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چكيده
هدف از مطالعه حاضر ،بررسي تصورات و كجفهميهاي دانشآموزان پايه سوم ابتدايي
درباره پديدههاي تبخير و ميعان است؛ مفاهيمي كه هم در برنامه درسي مدارس و هم در
زندگي روزانه اهميت فراوان دارند 231 .نفر از دانشآموزان دختر پايه سوم ابتدايي در
سال تحصيلي  2343-49به روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي مرحلهاي از چهار
آموزشگاه از چهار مركز استان انتخاب و در اين مطالعه شركت داده شدند .براي گردآوري
دانشآموزان در قالب توضيحات داده شده و همچنين شركت در مصاحبه نيمه ساختاريافته
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .براي ارزيابي ميزان درك دانشآموزان ،از روش ارزيابي
مفهومي استفاده شد .بررسي پاسخهاي داده شده به سؤالهاي پرسشنامه نشان داد كه
دانشآموزان پايه سوم ابتدايي كجفهميهاي بسيار در زمينه پديدههاي تبخير ،ميعان و تاثير
گرما بر آنها دارند و نميتوانند در بسياري از موارد شبيهسازي شده ،آموختههاي خود
درباره تبخير و ميعان را بهخوبي به كاربندند .همچنين آموختههاي آنان در پايههاي
پايينتر نتوانسته است مانع بروز اين كجفهميها شود و عليرغم درك مفهومي تبخير و
ميعان از طرف برخي از آنها ،همچنان نياز است كه در آموزش مفاهيم مرتبط با چرخه آب
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اطالعات ،از يك آزمون تشخيصي حاوي ده سؤال باز-پاسخ بهرهگيري شد و پاسخهاي

و تغيير حالت مواد از مايع به گاز و بهعكس ،توجه و دقت بسيار به عمل آيد .بر پايه اين
يافتهها ضرورت دارد تا در بازبيني برنامههاي درسي و مواد آموزشي علوم تجربي دوره
ابتدايي ،در سازماندهي مفاهيم مرتبط با تبخير ،ميعان و مدلسازي آنها در كتابهاي درسي
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توجه ويژه مبذول شود.
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مقدمه
دانشآموزان قبل از ورود به كالس درس ،فرصتهاي بسيار در اختيار دارند تا دربارۀ دنياي
پيرامون خود و انواع پديدههاي علمي ،تصورات و الگوهاي ذهني گوناگون بسازند .دانشآموزان
دربارۀ برخي مفاهيم و پديدههاي علمي ،تصوراتي دارند كه بهخالف نظريههاي علمي پذيرفته شده
هستند(آلن .)1121 ،2پژوهشگران در توصيف اين تصورات اشتباه علمي از واژههاي گوناگوني
مانند كجانديشي ،1كجفهمي ،3تصورات خام ، 9درك متعارف ،5تصورات بديل ،6يا پيش تصورات

2

استفاده ميكنند.
بسياري از تصورات ذهني دانشآموزان ،نتيجه تجربههاي روزانه ،مشاهده پديدههاي علمي و
كاربرد علم و فناوري در زندگي انسانهاست و زماني كه در كالس درس درباره آنها صحبت
ميگذارند .تصورات بديل و غيرعلمي دانشآموزان از عوامل مهمي هستند كه مانع يادگيري معنادار
و اثربخش ميشوند و بر تداوم يادگيري در پايههاي باالتر نيز تاثير منفي ميگذارند (گونن 8و
كوجاكايا.)1121 4،
عوامل بسياري را ميتوان منشأ كجفهميهاي كودكان معرفي كرد .تجربههاي گذشته كودك،
مشترك بودن برخي از لغات در زبان علمي و غيرعلمي ،عدم توجه به واژههاي علمي به كار برده
شده در كالس درس ،متن و تصاوير كتابهاي درسي ،روش تدريس معلم و غيره ،همگي در
شكلگيري كجفهميهاي كودكان نقش دارند.
بررسيها نشان داده اند كه دانشآموزان دوره ابتدايي كجفهميهاي گوناگون درباره مفاهيم علمي
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ميشود ،به مثابه پيشتصور يا يادگيري پيشين ،نمايان ميشوند و بر فرآيند ياددهي -يادگيري تاثير

دارند(آلن .)1121 ،در ميان انبوه مفاهيم علمي ،پديده تغيير حالت ماده در پديدههاي تبخير و ميعان
از مفاهيم مرتبط با زندگي روزانه هستند كه پايه و اساس علوم فيزيكي را تشكيل ميدهند و در
كتاب درسي علوم تجربي پايه سوم ابتدايي آمده است« :آب حالت مايع دارد .هنگامي كه به اندازه

1. Allen
2. Misconception
3. Misunderstanding
4. Naive conceptions
5. Common sense understanding
6. Alternative conceptions
7. Preconceptions
8. Gönen
9. Kocakaya
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اغلب برنامههاي درسي ،يادگيري آنها از همان پايههاي اولية دوره ابتدايي پيشنهاد شده است .در
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كافي گرما دريافت كند ،بخار شده و به حالت گاز تبديل ميشود .تبديل يك ماده از حالت مايع به
حالت گاز را تبخير ميگويند» (شوراي نويسندگان .)2349 ،چنين تعريفي را براي جوشيدن نيز
ميتوان ارائه كرد .با اين تفاوت كه وقتي به مايع گرما ميدهيم ،ميزان حركت و جنبش مولكولهاي
آن زياد ميشود .اگر مولكولها به اندازه كافي گرما جذب كنند ،مقدار جنبش آنها به اندازهاي
ميشود كه نيروي ربايش ميان مولكولها ديگر نميتواند آنها را در كنار هم نگهدارد .در نتيجه
مولكولهاي مايع ،از هم دور ميشوند .در اين حالت مايع به بخار تبديل ميشود .به دمايي كه در
آن ،تمام مايع به بخار تبديل ميشود «نقطه جوش» ميگويند .پس در هنگام جوشيدن ،مولكولهاي
مايع ،ديگر فقط از سطح مايع تبخير نميشوند ،بلكه در وسط مايع و در كف ظرف مايع نيز
حبابهايي از بخار پديد ميآيند كه به سمت باال حركت ميكنند و پراكنده ميشوند .بنابراين براي
شده را مشاهده كنند؛ اما در پديده تبخير بخارها قابل مشاهده نيستند و بو يا رنگي هم ندارند.
چرخه طبيعي آب ،حركت مداوم آب ميان زمين و اقيانوسها ،درياها ،رودخانهها و جوّ است.
آب به طور دائم تبديل به بخار شده باال ميرود ،سپس سرد و متراكم شده و به شكل برف و باران
پايين ميريزد .اين چرخه براي وجود حيات بر روي زمين ميليونها سال است كه تكرار ميشود و
منابع آب شيرين در جهان طي فرآيند طبيعي تبخير و ميعان مدام تميز و براي انسان قابل استفاده
ميشود .درك چرخه آب در برنامه درسي علوم تجربي دوره ابتدايي به اندازهاي اهميت دارد كه در
فصل ششم كتاب علوم تجربي اول دبستان(شوراي نويسندگان )2343 ،با عنوان «زمين خانه پر آب
ما» به پديده تبخير آب بر اثر گرماي نور خورشيد و سپس سرد و متراكم شدن بخار آب (ميعان) در
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دانشآموزان پديده جوشيدن بسيار ملموستر از پديده تبخير است ،زيرا ميتوانند بخارهاي خارج

قالب چرخه آب اشاره شده است .در كتاب علوم تجربي سوم ابتدايي(شوراي نويسندگان)2349 ،
در فصل سوم ضمن تعريف پديده تبخير ،مثالهايي نيز براي اين پديده آورده شده است .سپس در
چگونگي تشكيل ابرها آورده شده است.
بررسيها(بدريان )2343 ،نشان داده است كه كودكان در ساخت نظريههاي اوليه خود درباره مواد
مايع و گازي شكل بيشتر بر تجربههاي حسي مانند حس بينايي تكيه دارند .بنابراين پيش از آنكه
آموزش رسمي ببينند ،تجربههايي را در زمينه تبخير و ميعان دارند و بررسي تصورات كودكان نشان
داده است كه به علت مشهود نبودن فرآيند بخار شدن آب در پديده تبخير ،و تبديل بخارهاي
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فصل پنجم با عنوان «آب ماده با ارزش» ضمن طرح دوباره چرخه آب در طبيعت ،پديده ميعان و
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نامرئي به قطرات آب در پديده ميعان ،تصوراتي گوناگون از سوي آنها مطرح ميشود كه فاقد
پشتوانه علمي است.
در چند دهه گذشته ،تحقيقات چشمگيري در زمينه بررسي تصورات و كجفهميهاي
دانشآموزان در زمينه پديدههاي تبخير و ميعان انجام شده است (استاموالسيس ،2سيتسيپيس 1و
پاپاجورجيو1121 ،3؛ سيتسيپيس ،استاموالسيس و پاپاجورجيو1121 ،؛ جانپوالت1116 ،9؛ تيتلر 5و
پيترسون1111 ،6؛ تيتلر1111 ،؛ بار 2و جليلي2449 ،8؛ راسل ،4هارلن 21و وات2484 ،22؛ آزبورن 21و
كاسگرو .)2483 ،23در اين پژوهشها ،پديده تبخير تاحد زيادي به سبب تصويرپردازي چرخه آب
در كتابهاي درسي علوم دوره ابتدايي مورد مطالعه قرار گرفته است و ساير پديدهها مانند بارش
باران ،جريان آب در سطح زمين ،آبهاي درياها و رودها ،آبهاي زير زميني ،تابش خورشيد،
مفهومي درك كودكان از پديده تبخير را نشان ميدهد .از نظر آنان چهار نوع تجزيه و تحليل از
درك كودكان درباره پديده تبخير قابل تشخيص است كه عبارتاند از :آب ناپديد ميشود؛ آب در
سطوح جذب ميشود؛ آب به باال انتقال مييابد و آب در هوا پخش ميشود.
راسل و همكارانش( )2484گزارش كردند كه بيشتر كودكان  4ساله ،پديده تبخير و بخار شدن
آب را قبول دارند؛ اما تمركز بيشتر آنها بر آب باقي مانده است .اغلب آنها معتقدند كه اگر مقداري
آب در ظرف درباز قرار داده شود ،پس از چند روز مقداري از آن بخار ميشود و بنابراين مقدار
آب كاهش پيدا ميكند .اما يك عامل خارجي مانند خورشيد يا يك نفر ديگر را مسؤول آن
ميدانند .همچنين برخي از كودكان ممكن است فكر كنند وقتي كه آب جلو چشم آنها ميجوشد و
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شكلگيري ابرها و ...را تا حدي در بر ميگيرد .تحليل بار و جليلي( ،)2449مثالي مناسب از مسير

كم ميشود ،بدنه كتري آن را جذب ميكند(تيتلر ،)2448 ،يا اينكه هنگامي كه مقداري از آب
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بشقاب بر اثر تبخير كم ميشود ،ممكن است فكر كنند كه كمي از آب جذب بشقاب شده است
(استاوي.)2441،2
در مطالعات راسل و همكارانش( ،)2484كودكان بزرگتر از همان توضيحات كودكان كوچكتر
استفاده ميكنند ،اما در اينجا نسبتها با حالت پيشين تفاوت دارند .براي مثال ،در حدود  52درصد
دانشآموزان  4-22ساله معتقد بودند كه يك عامل خارجي آب را برداشته است .اين تصورات
نشان ميدهد كه تفكر دربارۀ تبخير به طور غير مستقيم به درك قانون پايستگي ماده ارتباط دارد .در
پيشنهاد اينكه يك عامل خارجي آب را برداشته است ،به نظر ميرسد كه دانشآموزان معتقد به
قانون پايستگي ماده هستند؛ اما توضيح نادرستي در مورد ناپديد شدن آب ميدهند .آنها از استدالل
حسي -محور استفاده ميكنند و از توضيحي بهره ميگيرند كه تغيير قابل رويت را توجيه كند.
بشقاب را در مسير بخارهايي قرار دادند كه از كتري در حال جوشيدن خارج ميشد و درباره
تغييرات روي داده در سطح بشقاب پرسيدند .بسياري از كودكان  21-23ساله گفتند كه بشقاب
مرطوب شده است .برخي( 25درصد) نيز گفتند كه بخار ضمن برخورد با بشقاب ،به آب تبديل
شده و به حالت اوليه برگشته است .در اين مطالعه فقط حدود يك چهارم دانشآموزان 23-22
ساله كه مورد مصاحبه قرار گرفته بودند ،پاسخ درست دادند.
در آزمايشي ديگر يك ظرف شيشهاي خشك را از آب و يخ پر كردند و از كودكان درباره منشأ
قطرات آبي كه در سطح خارجي ظرف جمع شده بود ،پرسيدند .سپس چهار دسته از توضيحهاي
غالب كودكان را به شرح زير تنظيم كردند:
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آزبورن و كاسگرو( )2483تصورات كودكان در مورد ميعان را نيز گزارش كردند .آنها يك

 .2آب از جدار شيشه به بيرون درز كرده است ( 8 -25سال)؛
 .1سردي يخ داخل ظرف از جدار شيشه گذشته و بيرون ظرف را نيز سرد كرده است (-22
 .3گازهاي هيدروژن و اكسيژن موجود در هوا در سطح ظرف با هم واكنش داده و آب ايجاد
كردهاند( 21-22سال)؛
 .9آب موجود در هوا جذب سطح خارجي ظرف شده است( 22-29سال).
نسبت كودكان  26و  22سالهاي كه فكر ميكردند سردي يخ داخل ظرف از جدار شيشه گذشته
و بيرون ظرف را نيز سرد كرده است ،خيلي كم بود؛ گرچه حدود  31درصد از اين گروه سني بيان
1. Stavy
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نمودهاند كه گازهاي هيدروژن و اكسيژن موجود در هوا در سطح ظرف با هم واكنش داده و آب
ايجاد كردهاند.
آنچه از اين تحقيقات و ساير بررسيها حاصل ميشود اين است كه با اينكه كودكان درباره
پديدههاي تبخير و ميعان آموزش ميبينند ،اما در موقعيتهاي جديد قادر به كاربرد مفاهيم آموخته
شده نيستند و عقايد غير علمي بسياري را به كار ميگيرند.
از آنجايي كه در برنامههاي درسي علوم تجربي دورههاي مختلف تحصيلي ،آموزش مفهوم
تبخير و ميعان از پايه اول ابتدايي تا سطوح باالتر دوره متوسطه در قالب مباحث پيشرفتهاي چون
ترموديناميك و ترموشيمي آموزش داده ميشود ،كشف كجفهميهاي دانشآموزان و سپس تالش
براي اصالح آنها از اهميت بسيار زياد برخوردار است .بررسيهاي انجام گرفته در دوره ابتدايي
مفهوم تبخير و ميعان و تفاوت ميان آن دو واژه علمي ندارند .در دوره راهنمايي نيز پژوهش
احمدي( )2342نشان ميدهد كه دانشآموزان اين دوره نتوانستهاند از مفهوم تبخير و ميعان در
موقعيتهاي يادگيري جديد به درستي استفاده نمايند .همچنين دانشآموزان دوره متوسطه نيز
كجفهميهايي در بهكارگيري مفهومي تبخير ،ميعان و همچنين گرماي نهان تبخير در بخش
ترموشيمي(بدريان )2388 ،و بخشهاي متفاوت ترموديناميك(گرماي نهان تبخير ،گرماي ويژه و
آنتالپي) دارند(صدراالشرافي.)2341 ،
مطالعه حاضر قصد دارد تا به بررسي كجفهميهاي دانشآموزان پايه سوم ابتدايي در زمينة
پديدههاي تبخير و ميعان بپردازد و سپس ،روشها و راهبردهايي را براي اصالح آنها ارائه دهد.
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(ناصريآذر و بدريان  )2342نشان ميدهند كه دانشآموزان دوره ابتدايي درك مفهومي درستي از

روش شناسي پژوهش
زمينه مطالعه
و كليدي ،يعني علوم فيزيكي(شامل فيزيك و شيمي) ،علوم زيستي و علوم زمين و فضا به
دانشآموزان آموزش داده ميشود (كروس 2و بودن .)1114 ،1در برنامه درسي علوم تجربي دوره
ابتدايي ،بخشي از علوم فيزيكي به آموزش مفهوم گرما و دما پرداخته است .يكي از اثرات گرما بر
مواد ،تغيي ر حالت است كه اغلب به صورت تغيير فاز از جامد به مايع ،از مايع به گازي شكل و به
عكس نمايان ميشود .دانشآموزان پايه اول ابتدايي ياد ميگيرند كه آب به حالتهاي گوناگون در
1. Cross
2. Bowden
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طبيعت وجود دارد .آب موجود در رودخانهها و درياها ،ابرها ،برف باالي كوهها و يخها همگي
حالتهاي گوناگون آب هستند .همچنين با چرخه آب در طبيعت آشنا ميشوند و درك ميكنند كه
گرما عامل اصلي پيدايش حالتهاي گوناگون آب است .در شكلهاي  1 ،2و  3كه از كتاب درسي
علوم سال اول برگرفته شدهاند ،فرآيند تبخير آب از طريق نور خورشيد و تشكيل ابر نشان داده
شده است(شوراي نويسندگان.)2343 ،

همچنين دانشآموزان پايه اول ابتدايي ميآموزند كه سرما عامل تراكم بخارها و قطرات كوچك
آب و تشكيل قطرات بزرگتر است .اين امر به نوعي تداعي كننده پديده ميعان به صورت
غيرمستقيم است ،زيرا در ادامه دانشآموزان ميآموزند كه با سرد شدن ابرها و متراكم شدن آنها،
پديده ميعان و تبديل بخار آب به حالت مايع اتفاق ميافتد .در شكلهاي  5 ،9و  6پديده ميعان و
تشكيل قطره شبنم نشان داده شده است(همان) .در اين شكلها اثر كاهش دما در طول شب و تبديل
بخار آب به حالت مايع نشان داده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.2.5.3

شكل 4

شكل 5

شكل 6
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دانشآموزان پايه سوم ابتدايي ضمن آشنايي با حالتهاي گوناگون آب به صورت جامد ،مايع و
گازي شكل ،با پديدههاي ذوب ،جوش و انجماد آشنا ميشوند و با انجام دادن يك فعاليت مانند
ريختن آب بر زمين و مشاهده كاهش حجم آب از طريق تبخير آشنا ميشوند(فصل سوم) .سپس
با بررسي چرخه آب در طبيعت(فصل  )5با انجام دادن يك فعاليت مانند قرار دادن يك ظرف باالي
آب در حال جوشيدن ،به طور غير مستقيم با پديده ميعان و تبديل بخارهاي آب به قطرات مايع
آشنا ميشوند .در ادامه به بررسي اثر گرما بر پديده تبخير ميپردازند و با انجام دادن يك فعاليت ،با
چگونگي تشكيل ابر آشنا ميشوند(شوراي نويسندگان.)2349 ،
نمونه آماري پژوهش
پژوهش حاضر رويكردي كاربردي دارد و از دسته پژوهشهاي توصيفي است كه تالش ميكند
 .)2341نمونه آماري پژوهش را  231نفر از دانشآموزان دختر تشكيل ميدهند كه در سال تحصيلي
 2343-49به روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي مرحلهاي از چهار آموزشگاه دولتي دخترانه از
چهار مركز استانهاي كردستان (سنندج) ،بوشهر ،گيالن (رشت) و خراسان جنوبي (بيرجند) انتخاب
شدند .نمرات سال قبل بيشتر آزمودنيها و همچنين وضعيت فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي اغلب
آنها مشابه يكديگر بود.
ابزار گردآوري اطالعات
روشهاي بسياري براي بررسي و توصيف درك مفهومي و كج فهميهاي دانشآموزان وجود
دارد .آزمونهاي باز-پاسخ ،آزمونهاي تشخيصي انشايي ،رسم نقشههاي مفهومي ،انجام دادن
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تا ميزان درك و تصورات ذهني دانشآموزان را بررسي و توصيف كند(سرمد ،بازرگان و حجازي،

مصاحبههاي عميق و نيمهساختار يافته ،رسم نقاشي و اجراي آزمونهاي عملكردي ،نمونههايي از
شيوههاي توصيف درك مفهومي دانشآموزان محسوب ميشوند(كوز .)1118 ،2دراين پژوهش از
انجام دادن يك فعاليت عملي از سوي دانشآموزان ،پرسشنامهاي در اختيار آنها قرار داده شد و آنها
توضيحاتي را براي توصيف پاسخ خود به صورت انشايي ارائه كردند .در صورت نامشخص بودن
توضيحات برخي از دانشآموزان ،مصاحبهاي با آنان انجام ميگرفت تا جواب آنان شفافتر شود
(كول 1و تريگاست.)1111 3،

1. Kose
2. Coll
3. Treagust
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پرسشنامه تهيه شده شامل پنج فعاليت و ده سؤال تشخيصي به صورت باز -پاسخ در زمينة
پديدههاي تبخير ،ميعان و اثر گرما بر اين پديدهها بود .روايي محتوايي ابزار را  5متخصص آموزش
علوم بررسي و تاييد كردند .سؤالهاي پژوهش در جدول شماره  2آورده شدهاند.
جدول  .2سؤالهای تشخيصی به كار گرفته شده در پژوهش
الف) يك دستمال كوچك را با آب خيس و در گوشه كالس آويزان ميكنيم .پس از يك ساعت سؤالهاي زير را طرح ميكنيم:
سؤال  :2آب موجود در دستمال كجا رفته است؟
سؤال  :1چه عاملي سبب خشك شدن دستمال شده است؟
سؤال  :3چه كار بايد كرد تا دستمال زودتر خشك شود؟
ب) دو ليوان بزرگ هماندازه را پر از آب ميكنيم و يكي را در كنار پنجره و ديگري را در گوشه كالس در سايه قرار ميدهيم و خط آب داخل
ليوانها را با ماژيك عالمت ميزنيم .دانشآموزان هر روز خط آب ليوانها را مشاهده ميكنند و دوباره عالمت ميزدند .پس از سه روز سؤالهاي

سؤال  :9چرا مقدار آب داخل ليوانها كم شده است؟
سؤال  :5آب كم شده در ليوانها كجا رفته است؟
سؤال  :6چرا ليوان موجود در كنار پنجره آب بيشتري از دست ميدهد؟
پ) از دانشآموزان ميخواهيم تا با آبرنگ روي يك كاغذ نقاشي بكشند .پس از پايان كار و خشك شدن آبرنگ سؤالهاي زير را مطرح ميكنيم:
سؤال  :2آب روي كاغذ كجا رفته است؟
سؤال  :8براي اينكه نقاشي آبرنگ زودتر خشك شود ،چه كار بايد كرد؟
ت) داخل يك پارچ آب كه كامالً خشك است ،آب و يخ ميريزيم .پس از مشاهده دقيق آن از سوي دانشآموزان ،سؤال زير را مطرح ميكنيم:
سؤال  :4قطرات آب موجود در سطح بيروني پارچ از كجا آمده است؟
ث) به هر كدام از دانشآموزان يك قطعه آينه كوچك ميدهيم و از آنها مي خواهيم كه نفس خود را بر سطح آن بدمند .سپس سؤال زير را
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زير را طرح ميكنيم:

مطرح ميكنيم:
سؤال  :21بخار آب موجود در سطح آينه از كجا آمده است؟

در طول  5روز به مورد اجرا گذاشته شد .به دانشآموزان اطمينان داده شد كه آزمونها به قصد
پژوهش انجام ميشوند و نتيجه آنها محرمانه خواهد ماند و تاثيري در نمره درسي آنها نخواهد
گذاشت.

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.2.5.3

آزمونها در شرايط عادي كالس و بدون اطالع قبلي دانشآموزان در مدت زمان  91-95دقيقه و
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شيوه تجزيه و تحليل دادهها
1

2

3

براي ارزيابي ميزان درك دانشآموزان ،از روش ارزيابي مفهومي آبراهام  ،گرزيبوسكي  ،رنر و
مارك )2441(9استفاده شد .در اين روش ،گزينههاي انتخابي و پاسخهاي تشريحي دانشآموزان در
چهار دسته؛ درك كامل ،درك جزئي ،كجفهمي و عدم درك قرار ميگيرند .شرح اين دستهبندي به
شرح زير است:
 .2درك كامل :پاسخهايي كه شامل همة اجزاي قابل قبول پاسخ هستند.
 .1درك جزئي :پاسخهايي كه شامل حداقل يكي از اجزاي قابل قبول پاسخ هستند.
 .3كجفهمي :پاسخهايي كه شامل جوابهاي نادرست ،غير منطقي و غير علمي هستند و هيچ
كدام از اجزاي پاسخ درست را ندارند.
درك نكرده است ،جواب آن را نميداند يا پاسخ غيرمرتبط ارائه ميدهد.
پس از بررسي پاسخهاي دانشآموزان و دستهبندي آنها مطابق با چارچوب ذكر شده ،براي
روشنتر شدن برخي پاسخهاي گنگ و نامفهوم ،با برخي از دانشآموزان مصاحبهاي انجام گرفت و
جواب روشن آنان به پاسخنامه مربوطه اضافه شد .در دستهبندي و تصحيح پاسخنامههاي
دانش آموزان ،دو پژوهشگر به صورت مستقل از هم ،كار ارزيابي را انجام دادند و در مواردي كه
تفاوتي ميان نظرات آنان مشاهده ميشد ،ارزياب سوم كار قضاوت را تكميل ميكرد و در صورت
مشكل بودن كار قضاوت ،از طريق مذاكره كار تصميمگيري انجام ميگرفت .پس از دستهبندي
پاسخها ،ميزان درصد آنها منطبق بر چارچوب ذكر شده تنظيم شد.
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 .9عدم درك :پاسخهايي كه در آن پاسخ دهنده به وضوح اشاره ميكند كه مفهوم سؤال را

يافتههاي پژوهش
نتايج به دست آمده از اجراي آزمونهاي تشخيصي و ميزان درصد پاسخهاي دانشآموزان در
تحليل قرار گرفت .در جدول شماره  ،1فراواني و درصد پاسخهاي دانشآموزان به صورت مجزا
مورد بحث و بررسي قرار گرفتهاست.

1. Abraham
2. Grzybowski
3. Renner
4. Marek
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بررسی تصورات و كجفهمیهای دانش آموزان پایه ...

89

جدول  .1فراوانی و درصد پاسخهای دانشآموزان به سؤالها
سطح درك

سؤالها
سؤال 2
سؤال 1
سؤال 9
سؤال 4
سؤال 5

سؤال 9
سؤال 8
سؤال 8
سؤال 29

تعداد

18

34

93

11

1

درصد

12/12

14/59

31/52

26/66

1/11

تعداد

16

92

98

25

1

درصد

24/64

32/16

36/36

22/36

2/52

تعداد

99

31

36

11

1

درصد

33/33

19/19

12/12

25/25

1/11

تعداد

92

92

35

4

1

درصد

36/61

32/16

16/52

6/81

1/11

تعداد

95

38

91

2

1

درصد

39/14

18/28

32/82

2/31

1/11

تعداد

52

93

31

6

1

درصد

38/63

31/52

19/19

9/59

1/11

تعداد

52

92

32

3

1

درصد

93/28

32/16

13/98

1/12

1/11

تعداد

55

95

31

1

1

درصد

92/66

39/14

11/21

2/52

1/11

تعداد

22

14

69

11

1

درصد

21/82

12/46

98/98

25/25

2/52

تعداد

98

52

11

21

2

درصد

36/36

38/63

26/66

2/52

1/25
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سؤال 6

درك كامل

درك جزئی

كجفهمی

عدم درك

بدون پاسخ

در بررسي پاسخهاي داده شده به سؤال اول ،پاسخ درست و كامل ،تبخير آب و پخش شدن آن
در هوا و فضاي كالس است .همانطور كه در جدول  1ديده ميشود ،از ميان پاسخهاي
دانشآموزان 12/12 ،درصد درك كامل 14/59 ،درصد درك جزئي 31/52 ،درصد كجفهمي و
سؤال اول آورده شده است.
جدول  .9برخی از پاسخهای دانشآموزان به سؤال اول
سطح درك
درك كامل

درك جزئی

نمونههایی از پاسخهای دانشآموزان


آب بخار شده و در فضاي كالس پخش شده است.



آب در اثر تبخير از دستمال جدا شده است و در هوا پخش شده است.



آب در اثر تبخير خشك شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.2.5.3

 26/66درصد عدم درك را نشان ميدهد .در جدول شماره  3برخي از پاسخهاي دانشآموزان به
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كجفهمی

عدم درك



آب بخار شده و به زمين ريخته است.



آب بخار شده و ناپديد شده است.



آب از دستمال جدا شده و سپس به زمين فرو رفته است.



آب از دستمال جدا شده و سپس به ابرها پيوسته است.



براي خشك شدن دستمال ،زمان بيشتري الزم است.



آب چكه كرده و به زمين ريخته است.

در بررسي پاسخهاي داده شده به سؤال دوم ،پاسخ درست و كامل ،تبخير آب بر اثر گرماي
محيط است .همانطور كه در جدول  1ديده ميشود ،از ميان پاسخهاي دانشآموزان 24/64 ،درصد
درك كامل 32/16 ،درصد درك جزئي 36/36 ،درصد كجفهمي و  22/36درصد عدم درك را نشان
ميدهد .البته دو نفر از دانشآموزان( 2/52درصد) به سؤال دوم پاسخ ندادند .در جدول شماره 9
جدول  . 4برخی از پاسخهای دانشآموزان به سؤال دوم
سطح درك

نمونههابی از پاسخهای دانشآموزان

درك كامل



آب بوسيله گرماي محيط تبخير شده است.



آب در اثر گرما تبخير شده و از دستمال جدا ميشود.



براي خشك شدن دستمال نور خورشيد الزم است.



گرماي موجود در كالس آب را از دستمال گرفته است.



جريان هوا آب را از دستمال گرفته است.



آب توسط گرد و خاك موجود در هوا جذب شده است.



گرماي كالس دستمال را خشك كرده است.



آب جذب دستمال شده و دستمال خشك شده است.



اگر به دستمال باد بخورد ،زودتر خشك ميشود.

درك جزئی

كجفهمی

عدم درك

گرم يا در معرض تابش نور خورشيد است تا تبخير سريعتر انجام گيرد .همانطور كه در جدول 1
ديده ميشود ،از ميان پاسخهاي دانشآموزان 33/33 ،درصد درك كامل 19/19 ،درصد درك جزئي،
 12/12درصد كجفهمي و  25/25درصد عدم درك را نشان ميدهد .در جدول شماره  5برخي از
پاسخهاي دانشآموزان به سؤال سوم آورده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.2.5.3

در بررسي پاسخهاي داده شده به سؤال سوم ،پاسخ درست و كامل ،قرار دادن دستمال در جاي
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جدول  .5برخی از پاسخهای دانشآموزان به سؤال سوم

درك كامل



بايد دستمال را در يك جاي گرم قرار داد تا آب بخار شود.



بايد دستمال را زير نور خورشيد قرار داد تا آب آن بخار شود.



دستمال در هواي آزاد و گرماي نور خورشيد زودتر خشك ميشود.



اگر دستمال را گرم كنيم ،زودتر خشك ميشود.



جريان هوا زودتر آب را از دستمال جدا ميكند.



نور خورشيد آب دستمال را زودتر جذب ميكند.



اگر دستمال توسط باد تكان بخورد ،آب آن زودتر پخش ميشود.



در هواي آزاد آب زودتر به طرف ابرها رفته و دستمال خشك ميشود.



بايد دستمال را محكم فشار داد تا آب آن برود.



بايد دستمال را روي يك طناب آويزان كرد.

درك جزئی

كجفهمی

عدم درك

در بررسي پاسخهاي داده شده به سؤال چهارم ،پاسخ درست و كامل ،تبخير مقداري از آب و
خارج شدن آن به صورت بخار از ليوان است .همانطور كه در جدول  1ديده ميشود ،از ميان
پاسخهاي دانشآموزان 36/61 ،درصد درك كامل 32/16 ،درصد درك جزئي 16/52 ،درصد
كجفهمي و  6/81درصد عدم درك را نشان ميدهد .در جدول شماره  6برخي از پاسخهاي
دانشآموزان به سؤال چهارم آورده شده است.
جدول  . 6برخی از پاسخهای دانشآموزان به سؤال چهارم

درك كامل



آب تبخير شده است.



كمي از آب بخار شده و از ظرف خارج شده است.



آب بخار شده و خشك شده است.



نور خورشيد باعث خشك شدن آب شده است.



آب از ظرف خارج شده و بر روي ميز و صندلي كالس پخش شده است.



آب در خودش حل شده است.



مقداري از آب جذب ليوان شده است.



نور خورشيد كمي از آب را جذب كرده است.



كمي از آب خشك شده است.



شايد كسي كمي از آب را خورده است.



كمي از آب غيب شده است.

درك جزئی

كجفهمی

عدم درك

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.2.5.3

سطح درك

نمونههایی از پاسخهای دانشآموزان
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در بررسي پاسخها ي داده شده به سؤال پنجم ،پاسخ درست و كامل ،تبخير مقداري از آب و
پخش شدن بخار در هوا و فضاي كالس است .همانطور كه در جدول  1ديده ميشود ،از ميان
پاسخهاي دانشآموزان 39/14 ،درصد درك كامل 18/28 ،درصد درك جزئي 32/82 ،درصد
كجفهمي و  5/31درصد عدم درك را نشان ميدهد .در جدول شماره  2برخي از پاسخهاي
دانشآموزان به سؤال پنجم آورده شده است.
جدول  . 9برخی از پاسخهای دانشآموزان به سؤال پنجم

درك كامل



كمي از آب تبخير شده و در هوا پخش شده است.



كمي از آب بخار شده و در فضاي كالس پخش شده است.



آب بخار شده و توسط گرد و خاك موجود در هوا جذب شده است.



كمي از آب بخار شده و بر روي ميز و صندلي كالس پخش شده است.



آب از ظرف خارج شده و به زمين فرو رفته است.



آب از ظرف خارج شده و جذب خورشيد شده است.



آب از ظرف خارج شده و به ابرها پيوسته است.



آب توسط گرد و خاك موجود در هوا جذب شده است.



به زمين ريخته شده است.

درك جزئی

كجفهمی

عدم درك

در بررسي پاسخهاي داده شده به سؤال ششم ،پاسخ درست و كامل ،تبخير بيشتر آب بر اثر
گرماي نور خورشيد است .همانطور كه در جدول  1ديده ميشود ،از ميان پاسخهاي دانشآموزان،
 38/63درصد درك كامل 31/52 ،درصد درك جزئي 19/19 ،درصد كجفهمي و  9/59درصد عدم
درك را نشان ميدهد .در جدول شماره  8برخي از پاسخهاي دانشآموزان به سؤال ششم آورده
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سطح درك

نمونههایی از پاسخهای دانشآموزان

شده است.
جدول  . 8برخی از پاسخهای دانشآموزان به سؤال ششم

درك كامل



گرماي نور خورشيد باعث ميشود تا مقدار آب بيشتري تبخير گردد.



گرماي نور خورشيد باعث ميشود تا آب زودتر بخار گردد.



آب در اثر نور خورشيد بيشتر تبخير ميشود.



آب در سايه ديرتر بخار ميشود.



نور خورشيد آب را زودتر خشك ميكند.



نور خورشيد آب را بيشتر جذب ميكند.



نور خورشيد گرم است و آب سرد .به همين خاطر جذب هم ميشوند.



آب زودتر از پنجره خارج ميشود.

درك جزئی

كجفهمی

عدم درك

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.2.5.3

سطح درك

نمونههایی از پاسخهای دانشآموزان
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در بررسي پاسخهاي داده شده به سؤال هفتم ،پاسخ درست و كامل ،تبخير آب و جدا شدن از
آبرنگ و در نتيجه خشك شدن آبرنگ است .همانطور كه در جدول  1ديده ميشود ،از ميان
پاسخهاي دانشآموزان 93/28 ،درصد درك كامل 32/16 ،درصد درك جزئي 13/98 ،درصد
كجفهمي و  1/12درصد عدم درك را نشان ميدهد .در جدول شماره  4برخي از پاسخهاي
دانشآموزان به سؤال هفتم آورده شده است.
جدول  . 8برخی از پاسخهای دانشآموزان به سؤال هفتم

درك كامل



آب بخار شده و از آبرنگ جدا ميشود .در نتيجه آبرنگ خشك ميشود.

درك جزئي



آب بخار شده و خشك ميشود.



آب بخار شده و آبرنگ به كاغذ ميچسبد.



آب جذب كاغذ شده است.



آب به باال و آبرنگ به پايين رفته است.



آب در آبرنگ حل شده و ناپديد ميشود.



آب خشك شده است.

كجفهمي

عدم درك

در بررسي پاسخهاي داده شده به سؤال هشتم ،پاسخ درست و كامل ،گرم كردن نقاشي آبرنگ
است كه سبب افزايش سرعت تبخير آب ميگردد .همانطور كه در جدول  1ديده ميشود ،از ميان
پاسخهاي دانشآموزان 92/66 ،درصد درك كامل 39/14 ،درصد درك جزئي 11/21 ،درصد
كجفهمي و  2/52درصد عدم درك را نشان ميدهد .در جدول شماره  21برخي از پاسخهاي
دانشآموزان به سؤال هشتم آورده شده است.
جدول  . 29برخی از پاسخهای دانشآموزان به سؤال هشتم

درك كامل



اگر نقاشي آبرنگ را گرم كنيم ،آب آن زودتر بخار ميشود.



با دميدن هواي گرم ،آب بيشتري تبخير شده و نقاشي خشك ميشود.



اگر به نقاشي فوت كنيم زودتر خشك ميشود.



اگر نقاشي را روي بخاري قرار دهيم ،زودتر خشك ميشود.



اگر نقاشي را زير نور آفتاب قرار دهيم ،زودتر خشك ميشود.



نور خورشيد آب را زودتر جذب كرده و نقاشي را خشك ميكند.



اگر درب و پنجره باز باشد ،زودتر خشك ميشود.



اگر به نقاشي فوت كنيم ،آب آن زودتر به باال ميرود.



بايد منتظر ماند تا خشك شود.



نقاشي را روي يك پارچه قرار دهيم تا آب آن جذب پارچه شود.

درك جزئي

كجفهمي

عدم درك

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.2.5.3

سطح درك

نمونههايي از پاسخهاي دانشآموزان
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در بررسي پاسخها ي داده شده به سؤال نهم ،پاسخ درست و كامل اين است كه بخار آب
موجود در هوا در سطح خارجي پارچ آب يخ بر اثر سرما متراكم شده و به مايع تبديل ميشود.
همانطور كه در جدول  1ديده ميشود ،از ميان پاسخهاي دانشآموزان 21/82 ،درصد درك كامل،
 12/46درصد درك جزئي 98/98 ،درصد كجفهمي و  25/25درصد عدم درك را نشان ميدهد.
البته دو نفر از دانشآموزان به سؤال نهم پاسخ ندادند .در جدول شماره  22برخي از پاسخهاي
دانشآموزان به سؤال نهم آورده شده است.
جدول  . 22برخی از پاسخهای دانشآموزان به سؤال نهم

درك كامل



پارچ آب سرد است و بخار آب موجود در هوا در برخورد با آن به مايع تبديل ميشود.

درك جزئي



پارچ آب سرد است و هواي گرم اطراف را خنك كرده و به آب تبديل ميكند.



هوا داراي آب است و روي پارچ مينشيند.



آب از داخل پارچ به بيرون آمده است.



قطرات آب همان سردي داخل پارچ است كه به بيرون آمده است.



مقداري از يخ آب شده و به بيرون ظرف منتقل ميشود.



داخل پارچ آب سرد و بيرون آن گرم است .به همين خاطر پارچ آب عرق كرده است.

كجفهمي

عدم درك

در بررسي پاسخهاي داده شده به سؤال دهم ،پاسخ درست و كامل ،وجود بخار آب در هواي
گرم بازدم است كه در برخورد با سطح خارجي آينه سرد شده و به مايع تبديل ميشود .همانطور
كه در جدول  1ديده ميشود ،از ميان پاسخهاي دانشآموزان 36/36 ،درصد درك كامل38/63 ،
درصد درك جزئي 26/66 ،درصد كجفهمي و  2/52درصد عدم درك را نشان ميدهد .البته يك
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سطح درك

نمونههايي از پاسخهاي دانشآموزان

نفر از دانشآموزان ( /25درصد) به سؤال دهم پاسخ نداد .در جدول شماره  21برخي از پاسخهاي
دانشآموزان به سؤال دهم آورده شده است.
سطح درك

نمونههايي از پاسخهاي دانشآموزان

درك كامل



بخار آب موجود در هواي بازدم در سطح خارجي آينه مينشيند.

درك جزئي



آينه نشان ميدهد كه در نفس ما آب وجود دارد.



بخار هوا با نفس ما تركيب شده و روي آينه مينشيند.



نفس ما آب موجود در هوا را به طرف آينه ميبرد.



قطرات آب دهان روي آينه نشسته است.



هواي تنفس گرم است ولي آينه سرد .به همين خاطر آينه عرق ميكند.

كجفهمي

عدم درك

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.2.5.3
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بحث و نتيجهگيري
بررسي پاسخهاي داده شده به سؤالهاي پرسشنامه نشان داد كه دانشآموزان پايه سوم ابتدايي
كجفهميهاي بسيار در زمينه پديدههاي تبخير ،ميعان و تاثير گرما بر آنها دارند و آموختههاي آنان
در پايههاي پايينتر نتوانسته است مانع بروز اين كجفهميها شوند .استاوي( )2441معتقد است كه
در سامانه شناختي دانشآموزان انواع متفاوتي از تصورات بديل وجود دارد كه ميتوانند با تفكرات
علمي و آموختههاي آنان رقابت كند .در اين فرآيند ،اغلب تصوراتي كه ريشهاي قويتر در ساختار
شناختي دانشآموزان دارند ،غالب اند و خود را بروز ميدهند.
يافتههاي اين مطالعه نشان داد كه با وجود درك مفهومي تبخير و ميعان از سوي برخي از
دانشآموزان ،همچنان نياز است كه در آموزش مفاهيم مرتبط با چرخه آب و تغيير حالت مواد از
ميرفت كه از وجود بخار آب نامرئي در هوا آگاه باشند .همچنين درك كنند كه آب ميتواند بر اثر
گرماي محيط تبخير و به بخاري نامرئي و بدون بو تبديل شود .اين بخار نامرئي ميتواند با سرد
شدن دوباره به آب تبديل شود .همچنين اين مطالعه نشان داد كه بسياري از دانشآموزان در درك
ارتباط ميان تبخير و گرما ،همچنين ارتباط ميان ميعان و گرما ،و وجود رطوبت در هوا ،مشكل
دارند و دچار كجفهمي هستند.
بار و جليلي( )2449ضمن اشاره به اهميت مفهوم تبخير و ميعان در فيزيك ،شيمي و
زيستشناسي ،معتقدند كه هر چند دانشآموزان از سال اول ابتدايي و سپس در پايههاي باالتر با
پديدههاي تبخير و ميعان آشنا ميشوند ،اما يافتههاي آنها نشان ميدهند كه برخي از آنها در كاربرد
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مايع به گاز و بهعكس ،توجه و دقت كافي به عمل آيد .در اين مطالعه از دانشآموزان انتظار

مفهومي تبخير و ميعان و همچنين نقش تبادل گرمايي در بروز اين پديدهها مشكل دارند.
در مطالعه حاضر نيز مشخص شد كه بيشترين كجفهمي دانشآموزان در درك مفهومي رابطه
مورد بررسي قرار داده بود ،انتظار ميرفت تا دانشآموزان پديده تبخير را به عنوان عامل اصلي
معرفي كنند ،اما فقط  12/12درصد از دانشآموزان معتقد بودند كه آب بر اثر تبخير از دستمال جدا
شده و در هوا و فضاي كالس پخش شده است و درك كامل خود از اين سؤال را نشان دادند؛ اما
 31/52درصد از آنان دچار كجفهمي بودند .به اعتقاد آنان ،آب بخار شده و سپس به زمين فرو رفته
يا به آسمان رفته است .منشأ پيدايش اين كجفهمي را ميتوان در درك نادرست آنان از چرخه آب
جستجو كرد .زيرا در آنجا از تصاويري استفاده ميشود كه صعود بخار آب به باال و پيوستن به
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ميان تبخير ،گرما و ميعان است .در سؤال اول پژوهش كه فرآيند خشك شدن يك دستمال خيس را
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ابرها يا ريزش باران و فرورفتن در خاك را به وضوح نشان ميدهد .اين كجفهمي مانع درك
صحيح دانشآموزان از وجود بخار آب در هوا ميشود .در مطالعه راسل و همكارانش( )2484نيز به
چنين يافتهاي اشاره شده است و يافتههاي اين پژوهش با يافتههاي آنان مطابقت دارد.
اين وضعيت در درك رابطه ميان تبخير و گرماي محيط نيز در سؤال دوم پژوهش مشاهده شد.
 24/64درصد دانش آموزان كه درك كاملي از اين رابطه داشتند ،معتقد بودند كه آب بر اثر گرماي
محيط تبخير و از دستمال جدا ميشود؛ اما  36/36درصد دانشآموزان اين ارتباط را به درستي درك
نكرده و دچار كج فهمي بودند .اين افراد خشك شدن دستمال را به جذب آب توسط گرد و خاك
موجود در هوا و همچنين جذب آب توسط گرماي محيط يا جذب آب توسط خود پارچه ارتباط
دادند .اين گروه از دانشآموزان نتوانستند عامل گرما را به پديده تبخير ارتباط دهند .اين كجفهمي
بودند.
در سؤال سوم پژوهش كه رابطه مستقيم ميان تبخير و گرما را مورد بررسي قرار داده بود ،فقط
 33/33درصد از دانش آموزان معتقد بودند كه دستمال در هواي آزاد و گرماي نور خورشيد زودتر
خشك ميشود؛ اما  12/12درصد دانشآموزان اين ارتباط را به درستي درك نكرده و دچار
كجفهمي بودند .بعضي از اين دانشآموزان معتقد بودند كه نور خورشيد آب دستمال را زودتر
جذب ميكند .همچنين اگر باد دستمال را تكان بدهد ،آب آن زودتر پخش ميشود .به اعتقاد برخي
از اين دانشآموزان ،در هواي آزاد آب زودتر به طرف ابرها ميرود و دستمال خشك ميشود.
جانپوالت( )1116و همچنين تيتلر و پيترسون( )1111نيز در مطالعات خود به اين كجفهميها اشاره
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را آزبورن و كاسگرو( )2483و همچنين بار و جليلي( )2449نيز در مطالعه خود گزارش كرده

كردهاند .منشأ اين كجفهمي به مشاهدات دانشآموزان و تجربههاي پيشين آنان برميگردد ،چرا كه
آنان بارها ديدهاند كه هنگام آويزان كردن لباسهاي خيس روي طناب ،آب آنها چكه ميكند و به
در سؤال چهارم پژوهش كه فرآيند تبخير و رابطه آن با گرماي محيط را مورد بررسي قرار داده
بود ،فقط  36/61درصد از دانشآموزان معتقد بودند كه كمي از آب موجود در ليوانها بخار شده و
از ظرف خارج شده است؛ اما  16/52درصد دانشآموزان اين ارتباط را به درستي درك نكرده و
دچار كجفهمي بودند .بعضي از نظرات دانشآموزان كه در زمره كجفهمي قرار دارند ،عبارتاند از:
 .2آب در خودش حل شده است.
 .1مقداري از آب جذب ليوان شده است.
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زمين ميريزد و در صورت وزيدن باد فرآيند خشك شدن لباسها سريعتر اتفاق ميافتد.
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 .3نور خورشيد كمي از آب را جذب كرده است.
استاموالسيس و همكارانش( )1121و همچنين تيتلر ( )1111نيز در مطالعات خود به اين
كجفهميها اشاره كردهاند .به اعتقاد تيتلر ،نامرئي بودن بخار آب در پديده تبخير سبب ميشود تا
دانش آموزان براي توصيف آن از تفكر انتزاعي استفاده نمايند .البته برخي از دانشآموزاني كه دچار
عدم درك بودند( 6/81درصد) معتقد بودند كه آب ليوانها غيب شده است .اين كجفهمي تاكنون در
هيچ پژوهشي گزارش نشده است.
در سؤال پنجم پژوهش كه مقصد آب تبخير شده را مورد بررسي قرار داده بود ،فقط 39/14
درصد از دانشآموزان معتقد بودند كه كمي از آب تبخير شده و در هوا و فضاي كالس پخش شده
است .اما  32/82درصد دانشآموزان هر چند به فرآيند تبخير و خارج شدن بخار آب از ليوانها
اين گروه از دانشآموزان به شرح زير است:
 .2آب از ظرف خارج شده و به زمين فرو رفته است.
 .1آب از ظرف خارج شده و جذب خورشيد شده است.
 .3آب از ظرف خارج شده و به ابرها پيوسته است.
اين نوع تفكرات ريشه در درك نادرست چرخه آب دارد .تبخير بيشتر با باال رفتن آب همراه
است و اغلب دانشآموزان معتقدند كه بخار آب آنقدر باال ميرود تا سرانجام به ابرها بپيوندد .از
سويي هم ماهيت آب جاري شدن و فرو رفتن در زمين است .به همين سبب مقصد نهايي آب را
رفتن به آسمان يا خاك ميدانند .جذب شدن توسط خورشيد نيز كه اغلب با واژه خشك شدن
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اشاره داشتند؛ اما درك درستي از مقصد بخارهاي آب خارج شده نداشتند .برخي از كجفهميهاي

همراه است ،كجفهمي ديگري است كه براي بسياري از كودكان بيشتر از پديده تبخير و از دست
دادن آب ملموس به نظر ميرسد ،زيرا با مشاهدات و تجربههاي پيشين آنها در ارتباط است .اين
( )2441هم در مطالعات خود دريافت كه جذب شدن آب توسط خورشيد و فرآيند خشك شدن
يكي از تصورات غالب كودكان  6ساله است.
در سؤال ششم پژوهش كه تاثير گرماي نور خورشيد بر سرعت تبخير را مورد بررسي قرار داده
بود ،فقط  38/63درصد از دانشآموزان معتقد بودند كه گرماي نور خورشيد سبب ميشود تا مقدار
آب بيشتري تبخير گردد يا گرماي نور خورشيد سبب ميشود تا آب زودتر بخار گردد .در اين
پاسخ هم به تاثير گرما بر سرعت تبخير و هم تاثير گرما بر مقدار تبخير اشاره شده است .در
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پاسخهاي مربوط به درك جزئي ،به نقش گرما و سرعتبخشي پديده تبخير اشاره نشده است.
 19/19درصد دانشآموزان هر چند به تاثير نور خورشيد بر ليوان كنار پنجره اشاره داشتند ،اما
كجفهميهايي به شرح زير داشتند:
 .2نور خورشيد آب را زودتر خشك ميكند.
 .1نور خورشيد آب را بيشتر جذب ميكند.
 .3نور خورشيد گرم است و آب سرد .به همين خاطر جذب هم ميشوند.
اين نوع كجفهمي را پيشتر راسل و همكارانش( )2484و استاوي( )2441گزارش كرده بودند.
منشأ اصلي اين نوع كجفهمي ارتباط مستقيم پديدههاي تبخير و ميعان با گرماي نور خورشيد است.
آنچه از تصورات كودكان قابل استخراج است ،بروز پديده تبخير در گرماي روز و ميعان در خنكاي
و تشكيل ابر است و در فصل زمستان نيز پديده غالب ميعان است كه در آن آبهاي بخار شده به
صورت برف و باران فرو ميريزند .دانش آموزان ساليان سال شاهد اين فرآيندها بوده اند و به منزلة
تجربيات زندگي روزمره در بينش و تصورات آنها تاثير گذاشته است.
در سؤال هفتم پژوهش كه پديده تبخير و خشك شدن نقاشي آبرنگ را مورد بررسي قرار داده
بود ،فقط  93/28درصد از دانش آموزان معتقد بودند كه آب بخار شده و از آبرنگ جدا شده است.
اين سؤال بسيار شبيه سؤال اول است ،با اين تفاوت كه در يك موقعيت يادگيري جديد طرح شده
است .اما  13/98درصد دانشآموزان با تمركز روي فرآيند خشك شدن ،كجفهميهايي به شرح زير
داشتند:
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شب است .از سويي هم در ميان فصلها نيز در فصل گرم تابستان پديده غالب تبخير آبهاي سطحي

 .2آب جذب كاغذ شده است.
 .1آب به باال و آبرنگ به پايين رفته است.
تيتلر( )2448در مطالعه خود دريافته بود كه بعضي از دانشآموزان به جذب شدن آب در ظرف
يا پارچه و كاغذ اعتقاد دارند و علت خشك شدن را به اين امر نسبت ميدهند .يافتههاي
سيتسيپيس و همكاران( )1121و همچنين تيتلر و پيترسون( )1111نيز تاييد كننده اين يافتهها
هستند .البته برخي از دانشآموزان كه درك نادرستي از اين سؤال داشتند( 1/12درصد) ،معتقد
بودند كه «آب خشك شده است» .اين جمله تداعي كننده گويشها و گفتمانهاي روزمره و عاميانه
است كه در سطح جامعه مورد استفاده قرار ميگيرد.
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 .3آب در آبرنگ حل شده و ناپديد ميشود.
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در سؤال هشتم پژوهش كه تاثير گرما بر سرعتبخشي پديده تبخير و خشك شدن نقاشي
آبرنگ را مورد بررسي قرار داده بود ،فقط  92/66درصد از دانشآموزان به درستي به دو عامل گرما
و جريان هوا براي سرعتبخشي تبخير به شرح زير اشاره داشتند:
 .2اگر نقاشي آبرنگ را گرم كنيم ،آب آن زودتر بخار ميشود.
 .1با دميدن هواي گرم ،آب بيشتري تبخير شده و نقاشي خشك ميشود.
دانشآموزاني كه داراي درك جزئي بودند( 39/14درصد) ،هر چند به نقش جريان هوا يا گرما
اشاره داشتند ،اما بدون اشاره به پديده تبخير ،فقط از واژه خشك شدن استفاده كرده بودند.
 11/21درصد دانشآموزان با تمركز روي جريان هوا و گرما ،كجفهميهايي به شرح زير
داشتند:
 .1اگر درب و پنجره باز باشد ،زودتر خشك ميشود.
 .3اگر به نقاشي فوت كنيم ،آب آن زودتر به باال ميرود.
شبيه چنين كجفهميهايي را در پاسخ دانشآموزان به سؤال سوم نيز شاهد بوديم .جانپوالت
( )1116و همچنين تيتلر و پيترسون( )1111نيز در مطالعات خود به اين كجفهميها اشاره كردهاند.
در سؤال نهم پژوهش كه وجود رطوبت در هوا و مايع شدن آن در سطح پارچ آب از طريق
ميعان را مورد بررسي قرار داده بود ،فقط  21/82درصد از دانشآموزان پاسخ درست را داده و
معتقد بودند كه پارچ آب سرد است و بخار آب موجود در هوا در برخورد با آن به مايع تبديل
ميشود .هر چند دانشآموزان پايه سوم ابتدايي با واژه ميعان آشنا نيستند ،اما فرآيند تشكيل قطرات
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 .2نور خورشيد آب را زودتر جذب كرده و نقاشي را خشك ميكند.

شبنم در خنكاي شب از بخار آب موجود در هوا را در پايه اول آموختهاند .اما بررسي پاسخهاي
 98/98درصد از دانشآموزان نشان داد كه آنها دچار كجفهميهايي به شرح زير هستتند:
 .2آب از داخل پارچ به بيرون آمده است.
 .3مقداري از يخ آب شده و به بيرون ظرف منتقل ميشود.
2

1

3

در مطالعاتي كه آزبورن و كاسگرو( )2483و بعدها آياس  ،اوزمان و چاليك ( )1121و
همچنين بدريان ،عبدينژاد و ناصري آذر( )1122انجام داده اند ،به اين كجفهميها اشاره شده
است.
1. Ayas
2. Özman
3. Çalik
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 .1قطرات آب همان سردي داخل پارچ است كه به بيرون آمده است.
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در سؤال دهم پژوهش كه وجود رطوبت و بخار آب در هواي بازدم را مورد بررسي قرار داده
بود ،فقط  36/36درصد از دانشآموزان پاسخ درست را داده و معتقد بودند كه بخار آب موجود در
هواي بازدم در سطح خارجي آينه مينشيند .اما  26/66درصد دانشآموزان دچار كجفهمي بودند و
اعتقاد داشتند كه نفس بازدم آنها آب موجود در هوا را به طرف آينه ميبرد يا قطرات آب دهان
روي آينه نشسته است .اين يافته را در مطالعات تيتلر( ،)1111تيتلر و پيترسون( )1111و حتي
آزبورن و كاسگرو( )2483ميتوان رصد كرد.
به طور كلي يافتههاي مطالعه حاضر نشان داد كه دانشآموزان پايه سوم ابتدايي كجفهميهاي
بسيار درباره پديدههاي تبخير و ميعان دارند .آنها نميتوانند در بسياري از موارد شبيهسازي شده،
آموختههاي خود درباره تبخير و ميعان را بهخوبي مورد كاربست قرار دهند .عوامل گوناگوني را
قبل ،انتزاعي بودن مفاهيم و عدم تناسب محتواي علمي ارائه شده با سطح رشد شناختي دانشآموز،
سازماندهي نامناسب محتواي آموزشي بدون رعايت پيشنيازها و ارتباطهاي طولي و عرضي مناسب
و همچنين استفاده از بديعهپردازيها و شبيهسازيهاي نامناسب از سوي معلمان ،همگي از عوامل
پيدايش كجفهمي در دانشآموزان محسوب ميشوند.
بررسي منشأ كجفهمي و شيوههاي اصالح كجفهمي نيازمند پژوهشهاي جداگانهاي است .بدون
شك تجربيات و آموختههاي پيشين دانشآموزان(آلن ،)1121 ،شيوه تدريس آموزگاران (كارلتون،2
 )1111و همچنين عدم سازماندهي مناسب محتواي آموزشي در كتابهاي درسي(ليت )2444 ،1به
منزلة سه منبع اساسي بروز كجفهمي مطرح هستند.
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ميتوان منشأ چنين كجفهميهايي معرفي كرد .تجربهها و پيشآموختههاي دانشآموزان در سالهاي

يافتههاي اين مطالعه را ميتوان در آموزش مفاهيم مربوط به تبخير و دما در دوره ابتدايي مورد
كاربست قرار داد .اين پژوهش تاكيد دارد كه براي آموزش اثربخش مفاهيم مرتبط با تبخير و ميعان
چنين كجفهميهايي پيشگيري شود .مناسبترين روش ،استخراج تصورات و نظرات دانشآموزان
قبل از آموزش كالسي و سپس كاربست فعاليتهاي عملي يا نمايشي مناسب براي مشاهده دقيق
پديدههاي علمي است ،چرا كه دانشآموزان پايههاي نخست دوره ابتدايي بيشتر به شيوه شهودي
ياد ميگيرند.

1. Carlton
2. Leite
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و مفاهيم مشابه كه اغلب انتزاعي هستند ،بايد روشهاي تدريس ويژهاي را به كار بست تا از بروز
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همچنين الزم است هنگام برنامهريزي و تأليف كتابهاي درسي ،تمام مفاهيم چالش برانگيز و
مستعد ايجاد كج فهمي در دانشآموزان بررسي شوند .بهره گيري از ارزشيابيهاي تشخيصي و
تكويني و آگاهي معلمان از ديدگاهها و عقايد دانشآموزان نسبت به مفاهيم چالش برانگيز ،كمك
ميكند تا روشهاي تدريس مناسبي را برگزينند .يافتههاي اين پژوهش ميتواند به برنامهريزان
درسي ،نويسندگان كتابهاي درسي علوم تجربي دوره آموزش عمومي و همچنين آموزگاران مربوطه
كمك كند تا در راستاي ارتقاي كيفيت فرآيند ياددهي -يادگيري مفاهيم مرتبط با پديدههاي تبخير و
ميعان گام بردارند .بر پايه يافتههاي اين پژوهش ،به برنامهريزان و نويسندگان كتابهاي درسي علوم
تجربي دوره ابتدايي پيشنهاد ميشود كه در كتابهاي درسي جديد علوم تجربي پايههاي چهارم و
پنجم ابتدايي ،مفاهيم گرما ،تبخير و ميعان بيشتر مورد توجه قرار گيرند تا از بروز چنين
] [ Downloaded from qjoe.ir on 2023-01-09

كجفهميهايي جلوگيري شود.

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.2.5.3

229

فصلنامه تعليم و تربيت شماره 216

منابع
احمدي ،غالمعلي .)2342( .ارزشيابي از برنامه درسي علوم تجربي دوره راهنمايي .گزارش طرح پژوهشي ،سازمان
پژوهش و برنامهريزي آموزشي ،وزارت آموزش و پرورش ،تهران.
بدريان ،عابد .)2388( .ارزشيابي از برنامه درسي شيمي دوره متوسطه و پيشدانشگاهي .گزارش طرح پژوهشي ،سازمان
پژوهش و برنامهريزي آموزشي ،وزارت آموزش و پرورش ،تهران.
__________ ( .)2343ارزشيابي از بسته آموزشي علوم تجربي پايه سوم ابتدايي .گزارش طرح پژوهشي ،سازمان
پژوهش و برنامهريزي آموزشي ،وزارت آموزش و پرورش ،تهران.
سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس؛ حجازي ،الهه .)2341( .روشهاي تحقيق در علوم رفتاري .تهران :انتشارات آگه ،چاپ
بيست و يكم.
شوراي نويسندگان .)2343( .علوم تجربي پايه اول ابتدايي .اداره كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي ،سازمان
پژوهش و برنامهريزي آموزشي ،وزارت آموزش و پرورش ،تهران.
پژوهش و برنامهريزي آموزشي ،وزارت آموزش و پرورش ،تهران.
صدراالشرافي ،مسعود .)2341( .ارزشيابي از برنامه درسي فيزيك دوره متوسطه و پيشدانشگاهي .گزارش طرح
پژوهشي ،سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي ،وزارت آموزش و پرورش ،تهران.

ناصريآذر ،اكبر؛ بدريان ،عابد .)2342( .بررسي شبكه مفهومي كتابهاي درسي علوم تجربي دوره ابتدايي بر اساس
مشكالت ياددهي و يادگيري .گزارش طرح پژوهشي ،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ،وزارت آموزش و
پرورش ،تهران.

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.2.5.3

Abraham, M. R., Grzybowski, E. B., Renner, J. W., & Marek, E. A. (1992).
Understandings and misunderstandings of eighth graders of five chemistry concepts
found in textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29(2), 105–120.
Allen, M. (2010). Misconceptions in primary science. Berkshire, England: Open
University Press, McGraw-Hill Education.
Ayas, A., Özman, H., & Çalik, M. (2010). Students’ conceptions of the particulate
nature of matter at secondary and tertiary level. International Journal of Science and
Mathematics Education, 8(1), 165-184.
Badrian, A., Abdinejad, T., & Naseriazar, A. (2011). A cross-age study of Iranian
students various conceptions about the particulate nature of matter. Journal of
Turkish Science Education, 8(2), 49-62.
Bar, V., & Galili, I. (1994). Stages of children’s views about evaporation. International
Journal of Science Education, 16, 157–174.
Canpolat, N. (2006). Turkish undergraduates' misconceptions of evaporation,
evaporation rate, and vapour pressure. International Journal of Science Education,
28(15), 1757-1770.
Carlton, K. (2000). Teaching about heat and temperature. Physics Education, 35(2), 101105.

] [ Downloaded from qjoe.ir on 2023-01-09

__________ ( .)2349علوم تجربي پايه سوم ابتدايي  .اداره كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي ،سازمان

[ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.2.5.3 ]

[ Downloaded from qjoe.ir on 2023-01-09 ]

222

... بررسی تصورات و كجفهمیهای دانش آموزان پایه

Coll, R. K., & Treagust, D. F. (2002). Learners’ use of analogy and alternative
conceptions for chemical bonding: A cross-age study. Australian Science Teachers’
Journal, 48(1), 24–35.
Cross, A., & Bowden, A. (2009). Essential primary science. Berkshire, England: Open
University Press, McGraw-Hill Education.
Gönen, S., & Kocakaya, S. (2010). A cross-age study on the understanding of heat and
temperature. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 2(1), 1-15.
Köse, S. (2008). Diagnosing student misconceptions: Using drawings as a research
method. World Applied Sciences Journal, 3(2), 283-293.
Leite, L. (1999). Heat and temperature: An analysis of how these concepts are dealt with
in textbooks. European Journal of Teacher Education, 22(1), 61-74.
Osborne, R., & Cosgrove, M. (1983). Children's conceptions of the changes of state of
water. Journal of Research in Science Teaching, 20(9), 825-838.
Russell, T., Harlen, W., & Watt, D. (1989).Children's ideas about evaporation.
International Journal of Science Education, 11(5), 566-576.
Stamovlasis, D., Tsitsipis, G., & Papageorgiou, G. (2012). Structural equation modeling
in assessing students’ understanding of the state changes of matter. Chemistry
Education, Research and Practice, 13, 357–368.
Stavy, R. (1990). Pupils’ problems in understanding conservation of matter.
International Journal of Science Education, 12, 501–512.
Tsitsipis, G., Stamovlasis, D., & Papageorgiou, G. (2010). The eﬀect of three cognitive
variables on students’ understanding of the particulate nature of and the changes of
state of matter. International Journal of Science Education, 32(8), 987–1016.
Tytler, R. (1998). Children's conceptions of air pressure: Exploring the nature of
conceptual change. International Journal of Science Education, 20(8), 929-958.
__________ (2000). A comparison of year 1 and year 6 students' conceptions of
evaporation and condensation: Dimensions of conceptual progression. International
Journal of Science Education, 22(5), 447-467.
Tytler, R., & Peterson, S. (2000). Deconstructing learning in science: Young children's
responses to a classroom sequence on evaporation. Research in Science Education,
30(4), 339-355.

[ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.2.5.3 ]

[ Downloaded from qjoe.ir on 2023-01-09 ]

216 فصلنامه تعليم و تربيت شماره

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

221

