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  در دانش آموزان   یبد مفهومش ها زانیبر کاهش م یریتصو  یمعما رهیافتبا  ECIRR یریادگیثر مدل ا

 کار و انرژی هیم امف

 3مدینه کریمی پورو  2محمد ابراهیمی دباغ، 1فاطمه محمدپور
  6/1401/ 8پذیرش:                         5/6/1401دریافت:  

 چکیده

دانش آموزان   کاهش بدمفهومش های   ی برا   ی ر ی تصو   ی معما   افت ی با ره   ECIRR  ی ر یادگ ی مدل    ی اثربخش   ن یی با هدف تع   کار حاضر 

  ی ش ی آزما  مه ی انجام شده است. روش پژوهش ، ن 1401- 1400 ی ل ی در  سال تحص  راز ی ش  2دبیرستان فربود ناحیه  ی دهم علوم تجرب  ه ی پا 

جلسه مبحث کار و   9در طی    ش ی است . در گروه آزما انجام شده    کنترل و پس آزمون با گروه    زمون آ   ش ی بوده و بصورت طرح پ 

، آموزش بصورت کنترل . در مقابل در گروه  ست آموزش داده شده ا   ی ر ی تصو  ی معما   افت یبا ره   ECIRR  ی ر یادگ ی مدل  انرژی با 

مورد ارزیابی   ک یزی نگرش و عملکرد ف   در بحث کار و انرژی با دو فاکتور دانش آموزان    مفهومش های . بد صورت گرفته است   ی سنت 

برای     آزمون معلم ساخته   و   آموزاندانش   نگرش   بررسی   ی داده ها از پرسشنامه محقق ساخته برا   ی گردآور . جهت  استگرفته قرار 

 ج ی شد. نتا  ل ی تحل   کطرفه ی    انس ی کوار  ل ی روش تحل  از استفاده شد. داده ها با استفاده     کیزیف آموزان در درس  دانشعملکرد  بررسی  

که اثر   وجود دارد   ی دار   ی تفاوت معن  ک ی زی وگروه کنترل درعملکرد و نگرش به ف   شی گروه آزما   ن ی به دست آمده نشان داد که ب 

 دهد.   ی قرار م   د یی را مورد تا   ی ر ی تصو  ی معما   افت ی با ره  ECIRR  ی ر ی ادگ یمثبت مدل   ی بخش 

 . معمای تصویری   ،ECIRR  ی ر ی ادگی مدل    ، عملکرد   ، نگرش  ، مفهومش بد     : هاکلیدواژه 
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    مقدمه 

فیزیک شامل:  فیزیک بنیادی ترین علم توسعه فن آوری اطالعات و حمل و نقل و تولید انرژی بوده است.    ، در طول تاریخ 

 این  فیزیک  یادگیری  از  دهد. هدف  می  رخ  پیرامونی  محیط در  اغلب که  است  علمی  رویدادهای  و  معادالت  ،  قوانین  ، مفاهیم 

 بیش فیزیک  گیرند. یادگیری  بکار  خود  روزمره  زندگی  در  را  آن  و  کنند  درک  را  فیزیک  مفهوم  بتوانند  آموزان  دانش  که  است 

 از  است که برای بسیاری  یادگیری  در  مهم  بسیار  و  اساسی  مرحله  یک  مفهوم درک دارد.  تأکید  مفاهیم  درک  بر  کردن  حفظ  از 

 اصالح است. دانش به سختی قابل  بدمفهومش هااست.   غلط  از باورهای  ناشی  مشکالت  اصلی  است. علت  دشوار  دانش آموزان 

اولیه را که   مفاهیم  تمایل دارند  اند، آموزان  یاد گرفت  با دید شخصی خود  و  بنابراین   در طول زندگی تجربه کرده  کنند.  حفظ 

 شامل  شوند  می  بدمفهومش ها باعث   که  نوز یک مسئله ترسناک است و همیشه در یادگیری وجود دارد. عواملی بدمفهومش  ه 

فرد   ان ی )کمال   است  آموزش  نحوه  دلیل  به  و همچنین  اینترنت  زمینه،  استفاده،  مورد  درسی  کتاب  معلمان،  آموزان،  دانش  خود 

 ، تفکر خالق یکی از مراحل تفکر عمیق است. بنابراین دانش آموزان باید دارای مهارتهای فکری خالق باشند  . ( 1400وهمکاران، 

، مهارتهای فکری 1چرا که در زندگی اجتماعی، افراد همیشه با مشکالتی روبرو می شوند که مستلزم راه حل هستند. طبق نظر تریانتو

آموزان این خالق دارای موانع متعددی هستند. یکی از این موانع، اشراِف معلم در فرایند یادگیری است و اینکه معلم برای دانش 

آموزان خالق های دانش کند که آنها در طی کشفیات و فرایندهای تفکری خود پیشرفت کنند. تشخیص توانایی امکان را فراهم نمی 

قبل از انجام فرایند یادگیری از آنها استفاده مستلزم یک ابزار هست. ابزارهای یادگیری یک شیوه آماده  سازی هستند که معلمان 

سوبانیندرو می  نظر  اساس  بر  ابزارهای  2کنند.  مجموعه ،  شده یادگیری  مرتب  ای  شیوه  به  که  هستند  یادگیری  منابع  از  تا ای  اند 

موناندردانش  دهند. طبق گفته  انجام  را  یادگیری  فعالیتهای  معلمان  و  فصاحت، 3آموزان  تفکر خالق شامل  قابلیتهای  ، چهار جنبه 

های فردی  ادگیری اساسا کمک به پیشرفت توانایی ، هدف اصلی روشهای ی 4تاثیرپذیری، نوآوری، و تفصیل می باشد. طبق نظر زکی 

باشد. یکی از روشهای ایجاد شده برای پرورش مهارتهای تفکر خالق،  آموزان و توانمندسازی آنان در حل مشکالتشان می دانش 

های گروهی بزرگ و کوچک    آموزان در بحث روش معمای تصویری است که روش یا تکنیکی برای گسترش فعالیتهای دانش 

رود که در فرایند درک آموزان انتظار می ین مدل، از دانش از است که در آن مشکالت در قالب تصاویر ارائه می شوند. با استفاده ا 

شان را از مفاهیم یک موضوع تر باشند و بتوانند بیشترین بازدهی را بدست آورند تا درک مطالب یادگیری و تدریس علوم طبیعی فعال 

دهد که روش معمای تصویری قادر به ، پژوهش صورت گرفته و نتایج بدست آمده نشان می 5گفته آریاوان  افزایش دهند. بر طبق 

در تایید این گفته است که در روش معمای تصویری اطالعات 6باشد. نظر دپینوآموزان می پرورش و بهبود مهارتهای تحلیلی دانش 

 .( 3. ص   ، 2020  ، 2آگوستین . اچ . دی )   شودوضوع بحث ارائه می علمی بر روی تابلوی پوسترها یا پروژکتور به عنوان م

درمرحله استخراج، معلم از دانش می باشد.    استخراج، مقابله، شناسایی، حل و تقویت به معنای     ECIRR 7یادگیری  مدل     

برای شناسایی عقاید غلط در آموزان سوال می کند تا تصور اولیه دانش آموز را دریابد و در این مرحله معلم مفاهیم جایگزینی را که  

دانش آموزان وجود دارد، کشف می کند. در مرحله مقابله معلم با ایجاد پدیده های فیزیکی تناقضاتی را ایجاد می کند و از دانش 

ادل  آموزان می خواهد آنها را با یکدیگر مقایسه کنند. در این مرحله تعارضی در ذهن دانش آموز بوجود می آید. بنابراین عدم تع 

شناختی در دانش آموزان ایجاد می شود. در مرحله شناسایی از دانش آموز خواسته می شود تا مفاهیم و دالیل را بر اساس فرضیه ها 

در مراحل استخراج و مقابله توضیح دهند. در مرحله حل، معلم سعی می کند با انجام نمایش ها و ذکر مثال هایی که اغلب در زندگی 

افتد درک درستی از مفاهیم واقعی را ارائه دهد و در مرحله تقویت که مهمترین مرحله است، معلم فرآیند یادگیری روزمره اتفاق می  

( ECIRRرا مرور می کند. در این مرحله معلم می تواند متوجه شود که آیا دانش آموزان مفاهیم واقعی را درک کرده اند. این مدل ) 

و بشناسند  را  بدمفهومش ها  تا  کند  کمک  آموزان  دانش  به  تواند  می  کارت  فلش  از  استفاده  و با  تصویری  معمای  روش  رهیافت  با 

 
1 Trianto 
2 Subanindro 
3 Munander 
4 Zakky 
5 Aryawan 
6 Depino 
7 Elicit, Confront, Identify, Resolve, Reinforce 



 ... یمعما رهیافتبا  ECIRR یریادگیثر مدل ا  ___________________________________________________________

 

 کنند.  حل  را  معلمان  توسط  شده  طرح  مسائل می دهد که   انگیزه  بحث  در  فعالیت  برای   آموزان دانش  .به دهند  کاهش  را  آن ها 

 فعالیت  افزایش کنند. با  کار  هم  با  یادگیری  روند  در  بتوانند  و  شوند  درگیر  در بحث    فعال  طور  به  توانند  می  آموزان دانش  همه 

 (.2020و همکاران،    ی انی د آر.  ) یابد  می  افزایش  آموزان  دانش  یادگیری  نتایج  ، آموزان دانش  یادگیری  های 

  در   "تصویری   معمای "  روش   اجرای   تحلیل پژوهش های بسیار کمی در زمینه ای مدل یادگیری انجام شده است. بظور مثال،      

صورت    ( 3. ص   ،2020  ، 2آگوستین . اچ . دی )   صدا   انتشار   مسئله   حل   در   چهارم   پایه   آموزان دانش   خالق   تفکر   مهارت   پرورش   و   بهبود 

  خالق   تفکر   مهارتهای   بهبود   در   که   است   تصویری   معمای   روش   از   استفاده   با   یادگیری   ابزار   یک   یجاد ، اپژوه   از   هدف .  گرفته است 

 ابزارهای   که   است  این   پژوهش   این   انجام   دلیل .  باشد می    اجرا   قابل   دارند،   صدا   انتشار بدمفومش هایی در زمینه    که   ی آموزاندانش 

 از  ترکیبی   پژوهش   این.  دهند   پرورش   را   خود  خالق   فکری   مهارتهای   تا  نیستند  آموزان دانش   در   انگیزه  ایجاد   به   قادر   هنوز  یادگیری

  که   آموزانی دانش   و  کردند   استفاده  تصویری   معمای   روش  از که   آموزانی دانش   بین   داد  نشان  نتایج . باشد می   کمی   و   کیفی   های روش 

 مهارت  بر   تصویری   معمای   روش  اجرای   که   است   این  از   حاکی   نتیجه   این. دارد   وجود   ای مالحظه   قابل  تفاوت   داشتند  سنتی   یادگیری 

بررسی   ( 1. ص   ، 2020  همکاران،   و   دیانی . آر ) همچنین دیانی و همکاران    . دارد   تاثیر   صدا   انتشار   مسئله   حل   در   آموزان دانش   خالق   تفکر 

 موثر   فیزیک  غلط  مفاهیم   کاهش   در   آیا   تصویری   معمای   روش   با  یادگیری   مدل   تقویت   و   حل   شناسایی،   مقابله،   استخراج،کردند که  

 یادگیری   مدل   که   دهد   می   نشان   نتایج .  است   تعادل   غیر  کنترل   گروه   طراحی   با   آزمایشی   نیمه  استفاده   مورد   تحقیق   روش   است؟ 

ECIRR   است   موثر   متوسط   های   دسته   با  غلط   تصورات   کاهش  در   تصویری   معمای   روش   با. 

کار و انرژی که از بدمفهومش های رایج میان دانش آموزان دوره دوم متوسطه می باشد با استفاده از   اهیم در کار حاضر، مف    

مقایسه خواهد   کنترلو با رهیافت معمای تصویری در گروه آزمایش تدریس شده و نتایج با تدریس سنتی در گروه    ECIRRروش  

 شد. 

 

  روش شناسی پژوهش   

  تصویری  معمای   رهیافت   اجرای   از   هدف   زیرا   است  توسعه   و   تحقیق   نوع   از   ، پژوهش   اجرای   هدف   اساس   بر   حاضر   پژوهش 

. دارد   تاثیر   فیزیک   درس   در   آنها   بدفهمی   کاهش   یا   آموزان  دانش   یادگیری   افزایش   در   نهایت   در   که   است   آموزشی   روشی   معرفی 

 همچنین .  باشد   مفید درس   این آموزگاران   برای  تدریس   روش   و  درس   طرح   قالب   در  تواند   می   فیزیک  درس   ریزی   برنامه   در   بنابراین 

 کالس دو  آموزان  دانش   زیرا . گرفت  نظر   در  آزمایشی  ه نیم  پژوهش   یک  توان  می  ها  داده  گردآوری  روش  لحاظ  از  را  پژوهش   این 

 وابسته   متغیر   بر   کنترل   گروه  با   آموزشی   شیوه   یا  مداخله   اثر  و   اند   شده   گرفته   نظر   در   آزمایش  و   کنترل   گروه   های   آزمودنی   عنوان   به 

  اینکه   برای .  شود  می   بررسی   شوند   می   سنجیده   فیزیک   در   عملکرد   و   نگرش   یا   باورها   طریق   از   که   بدمفهومی   کاهش   یعنی   تحقیق 

 پایه  معدل  بررسی   با  و   اند  شده انتخاب   تجربی  علوم  رشته  از  آموزان  دانش همه  باشند  همگن   تقریبا   ها گروه  که  شود حاصل  اطمینان 

   . اند  بوده  همگن   کالس   هردو   قبلی  تحصیلی   پیشرفت   لحاظ   از   که   شد   مشخص   نهم 

 شیراز  شهرستان   دو   ناحیه   فربود   دبیرستان  تجربی   دهم   پایه   دوم   متوسطه   دختر   آموزان   دانش   کلیه   پژوهش   این  آماری   جامعه    

  معدل   یا   تحصیلی   پیشرفت   براساس   آموزان   دانش   تقریبی   بودن   همگن   آماری،   جامعه   عنوان   به   آموزان   دانش   این   انتخاب   دلیل .  هستند 

 پایه   در   باالتری   عملکرد   یا   تحصیلی   پیشرفت   که   آموزانی   دانش   معموال   فعلی،   شرایط   به   توجه   با .  است   اول   متوسطه   نهم  سال   پایانی 

 علوم   رشته   آموزان   دانش  که   است  این بر   انتظار.  دارند   باالتری  گرایش  تجربی   رشته   به  اند  داشته   علوم  و   ریاضی   دروس  در   بویژه  نهم 

 همگنی  عملکرد   و  نگرش  دارای  اول  متوسطه  دوره  فیزیک   درس  در  علوم  و   ریاضی  دروس  در آنها  پیشین  توانایی  به   توجه  با  تجربی 

  . باشند 

 گروه   در   سنتی   آموزشی   های   روش   زیرا .  است   دسترس   در   غیراحتمالی   گیری   نمونه   بصورت   پژوهش   این   در  گیری   نمونه   شیوه   

 شهرستان  2  ناحیه   فربد   دبیرستان  مدیریت  هماهنگی   با  که   شد   اجرا  هایی   کالس   برای   آزمایش  گروه  در   تصویری   رهیافت   و   کنترل 

 دبیرستان   در   که  است   بوده  آموز   دانش  60  شامل   نمونه   ندازه ا  . اند   داشته   درس   است   فیزیک   معلم   که   مطالعه   این   پژوهشگر   با  شیراز،



___________________________________________پویش در آموزش علوم پایهفصلنامه    

 نفره   30  گروه   دو   به   تصادفی   بصورت   دبیرستان   مدیریت   هماهنگی   با   که   بودند   کرده   انتخاب   را   فیزیک   درس   دهم،   پایه   در   شیراز   فربد 

  .  اند   شده   انتخاب   آزمایش   و  کنترل   های   گروه   بعنوان 

  با   که   است   شده   استفاده   ساخته   محقق   مقیاس   یک  از   فیزیک   به   آموزان   دانش   نگرش   یا   باورها   گیری   اندازه   برای   پژوهش   این   در 

 می  گویه  10 شامل  ساخته  محقق  مقیاس (. 1976 شرمن،  و  فنما )  است  شده  طراحی  ریاضی  به  نگرش   با   مرتبط  های  پرسشنامه  مطالعه 

 می   گیری   اندازه (  مخالف   کامل= 5  و   مخالف = 4ممتنع، = 3  موافق، = 2  موافق،   کامل = 1)   لیکرت   طیف   با   ها   گویه  از   هریک   که   باشد 

( مخالف   کامل = 1  و   مخالف=   2ممتنع، = 3  موافق، = 4  موافق،   کامل = 5) معکوس   بصورت   گویه   4  پرسشنامه   این  های   گویه   میان   از .  شوند 

  50  به   نگرش   مقدار   چه   هر .  دارد   قرار [  5و 50] بازه   در   صحیح   مقادیر   نگرش   مقیاس   بنابراین (.  1  پیوست )   شوند   می   گذاری   شماره 

 ضریب   مقدار .  است   فیزیک   درس  به   نسبت  آموز   دانش   بدفهمی   بودن   کمتر   یا  فیزیک   به   آموز   دانش   مثبت   نگرش   بیانگر   باشد   نزدیکتر 

 مقدارکه    است   آمده   بدست   0/ 95  آزمون  پس   در   و   89/0  برابر  آزمون   پیش  در   فیزیک  به   نگرش   گویه   10  برای   کرنباخ  آلفا  پایائی 

 . دهد   می   نشان  اتکین   کاری   اهمال   پرسشنامه   های   گویه  بین  را   خوبی   پایائی 

  است  شده  استفاده  ساخته  پژوهشگر  آزمون  یک   از   عملکرد  حوزه  در  آموزان  دانش  بین   در  ش بدمفهوم   میزان  گیری  اندازه  برای 

استید محترم مورد  .  است   شده   گزارش   2  پیوست  در   آن   های   سوال   که  و  معلمان  ارزیابی توسط  و سواالت  تأیید  روایی آزمون 

  سپس .  است   شده   گرفته   آموزان   دانش   از   امتیازی   20  آزمون  گروه،   هر   در   انرژی و    کار مبحث    دریس ت   از   پس   و   پیشاست.    قرارگرفته

 . ارزیابی قرار گرفته است مورد   فیزیک  عملکرد   نمرات  عنوان   به   مبحث،   دو   در  آموزان   دانش   نمرات  میانگین 

قرار  ل ی وتحل  ه ی تجز مورد  SPSS- 25 ی افزار آمار م نر   ط ی در مح   ی استنباط آمار  و  ی ف ی پژوهش با استفاده از آمار توص  ی ها  داده 

  گرفتند. 

 

 یآموزش   وه ی ش   ی روش اجرا 

 رهیافت  با   ECIRR  مدل   از  آزمایش  گروه  در  و   گردید   تدریس   سنتی   بصورت   ای   دقیقه   90  جلسه   9  طی   در  انرژی   و   کار   فصل 

 .است   شده   جلسه  هر مباحث    به  اجمالی  ای   اشاره   ، 3پیوست    در   برای تدریس این فصل استفاده شد.   تصویری   معمای 

و رهیافت معمای تصویری    ECIRR با روش (   کار  فرمول )   جابجایی   و   نیرو   کار،   بین  رابطه   موضوع   با   چهارم   جلسه   نمونه   بعنوان    

 :گردد   می   ارائه   شرح   بدین 

 بر   موثر   عوامل  و   تعریف   را   کار  مفهوم   که   شود   می   خواسته   آموزان   دانش   از  مرحله   دراین  (: Elicit)   استخراج  یا   اول   مرحله   

 آنها   بین   زیادی   بدمفهوش های .  کردند   مطرح   را   خود   فرضیات   و   کرده   شرکت   بحث   در   آموزان   دانش   همه .  کنند   بیان   را   کار   انجام 

 کنیم،   وارد   نیرو   جسمی   به   که   همین   کردند   می   تصور   نیز   تعدادی   و   دانستند   می   روزمره  کار   همان،   را   کار   تعدادی   مثال   . داشت   وجود 

 جابجایی   و   نیرو   راستای   به   آنها   از   بسیاری .  است   شده   انجام   بیشتری   کار   کنیم،  وارد   بیشتری   نیروی   چه   هر   نکه ای  یا .  است   شده   انجام   کار 

 دانش  از  تعدادی   البته .  کنند   می   تعبیر   کار   بودن   برداری   مفهوم   به   را  کار   بودن  مثبت   و   منفی   آنها   از   تعدادی   و   کنند   نمی   توجه  جسم 

 .اند  کرده   حفظ  را   مطالب  فقط  و   ندارند  ای   کننده   قانع  دلیل   اما  نیست  غلط   فرضیاتشان  آموزان 

 هر   آیا   مثال .  کند   ایجاد  آنها  ذهن   در  تعارضاتی   تا   پرسد  می   آموزان   دانش  از   را  سواالتی   معلم (: Comfort)  مقابله   یا  دوم  مرحله 

 دهیم،  قرار  سرجایش  مجدد  و  کرده  بلند   را  جسمی  که  وقتی   مثال  یا   ایم؟   داده  انجام  تری ش بی  کار  کنیم،  وارد  نیرو   دیواری  به   بیشتر  چه 

 همان   بر   نیز   تعدادی   و   دارند   تردید   تعدادی   و   شوند   می   متوجه   را   هایشان   بدمفهومش   تعدادی   مرحله   این   در   است؟   شده   انجام   کاری 

 . کنند   می   دفاع   آن   از  و  اند  مانده   بند   پای  خود   غلط   عقاید 

  فرضیات  اساس  بر   را   خود   دالیل   و  مفاهیم   تا   شود   می   خواسته   آموزان   دانش   از   مرحله   این   در (:  Identify)   شناسایی   سوم   مرحله 

 .   کنند   مقایسه   شان   دوستان   با  را   خود   فرضیات  و   دهند   توضیح   قبلی   مراحل 

 صحیحی   درک   به   آموزان   دانش   تا   شود   می   تصاویرتالش   مثال و استفاده از   ذکر   با  مرحله   این   در  (: Resolve) حل   چهارم   مرحله 

 (. 1  شکل )   برسند   واقعیت   از 
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  ده ی باشد. مطالب مجدد مرور شده و دوباره از دانش آموزان سوال پرس   ی مرحله م   ن ی مهم تر (:  Reinforce)   ت ی مرحله پنجم تقو

 ی م  ص ی کاهش تصورات غلط قابل تشخ  زان یو م  ده ی آنها گرد ی ر ی ادگی  زانی مرحله با توجه به جواب ها متوجه م ن ی شود که در ا ی م 

 باشد.   

 کار و انرژیمفاهیم نمونه تصاویر مفهومی مرتبط با .  1شکل  

 

 پژوهشافته های  ی 

 های پژوهش عبارت هستند از: فرضیه 

 دارد.  ر ی تاث  ک ی زی بر نگرش دانش آموزان به ف   ی ر ی تصو   ی معما   افتی ه با ر ECIRR   س یروش تدر ( 1

 ر ی تاث  ک یزی ف مفاهیم کار و انرژی در درس بر عملکرد دانش آموزان در  ی ر ی تصو  ی معما  افت ی ره با  ECIRR س ی روش تدر ( 2

 دارد.

های توصیفی )میانگین در مبحث کار و انرژی از آماره   ی ر یتصو   یمعما   افت ی ه با ر ECIRR   سی روش تدر منظور بررسی اثر  به 

بر نگرش به فیزیک و عملکرد دانش آموزان در مبحث  یافته توصیفی اثر روش تدریس فوق  و انحراف استاندارد( استفاده شد.  

 ارایه شده است.  1در جدول  به شرح زیرکار و انرژی 
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 نگرش به فیزیک و عملکرد دانش آموزان در مبحث کار و انرژی  یرهایمتغ مربوط به  یفیتوص  یآماره ها .1جدول  

 انحراف معیار  میانگین  نوع آزمون  گروه متغیر

 

 نگرش 

 17/6 67/32 آزمونپیش  آزمایش 

 33/4 9/44 پس آزمون

 96/6 23/26 پیش آزمون کنترل

 80/6 13/31 پس آزمون

 

 عملکرد

 33/1 53/10 پیش آزمون آزمایش 

 67/1 33/17 پس آزمون

 22/1 73/10 پیش آزمون کنترل

 31/1 38/14 پس آزمون
 

نگرش به فیزیک و عملکرد دانش آموزان در مبحث کار و انرژی به تفکیک    یرهایمتغنتایج مربوط به میانگین و انحراف معیار  

دهد در هر دو متغیر، نمره پس آزمون گروه آزمایش نسبت به نمره پیش آزمون  نشان می   1گروه های کنترل وآزمایش در جدول  

با رهیافت معمای تصویری برای این گروه   ECIRRتواند نتیجه اجرای روش آموزشی  می است که  ای داشتهرشد قابل مالحظه

 باشد. 

بمنظور استفاده از تحلیل کوواریانس برای حذف اثر پیش آزمون بر پس آزمون و باالبردن اعتبار درونی پژوهش، ابتدا الزم  

 ی رها ی متغ   ی برا   انس ی وار  ی همگن   ی برا ور آزمون لون  است یکسانی واریانس ها و همگنی شیب خط رگرسیون بررسی شود. بدین منظ 

 ارایه شده است.   2اجرا شده و نتایج آن در جدول  مداخله   ر ینگرش و عملکرد در پس آزمون در سطوح متغ 
 گروه ها انس ی وار   یهمگن  ی بررس  ی آزمون لون برانتایج  . 2جدول 

 مقدار احتمال درجه آزادی مخرج درجه آزادی صورت  F متغیر

 0/ 355 58 1 81/0 نگرش 

 0/ 501 58 1 46/0 عملکرد
 

 F )( 1و 58=) 0/ 81و   p>0/ 05شود )   ی درصد رد نم   5  ی در سطح خطا   انس یوار   ی نگرش در پس آزمون فرض برابر   ر یمتغ   ی برا 

 p>0/ 05)   ست ی دار ن   ی درصد معن   5  ی آزمون لون در سطح خطا در      ز ی عملکرد در پس آزمون ن   ری متغ   ی برا   انسی وار   ی همگن   ن ی مچن . ه 

 (.F ( 1و 58=) 0/ 46و  

مدل   4در جدول    منظور بررسی فقدان تعامل بین گروه ها و نمرات پیش آزمون بررسی شد.   به   ونی خط رگرس   ب ی ش   ی همگن 

آزمون و مداخله   ش ی نگرش در پ   ن ی نگرش، اثر تعامل ب   ر ی متغ   ی نگرش آمده است. برا   ی اصل   ر یهر دو متغ   ی برا   انس ی کوار   ل ی کامل تحل 

  ک ی در هر    ون ی خط رگرس   ب ی ش   ی فرض همگن   ن یبنابرا (.    F ( 1و 56=) 15/ 89و    p<0/ 01دار است )   ی درصد معن   ک ی   ی در سطح خطا 

آزمون و مداخله در سطح   شی عملکرد در پ   ن ی اثر تعامل ب   ک، ی زی عملکرد ف   ری متغ   ی شود. برا   ی نگرش رد م   ری متغ   ی برا از گروه ها  

از گروه   ک ی در هر    ون یخط رگرس   ب ی ش   ی فرض همگن   ن ی بنابرا(.    F ( 1و 56=) 0/ 201و    p>0/ 05)   ست ی دار ن   ی درصد معن   5  ی خطا 

 شود.  ی عملکرد رد نم  ر یمتغ   ی ها برا 

پاسخگویی به نتایج آزمون لون و همچنین همگنی شیب خط رگرسیون نشان می دهد که استفاه از تحلیل کوواریانس برای  

 فرضیه های پژوهش امکان پذیر است. 

 "دارد.   ر ی تاث   ک ی ز ی بر نگرش دانش آموزان به ف  ی ر ی تصو   ی معما   افتی ه با ر ECIRR   س ی روش تدر   ": اول   ه ی فرض بررسی 

نگرش در    ن یرابطه ب را نشان می دهد.    آزمون بر نگرش پس از آزمون   ش ی مداخله و نگرش در پ   انس ی کوار  ل ی تحل نتایج    3جدول  

دهد که    ی دار است و مقدار اندازه اثر نشان م   ی درصد معن   کی   ی در پس از آزمون در سطح خطا   ک ی ز یآزمون با نگرش به ف   ش ی پ 

گروه کنترل   ن ی درصد ب   ک ی   ی دار در سطح خطا   ی آماره آزمون تفاوت معن   ی دار   ی با توجه به سطح معن   ن ی است. همچن   ی رابطه قو   ن ی ا 



 ... یمعما رهیافتبا  ECIRR یریادگیثر مدل ا  ___________________________________________________________

 

کنترل و گروه آزمایش را نشان می گروه  ن ی نگرش ب  نی انگ ی م  ن ی ب ی تفاوت قو  انگر یمقدار اندازه اثر ب   دارد و  ود وج  ش ی و گروه آزما

   دهد. 
 آزمون بر نگرش پس از آزمون  ش یمداخله و سطوح نگرش در پ   ی اثر عامل ها یافته های مربوط به تحلیل کوواریانس برای  :  3ول د ج 

مفاهیم کار و انرژی در بر عملکرد دانش آموزان در    ی ر یتصو   ی معما   افت ی ره با    ECIRR  س ی روش تدر "ررسی فرضیه دوم:  

  "دارد.   ر ی تاث   ک ی ز یف درس  

همانطور که   را نشان می دهد.   آزمون بر عملکرد پس از آزمون   ش ی مداخله و عملکرد در پنتایج تحلیل کوواریانس اثر    4جدول  

در پس از آزمون در   ک ی زی آزمون با عملکرد ف   ش ی عملکرد دانش آموزان در پ  ن ی شود رابطه ب   ی مشاهده م   4از داده ها در جدول  

و   F( 1و 57=) p   ،05 /399<0/ 01است)   ی رابطه قو   ن ی دهد که ا   ی دار است و مقدار اندازه اثر نشان م   ی درصد معن   ک ی   ی سطح خطا 

88 /0 =ƞ     .) و گروه   کنترل گروه    ن ی درصد ب   ک ی   ی دار در سطح خطا   ی آماره آزمون تفاوت معن  ی دار   ی با توجه به سطح معن   ن ی همچن

کنترل و گروه گروه    ن یب   ن یدانش آموزان ب   ک ی ز ی عملکرد ف   ن ی انگ ی م   ن ی ب  ی تفاوت قو   انگر ی وجود دارد و مقدار اندازه اثر ب   ش ی آزما 

 (.   ƞ= 0/ 92و   F( 1و 57=) p   ،92 /649<0/ 01)   آزمایش را نشان می دهد 

 

 

 

 منبع
مجموع 

 مربعات
 Fآماره  میانگین مربعات  درجه آزادی 

مقدار 

 احتمال 
 اندازه اثر 

 81/0 000/0 71/77 47/1270 3 39/3811 مدل تصحیح شده 

 99/0 000/0 73/5352 04/87516 1 04/87516 ثابت

 75/0 000/0 78/169 87/2775 1 87/2775 گروه

 50/0 000/0 62/55 38/909 1 38/909 پیش آزمون 

 06/0 062/0 62/3 20/59 1 20/59 پیش آزمون *گروه

    35/16 56 59/915 خطا

     60 91443 کل

     59 98/4726 کل تصحیح شده

      81/0 ضریب تعیین 
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 آزمون بر عملکرد پس از آزمون  ش یمداخله و عملکرد در پ   انس ی کوار   لی تحل  یافته های مربوط به  :4جدول 

 

 

 گیری نتیجه بحث و  

بر نگرش دانش آموزان به   ی ر یتصو   ی معما   افت ی ه با ر ECIRR   س یروش تدر   "اول    هی پژوهش، فرض   ن ی ا  ی ها   افته ی بر اساس  

 می بر عملکرد دانش آموزان در مفاه   ی ر ی تصو   ی معما   افت ی با ره  ECIRR  س ی روش تدر   "دوم   ه ی فرض   ن ی و همچن"دارد.   ر ی تاث   ک ی زی ف 

نمرات نگرش و   ی عن ی   . اثر مثبت است   ن ی دار بود که ا  ی درصد معن  کی   ی در سطح خطا   "دارد.   ری تاث   ک ی زی در درس ف   ی کار و انرژ 

بوده است و  کنترل از نمرات گروه  شتر ی ( ب ی ر ی تصو  ی معما هیافت با ر   ECIRR ی ر ی ادگ ی )مدل  ش ی در گروه آزما ک ی زی عملکرد ف 

  ی ر ی تصو   ی معما   کرد ی با رو   ژه ی و ه  ب   ی ر ی ادگی در    ECIRR  ی ر ی ادگ ی ها در مورد استفاده از مدل    پژوهش .  اندازه اثر آن بزرگ است.  

. دارد   ی ( همخوان 2020) ی سی و فر   ن ی ( و آگست 2020و همکاران)   ی ان ی پژوهش با مطالعه د   ن ی ا   ج ینتا  انجام شده است.   ی بصورت محدود 

قابل  ج ی با نتا شده و استفاده  ی گاز جنبش ی تئور  از مفهوم بهبود درک دانش آموزان   ی برا  ECIRR ی ر ی ادگ ی  مدل  در این مطالعات، 

استفاده کاهش  و  ش یواکنش اکسا   مبحث در    برای کاهش بدمفهومش   ECIRR  ی ر یادگ ی از مدل    ن یشده است. همچن   د یی تا  ی توجه 

کاهش دهد    یی ای م ی تعادل ش  بحث در مورد م   ی را به خوب   بدمفهومش تواند    ی م   ECIRR  ی ریادگ ی مدل    ن، ی . عالوه بر اشده است 

استفاده شده است.  ی ر ی ادگی رسانه  کی مکمل، از فلش کارت ها به عنوان  کی به عنوان  ، در کار حاضر (. 2020و همکاران،   ی ان ی )د 

مثبت   ک ی زی ف   ی ر ی ادگ ی دهند و نگرش آنها را به    زه ی انگ   ی ر ی ادگ ی   جی و بهبود نتا   ی ر ی ادگ یتوانند به دانش آموزان در    ی م ها    فلش کارت 

کرده و آن را بهبود ببخشند. با استفاده از کمک  به دانش آموزان    م ی توانند در درک مفاه   ی فلش کارت م   ی رسانه ها   ن، ی د. همچن ن کن 

 کرد.   ی ری سخت و خسته کننده جلوگ  آموزش های و   ه اجرا کرد  ی را به خوب   ی ر ی ادگ ی توان روند   ی م  ی ر ی ادگ ی  ی ابزارها  ن ی ا 

 

 

 

 

 

 

مجموع  منبع

 مربعات

درجه  

 آزادی

میانگین 

 مربعات

مقدار  Fآماره 

 احتمال

اندازه  

 اثر

مدل  

 تصحیح شده 

55/221 2 77/110 72/485 000/0 95/0 

 65/0 000/0 07/107 42/24 1 42/24 ثابت

 92/0 000/0 92/649 22/148 1 22/148 گروه

پیش آزمون 

 عملکرد

01/91 1 01/91 05/399 000/0 88/0 

     57 13 خطا

     60 75/15323 کل 

کل تصحیح  

 شده 

55/234 59     

ضریب 

 تعیین

95/0      
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 1 پیوست   

 ی پژوهش بکار م  ی پاسخ ها برا   ن ی . چون ا د ی پاسخ ده   ر ی ز  یی را با توجه به راهنما   ر ی ز   ی ها   ه ی از گو  ک ی هر    ی دانش آموز گرام

 .د ی صداقت را در پاسخ خود داشته باش   ت ی رود خواهشمند است نها 

 نهم:               ه ی :                           معدل پاسن 

   خوب          متوسط                ف ی : ضع ی اض ی ر   مهارت 

 (. 5(      کامال  موافقم) 4(      موافقم) 3(     ممتنع) 2(      مخالفم) 1مخالفم)   کامال 

 پاسخ  گویه 

  است ی جالب  بسیاردرس  فیزیک

  * یادگیری فیزیک برای من بی اهمیت است.

  .می برمدر مدرسه لذت  فیزیکمن از مطالعه 

  .*من را عصبانی می کند فیزیکمطالعه 

  در آینده تمایل دارم درس فیزیک را بصورت پیشرفته آموزش ببینم. 

  را حل کنم.  فیزیکدر دیمن دوست دارم مسائل جد

  * .سردرگم هستم فیزیکدر کالس  اغلبمن 

  مبحث فیزیک در جهان واقعی کاربردهای زیادی دارد. 

  . من جذاب است یبرا درس فیزیک های چالش

  * فرمول های فیزیک بسیار پیچیده و سخت هستند.

 

 2 پیوست 
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 خالصه جلسات آموزش فصل کار و انرژی.  3پیوست  
 هدف  عنوان  جلسه 

جلسه  

 آشنایی 
 معارفه و آشنایی 

 آشنایی با دانش آموزان 

 ارزشیابی ورودی برای تشخیص تفاوت های فردی

 معرفی روش آموزشی جدید 

 انتظارات از دانش آموزان 

 انرژی جنبشی  اول 

(سوال از دانش آموزان در مورد مفهوم انرژی و انرژی جنبشی برای آگاهی از میزان  1

 دانش و درک آنها

در مورد انرژی جهت ایجاد تناقضاتی در ذهن دانش آموز خود )مثال   (ارائه سواالتی 2

 آیا اجسام ساکن انرژی دارند؟ در چه صورت جسم دارای انرژی جنبشی می باشد؟(

 (درخواست از دانش آموزان برای توضیح دادن فرضیات ذهنی 3

 (ارائه تصویر و ذکر مثال های روزمره به دانش آموز جهت درک واقعیت4

 (مرور مطلب و ذکر سوال جهت اطمینان از یادگیری دانش آموزان 5

 دوم 
جابجایی، نیرو و یادآوری  

 قوانین نیوتن 

(درخواست از دانش آموزان جهت ارایه فرضیات ذهنی خود از مفهوم جابجایی و  1

 تفاوت آن با مسافت طی شده و دیدگاه دانش آموزان در مورد مفهوم نیرو و قوانین نیوتن 

د تناقض در دانش آموزان از طریق  سواالتی در مورد تفاوت جابجایی و  (ایجا2

 مسافت و رابطه نیرو و شتاب و ..... 

(اجازه به دانش آموزان جهت ارایه دالیل فرضیات ذهنی خود و مقایسه آن با  3

 سایردانش آموزان 

 (با ارائه تصویر و ذکر مثال های روزمره به دانش آموز جهت درک واقعیت4

 ر مطالب تدریس شده و اطمینان از میزان یادگیری (مرو5

 کار سوم

(نظر دانش آموزان در مورد مفهوم کار و شرط انجام کار و عوامل موثر بر میزان کار  1

 انجام شده سوال می شود. 

(ایجاد درگیری ذهنی برای دانش آموزان از طریق طرح سواالتی در مورد کار )آیا  2

نیرو کاری انجام می شود یا اینکه ممکن است جابجایی صورت  فقط به صرف وارد کردن 

 بگیرد ولی کاری انجام نشود؟(.

(درخواست از دانش آموزان جهت ارایه دالیل  دیدگاههایشان و مقایسه فرضیات  3

 خود با دیگران. 



___________________________________________پویش در آموزش علوم پایهفصلنامه    

 (ارایه مثال های عینی و تصاویر مرتبط با موضوع جهت درک واقعیت ها4

 مجدد میزان یادگیری آنها  (تکرار مطالب و ارزیابی5

 چهارم
رابطه بین کار، نیرو و  

 جابجایی )فرمول کار( 

(نظر دانش آموزان در مورد روابط بین کار، نیرو و جابجایی سوال می گردد تا پیشینه  1

 ذهنی آنها کشف شود. 

(پرسیدن سواالتی از دانش آموزان و ایجاد تعارض در ذهن آنها )مثال: آیا هرچه نیرو  2

 باشد، کار بیشتری  انجام می شود؟(. بیشتر

 (درخواست از دانش آموزان برای اریه دالیل فرضیات ذهنی خود 3

(با ارائه تصویر و ذکر مثال های از زندگی روزمره به دانش آموز کمک میکنند تا به  4

 درک واقعیت پی ببرد.

 (مرور مطالب و اطمینان از میزان یاد گیری 5

 پنجم 
جنبشی و  رابطه انرژی 

 کار)قضیه کار و انرژی( 

(از دانش آموزان خواسته می شود که فرضیات  خود را در مورد رابطه کار و انرژی  1

 جنبشی مطرح کنند.

(سواالتی )مانند آیا وقتیکه جسم با سرعت ثابت حرکت می کند، کار انجام می  2

 شود؟( از دانش آموزان پرسیده می شود تا ذهن آنها درگیر شود. 

 واست از دانش آموزان برای اریه دالیل فرضیات خود (درخ3

(با ذکر مثال  و تصاویر مربوطه به دانش آموزان جهت اینکه به واقعیت علمی آگاه  4

 شوند. 

(مجددا با دانش آموزان مطالب مرور و با طرح سواالتی از میزان یادگیری و کاهش 5

 تصورات غلط آنها آگاه می شویم. 

 ششم
پتانسیل و انواع آن و  انرژی 

 رابطه آن با کار 

(از دانش آموزان خواسته می شود که فرضیات  خود را در مورد مفهوم انرژی  1

 پتانسیل و انواع آن بیان کنند.

(سواالتی از دانش آموزان در مورد انواع انرژی پتانسیل )آیا فنر فشرده شده یا آب  2

 ه می شود تا ذهن آنها درگیر شود. ذخیره شده در پشت یک سد انرژی دارد؟(  پرسید 

 (درخواست از دانش آموزان برای ارایه  فرضیات خود و مقایسه آن با سایرین.3

 (ارائه تصویر و ذکر مثال به دانش آموزان  جهت یادگیری 4

 (مرور مطالب و پرسش مجدد سواالت برای اطمینان از میزان یاد گیری 5

 قانون پایستگی انرژی  هفتم

موزان در مورد تغییرات انرژی پتانسیل و جنبشی و تبدیل آنها به همدیگر  (از دانش آ1

 و انرژی مکانیکی سوال می شود تا تصورات ذهنی آنها کشف گردد. 

(سواالتی در مورد انرژی مکانیکی با بودن نیرو های اتالفی و نبود نیروی اتالفی  2

 پرسیده می شود تا تناقضاتی در ذهن آنها ایجاد گردد. 

 (درخواست از دانش آموزان برای اریه دالیل فرضیات خود 3

(با مثال و تصاویر به دانش آموزان جهت فهم انرژی و قانون پایستگی کمک می  4

 گردد. 

 (مرور مطالب و پرسیدن سواالت و اطمینان از میزان یاد گیری 5

 توان وبازده  هشتم 

ا به میزان آگاهی آن پی  (از دانش آموزان در مورد توان و بازده  سوال می شود ت1

 ببریم. 

(سواالتی در مورد توان و بازده پرسیده می شود تا تناقضاتی در ذهن آنها ایجاد  2

 گردد. 

 (درخواست از دانش آموزان برای اریه دالیل فرضیات خود 3

(با طرح مثال و تصاویر به دانش آموزان جهت فهم موضوع و درک آن کمک می  4

 شود.

 ن سواالت و اطمینان از میزان یاد گیری (مرور مطالب و پرسید 5

 نهم
رفع اشکال و برگزاری  

 آزمون
 آگاهی از میزان یادگیری دانش آموزان و درصورت نیاز تکرار مجدد مطالب.
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