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مقدمه
یکی از اهداف مهم برنامه درسی شیمی، ارتباط آموخته هاي 
دانش آموزان به زندگي و پدیده هاي علمي روزمره است و بر 
همین اساس، زمینه آموزش حل مسئله در کانون توجه آن 
قرار دارد. لذا، توجه به این موقعیت های آموزشــی، می تواند 
باعث تسهیل در دستیابی به اهداف برنامه درسی و یادگیری 

و تغییر مطلوب رفتار دانش آموزان شود.
روش حل مسئله، شیوه جدیدی نیست. این روش از زمان 
سقراط، افالطون و ارســطو رایج بوده و به وسیله دانشمندان 
اسالمی چون ابوعلی سینا و زکریای رازی گسترش یافته است. 
یکی دیگر از کسانی که شیوه حل مسئله را شرح و بسط داده 
است جرج پولیا، دانشمند سوئیسی است که در کتاب »چگونه 

مسئله را حل کنیم« این پنج مرحله را توضیح داده است.
بنابراین، آشــنایی با روش تدریس حل مســئله و مراحل 
مختلف آن به عنوان یکــی از نظریه های مهم و تأثیرگذار در 
فرایند یادگیری و یاددهی برای معلمان شــیمی مهم تلقی 

مي شود.
حل مســئله از پنج مرحله تشکیل یافته است و با توجه به 
حروف اول کلمات نخســت این مراحل به زبان انگلیسی، با 

سرواژه IDEAL )آرمانی( معرفی می شوند.
سرواژه IDEAL از حروف اول پنج مرحله این روش یعنی 
تشخیص مسئله )IDENTIFY(، تعریف هدف ها و بازنمایی 
 ،)EXPLOR( کشــف راه حل مســئله ،)DEFIN( مســئله
عملكرد روی راه حل کشــف شــده )ACT(، و نگاه به عقب 

)LOOK BACK( تشکیل یافته است.

شيمي حل مسئله و مراحل آن به شرح ذيل قابل 
بيان است:

مرحله اول: تشخيص مسئله
نخســتین گام در حل مسئله تشــخیص و درک مسئله یا 

محسن رضايی گرمه چشمه
دبیر شیمی ناحیه ۲،  اردبیل

شيمی کاربردی 
در کانون تدريس 
به روش حل مسئله

اشاره
شــيمى به عنوان شــاخه اى از علوم تجربى است كه با اتم ها، 
مولكول ها، يون ها، ســاختار مواد، خواص، رفتار و تغييرات آن ها 
سروكار دارد. در علم شيمى با استفاده از واكنش هاى شيميايى 
مى توان مواد جديد با كاربرد جديد توليد كرد. برنامه درســى 
شــيمى همواره به دنبال معرفى شيمى كاربردى به عنوان كليد 
حل مسائل صنعتى، بهداشتى، زيســت محيطى و ... بوده كه با 
تدريس آن به روش «حل مسئله» مى توان زمينه انگيزه در افراد 

جست وجوگر را خلق كرد.

کليدواژه ها: برنامه درســی شیمی، شــیمی کاربردی، روش 
تدریس، حل مسئله

شيمی و برنامه درسی
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یافتن مسئله اســت. یعنی اینکه یادگیرنده متوجه شود که 
مسئله ای وجود دارد. در واقع، گام مهم حل مسئله، تشخیص 

مسئله یا مشکل است. 
به عنــوان مثال، در فصل چهارم شــیمی پایــه دوازدهم، 
دسترسی افراد به آب تصفیه شده و سالم به عنوان یک موضوع 
و مسئله مهم معرفی شده اســت، چرا که این موضوع مانع 
گســترش بیماری ها از جمله وبا در جهان می شود. بنابراین، 
توجــه به بحران آب به عنوان یک بحران جهانی، از جمله در 
کشور ما باید در کانون توجه همگان قرار گیرد و دانش آموزان 

به راه حل این مسئله مهم توجه کنند.

مرحله دوم: تعريف و بازنمايی مسئله
پس از تشخیص و شناسایی مسئله، نوبت به تعریف و درک 
ماهیت آن می رسد. تعریف کردن و فهمیدن مسئله مستلزم 
یافتن اطالعات مناسب و صرف نظر کردن از جزئیات نامربوط 

است.
بــراي تعریــف و بازنمایــی مســئله آب آشــامیدنی، از 
پیش سازمان دهنده آن از فصل سوم کتاب شیمی پایه دهم 
یعنی »آب، آهنگ زندگی« استفاده می کنیم. بازنمایی مسئله 
نشــان می دهد، آب مایعی  کمیاب در عین فراوانی است. با 
اینکه آب در کره زمین فراوان است، ولی بیشتر آن آب شور 
بوده و قابل مصرف نیست. تنها مقدار اندکی از آب های جهان 
را آب های شیرین تشکیل می دهند. به طوری که ٦٦ درصد 
از جمعیت جهان تا سال 2025 با کمبود آب مواجه خواهند 
شــد و در حال حاضر 50  درصــد جمعیت جهان از کم آبی 

رنج می برند. 

مرحله سوم: کشف راه حل مسئله
وقتی که یادگیرندگان با مســئله ای مواجه می شــوند، به 
جست وجو و کشــف راه حل های مختلفی از قبیل الگوریتم، 

روش اکتشافی، روش قیاسی و بارش فكري می پردازند. 
یکی از راه حل های پیشــنهادی استفاده صحیح و باال بردن 
بهره وری آب مصرفی، به وسیله افراد جوامع بشری است. برای 
این منظور بسته بندی و جابه جایی آب به صورت بهداشتی از 
اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که ساالنه حدود ٦00 
میلیون بطری پالستیکی در سراسر جهان استفاده می شود. 
 )PET( بطــری آب از پلیمــری به نام پلی اتیلــن ترفتاالت

ساخته می شود.
برای این منظور، نخســت پلیمر آن تهیه می شود، سپس 
این پلیمر را به همراه برخی افزودنی ها در قالب های ویژه ای 

می ریزند تا به شکل بطری مورد نظر درآید.
با راهنمایی های کتاب درسی، دانش آموزان متوجه می شوند 
که منومرهای این ماده شیمیایی، اتیلن گلیکول و ترفتالیک 
اســید هســتند. دو ماده ای که در طبیعت وجود ندارند و با 
بهره گیری از دانش شــیمی، می توان مــواد اولیه آن ها را از 
فراورده هاي نفت خام جداسازی و تولید كرد. پارازایلن و اتیلن 
را با اســتفاده از یک اکسنده مناسب مثل پتاسیم پرمنگنات 
و در شرایط مناسب می توان به منومرهای سازنده »پلی اتیلن 

ترفتاالت« تبدیل کرد.

مرحله چهارم: عمل کردن روی راه حل های کشــف 
شده و پيش بينی نتايج

 پس از بیان مسئله، بازنمایی مسئله، کشف راه حل ممکن، 
عمل کردن روی آن راه حل و پیش بینی نتایج است، برای این 

منظور بهتر است به بخشی از کتاب درسی توجه کنیم:  
»پی بردید که یون پرمنگنات گونه ای اکسنده است و سبب 
اکسایش گونه های دیگر می شود. با وجود غلظت باالی آن، باز 
هم شرایط تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید دشوار است. از 
این رو شیمیدان ها در پی یافتن شرایطی آسان تر برای انجام 
این واکنش، با بازده باال هستند. آن ها با پژوهش های فراوان 
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دریافتند که اســتفاده از اکســیژن هوا و کاتالیزگر مناسب، 
می تواند راهگشا باشد«.

مرحله پنجم: نگاه کردن به عقب و ارزشيابی نتايج 
فعاليت ها

پس از آنکه راه حلی انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت، باید 
با نگاه به عقب نتایج حاصل ارزیابی شود.

این مرحله شامل وارســی شواهد برای تأیید درست بودن 
راه حل و جواب مســئله است. در این خصوص، تأکید بر این 
اصل است که استفاده بی رویه و بیش از حد پلیمر »پلی اتیلن 
ترفتاالت« در صنایع گوناگون از جمله صنعت بسته بندی، به 
علت زیست تخریب ناپذیری آن، یک مسئله دیگر پیش روی 

شیمی دانان قرار مي دهد.
این مهم در صفحه 117 کتاب درسی به خوبی نمایان است. 
از ایــن رو، باید آن ها را جداگانه جمع آوری و ســپس با انجام 
فرایندهای فیزیکی و شیمیایی به مواد قابل استفاده تبدیل کرد.

نتيجه گيری
تدریس به »روش حل مسئله« یکی از شیوه هایی است که 
رشد تفکر منطقی و تفکر انتقادی را در فراگیرندگان تسهیل 

می کنــد. این روش با مثلث پویای تدریس، هماهنگی کامل 
دارد. حل مسئله به عنوان مانع و یا نارسایی مطرح نمی شود، 
بلکه فرایندی اســت که اگر فرد در برخــورد با محرک ها و 
موضوعات مختلف، راه حل سریع و قانع کننده ای برای آن ها 
نداشــته باشــد؛ به وجود می آید. بدین ترتیب فرد احساس 
می کند که کنجکاوی او برانگیخته شــده است و در تکاپوی 
یافتــن راه حل بر می آید. پس روش حل مســئله، یک روش 
یادگیری اســت. ویژگی های یک مسئله بیشتر به معنی دار 
بودن و ارتباط داشتن با زندگی روزمره، ارتباط مسئله با سایر 
موضوعات درسی، استنتاج از نیازهای فراگیرندگان، ارتباط با 
زمینه قبلی، تعریف مســئله به حالت  مشخص و باالخره به 
یافتن راه حل به وسیله فراگیرندگان، با راهنمایی های معلم یا 

بدون راهنمایی های او مربوط می شود.
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