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چکیده
ضرورت درک صحیح مفاهیم علمی از سوی معلمان سبب شد تا پژوهش حاضر ،با هدف شناسایی کج فهمیهای
دانشجو معلمان ،درباره ی مفاهیم گرما ،دما و تبادل گرمایی انجام شود .در این مطالعه ،ابتدا  44نفر از دانشجومعلمان
علوم تربیتی پردیس دخترانه فاطمه الزهرا – اهواز ،با مدارک دیپلم علوم انسانی ،علوم تجربی و ریاضی فیزیک به
صورت تصادفی خوشهای انتخاب شدند .سپس ،از پرسش نامه ای مشتمل بر  5سوال تشخیصی چهار گزینهای درباره
گرما ،دما و تبادل گرمایی استفاده شد .پاسخهای دریافتی از دانشجومعلمان ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در گام
نخست ،کجفهمیهای دانشجومعلمان شناسایی و سپس ،با نوع دیپلم آنها مقایسه شد .بررسی ها نشان داد ،کج فهمی-
هایی باالی  52درصد در بین همه ی دانشجویان ،خصوصا دیپلمههای انسانی وجود دارد .در گام بعدی ،به مقایسه و
بررسی نتایج بدست آمده از مرحله اول با کج فهمی دانش آموزان ابتدایی در رابطه با این موضوع پرداخته شد .یافتههای
این پژوهش ،حاکی از باالتر بودن درک کامل دانشجومعلمان نسبت به دانش آموزان بود.
کلمات کلیدی :کج فهمی ،گرما ،دما ،دانشجومعلمان.
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مقدمه
گاهی افراد با تکیه بر مشاهدات محدود و استنتاجهای نادرست از مشاهدات ،تجربیات و تعامالتشان با جهان
اطراف خود را عمومیت میبخشند .دانش ساخته شده از طریق چنین فرآیندی ممکن است با دیدگاههای علمی پذیرفته
شده در مورد یک موضوع مغایرت داشته باشد .اصطالحاتی از قبیل:کج فهمی ،9پیش تصورات ،0دانش کودکان،9
عقاید خام ،4برداشتهای جایگزین ،5علم شهودی 3و چارچوبهای جایگزین 4برای توصیف این نوع دانش استفاده
میشود .گاهی اوقات این دانش چنان قدرتی مییابد که جایگزین کردن آن با توضیحات علمی ممکن است بسیار
دشوار باشد .عالوه بر این ،یادگیری مباحث جدید مرتبط با آن مفهوم ممکن است حتی بسیار سخت تر
شود(کارابولوت 8و بایراکتار .)0298 ،1اندرس 92و همکارانش از چنین دانش و ایدهای تحت عنوان کج فهمی یاد
میکنند و آن را به عنوان یک ایده نادرست علمی دربارهی یک مفهوم علمی تعریف میکنند که ممکن است قبل و
یا بعد از آموزش ایجاد شود(اندرس ،لئونارد ،99کولگروو 90و کالینوسکی)0299 ،99؛ فیشر 94و همکارانش ،کج فهمی
را یک درک علمی نادرست در مورد پدیده های طبیعی توصیف می کنند (فیشر ،ویلیامز 95و لینبک.)0299 ،93
آنچه که در مورد این تصورات اشتباه سبب افزایش نگرانی میشود این است که افراد دانستههای بعدی خود را
هم روی این دانستههای فعلی بنا میکنند .داشتن تصورات غلط ،میتواند تاثیرات جدی در یادگیری فرد داشته
باشد(نیویورک ساینس تیچر ،بی تا) .تصورات بدیل و غیرعلمی دانش آموزان از عوامل مهمی هستند که مانع یادگیری
معنیدار و اثربخش شده و بر تداوم یادگیری در پایههای باالتر نیز تاثیر منفی میگذارند(گونن 94و کوکاکایا.)0292 ،98
کج فهمیها ،خاص دانش آموزان نیستند بلکه در هر مقطع و سطحی میتوانند شکل بگیرند یا وجود داشته باشند.
کج فهمیها از عوامل متعددی نشات میگیرند که از آن جمله میتوان به تجربیات گذشتهی افراد ،مشترک بودن
برخی از لغات در زبان علمی و عامه ،همچون دو واژهی انرژی و کار یا جرم و وزن و عدم توجه به اصطالحات علمی
بکار برده شده در کالس ،متن و تصاویر کتب درسی اشاره نمود.
مطالعات پیرامون کج فهمی در مباحث مختلف علمی ،بخش مهمی از تحقیقات آموزش علوم را تشکیل میدهد.
این مطالعات نشان داده است که دانش آموزان دورهی ابتدایی کج فهمیهای گوناگونی دربارهی مفاهیم علمی
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دارند(آلن .)0292 ،9همچنین ،تعداد قابل توجهی از پژوهشهای انجام شده برای بررسی چگونگی درک دانش آموزان
از مفاهیم علمی نشان داده است که دانش آموزان در تمام سطوح و مقاطع آموزشی دارای کج فهمیهای متنوع و
متفاوتی هستند .به عنوان مثال  ،تحقیقات در مورد درک کودکان در مورد موجودات زنده نشان میدهد که آنها
گیاهان را غیر زنده تلقی میکنند و فکر میکنند که تنها چیزهای متحرک موجود زنده محسوب میشوند(بایرکتار،
کووت0294 ،0؛ برول ،9البرل ،4مگاالکاکی ،5فوکوت 3و کایلیس .)0294 ،4تحقیقات آموزش فیزیک نشان میدهد،
مردم فکر میکنند که اشیاء بزرگتر ،نیروی بیشتری اعمال میکنند(ساویناینن ،8ماکینن ،1نیماینن 92و ویری.)0294 ،99
بسیاری از مردم تصور میکنند که ماه نور خاص خودش را دارد و دلیل وجود اشکال مختلف ماه ،سایه زمین روی
کره ماه است(ابرگ 90و اتوسان0294 ،99؛ نیلسن 94و هابن .)0295 ،95برخی فکر میکنند در فضا گرانش وجود
ندارد(بار ،93بروش 94و اسنایدر .)0293 ،98بسیاری از افراد معتقدند ،گازها جرم ندارند(ادادان 91و انر )0294 ،02و بسیار
موارد دیگر.
در میان انبوه مفاهیم علمی ،گرما و دما از جمله مفاهیم مرتبط با زندگی روزانه هستند که پایه و اساس علوم
فیزیک ،شیمی و زیست شناسی را تشکیل میدهند و در اغلب برنامه های درسی ،آموزش و یادگیری آنها از همان
پایههای اولیه دورة ابتدایی مشاهده میشود (بدریان ,شکرباغانی و پوراسکندری .)9910 ,این مفاهیم که از چالش
برانگیزترین مفاهیم برنامه ی درسی علوم تجربی در مقاطع مختلف تحصیلی میباشند را با ادبیات و شکلهای متفاوتی
در همه کتابهای درسی علوم تجربی دورههای ابتدایی ،متوسطه اول و همچنین فیزیک و شیمی دورة متوسطه دوم
که با مفاهیم گرما و دما سروکار دارند ،را میتوان دید .در هر یک از این کتابها توصیف و توضیحات متفاوتی از
این واژهها ارائه شده است .برای مثال ،جمالتی نظیر « انرژی گرمایی یکی از شکل های انرژی است» (علوم تجربی
چهارم دبستان « ،)9918 ,گرما موجب افزایش دما میشود» (علوم تجربی چهارم دبستان « ،)9918 ,همه مواد گرما را
به خوبی منتقل نمیکنند » (علوم تجربی چهارم دبستان « ،)9918 ,گرما نوعی انرژی درونی است» (شیمی(9918 ، )9
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) « ،تفاوت انرژی در واکنش ها به شکل گرما ظاهر می شود» (شیمی( ،) 9918 ، )9ممکن است باعث سردرگمی و
یا کج فهمی دانش آموزان شود.
گرما و دما ،یکی از موضوعات مورد مطالعه در تحقیقات کج فهمی است .نتایج مطالعات ،نشان می دهد که بسیاری
از دانش آموزان برداشتهای جایگزین خاصی در مورد این موضوع داشتند .به عنوان مثال ،اکثر دانش آموزان معتقدند
که گرما و دما یکسان هستند(کاکیر0228 ،9؛ گونن و همکاران .) 0292 ،برخی دانش آموزان معتقدند که دمای بدن
به گرمای آن بستگی ندارد بلکه به جنس یا اندازهی آن بستگی دارد(کیریکایا 0و گولو .)0228 ،9همچنین ،دانش
آموزان در درک انتقال گرما و تعادل گرمایی مشکل دارند .برای مثال ،بیشتر دانش آموزان درک نمیکنند که مواد
مختلف رسانایی گرمایی متفاوتی دارند(آلن0299،4؛ لوئیس 5و لینن .)9114 ،3بسیاری از دانش آموزان تمایل دارند
همچنان گرما را به صورت «ماده»ای که می تواند در جسم ذخیره شده و از نقطة گرم به نقطة سرد جریان مییابد،
تصور کنند .این امر سبب کج فهمی و درک نادرست از مفاهیم مرتبط با گرما ،نظیر انرژی درونی ،رسانایی و ظرفیت
گرمایی می شود(یو 4و زادنیک .)0229 ،8بررسی پژوهش های انجام گرفته نشان داد که اغلب تصورات دانش آموزان
در زمینهی گرما و دما ،حاصل مشاهدات آنها در زندگی روزمره است ،به طور مثال ،آنها انتقال گرما از جسم گرم به
سرد را قبول دارند؛ اما ،معتقدند که دمای یک جسم به اندازه آن مربوط است .یعنی :هرچه جسم بزرگتر باشد ،دمای
آن بیشتراست .بیش از نیمی از دانش آموزان  99ساله فکر میکردند چون یک تکه یخ بزرگ دیرتر از یک تکه یخ
کوچک ذوب میشود پس دمای کمتری دارد(اریکسون.)9185 ،1
تصور مفهومی یکسان ،برای گرما و دما؛ خاصیت سردتر بودن فلزات ،نسبت به اجسامی مانند چوب؛ گرما ،متضاد
سرما بوده و هر دو قابلیت انتقال دارند؛ نمونههایی از کج فهمیها بود که بروک92و همکارانش ،در مطالعهای آنها را
دریافتند(بروک ،بریگز ،99بل 90و درایور .)9184 ،99همچنین ،فلزات ،جاذب سرما بوده و آن را در خود نگه میدارند؛
اجسام رسانا نسبت به اجسام نارسانا ،گرما را آرام تر از خود عبور می دهند؛ مواد عایق ،به سرعت گرما را از خود عبور
داده و گرما از آنها خارج میشود در نتیجه ،گرمایی از آنها حس نمیشود؛ اجسام نارسانا ،گرما را در خود حفظ می
کنند؛ پشم ،اجسام را گرم می کند؛ از جمله ،کج فهمیهای نوجوانان  94-99ساله ،بزرگساالن  45-91سال و دبیران
شیمی و فیزیک است (لوئیس و همکاران.)9184 ،
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دانش آموزان  1تا  99ساله اعتقاد داشتند ،چنانچه دو لیوان آب  92°Cرا با هم مخلوط کرد ،دمای آن 32°C
خواهد شد؛ یا این که آنها اجسام را به سه دسته گرم ،سرد و ولرم طبقه بندی میکردند بطوری که فلزات را ذاتا سرد
و مواد پالستیکی و چوبی را ذاتا گرم میدانستند(چوی ،9کیم ،0پیک ،9لی 4و چانج.)0229 ،5
پژوهشهای متعددی ،در رابطه با کج فهمیهای دانش آموزان در رابطه با مفاهیم گرما و دما و شیوههای رفع آنها
انجام شده است (گونن و همکاران0292 ،؛ پیک ،چو 3و جو0224 ،4؛ جاسین 8و ابرم0220 ،1؛ هاریسون ،92گرایسون99

و تراگاست .) 9111 ،90از جمله تحقیقاتی که در ایران در این زمینه انجام شده است میتوان به مطالعات احمدی
( ،) 9919بر روی دانش آموزان دوره ی راهنمایی اشاره نمود .این مطالعه نشان داد که آنها هم نمیتوانند به درستی
مفاهیم گرما و دما را در موقعیتهای یادگیری بکار گیرند(بدریان و همکاران .)9910 ،بررسی های انجام گرفته توسط
ناصری آذر در دوره ابتدایی نشان می دهد که دانش آموزان این مقطع درک درستی از مفاهیم گرما و دما و تفاوت
بین این دو واژه علمی ندارند(آذر.)9919 ،
یافتههای تحقیقی از صدراالشرافی ( ،)9912تصورات نادرست دانش آموزان در دوره متوسطه در بکارگیری
مفاهیم گرما و دما در مباحث ترموشیمی و فیزیک 0،9و 9را نشان داد(به نقل از بدریان و همکاران .)9910 ،پژوهش
های بدریان (  9988و  ،)9910تصورات و کج فهمیهای گوناگون دانش آموزان را دربارهی مفهوم گرما و دما ثابت
نمود(بدریان و همکاران.)9910 ،
الزم به ذکر است که این کج فهمیها خاص دانش آموزان نبوده و تحقیقات گویای این مطلب است که دانشجویان
نیز همچون دانش آموزان در هر سنی کج فهمیهای گوناگونی دربارهی مفاهیم علمی دارند(مالفورد 99و رابینسون،94
 .)0220بررسی یافتههای پژوهشها نشان میدهد که نسبت قابل توجهای از معلمان و دانشجومعلمان نیز از این امر
مستثنی نیستند ،چنان چه ،در پژوهشی محققین تایوانی عنوان نمودند ،دانشجومعلمان علوم این کشور در زمان انجام این
تحقیق برای تدریس دورههای مرتبط با شیمی آماده نیستند و درخواست تشکیل کالسهای آموزشی مستمر و گسترده-
ای جهت تقویت بنیهی علمی معلمان علوم ،قبل از اجرای برنامه درسی جدید در آن کشور را داشتند(چوی.)0220 ،95
بدریان ،در پژوهشی به بررسی تصورات و کج فهمیهای دانشجومعلمان علوم تجربی دربارة ماهیت تبخیر ،سرعت
تبخیر سطحی و فشار بخار پرداخت و نشان داد که دانشجومعلمان علوم تجربی کج فهمیهای زیادی در زمینه تبخیر،
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سرعت تبخیر سطحی و فشار بخار دارند و نمیتوانند در بسیاری از موارد شبیه سازی شده ،آموختههای خود دربارهی
مفاهیم پایهای را به خوبی مورد استفاده قرار دهند(بدریان .)9915 ،نتایج پژوهش سعادتی در مطالعه و بررسی میزان
درک دانشجومعلمان رشته آموزش شیمی درباره مفاهیم مربوط به الکتروشیمی و مقایسه نتایج آن با دانش آموزان
دوره متوسطه نشان داد ،که اگرچه در مقایسه با دانش آموزان میزان درک دانشجومعلمان در بسیاری از موارد بسیار
باال است اما ،برخی دانشجومعلمان در درک مفاهیم مرتبط با الکتروشیمی دارای کج فهمیهایی مشابه با کج فهمیهای
دانش آموزان دوره متوسطه هستند(سعادتی .)9914 ،مشاهدات نگارنده پس از سال ها تجربه ی تدریس در دانشگاه
فرهنگیان و کار با دانشجویان نشان می داد که درصد نسبتا قابل توجهی از دانشجومعلمان درک درستی از برخی مفاهیم
از جمله گرما و دما ندارند .از اینرو ،به نظر می رسید ،شناسایی کج فهمی دانشجومعلمان از مفاهیم "گرما " و "دما"
نسبت به دانش آموزان حائز اهمیت بیشتری است ،زیرا ،در آینده هنگامی که به عنوان معلم در کالس درس مشغول
آموزش دانش آموزان خواهند شد ،کج فهمیهای خود را به آنها نیز انتقال خواهند داد .بنابراین ،با توجه به اهمیت
موضوع ،در این پژوهش ،تعیین سطح درک و شناخت کج فهمیهای احتمالی دانشجومعلمان علوم تربیتی(آموزش
ابتدایی) دربارهی دو مفهوم « گرما» و « دما » مورد بررسی قرار گرفت .همچنین ،آیتم دیگری که مورد توجه و مطالعه
قرارگرفت ،بررسی ارتباط بین کج فهمی با رشتهی تحصیلی دبیرستانی دانشجومعلمان بود .سپس ،در بخش دیگری از
این پژوهش به مقایسهی میزان درک دانشجومعلمان با دانش آموزان دربارهی مفهوم گرما و دما پرداخته شد .این مطالعه
به دنبال شناخت نقاط ضعف آموزش مفاهیم علمی و پیشنهاد روشها و راهبردهایی جهت مقابله با کج فهمیهای
دانشجو معلمان و دانش آموزان در آینده میباشد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از دسته تحقیقات توصیفی -کاربردی محسوب می شود زیرا ،به بررسی و توصیف برداشتهای
ذهنی و عقاید دانشجومعلمان در مورد مفاهیم گرما و دما پرداخته است که این شناخت بیشتر ،میتواند در فرآیند
تصمیم گیری یاری رسان باشد(سرمد ،بازرگان و حجازی .)9919 ،جامعهی آماری این تحقیق  44نفر ،از دانشجو
معلمان علوم تربیتی پردیس دخترانه فاطمه الزهرا -اهواز در سال تحصیلی  14-18بودند که به صورت تصادفی خوشه
ای انتخاب شدند.
جهت بررسی و توصیف وضعیت دانشجویان از نظر درک و برداشتهای اشتباه آنها از مفاهیم گرما ،دما و تبادل
گرمایی پرسش نامهای مشتمل بر  5سوال تشخیصی چهار گزینهای دربارهی گرما ،دما ،تعادل و تبادل گرمایی در اختیار
آنها قرار گرفت .جهت تعیین روایی پرسش نامه ،ابتدا متخصصینی از آموزش علوم ،فیزیک و شیمی آن را بررسی و
تایید نمودند .الزم به ذکر است که ،مشابه این پرسش نامه را بدریان و همکارانشان قبال استفاده نموده و روایی و پایایی
آن تایید شده است و اعتبار پایایی این پرسش نامه را با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ  2/84گزارش نمودهاند.
همه ی دانشجویان شرکت کننده در آزمون قبال واحدهای مبانی آموزش علوم و آموزش علوم را گذرانده بودند.
آزمون بدون اطالع قبلی ،به مدت  02دقیقه برگزار شد .و به دانشجویان اطمینان داده شد که نتایج آزمون تاثیری بر
نمرات درسی آنها ندارد و جهت انجام یک کار پژوهشی آزمون برگزار شده است.
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...

پاسخ ها پس از گردآوری ابتدا ،بصورت کمی مورد بررسی قرار گرفت .تعداد و درصد جواب ها به تفکیک
مدرک دیپلم دانشجویان و همچنین ،درک کامل ،کج فهمی ،عدم درک و بدون پاسخ تعیین شد .سپس یافته های
حاصل ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
درمجموعه  44نفری دانشجویانی که در این آزمون شرکت کردند 95 ،نفر دارای مدرک دیپلم علوم تجربی90 ،
نفر دیپلم علوم انسانی و  4نفر دارنده مدرک دیپلم علوم ریاضی و فیزیک بودند.
سواالت و گویه های پرسش نامه در جدول  9آمده است.
جدول  .9سواالت و گویه های پرسش نامه
یک میخ بزرگ و یک میخ کوچک را که دارای جرم و اندازة متفاوت اما دمای یکسان هستند در داخل یک اتاق گرم قرار داده و منتظر
می مانیم:
سؤال  .0مقدار گرمای کدا میک از میخ ها

سؤال  .9کدا میک از میخ ها بیشتر گرم می شود؟

بیشتر است؟
الف .میخ کوچکتر گرمای بیشتری از میخ بزر گتر

الف .میخ کوچکتر بیشتر گرم می شود.

دارد.
ب .میخ بزرگتر گرمای بیشتر از میخ کوچکتر دارد.

ب .میخ بزرگتر بیشتر گرم می شود.

پ .هر دو میخ به یک اندازه گرما دارند.

پ .هر دو میخ دمای یکسانی دارند.

ت .مقدار گرمای آ نها قابل مقایسه نیست.

ت .دمای آ نها غیرقابل مقایسه است.

زیرا ......................

زیرا ......................

یک قطعه چوب و یک قطعه آهن را که دارای جرم و دمای یکسانی هستند ،در یک اتاق گرم قرار می دهیم و منتظر می مانیم:
سؤال  .9کدام جسم داغ تر می شود؟

سؤال  .4مقدار گرمای کدام بیشتر است؟

الف .قطعة چوبی داغ تر می شود.

الف .قطعة چوبی گرمای بیشتری از قطعه آهنی دارد.

ب .قطعة آهنی داغ تر می شود.

ب .قطعة آهنی گرمای بیشتری از قطعة چوبی دارد.

پ .هر دو قطعة چوب و آهن دمای یکسانی دارند.
ت .دمای آ نها قابل مقایسه نیست.
زیرا ...............

پ .هر دو قطعه به یک اندازه گرما دارند.
ت .مقدار گرمای آ نها قابل مقایسه نیست.

زیرا ...................

یک لیوان آب سرد و یک لیوان آب گرم را در داخل یک جعبة دربسته قرار می دهیم:
سؤال  .5دربارة انتقال گرما بین این دو لیوان چه نظری دارید؟
الف .لیوان گرم گرما می گیرد.
ب .لیوان سرد گرما می گیرد.
پ .هر دو لیوان گرما می گیرند.
ت .بین آ نها انتقال گرما صورت نمی گیرد.
زیرا .................

پویش در آموزش علوم پایه _____________________________________________
یافته های پژوهش
نتایج بدست آمده از اجرای آزمون تشخیصی و میزان درصد پاسخهای دانشجویان ،برای هر سوال به صورت
جداگانه در جدول های  ،3-0تنظیم شدند .در هر جدول ،درصد فراوانی پاسخها بر اساس نوع دیپلم ،در چهار سطح
درک کامل ،کج فهمی ،عدم درک و بدون پاسخ آمده است.
جدول  .0فراوانی و درصد پاسخ های دانشجو معلمان به سوال اول
دیپلم علوم تجربی

دیپلم ریاضی و فیزیک

دیپلم علوم انسانی

سوال 9

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

درک کامل

99

94/94

92

99/05

9

40/83

کج فهمی

00

30/83

94

59/90

4

54/94

عدم درک

2

2

9

1/94

2

2

بدون پاسخ

2

2

0

3/05

2

2

از آنجایی که بین دمای جسم ،اندازه و جرم آن رابطهای وجود ندارد ،پس ،پاسخ درست سوال اول ،برابر بودن
دمای دو میخ است .بررسی پاسخ دانشجو معلمان به این سوال نشان داد 40/83 ،درصد دارندگان دیپلم ریاضی و فیزیک
درک کاملی از این مفهوم دارند و  54/94درصد از آنها کج فهمی دارند؛ همچنین ،در دو گروه دیپلم های علوم
تجربی و علوم انسانی به ترتیب 94/94 ،و  99/05درصد درک کامل  30/83 ،و  59/90درصد کج فهمی را نشان داد؛
 1/94درصد دیپلم های انسانی ،درکی از این مفهوم ندارند و  3/05درصد به این سوال جواب نداده اند؛ بر خالف دو
دسته دیگر که این شاخصها در آنها صفر درصد مشاهده شد.
جدول .9فراوانی و درصد پاسخ های دانشجو معلمان به سوال دوم
دیپلم علوم تجربی

دیپلم ریاضی و فیزیک

دیپلم علوم انسانی

سوال 0

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

درک کامل

93

45/49

4

09/84

9

40/83

کج فهمی

93

45/49

02

30/52

4

54/94

عدم درک

0

5/49

4

90/52

2

2

بدون پاسخ

9

0/83

9

9/90

2

2

جواب صحیح سوال دوم ،بیشتر بودن گرمای میخ بزرگتر نسبت به میخ کوچکتر است ،زیرا ،برخالف دما میزان
گرمای یک جسم با جرم آن رابطه مستقیم دارد .توجه به جدول  9نشان می دهد که  40/83درصد ،از دانشجو معلمانی
که دیپلم ریاضی دارند و  09/84درصد ،از دارندگان دیپلم علوم انسانی درک کاملی از این مفهوم دارند؛ در مقابل،
 45/49درصد ،از افرادی که در رشته علوم تجربی تحصیل نموده اند درک کامل را نشان دادند .آمار کج فهمی مشاهده
شده در این مفهوم  30/52درصد ،مربوط به دیپلمه های علوم انسانی؛  45/49درصد ،علوم تجربی و  54/94درصد،
علوم ریاضی و فیزیک بود .در بین این دانشجویان  0نفر با دیپلم علوم تجربی و  4نفر با دیپلم علوم انسانی از این مفهوم
درکی نداشته و 9نفر از هرکدام از این رشتهها سوال را بدون پاسخ گذاشته بودند.

____________________________________________________________ شناسایی کج فهمیهای دانشجومعلمان علوم تربیتی دانشگاه.

...

جدول  .4فراوانی و درصد پاسخ های دانشجو معلمان به سوال سوم
دیپلم علوم تجربی

دیپلم ریاضی و فیزیک

دیپلم علوم انسانی

سوال 9

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

درک کامل

5

94/01

9

9/99

2

2

کج فهمی

92

85/49

92

19/43

3

85/49

عدم درک

2

2

2

2

9

94/08

بدون پاسخ

2

2

9

9/99

2

2

با توجه به این که ،دمای یک جسم به جنس و نوع ماده بستگی ندارد؛ پس پاسخ صحیح سوال سوم ،دمای یکسان
دو قطعهی چوب و آهن است .بررسی پاسخ دانشجویان به این سوال نشان داد 19/43درصد ،از دیپلمه های علوم انسانی
و  85/49درصد ،از افرادی که در دو رشته علوم ریاضی و تجربی تحصیل کرده اند ،در این مفهوم با کج فهمی مواجهند
و فقط  5نفر از تجربی و  9نفر از انسانی گزینهای را که درک کامل را نشان می دهد انتخاب نموده اند؛ همچنین ،پاسخ
 9نفر از دیپلمه های ریاضی فیزیک عدم درک او را از این واقعیت نشان میداد.
جدول  .5فراوانی و درصد پاسخ های دانشجو معلمان به سوال چهارم
دیپلم علوم تجربی

دیپلم ریاضی و فیزیک

دیپلم علوم انسانی

سوال 4

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

درک کامل

9

8/54

9

9/90

2

2

کج فهمی

00

30/83

08

84/52

4

54/94

عدم درک

3

94/94

0

3/05

9

40/83

بدون پاسخ

4

99/49

9

9/90

2

2

جواب درست سوال چهارم ،بیشتر بودن گرمای قطعهی چوبی از قطعهی آهنی به دلیل عایق بودن و نگه داشت
گرما در خود بود؛ دارندگان دیپلم تجربی با  8/54درصد و  9/90درصد از دیپلمههای انسانی ،درک کاملی از این
مفهوم را نشان دادند .در مقابل  84/52درصد ،با دیپلم علوم انسانی؛  30/83درصد ،با مدرک دیپلم تجربی و 54/94
درصد ،با مدرک دیپلم ریاضی فیزیک برداشتی نادرست داشتند .گزینه ای که بر عدم درک این مفهوم داللت داشت
توسط  3نفر از علوم تجربی و  0نفر از علوم انسانی به عنوان جواب صحیح انتخاب شده بود .آمار صفر درصد ،درک
کامل و بدون پاسخ نتیجهی بررسی پاسخ های دانشجو معلمانی بود که مقطع دبیرستان رشتهی ریاضی فیزیک تحصیل
کرده بودند.
جدول  .3فراوانی و درصد پاسخ های دانشجو معلمان به سوال پنجم
دیپلم علوم تجربی

دیپلم ریاضی و فیزیک

دیپلم علوم انسانی

سوال 5

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

درک کامل

08

82/22

99

42/30

5

49/49

کج فهمی

4

90/52

93

52/22

0

08/54

عدم درک

9

8/54

9

1/94

2

2

بدون پاسخ

2

2

2

2

2

2

پویش در آموزش علوم پایه _____________________________________________
چون همواره گرما از جسم گرم به سرد منتقل میشود؛ پس ،جواب درست سوال پنجم ،انتقال گرما از لیوان گرم
به لیوان سرد میباشد .همان طور که جدول  3نشان می دهد 82/22 ،درصد ،از دانشجومعلمان با دیپلم تجربی؛ 49/49
درصد ،از دیپلمه های ریاضی و  42/30درصد ،با دیپلم انسانی درک کامل دارند؛  52/22 ،90/52و  08/54درصد،
فراوانی کج فهمی را به ترتیب در دارندگان مدارک دیپلم علوم تجربی ،انسانی و ریاضی فیزیک مشاهده میشود.
همهی دانشجویان به این پرسش پاسخ داده بودند و پاسخ های  9نفر ،از علوم تجربی و  9نفر ،از علوم انسانی بیانگر،
عدم درک مفهوم فوق الذکر بود.
بحث و نتیجه گیری
در پرسش نامه ای که در این تحقیق بکار برده شد ،هر کدام از سواالت بر مفهومی از گرما ،دما و تبادل گرمایی
داللت داشته و سعی در شناخت برداشت و درک دانشجومعلمان از آن واقعیت بود .به طوری که ،در پرسش اول،
هدف شناسایی درک مفهومی رابطه بین جرم ماده و دمای جسم بود .بررسی پاسخ های ارائه شده از سوی دانشجویان
به این سوال نشان داد که صرف نظر از نوع دیپلم دانشجویان به طور متوسط  95/94درصد ،درک کاملی از آن داشتهاند
و دمای یک جسم را مستقل از اندازه و جرم آن می دانستند؛ باالی  58/99درصد ،از آنها در این مفهوم با کج فهمی
مواجهاند و معتقدند ،بین دمای جسم و جرم آن رابطهای مسقیم وجود دارد؛  4/25درصد ،عدم درک مشاهده شد و
دمای دو میخ را قابل مقایسه نمی دانستند؛  0/42درصد ،از کل دانشجویان سوال را بدون پاسخ گذاشته بودند .این
نتایج ،با یافته های لوئیس و لین ( )9114و بدریان و همکارانش( )9915مطابقت دارد.
سوال دوم ،به بررسی درک رابطهی بین جرم ماده و گرمای جسم پرداخته بود؛ بطور میانگین  95/94درصد ،از
کل دانشجویان درک کاملی از این رابطه داشتند و میدانستند هرچه جرم ماده بیشتر باشد ،انرژی گرمایی بیشتری را
در خود ذخیره دارد 54/25 .درصد ،برداشت اشتباهی از مفاهیم گرما و دما داشتند و بعضا آنها را مترادف هم در نظر
می گرفتند و در توضیحی بر پاسخشان برابری دمای دو میخ را دلیل آورده بودند 8/99 .درصد ،هم با غیر قابل مقایسه
بودن گرمای دو میخ عدم درک خود را نشان دادند .این نتیجه ،مشابه نتایج گزارش شده از بدریان و همکارانش
( )9915و اریکسون در سال 9141بود .هچنین ،تابر )9115( 9نیز ،در یافتههای مطالعاتی خود صراحتا اعالم میدارد
علیرغم ،آشنایی دانش آموزان با واژه های گرما و دما اما ،تفاوتی بین آنها قائل نبوده و بعضا آنها را بجای هم بکار
می برند.
پرسش سوم ،به عدم وجود ارتباط بین جنس ماده و دمای ماده اشاره دارد؛ این موضوع ،در مقایسه با دیگر
موضوعاتی که در سایر سواالت مطرح شده بود بیشترین ،کج فهمی را نشان داد بطوری که  81/92درصد ،کل
دانشجویان را شامل می شد ،این دسته از دانشجویان اعتقاد داشتند ،نوع جنس ماده در میزان دمای آن می تواند موثر
باشد و بعضا در توجیه پاسخ خود رسانایی فلزات را دلیلی بر انتقال سریع تر گرما و در نتیجه داغ تر شدن قطعه ی
آهنی ذکر کرده بودند .فقط پاسخ  3نفر ،از دانشجویان نشان میداد که آنها درک کاملی از این موضوع دارند.

Taber

1

____________________________________________________________ شناسایی کج فهمیهای دانشجومعلمان علوم تربیتی دانشگاه.

...

گرایسون و همکارانش( )9115و کسیدو 9و دوییت )9119(0در مطالعات خود وجود این کج فهمی را تایید کرده
بودند.
در سوال چهارم ،درک وابستگی میزان گرمای ماده به جنس ماده؛ مورد پرسش قرار گرفته بود که  5/42درصد،
از کل دانشجویان این مفهوم را به درستی درک نموده بودند که قطعهی چوبی ،با توجه به نارسانا بودن نسبت به
قطعهی آهنی رسانایی گرمایی بیشتری دارد؛ در مقابل 40/12 ،درصد ،بر این نظر بودند که قطعه ی آهنی گرمای
بیشتری دارد و در این موضوع دچار کج فهمی بودند .در مطالعات چوی و همکارانش ( )0229و گرایسون و
همکارانش( )9115نیز مشابه این نتیجه مشاهده میشود ،در مطالعات آنها ،تقسیم بندی مواد به دستههای ذاتا گرم و
سرد که به ترتیب به مواد چوبی و فلزی اطالق می شود؛ از سوی شرکت کنندگان در پژوهش ،گزارش شده است.
در سوال پنجم از پرسش نامه ،تبادل گرما بین دو جسم مورد پرسش بود .در بررسی پاسخهای دانشجویان به این
سوال ،در مقایسه با دیگر سواالت با متوسط  30/92درصد ،بیشترین درک کامل مشاهده شد که نشان از درک تبادل
گرمایی از سوی آنها بود چرا که ،به درستی انتقال گرما از لیوان گرم به سرد را به عنوان گزینه صحیح انتخاب نموده
بودند .ولیکن ،علیرغم این واقعیت ،خصوصا در میان دانشجویانی که مدرک دیپلم آنها انسانی بود کج فهمی و تصور
نادرست انتقال گرما ،از لیوان آب سرد به گرم دیده شد .الزم به ذکر است که پرسش پنجم ،تنها پرسشی در این
مجموعه بود که همه دانشجو معلمان آن را پاسخ داده بودند .این کج فهمی در دیگر مطالعاتی که درباره کج فهمی
از سوی چوی و همکارانش ( ،)0229گرایسون و همکارانش( )9115و بدریان و همکارانش( )9915گزارش شد.
برخی از دانش آموزان شرکت کننده ،در مطالعات کسیدو و همکارانش ( )9119معتقد به تقسیم بندی اجسام به دو
دسته سرد و گرم بودند و اجسام سرد را فاقد توانایی گرم کردن اجسام گرم ،تصور میکردند.
در مجموع ،بررسی یافته ها در این پژوهش نشان داد که در بین دانشجو معلمان با رشتههای تحصیلی دبیرستانی
متفاوت کج فهمی و تصورات اشتباه درباره برخی از مفاهیم گرما ،دما و تبادل گرمایی با درصد باالیی وجود دارد؛
چنانچه ،در جدول  4نتایج پاسخ دهی به کل سواالت پرسش نامه به صورت مجموع درصد کل ،در چهار سطح درک
کامل ،کج فهمی ،عدم درک و بدون پاسخ آمده است ،همچنین ،در نمودار  9سطح درک دانشجومعلمان با توجه به
نوع مدارک دیپلم آنها نشان داده شده است.
جدول . 4مجموع درصد کل پاسخ های دانشجو معلمان به کل سواالت پرسشنامه
مدرک دیپلم /برداشت از

علوم تجربی

علوم انسانی

ریاضی و فیزیک

مجموع سواالت
درک کامل

94/94

02/22

99/49

کج فهمی

59/19

31/98

54/94

عدم درک

3/03

4/52

99/49

بدون پاسخ

0/85

9/90

22/22

Kesidou
Duit

1
2
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توجه به جدول  ،4کج فهمی باالی  52درصد ،در بین همه ی دانشجویان را نشان میدهد .از اینرو ،میتوان نتیجه
گرفت :علیرغم ،درک مفهومی گرما و دما از سوی برخی دانشجو معلمان ،آموزش مفاهیم مرتبط با گرما و دما نیازمند
توجه و دقت عمل بیشتری است .لذا ،میطلبد در آموزشهای دانشجو معلمان این مفاهیم مورد توجه قرار گیرند.
80

نمودار 1

70
60

میزان درک

50
40
30
ریاضی فیزیک
علوم انسانی
علوم تجربی

20
10
0
درک کامل

عدم درک

کج فهمی

بدون پاسخ

سطح درک
نمودار  .9مقایسه سطح درک دانشجومعلمان براساس مدرک دیپلم

بر اساس نمودار  ، 9دانشجومعلمان با دیپلم تجربی ،باالترین درک کامل را نشان دادند و بیشترین کج فهمی ،در
دیپلمههای علوم انسانی مشاهده شد؛ که این امر ،میتواند ناشی از محدود بودن آموزش این مفاهیم به مقاطع ابتدایی و
متوسطه اول باشد که سبب شده آنها پس از طی این مقاطع تحصیلی دیگر تحت آموزش رسمی در این رابطه قرار
نگیرند.
البته ،تعداد کم دانشجو معلمان شرکت کننده در آزمون با مدرک دیپلم ریاضی فیزیک که در رشته علوم تربیتی
مشغول به تحصیل بودند ،میتواند در نتیجه ی این مقایسه موثر باشد و دلیل باالترین ،عدم درک مشاهده شده در این
نمودار باشد.
در بخش دیگری از این مطالعه ،یافتههای گروه بدریان( )9915که با هدف بررسی کج فهمیهای دانش آموزان
پایهی پنجم ابتدایی دربارهی مفهوم گرما و دما انجام شده بود با نتایج پژوهش حاضر ،مقایسه و مورد بررسی قرار
گرفت .جهت تخلیص و تسهیل مطالعه ی خوانندگان جدول  8و نمودار  0تنظیم شده اند.
جدول  .8مقایسه ی کج فهمی دانشجومعلمان و دانش آموزان درباره ی مفهوم گرما و دما
مدرک دیپلم /سطح

علوم تجربی

علوم انسانی

ریاضی و فیزیک

دانش آموزان

درک
درک کامل

94/94

02/22

99/49

04/85

کج فهمی

59/19

31/98

54/94

48/80

عدم درک

3/03

4/52

99/49

05/44

بدون پاسخ

0/85

9/90

22/22

2/51
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بر اساس جدول  ،8از نظر سطح درک مفاهیم گرما و دما دانشجو معلمان نسبت به دانش آموزان وضعیت بهتری
دارند؛ اما ،با توجه به نقش خطیری که در آموزش و انتقال مفاهیم به جمع کثیری از دانش آموزان در طول دوره
خدمتی خود دارند کج فهمی یا عدم درک آنها از این واقعیتها میتواند ،سبب انتقال آنها به فراگیران خود و دادن
آموزشهای غلط و نادرست به آنها شود.
نمودار 2
80
70

میزان درک

60
50

دانش آموزان
ریاضی فیزیک
علوم انسانی
علوم تجربی

40
30
20
10
0
درک کامل

کج فهمی

سطح درک

عدم درک

بدون پاسخ

نمودار  .0مقایسه سطح درک دانشجومعلمان براساس مدرک دیپلم و دانش آموزان

از نمودار  0میتوان دریافت که دانشجویان با دیپلمهای ریاضی و تجربی نسبت به دانش آموزان ،درک کامل
بیشتری دارند که این طبیعتا ،از آموزش بیشتر و سطح شناختی باال تر آنها ناشی میشود .اما ،دانشجومعلمان با رشتهی
دبیرستانی علوم انسانی نسبت به دانش آموزان ،درک کامل پایینتر و کج فهمی بیشتری را نشان دادند؛ این امر احتماال،
از فراموشی برخی آموخته ها در این زمینه پیش آمده است .نگارنده معتقد است ،عدم درک تقریبا باالی دانش آموزان
نسبت به دانشجویان به سطح شناختی کمتر آنها برمیگردد.
در یک جمع بندی کلی ،از یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که علیرغم ،وجود آموزشهایی درباره
گرما ،دما و تبادل گرمایی در کتب علوم تجربی ابتدایی اما ،کج فهمی و برداشتهای اشتباهی از این مفاهیم ،در بین
دانشجومعلمان علوم تربیتی با درصد قابل توجهی مشاهده شد که الزم است این موارد و موارد مشابه دیگر شناسایی
شوند و در جهت رفع آنها اقدام نمود .نکته قابل تامل دیگر،آگاهی یافتن از عوامل ایجاد کننده ی این کج فهمیهاست
که میتوان به مواردی اشاره نمود همچون ،پیش دانستهها و تجارب قبلی دانشجومعلمان در سالهای گذشته ،سازمان
دهی نامناسب و عدم استفاده از آنالوگها و شبیهسازیهای مناسب در آموزشهای مدرسهای آنها ،رعایت نکردن
تناسب محتواهای علمی ارائه شده با رشد شناختی فراگیران و همچنین تحت آموزش قرار گرفتن به وسیله معلمانی که
خود نیز شناخت درستی از این مفاهیم نداشتند.
براساس یافتههای این پژوهش ،پیشنهاد می شود :شناسایی مفاهیم چالشی ،کج فهمیهای رایج و موضوعاتی که
مستعد برداشتهای اشتباه و ایجاد عقاید نادرست در افراد هستند ،در دستور کار برنامه ریزان و تدوین کنندگان سرفصل
ها و واحدهای درسی دانشگاه فرهنگیان و همچنین مولفان کتب درسی قرار گیرد تا ضمن تعریف آموزش هایی خاص

پویش در آموزش علوم پایه _____________________________________________
در این رابطه از یک سو ،بتوان به رفع این کج فهمیها کمک نمود و از دیگر سو ،با برجسته نمودن آنها اقدام به معرفی
و آموزش روش های تدریس و ارزشیابی جهت جلوگیری از شکل گیری آنها در دانش آموزان به دانشجومعلمان
داشت .همچنین ،شایسته است ،مولفان کتابهای علوم تجربی دورههای عمومی به آموزش و چگونگی آموزش مفاهیم
گرما ،دما ،تبادل و تعادل گرمایی در راستای ارتقای فرآیند یاددهی ـ یادگیری عنایت بیشتری نشان دهند.
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