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1399بهار ، 1، شماره دومپژوهش در آموزش شيمي، سال    

 مه مقدّ

است که دانش علوم حاکي از آن  در آموزش    مطالعات انجام شده  نتایجدر چهل سال گذشته،  

حال،   نیبا اي که وارد کالس علوم مي شوند دارای آموخته های قبلي از درس علوم مي باشند  آموزان

ي با  عيدر رابطه با جهان طبدانش آموزان    حاتيها و توض  دگاهیاست که د  نیا  انگريب  قاتيتحق  نیا

(، تعدادی از 1968) 2(.  براساس یافته های آزوبل1982، 1نظرات دانشمندان متفاوت است )آسبورن 

نتایج ناخواسته ی آموزشي هنگامي که دانش آموزان در تالش برای یادگيری دانش جدید بودند به  

سبب آموخته های قبلي آنان رخ داده است. بر این اساس تعيين دیدگاه دانش آموزان و آموخته های  

تي از آموخته ها داشته قبلي آنان درباره ی موضوع تدریس به آنان کمک خواهد کرد تا درک درس

از آنجا که علوم تجربي دارای موضوعات مفهومي است و بيشتر مباحث آن به موضوعاتي غير  باشند.  

درباره مفاهيم علوم تجربي در بين    فهمي ها  کجقابل مشاهده مربوط ميشود، احتمال ایجاد برخي  

   (. 2018)سعادتي، آموزان و معلمان نيز وجود دارد دانش

از    (،2001)  3برت  ر در موضوع شيمي، طبق نظ نتيجه تعامل بين دانش  کج فهمي ها،  بسياری 

در یک محيط یادگيری  به دليل تعامل دانش آموزان  بلکه    ،نيست  آموزان و محيط خارج از مدرسه

از یادگيری علوم قبلي، محدودیت ها درمدل های    فهمي کج  ، یعني به دليل  رسمي دانش آموزان 

 دقت کمتری دارند. که مي باشد مدل و عبارات زبان استفاده شده  به کارگيری علمي، خطاها در 

دانش    ناشي از یادگيری علوم قبلي بيشتر بر نحوه تفسير وساخت مفاهيم جدید  کج فهمي های 

به  ،  در شيمي  این کج فهمي هابرای جلوگيری از    .( 2011،  4بووواستون  تاثير مي گذارد )  آموزان

 که برای مطالعه شيمي در سطوح باالتر اساسي است  آنهاتغييرات  خصوص در مورد حاالت ماده و  

و تغييرات آنها به منظور درک سایر مفاهيم علمي    مفاهيم در مورد حاالت ماده  (.1998،  5)جانسون 

عالوه بر این، مفهوم حالتهای ماده و تغييرات نيز مؤلفه اصلي در (.  2011،  6)اوزمن  سيار مهم هستندب

 . (2010، 7)تراگاستهستند  برنامه درسي علوم از دبستان تا دبيرستاندر این زمينه 

 
1 Osborne 
2 Ausubel 
3 Taber 
4 Boo and Waston 
5 Janson 
6 Ozmen 
7 Treagust 



 

 

 ...    شهرستان مرند در مورد  ییتصورات غلط معلمان مدارس ابتدا

همانطور که مشخص است، موضوع شيمي در مورد ماده )خواص، ساختار، ترکيب( و تغيير آن 

حالتهای ماده و تغييرات آنها  موضوع  براساس دیدگاه شيمي،     (.2003،  2و ژلر  2010،  1) چانگ   است

)    سطح ماکروسکوپي، زیر ميکروسکوپي و نمادین که نياز به مطالعه دارد یعني    است  سطحشامل سه  

ده های  پس از یادگيری موضوع انتظار مي رود دانشجویان از پدی،  با توجه به این (. 2006، 3سوپندی

در تغييرات  ) مختلف  ماده  های  )سطح  حالت  ها  پدیده  علمي  توضيح  برای  ماکروسکوپي(،  سطح 

درک مفهومي خوب در    .آگاهي داشته باشند (  از پدیده ها )سطح نمادین  سازیميکروسکوپي( ونماد

.  (1998،  4جانسون )  و ذرات پيش نياز خوبي برای درک موضوع شيمي خواهند بود  مورد ماده، مواد

یک داستان    بيشترتحقيقات بعدی شيمي مي تواند به عنوان یادگيریبدون درک درست این مفاهيم،  

   پيچيده باشد.

بين کالس چهارم تا کالس هشتم    در سایر کشورها مانند ترکيه مفاهيم فوق توسط دانش آموزان

که    دوره ابتدایي   دریافت که دانش آموزان  2013سال( اوزمن در سال    14تا  10خوانده مي شود )

معرفي مقدماتي مفهوم ذره به آنها توضيح داده شده است، در مقایسه با دانش آموزاني که پيش زمينه 

 ذره دارند.مفهوم ای در این مورد نداشتند، درک بهتری از 

معادل  سال )  11تا  9نشان داد که دانش آموزان بين ( 2008)  5نتایج تحقيق سن مارتي و مرینو

( که مفهوم ذرات برای آنها تعریف شده نسبت به دانش آموزاني که دانش آموزان دوره ابتدایيسن  

فيزیکي دارند.    ترتيب ذرات در فرآیند تغييراتاین معرفي را نداشته اند، توانایي بهتری در توصيف  

هيت  درک مادر   معلمانمشکالت  جدا از  آن  مشکالت دانش آموزان در مورد وضعيت ماده و تغييرات  

لند در نروژ نشان داد که حداقل  اه  نتایج تحقيق یافت شده توسط  .نبودتشکيل دهنده کل مواد    ذرات  

   ، مشکل دارند.مفاهيم مرتبط با ماده، مواد و ذراتدرک  برای معلمان 80٪

چند چيز، از جمله عدم آگاهي در مورد مفاهيمي که باید آموزش داده بخاطرمعلمان مي توانند  

منبع درک غلط دانش آموزان در درک  پس زمينه تخصصي آموزشي وتجربه تدریس معلمان،    ،شود

باشند. معلمان باید نه تنها چيزی فراتر از تسلط خالي بر موضوع ماده باشند بلکه    زمينه های علمي

راهبردهای یادگيری برای کمک به دانش آموزان در و    را تشخيص دهند  کج فهمي ها باید بتوانند  

،  مقاالت قبلياساس بررسي  بر  را طراحي کنند.  و تبدیل آنها به مفاهيم علمي   بدفهمي ها ه با  مقابل

 .دشوار است معلمانشيمي از نظر که چرا  اوزمن نتيجه مي گيرد که سه دليل اصلي وجود دارد
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2 Geller 
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5 Sanmarti and Merino 



 

1399بهار ، 1، شماره دومپژوهش در آموزش شيمي، سال    

اصطالحات روزمره مورد استفاده  از    بسياری. دليل دوم اینکه  اول مباحث شيمي انتزاعي است  دليل

که  و دليل سوم مراحل توسعه شناختي دانشجویان است    از معاني روزمره استمتفاوت  رای معاني  دا

   پایين مي باشد. تجسمدر   به مرحله عملياتي رسمي نرسيده و ظرفيت آنها

تغييرات   و  ماده  وضعيت  مورد  در  متعددی  تحقيقات  استآن  گرچه  شده  )سعادتي،    گزارش 

اما تحقيقات در درک موضوع طبقه بندی شده به سطح ماکروسکوپي، زیر ميکروسکوپي و    ،(1396

انجام نشده است این مطالعه بررسي  .نمادین  از  توجه به همه موارد فوق، هدف  درک  چگونگي  با 

ماکروسکوپي، زیر سطح   در مورد حالتهای ماده و تغييرات آنها در شهرستان مرنددر  ابتدایي معلمان

 مي باشد. وپي و نمادین ميکروسک
 

 روش پژوهش 

در مورد حاالت    شهرستان مرند  این مطالعه توصيفي با هدف توصيف درک معلمان مدارس ابتدایي 

شهرستان مرند در    یيدر گروه آموزش ابتدا  معلم  50  نمونه پژوهش .انجام شد  تغييرات آنها  ماده و

 بود.  

  نيب  تفاوت های  خواسته شده است تاو از آنها    داده شد   4A  برگه کاغذ  کیهر شرکت کننده  به   

در مورد درک شرکت کنندگان، از آنها   شتريب قي تحق یبرا سدیبنو ی راو گاز عیجامد، ما  یها حالت

 :سندیبنو سؤال نیبه ا ي خواسته شد که پاسخ

حالت    نيب  یها  آموزش تفاوت  یرا برا  یيها  تيفعال  ا یآ  ،ديمعلم دبستان هست  کیاگر اکنون  " 
 "کرد؟ ديخواه یزیبه دانش آموزان خود برنامه ر های ماده 

    داشتند.خود  یپاسخ ها ليتکم یبرا  زمان قهيدق 60شرکت کنندگان  

 

 یافته های پژوهش 

،  1)مکمالن و شوماخر  استفاده شده است  يفيتوص  ليتحل  ی ها  کي داده ها از تکن  ليو تحل  هیدر تجز 

سوء تفاهم    یي و شناسا   ليتحل  نهيدر زم  يمي، دو کارشناس آموزش شروایي (. به منظور تایيد  2001

ابتدا، داده ها.  ها کار کردند از برگه ها  ی در  خوانده شد و مورد    ليپاسخ به تفص  یبه دست آمده 

ماده توسط دو    ت های شرکت کنندگان در مورد حال  کج فهمي های  . قرار گرفت  ل يو تحل  هیتجز

شدند و طبقه    بيمشابه با هم ترک  یها  یدسته بند  سپس،  شد  یيجداگانه شناسا  متخصص به طور

     (.1)جدول  شده است یجدول بند درصد از نظر ج ینتا و  ساخته شد ها آن تعدادبا یي نها یبند

 

 
1 Mcmillan and Schumacher 



 

 

 ...    شهرستان مرند در مورد  ییتصورات غلط معلمان مدارس ابتدا

 شرکت کنندگان و درصد آن   کج فهمي های  :1جدول  

 موضوع  شناسایي شده  کج فهمي های  درصد

  گازها   به  نسبت  مایعات  و  دارند  مایعات  به  نسبت  بيشتری  ذرات  جامدات 20

 دارند بيشتری ذرات

 وزن 

 کنند  مي  پرواز گازها  15

  و   جامد  مواد  مانند  گيرند،  نمي  قرار  جاذبه  تأثير  تحت  گازها  که  آنجا  از 15

 روند  نمي  فرو مایعات

 ندارند  وزن گازها  13

 ترین   سنگين  جامد   مواد  و  گازها   از  تر  سنگين  مایعات  هستند،  سبک  گازها  9

 هستند  آنها

 دارند مشخصي شکل جامدات همه 92

 هستند  سختي چيزهای جامدات 40 شکل

 کند   نمي تغيير جامدات شکل 14

 ندارد وجود جامد  ذرات بين فضایي  15

 ذره

 از  مایعات  ذرات  و   است  بزرگتر  مایعات   ذرات  از  جامدات  ذرات(  بعد)  اندازه 13

 هستند گازها بزرگتر ذرات

 کنند  حرکت توانند نمي جامدات ذرات 10

  از  گازها  و  مایعات  اما  شوند،  مي  تشکيل  کامل  طور  به  ذرات  از  جامد  مواد 6

 ( هستند دیگری چيزهای حاوی)  شوند تشکيل نمي کامالً ذرات

 هستند مایعات ریخت، دیگر ظرف به ظرف یک از توان مي که مواردی 26

توان   نمي   را  آنها  شوند،   مي  داده  قرار  ظرف  یک  در  جامد  مواد  که  هنگامي 25 سيال بودن

 جابجا کرد 

 دارای حجم بوده و مایعات و گازها فاقد آن مي باشند مواد جامد گرچه 29

 حجم
10 

  و  جامد  مواد  حجم   اما  کنند،  مي  تغيير  دما   تغيير  با   فقط  گازها  حجم

 کنند   نمي تغيير مایعات

 

 گیری بحث و نتیجه

 

حالت  در مورد    یي مرندمعلمان مدارس ابتدا  کج فهمي های  یي شناسا  ما  مطالعه، هدف  نیدر ا 



 

1399بهار ، 1، شماره دومپژوهش در آموزش شيمي، سال    

شرکت   کج فهمي پاسخ،    یبه دست آمده از برگه ها  ی داده ها  يفيتوص  ل يتحل  انی در پا  بود  ماده   ی ها

وزن، شکل،   يتحت شش عنوان اصل  جینتا.  انجام شد  یطبقه بند  ک یسپس  .  کنندگان مشخص شد

شرکت کنندگان    کج فهمي   شماره یکجدول    ارائه شده است.  گری ، حجم و موارد دسيال بودنذره،  

  از شرکت کنندگان  يبرخآن است که  از    يمطالعه حاک  ج ینتا.  دهد  ينشان م  به درصد  و موارد آن را

اند.  و گازها  عاتیدر مورد وزن مواد جامد، ما  کج فهمي   ياز شرکت کنندگان فکر م  يبرخ  داشته 

  گر یماده نسبت به د  یکنند که حالت گاز  يها فکر م  آن.  است  اتعی تر از ما  نيسنگ  اتکنند که جامد

خود اظهار داشتند که گازها    یاز شرکت کنندگان در پاسخ ها  يبرخ.  است  حالت های ماده سبک تر

 1رامسدن  ی ها  افتهیبه    هيشب  جهينت  نیا.  توانند پرواز کنند  ي، وزن ندارند و م ستنديجاذبه ن  ريتحت تأث

  که را    ت يواقع  نیها ا  مطالعات آن.  ( است2003)  3زای و ا  عثمان ( و  1999)  2الري( ، بارکر و م1997)

دانش   نیاظهار داشتند که ا  زیاو ا  ي آورد. عثمانم  ادی  هستند به  عاتیتر از ما  نيمواد جامد سنگ

تر از    نيمواد جامد سنگ  دانتظار دار  ي کهوابسته به ادراک حس  ، از ماده  ی ساده ا  یآموزان از الگو

 . کنند  يباشند استفاده م عاتیما

 را   هسال  15تا    9کودکان    فهم  یو  .( انجام شده است1990)  4یتوسط استو   گریمشابه د  قاتيتحق 

معتقدند که    آموزان  از دانش  يکرد: برخ  حیتصر  ی و.  قرار داد  يماده مورد بررس  حالت   رييتغ  درباره ی

معتقد   يحت  نآموزا  از دانش  يو جامد آن سبک تر است و برخ  عیاشکال ما  ماده نسبت به  یحالت گاز

شرکت کنندگان   درست  درک  ممکن است از عدم وجود  کج فهمي  نیا  ندارند.  يگازها وزن  بودند که

 ها باشد. و گازات  ع یما  ،اتخواص جامدباره ی در

)که در  ی بزرگ اندازه ها ني ب ياشتباه سهیها مقا آن روزمره، ي آنها در زندگ اتيبا توجه به تجرب 

ها مشاهده    آنانجام دادند.    ریز  یاندازه ها   مسلح مشاهده کرد( و   ريرا با چشم غ   حالت هاتوان    يآن م

  عات یتر از ما نيمواد جامد سنگ همان حجم هستند، اما یروزمره دارا يکنند که اگرچه در زندگ يم

. این مشاهدات تصور وجود رابطه وزني این چنيني بين  تر هستند  نياز گازها سنگ  عاتی هستند و ما

  یها  از درک آنها از حالت   ي ناش فهمي   کج  نیاحالت های ماده در اندازه های ریز را تقویت مي کند.  

کج    از شرکت کنندگان  يدهد که برخ  ي مطالعه نشان م  نیا.  ستيني  از نظر تعداد دفعات کاف  ،ماده 

ی    کنند که همه  يشرکت کنندگان فکر م   نیادارند.    گازها   و  عاتی در مورد شکل جامدات، ما   فهمي

  ي ممکن است از آنجا ناش  کج فهمي  نیادارند.    سخت  حالتشکل مشخص و    کحالت های جامد ی

در .  هستند  طيدر مح موجود    سخت  ايکنند مواد جامد فقط اشي  شود که شرکت کنندگان تصور م 

 
1 Ramsden 
2 Barker and Millar 
3 Ozmen and Ayas 
4 Stavy 
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را از حالت های    سال  12تا    5  ني ب  تصورات کودکان   (1985)  1چليو است  یمطالعه مشابه، استو  کی

  ينم  نيستند  سفت و سخت  موادی کهکنند    يتصور مکودکان    .قرار دادند  يمورد بررسجامد و مایع  

جامد بودن جامد آسان تر باشد، احتمال ماده شکل  رييها، هر چه تغ به گفته آن.  توانند جامد باشند

شرکت کنندگان  .  نشان داد  درباره ذرات مادهرا    یگرید  کج فهمي  ني مطالعه همچن  نیار است.  کمتآن  

ذرات جامد وجود ندارد و    نيب  یفضا   چي، هستنديقادر به حرکت ناظهار داشتند که ذرات جامدات  

تشک ذرات  از  کامالً  جامد  اند،  ليمواد  ما  شده  تشک  عاتیاما  ذرات  از  کامالً  گازها    شوند  ي نم  ليو 

از ذرات ما  ي آنها فکر م  نيهمچن اندازه )ابعاد( ذرات مواد جامد  ذرات   بزرگتر است  عات یکنند که 

از عدم درک شرکت کنندگان در مورد    يناش  کج فهمي ها  نیا.  از گازها بزرگتر هستند  نيز  عاتیما

گاز  عیجامد، ماحالت های  خواص   نم.  است  ی موادو  م  يآنها  توانند    يدانند که ذرات ماده جامد 

 . داشته باشندي جنبش یارتعاش کرده و انرژ

از تصاویر نادرست جامدات، مایعات و گازها در    ممکن است  کج فهمي ها   نیا  نيهمچن  ناشي 

  دهی به صورت منظم د  تصاویر و معموالً در    جامد به هم بسته شده اند   یها  مولکول  رایز  متون باشد. 

  يبزرگتر هستند، به نظر م  گرانیبه گفته شرکت کنندگان، از آنجا که ذرات جامد از نظر د شوند.  يم

ذرات جامد    نياز آنجا که شکاف بمتراکم تر هستند.    زها با همان حجمو گا  عات یبا ما  سهیرسد در مقا

 خودشان عبور دهند و به هر طریقي حرکت کنند.  نيرا ب یماده ا  چيتوانند ه يذرات نم اندک است

شرکت کنندگان اظهار داشتند که  .  و گاز است  عیما ،  مواد جامد  سيال بودندرباره    گرید  کج فهمي

  کیمواد جامد در    يهستند و وقت  عاتی، ماختیر  گرید  ظرف به ظرف  کیتوان از    يکه م  یموارد

  ت ي واقع نیممکن است از ا کج فهمي  نیاجا به جا کرد. توانند آنها را  يشوند، نمي ظرف قرار داده م

به  بعضي مواد مانند ماسه و یا شکر جامد هستند.    کنند  ينم  شود که شرکت کنندگان فکر  ي ناش

ن نمي یابند و قادر به حرکت  ایجر يبه راحت  ذرات آن ها سخت بوده و  وادیم ، گفته آنها، مواد جامد

 نيستند. 

  در مورد حجم   کج فهمي شرکت کنندگان  ي  دهد که برخ  ينشان م  نيمطالعه همچن  ن یا  جینتا 

دارای حجم   کنند مواد جامد  ياز شرکت کنندگان فکر م   يبرخدارند.    و گازها   عاتیمواد جامد، ما

  دما،  رييکنند که با تغ ياز شرکت کنندگان فکر م يو برخبوده و مایعات و گازها فاقد آن مي باشند.  

ممکن    کج فهمي   نیا.  کند   ينم  رييتغ  عات ی و ما  اتکند، اما حجم جامد  يم يير  حجم گازها تغ  فقط

به د.  مفهوم حجم باشاز  از عدم درک شرکت کنندگان    ياست ناش شرکت کنندگان از حجم ماده 

دهد که سوء تفاهم شرکت کنندگان از عدم    ينشان م  قيتحق  نی ا  ند.کن  يم   یادعنوان شکل ماده  

درک نادرست    لينظرات شرکت کنندگان ممکن است به دل.  شود  يم  يماده ناش  ی ها  درک حالت

 
1 Stavy and Stachel 
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 ن یدر دانش آموزان ا  کج فهمي  لیاز دال   يک ناشي از پيش تصورات زندگي در کالس درس باشد. ی

ابتدا مدارس  )معلمان  آنها  نیياست که معلمان  که معلمان    نیبنابرا.  دارند  بدفهمي  زي(  است  مهم 

 ي به عنوان موضوع   مادهحالت های  اگرچه  .  کنند  حيرا تصح  يعلم  مي دبستان، سوء تفاهم در مورد مفاه

  کج فهميشود که شرکت کنندگان    يم  شود، اما مشخص  يساده و شناخته شده در نظر گرفته م

تحت روزمره ما را    ياست که زندگ  يموضوع مهم  حالت های ماده  از آنجا که  .  دارند  دهیا  نیدرباره ا

  ي مضر بر درک علم  ريثتواند تأ   ي م  درک نادرست شرکت کنندگان از مفهوم آن،  تاثير قرار مي دهد

 .  داشته باشد  ميمفاه ریسا

  

 پیشنهادات

)برای مثال  مبحث الزم است تا به نکات غلط مورد بحث    نیا  سی مربوط به تدر  یدر مطالعات بعد

توجه  و .....(    و گاز  عیما،  مواد جامد  ، سيال بودنو گازها  عاتیدر مورد وزن مواد جامد، ما  کج فهمي ها

بردن    ن ياز ب  ا یکاهش    یدر مورد روش ها  بيشتر  مطالعات   که انجام  مي گيریم  جهي، نتنیبنابرا.  شود

 . تواند سودمند باشد ي مبد فهمي ها  نيچن
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Abstract 

      The purpose of this study is to identify the misconceptions of primary school 

teachers about the states of matter.  The statistical population of the study was 

primary school teachers in Marand, and the statistical sample of the research 

included 50 people. Each participant was asked to answer the open-ended 

question about the difference between the states of matters, solid, liquid, and gas. 

In research data analysis, descriptive analysis techniques have been used. 

Findings in research indicate that Marand primary school teachers have 

misconceptions such as: The shape of solids does not change, there is no space 

between the particles of solids, gases are not affected by gravity, and do not 

disappear like solids and liquids, the size of solid particles are larger than liquid 

ones, and liquid particles are larger than gas particles. 

 

Keywords: States of matter, Misconception, Primary school teacher, Chemistry 

education. 
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