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  چكيده

در زمينه ي آشكار سازي تصورات اشتباه دانش آموزان، تحقيقات بسياري صورت گرفته است اما درباره ي علل بروز اين تصورات 

در پژوهش حاضر، نقش كتب درسي در شكل گيري تصورات اشتباه در ذهن دانش آموزان مورد . ستكمي انجام شده ااشتباه مطالعات 

با . از ميان مفاهيم شيميايي  موجود دو موضوع تئوري ذره اي ماده و مفهوم مولكول جهت بررسي انتخاب شدند. بررسي قرار گرفت

. ته شدندتوسط محققان به كار گرف رسي كتب طراحي و سپسمنتشر شده در اين دو زمينه، شش معيار جهت بر مطالعه ي تحقيقات

سيل ايجاد تصورات اشتباه در ذهن پتان شد كه مورد   162 بررسي محتواي كتب بر اساس معيارهاي بكار گرفته شده موجب شناسايي 

نتايج حاصل از اين . ي ذره اي ماده اندمورد مربوط به مفهوم مولكول و بقيه مربوط به تئور 87مورد،  162از اين . دانش آموزان را داشتند

  .به كار گرفته شود و ساير زمينه هاي آموزشي تحقيق مي تواند در جهت بهبود كيفيت محتواي كتب درسي

  

  تصورات اشتباه، كتب درسي، ماهيت ذره اي ماده، مولكول :كليد واژگان
  

  مقدمه

هاي علمي  دنياي اطراف خود و انواع پديده  اختيار دارند تا درباره هاي بسياري در آموزان قبل از ورود به كالس درس، فرصت دانش

  برخي از اين تصورات اشتباه هستند؛ اما آنقدر براي كودكان كار آمدند كه حتي در صورت ارائه. تصورات و الگوهاي ذهني گوناگوني بسازند

بيشتر اوقات . كنند لي نيز از اين تصورات اشتباه استفاده ميكشند و حتي در بزرگسا هاي صحيح از طريق آموزش، دست از آنها نمي نظريه

پژوهشگران در توصيف . هاي علمي پذيرفته شده هستند  هاي علمي، برخالف نظريه آموزان در رابطه با برخي مفاهيم و پديده تصورات دانش

، و يا پيش 5تصورات بديل، 4، درك متعارف 3ات خام، تصور2، كج فهمي1هاي گوناگوني نظير گژتابي ذهني اين تصورات اشتباه علمي از واژه

  .كنند استفاده مي 6تصورات

و  7مالفورد( هاي گوناگوني درباره مفاهيم شيميايي دارند  هاي سني، كج فهمي ها نشان داده است كه دانش آموزان در تمام رده بررسي

اند تا عالوه بر كشف و استخراج انواع تصورات نادرسـت علمـي،    دهبيشتر مطالعات انجام گرفته در اين زمينه تالش كر). 2002، 8رابينسون

متاسـفانه حجـم    .ارايه نماينـد  9هايي را براي اصالح آنها و تغيير مفهومي هاي ذهني را مشخص كرده و روش منشاء پيدايش چنين كژتابي

گرفته جهت شناسايي آنها بسيار ناچيز و اندك كارهاي صورت گرفته درباره ي منشاء اين كج فهمي ها در مقايسه با حجم كارهاي صورت 

ر قصد دارد تا به بررسي يكي از سرچشمه هاي تصورات اشـتباه كـه همـان كتـب درسـي هسـتند،       به همين جهت، مطالعه ي حاض. است

  .بپردازد

زشـي، از ابتـدايي تـا    مفاهيم مربوط به تئوري ذره اي ماده و مولكول از آن جهت براي بررسي انتخاب شدند كه در تمـام مراحـل آمو  

  .دبيرستان، به طور گسترده در توجيه و تفسير پديده هاي مختلف مورد استفاده قرار  مي گيرند

                                                
1 Misconception 
2 Misunderstanding 
3 Naïve Conceptions 
4 Common Sense Understanding 
5 Alternative Conception 
6 Preconceptions 
7 Mulford 
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  پيشينه ي پژوهش

؛  1998، 11؛ تابر 1992، 10آندرسون(درباره ي منشاء كج فهمي هاي دانش آموزان تحقيقات مختلفي صورت گرفته است

در تدريس شيمي از مدل ها، آنالوگ ها و تصاوير به طور  ).2004، 14؛ كايند1997، 13ت؛ اشمي 2001، 12؛ هريسون 1990آندرسون،

و هريسون ) 1990(آندرسون. واقعيت اشتباه مي گيرندگاهي اوقات دانش آموزان اين مدل ها و آنالوگ ها را با . گسترده استفاده مي شود

زمينه اين تصور را در دانش اموزان به وجود مي آورد  گد كه رنهستن) 1(كتب درسي حاوي تصاويري مشابه شكل دريافتند كه) 2001(

  .شناور هستند و فضاي بين آنها نمي تواند خالء باشد) و ترجيحا غير ذره اي( كه مولكول ها ي آب در يك محيط مادي

  

  

  

 
 

 

تصور را در دانش آموزان به وجود مي مدلي براي نشان دادن تاثير ناخالصي غير فرار بر سرعت تبخير كه در آن رنگ زمينه اين : 1شكل

  .آورد كه  مولكول ها در يك محيط مادي شناور هستند

  

، ذرات مايع تقريبا يك گزارش كرد كه دانش آموزان بر اين عقيده هستند كه ذرات جامد چسبيده به هم هستند)  2001(هريسون

اين تصور اغلب از ) 2002(و هريسون 15طبق نظر تريگوست. دارند ذره از هم فاصله 4-3گاز  هم فاصله دارند در صورتي كه ذرات ذره از

: 1گاز به ترتيب  - مايع و گاز -جامد، مايع-كتب درسي ناشي مي شود كه بر خالف تصور علمي است كه در آن فاصله ي ذره اي بين جامد

  .)1990؛ آندرسون،1996، 17و وردونك 16دووس( است 10:  1

صاوير بكار گرفته شده در كتب درسي،  خالصه وار بودن متن كتب درسي نيز در شكل گيري تصورات عالوه بر مدل ها، آنالوگ ها و ت

موزان مشكالت براي دانش آبسياري از محققان بر اين عقيده هستند كه ماهيت خالصه وار محتواي كتب درسي . اشتباه نقش اساسي دارد

و  19؛ نواك1988، 18استاوي( داشت هاي مختلف و اغلب اشتباه داشته باشندزيادي را پيش مي آورد و باعث مي شود آنها از يك متن بر

و  23به متن يك كتاب درسي كه توسط ويلبراهام) 2002(هريسون و تريگوست. )1995، 22؛ باركر1987، 21؛ گابل20،1981ناسباوم

در نهايت شما  "را توصيف مي كندهمكارانش نوشته شده اشاره مي كنند كه در آن نويسنده تقسيم يك سكه مسي به كوچك ترين ذره 

، كوچك ترين ذره ي يك عنصر اين ذره اتم مي باشد. به ذره ي مس مي رسيد كه ديگر قابل تقسيم نيست و هنوز ويژگي هاي آن را دارد

اري، رنگ و اين دو محقق در ادامه بيان مي كنند كه اتم تنهاي مس نمي تواند ويژگي هايي نظير چكش خو ".كه ويژگي هاي آن را دارد

 .را شرح دهد اما تاكيد نويسنده باعث مي شود كه دانش آموزان خواص ماكروسكوپي  ماده را مستقيما به ذرات آن نسبت دهند... 

پيشنهاد مي كند كه چنين بيان هاي كليدي بايد مانند بكارگيري آنالوگ ها با دقت بكار گرفته شوند تا دانش آموزان ) 1991(24ديوت

  .كجا اين مدل ها و بيان ها درست هستند تابدانند كه 

                                                
10 - Andersson 
11 - Tabor 
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14 - Kind 
15 - Treagust 
16 - De Vos 
17 - Verdonk 
18 - Stavy 
19 - Novick 
20 - Nussbaum 
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23 - Wilbraham 
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كول به كودكان آموزش داده مي شود، آنها تمايل مي يابند اين مفهوم بر اين عقيده هستند كه وقتي مفهوم مول) 2002( 25تابر و كول

هايي تشكيل شده كه اتم  دانش آموزان ممكن است تصور كنند كه فلز نيز از مولكول. را در مورد تمام ساختارها ي شيميايي به كار ببرند

آنها زبان به كار گرفته شده توسط معلمان . هاي سازنده ي آنها يكسان هستند، يعني، فلزات درست مانند موادي چون يد و فسفر هستند

اي به عنوان مثال، در كتاب درسي علوم پنجم ايتدايي نويسنده به ج .ل پيدايش چنين تصور اشتباهي مي دانندوو كتب درسي را مسئ

اين جمله از دو لحاظ موجب بروز . »فاصله ي مولكول ها در مواد مايع بيشتر از مواد جامد است "از مولكول استفاده مي كند» ذره«واژه 

تمامي مواد بصورت  دوما، . نخست اينكه، همانطور كه قبال بيان شدن فاصله ذرات در جامدات مانند مايعات است. مشكل مي شود

تابر و كول  ).فاصله ذرات در مواد مايع بيشتر از مواد جامد است( بجاي مولكول استفاده شود» ذره« بهتر بود از واژه مولكولي نيستند و

  .پيشنهاد مي كنند كه در بكار گيري واژگان بايستي بسيار دقيق باشيم

تباه در ذهن دانـش آمـوزان از تئـوري    نقش كتاب هاي درسي در ايجاد تصورات اش« : بنابراين سوال اصلي اين مطالعه عبارت است از

  »ذره اي ماده و مفهوم مولكول  چگونه است؟

  

  روش شناسي پژوهش

اين پژوهش از نوع تحليل محتوا بود كه در آن محتواي كتب درسي برگزيده بر اساس معيارهاي از پيش تعيين شده مورد تجزيه و 

ه تئوري ذره اي ماده و مفهوم مولكول، معيارهاي مورد استفاده استخراج منتشر شده در زمين با مطالعه ي مقاالت. رار گرفتتحليل ق

  :اين معيارها با توضيح مختصر عبارتند از. شدند

بكارگيري نادرست زبان باعث مي شود تا دانش آموزان مفهوم مولكول را اغلب براي تمامي : به كار گيري نادرست مفهوم مولكول -1

به طور نادرست بكار ين معيار محققان شناسايي كردند كه مفهوم مولكول در چند مورد در كتب درسي با استفاده از ا. مواد بكار ببرند

  .برده شده است

. اين تصور اشتباه اغلب از محدوديت مدلها و تصاوير و دو پهلو بودن زبان بكار رفته  ناشي مي شود: ذرات ماده نساكن در نظر گرفت -2

ن معيار شناسايي كردند كه در چند مورد متن، تصوير و مدل ها و آنالوگ هاي بكار برده شده در بنابراين، محققان با استفاده از اي

 .اين كج فهمي را دارند تاب هاي درسي پتانسيل ايجاد ك

مانند مورد قبل، در اين مورد نيز جمالت، تصاوير و مدل هاي موجود در كتابهاي درسي : سكوپي به ذراتنسبت دادن خواص ماكرو -3

محققان با استفاده از اين معيار بررسي كردند كه در چند مورد جمالت، تصاوير و مدل هاي . جاد اين نوع كج فهمي نقش دارنددر اي

 .بكار گرفته شده در كتب درسي در شكل گيري اين تصور اشتباه نقش دارند

قيده هستند كه بين ذرات ماده، بخصوص در بيشتر دانش آموزان بر اين ع): بويژه در حالت جامد( عدم وجود فاصله بين ذرات ماده -4

در اين مورد نيز، جمالت، تصاوير و مدل ها و آنالوگ هاي بكار رفته در كتب درسي مورد بررسي . حالت جامد فاصله اي وجود ندارد

 .قرار گرفتند

حكم فرما نيست و چيزي فضاي دانش آموزان اغلب بر اين باور هستند كه بين ذرات ماده خالء : پر در نظر گرفتن فضاي بين ذرات -5

در شكل گيري اين كج ) بويژه تصاوير و آنالوگ ها( تصاوير، آنالوگ ها ، مدل ها و جمالت كتب درسي. بين آنها را پر كرده است

 .فهمي نقش دارند

-و گازمايع  - مايع جامد،-از لحاظ علمي فاصله بين ذرات در حالت جامد: تصور فاصله نادرست بين ذرات در حالت جامد، مايع و گاز -6

محققان بررسي كردند كه در چند مورد تصاوير، جمالت و مدل هاي به كار رفته در كتب درسي زمينه . است 10: 1: 1گاز به ترتيب 

 .ي ايجاد اين نوع كج فهمي را دارند

ايي شده در يك كتاب درسي براي يك شناس نمره كل برابر با تعداد موارد. شد براي هر مورد شناسايي شده نمره ي يك در نظر گرفته

. مورد يافت شد كه مفهوم مولكول به طـور نادرسـت بكـار رفتـه بـود      22براي مثال، در علوم پنجم ابتدايي ). را ببينيد 1جدول (معيار بود

بررسي توسط  .ه شده استعالوه بر اين شماره ي صفحاتي كه نمره گرفته بودند، نيز در جداول آورد .براي آن منظور شد 22بنابراين، نمره 

اين دو گروه  ،پس از اتمام بررسي. آموزش شيمي بودند عضاي گروه كارشناس در زمينها. دو گروه دو نفره به طور جدا از هم صورت گرفت

                                                
25 - Coll 
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آموزش كار دو گروه توسط يك متخصص در زمينه ي نتيجه ي . در صد بود 92توافق بين دو گروه . به اشتراك گذاشتند نتيجه كار خود را

 .درصدي نيز رفع شد 8علوم بررسي و عدم توافق 

  

  نمونه آماري پژوهش

جامعه ي آماري اين پژوهش كتب درسي در تمام مقاطع تحصيلي بودند كه از ميـان آنهـا   . مطالعه ي حاضر از نوع تحليل محتوا است

دوم دبيرسـتان  -دبيرستان و كتاب هاي فيزيك اول  سوم-دوم -سوم راهنمايي، شيمي اول  -دوم  -علوم پنجم دوره ي ابتدايي، علوم اول

مي توان گفت كه تئوري ذره . اساس انتخاب ارائه و به كار گيري  تئوري ذره  ماده و مفهوم مولكول بود .جهت تحليل محتوا انتخاب شدند

، دوم و  سوم ابتدايي كتاب هاي علوم اولبنابراين، . اي ماده و مفهوم مولكول براي اولين بار در سال پنجم دوره ي ابتدايي مطرح مي شود

در كتاب فيزيك سال سوم دبيرستان نيز تئوري ذره اي ماده و مفهوم مولكول چندان ارائه نمـي شـود و بـه     .در اين مطالعه بررسي نشدند

  .همين جهت در مطالعه گنجانده نشد
  

  پژوهش يافته هاي

نتايج حاصل از بكار گيري هر معيار . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتنددر اين مطالعه، كتب درسي بر اساس معيارهاي شش گانه 

 .جدول بندي شد كه براي هر معيار به طور جداگانه شرح داده مي شود

  

  به كار گيري نادرست مفهوم مولكول: معيار اول

كه نويسندگان كتب درسي در به نشان دهنده ي اين است ) 87(جمع نمرات .آورده شده است 1نتايج مربوط به اين معيار در جدول 

به عنوان مثالي از بكارگيري . است) 29(باالترين نمره مربوط به علوم اول راهنمايي. كار گيري زبان واژگان آن طور كه بايد دقت ندارند

في گرم كنيم جنبش اگر يك جسم جامد را در ظر ":مي توان به جمله اي در كتاب علوم اول راهنمايي اشاره كرد» مولكول« نابجاي واژه 

در اينجا نويسنده قصد ندارد بيان كند كه تمام مواد مولكولي هستند اما اين بيان دانش . )19ص(»...مولكول هاي آن تند تر مي شود 

در كتاب فيزيك سال دوم دبيرستان نويسنده در شروع فصل  .آموزان را تشويق به اين عقيده مي كند كه تمام مواد مولكولي هستند

در مواردي كه كوچك ترين جزء سازنده ماده است، براي سادگي از واژه مولكول براي  ":م در قسمت پاورقي چنين بيان مي كند كه پننج

اين نوع جايگزيني نه تنها كار را ساده تر نمي كند بلكه مشكالت زيادي را براي دانش آموزان به . )117ص(»اين جزء استفاده كرده ايم

اين محققان دريافتند كه بسياري از تصورات اشتباه .  مي باشد) 1987(و كاچاپيوز ) 1995(افته موافق با يافته  باركراين ي .وجود مي آورد

نويسنده مي توانست به جاي به كارگيري مولكول به جاي اتم و  .دانش آموزان در شيمي از ساير كتاب هاي درسي سر چشمه مي گيرد

  .بكار بسته شده است، چيزي كه در كتاب شيمي سال سوم دبيرستان استفاده كند» ذره « يون، به طور كلي از واژه 

  كتب درسي در معيار اول نمرات اختصاص يافته به: 1جدول

  .ه گرفته اندشماره صفحاتي كه نمر  نمره كل  معيار اول  نام كتاب

به كارگيري   علوم پنجم ابتدايي

نادرست مفهوم 

  مولكول

22  18*269- 19*7- 20*2- 21- 28*3  

  24- 11*23 -4*22 -6*19 - 55 -6*17  29  علوم اول راهنمايي

  60 -3*56  4  علوم  دوم راهنمايي

  98 - 85 -4*84  6  علوم سوم راهنمايي

  3*59  3  شيمي اول دبيرستان

  -  -  رستانفيزيك اول دبي

  104  1  شيمي دوم دبيرستان

  3*144-126-124-121 -5*119 -7*118 -2*117 -2*116  22  فيزيك دوم دبيرستان

  -  -  شيمي سوم دبيرستان

    87    كل
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  ذرات سازنده ي ماده ساكن هستند: معيار دوم

كار رفته در كتب درسي مهم ترين نقش را در شكل تصاوير به . به نمايش در آمده اند) 2(يافته هاي مربوط به اين معيار در جدول 

در اغلب اين كتاب هاي درسي ذرات گاز با دنباله هاي كم رنگ به صورت متحرك نشان داده شده اند اما . گيري اين كج فهمي دارند

  .ذرات جامد بطور ساكن در نظر گرفته شده اند و ارتعاش آنها نشان داده نشده است

  

  يافته به كتب درسي در معيار اولنمرات اختصاص : 2جدول 

  .شماره صفحاتي كه نمره گرفته اند  نمره كل  معيار دوم  نام كتاب

ذرات سازنده   علوم پنجم ابتدايي

ي ماده ساكن 

  .هستند

3  18-20 - 28  

  36 - 34 -7 -6  4  علوم اول راهنمايي

  80-59 -56 -54  4  علوم  دوم راهنمايي

  98 -2*20 -2*17  5  علوم سوم راهنمايي

  20 -19 -18  3  شيمي اول دبيرستان

  133  1  فيزيك اول دبيرستان

  72 -61 -58 -57  4  شيمي دوم دبيرستان

  -  -  فيزيك دوم دبيرستان

  83 -79 -70 -24 -11  5  شيمي سوم دبيرستان

    29    كل

  

  نسبت دادن خواص ماكروسكوپي به ذرات: ار سوميمع

مدل ها، تصاوير، جمالت و آنالوگ هاي بكار رفته در كتب درسي در شكل . شده اند آورده )3( نتايج مربوط به اين معيار در جدول

  . گيري اين كج فهمي موثر هستند

  

  نمرات اختصاص يافته به كتب درسي در معيار سوم: 3جدول 

  .شماره صفحاتي كه نمره گرفته اند  نمره كل  معيار سوم  نام كتاب

نسبت دادن   علوم پنجم ابتدايي

اص خو

ماكروسكوپي 

  به ذرات

2  15- 16  

  36 -34 -6  3  علوم اول راهنمايي

  111 -80  2  علوم علوم دوم راهنمايي

  20  1  علوم سوم راهنمايي

  59 -20 -19  3  شيمي اول دبيرستان

  44  1  فيزيك اول دبيرستان

  96  1  شيمي دوم دبيرستان

  -  -  فيزيك دوم دبيرستان

  -  -  شيمي سوم دبيرستان

    13    كل
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اين تصوير هر . به عنوان نمونه ، تصوير زير در صفحه ي ششم كتاب علوم اول راهنمايي جهت تدريس مفهوم اتم بكار رفته است

نمونه هايي از اين  .قهوه اي هستند -قهوه اي مس به اين دليل است كه اتم هاي مس سرخ-سرخ بيننده اي را تشويق مي كند كه رنگ

  .يارنددست در كتب درسي بس

 

 

 

 

 

 

 

 

  .باعث مي شود دانش آموزان رنگ مس را به اتم هاي آن نسبت دهندنمايش ذرات سازنده ي مس كه : 2شكل

  

  )بويژه در حالت جامد( عدم وجود فاصله بين ذرات ماده :معيار چهارم

تب درسي در شكل گيري اين نوع تصور جمالت و تصاوير بكار رفته در ك. آورده شده اند )4(يافته هاي مربوط به اين معيار در جدول 

  .نمونه اي از اين تصاوير است كه در آن بين اتم هاي مس هيچ گونه فاصله اي وجود ندارد 2شكل . اشتباه نقش اساسي دارند

  

  نمرات اختصاص يافته به كتب درسي در معيار چهارم: 4جدول 

  .دشماره صفحاتي كه نمره گرفته ان  نمره كل  معيار چهارم  نام كتاب

عدم وجود   علوم پنجم ابتدايي

فاصله بين 

( ذرات ماده

بويژه در حالت 

  )جامد

2  20- 21  

  36 -34 -6  3  علوم اول راهنمايي

  80  1  علوم  دوم راهنمايي

  20  1  علوم سوم راهنمايي

  20 -19  2  شيمي اول دبيرستان

  -  -  فيزيك اول دبيرستان

  72 -58  2  شيمي دوم دبيرستان

  -  -  م دبيرستانفيزيك دو

  83 -79 -11  3  شيمي سوم دبيرستان

    14    كل

  

  

  پر در نظر گرفتن فضاي بين ذرات: معيار پنجم

تصاويري مانند شكل ) 2001(و هريسون ) 1990(آندرسونمطابق با تحقيق  . آورده شده اند)  5(نتايج مربوط به اين معيار در جدول 

در كتاب علوم اول راهنمايي نويسنده از آنالوگ ماسه براي تدريس ساختار ذره اي . رنددر شكل گيري اين كج فهمي نقش مهمي دا 1

اگر با يك ذره بين . يعني از كنار هم قرار گرفتن دانه هاي كوچكي تشكيل شده است. ماسه ساختار دانه اي دارد "ماده استفاده مي كند

ه اي دارد و بنابراين حدس مي زنيم كه مانند ماسه بايد ميان ذره هاي سازنده ماده نيز ساختار ذر... دانه هاي ماسه موجود در استكان را 

نويسنده در ادامه بيان نمي كند كه تفاوت ساختار دانه اي ماسه با ماده اين است كه بين ذرات ماده . "آن فضاهاي خالي وجود داشته باشد

 در واقع اين آنالوگ به طور ناقص بيان شده است. واند وجود داشته باشدمي ت... چيزي وجود ندارد در حالي كه بين ذرات ماسه آب، هوا و 

  .و به محدوديت آن اشاره اي نشده است
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  نمرات اختصاص يافته به كتب درسي در معيار پنجم: 5جدول 

  .شماره صفحاتي كه نمره گرفته اند  نمره كل  معيار پنجم  نام كتاب

بين ذرات   علوم پنجم ابتدايي

ماده فاصله 

د دارد اما وجو

اين فضا خالي 

نيست و با 

چيزي پر شده 

  است

1  28  

  23  1  علوم اول راهنمايي

  111  1  علوم  دوم راهنمايي

  -  -  علوم سوم راهنمايي

  59 -58  2  شيمي اول دبيرستان

  -  -  فيزيك اول دبيرستان

  -  -  شيمي دوم دبيرستان

  -  -  فيزيك دوم دبيرستان

  96 -70 -70 -40  4  شيمي سوم دبيرستان

    10    كل

 

  

  تصور فاصله نادرست بين ذرات در حالت جامد، مايع و گاز: معيار ششم

در اينجا نيز جمالت و تصاوير بكار رفته توسط كتب درسي نقش اساسي در . آورده شده اند)6(نتايج مربوط به اين معيار در جدول 

در جامد فاصله مولكول ها مانند فاصله  ":ويسنده به درستي بيان مي كند كهدر كتاب فيزيك سال دوم ن. شكل گيري اين كج فهمي دارند

اين  ."فاصله مولكول ها در مواد مايع بيشتر از مواد جامد است ":اما در كتاب علوم پنجم ابتدايي نوشته شده است كه "آنها در مايع است

  .مي و اشتباه شوندبيان باعث مي شود تا دانش آموزان در مراحل بعدي آموزش دچار سردرگ

  

  نمرات اختصاص يافته به كتب درسي ر معيار ششم: 6جدول 

  .شماره صفحاتي كه نمره گرفته اند  نمره كل  معيار ششم  نام كتاب

درك نادرست   علوم پنجم ابتدايي

فاصله ذرات در 

حالت گاز، مايع 

  و جامد 

1  18  

  34 -19 -19 -6  4  علوم اول راهنمايي

  56 -56  2  علوم  دوم راهنمايي

  -   -  علوم سوم راهنمايي

  -  -  شيمي اول دبيرستان

  -  -  فيزيك اول دبيرستان

  79 -11  2  شيمي دوم دبيرستان

  -  -  فيزيك دوم دبيرستان

  -  -  شيمي سوم دبيرستان

    9    كل

  

  نتيجه گيري و ارائه ي پيشنهاد

در رابطه با تئوري ذره اي  عالقه مندان مي توانند موارد ديگري را نيزمحققان و . آنچه در اين تحقيق ارائه شد مشتي از خروار بود

يكي از داليل انتخاب تئوري ذره اي ماده و مفهوم مولكول . شناسايي كنند يا بر روي موضوعات ديگر كار كنند ماده و مفهوم مولكول 
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 "ديم كه نتايج حاصل از آن در را مورد مطالعه قرار داده بوجهت بررسي اين بود كه ما قبال تصورات دانش آموزان از تئوري ذره اي ماده  

  .است و به زودي منتشر مي شود زير چاپ  27"مجله آموزش علوم تركيه

آنچه كه مسلم است اين است كه بعد از شناسايي مواردي كه در شكل گيري تصورات اشتباه نقش دارند، بايد تدابيري انديشه شود و 

درباره ي تئوري ذره اي ماده و مفهوم مولكول برخي از پيشنهاد ها . تا حد امكان اين موارد بالقوه كاهش يابند راهكارهايي ارائه شود كه

  :عبارتند از

به جاي مولكول اسـتفاده  » ذره « ، بهتر است از واژه )يون، مولكول، اتم( وقتي سخن از ساختار ذره اي ماده در مفهوم عام است -1

  .شود

 . گان بسيار دقيق عمل شوددر بكار گيري زبان واژ -2

لوگي به كار برده مي شود، بهتر است به كودكان اين آگاهي داده شود كه اين مدل ها ناقص هستند و به همـين  اوقتي مدل يا آن -3

آنالوگ ها و مدل هـا بايسـتي محـدوديت     هنگام ارائه. دليل است كه هميشه چند مدل براي يك مفهوم مورد استفاده قرار مي گيرند

 .آنها نيز ارائه شودهاي 

طراحان تصاوير كتب درسي بايستي با تصورات دانش آموزان كامال آگاه باشند و اين جزء با مطالعه تحقيقات منتشر شده ميسـر   -4

 . الزم نيست كه اتم هاي مس حتما به رنگ خود مس باشند 2به عنوان مثال، در شكل . نيست

 .ن سايه روشن هايي اطراف آنها نشان داده شودرك ذرات با كشيدبهتر است در مواد جامد نيز تح -5

مورد اشتباه درباره ي تئوري ذره اي ماده و  162مورد به اين معني نيست كه در كتب درسي  162در پايان متذكر مي شويم كه بيان 

مـورد پتانسـيل دار در    162منظور اين اسـت كـه   . بسياري از اين موارد مي توانند از لحاظ علمي صحيح باشند. مفهوم مولكول وجود دارد

 .زمينه ي ايجاد تصورات اشتباه وجود دارند
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