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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی بدفهمیهای دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی بر
اساس نتایج مطالعه تیمز  4465انجام شد .روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده است .جامعه آماری،
شامل کلیه دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی که در سال تحصیلی  ،92-90تعداد آنها  6659991نفر بوده
است که  9425دانشآموز با روش نمونهگیری طبقهای خوشهای دومرحلهای بهعنوان نمونه مطالعه تیمز
 4465انتخاب شدهاند .بر اساس بررسی پیشینه نظری ،سه بدفهمی در حوزه علوم زمین ،سه بدفهمی در
حوزه علوم فیزیک و چهار بدفهمی در حوزه علوم زیستی جزء بدفهمیهای رایج دانشآموزان دوره
ابتدایی در درس علوم تجربی شناسایی شدند که امکان بررسی آنان با پاسخ دانشآموزان ایرانی در مطالعه
تیمز  4465وجود داشت .این بدفهمیها شامل؛ تغییر شدت نور به دلیل کموزیاد شدن فاصله زمین با
خورشید ،گردش خورشید به دور زمین ،ثابت ماندن وضعیت ماه و یکسان بودن شدت نور آن (حوزه
علوم زمین) ،المپ بهعنوان منبع تولید انرژی الکتریکی و پالستیک بهعنوان بهترین هادی گرما (حوزۀ
علوم فیزیکی) ،خوردن غذا توسط تمامی موجودات زنده و در نظر گرفتن درخت بهعنوان موجود غیرزنده
در دانشآموزان ایرانی (علوم زیستی) ،تأیید شدند .با توجه به نتایج به دست آمده در حوزه علوم زمین،
مبنی بر اینکه هر سه بدفهمی شناساییشده در دانشآموزان وجود دارند ،توجه به آموزش اثربخش مفاهیم
نجومی و اصالح بدفهمیهای موجود را بیشازپیش اهمیت مییابد .همچنین در حوزه علوم فیزیکی
شدت باال بدفهمی به دست آمده در مورد رسانای گرمایی نشاندهنده تأکید بیشتر به این بخش بود.
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مقدمه
مطالعه علوم برای بهبود کیفیت زندگی انسان ضروری است .در طول زمان هر حوزه از
زندگی ما با دانش علوم متحول شده است (جعفری ،کیامنش و کریمی )6291 ،و دستیابی
به پیشرفت و توسعۀ اقتصادی هر کشوری بستگی به پیشرفت آن کشور در زمینه علوم
دارد (صالحینژاد و همکاران .)6291 ،آموختن علوم تجربی همچون سوادآموزی و
حساب کردن امری اساسی و ضروری است که با زندگی روزمرهی ما در ارتباط است،
چراکه او در دنیایی زندگی میکند که سریعاً در حال تغییر است و باید قادر باشد خود
را دائم با آن تغییرات هماهنگ کند .نقش تجربه در این حوزه بسیار اساسی است زیرا
دانشآموزان در درس علوم بر اساس تجربیاتشان ،الگوهای ذهنی برای تبیین پدیدهها
میکنند و حتی ممکن است رویدادهای مورد انتظار را پیشبینی کنند (احمدی و همکاران،
6294؛ ویژهنامه آموزش علوم6294 ،؛ ابراهیمی قوام و حسینزاده یوسفی .)6291 ،اگر
این الگوهایی که دانشآموز از جهان اطراف خود میکند با ایدههای علمی پذیرفتهشده
متضاد باشد بدفهمیها شکل میگیرند (آلن .)4460 ،6تفاوت بدفهمی با خطای سهوی
بدین شرح است که خطای سهوی یک اشتباه غیرعمدی است درحالیکه بدفهمی یک
تصور غلط یا ایده اشتباه در ذهن است (سایت ویکیدیف.)4461 ،
بدفهمیهای دانشآموزان از عوامل مهمی هستند که مانع یادگیری معنادار و اثربخش
میشوند و بر تداوم یادگیری در پایههای باالتر نیز تأثیر منفی میگذارند (تابر4444 ،؛
بدریان و همکاران 6296 ،نقل از گونن و کوجاکایا .)4464 ،4پژوهشهایی در زمینه
بدفهمی و اهمیت آن در یادگیری معنادار انجامشده است .بهطور مثال ،نواک )4444( 2در
پژوهش خود ادعا کرده است بدفهمیها ،باعث تحریف یادگیری مطالب جدید میشوند
و ساخت و بازسازی معانی از سوی فراگیران ،نیازمند آن است که آنها به شکلی فعال
به دنبال یکپارچهسازی و ادغام دانش جدید با دانشِ از قبل موجود در ساختار شناختی
خود باشند.
اهمیت شناخت بدفهمیهای دانشآموزان بهاینعلت است که با یادگیری محتوای
علمی تداخل ایجاد میکند و باعث استمرار بدفهمی توسط دانشآموزان میشود (حمزه
و ویکمن4449 ،0؛ سوزن و بالت)4466 ،5؛ زیرا دانشآموزان عموماً نمیدانند که دانش
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آنها اشتباه است .عالوه بر این ،بدفهمیها ممکن است در تفکر دانشآموز بسیار رخنه
کرده باشد و دانشآموز تجربیات جدید را از طریق این بدفهمیها تفسیر کند (لوکاریولو
و ناف)4464 ،6؛ بنابراین پس از آگاهی از این موضوع ،زمان زیادی الزم هست تا بدفهمی
خود را برطرف کنند (میرزائی ،کوهی فائق و ارشدی)6291 ،؛ زیرا بدفهمیها معموالً به
آموزش بسیار مقاوم هستند و یادگیری ،مستلزم جایگزینی یا تغییر اساسی است
(لوکاریولو و ناف.)4464 ،
عوامل گوناگونی را میتوان منشأ بدفهمی معرفی کرد؛ عدم اتصال دانش جدید به
ساختار موجود ،تجربهها و پیش آموختههای دانشآموزان ،انتزاعی بودن مفاهیم و عدم
تناسب محتوای علمی ارائهشده با سطح شناختی دانشآموز ،سازماندهی نامناسب محتوای
آموزشی بدون رعایت پیشنیازها و ارتباطهای طولی و عرضی و همچنین استفاده از بدیعه
پردازیها و شبیهسازیهای نامناسب از سوی معلمان ،همگی از عوامل پیدایش بدفهمی در
دانشآموزان محسوب میشوند (اوزون تایریاکی4442 ،4؛ بدریان و صفری.)6295 ،
ازجمله راههای شناسایی بدفهمیهای دانشآموزان ،بحث و گفتگو گروهی است.
طبق روش مازور 2میتوان انشا را بهعنوان تکلیفی تعیین کرد که از دانشآموزان خواسته
شود استداللهای خود را از بدفهمیهای خویش در آن توضیح دهند .همچنین معلم
میتواند بدفهمیهای دانشآموز را با گوش دادن به حرفهای او مورد کنکاش قرار دهد.
نقطه حیاتی در شروع بازسازی بدفهمی ،ارتباط دانش جدید با دانش پیشین یادگیرنده
است .این کار در سطح سادهتری تنها بهوسیلهی ارتباط یک فعالیت با تجربههای آشنا یا
پیشین دانشآموز انجام میشود و در مورد یادگیری علوم ،زمانی که دانشآموزان فعال
هستند ،در بهترین حالت یادگیری هستند (دیوِس6991 ،0؛ آلن.)4464 ،
در این بخش به بدفهمیهای حوزه محتوایی علوم تجربی بر مبنای پژوهشها و مبانی
نظری اشاره شده است .برخی بدفهمیهای شناساییشده در حوزه علوم زمین شامل موارد
زیر هستند:
شدت نور به دلیل کموزیاد شدن فاصله زمین با خورشید تغییر میکند :بدفهمی رایج
این است که در طول دوره زمانی که زمین نزدیک به خورشید است ،گرمای بیشتری
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دریافت میکند و برعکس زمانی که زمین دورتر از زمین باشد ،سردتر است و گرمای
کمتری دریافت میکند (شبکه ملی مدارس.)6292 ،
 خورشید به دور زمین میگردد :بدفهمی رایج دیگر در کودکان ،تصور آنان از قرارگرفتن زمین در مرکز منظومۀ شمسی و چرخش خورشید و سایر اجرام آسمانی به دور آن
است .دانشآموزان در مرحله نخست بر این باورند که زمین در مرکز فضا و جهان قرار
دارد و اجرام آسمانی دیگر دور آن میچرخد (آلن.)4460 ،
 وضعیت ماه هر شب به یک شکل است و شدت نور آن یکسان است :بدفهمی دیگردر میان دانشآموزان این است که ماه دارای دو چهره است که در طول روز چهره سفید
خود و در طول شب ،چهرهی تاریک خود را نشان میدهد (کوسوکزر و بستان.)4464 ،6
 برخی بدفهمیهای شناساییشده در حوزه فیزیک عبارتاند از: المپ و سیم منبع تولید انرژی الکتریکی هستند :برخی از دانشآموزان تصور میکنند،وقتیکه المپ روشن میشود ،انرژی الکتریکی تولید میکند .آنها حس میکنند که سیم
یا المپ منبع انرژی است (واینرایت.)4441 ،4
 باتری منبع تولید الکترون است :بسیاری از دانشآموزان بر این باورند که باتری منبعتولید برق یا تولید الکترون است ،درحالیکه باتری منبع تولید بار الکتریکی نیست اما
منبع انرژی پتانسیل است که باعث جریان الکتریکی میشود (واینرایت.)4441 ،
 پالستیک بهترین هادی گرماست :دانشآموزانی که این بدفهمی را دارند تصور میکنندپالستیک چون سریع ذوب میشود و شعلهور میشود ،بهترین هادی گرماست .همچنین
ممکن است فکر کنند برخی از مواد (فلزات ،آب) بهطور ذاتی سرد هستند و موادی مانند
(پالستیک ،چوب) بهطور ذاتی گرم هستند (موسسه فیزیک.)4460 ،2
برخی بدفهمیهای شناساییشده در حوزه علوم زیستی شامل موارد زیر هستند:
 درخت موجود زنده نیست چون حرکت نمیکند :اغلب برای کودکان ابتدایی دشواراست که موجودات را بهعنوان زنده یا غیرزنده طبقهبندی کنند .از دید دانشآموز ابتدایی،
اگر چیزی حرکت یا رشد کند ،زندگی میکند؛ برای مثال خورشید ،باد ،ابرها و رعدوبرق
به خاطر تغییر و حرکت ،زنده در نظر گرفته میشوند به همین دلیل برخی دیگر فکر میکنند
گیاهان غیرزنده هستند (سایت رسانه یادگیری کالیفرنیا4469 ،؛ فلییر و هاردی.)6991 ،0
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 تمام موجودات زنده به یک شکل تنفس میکنند و غذا میخورند :یکی از شایعترینبدفهمیها ،این است که بسیاری از کودکان بهاشتباه باور دارند همه موجودات زنده غذا
میخورند و یا غذای خود را به یک روش مصرف میکنند (گلدن .)4461 ،6دانشآموز
ممکن است تصور کند گیاهان به غذای گیاهی نیاز دارند و غذای گیاهی آنها کود است
درحالیکه گیاهان غذا نمیخورند و کود میتواند مواد معدنی و مواد مغذی اضافی برای
گیاهان فراهم کند .گیاهان به این مواد برای رشد نیاز دارند ،گیاهان میتوانند این نیازها را
از طریق مواد معدنی موجود در خاک و از طریق فتوسنتز برطرف کنند (فریسگیتر.)4449 ،4
 گیاهان به مراقبت انسانها نیاز دارند :دانشآموزان تمایل دارند به گیاهان ویژگیهایانسانی نسبت دهند .مخصوصاً ،در مورد اینکه گیاهان نیاز به رشد دارند .ممکن است
گیاهان را با عنوان غذا خوردن ،آشامیدن و یا تنفس توصیف کنند و یا باور داشته باشند
که گیاهان به چیزهایی نیاز دارند که توسط انسان تأمین میشوند (فریسگیتر،

.)4449

 خاک و نور خورشید جزو نیازهای اساسی برای تأمین تغذیه گیاهان است :برخی ازدانشآموزان تصور میکنند خاک ساختار حمایتی و غذا برای گیاهان فراهم میکند؛ اما
برخی گیاهان در محیط عاری از خاک رشد میکنند .گیاهان آب و مواد معدنی را از خاک
میگیرند ،اما غذا را از خاک نمیگیرند .برخی دیگر از دانشآموزان تصور میکنند گیاهان
انرژی خود را مستقیماً از خورشید میگیرند ،اما انرژی خورشید به گیاه اجازه میدهد تا
فتوسنتز انجام دهد و قند تولید کند .تنفس این محصوالت را تجزیه میکند و انرژی را
برای گیاه فراهم میکند (فریسگیتر.)4449 ،
پژوهشهایی که پیشازاین در زمینه بدفهمیهای علوم تجربی ابتدایی در ایران
انجامشده است؛ تمام حوزههای علوم را پوشش نداده ،بلکه به شناسایی چند بدفهمی
خاص ازجمله تفاوت دما و گرما ،حالتهای مواد و انرژی محدود شده است .بهطور
مثال یافتههای پژوهش بدریان و صفری ( )6295نشان میدهد دانشآموزان پایه ششم
ابتدایی بدفهمیهای بسیار در زمینه مفهوم انرژی ،ماهیت و ساختار انرژی ،تبدیل انرژی،
منابع انرژی و مفهوم کار دارند و آموختههای آنان در پایههای پایینتر مانع بروز این
بدفهمیها نشده است .پژوهشهای انجامشده در این حوزه در جامعه آماری محدود انجام
شده است و دانشآموزان کل کشور را پوشش نمیدهد .تاکنون پژوهشی در مورد
شناسایی بدفهمیهای دانشآموزان در حوزه علوم با استفاده از نتایج مطالعه تیمز انجام
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نگرفته است ،با توجه به اینکه مطالعه تیمز در سطح کشور انجام میشود و دانشآموزان
کل کشور را پوشش میدهد؛ بنابراین در این پژوهش محدودیتهای پژوهشهای گذشته
رفع میگردد.
با توجه بهتمامی موارد فوق در این مطالعه مسئله اصلی پژوهشگر ،شناسایی
بدفهمیهای دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی در علوم تجربی از طریق بررسی پاسخهای
نادرست دانشآموزان در مطالعه تیمز  4465است.
روش
این پژوهش حاصل تحلیل نتایج مطالعه تیمز  4465و بررسی مجدد پاسخهای
دانشآموزان در درس علوم و روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه است .جامعه آماری،
شامل کلیه دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی که در سال تحصیلی  ،92-90تعداد آنها
 6659991نفر بوده است .از میان این تعداد 9425 ،دانشآموز با روش نمونهگیری طبقهای
خوشهای دومرحلهای بهعنوان نمونه مطالعه تیمز  4465انتخابشدهاند.
ابزار مورداستفاده در این پژوهش سؤاالت علوم مطالعه تیمز  4465است که در مطالعه
تیمز  611 ،4465سؤال در پایه چهارم ( 99سؤال چندگزینهای و  19سؤال پاسخساز)
برای سنجش علوم اجرا شده است .سؤالهای پاسخساز در دو شکل کوتاه پاسخ و بلند
پاسخ و سؤالهایی هستند که دانشآموزان برای پاسخگویی به آنها باید جواب را تولید
کنند .این سؤاالت در حوزههای محتوایی علوم فیزیکی ،علوم زیستی و علوم زمین
دستهبندی میشوند.
سیستم نمرهگذاری تشخیصی تیمز ،در راهنمای سیستم نمرهگذاری تشخیصی تیمز از
دو رقم استفاده میشود .رقم سمت چپ ،میزان درست بودن پاسخ را نشان میدهد و از
رقم سمت راست ،برای طبقهبندی روش مورداستفاده در حل مسئله یا شاید ردیابی
خطاهای متداول یا بدفهمیها ،استفاده میشود .هماهنگ با تیمز  ،6995رقم سمت چپ
پاسخهای نادرست با  1و رقم سمت چپ پاسخهای درست با  6یا  4نشان داده میشود
(بخشعلیزاده .)6294 ،پاسخهایی که به دالیلی غیر از راهنمای تصحیح غلط هستند کد
 19میگیرند .در این پژوهش بهمنظور تعیین بدفهمیهای موردبررسی در مطالعه تیمز،
کد نادرست  19در سؤاالت تشریحی و گزینههای نادرست در سؤاالت چندگزینهای
مطالعه تیمز سال  4465بررسی شدند.
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ابتدا با مطالعه در حوزه نظری ،شش بدفهمی در حوزه علوم زیستی ،سه بدفهمی در
حوزه علوم فیزیک و سه بدفهمی در حوزه علوم زمین شناسایی شدند سپس برای بررسی
این موضوع که آیا بدفهمیهای شناساییشده در حوزه نظری در دانشآموزان ایرانی نیز
وجود دارد یا خیر به تحلیل پاسخهای دانشآموزان در مطالعه تیمز  4465پرداخته شد.
به دلیل اینکه بسیاری از اشتباههای دانشآموزان در کد  19قرارگرفته بود که بنا به
دستهبندی مقررشده در مطالعه تیمز بهعنوان سایر اشکاالت شناخته میشود ،نیاز به
نمرهگذاری مجدد برخی از سؤاالت تشریحی بود تا خطاهای مرتبط با بدفهمیهای
استخراجشده مشخص گردند؛ بنابراین سؤاالتی که در مطالعه تیمز ،بدفهمی خاصی را
میسنجیدند در یک گروه دستهبندی شدند .سپس با بررسی پاسخهای دانشآموزان ،برای
پاسخهای نادرست آنها کد جدید تعریف شد و فراوانی پاسخهایی که بدفهمی احتمالی
موردنظر را میسنجید ،با نمرهگذاری مجدد سؤال به دست آمد .برای تحلیل نتایج ،با
توجه به اینکه درصد ارائهشده بهطور خام ممکن است اطالعات زیادی در اختیار قرار
ندهد ،نسبت هر کد نادرست به کد درست نیز محاسبه شد .بدین ترتیب میزان شیوع
بدفهمی با عدد  4تا  0نمایش داده میشود .اگر این نسبت کوچکتر از  4/45باشد ،مورد
خاص ،بدفهمی در نظر گرفته نمیشود .اگر این نسبت بیشتر از  4/45و کوچکتر از 4/5
باشد ،مورد خاص ،بدفهمی با شدت شیوع  6در نظر گرفته میشود .اگر این نسبت بیشتر
از  4/5و کوچکتر از  4/15باشد ،مورد خاص ،بدفهمی با شدت شیوع  4در نظر گرفته
میشود .اگر این نسبت بیشتر از  4/15و کوچکتر از  6باشد ،مورد خاص ،بدفهمی با
شدت شیوع  2و در حالتی که این نسبت بزرگتر از  6باشد ،میزان شیوع بدفهمی  0در
نظر گرفته میشود.
یافتهها
در این بخش به تأیید یا رد بدفهمیهای شناساییشده در حوزه علوم زمین در بین
دانشآموزان ایرانی بر مبنای عملکرد آنها در مطالعه تیمز  ،4465پرداخته شده است.
بدین ترتیب سؤالی که در مطالعه تیمز  4465وجود بدفهمی احتمالی ذکرشده را در
دانشآموزان تأیید میکند ذکرشده و در ادامه درصد پاسخگویی دانشآموزان ثبتشده
است.
بدفهمی  :6شدت نور به دلیل کموزیاد شدن فاصله زمین با خورشید تغییر میکند.
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شکل  .1سؤال S5-12

بدفهمی  :4خورشید به دور زمین میگردد.
طبق تصویر  ،6دانشآموزانی که این بدفهمی را دارند در پاسخهای خود اشاره کردند،
خورشید از سمت مشرق طلوع کرده و به دور زمین حرکت میکند.
بدفهمی  :2وضعیت ماه هر شب به یک شکل است و شدت نور آن یکسان است.
هدف این سؤال 6تشخیص این است که ماه به دور زمین میگردد و اینکه وقتی از
زمین به ماه در زمانهای مختلف نگاه میکنیم به شکلهای مختلفی به نظر میرسد.
جدول  .1شدت بدفهمیهای شناساییشده در حوزه علوم زمین
بدفهمی

سؤالهای
پوششدهنده

درصد

درصد ارتکاب

پاسخ

اشتباه منتسب به

درست

بدفهمی

نسبت

درجه

بدفهمی

بدفهمی

 -6در این وضعیت دانشآموز
تصور میکند شدت نور به دلیل

( S5 -64تصویر

کموزیاد شدن فاصله زمین با

)6

69

9/12

4/05

6

خورشید تغییر میکند.
 -4خورشید به دور زمین میگردد.
 -2وضعیت ماه هر شب به

S5 -64

(تصویر )6
S66-66

69

60/15

4/19

2

01/5

64/1

4/41

6

یکشکل است و شدت نور آن
یکسان است.

S9-66

 .0سؤاالتی که تصویر آن ارائه نشده ،به دلیل عدم اجازه
انتشار توسط مرکا تیما است.

40/0

19/9

4/1

0
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در این بخش بدفهمیهای حوزه محتوایی علوم فیزیکی بر مبنای عملکرد دانشآموزان
در مطالعه تیمز  4465پرداخته شده است.
بدفهمی  : 6المپ که الکتریسیته در آن جریان دارد خود منبع تولید انرژی است.

شکل  .2سؤال S11-12

هدف دومین سؤال مرتبط این با بدفهمی ،شناسایی منابع انرژی است که تولید
الکتریسیته میکنند.
بدفهمی  :4باتری منبع تولید الکترون است.
طبق تصویر  2این بدفهمی موردبررسی قرار گرفت .هدف این سؤال شناسایی منابع
انرژی بهمنظور تولید الکتریسیته است .دانشآموزانی که این بدفهمی را دارند در پاسخهای
خود اشاره کردند باتری منبع تولید الکتریسیته است.
بدفهمی  :2پالستیک بهترین هادی گرماست.
طبق تصویر  2و سؤالی دیگر ،این بدفهمی موردبررسی قرار گرفت.

شکل  .3سؤال S15-11
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جدول  .2شدت بدفهمیهای شناساییشده در حوزه علوم فیزیکی
بدفهمی

سؤالها

 -6المپ که الکتریسیته در

S46 -64

آن جریان دارد خود منبع

(تصویر )4

تولید انرژی است.

S49 -49

 -4باتری منبع تولید الکترون
است.
 -2پالستیک بهترین هادی
گرماست.

S46 -64

(تصویر )4
S49 -49
S45 - 64

(تصویر )2
S40 -41

درصد
پاسخ

درصد ارتکاب
اشتباه منتسب به

درست

بدفهمی

40/2

1/21

4/41

1/4

0/6

4/11

4

40/2

2/10

4/65

کمتر از 6

1/4

4/19

4/62

کمتر از 6

41/2

42/5

4/99

2

65/2

9/64

4/14

4

نسبت

درجه

بدفهمی

بدفهمی
6

در این بخش به بدفهمیهای حوزه محتوایی علوم زیستی بر مبنای عملکرد
دانشآموزان در مطالعه تیمز  4465پرداخته شده است .بدین ترتیب سؤاالتی که در مطالعه
تیمز  4465وجود بدفهمی احتمالی ذکرشده را در دانشآموزان تأیید میکند ،آورده شده
است و در ادامه درصد پاسخگویی دانشآموزان ذکرشده است.
بدفهمی  :6تمام موجودات زنده غذا میخورند.

شکل  .4سؤال S15-17

در تصویر باال و دو سؤالی دیگر به بررسی بدفهمی موردنظر پرداخته شد.
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بدفهمی  :4گیاهان و جانوران برای زنده ماندن به مراقبت و محبت انسانها نیاز دارند.
طبق تصویر  5و دو سؤال دیگر ،بدفهمی باال موردبررسی قرار گرفت.
بدفهمی  :2درخت موجود غیرزنده است.
طبق تصویر  5بدفهمی ذکرشده موردبررسی قرار گرفت.
بدفهمی  :0هم گیاهان و هم جانوران برای زنده ماندن به نور خورشید نیاز دارند.
طبق تصویر  5بدفهمی ذکرشده موردبررسی قرار گرفت.
جدول  .3شدت بدفهمیهای شناساییشده در حوزه علوم زیستی
بدفهمی
 -6تمام موجودات
زنده غذا میخورند.

سؤالها

درست

منتسب به بدفهمی

بدفهمی بدفهمی

( S45-41تصویر )0

46/9

64/2

4/01

6

S49-46

59/1

69/0

4/22

6

S44-44

55/4

60/0

4/41

6

46/9

5/1

4/41

6

55/4

0/6

 4/41کمتر از 6

59/1

64/6

 4/61کمتر از 6

46/9

66/19

 -4گیاهان و جانوران ( S45-41تصویر )0
برای زنده ماندن به
S44-44
مراقبت و محبت
S49-46
انسانها نیاز دارند.
 -2درخت موجود
غیرزنده است.

درصد پاسخ درصد ارتکاب اشتباه

نسبت

درجه

( S45-41تصویر )0

4/50

4

 -0هم گیاهان و هم
جانوران برای زنده
ماندن به نور خورشید

( S45-41تصویر )0

46/9

5/4

 4/65کمتر از 6

نیاز دارند.

بحث و نتیجهگیری
دانشآموزان با برخی پیش تصورات درباره پدیدههای طبیعی به مدرسه میآیند؛ اگر
عقیدهای که آنها از یک مفهوم در ذهن دارند ،با عقیده کارشناسان آن علم در تقابل باشد
بدفهمی شکل میگیرد .بدفهمیها درصورتیکه شناسایی و اصالح نشوند با مفاهیم جدید
ارتباط برقرار میکنند و به روش منفی بر یادگیری جدید تأثیر میگذارند؛ بنابراین نیاز
است این بدفهمیها استخراج و اصالح شوند .عوامل گوناگونی را میتوان منشأ بدفهمی
معرفی کرد؛ عدم اتصال دانش جدید به ساختار موجود ،تجربهها و پیش آموختههای
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دانشآموزان ،انتزاعی بودن مفاهیم و عدم تناسب محتوای علمی ارائهشده با سطح شناختی
دانشآموز ،سازماندهی نامناسب محتوای آموزشی بدون رعایت پیشنیازها و ارتباطهای
طولی و عرضی و همچنین استفاده از بدیعه پردازیها و شبیهسازیهای نامناسب از سوی
معلمان ،همگی از عوامل پیدایش بدفهمی در دانشآموزان محسوب میشوند.
یافتههای این مطالعه نشان میدهد که در این پژوهش ،بدفهمیهای رایج دانشآموزان
پایۀ چهارم ابتدایی که در حوزه علوم زمین و نجوم شناسایی شدند و مانع از ساختن مدل
علمی پذیرفتهشده میشوند شامل این موارد است :برخی از دانشآموزان تصور میکنند
که در طول دوره زمانی که زمین نزدیک به خورشید است ،گرمای بیشتری دریافت میکند
و برعکس زمانی که زمین دورتر از خورشید است ،سردتر است .آنها در درک این
موضوع که فاصله زمین و خورشید تقریباً ثابت است با مشکل مواجه هستند .برخی دیگر
از دانشآموزان تصور میکنند زمین ثابت است و خورشید به دور زمین میچرخد .این
بدفهمی با مشاهدهها و تجربههای روزانۀ کودک هماهنگ است و منبع اصلی پیدایش این
بدفهمی حرکت آشکار خورشید در طول آسمان و ملموس نبودن حرکت چرخشی کرۀ
زمین است .گروهی از دانشآموزان دچار این بدفهمی هستند که ماه هر شب به یکشکل
دیده میشود و شدت نور ماه هر شب به یک اندازه است و مراحل مختلف چرخش ماه
را درک نکردند زیرا دانشآموز در درک حرکت چرخشی ماه به دور خود و به دور زمین
و تغییر زاویه ماه نسبت به زمین و خورشید دچار بدفهمی هستند ،همچنین دانشآموزان
در مورد اینکه از سطح زمین در زمانهای مختلف مقدار متفاوتی از بازتاب نور خورشید
توسط ماه دیده میشود ،دچار بدفهمی هستند.
با توجه به نتایج بهدستآمده ،در حوزه علوم زمین هر سه بدفهمی تأیید شدند و
بدفهمی چرخش خورشید به دور زمین با شدت باالیی تأیید شد .این امر توجه به آموزش
اثربخش مفاهیم نجومی و اصالح بدفهمیهای موجود را یادآور میشود زیرا چنین
بدفهمیهایی ،یادگیری مفاهیم مرتبط در پایههای باالتر را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
بدریان ( )6296نیز در پژوهش خود تأیید میکند که دانشآموزان در حوزه نجوم
بدفهمیهایی دارند که مشکالتی در فرایند یاددهی -یادگیری مفاهیم علمی ایجاد میکنند
و ازنظر آموزگاران ،اصالح باورهای غلط دانشآموزان ،نیازمند توضیحات و فعالیتهای
علمی زیادی است.
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یافتههای این پژوهش نشان داد ،بدفهمیهای رایج دانشآموزان پایۀ چهارم ابتدایی در
حوزه علوم فیزیک که مانع از ساختن مدل علمی پذیرفتهشده میشوند شامل این موارد
هستند :برخی دانشآموزان تصور میکنند ابزاری مانند المپ که با انرژی الکتریسیته کار
میکند ،خود تولید انرژی الکتریکی میکند .این بدفهمی در تجربیات روزانه به وجود
میآید زیرا اغلب به خاطر صرفهجویی در انرژی ،به آنها یادآوری میشود که المپهای
اضافی را خاموش کنند .بسیاری از دانشآموزان بر این باورند که باتری منبع تولید برق
یا منبع تولید الکترون است درحالیکه جریانهای الکتریکی در سیمهای مسی ،جریان
الکترونها هستند و الکترونها توسط باتریها تأمین نمیشوند .در مطالعه تیمز  4465دو
سؤال یافت شد که این بدفهمی را میسنجیدند .با توجه به بررسیهای انجامشده در
پاسخهای دانشآموزان شدت بدفهمی بهدستآمده در هر دو سؤال کمتر از یک است؛
بنابراین این بدفهمی در بین دانشآموزان ایران پذیرفته نمیشود زیرا بدفهمیهای
شناساییشده بر اساس مطالعات بهویژه مطالعات خارجی بوده است و با توجه به اینکه
نسبت بهدستآمده کمتر از یک است این بدفهمی در بین دانشآموزان ایرانی رد میشود؛
و با پژوهش واینرایت ( )4441همسو نیست .عالوه بر این دانشآموزانی که تصور
میکردند پالستیک بهترین هادی برای گرماست معتقد بودند برخی از مواد (فلزات ،آب)
بهطور ذاتی سرد هستند و موادی مانند (پالستیک ،چوب) بهطور ذاتی گرم هستند
همچنین دانشآموزان در درک این موضوع که پالستیک رسانا نیست و عبور دهنده خوبی
برای گرما نیست ،بدفهمی دارند .این بدفهمی در یک سؤال با شدت  4و در سؤال دیگری
با شدت  2تأیید شد؛ بنابراین نیازمند توجه ویژه به آموزش رسانای گرما هست.
عالوه بر این یافتههای این پژوهش نشان داد ،بدفهمیهای رایج دانشآموزان پایۀ
چهارم ابتدایی در حوزه علوم زیستی که مانع از ساختن مدل علمی پذیرفتهشده میشوند
شامل این موارد هستند :بسیاری از کودکان بهاشتباه باور دارند که همه موجودات زنده
غذا میخورند و یا غذای خود را به یک روش مصرف میکنند .دانشآموزان ابتدایی
تمایل دارند که باور کنند که غذا باید از بیرون به ارگانیسم داده شود درحالیکه گیاهان
قند و نشاسته را از طریق فرآیند فتوسنتز تولید میکنند .این بدفهمی ممکن است ناشی
از گرایش دانشآموزان برای دادن ویژگیهای انسانی به گیاهان باشد .کای و همکاران
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هر سه سؤال بررسیشده در مطالعه تیمز  4465بدفهمی با شدت یک در بین دانشآموزان
ایران تأیید شد که ضرورت پرداختن به موضوع و رفع آن را نشان میدهد.
یکی دیگر از بدفهمیهای دانشآموزان این است که تصور میکنند گیاهان و جانواران
برای زنده ماندن نیاز به مراقبت انسانها دارند و این ممکن است به دلیل مراقبت والدین از
گیاهان در منزل برای آنها ایجاد شده باشد و نتایج بهدستآمده از سه سؤالی که با این
موضوع در مطالعه تیمز  4465آورده شده بود؛ در یک سؤال این بدفهمی با شدت یک
تأیید شد و در دو سؤال دیگر شدت بدفهمی کمتر از یک بود بنابراین بدفهمی موردنظر
تأیید نشد و با پژوهش فریسگیتر ( )4449همسو نبود .برخی دانشآموزان نیز دچار این
بدفهمی هستند که درخت موجود غیرزنده است و در پاسخهای خود به این موارد اشاره
کردند که درخت حرکت نمیکند ،درصورتیکه شیر راه میرود ،غذا میخورد یا تنفس
میکند درصورتیکه درخت اینگونه نیست .این بدفهمی با شدت  4تأیید شد .از طرفی
برخی دانشآموزان ،این بدفهمی را دارند که گیاهان و جانوران برای زنده ماندن به نور
خورشید نیاز دارند و به این مورداشاره کردند که نور خورشید نیاز اساسی گیاهان و جانوران
برای زنده ماندن است ،درصورتیکه نور خورشید جز ماده ضروری مشترک گیاهان و
جانوران برای زنده ماندن نیست .با بررسیهای بهعملآمده این بدفهمی تأیید نشد.
بر اساس نتایج بهدستآمده توصیه میشود برای آموزش مباحث علوم زمین و نجوم
صرفاً به مباحث تئوری اکتفا نکرده و از دانشآموزان خواسته شود الگوهای ذهنی خود
را در رابطه با چرخش زمین به دور خورشید بیان کنند و از نمایش علمی و کلیپهای
آموزشی بهمنظور درک بیشتر استفاده شود .عالوه بر این توصیه میگردد برای رفع
بدفهمیها در حوزه علوم زمین از تکالیف عملکردی استفاده شود .از محدودیتهای
پژوهش انجامشده میتوان به عدم دسترسی به دانشآموزان و معلمان آنها برای مصاحبه
با آنها جهت درک بهتر بدفهمیهای شناساییشده اشاره کرد .برای پژوهشهای بعدی
در این حوزه پیشنهاد میگردد ،بدفهمیهای دانشآموزان در سایر دروس و سایر پایهها
نیز شناسایی شوند و راهکارهای مناسب برای جلوگیری از بروز و یا رفع بدفهمیها در
حوزههای موضوعی مختلف موردبررسی قرار گیرد.

شناسایی برخی از بدفهمیهای دانشآموزان پایه ...
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