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  خالصه

بستگي زيادي به تفكر و باورهاي  ،مورد آنهادر و اظهار نظر  علمي فعال است و چگونگي برخورد دانش آموزان با حقايق يفرايند يادگيري

حتي برخي . توانايي تشخيص و كار با عقايد شكل گرفته ي دانش آموزان از جمله اجزاي كليدي يك راهبرد آموزشي موثر است. قبلي آنها دارد

به هنگام اين دانش آموزان . استفاده مي كنند شدهحفظ  واژه هايمي دهند فقط از  ي به سوال هاهاي درست پاسخآموزان كه از بهترين دانش 

 داليلفراگيران به  .شودآشكار مي ، مفاهيم پرسش هاي مفهومي، قادر به پاسخگويي نخواهند بود و ناتواني آنها در درك عميقبا مواجهه 

ر اين مقاله درك دانش آموزان از خواص د .به آنها كج فهمي گفته مي شود كهمفاهيم علمي مي كنند ا جايگزين ر نادرستي مختلف، تصورات

مورد بررسي قرار گرفته ، تبخير، مقايسه ي حالت مايع و جامد و چرخه آب مايع و مولكول هاي آبي آب و چگونگي ارتباط اين خواص با توده 

كج  مي تواندكه شكل هاي به كار رفته در كتاب درسي تاثير زيادي در يادگيري دانش آموزان داشته و  دمي دهنتايج اين مطالعه نشان . است

درصد دانش آموزان بر اين باورند كه حباب هاي خارج شده از آب تنها حدود سي از طرفي . ايجاد كندفهمي هايي در ذهن دانش آموزان 

همچنين اكثر . مي دانندرا كم جانوران و رطوبت خاك در چرخه آب  ،گياهاننقش نها بيشتر آ. استتشكيل شده  بخار آباز  ،درحال جوش

  .كرده اندتعريف دانش آموزان خواص توده اي آب را جدا از خواص مولكول هاي آب 
  

 چرخه ي آب، ذوب يخ، خواص توده ي آب، كج فهمي :كليد واژه ها

  

  مقدمه 

موانع از كه كج فهمي ها . استصورت گرفته دانش آموزان از علوم و كج فهمي هاي آنها در مورد درك زيادي تحقيقات  دهه هاي اخيردر 

 .مي باشندبا آنها الگوهايي از يادگيري هستند كه با واقعيت هاي علمي همخواني نداشته و در تناقض  معني دار محسوب مي شوند،يادگيري 

يا بر اثر توضيحات متناقضي كه در مدرسه يا بيرون از مدرسه   يك موضوع از آنهادانش آموزان اغلب به علت تفسير شخصي هاي كج فهمي 

در برخي شرايط بيان معلم يا كتاب هاي درسي نيز مي تواند باعث ايجاد  .شكل مي گيرد ،حتي در سنين قبل از مدرسه با آنها مواجه مي شوند

و در برابر  ديده مي شوندان قابل مالحظه اي در آموزش رسمي كج فهمي ها به ميز. كج فهمي يا گسترش كج فهمي هاي دانش آموزان شود

اگر كج فهمي ها شناسايي و تصحيح نشوند به مدت زيادي باقي مانده و به صورت سدي در برابر فرايندهاي ادراكي . بسيار مقاومندنيز تغيير 

در آماده سازي  بسزاييزان در رابطه با مفاهيم علوم تاثير آگاهي معلمان علوم و برنامه ريزان درسي از كج فهمي هاي دانش آمو. عمل مي كنند

هاي دو  آزمون ،سواالت باز پاسخ. كج فهمي دانش آموزان وجود داردرفع تكنيك هاي متعددي براي  .هاي تدريس كارآمد خواهد داشتروش 

معلمان علوم از ترسيم نقاشي نيز براي اطمينان . و مصاحبه ها را مي توان نمونه هايي از اين تكنيك ها دانست مرحله اي، نقشه هاي مفهومي

  .فهمي هاي آنها استفاده مي كنند از درك صحيح علوم توسط دانش آموزان و مشخص شدن كج

شركت كننده همه مواد . ي در مورد چرخه ي مواد در طبيعت مي باشديپژوهش هاگرفته در مورد كج فهمي ها،  از جمله تحقيقات صورت

از آب،  مهم ترين اين مواد براي موجودات زنده عبارتند. موجودات زنده مورد استفاده قرار مي گيرند توسططور پيوسته به  ،چرخهيك در 
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تداوم و ثبات اين ساختارها  و چرخش مواد در سلول ها، بافت ها، ارگانيسم ها، واكنش هاي شيميايي. فسفر و گوگرد اكسيژن، نيتروژن، كربن،

   .استي آب  اهميت ويژهاين امر نمايانگر . دبوسيله آب تضمين مي شو

1عثمان كارداك
مصاحبه براي مشخص كردن كج فهمي هاي دانشجويان علوم دانشگاه هاي تركيه در  ونقاشي خود از ي  مطالعهدر   

معني دار  ،ختن گرايياز منظر سا و چرخه آب يكي از مهم ترين مفاهيم در اكولوژي و محيط زيست است. استفاده كرده استچرخه آب  مفهوم

   .] 1[اهميت زيادي دارد )مانند چرخه آب(موزان در باره ي مفاهيم مربوط به اكولوژي و محيط زيستآبودن اطالعات دانش 

. قرار دادند هرد مطالعوم 1986مفاهيم جايگزين دانش آموزان در رابطه با چرخه مواد در اكوسيستم را در سال   3و اندرسون 2اسميت

كربن دي اكسيد، آب و (دانش آموزان درك كردند كه ماده % 4و فقط  بودموزان حتي پس از آموزش نيز تغيير نكرده آايگزين دانش مفاهيم ج

دانش آموز كالس هفتم خواستند كه  106از  2003در سال  5و هو 4لين. مبادله مي شود و محيط زيست موجوات زندهبين بدن ) مواد معدني

آنها نشان داد كه اكثر دانش آموزان  بررسينتايج . كنندرا تحليل  نقشه مفهومي رسم و سپس آن ها ،موادي ر چرخه در مورد جريان انرژي د

 5-15مطالعه ي خود روي گروه سني  پس از 6بار و تراويس .]2[قادر به ارايه ارتباط بين مفاهيم مختلف در چرخه مواد و جريان انرژي نيستند

در اين محدوده ي سني مشابه تبخير  و مانند تراكم ،مربوط به قسمت هايي از چرخه آب در هواكره ج فهمي هايك دريافتند كه 1991سال در 

 7بار و گاليليبنابر نظر . ]3[باشددر ذهن دانش آموزان شكل گرفته  قبلسال  11ممكن است است بنابراين نتيجه گرفتند كه اين مفاهيم 

  .دنرمشكل دا ب و هوادر درك اختالف بين بخار آ دانش آموزان

بخار آب فقط به هنگام «مشكالتي در فهم  فرايند تبخير دارند و معتقدند كه  يكه دانش آموزان دبيرستان است آنديگر حاكي از  مطالعات 

انسان ها،  درصد دانش آموزان اجزاي زيست كره همانند 10نشان مي دهد كه كمتر از  يشيافته هاي پژوه .] 6[»تابش خورشيد ايجاد مي شود

درصد دانش آموزان اجزايي كه در تعامل بين انسان و چرخه  10به طور مشابه كمتر از . حيوانات و گياهان را در چرخه ي آب سهيم مي دانند

رش، آنها بيشتر به مفاهيم با. دانندهمانند مصرف آب، مناطق مسكوني، چاه ها، فاضالب و آلودگي را در چرخه ي آب دخيل مي  ،ي آب هستند

 .] 7[ابرها و تبخير اشاره مي كنند

 

  روش پژوهش

عثمان پژوهش همچون  مطالعاتبرخي  ازبا الهام بود كه با توجه به اهداف پژوهش و محقق ساخته ابزار گرد آوري داده ها، پرسشنامه 

 5پرسش نامه حاوي  .تگرفته شده اس JCEهمچنين برخي پرسش ها از مجموعه پرسش هاي مفهومي سايت  .استشده  طراحيكارداك 

تحليلي با استفاده از  - تجزيه و تحليل داده ها به طور توصيفي. سوال چند گزينه اي و يك پرسش چند انتخابي بوده است 4سوال؛ شامل 

دانش  186 ،دانش آموز پسر 144 شامل در اين مطالعهنمونه ي آماري . صورت گرفته است   SPSS11افزار به كمك نرمفراواني، درصد فراواني 

  . مي باشدشهر تهران دانش آموز از يكي از مدارس تيزهوشان دخترانه  65معمولي و  ساز مدارآموز دختر 

  

                                            يافته هاي پژوهش

از آنجا كه جيوه فكر مي كنند براي مثال  .ميكروسكوپي نيز وجود دارددر سطح ماكروسكوپي مواد خواص  بر اين تصورند كهدانش آموزان 

توصيف يك مولكول  دربه منظور بررسي اين كج فهمي، پرسشي . نقره اي و مايع است پس اتم هاي فلزي جيوه نيز بايد نقره اي رنگ باشند

ز دو اتم هيدروژن و بي رنگ، مايع، گازي شكل و متشكل ا: ويژگي هاي در نظر گرفته شده به ترتيب گزينه ها عبارت بودند از. آب طرح گرديد

 .يك اتم اكسيژن

به عبارت ديگر دانش آموزان . را انتخاب كرده اند» ت«درصد دانش آموزان گزينه ي  95ديده مي شود بيش از  1همانطور كه در جدول 

ه ي آن نسبت مي بين خواص يك مولكول تك و توده ي مولكولي تفاوت قايل شده و خواص فيزيكي ماده همچون رنگ و حالت ماده را به تود

درصد  7/2درصد دختران و  6حدود . البته انتخاب گزينه ي درست در بين پسران بيشتر از دختران بوده است. دهند نه به يك مولكول تك

                                                           

 -١ Osman Car dak            ٢- Smit         ٣- Anderson          ۴- Lin    ۵- Hu          ۶- Bar & Travis     ٧- Bar & Galili 
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ح اين رقم در دانش آموزان فرزانگان كه از سط. پسران داراي اين كج فهمي هستند كه خواص توده اي ماده در مولكول آن نيز ديده مي شود

  .درصد كاهش مي يابد 5/1علمي باالتري برخوردار هستند به حدود 

 

در محتواي آموزشي بسياري از كتاب هاي درسي سراسر جهان به پديده هايي اشاره مي شود كه نه تنها براي دانش آموزان آشنا است بلكه 

يكي از كج فهمي هاي بزرگ، . ز اين فرايندها استمايع در حال جوش، مثالي ا. به فرايندهاي قابل مشاهده در محيط زندگي آنها اشاره مي كند

ذره هاي  در موردرا  دانش آموزانپرسش دوم در اين راستا طرح گرديده و عقيده ي  .به ماهيت حباب ها در مايع در حال جوش باز مي گردد

) باكسيژن،  هيدروژن و )آگزينه هاي دانش آموزان بايد يكي از  .هاي خارج شده از آب در حال جوش مورد بررسي قرار مي دهد درون حباب

  . بخار آب را انتخاب مي كردند) ثخال و ) تگرما، ) پهوا، 
  

  

يص نوع ذره هاي تشكيل دهنده ي حباب هاي خموزان در تشآيافته هاي به دست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد كه اغلب دانش 

درصد از دانش آموزان بر اين باورند كه حباب ها از بخار آب تشكيل شده  30تنها . د هستنديدچار كج فهمي شد ،ل جوشحاصل از آب در حا

اين در حالي .  مي باشد 8/25درصد و  2/25به ترتيب با   »ب«و  »آ«هاي مربوط به انتخاب گزينه  ،دختران ميان بيشترين كج فهمي در. اند

  . درصد به وجود هوا و خال در حباب ها اعتقاد دارند 3/24و  درصد 2/31پسران با است كه 

دانش آموزان تيز هوش دو برابر دانش آموزان معمولي مي باشد اما اين گروه نيز كج فهمي قابل  مياناگرچه انتخاب گزينه ي درست در 

  .هستنداكسيژن و هيدروژن  حاويدرصد آنها بر اين باورند كه حباب ها 23توجهي دارند و 

سن، مدل ها به طور فزاينده پيچيده  شبا افزاي. دانش آموزان تمايل دارند از مدل هاي ذهني خود براي توضيح تغيير فاز استفاده نمايند

براي مثال دانش آموزاني كه . دانش آموزان از مدل هاي موجود براي توضيح تمام مشاهدات خود در مورد تغيير فاز بهره مي گيرند. مي شوند

د احتماال براي فرايند تراكم نيز از تركيب اكسيژن و هيدروژن ناي ناشي از جوشيدن آب را داراي گازهاي اكسيژن و هيدروژن مي دانحباب ه

 .آب بر روي جداره ي خارجي يك ليوان پر از آب سرد را مورد بررسي قرار مي دهدتشكيل قطره هاي علت  سومپرسش  .كمك مي گيرند

  :رتند ازگزينه هاي اين پرسش عبا

  .آب موجود در شير از جداره ي ليوان عبور كرده و به بيرون آن نفوذ مي كند) آ

  .بخار آب موجود در هوا با برخورد به جداره ليوان به مايع تبديل شده است) ب

  .اكسيژن هوا با هيدروژن واكنش داده و آب توليد كرده است) پ

  1فراواني نسبي دانش آموزان در پاسخگويي به سوال  -1جدول 

 مجموع بدون جواب ت پ ب آ جنسيت

 100.00 0.00 94.09 0.00 2.15 3.76 دختر

 100.00 0.00 97.22 2.08 0.69 0.00 پسر

 100.00 0.00 95.45 0.91 1.52 2.12 مجموع

 100.00 0.00 98.46 0.00 1.54 0.00  فرزانگان

  2فراواني نسبي دانش آموزان در پاسخگويي به سوال  -2جدول                       

 مجموع بدون جواب ث ت پ ب آ جنسيت

 100.00 1.08 37.10 8.06 2.69 25.81 25.27 دختر

 100.00 1.39 21.53 24.31 4.86 31.25 16.67 پسر

 100.00 1.21 30.30 15.15 3.64 28.18 21.52 مجموع

 100.00 0 61.54 4.62 0 10.77 23.08  فرزانگان
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  .به مايع تبديل مي شود آب درون ليوان تبخير شده سپس در بيرون ليوان) ت

  

  

 

 

 

 

 

 

 
  

يعني مايع شدن بخار آب موجود در  درصد دانش آموزان دليل درست 88/77ت آمده از اين پرسش نشان مي دهد كه سيافته هاي به د

يوان را ديواره ي خارجي ل درصد پسران وجود آب در 4/10درصد دختران و  5/14. مي دانندوجود آب در جداره ي بيروني ليوان  عاملرا  هوا

انتخاب  .درصد دانش آموز تيز هوش انتخاب شده است 3اين گزينه از طرف . ارتباط مي دهندبه تبخير آب درون ليوان و مايع شدن مجدد آن 

  . درصد بيشتر از مدارس معمول مي باشد 20موزان مدرسه خاص آگزينه ي درست در ميان دانش 

. ي مانند انبساط يا انقباض ذره ها براي توجيه پديده ي ذوب و انجماد استفاده مي كنندبرخي از دانش آموزان از ديدگاه هاي ماكروسكوپ

خواسته شده بود مشخص كنند پس از ذوب يخ، سطح  آنهااز . داده شدنشان  به دانش آموزاني يخ شناور در آب  تصوير قطعه در اين پژوهش،

  .نيز پيشنهاد گرديده بود براي هر گزينه دو دليل .آب درون ليوان چه تغييري مي كند
   

4فراواني نسبي دانش آموزان در پاسخ به سوال  

 پ ب آ جنسيت
 بدون جواب

a b c d e f 
 4.30 11.29 11.83 3.76 21.51 38.17 دختر

9.14 
59.68 15.59 15.59 

 9.03 7.64 34.72 7.64 22.92 15.28 پسر
2.78 

38.20 42.36 16.67 

 6.36 9.70 21.82 5.45 22.12 28.18 مجموع
6.36 

50.30 27.27 16.06 

 3.08 12.31 73.85 1.54 4.62 4.62 فرزانگان
0 

9.24 75.39 15.39 
  

دانش آموزان در مدارس عادي گزينه ي درست را انتخاب كردند و اين در حالي است كه % 27.  پاسخ درست بود  dو دليل » ب«گزينه ي 

در پاسخ به اين سوال داراي كج عادي  سدانش آموزان مدار% 70يش از ببنابراين . دليل درست را ارايه داده اندبراي انتخاب خود % 22حدود 

ميزان كج فهمي در دانش آموزان مدرسه فرزانگان . كمتر از دختران استبسيار كج فهمي دانش آموزان پسر در اين مورد  .فهمي هستند

  .اين افراد گزينه ي درست را انتخاب كرده اند% 75بيش از  .مشاهده شده است% 25كمتر از ) تيزهوشان(

آنها كمتر به . فرايند تراكم است طياز نظر دانش آموزان چرخه ي آب شامل فرايند تبخير آب از زمين به هواكره و بازگشت آن به زمين 

ن پرسش فهرستي از عوامل مختلف كه به طريقي در در آخري. عوامل انساني، ديگر موجوات زنده و گياهان در توليد بخار آب توجه مي كنند

گزينه هاي داده شده . آنها مي توانستند هر چند مورد را كه الزم مي دانند انتخاب نمايند. چرخه ي آب سهيم هستند به دانش آموزان داده شد

  :به ترتيب زير بود

 تنفس) خاك         چ) فاضالب          ج) ث   و اقيانوس ها       دريا ها)ت    جانوران     ) پ    گياهان    ) ب     آب هاي سطحي ) آ 

  3فراواني نسبي دانش آموزان در پاسخگويي به سوال  -3جدول 

 مجموع بدون جواب ت پ ب آ جنسيت

 100.00 0.00 14.52 5.91 77.96 1.61 دختر

 100.00 0.69 10.42 7.64 77.78 3.47 پسر

 100.00 0.30 12.73 6.67 77.88 2.42 مجموع

 100.00 0.00 3.08 0.00 96.92 0.00  فرزانگان
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5فراواني نسبي دانش آموزان در پاسخگويي به سوال  -5جدول   

 مجموع بدون جواب چ ج ث ت پ ب آ جنسيت

 100.00 0.00 9.80 5.51 1.43 36.73 4.90 11.43 30.20 دختر

 100.00 0.00 14.60 5.60 2.92 32.60 6.08 7.30 30.90 پسر

 100.00 0.00 11.99 5.55 2.11 34.85 5.44 9.54 30.52 مجموع

 100.00 0.00 16.21 6.32 7.11 25.30 9.09 11.86 24.11 فرزانگان

 

آب هاي سطحي، «ماري اين پرسش نشان مي دهد كه دانش آموزان سه عامل اصلي شركت كننده در چرخه ي آب را به ترتيب آبررسي 

ها در بين پسرها بيشتر از  توزيع انتخاب گزينه. تعلق دارد »فاضالب«كمترين نقش به گزينه ي . مي دانند »وس ها و تنفسدرياها و اقيان

در صورتي كه اين امر در ميان دختران . و از نظر پسرها عامل تنفس نسبت به گياهان نقش بيشتري در توليد بخار آب دارددخترها بوده 

آب هاي سطحي و  كم ترين اثر را به خاك و بيشترين را با فراواني مشابه به ترتيب بهن در مدرسه ي خاص دانش آموزا. برعكس مي باشد

 .ي فرزانگان از پراكندگي بيشتري برخوردار است توزيع انتخاب ها از طرف دانش آموزان مدرسه. درياها و اقيانوس ها نسبت داده اند

  

  بحث و نتيجه گيري

آنها مايع ها و  ،در مراحل اوليه. مي شودگذشت زمان، درك آنها از ماده پيچيده با . ماده هستند ،كودكان تصور مي كنند كه تنها جامدها

 ساختار اتم بابايد درك ماده و تغيير فاز  همگام بادانش آموزان . برخي خواص را ضروري مي دانندوجود گازها را به عنوان ماده مي پذيرند اما 

   .درك دانش آموزان از ماده شامل درك ماكروسكوپي و ميكروسكوپي است. آشنا شوندها و مولكول ها نيز 

هاي منفرد مس  ي مس را به اتم ساله خواص فيزيكي توده 15آموزان  دريافتند كه تقريباً نيمي از دانش 1986و همكارانش در  1زي –بن 

در سطح ماده آنها فرض مي كنند كه خواص ماكروسكوپي . باشد يكروسكوپي از عنصرش ميبنابراين هر اتم، يك نسخه م. دهند نسبت مي

  .] 8  [اتم ها و مولكول ها داراي همان خواص توده ي ماده هستند براين باورند كه دانش آموزان. ميكروسكوپي نيز وجود دارد

براي توصيف مولكول آب زي و همكارانش  -در تحقيق  بن در اين تحقيق بر خالف دانش آموزان شركت كنندهدانش آموزان شركت كننده 

از . خواص توده اي آب را به مولكول ها نسبت نداده اند و را برگزيده اند» ن تشكيل شده استژن و دو اتم هيدروژاز يك اتم اكسي«عبارت 

اين  .دانستمورد ساختار ماده زش آنها در ي آمو مورد شده است را مي توان نحوه در اينجمله عواملي كه موجب درك صحيح دانش آموزان 

و چگونگي با ساختار ماده، اتم ها و مولكول ها آشنا شده اند و ساختار مولكول آب  دوره ي راهنماييپايه اول در درس علوم دانش آموزان 

ص آب و ساختار مولكولي آن را خوا همچنين در شيمي سال اول دوره ي متوسطه نيز اتصال اتم هاي تشكيل دهنده آن را مشاهده كرده اند

     . بيشتر فرا مي گيرند

داراي كج فهمي هاي بسيار هستند كه به نوع نگاه آنها به محيط ي همانند فرايند جوشيدن مايع ايهدانش آموزان در توجيه پديده 

 2آزبورنبنابر مطالعه ي . ]10[مي باشدماهيت حباب ها در مايع در حال جوش  در مورديكي از كج فهمي هاي بزرگ، . اطرافشان باز مي گردد

  .] 9[ بيان كرده اندرا گرما، هوا، گاز هيدروژن و اكسيژن و بخار چهار ديدگاه  ،دانش آموزان در ارتباط با حباب هاي ايجاد شده ،و همكارش

وي مي . دن آب بازي كنداشاره مي كند كه معنا شناسي مي تواند نقشي مهم در ايجاد كج فهمي حباب هاي حاصل از جوشي 3جانسون

كج فهمي . دانش آموزان شركت كننده در پژوهش، بر اين تصورند كه حباب ها از آب گازي تشكيل شده انداز رسد برخي  گويد به نظر مي

 گازي گرما، هوا، هوا و آب و آب ،مطالعات ديگركج فهمي هاي موجود نيز مشابه با ) 1998( هاي مربوط به جوشيدن در مطالعه ي جانسون

  .گزارش شده است

                                                           

- ١ Ben- Zvi       - ٢     Osborne       ٣- Johnson 
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  :از ديگر كج فهمي هاي دانش آموزان در اين زمينه، مي توان به موارد زير اشاره كرد

بخار،  ؛] 5[حباب ها از گرما تشكيل شده اند؛ تشكيل شده انداكسيژن و هيدروژن از ياحباب هاي حاصل از آب در حال جوش از هوا  

  .]9[دن نيست به هوا تبديل شده استل ديزماني كه بخار ديگر قاب ؛هواي داغ است

داخل حباب هاي ماهيت ماده  از دانش آموزان تيزهوشان% 40در حدود  و از نيمي از دانش آموزان مدارس عادي نيز بيش در اين تحقيق

   .و در اين مورد داراي كج فهمي هستندآب در حال جوش را غير از بخار آب دانسته 

تنها  به عنواناطراف خود هوا را نگاه به  بابچه ها  ..وشيدن مايع، ريشه در تجربه ي دانش آموزان داردبه نظر مي رسد كج فهمي فرايند ج

براي آنها تصور اين واقعيت كه مواد ديگري نيز گازي شكل باشند، مشكل است؛ حتي اگر در دوره هاي آموزشي بعدي  .موجود مي شناسندگاز 

هر ماده «دانش آموزان همچنان بر دانش قبلي خود كه . مانند اكسيژن و نيتروژن تشكيل شده استه يخود بياموزند كه هوا از گازهاي ديگر

از آنجا كه ذرات درون حباب ها ديده نمي شوند و حباب ها هنگام رسيدن به سطح مشترك  .دمي كنن اصرار، »بايد هوا باشد ي شكلگازي 

بر اساس باورهاي خود در باره ي ماهيت حباب ها  آنها. ا احتماال از هوا پر شده اندهوا و آب ناپديد مي گردند، نتيجه مي گيرند كه حباب ه

) كه آنها هم گازي شكل هستند(آب از تركيب اكسيژن و هيدروژن به وجود آمده است در مي يابند در سطوح باالتر كه . اظهار نظر مي كنند

  . باشند اكسيژن و هيدروژنگازهاي بايد حاوي حباب هاي تشكيل شده از آب در حال جوش استدالل مي كنند كه 

ستقيم در همچنين آموزش م. با گذشت زمان و با آموزش مناسب مي توان به آنها نشان داد كه در واقع حباب ها از هوا ساخته نشده اند

پس از يك نند درك كنند كه اگر آنها بتوا. درك ماهيت حباب ها كمك مي كند خالص، به دانش آموزان در مورد ماهيت ذره اي مايع هاي

 مفاهيم را به دور از كج فهمي بياموزند و دريابند هوا نمي خواهند بود ، بنابراين قادراست ساعت جوشيدن، هواي محلول در آب بسيار ناچيز

كنش شيميايي را به همچنين ضروري است كه تفاوت بين يك تغيير فاز و وا. حباب ها باشد زيرا درون ظرف، فقط آب وجود دارد منشاتواند 

  .طور مستقيم بياموزند

حركت  ،با نظريه جنبشي ذرات سازنده ي مادهآشنايي  ري راهنمايي عالوه ب شركت كننده در اين تحقيق در علوم دورهدانش آموزان   

 .ب را مورد بررسي قرار مي دهنداثر گرما بر حالت فيزيكي مواد و تغيير حالت هاي ماده به ويژه آ، )و ارتعاشي انتقالي، چرخشي( هاي ذره اي

ويژگي هاي غير عادي آب را با توجه آب در حالت مايع و جامد را بررسي كرده و علت  هاي مولكول چينشدر شيمي سال اول دبيرستان نيز 

) آب و يخ(آب سردان حاوي با اين وجود تعدادي از آنها در مورد بخار آب تشكيل شده بر جدار بيروني ليو .مي آموزندبه نيروهاي بين مولكولي 

  .داراي كج فهمي هستند

ني علمي امع. دنكه مفاهيم شهودي گازها نه تنها در طول آموزش بلكه پس از پايان آموزش نيز باقي مي مان توضيح مي دهد  1نوسبوم

ما در مورد گازها  .)حريف شودت(ممكن است به وسيله ي پيش دانسته هايي كه هنگام جذب اطالعات جديد فعال هستند، تغيير كند ،مفاهيم

. عرق كردن انسان ها خروج مايع از بافت درون بدن به خارج را تداعي مي كند. استفاده مي كنيم "عرق كردن"صحبت مي كنيم و از اصطالح 

در اين  يده شدهبرخي كج فهمي هاي د .متراكم مي شود ،براي دانش آموزان مشكل است بپذيرند كه آب نامريي موجود در هوا بر روي سطح

  :حوزه به قرار زير است

 .اكسيژني كه كه در حين جوشيدن جدا مي شوند دوباره تركيب شده و آب را در هوا تشكيل مي دهند هيدروژن و �

  .] 11[ نتيجه ي نفوذ آب به بيرون است تشكيل قطره هاي آب در جداره ي بيروني ظرف،  �

  .] 9[ جداره ي ظرف در اثر سرد شدن، آب ترشح مي كند �

انبساط مواد به دليل انبساط ذرات آن « : را نشان مي دهندسطوح ميكروسكوپي  دري از كاربرد خواص ماكروسكوپي هاي مثالپژوهش ها 

؛ مولكول هاي يخ نسبت به ] 12[هنگام ذوب يخ، اتم هاي آب انبساط مي يابند يا تغيير مي كنند؛ ] 13[افزايش فضاي بين ذره هاو نه است 

  ».] 12[ .اي آب به يكديگر نزديك تر هستندمولكول ه

                                                           

١-Nussbaum                                   ٢ –Boschhuizen & Brinkman 
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زبان مورد استفاده توسط كتاب هاي درسي و معلمان اغلب موجب به اشتباه انداختن دانش آموزان مي شود و بسياري از دانش آموزان 

  .خواص ماكروسكوپي را به سطوح ميكروسكوپي نسبت مي دهند

يي با تاثير گرما بر حجم مواد و انبساط و انقباض مواد در اثر تغيير دما آشنا مي شوند ي راهنما علوم دورهبرنامه ي درسي در دانش آموزان 

 .مورد بررسي قرار مي دهند به عنوان يكي از ويژگي هاي غير عادي آبرا افزايش حجم آب هنگام انجماد علت  ،و در شيمي سال اول متوسطه

به افزايش حجم  بيشتر دانش آموزان در واقع. وب شدن يخ، داراي كج فهمي هستندبا اين وجود در مورد تغيير حجم مخلوط آب و يخ پس از ذ

حتي برخي از افرادي كه گزينه ي صحيح يعني كاهش حجم را انتخاب كرده اند دليل نادرستي . مخلوط پس از ذوب كامل يخ، اعتقاد دارند

 . براي آن ذكر كرده اند

 چگونگي توزيع آب بين منابع مختلف، ميزان بارش ساالنه و رخه آب، چگونگي تشكيل ابري راهنمايي به طور مفصل چ در درس علوم دوره

ولي در هيچ يك از اين كتاب ها به درستي به همه . همچنين در شيمي سال اول دبيرستان چرخه آب يادآوري شده است .مي شودبررسي 

ه كار رفته براي نمايش اين فرايند نيز تمامي عناصر سهيم در توليد بخار و تصاوير ب ستنشده ا اشاره منابع تامين كننده بخار آب در چرخه آب

رطوبت موجود  ،جانوران، فاضالب به نظر آنها بديهي دانش آموزان در اين مورد دچار كج فهمي مي شوند به طوري كه .آب را نشان نمي دهد

   .دارندنقشي ن ،طوبت الزم براي چرخه آبتامين ردر در خاك 

نشان يا متن كتاب درسي داشته انشان مي دهد كه اين كج فهمي مي تواند ريشه در دانش آموز، معلمدر تركيه نجام شده مطالعه ي ا

نمودارها و تصاوير چرخه ي آب در كتاب  .د كه منبع قابل توجهي از كج فهمي ها متن كتاب درسي استنتاكيد مي كنها  پژوهشبرخي . باشد

  .موجب سردرگمي شودنيز ميتواند زبان مورد استفاده  و سطوح بزرگ آب را نشان مي دهند هاي درسي فلش هاي تبخير را از

به عبارت . بيش از نيمي از دانشجويان بر عناصري همانند آب هاي سطحي، تبخير، بارش و هواكره تمركز مي كنندبر اساس اين مطالعه، 

آب هاي زير زميني، موجودات زنده، خاك، خورشيد، تنفس، فتوسنتز، تعرق و كمتر از نيمي از دانشجويان عناصري همچون تراكم، تنها ديگر 

اين نتايج داللت بر اين دارد كه اطالعات دانشجويان در ارتباط با چرخه ي آب محدود به . فاضالب را در نقاشي هاي خود نشان مي دهند

ساله  17-15روي گروهي از دانش آموزان 1995لعه اي در سال در مطا 1 و بريكمن بوش هايزن. .جريان آب در سيستم هاي غير زنده مي شود

. كه دانش آموزان دبيرستاني داراي مدل هاي ذهني موثر و كارآمد در مورد چرخه آب، تغييرات آب وهوا و چرخه كربن نيستند دريافتند

  :همچنين مي توان به كج فهمي هاي زير در مورد چرخه ي آب اشاره كرد

  .»] 12[ تراكم زماني است كه هوا به مايع تبديل مي شود .؛اچه ها و اقيانوس ها تبخير مي شودآب فقط از سطح دري «

تفكر  كشيدن، مي توانند آزمايش ها و فعاليت هايي براي به چالش كر دانش آموزان در باره ي يك موضوعچگونگي تفآگاهي از  بامعلمان 

با اين حال فرصتي براي درگيري شناختي ايجاد . تغيير آن عقيده نيست رفا به معنايصيك عقيده  بحث و بررسي. دانش آموزان طراحي نمايند

دانش آموزانش در مورد يك موضوع شانس ايجاد تفكر معلم از آگاهي  عدم. مي كندوادار و دانش آموزان را به دست كاري اطالعات جديد كرده 

اكثر معلمان  .نش آموزان مي توان در جهت شناسايي و رفع آن قدم برداشتكج فهمي هاي دا آگاهي ازبا . دهدكاهش مي  را چنين موقعيتي

در دسترس معلمان  ،اگر ليستي از كج فهمي هاي مرتبط. آنقدر وقت ندارند تا كج فهمي دانش آموزان خود را شناسايي و جمع آوري نمايند

دانستن و استفاده از كج . دن اين عقايد را در تدريس خود بگنجانندبه چالش كشي ،قبل از آموزش و قرارگيرد آنها مي توانند با مرور اين ليست

فهمي ها همچنين براي تهيه كنندگان محتواي آموزشي ضمن خدمت معلمان مفيد است چرا كه بسياري از معلمان كج فهمي هايي مشابه با 

توصيه ي . به راحتي انجام نمي گيرديير مفهوم اما ايجاد تغاست شناسايي كج فهمي دانش آموزان آسان  .]14[دانش آموزان خود دارند

تغيير باورهاي كه  پذيرفتبايد . ر مفهوم استيپژوهشگران، فراهم كردن زمان كافي و فعاليت هاي مكرر براي ايجاد شرايط الزم براي تغي

   .به طور كامل عملي نباشدممكن است حتي با پيروي از اين توصيه ها هم  فراگيران
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