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Abstract  

In all developing countries, science education is considered one of the most 

important cornerstones of sustainable development and special attention is paid to 

it. If the quality of science education is favorable; Today's students, who form the 

main body of tomorrow's society, do not stay away from the cycle of education, 

progress, coordination and synchronization with scientific and industrial 

development, and they find the ability to step by step with the global development 

of science and information industry. to develop and update and finally be citizens 

who are compatible with the changing society (Shafii Sarostani, & Daraei emarati 

, 2021). The changes in today's world have made the learning of learners face with 

transformation (Andini, Hedayat, Fazleh and Permana, 2018). Experimental 

science as an applied science is known as the basis of inventions and discoveries 

and has affected various aspects of life, especially in industrialized countries, and 

has become one of the competitive issues among countries. International 

associations and centers have also conducted comparative studies in order to 

improve the curriculum of experimental sciences in different countries. The 

Thames studies, as the largest and most important international comparative 

study, is one of the most important fields of competition between countries. The 

main goal of the Timms study is to gain a deeper understanding of how students 
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master the content, concepts, and methods of mathematics and science that 

countries expect to learn in elementary and secondary schools. With repetitive 

questions, TEAMS provides the possibility to check the process and compare the 

performance of students (Jaafari, Kiamenesh and Karimi, 2017). The evaluation 

results of these studies in 2015 have shown that Iran ranked 27 out of 39 in eighth 

grade science and 43 out of 47 in fourth grade science among countries (Martin, 

Mollis, Foy and Stenko, 2016), which confirms the poor performance and It is 

very low among Iranian students compared to other countries (Kiamenesh, 2006). 

Traditional teaching approaches are still used in science classes in primary 

schools. In a teacher-centered class, students listen to the teacher's explanations 

of concepts without participating in learning. This issue is a common procedure 

for students who passively receive the information provided by the teacher in a 

classroom and consider what the teacher says as the final truth (Karpodovan, Zain, 

and Chandrasagaran, 2017). Today, instead of relying on passive methods, 

teachers in their classrooms should try to create a constructive and purposeful 

interaction between them and students. A good teaching method guarantees 

learning, and choosing a suitable teaching method with the content is one of the 

main pillars of good learning. Nowadays, the most important goals of education 

and meaningful learning cannot be achieved by using traditional teaching methods 

that only emphasize on the reservations of the learner and the passive student and 

the teacher is the only active element of the class. One of the goals of current 

education is to help learners so that they can use their knowledge effectively, and 

since the life of every field of human knowledge is constantly shortened and new 

rules are constantly replacing them, Therefore, learners should be equipped with 

learning knowledge and skills so that they never get stuck. Achieving these goals 

requires the use of active and new methods in teaching. Among these methods is 

the learning cycle model (9E), which is based on the constructivist approach, and 

its purpose is to help students give meaning and understand scientific ideas, 

improve their scientific reasoning, and increase participation. They are in class. 

This model helps students to understand the content and apply scientific concepts 

and processes in real situations and creates suitable conditions to display their 

thoughts and ideas, which is an important factor in the success of science. Students 

are in science class. In this model, with the support of the teacher, instead of 

emphasizing the correct answers, the students focus on the thinking process, and 

this improves their academic motivation, increases their activity and learning. 

Most of the researches conducted with cyclical teaching model (9E) have been 

done to determine its effectiveness on improving self-efficacy, mathematical 

reasoning ability and problem solving skills; Therefore, it is necessary to study 

the effect of this method on other variables, such as conceptual understanding and 

academic motivation, which was the aim of this research. Also, the researches 
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conducted in the field of teaching and teaching the content of the fifth grade 

textbooks, especially the science course, have been studied mostly by cyclic 

models (5E) and (7E), which lacks internal research done with the teaching model. 

Cyclical (9E) and the need to pay attention to students' understanding of concepts 

as much as possible and deeper, creating academic motivation in them doubled 

the necessity of conducting this research. Therefore, The aim of the current 

research was to determine the effectiveness of the 9-stage cyclical teaching model 

(9E) in science teaching on conceptual understanding and academic motivation. 

The research method was a semi-experimental type, in which a pre-test-post-test 

design with a control group was used. The statistical population includes all fifth 

grade male students of West Azarbaijan province; Khoy city was in the academic 

year of 2021-2022, from which 60 students were selected by cluster sampling 

method and assigned to two experimental and control groups. The research tools 

included a teacher-made conceptual understanding test and Harter's academic 

motivation questionnaire. All subjects of the experimental and control groups 

were evaluated before and after the training using a teacher-made conceptual 

understanding test and an academic motivation questionnaire. The subjects of the 

experimental group received 9-step cycle teaching model (9E) in science lesson 

for twelve 45-minute teaching sessions. The control group also received the 

traditional (usual) teaching method at the same time. Data analysis was done with 

various descriptive and inferential statistical methods and techniques, including 

mean, standard deviation, covariance analysis and using spss26 software. The 

findings showed the positive effect of the 9-step cyclical teaching model (9E) on 

the conceptual understanding and academic motivation of the students, which has 

led to a significant improvement in the conceptual understanding and academic 

motivation of the experimental group compared to the control group.  

 

Keywords: Cycle Teaching Model, Conceptual Understanding, Academic 

Motivation 
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 درک بر علوم سیتدر در (9E)ی امرحله9ی اچرخه سیتدری الگوی اثربخشی بررس

  آموزاندانشی لیتحص زشیانگ وی مفهوم
 

 1آذریفتح اسکندر و 3یگرگریبدر میرح ،2یواحد شهرام ،*6یصدرائ حورا
 

 

 دهیچک

 درک بر علوم سیتدر در (9E) یامرحله9یارخهچ سیتدر یالگو یاثربخش نییتع ر،حاض پژوهش هدف     

شیپ طرح از آن در اجرای که بود نیمه آزمایشی نوع از پژوهش روش ت.اس بوده انگیزش تحصیلی و یمفهوم

 ییابتدا پنجم هیپا پسر آموزاندانش هیکل شامل یآمار جامعه د.ش استفاده کنترل با گروه آزمونپس-آزمون

 به آموزدانش14آنها نیب از که بود 6144-6146 یلیتحص سال در یخو رستانشه ؛یغرب جانیآذربا استان

 شامل پژوهش هایابزار د.شدن گمارده کنترل و شیآزما گروه دو در و شد انتخاب یاخوشه یریگنمونه روش

 گروه هاییآزمودن یهمه که بود هارتر یلیتحص زشیانگ پرسشنامه و ساخته معلم یمفهوم درک آزمون

 شزیانگ پرسشنامه و ساخته معلم یمفهوم درک آزمون از استفاده با آموزش از بعد و قبل ل،کنتر و شیآزما

 یاقهیدق11 سیتدر جلسه دوازده مدت به شیآزما گروه هاییآزمودن د.گرفتن قرار یابیارز مورد یلیتحص

 روش همزمان زین لکنتر گروه د.کردن افتیدر را علوم سدر در (9E) یامرحله9 یاچرخه سیتدر یالگو

و  یفیتوص یآمار هایو تکنیک هاروش با هاداده وتحلیلتجزیه د.کردن افتیدر را )معمول( یسنت سیتدر

نرم از استفاده با و انسیکوار لیتحل د،استاندار انحراف ،میانگین یآمار هایروش ازجمله مختلف استنباطی

 درک بر (9E) یامرحله9 یاچرخه سیتدر یالگو ثبتم تأثیر گرنشان هاافتهی د.ش انجام Spss26 افزار

 یلیتحص زشیانگ و یمفهوم درک داریمعن بهبود به منجر که بود آموزاندانش یلیتحص زشیانگ و یمفهوم

  ت.اس شده کنترل گروه با سهیمقا در شیآزما گروه

 یلیتحص زشیانگ ،یمفهوم درک ،یاچرخه سیتدر یالگو: یدیکل واژگان
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  مقدمه

دهیپد افتنی به را هاآن، وپرورشآموزش ساختار به ورود هنگام کودکانی خدادادی کنجکاوی روین 

ی برا دیبا شکنندههای نهال نیا گریدی سو از و کشاندمی شمارشانیب تی سؤاالبرای جواب و تازهی ا

 تمام در(. Ameri, 2021) شوند آمادهت، اس و تکنولوژی علم از سرشاری ایدن که فردای ایدن دری زندگ

 حساب به داریپا توسعهیی ربنایزهای سنگ نیترمهم ازی کی علوم آموزشه، توسع حال درهای کشور

دانش؛ باشد داشتهی مطلوب تیوضع علوم آموزش تیفیک اگرشود. ی میخاص توجه آن به و دیآمی

و ی هماهنگت، شرفیپ، شآموز چرخه از دهندمی لیتشک را فردا جامعهی اصل کرهیپ که امروز آموزان

 توسعهی پا به پا که کنندمی دایپ را آنیی توانا و مانندنمی دور و صنعتیی علم توسعه با همگامی

 با سازگاری شهرونداننهایت  در و کنند روز به و دهند توسعه را خود معلومات و صنعت علمی جهان

 رندگانیادگی یریادگز، یامروی ایدن راتییتغ .(Shafie & Daraii, 2021) باشند رییتغ حال در جامعه

ی، کاربرد علم کی عنوانبه علوم تجربی(. Andini & et al, 2018) است ساخته مواجههی دگرگون با را

 تحت یصنعت هایکشور در ویژهبه را یزندگ مختلف و ابعاد شده شناخته و اکتشافات اختراعات اساس

 (. Martin & et al, 2012) است دهیگرد هاکشور میان بترقا قابل هایموضوع از یکیو داده قرار تأثیر

 یلیتحص شرفتیپ یابیارزشی المللنیب یقیتطب مطالعه نیترمهم و ترینبزرگ عنوانبه 6مزیت مطالعات 

 جینتا(Kiamanesh & Mearaji, 2011) ت. کشورهاس نیب رقابت مهم هایعرصه از اتیاضیر و علوم

 علوم در و 39از 27 رتبه هشتم هیپا علوم در رانیا داد نشان (2461) لسا در مطالعات نیا یابیارزش

 اریبس و فیضع عملکرد مؤید که است آورده دست به هاکشور در بین را 17از 13رتبه چهارم هیپا

 در علوم هایکالس در(. Kiyamanesh, 2006) کشورهاست ریسا به نسبت رانیا آموزاندانش نییپا

ر، محو معلم کالس کیدر .دریگمی قرار استفاده مورد سیتدر یسنت هایکردیرو زهنو ییابتدا مدارس

 دهندمی گوش میمفاه مورد در معلم حاتیتوض بهی، ریادگی در کردن مشارکت بدونن، آموزادانش

(Abdi & Safari, 2018 .)شده ارائه معلومات که است یآموزاندانش یبرا معمول هیرو کی موضوع نیا 

 انیب معلم توسط که را چه آن و کنندمی افتیدر منفعل صورت به درس کالس کی در را معلم توسط

یه، رو نیاHabibi Kalibar & Bahadori Khosroshahi, 2019). ) کنندمی یتلق نهایی قتیحق دشومی

 و آموزش وزارت توسط که را یدرس برنامهشود، می خواسته معلمان از که افتدمی اتفاق لیدل نیا به

 تأکید ابر محتو معلمان تسلط برس، مدار در سیتدرس، اسا نیبرا .دکنن دنبالت، اس شده هیته پرورش

 آموزش روش کی کارگیریبه و آموزاندانش نیشیپ دانش از آنان شناخت که آن بدوند، کنمی

                                                      
1. TIMSS 
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 شکل خود نیشیپ هایدانش یمبنا بر را خود درک تا بدهد اجازه آموزاندانش به که مؤثر و مناسب

 (. Karpudewan, Zain & Chandrasegaran, 2017) باشد نظرمدد، دهن

 تسین اطالعات دانستنی صرفاً درس آموزش سطوحی تمام در علوم مطالعات هیاول اهداف ازی کی 

 .(,Prabawanto, & Suryadi Rahman (2019 است 6یمفهوم درک است تیاهم حائز که آنچه بلکه

 کنند درک را خود تجارب کنندی میسع آموزاندانش آن در که است دانش ساختنی، ریادگی

(Marfilinda & et al, 2020 .)پژوهش (Shimizu & Widiyatmoko, 2018) ی ریادگی یبرا داد نشان

دانش که دشومی جادیای زمانی مفهوم درک لذا .تاس ازین آموزاندانش یمفهوم درک به زیآمتیموفق

 میمفاه آموزدانشی وقتد. بداننت، اس الزم که آنجا تا را هاآن نیب متقابل بطروا و میمفاه تمام آموزان

های سهیمقا و استعاره و ردیگ کار به مختلفهای تیموقع در را هاآن تواندمی کندمی درک رای درس

 رخی مفهوم درک که نیای برا(. Koniceck-Moran & Keeley, 2015) کند دایپ هاآنی برای مناسب

 کهی زمان(. (Garcia I Grau & et al, 2021 کنند شرکت فعالی ریادگی در دیبا آموزاندانش دهد

 مراهه معلمیی راهنما با امر نیا کههنگامی و باشندی ریادگی ندیفرآ ریدرگ فعال طور به آموزاندانش

 & Correiro, Griffin) آورند دست بهی علم میمفاه ازی بهتر درک توانندمی آموزاندانشد، باش

Hart, 2008) .پژوهش (Kazemi Fard, Mikaeli & Isazadegan, 2018) سطوح با یرانیفراگ داد نشان 

 هایتیفعال یادامه و آغاز یبرا زهیانگ .ددارن ییباال یریادگی 2زهیانگم، علو یریادگی میمفاه یباال

 یریادگی یبرا زمال شرط و یضرور شرط شیپ کی و هاستتیفعال تمام مرکز و است یضرور یعلم

  .(Palmer, 2009) است علوم

 ت.اسی آموزش نظام تیموفق بر گذارتأثیر عوامل از و دشومی محسوبی ریادگی ازین شیپ زشیانگ 

 داشته کالس دری فعال نقش آموزاندانش دشومی باعث که است درس کی یریادگی شروعی نقطه

ها رفتار و اعمال محرکی روینش، زیانگ. (Nadami, Mohammadi Aria & Khoini, 2021) باشند

 دارد انسان رفتار دری مهم اتتأثیر و گذاردی تأثیر میزندگهای آرزو و التیتما، بر نیازها و است

(Dehghan Monshadi, Bavieh Sultanzadeh and Hamti, 2021 .) 

 دامنه که کندمی میتقس یزگیانگیب و یرونیبی، درون زشیانگ به را زشیانگی، خودمختار هینظر 

 انیپات، اس یدرماندگ و یناتوان احساس نشانه کهی، زشیانگیب به و دشومی شروع یخودمختار از آن

 که یریادگی به انسان یذات لیتما از است عبارت یدرون زشیانگ(. Rayan & Deci, 2000) ابدیمی

 یریادگی هایطیمح در که (Riveiro & et al, 2016) دهدمی سوق هدفمند اقدامات انجام به را افراد

                                                      
1. Conceptual Understanding 

2. Motivation 
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 و لوبمط جینتا به دنیرس یبرا تالشی، رونیب زشیانگ از منظورد. دار دوچندان تیاهم سیتدر نینو

 دداری افراد به اشاره زین بودن زشیانگ فاقد ای یزشیانگیب نیهمچن .تاس یرونیب هایمشوق واقع در

 خودهای تیفعالی برا (یرونیبهای مشوق ای یدرونی ارزشمند وی )خشنودی ازهیانگ گونهچیه که

(. Clark & Schrot, 2018) کنندمی اجتناب هاآن انجام از جهینت در و کنندنمی افتیدر

 توانندمی آموزاندانشی درون وی رونیب زهیانگ هردو داد نشان (Froiland & Oros,2014)پژوهش

 د. ده قرارتأثیر  تحت را هاآنی لیتحص عملکرد

 که است زشیانگ از یخاص نوع یلیتحص زشیانگ .تاس 6یلیتحص زشیانگش، زیانگ ابعاد از یکی 

 اهداف به یابیدست و هاآن یریادگی که شوند ریدرگ هاییتیفعال در کندمی کمک رندگانیادگی به

 و عملکرد دری دیکل عامل کی و (Shirzadi & Sheykholeslami, 2021) شود لیتسه شانیلیتحص

 باعث که است مرکبی اسازهی لیتحص زشیانگ(. Jafari & Asghari, 2020) استی لیتحص تیموفق

 است او دری ریادگی به لیتما و لیتحص ارزش شیافزا با زمان هم فرد در نفس به اعتماد شیافزا

(Eynipour, Rezazadeh & Hashemi, 2020ی .)ورکش در توسعه و شرفتیپ سرعتی اصل لیدال ازی ک

 & Dehghan Monshadi) است بودهها کشور آن دری لیتحص زشیانگ ندیفرآ به توجهن، گوگوناهای 

et al, 2021 .)را هاآند، کننمی تجربه کالس هاینهیزم در باال زهیانگ با آموزاندانش که یلذت حس 

 یریادگی جینتا به خود نوبه به نیا .دکنن دنبال را یریادگی مختلف مراحل اقیاشت با تا کندمی قیتشو

می یلیتحص زشیانگ که کردند انیب (Howard & et al, 2021) راستا نیا در .دکنمی کمک مطلوب

 بهتجر یریادگی ندیفرآ طول در است ممکن که یمشکالت برابر در مقاومت یبرا را آموزاندانش تواند

 یتمام یاصل هایتیاولو عنوانبه آموزاندانش مشارکت و یلیتحص زهیانگ بردن باال .دکن توانمندد، کنن

 لیدل به آموزاندانش سیتدر یسنت کردیرو در .(Henry & Thorsen, 2018) است بوده مؤثر انیمرب

 با مشارکت و کالس در بودن فعال یبرا ینییپا زشیانگ انمیز معلم طرف از آموزش بودن طرفه کی

 یلیتحص افت همچون یکالتمش یآموزش ستمیس در یوقت لیدل نیهم به .ددارن خود هاییکالسهم

(. (Beyene & Yimam, 2016 دشومی ادی آن مهم علل از یکی عنوانبه رندهیادگی زهیانگ از دهدمی رخ

دانشی لیتحص زشیانگ بهبود در محور آموزدانش سیتدرهای روش ازی ریگبهره لیدل نیهم به

 ت. اس تیاهم حائز آموزان

                                                      
1. Academic Motivation 
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 چرخه کردیرو ،6ییگراسازنده کردیرو فلسفه بر یمبتن رمحو آموزدانش سیتدر هایروش از یکی

,Reiff ) است شده ارائه 3اژهیپ توسط که استی ذهن رشد هینظر بری مبتن کردیرو نیات. اس2 یریادگی

Harwood & Phillipson, 2002 .)با علوم سیدر یهابرنامه در یگیردیا چرخة لمد از یدیاز اعنوا 

مرحله نه و (2443) یامرحله هفت(، 6977) یامرحله پنج(، 6917) یامرحله سه شامل منظم مراحل

 یچرخه یالگو نیدتریجد (9E) یامرحله 9یریادگی یچرخه یالگو .دانشده برده کار به (2461) یا

 در E حرف هرت. اس شده ارائه (Kaur & Gakha, 2014) توسط 9Eی ریادگی چرخهت. اس یریادگی

 ندیفراد. دهمی نشان رای ریادگی ندیفرآ مراحل که استی سیانگل لماتک بزرگ حرفی، ریادگی چرخه

توسعه مدل نیا ازی بعد چرخه هرت. اس شده شروع 3E مدل بای ریادگی چرخه مدلی ریگشکل

 (. Eisencraft, 2003) است نیشیپ مدل افتهی

 ،1کردن کاوش ،1رکردنیدرگ ،1استنباط مراحل شامل (9E) چرخهی ریادگی وی اددهی ندیفرآ

ی وجوجست و 66کردن حیتصح ،64کردنی ابیارزش ،9بسط دادن ،1و تجدیدنظر نیتمر ،7دادن حیتوض

al, et & Marfilinda ) دارد علوم آموزش دری طوالن سابقهی ریادگی چرخهد. باشمی 62یکیالکترون

 شرفتیپ با امروزهد، طلبمی را یشتریب زمان یسخنران یسنت روش به نسبت روش نیا اگرچه(. 2020

 به جرمن عالقه شیافزا نیات. اس شده شتریب علوم آموزش تیاهمن، آ عیسر شرفتیپ و و فناوری علم

د، باشن فعال تا سازدمی قادر را آموزاندانش که است شدههایی کردیرو وها کیتکنها، روش توسعه

در  تا کندمی کمک نآموزادانش بهی ریادگی چرخه مدل(. Cakır, 2017) بسازند دانش و کنندسؤال 

 در را هاآنی ریدرگد، ابی بهبود شانیعلم منطقید، آ وجود بهی علمهای دهیا ازی حس کی هاآن

 تعامل قیطر از مفهوم خلق با دیجد دانش ساختی برا را آموزاندانش نیهمچند، ده شیافزا کالس

ی بررس بهی پژوهش در(Yadigaroglu & Demircioglu, 2012) د. کنمی آمادهی عیطب جهان و جامعه با

 درک سطح شیافزا موجب روش نیا شد مشخصد، پرداختن آموزاندانشی ریادگی بر 5Eی الگوتأثیر 

 و دارندی اساس نقشی ریادگی در کنند احساس آموزاندانش کههنگامیت. اس شده آموزاندانش

                                                      
1. Constructivism 

2. Learning cycle 

3. Piaget 

4. Elicitation 

5. Engagement 

6. Exploration 

7. Explannation 

8. Echo 

9. Elaboration 

10. Evaluation 

11. Emendation 

12. E-Search 
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تیفعال عالقه با و کنندمی تیلفعای شتریب زهیانگ باد، کنن افتیدر معلمی سو از زین مناسب بازخورد

  .(Sarac, 2018) کنندمی تیریمد رای ریادگهای ی

 نوع نیا که قرارگرفته غفلت موردی ااندازه به ربازید از علوم آموزشهای روش وها هدفمتأسفانه  

 ه،رابطل، فرمو ازی انبوه به محدودد، موار در اغلبی، کاوشگر و تیفعال از سرشار و سازنده دروس

 علمی دربارههایی یدانستن رانیفراگ آنی ط در کهطوریبه؛ است شدهی احافظه وی علمهای تیواقع

 ,Shafiee sarvestani & et al) آموزندمی را آن کارگیریبه و علم روش و راه کمتر اما کنندمی کسب

 هم ادگرفتنی گونهچی حت که باشد اریاختیبی عنصر تواندنمی کمی و ستیب قرن آموزدانش(. 2021

 شیپ ازهای برنامهد. باش نداشته آموزدمی آنچه دری تصرف و دخل گونهو هیچ شود خارج او اریاخت از

 اطالعات منبعتنها  عنوانبه تواندنمی معلمد. ستنین او مسائلی جوابگو وچرا چونی ب و شده نییتع

 شک بدون(. Jahedi, 2017) گردد دودمح معلمی سو از اطالعات و معلومات انتقال به آموزش و باشد

های وهیش در ژهیو تأمل ازمندینم، علو درس در بهتری ریادگی بهی ابیدست در آموزاندانش تیموفق

د. بو خواهد علوم درسی ریادگی به نسبت آموزاندانشهای نگرش وها زشیانگ وی ریادگی -یاددهی

ی اساسهای مهارت و همچنینی آموزشی محتوا به توجه با علوم درسی، آموزش دروسی هیکلمیان  در

ی زندگ در علومی اساس نقشد. داری طوالنی اسابقه درس نیای مطالعهد. داریی بسزا تیاهمی ریادگی

 درس نیا تیاهم علومی ریادگی در گذارتأثیر و عواملها ریمتغ شناختن، آموزادانشی فرد وی اجتماع

 سیتدر و آموزش نهیزم در شده انجامهای پژوهش(. Habibi & et al, 2019) کندمی دوچندان را

 5E) یامرحله1ی اچرخههای الگو لهیوس به شتریب علوم درس ویژهبه پنجم هیپا یدرس کتب یمحتوا

 سیتدری الگو با شده انجامی داخل پژوهش فقدان که اندگرفته قرار مطالعه مورد (7E) یامرحله7 و (

 جادیاآموزان، دانش توسط میمفاه ترو عمیق شتریب هرچه درک به توجه لزوم نیهمچن(، 9E) یاچرخه

یم دوچندان را پژوهش نیا انجام تیاهمس، مدار در علوم درسی ریادگی به نسبتی لیتحص زشیانگ

 یامرحله9یاچرخه سیتدری الگوتأثیر ی بررس حاضر مطالعه هدف شده ذکر مطالب به توجه باد. کن

(9E) شپژوه اهداف بهی ابیدست جهتت. اسی لیتحص زشیانگ وی مفهوم درک بر علوم سیتدر در ،

 ت: گرف قرار آزمون و مورد زیر مطرحهای هیفرض

تأثیر  آموزاندانش یمفهوم درک بر علوم سیتدر در (9E) یامرحله9یاچرخه سیتدر یالگو. 6

 د. دار

 آموزاندانشی لیتحص شزیانگ بر علوم سیتدر در (9E) یامرحله9یاچرخه سیتدر یالگو. 2

 د. دارتأثیر 
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 پژوهش روش

 جامعه .دبو کنترل گروه با نآزموپس و آزمونشیپ طرح با یشیآزما مهین صورتبه حاضر پژوهش روش

ی؛ غرب جانیآذربا استانی عاد مدارسیی ابتدا پنجم هیپا پسر آموزاندانش هیکلش، پژوه نیای آمار

 به توجه باد. باشد، میبودن لیتحص به مشغول6144-6146ی لیتحص سال در کهی خو شهرستان

دانش14ی بعد گام در و انتخابی اخوشهی ریگنمونه روش به پنجم هیپا کالس دوش، پژوه روش

های جلسهی اجرا از قبل گروه هردود. افتنی اختصاص کنترل و شیآزما برابر دو گروه به آموزان

(. آزمونپیش) دادند پاسخ رای لیتحص زشیانگ رسشنامهپ و ساخته معلم یمفهوم درک آزمونی، آموزش

 بخش( دو )شامل1 فصل(، 9E)ی ریادگی چرخه سیتدر روشی اجرا جهتن، آزموشیپی اجرا از پس

ی تجرب علوم درس سیتدرد. ش اعمال و انتخاب پنجم هیپا علوم کتاب بخش( سه )شامل 7فصل و

 – دادن حیتوض -کردن کاوش -کردن ریدرگ-)استنباط مرحله9شاملی ریادگی چرخهی الگو براساس

 معلم توسط و باشدمی (یکیالکترون وجویو جست حیتصح -یابیارزش -بسط -دنظریتجد و نیتمر

 مدلی مبنا بر کهی ریادگی هایو فعالیت درس طرح براساس سیتدر هر جلسه در معلمد. ش اجرا

 و (ییشنوا حسیی، نایب حس بخش دو )شامل 1فصل علوم درسی برای امرحله9یریادگی چرخه

ر دد. کر سیتدرد، بو شده میتنظ المسه( حس ویی چشا حسیی، ایبو حس بخش سه )شامل 7فصل

ی نرانسخ شامل که شد سیتدر (ی)سخنرانی سنت سیتدر روش اساس بر علوم درسل، کنتر هایگروه

 استفاده با کهی اقهیدق11 سیتدر جلسه دوازده از بعدد. بو کالس همهی برا درس موضوع درباره معلم

 آزمونپسهای داده. اجرا شد (و کنترل شی)آزما گروه هردو از آزمونپست، گرف انجام (9E) روش از

 د. ش وتحلیلتجزیه حاصلهای دادهنهایت در و دیگرد ثبت زین گروه دو هر از

 هاابزار

 ساخته( )معلم علومی مفهوم درک آزمون

 ساخته معلمی آزمون ازی، تجرب علوم درس در پنجم هیپا نآموزادانشی مفهوم درک سنجشی برا

ی دارا آزمون نیاید. گرد اجرا آزمونپس در هم و آزمونشیپ در هم آزمون نیا که شد استفاده

 نیتدو پنجم هیپای تجرب علوم کتاب 7و 1یهافصل در شده مطرح میمفاه اساس بر که بودسؤال 24

 نهیگز سه و درست نهیگز کی)ید. گرد میتنظی انهیچهارگز صورت به آزمون نیا تد. سؤاالبو شده

 نستهاتوسؤال  یاآ که داد ننشا تمیز ضریبد. ش دهستفاا تمیز ضریب از تسؤاال لیتحلی ابر(. نادرست

 هنمر باسؤال  هری گهمبست انمیز بود زمال آنی رسبری ابر و دشو قائل تمیز نگوناگو ادفرا بین ستا

 -19/4) دامنه در و 3/4 مقدار از باالتر تسؤاالی تمامی همبستگ ریادمق .دیآ ستد به نموآز کل

 تی سؤاالگذارنمره نحوهد. بو مناسب و مطلوب تی سؤاالتمام زیتم سطح نیبنابرا .تداش قرار (11/4
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 که است صفر نمره و حداقل ستیب آزمون در آموزاندانش نمره حداکثر که بود صورت نیا به آزمون

 د. آم دست به 111/4 کاپا شرو به آن ییایپا

 هارتری لیتحص زشیانگ پرسشنامه

 که باشدمی(6916) 6هارتر اسیمق شده اصالح شکلی، لیتحص زشیانگ استاندارد پرسشنامه

ر، هارت اسیمقت. اس آموزاندانش در بینی لیتحصی زشیانگی بررس آن هدف و بوده هیگو33شامل

های همؤلف شاملی درون زشیانگ آن قطب کی که نجدسی میدوقطبهای سؤال با رای لیتحص زشیانگ

ی کنجکاو بر تمرکز(، 33، 34، 29، 21، 21، 61، 62، 7، 1های هی)گوی درس مسائل بودن زیانگچالش

ی رونیب زشیانگ آن گرید قطب و (21، 24، 61، 1، 2های هی)گو مستقالنه تسلط(، 69، 63، 6یهاهی)گو

 قضاوت بهی وابستگ(، 22، 61، 64، 1های هیگو معلم) خوشایندی بر تمرکزی همؤلف سه شامل که است

 (36، 27، 26، 61، 9، 3های هی)گو آسان کار حیترج و (32، 21، 21، 67، 66، 1یهاهی)گو معلم

 ت. اس

ت، اوقای گاه؛ 2ت، ندر به؛ 6ت، وق چی)ه کرتیلی انهیگز پنج اسیمق اساس برها یآزمودن پاسخ

 27، 26، 69، 61، 61، 64، 9، 1، 1، 3 )های هیگوشود. می (ثبت1ه، شیهمریبًا ؛ تق1ت، اوقا اکثر؛ 3

ی شکل به را هارتر اسیمق(Lepper, Corpus & Iyengar, 2005) د. دارن معکوسی گذارنمره ( 36 و

 اعتبارد. ریگمی نظر در را و بیرونیی درون زشیانگ لیدال ازی کسؤال تنها ی هر که اندکردهی طراح

 71/4 هفته شش فاصله بهیی بازآزما روش از استفاده با(Lepper & et al, 2005)  یبررس در آزمون نیا

ی درون زشیانگ و برای 71/4 معادلی رونیب زشیانگی کل اسیمقی برا زین آلفا بیضرد. آم دست به

 اعتبار یبرایی بازآزما و کرونباخ آلفا بیضرا (Bahrani, 2009) پژوهش درت. اس آمده دست به 94/4

ی رونیب زشیانگی کل اسیمقی برا و 11/4و 11/4 بیترت به پرسشنامهی درون زشیانگی کل اسیمق

 د. آم دست به 72/4 و 19/4

 اجرا روش 

 کنترل گروه عنوانبه یگرید و شیآزما گروه عنوانبه هاکالس از یکی حاضر پژوهش یاجرا یبرا

 سیتدر یالگوی اقهیدق11 سیتدر جلسه ازدهدو مدت به شیآزما گروههای یآزمودن .دش انتخاب

 سیتدر روش همزمان زین کنترل گروهد. کردن افتیدر را علوم سدر در (9E) یامرحله9 یاچرخه

 دو )شامل 1فصل یریادگی یبرا شیآزما گروه جلسات از کی هر درد. کردن افتیدر را )معمول(ی سنت

 حس ویی چشا حسیی، ایبو حس بخش سه )شامل 7فصل و (ییشنوا حسیی، نایب حس بخش

 د: ش زیر طی شرح به را (9E)ی اچرخه سیتدری الگو مرحله9م، علو درس المسه(

                                                      
1.Harter 
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 حاتیتوض مرحله

 رکدی برات. اس رانیفراگی قبل دانش ختنیبرانگ شامل مرحله نیات. اس 9E و یادگیریی آموزش چرخه آغاز  استنباط

 ید. گرد جلب درس موضوع به آموزاندانشی مندعالقهد، ونش درگیر موضوع آموزاندانش نکهیا از قبل بهتر

 ریدرگ

 کردن

 در را هاآن و کردی ابیارز را آموزاندانشی قبل درک معلمد. دار تمرکز آموزاندانشی قبل دانش بر مرحله نیا

 نینهمچ معلمد. شدن آماده درسی برا آموزاندانش مرحله نیای ط درد. دا مشارکت دیجد میمفاهی ریادگی

 برقرار ارتباطد، دهن انجام ندهیآ در توانندمی و آنچه اندآموختهقبالً  آنچه نیب تا کرد کمک آموزاندانش به

 د. کنمی کمکی ریادگهای یتیفعال شیافزا و هاآنی فکر ندیفرآ بهبود به نیاد. کنن

 کاوش

 کردن

دانش مختلفهای ییتوانا دهندهنشان که ادد قرار آموزاندانش اریاخت در راها تیفعال ازی امجموعه معلم

های دهیا و کردند لیتکم خودی شناختهای مهارت از استفاده با راها تیفعال نیا آموزاندانشت. اس آموزان

 است آموز محوردانشکامالً  مرحله نیاید. گرد جادیا ندیفرآ طول در گریدهای پرسش کشفی برا را نیگزیجا

 ت. اسی ذهن نظر از هم وی جسم نظر از هم آموزانانشد فعال مشارکت شامل و

 حیتوض

 دادن

فرصت و کرد تمرکز اکتشاف و تعامل در هاآن توجه اساس بر آموزاندانش ازی خاصهای جنبه بر مرحله نیا

 وزشآم روش از نیهمچن معلم. آشکار کنندد، اندهیفهم ای اندآموخته را آنچه تا کرد فراهم هاآنی برا راهایی 

 درک شیافزای برا مختلف میمفاه مداوم حیتوض هدف مرحله نیا درد. کر استفاده سیتدری برا میمستق

 ت. اس رانیفراگ

 نیتمر

 و 

 دنظریتجد 

د. کردن تیتقود، انشده مواجه حیتوض و کاوش مرحله در که رای ریادگی یاصل جینتا آموزاندانش مرحله نیا در

 ارائه را الزم کمک ای بازخورد ازین صورت در و کردتأیید  آموزش تحتی حتوام بر را آموزدانش تسلطم، معل

 ت. گرف قرار استفاده موردی بعد مراحل در مرحله نیا طول در آمده دست به جینتاد. دا

 

 دادن بسط

 

 ار آموزاندانشهای مهارت وی مفهوم درک معلمید. گرد شیآزما آموزدانشی فکرهای ییتوانا مرحله نیا در

 از استفاده قیطر از آموزاندانش نیب در موضوع ترقیعم درک توسعه به خود نوبه به که دیکش چالش به

 هس قیطر از موضوع از قیعم دانش ارائه با مرحله نیا نیبنابراد. کر کمک هاآنی فکر وی انطباقهای تیقابل

 هرومز دانش تجربه/ وندیپ مرحله نیا واقع درد. دا نشان را باالتر مرتبه تفکرهای مهارت شیافزاق، فو ندیفرا

 ت. اس دیجد مفهوم کی با

ی ابیارزش

 کردن

 تا آموزاندانش که کردی ابیارز معلم مورد در اینت. اسی ریادگی و آموزش چرخه ازی مهم مرحلهی ابیارزش

های ییتوانا و درک مورد در آموزاندانشد. انکرده شرفتیپی آموزش اهداف بهی ابیدست جهت در اندازه چه

 د. شدن آشنا خودی ریادگی

 حیتصح

 کردن

 در موجود راداتیا وها خطا اگرت. اس شدهیمعرفی ریادگی و آموزش چرخه در بار نیاولی برا مرحله نیا

 زا پس که است مهم اریبس نیبنابراد. بو خواهد ناقصی ریادگی و آموزش ندیفرآد، نشو کنشهیر ستمیس

 دادن لقیص با را ندیفرآه، مرحل نیاد. شو انجام ندیفرآ در موجود ابهامات رفعی برای اتابتکاری، ابیارز مرحله

 . دش دیتشد جهینت در ندیفرآ کل اثربخشی جهینت درد. کر بایزی ریادگی و همچنین آموزشهای روش

 وجویجست

 یکیالکترون

ی تکنولوژ نوع مشارکتد. دهمی انجام یتکنولوژ از استفاده با را آموزش انتقال روند که است چرخهی اصل مرکز

 ازد. باش متفاوت آموزاندانش و همچنین معلم تیاولو و قیعالها، ازین به توجه با مختلف سطوح در تواندمی

یو، استود پری)هاها برنامهی(، اطالعاتهای گاهیپاه، گسترد صفحاتی، نترنتیا قاتی)تحقی کیالکترونهای رسانه

ی برا گریدی اریبس و تال(یجیدهای نیدوربها، نگاره )دادهها ابزار و ل(یمیات، نیپو ورپا ارائهم، رای دی س

 د. ش برده کار به آموزاندانشی فنهای ییتوانا و ارتباطاتی، بندطبقهه، مشاهدهای مهارت توسعه
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 پژوهشهای افتهی

ی، درونی لیتحص زشینگام، علوی مفهوم درک کل نمراتی فیتوصهای افتهی6شماره جدول ابتدا در

 دو هرکنندگان شرکت دشومی مشاهده چنانکهد. دهمی نشان کنترل و شیآزما گروه دو در رای رونیب

میانگین  سطحی دارای رونیبی، درونی لیتحص زشیانگم، علوی مفهوم درک آزمونشیپ در گروه

شرکتی رونیب، یدرونی لیتحص زشیانگم، علوی مفهوم درک آزمونپس دری ولد، هستنی مشابه

د. باشمی کنترل گروهکنندگان شرکت به نسبتی باالترمیانگین  سطحی دارا شیآزما گروهکنندگان 

های ریمتغی براها داده عیتوز که است نیا ازی حاک 6 جدول در لکیو رویشاپ آزمون جینتاین، چنهم

 آزمونپس و شیپ مراحل در گروه دو هری برای رونیبی، درونی لیتحص زشیانگم، علوی مفهوم درک

ی لیتحص زشیانگ و علومی مفهوم درک آزمونپسی براتنها  Zی آمارهی ول(، <41/4P) است نرمال

 (. >41/4P) است داریمعن کنترل گروهی درونی لیتحص زشیانگ آزمونشیپ و شیآزما گروهی درون

 کنترل و شیآزما گروه دو در یرونیبی، درون یلیتحص زشیانگم، علو یمفهوم درکی فیتوصهای آماره (6) جدول

 یداریمعن Z یدگیکش یکج اریمع انحراف میانگین حداکثر حداقل مرحله گروه هاریمتغ

 درک

 یمفهوم

 علوم

 شیآزما
 132/4 914/4 -233/4 -439/4 21/3 11/66 69 1 آزمونشیپ

 441/4 944/4 -21/6 -471/4 12/6 13/67 24 61 آزمونپس

 کنترل
 741/4 971/4 -112/4 -466/4 91/3 71/62 24 1 آزمونشیپ

 161/4 973/4 227/4 612/4 42/3 11/63 24 7 آزمونپس

 زشیانگ

 یرونیب

 شیآزما
 214/4 911/4 -421/6 -626/4 31/9 13/19 71 13 آزمونشیپ

 361/4 914/4 -713/4 -313/4 11/1 33/74 71 16 آزمونپس

 کنترل
 211/4 917/4 -411/6 -611/4 99/7 11/14 73 11 آزمونشیپ

 392/4 911/4 -146/4 641/4 49/66 14/19 71 39 آزمونپس

 زشیانگ

 یدرون

 شیآزما
 217/4 917/4 -447/6 619/4 91/9 23/11 11 16 آزمونشیپ

 442/4 177/4 114/4 -464/6 97/1 64/79 11 12 آزمونپس

 کنترل
 444/4 121/4 177/2 -111/6 14/66 41/76 13 37 آزمونشیپ

 719/4 971/4 -199/4 -611/4 19/1 93/76 11 17 آزمونپس

 

د. ش استفاده (Ancova)ی ریمتغ تک انسیکووار لیتحل روش از قیتحق اول هیفرضی بررسی برا

 با علومی مفهوم درکی براها انسیواری همگن فرضشیپها داده عیتوز بودن نرمال از نانیاطم بعد از

ی همگن فرضشیپ که داد نشان لون آزمون از حاصل جینتات. گرف قراری بررس مورد 6لون آزمون

 (. F( 6 و11 ) = 41/1 و ρ˃/. 41) است برقرار 46/4 سطح در علومی مفهوم درکی براها انسیوار

                                                      
1. Leven 
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 و (=911/4P=، 442/4F) علوم یمفهوم درکی برا ونیرگرس خطشیبی همگن فرضپیش نیهمچن

 ،=446/4p ،=611/4) علوم یمفهوم درک ریمتغ در وابسته و همپراش ریمتغ نیبی خط رابطه

413/63=F) د. گرفتن قرار دییتأ مورد 

 علومی مفهوم درک در کنترل و شیآزماهای گروهی برای گروه نیب اثرات انسیکووار لیتحل جینتا (2) جدول

 منبع

 راتییتغ

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 یآزاد

میانگین 

 مجذورات
F یداریمعن 

 اتا مجذور

 یسهم

 توان

 آزمون

  111/4 <446/4 123/31 333/611 2 111/331 شده اصالح

  611/4 446/4 413/63 199/13 6 199/13 آزمونشیپ

 6 121/4 <446/4 624/13 771/347 6 771/347 گروه

     171/1 17 931/277 خطا

 

 آزمونشیپ نمرات گرفتن نظر رد با که داد نشان (2 )جدولی ریمتغ تک انسیکووار لیتحل جینتا

 نیب داریمعن تفاوت به منجری امرحله9ی اچرخه سیتدری الگو (ی)کمک همپراش ریمتغ عنوانبه

 شده (446/4p<، 624/13=F ،=121/4) علومی مفهوم درک ریمتغ در کنترل و شیآزماهای گروه

 درک دری فردهای تفاوت زا درصد 13 معنا که نیبدد. بو درصد 13 ریتأث انین، میزچنهمت. اس

میانگین  براساسو، رنیا ازد. باشمی آموزش( ری)تأثی گروه تیعضو در تفاوت بخاطر علومی مفهوم

 آموزش که کرد مطرح توانمی (6 )جدول علومی مفهوم درک آزمونپس در کنندگانشرکت نمرات

 گروه در علومی مفهوم درک شیافزا به منجر داریمعن طور بهی امرحله 9ی اچرخه سیتدری الگو

 ت. اس شده کنترل گروه به نسبت شیآزما

 استفادهی ریمتغ چند انسیکووار لیتحل روش از پژوهش دومی هیفرض به پاسخ وی بررسی برا

سیماتری همگن فرضشیپی بررس منظوربهها، داده عیتوز بودن نرمال از نانیاطم کسب از پسد. ش

 آزمون نیای داریمعن ازی حاک آن جینتا که شد استفاده باکس M آزمون از انسیکووار-انسیوارهای 

 با نیبنابرا(. 461/21M= Box’s؛ =741/7F؛ >446/4P) بودی درون وی رونیبی لیتحص زشیانگی برا

 نگیهتل اثر آماره از جینتا قیدق برآورد جهتس، انیکووار انسیوار سیماتری برقرار عدم به توجه

ی همگن فرضشیپی بررس جینتا (3) جدول درین، چنهم(. Alle & Bennett, 2008شد) استفاده

 ت. اس مالحظه قابلی درون وی رونیبی لیتحص زشیانگی برا لون آزمون باها انسیوار
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 یدرون و یرونیب یلیتحص زشیانگی براها انسیواری همگن جینتا (3) جدول

 یداریمعن 2ی آزاد درجه 6یآزاد درجه F ریمتغ

 446/4 11 6 147/62  یرونیب یلیتحص شزیانگ

 116/4 11 6 319/4  یدرون یلیتحص زشیانگ

 

 یلیتحص زشیانگی براها انسیواری همگن فرضشیپ که دهدمی نشان لون آزمون از حاصل جینتا

 ت. اس برقرار 446/4 سطح در یدرون و یرونیب

 و (=221/4P=، 139/6F)ی رونیب یلیتحص زشیانگی برای ونیرگرس خطشیبی همگن فرضشیپ

 وجود فرضشیپ نیهمچنت. گرف قرار دییتأ مورد (=964/4P=، 491/4F)ی درون یلیتحص زشیانگ

 فرضپیش نیا که گرفت قراری بررس مورد وابستههای ریمتغ و همپراشهای ریمتغ نیبی خطی رابطه

ی درونی لیتحص زشیانگ و (461/4p=، 611/1=F ،=491/4)ی رونیبی لیتحص زشیانگی برا

(416/4=، 432/4p=، 613/1=F) ت. گرف قرار دییتأ مورد 

 گروه دو نیب که دهدمی نشان نگیهتل اثر آزمونی داریمعن سطحن، آزموشیپ اثر کنترل با

 ازی داریمعن تفاوتی درون وی رونیبی لیتحصهای زشیانگ ازی کی نظر از حداقل کنترل و شیآزما

های زشیانگمیانگین  در شده مشاهده تفاوت از درصد 11 که است آن نشانگر و دارد وجودی آمار نظر

 سیتدر در (9E)ی امرحله9یاچرخه سیتدری الگو آموزش ریتأث به مربوطی درون وی رونیبی لیتحص

 (. F=25/064 , p<0. 001 )د. باشمی علوم

  گروه دو دری رونیب وی درونی لیتحص هایزشیانگی میانگین برای گروه نیب اثرات انسیکووار لیتحل جینتا (1) جدول

 مؤلفه
 منبع

راتییتغ  

 مجموع

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح

یمعنادار  

 مجذور

 اتا

 توان

 آزمون

ی لیتحص زشیانگ

 یرونیب

 نیب

یگروه  
411/6179  41/6179  464/21  446/4  333/4  

999/4  

713/3711 خطا  41/17      

ی لیتحص زشیانگ

 یدرون

 نیب

یگروه  
729/314  72/143  721/24  446/4  274/4  

991/4  

114/2676 خطا  77/31      

 

 همپراش ریمتغ عنوانبه آزمونشیپ نمرات گرفتن نظر در با که دهدمی نشان (1) جدول جینتا

 تفاوت به منجرم، علو سیتدر در (9E)ی امرحله9یاچرخه سیتدری الگو آموزشی ریکارگبهی(، )کمک

 ،>446/4p ،=333/4)ی رونیبی لیتحص زشیانگ در کنترل و شیزماآهای گروه نیب داریمعن
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464/21=F) ی درونی لیتحص زشیانگ و(446/4 ،=274/4p<، 721/24=F) ریتأث انمیزت. اس شده 

 توانمی نیبنابراد. بو درصد 27ی درونی لیتحص زشیانگ و درصد 3/33ی رونیبی لیتحص زشیانگی برا

 شیافزا به منجر علوم سیتدر در (9E)ی امرحله9یارخهچ سیتدری الگو آموزش که کرد مطرح

 وی رونیبی لیتحص زشیانگ در (6 جدول به توجه )با شیآزما گروهکنندگان شرکت نمراتمیانگین 

 (9E)ی امرحله 9ی اچرخه سیتدری الگو آموزش نیبنابرات. اس شده کنترل گروه به نسبتی درون

شیپی بررس منظوربهت. اس مؤثر آموزاندانشی درون وی رونیبی لیتحص زشیانگ بر علوم سیتدر در

 ازی حاک آن جینتا که شد استفاده باکس M آزمون از انسیکووار-انسیوارهای سیماتری همگن فرض

؛ =111/2F؛ >446/4P) بودی درون وی رونیبی لیتحص زشیانگهای مؤلفهی برا آزمون نیای داریمعن

217/17M= Box’s .) 

 یریگجهینت و بحث

 طور بهی امرحله9یاچرخه سیتدری الگو آموزش که داد نشان قیتحق نیا از حاصلهای افتهی 

روش درد. ش کنترل گروه به نسبت شیآزما گروه در علومی مفهوم درک شیافزا به منجر داریمعن

ی گارماندد، ندارن مشارکت آموزش وی ریادگی امر در و دارندی انفعال حالت آموزاندانشی، سنتهای 

 (. Bani Ardalan, 2016) شد نخواهند قائل ارزش آنی برا آموزاندانش و است کمی ریادگی نیا

 دینمامی فایای ریادگی در را خود نقشل، فعا عنصر عنوانبه رندهیادگی (9E)ی اچرخهی الگو در 

 چون و دپردازمی دیجد اطالعات وی قبلهای آموخته قیتلف قیطر از دیجد دانش ساخت به خود و

 اریبسد، ریگمی صورت آموزاندانش ریسا بای کارگروه قیطر از و آموزدانش خود توسطی ریادگی

می فراهم را موضوع مختلف ابعاد در ترقیعم و شتریب تفکر فرصت آموزدانش به و است بخشلذت

 ولاص ای میمفاه کارگیریبه و جهینت به دنیرس از پس میمفاه ساختن در (9E)ی اچرخهی الگوید. نما

پاسخ کندی میسع آموزدانشش، رو نیا در (Mubarokah & Nasrudin, 2020) .دباشمؤثر می اریبس

 و نظراتد، دارن شرکتی ریادگی چالش نیا در زینی گرید افراد چون و دینما ارائه رای مختلفهای 

 پاسخی برا رای متفاوت و دیجد دگاهید دارندی سع افراد از کی هر و دشومی ارائهی مختلفهای پاسخ

(. Jahedi, 2016) ندینما ارائه گرید افراد از متفاوت و دیجدی پاسخ بتوانند تا دهند قرار مدنظرسؤال  به

 تمشارک اساس بر و بوده فعالی ندیفرای ریادگی که است دهیا نیا بری مبتن (9E)ی اچرخهی الگو

 منظمی ریادگی موجب که کندمی فراهم رای انهیزم الگو نیاد. باشمی تازه دانش دیتول در آموزدانش

 موجودهای تیواقع وی علم مطالب نیب ارتباطی برقرار به قادر آموزدانش و گرددمی ساده اریبس و

 آموزدانش و دهدمی شیافزای واقعی ایدن وی علمهای دهیپد از را او فهم و درک امر نیا و دشومی

 د. بپرداز مدنظر موضوع مورد در مختلف هایحلراهی بررس به ترعیوسی دید با تواندمی
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 در .((Maskur & et al, 2019  دهدمی ارتقا را آموزاندانشی مفهوم درکیی توانای ریادگی چرخه

 .شودمی علم ندیفرآهای مهارت شیافزا وی مفهوم درک شیافزا موجبی ریادگی چرخه واقع

(Komikesari & et al, 2020) پژوهش هایافتهی با همسو حاصل هایافتهی& et al(2018) 

,Widiyatmoko (,(Garcia I Grau & et al, 2021 Correiro,Griffin & Hart, 2008) ,Koniceck-

(Moran & et al, 2015) ساخت کردیرو با مطابق که گفت توانمی فوق هیفرض نییتب درد. باشمی

ی الگود. کنمی دایپ شیافزای ریادگی اند، میزریبگ صورت داریمعن صورت بهی ریادگی اگریی گرا

 نیا اساس برد. دار مطابقتیی گراساختن دگاهید با است مرحله نه رندهیبرگ در که (9E)ی اچرخه

 به بلندمدت حافظه از و شده فعالی ریادگی موضوع با مرتبطهای وارهطرحی ریادگی زمان در الگو

 و موضوعات به دیجد موضوعات دادن ارتباط به قادر فرد که دشومی داده انتقال مدتکوتاه حافظه

ی دارتریپا و ترقیعمی ریادگی و دشوی میریادگی شیافزا موجب و بوده خودشی قبلهای طرحواره

 د. ریگمی شکل

ی الگو آموزشی ریکارگبه که داد نشان دوم هیفرض وتحلیلتجزیه از حاصلهای افتهی یبررس 

 و شیآزماهای گروه نیب داریمعن تفاوت به منجرم، علو سیتدر در (9E)ی امرحله9یاچرخه سیتدر

شچالن، آسا کار حیترجم، معل قضاوت به یوابستگم، معل یندیخوشا بر تمرکزهای مؤلفه در کنترل

ی الگو آموزش نیبنابراد. ش مستقالنه تسلط به لیتما وی کنجکاو بر تمرکزی، درس مسائل بودن زیانگ

ی درون وی رونیبی لیتحص زشیانگهای مؤلفه بر علوم سیتدر در (9E)ی امرحله9یاچرخه سیتدر

 ت. اس مؤثر آموزاندانش

ت. اس یریادگی ندیفرآ در فرد کی یلیتحص شکست ای تیموفق برمؤثر  عامل نیترمهم زهیانگ 

 ای تیفقمو علت درک در آموزاندانشی برا هم و معلمانی برا هم که استی مفهومه، زیانگ مفهوم

 دیآمی حساب به یریادگی ازین شیپ و؛ Uyulgan & Akkuzu, 2014)) است مهم آموزش در شکست

 (9E) یامرحله9یاچرخه سیتدر یالگو بری مبتن آموزشت. اس آشکار کامالً  یریادگی بر آن ریتأث و

ی مبتن سیدرتهای روشت. اس محور معلم سیتدر از مؤثرترم، علی ریادگی سمت به زهیانگ شیافزا در

 کهی سنتهای روش برخالف (9E) یامرحله9یاچرخه سیتدر یالگو همچونیی گراسازنده کردیرو بر

روش نیا. دهستن متمرکز رندهیادگی زهیانگ و عالقهی، ریادگی ندیفرآ برد، دارنی تأکید درس موضوع بر

 است آموزاندانش دری ریادگی زشیانگی ریگشکل سازنهیزم که کندمی فراهم راهایی فرصتها 

(Shafieii & et al. , 2019 .) 

 و افکار تا کندمی کمک آموزاندانش به مناسب نهیزم ساختن فراهم بای ریادگی چرخهی الگو 

 خودهای آموختهد. کننی طراحی نیبشیپ جهت راهایی پرسشد. بگذارن شینما به را خودهای شهیاند
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 برقرار ارتباطد، اموزنیب خواهندمی آنچه وی قبلهای آموخته نیب قیطر نیا از و گذارند اشتراک به را

م، معلیی راهنما با آموزاندانشی، ریادگی چرخهی الگو در. (Naimi, Karimi and Faqihi, 2019)کنند

یی مریادگی نیح در هاآنی لیتحص زشیانگ بهبود سبب امر نیا که کنندمی تمرکز تفکر ندیفرآ بر

 هایتیفعال خود آموزاندانشیس، تدر روش نیا در (Anisah, Sulastri & Syukri, 2020) .شود

 یادیز مقدار صورت نیا در؛ کنندمی یشتریب تیرضا احساس امر نیا از و کنندمی دنبال را آموختن

 کههنگامی .دریگمی قرار آموزدانش اریاخت در یشتریب وقت مقابل در و دشومی کاسته معلم یکار بار از

 اب کند افتیدر معلم از مناسب بازخورد و دارد را یاصل نقش یریادگی در که کند احساس آموزدانش

 زشیانگر، دایمعنی ریادگی یریگشکل با(. Moradian, 2017) دهدمی ادامه کار به یشتریب زهیانگ

س، نف به اعتماد شیافزا سببی درون زشیانگ بهبود و دشومی تیتقو زین آموزاندانشی درون

ی درس فیتکال انجام در آموزاندانش مشارکتشود. می آموزاندانشی لیتحص اقیاشت ویی خودشکوفا

 حاصلهای افتهی نیهمچند. کنمی جادیا هاآن در رای قیعمی ریادگ، یهاآنی درون زشیانگ دنبال به

 Beyene & et) (Howard & et al, 2021) ,(Froiland & et al, 2014)  پژوهشهای افتهی با همسو

al, 2016) شکالتم حلی برا، باال سطح زشیانگی دارا افرادت، شرفیپ زشیانگ هینظر مطابقد. باشمی 

نمی دست خوردند شکستی کار از آنکه از پسی حت و کنندمی اریبس کوشش تیموفق به دنیرس و

دانش با لمانمع تعامل(. Slavin, 2006دهند)می ادامه خود تالش به تیموفق به دنیرس تا و کشند

 .دریگ قرارتأثیر  تحت هاآن در شرفتیپ زهیانگ هم وی لیتحص شرفتیپ هم تا دشومی باعث آموزان

(Nugent, 2019) در یریادگی مراحل از کی هر در رندگانیادگی کههنگامی گفت توانمی نیبنابرا 

می میان در گریهمد با را هایشاندانسته و کنندمی بحثها پرسش دربارهد، هستن گریکدی با تعامل

  .دباشمی بخشلذت هاآن یبرا یریادگی و بوده مشتاق اریبس یریادگی ندیفرآ درد، گذارن

 با مناسب سیتدر روش انتخاب که افتیدر توانمی شدهی آورجمعی پژوهش مباحث مجموع از 

وهیش ازی ریگهرهب مستلزم هدف نیا بهی ابیدستد. باشمی خوبی ریادگی یاصل ارکان ازی کی محتوا

 قیتحق نکهیا به توجه باد. باشمی سیتدر امر در (9E)ی ریادگی چرخه مدل جمله از دیجد و فعالهای 

 ردیگمی انجام رانیا کشور در بار نیاولی برا (9E)ی امرحله9ی اچرخه سیتدری الگوتأثیر  درباره

 اب متناسبب، کتا از فصل هر در سندگانینوم، علو درس ویژهبه یدرس کتب نیتدو در است الزم

 معلمان به را سیتدر فعالهای روش ریسا و (9E)یامرحله9یاچرخه سیتدر روشا، محتو و موضوع

پژوهش نیهمچن .دنینما یشنهادیپ روش از استفاده به ملزم امکان حد تا را هاآن و ندینما شنهادیپ

 یاثربخش تا ردیگ انجامی لیتحص مختلف طعمقا در دختر و پسرآموزان دانش گرفتن نظر در بای آتهای 
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 از حاصلهای افتهی نکهیا تا شود یبررس دو جنسیت هر بر (9E)یامرحله9یاچرخه سیتدر یالگو

 . کند آشکار درسهای کالس در را الگو نیاتأثیر  و تیاهمت، قایتحق نیا

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با شوری و اصول اخالق حرفهدر جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین ک

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت ها، سازمانموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

نامه آگاهانه های رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوهش شده است.

ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ قبالً در هیچ نشریه ین مقالهو ا ها تکمیل شدتوسط تمامی آزمودنی

 ارسال شده است. تدریس پژوهینشده است و صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه 

 حامی مالی

 .های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهزینه
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