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 :چكيده 

در فراگير  به وسيله ي عوامل گوناگون كه بر خورده مي شود ه موضوعات بسيارييادگيري ب –در يك نگاه كلي در فرآيند هاي ياددهي  

كج فهمي .  نمودبرطرف  به نحو شايسته اييرا اين موضوع است  قدورآنجا كه م تا مي بايست در مطالب مطروحه فهمي مي گردد وسبب كج 

ر د كه اسپكتروسكوپي رامان در اين جا قصد داريم با مبحث.  د نقد و بررسي قرار گيرداز منظر و جايگاه خود مور مي بايست كهدر هر مبحثي 

در  گردد سبب كج فهمي مي تواند در تدريس آن كه شُبه با بيان چند و  در موضوعات علمي ايفا مي كند ، برجسته ايي دنياي امروزي نقش

  . برداريم را وچكك هر چند يقدم و بهتر اين تئوري درستدرك 
  

 :مقدمه 

كه اين موانع را يك به يك از سر  ندباشد و متخصصان در پي آنهمواره كج فهمي يكي از موضوعات رايج و قابل بحث در امر آموزش مي 

در اين جا ابتدا قصد داريم تا با يك توصيف كلي از بحث كج فهمي گريزي به . ارند تا آموزش به نحو درست و صحيح خود صورت پذيرد راه برد

 .را بررسي نماييم  ي رايجمبحث رامان بزنيم و برخي از كج فهمي ها

  

  : مطلب كلي 

است كه ار  توسط جامعه ي علمي زماني مطرح شد كه محققان دريافتند آنچه فراگيران در مي يابند ممكن موضوع كج فهمي اولين ب

شيند با رفتن به مفاهيمي كه در ذهن افراد مي ن.   (Fensham , 1972; McCloskey, 1988)  اصل مبحث متفاوت باشد چقدر با درك

با آنچه كه يك فرد درس مي گويد و آنچه كه ياد  تفاوت بسياريبا اين وجود هنوز .  باشد اصلي به دور از هدف تواند كه بسيارمقاطع باالتر مي

 و صحت اهميت به دوره هاي پايه محققان بسياري با تحقيق بر روي پايه هاي اول ودوم.   (De Posada, 1997)وجود دارد گرفته مي شود 

  .رسيده اند  اين موضوع 

فرض مي شود به دليل ماهيت ذهني .  ، نادرست است به مفهومي اعتقاد دارد كه به طور معقول كج فهمي زماني رخ مي دهد كه شخص

در اين مساله هيچ كس دانش كامل ندارد و داراي يك بازنمايي ذهني درست از جهان .  ، هر فردي داراي انواعي از كج فهمي است انسان

دانش آموزان وارد هر كالس يا هر . نداني خالق و آشنا با فرآيند تفكر مي كوشدآموزش علوم در همه جوامع براي نيل به ايجاد شهرو .نيست

بعضي كج فهمي ها از تجارب .  درس جديد كه مي شوند تصوراتي با خودشان دارند كه بيشتر محققان به اين تصورات كج فهمي مي گويند

بيشتر نظريه هاي علمي كه مورد .  اما اغلب علت مشخصي ندارند،  گذشته دانش آموزان و برخي از تدريس هاي نادرست قبلي نشات مي گيرد

، تفسير و تحليل قرار مي گيرند، به فراگير تحميل مي شوند كه با نبودن شكل يا طرح كامل و دقيق، دانش آموز به صورت قياسي، تكه  مطالعه

   . ده هاي موجود متناسب شودهايي از آنها را سرهم مي كند تا مقداري از كل مطلب از پيش دريافت شده با دا

، بايد با باورهاي خود و همچنين با تناقض ها و محدوديت هاي مربوط به اين عقايد  دانش آموزان پيش از پذيرفتن مفاهيم علمي مورد قبول

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

  . كج فهمي هاي دانش آموزان را شناسايي كنند -     

  . ي را فراهم كنند كه دانش آموزان با كج فهمي هاي خود روبه رو شوندتموقعي -     

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

 مي توان آزمون هاي مفهومي را توسعه داده كه به شما اجازه مي دهد كج. ي ها بايد آنها را شناسايي كردقبل از تصحيح كج فهم         

  .فهمي هاي دانش آموزان را تشخيص دهيد

ه ب  پراكندگي رامان .حال با مطالبي كه در مورد كج فهمي بازگو كرديم قصد داريم تا از منظر اسپكتروسكوپي رامان وارد اين مقوله شويم 

تئوري هاي رامان و زير قرمز را اغلب به جاي . منظور بدست آوردن اطالعاتي پيرامون ساختار و خواص مولكول ها از حالت گذار ارتعاشي است 

  .البته تئوري رامان پيچيده تر است  .آنكه رقيب يكديگر بدانند ، مكمل هم محسوب مي كنند 

شت نادرست و كج فهمي شده مربوط به نحوه ي وقوع رخداد پديده ي استوكس و آنتي يكي از مواردي كه در طيف بيني رامان سبب بردا

نسبت به اين سوال كه علت بلند تر بودن خطوط استوكس نسبت به آنتي استوكس  ف حاصله است و فراگيراناستوكس و انتشار خطوط در طي

كه جمعييت تراز پايه در استوكس از آنتي استوكس بيشتر است  چيست جواب صريح و قانع كننده ايي ندارند و در پاسخ تنها به اين جمله

  .باشد  كه اين جمله داراي ابهامات فراواني مي در حالي، بسنده مي كنند 

است ؟ برخورد  در طيف بيني رامان خطوط آنتي استوكس مربوط به كدام پديده، كه از دانشجويان پرسيده مي شود ديگري سوال مشابه

  .باز هم ديده مي شود كه از ارائه ي يك جواب منطقي سرباز مي زنند  . جذب دو فوتوني ؟ ير كشسان نور ياغ

اين جمله در اغلب كتب علمي يافت مي شود كه با نور  . ئورساني است پديده ي فلويكي ديگر از سواالت پيرامون اين مبحث مربوط به 

 اين سوال نيز در.  ساني مي گردددچار تداخل فلوئور در اين ناحيه از طول موج ندازه گيري كرد زيرانمي توان كه رامان را ا به خوبي مرئي

 موارددر اغلب  ايي پاسخ قانع كننده باز هم از شنيدن وقتيكه از ايشان پرسيده مي شود كه آيا وجود نور مرئي همواره سبب اختالل مي گردد

مطلب  بازگو نگردد دچار ابهامات فراوان در ذهن ايشان شده و سبب مي گردد تا اگر براي دانشجويان سواالتي از اين قبيل پاسخ .بي بهره ايم 

 .شروع مي كنيم  جذبپديده ي  اما براي توضيح موارد فوق از. نقش بندد در ذهن ايشان و به دور از واقع غلط به گونه ايي خام ،

  

  جذب دو فوتوني و چند فوتوني

سبب دو ،  اد بلورين مي تابانيم مي تواندباريكه نور ليزري را به يون برخي از مو هرگاه. ي باشد مي دانيم كه منبع در دستگاه رامان ليزر م

را به درون سل ماده ايي بتابانيم و ماده در حالت معمولي  Lṽهرگاه باريكه ي ليزر با عدد موجي . سه و چند برابر شدن فركانس ليزري گردد 

با اين شرط كه از قوانين گزينش پيروي (تابش ليزر ممكن است در يك فرآيند دو فوتوني جذب شود  ، داشته باشد Lṽ2جذب تك فوتوني 

زير قرمز  / مرئي / جذب در ناحيه فرابنفش. با يك منبع قوي كليسترون مشاهده شده است   (MW)موج ريزجذب دو فوتوني در ناحيه  ) .كند

)UV/VIS/IR(  در اين فرآيند دو فوتون به وسيله ي يك فرآنيد كوانتومي به همديگر متصل مي شوند  .نيازمند منبع ليزري قوي مي باشد

در مقايسه زير قرمز و رامان ، رامان در دو مرحله و زير قرمز در يك . كه متفاوت از دو تك فوتون مي باشند ) يك رخداد به هم چسبيده (

 .مرحله رخ مي دهد 

  

  جذب دو فوتوني و پراكندگي رامان  

مي  vبه تراز  1فوتون اول مولكول را از حالت  ، جذب دوفوتوني در مورد. ي جذب دو فوتوني است  استوكس رامان يك پديده درساس ا

انواع فرايند . با هم برابر باشد يا كه نباشد  از لحاظ انرژي انرژي دو فوتون ممكن است. مي آورد 2به تراز  vبرد و فوتون دوم مولكول را از حالت 

  :مي توانيم مشاهده كنيم  1 ي چندگانه در اين ارتباط را در شكلها
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پديده ي  ، بر برخورد غير كشسان نور مبتني پراكندگي رامان در با توجه به مطالبي كه در فوق گفته شد مي توانيم بگوييم كه اساس

  . جذب دوفوتوني است

گفت كه احتمال رخداد پديده ي  پاسخ س بلند تر است مي توان اينگونهدر پاسخ به اين سوال كه چرا خطوط استوكس از آنتي استوكاما 

بيشتر بوده ، در نتيجه اين خطوط را  به علت زياتر بودن جمعيت فوتون ها در تراز پايه جذب دوفوتوني در استوكس نسبت به آنتي استوكس

قواعد گزينش براي جذب دوفوتوني همان قواعد گزينش براي  دذكر ش همانطور كه پيشتر از اين. ده مي كنيم و با شدت بيشتري مشاه بلند تر

فوتوني  قواعد گزينش براي جذب دوفوتوني با تك و از طرفي ،و از اين حيث هيج گونه اختالفي با هم ندارند  جهش هاي ارتعاشي رامان است

. ندارد مي تواند موثر واقع گردد واب مشخصي اي نواحي كه جذب تك فوتوني جفرق مي كند ، و جذب دوفوتوني بر )دو قطبي الكتريكي (

  .جذب در زير قرمز مربوط به پديده ي تك فوتوني و رامان مربوط به دوفوتوني است 

دو جواب داريم كه به صورت زير مي  ه گيري كرد ، در پاسخچگونه مي توان جذب دو يا چند فوتوني را انداز در اثبات اين موضوع كه اما

  :باشد 

  رساني پخش نشده ئوار كل فلومقد  –الف 

   ديگري توليد مي شوند) يا فوتون هاي ( شمارش يون هايي كه با يك فوتون   –ب 

دوفوتوني بسيار كوچك باشد قابل  فاده از روش برانگيزشيونش چند فوتوني در مواردي كه بهره ي كوانتومي فلوئوروساني براي است

  .استفاده است 
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، اين گونه مي توانيم پاسخ بگوييم كه تعداد موادي كه از خود نشر  مي باشدرامون فلوئورساني مواد در نور مرئي كه پي سوال بعدي در مورد

مي  و در اكثر مواد دستگاه رامان داراي جواب بوده توانيم بگوييم كه با نور مرئي بنابر اين مي ، يز استفلوئورساني مي دهند بسيار كم و ناچ

اگر مدت زمان برگشت به حالت پايه كم  .فلوئورساني و فسفرساني دو حالت مهم در نشر مواد مي باشند .  ا كسب كردتوان نتايج مورد نظر ر

) فسفرساني(و مدت طوالني تري سپري كند  در حالت برگشت به پايه از مسير هايي غير از مسير خود برگردد فوتون و اگر ) فلوئورساني (باشد 

عرضه شده است كه در ناحيه  ) ( ROA فعال نوري رامان اخير نوع ديگري از طيف بيني رامان تحت عنوان سال  25در طي  . مي گويند 

ايي مولكول هايي كه داراي تصوير آينه . اي كايرال است اين نوع از پراكندگي رامان فقط مربوط به مولكوله. مرئي قابل استفاده مي باشد 

دگي رامان براي حالت مربوط به تفاوت در پراكن اساساً را ) ROA (. كنيك نخواهند داد گاه و تاين نوع دست را به هستند جواب مورد نظر

پيچيده تر از رامان معمولي است و در رابطه ي اصلي آن داراي  )ROA (تئوري  . چرخش راستگرد و چپگرد مي گويند قطبيده شده در

 .جمالت بيشتري مي باشد 

  

  :نتيجه گيري 

. مي باشد ناآشنا تا حدود زيادي براي دبيران و مدرسان  متاسفانه در كشور ما كه آموزشي است از مباحث مهم مبحث كج فهمي يكي

مشكل بوده و وي را دچار  مي تواند براي فراگير ي را كهموارد در هر درسي ، مي بايست به دبيرانضمن آموزش شيوه كج فهمي  لذاست كه

 يج رارا هاي كج فهمي و دبيران رشته هاي مشترك به هنگام تشكيل جلسات اشكاالت ود اين است كهيكي از راهكار هاي موج . كند كج فهمي

كج فهمي هاي فراگيران كاهش پيدا نخواهد كرد مگر .  به آموختن مطالب بپردازندتا فراگيران با نگاهي روشن و صحيح به يكديگر بازگو كنند 

ل و قابل دسترس براي ذهن پذيرنده استفاده نمود و اين مهم يك طرفه و يك جانبه تحقق نمي اينكه در فرآيند آموزش بتوان از مفاهيم معقو

يابد مگر اينكه خود فراگير هم هوشيار باشد و نسبت به بد فهمي هاي خود لب به اعتراض گشايد تا اينكه پاسخ مناسبي نسبت به مطلب 

و مي بايست كه در حين تدريس در كليه مطالب  همي مربوط به رامان بازگو شدشكاالت كج فدر اينجا فقط چند نمونه از ا. خويش در يابد 

  .دست پيدا كرد  و اصولي تا به فهم صحيح هدقيق شد
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