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چکیده
کجفهميهای دانشآموزان و دانشجویان در زمينه پيوندهای شيميایي ریشه در عوامل متعددی
دارد که شناسایي و بررسي این عوامل ميتواند در رفع آنها مؤثر باشد .در این مقاله که به روش تحليلي-
توصيفي صورت گرفته است ابتدا یافتههای حاصل از تحقيق پژوهشگران کشورهای مختلف در زمينه کج-
فهميهای دانشآموزان و دانشجویان در پيوند شيميایي مورد بررسي قرار گرفت و سپس با تجزیه و تحليل
آنها یک جمعبندی در مورد عوامل دخيل در کجفهميهای رایج در مبحث پيوندهای شيميایي بهدست آمد.
این عوامل از جنبههای گوناگوني از جمله نحوه نگارش کتابها و متون درسي و شيوه تدریس معلّمان و اساتيد
مورد بررسي و تجزیه و تحليل قرار گرفته است .عواملي مانند تأکيد بيش از حد بر قاعده هشتایي ،روشهای
نادرست ارزیابي در مدارس و دانشگاهها ،استفاده از مدلهای گلوله و ميله ،کجفهميهای پيشين و … به عنوان
عوامل اثرگذار در تشدید این کجفهمي شناسایي شدند .در ادامه ،مباحث مربوط به پيوند شيميایي در کتابهای
درسي شيمي متوسّطه دوره دوم کشورمان (پایههای دهم ،یازدهم و دوازدهم) نيز از این منظر مورد بررسي و
نقد قرار گرفته است.
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مقدّمه
کجفهميها یکي از دالیل عدم یادگيری کارآمد و معنادار محسوب ميشوند .در سالهای گذشته،
بسياری از محقّقان به بررسي درک دانشآموزان و دانشجویان و کج فهميهای آنان از پدیدههای
شيميایي پرداختهاند .شيمي از جمله علومي است که شامل مفاهيم ،محاسبات و ترکيب آنهاست.
به دليل انتزاعي بودن علم شيمي برخي از دانشآموزان و دانشجویان در درک مفاهيم شيميایي با
مشکالتي مواجه ميشوند .پيوند شيميایي نيز از جمله مهمترین مفاهيم بنيادی در شيمي است که
بهدليل عدم توانایي در دیدن اتمها ،ساختارآنها و نحوه واکنش اتمها با یکدیگر بسياری از دانش-
آموزان و دانشجویان در درک آن با مشکل مواجه ميشوند (کامفا و دیگران ،2014 ،ص657 .؛ هروات
و دیگران ،2016 ،ص .)276 .یکي از دالیل عدم درک درست مفاهيم شيميایي از جمله مفهوم پيوند
شيميایي سادهسازی آنهاست .اگرچه سادهسازی مفاهيم نسبت به شرایط واقعي و بررسي
ساختارهای لوویس برای کمک در درک مفهوم صورت ميگيرد ،اما این امر برخي از افراد را دچار
سردرگمي ميکند .این عدم تطابق مفهومي اغلب کجفهمي ناميده ميشود (پروجوسانتوز و دیگران،
 ،2019ص .)1477 .از آنجایي که بين مفاهيم شيميایي ارتباط دوسویهای وجود دارد ،دانشآموزاني
که تجربه کجفهمي در موضوعي را داشته باشند ،در مفاهيم بعدی مشکالت و کجفهميهای بيشتری
را تجربه ميکنند (نيکول ،2001 ،ص .)707 .اگرچه مفهوم پيوند شيميایي برای تدریس درس شيمي
در دبيرستان یکي از مفاهيم بنيادی محسوب ميشود ،اما یادگيری آن نياز به آشنایي با بسياری
جزئيات و مفاهيم پيچيدهای دارد که همين امر آموختن آنرا برای بسياری از دانشآموزان دشوار
ميسازد .انواع مختلف پيوندها (فلزّی ،یوني ،کوواالنسي ،قطبي و غيرقطبي ،بين مولکولي و ) ...
دشواریهای مفهومي را بههمراه داشته و منجر به کجفهميهای متعدد ميشوند .این مشکالت
مفهومي که دانشآموزان هنگام مطالعه موضوع پيوندهای شيميایي با آن روبرو ميشوند ،بسياری از
آنان را بهسمت حفظ کردن طوطيوار مفاهيم و در نتيجه شکلگيری کجفهميها سوق داده و باعث
ميشود بسياری از آنها در برابر آموزش مقاومت نشان دهند (سپارليز و دیگران ،2020 ،ص.)2 .
مغيرینيا و همکارانش با انجام بررسي تحليلي – توصيفي به این نتيجه رسيدند که کجفهمي در
حوزه پيوند شيميایي سرچشمه انواع کجفهميهای دانش آموزان در مبحث شيمي است .تحقيق آنها
نشان دهندهی کجفهمي در تشخيص انواع پيوندها از سوی دانشآموزان است (مغيری نيا.)1392 ،
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روش پژوهش
هدف اصلي در این تحقيق بررسي عوامل اصلي ایجاد کجفهمي در مبحث پيوند شيميایي
در ميان دانشآموزان و دانشجویان و یافتن راهکارهایي برای رفع آنهاست .در این مطالعه از روش
تحقيق کيفي استفاده شده است .در روش تحقيق کيفي هدف شناسایي ،طبقهبندی و استخراج
مفاهيم براساس مطالعه متون مختلف (مقاالت ،کتابها ،مطالعات حاصل از سمينارها و همایشهای
علمي و  )...یا مبتني بر دیدگاه صاحبنظران و کارشناسان است .این مطالعه نيز با استفاده از روش
تحليل متون علمي و بهمنظور استخراج عوامل اصلي تأثيرگذار بر کجفهمي دانشآموزان و دانشجویان
در مبحث پيوندهای شيميایي و با مرور منابع مربوط انجام شده است.
یافتههای پژوهش
عواملي متعدد ميتوانند سبب ایجاد کجفهمي در زمينه پيوند شيميایي گردند .مطالعات زیادی
در مورد علّت و منشأ این کجفهميها صورت گرفته است .تابر 1که مطالعات زیادی در این زمينه انجام
داده است ،در سال 1998پيشنهاد کرد که چارچوب مفهومي رایج برای پيوندهای شيميایي ،که بر
اساس آن دانشآموزان "قاعده هشتایي "2را بهعنوان چارچوبي برای توضيح پایداری و واکنش
شيميایي مورد استفاده قرار ميدهند ميتواند منجر به ایجاد کجفهمي گردد (تابر ،1998 ،ص.)597 .
از طرف دیگر ،طبق تحقيقات تاالنکر ،3دانشآموزان هنگام توضيح در مورد موادّ شيميایي ،قادر به
تشخيص عوامل اصلي و یا مکانيسمهای علت و معلولي مربوط به واکنشها و پيوند نيستند که این
امر اغلب تحت تأثير روشهای ارزیابي قرار داشته و ميتواند منجر به بروز برخي از کج فهميها گردد
(تاالنکر ،2007 ،ص .)853 .در سال  2014بر روی دانشآموزان دبيرستاني و دانشجویان شيمي
عمومي تحقيقي انجام شد تا کجفهميهای رایج در درس شيمي مشخص شود .نتایج این مطالعه
کجفهميهای درس شيمي را در چهار دسته اصلي تقسيمبندی نمود( :الف) روند دورهای؛ (ب) برهم-
کنشهای الکترواستاتيکي؛ (پ) قاعده هشتایي و (ت) ویژگيهای سطح مربوط به نمایش اتمها و
مولکولها (بهعنوان مثال ،خطوطي که نشانگر پيوند هستند یا اینکه فاصله نقاط بين اتمها نشانگر
سهم مساوی آنها از پيوند است) (لوکسفورد و برتز ،2014 ،ص .)312 .برخي مواقع عدم درک
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صحيح و کجفهميهای قبلي ميتواند باعث بروز کجفهمي در زمينه پيوندهای شيميایي گردد .در
مطالعهای که بوروز و ریدمورینگ 1در سال  2015انجام دادند عدم درک صحيح در مورد
الکترونگاتيوی را از جمله عوامل بروز برخي کجفهميها در پيوند کوواالنسي قطبي اعالم کردند (بوروز
و ریدمورینگ ،2015 ،ص .)53 .در مطالعهای که در سال  2016بر روی دانشآموزان و دانشجویان
کارشناسي در سوئد و آفریقای جنوبي انجام شد مشخص گردید که تنها  20درصد این افراد درک
درستي از مفهوم انرژی پيوند و فرایندهای گرماگير داشتند که این امر سبب بروز کجفهميهایي در
زمينه پيوند شيميایي در آنان شده بود (نيمرمارک و دیگران ،2016 ،ص.)996 .
روش تدریس نيز ميتواند از عوامل مهم در ایجاد کجفهمي باشد .تأکيد بر استفاد از مدلهای
گلوله و ميله 2ميتواند سبب شود که دانشآموزان در تجسّم شکل صحيح مولکولها دچار مشکل
شوند ،در حاليکه دانشآموزاني که در دورۀ متوسّطه با نظریه دافعه زوج الکترون الیه ظرفيّتي 3آشنا
شدهاند درک بهتری از شکلهای مولکولي دارند .زارعي کياسری و همکارانش نيز در مقاله خود به
این عامل به عنوان یکي از عوامل مؤثر در کجفهمي دانشآموزان اشاره داشتند( .زارعي.)1395 ،
پژوهشگران دانشگاه زنجان نيز کجفهميهای دانشآموزان در زمينه پيوند شيميایي را مورد بررسي
قرار دادند .از نظر آنان آموزش نامناسب و ناکافي بودن مفاهيمي از قبيل یون و پيوند یوني سبب بروز
این کجفهميها ميشود (حقي .)1395 ،بالستر پرز 4و همکارانشدر سال  2017کجفهميهای زیر را
در دانشآموزان دبيرستاني و دانشجویان شيمي و داروسازی مقطع کارشناسي تشخيص دادند :نسبت
دادن ویژگيهای ماکروسکوپي به ذرات ميکروسکوپي ،پيشبيني نادرست نقطه جوش ،تصور تشکيل
ترکيبات یوني بهوسيله مولکولها ،کجفهمي در مورد ماهيّت پيوند هيدروژني و این فرض که پيوند
هيدروژني در هر مولکولي که هيدروژن همراه با نيتروژن ،اکسيژن و یا فلوئور باشد وجود دارد (بدون
در نظر گرفتن اتصال مستقيم هيدروژن به آنها) ،سردرگمي در مورد ساختار هندسي مولکولي که
دارای توزیع جفت الکترون ناپيوندی در اطراف اتم مرکزی است و پيشبيني نادرست قطبيّت مولکول-
ها (بالستر پرز و دیگران ،2017 ،ص .)1 .در یکي از تازهترین تحقيقات انجام شده در این زمينه
فهرستي از کجفهميها در زمينه پيوند شيميایي به شرح زیر بيان گردید (سپارليز و دیگران،2018 ،
ص.)1266 .
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 -1پيوند شيميایي ممکن است به شکلهای مختلف پيوند یوني یا پيوند کوواالنسي تصور گردد.
 -2یونها در هر دو پيوند یوني و کوواالنسي حضور دارند (این موضوع از اینجا نشأت گرفته که یک
پيوند کوواالنسي قطبي دارای مقداری خصلت یوني است).
 -3مفهوم مولکول مربوط به هر دو پيوند یوني و کوواالنسي است (نه تنها پيوند کوواالنسي).
 -4بهدليل جاذبه بين یونها ،نيروهای الکترواستاتيک تنها به پيوندهای یوني مربوط هستند (اما
دانشآموزان اغلب ميپذیرند که نيروهای جاذبه در هر دو نوع پيوند حضور دارند)
 -5نيروهای دافعه مربوط به پيوندهای شيميایي نيستند.
 -6الیههای ظرفيّت الکتروني پر (بهطور معمول هشت الکتروني) منجر به پایداری ميشوند.
 -7قاعده هشتایي ميتواند برای پيشبيني اینکه اتمها پيوند یوني یا کوواالنسي تشکيل ميدهند
مورد استفاده قرار گيرد.
 -8بسياری از دانشآموزان فرض ميکنند که الکترونگاتيوی ،قطبيّت پيوند و ساختارهای لوویس تنها
مربوط به ترکيبات کوواالنسي هستند.
 -9عدم موفّقيّت در ارتباط بين مفاهيم گروه ،دوره ،نقطه ذوب و انحاللپذیری با پيوند شيميایي.
عظمت و خدایي در پژوهش مروری خود ماهيّت و منشأ کجفهميهای درس شيمي را در سه عامل
کتاب درسي ،مدارس و دانش روزمره دستهبندی نمودند (عظمت و خدایي ،1399 ،ص .)84 .برای
بررسي دقيقتر کجفهميها در زمينه پيوند شيميایي نقش دو عامل اصلي تدریس و کتب درسي را
مورد بررسي قرار ميدهيم.
نقش تدریس در ایجاد کجفهمی

در مجموع ،بهنظر مي رسد که روند غالب در تدریس پيوند شيميایي یکي از دالیل اصلي بروز
کجفهميها در این زمينه است .چند نمونه از مواردی که در تدریس پيوند شيميایي منجر به بروز
کجفهمي ميگردد به شرح زیر است (سپارليز و دیگران ،2020 ،ص:)4 .
 پيوند یوني مربوط به انتقال الکترونها بين اتمهای مجزا برای کامل کردن الیههای ظرفيّت است. مدل پيوند کوواالنسي بهصورتي تعریف ميشود که یک زوج الکترون بين دو اتم به اشتراک گذاشتهشده است.
 قاعده هشتایي اغلب توسط دانشآموزان بهعنوان یک چارچوب توضيحي برای پایداری شيميایي ونيز بهعنوان پيششرط پيوند "مناسب" مورد استفاده قرار ميگيرد.
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 پيوندهای کوواالنسي و یوني بهصورت مجزّا ،بهترتيب بهعنوان پيوندهایي که الکترون را به اشتراکميگذارند و پيوندهایي که در آن ها الکترونها جابه جا ميشوند ،ارائه ميگردند.
 قطبيّت پيوند ارتباط مستقيمي با پيوند کوواالنسي دارد. پيوندهای کوواالنسي و یوني بهصورت پيوندهای شيميایي واقعي توصيف ميشوند و اغلب پيوندهایبين مولکولي (مانند پيوند هيدروژني) به نيروها ارتباط داده ميشوند.
وسعت استفاده از قاعده هشتایي و مقاومت آن در برابر تغيير ،یک یافته مهم در مطالعات مربوط
در این زمينه است .حتي اگر آموزش بهنحوی باشد که معلّمان و اساتيد تأکيد ویژهای بر قاعده
هشتایي نداشته باشند ،باز هم دانشآموزان و دانشجویان تمایل دارند که قاعده هشتایي را بهعنوان
یک الگوریتم ساده پيشبيني در نظر بگيرند .جوکي و آکسال 1در مطالعه خود گزارش دادند که حتي
ایجاد درک درست قبلي از مدل برهمکنشهای الکترواستاتيکي در کالسهای پایينتر نميتواند مانع
بروز کجفهميهایي در زمينه پيوند شيميایي پس از تدریس قاعده هشتایي به همان دانشآموزان در
کالسهای باالتر (پایه دهم) گردد (جوکي و آکسال ،2018 ،ص .)932 .احمدآبادی در پژوهش
تحليلي -توصيفي خود که بر روی دانشآموزان رشته تجربي پایه دوازدهم انجام گرفت به این نتيجه
رسيد که شناخت حدود  90درصد آنان از پيوند شيميایي تنها به دو پيوند کواالنس غيرقطبي و پيوند
یوني محدود ميشود (احمدآبادی ،1399 ،ص.)20 .
نقش کتب درسی در ایجاد کجفهمی

با وجود گسترش منابع مهم اطّالعاتي در دنيای امروز ،همچنان کتابهای درسي بهعنوان اولين
و اصليترین منبع آموزشي برای دانشآموزان و دانشجویان محسوب ميشوند .از اینرو نقش کتاب-
های درسي در برداشت درست و یا نادرست از مفاهيم مربوط انکارناپذیر است .مطالعهای که بر روی
چهارده کتاب درسي شيمي دانشگاهي انجام شد ،پيشينه مفيدی در این زمينه ارائه ميدهد .این
کتابها شامل  -1شيمي:مولکولها ،ماده و تغيير ،اتکينز و جونز)2001( 2؛  -2شيمي،

چانگ3

()2000؛  -3شيمي عمومي ،ابينگ و گامون)1999( 4؛  -4شيمي با رویکرد بومشناختي،

گایمر5
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عوامل مؤثّر در کج فهمیهای دانشآموزان و دانشجویان در زمینه پیوند شیمیایی
()1973؛  -5شيمي و واکنشپذیری شيميایي ،کاتز و تریچل)2003( 1؛  -6شيمي ،لوئيس و
()1997؛  -7شيمي ،پائولينگ و پائولينگ)1975( 3؛  -8شيمي دانشگاهي ،روزنبرگ و

ایوانز2

اسچام4

()1966؛  -9شيمي در محتوا ،کاربرد شيمي در جامعه ،شوارتز 5و همکاران ()1977؛  -10شيمي و
جهان در حال تغيير ما ،شرمن و شرمن -11 ،)1993( 6شيمي :ماهيّت مولکولي موادّ و تغييرات آن،
سيلبربرگ)1999( 7؛  -12شيمي-ساختار و دیناميک ،اسپنسر 8و همکاران ()2008؛  -13شيمي:
مقدمهای بر شيمي عمومي ،آلي و زیستي ،تمبرليک)2002( 9؛ و  -14شيمي عمومي ،ویتن 10و
همکاران ( )1999بود .بهطور تقریبي تمام کتابهای مورد بررسي پيوند کوواالنسي و یوني را قبل از
پيوند بينمولکولي ارائه داده بودند و اکثر آنها نيز قبل از بحث در مورد پيوند کوواالنسي ،پيوند یوني
را معرفي نموده بودند .اکثر کتابها به پيوستار پيوند کوواالنسي و یوني اشاره کرده بودند ،اگرچه
برخي از آنها همچنان بهطور جداگانه به بحث در مورد این دو موضوع ميپرداختند .الکترونگاتيوی
و قطبيّت پيوند در درون مبحث پيوندهای کوواالنسي و یوني مورد بحث قرار ميگيرد که بهنظر
ميرسد در بيشتر کتابها تنها انواع واقعي پيوندهای شيميایي بررسي شده و از پيوندهای بينمولکولي
در حالت کلّي فقط بهعنوان نيرو یاد ميشود .اگرچه در بيشتر این کتابهای درسي پيوند فلزّی مورد
بحث قرار گرفته بود اما در بسياری از آنها حتي نامي از پيوند داتيو (کوئوردینانسي -کوواالنسي) نيز
نيامده بود .نکته آخر اینکه در مورد پيوندهای بينمولکولي ،کتابها دستورالعملهای مختلفي را
دنبال ميکنند و بيشترین توجه آنها به پيوند هيدروژني بوده است (سپارليز و پاپا ،2012 ،ص.)4.
بررسي انجام شده در مورد کتب درسي شيمي کشورمان در مقطع متوسّطه دوم در سه پایه
تحصيلي دهم ،یازدهم و دوازدهم رشتههای علوم تجربي و ریاضيفيزیک و مقایسه آن با موارد فوق
بهمنظور یافتن کاستيها و رفع نواقص انجام گردید .اگرچه در اغلب مباحث درس شيمي بهطور
مستقيم یا غيرمستقيم به پيوندهای شيميایي پرداخته شده است؛ اما در بررسي مطالب اصلي و
1
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مستقيم مرتبط با انواع پيوندها در این کتابها مشاهده ميشود که ابتدا پيوند یوني (شيمي دهم،
فصل اول) ،سپس پيوند کوواالنسي (شيمي دهم ،فصل اول و دوم) آورده شده است .پس از پيوندهای
یوني و کوواالنسي ،تنها به یک نوع نيروی بينمولکولي یعني پيوند هيدروژني پرداخته شده است
(شيمي دهم ،فصل سوم کتاب) .البته در فصل اول کتاب شيمي سال یازدهم و در خالل مبحث
هيدروکربنها پيوندهای کوواالنسي و انواع آن (ساده ،دوگانه و سهگانه) دوباره مورد بحث قرار مي-
گيرد .در فصل دوم کتاب شيمي یازدهم و در خالل مبحث گرماشيمي نيز پيوندهای شيميایي به-
صورت غيرمستقيم مطرح ميگردد .شبکههای یوني و جامدات یوني در فصل سوم شيمي دوازدهم و
پيوندهای فلزّی نيز در فصل سوم شيمي دوازدهم آورده شده است .بنابراین همانطور که مشهود
است ،ترتيب ارائه انواع پيوندها در کتابهای درسي ما نيز همانند کتابهای مورد بررسي توسط
سپارليز و پاپا است .در مورد پيوستار پيوند کوواالنسي و یوني در کتاب های شيمي کشور ما این دو
مبحث پشت سر هم قرار گرفتهاند اما پيوستار آنها چندان مورد تأکيد قرار نگرفته است و اغلب
دانشآموزان همچنان بهصورت دو نوع پيوند بهطور کامل مجزا از یکدیگر بهآنها مينگرند .در کتاب-
های دبيرستان ،مباحث الکترونگاتيوی و قطبيّت پيوند بسيار کمرنگ بوده و از پيوندهای داتيو نيز
نامي به ميان نميآید .در زمينه پيوندهای بينمولکولي همانند بسياری از کتابهای درسي دیگر
کشورها تنها پيوند هيدروژني بررسي شده است .همانطور که مشهود است روند غالب در کتابهای
درسي شيمي کشور ما مشابه با کتابهاب مورد مطالعه توسط سپارليز و پاپا است.
نکته حائز اهميت در تدریس علوم این است که نه تنها ارائه مفاهيم باید به روشهای معتبر
علمي صورت گيرد بلکه باید سعي شود بين دانشآموزان و این مفاهيم ارتباط خوبي ایجاد شود تا
بهراحتي آنرا درک کنند .برای درک مفاهيم مربوط به پيوند و ساختار ،مانند پيوندهای کوواالنسي
و یوني ،مولکولها ،یونها و پيوندهای هيدروژني ،دانشآموزان باید با مفاهيم ریاضي و فيزیکي و
قوانين مرتبط با مفاهيم پيوند مانند اوربيتالها ،الکترونگاتيوی ،دافعه زوج الکترون ،قطبيّت و قانون
کولن آشنا باشند .عالوه بر این ،پس از یادگيری پيوند شيميایي دانشآموزان قادر به پيشبيني و
توضيح ویژگيهای فيزیکي و شيميایي موادّ هستند .با وجود اینکه برداشت پيوستار بودن پيوند
کوواالنسي ،پيوند کوواالنسي قطبي و پيوند یوني امروزه بهطور گستردهای پذیرفته شده است ،اما
اغلب دبيران شيمي و کتابهای درسي همچنان اطّالعات مربوط به این پيوندها را بهعنوان سه نوع
پيوند مجزا از یکدیگر ارائه ميدهند .برخي محقّقان بيان ميکنند که موضوع پيوند کواالنسي قطبي
در بسياری مواقع بهصورت گيجکنندهای مطرح ميشود که منجر به تفسيرهای مختلف دانشآموزان

عوامل مؤثّر در کج فهمیهای دانشآموزان و دانشجویان در زمینه پیوند شیمیایی
و دانشجویان از مفهوم پيوند ميگردد (تيچرت و استيسي ،2002 ،1ص464 .؛ برگویست 2و دیگران،
 ،2013ص .)589 .عالوه بر محتوای کتابهای درسي ،ميتوان به حجم مطالب نيز اشاره داشت.
مغيری نيا و همکاران ،حجم باالی مطالب درسي را بهعنوان یکي از عوامل تأثيرگذار در کجفهميهای
پيوند شيميایي ميدانند( .مغيری نيا.)1392 ،
راهکارها و رویکردهایی برای آموزش پیوندهای شیمیایی

تابر چهار مورد از مهمترین موانع آموزشي برای آموزش و یادگيری کارآمد پيوندهای شيميایي
را بدینگونه مشخص کرد (تابر ،2001 ،ص:)123 .
 .1ماهيّت اتمي و حالت اتمي اوّليّه .فرض بر این است که اتمها تنها واحد اساسي تشکيلدهنده موادّ
هستند .بهعنوان مثال در واکنش بين عنصر سدیم و عنصر کلر فرض ميشود که واکنشي مستقيم
بين اتمهای سدیم و کلر صورت ميگيرد ،که با تبادل الکترونها همراه است :یک اتم سدیم یک
الکترون را از دست ميدهد و آن الکترون از سوی یک اتم کلر جذب ميشود .در واقع ،واکنش بسيار
پيچيدهتر از این تفسير ساده است .درواقع واکنش بين تک اتم سدیم و تک اتم کلر رخ نميدهد و
واکنش مراحلي پيچيدهتر را طي ميکند .در مرحله نهایي کاتيونهای سدیم و آنيونهای کلرید با
هم ترکيب

ميشوند تا یک بلور کلرید سدیم تشکيل دهند .تابر بيان ميکند که دانشآموزان فکر

ميکنند که  NaClیک یون سدیم است که با یک یون کلرید برای تشکيل مولکول پيوند داده است.
بنابراین ،در شبکهای که یون سدیم با  6یون کلرید احاطه شده است ،آنها تمایل دارند اینگونه
بيندیشند که یکي از آنها یک پيوند قوی است و بقيه  5پيوند ،پيوندهای ضعيف بينمولکولي هستند.
دليل این موضوع این است که فقط یک الکترون از اتم سدیم به اتم کلر منتقل شده است و یک
پيوند تشکيل شده است .دانشآموزان فرض ميکنند که تعدادالکترونهایي که از دست داده ميشود
یا گرفته ميشود تعدادپيوندهای یوني تشکيل شده را تعيين ميکند .در پژوهشي مشابه که در
کشورمان در مورد پيوندهای یوني انجام شد مغيری نيا و همکارانش به نتایج مشابهي رسيدند .آنها
یکي از دالیل احتمالي این موضوع را بيان کتاب درسي در مورد نحوه تشکيل پيوند یوني ميدانند
که پيوند یوني با انتقال الکت رون از یک فلزّ به یک نافلزّ وتشکيل کاتيون و آنيون توضيح داده شده
است (مغيرینيا.)1392 ،
Teichert & Stacy
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 .2تعميم افراطي قاعده هشتایي .بهجای استفاده از قاعده هشتایي بهعنوان روشي برای شناسایي
گونههایي که به احتمال زیاد پایدار هستند (مانند  O2-و  ،)NH3این قانون به قاعدهای کلّي برای
علت بروز واکنش تبدیل شده است.
 .3طبقهبندی دوحالتي پيوند .پيوندهای کوواالنسي هنگامي تشکيل ميشوند که الکترونها بين
اتمهای غيرفلزّی به اشتراک گذاشته شوند .در حاليکه در پيوند یوني الکترونها از اتمهای فلزّ به
اتمهای نافلزّی منتقل ميشوند .در نتيجه ،پيوند فقط بهعنوان پيوند کوواالنسي یا پيوند یوني در نظر
گرفته ميشود ،در حاليکه پيوند فلزّی یا نيروهای واندروالسي بهعنوان پيوندهای « مناسب» محسوب
نميشوند.
 -4استفاده از زبان انسانگونه .بهعنوان مثال «پيوندها ایجاد شده و واکنشها به نحوی رخ دادند که
اتمها بتوانند الیههای پر یا هشتایي الکتروني را بهدست آورند»  -توضيحات دانشآموزان بهطور
معمول براساس آنچه یک اتم ممکن است بخواهد یا نياز داشته باشد ،بيان ميشود.
برای برطرف نمودن این موانع ،تابر یک مدل درسي از پيوند شيميایي برای درس شيمي دبيرستان
و در سطح باالتر برای دروس دانشگاهي پيشنهاد کرد که با ساختارهای فلزّی شروع ميشود ،سپس
بهسمت ساختارهای یوني رفته ،بعد از آن به ساختارهای کوواالنسي بسيار بزرگ پرداخته و در نهایت
ساختارهای مولکولي ساده را مورد بررسي قرار ميدهد .در این مدل بهجای اتمها ،بر روی مولکولها
و یونها بهعنوان واحدهای اساسي موادّ تأکيد ميشود و بدین ترتيب از فرضيه حالت اتمي اوّليّه
اجتناب ميگردد ،در عين حال بهجای استفاده از قاعده هشتایي و یا تمایل اتمها به هشتایي شدن،
برای توضيح ماهيّت پيوند ،ساختارها و خواصّ ،از نيروهای الکترواستاتيکي استفاده ميگردد .پرداختن
به پيوند از دیدگاه نيروهای الکترواستاتيکي بهعنوان پایه خوبي برای یادگيریهای بعدی در مورد
الکترونگاتيوی ،قطبيّت پيوند ،پيوندهای هيدروژني و برهمکنشهای حلّال-حل شونده خواهد بود .بر
اساس مدل درسي تابر ،لي و چنگ 1در سال  2014طرحي را برای آموزش پيوند شيميایي به کالس
شيمي پایه دهم ارائه دادند که در آن بر چگونگي تشریح خواصّ موادّ مختلف توسط انواع مدلهای
ساختاری تأکيد داشتند .در این برنامه تدریس ،قبل از در نظر گرفتن ساختارها در سطح
ميکروسکوپي ،هر موضوع با پرداختن به خواصّ موادّ در سطح ماکرو آغاز ميشود .دستورالعمل توصيه
شده آنها در زیر آورده شده است:
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 -1ساختارهای فلزّی بسيار بزرگ (خواصّ فلزّات و پيوندهای فلزّی)
 -2سازههای یوني بسيار بزرگ (خواصّ نمکها ،پيوند یوني و برهمکنشهای الکترواستاتيک)
 .3ساختارهای کوواالنسي بسيار بزرگ (ویژگيهای ساختارهای بسيار بزرگ کوواالنسي مانند الماس)
 .4ساختارهای مولکولي ساده (خواصّ موادّ مولکولي ساده و ماهيّت نيروها یا پيوندهای واندروالس)
 -5مولکولها
برنامه تدریس فوق به کالسي از دانشآموزان کالس دهم در هنگ کنگ داده شد که تدریس
آنها شامل  2ساعت در هفته و بهمدت  8هفته بود .نتایج مطالعات موردی در این کالس نشان داد
که مدل برنامه درسي ارائه شده توسط تابر در توسعه درک دانشآموزان از پيوند شيميایي از حالت
"انتقال الکترون" یا "به اشتراکگذاری الکترون" به نگریستن به گونههای شيميایي از نظر برهمکنش
الکترواستاتيک مفيد بوده است .اگرچه مشخّص شده که یادگيری برخي از اصول اوّليّه الکترواستاتيک
کمي دشوار است ،اما استفاده از این اصول نيز برای درک پيوندهای شيميایي هميشه موفّقيّتآميز
نبوده است .بهنظر ميرسد تأکيد ناعادالنه بر قاعده هشتایي در برنامه درسي و ارزیابيهای مبتني بر
این قاعده ممکن است تمرکز یادگيری دانشآموزان را بدان طرف سوق دهد (سپارليز و دیگران،
 ،2020ص.)6 .
لوی ناهوم 1و همکارانش یک روش جدید تدریس برای مفهوم پيوند شيميایي مطابق با دانش
علمي و آموزشي رایج ایجاد کردند .توصيفي کيفي که از لحاظ مفهومي با مکانيک کوانتومي سازگار
باشد اتخاذ شد و بنا به گفته نویسندگان ،به این سؤال که بسياری از دانش آموزان را گيج ميکند
جوابي بسيار شفاف و مستقيم داده شد« :چه چيزی باعث ایجاد برهمکنش در اتمها و تشکيل پيوند
شيميایي ميشود؟» این نویسندگان براساس یافتههای مطالعه خود ،روش بهاصطالح «از پایين به
باال» 2را برای آموزش مفهوم پيوند پيشنهاد کردند .به گفته آنان ،رویکرد سنتي «از باال به

پایين»3

برای آموزش پيوند شيميایي اغلب بيش از حد سادهگرایانه است و با جدیدترین مدلهای علمي
مطابقت ندارد .در نتيجه ،دانشآموزان دبيرستاني در سراسر جهان فاقد درک اساسي در مورد
پيوندهای شيميایي هستند .هدف اصلي این است که پيوند را باید بر اساس اصول ابتدایي و با استفاده
از ایده پيوستار قدرت پيوند آموزش داد .بنابراین ،چارچوب جدید با قرار دادن تدریجي دانشآموزان
1

Levy Nahum
Bottom up
3
top-down
2
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در معرض مفاهيم و ایدههای اصلي و در طي پنج مرحله ،دستهبندی ساختگي دوگانه بين انواع
مختلف پيوند را برطرف ميکند .در شکل  ،1شمای پایين به باال برای آموزش پيوند شيميایي نشان
داده شده است (لوی ناهوم و دیگران ،2010 ،ص.)179 .

شکل  -1شمای پایین به باال برای آموزش پیوند شیمیایی

از سوی دیگر ،برخي از محقّقان به سازماندهي روانشناختي محتوای شيمي پرداختند .بنا به گفته
هينسا و تریاگست ،1طراحان برنامه درسي باید موضوعات درسي را همگام با افزایش سختي و در
راستای رشد ذهني دانشآموزان پشت سر هم قرار دهند .عالوه بر این ،یادگيری محتوای سطح باالتر
باید مبتني بر مطالبي باشد که از قبل آموخته شده است .این نویسندگان با مطالعه دروس دبيرستان
استدالل ميکنند که پيوند شيميایي موضوعي است که توالي مطالب در آن رعایت نشده است و
توضيحات اغلب «ناقص و بيش از حد ساده» هستند .همانطور که پيشتر بيان شد مبحث پيوند
اغلب بهترتيب پيوند یوني ،کوواالنسي ،کوواالنسي قطبي ،فلزّی و بين مولکولي آموزش داده ميشود
که این ترتيب در کتابهای آموزشي ما نيز وجود دارد .بعد از در نظر گرفتن مهمترین مشکالت
مرتبط با این ترتيب تدریس ،آنها دستورالعمل جدید آموزشي را پيشنهاد کردند )1( :پيوند

Dhindsa and Treagust

1

عوامل مؤثّر در کج فهمیهای دانشآموزان و دانشجویان در زمینه پیوند شیمیایی
کوواالنسي ،کوواالنسي قطبي و یوني ( )2پيوند در شبکه :پيوند فلزّی و بلورها ( )3پيوند بين مولکولي.
در مقاله آنها ،تمرکز روی مراحل اول و دوم است (هينسا و تریاگست ،2014 ،ص.)435 .
سرانجام ،در رویکرد حالت ماده ( 1)SOMAبرای تدریس مقدماتي شيمي در کالس دهم ،سه
حالت ماده توسط سپارليز بهصورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفت و سه واحد اصلي را از هم متمایز
کرد( :الف) هوا ،گازها و حالت گازی؛ (ب) نمک ،نمکها و حالت جامد؛ ج) آب ،مایعات و حالت مایع.
از جمله ویژگيهای این رویکرد این است که ابتدا حالت گازی معرفي ميشود .عالوه بر اینکه حالت
گازی سادهترین و قابل فهمترین حالت ماده است ،مطالعه آن نيز ایجاب ميکند که بررسي پيوند را
با پيوند کوواالنسي شروع کنيم (غيرقطبي و قطبي) .توجه داشته باشيد که عناصر و ترکيباتي که در
حالت گازی با آنها روبهرو ميشویم و تحت شرایط عادی قرار دارند مولکولهای کوچکي در نظر
گرفته ميشوند که با پيوند ساده کوواالنسي به یکدیگر متصل شده و یا اتمهای تنها هستند .البته در
مورد گاز ایدهآل ،نيروهای بين مولکولي نيز وجود ندارند .در مرحله دوم با مطالعه حالت جامد مي-
توانيم معرفي پيوندهای یوني ساختارهای بلوری را داشته باشيم .جدول تناوبي ،مولکولهای
کوواالنسي درشت و پيوندهای فلزّی و نافلزّی در این بخش جامدات قرار ميگيرند .در انتها ،نيروهای
بين مولکولي (واندروالسي ،پيوند هيدروژني و نيروهای پراکندگي الندن) در بخش مایعات معرفي
ميشوند که شامل مطالعه محلولهای مایع و همچنين اسيدها و بازها است (سپارليز ،2000 ،ص.
 .)161البته مطالعات دیگری با رویکردهای ویژه برای آموزش پيوند نيز انجام شده است که خارج از
این بحث است .از جمله تأثير روشهای یادگيری مشارکتي ،یادگيری مبتني بر مسأله ،محيط
یادگيری مبتني بر وب و فعاليتهای آموزشي مبتني بر مدلسازی بر آموزش پيوند شيميایي.
بحث و نتیجهگیری

با بررسي عوامل اصلي ایجادکننده کجفهميها در پيوند شيميایي ،بهنظر ميرسدکه دو عامل کلّي
در این زمينه دخيل باشند -1 .نحوه تدریس معلّمان؛ -2ترتيب و چگونگي ارائه مطالب در کتابهای
درسي .بهطور خالصه ،ميتوان عوامل بررسي شده در مقاله حاضر را بهصورت زیر بيان نمود :تأکيد
بيش

از

حد

بر قاعده

هشتایي؛

روش

ارزیابي

نادرست معلّمان؛

استفاده

از

مدلهای گلوله و ميله و نشانگرهای خط و نقطه برای پيوندها؛ کجفهميهای پيشين در زمينه
موضوعات قبلي مانند الکترونگاتيوی ،انرژی پيوند و گرماشيمي؛ سادهسازی بيش از حد مطالب از
States-of-Matter Approach

1
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طرف معلّمان و کتابهای درسي؛ نسبت دادن ویژگيهای ماکروسکوپي به ذرّات؛ تدریس انواع پيوندها
بهصورت مباحث جداگانه و عدم ارائه پيوستار برای انواع پيوندها؛ عدم آشنایي دانشآموزان با مفاهيم
ریاضي و فيزیکي و قوانين مرتبط با مفاهيم پيوند؛ عدم رعایت روش پایين به باال در ارائه مطالب
مرتبط با پيوند شيميایي .در جدول  1عوامل مؤثّر در ایجاد کجفهمي در زمينه پيوند شيميایي از دو
منظر تدریس و کتب درسي فهرست شده است.
جدول .1عوامل مؤثر در ایجاد کجفهمی در زمینه پیوند شیمیایی
نقش تدریس

نقش کتب درسی

تأکيد بيش از حد بر قاعده هشتایي

ناکافي بودن برخي مفاهيم

روش نادرست ارزیابي

عدم ارائه پيوستار برای پيوندهای کواالنسي،

کجفهميهای پيشين

کواالنسي قطبي و یوني

استفاده از مدل گلوله و ميله

عدم پرداختن به برخي پيوندها مانند پيوند داتيو

استفاده از نشانگرهای خط و نقطه برای پيوندها

پراکندگي و حجم باالی مطالب

نسبت دادن ویژگيهای ماکروسکوپي به ذرات

عدم تطابق برخي مطالب کتاب با رشد ذهني

آموزش نامناسب در مورد پيوندهای یوني و کواالنسي دانشآموزان
عدم پرداختن به پيوندهای بين مولکولي

بهنظر ميرسد که عدم تأکيد معلّمان بر استفاده دانشآموزان از قاعده هشتایي برای پيشبيني
نوع پيوندها و در نظر گرفتن این موضوع در ارزیابيهای کالسي و همچنين ارائه پيوستاری برای پيوند
شيميایي و حذف تقسيمبندی پيوند بهصورت دوگانه کوواالنسي – قطبي ميتواند در رفع و یا کاهش
این کجفهمي مؤثر باشد .همچنين کجفهميهای پيشين دانشآموزان ميتواند سبب بروز کجفهمي-
های جدید گردد .بنابراین ابتدا باید با پي بردن به کجفهميهای پيشين آنها را رفع نمود.
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Abstract
Students' misconceptions about chemical bonding have resulted from
numerous factors. Identifying and examining these factors can be effective in
eliminating them and improve the learning of students. The analytical-descriptive
method is used for the preparation of this paper. Initially, we studied researchers'
findings in different countries about students' misconception of chemical bonding
in schools and college courses. Then we analyzed their results and summarized
the factors involved in students' misconceptions. These factors have been studied
and analyzed from various aspects, including how textbooks are written and how
teachers teach them to students. We found that some factors, for example, too
much emphasis on the octet rule, incorrect evaluation methods in schools and
colleges, using the ball and stick models, previous misconceptions, etc. intensify
this misconception. In the following, the textbooks of high school in our country
(tenth, eleventh and twelfth grades) have been investigated from this point of
view.
Keywords: Misconception, Chemical bonding, Learning, Teaching
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