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آموزان درپیوند وترکیبات یونی های دانش فهمی بررسی کج  

 

 3فریده حمیدی،  2زاعظم انارکی فیرو ،   9رقیه مغیری نیا

 

 تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش شیمی،1
 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشکده علوم پایه2

 .دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ستادیار روانشناسی، گروه علوم تربیتیا3

 

 

 چکیده
بحث محققاان در   اصلی مورد آموزان قبل وبعد از آموزش رسمی به عنوان یکی از موضوعات  های دانش فهمی کج

کنند و باه   ها در چگونگی یادگیری دانش جدید، نقشی اساسی را ایفا می زیرا آن. شود آموزش علوم محسوب می

آموزان در پیوند  های دانش فهمی در این پژوهش کج. کنند عنوان یک مانع در دستیابی به دانش صحیح عمل می

هاای   آموزان دختر پایه سوم رشته جامعه آماری شامل کلیه دانش. ستوترکیبات یونی مورد بررسی قرار گرفته ا

گیاری در   نفار باه عناوان نموناه و باه روش نموناه       33تجربی وریاضی شهرستان پاکدشت بود که از این تعداد 

ای اسات کاه روایای آن     سااخته  گیری وگردآوری اطالعات ، پرسشنامه محقق ابزار اندازه. دسترس انتخاب شدند

آموزان در درک             که دانش نتایج پژوهش نشان داد. گرفته است د تن از اساتید ودبیران مورد تایید قرارتوسط چن

بعدی نمک ومفهاوم پیوناد یاونی دارای کاج      های ترکیبات یونی، فرایند انحالل نمک در آب وساختار سه ویژگی

 .باشند فهمی می 

 

 کلیدیکلمات 
 دبیرستانآموزان پایه سوم  ترکیب یونی، دانشیونی،  فهمی، پیوند کج
 

 نکات برجسته پژوهش
 است های پیوند وترکیبات یونی برای اولین بار در ایران انجام شده فهمی بررسی کج. 

 فهمی در مفهوم پیوند یونی وعدد کوئور دیناسیون کج 

  عدم درک ساختار سه بعدی ترکیبات یونی  

 

 
 

                                                           

r.mogheirynia@yahoo.com
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  پیوند یونیفهمی های  کلمه از ابررسی کج 6

 سربرگ ص

 

 مقدمه -9
های بشری نیز  ها و دستاورد تمام پیشرفت. های بشر در طول تاریخ، یادگیری بوده است بدون شک یکی از دغدغه

از جریان پیچیده سخن گفتن در . شود مییادگیری فرآیندی مداوم در طول زندگی انسان محسوب . محصول یادگیری است

های پیچیده علمی و حل مسائل دشوار، همه براساس   گیرد، تا یادگیری نظریه آغاز زندگی که به ظاهر با سهولت انجام می

که  توان به وجود آورد مگر آن معتقد است که یک نظام تربیتی مؤثر و واقعی را نمی 1اسکینر. پذیرد فرآیند یادگیری صورت می

یاددهی  بنابراین باید موانع موجود درفرایند یادگیری و .]1[دو فرآیند یا عمل یادگیری و یاددهی کامالً شناخته و فهمیده شوند

دهد  خرین تحقیقات در آموزش علوم نشان میآ. ها هستند فهمی یکی از مهمترین موانع جدی در این فرایند کج. شناسایی شوند

، برطبق تحقیقات خود بیان  2برای مثال نیسوانت .و تصوراتی در مورد طبیعت و محیط اطراف خود دارند ها ایده کودکانکه 

ها در مورد  آن .کنند می های خود در مورد محیط زندگی روزانه را ایجاد حتی قبل از ورود به مدرسه ایده کودکانکند که  می

ها به عنوان مانعی برای درک  اغلب این پیش دانسته. معلول هستند و جستجوی علت ها اتفاق می افتد در آنچه که در اطراف آن

کنند که دانش جدید خود را به ساختار شناختی خود  آموزان سعی می طول یادگیری دانش در ].2[کنند مفاهیم علمی عمل می

کنند و دانش جدید  میهای بعدی تداخل  یادگیری ها دارای تصورات غلط باشند این تصورات غلط با اگر آن. وصل کنند

شیمی شامل بسیاری از مفاهیم انتزاعی مانند ماهیت ذرات . افتد اتفاق می 3فهمی تواند به ساختار شناختی متصل شود و کج نمی

آموزان دچار  به همین دلیل دانش. کند موضوعاتی که تجسم در سطح زیرمیکروسکوپی را مشکل می. و پیوندشیمیایی است

 یا آموزان به یک موقعیت خاص های اشتباه دانش وابفهمی به ج جکلمه ک .شوند می وندهای شیمیایی فهمی در مورد پی کج

که موضوعاتی  جایی اما از آن .]3[ شود اطالق می شود موارد خاص می های نادرست در آموزان که باعث پاسخ های دانش ایده

در نتیجه بسیار مهم است که به این کنند  میمانند ساختار اتم و پیوند شیمیایی تفکر نظام مند در زمینه شیمی را تسهیل 

 .]3[موضوعات در برنامه درسی شیمی توجه شود

های  یافتهطبق . های یونی انجام شده است پیوندآموزان در مورد  های دانش فهمی تحقیقات متعددی روی کج

های الیه ظرفیت خود را   ، اتم فلز الکتروندهند گونه توضیح می نحوه تشکیل پیوند یونی را این نآموزا دانشدر ( 2333) تابر

در طول انتقال الکترون، اتم فلز که الکترون از دست داده است به . دهد برای پرشدن بیرونی ترین الیه الکترونی به اتم نافلز می

شود، بنابراین دو یون با بارهای مخالف یکدیگر را   شود واتم نافلز که الکترون گرفته است به آنیون تبدیل می می کاتیون تبدیل

از این نقطه نظر سدیم . ] [شوند  می ها به عنوان یک فرمول واحد ارائه  شود، جفت یون کنند و جفت یون تشکیل می جذب می

یک یون سدیم است که ( یک فرمول واحد)NaClکنندکه  ها فکر می آن. وجود داردکلرید جامد به صورت مولکولی در طبیعت 

است،  یون کلرید احاطه شده 6بنابراین، در شبکه ای که یون سدیم با . است با یک یون کلرید برای تشکیل مولکول پیوند داده

این . های ضعیف بین مولکولی هستند ند، پیوندپیو  5بقیه  قوی است و ها یک پیوند ها تمایل دارند فکر کنند که یکی از آن آن

دانش . موضوع به این دلیل است که فقط یک الکترون از اتم سدیم به اتم کلر منتقل شده است و یک پیوند تشکیل شده است

شده را های یونی تشکیل   شود تعدادپیوند شود یا گرفته می که از دست داده می هایی کنند که تعدادالکترون آموزان فرض می 

سازی دیده می شود و این  نابراین، نتیجه  جاذبه بین دو یون با بار مخالف به عنوان خنثیب.  ] [اکند نه بار یون ر تعیین می

عالوه برآن، باوجود سختی و باال بودن نقطه ذوب ترکیبات یونی، این ایده که . ]5[منجر به تشکیل یک مولکول خنثی می شود

کنند  ها فکر می آن. آموزان بسیار ضعیف است دارند در بین دانش ترکیبات یونی راکنار یکدیگرنگه می نیروهای الکترواستاتیک،

                                                           
1-Skinner 

2-Nieswandt 

3-misconception 

4-Taber 
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  ساله 19-16آموزان  در تحقیقی که بر روی دانش(  199)تابر .]6[هاست های یونی تاییدکننده ایده آن که شکنندگی ترکیب

 :های زیر  رامشاهده کرد فهمی انجام داد و کج

 .باشد ها برای تشکیل یون می یونی فقط ناشی از انتقال الکترون بین اتمپیوند -1

 .بار یون تعیین کننده تعدادپیوندهای تشکیل شده است-2

 .با بقیه نیروی جاذبه دارند اطراف پیوند دارند و با بار مخالف های هایی است که با برخی از یون شبکه یونی شامل یون-3
 

 روش پژوهش -2
تجزیه وتحلیل داده ها به . ای است سوال چندگزینه3ها پرسشنامه محقق ساخته ای است که شامل  ابزار گردآوری داده

جامعه آماری این پژوهش  .صورت گرفته است spss20توصیفی با استفاده از فراوانی ودرصد به کمک نرم افزار  –طور تحلیلی 

آموزان سال سوم  نفر از دانش 33شهرستان پاکدشت بود که به عنوان نمونه آموزان دختر سال سوم رشته ریاضی وتجربی دانش

 .گیری در دسترس انتخاب شدند به روش نمونه  در یکی از دبیرستانرشته ریاضی 

 

  های پژوهش یافته-3

های ترکیبات یونی مانند فرایند انحالل و  آموزان در درک برخی ویژگی دهد دانش تحقیقات نشان مینتایج 

آموزان خواسته شد  در این سوال از دانش. طرح گردید 1برای بررسی این موضوع سوال . مشکل دارند ترکیبات یونیساختار

 . آورده شده است 1نتایج در جدول . های سدیم کلرید انتخاب کنند سب را درمورد ویژگیگزینه منا

 
 آموزان به سوال اول فراوانی پاسخگویی  دانش :9جدول

 

شماره 

 گزینه

 فهمی تشریح کج تعداد فهمی نوع کج

1 NaCl  به صورت یک مولکول وجود دارد واین مولکولها به

 .شوند  می وسیله پیوندهای کوواالنسی به هم متصل 

آموز  دانش -1فهمی وجود دارد  در این گزینه دوکج 3

NaCl 2.را به صورت یک مولکول در نظر می گیرد- 

پیوندکوواالنسی به عنوان نیروی  بین ها  دراین  مولکول

 .مولکولی درنظر گرفته شده است

باپیوندهای کوواالنسی به یکدیگر متصل  Clو Naهای  اتم  2

های یونی بین این مولکولها شبکه بلور  اما پیوند. شوند می 

 .کند تولید می

آموز عکس گزینه قبلی  فهمی دانش در این گزینه کج  7

را کوواالنسی در نظر  Cl و Naاست یعنی پیوند بین 

 . می گیرد

و  +Naشود پیوند بین  در آب حل می  NaClهنگامی که  3

Cl— شود شکسته نمی. 

ها در حالت  کند پیوند بین یون آموز تصور می دانش  

 .شود محلول حفظ می

و  +Naشود پیوند بین  در آب حل می  NaClهنگامی که   

Cl—  شود میشکسته. 

16  
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ترین  بیش. اند را انتخاب کرده  آموزان گزینه درست یعنی گزینه  حدود نیمی از دانش، 1با توجه به نتایج جدول

، فرایند 3در گزینه . در این گزینه پیوند سدیم کلرید کوواالنسی در نظر گرفته شده است. باشد می 2فهمی مربوط به گزینه  کج

نیز نه تنها نوع پیوند و نوع ترکیب درست تشخیص داده  1در گزینه . انحالل نمک طعام در آب به خوبی درک نشده است

ط به ساختار ها مربو فهمی ترین کج بنابر این، عمده. است، بلکه ساختار سه بعدی نمک طعام نیز به خوبی درک نشده است نشده

 . است وفرایند انحالل نمک در آب نوع نیروهای بین مولکولی سه بعدی، نوع پیوند،

برای .ای آن است  آموزان در مورد نحوه تشکیل پیوند یونی و ساختار شبکه  های بزرگ  دانش فهمی یکی دیگر از کج

 ینه مناسب را درگز شد  آموزان خواسته سوال از دانشدر این . این موضوع سوال دوم طرح گردید آموزان در ارزیابی درک دانش

 .است آمده 2نتایج این سوال در جدول  .علت آن را انتخاب کنند مورد ساختار سدیم کلرید در دمای اتاق و

 
 2آموزان به سوال  فراوانی پاسخگویی دانش: 2جدول 

 

شماره 

 گزینه

فهمی نوع کج فهمی تشریح کج تعداد   

برای یک مولکول، اتم سدیم یک جفت الکترون با اتم کلر  1

 .گذارد ساخته شدن یک مولکول ساده به اشتراک می

آموز عالوه براینکه قادر به درک  و تشخیص  دانش 3

ساختار سه بعدی سدیم کلرید نبوده است، پیوند بین 

 .ها را نیز پیوند کوواالنسی در نظر گرفته است آن

یک مولکول ، اتم سدیم الکترون ظرفیت خود را به اتم کلر  2

یون سدیم با یون کلرید یک مولکول تشکیل دهد و  می

 .دهند می

در این گزینه نیز همانند گزینه قبلی عالوه بر عدم   5

فهمی  تشخیص ساختار سه بعدی سدیم کلرید، این کج

نیز وجود دارد که دو یون با بار مخالف با یکدیگر یک 

آموز تشخیص نداده  دانش. دهند مولکول تشکیل می

الکترون ترکیب یونی تشکیل  است که هنگام انتقال

 .شود و مولکول نیست می

کلرید به صورت شبکه ای شامل شبکه بلوری، زیرا سدیم  3

 سدیم و کلرید است های  یون

9  

شبکه بلوری، زیرا سدیم کلرید به صورت شبکه ای شامل   

 .های سدیم و کلرید است های کوواالنسی بین اتم پیوند

کنند و  پیوند بین سدیم و کلرید را کوواالنسی تصور می  13

برای سدیم کلرید شبکه بلوری کوواالنسی تصور 

 . کنند  می

 
ترین  بیش. نفر در این سوال دچار مشکل هستند 21اند و نفر گزینه درست را انتخاب کرده 9، فقط 2با توجه به جدول 

اند، اما نوع پیوند  بعدی سدیم کلرید را تشخیص داده آموزان ساختار سه گزینه دانشدر این . است  ها مربوط به گزینه  فهمی کج

در  .بعدی ترکیبات یونی به درستی تشخیص داده نشده است ، ساختار سه2و 1های  در گزینه. اند آن را درست تشخیص نداده

  .است شده هر دو گزینه ساختار سدیم کلرید به صورت یک مولکول در نظر گرفته

ها نشان  ها در دیگر کشور بعدی ترکیبات یونی وجود دارد، نتایج پژوهش هایی که در مورد ساختار سه فهمی عالوه بر کج

. همچنین عدد کوئوردیناسیون نیز دچار مشکل هستند و نحوه تشکیل پیوند یونی رک مفهوم وآموزان در د دهد که دانش می

سوال سوم مطرح ومفهوم عدد کوئوردیناسیون  مفهوم پیوند یونی  بعدی و ار سهآموزان در مورد ساخت رای بررسی عقیده دانشب

ال اند و به این سو را انتخاب کرده 3نفر گزینه  13شود  طور که دیده می همان .است شده آورده 3نتایج پاسخگویی در جدول . شد
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بعدی و مفهوم پیوند یونی در ترکیبات یونی  سهدر مفهوم عدد کوئوردیناسیون وساختار % 6/66بنابراین . اند پاسخ صحیح داده

 .دچار مشکل هستند

 
 3فراوانی پاسخگویی به سوال : 3جدول

 
شماره 

 گزینه

فهمی نوع کج فهمی تشریح کج تعداد   

دهد  مخصوصی که الکترون خود رابه آن می  Cl یونبا  1

کلر دیگر فقط نیروی جاذبه دارد  5کند و با  پیوند برقرار می

 .پیوندنه 

کنند که تعداد بار یون تعیین  آموزان فکر می دانش 8

از طرف . کننده تعداد پیوندهای یونی تشکیل شده است

 .دانند دیگر پیوند را فراتر از نیروی جاذبه می

کند زیرا پیوند یونی  همسایه پیوند برقرار می  Clبا هر یون  2 

 .انتقال الکترون برای پرشدن الیه ظرفیت است

 .شود پیوند یونی فقط در اثر انتقال الکترون تشکیل می 7

کند، زیرا پیوند  های همسایه پیوند برقرار می با همه یون 3

 .های مثبت ومنفی است یونی نیروی جاذبه بین یون

13  

دهد  مخصوصی که الکترون خود را به آن می Clبا یون  4

 Na-Clبه صورت   Clو  Naکند زیرا پیوند  پیوند برقرار می

 . شود نمایش داده می

یکی که همان . فهمی است این گزینه دارای دو کج 5

است و دیگری اینکه پیوند سدیم  1فهمی گزینه  کج

 .کنند کلرید را کوواالنسی تصور می

    
با  در کتاب درسی پیوند یونی. است 1ها در مورد گزینه  فهمی ترین کج ، در این سوال بیش3با توجه به نتایج جدول 

، شود انتقال تشکیل میَیک پیوند یونی در این نقل و . افتد انتقال الکترون از سدیم به کلر و تشکیل کاتیون و آنیون اتفاق می

چون یون سدیم یک بار مثبت . شود یک پیوند در سطح شبکه بلور تشکیل میشود که فقط  فهمی ایجاد می این کج بنابراین

فهمی اشاره دارد که بار یون تعداد پیوند های یونی تشکیل  یعنی این عبارت به این کج. دهد تواند تشکیل دارد، یک پیوند می

بنابراین  .همراه است انتقال الکترونبا  فهمی وجود دارد که پیوند یونی، لزوما نیز این کج 2در گزینه . کند شده را تعیین می

  .فهمی دارند نیروهای بین مولکولی کج بعدی و نوع آموزان در مفهوم پیوند یونی، ساختار سه  دانش

 

 گیرینتیجه -4
هاای ترکیباات وپیوناد یاونی      آموزان در مورد ویژگای  های دانش فهمی پرسشنامه برخی کجدر این پژوهش با استفاده از 

مفهاوم پیوناد یاونی مشاکل      بعدی ترکیباات یاونی و   درک ساختار سهآموزان در  همانگونه که قبال بیان شد دانش. مشخص شد

های دواتمی مجزا وجود دارند که با  کنند درساختار سدیم کلرید، مانند ترکیبات کوواالنسی مولکول آموزان تصور می دانش .دارند

تواند بیان کتاب درسی در ماورد   از دالیل احتمالی این موضوع می ییک. ضا کوواالنسی به هم متصل هستندهای یونی یا بع پیوند

 ناافلز وتشاکیل کااتیون و   یک فلز به  یک در کتاب درسی پیوند یونی با انتقال الکترون از .توضیح نحوه تشکیل پیوند یونی باشد

یاک   ون در اثر انتقال یک الکترونفهمی شود که چ از طرف دیگر این بیان ممکن است باعث ایجاد این کج. افتد اتفاق می آنیون

کناد و باا    سدیم کلرید هر یون سدیم با یک یون کلرید پیوند یونی برقرار مای  بلور  شود بنابراین در شبکه پیوند یونی تشکیل می

یوناد  دارند کاه بارای تشاکیل پ    آموزان عقیده از طرف دیگر دانش .کند نه پیوند های کلرید فقط نیروی جاذبه ایجاد می بقیه یون

پاژوهش   .باشاد    همسو می( 2333)رهای تاب فتهاآمده از پژوهش حاضر با ی نتایج بدست. یونی لزوما باید انتقال الکترون انجام گیرد
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  پیوند یونیفهمی های  کلمه از ابررسی کج 6
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  لازوم آگااهی   .اساتفاده نماود   کتاب درسای   لفانمؤریزان و  توان برای ارتقا ء سطح کیفی کتب درسی توسط برنامه میرا حاضر 

تواناد بارای    است، لذا  نتاایج ایان پاژوهش مای     آموزان در تحقیقات متعدد مورد تاکید قرار گرفته های دانش فهمی معلمان از کج

  .ها باید شناسایی وبرطرف شوند فهمی کجبرای رسیدن به یادگیری معنادار  .است قابل استفادهمعلمان نیز 
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