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چکیده
هدف این تحقیق ،بررسی کارایی یک روش جامع برای موازنه معادلة واکنن هنای شنیمیایی بنر پیشنرفت تحصنیلی
دان آموزان سال سوم دبیرستان و مقایسه آن با روش ارایه شده در کتاب درسی شنیمی سنال سنوم منیباشند .اینن
تحقیق از نوع کاربردی ،روش به کار رفته در آن نیمه تجربی و طرح تحقیق از نوع پی آزمون و پس آزمون بنا گنروه
کنترل است .جامعة آماری ،دان آموزان دختر سال سوم دبیرستان منطقه  4تهنران در سنال تحصنیلی  1921-29و
نمونة آماری 28 ،دان آموز در دبیرستان ایران در قالب  9کالس درسی میباشد کنه بنه صنور نموننة در دسنترس
انتخاب شد .ابزار تحقیق ،یک آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید و دبیران مجنرب
شیمی بررسی شد .ضریب آلفای کرونباخ  0/717به دست آمد که بیانگر پایایی مناسب آن است .روش اجرای تحقینق
بدین صور بود که یک کالس به عنوان گروه کنترل و دو کالس دیگر به عنوان گروه آزمای به طور تصادفی طبقنه
بندی شدند .گروه کنترل با روش کتاب درسی و گروه آزمای با روش جامع در طی  9هفتنه آمنوزش دیدنند .قبن و
بعد از اجرای تحقیق ،از همة دان آموزان پی آزمون و پس آزمون گرفته شد .نتایج تحقیق نشان داد که بین نمنرا
گروههای کنترل و آزمای  ،تفاو معنیداری وجود دارد که در سطح اطمینان  21درصد ،دان آموزانی کنه بنه روش
جامع آموزش دیدهاند ،نمرا باالتری کسب کردهاند.
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 -9مقدمه
شیمیدانها برای نمای اتمها ،عنصرها و ترکیبها از یک زبان جهنانی اسنتفاده منیکننند .در اینن زبنان حنرفهنا را
نمادهای شیمیایی میگویند و هر عنصر را با یک نماد شیمیایی نشان میدهند .کلمههای این زبان علمنی را فرمنول شنیمیایی
میگویند .هر فرمول شیمیایی نمایانگر یک ترکیب شیمیایی است .جملهها یا عبار های زبنان شنیمی ،معادلنههنای شنیمیایی
هستند .هر معادلة شیمیایی ،آن چه را در یک واکن شیمیایی روی منیدهند بنه طنور خالصنه بینان منیکنند .ینک معادلنة
شیمیایی ،بازآرایی اتمها را در واکن های شیمیایی نشان میدهد .اگر دو طرف یک واکن شیمیایی را به ماننند دو کفنة ینک
ترازو در نظر بگیرید ،در این صور یک معادلة موازنه شده نشان میدهد که مجموع جرم واکنن دهنندههنا بنا مجمنوع جنرم
فراوردهها برابر است .این نکته ،پیروی واکن های شیمیایی از قانون پایستگی جرم را یادآور میشود .مطابق این قانون ،در ینک
واکن شیمیایی جرم نه به وجود میآید و نه از بین میرود .برای اطمینان از این که یک واکن شیمیایی از قنانون پایسنتگی
جرم پیروی میکند یا نه ،همیشه تعداد اتمهای موجود در پایان واکن باید با تعداد آنها در آغاز واکن برابر باشد .به عبنار
دیگر ،واکن یاد شده باید موازنه باشد[.]1
در کتاب درسی شیمی سال سوم دورۀ متوسطه نظری ،برای موازنه کردن معادلة واکن های شیمیایی ،از روش وارسنی
استفاده شده است[ .]9این روش ،تنها برای موازنة معادلههای شنیمیایی سناده کناربرد داشنته و معادلنههنای شنیمیایی کمنی
پیچیدهتر ،مانند نمونههای زیر را نمیتوان به کمک آن موازنه کرد.
HNO2 
 NO  HNO 3  H 2 O
CH 4  O2 
 CO  C2 H 2  H 2
Sn  H 2SO 4 
 SO2  Sn(SO 4 )2  H 2O
Cu  HNO 3 
 NO2  Cu(NO 3 )2  H 2 O

روش ارایه شده در این تحقیق ،روشی است که با استفاده از آن میتوان همة واکن های شیمیایی را موازنه کرد .این
روش ،مبتنی بر اصول سادۀ ریاضی بوده و به وسیلة آن میتوان واکن های پیچیده را با کمترین مشک موازنه کرد.

 -2موازنۀ معادلۀ واکنشهای شیمیایی
برای موازنة معادلههای شیمیایی روشهای متفاوتی مانند سعی و خطا ،وارسی[ ،]9جبری و ماتریس [ ]4وجود دارد که
در زیر شرحی برای هر یک آورده شده است.

 9-2روش سعی و خطا
در این روش برای برابر شدن اتمهای هر عنصر در دو سوی معادله ،باید اتمهای هر عنصر را یک بنه ینک و بنه صنور
تصادفی انتخاب و شمارش کرد و با قرار دادن ضریبهای گوناگون ،معادله را موازنه کرد .این روش ویژۀ معادلههای ساده بوده و
بسیاری از واکن های پیچیدهتر را نمیتوان با این روش موازنه کرد .برای مثال در معادلة شیمیایی سوختن کام گاز متان کنه
به صور ) CH4 (g)  O2 (g)  CO2 (g)  H2O(gاست ،با به کار بردن ضریب  9برای آب و اکسیژن ،معادلة این واکن
به صور زیر موازنه میشود.
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 2-2روش وارسی
موازنة معادلههای شیمیایی به این روش ،فرایند سعی و خطا نبوده ،بلکه یک روش پیشنهادی سیسنتماتیک بنر اسناس
هرجادی است .این روش که روش زنجیری نام دارد (هرجادی آن را روش پینگپونگ نامید) ،برای موازنة معادلههای شنیمیایی
ساده ،هم چنین برای بیشتر واکن های پیچیده بدون بار قنراردادی (روش عندد اکسنای ) انتخناب منیشنود .در اینن روش،
ترکیبی که بیشترین تعداد اتم را دارد ،آغاز کنندۀ موازنه خواهد بود .پس از آن اتمهای دیگر در این ترکینب و سنسس ترکینب-
های دیگر به ترتیب بیشتر بودن تعداد ،انتخاب و موازنه میشوند(یونهای چند اتمی به صور یک گونة شنیمیایی جندا در دو
سوی معادله شمارش و موازنه میشوند).

 3-2روش جبری
در این روش ،نخست یک ضریب پارامتری به هر یک از شرکت کنندهها در معادله داده منیشنود .سنسس اتنمهنای هنر
عنصر در دو سوی معادله با ضرایب پارامتری ،شمارش شده و برابر قرار داده میشود .در این شرایط ،به تعداد ضریبهنا ،معادلنه
به وجود میآید .ح چنین دستگاههایی منجر به یافتن ضریبهای استوکیومتری شده و معادله موازنه منیگنردد .بنرای مثنال
معادلة شیمیایی سوختن کام گاز بوتان که به صور ) C4 H10 (g)  O2 (g)  CO2 (g)  H2O(gاست ،بنه صنور زینر
موازنه میشود.
)x C4 H10 (g)  yO2 (g)  zCO2 (g)  wH2O(g

موازنة کربن ، 4x  z :موازنة هیدروژن 10 x  2w :و موازنة اکسیژن . 2y  2z  w :با ح دستگاه سه معادلنه سنه
مجهولی زیر ،مقدار عددی پارامترها به دست میآید.
4 x  z

 x  1 , z  4 , w  5 , y  13
10 x  2 w
2
2 y  2 z  w

)1C4 H10 (g)  13 O2 (g) 4CO2 (g)  5H 2O(g
2

2

)2C4 H10 (g)  13 O2 (g)  8 CO2 (g)  10H 2O(g

 4-2روش ماتریسها
در این روش همانند روش جبری ،به هر یک از شرکت کنندهها در معادله ،یک ضریب پارامتری داده منیشنود .پنس از
شمارش اتمهای هر عنصر در دو سوی معادله ،با ضریبهای پارامتری و تشکی معادله ،به چند معادله و چند مجهول میرسیم.
در ریاضیا برای ح چنین دستگاههایی از ماتریسها استفاده میشود .این روش برای واکن های پیچیده ،بسنیار سنودمند و
پر کاربرد است اما استفاده از این روش نیاز به زمان و مهار زیادی داشته و خارج از برنامة درسی دورۀ متوسطه است.
هر یک از این روشها محدودیت داشته و تنها برای موازنة طیف خاصی از واکن های شیمیایی کارایی دارنند .از سنوی
دیگر ،دو مشک عمدۀ دان آموزان و معلمان در موازنة معادلههای شیمیایی چنین تجربه شده است:
 -1آنها در برخورد با انواع واکن ها مجبورند قواعد خاصی را برای موازنة هر نوع معادلنه بنه خناطر سنسرده و رعاینت
کنند.
 -9به آسانی نمیتوانند روش موازنة معادلههای پیچیده را انتخاب و آن را موازنه کنند.
این موارد باعث شد در پی ابداع روشی برای موازنة همة واکنشها برآییم .از آنجا که روش ارایه شده در این مقاله محدود
به واکن های خاصی نمیباشد ،آن را روش جامع نامیدهایم.
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 5-2روش جامع یا پیشنهادی
در این روش که مبتنی بر اصول سادۀ ریاضی است ،به طور خالصه به ترتیب زیر عم میشود:
 -1موازنه را از ترکیبی که تعداد اتمهای بیشتری دارد (بزرگتنرین مناده) شنروع کنرده ،و بنرای آن ضنریب اختیناری
(معموالً عدد یک) قرار میدهیم.
 -9در ریاضیا  ،یک معادله را تنها با داشتن یک مجهول میتوان ح کرد .بر این اساس ،هر عنصر وقتی موازننه منیشنود
که تعداد اتمهای آن تنها در یک ماده مجهول باشد .با توجه به این مطلب ،سعی منیکننیم کنه بنرای سنایر منواد ضنریب
عددی مناسب قرار دهیم.
 -9هنگامی که دیگر نتوانیم از روی موازنة عنصرهای موجود در بزرگترین ماده برای سنایر منواد ضنریب عنددی قنرار
دهیم ،به موازنة عنصر یا عنصرهای غیر مشترک در مواد فاقد ضریب میپردازیم.
 -4اگر با عبور از مرحلة  ،9هنوز موادی فاقد ضریب باشند ،از میان آنها مادهای را کنه تعنداد اتنمهنای بیشنتری دارد
(بزرگترین ماده ثانویه) ،انتخاب کرده و برای آن ضریب پارامتری(مانند )xقرار میدهیم .با استفاده از این پارامتر ،منی-
توان برای مواد فاقد ضریب ،ضریب عددی یا پارامتری قرار داد .در این حالنت معمنوالً تعنداد عنصنرهای موازننه نشنده
بیشتر از تعداد مواد فاقد ضریب بوده ،و از روی موازنة عنصر یا عنصرهای موازنه نشده ،میتوان مقدار عنددی پنارامتر را
تعیین کرد.
 -1اگر با عبور از مرحلة  ،4عنصری باقی نماند که با موازنة آن بتوانیم مقدار پارامتر را تعیین کنیم ،معادله با بنینهاینت
مجموعه از ضرایب عددی غیر مرتبط با هم موازنه میشود .در این حالت با توجه به این که ضریب هیچ منادهای نمنی-
تواند صفر یا منفی باشد ،محدودۀ عددی پارامتر را تعیین میکنیم .به ازای بینهایت عدد موجود در این محندوده ،بنی-
نهایت مجموعه از ضرایب عددی غیر مرتبط به دست میآید که همة آنها معادلة مورد نظر را موازنه میکنند.
برای مثال در یکی از روشهای صنعتی تهیة گاز استیلن ،مخلنوطی از متنان و اکسنیژن را در دمنای  1485Cمطنابق
معادلننة  CH4  O2  CO  C2 H2  H2واکننن مننیدهننند .ضننریبهننای اسننتوکیومتری ایننن معادلننه در صنننعت
 6 ,1  2 , 2 ,10بوده اما مجموعه ضریبهای دیگری ماننند  6 , 2  4 ,1,11 ، 10, 3  6 , 2 ,18 ، 14 , 5 10, 2 , 26و

 4 ,1  2 ,1, 7نیز آن را موازنه میکنند.

6 CH 4  O2 
 2CO  2C2 H2  10H2
14CH 4  5O2 
10CO  2C2 H2  26 H 2
10CH 4  3 O2 
 6 CO  2C2 H 2  18 H 2
6 CH 4  2O2 
 4CO  C2 H2  11H2
4CH 4  O2 
 2CO  C2 H2  7 H2

در روش جامع با در نظر گرفتن بار الکتریکی به عنوان یک عنصر ،میتوان نیم واکنن هنای اکسنای
معادلههای یونی را موازنه کرد .برای درک بیشتر این روش ،به بررسی چند مثال میپردازیم.
مثال  : 9واکن

و کناه

و نینز

 P2 I4  P4  H2O  PH4 I  H3 PO4را موازنه کنید [.]1

موازنه را مادهای که تعداد ک اتمهای آن بیشتر است شروع میکنیم و برای آن ضریب اختیاری  1قرارداده ،و به جنای
ضریب سایر مواد ،عالمت سوال قرار میدهیم.
? P2 I4  ? P4  ? H2O  ? PH4 I  1H3 PO4
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با توجه به تعداد اتمهای هر عنصر در بزرگترین ماده برای سایر مواد ضریب مناسب قرار میدهیم .بایند بنه اینن نکتنه
توجه داشت که یک عنصر وقتی قاب موازنه است که تعداد اتمهای آن تنها در یک ماده نامعلوم باشد (در ریاضنی ینک معادلنه
تنها با داشتن یک مجهول قاب ح است) .چون تعداد اتم  Hدر دومادۀ  PH 4 Iو  ، H2Oهمچنین تعداد اتم  Pدر سنه مناده
 P4 ، PH 4 Iو  P2 I4نامعلوم است ،نمیتوانیم برای این مواد ضریب مناسب قرار دهیم .اما تعداد اتم  Oتنها در  H2Oننامعلوم
است ،بنابراین با موازنة اکسیژن ،ضریب  4را برای  H2Oقرار میدهیم.
? P2 I4  ? P4  4H2O  ? PH4 I  1H3 PO4
5
اکنون تعداد اتم  Hتنها در  PH 4 Iنامعلوم بوده و با موازنة  Hمیتوانیم برای  ، PH 4 Iضریب
4
5
? P2 I4  ? P4  4H2O  PH4 I  1 H 3 PO4
4

قرار دهیم.

هنگامی که دیگر نتوانیم از روی موازنة عنصرهای موجود در بزرگترین ماده برای سایر مواد ضریب قرار دهیم ،به موازننة
عنصر یا عنصرهای غیر مشترک در مواد بدون ضریب میپردازیم .در دو مادۀ  P4و  P2 I4عنصر  Iغیر مشترک بوده و با موازننة
5
آن ،ضریب
16

را برای  P2 I4قرار میدهیم.
5
5
P2 I4  ? P4  4H2O  PH4 I  1 H3 PO4
16
4

13
در ادامه عنصر  Pرا موازنه کرده و ضریب
32

را برای  P4قرار میدهیم.
5
13
5
P2 I4  P4  4H2O  PH4 I  1 H3 PO4
16
32
4

از آنجا که ضریبهای به کار رفته در معادلة موازنه شده ،باید کوچکترین عندد صنحیح (غینر کسنری) ممکنن باشنند،
معادله را در عدد  99ضرب میکنیم.
10 P2 I4  13 P4  128 H2O  40PH4 I  32 H3 PO4

مثال  : 2واکن

 Cr2O27  SO2  H2O  SO24  Cr(OH)2را موازنه کنید.

در این روش برای موازنة واکن های یونی و نیم واکن ها ،به طور عادی مراح موازنه را انجام میدهیم و هنگامی کنه
دیگر نتوانستیم از روی موازنة عنصرها برای مواد ضریب قرار دهیم ،بار الکتریکی را موازنه میکنیم .توجه به این نکتنه ضنروری
است که بار الکتریکی وقتی قاب موازنه است که تنها یک یون ضریب نداشته باشد .در اینجا بزرگترین ماده  Cr2O27است که

برای آن ضریب  1قرار داده ،در ادامه  ،H ،Crبار الکتریکی و  Sرا موازنه میکنیم تا بنه ترتینب ضنریب ، H2O ، Cr(OH)2
 SO24و  SO2تعیین شود.

  1Cr2O27  ? SO2  ? H2O  ? SO24  ? Cr(OH)2بزرگترین ماده
  1Cr2O27  ? SO2  ? H2O  ? SO24  2 Cr(OH)2موازنة Cr
  1Cr2O27  ? SO2  1H2O  ? SO24  2 Cr(OH)2موازنة H
  1Cr2O27  ? SO2  1H2O  3 SO24  2 Cr(OH)2موازنة بار الکتریکی
  1Cr2O27  3 SO2  1 H2O  3 SO24  2 Cr(OH)2موازنة S

ارایۀ روشی جامع برای موازنۀ واکنشهای ....

از آنجا که در یک معادلة شیمیایی موازنه شده ،ضریب  1نوشته نمیشود ،معادلة موازنه شده به صور زیر است:
Cr2O27  3 SO2  H2O  3 SO24  2 Cr(OH)2

مثال  : 3واکن

 Pb(N3 )2  Cr(MnO4 )2  Pb3 O4  NO  Cr2O3  MnO2را موازنه کنید [.]1

در اینجا بزرگترین ماده  Cr(MnO4 )2است که برای آن ضریب  1قرار داده و برای سایر مواد ضنریب عالمنت سنوال
قرار میدهیم .در ادامه با موازنة  Crو  Mnبه ترتیب ضریب  Cr2O3و  MnO2تعیین میشود.
  ? Pb(N3 )2  1 Cr(MnO4 )2  ? Pb3 O4  ? NO  ? Cr2O3  ? MnO2بزرگترین ماده
1
2

  ? Pb(N3 )2  1 Cr(MnO4 )2  ? Pb3 O4  ? NO  Cr2O3  ? MnO2موازنة Cr
1
2

  ? Pb(N3 )2  1 Cr(MnO4 )2  ? Pb3 O4  ? NO  Cr2O3  2 MnO2موازنة Mn
در این مرحله عنصر دیگری قاب موازنه نیست .در این حالت از بین مواد  Pb3 O4 ، NOو  Pb(N3 )2که فاقد ضریب
هستند ،بزرگترین ماده را انتخاب کرده و برای آن ضریب  xقرار میدهیم .از میان  Pb3 O4و  Pb(N3 )2که هر دو بیشنترین
تعداد اتم را دارند Pb3 O4 ،را به دلخواه انتخاب میکنیم.
1
? Pb(N3 )2  1 Cr(MnO4 )2  x Pb3 O4  ? NO  Cr2O3  2 MnO2
2

حال دو ماده  NOو  Pb(N3 )2فاقد ضریب هستند .در این مواد عنصرهای  Oو  Pbغیر مشترک بوده کنه بنا موازننة
آنها به ترتیب ضریب  NOو  Pb(N 3 )2تعیین میشود.
5
2

1
2

  ? Pb(N3 )2  1 Cr(MnO4 )2  x Pb3 O4  (  4x) NO  Cr2O3  2 MnO2موازنة O
5
2

1
2

  3 x Pb(N3 )2  1 Cr(MnO4 )2  x Pb3 O4  (  4x) NO  Cr2O3  2 MnO2موازنة Pb
در ادامه با موازنة  Nمقدار عددی  xتعیین شده و از روی آن سایر ضرایب پارامتری مشخص میشوند.
5
44

  x ضریب  Pb3 O4
15
44

5
44

 ضریب Pb(N 3 )2
45
22

5
2

  18 x   4 x  x موازنة N
5
44 

x

  3 xضریب Pb(N3 )2

5

 ضریب NO

x
5
44 
   4 x ضریب NO
2

15
5
45
1
Pb(N3 )2  1 Cr(MnO4 )2  Pb3 O4  NO  Cr2O3  2 MnO2
44
44
22
2

از آنجا که ضریبهای به کار رفته در معادلة موازنه شده ،باید کوچکترین عندد صنحیح (غینر کسنری) ممکنن باشنند،
معادله را در عدد  44ضرب میکنیم.
15 Pb(N3 )2  44 Cr(MnO4 )2  5 Pb3 O4  90 NO  22 Cr2O3  88 MnO2
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مثال  : 4واکن

 UF6  H2O2  H2O  H  UO22  HFرا موازنه کنید.

در اینجا بزرگترین ماده  UF6است که برای آن ضریب  1قرار داده و برای سایر مواد ضریب عالمت سوال قرار میدهنیم.

در ادامه  F ،Uو بار الکتریکی را موازنه میکنیم تا به ترتیب ضریب  HF ، UO22و  H تعیین شود.

  1 UF6  ? H2O2  ? H2O  ? H  ? UO22  ? HFبزرگترین ماده
  1 UF6  ? H2O2  ? H2O  ? H  1 UO22  ? HFموازنة U
  1 UF6  ? H2O2  ? H2O  ? H  1 UO22  6 HFموازنة F
  1 UF6  ? H2O2  ? H2O  3 H  1 UO22  6 HFموازنة بار الکتریکی
در این مرحله عنصر دیگری قاب موازنه نیست .در این حالت از بین منواد  H2Oو  H2O2کنه فاقند ضنریب هسنتند،
 H2O2را به عنوان بزرگترین ماده انتخاب کرده و برای آن ضریب  xقرار میدهیم.
1 UF6  x H2O2  ? H2O  3 H  1 UO22  6 HF

در ادامه میتوان با موازنة  Oیا  ،Hضریب  H2Oرا تعیین کرد .در ای نجا با موازنة  Oضریب  H2Oرا تعیین می-
کنیم .سسس با موازنة  Hمقدار عددی  xرا به دست آورده از روی آن ضریب پارامتری دیگر را محاسبه میکنیم.
  1 UF6  x H2O2  (2  2x) H2O  3 H  1 UO22  6 HFموازنة O
1
2

  x ضریب  H2O2

1
2

  2 x  2 (2  2x)  3  6  x موازنة H

 1ضریب H2 O
1
H2O2  1 H2O  3 H   1 UO22  6 HF
2

1
2

x

  2  2xضریب H2 O

1 UF6 

از آنجا که ضریبهای به کار رفته در معادلة موازنه شده ،باید کوچکترین عندد صنحیح (غینر کسنری) ممکنن باشنند،
معادله را در عدد  9ضرب میکنیم.
2 UF6  H2O2  2 H2O  6 H  2 UO22  12 HF

مثال  : 5واکن

 CH4  O2  CO  C2 H2  H2را موازنه کنید [.]1-7

در ای نجا بزرگترین ماده  CH 4است که برای آن ضریب  1قرار میدهیم .از آنجا کنه هنیچ عنصنری قابن موازننه
نیست ،برای  C2 H2ضریب  xقرار داده و با موازنة  C ،Hو  Oبه ترتیب ضریب هر ی ک از مواد  CO ، H 2و  O2را تعیین
میکنیم.
  1CH4  ? O2  ? CO  ? C2H2  ? H2بزرگترین ماده
  1CH4  ? O2  ? CO  x C2 H2  ? H2ضریب پارامتری
  1CH4  ? O2  ? CO  x C2H2  (2  x)H2موازنة H
  1CH4  ? O2  (1  2x)CO  x C2H2  (2  x)H2موازنة C

ارایۀ روشی جامع برای موازنۀ واکنشهای ....

1  2x
)O2  (1  2x)CO  x C2 H2  (2  x) H2
2

(   1CH4 موازنة O

از آنجا که همة عنصرها موازنه شدهاند ،مقدار  xاز روی موازنة هیچ عنصری قاب محاسبه نیسنت .در اینن مرحلنه بایند
توجه داشت که در یک معادلة شیمیایی ،ضریب هیچ مادهای نمیتواند صفر یا منفی باشد .با بررسی ضنریب پنارامتری منواد در
1
مییابیم که مقدار  xنمیتواند صفر باشد ،زیرا ضریب  C2 H2صفر میشود .همچنین مقدار  xنمیتواند
2
1
ضریب  COو  O2به ترتیب صفر و عددی منفی میشود .بنابراین مقدار  xبیشتر از صفر و کمتر از بوده و واکن به ازای
2
1
تمامی مقادیر  xدر محدودۀ  0  x موازنه میشود .از بینهایت عددی که در این محدوده وجود دارد ،دو عدد برای موازننة
2

یا بیشتر باشد ،زینرا

این معادله در زیر آمده است.
1
 6 CH 4  O2  2 CO  2 C2 H2  10 H2
3
1
x
 14 CH 4  5 O2  10 CO  2 C2 H2  26 H2
7
x

مثال  : 6واکن

 HXeO4  OH  Xe  XeO46  O2  H2Oرا موازنه کنید.

در ای نجا بزرگترین ماده  XeO46است که برای آن ضریب  1قرار میدهیم .از آنجا که هیچ عنصری قابن موازننه

نی ست ،برای  HXeO4ضریب  xقرار داده و با موازنة بار الکتریکی H ،Xe ،و  Oبه ترتیب ضریب هر ی ک از مواد ، OH 
 H2O ،Xeو  O2را تعیین میکنیم.
  ? HXeO4  ? OH  ? Xe  1XeO46  ? O2  ? H2Oبزرگترین ماده

  x HXeO4  ? OH  ? Xe  1XeO46  ? O2  ? H2Oضریب پارامتری
  x HXeO4  (4  x)OH  ? Xe  1XeO46  ? O2  ? H2Oموازنة بار الکتریکی
  x HXeO4  (4  x)OH  (x  1) Xe  1XeO46  ? O2  ? H2Oموازنة Xe
  x HXeO4  (4  x)OH  (x  1) Xe  1XeO46  ? O2  2 H2Oموازنة H
3x  4
)O2  2 H2O
2

(   x HXeO4  (4  x)OH  (x  1) Xe  1XeO46 موازنة O

از آنجا که مقدار  xاز روی موازنة هیچ عنصری قاب محاسبه نیست ،به بررسی ضریب پارامتری مواد میپردازیم.

  x  0  x  0ضریب HXeO4

  4  x  0  x  4ضریب OH 
  x  1  0  x  1ضریب Xe
3x  4
4
0  x 
2
3

بنابراین واکن

4
به ازای تمامی مقادیر  xدر محدودۀ  x  4
3

وجود دارد ،سه عدد برای موازنة این معادله در زیر آمده است.

 ضریب O2

موازنه میشود .از بینهایت عددی که در این محندوده
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5
 10 HXeO 4  6 OH   6 Xe  4 XeO 46  7 O2  8 H 2O
2
11
x
 22 HXeO 4  2 OH   16 Xe  6 XeO 46  21 O2  12 H 2O
3
7
x
 14 HXeO 4  2 OH   10 Xe  4 XeO 46  13 O2  8 H 2O
2
x

به کمک این روش همة معادلههای موجود در چند کتاب شیمی عمومی معتبر [ ]8-11به آسانی موازنه گردید.

 -3روش تحقیق و مراحل آن
این تحقیق در پاییز سال تحصیلی  1921-29روی  28نفر نمونة در دسترس از دان آموزان دختر سال سوم دبیرستان
منطقه 4شهر تهران اجرا شد .متغیر مستق در این تحقیق روش تدریس است که به دو صور « تدریس موازنه به روش کتاب
درسی » و « تدریس موازنه به روش جامع » انجام شده است و متغیر وابسته ،یادگیری (پیشرفت تحصیلی) دان آمنوزان منی-
باشد.

 -9 -3گردآوری دادهها
در این تحقیق بحث موازنة واکن های شیمیایی به عنوان واحد یادگیری انتخاب شده است .سسس جدول هدف-محتوا
برای واحد یادگیری مورد نظر تنظیم شد و بر اساس اهداف آموزشی این بحث ،سواال اولیه آزمون پیشرفت تحصیلی طراحنی
شد و با استفاده از نظر استاد راهنما ،تعدادی از اساتید و دبیران مجرب شنیمی بنه روش رواینی صنوری ،اعتبنارسننجی شند و
سواال نامناسب ،حذف یا اصالح شدند و آزمون پیشرفت تحصیلی اولیه شام  99سوال تدوین گردید که پس از اجرا و بررسی
پایایی و ضرایب دشواری و تمیز 19 ،سوال نامناسب دیگر نیز حذف و آزمون نهایی شام  12سوال بود.

 -2 -3فرایند اجرای تحقیق
روش اجرای تحقیق بدین صور بود که یک کالس به عنوان گروه کنترل و دو کالس دیگر به عنوان گروه آزمنای بنه
طور تصادفی طبقه بندی شدند .گروه کنترل با روش کتاب درسی و گروه آزمای با روش جامع در طی  9هفته آموزش دیدنند.
آزمون پیشرفت تحصیلی محققساختة تهیه شده به شرح فوق ،به عنوان ابزار گردآوری دادهها ،قبن و بعند از آمنوزش(اجنرای
تحقیق) ،از همة دان آموزان به عنوان پی آزمون و پسآزمون پیشرفت تحصیلی گرفته شد و نمرا دان آموزان مورد بررسی
و تحلی آماری قرار گرفت.

 -3 -3تحلیل آماری
به منظور تجزیه و تحلی دادههای حاص از پی آزمون و پسآزمون در این تحقیق ،از روشهای آمار توصنیفی و آمنار
استنباطی و نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .در بخ آمار توصیفی از میانگین ،انحرافاستاندارد و واریانس و در بخ آمنار
استنباطی از تست لوین و آزمون tاستفاده شده است.

 -4نتایج
 -9-4ارزیابی سواالت آزمون پیشرفت تحصیلی
ارزیابی سواال آزمون با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ ،ضریب تمیز و ضریب دشواری و روایی صوری و محتوایی منورد
بررسی قرار گرفت و بر اساس این محاسبا  ،سواال نامناسب حنذف شندند .بنرای بررسنی رواینی محتنوایی سنواال آزمنون
پیشرفت تحصیلی از جدول دو بعدی هدف -محتوا بر اساس اهداف آموزشی و برای تعیین روایی صوری سواال  ،از نظر اسناتید

ارایۀ روشی جامع برای موازنۀ واکنشهای ....

و دبیران مجرب شیمی و استاد راهنما استفاده شد ..پایایی سواال آزمون پیشرفت تحصیلی در این تحقیق با استفاده از آلفنای
کرونباخ  0/717به دست آمد.

 -2-4نتایج آمار توصیفی
در این بخ  ،تعداد ،میانگین ،انحراف معیار ،واریانس ،پایینترین و باالترین نمرۀ ک دان آموزان هنر گنروه در پنی -
آزمون و پسآزمون پیشرفت تحصیلی محاسبه شده و در جدول 1آمده است.
جدول  :9آمار توصیفی گروههای کنترل و آزمایش

گروه

آزمون

تعداد

میانگین

انحراف معیار

واریانس

پایین ترین

باالترین

کنترل

پیش آزمون

33

4/31

2/66

6/75

9/ 6

96/6

کنترل

پس آزمون

33

6/17

2/55

6/66

9/ 6

92/6

آزمایش

پیش آزمون

63

4/37

2/93

4/56

9/ 6

99/6

آزمایش

پس آزمون

63

96/29

3/64

93/26

4/ 6

95/6

در جدول ،9آمار توصیفی شام میانگین پی آزمون ،میانگین پسآزمون و واریانسهای آنها برای هر دو گروه کنتنرل
و آزمای در سطوح مختلف بلوم محاسبه و آمده است.
جدول  :2آمار توصیفی آزمون پیشرفت تحصیلی بر حسب سطوح یادگیری بلوم
سطح یادگیری
دانش
درك و فهم
کاربرد

میانگین پیش

واریانس پیش

میانگین پس

واریانس پس

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

کنترل

6/55

6/55

9/42

6/562

آزمایش

6/53

6/44

9/63

6/44

کنترل

3/24

2/14

5/27

4/53

آزمایش

3/93

2/51

5/63

96/93

کنترل

6/27

6/31

6/27

6/265

آزمایش

6/493

6/44

6/57

6/66

گروه

 -3-4نتایج آمار استنباطی
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برای بررسی معنیدار بودن اختالف میانگین نمرۀ پسآزمون گروههای کنترل و آزمای  ،ابتدا با استفاده از آزمون لوین،
تساوی یا عدم تساوی واریانسهای دو گروه بررسی شد ،سسس با توجه به نتایج آزمون لوین ،از آزمنون tبنرای بررسنی اخنتالف
میانگینها استفاده شد .چنانچه مقدار  sig.در آزمون  tاز  0/01کوچکتر باشد(سطح اطمیننان  21درصند) ،فرضنیة صنفر رد و
اختالف بین میانگینها معنیدار میباشد.
جدول  :3آزمون لوین و آزمون  tدرپس آزمون پیشرفت تحصیلی و سطوح مختلف بلوم
آزمون لوین ّ

سطح یادگیری
دانش
درك و فهم
کاربرد
کل

آزمون t

تساوی واریانس ها
عدم تساوی واریانس ها
تساوی واریانس ها
عدم تساوی واریانس ها
تساوی واریانس ها
عدم تساوی واریانس ها
تساوی واریانس ها
عدم تساوی واریانس ها

F

Sig.

6/571

6/441

1/61

6/662

94/77

6/666

5/29

6/665

Df
14

56/54
13/6
55/56

Sig.
6/463

6/666
6/666
6/666

با توجه به نتایج جدول  ،9روش جامع موازنة واکن ها(گروه آزمای ) نسبت به روش کتاب درسنی در سنطوح درک و
فهم و کاربرد ،کارایی بیشتری دارد ،ولی در سطح دان  ،کارایی هنر دو روش یکسنان اسنت.همچننین در سنطح اطمیننان 21
درصد و در ک سواال آزمون ،روش جامع نسبت به روش کتاب درسی کارایی بیشتری نشان میدهد.

 -5جمعبندی
پژوه انجام شده نشان داد که میان یادگیری دان آموزانی که بنا روشهنای « موازننه بنه روش کتناب درسنی » و «
موازنه به روش جامع» آموزش دیدهاند ،در سطح درک و فهم و کاربرد تفاو معنیداری مشاهده میشود و در سنطح اطمیننان
 21درصد ،دان آموزانی که با روش جامع آموزش دیدهاند ،نمرا باالتری کسب کردهاند که بیانگر کارایی باالتر این روش منی-
باشد .لذا دبیران محترم شیمی میتوانند برای آموزش این بحث ،از روش جامع استفاده کنند.
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