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گروه شيمي ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي ،تهران ،ایران

چکیده
پدیدار نگاري روشي است در زمره روشهاي پژوهش كيفي كه در حيطه پارادایم تفسيري جاي
دارد .این روش در دهه  1۹۷۰در دانشگاه گوتنبرگ سوئد ایجاد شد و هدف آن دستيابي به دركي عميق از
مفاهيم متفاوت یك پدیده در نزد افراد مختلف ميباشد .اساس این روش مبتني بر این اصل است كه افراد
مختلف ميتوانند تجارب و یا مفاهيم متفاوتي از یك پدیده دریافت نمایند .استفاده از پدیدار نگاري در علوم
تجربي مانند شيمي ميتواند به مثابه كشف جنبههاي متفاوت این علم باشد .از این رو در تحقيق حاضر ما در
تالش هستيم تا با تلفيق آموزش الکتروشيمي و مبحث واكنشهاي اكسایش-كاهش و بهرهگيري از تجربيات
یادگيرندگان به آموزش هرچه بهتر این علم كمك كنيم .محتوایي مبتني بر پدیدارنگاري طراحي و تدریس
شد .پرسشنامهاي حاوي  33سؤال طراحي و پس از ارزیابي و تأیيد آن ،براي ارزیابي كارایي روش ارائه شده
استفاده گردید .ضریب دشواري ،ضریب تميز و ضریب هماهنگي دروني سؤاالت پرسشنامه ،توسط روش پيش
آزمون-پس آزمون ارزیابي و با كمك نرم افزار  SPSSبه تحليل دادهها پرداخته شد .نتایج حاصله كارامدي
روش پدیدارنگاري در تدریس مبحث واكنشهاي اكسایش-كاهش تأیيد كردند.
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مقدّمه
موضوع الکتروشيمي و گستردگي كاربرد و اثر آن در زندگي روزمره یکي از مهمترین موضوعاتي
است كه امروزه در سطح جهاني مورد توجه قرار گرفته است .لذا لزوم برنامه ریزيهاي كالن در مورد
اصالح ،ساخت و آموزش تجهيزات مرتبط با این فناوري و استفاده كننده از آن ،بيش از پيش مهم و
اساسي به نظر ميرسد.
افراد مختلف در شرایط و موقعيتهاي متفاوت برداشتهاي متفاوتي از یك پدیده واحد دارند ،از
این رو جمع آوري و بررسي اطالعات افراد مختلف كه از تجربه آنها نيز ممکن است نشأت بگيرد
ميتواند منجر به ارائه توصيف عميقي از آن پدیده شود .در واقع جمعآوري تجارب و مفاهيم متفاوت
افراد و قرار دادن آنها در یك ساختار بزرگتر منجر به ایجاد یك تصویر كامل از پدیده ميشود
به این مثال توجه كنيد ،یك خانواده در اولين سفر خود به یك شهر قصد بازدید از جنبههاي مختلف
یك شهر را دارند ،از این رو شروع به جمع آوري اطالعات از افراد مختلفي ميكنند كه تجربه سفر به
آن شهر را داشتهاند و تجربه هر فرد را یادداشت ميكنند .پس از پایان جمع آوري اطالعات از افراد
مختلف حال آنها به یادداشتهاي خود نگاه ميكنند ،هر فرد مشورت شونده اطالعاتي از شهر را به
آنها منتقل كرده است ،پس یك نگاه كلي به یادداشتها تصویر كاملي از شهر مقصد و شرایط مورد
نياز جهت سفر ،اقامت ،اماكن دیدني و  ...به آن ها ميدهد .در پدیدار نگاري ما به مانند خانوادهاي
هستيم كه قصد یادگيري مطلبي ناشناخته را داریم ،از این رو كسب تجربيات همه افراد ميتواند
نقشه درک ما از موضوع را كاملتر كند.
در پدیدار نگاري و با توجه ملزومات مطروحه كشف حقيقت یا واقعيت موضوع مد نظر نيست ،در
واقع اینکه اصل موضوع چيست مد نظر نيست بلکه چگونگي پدیدار شدن یك پدیده براي افراد
مختلف و تجربه آنان از آن پدیده مد نظر است .در واقع ما در پدیدار نگاري با این موضوع رو به رو
هستيم كه افراد پدیدهها یا واقعيتها را چگونه ميبينند نه اینکه واقعيت آن پدیده چيست .در این
باره مارتون ( )1۹81مي نویسد كه هدف پدیدار نگاري طبقه بندي افراد ،مقایسه گروهها ،توضيح،
پيش بيني یا قضاوت خوب و بد در مورد افراد نيست بلکه هدف آن یافتن و منظم ساختن اشکال
افکار ،به گونهاي است كه افراد مختلف واقعيت را تفسير مينمایند .در واقع در پدیدارنگاري ،مجموع
تجربيات افراد مختلف از یك موضوع ،مسيري را براي درک بهتر آن موضوع براي همه یادگيرندگان
روشن ميكند .این نوع پژوهش ميتواند مکمل دیگر انواع پژوهشها باشد و هدف آن توصيف ،تحليل
و فهم تجربه است.
یکي از مهمترین جنبههاي مدل آموزش پدیدار نگاري را ميتوان در واكنشهاي اكسایش-كاهش
دنبال كرد .با توجه به مقطع تحصيلي كه آموزش این مبحث در آن صورت ميگيرد و از طرفي در
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نظر گرفتن پيش دانستههاي اندک دانش آموزان از فضاي این مبحث ،پدیدار نگاري ميتواند فضاي
بسيار مناسبي را براي ارائه مبحث اكسایش-كاهش در الکتروشيمي فراهم نماید.
یکي از راههاي آموزش این موضوع طراحي یك محتواي آموزشي مناسب ميباشد كه بتواند با
روشهاي مختلف دانش مفاهيم مورد نظر را به مخاطبان انتقال دهد .لذا در پژوهش حاضر سعي شد
كه محتواي آموزشي براي آشنایي دانش آموزان پایه دوازدهم با مفهوم الکتروشيمي و واكنشهاي
اكسایش -كاهش طراحي گردد كه بتواند اهداف كلي و جزیي مورد نظر را پوشش دهد .در طراحي
محتواي آموزشي فوق الذكر استفاده از رویکرد پدیدار نگاري با توجه به قرابت این روش آموزشي و
مفاهيم مورد بحث در واكنشهاي اكسایش و كاهش مورد استفاده قرار گرفت.
بیان مسئله و پیشنه تحقیق
انسان قرن بيست و یکم هر روز شاهد تغييرات سریعي در عرصه فناوري است .این تحوالت او را
با مسائل جدیدتر و پيچيدهتري روبه رو ميكند و نوعي چالش و اضطراب چگونه زیستن را در او ایجاد
ميكند كه از یك سو انگيزههاي یادگيري را در او تقویت ميكند و از سوي دیگر ضرورت آموزش
مناسب و به موقع را یادآور ميشود .الزمه ماندگاري انسانها در عرصه تحوالت پر شتاب امروز همانا
توجه بيشتر به كيفيت نظام آموزشي است (سيف .)1382 ،مطالعه تطبيقي آموزش و پرورش
كشورهاي مختلف نشان ميدهد كه رشد و توسعه همه جانبه آنها رابطه تنگاتنگي با تحول آموزش
داشته است .لذا جامعهاي كه از آموزش و پرورش رشد یافتهاي برخوردار باشد در زمينههاي علمي،
اقتصادي ،تکنولوژي و رفاه رشد چشمگيري خواهد داشت (شقاقي .)1382 ،امروزه شيوههاي سنتي
تدریس نميتواند تأمين كننده اهداف آموزشي باشند .در روشهاي سنتي هدف اصلي تدریس ،انتقال
معلومات از معلم به یادگيرندگان بوده و ارزشيابي از عملکرد فراگيران تنها به محفوظات آنها بر
ميگردد (پورصباحيان .)13۷8،
مدل ساخت گرایي در این راستا بيان ميكند كه دانش آموزان دانش خود را از تجربيات و دانش
قبلي خود ميسازند و اگر در دانش قبلي خود دچار اشتباه باشند ،نميتوانند مسئله جدید را نيز به
طور صحيح درک كنند (جویس و همکاران .)13۷1 ،هم چنين مدل تغيير مفهومي كه براساس
دیدگاه ساخت گرایي است بيان مـيكنـد كـه دانـش براسـاس تجربيات قبلي فرد و به صورت شخصي
ساخته مـي شـود .ایـن دیـدگاه توسـط بسـياري از تئـوري پردازان آموزش مانند دیویي ،پياژه و
یگاتسکي پشتيباني ميشود (استپانز .)1۹۹6 ،1در این شرایط هم چنين شيوههاي تدریس مبتني بر
انجام كار عملي و كاوشگري مطرح ميشود .البته نميتوان كاوشگري را یك شيوه بدون نقص دانست.
Stepans
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این شيوه از این جهت كه مباحث درسي كمتري را پوشش ميدهد مورد نقد قرار گرفته است (ریکي
و تيچرت1؛  .)2۰1۰برنامههاي كاوشگري به طورعمده براي كالسهایي با تعداد دانش آموزان كم
مناسب است .كالسهایي كه با ميز و نيمکت و فضاي مناسب و تجهيزات كافي مجهز شده باشند
(حسن بيگي.)1382 ،
دبيران از این كه علي رغم تالشهاي بسيار آنها ،دانش آموزان قادر به درک نظریههاي بنيـادي
ارایه شده در كالس نيستند متحير ميشوند .از طرفي علوم پایه نسبت به سایر رشتهها به سرعت در
حال تغيير است .بنابراین مجهز شدن بـه تکنيـك و روشهاي جدید آموزشي براي همگام شدن بـا
پيشـرفت علـوم الزم و ضـروري اسـت .در ایـن ميـان همان طور كه ذكر شد طراحي آموزشي براي
رسيدن به اهداف مذكور نقش اساسي را ایفا ميكند .در برنامه جدید آمـوزش علوم ،هدف تبدیل
دانش آموزان به یادگيرندگان مادام العمر است و براي محقق شـدن ایـن امـر سـه شرط الزم است:
 .1اطالعات كافي
 .2انگيزه یادگيري
 .3راهبرد و روش یادگيري
شيمي یکي از مهم ترین شاخههاي علوم و زیرسـاختي مهم بـراي فنـاوري و صنعت ميباشد.
دانش شيمي به حيات ،فرهنگ و كيفيت زندگي انسان كمك ميكند ،لذا كاربرد شيوه تدریس قابل
درک و مؤثر آن ضروري ميباشد (ستينگل و گبان.)2۰۰5 ،2
در علم شيمي چون اكثر مطالب حالت انتزاعي دارند دانش آموزان بيشتر دچار سوء برداشت
ميشوند .پژوهشها نشان داده است كه دانش آموزان در بسياري از موضوعهاي شيمي دچار مشکل
هستند .بعضي از موضوعاتي كه بيشتر مورد مطالعه قرار گرفتهاند عبارتند از :تعادل شيميایي ،اسيد
و باز ،پيوند شيميایي ،شيمي هستهاي ،اوربيتال اتمي و هيبریداسيون ،محلول بافر ،محلول ها و
اجزایشان ،خواص كوليگاتيو ،ترموشيمي و الکتروشيمي (اوزكاوا.)2۰۰2 ،3
در علم شيمي با مفاهيم در سه سطح ماكرو ،ميکرو و نمادین برخورد ميكنيم و تدریس این سه
سطح از مفاهيم و ایجاد ارتباط ميان آنها نيز بيش از پيش به دشواري تدریس شيمي و لزوم بررسي
روشهاي نوین تدریس این علم افزوده است (تریگوست 4و همکاران .)2۰۰3 ،با وجود گسترش نرم
افزارهاي تعميم دهنده سه وضعيت فوق الذكر باز هم نتایج حاصل از تحقيقات نشان ميدهد كه با
توجه به موارد ذكر شده ،دانش آموزان در فهم و یادگيري بعضي از موضوعهاي شيمي دچار مشکالت
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فراواني هستند كه یکي از این موضوعها ،الکتروشيمي است (سنگر و گرینبو .)2۰۰۰ ،1درواقع ما
شاهد برقراري ارتباط مؤثر و درستي ميان دانش آموزان و الکتروشيمي نيستيم به صورتي كه حتي
با تغيير جزیيات اوليه مانند صورت مسئله دانش آموز در حل مسئله دچار مشکل ميشود.
رو ش پدیدار نگاري یك روش تحقيق كيفي است كه توسط مارتون 2و همکاران با هدف بررسي
شيوههاي مختلف ميزان فهم افراد از مطالب مورد استفاده قرار گرفته است (مارتون  .)1۹88رویکرد
پدیدار نگاري در راستاي ميزان برقراري ارتباط معلم با مفاهيم و سپس اصالح توالي آموزشي و روش
تدریس عمل مي كند و تغييرات كيفي در آگاهي و دانش معلمان را طي توسعه روش تدریس مورد
سؤال قرار ميدهد.
معلم علوم در شروع كار خود درگير یك جدال دروني است ،از این لحاظ كه چگونه مبحث علوم
به او تدریس شده و چگونه از او انتظار ميرود كه درس بدهد .تعداد كمي از معلمان سعي ميكنند
از شيوههاي فعال تدریس استفاده كنند و بسياري از آنها به شيوههایي روي مي آورند كه مطابق آن،
مبحث علوم به آنها تدریس شده است (د بوئر .)2۰۰2 ،3مجمع آموزش آمریکا براساس بررسيهایي
كه انجام داده است ،عدم آمادگي كافي و صالحيت معلمان علوم جدید را گزارش داد و طراحي مجدد
برنامه هایي مناسب و مؤثر را جهت آموزش و آماده سازي معلمان ضروري دانسته است (خلخالي،
 .) 13۷5همچنين در علوم پایه نيز به علت شرایط خاص این علوم و تعدد مفاهيم انتزاعي مطروحه
در این شاخه از علم و هم چنين نزدیکي این علم به رویدادهاي زندگي این بحث بيش از پيش
خودنمایي ميكند.
مفاهيم شيمي بسيار انتزاعي بوده و درک این مفاهيم براي دانش آموزان مشکل است .بنابراین
دبيران شيمي از تعداد زیادي قياس و استعاره براي توضيح مفاهيم شيميایي استفاده ميكنند .پس
براي دبيران شيمي بسيار مهم است كه بدانند چگونه آموزش دهند تا با توجه به پيشينه ذهني دانش
آموز بيشترین ميزان یادگيري اتفاق بيفتد .كثرت مفـاهيم انتزاعـي ،پيچيـدگي و وجـود معلمـان
فـراوان در الکتروشـيمي از یـك سـو و كاربردهاي فراوان كه در زندگي پيشرفته امروزي از نظر
فناوري دارد از سـوي دیگـر باعـث شـده كـه پایه هاي اصلي پژوهش حاضر شکل بگيرد .هم چنين
ما از طریق الکتروشيمي توانایي تهيه گازهاي هيدروژن ،اكسيژن ،كلر ،اسيد كلریـدریك و  ...را در
صنعت داریم و از سوي دیگر استخراج و تصفيه بسياري از فلزهاي معمولي و كمياب و یا آبکاري
كردن از سایر كاربردهاي این شاخه مهم از شيمي است كه این خود دليلي بر اهميت پژوهش در این
حوزه است (خلخالي.)13۷5 ،
1

Sanger and Greenbowe
Marton
3
De Boer
2

پژوهش در آموزش شيمي ،سال دوم ،شماره  ،3پایيز 1399

انگيزه اصلي پژوهش در این مبحث ،از وجود مشکالت عدیده دانش آموزان و معلمان با مفهوم
واكنشهاي اكسایش -كاهش الکتروشيميایي نشأت گرفته است .هم چنين در این پروژه تالش شد
تا با ایجاد یك توالي آموزشي جدید چالشهاي پيش روي معلم و دانش آموزان را در مبحث
واكنشهاي اكسایش -كاهش تقليل دهد .در واقع انتزاعي بودن و پيچيده بودن موضوع ،لزوم تلفيق
دیگر علوم در انتقال مفاهيم اساسي این شاخه از الکتروشيمي ،مطرح شدن مباحث در سطح ميکرو،
گستردگي مب احث الکتروشيمي و عدم یکپارچگي مطالب در ارائه به دانش آموزان ما را بر آن داشت
تا به ایجاد روشي نوین در ارائه این مفهوم بيندیشيم .هم چنين با توجه به پيشرفت روز افزون
الکتروشيمي بيش از پيش لزوم یاددهي این مبحث به دانش آموزان با روشهاي جدید احساس
ميشود .زیرا الکتروشيمي با وسعتي كه امروزه به آن دست یافته است یکي از نزدیکترین علوم به
جهان اطراف و شکلدهي جهان بيني دانش آموزان تلقي ميشود.
در همين راستا و به جهت یافتن مسيرهاي جدید آموزشي به جهت انتقال هر چه بهتر مفاهيم
الکتروشيمي و واكنشهاي اكسایش -كاهش الکتروشيميایي سؤاالت پژوهش به شرح زیر مطرح شد:
 .1براي تدریس مبحث واكنشهاي ردوكس به كدام مفاهيم باید پرداخت؟
 .2آیا ميتوان مبحث واكنشهاي ردوكس را مبتني بر روش پدیدار نگاري تدریس كرد؟
 .3چگونه باید روش پدیدار نگاري را براي تدریس مبحث واكنشهاي ردوكس اجرا نمود؟
 .4آیا روش پدیدار نگاري در یادگيري مفاهيم واكنشهاي ردوكس تاثير دارد؟
 .5آیا تفاوتي در ميزان یادگيري فراگيران در مبحث واكنشهاي اكسایش -كاهش با استفاده از روش
تدریس پدیدار نگاري و روش تدریس رایج مشاهده خواهد شد؟
روش پژوهش
تحقيق حاضر از نوع كاربردي ،آزمایشي و نيمه تجربي است و به دنبال یافتن راه حلي براي بهبود
وضعيت یادگيري و انطباق روشهاي تدریس جدید به جهت بهبود آموختههاي دانش آموزان است.
طرح آزمایش در این پژوهش از نوع پيش آزمون-پس آزمون با گروه شاهد است .این طرح مشتمل
بر دو گروه است كه قبل و بعد از اینکه در معرض متغير مستقل ( )Xقرار گرفتند ،مقایسه شدند.
متغير مستقل آزمودنيهاي انتخاب شده در هر دو گروه بوسيله پيش آزمون مورد اندازهگيري قرار
گرفتند.
ویژگی های طرح

 )1دو گروه به كار برده شدند (گروه آزمایش و گروه شاهد).
 )2هر دو گروه قبل از اجراي متغير مستقل مورد مشاهده و ارزیابي قرار گرفتند.

طراحی محتوای آموزشی نوین مبتنی بر شیوه پدیدارنگاری برای مبحث ...
 )3هر دو گروه در معرض پيش آزمون و پس آزمون قرار گرفتند.
 )4در این پژوهش هر دو گروه پس از اجراي پيش آزمون در معرض آموزش به وسيله محتوا كتاب
درسي حاضر و محتوا تأليف شده بر اساس روش پدیدارنگاري قرار گرفتند و سپس از لحاظ متغير
وابسته پژوهش یعني ميزان یادگيري واكنشهاي اكسایش-كاهش الکتروشيميایي مقایسه شدند.
جامعه آماری و نمونه آماری

جامعه آماري پژوهش حاضر دانش آموزان پایه دوازدهم دبيرستان نمونه دولتي امام خميني (ره)
شهرستان بروجن در سال تحصيلي  ۹۷-۹6بود كه دو كالس از جامعه آماري فوق الذكر به عنوان
گروههاي شاهد و كنترل انتخاب شدند.
آزمون بر اساس جدول هدف-محتوا تدوین شده ،طراحي و ابتدا به كمك تعداد  3۰نفر از دانش
آموزان موسسه آموزشي قلم چي شهر تهران مورد ارزیابي قرار گرفت.
روش جمع آوری و تحلیل دادهها

در همين راستا و پس از طراحي سؤاالت ،روایي و پایایي آزمون مورد بررسي قرار گرفت .براي
تعيين روایي از نظر پنج تن از اساتيد و كارشناسان شيمي و براي تعيين پایایي به كمك نرم افزار
 SPSSاز محاسبه آلفاي كرونباخ استفاده شد كه آلفاي كرونباخ محاسبه شده برابر با  ۰/۷8۷به دست
آمد كه نشان دهنده قابليت اعتماد پذیري آزمون طراحي شده است .هم چنين به جهت بررسي
مناسب بودن سؤاالت ضریب دشواري و ضریب تميز سؤاالت بر اساس نتایج حاصل از آزمون اوليه
برگزار شده مورد محاسبه قرار گرفت .پس از بررسي و پایش سؤاالت ،نسبت به برگزاري پيش آزمون
از هر دو گروه اقدام شد و سپس در یك كالس محتوا كتاب درسي همان سال تحصيلي و در كالس
دیگر محتوا طراحي شده به روش پدیدارنگاري تدریس شد و پس آزمون نيز از هر دو گروه به عمل
آمد.
نتایج و بحث
در این پژوهش جهت بررسي و كشف تاثير استفاده از روش تدریس پدیدار نگاري بر توليد و ارائه
محتواي واكنشهاي اكسایش-كاهش ،از آزموني مشتمل بر  33سؤال از مبحث واكنشهاي اكسایش-
كاهش كه به صورت چهارگزینهاي طراحي شده بود ،استفاده شد.
شاخص هاي آمار توصيفي متغيرهاي مورد پژوهش كه بيانگر ميانگين و واریانس در هر یك از
متغيرهاي مشاهده شده ميباشند ،در جدول ( )1ذكر شدهاند.
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جدول  .1شاخصهای آمار توصیفی

متغير

گروه
آزمایش

یادگيري
شاهد

دوره

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

پيش آزمون

25

8/44

1/8۷

پس آزمون

25

25/16

2/۹8

پيش آزمون

24

4/25

1/5۹

پس آزمون

24

15/۰4

1/2۰

جهت بررسي توزیع دادههاي جمع آوري شده ،این دادهها به تفکيك متغيرهاي تحقيق از لحاظ
نرمال بودن مورد بررسي قرار گرفتند .جهت بررسي نرمال بودن دادهها از روش آزمون كولموگروف
اسميرنوف ( )KSاستفاده گردید .كه نتایج حاصل از آنها كه با استفاده از نرمافزار  SPSSمحاسبه
و در جدول ( )2گزارش شد .هنگام بررسي نرمال بودن دادهها ،ما فرض صفر مبتني بر اینکه توزیع
دادهها نرمال است را در سطح خطاي  5 %تست ميكنيم .بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوي
 ۰/۰5بدست آید ،در این صورت دليلي براي رد فرض صفر مبتني بر اینکه داده نرمال است ،وجود
نخواهد داشت .به عبارت دیگر توزیع دادهها نرمال خواهد بود .براي آزمون نرماليته فرضهاي آماري
به صورت زیر تنظيم ميشود:
توزیع دادههاي مربوط به هر یك از متغيرها نرمال است H0:
توزیع دادههاي مربوط به هر یك از متغيرها نرمال نيست 𝐻1:
جدول  .2نتایج آزمون نرمال بودن توزیع دادهها

متغير

گروه
آزمایش

یادگيري
شاهد

دوره

آماره

معني داري

پيش آزمون

1/236

۰/۰۹4

پس آزمون

1/25۷

۰/۰85

پيش آزمون

۰/۷۷6

۰/584

پس آزمون

1/15۷

۰/138

با توجه به نتایج جدول ( )2به این دليل كه مقادیر سطح معناداري تمامي متغيرها باالتر از مقدار
خطاي  ۰/۰5است ،در نتيجه تمامي متغيرهاي پژوهش داراي توزیع نرمال بودند.
پس از بررسي توصيفي نمونه آماري ،جهت تحليل دادهها و آزمون فرضيات از آمار استنباطي
بهره گرفتيم .در تحليل هاي آمار استنباطي همواره نظر بر این است كه نتایج حاصل از مطالعه گروه

طراحی محتوای آموزشی نوین مبتنی بر شیوه پدیدارنگاری برای مبحث ...
كوچکي به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتري به نام جامعه تعميم داده شود .با توجه به اینکه پژوهش
از نوع پيش آزمون-پس آزمون با گروه شاهد بود ،از آزمون  tزوجي و آزمون  tمستقل استفاده شد.
اما سؤال در این پژوهش این بود كه آیا بين ميزان یادگيري فراگيران در مبحث واكنشهاي اكسایش
 كاهش ،قبل و بعد از آموزش به روش پدیدارنگاري تفاوت وجود دارد؟جدول  .3میانگین و انحراف میزان یادگیری گروهها

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

آزمون  tزوجي
p=۰/۰

آزمایش

5/36

2/16

25/16

2/۹8

t=-22/23۰

شاهد

4/46

1/61

25/۰4

1/2۰

t=-23/۹45

گروه

پس آزمون

پيش آزمون

همانطور كه در جدول ( )3آمده است ،ميزان یادگيري در گروه آزمایش در دو زمان قبل و بعد از
مداخله (پيش آزمون و پس آزمون) با آزمون آماري  tزوجي ،اختالف معناداري در جهت افزایش
ميزان یادگيري نشان مي دهد (.)p = ۰/۰
همچنين در گروه شاهد نتایج حاصل از آزمون آماري اختالف معناداري بين ميانگين ميزان
یادگيري در پيش آزمون و پس آزمون را نشان ميدهد ( .)p =۰/۰در نهایت براي بررسي تفاوت ميان
یادگيري در دو گروه آزمایش و شاهد در پيش آزمون و پس آزمون از آزمون  tمستقل استفاده شد،
جدول (:)4
جدول  .4مقایسه میزان یادگیری

پس آزمون

پيش آزمون
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

آزمایش

5/36

2/16

25/16

2/۹8

شاهد

4/46

1/61

15/۰4

1/2۰

آزمون t
مستقل

t= 1/651
p=۰/1۰5

t=15/466
p=۰/۰

با توجه به جدول ( )4مي توان به این نتيجه دست یافت كه بين گروه آزمایش و كنترل در مرحله
پس آزمون تفاوت وجود دارد و با توجه به مقادیر ميانگين ميتوان به این نتيجه دست یافت كه
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ميانگين بيشتري براي گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد حاصل شد و این بدان معني است كه روش
پدیدار نگاري مؤثر تر از روش معمولي بود.
یافتههای پژوهش
در پاسخ به سؤاالت و فرضيههاي پژوهش با جمع آوري نظرات  ۷تن از اساتيد ،كارشناسان و
معلمان آموزش شيمي به پاسخ گویي سؤاالتي پرداختهایم كه امکان پاسخ گویي به آنها از طریق
محاسبات آماري وجود نداشت.
پاسخ به سؤال اول پژوهش:

اكسایش و كاهش ،موازنه واكنشهاي اكسایش-كاهش ،عدد اكسایش و روش محاسبه آن و
واكنشهاي اكسایش-كاهش تركيبات آلي مفاهيمي هستند كه باید در تدریس و ارائه واكنشهاي
اكسایش-كاهش مطرح شوند.
پاسخ به سؤال دوم پژوهش:

با توجه به پيش نيازها و مباحث مورد نياز براي تدریس كامل مبحث واكنشهاي اكسایش-كاهش
و پيش دانستههاي دانش آموزان از دروس دیگر مانند فيزیك و زندگي روزمره آنها ميتوان این
مبحث رو با كمك روش پدیدار نگاري و مبتني بر همين پيش دانستهها و تجربيات تدریس كرد.
همچنين نتایج حاصل از پژوهش حاضر نيز مبين همين مطلب است كه آموزش مبحث واكنشهاي
اكسایش-كاهش به روش پدیدار نگاري روش مؤثري ميباشد.
پاسخ به سؤال سوم پژوهش:

توجه به دو نکته در ارائه مبحث واكنشهاي اكسایش-كاهش به روش پدیدارنگاري ضروري به
نظر ميرسد ،ابتدا استفاده از پيش دانستههاي دانش آموزان و همچنين استفاده از تجربيات گذشته
دانش آموزان نکات اصلي در به كارگيري روش پدیدار نگاري در آموزش الکتروشيمي و مبحث
واكنشهاي اكسایش-كاهش است.
پاسخ به سؤال چهارم پژوهش:

همانطور كه از نتایج حاصل از پژوهش و تجربه اجراي این روش در پژوهش حاضر بدست آمد،
ميتوان گفت كه این روش تدریس ميتواند به عنوان یکي از بازوان كمکي تدریس واكنشهاي
اكسایش-كاهش ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.
پاسخ به سؤال پنجم پژوهش:

با توجه به نتایج بدست آمده از محاسبات ارائه شده تفاوت ميان یادگيري با استفاده از محتواي
طراحي شده بر اساس پدیدار نگاري و محتواي كتاب درسي مشاهده ميشود.

طراحی محتوای آموزشی نوین مبتنی بر شیوه پدیدارنگاری برای مبحث ...
نتیجه گیری
هدف عمده پژوهش حاضر بررسي نحوه آموزش الکتروشيمي و علي الخصوص واكنشهاي
اكسایش – كاهش الکتروشيميایي به كمك روش پدیدار نگاري بود .ما این هدف را به كمك طراحي
و اجراي آزموني استاندارد بر اساس محتواي طراحي شده به كمك روش پدیدارنگاري آزمودیم .بر
اساس نتایج ،ميتوان دریافت كه پذیرش روش تدریس و محتواي نوین توسط یادگيرندگان به خوبي
اتفاق ميا فتد و ضرورت ارائه این مبحث از الکتروشيمي به خوبي شناسایي شد .همان طور كه نتایج
نشان ميدهد به وضوح مي توان نحوه اثر استفاده از روش پدیدار نگاري و تکيه بر تجربيات و پيش
دانسته هاي یادگيرندگان را مشاهده كرد .از جمله دیگر نتایج حاصل از این پژوهش ميتوان به این
نکته اشاره كرد كه توجه به كج فهمي در روشهاي تدریس جاري در ارائه محتواي كتاب درسي به
ندرت صورت ميپذیرد .ما با تکيه بر این اصل و توجه به كج فهميهاي احتمالي كه بر اساس مشورت
با كارشناسان ،اساتيد و معلمان این حوزه بدست آمد ،موفق به افزایش یادگيري توسط یادگيرندگان
شدیم .امروزه در اكثر محيطهاي آموزشي به علت وجود محدودیتهاي زماني و گاه مکاني برقراري
ارتباط عميق بين مفاهيم یك موضوع به سختي و به ندرت اتفاق ميافتد .از این رو توليد محتواي
مناسب با روشهاي نوین آموزشي ميتواند تا حد زیادي این مشکالت را برطرف نماید .در واقع توليد
محتواي با روشهاي نوین مانند پدیدار نگاري ميتواند یادگيري را با تمام مراحل زندگي ادغام نماید
و همچنين توليد كج فهمي را كاهش دهد.
همچنين به صورت خالصه ميتوان نتایج حاصل از پژوهش را به صورت زیر گزارش داد:
 )1شناسایي مبحث واكنشهاي اكسایش -كاهش به عنوان موضوع پژوهش و ضرورت انتقال بهتر
مفاهيم درست بوده است.
 )2محتواي طراحي شده براساس روش پدیدار نگاري مؤثر بود.
 )3روش تدریس مورد استفاده براساس روش پدیدارنگاري روش مؤثري بود.
 )4به كارگيري روش پدیدار نگاري در انتقال مفاهيم و تدریس واكنشهاي اكسایش-كاهش مثمر
ثمر قرار گرفت.
در همين راستا پيشنهاد ميشود در پژوهش هاي بعدي تحقيقات پایه و كاربردي در زمينه
استفاده از روش پدیدارنگاري در انتقال دیگر مفاهيم مبحث الکتروشيمایي صورت گيرد.

1399  پایيز،3  شماره، سال دوم،پژوهش در آموزش شيمي
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Abstract
Phenomenography is one of the methods of qualitative research and is located
in the domain of interpretive paradigm. This methodology was created in the
1970s at the University of Gothenburg, Sweden. The basis of this approach is
based on the fact that different people can have different experiences or concepts
of one phenomenon. The use of phenomenography in empirical sciences, such as
chemistry, can be seen as the discovery of different aspects of this science.
Therefore, in present research, we tried to help the better education of this science
by integrating the teaching of the electrochemical and oxidizing-reduction
reactions and taking advantage of the learners' experiences. A content based on
phenomenography was designed and taught. A questioner containing 33 question
was prepared and after evaluation and confirmation was employed for assessing
of the method effectiveness. The coefficient of difficulty, the coefficient of
cleanliness and the internal co-ordination coefficient of the questioner were
assessed by pre-test and post-test. The data were analyzed by SPSS software. The
results indicated that the teaching of redox reactions by the phenomenography
method is effective.

Keywords: Phenomenography, Teaching Method, Educational Content,
Electrochemistry, Oxidation-reduction reaction.
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