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 مقدمه 

آموزان از قبل  علوم یک فرایند تجمعي است و در مورد هر قطعه از اطالعات جدید، دانش

آموزان در  های قبلي دانشدهد که دانستهاطالعاتي در مورد آن دارند. تحقيقات انجام شده نشان مي 

ها از مفاهيم علمي تأثير بگذارند )درایور و  توانند در یادگيری صحيح آنعلمي ميهای  مورد پدیده 

(. برای ما یادگيری ذاتي است و ما مجبوریم آن را 2001،  1999،  2؛ پالمر62، ص.  1978،  1ایزلي

اجباری آیيم ولي  انجام دهيم چه آگاهانه و چه ناخودآگاه. اگرچه ما با توانایي یادگيری به دنيا مي

 (. 1، ص.1387های رسمي و خاصي را یاد بگيریم )ابراهيمي قوام و خاقاني زاده، نداریم که برنامه

هایي که در طبيعت یادگيری شيمي بخشي از یادگيری علومي است که در مطالعه پدیده

ابل  شوند از دیدگاه شيميایي قهای مختلفي که ظاهر ميباشد. عالئم و پدیدهوجود دارند، مهم مي

،  3که مردم شيمي بياموزند وجود داشته است )الهان ها قبل از اینمشاهده هستند. البته این پدیده

(. شيمي یکي از سنگ بناهای علوم، فناوری و صنعت بوده است. شيمي با کاربرد فراواني که  2016

های جنبهکند و آموزش شيمي در اکثر  در صنعت دارد نقش بسزایي را در پيشرفت کشور ایفا مي

های فناوری، در صنایع شيميایي نقش اساسي دارد. مفهوم شيمي به عنوان یک علم متمرکز بر  شيوه

باشد. یادگيری شيمي به تفکر سه  زندگي است و شامل چهار حالت جامد، مایع، گاز و پالسما مي

است که  عث شدهباشد. این ویژگي با ای ميبعدی نياز دارد و همچنين دارای واژگان جدید و گسترده

  4الدینبينند )شمسهای ابتدایي )آموزش در مدرسه( نميیادگيرندگان نشاط و اهميت آن را در دوره

 (. 43، ص. 2017و همکاران، 

مي تلقي  دشوار  موضوع  یک  عنوان  به  اغلب  ميشيمي  باعث  که  اوقات  شود  گاهي  شود 

توجه به نظریه یادگيری ساختن گرایي، دانش  فراگيران از ادامه تحصيل در این رشته اجتناب کنند. با  

شود. یادگيرنده و یادگيرندگان به طور فعال دانش  توسط خود فرد به طور منحصر به فرد ساخته مي

ساخته شده را برای ایجاد حس خود از جهان و تفسير اطالعات جدید از لحاظ ساختارهای شناختي  

ای از باورهای خود، مطالعات خود  ان با توجه به مجموعه آموزبرند. در ابتدای هر دوره دانشبه کار مي 

درباره آنرا  و  یادگيری  ماهيت  ميی  شروع  دارند  را  آن  به  رسيدن  قصد  که  و  چه  )تابر  کنند 

 (. 11، ص. 5،1997واتس
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3 Ilhan   
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ها  قبل از تدریس از علوم آموزان در علوم به این دليل است که درکي که آنمشکالت دانش

تواند بر آن غلبه شود و بنابراین موانع ارتباطي بين معلم و یادگيرنده نمينمي  دارند در نظر گرفته

آموزان به بسياری از دانش( همچنين تحقيقات نشان داده است که  1997،  1کند )هانت و مينسترل 

پایه شيمي را درک نمي از    ( و نيز بسياری433، ص.  2013،  2کنند )کاميسا و نوردرستي مفاهيم 

شود  داشته ميآموزان تا دانشگاه و گاهي وقت فراتر از آن نگههای علمي نادرست توسط دانشعقيده

پيناربپي  و  دانش2010،  3)سوزبيلر  چون  درک  (.  مناسب  و  کامل  طور  به  را  پایه  مفاهيم  آموزان 

آننمي ميکنند،  وابسته  پایه  مفاهيم  همين  به  که  پيشرفته  مفاهيم  درک  در  مشکل  باشند  ها  به 

آموزان در دوره دبيرستان و  (.  بسياری از دانش32ص.   ،2014و همکاران،    4خورند )ولدماموئلبرمي

پایه   دانشجویان در دانشگاه با مشکالت اساسي در یادگيری شيمي روبرو هستند. با وجود اهميت 

دانش اکثر  از دورهشيمي،  از موضوع  آموزان  بسيار محدودی  با درک  مقدماتي  شوند  ظاهر ميهای 

به  32، ص.  2014،  ولدماموئل و همکاران) را  علم شيمي  از محققان، معلمان و مربيان،  (. بسياری 

کنند. به دليل ماهيت انتزاعي بسياری از مفاهيم  آموزان لحاظ ميعنوان یک موضوع سخت برای دانش

ها موجب این  های آموزشي و مشکل زبان شيمي همههای تدریس در کالس، عدم کمکشيمي، سبک

آموزان از سطح ابتدایي تا دانشگاه تصورات غلط خود را از مفاهيم شيمي توسعه شوند تا دانشمي

 (.  2001، 5دهند )تِمِچگن

 

 روش پژوهش 

و دیدگاه ادراک  آموزش، کشف  زمينه  انجام شده در  تحقيقات  اساسي  ذهني  هدف  های 

های تحقيق کيفي که به  های تحقيق کمي، از روشآموزان است. در این نمونه، به جای روشدانش

کنند، استفاده  های چاپي را دنبال مي طور اساسي روندهای مشاهده، جلسه، مصاحبه و تحليل نوشته

از روش تحليل نوشته از روششده است. این مطالعه با استفاده  های تحقيق های مکتوب که یکي 

 کيفي است انجام شده است.

 

 پژوهش های  یافته

 
1 Hunt and Minstrell 
2  Kamisah and Nur 
3  Sozbiler and Pynarbapy 
4 Woldeamanuel 
5 Temechegn 
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گسترده طيف  که  این  به  توجه  جنبهبا  به  مقاالت  از  شيمي  ای  یادگيری  مختلف  های 

رو در  های مرتب قرار داد. ازاینتوان مشکالت یادگيری شيمي را در دسته بندیاند اما نميپرداخته

 پردازیم: ی مهم از مشکالت مياین مقاله ما به چهار دسته

 

 محتوای برنامه درسی   - 1

ای برخوردار است ریزی درسي، انتخاب محتوا همواره از حساسيت و اهميت ویژهدر فرایند برنامه   

(. عالوه بر  61، ص.  1384هاست )ملکي،  سازی تحقق هدفزیرا نخستين گام در تالش برای زمينه

های  گيرد و جنبهوسایل در دسترس انجامگيری درباره محتوا باید با توجه به اهداف و  این، تصميم

های گوناگوني ارائه شده است. از منظر  مختلف آن با دليل منطقي انتخاب شود. برای محتوا، تعریف

طور که برنامه درسي، مفهومي وسيع شامل تمام تجارب یادگيرنده در درون  یادگيری هميشگي، همان

از مؤسسه آموزشي را در بر مي چه مربي برای  حتوا نيز مفهومي وسيع داشته، آنگيرد، مو بيرون 

کند، مي  تدریس بروزچه خود او نيز پيش بيني ننموده؛ ولي در ضمن  بيند و آنتدریس تدارک مي 

از محتوا را   ، همه بخشيشودميچه از تعامل یادگيرندگان با یکدیگر و با مربي حاصل  همچنين، آن

کنند، تنها بخشي از آن است ریزان برای آموزش تعيين و طراحي ميبرنامهچه  . آندهدميتشکيل  

   (. 110، ص. 1393تواند هنگام آموزش، اصالح یا تکميل گردد )کریمي و شریف،  که مي

در بسياری از   1970و    1960های  یافته در دهههای درسي جدید در مدارس تغييرظهور برنامه    

ارائه   به سمت  نشان ميکشورها، حرکت  به صورت منطقي  را  منطقي که  شيمي در مدارس    دهد. 

طورتقریب در های ابتدایي بهمعمول مربوط به یک شيميدان دانشگاهي با تجربه است. فصل  طوربه

برای دوره تمام کتاب اتمي،  های درسي  با موضوعاتي مانند نظریه  اول  عالي در سطح  های آموزش 

ها، معادالت، تعادل یوني و  بيتال، هيبریداسيون، پيوند، فرمولطيف خطي، معادالت شرودینگر، اور

« شيمي است اما برای یادگيرنده بسيار هولناک  1شوند. این »دستور زبان و نحواستوکيومتری آغاز مي

 (. 1992، 2است )جنکينز 

ت شد، تأکيد بسياری بر شيمي توصيفي داشتدریس مي  1960ای که در مدارس قبل از  علم شيمي    

و حفظ کردن درس یک مهارت مهم برای دستيابي به موفقيت در امتحانات بوده و نسبت به تفسير  

اهميت بودند. اما امروزه توصيف در کنار ميکرو و سطح نمادین  زیر ميکروسکوپي و سطح نمادین بي

درواقع  تواند با هر سه سطح به طور همزمان آموزش داده شود،  شود. یادگيرنده نميآموزش داده مي

 
1 Grammar and syntax 
2 Jenkins 
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امروز این خطر وجود دارد که شيمي بيش از حد به بازنمایي سطح نمادین با تأکيد ناکافي بر توصيف 

 (. 1999گابل، ؛ 1982، 1بستگي داشته باشد )جانستون 

سطح    -3ماکروسکوپي    -2زیرميکروسکوپي    -1شود:  دانش شيميایي در سه سطح آموخته مي     

این سطوح باید به صراحت آموزش داده شود همچنين تعامل و تمایز  ( و ارتباط بين  1نمادین )شکل  

یابي به درک مفاهيم شيميایي است.  های یادگيری شيمي و برای دستها از مهمترین ویژگيبين آن

بنابراین اگر یادگيرنده در یکي از سطوح مشکل داشته باشد ممکن است دو مورد دیگر را تحت تأثير  

؛  1991ين و غلبه بر این مشکالت باید هدف اوليه و اصلي ما باشد )جانستون،  قرار دهد بنابراین تعي

 (. 2003؛ تریگست و همکاران، 2،2000هریسون و تریگست

 

 

اشاره دارد به عنوان مثال یک       به آن چه که ملموس و قابل مشاهده است  سطح ماکروسکوپي 

ها سروکار دارد.  ي با آرایش و حرکت ذرهليوان از اتانول مایع بي رنگي است. سطح زیر ميکروسکوپ 

اتم مي نظير  تشکيل  را  اتانول  که  پيوندهایي  و  نمادهای  ها  به  نمادین  یعني سطح  بعد سوم  دهند. 

)دوایر    OH 5H2Cها و ... اشاره دارد مانندها و اتمها و معادالت مربوط به مولکولشيميایي، فرمول

 (. 3601، ص.2017، 3و چایلدز 

ماهيت مفاهيم شيمي و نحوه بيان مفاهيم شيمي )ميکروسکوپي، ماکروسکوپي و بازنمایي نمادین(      

به طور   گيرند ها یاد ميآنی  آموزان به وسيلههایي که دانشکند. روشیادگيری شيمي را دشوار مي 

به طور سنتي هایي که توسط معلمان  اساسي با ماهيت علوم مغایرت دارند که به نوبه خود بر شيوه

 
1 Johnstone 
2 Harrison and Treagust 
3 Dwyer and Childs 
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توانند آموزان به این دليل نمي(. دانش1991،  1984جانستون،  گذارد )شود، تأثير ميآموزش داده مي

که  شود بدون اینهای تئوری محدود ميمطالب شيمي را درک کنند که یادگيری در کالس به بحث

ها مد نظر  تهيه محتوای کتابمفاهيم با زندگي واقعي ارتباط داده شوند. یکي ازکارهایي که باید در  

-قرار گيرد این است که مفاهيم طوری بيان شوند که با زندگي واقعي ارتباط داشته باشند تا دانش

برای زندگي روزمره آن  یادگيری مطالب  ها مفيد است )احمد نورخوليس و آموزان درک کنند که 

 (. 836، ص. 2018، 1روحتي

ب محتوایي که توانایي تداوم یادگيری را در اختيار یادگيرندگان  برای انتخابا توجه به این توضيحات،  

معيارهای ویژه به شرح زیر ضروری  است )کریمي و شریف،  قرار دهد، وجود شرایط و رعایت  ای 

 (: 110، ص. 1393

 ..تأکيد بر کيفيت محتوا به جای کميت آن •

 .پذیر و متنوعارائه محتوای انعطاف •

 . ی هميشگيپرورش یادگيرندهتناسب محتوا با هدف   •

 . تأکيد  بر تناسب محتوا با نيازهای جامعه •

 .حمایت از استاد برای تغيير محتوا و مشارکت دادن دانشجویان •

 . استفاده از سایر منابع یادگيری در کنار کتاب درسي •

 

 زبان و ارتباطات  - 2

بنابراین، همان است.  بادبان  بدون  مانند کشتي  زبان  بدون  بدون سقف  علوم  گونه که ساخت خانه 

های چند منظوره علمي برای ساخت معنا  توان فهم دانش را با استفاده از زبانغيرممکن است، نمي

 (.2002 ،2)آزبورن غيرممکن ساخت 

ای برای انجام علم و ایجاد درک علمي است. زبان یک هدف اساسي سواد علمي است.  زبان وسيله   

ارتبا افراد دیگر استفاده ميط در مورد سؤاالت، رویه زبان برای برقراری  شود تا  ها و درک علمي با 

ای انجام دهند. بنابراین، علم فرایندی است که از  بتوانند تصميمات آگاهانه بگيرند و اقدامات آگاهانه

ران،  و همکا  3یورکند )شود و مباحث، گفتمان و ایجاد فهم را فراهم ميطریق استفاده از زبان انجام مي

2004.) 

 
1 Ahmad Nurkholis and Rohaeti 
2 Osborne 
3 Yore 
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زبان در کالس درس هر نوع فعاليتي را مشخص مي کند و هر دو نوع زبان نوشتاری و گفتاری را در   

، 2015  ،1)خاویر گارسيا و النا سرانو  دهدابعاد زبان در آموزش و یادگيری  را نشان مي،  2گيرد. شکلبر مي

 .(429  ص.

 

 

 (   429  ص.  ،2015  )خاویر گارسيا و النا سرانو،: ابعاد زبان در آموزش و یادگيری  2شکل

اغلب بين معنای شيميایي علمي و معنای    شامل واژگان ناآشنا یا گمراه کننده است.مشکالت زبان  

آموزان به عرفي کلمات در فرهنگ لغت ما تفاوتي وجود ندارد و در نتيجه این کلمات توسط دانش

( اشاره کرده است که 1999)  3در ایاالت متحده گابل (.  1994،  2)فنشامشود  طور معمول استفاده مي

آموزان با شيمي ممکن است به خاطر خود موضوع نباشد بلکه ممکن است مربوط به مشکالت دانش

روش صحبت در مورد آن باشد. برای مسائل پيچيده، حتي در حرفه شيمي چندین معني برای یک  

ی کافي  آموزان با همان کلمات به اندازهه طور طبيعي دانش( و ب1998،  4کلمه وجود دارد )سلينگر

تواند به  « مي5کند به عنوان مثال کلمه »خالصها را گيج ميشوند و این معاني مختلف آنمواجه مي

ی کافي آموزان سابقه یا تجربهپاکيزگي یک ماده که ماهيت شيميایي آن نيست اشاره کند. دانش
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واضح معلوم نيست )فنشام، ندارند و در نتيجه منظور معلمان به طور    برای تشخيص این شرایط را

1994.) 

آموزاني دانشان علوم برای یادگيری دشوار است.  طور که بيش از دو دهه تأکيد شده است، زب همان    

بلکه باید  خواهند علوم را یاد بگيرند نه تنها باید کلمات فني جدید در مورد علوم را یاد بگيرند که مي

های علمي  دیگر«، که گزارهکه«، »ازسویطوریها و عبارات مرتبط مانند »پس«،  »بهبسياری از واژه

پيوند مي منطقي  استدالل  یک  در  با هم  واژهرا  این  بگيرند.  یاد  عباراتدهند،  و  نام    ها  به  مرتبط 

(. برای کساني که  1975،  1رکنند )گاردنها و مشکالت خود را ایجاد مي»ارتباطات منطقي« پيچيدگي

گيرند  های اول دبيرستان با روش علمي آشنا و یادگيری علم را با همين روش علمي یاد مي در سال

کنند  آموزان در مطالعات علمي خود پيشرفت ميبراین دانشآور نخواهد بود. عالوهاین وضعيت شگفت

مره و علمي متفاوت هستند به توصيف و  ها با کلمات خاص بيشتری که در معنا بين معاني روزو آن

ی علمي، یک کلمه برای درک دشوار است زیرا  پردازند. در یک زمينههای علمي مي توضيح پدیده 

 (.1983،  2)کاسل و جانستون  تر دارد و این دقت اضافي نياز به تالش و تفکر بيشتری داردمعنای دقيق

عالي گسترش یافته است. مطالعه کاسل  انجام شده و به آموزشدر اسکاتلند تحقيقات مشابهي         

( جانستون  برای 1980و  تفاهم  سوء  دليل  علوم  با  مرتبط  غيرفني  کلمات  که  است  داده  نشان   )            

ميدانش دانشجویان  و  بودند،  آموزان  درک  قابل  انگليسي  در  عادی  استفاده  در  که  کلماتي  باشد. 

ها  شدند این انتقال باعث تغيير معنای آنلمي یا خارج از آن منتقل ميهنگامي که به یک وضعيت ع 

»قابل  « یا   5«، »محترق4آموزان به معنای »ناپایدار« توسط دانش3عنوان مثال کلمه »فرّارشد. بهمي

« ناشناخته بود. دليل سردرگمي 7معنای علمي آن »به راحتي تبخير شده  « فرض شد که6اشتعال

پذیری  ثباتي و تحریکشود داللت بر بياین بود که وقتي کلمه »فرّار« برای شخص به کار گرفته مي

شود. برای مثال تحقيق دارد و این معنا به طور طبيعي با نتيجه سردرگمي به زمينه علوم منتقل مي

کنند.  « را به اشتباه تفسير مي8های حمل بارونآموزان عبارت »یدر الکتروشيمي نشان داده که دانش

ای که یک  مثال در واکنش بين فلزات و اسيدها در یک سلول الکتروشيميایي، به همان شيوهعنوانبه

کنند که الکترون از یک الکترود برداشته گونه تفسير ميها »حمل« را اینشود، آنچمدان حمل مي
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شود و سپس در فرایند  ند چمدان به طرف الکترود دیگر حمل ميی کول کردن مانشود و به شيوهمي

 (. 1992، 1شود )گارنت و تریگستاکسيداسيون حذف مي

یادگيری شامل تعامل اطالعاتي است که یادگيرنده از طریق سيستم حسي خود و اطالعاتي که از     

سازد تا  دهد. این امر یادگيرنده را قادر ميقبل در حافظه بلند مدت خود در دسترس دارد، انجام مي

های ناآشنا  کلمات و ساختها را معنا ببخشد.  ها را سازمان دهد و آناطالعات دریافتي را بشناسد و آن

کننده با روند سازماني در تضاد هستند. کل حوزه زبان، از جمله استفاده از نمادهای بازنمایي  و گيج

شود اما آن  مي  مانع آنکند یا  نياز به تفکر دقيق دارند. زبان به تعامل با حافظه بلند مدت کمک مي

دهد که برای یادگيرنده فرصت  شاید این نشان ميتواند منبع بارگذاری اطالعات با اهميت باشد.  مي

ها بپردازد.  آن  ها در هنگام ارائهگو و بحث درباره ایدهوبيشتری وجود داشته باشد تا بتواند به ارائه گفت

ها آشکارتر شوند و به یادگيرنده امکان تنظيم تفکر ها و سردرگميتفاهم شود تا سوءاین امر باعث مي

 (. 1977، 2دهد )وایتها را ميو شفاف سازی ایده 

(. در  3تر است )شکلزبان علوم، و به ویژه شيمي، چند وجهي است و از زبان عادی و روزمره پيچيده

 زبان علم شيمي: 

و   3واژگان پيچيده، تخصصي، دقيق و ناآشنا  وجود دارد، به عنوان مثال کلمه آب دوست •

 .  4آمفوتریک 

 شود. های مختلف استفاده مياز اصطالحات علمي با معني  •

NH4 و 4CHشود. برای مثال آموزان استفاده مياز زبان نمادین برای کمک به دانش •
+

     

هستند،   • شيميایي  گفتمان  از  مهمي  بخش  که  ساختارها،  دادن  نشان  برای  نمودارها  از 

 شود. استفاده مي

)خاویر    PV = nRTریاضيات و زبان نمادین آن بخش اصلي علوم هستند، برای مثال:   •

 (.430-431، ص. 2015گارسيا و النا سرانو، 
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 ( 431و  430، ص.  2015علم )خاویر گارسيا و النا سرانو،  : ماهيت چندوجهي زبان    3شکل  

 

 شکل گيری مفاهيم - 3

روشنفکرانه و درک صحيح است زیرا محتوای آن با مفاهيم  مستلزم داشتن تفکر  یادگيری شيمي     

برای  شيميایي  پيوند  و  ماده  ذرات  ماهيت  انحالل،  مانند  مفاهيمي  است.  شده  پر  فراواني  انتزاعي 

(. درک  192، ص.  1992  ،2؛ نخله 1994،  1992و همکاران،    1یادگيری شيمي اساسي هستند )ابراهيم

دار برای رساندن مفاهيم به یک  ی بلکه در ایجاد پيوندهای معنا واقعي نه تنها به درک مفاهيم کليد

گذاری ( که پایه و اساس درک چگونگي یادگيری معنادار را پایه1968)  3کل منسجم نياز دارد. آزوبل

کرده قادر است از نظر اهميت، دانش جدید را به شبکه مفاهيمي که از قبل در ذهن یادگيرنده وجود  

عنوان مانعي  کنند یا بههایي از تفکر عقالني یکدیگر را تقویت ميمفاهيم یا بخش دارد، پيوند دهد.  

کنند. برای غلبه بر موانع یادگيری، محققان بر شناسایي و ارزیابي کج  برای یادگيری بيشتر عمل مي

   (.1968اند )آزوبل، آموزان متمرکز شدههای دانشفهمي

،  4آموزان صورت گرفته است )اندرسون های دانشهای زیادی در مورد کج فهميمطالعات و بررسي    

(. عالوه بر این، مطالعات مختلف 1994،  6؛ گابل و بانس 1992؛ نخله،  1995،  1991،  5؛ استيوی 1990
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 برخی از مشکالت یادگیری در شیمی

از آن است که مشکالت دانش به دليل  حاکي  عدم  آموزان در یادگيری مفاهيم علمي ممکن است 

 2(. بدنر 8، ص.  1984،  1آموزان از مفاهيم باشد )مک درموتآگاهي معلمان نسبت به درک قبلي دانش

که  بدون این  –و به خوبي آموزش دهيم    -توانيم آموزش دهيم( با بيان این نکته که »ما مي1986)

 د.     کنمي  شویم، نکته قابل توجهي را بيانآموزان به خوبي یاد بگيرند« یادآور دانش

آموزان نباشد. ساختارهای دانش شيميایي،  های متفاوت ممکن است فقط تقصير از دانشبرداشت    

برای مثال در »احتراق«، »تغيير فيزیکي و شيميایي« و »انحالل و محلول«، با توجه به ماهيت خود 

کننده )یادگيرنده( و  آموزان هم توسط درک  شوند. تصورات دانشهای متفاوت مي منجر به برداشت

)پدیده  ادراک شده  زرهای شيميایي( محدود ميهم  )ابن  یادگيری شامل  1991،  3شود  بنابراین   .)

آزبورن  انداختن دارد )دوشل و  به تغيير ساختار، سازگاری، رد و حتي دور  نياز  ،  4دانشي است که 

2002.) 

ها متمرکز شده است.  آموزان و ارتباطات متقابل آنمطالعات مختلف دیگری بر روی مفاهيم دانش    

که ( مشکالت ناشي از یادگيری شيمي آلي را مورد بررسي قرار دادند درحالي1973)  5فنشام و جورج 

از گروه( نشان دادند که دانش1974)  6کلت و جانستون  و  های عآموزان درک مفهومي کمي  املي 

که توانایي حل مسأله باالتر از سطح محاسبات    ( دریافتند 1983)   7ها دارند. کمپا و نيکولزنقش آن

ها همچنين دریافتند که آموز بستگي دارد. آنعددی است و به قدرت پيوند مفهوم در ذهن دانش

توانند در برخي مي      ان  آموزای که هر کدام از دانشگونهآموز وابسته به زمينه است، بهتوانایي دانش

 ها به خوبي عمل کنند ولي در مباحث دیگر عملکرد خوبي نداشته باشند. مباحث و مفهوم

( چندین عامل ذکر کرده است که ممکن است منجر به کج فهمي یادگيرنده شود. او  1991)  بدنر      

آموزان مطالب  کند یعني دانشبه مشکالت یادگيری از قبيل فراگيری دانش بدون درک آن اشاره مي

ای را کنند. وقتي معلم برای اولين بار ایدهها را حفظ مي وار یادگرفته و اغلب آنرا به صورت طوطي 

از جمله معرفي مي اطراف  از دنيای  باشد )برگرفته  یادگيرنده ممکن است تجربه قبلي داشته  کند 

در جایي که زبان علومي ثابت مانده است این  براین  شود. عالوهها( که منجر به سردرگمي ميرسانه

که گمراه کننده شوند و کج فهمي رخ  کنند تا اینمشکل وجود دارد که معاني اصطالحات تغيير مي

آید. فرایند یادگيری شيمي خواهد داد زیرا که یادگيرنده با ذهن خالي به سمت یادگيری شيمي نمي
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این یک روند طبيعي است. این ماهيت فردی است و    های قبلي است وشامل تغيير یا اصالح ایده 

آموزان برخوردار نيست. با این حال  معلم از زمان کافي برای توجه به مشکالت درسي هر یک از دانش

های موجود و با دقت توسعه پيدا کنند به یادگيرنده این  اگر مفاهيم در عمل با تکيه بر زبان و اندیشه

این فراگيران به این فرصت نياز دارند بردار یاد بگيرد. عالوهرا به طور معنيدهد تا مفاهيم  امکان را مي

های خود را به اشتراک بگذارند، مفاهيم را به صورت شفاهي و کالمي  ها بازی کنند، ایدهکه با ایده 

کت  ای که با روش طبيعي و گام به گام مفاهيم به طور پيوسته روی یک پایه امن حرگونهبيان کنند به

شود تا تصورات نامناسب از یک روش قابل قبول اصالح شود. با این وجود، کج  کنند. این امر باعث مي

 افتد حتي در بين کساني که در شيمي بسيار با تجربه هستند.فهمي هميشه اتفاق مي

 های آموزشي مناسب یادگيری در واقع تعامل بين دانش موجود و دانش جدید است. استفاده از طرح  

مفاهيم انتزاعي جدید شيمي با دانش شيمي موجود ارتباط برقرار کند. معلمان شيمي   تواند بينمي

ی آموزش و یادگيری انجام دهند. نوآوری در آموزش آل براباید تالش زیادی برای ایجاد محيط ایده

کارگيری توانند با به  تواند به محيط یادگيری مطلوب در مدارس کمک کند. معلمان ميعلمي مي

های نوین آموزشي با توجه به ماهيت هر موضوع یک محيط خوب و مطلوب را در کالس درس طرح

 آموزان بتوانند به راحتي مطالب و مفاهيم را یاد بگيرند. شود دانشایجاد کنند که باعث مي

تسپارليس     توسط  که  دانش2016)  1پژوهشي  برای  درصد  (  است  شده  انجام  دهم  پایه  آموزان 

دانشپ  دراسخگویي  )مبحث  آموزان  عناصر  نمادهای  شامل:  مختلف  تعادل  %5/73های  معادله   ،)

فرمول7/40%)  ،)( دوتایي  ترکيبات  شيميایي  یون%2/11های  در  الکترون  تعداد   ،)( (،  %3/13ها 

دهد که  ( است. این بررسي نشان مي%11ها )( و پيش بيني واکنش%14ترکيبات یوني و کوواالنسي)

های عناصر درصد پاسخگویي به بقيه موارد کم بوده و این نشان دهنده مشکالت شيمي  از نماد  به غير

 باشد. برای یادگيری یادگيرندگان مي

 

 و عالقه    انگيزه - 4

های دروني ارگانيسم که موجب هدایت  باشد. انگيزه به حالت انگيزه به معني حرکت کردن ميواژه  

او به سوی انگيزه را مياشاره مي  شودمي نوعي هدف    رفتار  عنوان نيروی توان بهکند. به طور کلي 

،  1387قوام و خاقاني زاده،  های انساني و عامل جهت دهنده آن تعریف کرد )ابراهيميمحرک فعاليت

 (. 2ص. 

   

 تأثير انگيزه بر یادگيری 
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یادگيری است. در واقع انگيزه    مفهوم انگيزه کمکي برای درک برخي حقایق جالب درباره رفتار و   

های رفتاری و تعيين کننده ميزان صرف گيری هدفهای رفتار، جهتی تقویت کنندهتوجيه کننده

قوام  شود )ابراهيميهای مختلف و یک عامل مهم در پيشرفت تحصيلي محسوب ميوقت در فعاليت

 (.   2-3، ص.1387زاده، و خاقاني

مطالعاتي که بر روی انگيزه یادگيرندگان انجام شده است، سه شيوه انگيزه  در یکي از مشهورترین  

 انداز:شناسایي شده است. این سه شيوه عبارت

 کنند. مدار که یادگيری را برای رسيدن به هدفي معين دنبال ميیادگيرندگان هدف -

چه را که ، آندهدميمدار )اجتماعي( که قسمت عمده یادگيرندگان را تشکيل  یادگيرندگان فعال  -

 گيرند. ها کاربرد داشته باشد یاد ميدر ارتباطات اجتماعي آن

کنند. آن ها لذت  جو ميومدار که اطالعات علمي را به منظور خود علوم جست یادگيرندگان دانش  -

از زمان کودکي این گونه بودهمي از مطالعه کردن و  انتخاب مياند و آن برند  کنند که  ها شغلي را 

  (. شکي 4  ، ص. 1387زاده،  قوام و خاقانيها فراهم کند )ابراهيميبرای آنامکان رشد و پيشرفت را  

نيست که داشتن انگيزه برای یادگيری یکي از مهمترین عوامل برای کنترل موفقيت یادگيری است 

شوند.  الزم برای درک را ندارند با مشکالت زیادی مواجه مي  شان انگيزهآموزانو معلمان وقتي دانش

انایي و  کنند، عامل مهمي در توآموزان درک مي گونه که دانشبا این حال دشواری یک موضوع آن

 (.177، ص. 1980، 1ها برای یادگيری خواهد بود )جانستون و کلت تمایل آن

آموزان کند که آیا دانشآموزان برای یادگيری مهم است اما به طور یقين تعيين نميانگيزه دانش   

-مي     یادگيریآموزان برای  های انگيزه دانشکنند. جنبهاز یک رویکرد عميق یا سطحي استفاده مي

تواند به صورت دروني )برای مثال مایل به دانستن  به خاطر خودش( یا بيروني )برای مثال مایل به 

 (.  1974و همکاران،  2یادگيری آن چه در برنامه درسي و امتحان است( طبقه بندی شود )انتویسل 

-دهد که دانشپوشش ميیک طبقه سوم نيز به نام »یادگيری انگيزشي« وجود دارد و وضعيتي را     

کند که این  ها( که حتي خودش گمان نميدهد )مانند شرکت در سخنرانيآموز کارهایي انجام مي

 (. 1992، 3امر در یادگيری او بسيار مؤثر است )والراند و بيسنت

برانگيز  های چالش  آموزان به راحتي با مشکالتي که در زمينه( دریافت که دانش1987)  4رزنيک   

شوند. اگر مشکالت جالب،  در دنيای واقعي که ارتباط آشکاری با زندگي خودشان دارند درگير مي

 کنند. آموزان انگيزه دروني ایجاد مي معنادار و چالش برانگيز باشند برای دانش

 
1 Johnstone and Kellett 
2 Entwistle 
3 Vallerand and Bissonnette 
4 Resnick 
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دستهبرعالوه     چهار  مهماین،  چارچوب  ی  از  یادگيری تحقيقاتي  آن مشکالت  در  که  نظری  های 

های تحقيقاتي در مورد آموزش و یادگيری شامل  آموزان بررسي شده انجام شده است. نتایج داده نشدا

 (.1995و همکاران،  1باشد )گارنتموارد زیر مي

 نياز به بررسي دقيق استفاده از زبان روزمره در زمينه علمي.  •

 سازی بيش از حد مفاهيم. ساده •

 های مختلف.استفاده از تعاریف و مدل •

 ت استفاده از مفاهيم و محاسبات عددی. عاد •

 آموزان از تجربيات گذشته جهان.تصورات دانش •

 همپوشاني مفاهيم مشابه.  •

 دانش پيش نياز نامناسب.  •

 ای/ زیرميکروسکوپي مواد.آموزان برای تجسم ماهيت ذرهناتواني دانش •

 

 عالقه

پردازند و سطح  تدریس شيمي ميبين اشتياق کساني که به  اند که  بسياری از محققان دریافته     

دهد  (. شواهد زیادی وجود دارد که نشان مي2010  عالقه یادگيرندگان تطابق وجود ندارد )جانستون،

دهد که یادگيرنده بتواند دانش  دار وقتي رخ ميآموزش و یادگيری مترادف نيستند. یادگيری  معني

جود دارد ربط دهد. عالقه عامل اصلي در  و  جدید را با دانشي که از قبل در ساختار شناختي خودش

المللي، عالقه را به عنوان مؤلفه مهم (. برنامه ارزیابي بين2007،  2زمينه آموزش علوم است )رودریگوئه

(. عالقه در زمينه آموزش و روانشناختي 2011،  3سواد علمي به رسميت شناخته است )اولسن و ليه

فته هيدی عالقه یک روحيه منحصر به فرد روانشناختي توسط چندین محقق تعریف شده است. به گ

 ی وسيلهبهمشابه،  افتد. این نظریه  ها اتفاق مياست که در طول تعامل بين افراد و اشياء مورد عالقه آن

ارائه شده استاشياء شناخته مي  –نظریه آموزشي عالقه که به عنوان نظریه عالقه شخص   . شود، 

تواند  آموزان به حوزه علوم مانند شيمي است. این امر ميویکم بازسازی عالقه دانشهدف قرن بيست

و    4های شيمي انجام شود )اکرم با از بين بردن عوامل مؤثر در کاهش عالقه یادگيرندگان به رشته 

دهد که  (. پژوهشي که توسط اکرم و همکارانش انجام شده است نشان مي88، ص.  2017همکاران،  

های شيمي بودند  مند به انجام آزمایشعالقه یادگيرندگان به شيمي زیاد نيست. یادگيرندگان عالقه

 
1 Garnett 
2 Rodrigues 
3 Olsen and Lie 
4 Akram 
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موزان پایه آهای مبتني بر شيمي و تحقيق در زمينه شيمي نداشتند. دانشای به حرفهاما هيچ عالقه

آموزان مدارس دولتي نسبت به  مند بودند. دانشآموزان پسر بيشتر عالقهنهم دختر نسبت به دانش 

آن والدین  که شغل  بين کساني  در  داشتند.  به شيمي  نسبت  بيشتری  عالقه  ها  مدارس خصوصي 

فني اوحرفهخدمات  مختلف،  اصلي  عوامل  بين  از  داشتند.  به شيمي  بيشتری  عالقه  بود  نتخاب  ای 

آموزان به شيمي داشته است. با توجه به نتایج پيشنهاد  شخصي مهمترین نقش را در عالقه دانش

های مختلف علوم مطرح شده هایي درباره سنجش ميزان عالقه یادگيرندگان در زمينه شده که نگراني

افزایش یابد. باید  ها نسبت به شيمي  آموزان پسر شود تا عالقه آنای نيز باید نسبت به داشتوجه ویژه 

های  های نظری شيمي طراحي شود تا درک یادگيرندگان نسبت به قسمتهایي برای قسمتآزمایش

نظری بهتر شود. برای تدریس شيمي باید معلمان مجهز به وسایل آموزشي پيشرفته باشند )اکرم و  

 (. 93، ص. 2017همکاران، 

 

 نتيجه گيری 

  تناب از تدریس مباحث دشوار، شيمي ساده شود. در واقع بيشود که با اجدر اینجا گفته نمي     

عنوان کاهش اهميت موضوع درک توسط یادگيرنده به  "اهميت کردن شيمي برای آموزش، احتماال

شود. نکته مهم در نظر گرفتن شيمي از دیدگاه یادگيرنده است. چنين یادگيرندگاني هر موضوع مي

و مطالب جدید به   کننداند، درک مي شدههایي که از قبل در حافظه بلند مدت ذخيره را با انواع ایده

ها شود. برای  تواند باعث سردرگمي و کج فهمي در آنهای قبلي پيوند خواهد خورد و این مي ایده

ها برای بدست آوردن دانش تالش  دانند و چگونه آنآموزان از قبل چه ميمعلم حياتي است که دانش

های اشتباه و گيج کننده و یا حتي بدون دانش پس زمينه  آموزان با ایده کنند. بسياری از دانشمي

مي به کالس  آمادهکامل  برای  باید  یادگيری  تجربيات  دانشآیند.  مطالب  سازی  درک  برای  آموزان 

ور کامل در  ها ارائه شوند. ایده تجربيات قبل از آزمایشگاه و پيش از سخنراني به طجدید یا اصالح آن

دار بسيار مؤثر است.  سطح دانشگاه بررسي شده و نشان داده شده است که در افزایش یادگيری معني

نگرش و انگيزه هر دو جنبه مهم برای فرایند یادگيری است. موفقيت در یادگيری، نگرش مثبت به  

بر نگرش نسبت به  یادگيری و انگيزه برای یادگيری باهم مرتبط هستند. دو عامل اصلي تأثيرگذار  

 (.  2000، 1؛ سيرهان1997یک موضوع، معلم و کيفيت برنامه درسي است )جانستون، 

تحقيقات نشان داده است که یادگيری برای درک، نياز به یک یادگيرنده فعال، خود بازتاب دهنده     

تواند فقط  مي  دو خود مسئول دارد که به موجب آن یادگيرنده دانش خود را بسازد. معلم در این فراین

را نمي زیرا دانش  انتقال داده کمک کند  به کامپيوتر به ذهن دانشتوان همانند  انتقال داد  ها  آموز 

 
1 Sirhan 



 

1398 ، پاييز3پژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره    

گسترده نياز   (. آموزش و یادگيری شيمي به روشي معنادار به یک دیدگاه 1998، 1)دیوت و تریگست

دارد. واضح است که ماهيت محتوای شيمي نقش مهمي در روند برنامه ریزی فرایندهای آموزش و 

 یادگيری دارد. 

 

 پيشنهادات

 اسفاده از اصول و مفاهيم اساسي به عنوان تنها مبنای سازماندهي دانش   •

 حذف قوانين، مفاهيم، تعاریف و اصطالحات غير ضروری  •

 و تعاریف منظم و با اصول  استفاده از اصطالحات  •

 پيوند دادن عناصر مؤلفه دانش به طور منسجم  •

 اند  اهميت در نظر گرفتن مفاهيمي که از قبل نگه داشته شده •

 های مفهومي در تدریس توسط معلم استفاده از نقشه •

کتب     آزادی عمل دادن به معلم در انتخاب محتوا به جای محدود کردن معلم به استفاده از   •

 در دوره متوسطه دومدرسي 

 برگزاری دوره برای معلمان توسط اساتيد موفق در حوزه آموزش   •

 در نظر گرفتن سبک یادگيری دانش آموزان  •

درگير   تدریس به همراه بيان کردن کاربرد هر مبحث در زندگي روزمره برای ایجاد انگيزه   •

 آموز با مبحث مورد تدریس کردن خود دانش

 

 منابع 

(. نقش انگيزش در یادگيری. راهبردهای آموزش 1387زاده، مرتضي )قوام، صغری، خاقانيابراهيمي

 . 1-9)عج(. دوره اول، شماره اول،  در علوم پزشکي دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل

 
1 Duit and Treagust 
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عالي در تدوین محتوای برنامه درسي    های آموزش(. چالش1393کریمي، صدیقه، شریف، مصطفي ) 

با رویکرد جامعه یادگيری. رویکردهای نوین آموزشي دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي  

 . 107-142سال نهم، شماره اول،  دانشگاه اصفهان.
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Abstract 

        The purpose of this study is to investigate issues that have made the 

learning process difficult for learners to complete. In this article, the 

findings of the researchers in the past few decades have been examined to 

reach a general overview about chemistry learning obstacles and also to 

reduce these very problems to the lowest possible extent by providing 

some suggestions. Qualitative research method has been used instead of 

quantitative method. This research's findings are expressed in four general 

categories: curriculum content, language and communication, concept 

formation, and motivation. Results illustrate that problems are related to 

the specialized language of chemistry, the amount of content, abstract and 

mathematical nature of the aforementioned subject. In order to reduce 

learning's difficulties, one must be careful about choosing the content to 

teach because selection of the content is the first step to achieve the desired 

goal of learning. Student's previous knowledge about a subject is crucial 

because that can ease the path of reaching the final destination of the 

desired learning (the learner may not have sufficient prerequisite 

information on the topic). It is also better to motivate a learner to engage 

with another in order to make the process of learning easier for all. 
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