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 شیمیایی پیوندهای مبحث از نهم پایه آموزاندانش هایفهمیکج بررسی

 کریمرباط آموزاندانش موردی مطالعه -

 3، آرزو توماری7، مهشید گلستانه1سید محسن موسوی
 5/7/1041پذیرش:                   14/1/1041دریافت:

 چکیده

. است هبود نوع پیمایشی از است. پژوهش شیمیایی پیوندهای از نهم پایه آموزاندانش هایفهمیبررسی کج پژوهش این هدف

مشغول به تحصیل هستند، بود که از بین  1044-1041شهرستان رباط کریم که در سال  نهم پایه آموزانجامعه آماری تمامی دانش

ابزار پژوهش یک پرسشنامه  گیری تصادفی انتخاب شدند.پسر( به روش نمونه 144دختر و  144آموز پایه نهم )دانش 744ها آن

 از فرن سوال از مباحث مرتبط با پیوندهای شیمیایی علوم تجربی پایه نهم بود که روایی آن توسط دو 12پژوهشگرساخته شامل 

 پایایی شد. ییدکردند، تافرهنگیان و دو نفر از دبیران علوم تجربی که در پایه نهم تدریس می دانشگاه علمی شیمی هیئت اعضای

سواالت پرسشنامه در سه مقوله مفهوم پیوند شیمیایی، پیوند یونی و پیوند  .شد محاسبه 25/4کرونباخ  آلفای روش با شنامهپرس

نتایج نشان داد که بیشترین کج  تحلیل قرار گرفت.ومورد تجزیه SPSS72افزار ها با کمک نرمبندی شد. دادهکوواالنسی دسته

متغیری نشان داد نتایج تحلیل واریانس تک نحوه تشکیل پیوندهای یونی و کوواالنسی بود.فهمی مربوط به عدم درک ماهیت و 

 ،7Ƞ=444/4)شامل مفهوم پیوند شیمیایی  دختران و پسران در متغیرهای مستقل که از نظر ترکیب متغیرهای وابسته بین گروه

45/4p>، 084/8= F) پیوند یونی ،(7=444/4Ƞ، 45/4p>، 487/4= F) ند کوواالنسی و پیو(7=444/4Ƞ، 45/4p>، 322/4= F) 

 دار وجود ندارد.تفاوت معنی

 .نهم علوم کوواالنسی، پیوند یونی، پیوند شیمیایی، پیوندهای فهمی،کج :هاکلیدواژه
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_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

 مقدمه

 معانی افراد. است توسعه حال در مداوم طوربه دانش. کند وادار علمی دانش کسب به را آموزاندانش کوشدمی علوم آموزش

 شناختی واناییت نهایی محصول عنوانبه معنا بنابراین،. باشد داشته مطابقت دانش از خود هایبرداشت با تا دهندمی تغییر را مفاهیم و

 کسب هک است معتقد( 1454) 1پیاژه. شوندمی حذف یا گسترش تقویت، معانی تر،پیچیده هایموقعیت با فرد تعامل طریق از. است

 محیط اب تعامل و توسعه حال در که طورهمان و کندمی کشف را دانش که است یادگیرنده این و است خودسازی از فرآیندی دانش

 .پردازدمی دانش کشف به است،

 شدان و دیدج دانش بین. شودمی اضافه آموزاندانش قبلی دانش به جدید دانش تمام. است پویا و تجمعی فرآیند یک یادگیری

 در را دیدج دانش فردی هر بلکه کرد منتقل یادگیرنده به معلم از سادگیبه تواننمی را دانش منظر، این از. دارد وجود تعامل موجود

 نآ گذارد،می تأثیر یادگیری بر که عاملی ترینمهم که کرد بیان( 1428) 3آزوبل(. 1442 ،7واتس و تابر) کندمی ایجاد خود ذهن

 .پرداخت تدریس به سپس و برد پی دانش این به باید ابتدا پس. داندمی قبل از گیرندهیاد که است چیزی

 با را هاآن و دارند باورهایی هاپدیده مورد در هاآن. هستند هاپدیده درباره هاییایده دارای علوم آموزش از قبل آموزاندانش

 هایایده عاملت شیوه درباره فرض سه. گذاردمی تأثیر هاآن توسط علوم یادگیری بر هادیدگاه این. آورندمی علوم هایکالس به خود

 با طمرتب دانش بدون یا کم دانش با آموزاندانش که است این اول فرض. است تصورقابل درس کالس تعامالت با آموزاندانش

 ؤثرم آموزش از استفاده با راحتیبه وانتمی را آموزاندانش هایایده که است این دوم فرض. شوندمی کالس وارد آموزش محتوای

 جدید دانش اب تغییر برابر در آموزاندانش هایایده سوم، فرض اساس بر. است مهم بسیار فرض این در معلمان نقش. کرد جایگزین

 را ودخ ایده وزآمدانش مثالً؛. باشد داشته همراه به متفاوتی نتایج است ممکن جدید دانش و هاآن دانش بین تعامل. است مقاوم

 ود این یا و کند حفظ است آموخته مدرسه در که را جدیدی مفاهیم هم و خود مفاهیم هم آموزدانش یا و کند حفظ نخوردهدست

 .کند تلفیق هم با را

 ی،ذهن یساختارها تجربیات، از استفاده با آموزاندانش یادگیری، فرآیند در که هستند معتقد محققان از بسیاری رو این از

 و آزبورن ؛1447 ،0ناکله) سازندمی را جدید دانش طریق این از و کنندمی دهیسازمان را جدید دانش خود، باورهای و هاتوانایی

 یادگیری برعکس و باشد داشته تعامل جدید دانش با یادگیرنده قبلی دانش که افتدمی اتفاق زمانی معنادار یادگیری(. 1442 ،5فریبرگ

 .باشد نداشته وجود جدید دانش و قبلی دانش این بین تعاملی هیچ که دهدمی رخ زمانی وارطوطی

 آموزاندانش ذهن. دارند علوم موضوعات مورد در زیادی قبلی تصورات آموزاندانش که است داده نشان تحقیق چندین

 زیادی ایهایده و باورها تصورات، شوند،یم کالس وارد آموزاندانش وقتی. کنند پر دانش با را آن معلمان که نیست خالی هایجعبه

 در ودخ قبلی دانش از و کنندمی استفاده جهان به بخشیدن معنا برای غیررسمی هایایده این از هاآن. دارند علمی هایپدیده مورد در

 مفاهیم» ،(1422 ،2نواک)«  هابرداشتپیش» عنوانبه غیررسمی هایایده این(. 7144 ناکله،) کنندمی استفاده خود زندگی تمام

 .اندشده گذارینام و توصیف ،(1447 ناکله،) ،" هافهمیکج" یا و( 1483 ،2اریکسون و درایور« ) جایگزین

 ندهست مهم مفاهیم این. هستند مواجه مشکل با هاآن یادگیری و درک در آموزاندانش که دارد زیادی انتزاعی مفاهیم شیمی

 ناکله. بود خواهندن درکقابل بعدی علمی هاینظریه یا مفاهیم نشوند، درک درستیبه فراگیران توسط ناییزیرب مفاهیم این اگر زیرا

 در شیمی امتحانات برای زیاد تالش وجود با و دارند مشکل شیمی مفهومی درک در آموزاندانش بیشتر که شد مدعی( 1447)

 .هستند ناموفق امتحانات

                                                           
1 Piaget 
2 Taber & Watts 
3 Ausubel 
4 Nakhleh 
5 Osborne & Freyberg 
6 Novak 
7 Driver & Erickson 



 …...از نهم پایه آموزاندانش هایفهمیکج بررسی ____________________________________________________________
 

 

 رب که دارد وجود زیادی مطالعات شیمی، در. شوندمی محسوب معنادار و کارآمد یادگیری عدم دالیل از یکی هافهمیکج

 الکتروشیمی ؛(1445 ،7اوزکان و گبان یالچینالپ،) مول مفهوم ؛(1481 ،1نوسبام و نوویک) ماده ذرات به مربوط هایفهمیکج

 .بودند متمرکز( 1485 ،5یاروچ) شیمیایی پیوندهای و( 1441 ،0بانجری) شیمیایی تعادل ،(1447 ،3ترگست و گارنت)

 او طالعهم. کنندمی ایفا آموزاندانش مفاهیم یتوسعه در را مهمی نقش قبلی دانش و رسمی استدالل که دریافت( 1442) 2حیدر

 :از عبارتند هافهمیکج ممکن منابع داد نشان

 و هاکولمول مقیاس در ماده یمشاهدهقابل رفتارهای تفسیر و ترجمه در است ممکن آموزاندانش: ماکروسکوپیک استدالل  -

 .باشند داشته مشکل هااتم

 .کنند تفسیر غلطبه را آموزشی وسایل و ابزارها که است ممکن آموزاندانش: آموزشی ابزارهای -

 توضیحات و آموزاندانش ماکروسکوپی تجارب بین ارتباط بردن باال موجب باید شیمی درسی برنامه که کرد پیشنهاد وی

 شاهداتم بین پیوند توسعه در هاآن به که گیرد قرار آموزاندانش دسترس در باید ابزارهایی. گردد هاآن علمی میکروسکوپی

 اشاره وی .ندک کمک کنند،می استفاده هاآن توضیح برای هاشیمیدان که میکروسکوپی هایمدل و آزمایشگاه در ماکروسکوپی

 .شوند داده توضیح ریاضی کاربرد از قبل میکروسکوپی هایارائه وسیلهبه باید اییشیمی مفاهیم که کندمی

یمیایی مستلزم دارد. یادگیری پیوند ش شود که جنبه انتزاعیدر شیمی متوسطه محسوب می بنیادی مفاهیم جمله از شیمیایی پیوند

 تلفمخ وجود انواع. کندمی دشوار آموزاندانش از بسیاری برای را آن یادگیری که است ایپیچیده مفاهیم و دانستن جزئیات

آن منشا  ، مفاهیم انتزاعی و عدم درک مفهومی... ( و مولکولی بین غیرقطبی، و قطبی کوواالنسی، یونی، فلزی،) پیوندهای شیمیایی

 متس به را آموزاندانش از بسیاری شیمیایی، پیوندهای عدم درک مفهومی این. آموزان استمتعددی در دانش هایفهمیایجاد کج

 (.1044دهد )اصغری اللمی و امانی، می سوق هافهمیکج گیری شکل نتیجه در و مفاهیم وارطوطی کردن حفظ

از آنجا که در کتاب علوم تجربی پایه نهم مبحث پیوندهای شیمیایی به تفصیل بیان شده است و زمینه را برای یادگیری مفاهیم 

های همیفدهای شیمیایی در شیمی دوره متوسطه دوم فراهم می کند در این پژوهش سعی شده است تا کجتر مرتبط با پیونپیچیده

 آموزان پایه نهم مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد. امید است نتایج این پژوهش کهمرتبط با مفاهیم پیوندهای شیمیایی در بین دانش

آموزان انشهای مشابه در دفهمیه است بتواند به دبیران شیمی در شناسایی کجآموزان شهرستان رباط کریم انجام شددر بین دانش

 ها کمک کند.خود و تالش در صدد رفع آن
 

 پژوهش پیشینه

 .نمود ارائه عمومی علوم رایج مفاهیم مورد در ترکیه آموزاندانش هایفهمیکج از توصیفی تحقیق یک ،(7418) 2توپال

 نفر 204 آماری جامعه. گرفت قرار سنجش مورد مطالعه این در مدرسه سطح و سن کالس، مدرسه، نوع جنسیت، مانند متغیرهایی

 وتحلیلجزیهت. بود آنکارا منطقه در خصوصی دبیرستان یک دولتی، دبیرستان دو دولتی، راهنمایی مدرسه دو از( زن 385 مرد، 320)

 هاآن پاسخ و دانشجویان کل نمرات شیمی، و فیزیک شناسی،زیست لوم،ع هایرشته در آموزاندانش نمرات گرفتن نظر در با هاداده

 مستقل t آزمون دارد، وجود داریمعنی تفاوت مدرسه نوع و جنسیت در نمرات میانگین بین درک ارتباط برای. شد انجام مورد هر به

 عالوه. شد استفاده طرفهیک ANOVA از خیر، یا دارد وجود معناداری تفاوت نمرات میانگین بین آیا اینکه تعیین برای. شد استفاده

 محاسبه هاآن شیمی و فیزیک شناسی،زیست علوم، دروس نمرات و دانشجویان کل نمرات بین پیرسون همبستگی ضرایب این بر

 این، بر هعالو. است مستقل مدرسه نوع و جنسیت از علوم موضوعات مورد در آموزاندانش هایفهمیکج که داد نشان هاداده. شد

 .داشتند آب وضعیت تغییر و الکتریکی جریان موضوعات خصوص در هاییفهمیکج هنوز آموزاندانش

                                                           
1 Novick & Nussbaum 
2 Yalcınalp, Geban & Ozkan 
3 Garnett & Treagust 
4 Banjeree 
5 Yarroch 
6 Haidar 
7 Topal 



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

متمرکز  هاآن ارزیابی ابزارهای و علوم در دانشجویان رایج هایفهمیکج بر مروری، ایمقاله در ،(7414) همکاران و  1سوهارتو

. کرد ائهار بود، شده منتشر قبل هایسال ابزارهایی که در مقاالت از قوت نقاط و عفض نقاط ای ازمقایسه مقاله این چنینهم. شدند

 شده آموزانشدانش فهمیکج باعث عمدتاً علم در مولکولی شناسیزیست مفاهیم و آلی شیمی فیزیک، علم که داد نشان مطالعه این

 و( ٪ 433/42) چندالیه هایآزمون و( ٪ 73/73) ساده ایچندگزینه هایآزمون ،(٪ 20/14) مصاحبه که داد نشان تحقیق این. است

 ایدب محققان و معلمان مانند خبره کاربر یک. شوندمی استفاده تشخیصی هایآزمون عنوانبه معموالً( ٪ 42/73) آزاد هایآزمون

 بهترین تا کند مکک معلمان و محققان به مطالعه این رودمی انتظار. باشند آگاه یادگیری، فرایند در تشخیصی ارزیابی از استفاده هنگام

 اند،شده غلط هایبرداشت باعث که علمی رایج موضوعات بررسی و آموزاندانش هایفهمیکج ارزیابی در استفاده مورد ابزار

 .بگیرند تصمیم

 شیمی در اساسی مفاهیم مورد در فنالند مدارس آینده معلمان هایفهمیکج ایمقاله در ،(7474) همکاران و  7هارماال براسکن

تقریباً  هرساله که داد نشان نتایج. شد آوریجمع فنالند در معلمان میان در 7417 -7412 هایسال طی در هاداده. نمودند بررسی را

 علمانم چنینهم. داشتند را هافهمیکج همان( بررسی مورد مفاهیم به بسته) ساله 17 تا 5 کودکان همانند مدارس معلمان  % 84-04

 در باید ئلهمس این که دهدمی نشان امر این و بودند نکرده ایجاد خود تحصیلی سال طول در شیمی در محکمی اساس و پایه ابتدایی،

 درسی هایمهبرنا که است مهم بسیار مدارس، آموزش کیفیت بردن باال برای. گیرد قرار موردتوجه مؤثرتری طوربه فنالند مدارس

 شپژوه این. شود داده توسعه آینده معلمان برای علوم هایدوره در آموزش هایروش که بگیرند نظر در را موارد این معلمان آموزش

 .ودب آموزاندانش ذهنی تصورات درک میزان توصیف و بررسی هدف با توصیفی هایپژوهش نوع از کاربردی رویکردی با

 الگوی کاربرد در دوازدهم پایه آموزاندانش توانایی و درک میزان بررسی برای( 1344) احمدآبادی توسط که پژوهشی در

 که ردیدگ مشخص شد انجام شیمیایی پیوندهای مورد در موزانآدانش هایفهمیکج کشف چنینهم و جانستون چندسطحی تفکر

 و وویسل ساختار حتی و نمایند ارائه کوواالنسی و یونی پیوندهای از درستی شرح و توضیح توانندمی موزانآدانش اغلب اگرچه

 با یادگیری این دلیل. هستند اشتباه تصوراتی دارای هامدل این تحلیل و تجزیه در اما بسازند را هاییمدل یا و رسم را اینقطه نمایش

 ایجاد دمع سخنرانی، مانند فعال غیر روش کارگیری به آموزشی، پایه هر در درسی مطالب باالی حجم به میتواند ناپایدار و کم عمق

 .کرد اشاره انگیزه

 

 روش شناسی پژوهش

های کیفی و کمی انجام شده است. روش پژوهش پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت آن، کاربردی بوده و با استفاده از روش

بوده  رانهاستان تکریم پایه نهم شهرستان رباطدختر و پسر آموزان دانش شامل تمامی پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش

آموز پسر دانش 144آموز دختر و دانش 144آموزان، مشغول به تحصیل بودند. از بین این دانش 1044 -1041است که در سال 

 عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند.گیری تصادفی بهبه روش نمونه

بررسی دقیق کتاب درسی علوم  از ای بود که پسسؤال چندگزینه 12پژوهش شامل یک پرسشنامه محقق ساخته شامل  ابزار

مشورت با اساتید متخصص آموزش شیمی و آموزش علوم در دانشگاه فرهنگیان، دبیران  نظری، مبانی بندیمقوله پایه نهم و

-شیمی و علوم تجربی که در پایه نهم و باالتر تدریس داشتند، تهیه شد. روایی صوری و محتوایی ابزار، از طریق چهار نفر صاحب

نفر از افراد جامعه، به روش آلفای کرانباخ،   34بعد از توزیع مقدماتی بین  رد تأیید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامهنظر مو

مورد تحلیل قرار گرفت. سؤاالت پرسشنامه در سه  SPSS72شده با استفاده از نرم افزار های گردآوریمحاسبه شد. داده 25/4

 ته شدند. دربندی شد که به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفسی و مفهوم پیوند شیمیایی دستهمقوله پیوند یونی، پیوند کوواالن

 روضاتمف بررسی از پس میانگین و و فراوانی توصیفی آمار هایشاخص از هاداده آماری تحلیل و تجزیه برای حاضر پژوهش

ها در برای تجزیه و تجلیل داده % 45سطح معناداری  شد. ادهاستف تک متغیری واریانس تحلیل آماری هایآزمون از بودن، نرمال

 نظر گرفته شد.

                                                           
1 Soeharto 
2 Harmalaa-Brasken 
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 های پژوهشسؤال

های مربوط به مفهوم پیوندهای شیمی در کتاب علوم تجربی پایه نهم انجام شد که فهمیمنظور تعیین کجپژوهش حاضر به

 یر است:آموز پایه نهم در آن شرکت داشتند. سؤاالت پژوهش به شرح زدانش 744

و انواع پیوندهای شیمیایی )پیوند یونی و پیوند  ییایمیش وندیپمفهوم در مورد پایه نهم آموزان دانش اصلی پژوهش: سؤال

 ؟دارند یهایفهمیچه نوع کجکوواالنسی( 

ایی و انواع یهای دختران و پسران پایه نهم در مورد مفهوم پیوند شیمفهمیفرعی پژوهش: آیا تفاوت معناداری بین کج سؤال

 پیوندهای شیمیایی )پیوند یونی و پیوند کوواالنسی( وجود دارد؟

 

 های پژوهشیافته

ها های نرمال بودن و همگنی واریانسشد. سپس مفروضه SPSS72افزار ها وارد نرمها، دادهآوری پرسشنامهپس از جمع

آن در  ژوهش از آماره کجی و کشیدگی استفاده شد که نتایج. برای تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای پمورد بررسی قرار گرفت

 شده است.ارائه  1جدول 
 های کجی و کشیدگی متغیرهای پژوهششاخص .1جدول 

 کشیدگی کجی متغیرها

 137/4 مفهوم پیوند شیمیایی

- 

144/4 - 

 483/4 پیوند یونی

- 

187/4 - 

 514/4 پیوند کوواالنسی

- 

422/4- 

 

تر از قدر مطلق های کجی و کشیدگی در هر سه متغیر پژوهش کوچکشود شاخصمشاهده می 1ول طور که در جدهمان

ر طورکلی مقادیدانند. برای شاخص کشیدگی نیز بهرا برای مقدار کجی مناسب می ± 3( نقطه برش 1445هستند. چو و بنتلر ) 3

(. مقادیر بدست آمده برای کجی و کشیدگی متغیرها 7415های چندمتغیری مسئله آفرین است )کالین، در پژوهش ± 14بیش از 

هش های متغیرهای پژودر ادامه برای تعیین همگنی واریانسها است. حاکی از تحقق پیش فرض نرمال بودن برای تمام شاخص

 گزارش شده است. 7آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن در جدول 
 های متغیرهای پژوهشریانسآزمون لوین بیانگر مفروضه همگنی وا .7جدول 

 F Df1 Df2 P متغیرها

 540/4 148 1 008/4 مفهوم پیوند شیمیایی

 782/4 148 1 101/1 پیوند یونی

 527/4 148 1 338/4 پیوند کوواالنسی

 

( <45/4pمعنادار نیست ) کدام از متغیرهای پژوهشتوان مشاهده کرد که آزمون لوین در مورد هیچمی 7با توجه به جدول 

 ی برآورده شدن مفروضه همگنی واریانس است.دهندهکه این نشان

 

 پژوهش هایسؤال بررسی

و انواع پیوندهای شیمیایی )پیوند یونی و پیوند  ییایمیش وندیپمفهوم در مورد پایه نهم آموزان دانش :پژوهش اصلی سؤال

 ؟دارند یهایفهمیچه نوع کجکوواالنسی( 

سؤال طراحی  12ای حاوی محقق ساخته بیان شد برای بررسی سؤال اصلی پژوهش، پرسشنامه طور که در روش پژوهشهمان

سؤال(  3سؤال( و مفهوم پیوند شیمیایی ) 0سؤال(، پیوند کوواالنسی ) 14شد. سؤاالت پرسشنامه در سه بخش پیوند یونی )



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

آموزان )دختر و پسر( و دو گروه دانشیی، خی دو و سطح معناداری پاسخ درصد پاسخگو 3-5های بندی شد. جدولدسته

آموزان به نیز درصد پاسخگویی دانش 1-3دهد. در نمودارهای را نشان می پرسشنامه هایآموزان به سؤالکل دانشچنین هم

 سؤاالت پرسشنامه جهت مقایسه آورده شده است.
 

 (N=744) شیمیایی بخش مفهوم پیوند هایسؤال به آموزانپاسخگویی دانش درصد .3جدول 

 هاسوال
 η 2 پاسخ نادرست % پاسخ درست %

 

 سطح

 کل پسر دختر کل پسر دختر داریمعنی

در مورد پیوندهای  -1

-یک از قضاوتشیمیایی کدام

 های زیر صحیح است؟

 پیوند تواندمی اتمی هر -

 دهد. تشکیل شیمیایی

 کوواالنسی، پیوند در -

 هگذاشت اشتراک به هاالکترون

 شوند.یم

 تبادل یونی، پیوند در -

 .دارد وجود پروتون

 

22 

 

54 

 

5/27 

 

30 

 

01 

 

5/32 

 

544/17 

 

444/4 

یک از مقادیر زیر کدام -7

در تشکیل پیوند شیمیایی در 

-کننده  تغییر میشرکت عناصر

 کند؟

ها  تعداد تعداد الکترون

 هاها   تعداد نوترونپروتون

 

27 

 

22 

 

4/20 

 

38 

 

30 

 

4/32 

 

284/15 

 

444/4 

در ترین پاسخ کامل -3

 کدام 7COو  NaClمورد 

 است؟

NaCl تشکیل مولکول از 

 است. نشده

7CO تشکیل مولکول از 

 است. شده

NaCl 7 و یونی پیوندCO 

 .دارد کوواالنسی پیوند

NaCl تشکیل مولکول از 

 مولکول از 7COاست اما  نشده

 پیوند NaClاست.  شده تشکیل

 کوواالنسی دپیون 7CO و یونی

 دارد.

 

12 

 

13 

 

 

 

 

4/34 

 

83 

 

82 

 

4/85 

 

784/35 

 

444/4 

 
 های بخش مفهوم پیوند شیمیاییآموزان دختر و پسر به سؤالمقایسه پاسخ دانش.1نمودار 

 45/4که کمتر از دو و سطح معناداری آن یاساس آزمون خبر  7و  1 هایبه سؤال ییپاسخگو، میزان 3با توجه به جدول 
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به  ییپاسخگواما  .درست استناهای تر از پاسخطور معناداری بیشسؤال به 7 نیهای درست به اپاسخدهد که نشان می تاس

درست به ناهای که پاسخ دهدمینشان  است 45/4که کمتر از دو بدست آمده و سطح معناداری آن یبر اساس آزمون خ 3سؤال 

ناشی از این موضوع است  3ترین علت پاسخ نادرست به سؤال مهمدرست است.  هایپاسخ تر ازطور معناداری بیشسؤال به نیا

 اند.اند و هر یک تنها به بخشی از پاسخ صحیح توجه داشتهترین پاسخ را نداشتهآموزان توانایی تشخیص کاملکه دانش

-ای یونی بود. میزان پاسخگویی دانشآموزان از مبحث پیوندهپرسشنامه مربوط به بررسی میزان درک دانش 13تا  0سواالت 

آورده است. با توجه به اطالعات موجود در جدول  0آموزان شرکت کننده در پژوهش به سواالت بخش پیوند یونی در جدول 

ه ب ییپاسخگوشود که میزان نتیجه گرفته می است 45/4که کمتر از بدست آمده دو و سطح معناداری  یاساس آزمون خو بر  0

بر  17و  2، 5سؤال سه به  ییپاسخگوهمچنین  .درست استناهای تر از پاسخطور معناداری بیشبه 11و  14، 4، 2، 0 هایسؤال

طور معناداری سؤال بهسه  نیدرست به اناهای که پاسخ دهدمینشان ( 45/4کمتر از )دو و سطح معناداری  یخ مقدار اساس

آموز گروه را با کمک مدل اتمی عناصر را با کمک ن بوده است که دانشای 5 سؤال هدفدرست است.  هایپاسخ تر ازبیش

فهمی کج 17و  2شود. در سؤال مدل اتمی بور تشخیص دهد و بداند که پیوند یونی بین یک فلز و یک نافلز تشکیل می

ند یونی سی امکان تشکیل پیوتوانند فلزات و نافلزات را تشخیص دهند و از آن برای بررآموزان ناشی از این است که نمیدانش

است تفاوت  45/4بیشتر از  ها کهدو و سطح معناداری آن یبا توجه به آزمون خ زین 13و  8 هایدر سؤالبین عنصرها استفاده کنند. 

 شود.مشاهده نمی صحیح و غلط هایپاسخمعناداری بین 
 (N=744)  یونی بخش پیوند هایسؤال به آموزانپاسخگویی دانش درصد  .0جدول 

 هاسوال
 η 7 پاسخ نادرست % پاسخ درست %

 

 سطح

 کل پسر دختر کل پسر دختر داریمعنی

شده در شکل از پیوندهای یک از ترکیبات نشان دادهکدام -0

 یونی تشکیل شده است؟

 

24 22 4/28 34 30 4/37 474/75 444/4 

 دهند؟تشکیل نمی پیوند یونیهای زیر اتمجفت کدام  -5

 
I با III       II با III            I  وII با III             I با II 

78 32 4/37 27 20 4/28 474/75 444/4 

، NaCl ،7CO ،7O،O7Hهای چه تعداد از مولکول -2

0CH، HF ،S7H  دارای پیوند یونی هستند؟ 
78 33 5/34 27 22 5/24 074/34 444/4 

 ؟ذره با بار منفی چه نام دارد -2

 مولکول            اتم             کانیون            آنیون
24 27 4/21 04 38 4/34 284/4 447/4 

در پیوند یونی نافلزها با .... الکترون به .... و فلزها با...  -8

 شوند.الکترون به ... تبدیل می
53 58 5/55 02 07 5/05 074/7 174/4 

 چگونه است؟ NaClدر تشکیل   Naو   Clهای اتم -4

 .دهدمی الکترون کلر و گیردمی الکترون سدیم

 .گیردمی الکترون کلر و دهدمی الکترون سدیم

 .گذارندمی اشتراک به الکترون کلر و سدیم

 .گیرندمی الکترون دو هر کلر و سدیم

87 84 4/81 18 74 4/14 884/22 444/4 

کلرید  ممنیزی ،سدیم کلریدیک ترکیب یونی نیست؟ کدام-14

 ، پتاسیم کلرید، هیدروژن کلربد
23 84 5/22 72 74 5/73 184/52 444/4 

 شود؟های کدام تشکیل میپیوند یونی در بین اتم-11

 دو نافلز     دو فلز    یک نافلز و یک فلز    همه موارد
28 25 5/22 77 75 5/73 184/52 444/4 

 444/4 544/17 5/27 20 21 5/32 32 34د ب یونی ایجایک ترکیهای ..... با .... ترکیب شدن اتم از-17
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 شود.می

 هیدروژن -نیتروژن                  نیتروژن-سدیم

 هیدروژن –اکسیژن               اکسیژن  –کربن 

 

( O8) اکسیژن و( Mg 17) منیزیم شیمیایی نماد به توجه با-13

 ؟ است کدام اکسید منیزیم یسازنده هایذره
-O  و +Mg                    -7O  7+ وMg 

-O  7+ وMg                   -7O و +Mg 

04 51 4/54 51 04 4/54 444/4 
444/1 

 

 

 
 های بخش پیوند یونیآموزان دختر و پسر به سؤالمقایسه پاسخ دانش .7نمودار                                        

خش در آموزان به سواالت این بدانش پرسشنامه مربوط به مبحث پیوند کوواالنسی بود. نتایج پاسخگویی 12تا  10سواالت 

اساس آزمون بر  12و   10 هایبه سؤال ییپاسخگوشود میزان مشاهده می 5طور که در جدول آورده شده است. همان 5جدول 

طور ها بهسؤال نیهای درست به اپاسخدهنده این است که نشان است 45/4که کمتر از دو بدست آمده و سطح معناداری آن یخ

دو بدست آمده و  یبر اساس آزمون خ  12و  15 هایبه سؤال ییپاسخگوچنین هم .درست استناهای تر از پاسخناداری بیشمع

 هایپاسخ تر ازطور معناداری بیشسؤال به دو نیدرست به اناهای که پاسخ دهدمینشان  است 45/4که کمتر از سطح معناداری آن

 درست است.

ند اآموزان در درک نحوه تشکیل پیوند کوواالنسی مشکل دارند و به روشنی درک نکردهکه دانش دهداین نتایج نشان می

سطح  آموزان سواالتآید. از سوی دیگر دانشوجود میکه هر پیوند کوواالنسی از اشتراک یک الکترون بین دو اتم نافلز به

با  وح باالتر یادگیری از جمله سواالت تجزیه تحلیل و کاربرددهند اما در پاسخگویی به سواالت سطدانشی را به راحتی پاسخ می

آموزان شرکت کننده در این وار و عدم یادگیری معنادار در بین دانشمشکل مواجه هستند. علت این امر حفظ کردن طوطی

 پژوهش است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (N=744)  کوواالنسی بخش پیوند هایسؤال به آموزانپاسخگویی دانش  .5جدول 
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 η 2 پاسخ نادرست % ستپاسخ در %

 

 سطح

 کل پسر دختر کل پسر دختر داریمعنی

نام پیوندی که در نتیجه اشتراک -11

 شود چیست؟های دو اتم ایجاد میالکترون

 پیوند یونی                        پیوند فلزی

 پیوند کوواالنسی              پیوند هیدروژنی

08 08 5/01 28 11 5/10 808/17 888/8 

کسید به دی اکربنن و متادر تم کربن ا-15

 ؟کندمید یجااالنسی واترتیب چند پیوند کو

 

85 12 5/80 55 50 5/51 508/18 881/8 

تعداد پیوند کوواالنسی در کدام بیشتر -15

 است؟

O 2H       2O        8NH 1CH 

50 57 5/50 82 81 5/81 808/21 888/8 

چهار اتم مولکولی با دو اتم کربن و -11

 هیدروژن، چند پیوند کوواالنسی دارد؟
11 11 5/15 55 58 5/51 808/21 888/8 

 
 های بخش پیوند کوواالنسیآموزان دختر و پسر به سؤالمقایسه پاسخ دانش .3نمودار 

ند شیمیایی یوهای دختران و پسران پایه نهم در مورد مفهوم پفهمیفرعی پژوهش: آیا تفاوت معناداری بین کج بررسی سؤال

 و انواع پیوندهای شیمیایی )پیوند یونی و پیوند کوواالنسی( وجود دارد؟

های دختران و پسران پایه نهم در مورد مفهوم پیوند شیمیایی و انواع فهمیتفاوت معناداری بین کجکه آیا برای بررسی این

نتایج  از آزمون تحلیل واریانس تک متغیری استفاده شد که یا نه پیوندهای شیمیایی )پیوند یونی و پیوند کوواالنسی( وجود دارد

 دهد بین متغیرهای پژوهش با جنسیتمتغیری نشان میطور که نتایج تحلیل واریانس تکآورده شده است. همان 2آن در جدول 

ال در نمودارهای چنین درصد پاسخگویی دختران و پسران به تفکیک هر سوهم (.p >45/4شود )تفاوت معناداری مشاهده نمی

 ود.شدهد تفاوت معناداری بین میزان پاسخگویی به هیچ یک از سواالت آزمون مشاهده نمیآورده شده است که نشان می 3تا  1
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 متغیر مستقل
متغیر 

 وابسته

مجموع 

 مجذورات
DF 

 نمیانگی

 مجذورات
F P 

2 η 

 

مفهوم پیوند 

 شیمیایی
 

 جنسیت

745/31 1 745/31 084/8 445/4 444/4 

 444/4 225/4 487/4 784/1 1 784/1 پیوند یونی

پیوند 

 کوواالنسی
884/7 1 884/7 322/4 505/4 444/4 

 

 گیریبحث و نتیجه

 عقاید نآ در که دهدمی نشان را حالتی و کندمی اشاره درهم مفاهیم و غیرعلمی باورهای و افکار قبلی، تصورات به فهمی کج

 سادگیبه و هستند رماندگا و یقو ربسیا هافهمیکج(. 1348 خدایی، عظمت،) است مغایر کامالً مدرن علمی تفسیر با آموزاندانش

 ایبر مگا لیناو. شود یجلوگیر هاآن گیریشکل از ها،فهمیکج تصحیح روی بر تمرکز جایبه است بهتر بنابراین شوند،نمی حصالا

 یکیژگواپد ییامحتو نشدا هایمؤلفه از یکی آموزان،دانش  تشتباهاا از گاهیآ. ستهاآن شناخت ها،فهمیکج دیجاا از یجلوگیر

 .دارد شیمی ییامحتو نشدا تشکیل ایبر مهمی هجایگا که ستا

 از هک است کوواالنسی و یونی پیوند تفاوت تشخیصدمع به طمربو تحقیق ینا در شدهشناسایی هایفهمیکج ترینعمده

 ملکا حشر و توصیف معد هافهمیکج گونهاین وزبر الیلد از یکی. هست نهم علوم درسی کتاب مباحث ترینگسترده و ترینمهم

 اعنوا زا یگرد یکی عناصر شدن هشتایی یقاعده و ذرات پایداری به طمربو هایفهمیکج. است سیدر کتب در مبحث ینا

 هشوپژ ینا در که ستا هاییفهمیکج از نیز پیوند ماهیت صحیح درک عدم. ستا هشوپژ ینا در شدهشناسایی یجرا هایفهمیکج

 کوواالنسی پیوند  مبحث در. هستند فهمیدچارکج پیوند تشکیل علت و پیوند عنو تشخیص در آموزاندانش چنینهم. شد شناسایی

 واستهخ آموزاندانش از که سؤالی در کهطوریبه ندارند کافی درک هاالکترون گذاشتن اشتراک به یوهنح یدرباره آموزاندانش

 که بودند داده اشتباه پاسخ هاآن % 55 شودمی تشکیل کوواالنسی پیوند چند هیدروژن، اتم چهار و کربن اتم دو وجود با بود شده

 شتربی همه از ترکیب کدام پیوندهای تعداد بود شده پرسیده که 12 سؤال در نینهمچ. است مبحث این در عمیق فهمیکج دهنده نشان

. تاس کوواالنسی پیوند برقراری نحوه از درست درک عدم و فهمیکج از حاکی که بودند داده اشتباه پاسخ % 37 حدود است

 عنو چه که هندد تشخیص بتوانند باید وزانآمدانش ،یونی پیوند تشکیل هنحو به طمربو آموزاندانش هایپاسخ سیربر در همچنین

 دبودن نتوانسته و بودند فهمیکج دچار زمینه این در آموزاندانش از برخی اما هندد تشکیل یونی پیوند یکدیگر با توانندمی یعناصر

 .کنند انتخاب را صحیح پاسخ

 مانع تواندیم که هستند پیوندهای به مربوط باحثم در متعددی هایفهمیکج دارای آموزاندانش که داد نشان تحقیق این نتایج

 معلمان ات است الزم پس نماید، ایجاد مشکل دوم متوسطه دوره در شیمی یادگیری در و شود مفاهیم این عمیق و معنادار یادگیری از

 .نمایند اقدام  هافهمیکج این رفع و شناسایی به نسبت
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