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 چکیده

جامعه آماری  باز است. - آموزان پایه دوازدهم در مبحث  اسیدهای دانشفهمیهدف از این پژوهش، بررسی کج

علوم های در رشته 0911-0011آموزان پایه دوازدهم دو مدرسه شهر رشت که در سال تحصیلی دانش این پژوهش،

آموزان است که به طور نفر از دانش 04. نمونه آماری شامل است، اندفیزیک در حال تحصیل  – تجربی و ریاضی

باز  - اسید  ردیفیای سهچهار گزینه ها، آزمون تشخیصیتصادفی انتخاب شدند. به عنوان ابزار گردآوری داده

-انشدرک د ردیفی استفاده شد وش مناسب با آزمون سهها از رو. برای تجزیه و تحلیل دادهشدطراحی و استفاده 

وزان در آمقرار گرفت. نتایج نشان داد که دانش مورد بررسی فهمیسه دسته فهم علمی، عدم درک و کج آموزان در

ت، ترتیب از فراوانی بیشتر به کمتر در مفاهیم  الکترولیبه آموزان. دانشفهمی هستندباز دچار کج - مفاهیم اسید

ید، ای و غلظت تعادلی اسلظت یون هیدرونیوم در محلول اسیدی رقیق، واکنش خنثی شدن، تمایز غلظت تجزیهغ

مفاهیم  دار و تفاوتپروتون تشخیص اسیدها و بازها، مفاهیم یونش و تفکیک، درجه یونش، یونش اسیدهای چند

 یادگیری - یاددهی هایروش بهبود در دتوانمی های شناسایی شدهفهمیکج فهمی دارند.قدرت و غلظت اسید کج

 ناوریف بر های مبتنیاز روشگیری این راستا بهرهدر  گیرد.قرار استفاده مورد آموزشی مناسب محتوایطراحی  و

شیمی  هایو آزمایشها سازیشبیه ها،. پویانماییمفید است آزمایش و عملی کارهای اطالعات و ارتباطات،

 مادینو ن زیرمیکروسکوپیماکروسکوپی، ح وآموزان در سطدرک علمی دانش تواند بهباز می –اسید 

 .دکمک کن
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  مقدمه

شیمی یکی از ارکان اصلی علم، فناوری و صنعت است که به طرز چشمگیری به بهبود کیفیت زندگی 

-بسیاری از دانش (.2112، 0بنابراین، یادگیری جامع شیمی ضروری است )کتینگل و گبانکند. کمک می

(. یکی از دالیل آن این است که شیمی یک 2102، 2دانند )کاردلینیآموزان یادگیری شیمی را دشوار می

، 9سکیکند )استیف و ویلنکه بسیاری از موضوعات و مفاهیم انتزاعی را بررسی می استموضوع پیچیده 

داشتن درک درستی از دیدگاه  این است که یادگیری عمیق شیمی مستلزم (. دلیل دیگر2119

توانند ها می(. این ویژگی2109و همکاران،  0میکروسکوپی و نمادین است )کیدانماریامزیرماکروسکوپی، 

 2فهمیرات کجوّفاوت است؛ این تصهای علمی پذیرفته شده متمنجر به ایجاد تصوّراتی شوند که با دیدگاه

مل ی درونی و بیرونی تقسیم نمود. عواتوان به دو دستهفهمی را میشوند. عوامل ایجاد کننده کجه مینامید

د، شامل تصوّرات شخصی، مراحل نگذارآموزان تأثیر میگیری باورهای غلط دانشدرونی که در شکل

در  ،(2109، 6عالقه به یادگیری است )سوپارنورشد شناختی، استدالل ناقص یا نادرست، میزان توانایی و 

، 8(، معلّمان )درچسلر و اشمیت2102، 4که عوامل تأثیرگذار بیرونی شامل تجربیات روزمره )ویحالی

(، روش تدریس )تاسکر و 2111، 01؛ پدروسا و دیاس2104، 1های درسی )زاجکوف(، کتاب2112

 .است( 2101، 02اینترنت )سسن و اینس ها و(، زبان مورد استفاده، رسانه2116، 00دالتون

ای شیمیایی هکه بیشتر واکنشطوریترین مباحث شیمی است. بهمبحث اسیدها و بازها یکی از اساسی

(. این مبحث نیاز به درک یکپارچه بسیاری از 2112)کتینگل و گبان،  باز است - های اسیدشامل واکنش

 اختارها، سای ماده، ترکیب و غلظت محلولاز جمله ماهیّت ذرهنیاز دارد، مفاهیم شیمی پایه به عنوان پیش

                                                           
1 Cetingul & Geban 
2 Cardellini 
3 Stieff & Wilensky 
4 Kidanemariam 
5 Misconception 
6 Suparno 
7 Wee 
8 Drechsler & Schmidt 
9 Zajkov 
10 Pedrosa & Dias 
11 Tasker & Dalton 
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، 0شپارد) ها و تعادل شیمیاییها و معادالت واکنشاتمی، یونش، پیوند یونی و کوواالنسی، نمادها، فرمول

2116.) 

آموزان بین توضیحات ماکروسکوپی و شوند که دانشها به این دلیل ایجاد میفهمیبسیاری از کج

 0استون(. طبق نظر جان2100، 9؛ میجر2114، 2شوند )چندراسگارانوسکوپی تمایزی قائل نمیمیکرزیر

 شود ، لمسدیده می که چهآید: الف( ماکروسکوپی )آن(، دانش شیمی در سه سطح به دست می2111)

 نمادینها و ساختارها( و ج( ها، یونها، مولکولمیکروسکوپی )اتمزیرشود(؛ ب( شود و بوییده میمی

 ها، معادالت، کاربرد ریاضی، نمودارها و غیره(. )نمادها، فرمول

ها در مورد مواد نسیدها و بازها سر و کار دارند. آآموزان و عموم مردم در زندگی روزمره خود با ادانش

نظایر و  تمحیط زیس مربوط به ها، مسائلهای اسیدی، اسیدیته معده، آنتی اسیدها، شویندهشیرینی ،غذایی

باز هنوز ناقص  - با این وجود، درک آنان از مفاهیم اسید (.2121و همکاران،  2اطالعاتی دارند )لیسو آن

ز طرفی همین اباز در زندگی، آموزش آن حائز اهمیّت است.  - است. بنابراین با توجه به کاربرد شیمی اسید

ت های غیرعلمی، منجر به سوء برداشپیش فرض تواند با ایجادآموزان با اسیدها و بازها میدانشبرخوردهای 

بهبود  ها وفهمییشگیری از کجالزمه پ هایی کند.فهمیجکر شده و آنان را در یادگیری این مفاهیم دچا

زه های آنان به همان اندافهمیآموزان و شناسایی کجگیری سطح درک دانشاندازه است.هآن ها، شناساییآن

ها شامل مشاهده، فهمیاستفاده برای شناسایی و بررسی کجهای مورد روش آموزش مفاهیم مهم است.

-ای ساده، آزمونهای چند گزینهآزمون های پایان باز، های مفهومی، آزمونتوصیف، مصاحبه، رسم نقشه

با استفاده از آزمون تشخیصی  (.2101و همکاران،  6)سوهارتو استای چند ردیفی و ... های چندگزینه

فهمی دسته بندی علمی، عدم درک )فقدان دانش( و کجتحت سه عنوان فهم  آموزاندانش، فهم 4ردیفیسه

جویی در رفهص ،ین سطح اطمینان فراگیرانتعیتوان به ردیفی میای سهاز مزایای آزمون چندگزینه شود.می

 فهمی از عدم درک اشاره کرد.کج و تشخیصزمان 

ه های اصلی محقّقان در زمینیا بعد از آموزش رسمی به یکی از نگرانیآموزان قبل های دانشفهمیکج

ی در گذارند و مانعآموزش علوم تبدیل شده است، چراکه بر چگونگی یادگیری دانش جدید تأثیر می

                                                           
1 Sheppard  
2 Chandrasegaran 
3 Meijer 
4 Johnstone 
5 Liso 
6 Soeharto 
7 Three-Tier Diagnostic Test 
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 42های فهمیه بررسی کج( ب2108) شو همکاران 0دستیابی به دانش صحیح هستند. در پژوهشی مبارکاه

یج این نتا ردیفی پرداختند.ونزیایی از طریق آزمون تشخیصی سهدانش آموز اند 60ی و دانش آموز تایلند

-آموزان تایلندی و اندونزیایی به یکدیگر مشابه بوده و اکثر دانشهای دانشفهمیپژوهش نشان داد که کج

ها و لکترولیتدر ا pHباز، قدرت اسیدها و بازها، مفهوم  - های اسیدآموزان در مفاهیمی از قبیل نظریه

و  2فهمی داشتند. همچنین در تحقیقی دیگر آرتدجیر الکترولیتی اسیدها و بازها کجخصوصیات غ

دانش آموز تایلندی از طریق آزمون تشخیصی دو ردیفی  22های فهمی( به شناسایی کج2108) شهمکاران

دهای قوی یک اسیباز، تفک - اسید آموزان در مفاهیمی از قبیل نظریهپرداخته و نتیجه گرفتند که اکثر دانش

 91های فهمی( نیز به بررسی کج0911و کریمی ) فهمی دارند. موسویو یونش اسیدهای ضعیف کج

، قدرت pHای مربوط به ال چهارگزینهؤس 2باز پرداختند. به این منظور از  - دانشجومعلم در مبحث اسید

ر دانشجویان بیشت ه است کهو نتایج نشان داد هاستفاده شداسیدی و بازی به عنوان ابزارگردآوری اطالعات 

 فهمی اند.در این مفاهیم دچار کج

-واکنش های شیمیایی شاملری از واکنشکه بسیااین باز در زندگی و –با توجه به کاربرد مفاهیم اسید    

دار و یادگیری معنییکی از مهمترین موانع ، یادگیری این مفاهیم ضروری است. هستندباز  –های اسید 

 بروز ری ازعنوان مرحله اساسی پیشگیبه - های این مبحثفهمیشناسایی کج بنابراین ،استفهمی عمیق کج

های فهمیهدف از این پژوهش بررسی کجبه این ترتیب  حائز اهمیّت است. - اهها و بهبود آنفهمیکج

ردیفی های سری آزمون تشخیصی چهارگزینهکارگیبهباز با  - مفاهیم اسید یه دوازدهم درآموزان پادانش

 به صورت زیر مطرح می شود:پرسش اصلی پژوهش و است 

 هایی دارند؟فهمیچه کج باز – آموزان پایه دوازدهم در مفاهیم اسیددانش 

 

 روش تحقیق

-0011شهر رشت که در سال تحصیلی  آموزان پایه دوازدهم دو مدرسهدانش جامعه آماری این پژوهش،

نفر   04. نمونه آماری شامل استاند، فیزیک در حال تحصیل - های علوم تجربی و ریاضیدر رشته 0911

تحلیلی  - برای انجام این پژوهش از روش توصیفی آموزان است که به طور تصادفی انتخاب شدند.از دانش

باز طراحی و  - ردیفی اسیدای سهگزینهچند ها آزمون تشخیصیعنوان ابزار گردآوری دادهاستفاده شد. به

، دنشباز، تفکیک و یونش، واکنش خنثی -د مفاهیم نظریه اسیال بوده و ؤس 1. این آزمون شامل شداستفاده 

                                                           
1 Mubarokah 
2 Artdej 
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یرد. ردیف گمی برکترولیت و ثابت یونش را دری یونش، الدار، درجهقدرت اسیدی، اسیدهای چندپروتون

آموزان مورد ای است. در ردیف دوم، دلیل دانشگزینهال چندؤردیفی، یک سهای سهنخست پرسش

گه داشته آموزان نها این است که به شدت توسط دانشفهمیهای کجویژگی گیرد. یکی ازار میپرسش قر

ستفاده از (. برای ا2101، 0آموزان از درستی این عقاید اطمینان دارند )گونن و کوکاکایاشوند و دانشمی

ها، در ردیف سوم سطح اطمینان پاسخ دهندگان از صحّت پاسخ خود فهمیکج این ویژگی در تشخیص

. 2. اصالً  0شود. به این منظور چهار درجه اطمینان درنظر گرفته شده است: در دو ردیف قبلی مشخص می

 ( نشان داده شده است. 0ردیفی در جدول )االت سهؤای از س. کامالً. نمونه0. زیاد  9کم  

 
 ردیفیهای سهای از پرسشنمونه. 1جدول 

 

ردیف 

 اوّل

 HClبه آب و اضافه کردن  KOHترتیب از راست به چپ مناسب با افزودن اصطالحات کدام گزینه به

 ؟استبه آب 

 یونش –تفکیک       د( یونش  –تفکیک      ج( تفکیک  –یونش      ب( یونش  –الف( تفکیک 

 

 

ردیف 

 دوم

 باال را مشخص کنید. الؤدلیل خود از پاسخ به س

 کنند.الف( ترکیبات یونی و ترکیبات مولکولی در آب یون تولید می

 کنند.ترکیبات یونی و ترکیبات مولکولی در آب یون آزاد می ب(

 د.کننکنند و ترکیبات مولکولی در آب یون تولید میج( ترکیبات یونی در آب یون آزاد می

 .کنندکنند و ترکیبات مولکولی در آب یون آزاد میترکیبات یونی در آب یون تولید می د(

 ه( دلیل دیگر: ..........................

ردیف 

 سوم

 چه قدر از درستی پاسخ خود مطمئن هستید؟

 کامالً (0زیاد               (9کم                 (2اصالً          (0

 

( مورد تحلیل واقع شده و 2مطابق با جدول )ردیفی، به دست آمده از آزمون تشخیصی سه هایداده

ترتیب  به اینگیرد. فهمی قرار میطمینان زیاد و کم(، عدم درک و کجها در سه دسته فهم علمی )با اپاسخ

 و راهکار خاص که هر یک راه حل - فهمیدرک و کج فهمی افزایش یافته و عدمکجدقّت در تشخیص 

 گیرند.نمیدر یک گروه قرار  - طلبدخود را می

 
 (2112و همکاران،  2ها )حکیمروش تجزیه و تحلیل داده. 2جدول 

                                                           
1 Gonen & Kocakaya 
2 Hakim 
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 هاپاسخ دالیل (CRI) 1شاخص اطمینان از پاسخ توصیف

فهم 

 علمی

 درست درست 2/2 < با اطمینان زیاد

 درست درست 2/2 > با اطمینان کم

 عدم درک

 درست نادرست 2/2 >

 نادرست درست 2/2 >

 نادرست نادرست 2/2 >

 فهمیکج

 درست نادرست 2/2 <

 نادرست درست 2/2 <

 نادرست نادرست 2/2 <

 

 

 های پژوهش یافته

 رداالت موؤهای آنان به سباز، پاسخ –آموزان در مفاهیم اسید های دانشفهمیبه منظور شناسایی کج   

شده االت در مقاله گزارش نؤ، ردیف دوم سنویسیخالصهرعایت  تحلیل قرار گرفته است. برای تجزیه و

 االت یکسان است.ؤنیز برای تمامی س -شاخص اطمینان از پاسخ  -است. ردیف سوم 

در تشخیص اسیدها و بازها طرح شده  آموزانفهمی دانشال اوّل به منظور بررسی کجؤس

 است: 

 های زیر درست است؟کدام یک از گزاره

 .است 4کمتر از  3PH ترکیب pHالف( 

 کمتر است. 3PH از محلول یک موالر COOH3CHمحلول یک موالر  pHب( 

 کمتر است.  HFمحلول یک موالر  از 3PHیک موالر  محلول pHج( 

  است. 4بیشتر از  COOH 3CHمحلول pHد( 

 آموزان در تشخیصدرصد از دانش 6/02نفر معادل با  21ال گزینه )ب( است. ؤپاسخ صحیح این س

د( ناشی از عدم درک و درص 4/24نفر ) 09های نادرست فهم علمی بودند. پاسخاسیدها و بازها دارای 

فهمی بودند. آنان آموزان در این باره دچار کجدرصد( از دانش 8/21)نفر  00. همچنین است فقدان دانش

-و به طور کلی هر ترکیبی که در فرمول شیمیایی خود دارای ) COOH3CHبه اشتباه معتقد بودند که 

OH )از جمله( 3 باشد، باز و هر ترکیبیPH که در فرمول شیمیایی خود دارای اتم )H .باشد، اسید است 

                                                           
1 Certainty of Response Index 
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ال دوم ؤآموزان از غلظت یون هیدرونیوم در محلول اسیدی رقیق در سدرک دانش

 مورد بررسی قرار گرفته است:

pH  محلول آبیHCl  موالر کدام است؟ 0 ×01-1 با غلظت 

 4د( کمتر از                       4ج( بیشتر از                       4ب(                    1الف( 

آموزان غلظت یون هیدرونیوم در درصد از دانش 0/01نفر معادل با  01پاسخ درست گزینه )د( است. 

بودند. درصد( در این باره ناآگاه  1/04نفر ) 8طور صحیح درک کرده بودند. به را محلول اسیدی رقیق

-اسیدی رقیق، کج غلظت یون هیدرونیوم در محلول آموزان دربارهدرصد( از دانش 6/02نفر ) 21همچنین 

آموزان این بود که آنان غلظت یون هیدرونیوم در محلول را برابر با غلظت فهمی دانشفهمی داشتند. کج

ز خودیونش آب را نادیده های هیدرونیوم حاصل ادانسته و یون HClیون هیدرونیوم حاصل از یونش 

)گزینه الف( به دست  1را برابر با  pHمقدار ( 0رابطه )در  0 ×01-1گرفتند. به این ترتیب با قرار دادن می

توان در توقّف فهمی را میی این کجدارند. ریشه 4کمتر از  pHهای اسیدی که محلولند حال آناهآورد

 میکروسکوپی دانست.زیرها( و عدم درک صحیح در سطح آموزان در سطح نمادین )فرمولدرک دانش

(0                                                   ) pH = log[H+] 

 است. در حالت تعادل غلطت یون هیدرونیوم در محلول [+H]که در آن 

 

 دهد:قرار می آموزان را از مفهوم درجه یونش مورد بررسیال سوم، درک دانشؤس

مولکول یونیده شود، درجه  021میلی لیتر آب،  011به  HAمولکول از اسید  0111اگر با اضافه کردن 

 شود(.حل می HAمولکول  421میلی لیتر آب،  011یونش این اسید را محاسبه کنید )در هر 

                       11/21د(                 21/1ج(                       11/02ب(                02/1الف( 

مفهوم درجه  آموزان دردرصد از دانش 4/00نفر معادل با  20ال است. ؤگزینه )ج( پاسخ صحیح این س

اشی از عدم درک و درصد( ن 4/24نفر ) 09های نادرست طور علمی درک کرده بودند. پاسخیونش به

فهمی بوده و آموزان در این باره دچار کجدرصد( از دانش 4/24)نفر  09. همچنین استنداشتن دانش 

انستند. دهای افزوده شده به آب میهای یونیده شده بر مولکولدرجه یونش را برابر با حاصل تقسیم مولکول

 های حل شده را مدّنظر قرار داد.های  افزوده شده باید مولکولدر حالی که به جای مولکول

 



    نامه پویش در آموزش علوم پایهفصل

 ه است:شدشدن مطرح واکنش خنثیال چهارم ؤدر س

و محلول یک HI شدن محلول یک موالر های موجود در ظرف واکنش خنثیونهگ ها،گزینهکدام یک از 

و کمتر از آن صرف نظر   01-4های با غلظت دهد؟ )از نمایش گونهرا به درستی نشان می   KOHموالر

 شده است.(

 
شدن را به آموزان واکنش خنثیدرصد از دانش 0/29با  نفر معادل 00پاسخ درست گزینه )د( است.  

 0/01نفر ) 01درصد( این مفهوم را درک نکرده بودند. همچنین  2/96نفر ) 04طور علمی فهمیده بودند. 

های آنان شامل موارد فهمیفهمی بودند. کجشدن دچار کجآموزان درباره واکنش خنثیدرصد( از دانش

 شدن را صرفاً اختالط فیزیکی اسید و باز )قرار گرفتن اسید و باز در کنار( خنثی0آموزان )زیر است: دانش

 و نداشتندپهای محلول میشدن را به معنی از بین رفتن بارالکتریکی یون( واکنش خنثی2دانستند. )هم( می

 فهمی داشتند.( در انحالل نمک در آب کج9)

 

ی )اوّلیه( اآموزان در تمایز بین غلظت تجزیهفهمی دانشکجال پنجم به منظور بررسی ؤس

 و غلظت تعادلی اسید در محاسبه ثابت یونش طرح شده است:

چه پس از آید. چنانبه آب محلولی به حجم  یک لیتر به دست می HAمول اسید فرضی  21/1با افزودن 

 کنید.باشد، ثابت یونش را محاسبه موالر  10/1برقراری تعادل غلظت یون هیدرونیوم  

       22/1د(                    21/1ج(                   118/1ب(                10/1الف( 

آموزان به خوبی تفاوت درصد از دانش 9/98نفر معادل با  08ال است. ؤگزینه )ج( پاسخ صحیح این س

ای هلمی بودند. پاسخای )اوّلیه( و غلظت تعادلی اسید را درک کرده و دارای فهم عبین غلظت تجزیه

درصد( از  2/96نفر )  04. همچنین استعدم درک در این زمینه درصد( ناشی از  2/22نفر ) 02نادرست 

شده  ال دادهؤکه در صورت س به اشتباه غلظت اوّلیهفهمی بودند. آنان آموزان در این باره دچار کجدانش

 تعادلی اسید جاگذاری کرده بودند.ی ثابت یونش اسید به جای غلظت است را در رابطه
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 دار بررسی شده است:ال ششم یونش اسیدهای چندپروتونؤدر س

اسید به آب به  های موجود در محلول حاصل از افزودن سولفوریکها در مورد گونهکدام یک از گزینه

 نظر شده است(.صرف  01-4های با غلظت کمتر از است؟ )از نمایش مولکول آب و گونه ترواقعیت نزدیک

 
آموزان در زمینه یونش اسیدهای درصد از دانش 1/90نفر معادل با  06 گزینه )ب( پاسخ درست است.

اشی از عدم درک درصد( ن 9/98نفر ) 08های نادرست پاسخ دار از فهم علمی برخوردار بودند.چندپروتون

-فهمی داشتند. دانشدر این باره کج آموزاندرصد( از دانش 4/24نفر ) 09. همچنین استو نداشتن دانش 

 آموزان:

 پنداشتند. مرحله اوّل یونش سولفوریک اسید را تعادلی می 

 در مورد این مطلب که یون +H  در محلول آبی در واقع به شکل+O3H فهمی است، دچار کج

 بودند.

 

 ال هفتم مورد بررسی قرار گرفته است:ؤتمایز بین مفاهیم یونش و تفکیک در س

 HClبه آب و اضافه کردن  KOHاصطالحات کدام گزینه به ترتیب از راست به چپ مناسب با افزودن 

 ؟استبه آب 

 یونش –تفکیک         د( یونش  –تفکیک       ج( تفکیک  –یونش          ب( یونش  –الف( تفکیک 

مفاهیم یونش و تفکیک آموزان درصد از دانش 2/96نفر معادل با  04پاسخ صحیح گزینه )الف( است. 

 00درصد( این مفاهیم را درک نکرده بودند. همچنین  1/90نفر ) 06را به طور علمی درک کرده بودند. 

مانند  KOHفهمی بودند. آنان معتقد بودند که باز آموزان در این باره دچار کجدرصد( از دانش 8/21نفر )

HCl که یابد. حال آندر آب یونش میKOH ک در آب تفکیداشته و یونی  که خاصیت ی استترکیب

 شود.  های آن در آب آزاد مییعنی یون شودمی



    نامه پویش در آموزش علوم پایهفصل

 

آموزان را از تفاوت مفاهیم قدرت اسیدی و غلظت اسید را ال هشتم، درک دانشؤس

 دهد:مورد بررسی قرار می

رت مقایسه قدهای اسیدی متفاوت را در نظر بگیرید. کدام یک از موارد زیر برای دو ظرف حاوی محلول

 اسیدی این دو اسید تعیین کننده است؟

 الف( غلظت اسید در آب                          ب( رسانایی الکتریکی محلول

 د( یونش اسید در آب                  ج( انحالل پذیری اسید در آب 

ن مفاهیم قدرت آموزادرصد از دانش 2/24نفر معادل با  24گزینه )د( پاسخ صحیح این پرسش است. 

در مورد  درصد( دچار عدم درک و نداشتن دانش 1/04نفر ) 8 دانستند.خوبی میرا بهاسیدی و غلظت اسید 

ها فهمی داشتند. آندر این باره کج آموزاندرصد( از دانش 2/22نفر ) 02بودند. همچنین  قدرت اسیدی

رسانایی الکتریکی را به عنوان مالک برای مقایسه قدرت دو  مانند میزانهای مربوط به آن غلظت و ویژگی

 ری است. تدانستند و معتقد بودند هر محلولی که غلظت بیشتری داشته باشد، حاوی اسید قویاسید می

 

 ست:ه اشدآموزان از مفهوم الکترولیت طرح ال نهم، به منظور بررسی درک دانشؤس

 زیر درست است؟ هایجملهکدام یک از 

 شود.جا میهای آزاد بارالکتریکی جابههای الکترولیت با انتقال الکترونالف( در محلول

 باشد. 4تواند برابر با محلول الکترولیت می pHب( 

 های اسیدها و بازهای ضعیف رسانای جریان الکتریکی نیستند.ج( محلول

 تر است.محلول بیشتر باشد، الکترولیت آن ضعیف pHد( هرچه 

آموزان مفاهیم یونش و تفکیک درصد از دانش 9/20نفر معادل با  01. استپاسخ درست  )ب(گزینه 

نداشتن درصد( ناشی از عدم آگاهی و  0/29نفر ) 00های نادرست را به طور علمی درک کرده بودند. پاسخ

-( می0)ها نآ ها بودند:فهمیآموزان دچار این کجدرصد( از دانش 9/22نفر ) 26. همچنین است دانش

های اسیدها و ( تنها محلول2های اسیدی و بازی است. )محلول الکترولیت منحصر به محلول پنداشتند که

و غلظت محلول را معیاری برای تشخیص  pH( 9دانستند. )بازهای قوی را رسانای جریان الکتریکی می

فهمی نی دچار کجنی و یو( در موضوع رسانایی الکترو0) و دانستندقوی یا ضعیف بودن الکترولیت می

 .بودند
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آموزان در هر یک از مفاهیم مورد فهمی دانشفراوانی فهم علمی، عدم درک و کج فراوانی و درصد

 ( نشان داده شده است.0( و شکل )9االت در جدول )ؤبررسی در س

 
 باز -آموزان در مفاهیم اسید فهمی دانشفراوانی و درصد فراوانی کج .3 جدول

 دسته بندی

 فهمیو موضوع کج الؤشماره س

 فهمیکج عدم درک فهم علمی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 8/21 00 4/24 09 6/02 21 تشخیص اسیدها و بازها 0

 6/02 21 1/04 8 0/01 01 غلظت یون هیدرونیوم در محلول اسیدی رقیق 2

 4/24 09 4/24 09 4/00 20 درجه یونش 9

 0/01 01 2/96 04 0/29 00 شدنخنثیواکنش  0

 2/96 04 2/22 02 9/98 08 ای و غلظت تعادلی اسیدتمایز غلظت تجزیه 2

 4/24 09 9/98 08 1/90 06 یونش اسیدهای چندپروتون دار 6

 8/21 00 1/90 06 2/96 04 مفاهیم یونش و تفکیک 4

 2/22 02 1/04 8 2/24 24 تفاوت مفاهیم قدرت و غلظت اسید 8

 9/22 26 0/29 00 9/20 01 الکترولیت 1
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  باز -آموزان در مفاهیم اسید فهمی دانشنمودار درصد فراوانی کج .1 شکل
 

 

 گیریبحث و نتیجه

همی فباز دچار کج - زان پایه دوازدهم در مفاهیم اسیدآمودانشبسیاری از این پژوهش،  هایفتهبر اساس یا

به ترتیب از فراوانی بیشتر به کمتر در مفاهیم الکترولیت، غلظت یون هیدرونیوم  آموزان. این دانشهستند

یدها ای و غلظت تعادلی اسید، تشخیص اسشدن، تمایز غلظت تجزیهدر محلول اسیدی رقیق، واکنش خنثی

و  دار و تفاوت مفاهیم قدرتو بازها، مفاهیم یونش و تفکیک، درجه یونش، یونش اسیدهای چندپروتون

 ت.یکی از مباحث کلیدی شیمی اسباز  - که مبحث اسیداست  درحالیاین  فهمی دارند.لظت اسید کجغ

وجود ارتباط  ها عدمفهمیعلت بسیاری از کجشود ینتیجه گرفته مهای شناسایی شده فهمیبا بررسی کج

مناسب و درست در درک فراگیران از مفاهیم در سطوح ماکروسکوپی، زیرمیکروسکوپی و نمادین است. 

 یقهای اسیدی رقلولآموزان در تشخیص غلظت یون هیدرونیوم در محدانش فهمیکج یریشهبرای نمونه 

ها( و ح نمادین )فرمولوسطآموزان در درک دانش عدم وجود ارتباط مناسب بینتوان در را می

مورد استفاده معلّمان و طرّاحان آموزشی  تواندمی های شناسایی شدهفهمیکج میکروسکوپی دانست.زیر
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به منظور ایجاد ارتباط  قرار گیرد. آموزشی مناسب محتوای تهیه و یادگیری -یاددهی هایروش در بهبود

 سطوح ماکروسکوپی، زیرمیکروسکوپی و بین باز -یمی اسید آموزان از مفاهیم شانشدر درک دمناسب 

اطالعات و  فناوری بر های مبتنیاز روشطراحی واحدهای یادگیری تدریس و نمادین، الزم است در 

واند به ها می تسازیو شبیه هاپویانماییگیری از بهره .شوداستفاده  آزمایش و عملی کارهای ارتباطات،

انجام  (.2118و همکاران،  0)داسدمیردر سطح زیرمیکروسکوپی کمک کند آموزان دانشدرک علمی 

 عیف،ها و بازهای قوی و ضهای اسیدرسانایی الکتریکی محلولبررسی مانند  باز –اسید شیمی های آزمایش

استفاده  مورداز جمله مواد های مختلف تعیین خاصیت اسیدی یا بازی محلولبرای  شناساگرهااستفاده از 

با توجّه به  آورد.های علمی را فراهم میبا واقعیت فرصت مقایسه درک خود از مفاهیم و ... زندگیدر 

 ،فهمی مفاهیم شیمیمقاالت فارسی موجود در زمینه کج رسد در بینجستجوهای انجام شده، به نظر می

ن تعدادی اگرچه پیش از ایردیفی استفاده شده است. در این پژوهش از آزمون تشخیصی سهبرای اوّلین بار 

ای توسعه هشود پژوهشگران این روش و سایر روشپیشنهاد می .انداز پژوهشگران خارجی از آن بهره گرفته

   گیرند.کاردر موضوعات مختلف بهآموزان دانش  هایفهمییافته را در بررسی کج
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