
١ 

 

هاهادي براي رفع آننشهاي پيشيمي و راه حل يادگيريهاي دانش آموزان در فهميكاوشي در كج  

 
 مرتضي روحاني* و علي رمضاني

گروه شيمي –دانشكده علوم  –دانشگاه زنجان  –زنجان   
45195- 313: صندوق پستي  

rouhani.morteza@gmail.com 
 

  

  :چكيده

كج فهمي زماني رخ مي دهد كه شخص . ايجاد شهرونداني خالق و آشنا با فرآيند تفكر مي كوشد آموزش علوم در همه جوامع براي نيل به

. فرض مي شود به دليل ماهيت ذهني انسان، هر فردي داراي انواعي از كج فهمي است. به مفهومي اعتقاد دارد كه به طور معقول، نادرست است

   .بازنمايي ذهني درست از جهان نيستدر اين مساله هيچ كس دانش كامل ندارد و داراي يك 

هر فردي در انتقال يك مفهوم ممكن است تنها يك . تحريف يك مفهوم، كج فهمي نيست اما ممكن است باعث ايجاد كج فهمي شود

رست باشد، تصور مجموعه از اطالعات را براي ارائه انتخاب كند، گيرنده مي تواند مفاهيم ديگري در باره مفهوم ارائه شده كه ممكن است ناد

كند و حالتي را نشان مي دهد يا سوء تعبيرهاي مفهومي اشاره ميكج فهمي به تصورات قبلي، افكار و باورهاي غير علمي، مفاهيم درهم . نمايد

اشته ها دت چندين تصور ذهني از برخي پديدهيك شخص ممكن اس. مغاير است كه در آن عقايد دانش آموزان با تفسير علمي مدرن كامال

كنند استفاده مي ))تصورات ديگر((نهاد داده و برخي از اصطالح را پيش» نظريه خام يا ساده«بعضي محققان به جاي كج فهمي، عبارت . باشد

 آموزان در يادگيري شيمي و برخي راههاي رايج دانشدر اين مقاله به بررسي اجمالي كج فهمي .بر واژه كج فهمي است ،ترين تاكيدولي بيش

  )3(.ها خواهيم پرداختنهادي براي رفع آنهاي پيشحل

  

  :يابيريشه

- فهمي مي ه بيشتر محققان به اين تصورات كجشوند تصوراتي با خودشان دارند كرد هر كالس يا هر درس جديد كه ميدانش آموزان وا

. ب علت مشخصي ندارندقبلي نشات مي گيرد، اما اغلهاي نادرست شته دانش آموزان و برخي از تدريسها از تجارب گذبعضي كج فهمي. گويند

هاي علمي كه مورد مطالعه، تفسير و تحليل قرار مي گيرند، به فراگير تحميل مي شوند كه با نبودن شكل يا طرح كامل و دقيق، بيشتر نظريه

متناسب  ،دريافت شده با داده هاي موجود دانش آموز به صورت قياسي، تكه هايي از آنها را سرهم مي كند تا مقداري از كل مطلب از پيش

  . شود

  

  :بندي كردهاي زير دستهتوان در مقولهرا مي هافهمي كج

براي مثال بسياري از مردم معتقدند كه جريان آب در . مفاهيم پيش دانسته، مفاهيمي عمومي هستند كه ريشه در تجربيات روزمره دارند - 

  .بينندن را به صورت نهرهاي در جريان ميهاي سطح زميها آب باشد زيرا آن زير زمين بايد به صورت نهرهايي روان

  . هاستي غير از آموزش علمي نظير افسانهعقايد غير علمي، شامل نظرات آموخته شده توسط دانش آموزان از منابع -  

اي آموخته باشند كه حتي اگر اين به گونه آموزان اطالعات علمي را شود كه دانشاين مورد هنگامي ايجاد مي :هاي ادراكيبدفهمي - 

شفتگي پردازند و براي رهايي از آيابي تضاد به وجود آمده نميها در تضاد باشد، به تفسير و علتاطالعات با تصورات قبلي و عقايد غير علمي آن

  .مفاهيم آنها اطمينان كافي ندارند ورديفند كه خود دانش آموزان در مها آنقدر ضعاين مدل. كنندهاي ضعيفي را ارائه ميخود، مدل

ها از كاربرد كلماتي كه در زندگي روزمره يك معني و در زمينه علمي معناي ديگري دارند، اين دسته از كج فهمي: هاي بوميكج فهمي -

، دچار مشكل »اندني كردههاي طبيعي عقب نشييخچال«نش آموزان با اين ايده كه يك دبير زمين شناسي مشاهده كرد كه دا. ناشي مي شود
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جايگزيني كلمه ذوب شدن براي عقب  .شته و در جهت مخالف حركت مي كندهستند زيرا آنها تصور مي كنند يخچال متوقف شده، بازگ

  .كمك مي كند ،»شودتر از تشكيل يخ، ذوب ميچال سريعقسمت جلويي يخ«نشيني به تقويت تفسير صحيح يعني 

. شوندحفظ مي هاي واقعي اشتباهاتي هستند كه در سنين پايين ايجاد شده و در بزرگسالي نيز كامالفهميكج  :هاي واقعيكج فهمي - 

اما اين تصور ممكن است در يك جايي از ذهن . بي معني خواهد بود» كندد نميبار به يك نقطه برخور 2رعد و برق هرگز «آشكارا اين باور كه 

  . شما وجود داشته باشد
  

  :ي اين سوال مي پردازيمحال به بررس

  گيرند؟م پس چرا دانش آموزان ما ياد نمياگر ما تدريس مي كني

تحقيقات، آزمايش مواد برنامه آموزشي و مشاهدات دانش آموزان و معلمان برخي از داليل مشخص را براي آشفتگي و كج فهمي دانش آموزان 

  :بيان مي كند

هاي درسي و بسياري از واحدهاي آموزشي طراحي شده توسط ارائه مفهوم در اغلب كتاب ه سرعتتكامل عقايد دانش آموزان هميشه ب -1

  .معلم پيش نمي رود

  .هاي درسي ممكن است باعث گيج شدن تعدادي از دانش آموزان شودعلمان و كتابزبان استفاده شده توسط م -2

  .هاي درسي يا كالس ارائه مي شود، وجود داردر كتابزمره دانش آموزان و آنچه دبين تجارب رو» ايناشناخته«اغلب تضاد  -3

براي دانش آموزان اگر تجربه كافي از قبل نداشته باشند، لزوما متقاعد ) كه بسيار انتزاعي هستند(ها معرفي تعاريف علمي و فرمول -4

اين . ها درگير مي شوندباره مفهوم، در فعاليتو بحث در  به طور سنتي بسياري از دانش آموزان پس از ارائه درس. كننده يا با معني نيستند

  .ها بيشتر جنبه بازبيني دارند تا پژوهش محورفعاليت

ها گفته شده را بررسي كرده و خود را متقاعد سازند، انتظار مي اغلب پيش از آن كه به دانش آموزان فرصتي داده شود تا آنچه به آن -5

ها فرصتي براي ايجاد احساسي از طريق كشف و توسعه شود تا اين كه به آنه دانش آموزان تحميل ميها بمعموالايده. د مطالب را درك كنندرو

  . ها در طول زمان داده شودلمد/ عقايد

هاي خودشان پيش زان را به سمت تشكيل عقايد و مدلبرآورد باورها از تجارب شخصي، شهودگرايي و احساس متداول، اغلب دانش آمو -6

خوانند يا توسط يهاي درسي خود مكات با آنچه دانش آموزان در كتاببه نظر مي رسد اين تجارب و ادرا. مي سوق مي دهداز آموزش رس

  .ها گفته مي شود در تناقض استمعلمانشان به آن

ها هاي نادرست آنتواند موجب تغيير ايدهشود نا موفق باشد، نميايد آغازي دانش آموزان ناميده ميچه عقآموزشي در شناسايي آن اگر -7

  .توانيد يك دوره درمان را بدون آزمايش عاليم اوليه تجويز نماييدشما نمي. در بيماري است پزشكاين موضوع شبيه تشخيص يك . شود

وصيف تي كه به هنگام تاغلب به اشتباه فرض مي كنند كه دانش آموزان يك مفهوم را براساس كلما) هاحتي آزمون(معلمان و مدارس  -8

  .اصطالحات علمي دليل كافي براي يادگيري نيست. اندبرند، درك كردهبه كار مي) مثل تبخير(چيزي 

برد ماهرانه مواد يا تجربه هاي استفاده شده توسط معلمان انفعالي هستند و اين هنگامي است كه دانش آموزان بدون كارغالب اوقات نمايش -9

  .هاي كوچك ساكت نشسته و مشاهده مي كنندنفرادي يا در گروهها به طور اپديده

  . توانند گمراه كننده بوده و موجب كج فهمي شوندهاي درسي و ديگر مواد آموزشي ميهاي دوبعدي در كتابمدل تصاوير، نمودارها و -10

ها با موضوع شوند، از آن جهت كه همانندي قياستي ها مي تواند موجب مشكالل مورد استفاده براي توضيح نظريههاي متداوبرخي قياس -11

ترين شوند و معموليي كه اهميت زيادي دارند ايجاد ميهايان پژوهش آزمايش و استفاده ازمدلها در جرياغلب كج فهمي .اصلي كامل نيست

  .هاي عيني هستندها مربوط به مدلكج فهمي
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برخي كلمات . گردد و به سردرگمي دانش آموزان كمك مي كندتي غيرعلمي استفاده ميغلب در بافكاربرد روزمره از عبارات معين، ا -12

براي مثال گرما باالمي ( .كاربرد متداول اشتباه گرفته شودتواند با هستند و يك كلمه علمي بسادگي مي در زبان انگليسي داراي معاني متفاوتي

   .)رود

فضاهاي . (كه هنوز در يك مرحله واقعي يادگيري قرار دارند بسيار انتزاعي و مشكل هستند ها براي بسياري از دانش آموزانبرخي ايده -13

  .)خالي بين اتم ها و مولكول ها

  )3-1(.شود» دانشجويان خوب دانشگاهي«ها مي تواند موجب مشكالت بيشتري بخصوص براي از بركردن نظريه -14

  

  :ارائه راه حل

  ها را از بين ببريم؟توانيم كج فهميونه ميبه اين موضوع پي برديم، چگحال كه 

هاي مربوط به اين عقايد روبه ها و محدوديتا باورهاي خود و همچنين با تناقضدانش آموزان پيش از پذيرفتن مفاهيم علمي مورد قبول، بايد ب

  :يند مستلزم آن است كه معلماناين فرآ. رو شوند و سپس مبادرت به بازسازي دانش الزم براي درك مدل علمي ارائه شده نمايند

  .كج فهمي هاي دانش آموزان را شناسايي كنند -

  .هاي خود روبه رو شوندكنند كه دانش آموزان با كج فهمي موقعيتي را فراهم -

  . به دانش آموزان در بازسازي و دروني سازي دانش خود براساس مدل هاي علمي كمك نمايند -

هاي دهد كج فهميا توسعه داده كه به شما اجازه ميهاي مفهومي رزمونمي توان آ. ها را شناسايي كردآنها بايد قبل از تصحيح كج فهمي

  .دانش آموزان را تشخيص دهيد

  

  : هاي دانش آموزان مي توان ارائه كرد كه عبارتند ازاه حل را براي نشان دادن كج فهمير 4

يكي از موثرترين ابزارها طرح . ها در چه مطلبي هستنديدانيم اين كج فهمها بايد ببراي نشان دادن كج فهمي. رح كنيدپرسش ط -1

يكي از موثرترين ابزارها براي تشويق دانش آموزان ) علي(سوال است، شواهد تحقيقي نشان مي دهد استفاده از پرسش هاي سببي 

  .ها را آشكار سازيمهاي آنج فهمياست كه به ما فرصت مي دهد ك

ها در ها و مباحثه آنموزان احترام بگذاريد و از تحليلبه نظرات و عقايد دانش آ. عمق و مباحثه برقرار كنيدمحيط امني براي ت -2

 .ها، حمايت كنيد تا در آشكارسازي كج فهمي، موثر واقع شده و باعث تغيير مثبت و دائمي مفهوم شودمورد اطالعات و مشاهده مدل

-استفاده ازمدل ن پژوهش، آزمايش وها در جريااغلب كج فهمي. ا تمايز قايل شويدهين آنها را مقايسه كنيد و بها و واقعيتمدل -3

 .هاي عيني هستندها مربوط به مدلترين كج فهميشوند و معموليي كه اهميت زيادي دارند ايجاد ميهاي

سه  هايدانش آموزان با حالت. هدا نشان در) سه بعدي(هاي فضايي كنيد تا واژگان مخصوص و كج فهمي از چندين مدل استفاده -4

استفاده از چندين مدل . شوندها آشنا ميهاي كالسي با مدلاز طريق تكاليف و تمرين ها مشكل دارند و معموالبعدي مربوط به مدل

از حالت ويژه را با  مي تواند توصيفي) مثل ابر يا اليه الكتروني و ديواره سلولي و غيره(نمايشي عالوه بر واژگان مربوط به متون ديگر 

 )2(.معاني گيج كننده مقايسه كند

  

  :گيريبحث و نتيجه

با  شودنهاد ميپيش .ها مفيد استهاي ممكن و بازبيني آنآزمايشگاه، تامل درباره كج فهمي قبل از معرفي مطلبي جديد در كالس يا

را معلم دانش آموزان اغلب با تنوع تصورات از قبل شكل گرفته، . داهاي اضافي را نيز مورد كاوش قرار دسوال و بحث، كج فهمياستفاده از 

هاي به دانش آموزان در تشخيص كج فهمي ده شده، در چند روز بعد مي توانبا مرور مجدد مفاهيم مشكل يا بد فهمي. متعجب خواهند كرد

براي مثال . ر مورد يك موضوع يا يك پديده، آشكار كردها را مي توان با توضيح خواستن از دانش آموزان درخي از كج فهميب. كردخود كمك 
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حتي دانش آموزاني كه پيش زمينه دبيرستاني قوي دارند نيز . يك اتم را روي تابلو رسم كند خواست كهپيش از ارائه درس، از دانش آموزي 

ل اگر دانش آموزان ابتدا مد. قرار مي دهنديك هسته رسم كرده و الكترون ها را در مدارهاي جداگانه در اطراف آن مانند منظومه شمسي 

هاي قبلي موجود در ذهن فراگيران به معلم بحث گذاشته شود، در شناسايي مدل ها در كالس بههاي آنخودشان را رسم كنند و سپس جواب

  . كمك مي شود
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