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 چکیده
ر ب علوم تجربیپایه چهارم ابتدایی در درس  آموزاندانش هاییپژوهش حاضر با هدف شناسایی بدفهم

، جامعه آماری. است بوده د. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویهش انجام 4465تیمز  نتایج مطالعهاساس 
بوده نفر  6659991 هاآنتعداد ، 92-90 پایه چهارم ابتدایی که در سال تحصیلی آموزاندانش کلیهشامل 

مطالعه تیمز نمونه  عنوانبه ایدومرحلهای ای خوشهطبقه گیرینمونهروش  ابآموز دانش 9425است که 
می در سه بدفه، سه بدفهمی در حوزه علوم زمین، بر اساس بررسی پیشینه نظریاند. شده انتخاب 4465

آموزان دوره های رایج دانشحوزه علوم فیزیک و چهار بدفهمی در حوزه علوم زیستی جزء بدفهمی
در مطالعه  ایرانی آموزاندانش نان با پاسخشناسایی شدند که امکان بررسی آ علوم تجربیابتدایی در درس 

شدن فاصله زمین با  وزیادکمها شامل؛ تغییر شدت نور به دلیل وجود داشت. این بدفهمی 4465تیمز 
ثابت ماندن وضعیت ماه و یکسان بودن شدت نور آن )حوزه ، زمین دور به گردش خورشید، خورشید

رما )حوزۀ گ هادی بهترین عنوانبه و پالستیک ژی الکتریکیانر تولید منبع عنوانبه المپ، علوم زمین(
زنده یرغ موجود عنوانبه گرفتن درخت در نظرو  زنده موجودات خوردن غذا توسط تمامی، علوم فیزیکی(

، یندر حوزه علوم زم آمده به دستتأیید شدند. با توجه به نتایج ، آموزان ایرانی )علوم زیستی(در دانش
 فاهیمم اثربخش آموزش به توجه، آموزان وجود دارندشده در دانشییشناساهر سه بدفهمی مبنی بر اینکه 

همچنین در حوزه علوم فیزیکی . یابداهمیت می ازپیشبیش را موجود هایبدفهمی اصالح نجومی و
 .بیشتر به این بخش بود تأکید دهندهنشانآمده در مورد رسانای گرمایی  به دستشدت باال بدفهمی 

علوم تجربی، تیمز، ابتدایی آموزش بدفهمی، : آموزش علومهای ک یدیاژهو
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 مقدمه
 زا حوزه هر زمان طول در. است ضروری انسان زندگی کیفیت بهبود برای علوم عهمطال

دستیابی ( و 6291، کیامنش و کریمی، ت )جعفریزندگی ما با دانش علوم متحول شده اس
م شوری بستگی به پیشرفت آن کشور در زمینه علوبه پیشرفت و توسعۀ اقتصادی هر ک

و  سوادآموزیهمچون  علوم تجربی. آموختن (6291، و همکاران نژاد)صالحی دارد
، ما در ارتباط است یروزمره یزندگ حساب کردن امری اساسی و ضروری است که با

خود  باشد در حال تغییر است و باید قادرسریعاً که  کندمیاو در دنیایی زندگی  چراکه
یرا زنقش تجربه در این حوزه بسیار اساسی است . کندبا آن تغییرات هماهنگ  دائمرا 

 هادهپدیبرای تبیین  الگوهای ذهنی، تجربیاتشان اساس بر علوم درس در آموزاندانش
 ،کنند )احمدی و همکاران بینیپیشرا  مورد انتظار ممکن است رویدادهای حتی و کنندمی

(. اگر 6291، یوسفی زاده؛ ابراهیمی قوام و حسین6294، علوم آموزش امهنیژهو؛ 6294
شده یرفتهپذهای علمی با ایده کندآموز از جهان اطراف خود میهایی که دانشاین الگو

(. تفاوت بدفهمی با خطای سهوی 4460، 6گیرند )آلنها شکل میمتضاد باشد بدفهمی
که بدفهمی یک یرعمدی است درحالیغ خطای سهوی یک اشتباه کهبدین شرح است 

 (.4461، دیفتصور غلط یا ایده اشتباه در ذهن است )سایت ویکی
 اثربخش و معنادار مانع یادگیری که هستند مهمی عوامل از آموزاندانشهای بدفهمی 

؛ 4444، گذارند )تابرمی منفی تأثیر نیز باالتر هایپایه در یادگیری تداوم بر و شوندمی
هایی در زمینه (. پژوهش4464، 4کوجاکایا و نقل از گونن 6296، ان و همکارانبدری

( در 4444) 2نواک، طور مثالشده است. بهبدفهمی و اهمیت آن در یادگیری معنادار انجام
د شونمیجدید مطالب تحریف یادگیری  باعث، هابدفهمی ه استادعا کردپژوهش خود 

به شکلی فعال  هاآننیازمند آن است که ، راگیرانو ساخت و بازسازی معانی از سوی ف
از قبل موجود در ساختار شناختی  دانشِ باسازی و ادغام دانش جدید به دنبال یکپارچه

 خود باشند.
یادگیری محتوای  باکه  علت استینابه آموزاندانش هایشناخت بدفهمی اهمیت 

ه )حمز شودآموزان میسط دانشکند و باعث استمرار بدفهمی توتداخل ایجاد میعلمی 
 دانش که دانندنمی عموماً آموزاندانشزیرا ؛ (4466، 5؛ سوزن و بالت4449، 0و ویکمن
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خنه ربسیار آموز دانشممکن است در تفکر  هابدفهمی، این بر عالوهاست.  اشتباه هاآن
اریولو ند )لوککتفسیر  هابدفهمیتجربیات جدید را از طریق این  آموزدانش د وباشکرده 
زمان زیادی الزم هست تا بدفهمی ، بنابراین پس از آگاهی از این موضوع؛ (4464، 6و ناف

 به معموالً هازیرا بدفهمی (؛6291، کوهی فائق و ارشدی، خود را برطرف کنند )میرزائی
ت اس اساسی تغییر یا جایگزینی مستلزم، یادگیری هستند و مقاوم بسیار آموزش

 (.4464، ناف )لوکاریولو و
 به جدید عدم اتصال دانش کرد؛ معرفی بدفهمی منشأ توانمی را گوناگونی عوامل

 عدم و مفاهیم بودن انتزاعی، آموزاندانش هایآموخته پیش و هاتجربه، موجود ساختار
 توایمح نامناسب دهیسازمان، آموزدانش شناختی سطح باشده ارائه علمی محتوای تناسب

 دیعهب از استفاده همچنین و عرضی و طولی هایارتباط و نیازهایشپ رعایت بدون آموزشی
 رد بدفهمی پیدایش عوامل از همگی، معلمان سوی از نامناسب هایسازییهشب و هاپردازی
 .(6295، ؛ بدریان و صفری4442، 4تایریاکی شوند )اوزونمی محسوب آموزاندانش
و گفتگو گروهی است.  بحث، آموزانانشهای دهای شناسایی بدفهمیراه ازجمله 

ته آموزان خواستکلیفی تعیین کرد که از دانش عنوانبهتوان انشا را می 2طبق روش مازور
های خویش در آن توضیح دهند. همچنین معلم های خود را از بدفهمیشود استدالل

دهد.  قرارکاش های او مورد کنآموز را با گوش دادن به حرفهای دانشتواند بدفهمیمی
 یرندهپیشین یادگ دانش باارتباط دانش جدید ، نقطه حیاتی در شروع بازسازی بدفهمی

ی آشنا یا هاتجربه بای ارتباط یک فعالیت یلهوسبهتری تنها است. این کار در سطح ساده
آموزان فعال دانش که یزمان، شود و در مورد یادگیری علومآموز انجام میپیشین دانش

 (.4464، ؛ آلن6991، 0در بهترین حالت یادگیری هستند )دیوِس، ندهست
ی مبان و هاپژوهشبر مبنای  علوم تجربی ییحوزه محتواهای در این بخش به بدفهمی 

شده در حوزه علوم زمین شامل موارد ییشناساهای برخی بدفهمیاست.  شده اشاره نظری
 زیر هستند:

می رایج کند: بدفهصله زمین با خورشید تغییر مییاد شدن فاوزکمشدت نور به دلیل 
 بیشتری گرمای، است خورشید به نزدیک زمین که زمانی دوره طول در که این است
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سردتر است و گرمای ، باشد زمین از دورتر زمین که زمانی برعکس و کندمی دریافت
 (.6292، کند )شبکه ملی مدارسکمتری دریافت می

 قرار از آنان تصور، کودکان در دیگر رایج گردد: بدفهمیخورشید به دور زمین می -

 آن دور به آسمانی اجرام سایر و خورشید چرخش شمسی و منظومۀ مرکز در زمین گرفتن

 قرار جهان و فضا مرکز در زمین که باورند این بر نخست مرحله آموزان دراست. دانش
 (.4460، چرخد )آلنمی آن دیگر دور اجرام آسمانی و دارد

شکل است و شدت نور آن یکسان است: بدفهمی دیگر وضعیت ماه هر شب به یک  -
 سفید چهره روز طول درکه  است چهره دو دارای ماه این است که آموزاندانشدر میان 

 (.4464، 6دهد )کوسوکزر و بستانی تاریک خود را نشان میچهره، شب طول در و خود

 از: اندعبارتفیزیک شده در حوزه ییشناساهای برخی بدفهمی -
، کنندمی تصور آموزاندانشالمپ و سیم منبع تولید انرژی الکتریکی هستند: برخی از  -

سیم  هک کنندمی حس هاآنکند. تولید می انرژی الکتریکی، شودمی روشن المپ کهیوقت
 (.4441، 4رایتاست )واین انرژی منبع یا المپ

 منبع اتریب که باورند این بر آموزاندانش از یباتری منبع تولید الکترون است: بسیار -
 اما نیست تولید بار الکتریکی منبع باتریکه درحالی، یا تولید الکترون است تولید برق

 (.4441، رایت)واین شودجریان الکتریکی می باعث که پتانسیل است انرژی منبع

کنند دارند تصور میی که این بدفهمی را آموزاندانشگرماست:  هادی بهترین پالستیک -
بهترین هادی گرماست. همچنین ، شودور میشود و شعلهپالستیک چون سریع ذوب می

 انندموادی م وطور ذاتی سرد هستند آب( به، ممکن است فکر کنند برخی از مواد )فلزات
 (.4460، 2)موسسه فیزیک طور ذاتی گرم هستندچوب( به، )پالستیک

 :ه در حوزه علوم زیستی شامل موارد زیر هستندشدییشناساهای برخی بدفهمی
 دشوارابتدایی کودکان برای اغلب : کنددرخت موجود زنده نیست چون حرکت نمی -

، ییابتدا زآمودانش. از دید کنندبندی طبقه یرزندهیا غ هعنوان زندرا بهموجودات که  است
ق ابرها و رعدوبر، باد، کند؛ برای مثال خورشیدزندگی می، حرکت یا رشد کندچیزی اگر 

کنند ر میبرخی دیگر فک به همین دلیل شوندگرفته می در نظرزنده ، به خاطر تغییر و حرکت
 (.6991، 0؛ فلییر و هاردی4469، )سایت رسانه یادگیری کالیفرنیا هستند یرزندهگیاهان غ
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ین رتیکی از شایعخورند: کنند و غذا میشکل تنفس میتمام موجودات زنده به یک  -
ذا غزنده باور دارند همه موجودات  اشتباهبهاین است که بسیاری از کودکان ، هابدفهمی

آموز (. دانش4461، 6)گلدن کنندروش مصرف می یکخود را به  یخورند و یا غذامی
است کود  هاآن گیاهان به غذای گیاهی نیاز دارند و غذای گیاهیممکن است تصور کند 

تواند مواد معدنی و مواد مغذی اضافی برای مید و کود خورننمی که گیاهان غذادرحالی
 توانند این نیازها رامیگیاهان ، گیاهان فراهم کند. گیاهان به این مواد برای رشد نیاز دارند

 (.4449، 4گیترکنند )فریس در خاک و از طریق فتوسنتز برطرفموجود از طریق مواد معدنی 

های گیاهان ویژگیبه آموزان تمایل دارند دانشنیاز دارند: ها گیاهان به مراقبت انسان -
ممکن است  .گیاهان نیاز به رشد دارند کهایندر مورد ، مخصوصاً نسبت دهند.انسانی 

توصیف کنند و یا باور داشته باشند  آشامیدن و یا تنفس، عنوان غذا خوردن اگیاهان را ب
 .(4449 ،گیتر)فریس شوندمین میأت سانانکه گیاهان به چیزهایی نیاز دارند که توسط 

های اساسی برای تأمین تغذیه گیاهان است: برخی از ید جزو نیازنور خورشخاک و  -
ما اکند؛ خاک ساختار حمایتی و غذا برای گیاهان فراهم میکنند آموزان تصور میدانش

را از خاک  کنند. گیاهان آب و مواد معدنیبرخی گیاهان در محیط عاری از خاک رشد می
اهان گیکنند آموزان تصور میگیرند. برخی دیگر از دانشغذا را از خاک نمیاما ، گیرندمی

ا دهد تنرژی خورشید به گیاه اجازه میما اا، گیرنداز خورشید می انرژی خود را مستقیماً
 کند و انرژی راتنفس این محصوالت را تجزیه می ند.فتوسنتز انجام دهد و قند تولید ک

 (.4449، گیتر)فریس کندبرای گیاه فراهم می
 در ایران ابتدایی علوم تجربیهای بدفهمی در زمینه ازاینپیش که هاییپژوهش 
 بدفهمی چند به شناسایی بلکه، نداده پوشش را علوم هایحوزه است؛ تمامشده انجام

طور . بهاستشده  محدودانرژی  و های موادحالت، گرما و دما تفاوت ازجملهخاص 
 ششم پایه آموزاندهد دانش( نشان می6295بدریان و صفری ) پژوهش هایمثال یافته

، انرژی تبدیل، انرژی ساختار و ماهیت، انرژی مفهوم در زمینه بسیار هایبدفهمی ابتدایی
 این بروز مانع تریینپا هایپایه در آنان یهاآموخته دارند و کار مفهوم و انرژی منابع

 انجامدر این حوزه در جامعه آماری محدود  شدهانجامهای پژوهش است. نشده هابدفهمی
مورد  تاکنون پژوهشی دردهد. کل کشور را پوشش نمی آموزاندانشاست و  شده

در حوزه علوم با استفاده از نتایج مطالعه تیمز انجام  آموزاندانشهای شناسایی بدفهمی
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 آموزاندانششود و العه تیمز در سطح کشور انجام میمط کهاینبا توجه به ، نگرفته است
ه های گذشتهای پژوهشمحدودیتپژوهش دهد؛ بنابراین در این کل کشور را پوشش می

 گردد.رفع می
شناسایی ، مطالعه مسئله اصلی پژوهشگر این در فوق موارد یتمامبه توجه با 

ی هاخپاساز طریق بررسی  تجربیعلوم پایه چهارم ابتدایی در  آموزاندانشی هایبدفهم
 است. 4465در مطالعه تیمز  آموزاندانشنادرست 

 روش
 هایبررسی مجدد پاسخ و 4465 تیمز نتایج مطالعه تحلیل حاصل پژوهش این

، جامعه آماریو روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه است.  علوم درس در آموزاندانش
 هاآنتعداد ، 92-90 ی که در سال تحصیلیپایه چهارم ابتدای آموزاندانش کلیهشامل 

ای گیری طبقهروش نمونه ابآموز دانش 9425، بوده است. از میان این تعدادنفر  6659991
 اند.شدهانتخاب 4465مطالعه تیمز عنوان نمونه به یاای دومرحلهخوشه

مطالعه  دراست که  4465در این پژوهش سؤاالت علوم مطالعه تیمز  مورداستفادهابزار 
( سازسؤال پاسخ 19ای و سؤال چندگزینه 99)سؤال در پایه چهارم  611، 4465تیمز 

ساز در دو شکل کوتاه پاسخ و بلند پاسخ هایسؤال. است شده اجرابرای سنجش علوم 
ید باید جواب را تول هاآنبرای پاسخگویی به  آموزاندانشهستند که  هاییسؤالپاسخ و 

و علوم زمین زیستی علوم ، فیزیکیعلوم محتوایی  هایحوزهر د سؤاالتاین . کنند
 .شوندمی بندیدسته

ی تشخیصی تیمز از گذارنمرهدر راهنمای سیستم ، تیمز تشخیصی یگذارنمره سیستم
 از دهد ومی نشان را پاسخ بودن درست میزان، چپ سمت شود. رقمدو رقم استفاده می

 ردیابی شاید یا حل مسئله در مورداستفاده روش بندیبرای طبقه، راست سمت رقم

 چپ سمت رقم، 6995 تیمز با شود. هماهنگاستفاده می، هابدفهمی یا متداول خطاهای

شود می داده نشان 4 یا 6 درست با هایپاسخ چپ سمت رقم و 1 با نادرست هایپاسخ
 لط هستند کدهایی که به دالیلی غیر از راهنمای تصحیح غ(. پاسخ6294، زاده)بخشعلی

، زتیم مطالعهدر  موردبررسی هایبدفهمی تعیینمنظور بهاین پژوهش  در .گیرندمی 19
 ایچندگزینهنادرست در سؤاالت  هایگزینه و در سؤاالت تشریحی 19کد نادرست 

 .شدندبررسی  4465تیمز سال  مطالعه
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در  بدفهمی سه، شش بدفهمی در حوزه علوم زیستی، در حوزه نظری مطالعه باابتدا 
حوزه علوم فیزیک و سه بدفهمی در حوزه علوم زمین شناسایی شدند سپس برای بررسی 

ایرانی نیز  آموزاندانششده در حوزه نظری در ییشناساهای این موضوع که آیا بدفهمی
پرداخته شد.  4465در مطالعه تیمز  آموزاندانشهای وجود دارد یا خیر به تحلیل پاسخ

بود که بنا به  قرارگرفته 19در کد  آموزاندانشهای بسیاری از اشتباه به دلیل اینکه
از به نی، شودیمسایر اشکاالت شناخته  عنوانبهدر مطالعه تیمز  مقررشدهی بنددسته
های تشریحی بود تا خطاهای مرتبط با بدفهمی سؤاالتی مجدد برخی از گذارنمره

را  بدفهمی خاصی، ی که در مطالعه تیمزبنابراین سؤاالت؛ مشخص گردند شدهاستخراج
برای ، انآموزدانشی هاشدند. سپس با بررسی پاسخی بنددستهسنجیدند در یک گروه می

یی که بدفهمی احتمالی هاکد جدید تعریف شد و فراوانی پاسخ هاآنهای نادرست پاسخ
با  ،تحلیل نتایجآمد. برای  به دستگذاری مجدد سؤال نمره با، سنجیدرا میموردنظر 

ت زیادی در اختیار قرار اخام ممکن است اطالع طوربه شدهارائهتوجه به اینکه درصد 
یوع میزان شترتیب  ینبدنیز محاسبه شد. نسبت هر کد نادرست به کد درست ، ندهد

مورد ، باشد 45/4از  ترکوچک. اگر این نسبت شودمینمایش داده  0تا  4بدفهمی با عدد 
 5/4از  ترکوچکو  45/4 اگر این نسبت بیشتر ازشود. نمیگرفته  در نظرمی بدفه، خاص
. اگر این نسبت بیشتر شودمیگرفته  در نظر 6بدفهمی با شدت شیوع ، مورد خاص، باشد

گرفته  در نظر 4بدفهمی با شدت شیوع ، مورد خاص، باشد 15/4از  ترکوچکو  5/4از 
بدفهمی با ، مورد خاص، باشد 6از  ترکوچکو  15/4. اگر این نسبت بیشتر از شودمی

در  0میزان شیوع بدفهمی ، باشد 6از  تربزرگو در حالتی که این نسبت  2شدت شیوع 
 شود.میگرفته  نظر

 هایافته
شده در حوزه علوم زمین در بین ییشناساهای در این بخش به تأیید یا رد بدفهمی

است. بدین  شده پرداخته، 4465در مطالعه تیمز  هاآنمبنای عملکرد  برآموزان ایرانی دانش
 آموزاندانشرا در  ذکرشدهوجود بدفهمی احتمالی  4465ترتیب سؤالی که در مطالعه تیمز 

 است. شدهثبت آموزاندانشو در ادامه درصد پاسخگویی  ذکرشدهکند تأیید می
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 د.کنتغییر می یاد شدن فاصله زمین با خورشیدوزکم: شدت نور به دلیل 6بدفهمی 

 

 9S-43سؤال  .4شکل 

 .گرددیم زمین دور به : خورشید4بدفهمی 

، کردند اشاره خود هایپاسخ در دارند را بدفهمی این که آموزانیدانش، 6طبق تصویر 
 کند.می حرکت زمین دور به و کرده طلوع مشرق سمت از خورشید

 ر آن یکسان است.شکل است و شدت نو : وضعیت ماه هر شب به یک2بدفهمی 
گردد و اینکه وقتی از تشخیص این است که ماه به دور زمین می 6سؤال این هدف

 رسد.می به نظرهای مختلفی کنیم به شکلی مختلف نگاه میهازمانزمین به ماه در 

 شده در حوزه ع وم زمینی شناساهای . شدت بدفهم 4جدول 

 بدفهمی
ی هاسؤال
 دهندهپوشش

درصد 
پاسخ 

 تدرس

درصد ارتکاب 
 اشتباه منتسب به

 بدفهمی

نسبت 
 بدفهمی

درجه 
 بدفهمی

 آموزدانشدر این وضعیت  -6
کند شدت نور به دلیل تصور می

یاد شدن فاصله زمین با وزکم
 کند.خورشید تغییر می

64- 5S  

 (6 یرتصو)
69 12/9 05/4 6 

 .گرددیم زمین دور به خورشید -4
64- 5S 

 (6)تصویر 
69 15/60 19/4 2 

وضعیت ماه هر شب به  -2
شکل است و شدت نور آن یک

 یکسان است.

66-66 S 5/01 1/64 41/4 6 

66-9 S 0/40 9/19 1/4 0 

                                                                                                                                        
 اجازه عدم سؤاالتی که تصویر آن ارائه نشده، به دلیل. 0 

 .تشار توسط مرکا تیما استان
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 آموزاندانشمبنای عملکرد  برعلوم فیزیکی  ییحوزه محتواهای در این بخش بدفهمی
 است. شده پرداخته 4465در مطالعه تیمز 

 در آن جریان دارد خود منبع تولید انرژی است.: المپ که الکتریسیته 6بدفهمی 

 

 S 04-43. سؤال 3شکل 

است که تولید  شناسایی منابع انرژی، هدف دومین سؤال مرتبط این با بدفهمی
 کنند.الکتریسیته می

 : باتری منبع تولید الکترون است.4بدفهمی 
ایی منابع سؤال شناس این قرار گرفت. هدف موردبررسیاین بدفهمی  2 یرتصوطبق 

 یهاپاسخ رد دارند را بدفهمی این که آموزانیدانشتولید الکتریسیته است.  منظوربهانرژی 
 .است باتری منبع تولید الکتریسیته کردند اشاره خود

 .گرماست هادی بهترین : پالستیک2بدفهمی 
 قرار گرفت. موردبررسیاین بدفهمی ، و سؤالی دیگر 2 یرتصوطبق 

 

 09S-40. سؤال 2شکل 
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 فیزیک  ع وم حوزه در شدهی شناسا هایبدفهم  شدت. 3جدول 

 هاسؤال بدفهمی
درصد 
پاسخ 
 درست

درصد ارتکاب 
اشتباه منتسب به 

 بدفهمی

نسبت 
 بدفهمی

درجه 
 بدفهمی

 رد الکتریسیته که المپ -6
 منبع خود دارد جریان آن

 .است انرژی تولید

64- 46 S 
 (4 یرتصو)

2/40 21/1 41/4 6 

49- 49 S 4/1 6/0 11/4 4 

 ترونالک تولید منبع باتری -4
 .است

64- 46 S 
 (4 یرتصو)

 6کمتر از  65/4 10/2 2/40

49- 49 S 4/1 19/4 62/4 6 از کمتر 

 هادی بهترین پالستیک -2
 .گرماست

64 - 45 S 
 (2 یرتصو)

2/41 5/42 99/4 2 

41- 40 S 2/65 64/9 14/4 4 

مبنای عملکرد  برعلوم زیستی  ییحوزه محتوای هادر این بخش به بدفهمی
است. بدین ترتیب سؤاالتی که در مطالعه  شده پرداخته 4465در مطالعه تیمز  آموزاندانش
آورده شده ، کندتأیید می آموزاندانشرا در  ذکرشدهوجود بدفهمی احتمالی  4465تیمز 

 است. ذکرشده آموزاندانشاست و در ادامه درصد پاسخگویی 
 خورند.: تمام موجودات زنده غذا می6بدفهمی 

 09S-07. سؤال 1شکل 

 .پرداخته شدموردنظر در تصویر باال و دو سؤالی دیگر به بررسی بدفهمی 
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 .دارند ها نیازانسان محبت و مراقبت به ماندن زنده برای جانوران و : گیاهان4بدفهمی 
 قرار گرفت. سیموردبرربدفهمی باال ، دیگر سؤالو دو  5طبق تصویر 

 یرزنده است.غ موجود درخت :2بدفهمی 
 قرار گرفت. موردبررسی ذکرشدهبدفهمی  5طبق تصویر 

 : هم گیاهان و هم جانوران برای زنده ماندن به نور خورشید نیاز دارند.0بدفهمی 
 قرار گرفت. موردبررسی ذکرشدهبدفهمی  5طبق تصویر 

 زیست  ع وم وزهح در شدهی شناسا هایبدفهم  شدت. 2جدول 

 هاسؤال بدفهمی
درصد پاسخ 

 درست
درصد ارتکاب اشتباه 

 منتسب به بدفهمی
نسبت 
 بدفهمی

درجه 
 بدفهمی

 موجودات تمام -6
 .خورندمی غذا زنده

41-45S 6 01/4 2/64 9/46 (0 )تصویر 
46-49S 1/59 0/69 22/4 6 
44-44S 4/55 0/60 41/4 6 

 جانوران و گیاهان -4
 به ماندن زنده برای

 محبت و مراقبت
 .دارند ها نیازانسان

41-45S 6 41/4 1/5 9/46 (0 )تصویر 
44-44S 4/55 6/0 41/4 6 از کمتر 

46-49S 1/59 6/64 61/4 6 از کمتر 

 موجود درخت -2
 یرزنده است.غ

41-45S 4 50/4 19/66 9/46 (0 )تصویر 

 هم و اهانیگ هم -0
 زنده یبرا جانوران

 دیخورش رنو به ماندن
 .دارند ازین

41-45S 6 از کمتر 65/4 4/5 9/46 (0 )تصویر 

 گیریبحث و نتیجه
گر ا ؛دنآیهای طبیعی به مدرسه میتصورات درباره پدیده یشپبرخی با  آموزاندانش
 کارشناسان آن علم در تقابل باشد با عقیده، دارنداز یک مفهوم در ذهن  هاآنکه  ایعقیده

 جدید اهیممف شناسایی و اصالح نشوند با کهیدرصورتها بدفهمی رد.گیبدفهمی شکل می
نیاز راین گذارند؛ بنابمی تأثیر جدید یادگیری منفی بر روش و به کنندمی برقرار ارتباط
 همیبدف منشأ توانمی را گوناگونی عواملشوند.  و اصالح استخراج هابدفهمیاین  است

 هایآموخته پیش و هاتجربه، موجود ساختار هب جدید عدم اتصال دانش کرد؛ معرفی
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 ناختیش سطح باشده ارائه علمی محتوای تناسب عدم و مفاهیم بودن انتزاعی، آموزاندانش
 ایهارتباط و نیازهایشپ رعایت بدون آموزشی محتوای نامناسب دهیسازمان، آموزدانش
 ویس از نامناسب هایسازییهشب و هاپردازی بدیعه از استفاده همچنین و عرضی و طولی

 شوند.می محسوب آموزاندانش در بدفهمی پیدایش عوامل از همگی، معلمان
 آموزاندانش رایج هایبدفهمی، پژوهش این که در دهدمی مطالعه نشان این هاییافته

 دلم ساختن از چهارم ابتدایی که در حوزه علوم زمین و نجوم شناسایی شدند و مانع پایۀ
نند کتصور می آموزاندانششوند شامل این موارد است: برخی از می شدهیرفتهپذ علمی
 کندمی دریافت گرمای بیشتری، است خورشید به نزدیک زمین که زمانی دوره طول که در

 این درک در هاآنسردتر است. ، از خورشید است دورتر زمین که زمانی برعکس و
رخی دیگر ب. هستند مواجه مشکل با است ثابت یباًتقرخورشید  و زمین فاصله که موضوع
 این .چرخدکنند زمین ثابت است و خورشید به دور زمین میآموزان تصور میاز دانش

 این پیدایش است و منبع اصلی هماهنگ کودک روزانۀ یهاتجربه و هامشاهده با بدفهمی

 کرۀ حرکت چرخشی نبودن ملموس و آسمان طول در خورشید آشکار حرکت بدفهمی

 شکلیک به شب هر ماه هستند که بدفهمی دچار این آموزاندانشاست. گروهی از  زمین
 چرخش ماه مختلف است و مراحل اندازه یک به شب هر ماه نور شدت و شودمی دیده

 زمین دور به و خود دور به ماه چرخشی حرکت درک در آموزنکردند زیرا دانش درک را
 آموزاندانش همچنین، هستند بدفهمی خورشید دچار و مینز به نسبت ماه زاویه تغییر و

 دینور خورش بازتاب از متفاوتی مقدار مختلف هایزمان در زمین سطح که ازینادر مورد 
 هستند. بدفهمی دچار، شودمی دیده ماه توسط

در حوزه علوم زمین هر سه بدفهمی تأیید شدند و ، آمدهدستبهبا توجه به نتایج  
 آموزش هب توجه امر این. خش خورشید به دور زمین با شدت باالیی تأیید شدبدفهمی چر

 چنین شود زیرامی یادآور را موجود هاییبدفهم اصالح نجومی و مفاهیم اثربخش
 .اختس خواهد مواجه مشکل با را باالتر هاییهپا در مفاهیم مرتبط یادگیری، هاییبدفهمی
در حوزه نجوم  آموزاندانشکند که یمید نیز در پژوهش خود تأی( 6296)بدریان 
کنند یم ایجاد علمی یادگیری مفاهیم -یاددهی فرایند در هایی دارند که مشکالتیبدفهمی

 هایو فعالیت توضیحات نیازمند، آموزاندانش غلط باورهای اصالح، آموزگاران ازنظرو 
 .است زیادی علمی
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 چهارم ابتدایی در پایۀ آموزاندانش ایجر هایبدفهمی، پژوهش نشان داد این هاییافته
شوند شامل این موارد می شدهیرفتهپذ علمی مدل ساختن از حوزه علوم فیزیک که مانع

یته کار یسالکترکنند ابزاری مانند المپ که با انرژی تصور می آموزاندانشهستند: برخی 
ه وجود ببیات روزانه بدفهمی در تجر کند. اینخود تولید انرژی الکتریکی می، کندمی
 هایشود که المپیادآوری می هاآنبه ، انرژی در ییجوصرفه خاطر اغلب به زیرا آیدمی

 لید برقتو منبع باتری که باورند این آموزان بردانش از اضافی را خاموش کنند. بسیاری
ان ریج، های مسیهای الکتریکی در سیمجریان کهدرحالییا منبع تولید الکترون است 

دو  4465. در مطالعه تیمز شوندنمی ینها تأمها توسط باتریالکترونو  ها هستندالکترون
ر د شدهانجامهای سنجیدند. با توجه به بررسیسؤال یافت شد که این بدفهمی را می

؛ در هر دو سؤال کمتر از یک است آمدهدستبهشدت بدفهمی  آموزاندانشهای پاسخ
 هاییبدفهمشود زیرا ایران پذیرفته نمی آموزاندانشدر بین بنابراین این بدفهمی 

مطالعات خارجی بوده است و با توجه به اینکه  ویژهبهمطالعات  بر اساس شدهییشناسا
؛ شودایرانی رد می آموزاندانشاین بدفهمی در بین  استکمتر از یک  آمدهدستبهنسبت 

آموزانی که تصور دانشوه بر این ( همسو نیست. عال4441رایت )با پژوهش واین و
( آب، زاتفل) مواد از معتقد بودند برخی پالستیک بهترین هادی برای گرماست کردندمی
 هستند گرم ذاتی طوربه( چوب، پالستیک) مانند موادی هستند و سرد ذاتی طوربه

ی بکه پالستیک رسانا نیست و عبور دهنده خودر درک این موضوع  آموزاندانشهمچنین 
و در سؤال دیگری  4بدفهمی دارند. این بدفهمی در یک سؤال با شدت ، برای گرما نیست

 .هستبنابراین نیازمند توجه ویژه به آموزش رسانای گرما ؛ یید شدتأ 2با شدت 
 پایۀ آموزاندانش رایج هایبدفهمی، پژوهش نشان داد این هایعالوه بر این یافته 

شوند می شدهیرفتهپذ علمی مدل ساختن از زیستی که مانعچهارم ابتدایی در حوزه علوم 
 دهزن موجودات همه که دارند باور اشتباهبه کودکان از شامل این موارد هستند: بسیاری

 ابتدایی آموزاندانشکنند. می مصرف روش یک به را خود غذای یا و خورندغذا می
 یاهانگکه درحالی شود داده رگانیسما به بیرون از باید غذا که کنند باور که دارند تمایل

 ناشی ستا ممکن بدفهمی این. کنندمی تولیدفتوسنتز  فرآیند طریق از را نشاسته و قند
 6کای و همکاران .باشد گیاهان به انسانی هایویژگی دادن برای آموزاندانش گرایش از
ر د .اره کردنددر حوزه علوم زیستی اش ی خود به این بدفهمیهاپژوهشنیز در  (6999)

                                                                                                                                        
1. Kyle Jr, W. C.  
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 آموزاندانشبدفهمی با شدت یک در بین  4465در مطالعه تیمز  شدهیبررسهر سه سؤال 
 .دهدضرورت پرداختن به موضوع و رفع آن را نشان می ایران تأیید شد که

کنند گیاهان و جانواران این است که تصور می آموزاندانش هایبدفهمی یکی دیگر از 
ها دارند و این ممکن است به دلیل مراقبت والدین از به مراقبت انسانبرای زنده ماندن نیاز 

از سه سؤالی که با این  آمدهدستبهیجاد شده باشد و نتایج ا هاآنگیاهان در منزل برای 
آورده شده بود؛ در یک سؤال این بدفهمی با شدت یک  4465موضوع در مطالعه تیمز 

وردنظر ممی کمتر از یک بود بنابراین بدفهمی تأیید شد و در دو سؤال دیگر شدت بدفه
نیز دچار این  آموزاندانش( همسو نبود. برخی 4449گیتر )تأیید نشد و با پژوهش فریس

 اشاره موارد این های خود بهاست و در پاسخغیرزنده  موجود که درخت بدفهمی هستند
خورد یا تنفس می غذا، رودمی راه شیر کهیدرصورت، کندنمی حرکت درخت کردند که

تأیید شد. از طرفی  4گونه نیست. این بدفهمی با شدت این درخت کهیدرصورتکند می
این بدفهمی را دارند که گیاهان و جانوران برای زنده ماندن به نور ، آموزاندانشبرخی 

 نکردند که نور خورشید نیاز اساسی گیاهان و جانورا مورداشارهخورشید نیاز دارند و به این 
که نور خورشید جز ماده ضروری مشترک گیاهان و یدرصورت، برای زنده ماندن است

 این بدفهمی تأیید نشد. آمدهعملبههای جانوران برای زنده ماندن نیست. با بررسی
شود برای آموزش مباحث علوم زمین و نجوم توصیه می آمدهدستبهبر اساس نتایج  
خواسته شود الگوهای ذهنی خود  آموزاندانشه و از به مباحث تئوری اکتفا نکرد صرفاً

ای هرا در رابطه با چرخش زمین به دور خورشید بیان کنند و از نمایش علمی و کلیپ
فع گردد برای ریمعالوه بر این توصیه  .درک بیشتر استفاده شود منظوربهآموزشی 

های یتمحدوداز  ها در حوزه علوم زمین از تکالیف عملکردی استفاده شود.بدفهمی
 همصاحب برای هاآن معلمان و آموزاندانشعدم دسترسی به  توان بهمی شدهانجامپژوهش 

های بعدی برای پژوهش .کرداشاره  شدهییشناسا یهابدفهمی بهتر درک جهت هاآن با
 اهدروس و سایر پایه سایر در آموزاندانش هایبدفهمی، گردددر این حوزه پیشنهاد می

 درها بدفهمی رفع یا و بروز از جلوگیری برای مناسب راهکارهای شوند و شناسایی نیز
 .گیرد قرار موردبررسی مختلف موضوعی یهاحوزه
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 سپاسگزاری
های که در انجام این مطالعه همکاری مؤسسه تیمز النکه از مسئو مدانم میالزبر خود 

 .مرتشکر و قدردانی به عمل آو، را به عمل آوردند الزم

 منابع
آن در  و کاربرد(. نظریه ساختارگرایی 6291غ. )، یوسفی زادهحسین و .،ص، ابراهیمی قوام

 .40-22، 0، کارآمدفصلنامه مدارس آموزش. 
ان: . تهرسوم دبستان علوم تجربیکتاب معلم )راهنمای تدریس( (. 6294همکاران ) و .،آ، احمدی

 .وپرورشآموزشآموزشی وزارت  یزیرسازمان پژوهش و برنامه

آموزان پایه چهارم ابتدایی در حوزه رایج دانش هاییشناسایی بدفهم .(6294) .ش، زادهبخشعلی
، آموزشی یزیروپرورش سازمان پژوهش و برنامهوزارت آموزش .محتوایی ریاضی

 .وپرورشپژوهشگاه مطالعات آموزش
آموزان پایه ششم دانش ایهیفهمبررسی تصورات و کج .(6295) .پ، صفری و .،ع، بدریان

 .621-661، (24)62، فصلنامه خانواده و پژوهش .ابتدایی درباره مفهوم انرژی
 آموزاندانش هاییشیاندکج .(6296) .ر ،پوراسکندری . وا شکرباغانی .،ا ،آذر ناصری .،ع، بدریان

فصلنامه  .آموزگاران هاییدگاهبررسی د .نجومی هاییدهپایه چهارم درباره پد
 .669-99، 66(00)، یآموزش هایینوآور

عالقه و ، (. روند تغییرات و نقش عوامل نگرش6291ع. )، کریمیو  ع، کیامنش ،.م، جعفری
بینی عملکرد علوم بر مبنای مطالعات آموزان پایۀ هشتم بر پیشخودپندارۀ علوم دانش

 .644-99، (21)66، یآموزش هاینظامنشریه پژوهش در . تیمز

در تاریخ  شدهگرفته. 649شماره ، اهده علمی. مشهافصل(. دلیل ایجاد 6292) .شبکه ملی مدارس
 http://old.roshd.ir/Default.aspx?tabid=471&EntryID از سایت: 1/5/91

=6955&SSOReturnPage=Check&Rand=0 
(. اثربخشی بستۀ آموزشی مبتنی 6291. ). عن، فرخی و . اع، سیف ،.ف، رتاجد ،.ن، نژادصالحی

های شناختیِ درسِ علوم در ای ساخت نقشۀ ذهنی بر مهارتافزار چندرسانهبر نرم
 .21-1( 29)66 ،یآموزش هاینظامنشریه پژوهش در  (. هشتمآموزان دختر پایۀ دانش

 یادگیری آموزان دردانش هاییفهمکج(. 6291. )ن، ارشدی و .،ا، کوهی فائق و .،ر، میرزائی
 ارشد. گروه شیمی. دانشکده علوم. دانشگاه نامهیانپادبیرستان.  در الکتروشیمی مفاهیم
 رجایی. شهید

 .1-0، (4)24 ،علوم تجربیفلسفه آموزش (. 6294) .نامه آموزش علومیژهو

http://old.roshd.ir/Default.aspx?tabid=471&EntryID=6955&SSOReturnPage=Check&Rand=0
http://old.roshd.ir/Default.aspx?tabid=471&EntryID=6955&SSOReturnPage=Check&Rand=0
http://old.roshd.ir/Default.aspx?tabid=471&EntryID=6955&SSOReturnPage=Check&Rand=0
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