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Abstract: 

Purpose: All human developments and accomplishment are resulted from 

learning. it is necessary to use the new teaching methods that are essential for 

learners' conceptual learning. One of these teaching methods, teaching method 

with a modeling approach, which  are used from real-world problems.The purpose 

of present the effect of teaching physics with a modeling approach on improving 

students' learning and eliminate Misconception 

Method: For this purpose, we selected A sample with multi-stage cluster 

sampling method of 40 people from the Statistical Society students of 

Experimental second male students. And they were randomly divided into 

experimental and control groups. In order to assessment of learning and eliminate 

Misconception, we benefit from some tests .In data analysis, was used descriptive 

statistic, analysis of covariance, Kolmogorov-smrinov test and chi-square testing. 

Finding: The results showed that:  teaching by modeling on academic 

achievement and correcting misconception has a positive effect. In fact, the 

research results indicate that modeling can improve the process of formation of 

knowledge structure in learners and thus increase their understanding of the 

concepts of science. 

Abstract (Extended): In the contemporary era, education based upon learning 

theories has become a major and important issue. New educational methods seek 

to develop creative and innovative citizens who are ready to live in the new era. 

We may say that the main mission of education and development is enabling all 

individuals to fully develop their talents and recognize their creative abilities. 
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Although this goal might seem difficult and far-fetched, it is a crucial step to 

creating a fair world which is a better place to live. With the current approach, 

physics is a difficult science based upon mathematics which can be understood 

only by the few talented and capable students. However, understanding the ideas 

hidden behind most of the concepts of physics and its applications are beyond the 

capabilities of everybody. There are new techniques through which links can be 

established between physics and the real world. Utilizing the modeling method 

can be really effective as real questions are utilized. 

A modeling problem can show a comprehensive and full picture of application of 

physics in society to students.In the new methods, transferring knowledge through 

teacher and books to students and bonuses have been replaced by building 

knowledge through significant learning. Misconceptions have a great influence on 

the learning level of the students and are a great barrier in gaining knowledge. 

Despite the great efforts made by teacher, students do not get to realize the basic 

ideas and views in the class.One of the main features of a modeling problem is 

that it must be situation-based and adapted from the real world.In the present 

research, teaching through modeling is the independent variable and educational 

development and misconceptions are dependent variables. To measure the 

educational development of the students, the homogeneity of both experiment and 

witness groups in the pretest were investigated and finally the correctness of the 

hypotheses was checked. The present research is conducted through the quasi-

experimental method through pretest and post-test for the control and experiment 

group.For this purpose, pretests were administered on experiment and control 

groups. As for the experiment group, lesson plans were prepared for each session 

and problems associated with the real world were put forward, and students were 

asked to discuss the questions with other members of the group and solve them.  

The data collection tool in this research is a researcher made questionnaire whose 

validity and stability were confirmed and measured by physics instructors and 

experienced teachers. Cronbach’s alpha was utilized to measure the validity of 

questions. In the present research, teaching through modeling is the independent 

variable and educational development and misconceptions are dependent 

variables. To measure the educational development of the students, the 

homogeneity of both experiment and witness groups in the pretest were 

investigated and finally the correctness of the hypotheses was checked. The 

present paper sought to answer this question whether modeling teaching method 

can result in educational progress of the students and remove their misconceptions 

or not.we can say that modeling is one of the active methods of teaching. In other 
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words, as the unilateral role of the teacher in class becomes less and less, the role 

of the students in learning becomes more prominent and the level of interaction 

between students and teacher enhances. This results in development of individual 

skills and their prosperity. In this method, students participate in discussions, 

interpret data, propose new methods for solving problems, describe solutions and 

explain concepts through their own words.Describing the reason, we can say that 

as modeling method utilizes problem solving in the form of group work, students 

will have a higher sense of responsibility and express their ideas without fear and 

discuss and exchange their ideas. Furthermore, they will have time to realize their 

mistakes and analyze the examples taken from the real world, thus some of their 

misconceptions will be removed. 

These results are in line with the researches conducted by Koballa et al (1998), 

Symeou (2005), Rosenquist and Mc Dermot (1986) and Redish (2003). 

Koballa et al (1998) have pointed to this fact that the level of students’ 

comprehension through modeling goes up and this will result in signification of 

their knowledge structure. A paper has been written by Ronsokit and Mc Dermot 

titled (1986). This article is based on the observation of real movements and 

develops a conceptual understanding of cinematic concepts. 

Symeou (2005) in his paper titled “Translation of structuralism in educational 

design: potentials and restraints” states that teachers need to put students in center 

in the process of gaining significant learning. Teachers must switch from class 

reference to guide, consultant and facilitator of learning. They must also use real 

issues for educational materials and goals.  

Redish (2003) in a paper titled “Teaching physics with the physics suite” state that 

researches indicate modeling enhances the students’ level of comprehending 

scientific concepts and it helps give significance to concepts. 

Keywords: teaching physics, modeling, learning, Misconception 
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سازی بر بهبود یادگیری و رفع آموزش فیزیک با رویکرد مدل تأثیربررسی 

 آموزاندانش هایفهمیکج

 ۴، رضا رشیدی3، جاوید ضمیرانوری۲، فاطمه احمدی*1ابوالفضل عزیزی

 

 چکیده

هاي وشبا توجه به اهمیت آموزش علوم، استفاده از ر است. یادگیري بشري محصول و دستاوردهاي هاپیشرفت تمام هدف:

ست سازي اها، روش تدریس با رویکرد مدلنوین تدریس براي یادگیري مفهومی فراگیران ضروري است. یکی از این روش

اهیم آموزش مف تأثیرشود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی براي تشریح مباحث درسی از مسائل دنیاي واقعی استفاده می که

  ان است.آموزدانش هايفهمیکجرفع  سازي بر بهبود یادگیري وفیزیک به روش مدل

ان آموزدانشنفر از جامعه آماري  40به حجم  ايچندمرحلهاي خوشه گیرينمونهبراي این منظور یک نمونه با روش   روش:

تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. براي  طوربهپسر سال دوم تجربی شهرستان دامغان انتخاب شد و 

 ان از آزمون محقق آموزدانش هايفهمیکجیادگیري و رفع  سنجش

آمار توصیفی، تحلیل استنباطی کواریانس، آزمون کلموگراف  هايشاخصها از ساخته استفاده گردید. در تحلیل داده

 اسمیرنوف و خی دو استفاده شد. 

بت دارد. مث تأثیر هافهمیکجدگیري و اصالح سازي بر بهبود یانتایج این پژوهش نشان داد که آموزش به روش مدل یافته:

ساختار دانش در فراگیران را بهبود  گیريشکلتوان فرآیند سازي مینتایج تحقیق حاکی از آن است که  با مدل درواقع

 را  از مفاهیم علوم افزایش داد.  هاآنبخشید و میزان درك 

 یفهمکجسازي، یادگیري، آموزش فیزیک، مدل: هاکلیدواژه
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 مقدمه

 هايروش هدف است. شده تبدیل مهم امري به یادگیري هاينظریه بر با تکیه آموزش معاصر، دوران در

باشند.  آماده جدید عصر در زندگی براي که است متفکر و خالق شهروندانی جدید پرورش آموزشی

 ضروري زیستن براي ربهت و ترعادالنه جهانی به نیل جهت اما در است، دشوار چند هر هدف این حصول

آموزان در رسیدن به در تدریس، کمک به دانشهدف هر معلمی  .(Larson, 2009) شودمی محسوب

ی گیرند ولمعلمان همیشه از این که بیشترین تالش خود را به کار می حالباایناهداف آموزش است. 

ابند، نگران هستند. تحقیقات وسیع یآموزان مفاهیم ارائه شده در کالس را در نمیتعداد زیادي از دانش

آموزش فیزیک نشان داد که آموزش سنتی فیزیک در مورد درصد  در زمینهتعداد زیادي از محققان 

 هاآنآموزان درس فیزیک را دوست ندارند؛ خیلی از نیست. بسیاري از دانش مؤثرزیادي از شاگردان 

 هاآناز  ندارد و بسیاري بلندمدتشانا اهداف کنند که فیزیک هیچ ارتباطی با زندگی شخصی یفکر می

 ,Redish) مانندهاي آموزشی پیشرفته ناکام میهاي الزم جهت موفقیت در دورهدر کسب مهارت

این چالش، شاید پیامد نگرش سنتی به فیزیک است. فیزیک با نگرش سنتی، علمی دشوار و . (2003

د کمی از شاگردان توانا، قادر به درك و فهم آن بوده رود که تنها تعدامبتنی بر ریاضیات به شمار می

هاي نهفته در پشت بیشتر مفاهیم فیزیک و کاربردهاي و هستند. این در حالی است که درك ایده

 . (Arnold, 2006) در زندگی روزانه براي همه میسر است هاآن

شهود  ش از اکتسابگردیده و شاگرد پی تأکیددر نگرش سنتی آموزش فیزیک، بر تفکر فرمولی 

مفهومی و عینی، درگیر حل ریاضی و فرمولی شده و مفاهیم در ذهنش حالت انتزاعی خواهند داشت. 

منفعل  هايکنندهدریافت آموزاندر آن دانش که علوم کنونی و سنتی آموزش شیوه متأسفانه

موزان را به نحو آي خطیر یادگیري و آموزش براي عموم دانشاند، نتوانسته است وظیفهاطالعات

آموز ملموس نیست و از دنیاي واقعی چون مفاهیم و مسائل ارائه شده براي دانشمطلوب انجام دهد و 

 کند، در نتیجه شاهد افت تحصیلی در نظامآموز ایجاد انگیزه نمیگرفته نشده است، بنابراین در دانش

، موقعیت Thorndike  (1898)، از جملهپردازان یادگیري رفتارگرااز دیدگاه نظریهباشیم. آموزشی می

به  درس کالس هايکرد تا آموخته زندگی واقعی نزدیک یادگیري را باید تا آنجا که ممکن است به

  .(Hergenhahn, 2004) انتقال باشند زندگی قابل محیط

قعی اارتباط بین فیزیک و دنیاي و هاآنتوان با استفاده از هاي جدیدي وجود دارد که میتکنیک

ه تواند در این رابطواقعی، می سؤاالتسازي، به دلیل استفاده از گیري از روش مدلرا برقرار نمود.  بهره
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ی تواند تصور جامع و کاملسازي، مییک مسئله مدلشود. واقعی استفاده می سؤاالتمفید باشد. زیرا از 

 گراییبر ساختیزه دهد. بر اساس دیدگاه آموزان بدهد و به آنان انگاز کاربرد فیزیک در جامعه به دانش

آموزان باید ضمن حل مسائل با خود و دیگران به صحبت دانش Vygotsky  (1896)اجتماعی –فرهنگی

-آموزان در نحوه فرمولشود. زیرا دانشهاي گروهی تقویت میسازي، بحثبپردازند. در فرآیند مدل

ربوط و نامربوط با خود و دیگران به بحث و گفتگو بندي مسائل و نمادگذاري و شناسایی متغیرهاي م

 دهد.سازي، ظرفیت شنیدن، درك، تفسیر و ارتباط با دیگران را افزایش میپردازند. در حقیقت مدلمی

از دانشگاه ایالتی آریزونا براي آموزش فیزیک   Hestenes (2006)سازي رامدلآموزش فیزیک با روش 

 اندها در آموزش فیزیک حمایت کردهسال از کاربرد مدل 20بیش از براي مدت  هاآنطراحی کردند. 

(Etkina, 2006). 
آموزان، زمینه مدار یا سازي این است که براي دانشهاي یک مسئله مدلترین ویژگییکی از مهم

یک فرهنگ الزامًا  مسائل متناسب با شده باشد. لذا گرفته آنان موقعیت مدار باشد و از دنیاي واقعی

مثالً موضوع گرد و غبار براي ساکنین نواحی غرب کشور، یک مثال  ها نیست.متناسب با سایر فرهنگ

 زمینه مدار« مه»یا « بارش»براي فرد دیگري در شمال کشور مثالً  کهدرحالیکاماًل زمینه مدار است 

ا تناسب بآموزان ملموس باشد، یعنی مسازي براي دانشاست که مسائل مدل ضرورياست. همچنین 

ه نظر واقعی ب دیگربیانبهباشد و  هاآنفرهنگی و موقعیت جغرافیایی  –سن، شرایط زندگی اجتماعی

یزیک آموزان را به فتوانند دانشهایی میباشد. چنین فعالیت برانگیزچالشبرسد تا اینکه برایشان 

 .(Clemens, 1996)شود.  هاآنمانع ایجاد نگرش منفی نسبت به فیزیک در  کمدستسازد یا  مندعالقه

آموزان بتوانند براي آنچه آموزش آموزان آموزش دهیم اگر دانشرا به دانشزمانی که قرار است مفهومی 

ته گیرد. البتر صورت میشود دلیل و معنایی در محیط اطراف بیابند یادگیري بسیار راحتداده می

ه براي گیرند کبزرگسال نیز زمانی بهتر یاد میآموزان نیست بلکه یادگیرندگان این امر خاص دانش

 Research and Curriculum)آموزند دلیلی در ارتباط با زندگی و محیط روزمره بیابندآنچه می

Planning Organization, 2012) . 

بندي، حل مرحله؛ فرمول 4سازي داراي یک مسئله مدل Blum and Galbraith (2007)  از نظر

سازي به دنبال حل مسائلی هستیم که مربوط به واب و ارزیابی است. در کالس مدل، تفسیر جمسئله

 براي هاآن فرصت به دادن باعث مسئله یک با انآموزدانش کردن روبه ز باشد. روآمودنیاي واقعی دانش

 فرصت هاآن به شود،می کردن کشف هیجان در بردن از لذت و خود دانش بردن کار به کردن، خطا

 را خود هايفرضیه سازي کنند( وکنند )فرضیه گیريتصمیم گوناگون هايموضوع در تا شودمی دهدا
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 حل مسئله براي را جدید مهارت یا دانش آموزانمسئله دانش تدریس حل روش طریق از .کنند اجرا

 محوري مسئله اساس بر گیرند. یادگیريفرا می دارند زندگیشان با نزدیک ارتباط که کاري تکمیل یا

  .(Morsali, 2012) واقعی دارند زندگی هايموقعیت با تنگاتنگ ارتباطی که پردازدمی مسائلی به

Dewey (1933) سوي از علمی پژوهش روش کار بردن به آموزش، روش بهترین که است آن بر 

 در همسئل پاسخ یک به رسیدن براي دانشمند یا پژوهنده یک که روشی است. همان آموزاندانش خود

 پاسخ یافتن براي کند،می طرح دقیق پرسشی مبهم، با وضعیتی شدن رو رو به از پس گیرد. اومی پیش

 و رسدمی هاییپاسخ یا پاسخ به آورده، فراهم اطالعاتی که زمینه در ،پردازدمی اطالعات به گردآوري

 ,Dewey)گردد مطمئن هانآنادرستی  یا درستی از تا پردازدمی هاپاسخ آزمایش و به سنجش سرانجام

ترین وظیفه معلمان در نظریه آموزشی آزوبل، پیدا کردن ارتباط بین محتواي اطالعات مهم. (1993

از این رو دانش موجود یادگیرنده در  هاي مختلف آن است.ان و بین قسمتآموزدانشقدیم و جدید 

یدا ربط پ هاآنهاي جدید بایستی به هنگام یادگیري از اهمیت فراوان برخوردار است، چرا که یادگیري

 هايپدیده در مورد خالی ذهن با انآموزدانش که دهدمی نشان مطالعات .(Kordnoghabi, 2007) کند

 حاصل یا و فردي آنان تجربیات حاصل که دارند عقایدي آنان اغلب و شوندنمی کالس وارد طبیعی

 طبق شود.می ذهنی نامیده زمینهپیش آنان قبلی دانش این اند.دیده مدرسه در که است سنتی آموزش

 کندمی کمک ما به کهاول این هستند. اهمیت حائز نظر دو از هازمینهپیش این Redish (2003)نظر 

 یا گوییممی هاآن به را که مطالبی است ممکن چگونه و کننداشتباهاتی می چه اغلب آنان بفهمیم

 آنان هايپرسش به کند بهترمی کمک دوم اینکه نمایند. تفسیر نادرستی طرز به خوانندمی خودشان

 فهمیکجایجاد  از و رسد بفهمیممی نظر به ساده بسیار که را پرسش یک از آنان منظور و دهیم پاسخ

ي شاگردان را در نظر بگیریم و دارد که اگر اطالعات اولیههمچنین ردیش بیان میجلوگیري کنیم. 

قادر به فهم آن هستند، شروع نماییم، در این صورت  هاآنهایی که الب و استداللکار تدریس را با مط

 ,Redish)هایشان در فیزیک ایجاد نمودتوان احساس خوبی در شاگردان نسبت به خود و تواناییمی

2003). 
 ان دارند و تبدیل به مانعی در کسب دانشآموزدانشزیادي بر چگونگی یادگیري  تأثیرها فهمیکج

قبلی، افکار و باورهاي غیرعلمی، و مفاهیم درهم اشاره  تصوراتبه  فهمیکج . (Haluk, 2004)اندشده

آموزان با تفسیر علمی مدرن کامالً مغایر است. دانش دهد که در آن عقایدنشان میو حالتی را  کندمی

یادگیري در -ددهیدر فرایند کلی یا مهمان در دروس مختلف، تهدیدي آموزدانش فهمیکجامروزه 

د گیرد. با وجوها طیفی گسترده از مفاهیم علمی را در بر میفهمیکجسطح مدرسه یا دانشگاه است. 
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کنند. حتی هاي اساسی را در کالس درك نمیها و دیدگاهآموزان ایدهتالش بسیار زیاد معلمان، دانش

ویند گاي درست پاسخ صحیح را میان فقط با حفظ کردن کلمات و استفاده آن در جآموزدانشبهترین 

هاي حل افتد. فراهم کردن چالشکنند و یادگیري معنادار اتفاق نمیرا درك نمی هاآنولی مفهوم 

 ان به درك محتوا نیازمند شوندآموزدانششود تا اي که برگرفته از زندگی واقعی است باعث میمسئله

 د انجام دهند. هاي خوفهمیکجو تمام تالششان را براي شناسایی 

Malcom Wells (1995) سازي براي آموزش فیزیک دبیرستانروش مدل"اي با عنوان در مقاله" 

پرداخته  "روش سنتی"و  "سازيروش مدل"، "پرسش مشارکتی"به آموزش مکانیک به سه روش 

آزمون مکانیک به این نتیجه رسید که در کالس درس سنتی درك هاي پساست. با بررسی نمره

سازي بر وجود دارد. چون روش مدل سازيمدلتري از مفاهیم پایه نیوتنی نسبت به کالس ضعیف

 یابد.تر توسعه میتر و مطمئنمفاهیم پایه تمرکز دارد؛ مهارت حل مسئله آسان

Lvstagva (2003)  که با هدف  "در یادگیري فیزیک سازيمدلآموزش "در پژوهشی تحت عنوان

اي معلمان فیزیک دوره دبیرستان صورت گرفته است، به این نتیجه رسید که ههاي حرفتوسعه مهارت

آموزان در امر یادگیري فعاالنه شرکت کنند. شود که دانشانجام می مؤثر طوربهیادگیري فیزیک زمانی 

 هاي نوین تدریس پی برد.توان به اهمیت روشبنابراین می

Hestenes (2006) به مقایسه  "سازي در علومهایی براي نظریه مدلدداشتیا"اي با عنوان در مقاله

فیزیک دبیرستان که در  آموزدانش 7500سازي بر روي روش تدریس سنتی و روش تدریس مدل

( شرکت کرده بودند، پرداخته است. نتایج این 1995 – 1998سازي )پروژه آموزش با رویکرد مدل

است  %26آموزان در آموزش سنتی حدود دانش FCIدهد که میانگین نمرات آزمون تحقیق نشان می

)آستانه درك مکانیک نیوتنی( است. در نتیجه عملکرد خوبی نسبت به آموزش به  %60و کامالً زیر

 اند.سازي نداشتهروش مدل

سازي را بر بهبود یادگیري و آموزش به روش مدل تأثیربنابراین در این پژوهش بر آن برآمدیم تا 

بایست یکی از مباحث فیزیک را انتخاب در فیزیک، مورد بررسی قرار دهیم. لذا می هافهمیکجرفع 

. یکی از مباحث فیزیک، دهیممیسازي مورد ارزیابی قرار کرده و آموزش آن مبحث را به روش مدل

از فیزیک است که آموزش آن در سطح دبیرستان همواره مبحث مکانیک است. مکانیک بخش مهمی 

ه بوده است. پس پژوهش براي حصول روشی کارآمد در آموزش این مبحث ضروري با مشکل مواج

ي نماید. با توجه به آنچه گفته شد آموزش فیزیک مبتنی بر فرمول و جدا از جهان واقعی با شیوهمی
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گفتار و سخنرانی، آموزشی ناکارآمد است و قادر به ایجاد شهود و بینش واقعی در شاگردان نیست. 

 انگیزجانهیمکانیک نیوتنی موضوعی  کهدرحالیبرد. شوق یادگیري فیزیک را از بین میضمن اینکه 

را  توان فهم فیزیکهاي نوین میاست و بیشترین ارتباط را با دنیاي واقعی دارد. با استفاده از شیوه

 آسان نمود. هاآنبراي همه شاگردان بدون توجه به توانایی علمی و ریاضی 

 زیر انتخاب شدند: صورتبههاي این پژوهش بنابراین فرضیه

بهبود یادگیري  سنتی در مبحث سینماتیک، به روش با مقایسه سازي درآموزش به روش مدل -1

 انجامد.آموزان میتر در دانشمطلوب

 انآموزدانش هايفهمیکجمیزان  توانسازي در مبحث سینماتیک میبا آموزش به روش مدل -2

 نمود. اصالح را هاآن داد و کاهش مبحث این در را

 روش پژوهش

آزمون براي دو گروه کنترل و آزمون و پسپژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی طرح پیش    

ان پسر سال دوم تجربی آموزدانششود. جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه آزمایش استفاده می

مشغول به تحصیل بودند. حجم جامعه  1394-1395باشد که در سال مدارس شهرستان دامغان می

نفر از  40بود که نمونه این پژوهش شامل  400وپرورشآموزشآماري براساس گزارش اداره 

گیري نفر گروه آزمایش بود که با روش نمونه 20نفر گروه گواه و  20ان پسر سال دوم تجربی، آموزدانش

اي از بین مناطق شهر دامغان بتدا منطقهصورت که ااند، بدیناي انتخاب شدهاي چندمرحلهخوشه

دو  تصادفی انتخاب شد. از بین صورتبههاي پسرانه یک دبیرستان انتخاب سپس از بین دبیرستان

نتخاب گروه گواه ا عنوانبهگروه آزمایش و یک کالس  عنوانبهتصادفی یک کالس  صورتبهدبیرستان 

 گردید. 

سازي انجام شد. براي این ر گروه آزمایش به شیوه مدلآموزش در گروه گواه به شیوه سنتی و د

آزمون به عمل آمد. سپس در گروه آزمایش براي هر هاي آزمایش و کنترل پیشمنظور ابتدا از گروه

هایی که با و در هر جلسه تدریس، مسئله آن تهیه و تنظیم شد جلسه تدریس، طرح درس مناسب

شد بعد از اتمام درس مربوطه، ان خواسته میآموزدانشاز دنیاي واقعی در ارتباط بودند، طرح، و 

ه ابتدا ک صورتبدینکردند. را حل می سؤاالتیکدیگر،  نظرتبادلرا با اعضاي گروه مطرح و با  سؤاالت

تایی تقسیم کردیم. بعد از مشورت با تنی چند از  4گروه  5موجود در کالس را به  آموزدانش 20

مثال انتخاب گردید. در جلسات تدریس، بعد از دادن  4براي هر جلسه اساتید و دبیران فیزیک 
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جداگانه براي هر  طوربههایی را که از قبل آماده شده بود و ، مثالموردنظرتوضیحاتی راجع به مبحث 

آموزان قرار دادیم. سپس اعضاي گروه شروع به مشورت با گروه تکثیر گردیده بود، در اختیار دانش

ها راجع به راجع به مسئله پرداختند. بعد از دقایقی نظرات گروه نظرتبادلو به بحث و  یکدیگر کردند

ها با همدیگر، جواب نهایی مسئله معین آوري شد و بعد از بحث و بررسی سایر گروهحل مسئله جمع

 ندکردرفتند و دوباره مراحل ذکر شده را طی میآموزان سراغ مسئله بعدي میگشت. سپس دانشمی

شد. آموزش مبحث سینماتیک در هر دو گروه کنترل مسئله طراحی شده، بررسی می 4تا در نهایت، 

از هر دو گروه گرفته  آزمونپسساعته اجرا شد. بعد از اتمام مبحث  5/1ي جلسه 6و آزمایش، به مدت 

 شد.

هاي همیفکجآزمون در هر دو گروه کنترل و آزمایش، تعداد آزمون و پسبعد از اجراي پیش

هاي محققین مختلف در مبحث که از پژوهشفهمیکجگانه  6مشاهده شده براي هر یک از انواع 

استفاده گردید، مورد  هاآنآزمون از  سؤاالتسینماتیک، مورد مطالعه قرار گرفته بود و در طراحی 

در  فهمیکج وجود معناي به هاي نادرستپاسخ غالباً  ايچهار گزینه هايآزمون شمارش قرار گرفت. در

هاي نادرست ناشی از فقدان دانش یا اشتباه شود. این در حالی است که گاهی پاسخنظر گرفته می

)گزینه مطمئن هستم( اطمینان خود را  سطح آموزکه دانشاین به این تحقیق با توجه است. لذا در

 دانش فقدان و فهمیین کجب باالیی دقت با توانمی کند،مشخص می سؤالها در هر نسبت به پاسخ

، "تصادفی زدم"یا  "شک دارم"اطمینان  سطح هاي نادرستی که باقائل شد. در این حالت پاسخ تمایز

 شود. محسوب نمی فهمیکج همراه هستند،

 هاابزار گردآوری داده

از  این آزمون ترکیبی سؤاالتها در این تحقیق، آزمون محقق ساخته است. ابزار گردآوري داده

 هاي استاندارد ارزیابی محتوایی است که توسط)این آزمون یکی از آزمون 1FCIآزمون  سؤاالت

Hestenes (2006)  و همکارانش در دانشگاه ایالتی آریزونا طراحی شده است. این آزمون ارزیابی شامل

شورت با م که باشدمی سؤاالتیاي در مبحث دینامیک و سینماتیک است( و چند گزینه سؤالتعدادي 

اي چهار گزینه سؤال 20اساتید دانشگاه و برخی دبیران مجرب ساخته شده است. این آزمون شامل

نیز آمده است  "شک دارم"و  "تصادفی زدم"، "مطمئن هستم"سه گزینه  هاسؤالاست. در هر یک از 

                                                      
1. Force Concept Inventory 
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. کندشخص می، سطح اطمینان خود را نیز نسبت به جواب مموردنظرآموز پس از دادن جواب که دانش

مالك، توسط اساتید، آموزشگران  وابسته به صورتبه صوري)ظاهري( و هم صورتبهآزمون، هم  روایی

ز آزمون ا سؤاالتآموزش فیزیک و نیز دبیران مجرب سنجیده شده است. براي تعین میزان پایایی 

ت آمد و از آنجا که بدس 752/0روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است که مقدار ضریب آلفا برابر با 

 آزمون محقق ساخته باشد. قبولقابلتواند گویاي پایایی محاسبه شده می 7/0مقداري بیش از 

 هاداده وتحلیلتجزیهروش 

متغیر مستقل و بهبود یادگیري و رفع  عنوانبهسازي در پژوهش حاضر آموزش به روش مدل

ها، پس از اطمینان از اند. جهت بررسی آزمون فرضیهها متغیر وابسته در نظر گرفته شدهفهمیکج

هاي آزمون، از روش آمار استنباطی تحلیل کواریانس براي مقایسه دو گروه اقدام برقرار بودن مفروضه

اف ها توزیع نرمال متغیرها است. جهت بررسی این مفروضه از آزمون کلموگرشد. یکی از مفروضه

 ،آزمونپسچه در  آزمونپیشاسمیرنوف بهره برده شد که نتایج آن نشان داد توزیع نمرات، چه در 

 در هر دو گروه کنترل و آزمایش در بهبود یادگیري، نرمال بوده است.  
 

: نتایج آزمون کلموگراف اسمیرنوف بهبود یادگیری1جدول   

 آماره گروه متغیر                            
ح سط

 معناداری
 توزیع نرمال

 بهبود یادگیری

 آزمونپیش
 دارد 225/0 941/0 آزمایش

 دارد 148/0 936/0 کنترل

 آزمونپس
 دارد 151/0 935/0 آزمایش

 دارد 239/0 943/0 کنترل

 

است. بنابراین فرضیه صفر در  05/0نشان داد که مقدار سطح معناداري باالتر از  1نتایج جدول 

ها در متغیرهاي گیرد و توزیع دادهقرار می تأییددرصد، مورد  95ها در سطح اطمینان این متغیر

 کنند. پژوهش از توزیع نرمال پیروي می

تعداد  به برابري با توجههاست. آزمون تحلیل کوواریانس، برابري واریانس هايفرضپیشیکی دیگر از 

 سئلهمنتایج بدست آمده از آزمون لوین نیز این نیست. البته  سازمشکل فرضپیشها، این افراد گروه

 ارایه شده است.  2. نتایج حاصل از این آزمون در جدول (<05/0P) کندمی تأییدرا 
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بهبود یادگیری برابری واریانس فرضپیشنتایج آزمون لوین جهت بررسی  -۲جدول   

 

 متغیر

 آزمون لوین

 سطح معناداري 2درجه آزادي 1درجه آزادي آماره

 116/0 38 1 582/2 بهبود یادگیري

 

دهد که هاي بدست آمده نشان میآخر، همگنی ضرایب رگرسیون است. یافته فرضپیش

(05/0P> در نتیجه این )ارایه  3گردد.  نتایج حاصل از این بررسی در جدول می تأییدنیز  فرضپیش

 شده است. 
 

ی بهبود یادگیریهمگنی ضرایب رگرسیون فرضپیشنتایج بررسی  -3جدول   

 سطح معناداري F میانگین مجذورات درجات آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات

 612/0 24/5 009/6 1 009/6 آزمونپیش*گروه

 

مربوط به آزمون تحلیل کوواریانس، استفاده از این آزمون  هايفرضپیشبا توجه به برقراري تمامی 

 ین آزمون جهت بررسی فرضیه بهبود یادگیري ارائه شده است.بالمانع است. در ادامه نتایج حاصل از ا

دو گروه آزمایش و کنترل با بهبود یادگیری نمرات  آزمونپسنتایج آزمون تحلیل کوواریانس -۴جدول 

  آزمونپیشبرداشتن اثر 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 درجات آزادي

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداري

2ƞ 

 000/0 688/178 257/225 1 257/225 آزمونپیش

402/0 
 000/0 829/24 299/31 1 229/31 بین گروه

   261/1 36 643 خطا

    40 000/4094 کل

 

، >2Partialƞ 05/0p=402/0)هاي داري بین آزمودنی، اثر معناآزمونپیشپس از تعدیل نمرات 

261/1(=1،36)F )دهد که یادگیري گروه نشان می هشدلیتعدوجود داشت. نمرات میانگین  دو گروه

آزمایش در مقایسه با آموزش سنتی در گروه کنترل، پس از اجراي متغیر مستقل افزایش یافته است. 
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جر به سازي منگردد. یعنی آموزش با رویکرد مدلمی تأییدبنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش 

 ان شده است.آموزدانشبهبود یادگیري 

کردیم تا  ( استفادهχ2دو )آزمون خی یه دوم پژوهش و اثبات فرضیه تحقیق ازبراي بررسی فرض

 هايفهمیکج، 5در جدول   ها وجود دارد یا خیر.مشخص شود آیا تفاوت معناداري بین این فراوانی

 آورده شده است. سؤاالتموجود در 

 انآموزدانشهای فهمیکج.  ۵جدول 

 هافهمیکجنوع  فهمیکجشماره 

 و مسافت قائل نیستند. جاییجابهان تفاوتی بین آموزانشد 1

 دانند.شناسند و عالمت منفی را براي سرعت بدون معنی میان جهت سرعت را نمیآموزدانش 2

3 
 دانند.ان مکان یکسان را دلیل بر سرعت یکسان میآموزدانش -الف

 دانند.ان مکان صفر را دلیل بر سرعت صفر میآموزدانش -ب

4 
 ان پس از شناخت حرکت قادر به رسم نمودارهاي آن نیستند.آموزدانش -الف

 توانند معادله حرکت را تشخیص دهند.ان از روي نمودار نمیآموزدانش -ب

5 

ان تفاوتی بین سرعت و شتاب قائل نیستند و جهت شتاب را همان جهت آموزدانش -الف

 دانند.سرعت می

ه دانند، ککنند و حرکت شتابدار را حرکتی میدرك نمی درستیبه ان مفهوم شتاب راآموزدانش -ب

 سرعت جسم در حال افزایش باشد.

 کنند.درك نمی درستیبهان مفهوم مکان اولیه را در حرکت آموزدانش 6
 

آزمون براي هر دو گروه آزمون و پسهاي مشاهده شده در پیشفهمیکجتعداد  7و  6در جداول 

بار بدون در نظر گرفتن سطح اطمینان و بار دیگر با در نظر گرفتن سطح ، یککنترل و آزمایش

بررسی  (2χ)با استفاده از آزمون خی دو  هاآناطمینان مورد شمارش قرار گرفت. سپس سطح معناداري 

 شده است.
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 (2χ)های گروه آزمایش با آزمون خی دو فهمیکج. 6جدول

 نظر گرفتن سطح اطمینان با در بدون در نظر گرفتن سطح اطمینان

 شماره

 فهمیکج

 تعداد آزمونپس آزمونپیش

اصالح 

 شده

 خی دو

(2χ) 

سطح 

 معناداري

 تعداد  آزمونپس آزمونپیش

اصالح 

 شده

 خی دو

(2χ) 

سطح 

 معناداري

1 31 17 14 08/4 043/0 23 11 12 23/4 040/0 

2 7 1 6 5/4 030/0 5 1 4 66/2 102/0 

3 16 9 7 96/1 162/0 11 7 4 88/0 346/0 

4 25 13 12 78/3 052/0 17 8 9 24/3 072/0 

5 16 8 8 66/2 102/0 12 6 6 2 157/0 

6 13 3 10 25/6 010/0 9 2 7 45/4 035/0 

 

 (2χ)های گروه کنترل با آزمون خی دو فهمیکج. ۷جدول 

 با در نظر گرفتن سطح اطمینان بدون در نظر گرفتن سطح اطمینان

 شماره

 فهمیکج

 تعداد آزمونپس آزمونپیش

اصالح 

 شده

خی 

 دو

(2χ) 

سطح 

 معناداري

 تعداد  آزمونپس آزمونپیش

اصالح 

 شده

خی 

 دو

(2χ) 

سطح 

 معناداري

1 32 18 14 92/3 040/0 24 12 12 4 046/0 

2 4 2 2 66/0 414/0 3 1 2 1 317/0 

3 17 12 5 86/0 353/0 12 9 3 42/0 513/0 

4 18 16 2 11/0 732/0 15 12 3 33/0 564/0 

5 23 18 5 61/0 435/0 17 14 3 29/0 590/0 

6 12 4 8 4 046/0 5 3 2 5/0 480/0 
 

شود که در گروه آزمایش، بدون در نظر گرفتن سطح اطمینان چنین استنباط می 6از جدول شماره 

ي هافهمیکجاست،  841/3برابر  n=1، براي درجه آزادي  دوکه مقدار بحرانی خیو با توجه به این

است(،  05/0نیز کمتر از  هاآنو سطح معناداري  841/3بیشتر از  هاآندو )که خی 6، و 2، 1شماره 

 هاآن)که خی دو  6و1ي شماره هافهمیکجاند ولی اگر سطح اطمینان را در نظر بگیریم، برطرف شده

شوند. همچنین از جدول (، برطرف میاست 05/0نیز کمتر از  هاآنو سطح معناداري  841/3بیشتر از 



268    زانآموهای دانشسازی بر بهبود یادگیری و رفع کج فهمیتاثیر آموزش فیزیک با رویکرد مدلبررسی 

 

وجه به با تبدون در نظر گرفتن سطح اطمینان و گیریم که در گروه کنترل، چنین نتیجه می 7شماره 

و مقدار بحرانی  n=1و سطح معناداري آن، )با در نظر گرفتن تعداد درجات آزادي  دومقدار خی

 همیفکجاگر سطح اطمینان را در نظر بگیریم،  اند ولیبرطرف شده 6و  1هاي شماره فهمیکج(، 841/3

 شود.برطرف می 1شماره 

ها در دو گروه در هر دو حالت )بدون در فهمیکجبراي اثبات فرضیه دوم تحقیق ابتدا فراوانی کل 

نظر گرفتن سطح اطمینان و با در نظر گرفتن سطح اطمینان( را محاسبه کرده و سپس اختالف کل 

نماییم و در نهایت با استفاده از آزمون آزمون هر دو گروه را تعیین میآزمون و پسها در پیشفراوانی

(2χ)  دهیم.را مورد بررسی قرار می هاآنمعنادار بودن 

 (2χ)های گروه کنترل و آزمایش با آزمون فهمیکج. بررسی اختالف کل فراوانی 8جدول 

 طح اطمینانبا در نظر گرفتن س بدون در نظر گرفتن سطح اطمینان

آزپیش 

 مون

آزپس

 مون

اختالف کل 

 هافراوانی

 خی دو

(2χ) 

سطح 

 معناداري

آزپیش

 مون

آزپس

 مون

اختالف کل 

 هافراوانی

 خی دو

(2χ) 

سطح 

 معناداري

فراوانی کل 

 گروه آزمایشفهمیکج

108 51 57 74/4 029/0 77 35 42 31/4 038/0 

فراوانی کل 

 گروه کنترلفهمیکج

106 70 36 76 51 25 

 

با ها در دو گروه آزمایش و کنترل و فهمیکجو با مشاهده اختالف کل فراوانی  8از جدول شماره      

، )با در نظر گرفتن تعداد درجات آزادي 05/0از  ترکوچکو سطح معناداري آن که  (2χ)توجه به مقدار 

n=1  حالت )بدون در نظر گرفتن سطح  شود که در هر دوچنین استنباط می (،841/3و مقدار بحرانی

ي هافهمیکجاطمینان و با در نظر گرفتن سطح اطمینان( در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مقدار 

سبت سازي نتوان دریافت که روش تدریس مدلآموزان برطرف شده است. بنابراین میبیشتري از دانش

 است. بوده  مؤثرترها فهمیکجبه روش تدریس سنتی بر رفع 

                 گیرینتیجهبحث و 

سازي بر بهبود یادگیري و رفع آموزش فیزیک با رویکرد مدل تأثیرهدف پژوهش، بررسی 

بندي کرده و در حین ان را گروهآموزدانشان بود. براي دستیابی به این هدف آموزدانش هايفهمیکج

ا اجراي بتر است؛ استفاده کردیم. تر و قابل فهمسازي( که ملموستدریس، از مسائل دنیاي واقعی )مدل
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توان به تنوع، تکامل و عمق بخشیدن در یادگیري کمک کرد و این کار سازي میروش تدریس مدل

نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که تدریس گردد.  تر مطالب میتر و کاملمنجر به فهم دقیق

ي بیشتر هايفهمیکجان و مقدار آموزدانشري درس فیزیک سازي منجر به بهبود یادگیبه روش مدل

هاي ان برطرف شده است. نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج به دست آمده از پژوهشآموزدانشاز 

Koballa, Chiappettat, and Collette (1998)  ،Symeou (2005) هاي ، پژوهشRosenquistAnd 

Mcdermott (1986)  وRedish (2003) باشد.همسو می 

Koballa, Chiappettat, and Collette (1998) اند که با در تحقیقاتشان به این نکته اشاره کرده

شود و این امر به معنادار کردن ساختار آموزان از مفاهیم علوم بیشتر میسازي میزان درك دانشمدل

دارد که معلمان در راستاي در مقاله خود اظهار می Symeou (2005)کند. کمک می هاآندانش 

ان را محور قرار دهند و آموزدانشیادگیري،  -دستیابی به یادگیري معنادار باید در فرآیند یاددهی

یادگیري تغییر دهند. همچنین از  کنندهتسهیلنقش خود را از مرجع کالس، به راهنما، مشاور و 

 برايروشی مفهومی "اي با عنوان مقالههاي واقعی جهت  اهداف و مطالب درسی استفاده کنند. زمینه

ي انجام شد. این مقاله بر پایه Rosenquist And Mcdermott (1986)توسط  "تدریس سینماتیک

شود. هاي واقعی است و باعث توسعه درك  مفهومی از مفاهیم سینماتیکی میمشاهده حرکت

آموزان از سازي میزان درك دانشدارد که با مدلدر مقاله خود بیان می  Redish (2003)همچنین

 در تبیین این موضوع کند.معنادار کردن مفاهیم کمک میشود و این امر به مفاهیم علوم بیشتر می

تر و ان در امر یادگیري پررنگآموزدانشطرفه معلم در کالس، نقش توان گفت با کاهش نقش یکمی

هاي ، بنابراین زمینه بروز استعدادها، رشد تواناییآموزان با یکدیگر و معلم افزایش یافتهتعامل دانش

کنند، ان در مباحث شرکت میآموزدانششود. در این روش فراهم می هاآنفردي و شکوفایی خالقیت 

را تشریح  هاحلراهدهند، هاي جدید پیشنهاد میکنند، براي حل مسائل راهها را تفسیر میداده

شود که ساختار ها باعث میکنند. همه این فعالیتدشان مطرح میکنند و مفاهیم را به زبان خومی

چون در تر باشد. منسجم هاي تدریس سنتی پایدارتر وروش سایر با مقایسه در انآموزدانش یادگیري

زان آموکار گروهی استفاده شده است؛ دانش صورتبهسازي از استراتژي حل مسئله روش تدریس مدل

دارند و شروع به بحث و کنند و نظرات خود را بدون ترس بیان میمی بیشتري احساس مسئولیت

نمایند. همچنین چون در خالل صحبت کردن با دیگران فرصت مذاکره و تبادل افکار با یکدیگر می
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 حلیلوتتجزیهها را که از دنیاي واقعی گرفته شده است؛ پی بردن به اشتباهات خود را داشتند و مثال

 برطرف شده است.  هاآنهاي فهمیکجاین برخی از کنند، بنابرمی

سازي، به دلیل انجام کارهاي گروهی، به زمان آموزشی بیشتري نیاز با توجه به اینکه در روش مدل

کشور، زمان تدریس  وپرورشآموزشهاي شود که مسئولین و متصدياست، بنابراین پیشنهاد می

این روش، بیشتر از مقدار کنونی تعریف و مصوب کنند. در تر اجراي دقیق منظوربههفتگی فیزیک را، 

تأکید  سازي، باهاي درسی فیزیک دوره دبیرستان مبتنی بر رویکرد مدلاین راستا، بهتر است کتاب

 هايکارگاه بر حل مسائل واقعی برگرفته از فرهنگ و جامعه، تدوین شوند. همچنین با برگزاري

 و گردد فراهم آن کاربرد هايزمینه نمود تا سازي آشنامدل رویکرد کلی اصول با را معلمان آموزشی،

 آموزش فعلی مورد استفاده قرار گیرد. روند در

 هايفعالیت انجام براي هاآن کردن مجاب و انآموزدانش بنديهاي این پژوهش گروهاز محدودیت

 کالس کنترل یکدیگر با گروه اياعض ناسازگاري و گروهی هايفعالیت با آنان عدم آشنایی بود. گروهی

 از بیشتري زمان به سازيتدریس مثل روش مدل فعال هايروش از کرد. استفادهمشکل می را

این  خوبی به درسی هايساعت محدوده در تواننمی و نیاز دارد شده گرفته نظر در درسی هايساعت

مناسب از جمله  هايبسترسازيز به نوین تدریس در کالس، نیا هايروشنمود. اجراي  اجرا را هاروش

 ان و .... دارد.آموزدانشها و چینش تغییر در معماري کالس

 اخالقی مالحظات

 .است شده رعایت پژوهش با مرتبط ياحرفه اخالق اصول حاضر، پژوهش اجراي فرآیند انجام و در

 مالی حامی

 .ستا شدهینتأم مقاله نویسندگان توسط حاضر پژوهش هايینههز کلیه

 منافع تعارض

 هیچ در قبالً مقاله این .است بوده منافع تعارض هرگونه فاقد حاضر مقاله نویسندگان، اظهار بنا بر

 فصلنامه تدریس پژوهی به چاپ و بررسی جهت صرفاً  و نشدهچاپ خارجی یا داخلی از اعم ايیهنشر

 است.  شدهارسال
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