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  الگویی جهانی در آموزش مجازی نور( IBL)برکندوکاو  مبتنی یادگیری
 مقاله پژوهشی

 

 (2)منصور وصالی                  (1)فرهادکریمی

عنوان الگویی جهانی در آموزش مجازت، بر افزایش یاد یرت ( بهIBLهدف این تحقیق بررسییی ابربخشییی یاد یرت م بنی برکندوکاو )  چکیده
مارت آ روهی استش جام ۀ آزمایشی تکصورت کمی و از نوع ش هآموزان پایۀ هشیب  از مااهی  مربو  به نور اسیتش شیوۀ این ملال ه بهدانش

ات، استش انبخاب نمونه به صورت تصادفی و خوشه 1211-1044آموزان پایۀ هشیب  شیهرسبان ربا  کری  در سال تحصیلیتحقیق تمام دانش

آموزان به کمک آزمون محقق ساخبه با روایی و پایایی آموزان پایۀ هشب  از یک مدرسه دولبی استش عملکرد دانشنارت از دانش 24یک کلاس
هات آمارت توصیییای مانند جدول میانگین نمرات و  یرت شییده اسییتش نبای  از لحاخ شییاخ اندازهآزمون آزمون و پسطرح پیش مناسیید در

آموزان را به ( یاد یرت دانشIBLدهند که الگوت یاد یرت م بنی برکندوکاو )می هات هم سیییبه نشیییانبرات  روه t همچنین آزمون پارامبریک
دهدش در این الگو می دهد و از طرفی وابسییبگی صییرف به  فییور فیزیکی م ل  و  بی جزوه م ل  را کاهشمی شصییورت مشییمگیرت افزای

  ردد و یاد یرت از همین نقله شییروعمی سییلال ف الآموزان برات پاسییب به آن  ردد و ذهن دانشمی  اهی تدریس فقط با یک سییلال آزاز

 آموزانکه دانشطورتآموزان در منزل هسبند، ذهنی ف ال و کنجکاو خواهند داشت بهس کرونا که دانشدر ایام بیمارت ناشیی از ویرو شیودشمی
توانند در مورد مااهی  مربو  به نور با اعبماد به ناس صییح ت کنند، توحییین دهند و  بی مااهی  مربو  به نور را به مااهی  دیگر بسییط و می

 ت می  دهندش 
 

 ش ت م بنی برکندوکاو، الگوت جهانی، آموزش مجازت، نوریاد یر  کلیدی هایواژه

 

Inquiry-Based Learning (IBL): A Global Model in the Light Virtual Education 

 
Farhad Karimi  Mansour Vesali 

 
Abstract The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Inquiry-Based Learning (IBL) 

as a global model in virtual education in increasing eighth grade students' learning of light-related 

concepts. The design was quantitative, quasi-experimental and single group. The statistical population 

of the study included all eighth-grade students of Robat Karim city in the academic year of 2020-2021. 

The randomly selected study sample included 30 eighth grade students from a public school by cluster 

sampling. Students' performance was measured by a researcher-made test with appropriate validity and 

reliability in the pre-test and post-test design. The results in terms of descriptive statistical indicators 

such as the table of mean scores as well as the parametric t-test for correlated groups show that the 

Inquiry-Based Learning (IBL) model significantly increases students' learning and on the other hand, it 

reduces the dependence only on the physical presence of the teacher and even the teacher's booklet. In 

this model, sometimes teaching starts with just one question and the students' minds are activated to 

answer that question and learning starts from this point. In the Covid-19 era, when students are at home, 
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they will have an active and curious mind so they can confidently talk about light concepts, explain and 

even extend the concepts of light to other concepts.  
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 مقدمه

است که عناصر مه   خاصیییالگوت تدریس مارموب 

 هباید ب روش تدریس شآن قابل ملال ه استدر تدریس 

 فقط نه آموزاندانش یاد یرت کیایت روت مداوم طور

در الگوت  ش[1]شیییود  خود مبمرکز روش میدرنیبه بر

 جییهییانییی یییاد یییییرت میی ییبیینییی بییر کیینییدوکییاو 

(Inquiry-Based Learning, IBL میی ییلیی ، نییقییش ،)

 تصور به سلال یک آموزان باتسهیلگر را دارد، و دانش

توسیی ه،  با اصییل شییوندش این الگو درمی در یر ف ال

 بسیییار ارت ا  مسییئله  لهات مهارت و تاکر تمرین

ش در این صورت دیگر وابسبگی محض [2]دارد  نزدیکی

 آموز، بییه  فیییور فیزیکی و جزوه م ل  کییاهشدانش

 در ف ییال طوربییه آموزانانشکییه دطورتیییابییدش بییهمی

 توحییین را ها پدیده کنند ومی شییرکت علمی تحقیقات

در  افراد که خاص هات یاد یرتینداش فر[3,4]دهند می

 آن در یر (IBLیییاد یرت م بنی برکنییدوکییاو ) طیول

  :[5]از  ع ارتند شوندمی

 خودشان به مربو  سلالات ایجاد 

 مسبحک  براتو  پشیبی ان شیواهد آوردن دسیتبه 

 (ها)سلال به پاسب

 شده آورتجمع شواهد توحین 

 از روند  آمده دستبه دانش به توحییحات اتصیال

 سلالات

 برات ت ریف  توجیه و اسبدلال ایجاد یک 

هدف این تحقیق بررسی ابربخشی الگوت یاد یرت  

( در آموزش مجازت، بر افزایش IBLم بنی بر کندوکاو )

یۀ هشیییب  از مااهی  مربو  به آموزان پایاد یرت دانش

 از الگوت یاد یرت م بنی برکندوکاو نور اسییتش اسییبااده

(IBL بییاعیی )  آموزاندانش افزایش یییاد یرت و در 

آموزان نمره بالاترت را و در این الگو دانش [6]شیود می

دارد که می نیز بیان [8] ش صیییادقی[7]کنند می کسییید

تیدریس با این الگو، موجد افزایش یاد یرت و تحلیل 

  رددش می آموزانملالد توسط دانش

 آموزان م نییاداربرات دانش در این الگو یییاد یرت 

 به نسیی ت هاآن محض وابسییبگی نهایت در شییودشمی

 شیییدتبه م ل  جزوه  بی و م ل  فیزیکی  فیییور

 ششودمی رنگک 

 روش تحقیق

 و آزمونآزمایشییی با طرح پیششیی ه تحقیق، این روش

جام ۀ آمارت پژوهش تمام و کاربردت استش  آزمونپس

آموزان پایۀ هشیب  دوره اول مبوسییلۀ شیهرسییبان دانش

 1211-1044ربا  کری  اسییت که در سییال تحصیییلی

ع از نو و تصییادفی مشییلول به تحصیییل هسییبندش نمونه،

ن پایۀ هشب  آموزانارت از دانش 24ات یک کلاسخوشه

است  سال10تا 12 ها بینآن دورۀ اول مبوسیله که سن

انبخاب شییده اسییتش سیی س،  آزمایش به عنوان  روه

هابه تدریس بر اسیییاس الگوت  0و ب د از  آزمونپیش

 بر زار آزمونپس (IBLیییاد یرت م بنی برکنییدوکییاو )

 رددش محبوت تدریس همان ملالد و محبوت کباب می

ل اسیاسی پژوهش این است که آیا سیلادرسیی اسیتش 

( بر یاد یرت IBLالگوت ییاد یرت م بنی برکنیدوکیاو )

 آموزانآموزان پیایۀ هشیییب  موبر اسیییت و دانشدانش

توانند در مورد نور و مااهی  مربو  به نور صییح ت می

محقق ساخبه که روایی و پایایی آن  نامۀکنند؟ از پرسش

 ابزار انعنودر  د مللوب سییینجیده شیییده اسیییت، به

 صورت مجازت در سامانه شاد اسباادهبه داده آورتجمع
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 هاتشییده اسییتش برات توصیییف و تجزیه و تحلیل داده

دست آمده از روش آمار اسبن اطی )جدول و میانگین به

برات  t نمرات و ششش( و آمار توصیییای )آزمون پارامبریک

  روه هم سبه( اسبااده شده استش 

 نتایج و بحث

هات آمار توصییییای، اخبلاف ه شیییاخ بیا محیاسییی 

هات آمارت در دو  روه مشییمگیرت بین این شییاخ 

   ش((1)جدول ) شودمی مشاهده

آزمون نسییی ییت پسمیییانگین  روه آزمییایش در  

آزمون افزایش یافبه اسیییتش در اببدا فرحییییه زیر پیش

 رددش )بین افزایش نمرات میی میلیرح و بیررسیییی

آموزان ب د از اعمال مبلیر مسبقل نس ت به ق ل از دانش

 اعمال مبلیر مسبقل اخبلاف م نادارت وجود دارد(
 

2≠µ1=µ1H 
 

 ش رددمی س س فرحیه صار ملرح

 

2=µ1=µ0H 

آموزان ب یید از اعمییال )بین افزایش نمرات دانش  

مبلیر مسیییبقل نسییی ت به ق ل از اعمال مبلیر مسیییبقل 

 اخبلاف م نادارت وجود ندارد(ش 

برات  tجهییت آزمودن این فرحییییییه از آزمون  

 ش  ((3)جدول ) هات هم سبه اسبااده شده است روه
 

𝑡 =
∑𝐷

√
𝑛∑𝐷2 − (∑𝐷)2

(𝑛 − 1)

 

 

 t  41/4جدول در سلن (41/4= α و درجۀ آزادت )

محاس ه شده  tاسیتش مون نس ت  023/3، مسیاوت 31

( بزر بر اسیییت، بنییابراین 023/3) جیدول t( از 26/2)

 یری  که اخبلاف می شود و نبیجهفرحییۀ صیار رد می

بین میانگین نمرات م نادار اسیییت و با توجه به جدول 

آزمون نیز پسآزمون و پیشدسیییت آمده از هات بهداده

 ردد که الگوت یاد یرت م بنی بر کندوکاو می خ مش

(IBLموجد افزایش یاد یرت دانش ) آموزان نسیی ت به

 شودشمی نور و مااهی  مربو  به نور

 
 

 نامهسلالات پرسشمیانگین و انحراف مبوسط نمرات   1 جدول

  روه

 

 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف مبوسط میانگین انحراف مبوسط میانگین

 2/84 15/33 3/88 8/66 آزمایش

 

  روه آزمایش ق ل و ب د از اعمال مبلیرهات مسبقل tآزمون   3 جدول

 انحراف م یار  میانگین ت داد نمره ها  (IBL)مبلیر مسبقل: الگوت یاد یرت م بنی بر کندوکاو

 4/55 8/66 30 ق ل از اعمال مبلیر مسبقل  

 3/33 15/33 30 ب د از اعمال مبلیر مسبقل  

 
  یرت ق ل و ب د از اعمال مبلیر مسبقل در روه آزمایشاندازههات نمره  2 جدول

2D اخبلافD 2ق ل از اعمال مبلیر مسبقلX   1ب د از اعمال مبلیر مسبقلX   

=42002D∑ 
𝐷2̅̅̅̅ =140 

D=200∑ 
�̅�=6/67 

=2602X∑ 
𝑋2̅̅ ̅=8/66 

=4601X∑ 
𝑋1̅̅ ̅=15/33 
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 گیرینتیجه

دارد کیه الگوت جهیانی یاد یرت می نبیای  تحقیق ابراز

( در ففیییات مجیازت بیاع  IBLم بنی بر کنیدوکیاو )

آموزان و همچنین تشیییویق بییه افزایش ییاد یرت دانش

آموزان شییده توحییین دادن مااهی  تدریس برات دانش

عنوان هدایبگر آموزش را با بهاسییتش در این الگو م ل  

آموزان برات یافبن پاسییب سییلال آزاز کرده و دانشیک 

سلالات از تمام ابزارها و امکانات موجود و با تاکر در 

خصییوص یک ماهوم و ارت ا  بین مااهی ، یک شیی کۀ 

دهندش در این صورت ماهوم مورد می ماهومی را تشکیل

 صییحین فهمیدهتدریس در یک شیی کۀ ماهومی با در  

اند درخصوص آموزان توانسبهشودش و همچنین دانشمی

 ردد، می مااهی  کندوکاو شیده، صیح ت کنندش پیشنهاد

 هات آتی بررسی نمایند که:پژوهشگران در پژوهش

ابیربیخشیییی ترکی ی الگوت یییاد یرت م بنی  -1 

هییات نوین و ف ییال ( بییا دیگر روشIBLبرکنییدوکییاو )

 یاد یرت مقدر است؟

آموزان از این الگوت ف ال یاد یرت را بر دانش -3 

 سنین مبااوت و همچنین جنسیت مبااوت تکرار نمایدش

 موانع نیز به این شرح است: 

 صییورتآموزان یک کلاس، بهبا وجود تأکید زیاد، دانش

ها اخبلاف همزمان آنلاین ن ودند و در ارسییال پاسخنامه

تک حلیل تکزمانی وجود داشیییتش همچنین تجزیه و ت

هات مجازت ارسیال شیده با مشی ، خسبگی پاسیخنامه

 ها را برات محقق در پی داشتشمش 
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