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  :چكيده

هاي رسوبي، مورد بررسي  آموزان را در درك سطوح ماكروسكوپي، ميكروسكوپي و نمادي واكنش هاي ذهني دانش اين پژوهش، توانايي

ي بـاالتر از   ، نمـره )3(ي سوم دبيرستان كه در امتحـان نهـايي درس شـيمي     پايه) پانزده دختر و پانزده پسر(آموز  سي دانش. دهد قرار مي

هـاي   ي واكنش شيميايي بين محلول كنندگان پس از مشاهده شركت. ن كالس را كسب كرده بودند، در اين پژوهش شركت داشتندميانگي

كننـده،   سپس از هر شركت. هايي وارد كردند هاي خود را در كاربرگ ها، توضيحات و ترسيم نيترات و پتاسيم يديد، مشاهده) II(آبي سرب 

آموزان در درك  آموزان، نشان داد كه دانش هاي دانش ها و مصاحبه هاي به دست آمده از كاربرگ داده. مل آمدبه طور جداگانه مصاحبه به ع

ي فرايند  آموزان درباره هاي دانش فهمي با تحليل نتايج به دست آمده كج. هستند مواجههايي  هاي رسوبي، با دشواري سطوح مختلف واكنش

در نظر گرفتن تركيب يوني به صـورت يـك تركيـب    «: ها عبارتند از فهمي ترين اين كج كه عمدههاي رسوبي مشخص شد،  انحالل و واكنش

بعـالوه  . »عـدم حضـور آب در محـيط واكـنش    «و » ي واكـنش  در نظر گرفتن رسوب به عنوان تنها فـراورده «، »مولكولي در حالت محلول

نتايج به دست آمده در اين پژوهش با نتايج . تر است توجهي كم هاي ذهني دختران نسبت به پسران به ميزان قابل مشخص شد كه توانايي

 .ثبت شده در مقاالت ديگر تشابه زيادي دارد

  

جـايي دوگانـه،    هـاي رسـوبي، سـطح ماكروسـكوپي، سـطح ميكروسـكوپي، سـطح نمـادي، جابـه          هـا، واكـنش   فهمي كج :ها كليدواژه

  دار ، يادگيري معنيگرايي ساختن
  

  مقدمه

تلـف در ايـن   ژوهشگران و مدرسان شيمي، يكي از علل دشواري يادگيري درس شيمي را به وجود سه سـطح مخ چند دهه است كه پ

، )اي ذره(سطح ميكروسـكوپي  . هاي شيميايي به طور مستقيم داللت دارد ي پديده ح ماكروسكوپي، كه بر مشاهدهسط: دهند علم نسبت مي

   ]1[ شود ها ارائه داده مي ها و معادله ها به صورت نمادها، فرمول ادي كه مواد و واكنشو سطح نم. ها سروكار دارد ذره  كه با آرايش و حركت

  

  
 ي موضوعات شيمي گانه سطوح سه). 1(شكل

  

 يبيند و به جـاي اينكـه دركـ    كند، آن را مخلوطي از حروف، اعداد و عاليم مي ي شيميايي برخورد مي آموز، به يك معادله وقتي دانش

كـه در او   گيرد، بـدون آن  و تشكيل پيوندها داشته باشد، موازنه كردن معادالت شيميايي را به صورت الگوريتمي فرا ميصحيح از شكستن 

وي بر اين عقيده است كه تدريس . داند ي تدريس شيمي مي ، علت وجود اين نقصيه را نحوه ]2[ گبل. يادگيري مفهومي ايجاد شده باشد

 اي از اطالعـات بـه   اسـت كـه دسـته    رو از همين. كند سطوح مختلف آن برقرار نمي ارتباط الزم را بين شيمي بر سطح نمادي تاكيد دارد و
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آمـوزان ارتبـاط    ي دانـش  از طرفي اطالعات آموخته شده با زندگي روزمره. ماند آموزان باقي مي ي درازمدت دانش صورتي منفعل در حافظه

  . كنند پيدا نمي

تـا   3[ هاي شيميايي انجام گرفتـه اسـت   آموزان در يادگيري مفاهيم مربوط به واكنش هاي دانش فهمي مطالعات زيادي بر روي كج

هـاي خـود    ها در پـژوهش  آن. هايي را از دانشجويان در درس شيمي عمومي مورد بررسي قرار دادند فهمي كج] 3[كلي و همكارانش .  ]10

ها، ايـن   فهمي موجود نزد آن ترين كج ي رسوبي دچار مشكل هستند و عمدهها دريافتند كه دانشجويان در ترسيم بعد ميكروسكوپي واكنش

درس در هاي دانشـجويان را   فهمي نيز كج] 4[ بروم مك. اند است كه يك تركيب يوني در حالت محلول را به صورت مولكولي در نظر گرفته

ي جامـد بـه عنـوان تنهـا      مـاده «و » دهنـده   واكـنش  آب بـه عنـوان  «هايي از جمله  فهمي شيمي عمومي مورد بررسي قرار داده است و كج

هاي شيميايي توجه دارنـد تـا بـه بعـد      كند كه اغلب دانشجويان به بعد نمادي واكنش را گزارش كرده است و اشاره مي» ي واكنش فراورده

  .ميكروسكوپي

اكروسكوپي، ميكروسـكوپي و نمـادي يـك    ي سوم دبيرستان را در سطوح م آموزان پايه هاي دانش فهمي اين مقاله به طور ويژه، كج

  .دهد واكنش رسوبي، مورد بررسي قرار مي
  

  چارچوب نظري

براساس اين نظريه، يادگيرندگان، براساس تجارب شخصـي خـود،   . باشد مي 1گرايي مباني نظري مورد استفاده در اين پژوهش، ساختن

هاي مختلف افراد و ادراكـات متفـاوت آنـان، دانـش هـركس،       ا، بنا به ويژگيلذ. دهند سازند و اين كار را به طور فعال انجام مي دانش را مي

شمولي وجود ندارد، بلكه هرگونه دانشي، نسبي است و از شخصـي بـه شـخص     منحصر به خود اوست و هيچ نوع قانون علمي ثابت و جهان

  ].11[ كند ديگر و از زماني به زمان ديگر فرق مي

. آورنـد، تصوراتشـان اسـت    آمـوزان بـا خـود بـه كـالس درس مـي       ند مهمترين چيزي را كـه دانـش  پژوهشگران پيرو اين نظريه معتقد

. دهنـد  آورند، بسـط مـي   ي جهان طبيعت، از طريق تجربياتي كه در زندگي روزمره به دست مي ها و باورهايشان را درباره آموزان، ايده دانش

باورهـاي   .هـاي رسـمي   هاي جمعي و همچنين آمـوزش  ي فرهنگي، رسانه ينهاين تجربيات عبارتند از تجربيات حسي، تجربيات زباني، پيش

دهند كه در برابر مفاهيم علمي جديد مقاومت كـرده،   آموزان، اغلب ساختارهاي مفهومي نادرستي را در ذهن او شكل مي موجود نزد دانش

اند، به يك نگراني بزرگ در بـين   نام گرفته 2»ها فهمي كج«اين تصورات نادرست كه  . ]12[ كند دهد و حتي رد مي ها را تغيير شكل مي آن

  .كنند اند، چرا كه نقش مهمي را در يادگيري مفاهيم علمي جديد ايفا مي علوم تبديل شده پژوهشگران

در  آموزان، كه همان مفاهيم عمومي ريشـه يافتـه   دانش 3ي دانسته اول، مفاهيم پيش. توان به پنج دسته تقسيم كرد ها را مي فهمي كج

هـاي آموختـه شـده از منـابع آمـوزش غيرعلمـي، همچـون         است، كه شامل ديـدگاه  4دوم، باورهاي غيرعلمي. ها است ي آن تجارب روزانه

آمـوزان مفـاهيم    شود كـه دانـش   اين مورد هنگامي ايجاد مي. است 5سوم، سوءتعبيرهاي مفهومي. باشد اي مي هاي مذهبي و اسطوره آموزه

شـان بـر    و باورهاي غيرعلميها و تضادهاي حاصل از تصورات قبلي  ها را براي مواجهه با دوگانگي وخته باشند كه آناي آم علمي را به شيوه

دارنـد و    شود كه در زندگي روزمره يك معنـي  هايي ايجاد مي است كه به علت استفاده از عبارت 6هاي بومي فهمي چهارم، كج. زانديگان نمي

اند و در بزرگسـالي   ، اشتباهاتي هستند كه اغلب در سنين پايين آموخته شده7هاي واقعي فهمي پنجم، كج و. در متون علمي، معنايي ديگر

  . ]13[ اند نيز بدون چالش باقي مانده

هـا را در   موزانش را تشـخيص بدهـد و سـپس آن   آ هاي دانش فهمي بتدا باورها و كجي يك معلم اين است كه ا گرايي، وظيفه در ساختن

هـا بتواننـد مفـاهيم علمـي را بـه صـورت        آن  آموزان فراهم آورد تا اي تدريسش مورد توجه قرار دهد و فرصتي را براي دانشطراحي و اجر

  . ]14[ حاصل كنند 8دار كنند و يادگيري معني بنيادي بازسازي 

  .يك واكنش رسوبي استموزان در سطوح ماكروسكوپي، ميكروسكوپي و نمادي آ هاي دانش فهمي ش نيز شناسايي كجهدف اين پژوه
  

  موضوع پژوهش

هـاي آبـي    ي واكنش شيميايي بين محلول ي سوم دبيرستان، پس از مشاهده آموزان پايه اين مقاله به دنبال اين موضوع است كه دانش

در بعـد  نويسـند و چگونـه درك خـود را از واكـنش انجـام شـده،        ي نمـادي آن را چگونـه مـي    نيترات و پتاسيم يديـد، معادلـه  ) II(سرب 

  .كنند كشند و به طور شفاهي بيان مي ميكروسكوپي به تصوير مي
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مورد بررسي قرار گرفته ) 1/257كد (و آزمايشگاه سال سوم دبيرستان ) 3(كتاب درسي شيمي 13و  12هاي  اين واكنش كه در صفحه

سـوال ويـژه در ايـن    . شـود  ر گرفتـه مـي  جايي دوگانه است كه در سطح ماكروسكوپي يك واكنش رسوبي در نظـ  است، نوعي واكنش جابه

هايي در مورد سـطوح ماكروسـكوپي، ميكروسـكوپي و نمـادي يـك واكـنش رسـوبي         فهمي آموزان چه نوع كج دانش«پژوهش اين است كه 

  . »دارند؟
  

  كنندگان شركت

ي  نهـايي درس شـيمي، نمـره    ي سوم دبيرستان كـه در امتحـان   هاي علوم رياضي و علوم تجربي در پايه آموزان رشته سي نفر از دانش

ايـن  . كنندگان شامل پـانزده پسـر و پـانزده دختـر بودنـد      شركت. اند، در اين پژوهش شركت كردند باالتر از ميانگين كالس را كسب كرده

شـتاري  هاي نو هاي شيميايي، معادله انواع واكنش: و آزمايشگاه، مفاهيمي از جمله) 3(موزان طي يك سال تحصيلي، در درس شيميآ دانش

  .اند ها و مواردي مشابه را آموخته بوده پذيري، رسانايي الكتريكي محلول هاي آبي، انحالل هاي محلول و نمادي، ويژگي
  

  روش اجرا

اي مناسـب از   هـاي دبيرسـتان، بـا فاصـله     و در دو زمان مختلف، در يكي از كالس) پسر و دختر(دو گروه جداگانه  كنندگان در شركت

ليتري قرار داشت و در مقابـل   كنندگان، پشت ميزي قرار گرفت كه بر روي آن، دو ارلن صد ميلي روي شركت حقق روبهم. يكديگر نشستند

نيترات و درون ارلن ديگر محلـول آبـي   ) II(ها محلول آبي سرب درون يكي از ارلن. هر ارلن نام محلول درون آن، به فارسي نوشته شده بود

ي آزمايش بزرگي مخلوط كرد، سپس  كنندگان، دو محلول را درون لوله ي شركت از جلب توجه همه محقق پس. پتاسيم يديد وجود داشت

در . نشـين شـود   كنندگان نگه داشت تا رسوب زرد رنگ، به طـور كامـل تـه    روي چشمان شركت ي آزمايش را به مدت پنج دقيقه روبه لوله

هـا   ها خواسته شد تا مشاهدات و تفسيرهاي خود را در اين كـاربرگ  و از آنكننده داده شد  ادامه، طي دو مرحله، دو كاربرگ به هر شركت

  .بنويسند

كننده يـك كُـد كـه     همچنين براي هر شركت. كننده وجود داشت در ابتداي هركاربرگ، محلي براي نوشتن نام و نام خانوادگي شركت

شـامل كادرهـايي بـود كـه بـراي نوشـتن نـوع واكـنش         ) 1(ي  كاربرگ شماره.شد، در نظر گرفته شد و يك عدد مي» S«شامل يك حرف 

ي نمـادي   قسمت اول، معادله. نيز شامل دو قسمت بود) 2(كاربرگ شماره  .ي نمادي واكنش تعبيه شده بود شيميايي، توضيحات و معادله

بايسـت   كننـدگان مـي   نيترات با محلول پتاسيم يديد و قسمت دوم، شامل كادرهـايي كـه شـركت   ) II(ي واكنش محلول سرب  موازنه شده

، هـا  وري كـاربرگ آ پـس از جمـع   .دادند كردند و توضيح مي ها رسم مي ها را از ديدگاه ميكروسكوپي در آن ها و فراورده دهنده تصوير واكنش

شـده   ي حضوري به عمل آمد، از تمامي مراحل انجـام  كننده، به طور جداگانه مصاحبه ها و توضيحات، از هر شركت براي درك بهتر ترسيم

 .نيز فيلمبرداري شد و بعداً از متن مصاحبه، رونوشت تهيه شد

  

  ها روش تحليل داده

] 15[ 9اي ثابت ي حضوري، به روش تحليل مقايسه هاي مصاحبه و همچنين رونوشت) 2(و ) 1(هاي  هاي استخراج شده از كاربرگ داده

كننده استخراج شد كـه   آموزان شركت هاي دانش فهمي ي كُد توصيفي از كجبا استفاده از اين روش، تعداد. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

هاي انجام شده، توسط دو كارشناس شيمي ديگر مورد ارزيابي قرار گرفت و اعتبـار كـدهاي    همچنين، تحليل. اند آورده شده) 1(در جدول 

  .توصيفي و تفسيرهاي انجام شده مورد تأييد قرار گرفت
  

  بحث 

هـاي   فهمـي  ها از واكنش موردنظر پي ببريم و كج دهد تا به ميزان درك آن آموزان به ما اين امكان را مي هاي دانش توضيحات و ترسيم

  .را كشف كنيم ها آن

تـر، چنـين نظـري    خي د كننـده  اما تنها پـنج شـركت  . اند بيان كرده» جايي دوگانه جابه«هاي پسر، نوع واكنش را  كننده تمامي شركت

را هـم تركيـب شـدن دو مـاده و تشـكيل يـك         علت آن. اند در نظر گرفته» تركيب«ي دختر، اين واكنش را  كننده كتهشت شر. اند داشته

انـد، كـه    دهنـده را نوشـته   هم به جاي نوع واكنش، نام مواد واكنش) 5Sو  2S(كننده  دو شركت. اند بيان كرده) يعني رسوب(ي جديد  ماده
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ي  انـد، معادلـه   بيان كـرده » تركيب«نيز كه نوع واكنش را ) 12Sو  11S(كننده  دو شركت. اند نكردهرا درك » نوع واكنش«ظاهراً منظور از 

  .اند جايي دوگانه نوشته نمادي واكنش را به صورت جابه

ي  كننـده  چهـار شـركت  . انـد  ي جامدي كه تشكيل شده است، اشاره كرده هاي پسر،  به تشكيل رسوب يا هر ماده كننده تمامي شركت

كننـده از   اند، كه از ايـن ميـان، هفـت شـركت     نشين شدن يك ماده در ته ظرف اشاره كرده هايي هرچند متفاوت، به ته نيز با عبارت دختر

نشين محلول سير  از اين هفت نفر، به ته) 10Sو  9S(كننده  دو شركت. اند در توضيحات خود استفاده كرده» نشين شدن محلول ته «عبارت 

كننـده   سـه شـركت  . نشين شدن ذرات حل شونده را عنوان كرده اسـت  نيز ته)  14S(كننده  اند، يك شركت شاره كردهشده يا فراسيرشده ا

)5S ،20S  24وS (هـاي دختـر    كننـده  يك نفـر از شـركت  . اند تر محلول اشاره كرده نشين شدن ذرات سنگين نيز به ته)15S (   اصـالً هـيچ

ضيحات خود، به اين نكته اشاره كرده است كه محلـول از قسـمت پـايين ظـرف بـه تـدريج       اي به تشكيل رسوب نكرده است و در تو اشاره

تصوير، رسم   كننده، رسوب را در قسمت پايين به طور كلي پانزده شركت. شود و اين موضوع را در تصاوير نيز نشان داده است تر مي رنگ كم

  .اند كرده

هـاي فيزيكـي مـواد را در     كننده، حالـت  اند كه از اين تعداد، پنج شركت نوشته ي نمادي واكنش را ي پسر معادله كننده چهارده شركت

ي نمادي  كننده، معادله در بين دختران، دوازده شركت. تسي تصويري رسم كرده ا معادله) 29S(ها  كننده يكي از شركت. اند معادله ننوشته

هاي فيزيكـي مـواد را    اند، تنها چهار نفر حالت ها را ننوشته هاي شيميايي فراورده فرمول) 15Sو  4S(ها  اند كه دو نفر از آن واكنش را نوشته

  .ها را نوشته و سپس پاك كرده است دهنده هاي شيميايي واكنش ، فرمول 13Sي  كننده شركت. اند ي نمادي گنجانده در معادله

اسـتفاده كـرده و   ) 1(به جـاي نمـاد   ) I(از نماد  18Sي  كننده شركت .اند استفاده كرده) aq(به جاي نماد ) l(كننده از نماد  سه شركت

هـاي فيزيكـي مـواد را     اي كـه حالـت   كننده چهار نفر از نه شركت .به معني مايع، در كتاب درسي آمده است) I(عنوان كرده است كه نماد 

دو . انـد  بـه اشـتباه، پتاسـيم نيتـرات در نظـر گرفتـه      انـد، يعنـي رسـوب تشـكيل شـده را       جا نوشته را جابه) aq(و ) s(اند، نمادهاي  نوشته

داشته ) s(و كدام ماده حالت ) 1(ها كدام ماده حالت  دانستند در فراورده هم در مصاحبه عنوان كردند كه نمي) 30Sو  21S(كننده  شركت

  .است

ي دختـر،   كننـده  ي پسر و پنج شـركت  كننده اند، سيزده شركت ي نمادي واكنش را نوشته اي كه معادله كننده از بيست و شش شركت

انـد، سـه    ي نمادهـاي شـيميايي را نادرسـت نوشـته     كننـده، همـه   دو شركت. اند نمادهاي شيميايي عنصرها را به طور كامل صحيح نوشته

ي  كننـده  تشـرك . انـد  ن سرب را اشتباه نوشـته وي كننده هم نماد اند و سه شركت كننده، فرمول شيميايي يون نيترات را غلط نوشته شركت

29S شـانزده  . ي تصويري رسم كـرده بـود، نمادهـاي شـيميايي عناصـر را بـه درسـتي نوشـته اسـت          ي نمادي، معادله كه به جاي معادله

هـا را فرامـوش كـرده     ي خود، ظرفيت يون اند، كه به گفته هاي شيميايي اشتباه كرده كننده نيز در نوشتن زيروند عنصرها در فرمول شركت

نيز نماد سـرب را بـا نمـاد يديـد      5Sي  كننده شركت. اند ي واكنش را به درستي انجام داده ي معادله كننده نيز موازنه شركت هيجده. بودند

  . جا كرده است جابه

شـكل ظـروف محتـوي    (كه تصوير را در ابعاد ماكروسكوپي ) 15Sو  5S ،7S ،9S(ي دختر  كننده در رسم تصاوير، به جزء چهار شركت

البته در تصاوير رسم شده . اند ها، مواد را با اشكالي همچون دايره، مربع و يا مثلث به نمايش درآورده كننده اند، ساير شركت دهرسم كر) مواد

هـا،   دهنـده  بـراي هركـدام از واكـنش    2Sي  كننـده  به عنوان مثال شـركت . شود مشاهده مي هايي فراوان ها، تفاوت كننده ركتتوسط اين ش

بـه  . ها با بارهاي مخـالف رسـم كـرده اسـت      اي از جفت دايره ها را مجموعه وع بارالكتريكي در نظر گرفته است و فراوردههايي با يك ن دايره

هـا بـه ازاي    ون از يك دايره استفاده كرده است، اما در فراوردهي ها به ازاي هر در واكنش دهنده 14Sي  كننده صورتي تقريباً مشابه، شركت

شوند، نيروهـاي   ها اين بود كه دو ماده باهم تركيب مي كننده توضيح هر دوي اين شركت. دايره استفاده كرده استهر واحد فرمولي از يك 

  .ها به يكديگر متصل شوند و يك واحد تشكيل دهند شود كه آن جاذبه باعث مي

 نيـز در مـورد رسـوب    17Sي  دهكننـ  شركت. رسم كرده است سدهنده و فراورده، ساختار لووي براي مواد واكنش 23Sي  كننده شركت

2PbI 1ي  ها كننده به عالوه، شركت. چنين ساختاري را رسم كرده استS  24وS بـه  (هـا از خطـوط    هـا و يـون   نيز در هر تركيب، بين اتم

  .اند استفاده كرده) عنوان پيوند كوواالنسي

هاي مورد  دانستند كه تركيب كننده مي شانزده شركت. اند نشان داده) به صورت يك دايره(اتمي  كننده، يون نيترات را تك هفت شركت

بايست  ها در حالت محلول مي كننده عنوان كردند كه اين تركيب از اين تعداد، تنها شش شركت. بحث در اين واكنش، تركيب يوني هستند

 .اند كرده رسم) تفكيك نشده(ها را به صورت مولكولي كننده، اين تركيب تفكيك شده باشند، اما چهارده شركت
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  آ

 

  
  ب

  8S) ب    2S) آ   كننده شده توسط دو شركت وير رسمتص). 2(شكل 

  

كننـدگان تعـداد    كننده رعايت شده است هرچند كه بيشـتر ايـن شـركت    هاي شيميايي، در تصاوير شانزده شركت نسبت مولي تركيب

بـه تصـوير   ) 1بـه   2يعنـي  (ي موازنـه شـده    هـا در معادلـه   نكننده در واكنش را دقيقاً معادل ضـريب اسـتوكيومتري آ   هاي شركت تركيب

  .اند كشيده

هـا در تصـاوير،    كننـده  البتـه تنهـا سـه نفـر از ايـن شـركت      . انـد  كننده، حضور آب را در محيط واكنش درك كرده تنها سيزده شركت

ي مفهـوم   در پاسخ به پرسشي كـه دربـاره  .  اند هاي آب صرفنظر كرده ي اين تعداد، از رسم مولكول اند و بقيه هاي آب را رسم كرده مولكول

. بايست براي مواد حل شده در آب مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد     مي aqكننده، عنوان كردند كه نماد  مطرح شد، تنها هيجده شركت aqنماد 

 25Sي  كننده شركت. تفاده استبراي هر نوع محلولي كه حالت مايع داشته باشد، قابل اس aqاند كه نماد  كنندگان عنوان كرده ساير شركت

را يـك اصـطالح دانسـته و    » محلول آبـي «نيز  29Sي  كننده شركت. عالوه بر حضور آب يا مايع، حضور اكسيژن را هم الزامي دانسته است

 .اعتقاد داشته كه حضور آب در اين نوع محلول الزامي نيست
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  ي واكنش رسوبي آموزان درباره ي دانشها هاي استخراج شده از توضيحات و ترسيم فهمي كج). 1(جدول 

  )آموز از مجموع سي دانش(

ــداد   ها فهمي كج تعــــــــــ

  ها كننده شركت

  8  )ي واكنش است رسوب تنها فراورده(واكنش از نوع تركيب است 

  3  تر بودن جرم محلول تر بودن آن و كم نشين شدن رسوب به علت سنگين ته

  1  براي حالت مايع Iاستفاده از نماد 

  6  ل رسوب پتاسيم نيتراتتشكي

  8  نمادهاي شيميايي نادرست

  8  ي واكنش شيميايي ي نادرست معادله موازنه

  1  ها ونيجا كردن نادرست  جابه

  1  ها وجود يك نوع بارالكتريكي در هركدام از محلول

  14  كننده در واكنش به صورت مولكولي هستند مواد شركت

  14  نسبت مولي نادرست

  17  ر محيط واكنشعدم حضور آب د

  

 

  گيري و پيشنهادها نتيجه

. آموزان در سطوح ماكروسكوپي، ميكروسكوپي و نمادي يك واكنش رسوبي بوده است هاي دانش فهمي هدف از اين پژوهش، يافتن كج

آمـوزان در هريـك از    نشن است كه دايها بيانگر ا يافته. كنندگان استفاده شد ها و توضيحات شركت يابي به اين هدف، از ترسيم براي دست

  .هاي متعددي هستند فهمي اين سطوح و همچنين در برقراري ارتباط بين سطوح مذكور داراي كج

هاي يوني محلـول   آموزان تركيب دانش. هاي يوني داراي اشكاالتي هستند و ماهيت تركيب» حلول آبيم«در درك مفهوم  آموزان دانش

ها، مشابه  اين يافته. ي نمادي واكنش باشد ها از معادله برداري آن گرتهكه شايد اين خطا ناشي از  اند در آب را به صورت مولكولي رسم كرده

هـا در رسـم    آموزان به دست آمده، اينست كـه بيشـتر آن   هاي دانش مورد ديگري كه از ترسيم. است] 16و  3[هاي ساير پژوهشگران  يافته

دهنـده و   انـد يـا تعـداد ذرات واكـنش     نظـر كـرده   هاي آب صرف اند، مثالً از ترسيم مولكول انگاري كرده تصاوير در ابعاد ميكروسكوپي، ساده

] 3[هـاي كلـي و همكـارانش     ها، مشابه يافتـه  اين يافته. اند هاي استوكيومتري موجود در معادله رسم كرده را دقيقاً به تعداد ضريب  فراورده

هايي در ابعاد ميكروسكوپي  مان با تدريس موضوع درسي، از تصاوير ثابت يا انيميشنشود كه همز ها پيشنهاد مي براي رفع اين نقيصه. است

  .هاي رسوبي داشته باشند تري از سطوح ميكروسكوپي واكنش اموزان بتوانند درك صحيح استفاده گردد تا دانش

تري  نمادي واكنش رسوبي، درك ضعيفآموزان دختر، در هر سه بعد ماكروسكوپي، ميكروسكوپي و  ها حاكي از آن است كه دانش يافته

ي واكنش در  اند و رسوب را تنها فراورده دانسته» تركيب«ها، اين واكنش را از نوع  اند، مثالً بسياري از آن آموزان پسر داشته نسبت به دانش

بايسـت در تـدريس    ا مدرسان ميلذ. گزارش شده است] 17[ل بو بانس و گ] 16[نتايجي مشابه در مقاالت دوتاك و گالزار . اند نظر گرفته

  . هاي ذهني دختران بنمايند ي توانايي اي را صرف توسعه طلبند، توجه ويژه ي انتزاع باالتري را مي مفاهيم علمي به ويژه مفاهيمي كه درجه

همچنـين  . انـد  ردههاي اتم و مولكول به جاي يون و تركيب يـوني اسـتفاده كـ    كنندگان، به سادگي از واژه تعداد قابل توجهي از شركت

مـوزان  آ دانـش  10هـاي ذهنـي   اين موضوع بـه مـدل   .اند ها را به فراموشي سپرده ها نمادهاي شيميايي عنصرها و ظرفيت يون تعدادي از آن

هـاي ذهنـي، ناپايـدار و     گيرد و از آنجايي كه مـدل  ذهنيت خويش مفاهيم جديد را ياد مي آموز براساس گردد، به طوري كه هر دانش برمي

و آهتي و واريـوال  ] 5[ تون و نخلهني، ه]4[ بروم هاي مك ها با يافته هاين يافت. كنند تغير هستند، افراد، جزئيات يك فرايند را فراموش ميم

نياز يادگيري مفاهيم جديد هستند، به طور مختصـر   شود كه در هر مرحله از تدريس، جزئياتي كه پيش لذا پيشنهاد مي .مطابقت دارد] 9[

  .آموزان يادآوري و تكرار شوند انشبراي د
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  قدرداني

همچنـين   ، رودگر واز همكاري مسئولين محترم دبيرستان پيام دانش نوشهر، كارشناسان محترم آقايان دكتر آقااحمدي، غريب سامي

  .نمايم كنندگان در اين پژوهش، تشكر و قدرداني مي از همكاري تمامي شركت
  

  ها نوشت پي

1. Constructivism 

2. Misconceptions 

3. Preconceived Notions 

4. Nonscientific Beliefs 

5. Conceptual Misunderstandings 

6. Vernacular Misconceptions 

7. Factual Misconceptions 

8. Meaningful Learning 

9. Constant Comparative Method of Analysis 

10. Mental Models 
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