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مقدّمه
دانش آموزان پيش از ورود به کالس درس ،فرصتهای بسياری در اختيار دارند تا دربارهی دنيای
پيرامون خود و انواع پدیدههای علمي ،تصورات و الگوهای ذهني گوناگون بسازند .دانش آموزان درباره
برخي مفاهيم و پدیده های علمي تصوراتي دارند که برخالف پدیده های علمي پذیرفته شده هستند.
(آلن)2010 ،1
گاهي اوقات مفاهيمي که دانش آموزان درک ميکنند نميتواند به درستي پدیدههای علمي را
توضيح دهد و سرانجام از مفاهيم علمي منحرف ميشوند .این اختالف بين نقطه نظرات دانش آموزان
و نظریه های پذیرفته شده علمي که مانع یادگيری معني دار و دائم دانش آموزان ميشود ،کج فهمي
ناميده ميشود که در منابع دیگر به تصور های جایگزین ،استدالل عاميانه ،تصورات قبلي و ...از آن
نامبرده ميشود( .ميرزایي و قلخاني )1395 ،ویژگي اصلي کج فهميها این است که دانش آموزان
تعاریف جایگزین را برای مفاهيم مورد مطالعه ایجاد ميکنند و بسياری از آنها به این کج فهميها به
عنوان یک واقعيت علمي اعتقاد دارند و تغيير چنين اعتقاداتي بسيار سخت است( .باشِر)2018 ،2
ادراک در فهم رفتار انسان بسيار مهم است ،چرا که هر فرد جهان را به گونه ی متفاوتي درک
ميکند .هر آنچه ما ميبينيم یا احساس ميکنيم لزوماً عين واقعيت نيست .ادراک فرایندی است که
افراد ،به وسيله آن ،پنداشت ها و برداشت هایي را که از محيط خود دارند ،تعبير و تفسير ميکنند و
بدین وسيله ،به آنها معني مي دهند .وقتي ادراک ما با واقعيت منطبق نباشد ،گفته ميشود دچار
خطای ادراک شده ایم( .زارع و شریفي )1395 ،بسياری از تصورات و باور های انساني ناشي از ادراک
است و اگر انسان در ادراک خود دچار خطا و اشتباه شود ،بي تردید باورهای او نيز از خطا و اشتباه
در امان نميمانند .حال اگر این خطای ادراکي در مفاهيم علمي اتفاق بيفتد نميتوان بر آموختههای
علمي نيز اعتماد کرد و ممکن است در پي خطای ادراکي ایجاد شده ،مفاهيم علمي نيز بطور نادرست
و یا ناقص آموخته شود.
کج فهمي زماني رخ ميدهد که درک فرد از موضوعي با مفهوم و ماهيت درست آن یکسان نباشد.
اشتراک کج فهمي در سراسر فرهنگ ها و جوامع مختلف نشان ميدهد که اثرات خارجي مانند
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شيوههای آموزشي ،کتابهای درسي و اتکای بيش از حد زبان روزمره را باید به عنوان منابع بالقوه سوء
تفاهم در نظر گرفت( .انارکي و همکاران)1394 ،
عوامل بسياری را ميتوان منشا کج فهميهای کودکان معرفي کرد .تجربههای گذشته کودک،
مشترک بودن برخي از لغات در زبان علمي و غيرعلمي ،عدم توجه به واژههای علمي به کار برده شده
در کالس درس ،متن و تصاویر کتابهای درسي ،روش تدریس معلم و غيره ،همگي در شکل گيری
کج فهميهای کودکان نقش دارند( .بدریان و همکاران .)1392،بسياری از تصورات ذهني دانش
آموزان نتيجه تجربه های روزانه ،مشاهده پدیدههای علمي و کاربرد علم و فناوری در زندگي
انسانهاست و زماني که در کالس درس درباره آنها صحبت ميشود ،ميتواند به عنوان پيش تصور یا
یادگيری پيشين نمایان شده و بر فرایند یاددهي – یادگيری تاثير بگذارد .تصورات بدیل و غير علمي
دانش آموزان از عوامل مهمي هستند که مانع یادگيری معني دار و اثر بخش شده و بر تداوم یادگيری
در پایههای باالتر نيز تاثير منفي ميگذارد( .گونن 1و کوجاکایا)2010 ،2
این پژوهش در صدد است تا با جمع آوری و تلخيص پژوهشهای انجام یافته در خصوص کج
فهمي های دانش آموزان دوره ابتدایي در درس علوم تجربي ،محققان و معلمان را هر چه سریعتر با
این کج فهمي ها آشنا سازد .روشن است که هر چه معلمان با کج فهميهایي که دانش آموزان با آنها
روبروست بيشتر آشنا باشند ،برنامه درسي و کالسي خود را به گونه ای تنظيم خواهند کرد که در آن
مطالب درک صحيحي به دانش آموزان خود ارائه دهند و حد االمکان از بروز کج فهمي در دانش
آموزان شان جلوگيری کنند .در مطالعات و بررسيهای صورت گرفته توسط نویسندگان مقاله،
مشخص شد که در حوزه کج فهمي های علوم تجربي مقطع ابتدایي پژوهشهای بسياری در داخل و
خارج از ایران صورت گرفته است که به اهمّ آنها در مقاله اشاره شده است اما پژوهشي که مشابه
یافته های تمامي مطالعات صورت گرفته در این حوزه را جمع آوری و تلخيص کرده باشد نيافتيم.
روش پژوهش
تا جایي که پژوهشگران بررسي کردند تاکنون ،مطالعه جامعي که نتایج تمامي مطالعات صورت
گرفته در حوزه کج فهميهای رایج دانش آموزان مقطع ابتدایي در درس علوم تجربي را جمع آوری
کرده باشد یافت نشد ،لذا نویسندگان این مقاله در صدد این کار بر آمدند .ابتدا تمامي مطالعات صورت
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گرفته در این حوزه را از منابع داخلي و خارجي جمع آوری کردند و پس از طبقه بندی آنها به مطالعه،
خالصه نویسي و یادداشت برداری از آنها پرداختند .در نهایت با طبقه بندی دوباره خالصه ها ،تمامي
مطالعات صورت گرفته در این حوزه را تلخيص و گرد همآوردند تا نتایج مطالعات انجام شده در این
حوزه را برای پژوهشگران ،معلمان ،دانشجو معلمان و  ...تسهيل نمایند .گفتني است در این پژوهش،
از روش مطالعه و بررسي کتابخانه ای و از ابزار فيش برداری برای جمع آوری اطالعات استفاده شد و
درباره نتایج حاصل مراحل سه گانه توصيف ،تحليل و تبيين اعمال گردید.
نتایج و بحث
بررسي ها نشان داده است که دانش آموزان دوره ابتدایي کج فهمي های گوناگوني درباره مفاهيم
علمي دارند .در این بخش به بررسي پژوهشهای صورت گرفته در خصوص کج فهميهای دانش
آموزان دوره ابتدایي در درس علوم تجربي ميپردازیم:
 -1مفهوم تبخیر و میعان

پدیده تبخير و ميعان جزوه پدیدههایي است که روزانه و در زندگي روزمرهمان با آن مواجه هستيم
و در کتابهای درسي نيز از همان دوره ابتدایي این مفاهيم به دانش آموزان آموخته ميشود .به عنوان
مثال در کتاب درسي علوم سوم ابتدایي آمده است که آب حالت مایع دارد .هنگامي که به اندازه
کافي گرما دریافت کند بخار شده و به حالت گاز تبدیل ميشود.
تاکنون پژوهشهای ارزشمندی در زمينه بررسي کج فهميهای دانش آموزان در زمينه فرایندهای
تبخير و ميعان صورت گرفته است .راسل 1و همکارانش ( )1989گزارش کردهاند که اکثر کودکان 9
ساله پدیده تبخير آب را قبول دارند اما تمرکز بيشتر آنها بر آب باقي مانده است .بيشتر آنها معتقدند
که اگر مقداری آب در ظرف در باز قرار داده شود ،پس از چند روز مقداری از آن بخار ميشود و در
نتيجه مقدار آب کم ميش ود .اما یک عامل خارجي مانند خورشيد یا یک نفر دیگر را مسئول آن
ميدانند .همچنين بعضي از کودکان شاید فکر کنند وقتي که آب در مقابل چشم آنها ميجوشد ،بدنه
کتری آنرا جذب ميکند .آزبورن 2و کاسگرو )1983( 3پژوهشي در مورد تصورات کودکان درباره پدیده
ميعان انجام دادند .آنها یک بشقاب را در مسير بخارهایي قرار دادند که از کتری در حال جوشيدن
خارج مي شد و درباره تغييرات روی داده در سطح بشقاب پرسيدند .اکثر کودکان  10الي  13ساله
1
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گفتند که بشقاب مرطوب شده است .بعضي از کودکان نيز گفتند که بخار ضمن برخورد با بشقاب
به آب تبدیل شده و به حالت اوليه برگشته است .در این مطالعه فقط حدود  25درصد دانش آموزان
 13الي  17ساله که مورد مصاحبه قرار گرفته بودند پاسخ درست دادند.
بدریان ( )1394در پژوهشي تصورات و کج فهميهای دانش آموزان پایه سوم ابتدایي را در مورد
پدیدههای تبخير و ميعان بررسي کرد .نمونه آماری این پژوهش  132نفر از دانش آموزان دختر از
چهار مدرسه دولتي دخترانه در چهار مرکز استان ( مراکز استانهای کردستان ،بوشهر،گيالن و خراسان
جنوبي) که در سالتحصيلي  1393-94در پایه سوم ابتدایي مشغول به تحصيل بودند به روش نمونه
گيری تصادفي خوشهای مرحله ای انتخاب گردید .در این پژوهش به منظور گرد آوری اطالعات از
آزمونهای تشخيصي انشایي و مصاحبه های نيمه ساختار یافته استفاده شد .پرسشنامه تهيه شده در
این مطالعه شامل  5فعاليت و  10سوال تشخيصي به صورت باز پاسخ در باره پدیدههای تبخير و
ميعان و اثر گرما بر این پدیدهها بود.
در بررسي پاسخهای این پژوهش ،مجموعه پاسخ های دانش آموزان در  4دسته درک کامل ،درک
جزئي ،کج فهمي و عدم درک تقسيم بندی شدند و پس از تحليل پاسخ های دانش آموزان مشخص
گردید به طور ميانگين پاسخ  31/76درصد از دانش آموزان به سواالت در دسته درک کامل30/29 ،
درصد از دانش آموزان در دسته درک جزئي 28/99 ،درصد از دانش آموزان در دسته کج فهمي و
 8/85درصد از دانش آموزان در دسته عدم درک قرار گرفتند.
بر خي از کج فهمي هایي که در پاسخ های دانش آموزان مشاهده مي شد عبارتند از:
 در فرایند خشک شدن دستمال خيس ،آب از دستمال خيس خارج شده و به زمين فرو رفته است. در فرایند خشک شدن دستمال خيس ،آب دستمال خيس توسط گرد و خاک هوا جذب شده است. اگر دستمال خيس توسط باد تکان بخورد آب آن زودتر پخش ميشود. در هوای آزاد آب زودتر به طرف ابرها رفته و دستمال خشک ميشود. کم شدن سطح آب یک ليوان در طي چند روز متوالي در اثر جذب توسط ليوان اتفاق افتاده است. در پدیده خشک شدن آبرنگ روی کاغذ ،آب جذب کاغذ شده است. در پدیده خشک شدن آبرنگ روی کاغذ ،آب در آبرنگ حل شده و از بين رفته است.و ...
به گفته بدریان ( )1394بررسي پاسخهای داده شده به سواالت پرسشنامه نشان داد که دانش
آموزان پایه سوم ابتدایي کج فهميهای بسياری در زمينه پدیده تبخير و ميعان و تاثير گرما بر آنها
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داردند و آموختههای آنان در پایه های پایين تر نتوانسته است مانع بروز این کج فهميها شود.
یافتههای این مطالعه نشان داد که با وجود درک مفهومي تبخير و ميعان از سوی برخي از دانش
آموزان همچنان نياز است که در آموزش مفاهيم مرتبط با چرخه آب و تغيير حالت مواد از مایع به
گاز و برعکس توجه و دقت کافي به عمل آید .در این مطالعه از دانش آموزان انتظار ميرفت که از
وجود بخار آب نامرئي در هوا آگاه باشند .همچنين درک کنند که آب ميتواند در اثر گرمای محيط
تبخير و بخاری نامرئي و بدون بو تبدیل شود که این بخار نامرئي با سرد شدن دوباره به آب تبدیل
شود .همچنين این مطالعه نشان داد بسياری از دانش آموزان در درک ارتباط بين تبخير و گرما،
همچنين ارتباط ميان ميعان و گرما و وجود رطوبت در هوا ،مشکل دارند و دچار کج فهمي هستند.
بدریان ( )1394معتقد است که طبق نتایج بدست آمده از این مطالعه ،بيشترین کج فهمي دانش
آموزان در درک مفهومي رابطه ميان تبخير ،گرما و ميعان است.
 -2مفهوم نور

انسانها معموال اطالعات پيرامون خود را از طریق حس بينایي و به کمک نور دریافت ميکنند.
بنابر این شناخت هر چه دقيق تر رفتار نور و پدیدههای مرتبط با نور شناسي جایگاه ویژهای در بين
علوم دارد.
صفری ( )1395مطالعهای در خصوص ميزان درک دانش آموزان دوره ابتدایي درباره نور و مفاهيم
مرتبط و همچنين کج فهميهای احتمالي آن انجام داد .یافتههای این مطالعه نشان ميدهد که برای
آموزش اثر بخش مفاهيم مرتبط با نور در دوره ابتدایي ،باید از روشهای تدریس ویژه ای ( همچون
تدریس گروهي در آزمایشگاه به وسيله ابزار) استفاده کرد تا از بروز کج فهمي جلوگيری به عمل آید.
در این پژوهش مشخص شد که بسياری از دانش آموزان معتقدند که نور فقط در محيطهای روشن
یافت ميشود .این کج فهمي در تجربههای پيشين و گفت وگو های روزمره عاميانه ریشه دارد و با
دید علمي رایج دربارهی نور (که نوعي انرژی است و ميتواند از نقطهای به نقطه دیگر حرکت کند)
مغایر است .کج فهمي دیگر کودکان در رابطه با حرکت نور این است که نور در شب حرکت نميکند
و به همين دليل است که تاریکي اتفاق ميافتد .همچنين بسياری از کودکان معتقدند که برای دیدن
اجسام باید نور از چشم به جسم بتابد که مغایر حقيقت علمي است.
 -3مفهوم انرژی

بررسی مطالعات انجام شده درباره کج فهمیهای رایج دانش آموزان ...
در بررسي کج فهميهای دانش آموزان در مورد مفهوم انرژی ،پژوهشهای متعددی صورت گرفته
است .ساقالم ارسالن  )2009(1و واتز )1983( 2در بررسيهای خود دریافتند که از نظر بسياری از
دانش آموزان همه انرژیها تجدید پذیرند .ترامپر )1993( 3دریافت که دانش آموزان در درک مفهومي
واژه اتالف انرژی مشکل دارند .ساقالم ارسالن و کورناز )2009( 4اعالم کردند که اغلب دانش آموزان
درکي درست از حالتهای مختلف انرژی ندارند و در تشخيص واحد توان و انرژی ناتوان هستند.
بدریان و صفری ( )1395در پژوهشي به بررسي تصورات و کج فهميهای دانش آموزان پایه ششم
ابتدایي درباره مفهوم انرژی پرداختند .جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان پایه ششم مشغول
به تحصيل در مدارس ابتدایي شهر تهران در سال  1393-94است و نمونه آماری این پژوهش 136
نفر از دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایي از دو آموزشگاه دولتي منطقه  14شهر تهران بودند که با
روش نمونه گيری تصادفي خوشه ای مرحله ای انتخاب شده بودند .آنها در این پژوهش از آزمونهای
تشخيصي انشایي و مصاحبه نيمه ساختار یافته استفاده کردند .پرسشنامه تهيه شده برای این پژوهش
شامل  9سوال باز – پاسخ در مورد مفهوم انرژی و کاربرد های آن ،ارتباط انرژی با نيرو و کار ،ماهيت
و ساختار انرژی ،انتقال انرژی ،انواع انرژی و تبدیالت انرژی بود.
در بررسي پاسخهای دانش آموزان ،پاسخ های آنها در  4دسته درک کامل ،درک جزئي ،کج فهمي
و عدم درک دسته بندی گردید و پس از تحليل نتایج مشخص گردید پاسخ های حدود  37درصد از
دانش آموزان در دسته درک کامل ،حدود  21درصد دانش آموزان درک جزئي ،حدود  32/43درصد
دانش آموزان کج فهمي و حدود  8/82درصد از از دانش آموزان در دسته عدم درک از  9سوال ارائه
شده دسته بندی شدند.
برخي از کج فهميهای دانش آموزان که در طي این پژوهش به آنها پي برده شد عبارتند از:
 هنگامي که انرژی مصرف ميشود کار انجام ميگيرد. فقط اجسام زنده دارای انرژی هستند. انرژی در نفت بصورت مایع ذخيره شده است و ميتواند بسوزد. با یک ميکروسکوپ قوی ميتوان انرژی درون نفت را دید. وقتي آب جوش سرد ميشود انرژی گرمایي از بين ميرود.1
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 هميشه در باتری انرژی شيميایي به انرژی الکتریکي تبدیل ميشود. انرژی الکتریکي فقط به انرژی نوراني تبدیل ميشود.و ...
بررسي پاسخهای داده شده به سوالهای پرسشنامه نشان داد که دانش آموزان پایه ششم ابتدایي
کج فهميهای بسيار در زمينه تعریف انرژی ،مفهوم انرژی و تبدیل انرژی دارند و آموختههای آنان
در پایههای پایين تر نتوانسته است مانع از بروز این کج فهميها شود.
یافتههای این مطالعه نشان داد که عليرغم درک مفهومي انرژی از سوی برخي دانش آموزان ،همچنان
نياز است که در آموزش مفاهيم مرتبط با ماهيت انرژی ،تبدیل انرژی ،ذخيره سازی انرژی و معرفي
منابع انرژی توجه و دقت بسيار به عمل آید .در این مطالعه از دانش آموزان انتظار ميرفت که از
مفهوم و ماهيت انرژی و کاربرد های آن آگاه باشند در حاليکه این مطالعه نشان داد که بسياری از
دانش آموزان در درک ارتباط ميان انرژی و کار ،شرایط انجام پذیری کار و ارتباط ميان نيرو و انرژی
مشکل دارند و دچار کج فهمي هستند .در مطالعه گفته شده مشخص گردید که بيشترین کج فهمي
دانش آموزان در درک مفهومي انرژی ،ذخيره سازی انرژی ،تبدیل انرژی و پایستگي انرژی است.
 -4مفهوم سوختن و شعله

شعله و پدیده سوختن از رایج ترین و آشنا ترین واکنش های شيميایي است که همواره در زندگي
روزمره شاهد آن هستيم  .از این رو دانش آموزان سعي مي کنند از مشاهدات و تجربيات خود برای
درک دانشي که در این فرایند رخ مي دهد استفاده کنند اما بيشتر این درک ها با مفاهيم علمي در
مورد پدیده سوختن ناسازگار است.
در پژوهشي که توسط بوجوود )1991( 1انجام گرفت اکثر دانش آموزان بر اساس مشاهدات خود
هنگام سوختن شمع به این نتيجه رسيدند که شمع هنگام سوختن تنها ذوب ميشود و یا الکل هنگام
سوختن تبخير ميشود زیرا مجبور ب ودند در دوره های آموزشي خود مدام مخزن الکل را پر کنند.
پس نتيجه گرفتند که مواد در حين سوختن تغيير شيميایي ندارند .در واقع این مطالعه نشان داد که
دانش آموزان عباراتي مانند تغيير شيميایي و تغيير فيزیکي را مورد استفاده قرار دادند بدون اینکه به
اهميت علمي آنها توجهي داشته باشند .محمودی و موسوی ( )1399طي پژوهشي که با عنوان
بررسي کج فهمي های دانش آموزان در مفهوم سوختن و شعله انجام دادند به این نتيجه رسيدند که
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اکثر دانش آموزان در مفاهيم سوختن و شعلع دچار کج فهميهایي هستند .بو )1995( 1در طي یک
مطالعه ،تصورات غلط زیر را که با فرایند سوختن در ارتباط هستند مشخص کرد:
 برخي دانش آموزان تصور ميکردند که فلزات ذوب ميشوند اما نميسوزند. برخي دانش آموزان تصور ميکردند که فلزات اکسيد ميشوند اما نميسوزند. برخي دانش آموزان تصور ميکردند که فقط ترکيبات حاوی کربن قادر به سوختن هستند. برخي دانش آموزان تصور ميکردند که سوختن ميتواند بدون اکسيژن انجام شود.و ...
 -5مفهوم گرما و دما

دما و گرما از جمله اساسي ترین مفاهيم علمياند که هم در برنامه درسي مدارس و هم در زندگي
روز مره اهميت فراواني دارند .آموزش این مفاهيم از پایه اول ابتدایي آغاز ميشود و در پایههای باالتر
نيز بصورت تخصصي تر ادامه ميیابد .از آنجایي که مفهوم گرما یکي از مفاهيم اصلي و کليدی در
آموزش علوم تجربي است ،درک بسياری از پدیدههای فيزیکي و شيميایي منوط به درک درست
چنين مفهومي است .تقریبا همه کتابهای درسي علوم تجربي دوره های ابتدایي و متوسطه اول و
همچنين فيزیک و شيمي دوره دوم متوسطه با مفهوم گرما و دما سر و کار دارند.
مطالعات متعددی در خصوص بررسي تصورات دانش آموزان در مورد دما و گرما صورت گرفته
است .بررسيهای انجام گرفته توسط ناصری آذر ( )1391نشان ميدهد که دانش آموزان دوره ابتدایي
درک مفهومي درستي از مفهوم گرما و دما و تفاوت بين این دو واژه علمي ندارند .مطالعات احمدی
( )1391نشان مي دهد که دانش آموزان دوره راهنمایي نيز نتوانسته اند از مفهوم گرما و دما در
موقعيتهای یادگيری جدید به درستي استفاده نمایند .پژوهشهای اریکسون  )1985(2نشان داد که
بيشتر دانش آموزان انتقال گرما از اجسام گرم به اجسام سرد را باور دارند .اما معتقدند که دمای یک
جسم به اندازه آن مربوط است .یعني هر چه اندازه جسم بيشتر باشد دمای آن نيز بيشتر خواهد بود.
تایبرغين )1985( 3طي مطالعاتي که روی دانش آموزان  12ساله انجام داد متوجه شد که دانش
آموزان تصور ميکنند که گرما «داغ» است اما دما ميتواند سرد یا داغ باشد .یا برخي از دانش آموزان
معتقدند که تفاوتي بين گرما و دما وجود ندارد.
1
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بدریان و همکاران ( )1392پژوهشي جهت بررسي کج فهميهای دانش آموزان پایه پنجم ابتدایي
در مورد مفهوم گرما و دما انجام دادند .جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان پایه پنجم
ابتدایي مشغول به تحصيل در مدارس ابتدایي شهر تهران در سالتحصيلي 1390-91مي باشد و نمونه
آماری این پژوهش  136نفر از دانش آموزان پسر از چهار آموزشگاه دولتي پسرانه منطقه  6تهران
ميباشد که به روش نمونه گيری تصادفي خوشه ای انتخاب شدند .پژوهشگران این مطالعه از آزمونهای
تشخيصي انشایي و مصاحبه های نيمه ساختار یافته استفاده کردند .پرسشنامه تهيه شده در این
پژوهش شامل  5سوال تشخيصي چند گزینهای و باز پاسخ در مورد مفاهيم گرما ،دما و تعادل گرمایي
بود که دانش آموزان از طریق انتخاب گزینه مناسب و ارائه توضيحات به آنها پاسخ ميدادند.
محققان این پژوهش پاسخهای دانش آموزان را در  4دسته درک کامل ،درک جزئي ،کج فهمي و
عدم درک دسته بندی کردند و پس از تحليل نتایج مشخص گردید پاسخ های حدود  24/85درصد
از دانش آموزان در دسته درک کامل ،حدود  17/79درصد دانش آموزان درک جزئي ،حدود 31/03
درصد دانش آموزان کج فهمي و حدود  25/73درصد از از دانش آموزان در دسته عدم درک از 5
سوال ارائه شده دسته بندی شدند.
برخي از کج فهميهای دانش آموزان که در طي این پژوهش به آنها پي برده شد عبارتند از :
 ماده ای که داغ تر است گرمای بيشتری دارد. دمای ماده با گرمای آن ارتباط مستقيم دارد. ماده گرم هميشه گرما ميگيرد. انتقال گرما از ليوان دارای آب سرد به ليوان دارای آب گرم است.و ...
بررسي پاسخ های داده شده به سواالت پرسشنامه نشان داد که دانش آموزان پایه پنجم ابتدایي
کج فهميهای زیادی در زمينه مفاهيم گرما ،دما و تبادل گرمایي دارند و آموختههای آنها در پایههای
پایين تر نتوانسته است مانع بروز این کج فهميها شود .یافتههای این مطالعه نشان داد که علي رغم
درک مفهومي گرما و دما از طرف برخي از دانش آموزان ،همچنان نياز است که در آموزش مفاهيم
مرتبط با گرما و دما ،توجه و دقت زیادی به عمل آید .همچنين این مطالعه نشان داد که بيشترین
کج فهمي دانش آموزان در درک مفهومي رابطه بين جرم و گرما و دما ميباشد .در کل یافتههای
مطالعه حاضر نشان داد که دانش آموزان پایه پنجم ابتدایي کج فهميهای زیادی در باره مفهوم گرما

بررسی مطالعات انجام شده درباره کج فهمیهای رایج دانش آموزان ...
و دما دارند و آنها نميتوانند در بسياری از موارد شبيه سازی شده ،آموختههای خود درباره گرما و
دما را بخوبي مورد کاربست قرار دهند.
 -6مفهوم حجم و گنجایش

مفاهيم حجم و گنجایش نيز یکي دیگر از کليدی ترین مفاهيم موجود در برنامه درسي است که
کودکان همواره در زندگي روز مره شان با آن مواجه هستند .هر چند این مفاهيم به طور مستقيم با
درس ریاضيات مرتبط است اما بدليل اهميت ویژه آن و ارتباط آن با مفاهيمي هم چون چگالي ،در
کتابهای درسي علوم تجربي پایههای پنجم و ششم ابتدایي نيز مورد توجه قرار گرفته است.
عظيم پور و همکاران ( )1396در پژوهشي کج فهمي در مفاهيم حجم و گنجایش در بين دانش
آموزان پایه ششم ابتدایي را بررسي کردند .جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پایه ششم ابتدایي
آموزش و پرورش ناحيه  3تبریز در سالتحصيلي  1396-97و نمونه آماری این پژوهش نيز  353نفر
از دانش آموزان پایه ششم ابتدایي ميباشند که بر اساس جدول مورگان بصورت تصادفي خوشهای از
جامعه آماری انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش گفته شده پرسشنامه محقق ساخته
بود که برای سنجش کج فهمي دو مفهوم حجم و گنجایش توسط محققان طراحي شد .پرسشنامه
دارای  10سوال بود که در قالب  5مساله  2سواله بود که یکي مفهوم حجم و دیگری مفهوم گنجایش
را از نظر ميزان درک بررسي ميکرد .پس از پاسخ دانش آموزان به پرسشنامه ها ،محققان پاسخهای
آنان را در  4دسته درک کامل ،درک ناقص ،درک اشتباه و فقدان درک تقسيم بندی کردند و پس از
تحليل و دسته بندی داده ها مشخص گردید که در سواالت مربوط به حجم  11/4 ،درصد پاسخهای
دانش آموزان در دسته درک کامل 15/4 ،درصد پاسخها در دسته درک ناقص 66/3 ،درصد پاسخها
در دسته درک اشتباه و  6/9درصد پاسخها در دسته فقدان درک قرار گرفتند .در سواالت مربوط به
گنجایش نيز  15/08درصد از پاسخها در دسته درک کامل 25/82 ،درصد از پاسخها در دسته درک
ناقص 49/76 ،درصد از پاسخها در دسته درک اشتباه و  9/34درصد از پاسخها در دسته فقدان درک
قرار گرفتند.
نتایج این مطالعه نشان داد که بسياری از دانش آموزان پایه ششم ابتدایي در درک درست از
مفاهيم حجم و گنجایش مشکل دارند .نتایج این پژوهش اهميت توجه بيشتر به آموزش مفاهيم
حجم و گنجایش را خاطر نشان مي سازد .این دو مفهوم در آموزشهای آتي دانش آموزان اهميّت
بسزایي دارند و کج فهميهایي که در دوره ابتدایي بنيان گذاشته ميشود مي توانند در سالهای
متمادی جریان یابد و چه بسا بسياری از معلمان ،خود دچار کج فهمي باشند و این کج فهمي ناشي
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از دوره تحصيالت ابتدایي خود آنان باشد .در این راستا توصيه ميشود که مسئوالن آموزش و پرورش
آموزشهای الزم را در این زمينه برای معلمان فراهم نمایند تا آنان نيز به آموزش صحيح دانش آموزان
بپردازند.
نتیجه گیری
بررسي پژوهشهای صورت گرفته در زمينه کج فهميهای دانش آموزان ابتدایي در درس علوم
تجربي نشان داد که دانش آموزان در بسياری از مباحث از جمله انرژی  ،سوختن و شعله ،پدیده
تبخير و ميعان  ،نور  ،دما و گرما  ،حجم و گنجایش و  ...با کج فهميها و تصورات نادرست بسياری
مواجه هستند .همانگونه که گفته شد این کج فهميها ممکن است ریشه در تجربيات دوران کودکي
فرد داشته باشد و یا ممکن است مربوط به دالیل دیگری از جمله مشترک بودن لغات در زبان علمي
و غيرعلمي و  ...باشند.
گاهي مشاهده ميشود که خودِ معلمان نيز در اثر تصورات نادرست القا شده بر اثر تجربات دوران
کودکي دچار کج فهميهایي هستند و طبيعتاً کج فهميهای معلمان نيز ریشه در تصورات نادرست
دوران تحصيل و کودکي آنان دارد .لذا به منظور کاهش کج فهميهای دانش آموزان ،ابتدا باید خود
معلمان با مطالعه دقيق و کامل مفاهيم و مطالب علمي تصورات نادرست احتمالي خود را اصالح کنند.
همچنين معلمان بایستي با مطالعه نتایج مقاالت و پژوهشها ،موضوعاتي که اکثر دانش آموزان در
آنها دچار کج فهمي هستند را شناسایي کرده و روش های گوناگوني را در تدریس خود به کار گيرد
تا حد االمکان مانع از بروز کج فهمي در دانش آموزان شوند .کمالي و کریمي راد ( )1397طي
پژوهشي دریافتند که روش تدریس همياری تا حد زیادی ميتواند احتمال بروز کج فهمي در دانش
آموزان را کاهش دهد .همچنين مولفان کتب درسي بایستي با استفاده از نظرات کارشناسان ،کتاب-
های درسي را بگونه ای تاليف کنند تا مطالب به روشني به دانش آموزان منتقل شده و دانش آموزان
دچار کج فهمي نشوند.
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Abstract
Primary education is one of the most important periods of education. Because
the basis of science's concepts is learnt in this period. Experimental science
course can be considered as one of the most important courses of this period.
Because what children learn in this course is closely related to the student's
observations of the world around them. It is sometimes observed that pre-school
children's observations lead to a misunderstanding of scientific phenomena in the
student and based on the same misconceptions, the student becomes
misunderstood about the scientific phenomenon. Therefore, after identifying the
misunderstandings of their students, teachers should try to eliminate the
misunderstandings of the students by clarifying the scientific facts to them. The
present study seeks to help researchers, teachers and student-teachers, by
collecting and summarizing all the research done on the misconceptions of
elementary school students in the course of experimental sciences, so that, to be
aware of all the researches in this field and their results, faster and easier if
necessary, and to recognize the common misconceptions that students encounter
in the elementary period of experimental sciences. The present article is a review
article and authors have been used the library method to collect, summarize and
classify information.
Keywords: Misconception, Science education, Elementary education.
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