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بررسی کج فهمی های دانش آموزان در قانون هس ، انرژی آزاد 

 گیبس و درصد خلوص
 

 اعظم حسین طالیی فریده حمیدی، ، اعظم انارکی فیروز
 دبیر شهید رجاییاستادیار شیمی، دانشگاه تربیت 1

 ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییدانشیار روانشناسی2

 کارشناسی ارشد آموزش شیمی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی3
Email: azam.talaee@gmail.com 

 
 

 

 چکیده
گیبس و در پژوهش حاضر که جهت بررسی کج فهمی های دانش آموزان در مباحث قانون هس، انرژی آزاد 

ای بین  درصد خلوص به کار برده شد،  ابتدا سواالتی مرتبط با این موضوعات با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه
با توجه به ضریب تمییز، ضریب دشواری، هماهنگی درونی  .نفر از دانش آموزان جهت پایایی سواالت اجرا شد33

. ،مشخص شد که سؤاالت طرح شده با اهداف آموزشی بیان شده انطباق دارند(191/3)سواالت و مقدار آلفای کرونباخ
آموزان سال چهارم مقطع متوسطه شهرستان دلفان اجرا شد،پاسخ های  نفر از دانش 152این آزمون بر روی 

های آن  آموزان با استفاده از سطح معنی داری و کای اسکوئر و نتایج آماری مورد بررسی قرار گرفت و کج فهمی دانش
در  بسیاری ازموضوعات شیمی نیاز به استفاده از محاسبات دارد، کهنتایج داده ها نشان می دهد که . ها شناسایی شد

می توان گفت دلیل کج فهمی دانش آموزان این  بیشتر جنبه ریاضی دارد، این پژوهش قانون هس و درصدخلوص
هنگامی که مفاهیم کمی تغییر یا مفاهیم . مه وجود دارداست که آنها احساس می کنند که یک فرمول متناسب به ه

اگر آنها قادر به . جدید بیان می شود مسائل به وجود می آیند و دانش آموزان قادر به ایجاد ارتباط بین مفاهیم نیستند
را حل  انتخاب الگوریتم مناسب و یا دستکاری معادالت برای دستیابی به راه حل مناسب نباشند نمی توانند مسائل

شکل مسئله ها می  معموال سواالت این .است بیان شده ریاضی بر سواالت مبتنی اغلب شیمی دانش محتوای .کنند
 .است اصلی مسئله حساب شیمی، آموزان دانش برای گیرند که

 

 کج فهمی، دانش آموزان، کتاب شیمی سال سوم دبیرستان :کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه. 1

 ،یآموزش یها وهیمانند ش یدهد که اثرات خارج یفهمی در سراسر فرهنگ ها و جوامع مختلف نشان ماشتراک کج 

کج فهمی . ]1[به عنوان منابع بالقوه سوء تفاهم در نظر گرفت دیاز حد زبان روزمره را با شیب یو اتکا یدرس یکتابها

از منابع مختلف از کج  یکی.]2[شود یمحسوب م شرفتیپ یبرا یانعمانده که م یهستند که به صورت حل نشده باق ییآنها
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ی هال و اسکل .علم است یریادگی تیمهم در موفق ریمتغ ،یدانش قبل .باشد یم رندهیگ ادی یدانش قبل ی،فهمی آموزش

استفاده کنند، ( که ناقص است) دیپردازش اطالعات جد یبرا یها از دانش قبل رندهیادگیکرده اند که اگر  انیب زین 1993در

کج .]3[شود یکج فهمی م یریشکل گ تیاستدالل نادرست و در نها ،یو منجر به سردرگم جادیدر دانش ا ییشکاف ها

کج فهمی اشخاص  نیاز ا یاریجالب توجه است، بس .شناخته شده است یمیاز موضوعات آموخته در ش یاریفهمی در بس

 یمیش ینییاز چارچوب تب یادیمقدار ز. شود یسطح اتم ها و مولکول ها استفاده م ،ییایمیبه طور خالصه در شرح مواد ش

 یبرامدل  نیالبته  ا .دارد(مولکول و الکترون ها ،اتم ها)  یکروسکوپیم ریبه مدل ساختار ماده در سطح ز یمدرن بستگ

اصطالح کج فهمی ها برای اشاره به مفاهیم مورد  .]4[ستین ریامکان پذ به دلیل کوچکی زیاد نشان دادن به دانش آموزان

ویژگی کج فهمی ها را می توان به شرح زیر . استفاده دانش آموزان که از مفاهیم علمی متفاوتند، مورد استفاده قرار گرفت

مل آن مفاهیم مقاوم در برابر تغییر،  به خوبی در محیط زیست شناختی فرد تعبیه شده است و حتی دستورالع: خالصه کرد

 ارتباط در آن شناختی توسعه با نزدیک از آموز دانش ریاضی توانایی .ها دشوار طراحی شده و کمتر قابل رسیدگی هستند

 به به پیاژه کار .]5[شیمی ضروری است و ریاضی مسئله حل صوری، برای تفکر که دهد؛ می نشان مقاالت از تعدادی .است

 دانش برای که دهند می در تحقیقی نشان  همکاران و کوول. است مناسب علوم، و ریاضیات در نیاز مورد تفکر در ویژه

 عددی محاسبات با اغلب آموزان دانش علم که دهد می نشان تحقیقات .]6[است اصلی مسئله حساب شیمی، آموزان

 بیان شده ریاضی بر سواالت مبتنی اغلب شیمی دانش محتوای. در ارتباط است تعادل و استوکیومتری مانند شیمی مباحث

 .است

 

 

 مفهوم کج فهمی. 2

های ساده و بی تکلف، مفاهیم مخلوط، یا  ها به عنوان تصورات از پیش پنداشته، اعتقادات غیر علمی، نظریه کج فهمی     

در واقع این موارد که فرد به آن اعتقاد دارد از نظر علمی درست نمی نماید و . سوء تفاهم مفهومی در نظر گرفته می شود

 .ند که از آن ها آگاهی ندارنداکثر مردم کج فهمی های را نگه داشته ا

هر باور بی اساس که عنصر ترس، موفقیت، ایمان و یا : را عبارت از این می داند "کج فهمی " 1943هانکوک در سال 

کج فهمی ها و یا ایده های گمراه  "خطاها،"اشتباهات یا ": نیز می آورد باراس.  مداخله فرا طبیعی در آن مجسم می شود

هم از حقایق است و اعتقاد دارد که معلمان و دانش آموزان با کمک همدیگر روشن تر می توانند اشتباهات کننده و سوء تفا

 .]1[را اصالح کنند

های کلیدی، آنهایی هستند که به صورت حل نشده باقی مانده، که با جلوگیری وایجاد موانع پیشرفت،  کج فهمی

های کلیدی و مهم می تواند در طراحی  شناسایی کج فهمی. گذارندآموزان می  پتانسیل را در یادگیری دانشین بیشتر

آموز و از دیگر سو هشداری برای  آموزان کمک کند، این شناسایی از طرفی باعث پیشرفت های دانش برنامه درسی دانش

شی که ناخواسته  معلمان و طراحان برنامه درسی باید آگاه باشند آموز.  طراحان است که مشکالت موجود را در نظر بگیرند

 . در حمایت از کج فهمی ها صورت گیرد، به همان اندازه تالش برای از بین بردن آنها نیز دشوار می شود

او استدالل  .کند که کج فهمی  آن چیزی است که باید از ذهن دانش آموز برداشته شود همردر اظهاراتش استدالل می      

در پژوهش  با این حال، فرنسیس. غیرممکن استو  ها ناقص ابله با کج فهمیکند که همه ی سرمایه گذاری برای مق می

های دانشجویی که در واقع  های جدید خود نشان می دهد که در طول زمان، مفاهیم جدید از طریق پرس و جو و گفتمان

ها را  ح بتوان کج فهمیکه ممکن است در این سطپایدار هستند، هدایت و به عنوان جایگزین مفاهیم قدیمی وارد می شوند 
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تصورات از پیش پنداشته یا مفاهیم هستند که ریشه در تجربه های روزمره و اعتقادات غیر علمی دارند که  .کن کرد ریشه

چنان که این تصورات . گیرد ای شکل می در دانش آموزان از طریق آموزش های غیرعلمی مانند تدریس مذهبی یا اسطوره

آموزان را  به چالش کشیده و به مقابله و تناقض ناشی ازتصورات قبلی خود و باورهای علمی کشیده اطالعات علمی دانش 

 . ]8[شود می

 

 جامعه آماری. 3

(  دلفان) آموزان سال چهارم مقطع متوسطه استان لرستان شهرستان نورابادجامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش

نفر می باشند، و معلمان شیمی شهرستان که 664که  93-92سال تحصیلی فیزیک و علوم تجربی در  -رشته های ریاضی

 .نفر هستند25

 

 گروه نمونه . 4

فیزیک در شهرستان -صدو پنجاه و دو نفر از دانش آموزان دختر سال چهارم دبیرستان در رشته علوم تجربی و ریاضی    

 .دلفان  در این مرحله مورد بررسی قرار گرفتند

 هانتایج داده  -5

 آیا دانش آموزان در مبحث درصد خلوص که به عنوان یک مبحث سخت می باشد دچار کج فهمی  هستند؟      

 نتایج توصیفی سواالت مربوط به مبحث درصد خلوص مواد1جدول

 درصد خلوص مواد
خ 

اس
پ

 

ی
وان

را
ف

 

صد
در

 

ن
گی

یان
م

ار 
عی

ف م
را

نح
ا

ار 
عی

ف م
را

نح
ی ا

طا
خ

آزمایشگاه یا صنعت مواد مورد استفاده در  -1 

خلوصی که معموال به صورت درصد بیان می .......کامال

گرم ماده ی 133موجود در ......ماده ی .......شود مقدار

 .است.......

 5/12 19 صحیح

12/3 332/3 21/3 

 5/81 133 غلط

گرم آلومینیم هیدروکسید با درصدخلوص  13 -2

موالر 2درصد، با چند میلی لیتر محلول 18معادل 

هیدروکلریک اسید به طور کامل وارد واکنش می 

 Al=27,O=16,H=1. شود

 4/45 69 صحیح

45/3 533/3 341/3 

 6/54 83 غلط

درصد خالص، 83گرم سدیم هیدروکسید25با  -3

می توان تهیه  موالر3/1چند لیتر محلول 

 Na=23,O=16,H=1.کرد

 8/38 59 صحیح

39/3 489/3 343/3 
 2/61 93 غلط

 339/3 418/3 35/3 9/34 53 صحیحگرم قلع خالص با مقدار کافی  23/8از واکنش  -4
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فلوئورید با  (II)هیدروفلوئوریک اسید، چند گرم قلع

 , Sn=119درصد می توان بدست آورد؟83خلوص 

F=19 

 1/65 99 غلط

می توان گفت سوال نرمال و قابل قبول است ولی سواالت  2و میانگین، در سوال انحراف معیاربا توجه به  1در جدول 

 .انحراف معیار از میانگین پراکندگی بیشتری دارد و داده ها نرمال نیست 4و1،3

 

 و معنی داری سواالت مربوط به مبحث درصد خلوص x2نتایج  2جدول 

 مواددرصد خلوص 

خ 
اس

پ
ی 

وان
را

ف
صد 

در
 

ص
خال

د 
ص

در
ی 

مع
تج

د 
ص

در
ئر 

کو
اس

ی 
کا

ی  
عن

ح م
سط

ی
دار

 

مواد مورد استفاده در آزمایشگاه یا صنعت  -1

خلوصی که معموال به صورت درصد بیان می ......کامال

گرم ماده ی 133موجود در ....ماده ی .......شود مقدار

 .است........

 5/12 5/12 5/12 19 صحیح

53/85 333/3 
 3/133 5/81 5/81 133 غلط

گرم آلومینیم هیدروکسید با درصدخلوص  13 -2

موالر 2درصد، با چند میلی لیتر محلول 18معادل 

هیدروکلریک اسید به طور کامل وارد واکنش می 

 Al=27,O=16,H=1/ شود

 4/45 4/45 4/45 69 صحیح

29/1 256/3 
 3/133 6/54 6/54 83 غلط

درصد خالص، 83سدیم هیدروکسیدگرم 25با  -3

موالر می توان تهیه 3/1چند لیتر محلول 

 Na=23,O=16,H=1/کرد

 8/38 8/38 8/38 59 صحیح
63/1 336/3 

 3/133 2/61 2/61 93 غلط

گرم قلع خالص با مقدار کافی  23/8از واکنش  -4

فلوئورید با  (II)هیدروفلوئوریک اسید، چند گرم قلع

 , Sn=119درصد می توان بدست آورد؟83خلوص 

F=19 

 9/34 9/34 9/34 53 صحیح

92/13 333/3 
 3/133 1/65 1/65 99 غلط

 

میزان درستی و نادرستی پاسخگویی دانش آموزان به دومین مبحث سخت را نشان می دهد که درستی و 2در جدول

معنی دار نیست که بر اساس آزمون خی دو بدست آمده و سطح معنی داری آن  2نادرستی این پاسخگویی تنها در سوال 

بر اساس آزمون خی دو بدست آمده و سطح معنی داری آن کمتر از  4و1،3اما پاسخگویی به سوال . است 35/3بیشتر از 

ه طور معناداری بیشتر درصد است که نشان دهنده این است که تعداد پاسخ های نادرست ارائه شده به این سواالت ب 35/3

 .از پاسخ های صحیح می باشد
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 فراوانی و درصد پاسخگویی به مبحث درصد خلوص مواد  3جدول 

 درصد فراوانی پاسخ

 89/32 233 صحیح

 11/61 438 غلط

 3/133 638 جمع

 

 

 

 پاسخگویی به درصد خلوص( درصد)فراوانی 1نمودار 

 
 

 

آیا  در مبحث روش های غیر مستقیم تعیین گرمای واکنش های شیمیایی و قانون هس دانش آموزان دچار کج   

 فهمی هستند؟  
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 نتایج توصیفی سواالت مربوط به مبحث قانون هس  4جدول 

روش های غیر مستقیم تعیین گرمای واکنش 

خ های شیمیایی و قانون هس
اس

پ
 

ی
وان

را
ف

 

صد
در

 

ن
گی

یان
م

 

ف 
را

نح
ا

ار
عی

م
ار 

عی
ف م

را
نح

ی ا
طا

خ
گرمای واکنش هیدرازین را .......... به روش  -5 

برای این منظور می توان . محاسبه کرد

 .استفاده کرد..........از

 1/46 11 صحیح

41/3 531/3 341/3 
 3/53 81 غلط

شامل دو مرحله است که می توان Bبا  Aواکنش  -6

عبارت درست کدام /آن را با نمودار زیر نشان داد

 است؟

 4/41 12 صحیح

41/3 531/3 341/3 
 6/52 83 غلط

واکنش  واکنش های زیر،  با توجه به  -1

 تشکیل گاز آب ، چند کیلوژول بر مول است؟

 1/44 68 صحیح
45/3 499/3 343/3 

 3/55 84 غلط

واکنش نمادین   براساس واکنش های زیر، -8

 چند کیلو ژول است؟

 4/45 69 صحیح
45/3 533/3 341/3 

 6/54 83 غلط

 

می توان گفت سواالت نرمال و قابل قبول است ولی  1و  6، 5و میانگین، در سوال انحراف معیاربا توجه به  4در جدول 

 .انحراف معیار از میانگین پراکندگی بیشتری دارد و داده ها نرمال نیست 8سواالت 

 و معنی داری سواالت مربوط به مبحث قانون هس x2نتایج 5جدول

روش های غیر مستقیم تعیین گرمای واکنش 

خ های شیمیایی و قانون هس
اس

پ
ی 

وان
را

ف
صد 

در
 

ص
خال

د 
ص

در
ی 

مع
تج

د 
ص

در
ئر 

کو
اس

ی 
کا

ی  
عن

ح م
سط

ی
دار

 

گرمای واکنش هیدرازین را محاسبه ........ روش به  -5

 .استفاده کرد......برای این منظور می توان از. کرد

 1/46 1/46 1/46 11 صحیح
658/3 411/3 

 3/133 3/53 3/53 81 غلط

شامل دو مرحله است که می توان Bبا  Aواکنش  -6

کدام عبارت درست .آن را با نمودار زیر نشان داد

 است؟

 4/41 4/41 4/41 12 صحیح
421/3 516/3 

 3/133 6/52 6/52 83 غلط

واکنش    واکنش های زیر،    با توجه به  -1

 تشکیل گاز آب ، چند کیلوژول بر مول است؟

 1/44 1/44 1/44 68 صحیح
68/1 194/3 

 3/133 3/55 3/55 84 غلط

واکنش نمادین     براساس واکنش های زیر، -8

 چند کیلو ژول است؟

 4/45 4/45 4/45 69 صحیح
29/1 256/3 

 3/133 6/54 6/54 83 غلط
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میزان درستی و نادرستی پاسخگویی دانش آموزان به سومین مبحث سخت را نشان می دهد که درستی و  5در جدول 

شده است بر اساس آزمون خی دو بدست آمده نادرستی این پاسخگویی در هر چهار سوالی که برای سنجش در نظر گرفته 

است که نشان می دهد اگر چه تعداد پاسخ های نادرست به سواالت بیشتر است  35/3و سطح معنی داری آن بیشتر از 

 .ولی تفاوت معنادار نیستند

 فراوانی و درصد پاسخگویی به مبحث قانون هس 6جدول 

 درصد فراوانی پاسخ

 35/46 283 صحیح

 95/53 328 غلط

 3/133 638 جمع

 

 

 

 

 پاسخگویی به قانون هس( درصد)فراوانی 2نمودار 

 
 

 آیا دانش آموزان در مبحث انرژی آزاد گیبس دچار کج فهمی هستند؟

42 

44 

46 

48 

50 

52 

54 

 غلط صحیح

46.05 

53.95 
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 نتایج توصیفی سواالت مربوط به مبحث انرژی آزاد گیبس 1جدول

سخ انرژی آزاد گیبس
پا

 

ی
وان

فرا
 

صد
در

 

ن
گی

یان
م

یار 
مع

ف 
حرا

ان
 

ف 
حرا

ی ان
طا

خ
یار

مع
 

در کدام یک از اعمال زیر، محتوای انرژی و نیز بی نظمی کاهش  -9

 می یابد؟

 1/44 68 صحیح
45/3 499/3 343/3 

 3/55 84 غلط

 کدام واکنش زیر، برگشت پذیر نیست؟ -13
 8/65 52 صحیح

34/3 416/3 339/3 
 2/34 133 غلط

آن ها، می توان   با توجه به واکنش های زیر و مقدار   -11

زیرا ......خودبه خودی.........دریافت که در دمای معمولی، واکنش

 .است......در مورد آن   سطح انرژی همراه است و عالمت .......... با

 3/48 13 صحیح

48/3 531/3 343/3 

 3/52 19 غلط

 

می توان گفت سواالت نرمال و قابل قبول است ولی  11و  9و میانگین، در سوال  انحراف معیارتوجه به  1در جدول   

 .انحراف معیار از میانگین پراکندگی بیشتری دارد و داده ها نرمال نیست13سواالت 

 و معنی داری سواالت مربوط به مبحث انرژی آزاد گیبس x2نتایج 8جدول

 انرژی آزاد گیبس

خ
اس

پ
ی 

وان
را

ف
صد 

در
 

ص
خال

د 
ص

در
ی 

مع
تج

د 
ص

در
ئر 

کو
اس

ی 
کا

ی  
عن

ح م
سط

ی
دار

 

در کدام یک از اعمال زیر، محتوای انرژی و نیز بی نظمی کاهش  -9

 می یابد؟

 1/44 1/44 1/44 68 صحیح
68/1 194/3 

 3/133 3/55 3/55 84 غلط

 کدام واکنش زیر، برگشت پذیر نیست؟ -13
 8/65 8/65 8/65 52 صحیح

16/15 333/3 
 3/133 2/34 2/34 133 غلط

آن ها، می توان     با توجه به واکنش های زیر و مقدار   -11

........ زیرا با ....خودبه خودی.....دریافت که در دمای معمولی، واکنش

 .است............ در مورد آن     سطح انرژی همراه است و عالمت 

 3/48 3/48 3/48 13 صحیح
231/3 626/3 

 3/133 3/52 3/52 19 غلط

میزان درستی و نادرستی پاسخگویی دانش آموزان به چهارمین مبحث سخت را نشان می دهد که درستی و  8در جدول 

است  35/3بر اساس آزمون خی دو بدست آمده و سطح معنی داری آن بیشتر از  11و  9نادرستی این پاسخگویی در سوال 

بر اساس آزمون خی دو بدست آمده و سطح معنی داری آن کمتر از  13اما پاسخگویی به سوال . و معنی دار نمی باشد
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بیشتر است ولی تفاوت معنادار  11و 9درصد است که نشان می دهد که اگر چه تعداد پاسخ های نادرست به سواالت  35/3

 .نیستند 

 فراوانی و درصد پاسخگویی به مبحث انرژی آزادگیبس 9جدول 

 درصد فراوانی پاسخ

 32/42 193 صحیح

 68/51 263 غلط

 3/133 456 جمع

 

 

 

 

 

 پاسخگویی به انرژی آزاد گیبس( درصد)فراوانی 3نمودار 

 
 

 

 کج فهمی های دانش آموزان در مبحث درصد خلوص 5-1

 89/32درصد پاسخ غلط و  11/61می توان گفت در این مبحث  1،2،3،4در پاسخ های دانش آموزان به سواالت         

. درصد پاسخ صحیح را انتخاب کرده اند که با توجه به این مقادیر می توان گفت که فراگیران در این مبحث کج فهمی دارند

خی دو بدست معنی دار نیست که بر اساس آزمون  2درستی و نادرستی این پاسخگویی تنها در سوال از بررسی سواالت و 

بر اساس آزمون خی دو بدست آمده و  4و3،1است، اما پاسخگویی به سوال  35/3آمده و سطح معنی داری آن بیشتر از 
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است نشان دهنده این است که تعداد پاسخ های نادرست ارائه شده به این سواالت به  35/3سطح معنی داری آن کمتر از 

باشد، که با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت این مبحث که به  طور معناداری بیشتر از پاسخ های صحیح می

 . عنوان یک مبحث سخت برای دانش آموزان می باشد برای دانش آموزان کج فهمی هایی را منجر شده است

 

ماده ..........ارخلوصی که معموال به صورت درصد بیان می شود مقد.........مواد مورد استفاده در آزمایشگاه یا صنعت کامال -1

 .است.........گرم ماده ی 133موجود در .......ی 

 ناخالص -خالص -گرم -خالص هستند(1

 ناخالص-خالص-گرم-خالص نیستند(2

 خالص-ناخالص-مول-ناخالص نیستند(3

 خالص -ناخالص-مول-ناخالص هستند(4

پاسخ صحیح را انتخاب کرده اند که می توان  نفر از دانش آموزان 19نفر از دانش آموزان پاسخ غلط و  133در این سوال 

گفت دلیل کج فهمی آنها این است که دانش آموزان مفهوم ماده خالص و ماده ناخالص را به خوبی درک نکرده اند و تفاوت 

 .ماده خالص و ماده ناخالص را در ترکیبات شیمی نمی دانند

 

 Na=23,O=16,H=1.موالر می توان تهیه کرد3.1ل درصد خالص، چند لیتر محلو83گرم سدیم هیدروکسید25با  -3

1)2       2)4                3)5                 4)8 

 .نفر از دانش آموزان پاسخ صحیح را انتخاب کرده اند59نفر از دانش آموزان پاسخ غلط و 93تعداد  8در سوال 

درصد می 83فلوئورید با خلوص  (II)اسید، چند گرم قلعگرم قلع خالص با مقدار کافی هیدروفلوئوریک  23.8از واکنش  -4

 Sn=119 , F=19توان بدست آورد؟

1)29.35        2)32.59            3)35.23           4)39.25 

در سواالت . نفر از دانش آموزان پاسخ صحیح را انتخاب کرده اند 53نفر از دانش آموزان پاسخ غلط و 99تعداد  4در سوال 

وجه به اینکه جنبه محاسباتی دارند دلیل این کج فهمی ها را می توان استفاده بیش از حد اطالعات ریاضیات در با ت 4و3

 با ارتباط نزدیک آموز دانش ریاضی توانایی .این مبحث دانست و دانش آموز در این مبحث بیشتر با فرمول ها سروکار دارد

 .غیره و گاز قانون مسائل مول، محاسبات دارد از جمله استفاده به نیاز شیمی موضوعات از بسیاری .دارد آن شناختی توسعه

 درسی برنامه های جنبه از در بسیاری است ممکن شناختی هستند توسعه مرحله عملیات عینی در آموزانی که دانش

 . کنند پیدا دارند مشکل ذاتی ریاضی که محتوای شیمی

 

های غیر مستقیم تعیین گرمای واکنش های شیمیایی و کج فهمی های دانش آموزان در مبحث روش  5-2

 قانون هس

درصد  35/46درصد پاسخ غلط و  95/53می توان گفت که در این مبحث  8،1،6،5در پاسخ دانش آموزان به سواالت         

پاسخ صحیح را انتخاب کرده اند که با توجه به این مقادیر می توان گفت که دانش آموزان در این مبحث کج فهمی دارند 
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ث  در نظر گرفته ولی از بررسی سواالت و درستی و نادرستی این پاسخگویی در هر چهار سوالی که برای سنجش این مبح

است بدین معنا که اگر چه تعداد  35/3شده است بر اساس آزمون خی دو بدست آمده و سطح معنی داری آن که بیشتر از 

و نمی توان به طور قطعی با استفاده از این سواالت  پاسخ های نادرست به سواالت بیشتر است ولی تفاوت معنادار نیستند

 .این مباحث دچار کج فهمی هستندبیان کرد که دانش آموزان در 

 کج فهمی های دانش آموزان در مبحث انرژی آزاد گیبس 5-3

درصد  32/42درصد پاسخ غلط و  68/51می توان گفت که در این مبحث  11،13،9در پاسخ دانش آموزان به سواالت       

مبحث دچار کج فهمی هستند ولی از بررسی  با توجه به این مقادیر دانش آموزان در این. پاسخ صحیح را انتخاب کرده اند

بر اساس آزمون خی دو بدست آمده و سطح معنی داری آنها  11و 9درستی و نادرستی این پاسخگویی، در سوال سواالت و 

بر اساس آزمون خی دو بدست آمده و سطح معنی  13است معنی دار نمی باشد اما پاسخگویی به سوال  35/3بیشتر از 

بیشتر است ولی تفاوت  11و9است بدین معنا که اگر چه تعداد پاسخ های نادرست به سواالت  35/3تر از داری آن که کم

معنادار نیستند نمی توان به طور قطعی با استفاده از این سواالت بیان کرد که دانش آموزان در این مباحث دچار کج فهمی 

 .هستند

 

 کدام واکنش زیر، برگشت پذیر نیست؟ -13

1)N2H4 + NO2        3/2 N2 + 2 H2O  

2)CaCO3(s)         Cao(s) +  CO2        

3 )2SO2 + O2         2SO3         

4 )N2 + 3H2              2NH3 

نفر از دانش آموزان پاسخ صحیح را انتخاب کرده اند که می توان  52نفر از دانش آموزان پاسخ غلط و 133در این سوال 

فهمی دانش آموزان در این سوال عدم درک صورت سوال و یا اینکه شرط برگشت پذیر نبودن یک واکنش گفت دلیل کج 

s≥0∆  وH≤0∆  را درک نکرده اند و از روی واکنش ها گرماده و گرماگیر بودن و آنتروپی را نمی توانند تشخیص دهند و

 . این که واکنش در صورتی برگشت ناپذیر باشد واکنشی یک طرفه است

 

 بحث و نتیجه گیری. 6

برای  .استدرصد خلوص  مبحث آموزان در زمینهترین کج فهمی های دانشنتایج حاکی از آن است که عمده

 های توانایی شود دانش آموزان ریاضی آنها تقویت شود زیراگیری و تصحیح این دسته کج فهمی ها، پیشنهاد می پیش

 به رسیدگی مسئولیت که آنها توانایی و شیمی در آموزان دانش عملکرد از دسته آن گذارد، می آموزان تاثیر ریاضی دانش

 انتزاعی مفاهیم با کردن مقابله برای آنها توانایی و آموز دانش شناختی رشد به قطعا این. شیمی دارد موضوعات از برخی

آموز تقویت تا ساخت شناختی دانشخورد ها پیوند میدهندهسازمانپیشو از سوی دیگر، اطالعات جدید به  شود  می مربوط

 در اولین گام برای رفع کج فهمی ها معلم باید توانایی ریاضی دانش آموزان را پرورش دهد که این قطعا منجر به  .گردد
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 آموزان دانش نفس به اعتماد. شود می مربوط انتزاعی مفاهیم با کردن مقابله برای آنها توانایی و آموز دانش شناختی رشد

 که باشد آگاه باید معلم. عمل کنند دارد شیمی در عددی مفاهیم با که چگونه آنها تاثیر بسیار زیادی در ریاضیات در

توانایی ریاضی دانش آموز . زمینه داشته باشند این در مردان به نسبت کمتری نفس به اعتماد زنان احتمال دارد بیشتر

که  آنها در ای گسترده نفوذ دارای ریاضیات در آموزان دانش نفس به داعتما .ازنزدیک باتوسعه شناختی آن درارتباط است

تعدادی ازمقاالت نشان می دهد که تفکرصوری برای حل مسئله (. 2335 بانس،)دارد شیمی در عددی مفاهیم با چگونه

در این پژوهش درصد  بسیاری ازموضوعات شیمی نیاز به استفاده از محاسبات دارد، که. ریاضی وشیمی ضروری است

د و دانش آموزان قادر به ایجادارتباط بین مفاهیم نیستند و نمی توانند فرمول نبیشتر جنبه ریاضی دار خلوص و قانون هس

 آموزان دانش برای که دهند می در تحقیقی نشان( 2336) همکاران و کوول .مناسب برای حل این مسائل را انتخاب کنند

 .است اصلی مسئله حساب شیمی،

تصحیح . شونداز سوی دیگر کج فهمی ها بسیار قوی و ماندگار هستند و ساختار محکمی دارند که به سادگی اصالح نمی

ها آموزش قبلی، درونی  ها طی سال آموزان، حتی برای بهترین معلمان، مشکل خواهد بود زیرا آنکج فهمی های دانش

. ها جلوگیری نمایند گیری آنفهمی ها موجود، بهتر است معلمان از شکلبنابراین به جای تمرکز روی تصحیح کج . اندشده

 .یکی از دالیل کج فهمی ها این است که محتوای دانش شیمی اغلب مبتنی بر سواالت ریاضی استبنابراین 
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