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 چکيده 

شود و در  يگوناگون فعّال م   یهاشود که در بافتياطالق م   ي به ساختار دانش  ي فهم  کج

تغ د  رييمقابل  عبارت  به  است.  ا  گریمقاوم  نوع  دانش  يعلم  رادیهر  ساختار  را  يدر  فهم  فرد    يکج 

باورهای غيرعلمي،نامنديم افکار و  به تصوّرات قبلي،  اشاره مي  و   . کج فهمي  کند و  مفاهيم درهم 

امروزه  . مغایر است دهد که در آن عقاید دانش آموزان با تفسير علمي مدرن کامالًحالتي را نشان مي

در سطح    یريادگی   - ياددهی   يکل  ندیدر فرا  همّ م  یدی ، تهددر دروس مختلف  آموزاندانش  ي کج فهم

ها  ي کج فهم.  رديگيرا در بر م  يعلم  م يگسترده  از مفاه ي فيها طيدانشگاه است. کج فهم ایمدرسه 

علوم، محقّقان    مربّيانب مشکالت عمده  سطوح مسبّی  ها در همهرشته  ریبلکه در سا   ، يمينه تنها در ش

  ميآموزان از مفاهدانش يبردن به کج فهم  ي نه تنها پ بنابر این .  ندستهآموزان  معلّمان و دانش  ، يعلم

اساس در    نيهست. بر هم  زيمعلّمان ن  ي آنها چالش اصل  دگاهید  ريياست، بلکه تغ   ي اتيح  یامر  ،يميش

  یي ايميش  یوندهايدر مورد مفهوم پ   ندانش آموزا  ج یرا  یهايکج فهم  یمرور  يحاضر به بررسی  مقاله

ها  و دسته بندی دالیل موجود جاد این نوع کج فهمي و به برخي از عوامل مؤثّر در ای  پرداخته شده

 معضل ارائه شده است.    نیا راجع به حلّ یياهشنهاديپ  برخي راهکارها و  و  اشاره شده

. يکواالنس  ونديپ  ، يونی وند يپ  ،یي ايميش یوندهايپ آموزش شيمي،  ،ي کج فهم :هاواژهکليد
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 مه مقدّ

است که هدف    ي ملّ  ي درسی  برنامه  یريادگی  ی هاهاز حوز  يک ی  ي علوم تجرب  ي مطالعاتی  حوزه

  ی ريادگیحوزه  ن یا یهااز درس ي کی ي ميحوزه است. علم ش نیتوانمند در ا  یافراد تيآن ترب ياصل

محتوا   يسازمانده  کردیاساس رو  ني. برهمپردازديموادّ م  اترييساختار، رفتار و تغ  ياست که به بررس

فعّال    یريادگیمحتوا،    يآموزش  کرد یو رو  داری و توسعه پا  ي زندگمحور، ارتباط با    نهيدرس زم  نیدر ا

ق موارد و  در تحقّ  یريادگی   ،يميشده در علم ش  نييطبق اهداف تع  نیو کشف مفهوم است. بنابرا

ق امر  در تحقّتادان  و اس  رانيدب  ف یاز جمله وظا  ،جهيکننده دارد. در نت  نييتع  ي مقاصد مذکور نقش

در جهت    يميعلم ش  م يمطالب و مفاه  یهايشده در اثر کج فهم  جادیا  یهاپرکردن خأل  ،یريادگی

را که   ياست که سوء برداشت از دانش  ياصطالح  ي است. کج فهم  یريادگی اهداف    شتريق هرچه بتحقّ

مفهوم    کیص آن موضوع،  متخصّ  دگاهیکه از د  يکند، در حال  يم  ف ي آموخته است را توص  رندهيادگی

  نينامند. چنيم  يفرد را کج فهم  يدر ساختار دانش  يعلم  رادیع انو  هر  گری. به عبارت داستنادرست  

ممکن است    ي شوند و حتّ  رهيآموزان ذخدر حافظه دانش  ي ت طوالنمدّ   یتوانند براينادرست م   م يمفاه

 . (2017 ،يسوجیمنتقل شوند )آد زين ندهیبه آ

الزم است   یيايميش  یادهوني پ   مياز جمله مفاه  يميعلم ش  ميمفاه  يبودن برخ  يتوجه به انتزاع   با

دانش درککه  به  واکنش  يآموزان  از  مادّ  ،یيايميش  یهادرست  فعّالساختار    ، یيايميش  یهاتيّه، 

هرچند .  ابند ی دست    يميدر ش  یداری و مباحث پا  یيايميو ش  يکیزيف  راتيي، تغات حالت موادّرييتغ

  -  رهایا بسياری ازکشوطه در مقایسه بکه محتوای نظری و تئوری کتاب درسي شيمي مقطع متوسّ

زیرساخت شيمي در کشور احساس  ی  ه  عنياز به توس  همچنانپيشرفته بيشتر است، ولي    - حتّي  

)حسنعليان،   ت پرداختعشيمي و صنی  هرچه بيشتر و بهتر به رابطه    دشود که در این بين، بای مي

ب درسي شيمي  ت کتامباحث ازبزرگترین مشکالی   پراکنده  باال بودن حجم و ارائه(. از سویي  1392

ت و افزایش  شایان در بهبود وضعيّ  ياین دو مشکل، کمک  طبق نظردبيران مرتفع نمودن  هستندکه  دهم

 (.1398)مقصودی،  بازدهي تدریس خواهد داشت

بررسي و مرور چند مقاله در حوزه ی پيوندهای شيميایي   بر همين اساس در پژوهش پيش رو به

های مذکور ، بررسي و به ارائه ی راهکارها و مشکالتي پرداخته شود پرداخته شده تا فعّاليّت پژوهش

که در این پژوهش ها توجّه نشده یا اهمّيّتي کمتر به آنها داده شده است. طيّ پژوهش حاضر به علل  

وط به پيوند شيميایي از دیدگاه محقّقان مختلف پرداخته و موارد تکميلي به ها مربو انواع کج فهمي

های اشاره شده تا به حال  شده است. چالش اصلي این تحقيق این است که آیا کج فهميآنها اضافه  

های ارائه شده ّ تغييراتي در روال آموزشي ایجاد کرده اند یا خير؟ و در نهایت به  رفع شده  یا راهکار

 های مرتبط با پيوند شيميایي چگونه حل شوند؟ موضوع پرداخته شده است که کج فهمي این
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 پژوهش   پيشينه

مدرّ  پژوهشگران شو  دشواري،  ميسان  ش  یريادگی  یعلل  تقس  يم يدرس  قسمت  سه  به   م يرا 

ماکروسکوپ   -الف  کنند:  يم ویژگيسطح  تفهيم  و  )درک  ب  ي  حواسّ(.  با  ظاهری  سطح   -های 

اتم، مولکول و..(ي )درک و تصوّر ویژگيکروسکوپ يم انتزاعي مثل  ی  سطح نماد  -ج    های دروني و 

از روی نمادها، فرمولویژگي  )درک و تفهيم بر سطح   يميدر ش  یامروز  سی . تدرها و...(های موادّ 

ب  تأکيد  ینماد الزم  ارتباط  و  زنجان   نيدارد  دانشگاه  محقّقان  است.  نشده  برقرار  مختلف  سطوح 

طي تحقيقي از سي دانش آموز )پانزده پسر و پانزده دختر( پایه ی سوم دبيرستان  (  1390  ،ي)نصراله

و    ونی  یدانش آموزان، واژه اتم در مولکول را به جااین  از    اد یز  یکه تعداد  دند يرس  جهينت  نیبه ا

ها را فراموش    ونی  تيّعناصر و ظرف  یيايميش  ینمادها  گرید  یو تعداد  هاستفاده کرد  يونی  بيترک

  يمرتبط قبل  طالببر م  یمرور  د، یمطالب جد  سیاست که در تدر  نیکرده اند. به نظر آنها، راهکار ا

 . رديصورت گ

  یهاپيوندت  ماهيّ  درک  یي، ا يميشی  در واکنش ها    یيايميش  راتييتغی  آنجا که اساس همه    از

است. بازگو کردن    يونی  باتيمربوط به ترک  طه،يح  نیا  یهايکج فهم  نیترشيميایي است، معمول

انباشته شدن و در  يم آنها    دنيآموزان باعث به چالش کشدانش  یهايکج فهم از  از    جهينتشود و 

 عت يتوانند طبينم  آموزاندانش  شتريکند. به عنوان مثال بيم  یريجلوگ  ی بعد  ی هایريادگی تداخل در  

های  اتمکنند  يدرک کنند، بلکه آنان تصوّر م  د یکلر  م ی را در ساختار سد  ي ونی  ی وندهايپ   ی سه بعد

 (.2010اند )سوآت، کنار هم قرار گرفته يکوواالنس  ونديبا پ   دیکلر  میسد

ر آموزش ثا آموزان دردانش یها ي کج فهم  ،(1395 ،يمحقّقان دانشگاه زنجان )حقّ ق پژوهشبط

ترک  ي ونی  ونديپ   ون،ی  م يمفاه  ي ناکاف  ا ی نامناسب،     ق،يتحق  ن یابراساس    است.  ي ونی  بات يو ساختار 

ر شده است که د  جامعناصر ان  يدالتون جدول تناوب  ياتم  هیبا استفاده از نظر  ونديو پ   ونی  ميمفاه

  ي ق يدر تحق  (2012  ،ي)البلوش  يانمحقّقان عمّ  هم چنيناست.    افتهی ها کاهش  يکج فهم  زانيم،    جهينت

داد اننشان  فهمه  کج  در  که  ترک  ي د  اطّدانش  ،یيايميش  باتيساختار  مفاه  يالع آموزان   ریز  مياز 

به    يونی  تابيب( ترک  ،شده است  ليتشک  ینافلزّ  يونیو    یفلزّ  يونی از    يونی یالف( شبکه    :نداشتند

 ندارد.  رأثيت يدرون مولکول یوندهايپ   ه درحالت مادّ  رييج( تغ ،ستنديصورت مولکول ن

داده ها، نمرات   ليو تحل  هیتجز  ،يکمّ  فيتوص  کیبا استفاده از    ، (2018  اله،ی)فاد  دیگر  يقيتحق  در

این تحقيقبه دست آمد   یي و درصدها از شهر  از دانش  50%  . در    در   تااراکيوگیآموزان سه مدرسه 

فهم  یدارا  یاندونز پ   يکج  ب  يميش  یوندهايدر مبحث  و  ر  شترمعلّمانيبودند    یيارهايمع  یوفقط 

  ف يضع  ای  یآموزان قوفهم دانش  زان يبه م  يهبدان برسند و توجّ  دیآموزان بادانشکردند که  يتمرکز م

  جهينت  نیبه ا  (1392  ا، ين  یريّدانشگاه سمنان )مغبه همين دليل پژوهشگران  کردند.  يدرکالس نم
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توان به کاهش محتوا در تمام  يم  جلوگيری از چنين اتّفاقاتي در مدارس ایران،که به عنوان    دنديرس

 داشته باشند.  ميمفاه یريادگیدر   يآموزان فرصت کافپرداخت تا دانش يليتحص سطوح

:  ديرس  ریز  جیابه نت   يونی  یها ونديپ   یبرا،  آموزانخود از دانش  یهاي( در بررس2003)تابر،    تابر

 نيفقط ب،  ها  وندي( پ 2کند. )يص مرا مشخّآن    يونی  یهاونديتعداد پ ،  اتمي هر  الکترون  شی( آرا1)

هایي ناهمنام )بار  با یونها    ونی(  3شود. )يم   ليتشک  دهند،مبادله ی الکترون انجام مي  یي کههااتم

آندارند    برهمکنشمخالف(   است.  ليتشک  يون ی  ونديپ   که طي  )پرز،    یي اياسپان  وهشگرانژپ   نشده 

ها،   ات، اتم رّذ  اتيّخصوص  يماکروسکوپ   آموزان در درک خواصّه شدند که دانشمتوجّ  زي( ن2017

آنها تأکيد    نيبر روابط ب  د یاز تصوّرات غلط، معلّمان با  یري جلوگ  یشوند. برايها دچار اشتباه م  مولکول

  فیتعر  یها برا  در کالس   ستفادهروش مورد ااند که زبان و  داشته   اني خود ب  قيکنند. آنها در تحق

به   یيابتدا  یهادر سال  ميمفاه  نی است. اگرچه ا  ساده(، مهمّ  باتي)عناصر ، موادّ و ترک   ميمفاه  قيدق

اغلب برنامه ها    رایشوند. زيطه، اشتباه گرفته ممتوسّی  شوند، در دوره  يآموزان آموزش داده م دانش

  کیتواند به  يم  "عنصر"به عنوان مثال، اصطالح    مطالب ندارند.به تکرار آن    ي لیتما  يکتب درس  ای

  "سادهی  همادّ"  به معنای:  "عنصر"تعریفبه    سندگانیاز نو  يحال، برخ  نیبا ا.  نوع اتم مربوط باشد

  باشد، شده    ليازن تشک  ای  ژنيعنصر منحصر به فرد مانند اکس  کی  از  که  یتا به موادّ  کنند. اشاره مي

شده    ليتشک  دکربنياکس  ی چند عنصر مختلف مانند د  ا یدو  از    ای مادّه  که  يم و هنگا  کننداشاره  

آموزان بدانند که موادّ  دانش نکهیا یبه عنوان مثال، برا ا ی.  نسبت دهند  "بيترک"  کیبه آن را ، باشد

که در    يمولکول  نيب  یروهايهستند، الزم است با ن  يمختلف  یهانقاط ذوب و جوش  یمختلف دارا

آموزان بتوانند است که دانش  نیمستلزم ا  نيچن  برداشت ها هم  ن یآشنا شوند. ا،    دداره وجود  مادّ

 (.یفلزّ   ای يمولکول  ،يکوواالنس  ،يونیکنند )  یموادّ مختلف را طبقه بند

ي  کوواالنس  ای   ي ونی  یوندهايبا پ   يبات يترک  به بررسي  (2018  انساه،ی)آرددر تحقيقي دیگر آردیانساه  

یي را مورد مطالعه قرار دادند.  ايميش  یوندهايدر ارتباط با انواع پ نش آموزان را  پرداخته و کج فهمي دا

بود. در    دیکلر  می( در مولکول سديکوواالنس  ای  يونی)  ونديراجع به نوع پ   قيتحق  نیال آنها در اؤس

قابل قبول است،    یرا انتخاب کردند که درصد  يونی  وند يدرصد پاسخ دهنده ها، پ   76نامه ها    پاسخ

برا  م یسد  دیکلر  ،يميتمام مطالب موجود در کتب ش  باًیتقر  اریز نمونه  عنوان  به    يونی  ونديپ   یرا 

انتخاب کرده    د یکلر  میسد  یرا برا  ي کوواالنس  وند يها، پ دهنده  خدرصد از پاس   5/3. تنها  سندینويم

ان گفت  وتيم   که  ن یا  ای کرد و    یبرداشت غلط طبقه بند   کیتوان به عنوان  يموضوع را م  نیبودند. ا

 را فراموش کرده اند.  يو کوواالنس  يونی وند يگروه کالً مفهوم پ  نیا

بخصوص راجع   يميها در شيکج فهم  يبرخ  يبه بررس  ی( در مقاله ا2004اوزمن )اوزمن،    هالوک

پ  پ   یيايميش  یوندهايبه  که  داشت  اظهار  خود  مقاله  در  او  ساختار    د يکل  ،یي ايميش  وند يپرداخت. 
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دارد.    یيايميش  بيترک  کی  یيايم يش  با شکل و خواصّ  يکیساختار، ارتباط نزد  نیاست و ا  يمولکول

درش  یريادگی  یبرا مختلف  ش  ،يميموضوعات  تعادالت  جمله  ساختار    ک، ينامیترمود  ، یيايمي از 

آموزان  است. همواره دانش  مهمّ   اريبس  یي ايميش  وند يدرک مفهوم پ   ، یيايميش  ی هاو واکنش  يمولکول

و    یي ايميش  ونديمانند پ   ياساس  مي کنند. درک مفاهيمفهوم، مقاومت م  کی  رييغت  یدر برابر تالش برا

معلّمان به طور    ،ي کالس  سی داشته باشد. در تدر  ی ادیز  ل یها در آن ممکن است داليوجود کج فهم

پ   یبرا  لهيو م  یاز مدل گو  يکل که استفاده    يکنند. در حالياستفاده م  یيايميش  وندينشان دادن 

 ند یاوزمن، فرا  قاتيباشد. بر اساس تحق  رمؤثّ  يکج فهم  ديها، ممکن است در تولمدل  نیگسترده از ا

 ی ا برااست. امّ يد چارچوب مفهوممجدّ  يده سازمان ا ی ينیگزی شامل جا ،یدانش بشر يسازمانده

 ل ي آموزان در طول تحصو بازها، دانش  دهايو اس  ، یيايميتعادل ش  ،یيايميش  وند يمفهوم مانند پ   نیچند

  ياس اس  یهاي چنان کج فهم  آموزان آنمواقع دانش  ي خود هستند. بعض  هيلدرک و فهم اوّ  رييغال تدرح

حتّ از    يدارند که  مفاهمجدّ  یريادگیپس  برابر  در  آنها،  مقاومت    ی هادر کالس  حيصح  م يد  درس 

فاده  را با است  ي اکتساب  د یکنند دانش جديم يخود، سع  نيشيپ   یهاده یاصالح ا  یکنند. آنها به جايم

  ي برخ  بلکهشود،  يم   يآموزان ناشکنند. تصوّرات غلط نه تنها از دانش  ريخود تفس  نيشيوّرات پ از تص

از عدم    يناش  یشود که تا حديحاصل م   زياز تعامل نادرست با معلّمان ن  جهينت  کیاوقات به عنوان  

 باشد. يمعلّمان م ي آگاه

آموزان  بردن تصوّرات غلط دانش  نياز ب  یرادرس ب  یهارا در کالس  ي انتزاع   ميمفاه  د یبا  معلّمان

االت سطح ؤبه س  شتريداشته باشند، آنها ب  یمعلّمان دانش کمتر  اناً ياح  ي مورد بحث قرار دهند. وقت

این که باید  دهند.  يصحبت م  یکمتر برا   يخود فرصت  آموزان  و به دانششوند  قایل مي  تيّاهمّ  نیيپا

ای بسيار مهمّ در  ،  نکتهکنند  انيخود را در کالس ب  ی هاده یاآموزان فراهم کرد تا  دانش  یبرا  يفرصت

  ،یا نهیمتداول چند گز یهاشده است معلّمان با آزمون شنهاديمشکل پ  نیا حلّ ی. براتدریس است

  ميآموزان از مفاهسنجش درک دانش  یها برا  راه  نیاز بهتر  ي کینند.  ک  يابیآموزان را ارزدرک دانش

 (. 2008، بارکه)  دهند حيرا توض يميش ي اساس ميتا مفاه ميبخواهان آن زاست که ا نیا يميش

به مفهومي رخ م  يزمان   ي توان گفت کج فهميانجام شده، م   قاتيتحق  طبق   ي دهد که شخص 

  ی انسان، هر فرد  يذهن  تيّماه  ليشود به دلياعتقاد دارد که به طور معقول، نادرست است. فرض م

  یي زنمابا  کی  یکس دانش کامل ندارد و دارا  چيه هألمس  نیااست. در    ياز کج فهم  يانواع   یدارا

کج    جاد یا ممکن است باعث اامّ  ست، ين  ي مفهوم، کج فهم  کی  فی. تحرستيدرست از جهان ن  ي ذهن

ارائه   یاعات را براامجموعه از اطّ  ک یمفهوم ممکن است تنها    کی در انتقال    یشود. هر فرد  يهمف

  اشد، مفهوم ارائه شده که ممکن است نادرست بی درباره  گرید يميمفاه د یشا رندهيانتخاب کند و گ

درهم    ميمفاه  ، يعلم  ريغ   یافکار و باورها  ،يبه تصوّرات قبل  ي. کج فهم(2020)ماحموداه،    دیتصوّر نما
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آموزان با  دانش  د یدهد که در آن عقايرا نشان م   يکند و حالتياشاره م   يمفهوم  یرهايسوء تعب  ای

  يتصوّر ذهن  نیشخص ممکن است چند  کی.  (2020)ماحموداه،    است  ری مغامدرن کامالً  يعلم  ريتفس

-سیاز تدر  يآموزان و برخها از تجارب گذشته دانشي کج فهم  يها داشته باشد. بعض  دهیپد  ياز برخ

-توان در مقولهيها را م يندارند. کج فهم  مشخصّ  ي تا اغلب علّامّ  رد،يگ  ي مأت  نش  ي نادرست قبل  یها

 : (2013)موندال،  کرد  یبنددسته  ریز یها

)مانند    روزمره دارند  اتيّدر تجرب  شهیهستند که ر  يعموم  ي ميدانسته: مفاه  ش يپ   م يمفاه (1

 حالت ها فلزّی، نافلزّی، جامد، مایع یا مفهوم بارالکتریکي،....(. 

از آموزش   ريغ   يآموزان از منابعدانش از طرف: شامل نظرات آموخته شده يعلم ريغ   دیعقا (2

ل مایع به  )مانند حرکت حشرات روی آب یا تغيير حالت ها مث  افسانه هاست  رينظ  يعلم

 بخار(.

را    ي عات علمالآموزان اطّشود که دانشيم  جاد یا  ي مورد هنگام  ن ی: ايادراک  ی هاي کج فهم (3

آنها    يعلم  ريغ   د یو عقا   ياطالعات با تصوّرات قبل  نیاگر ا  يآموخته باشند که حت  یابه گونه

از   یي رها  یپردازند و براينم   ،  به وجود آمده  تضادّ   ي ابی ت  و علّ  ريه تفسباشد، ب  در تضادّ

که خود   ندهست  فيقدر ضع  مدل ها آن  نیکنند. ايارائه م  فيضع  یيهامدل  د،خو  يآشفتگ

های مولکول )شيوه ی اتّصال اتم  ندارند  يکاف  نانيآنها اطم  ميآموزان در مورد مفاهدانش

 نسي است درحالي که هيدروژني است(. کوواالکنند  آب به یکدیگر که فکر مي

  ک یه روزمرّ يکه در زندگ  ي ها از کاربرد کلمات يدسته از کج فهم نی: اي بوم ی هايکج فهم (4

 شود. يم  يدارند، ناش یگری د یمعنا  يعلم نهيو در زم يمعن

  جادیا  نیيپا  نيهستند که در سن  ياشتباهات  يواقع  یهايفهم: کج  ي واقع  یهايکج فهم (5

های  )مانند عدم درک ساختار بلوری پيوند  شونديکامالً حفظ م  زين  ي سال  ر بزرگشده و د

 ها در پيوند یوني(. یوني و ساختمان قرارگيری اتم

چار کج فهمي دآموزان ما چرا دانش کنيم،  سیتدرنقص ، بياست که اگر ما نیال اؤحال س       

به    ،  کنندي م  ان يآموزان بدانش  ي فهم  و کج   ي آشفتگ  یرا که برا  مشخصّ   ي لیاز دال  ي برخ  ؟هستند

 است: ری صورت ز

  یاريو بس  يدرس  یهابه سرعت ارائه مفهوم در اغلب کتاب  شهيآموزان همدانش  دی تکامل عقا (1

)مانند فرآیند تبخير آب و    رودينم  شيم پ معلّ   از طرفشده    ياحطرّ  يآموزش  یاز واحدها

نيازمند روند آموزش نظری و عملي   شکستن پيوندهای بين مولکولي، تبدیل مایع به بخار

 است(.



 

 

 ییایم یش یوندهایمرتبط با پ میآموزان در مفاهدانش  جیرا یهایکج فهم یبررس

  یشدن تعداد  جيممکن است باعث گ  يدرس  ی هامعلّمان و کتاب  از سوی  زبان استفاده شده   (2

 کنند(. )مانند دانش آموزاني که به زبان مادری ترکي صحبت مي آموزان شوداز دانش

 يدرس یهاکتاب چه در آموزان و آن دانشبه ی تجارب روزمر نيناشناخته  ب یاغلب تضادّ (3

ای بر روی آب  )مانند علّت کشش آب، هنگامي که حشره  شود، وجود دارديکالس ارائه م  ای

 قرار دارد(.

نداشته باشند،    موضوع  از  يکاف   درک  آموزان اگردانش  یها براو فرمول    ي علم  فیتعار  يفمعرّ (4

گر اطّالعي از مفهوم  )مانند تعریف پيوند یوني که ا  ستندين  يمعن  با  ای لزوماً متقاعد کننده  

 نافلزّی نداشته باشند، متوجّه آن نخواهند شد(. فلزّی یا  

  ي گفته شده  به آنها را بررسموارد  داده شود تا    يآموزان فرصتاز آن که به دانش  شياغلب پ  (5

منند  ک انتظار  سازند،  متقاعد  را  خود  معموالً  يو  کنند.  درک  را  مطالب  به    ده ی ارود  ها 

کشف  قیاز طر ياحساس جادیا یبرا يکه به آنها فرصت نیشود تا ايم ليآموزان تحمدانش

)مثالً به دانش آموزان مفهوم تشکيل پيوند یوني    د در طول زمان داده شودیعقای  و توسعه  

مي تحميل  نافلزّ  و  فلزّ  حالتبين  با  پيوند  تشکيل  درباره ی  کامل  توضيحي  و  های  شود 

 شود(. مادّه داده نميمختلف 

آموزان را به و احساس متداول، اغلب دانش  یيشهودگرا  ،ي تجارب شخص  اورها ازبرآورد ب (6

)مثالً دانش    دهد ي سوق م  ياز آموزش رسم  شيخودشان پ   یهاو مدل  دیعقا  ليسمت تشک

ی درست تنظيم عدد کووردیناسيون ندارند و فقط تصوّرات از ای از شيوهآموزان هيچ ایده

 پيش گفته شده دارند(. 

ق باشد،  ناموفّ ،  شوديم  ده يآموزان نامدانش یآغاز د یچه عقا آن یيدر شناسابي ارزشيااگر  (7

کنند در  )مثالً دانش آموزان تصوّر مي  نادرست آنها شود  یهادهیا  رييموجب تغ  تواندينم

شوند درحالي  کنند و جدا ميشده و تبادل الکترون ميها به هم نزدیک  پيوند یوني لحظه اتم

 ها اطّالعي ندارند(. ند یوني و طرز قرارگيری اتمکه از ساختار پيو

مفهوم را براساس   کیآموزان  کنند که دانشيمعلّمان و مدارس اغلب به اشتباه فرض م (8

(. اصطالحات ري)مثل تبخ  اندبرند، درک کردهيبه کار م   یز يچ  فيکه به هنگام توص  يکلمات

 .ستي ن یريادگی یبرا  يکاف  ليدل يعلم

توانند يم  يموادّ آموزش  گریو د   يدرس  یهادر کتاب  یعددوبُ  یهاو مدل   نمودارها  ر،یتصاو (9

ی دهم  )مانند مثال کتاب درسي شيمي پایه  شوند يو موجب کج فهم اشند گمراه کننده ب

 در مورد سدیم کلرید(. 
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برا  یهااسيق  يبرخ (10 استفاده  مورد  م ه ینظر  حيتوض  یمتداول  مشکالتيها  موجب    يتواند 

مانند  . )(2008،  بارکه)  ستيکامل ن  يها با موضوع اصلاسي ق  یه همانندشوند، از آن جهت ک

 شرایط انجام واکنش سدیم کلرید یا کلسيم کربنات(.  

آموزان آموزش داده شود.  به دانش  دیاست که با  يميدر ش  ياساس  مياز جمله مفاه  یيايميش  ونديپ 

مانند شکل مولکول ها و    يميمربوط به ش  م يمفاه  ریبا سا  ميبه طور مستق  نيچن  موضوع هم  نیا

تشک  رتبطم  یيايميش  یهاواکنش با  که  پ   ای  لياست  واکنش    کیدر    یيايميش  یوندهايشکستن 

آموزان است درک دانش  یبرا  يمفهوم انتزاع   کی  یيايميش  ی وندهاي فانه، پ أسّهمراه است. مت  یيايميش

  ریسا  یريادگیتواند در  يمفهوم مسئله م  نیدر ا  يشود. کج فهم  ي تواند منجر به کج فهميم  نیو ا

 کج   نیا  یمناسب برا   به دست آوردن راه حلّ  یبرا  نیگذار باشد، بنابراريتاث  زيمرتبط با آن ن  ميمفاه

-يخود را دنبال م  ي، اکثر معلّمان اهداف آموزشدر طي تدریسآنهاست.    یيبه شناسا  ازيها، نيفهم

حال در  ککنند،  زماني  نظر  از  درس  رایز  . دارند  ت یّمحدود  ي ه  برنامه  اعمال    يبه  مدرسه  هر  در  که 

معلّمان اغلب    ن،یمصوب را اجرا کنند. بنابرا  یهاسرفصل  يستیهستند و با  ديّشود، محدود و مقيم

 درک دانش آموزان از مطالب درسي است.  ، سیتدری جنبه نیر تمهمّ  شوند که يه نممتوجّ

م  آموز به آنها برسد و معلّهر دانش  د یکنند که با يتمرکز م  یيارهاي مع  یمعلّمان فقط رو  شتربي

فهم  یيکه نمرات باال  يآموزاندانش  ایدهد که آينم  صيتشخ فقط    ایاند    دهيدارند، مطالب را واقعاً 

که در   ارده وجود دقابل توجّ  یموارد  ،يمي(. در دروس ش2107  ،یراز ياند )شپاسخ آنها را حفظ کرده

م  معلّ  يآموزان و عدم آگاه شده است. عدم درک دانش  اختهپرد  دهيو در هم تن  مهمّ  م يآنها  به مفاه

خواهد شد که    ي اساس  یباعث بروز مشکالت و خطاها   ميآموزان از مفاهدانش  قياز عدم درک دق

را به صورت کج فهم با  بر  دهد.ينشان م  ي غالباً خود  ها  يز کج فهما  دی اساس مطالب گفته شده، 

ز شود،  پ   رایاجتناب  مفاه  گرید با    یيوندهايآنها  و  بنابرا  م يمطالب  هم    ن، یدارند.  و  معلّمان  هم 

غلط    ی هاو برداشت  م يمفاه  نیها داشته باشند تا ايکج فهم  صيتشخ   یبرا  يراه   دیآموزان بادانش

 تر نشوند.قيعم
 

 روش پژوهش 

تحقيق در عرصه آموزش شيمي پرداخته و همچنين پژوهش مروری پيش رو به بررسي چندین  

ر درس شيمي  های صحيح برای تدریس و روشن سازی نحوه ی دقيق بيان و درک دسعي شده راهبرد

فهمي کج  انواع  و  منشأ  علل،  همچنين  شود.  تعيين  آموزان  دانش  پيوند برای  به  مربوط  های  های 

ایي برای جلوگيری و درمان آن توصيه شيميایي در ادامه پژوهش بيان شده و سعي شده راهکاره

 شود.
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 نتایج و بحث 

پ آشدان  پذ   شيموزان  با   ي علم  م يمفاه  رفتنیاز  قبول،  باورها  د یمورد  همچن  یبا  و  با    نيخود 

دانش الزم    یروبه رو شوند و سپس مبادرت به بازساز  د یعقا  نیمربوط به ا یهاتیها و محدود تناقض

ام  این کارها را انج  مستلزم آن است که معلّمان  ندیفرآ  نی. اندیشده نما  رائها  ي درک مدل علم  یبرا

 : دهند

 کنند.   یيآموزان را شناسادانش یهايکج فهم (1

 رو شوند. خود روبه یهايآموزان با کج فهمرا فراهم کنند که دانش يتيّموقع (2

دانش (3 بازسازبه  در  درون  یآموزان  مدل  یساز  ي و  براساس  خود  کمک   ي علم  ی هادانش 

 ( 2019)ميلتافينا،  . ندینما

 ده ح شاصل   یهایکج فهم  ی برا  سیتدر  یهاراهبرد  

ها در مقابل  ي کج فهم  مياز امور دشوار در امر آموزش است. ترم  يک یها  ي کردن کج فهم  برطرف 

که به صورت   یي هاسیتدر  شتري ب  راًياخ  رایمقاوم هستند، ز  يتسنّ  يآموزش  یهاروش  از طرف  رييتغ

کج    ن یاند. االعات متمرکز شدهو تبادل دانش و اطّ   ي برنامه درس  ی بر محتوا  رند يگي انجام م  يتسنّ

بايفهم ب  د یها  از  وقت  اسرع  ا  ني در  از  قبل  شناخت  نکهیبروند،  ساختار    یهاشهیر  آموزدانش  يدر 

آنها را فراموش کند، قبل از   دیهمراه خود دارد، با یي هايفهم که کج یآموزبدوانند. دانش یترقيعم

  ندیاغلب دشوارتر از خود فرآ  یري ادگی بازگشت    ند یفرآ.  رديبگ  اد ی  حيرا به روش صح  زها يبتواند چ  نکهیا

  دگاه یاز د  دنيبه دست کش  آموزاندانشمتقاعد کردن    یبرا  یادیم به مهارت زاست. معلّ  یريادگی

بدون فراموش کردن کج    يعنی  م،يآموزان به طور مستقدارد. اگر دانش  ازين  ،یو  دگاه یخاذ د خود و اتّ

 یمحتوا به زود   شد؛خواهد    یاو خسته کننده  هودهيب  ندیوند، فراش  یريادگی   ندیها، وارد فرآيفهم

 .(2019)ميلتافينا،  شونديتر مقيها عمي فراموش خواهد شد و کج فهم

دانش   قيفعّاالنه به دنبال تطب  دیآنها با ،آموزاندانشی  لهيبه وس  يمعان یبازساز ایساختن  یبرا 

آموزان را باشد، دانش  ي اگر واقع  یريادگیخود باشند.    يعات موجود در ساختار شناختالبا اطّ  دیجد

 ن يچن  هم   ،نيشيپ   کند، که شامل تجربه ها و دانش يدانش م  کپارچهی  یساختارها  ساختنِ  رِيدرگ

  دن يو فهم  یريادگی ی نحوه    بزرگ  در   ي شود. معلّمان نقش  ي مرتبط م  یهادانش  گری و د  د یجد  م يفاهم

از مفاهدانش   یهايکج فهمی  موضوع درباره  ن یکنند. ايم  یر کالس بازشده د  س یتدر  ميآموزان 

شوند.  يم   س یتدر  يانتزاع   م يکه مفاه  يصادق است، مخصوصاً زمان   زي ن  ي ميش  یهاشده در کالس  جادیا

آموزش    ندیدر فرا  ریه به موارد زآموزان به همراه توجّ در نظر گرفتن مراحل رشد دانش  ليدل  نيهم  به

 : (2013)موندال،  است مهمّ

 آموزان خود دانش حاتياختالفات موجود در توض ❖
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 ي علم  ميآموزان و مفاهدانش هيّلاوّ م يمفاه  شيپ   انيم یهاضقتنا ❖

 ي شیآزما یهاده یدرست از پد حاتيو توض هيّلاوّ حاتيتوض انيم  یهاتفاوت ❖

 ها يبردن کج فهم نياحتمال از ب ❖

 رانهو مدبّ رشیقابل پذ حاتيتوض جادیامکان ا ❖

کند. ماحصل  يشرکت م  یريادگی  ندیفعّاالنه در فرا  ريافتد که فراگيفاق ماتّ  ينگام گرفتن ه  ادی 

 ريساختار موجود فراگ  انيکنش م  نه تنها به نحوه ارائه معلم وابسته است، بلکه حاصل برهم  سیتدر

  مانو باز ساز  ي ده  محصول خود سازمان  یريادگی با آن مواجه شده است.    ياست که به تازگ   يو دانش

آموزان دانشی  همه    یوجود ندارد که برا  يقيدق  یاستراتژ  چ يفانه هأسّموجود است. مت   د یعقا   ي ده

ها را با هم همسو کنند. به نظر   تيّ توانند فرمول ها و واقع-يآموزان اغلب نمق عمل کند. دانشموفّ

 ی ريادگیاساس    نیر است که بر اؤثّآموزش هدفمند می  گرا در ارائهاصالح  کردیرسد داشتن رويم

  ارتباط برقرار کند   شیو دانش موجود خو  د یالعات جداطّ  انيم  ريافتد که فراگيفاق م اتّ  ي تنها زمان

آموز منتقل شود.  م به ذهن دانشمعلّ ی  لهيبه وس  ای   يتواند از کتاب درسي. علم نم(2013)موندال،  

  ،د یجد  مي و مفاه  پيشين  دیعقا  ني ارتباط ب  جادیا  قیآموزان استنباط خودشان را از طردر عوض، دانش

  ندیتوانند منجر به فرآيم  اتيّتجرب  گونه  نیسازند. ايه م روزمرّ  يزندگ   ا یمدرسه    یهاتجربه  براساس

که در آن  يتوانند باعث عدم تعادل شوند، حالتيم  ایشوند  ي(در ساختار شناخت  دیدانش جد)جذب 

ساختينم  اتيّتجرب با  جا  ارتوانند  و  شوندمنطي  ذهن  گاه ی موجود  شناخت  یي جا  ، بق  ساختار    يکه 

  ل،يدل  نيمفهوم است. به هم  رييتغ  ندیفرآ  یريادگیمنظر،    نیاز ا  نیبنابراشود.  يم  يده   بازسازمان

 .  رديآموز را در نظر بگم دانش هر دانشمستلزم آن است که معلّ ؤثّرم سیتدر

  ای نادرست باشد و  یاهبرداشت  یحاو ا ی از دست رفته باشد  يعمل ممکن است که دانش قبل  در 

 ن يو ساختار موجود خودش ارتباط برقرار کند. به هم  دیدانش جد  نينتواند ب  ري ممکن است که فراگ

  ازيدانش مورد ن  زانيم  يعن یآنها،    يو رشد مفهوم  رانيفراگ  ير، سطح شناختؤثّم  سیتدر  یجهت برا

که    يمبحث ن،یشود. عالوه بر ادر نظر گرفته    دی با  د، یدانش جد  یريادگی  یعنوان مبحث برای  درباره  

 رایز  رد، يت انجام گبه دقّ  دی با  یساده ساز  نیباشد. به هر حال، ا  دهيچيچندان پ   د یود نباشيم  سیتدر

  نیعناو   ان يم  د یآموزان شود. به طور خالصه، باغلط دانش  یهابرداشت  یريممکن است باعث شکل گ

 وجود داشته باشد.  يو سطح درک دانش آموزان از همان ابتدا همبستگ يعلم

باید به روش  پيوند شيميایي  راهبردهای تدریس  با  رابطه  این زمينه در  در  فعّال  های سنّتي و 

)والدوسيک،   باشيم  داشته  اجمالي  پيوندهای  2020نگاهي  مبحث  تدریس  سنّتي  روش  طبق   .)

ي دبير مربوط با  موز یک روال استبدادی و متکّلم  وحده است ، یعنشيميایي، ارتباط معلّم و دانش آ

پردازد و به دانش آموزان های سخنراني یا حفظ اجباری مطالب، به انتقال اطّالعات مي استفاده از روش
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شود که دهد. مثالً به دانش آموزان توضيح داده ميفرصت تداخل و تفکّر درباره ی موضوع را نمي

کووردینان کلرید  عدد  تف  6سيون سدیم  با  رابطه  در  توضيحي  و  در ساختارهای  است  عدد  این  اوت 

های فلوئور و گوگرد یا نيتروژن یا اکسيژن معرفي  شود یا پيوند هيدروژني بين اتممتفاوت داده نمي

ها نيز اشاره کنند و به روش تفهيمي موضوع ی سایر پيوندتوانند به مقایسهشود، درحالي که ميمي

بودن معلومات دبير شيمي مربوطه یا احتمال توان دليل این موضوع را ناکافي  انتقال دهند. ميرا  

ایجاد تفکّرات فرعي در ذهن دانش آموزان تلقّي کرد. به طور کلّي در روش سنّتي تدریس شيمي 

معایب بسياری از جمله: کاهش ميزان همکاری دانش آموزان در روند تدریس، عدم تطابق مفاهيم  

های فردی و جمعي  ، و عدم توجّه به تفاوترسي با تجربيّات واقعي، یک نواختي محيط کالس درسد

 وجود دارد.

اما طبق روش فعّال در تدریس شيمي، دبير مربوط با مشارکت دانش آموزان به انتقال اطّالعات   

سازمان دهنده، و بحث پردازد. فرآیندهای چنين تدریسي شامل الگوی حلّ مسئله، الگوی پيش  مي

دا شيمي،  فعّال  تدریس  طي  است.  حضور گروهي  تدریس  فرآیند  در  و  هستند  فعّال  آموزان  نش 

توانند دبير  کنند و مي هشيارانه دارند، یعني دانش آموزان در قبال تدریس، احساس مسئوليت مي

(. برای  2020ياني،  )سال های خود را کشف نمایندمربوط را به چالش بکشند یا اشکاالت و کج فهمي

های دانش آموزان را بشنود  شکستن پيوند بين مولکولي، ایدهتواند برای موضوع  مثال دبير مربوط مي

ی انحالل نمک درون آب و فرآیند انحالل یا آب پوشي را به صورت گروهي تشریح نماید.  یا شيوه

شود و ذهنيّتي شفّاف در مورد   های زیادی برای مفهوم مورد تدریس روشن ميطي این اقدامات، مثال

د. امّا این روش معایبي نيز دارد. از جمله این که بسيار وقت گير و شوموضوع در کالس ایجاد مي

 طوالني است، محتوا با زندگي واقعي تطابق ندارد، و به معلّماني با تجربه و با معلومات نيازمند است. 

فعّال برای یادگيری بسيار عالي است. درحالي که با  با توجّه به مزایا و معایب هر دو روش، روش   

-به محدود بودن مطالب کتب درسي و زمان تدریسي، ممکن است کمي دشوار باشد. امّا روشتوجّه  

تواند در زمان کوتاه کارآمد باشد. با این حال روش سنّتي نيز در نظام آموزشي  های فعّال بسياری مي

استفاده مي اکنوني  با  امّا  آینده شود،  در  باید  آموزشي شاهد کج فهمي جرای روش سنّتي،  ی  های 

های پایه یا رفتار  آموخته بسياری باشيم. الزم به ذکر است طي روند آموزشي، ارزشيابي تشخيصي )

کشف دليل    ( کمکي فراوان درسنجدورودی شاگردان را که الزمه یادگيری مطالب جدید است مي

، يریدر یادگ  دانش آموزانکشف دالیل اصلي مشکالت  ،  های پایهرتدر مها  دانش آموزان  عدم توانایي

رود آمار اشتباهات و  انتظار مي  ، خواهد داشت.که مشکل یادگيری دارند  دانش آموزاني  تشخيصو  

فهمي  تشخيصي کج  ارزشيابي  چنين  هم  باشد.  فعّال  روش  از  بيشتر  مراتب  به  سنّتي  روش  در  ها 

 (. 1398تواند معياری برای معلّمان از سطح یاددهي و تدریس کالسي باشد )شعباني، مي
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 یميش ی هایو منشأ کج فهم  تيّماه

مطالبي فرا توصيفي و فرا شناختي که اندیشه ها  گوناگون است؛  م يبر مفاه يمبتن  يدرس يميش 

های غيرمنتظره برای مفاهيم آن حتّي برای اندیشمندان این عرصه های نو را به همراه چالشو ایده

فراهم مي ایجنيز  باعث  نامتناهي  چنين  علمي  با  تعامل  محتوای کند.  بيان  و  درک  در  دشواری  اد 

گوشه ای از علم پيچيده شيمي در مدارس، اوّلين مرحله از برخورد با    شود. تدریسيپيچيده آن م

شود که يها می این عوامل باعث ایجاد برخي کج فهميهای این علم انتزاعي است. مجموعهچالش

 شود:  ها به صورت خالصه در ادامه بررسي مياین منشأ برخي از

 ها یبه عنوان منشأ کج فهم  یدرس  کتاب  _1

-ي خوانده م  کيآکادم  ی هايکج فهم   رند، يگيسرچشمه م  سیتدر  ندیکه از فرآ  یي هاي فهم  کج 

 یي آموزان در مراحل ابتداهستند که دانش  یيهاي ها، کج فهمينوع کج فهم  نیشوند. احتماالً بدتر

م به وجود  )هاپکيرشد خود  م  لیاز دال  يبرخ(.  1991ز،یويآورند  را  آنها  آمدن  توان در يبه وجود 

الخصوص هنگام    ي کرد، عل   ي ابی رد  استفاده کلمات و اصطالحات خاصّ ی  موجود در نحوه    مشکالت

آنها تشک  ياتموادّ، ذرّ  م يمفاه  يمعرف از  نماديم  ليکه  برا  یيايميش  ی هاشوند و  آنها    ش ینما  یکه 

ها در مبحث پيوند شيميایي  های درسي شيمي بر کج فهميبدر اشاره به تأثير کتا  شوند.ياستفاده م

های الیه ی ظرفيّت هر اتم، شيوه  باید به مفاهيم قلمرو الکتروني برای پيوندهای ایجاد شده، الکترون

ک از این  ی ایجاد پيوند داتيو، مفهوم الکترونگاتيوی، مفهوم بار قراردادی و..... اشاره کرد که به هر ی

 درسي شيمي یا اشاره نشده و یا اشاره ای مختصر به آنها شده است. مفاهيم در کتب

 هایبه عنوان منشأ کج فهم  مدارس  _2  

کند )نخله،  ي بروز م  گری د  يشوند، مشکليم  ريمبحث دشوار درگ  کیآموزان با  که دانش  يزمان 

قبل برنامه  از    يمباحث با روش  ي پرداختن به برخ  شهيموجود، هم  یهايدگيچيپ   لي(. به دل1992

 ي جیگسترش تدر  جهيگاه در نت  گه  ط،یو واجدشرا  ستهی. با وجود معلّمان شاستين  رسّيشده م  یزیر

از   یاريشوند. بسينم  مانند و مسائل با درک کامل حلّيپاسخ م   ياالت بؤها در مدرسه، سيکج فهم

الگوهاها  مواجهه با داده ها ممکن است هنگام  يکج فهم تصوّر   یارس، که براارائه شده در مد  یو 

هم چنين تنظيم نادرست برنامه    شود.   جادیآموزان ادر دانش  ستند،ي چندان مناسب ن  دنيکردن و فهم

ها عامل مؤثّر باشد. مثالً اگر درس  تواند در ایجاد کج فهميدرسي دانش آموزان از سوی مدارس مي

ذهن آنان کار کشيده باشد،    باشد که دانش آموزان را بسيار خسته کرده و از  شيمي پس از درسي

مسلماً کارایي دانش آموزان در کالس شيمي را کاهش خواهد داد. همچنين کمبود امکانات آموزشي 

های علمي با مضمون آموزشي، عدم  در مدارس برای انتقال بي نقص مفاهيم، عدم برگزاری گردش



 

 

 ییایم یش یوندهایمرتبط با پ میآموزان در مفاهدانش  جیرا یهایکج فهم یبررس

توانند از دیگر  آموزان، ميراني و تقویتي برای تکميل ميزان یادگيری دانش  های جبتشکيل کالس

 عوامل مؤثّر در ایجاد و حفظ کج فهمي دانش آموزان باشند. 

 دانش روزمره   _3  

است که   يآموزان ممکن است وجود داشته باشد، دانشدانش  ی هايکج فهم  یکه برا  گرید  منشأ  

روزمرّدانش صورت  به  مآموزان  کسب  )تابر،  يه  تابر  م1998کنند.  اشاره  اسي(  که    یهاتداللکند 

  دتر يدر مباحث آنها مف  ادیز  یبه طور  يو نه علم  جیه و استفاده از کلمات راروزمرّ  یهااسيمعقول، ق

را در مقابل گفتار   يآموزان به طور فعّال استفاده از کلمات علمبوده است. تابر مشاهده کرد که دانش

صورت   نیدهد. در ايها سوق م ي از بدفهم  یاريبس  یکه آنها را به سو  یزيزنند، چيپس م   یامحاوره

  تیو استعارات هدا تشابهات  نیا  قيدق  يبررس  یآموزان را به سوشود که دانشياز معلّمان خواسته م

 .  کنند
 

  نتيجه گيری 

باال برخوردار    يتيّاز اهمّ  ،يصيتشخ  یهاآموزان با استفاده از آزموندانش  ی هاي کج فهم  صيتشخ 

 ي ميش  یاديبن  ميدرست از مفاه  يشان درک  مطالعات  یابتدا  ناز هماآموزان  از دانش  یارياست. بس

  يبه طور کامل درک کنند که بر اساس مبان   را  ترشرفته يپ   ميتوانند مفاهينمو به دنبال آن    ندارند

توان ارائه کرد يآموزان مدانش یها ينشان دادن کج فهم یرا برا یيها. راه حلّستشده ا یگذارهیپا

 : که عبارتند از
ها در  يکج فهم  نیا  ميبدان  د یها باينشان دادن کج فهم  یدر کالس، پرسش طرح شود. برا(  1 

از    يک ی  يسبب  یهال است. استفاده از پرسشؤاابزارها، طرح س  نیاز موثرتر  يکیهستند.    يچه مطلب

 کاررا آشآنها    یهاي دهد کج فهميآموزان است که به ما فرصت م دانش  قیتشو  یابزارها برا  نیرترؤثّم

 . میساز

و   دیآموزان احترام بگذاردانش  دی شود. به نظرات و عقا  جادیر و بحث اتفکّ  یامن برا  يطيمح(  2 

مثبت   ريير واقع و باعث تغؤثّم  ،يکج فهم  یتا در آشکارساز  ديکن  ت یها و مباحثه آنها حما  لياز تحل

 مفهوم شود.  يو دائم

آموزان را نشان دهد.  ( دانشی دع )سه بُ  یيفضا  یهايمدل استفاده شود تا کج فهم  نیاز چند(  3 

حالت دانش با  بعد  ی هاآموزان  مدل  یسه  به  طرمربوط  از  معموالً  و  دارند  مشکل  و    ف يتکال  ق یها 

 شوند. يبا مدل ها آشنا م ي کالس یهانیتمر
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در  4  عملي  به صورت  مولکولي  بين  پيوند  و شکست  تشکيل  فرآیندهای  ایمن،  مراحلي  ( طي 

مولکولي از تبخير و برای تشکيل پيوند اه توضيح داده شود. مثالً برای شکستن پيوند بين  آزمایشگ

 بين مولکولي از انحالل یا آب پوشي استفاده شود. 

های  های یوني و حالتهای اساسي بين پيوند ها اشاره شود، مانند حالت جامد پيوند( به تفاوت5 

 های کوواالنسي. سه گانه پيوند 

رسي قرار گيرد. مانند متفاوت بودن  دقيق ساختارهای پيوند کوواالنسي و یوني مورد بر( به طور  6 

 عدد کووردینانسيوني بين پيوندهای یوني مختلف. 

 دوقطبي،....( و تفاوت بين آنها پرداخته شود.-های کوواالنسي )دو قطبي به انواع پيوند (7 

های کوواالنسي، یوني و هيدروژني اشاره  ( به مقایسه استحکام، نقطه جوش و نقطه ذوب پيوند8 

 شود.

پيوند  (9  انرژی  مقایسه  به  امکان  صورت  و در  شود  توجه  هيدروژني  و  کوواالنسي  یوني  های 

 پيوندهای دوگانه و سه گانه به درستي معرفي و مقایسه شوند. 

تا دانش  های نزدیک تر به موضوع استفاده شود  ( در توضيح مطالب از مستندات علمي و مثال10 

نداشته باشند.مانند نمودارتغييرات انرژی پتانسيل شبکه بلور برحسب آموزان مشکلي در درک حقایق  

 .(10و 9) سؤال  فاصله بين یون ها، یا رسم شکل نمودار تراز انرژی اوربيتال ها

 ( در استفاده از اصطالحات علمي برای نشان دادن حالت یا مفهومي به دانش آموزان، به شرح 11 

ا به نام آن بسنده نشود. مثالً تغيير حالت تبخير را تغيير حالت  و توضيح کامل آن پرداخته شود و تنه

 .(8و  4مایع به گاز مثل تبخير آب دریاچه ها )سؤال

های دانش آموزان به خوبي درک های آغازی جدی عمل شود تا باورها و اندیشه( در ارزشيابي12 

 .(7شود )سؤال

های پنهان آنها پرداخته شود و  جنبهوضوع مورد تدریس، به تشریح و توضيح  ( در شرح م13  

دانش آموزان قانع شوند که درک شيمي بر حسب تأمّل و آگاهي همه جانبه است و تجربه یکي از  

 .(1و3های یادگيری در مسائل روزمره است )سوالشاخه

ز  شتر داده شود. زیرا نمونه ای دیگر ا( به دانش آموزاني با فرهنگ و زبان متفاوت، اهمّيّتي بي14 

 .(2وظایف معلّم، آموزش تمام دانش آموزان کالس است )سؤال

 

 و قدردانی  تشکر

از دانشگاه فرهنگ  يمقاله مراتب قدردان  سندگانینو را  ،  انجام گرفته    هایتیحما  ليبه دل  انيخود 

 . دارندي اعالم م
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Abstract 

      Misconception refer to the knowledge structure that is activated in a 

wide variety of contexts and is resistant to change. In other words, any kind 

of scientific objection in the knowledge structure is called misconception. 

Misconception refer to previous ideas, unscientific thoughts and beliefs, 

and confusing concepts and it shows a situation in which students' opinions 

are completely at odds with modern scientific interpretation. Students' 

misconception in different courses is now a major threat in general 

teaching-learning process at school or college level. Students' 

misconception, not only in chemistry, but in other fields at all levels, 

constitute a major problem of concern to the science educators, 

researchers, teachers, and students. Therefore, it is not only vital to 

discover students' misconception of the concepts of chemistry, but also to 

change their perspective is a major challenge for teachers. Accordingly, 

the present paper reviews the students' common misconceptions of 

chemical bonds and points out some of the factors influencing the creation 

of this type of misunderstanding and offers some suggestions for solving 

this problem. 
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