بررسي تصورات و كجفهميهاي دانشآموزان پايه ششم ابتدايي درباره مفهوم انرژي
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چكيده
درباره مفهوم انرژي است .اين مفهوم از مفاهيم مرتبط با زندگي روزانه است كه پايه و
اساس علوم فيزيک ،شيمي و زيست شناسي را تشكيل ميدهد و در اغلب برنامههاي
درسي ،يادگيري آن از همان پايههاي اوليه دوره ابتدايي پيشنهاد شده است 316 .نفر از
دانشآموزان پسر پايه ششم ابتدايي از دو آموزشگاه دولتي منطقه  31شهر تهران به روش
نمونهگيري تصادفي خوشهاي مرحلهاي انتخاب شدند و در اين مطالعه شركت كردند.
براي گردآوري اطالعات ،از يک آزمون تشخيصي حاوي نه سؤال باز-پاسخ استفاده شده
است .پاسخهاي دانشآموزان در قالب توضيحات داده شده و همچنين شركت در مصاحبه
نيمه ساختار يافته مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .براي ارزيابي ميزان درك
دانشآموزان ،روش ارزيابي مفهومي به كار رفته است .بررسي پاسخهاي داده شده به
سؤالهاي پرسشنامه نشان داد كه دانشآموزان پايه ششم ابتدايي كجفهميهاي بسيار در
زمينه مفهوم انرژي ،ماهيت و ساختار انرژي ،تبديل انرژي ،منابع انرژي و مفهوم كار دارند
و آموختههاي آنان در پايههاي پايينتر مانع بروز اين كجفهميها نشده است و با وجود
اينكه برخي از آنان درك مفهومي از انرژي داشتند ،باز هم توجه و دقت كافي در آموزش
مفاهيم مرتبط با تبديل و تغيير انرژي و همچنين منابع انرژي ضرورت دارد .بر پايه اين
يافتهها بازبيني برنامههاي درسي و مواد آموزشي علوم تجربي دوره ابتدايي ،در سازماندهي
مفاهيم مرتبط با انرژي و مدلسازي آنها در كتابهاي درسي نيازمند دقت كافي و توجه
ويژه است.
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مقدمه
دانشآموزان پيش از ورود به كالس درس ،فرصتهاي بسيار دارند تا درباره دنياي پيرامون خود
و انواع پديدههاي علمي تصورات و الگوهاي ذهني گوناگون بسازند .بيشتر اوقات تصورات
دانشآموزان دربارۀ برخي مفاهيم و پديدههاي علمي ،خالف نظريههاي علمي پذيرفته شده هستند.
پژوهشگران در توصيف اين تصورات نادرست علمي ،واژههاي گوناگون مانند كجانديشي،3
(آلن.)5232 ،7
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
ميشود ،ميتواند به عنوان پيشتصور يا يادگيري پيشين ،نمايان شوند و بر فرآيند ياددهي-
يادگيري تاثيرگذار باشند .تصورات بديل و غير علمي 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.)5232 ،4،
عوامل بسياري را ميتوان به عنوان منشأ كجفهميهاي كودكان معرفي كرد .تجربههاي گذشته
كودك ،مشترك بودن برخي از واژگان در زبان علمي و غير علمي ،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 است كه دانشآموزان دوره ابتدايي كجفهميهاي گوناگون درباره مفاهيم
علمي دارند (آلن .)5232 ،در ميان انبوه مفاهيم علمي ،مفهوم «انرژي» از مفاهيم مرتبط با زندگي
روزانه است كه پايه و اساس علوم فيزيكي را تشكيل ميدهد و براي توضيح بسياري از پديدهها و
مفاهيم مانند كار ،نيرو ،حركت ،فوتوسنتز ،واكنشهاي شيميايي ،پيوندهاي شيميايي و غيره مورد
استفاده قرار ميگيرد (السي .)3488 ،32همچنين هر كس در زندگي روزمره خود در بحثهاي
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اجتماعي ،سياسي و اقتصادي مربوط به منابع انرژي ،مصرف انرژي ،كمبود انرژي ،اتالف انرژي و
 ...با اين واژه برخورد ميكند (تابر.)3484 ،3
انرژي واژهاي يوناني است كه به معناي فعاليت يا كارمايه از آن ياد ميشود و يک كميت
بنيادين فيزيكي است كه براي توصيف وضعيت يک ذره ،شيئ يا سامانه به آن نسبت داده ميشود.
در كتابهاي درسي انرژي را به صورت توانايي انجام دادن كار تعريف ميكنند و در اغلب برنامههاي
در كتابهاي درسي گونههاي متفاوتي از انرژي معرفي شده است كه با توجه به چگونگي
آزادسازي و تأثيرگذاري ،به دستههاي متفاوت طبقهبندي ميشوند .به طور كلي انواع گوناگون
انرژي را ميتوان به دو دسته كلي يعني انرژي جنبشي و انرژي پتانسيل تقسيمبندي كرد .انواع
گوناگوني از انرژي پتانسيل وجود دارد كه در آنها انرژي نهفته است ،مانند انرژي پتانسيل گرانشي،
انرژي پتانسيل شيميايي ،انرژي پتانسيل الكتريكي ،انرژي پتانسيل مغناطيسي و انرژي پتانسيل
هستهاي .انواع ديگري از انرژيها مانند انرژي حركتي ،انرژي نوراني ،انرژي صوتي و انرژي گرمايي
در دسته انرژيهاي جنبشي قرار دارند.
از آنجايي كه در برنامه درسي جديد علوم دوره ابتدايي و متوسطه اول از رويكرد زمينه -محور
و آموزش مفاهيم علمي در موقعيتها ي جديد فرهنگي ،اجتماعي و فناوري استفاده شده است ،لذا
انجام دادن اين پژوهش سبب ميشود كه ضمن بررسي تصورات و كجفهميهاي احتمالي
دانشآموزان پايه ششم ،برنامهريزان درسي و نويسندگان كتابهاي درسي نيز بازخوردي مناسب
درباره مدلسازي مفهومي و شيوه طرح مفهوم انرژي دريافت كنند.
بررسي پيشينه پژوهش
با توجه به اهميت درك مفهوم انرژي و كاربردهاي آن در زندگي روزمره دانشآموزان ،آموزش
اثربخش آن بسيار با اهميت تلقي شده و پژوهشهاي بسيار در زمينة تصورات و ميزان درك
دانشآموزان از مفهوم انرژي و مفاهيم مرتبط مانند كار ،نيرو و توان انجام گرفته است .ساقالم
ارسالن )5224( 5و واتز )3481( 1در بررسيهاي خود دريافتند كه از نظر بسياري از دانشآموزان،
همه انرژيها تجديدپذيرند .همچنين برخي از دانشآموزان فكر ميكنند كه انرژي نميتواند در
اجسامي مانند كاغذ ،زغال ،نفت و غيره ذخيره شود و گرماي آزاد شده را بيشتر به فرآيند سوختن
1. Taber
2. Saglam-Arslan
3. Watts
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و ماهيت گرمازايي آن ارتباط ميدهند .در اين بررسي اشاره شده است كه بسياري از دانشآموزان
فكر ميكنند انرژي همان حركت و فعاليت است .ترامپر )3448( 3دريافت كه بسياري از
دانشآموزان معتقدند كه فقط موجودات زنده داراي انرژي هستند و اشياي بيجان به دليل عدم
تحرك ،فاقد انرژي هستند .درايور 5و وارينگتون ،)3482( 1ترامپر ( )3447و ساقالم ارسالن
( )5224همگي اعالم كردند كه دانشآموزان مفهوم انرژي را با برخي مفاهيم ديگر مانند كار ،نيرو و
عالوه بر دويت ،)3481( 1درايور و وارينگتون ( )3482نيز اعالم كردند كه دانشآموزان در
تعريف انرژي ،به جاي بهرهگيري از مفاهيم علمي ،از مفهوم انرژي در جريان رخدادهاي زندگي
روزمره استفاده ميكنند .ترامپر ( )3441در مطالعه خود دريافت كه دانشآموزان در درك مفهومي
واژه «اتالف انرژي» مشكل دارند .گولدرينگ 2و آزبورن )3441( 6دريافتند كه از نظر دانشآموزان،
در هر انتقال انرژي كار انجام ميگيرد .به اعتقاد اين پژوهشگران ،دانشآموزان معناي واقعي مفهوم
«پايستگي انرژي» را نميدانند .گزارشهاي دويت ( )3481و ترامپر ( )3447نيز تاييد كننده اين يافته
است .ساقالم ارسالن و كورناز )5224( 7اعالم كردند كه اغلب دانشآموزان دركي درست از
حالتهاي مختلف انرژي ندارند و در تشخيص واحد توان و انرژي ناتوان هستند.
هيرچا ،8چاليک 4و آكدنيز )5228( 32گزارش كردند كه از نظر برخي از دانشآموزان ،انرژي
نوعي ماده و بافت به هم پيوسته بوده و از طريق چشم قابل مشاهده است .از نظر آنان تفاوت ميان
يک شخص عضالني و يک شخص غير عضالني ،به وجود انرژي در ماهيچهها برميگردد ،كه قابل
مشاهده است.
33

35

31

يافتههاي كوچوك  ،چپني و گوكدره ( )5222نشان داد كه از نظر دانشآموزان ،انرژي
چيزي است كه براي انجام دادن هر كار الزم است و هميشه با مصرف انرژي كاري انجام ميگيرد.

1. Trumper
2. Driver
3. Warrington
4. Duit
5. Goldring
6. Osborne
7. Kürnaz
8. Hırça
9. Calık
10. Akdeniz
11. Küçük
12. Cepni
13. Gokdere
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در گزارش آنان آمده است كه برخي از دانشآموزان فكر ميكنند كه انرژي قابل انباشت و
ذخيرهسازي نيست .اين دانشآموزان ديدگاه فيزيكي به مفهوم انرژي داشتند و معتقد بودند كه
اجسامي كه با سرعت ثابت حركت ميكنند ،به علت مصرف انرژي كار انجام ميدهند .در زمينة
منابع انرژي نيز كونوك 3و كيليچ )3444( 5گزارش كردند كه دانشآموزان معتقدند كه گياهان و
حيوانات انرژي خود را از آب ،هوا و خاك به دست ميآورند.
در پروتونها ،نوترونها و الكترونها ذخيره شده است .همچنين انرژي هستهاي و گاز طبيعي منابع
تجديدپذير انرژي هستند .در اين پژوهش گزارش شده است كه از نظر دانشآموزان غذا منبع
تجديدپذير انرژي بدن انسانهاست و انسانها با خوردن آب و همچنين خوابيدن ،انرژي دريافت
ميكنند.
با نگاهي دقيق به پژوهشهاي انجام شده ،ميتوان آنها را به پنج حوزه تقسيم كرد:
 توصيف مفهوم انرژي؛
 توصيف تبديل انرژي؛
 توصيف انتقال انرژي؛

 توصيف پايستگي انرژي؛
 توصيف اتالف انرژي.
در هر كدام از اين حوزهها كودكان كجفهميهايي دارند كه به برخي از آنها اشاره شد .كودكان
اغلب انرژي را به صورت يک سوخت يا نيروي محركه براي انجام دادن كار قلمداد ميكنند .به نظر
آنها اين سوخت ميتواند از منابع معيني مانند نفت ،زغال ،خورشيد ،باد يا آب جاري توليد شود.
بيشتر كودكان بر اين عقيده اند كه براي كار كردن ماشينها انرژي الزم است .در باور بيشتر
دانشآموزان ،انرژي به منزلة يک محصول صنعتي در نظر گرفته ميشود كه ميتوان آن را از برخي
مواد خام تهيه كرد .همچنين ،انرژي اغلب به چيزهاي زنده به ويژه انسان وابسته دانسته شده است.
يعني ،نوعي ديد انسان -مدار نسبت به انرژي وجود دارد (كورناز و ساقالم ارسالن.)5233 ،

داالكلي اوغلو ،1دميرجي 2و شكرجي اوغلو )5232( 6كج فهميهاي كودكان هنگام توصيف و
تعريف مفهوم انرژي و منشأ آنها را به صورت زير تنظيم كردهاند:
1. Konuk
2. Kılıç
3. Boylan
4. Dalaklioglu
5. Demirci
6. Sekercioglu
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 ديد انساني به انرژي :در اين ديد نوعي تفكر انسان-مدار درباره انرژي وجود دارد .وقتي كه
كسي بيش از حد فعال باشد ،گفته ميشود پر انرژي است و وقتي كه كسي سست و
بيحال باشد ،گفته ميشود انرژي ندارد .اين گونه اظهار نظرها سبب شكل گرفتن اين ديد
در كودكان ميشود.
 انرژي به عنوان منبع :در اين ديد انرژي به عنوان منبع قدرت و توان براي انجام دادن كار
 انرژي به عنوان محصول :در اين ديد انرژي به عنوان محصول يا فرآورده توصيف ميشود.
براي نمونه انرژي در غذا يافت ميشود ،اما بعد از خوردن غذاست كه انرژي آزاد ميشود
يا انرژي در زغال ذخيره نشده ،بلكه تنها هنگام سوختن زغال ايجاد ميشود.

 انرژي به عنوان جنبش :در اين ديد ،انرژي در كنار فعاليت شناسايي ميشود .اگر فعاليت
وجود نداشته باشد انرژي نيز وجود ندارد .در اين ديد انرژي اغلب به عنوان حركت و
جنبش ديده ميشود.
 انرژي به عنوان سوخت :در بسياري از موقعيتها انرژي به عنوان سوخت تلقي ميشود .براي
مثال بنزين و گاز طبيعي نماد انرژي هستند.
 انرژي به عنوان مادهاي سيال :در اين ديد انرژي يک چيز مادي و سيال است كه ميتواند از
يک جسم خارج و در جسم ديگري وارد شود .در اين ديد فرآيند انتقال انرژي به صورت
نامحسوسي توصيف ميشود.
بررسي پژوهشهاي انجام گرفته نشان ميدهد كه بيشتر تصورات كودكان درباره انرژي از زندگي
روزمره سرچشمه گرفته است .رسانههاي نوشتاري و همچنين انواع فيلمهاي چندرسانهاي آموزشي
هم در پيدايش و شكلگيري تصورات كودكان نقش بارزي دارند.
روش شناسي پژوهش
الف) زمينه مطالعه
در برنامه درسي علوم تجربي دوره ابتدايي ،بخشي از علوم فيزيكي به آموزش مفهوم انرژي،
انواع انرژي ،كاربردهاي انرژي ،تبديل انرژي و ارتباط آن با كار و نيرو پرداخته است .در كتاب
درسي علوم تجربي پايه چهارم مفهوم انرژي ،انواع انرژيهاي حركتي ،صوتي ،الكتريكي و نوراني در
درس سوم مطرح شده است (شوراي نويسندگان .)3141 ،در كتاب درسي علوم تجربي پايه ششم،
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درس نهم با عنوان سفر انرژي ،به تبديل و انتقال انرژي و همچنين منابع انرژي پرداخته است
(شوراي نويسندگان.)3143 ،
ب) نمونه آماری پژوهش
پژوهش حاضر رويكردي كاربردي دارد و از پژوهشهاي توصيفي است كه تالش ميكند تا
ميزان درك و تصورات ذهني دانشآموزان را بررسي و توصيف نمايد (سرمد ،بازرگان و حجازي،
ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي  3141 -41است .نمونه آماري پژوهش را  316نفر از
دانشآموزان پسر تشكيل ميدهند كه به روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي مرحلهاي از دو
آموزشگاه دولتي پسرانه از منطقه  31تهران انتخاب شدند .نمرات سال قبل بيشتر آزمودنيها و
همچنين وضعيت فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي اغلب آنها مشابه يكديگر بود.
پ) ابزار گردآوری اطالعات
روشهاي بسيار براي بررسي و توصيف درك مفهومي و كجفهميهاي دانشآموزان وجود دارد.
آزمونهاي باز-پاسخ ،آزمونهاي تشخيصي انشايي ،رسم نقشههاي مفهومي ،مصاحبههاي عميق و
نيمهساختار يافته ،رسم نقاشي و اجراي آزمونهاي عملكردي ،نمونههايي از شيوههاي توصيف درك
مفهومي دانشآموزان محسوب ميشوند(كوز .)5228 ،3در اين پژوهش از آزمونهاي تشخيصي
انشايي و مصاحبه نيمهساختار يافته استفاده شده است و دانشآموزان توضيحاتي را براي توصيف
پاسخ خود به صورت انشا ارائه ميكرده اند .در صورت نامشخص بودن توضيحات برخي از
دانشآموزان ،مصاحبهاي با آنان انجام گرفته است تا جواب آنان روشن شود (كول 5و تريگاست،1
.)5225
پرسشنامه تهيه شده مجموعاً شامل نه سؤال تشخيصي به صورت باز -پاسخ دربارۀ مفهوم
انرژي و كاربردهاي آن در زندگي روزمره ،ارتباط انرژي با نيرو و كار ،ماهيت و ساختار انرژي،
انتقال انرژي ،تبديل انرژي و انواع انرژي و تبديل آنها بود .روايي محتوايي ابزار را  2متخصص
آموزش علوم تاييد كردند .سؤالهاي مورد استفاده در اين مطالعه در جدول  3آورده شدهاند.

1. Kose
2. Coll
3. Treagust
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جدول  .1سؤالهای تشخيصی مورد استفاده در پژوهش
سؤالها

هدف

سؤال  .3با شنيدن كلمه انرژي ،چه چيزهايي به ذهنتان ميرسد .براي شما انرژي چه

سنجش ميزان درك دانشآموز از مفهوم انرژي و

معنا و مفهومي دارد؟

كاربردهاي آن در زندگي روزمره.

سؤال  .5دانشآموزي سعي دارد تا با فشار دادن يک ميز بزرگ را جابهجا كند .اما

سنجش درك دانشآموز از انرژي و ارتباط آن با

نميتواند .نظر خود را در اين رابطه بيان كنيد؟

نيرو و كار.

سؤال  .1يک ليوان آب جوش را روي ميز قرار ميدهيم .بعد از  32دقيقه آب آن سرد
ميشود؟ انرژي گرمايي آن چه شده است؟

انرژي

سؤال  .2هنگامي كه درحال تماشاي تلويزيون هستيد ،كدام انرژي در تلويزيون

سنجش ميزان درك دانشآموز از چگونگي تبديل

مصرف و كدام انرژيها توليد ميشوند؟

انرژي

با دقت به شكل زير نگاه كنيد .بعد از وصل كردن كليد مدار الكتريكي چه نوع تبديل

سنجش ميزان درك دانشآموز از انواع انرژي و

انرژي در موردهاي  1 ،5 ،3و  1ديده ميشود .توضيح دهيد:

تبديل آنها

سؤال  .6تبديل انرژي در باتري ()3؛
سؤال  .7تبديل انرژي در المپ روشن ()5؛
سؤال  . 8تبديل انرژي در چرخش پروانه موتور الكتريكي ()1؛
سؤال  .4تبديل انرژي در گرم شدن آب توسط گرمكن الكتريكي (.)1

آزمونها در شرايط عادي كالس و بدون اطالع قبلي دانشآموزان در مدت  62دقيقه ( 52دقيقه
اجراي آزمون و  12دقيقه كنترل پاسخها و انجام دادن مصاحبه) اجرا شد .به دانشآموزان اطمينان
داده شد كه آزمونها براي انجام دادن يک پژوهش است و نتيجه آنها محرمانه خواهد ماند و تاثيري
در نمره درسي آنها نخواهد داشت.
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ت) شيوه تجزیه و تحليل دادهها
براي ارزيابي ميزان درك دانشآموزان ،از روش ارزيابي مفهومي آبراهام ،3گرزيبووسكي ،5رنر

1

و مارك )3445( 1استفاده شد .در اين روش ،گزينههاي انتخابي و پاسخهاي تشريحي دانشآموزان
در چهار دسته درك كامل ،درك جزئي ،كجفهمي و عدم درك قرار ميگيرند .اين دستهبندي عبارت
است از:
 .5درك جزئي :پاسخهايي كه شامل حداقل يكي از اجزاي قابل قبول پاسخ هستند.
 .1كجفهمي :پاسخهايي نادرست ،غير منطقي و غير علمي كه هيچ كدام از اجزاي پاسخ درست
را ندارند.
 .1عدم درك :پاسخهايي كه در آن پاسخ دهنده به وضوح اشاره ميكند كه مفهوم سؤال را
درك نكرده است ،جواب آن را نميداند يا پاسخ غيرمرتبط ارائه ميدهد.
بعد 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 افزوده شد .در دسته بندي و تصحيح پاسخنامههاي
دانشآموزان ،دو پژوهشگر به صورت مستقل از هم ،كار ارزيابي را انجام دادند و در مواردي كه
تفاوتي ميان نظرات آنان مشاهده ميشد ،ارزياب سوم قضاوت را تكميل ميكرد و در صورت
مشكل بودن قضاوت ،از طريق مذاكره تصميمگيري انجام ميگرفت .شايان ذكر است كه ارزيابان
در بيش از  42درصد پاسخها با هم اتفاق رأي داشتند .بعد از دستهبندي پاسخها ،ميزان درصد آنها
منطبق بر چارچوب ذكر شده تنظيم شد.
يافتههاي پژوهش
نتايج به دست آمده از اجراي آزمونهاي تشخيصي و ميزان درصد پاسخهاي دانشآموزان در
چهار دسته درك كامل ،درك جزئي ،كجفهمي و عدم درك تنظيم شد ،سپس مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفت .در جدول  ،5فراواني و درصد پاسخهاي دانشآموزان به صورت مجزا مورد بحث و
بررسي قرار گرفتهاند.

1. Abraham
2. Grzybowski
3. Renner
4. Marek

Downloaded from qjfr.ir at 17:35 +0330 on Thursday February 21st 2019

 .3درك كامل :پاسخهايي كه شامل همة اجزاي قابل قبول پاسخ هستند.

فصلنامه خانواده و پژوهش شماره 03

121

جدول  .2فراوانی و درصد پاسخهای دانشآموزان به سؤالها
سطح درك

سؤالها
سؤال 3
سؤال 5

سؤال 1
سؤال 2
سؤال 6
سؤال 7
سؤال 8
سؤال 4

تعداد

15

56

21

53

1

درصد

51/21

34/33

14/72

32/11

5/52

تعداد

57

18

28

35

3

درصد

34/82

57/41

15/61

8/85

2/71

تعداد

31

53

68

13

1

درصد

4/22

32/11

22/22

55/74

5/52

تعداد

37

58

63

58

5

درصد

35/22

52/28

11/82

52/28

3/17

تعداد

73

11

55

-

-

درصد

25/52

13/63

36/37

2/22

2/22

تعداد

72

57

11

-

-

درصد

22/31

34/82

52/22

2/22

2/22

تعداد

85

35

15

-

-

درصد

62/54

8/85

12/88

2/22

2/22

تعداد

33

23

28

36

-

درصد

8/28

17/22

15/61

33/76

2/22

تعداد

352

33

-

-

-

درصد

43/43

8/24

2/22

2/22

2/22

در بررسي پاسخهاي داده شده به سؤال اول ،پاسخ درست و كامل ،تعريف انرژي با مفهوم
توانايي انجام كار است .همانطور كه در جدول  5ديده ميشود ،از ميان پاسخهاي دانشآموزان،
 51/21درصد درك كامل 34/33 ،درصد درك جزئي 14/72 ،درصد كجفهمي و  32/11درصد عدم
درك را نشان ميدهد .سه نفر از دانشآموزان ( 5/52درصد) به اين سؤال پاسخ ندادند .در جدول 1
برخي از پاسخهاي دانشآموزان به سؤال اول آورده شده است.
جدول  . 0برخی از پاسخهای دانشآموزان به سؤال اول
سطح درك

درك کامل

درك جزئی

کجفهمی

نمونههایی از پاسخهای دانشآموزان


انرژي همان توانايي انجام كار است.



براي انجام هر كاري انرژي الزم است.



انرژي ميتواند مصرف شده و به نوع ديگري از انرژي تبديل شود.



با مصرف كردن انرژي ميتوان كار انجام داد.



بدون وجود انرژي ،هيچ كاري قابل انجام نيست.



هنگامي كه انرژي مصرف ميشود ،كار انجام ميگيرد.



فقط اجسام زنده داراي انرژي هستند.
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سؤال 1

درك کامل

درك جزئی

کجفهمی

عدم درك

بدون پاسخ
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عدم درك



انرژي همان كاري است كه باعث تغيير يک جسم ميشود.



نيرويي است كه بر يک جسم وارد شده و منجر به انجام كار ميشود.



انرژي به صورت گرما و نور ديده ميشود.



انرژي هستهاي براي توليد برق به كار ميرود.

121

در بررسي پاسخهاي داده شده به سؤال دوم ،پاسخ درست مبني بر اين است كه هر چند
دانش آموز از طريق فشار دادن به ميز انرژي مصرف كرده است ،ولي چون ميز جابهجا نشده است،
دانشآموزان 34/82 ،درصد درك كامل 57/41 ،درصد درك جزئي 15/61 ،درصد كجفهمي و 8/85
درصد عدم درك را نشان ميدهد .البته يكي از دانشآموزان ( 2/71درصد) به سؤال دوم پاسخ نداده
است .در جدول  1برخي از پاسخهاي دانشآموزان به سؤال دوم آورده شده است.
جدول  .1برخی از پاسخهای دانشآموزان به سؤال دوم
سطح درك

نمونههایی از پاسخهای دانشآموزان


هر چند دانش آموز از طريق فشار دادن به ميز انرژي مصرف كرده است ،ولي چون ميز جابهجا نشده است،

درك کامل
درك جزئی
کجفهمی
عدم درك

بنابراين كاري انجام نگرفته است.


دانشآموز با وارد كردن نيرو به ميز ،كار فشار دادن را انجام داده است.



دانشآموز با صرف انرژي كار انجام داده است.



هر چند ميز جابه جا نشده است ،اما انرژي صرف شده و كار فشار دادن انجام گرفته است.



ميز خيلي بزرگ و سنگين بوده و زور (توان) دانشآموز به آن نرسيده است.

در بررسي پاسخهاي داده شده به سؤال سوم ،پاسخ درست و كامل ،ذخيره شدن انرژي در نفت
و غيرقابل مشاهده بودن آن است .انرژي ذخيره شده در نفت هنگام سوختن آن به انرژي گرمايي و
انرژي نوراني تبديل ميشود .در اين صورت ميتوان به وجود آن پي برد .همانطور كه در جدول 5
ديده ميشود ،از ميان پاسخهاي دانشآموزان 4/22 ،درصد درك كامل 32/51 ،درصد درك جزئي،
 22/22درصد كجفهمي و  55/74درصد عدم درك را نشان ميدهد .البته سه نفر از دانشآموزان
( 5/52درصد) به اين سؤال پاسخ نداده اند .در جدول  2برخي از پاسخهاي دانشآموزان به سؤال
سوم آورده شده است.
جدول  .1برخی از پاسخهای دانشآموزان به سؤال سوم
سطح درك
درك کامل

نمونههایی از پاسخهای دانشآموزان


انرژي در نفت ذخيره شده است و قابل مشاهده نيست .اما قابل تبديل به انرژيهاي گرمايي و نوراني است.



انرژي ذخيره شده در نفت هنگام سوختن آن به انرژي گرمايي و انرژي نوراني تبديل ميشود .در اين صورت
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ميتوان به وجود آن پي برد.
درك جزئی

کجفهمی



انرژي در نفت ذخيره شده است و هنگام سوختن ديده ميشود.



نفت انرژي ندارد ،بلكه هنگام سوختن انرژي توليد ميكند.



با يک ميكروسكوپ قوي ميتوان انرژي را در درون نفت ديد.



انرژي در نفت به صورت مايع ذخيره شده است و ميتواند بسوزد.



اگر با يک ميكروسكوپ قوي به نفت نگاه كنيم ،انرژي را نميتوانيم ببينيم ،چون به حالت مايع است ،اما اگر
نفت جامد بود ،در اين صورت ذرات كوچک انرژي را ميتوانستيم ببينيم.

در بررسي پاسخهاي داده شده به سؤال چهارم ،پاسخ درست و كامل ،تبادل گرمايي با محيط
اطراف و رسيدن به دماي تعادلي محيط است .البته مقداري از انرژي گرمايي صرف تبخير
مولكولهاي آب از سطح ليوان ميشود .همانطور كه در جدول  5ديده ميشود ،از ميان پاسخهاي
دانشآموزان 35/22 ،درصد درك كامل 52/28 ،درصد درك جزئي 11/82 ،درصد كجفهمي و
 52/28درصد عدم درك را نشان ميدهد .البته دو نفر از دانشآموزان ( 3/17درصد) به اين سؤال
پاسخ نداده اند .در جدول  6برخي از پاسخهاي دانشآموزان به سؤال چهارم آورده شده است.
جدول  .1برخی از پاسخهای دانشآموزان به سؤال چهارم
سطح درك

نمونههایی از پاسخهای دانشآموزان

درك کامل



انرژي گرمايي از طريق تبادل گرما به محيط اطراف خود منتقل شده است.



انرژي گرمايي باعث تبخير شدن آب شده است.



انرژي گرمايي به آب منتقل شده است.



انرژي گرمايي به انرژي پتانسيل تبديل شده است.



انرژي گرمايي به صورت بخار از ظرف خارج شده است.



آب جوش سرد شده و انرژي گرمايي از بين ميرود.



آب جوش گرما را از دست داده و سرد ميشود.



انرژي گرمايي ناپديد ميشود.

درك جزئی

کجفهمی

عدم درك

در بررسي پاسخهاي داده شده به سؤال پنجم ،پاسخ درست و كامل ،تبديل انرژي الكتريكي به
انرژي نوراني ،انرژي صوتي و كمي انرژي گرمايي است .همانطور كه در جدول  5ديده ميشود،
از ميان پاسخهاي دانشآموزان 25/52 ،درصد درك كامل 13/63 ،درصد درك جزئي و 36/37
درصد كجفهمي را نشان ميدهد .در جدول  7برخي از پاسخهاي دانشآموزان به سؤال پنجم آورده
شده است.

Downloaded from qjfr.ir at 17:35 +0330 on Thursday February 21st 2019

عدم درك



نفت خودش نوعي انرژي است.

بررسی تصورات و کجفهمیهای دانش آموزان پایه ...

121

جدول  .1برخی از پاسخهای دانشآموزان به سؤال پنجم
سطح درك

نمونههایی از پاسخهای دانشآموزان

درك کامل



انرژي الكتريكي به انرژي نوراني ،انرژي صوتي و كمي انرژي گرمايي تبديل ميشود.

درك جزئی



انرژي الكتريكي به انرژي صوتي و نوراني تبديل ميشود.

کجفهمی



انرژي الكتريكي به صوت و تصوير تبديل ميشود.
-

عدم درك

ذخيره شده در باتري به انرژي الكتريكي هنگام وصل بودن كليد و بسته بودن مدار است .همانطور
كه در جدول  5ديده ميشود ،از ميان پاسخهاي دانشآموزان 22/31 ،درصد درك كامل34/82 ،
درصد درك جزئي و  52/22درصد كجفهمي را نشان ميدهد .در جدول  8برخي از پاسخهاي
دانشآموزان به سؤال ششم آورده شده است.
جدول  . 1برخی از پاسخهای دانشآموزان به سؤال ششم
سطح درك

نمونههایی از پاسخهای دانشآموزان

درك کامل



هنگامي كه كليد وصل ميشود ،انرژي شيميايي باتري به انرژي الكتريكي تبديل ميشود.

درك جزئی



انرژي پتانسيل ذخيره شده در باتري به انرژي الكتريكي تبديل ميشود.

کجفهمی



هميشه در باتري ،انرژي شيميايي به انرژي الكتريكي تبديل ميشود.
-

عدم درك

در بررسي پاسخهاي داده شده به سؤال هفتم ،پاسخ درست و كامل ،تبديل انرژي الكتريكي به
انرژي نوراني و انرژي گرمايي است .همانطور كه در جدول  5ديده ميشود ،از ميان پاسخهاي
دانشآموزان 62/54 ،درصد درك كامل 8/85 ،درصد درك جزئي و  12/88درصد كجفهمي را نشان
ميدهد .در جدول  4برخي از پاسخهاي دانشآموزان به سؤال هفتم آورده شده است.
جدول  .1برخی از پاسخهای دانشآموزان به سؤال هفتم
سطح درك

نمونههایی از پاسخهای دانشآموزان

درك کامل



انرژي الكتريكي به انرژي نوراني و گرمايي تبديل ميشود.

درك جزئی



انرژي الكتريكي به نور و گرما تبديل ميشود.

کجفهمی



انرژي الكتريكي فقط به انرژي نوراني تبديل ميشود.

عدم درك

-

در بررسي پاسخها ي داده شده به سؤال هشتم ،پاسخ درست و كامل ،تبديل انرژي الكتريكي به
انرژي حركتي و سپس تبديل انرژي حركتي به انرژي باد و كمي انرژي گرمايي است .همانطور كه
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در جدول  5ديده ميشود ،از ميان پاسخهاي دانشآموزان 8/28 ،درصد درك كامل 17/22 ،درصد
درك جزئي 15/61 ،درصد كجفهمي و  33/76درصد عدم درك را نشان ميدهد .در جدول 32
برخي از پاسخهاي دانشآموزان به سؤال هشتم آورده شده است.
جدول  .13برخی از پاسخهای دانشآموزان به سؤال هشتم
سطح درك

نمونههایی از پاسخهای دانشآموزان

درك کامل



درك جزئی



انرژي الكتريكي به انرژي حركتي تبديل ميشود.



انرژي الكتريكي به انرژي باد تبديل ميشود.

کجفهمی



انرژي الكتريكي به انرژي چرخشي تبديل شده و باد توليد ميكند.

عدم درك



انرژي الكتريكي مصرف شده و موتور الكتريكي ميچرخد.

انرژي الكتريكي به انرژي حركتي تبديل شده و سپس انرژي حركتي به انرژي باد و كمي انرژي گرمايي

در بررسي پاسخهاي داده شده به سؤال نهم ،پاسخ درست و كامل ،تبديل انرژي الكتريكي به
انرژي گرمايي است .همانطور كه در جدول  5ديده ميشود ،از ميان پاسخهاي دانشآموزان43/43 ،
درصد درك كامل و  8/24درصد درك جزئي را نشان ميدهد .در جدول  33برخي از پاسخهاي
دانشآموزان به سؤال نهم آورده شده است.
جدول  .11برخی از پاسخهای دانشآموزان به سؤال نهم
سطح درك

نمونههایی از پاسخهای دانشآموزان

درك کامل



انرژي الكتريكي به انرژي گرمايي تبديل ميشود.

درك جزئی



انرژي الكتريكي به گرما تبديل شده و آب را گرم ميكند.

کجفهمی

-

عدم درك

-

بحث و نتيجهگيري
بررسي پاسخهاي داده شده به سؤالهاي پرسشنامه نشان داد كه دانشآموزان پايه ششم ابتدايي
كجفهميهاي بسيار در زمينه تعريف انرژي ،مفهوم انرژي و تبديل انرژي دارند و آموختههاي آنان
در پايههاي پايينتر نتوانسته است مانع بروز اين كجفهميها شوند .استاوي )3442( 3معتقد است كه
در سامانه شناختي دانشآموزان انواع گوناگوني از تصورات بديل وجود دارند كه ميتوانند با
تفكرات علمي و آموختههاي آنان رقابت نمايند .در اين فرآيند ،اغلب تصوراتي كه ريشهاي قويتر
در ساختار شناختي دانشآموزان دارند ،غالباند و خود را بروز ميدهند.
1. Stavy
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يافتههاي اين مطالعه نشان داد كه عليرغم درك مفهومي انرژي از سوي برخي از دانشآموزان،
همچنان نياز است كه در آموزش مفاهيم مرتبط با ماهيت انرژي ،تبديل انرژي ،ذخيرهسازي انرژي
و معرفي منابع انرژي ،توجه و دقت بسيار به عمل آيد .در اين مطالعه از دانشآموزان انتظار
ميرفت كه از مفهوم و ماهيت انرژي و كاربردهاي آن آگاه باشند .همچنين درك كنند كه انرژي
ميتواند به حالتهاي ديگر انرژي تبديل شود .انتظار ميرفت كه دانشآموزان درك كنند انرژي نهفته
اثرهاي آن را مشاهده كرد .همچنين اين مطالعه نشان داد كه بسياري از دانشآموزان در درك ارتباط
ميان انرژي و كار ،شرايط انجامپذيري كار و ارتباط ميان نيرو و انرژي مشكل دارند و دچار
كجفهمي هستند.
واتز ( )3481معتقد بود كه مفهوم انرژي به موضوعهاي بسيار در برنامه درسي علوم ارتباط دارد
و دانشآموزان قبل از آموزش رسمي در مدارس با اين مفهوم كليدي و پركاربرد آشنا شدهاند.
دويت ( ) 3481نيز معتقد بود كه در كتابهاي درسي علوم دوره ابتدايي بايد مفهوم انرژي را از
پايههاي اوليه مطرح كرد ،البته نبايد شتابزده عمل كرد ،بلكه ابتدا آموختههاي پيشين كودكان درباره
انرژي را با هدف سامان دادن به آنها مورد واكاوي و تجزيه و تحليل قرار داد و سپس از طريق
مفهومسازي به ارائه مطالب جديد و گسترش يادگيري اقدام نمود.
در مطالعه حاضر نيز مشخص شد كه بيشترين كجفهمي دانشآموزان در درك مفهومي انرژي،
ذخيرهسازي انرژي ،تبديل انرژي و پايستگي انرژي است .در سؤال اول پژوهش كه تصورات
دانشآموزان درباره مفهوم انرژي را مورد بررسي قرار داده بود ،انتظار ميرفت تا دانشآموزان درك
درستي از مفهوم انرژي ارائه كنند ،اما فقط  51/21درصد آنها درك درستي از مفهوم انرژي داشتند
و معتقد بودند كه انرژي همان توانايي انجام كار است و براي انجام هر كار انرژي الزم است.
همچنين انرژي ميتواند مصرف شده و به نوع ديگري از انرژي تبديل شود .اما  14/72درصد از
آنان دچار كجفهمي بودند .به اعتقاد آنان فقط اجسام زنده داراي انرژي هستند .يعني چون اشياء
بيجان نميتوانند حركت كنند ،پس فاقد انرژي هستند .اين كجفهمي را واتز ( )3481و ترامپر
( )3447نيز قبالً گزارش كردهاند .به اعتقاد اين دسته از دانشآموزان ،انرژي همان كاري است كه
سبب تغيير يک جسم ميشود .اين كجفهمي يعني معادل دانستن انرژي با كار را دويت (،)3481
ترامپر ( ،)3447كورناز ( )5227و ساقالم ارسالن ( )5224نيز گزارش كردهاند.
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اين وضعيت در درك رابطه ميان انرژي و كار نيز در سؤال دوم پژوهش مشاهده شد34/82 .
درصد دانش آموزان كه درك كاملي از اين رابطه داشتند ،معتقد بودند كه هر چند دانشآموز از
طريق فشار دادن به ميز انرژي مصرف كرده ،ولي چون ميز جابهجا نشده ،بنابراين كاري انجام
نگرفته است .اما  15/61درصد دانشآموزان دچار كجفهمي بودند و معتقد بودند كه دانشآموز با
مصرف انرژي كار انجام داده است .يعني هر چند ميز جابهجا نشده است ،اما انرژي صرف شده و
ميگيرد كه نيروي صرف شده سبب جابهجايي يک جسم شود .اين كجفهمي را گولدرينگ و
آزبورن ( )3441و همچنين ساقالم ارسالن و كورناز ( )5224قبالً گزارش كردهاند و يافتههاي اين
پژوهش با يافتههاي آنان مطابقت دارد .منشأ اصلي بروز اين كجفهمي نزديكي زياد سه مفهوم كار،
انرژي و نيرو است كه كامالً در ارتباط با هم هستند و اغلب دانشآموزان دركي درست از تفاوت
ميان اين مفاهيم كليدي علم فيزيک ندارند.
در سؤال سوم پژوهش كه ماهيت و ساختار انرژي ذخيره شده را مورد بررسي قرار داده بود،
فقط  4/22درصد از دانش آموزان معتقد بودند كه انرژي در نفت ذخيره شده است و قابل مشاهده
نيست و انرژي ذخيره شده هنگام سوختن نفت به انرژي گرمايي و انرژي نوراني تبديل ميشود ،در
اين صورت ميتوان به وجود آن پي برد .اما  24/22درصد دانشآموزان اين مفهوم را به درستي
درك نكرده و دچار كجفهمي بودند .بعضي از نظرات دانشآموزان كه در زمره كجفهمي قرار دارند،
عبارتاند از:
 .3با يک ميكروسكوپ قوي ميتوان انرژي را در درون نفت ديد.
 .5انرژي در نفت به صورت مايع ذخيره شده است و ميتواند بسوزد.
 .1اگر با يک ميكروسكوپ قوي به نفت نگاه كنيم ،انرژي را نميتوانيم ببينيم ،چون به حالت
مايع است ،اما اگر نفت جامد بود ،در اين صورت ذرات كوچک انرژي را ميتوانستيم
ببينيم.
ترامپر( )3448در مطالعه خود اشاره كرده است كه از نظر دانشآموزان انرژي نوعي ماده است و
از طريق چشم قابل مشاهده است .كورناز و چاليک ( )5224نيز اشاره كرده اند كه از نظر برخي از
دانشآموزان انرژي به صورت مايع در نفت ذخيره شده و ميتواند بخار شود يا حتي سريعتر از
چوب بسوزد .بويالن ( )5228و همچنين كورناز و ساقالم ارسالن ( )5233نيز اشاره كردهاند كه از

Downloaded from qjfr.ir at 17:35 +0330 on Thursday February 21st 2019

«كار فشار دادن» انجام گرفته است .اين تصور با تعريف كار مغايرت دارد ،زيرا هنگامي كار انجام

بررسی تصورات و کجفهمیهای دانش آموزان پایه ...

100

نظر برخي از دانشآموزان ميتوان ذرات ريز انرژي را با استفاده از ميكروسكوپ قوي در نفت و
بنزين مشاهده كرد.
در سؤال چهارم پژوهش كه تغيير و تبديل انرژي را مورد بررسي قرار داده بود ،فقط 35/22
درصد از دانشآموزان معتقد بودند كه انرژي گرمايي از طريق تبادل گرما به محيط اطراف خود
منتقل شده است .همچنين بخشي از انرژي گرمايي سبب تبخير آب شده است .اما  11/82درصد
دانشآموزان كه در زمره كجفهمي قرار دارند ،عبارتاند از:
 .3انرژي گرمايي به صورت بخار از ظرف خارج شده است.
 .5آب جوش سرد شده و انرژي گرمايي از بين ميرود.
 .1آب جوش گرما را از دست داده و سرد ميشود.
مهمترين يافته در اين بخش پژوهش ،اشاره صريح دانشآموزان به از بين رفتن انرژي است.
بويالن ( )5228نيز در مطالعات خود پي برد كه اغلب دانشآموزان استراليايي درك درستي از
تبديل و تغيير انرژي ندارند و تصور ميكنند كه انرژي ميتواند از بين برود .اين كجفهمي با قانون
پايستگي انرژي و عدم از بين رفتن آن مغايرت دارد .ساقالم ارسالن ( )5224و همچنين كوچوك و
همكارانش ( )5222نيز اشاره كردهاند كه برخي از دانشآموزان ترك ،به از بين رفتن انرژي در
سوختن چوب يا شمع اعتقاد دارند.
در سؤال پنجم پژوهش كه ميزان درك دانشآموزان از چگونگي تبديل انرژي را مورد بررسي
قرار داده بود 25/52 ،درصد از دانشآموزان جواب كامل داده و معتقد بودند كه هنگام تماشاي
تلويزيون ،انرژي الكتريكي به انرژي نوراني ،انرژي صوتي و كمي انرژي گرمايي تبديل ميشود .اما
 36/37درصد دانشآموزان معتقد بودند كه انرژي الكتريكي فقط به صوت و تصوير تبديل ميشود.
يعني اشارهاي به انرژي صوت و انرژي نوراني و همچنين انرژي گرمايي آزاد شده نداشتند.
داالكلياوغلو و همكارانش ( )5232نيز در گزارش خود اشاره كردهاند كه برخي از دانشآموزان
اعتقادي به انرژي بودن صوت و تصوير ندارند.
در سؤال ششم پژوهش كه درك دانشآموزان از انواع انرژي و تبديل آنها را مورد بررسي قرار
داده بود 22/31 ،درصد از دانشآموزان جواب كامل داده و معتقد بودند كه هنگامي كه كليد وصل
ميشود ،انرژي شيميايي باتري به انرژي الكتريكي تبديل ميشود .اما  52/22درصد دانشآموزان
معتقد بودند كه هميشه در باتري انرژي شيميايي به انرژي الكتريكي تبديل ميشود .بايد توجه
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داشت كه شرط تبديل انرژي شيميايي به انرژي الكتريكي در باتري ،قرار گرفتن آن در يک مدار
الكتريكي كامل و شارش جريان الكتريكي است .شايان ذكر است كه در صورت باز بودن كليد مدار
الكتريكي ،تبديل انرژي شيميايي به انرژي الكتريكي انجام نميگيرد .اين يافته را ميتوان در
گزارشهاي پاپادوريس ،3كنستانتينو 5و كيراتسي )5228( 1و همچنين كورناز و ساقالم ارسالن
( )5233مشاهده كرد.
داده بود 62/54 ،درصد از دانشآموزان جواب كامل داده و معتقد بودند انرژي الكتريكي به انرژي
نوراني و گرمايي تبديل ميشود .اما  12/88درصد دانشآموزان كه دچار كجفهمي بودند ،اعتقاد
داشتند كه انرژي الكتريكي فقط به انرژي نوراني تبديل ميشود .اين دسته از دانشآموزان اعتقادي
به آزاد شدن گرما در پي تبديل انرژي الكتريكي به انرژي گرمايي در المپ نداشتند .اين نوع
كجفهمي را واتز ( )3481نيز قبالً در گزارشهاي خود آورده است .اين كجفهمي بيشتر از آنجا
ناشي ميشود كه انرژي نوراني ديده شده در المپ بسيار به چشم ميآيد ،و اين در حالي است كه
اگر براي مثال در هر ثانيه  32ژول انرژي الكتريكي به المپ داده شود 4 ،ژول آن را به انرژي
گرمايي و يک ژول آن را به انرژي نوراني تبديل ميكند.
در سؤال هشتم پژوهش كه درك دانشآموزان از انواع انرژي و تبديل آنها را مورد بررسي قرار
داده بود ،فقط  8/28درصد از دانشآموزان جواب كامل داده و معتقد بودند انرژي الكتريكي به
انرژي حركتي تبديل شده و سپس انرژي حركتي به انرژي باد و كمي انرژي گرمايي تبديل ميشود.
هر چند  17/22درصد دانشآموزان دچار درك جزئي بودند و اعتقاد داشتند كه در موتور الكتريكي
انرژي الكتريكي به انرژي حركتي و يا انرژي الكتريكي به انرژي گرمايي تبديل ميشود ،اما جواب
كامل را ندادند .اما  15/61درصد دانش آموزان دچار كجفهمي بودند و اعتقاد داشتند كه انرژي
الكتريكي به انرژي چرخشي تبديل شده و باد توليد ميكند .اين دسته از دانشآموزان نه تنها
اشارهاي به توليد انرژي گرمايي نداشتند ،بلكه از درك تبديلهاي متوالي انرژي يعني از انرژي
الكتريكي به انرژي حركتي و سپس به انرژي باد و انرژي گرمايي عاجز بودند .اين درحالي است كه
اگر موتور الكتريكي كوچک و داراي پروانه در دستان دانشآموز شروع به كار كند ،دانشآموز
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اثرات همه انرژيهاي گرمايي ،حركتي و باد را مشاهده خواهد كرد .يافتههاي اين بخش از مطالعه با
يافتههاي گولدرينگ و آزبورن ( )3441و همچنين ارسالن ساقالم ( )5224مطابقت دارد.
در سؤال نهم پژوهش كه درك دانشآموزان از انواع انرژي و تبديل آنها را مورد بررسي قرار
داده بود 43/43 ،درصد دانشآموزان جواب كامل داده و معتقد بودند كه در گرمكن الكتريكي،
انرژي الكتريكي به انرژي گرمايي تبديل ميشود .خوشبختانه در پاسخ به اين سؤال هيچگونه
موضوع داشتند ،اعتقاد داشتند كه انرژي الكتريكي به گرما تبديل شده و آب را گرم ميكند .در
پاسخ اين دسته از افراد به انرژي الكتريكي اشاره نشده است.
در كل يافتههاي مطالعه حاضر نشان داد كه دانشآموزان پايه ششم ابتدايي كجفهميهاي بسيار
درباره مفهوم انرژي دارند .عوامل گوناگون را ميتوان به عنوان منشأ چنين كجفهميهايي معرفي
كرد .تجربهها و پيشآموختههاي دانشآموزان در سالهاي قبل ،انتزاعي بودن مفاهيم و عدم تناسب
محتواي علمي ارائه شده با سطح رشد شناختي دانشآموز ،سازماندهي نامناسب محتواي آموزشي
بدون رعايت كردن 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 ديگر است .بدون شک

تجربيات و آموختههاي پيشين دانشآموزان (آلن ،)5232 ،شيوه تدريس آموزگاران (كارلتون،3
 )5222و همچنين عدم سازماندهي مناسب محتواي آموزشي در كتابهاي درسي (ليت )3444 ،5سه
منبع اصلي بروز كجفهمي در دانش آموزان هستند.
هنگام برنامهريزي و تاليف كتابهاي درسي الزم است تمام مفاهيم چالش برانگيز و مستعد ايجاد
كج فهمي در دانش آموزان بررسي شوند .استفاده از ارزشيابيهاي تشخيصي و تكويني و آگاهي
معلمان از ديدگاهها و عقايد دانشآموزان نسبت به مفاهيم چالش برانگيز مانند انرژي ،كمک ميكند
تا روشهاي تدريس مناسب اتخاذ نمايند .يافتههاي اين پژوهش به برنامهريزان درسي ،نويسندگان
كتابهاي درسي علوم تجربي دوره آموزش عمومي و همچنين آموزگاران كمک ميكنند كه در زمينة
ارتقاي كيفيت فرآيند ياددهي -يادگيري مفاهيم مرتبط با مفهوم انرژي ،تبديل انرژي و منابع انرژي
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 ششم،
مفاهيم مرتبط با انرژي بيشتر مورد توجه قرار گيرد تا از بروز چنين كجفهميهايي جلوگيري شود.
1. Carlton
2. Leite
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