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 بر اکتشافی تدریس رویکرد بر مبتنی یادگیري چرخه
 علوم درس یادگیري به نگرش و تحصیلی پیشرفت

 تحقیق روش باشد. می ابتدایی چهارم پایه آموزان دانش 
 دو طرح از و نامعادل هاي گروه با آزمایشی شبه نوع از

 34 شد. استفاده آزمون پس -آزمون پیش با گروهی
 در نفر 19( مختلف کالس دو در دختر آموز دانش
 چهارم پایه کنترل) گروه در نفر 15 و آزمایش گروه
 مشارکت پژوهش این در کرمانشاه شهر در ابتدایی
 ايخوشه گیري نمونه روش طریق از که داشتند
 مدل طریق از آزمایش گروه شدند. انتخاب تصادفی
 و اکتشافی تدریس رویکرد بر مبتنی یادگیري چرخه
 (معمول) سنتی تدریس روش طریق از کنترل گروه

 بود. هفته هفت آموزش دوره مدت دیدند. آموزش
 با مقایسه در یادگیري چرخه روش تأثیر تعیین براي
 درس تحصیلی یشرفتپ آزمون یک از سنتی روش
 و آزمون پیش عنوان به لؤاس 20 شامل علوم

 و آزمایش و کنترل گروه دو هر براي آزمون پس
 درس یادگیري به نگرش سوألی 21مقیاس همچنین
 سنجش منظور به )2009 همکاران، و (اکپینر علوم
 گرفت. قرار استفاده مورد علوم یادگیري یه نگرش
 کوواریانس تحلیل از آماري هايداده تحلیل جهت
 تحقیق نتایج شد. استفاده )ANCOVA( متغیري یک
 چرخه مدل طریق از که آموزانیدانش که داد نشان

 آموزش اکتشافی تدریس رویکرد بر مبتنی یادگیري
 با مقایسه در باالتري تحصیلی پیشرفت بودند دیده
 سنتی تدریس روش با دیده آموزش آموزاندانش

 که داد نشان مطالعه این در هایافته همچنین داشتند.
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   مقدمه
 که درحالی ارتباطات، و اطالعات فناوري عصر در

 به روز تکنولوژیکی هاي نوآوري و علمی اطالعات
 آموزش که رسد می  نظر به است، افزایش حال در روز
 اتتأثیر و جوامع آینده براي حیاتی نقشی ،علوم

 (کارا دارد ما زندگی هاي جنبه همه بر چشمگیري
 از یکی علوم آموزش ).2010 ،1اغلو مصطفی
 براي مدارس درسی برنامه اساسی هاي مؤلفه

 به و است تحصیلی سطوح همه در آموزان دانش 
 و جهان کارکرد چگونگی فهم در آموزان دانش 

 باهم که جاندارغیر و جاندار عناصر تعامل چگونگی
 تفکر رشد موجب همچنین کند، می  کمک ندمرتبط
-می آموزان دانش در مسأله حل هاي مهارت و انتقادي

 پیشرفت مسأله ما کشور در. )2009 ،2(گاریسون شود
 و مسائل از یکی علوم درس در آموزان دانش تحصیلی

 تربیت و تعلیم اندرکاران دست اصلی هاي مشغولی دل
 خاص طور به علوم آموزش متخصصان و کلی طور به

 و علوم درس المللی بین مطالعات نتایج است. بوده
 دهنده نشان گذشته، هاي سال در 3(تیمز) ریاضی
 ایرانی آموزان دانش پایین بسیار تحصیلی پیشرفت
 است. بوده علوم درس در کشورها سایر به نسبت

 و معلم نقش که دهد می نشان تیمز هاي یافته مجموعه
 به مثبت نگرش ،ها آن به تدریس هاي مهارت آموزش
 مناسب، آموزشی  برنامه تهیه درسی، موضوع
 والدین حمایت و مشارکت فعال، تدریس هاي روش
 از اثربخش، آموزشی منابع و امکانات همراه به
 (مرکز است بوده کشورها موفقیت عوامل ترین مهم

  ).1388 پرلز، و تیمز مطالعات
 هاي تکنیک از استفاده حاصله نتایج به توجه با
 بهبود و یادگیري اهداف به دستیابی براي ترمؤثر

                                                             
1. Kara Mustafa Oglu 
2. Garrison 
3. Trend international mathematics and science 

study (TIMSS) 

 است. شده بسیار اهمیت داراي علوم درس به نگرش
 تا اند کرده سعی معلمان اخیر هاي سال در همچنین
 نفع به که کنند اصالح ايگونه به را آموزش نحوه
 از بیش حاضر حال در ها آن و باشد آموزان دانش
 آموزاندانش سال هر تا هستند فشار تحت گذشته

 رویکردهاي از یکی دهند. پرورش را کارآمدتري
 زمینه، این در مناسب و علوم آموزش با سازگار
 اخیر، هاي سال در باشد. می 4اکتشافی یادگیري رویکرد
 و تأکید مورد اکتشافی، یادگیري به مربوط مباحث
 که آنجا از است. گرفته قرار اي مالحظه قابل توجه

 و دهی جهت خود محور، آموز دانش اکتشافی یادگیري
 هاي مهارت توسعه و رشد براي فعال یادگیري روش

 هاي نظریه محدوده در است، فراشناختی و شناختی
 5ساختارگرایان وسیله هب که گیرد می  قرار آموزشی
 ارائه 8ویگوتسکی و 7برونر ،6پیاژه همچون اي برجسته
 آموزاندانش پردازان، نظریه این دیدگاه از است. شده
 طور به جهان، از شاندانش ساخت و ایجاد در باید

 ،9(فیتزپاتریک باشند دخیل اکتشافی شیوه به و فعاالنه
 درباره دانش با اکتشافی یادگیري راهبرد ).2001
 آید، می دست به پژوهش راه از که یادگیري فرایند
 به ).2000 همکاران، و 10(برانسفورد شود می  حمایت
 در که است راهبردي اکتشافی یادگیري »11یر به« باور
 کند، مشخص را نظر مورد لهئمس باید آموز دانش آن
 ها حل راه این و کند عرضه آن براي ممکنی هاي حل راه
 هاي گیري نتیجه و کند آزمایش شواهد به توجه با را

 این و آورد دست به آزمایش این به توجه با را مناسبی
 و برده کار به جدیدي هاي داده درباره را ها گیري نتیجه
 برونر ).1378 فراهانی، فرمهینی از نقل (به دهد تعمیم

                                                             
4. Inquiry learning   
5. Constructivist 
6. Piaget 
7. Bruner 
8. Vygotsky 
9. Fitzpatrick 
10. Bransford 
11. Beyer 
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 اصلی ویژگی چهار داراي را روش این نیز )1972(
-دانش هرگاه ذهنی؛ قابلیت -1 از: عبارتند که داندمی

 اکتشافی روش بردن کار به با را اصل یک آموز
-راه یافتن در اصل آن از استفاده به او تمایل بیاموزد

-دانش انگیزه؛ - 2 بود خواهد بیشتر دیگر مسائل حل

 رضایت احساس بیشتر یادگیري نوع این در آموزان
 افزایش یادگیري براي ها آن انگیره نتیجه در و کنندمی
-حلراه و گشایی مشکل قواعد آموزاندانش-3 یابدمی

 روش این با که دانشی -4 آموزندمی را مسائل یابی
 (به شودمی سپرده خاطر به ترآسان ،شود می  کسب
 علوم آموزش در ).1378 فراهانی، فرمهینی از نقل
 زیادي تعداد در آموزاندانش اکتشافی رویکرد بر مبتنی
 که شوندمی درگیر تفکر فرایندهاي و هافعالیت

-می کار به را آن جدید دانش تولید براي دانشمندان

 را معلمان علوم، آموزش متخصصان بنابراین برند.
 سنتی محور معلم آموزش هايشیوه تا کنندمی تشویق
 و سخنرانی درسی، هايکتاب بر تأکید همچون
 یادگیري رویکرد و گذاشته کنار را علمی هايواقعیت
 همچون مواردي بر که کنند ها آن جایگزین را اکتشافی

 ب) علوم، در آموزدانش عالیق درگیرکردن الف)
 منظور به آموزاندانش براي هاییفرصت کردن فراهم
 براي مناسب آزمایشگاهی هايتکنیک کارگیري به

 به آموزاندانش نمودن ملزم ج) اطالعات، آوري جمع
 اهمیت و د) شواهد، و منطق از استفاده با مسائل حل

 دارد تأکید شواهد اساس بر علمی هايتبیین نوشتن
 تدریس رویکرد از مختلفی انواع ).2002 ،١(اسکر
 ،٢(بالبال دارد وجود اکتشافی یادگیري بر مبتنی
 اکتشافی یادگیري هايیکردرو از یکی ).2010
 ،٤(بووینیو است ٣یادگیري چرخه مدل یافته،ساختار
 چرخه مدل ارائه زمان از .)1999 ،٦آدمز و ٥دنجل

                                                             
1. Secker 
2. Bulbul 
3. Learning Cycle Model 
4. Bevevino 
5. Dengel 
6. Adams 

 صدها توجه مرکز مدل این ،1960 دهه در یادگیري
 آن گذاريتأثیر ارزیابی براي که است بوده بررسی
 ٨وکلی اودام ).1995 ،٧(الوسون اند شده ریزي طرح

 مدل اصلی هدف که کنندمی نشان خاطر )2001(
 تا است هاییفرصت کردن فراهم یادگیري چرخه
 استدالل، نتیجه که باورهایشان نظام آموزاندانش
 منجر است ممکن و هاستضیهفر آزمون و بینی پیش
 کنند. بررسی را شود دانش ساختن و دهی نظمخود به

 یادگیري چرخه که کندمی اظهار )1977( ٩کارپلوس
 به کمک در مؤثر محور اکتشاف آموزشی راهبرد یک
 هايسیستم و مفاهیم یادگیري براي آموراندانش

-دانش شناختی رشد حال همان در و است مفهومی

 نظریه مدل، این واقع در دهد.می پرورش را آموزان
 به فشرده یادگیري شیوه یک به را پیاژه شناختی رشد
 مفهوم یا پدیده کردن تجربه شامل: که گیردمی کار

 مفهوم براي شناسی اصطالح کارگیري به (کشف)،
 چارچوب یک در مفاهیم کاربرد و مفهوم) ارائه(

  باشد.می (کاربرد) دیگر مفهومی
 ماهیت با که است روشی یادگیري، چرخه مدل
 طور به آموزاندانش که ايشیوه و علوم درس اکتشافی
 ،١٠البچ و (کاوالو است سازگار گیرند،می یاد طبیعی
 ابتدا که است ايگونه به یادگیري چرخه مدل .)2001
 درباره بحث یا ساده فعالیت یک طریق از آموزاندانش
 بپردازند؛ یادگیري به فعاالنه تا شوندمی برانگیخته آن،
-گونه به را ها آن معلم تجربه، کسب منظور به ادامه در

 هايفعالیت در شرکت با که کندمی هدایت اي
 آموزاندانش او بپردازند. کاوش و جستجو به گروهی

 خود، هايدستاورد تبیین و هایافته تفسیر مسیر در را
 و درك گسترش با بتوانند که کندمی هدایت سویی به
 جدید شرایط در را جدید هايآموخته خویش، فهم

                                                             
7. Lawson 
8. Odom and Kelly 
9. Karplus 
10. Cavallo & Laubach 
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 یادگیري هايفعالیت یابیارزش به و گیرند کار به
  . )1386 (رضوي، بپردازند
 هاي برنامه در یادگیري چرخه مدل از زیادي انواع
 ،7E و 3E، 5E شامل منظم مراحل با علوم درسی

 7 الگوي از پژوهش این در .1اندشده برده کار به
 الگوي شده اصالح الگو این که شد استفاده ايمرحله
 استنباط از: عبارتند آن مراحل و باشدمی ايمرحله پنج
 ،5دادن توضیح ،4کردن کاوش ،3شدن درگیر ،2کردن
 در ).2010 (بالبال، 8یابیارزش و 7تعمیم ،6دادن بسط

 ،7E شده مطرح الگوي در قبلی الگوهاي با مقایسه
 شدن درگیر و استنباط جزء دو به شدن، درگیر مرحله
 مرحله دو الگو این در همچنین است. یافته توسعه
-ارزش و تعمیم بسط، جزء سه به یابیارزش و بسط

 الگو، این در تغییرات از هدف است. یافته توسعه یابی
 بلکه نیست، پیچیدگی گونه هر دادن نشان و ایجاد
 یک هیچ که است مطلب این از معلمان ساختن مطمئن

 حذف هایشاندرس از یادگیري براي مهم عناصر از
 دهدمی اجازه معلم به کردن استنباط مرحله شود.نمی
 دارند، مفاهیم از آموزاندانش که را غلطی تصور هر تا

 جدید، مطالب یادگیري زمان واقع در کند. ارزیابی
-می عمل ايزمینه پس اطالعات عنوان به قبلی دانش

 براي اولیه تجربه از معموالً آموزاندانش و کند
 مطالب اگر کنند.می استفاده جدید اطالعات تشخیص
 ها آن باشد، متناسب شانقبلی دانش ساختار با جدید
 این غیر در بود خواهند اطالعات تطبیق به قادر

 کرده سازماندهی دوباره را شانکلی طرح باید صورت
-یادگیرنده وادارکردن بر استنباط مرحله دهند. تغییر یا

                                                             
 شروع )E( با مراحل این از یک هر اول حرف که آنجا از .1
 E هسرواژ از آن دادن نشان براي دلیل همین به شود می 

  شود. می  استفاده
2. Elicit 
3. Engagement 
4. Explore 
5. Explain 
6. Elaborate 
7. Extend 
8. Evaluate 

 دانش با که موجود هايتجربه اصالح و بازیابی به ها
 مرحله در شود.می متمرکز باشد،می مرتبط جدید
 یا مرتبط سناریو یک است ممکن معلم کردن درگیر
 طرح با اگردان،ش توجه جلب براي را ساده تجربه یک
 را ها آن قبلی دانش و بردکار به شانذهن در هاییسوال
 هدف واقع در کند. ارزیابی درس موضوع مورد در
 و آموزاندانش آوردن در هیجان به مرحله این

 و ممکن روش هر به آموزاندانش کردن مند عالقه
 کاوش مرحله خالل در است. قبلی مفاهیم شناسایی
 موضوعات و مواد با تا شوندمی تشویق آموزاندانش
 با کنند، کشف را اشیاء کار چگونگی و بروند کلنجار
 مرحله کنند. صحبت گروه رهبر یا معلم با و همدیگر
 تا کندمی فراهم آموزاندانش براي را فرصتی کاوش،
 جدا را متغیرها نمایند، ثبت را هاداده کنند، مشاهده
 نمایند، ریزي برنامه و طراحی را هاآزمایش کنند،

 کنند، تفسیر را نتایج آورند، بوجود را نمودارهایی
 سازماندهی را هایشانیافته و دهند ارائه را هافرضیه
 بندي چارچوب را هاپرسش توانندمی معلمان نمایند.
 و دهند ارائه بازخورد دهند، پیشنهاد را روش کنند،
 دادن توضیح مرحله طی در نمایند. ارزیابی را هادانسته
-می آشنا هاتئوري و قوانین الگوها، با آموزاندانش

 هايتعمیم سمت به را آموزاندانش معلم شوند.
 آموزاندانش به و کندمی هدایت سازگار و منسجم
-پرسش و نمایدمی کمک متمایز علمی واژگان داراي

 کنندمی کمک آموزاندانش به که کندمی ارائه را هایی
-کاوش نتایج دادن توضیح براي واژگان دایره این از تا

 و کاوش عنصر دو بین تمایز نمایند. استفاده هایشان
 که آوردمی وجود به را اطمینان این دادن توضیح
 بسط مرحله دارند. قرار شناسی اصطالح از قبل مفاهیم
 شاندانش تا کندمی فراهم فرصتی آموزاندانش براي
 تواندمی که گیرند، کار به جدید هايمحدوده براي را

 هاییفرضیه و جدید هايپرسش کردن مطرح شامل
 ساختار به مستقیماً تفصیل مرحله باشد. بررسی براي
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-می نامیده یادگیري انتقال که شودمی مرتبط ايروانی

 شوندمی حمایت و مرتبط انتظار این با مدارس شود.
 و مدرسه از خارج در دانش ترکلی کاربردهاي که

 انتقال شد. خواهند یافت تحصیل هايسال از فراتر
 مفهوم یک انتقال از ايمحدوده در توانمی را یادگیري

 و نیوتن جاذبه قانون مثال (براي دیگر مفهومی تا
 دیگر سال به سال یک کلمب)، الکترواستاتیک قانون
 ریاضی مفاهیم نمودارها، مهم، ارقام مثال (براي
 درسی غیر تا درسی هايفعالیت و علوم)، در موجود
 این محاسبه براي نمودار یک از استفاده مثال (براي
 مقرون ویدئویی کلوپ یک به پیوستن آیا که مطلب

 کردن اجاره بیشتر هزینه پرداختن یا است صرفه به
 هدف با تعمیم یا گسترش مرحله کرد. تبیین فیلم)
 آموزاندانش براي یادگیري انتقال کارگرفتن به اهمیت

 باید معلمان است. شده افزوده تفصیل مرحله به
 کار به جدید زمینه در دانش که کنند حاصل اطمینان
 شودنمی محدود ساده شرحی به و شودمی گرفته
 شامل ارزیابی مرحله ).2003 ،1کرافت (آیسن

 و پایانی ارزیابی استمرار به که شودمی هاییاستراتژي
 رگا کنند.می کمک آموزاندانش گیريیاد تکوینی
-دانش که را هاییآزمایش و یادگیري چرخه معلمان

 خوبی به دهند،می انجام درس کالس در آموزان
 گنجاندن به قادر باید وقت آن کنند، اجرا و طراحی
 یابیارزش ابزارهاي در هاآزمایش این از ايجنبه

 هايبررسی از هاییپرسش باید ها آن باشند.
-طرح در آموزان،دانش بوسیله شده انجام آزمایشگاهی

-دانش از باید ارزیابی، منظور به بگنجانند. هایشان

 کار یک از حاصل هايداده تا شود خواسته آموزان
 اند،داده انجام که آزمایشی مشابه را آزمایشگاهی

 شود خواسته آموزاندانش از باید همچنین کنند. تفسیر

                                                             
1. Eisenkraft 

 طراحی شانارزیابی از بخشی بعنوان را هاآزمایش تا
   ).1997 ،2وکالچ (کولبران نمایند
 که گرفت نتیجه توانمی مطالب این به توجه با
 بر که است فعال هايروش جزو یادگیري چرخه مدل
 با مدل این کند.می تأکید دانش تعمیم و کنترل تولید،
 قبلی ادراك و فهم از استنباط اهمیت بر فزاینده تأکید
 موفقیت زمینه مفاهیم، انتقال و گسترش و آموزاندانش
 داراي نیز معلمان مدل این با کند.می فراهم را ها آن

-دانش اساسی نیازهاي از تريوسیع اندازچشم

  ).2003 کرافت، (ایسن هستند آموزانشان
 یادگیري چرخه مدل زمینه در شده انجام مطالعات

 علوم آموزش در مدل ینا کارگیري به که داده نشان نیز
 مثبتی تغییرات و آموزاندانش موفقیت ایشزاف به منجر
 3کولسون شود. می  ها آن یادگیري به نگرش در
 الگوي با که آموزانیدانش که داد نشان )،2002(

 را یادگیري نتایج اند،دیده آموزش یادگیري چرخه
-دانش یادگیري نتایج برابر دو تقریباً که اندکرده تجربه

 تدریس ها آن به متفاوت روشی با که است آموزانی
 آموزشی روش که داد نشان )،2005( 4آکار است. شده
 بهتر فراگیري باعث یادگیري چرخه الگوي بر مبتنی
 نسبت تريمثبت هاينگرش و شودمی علمی مفاهیم

 به درسی موضوع یک عنوان به علوم یادگیري به
 اثربخشی )2008( 5تکایا و دوکرو آورد.می وجود
 موفقیت بر را سنتی روش و یادگیري چرخه الگوي
-کرده بررسی ژنتیک درس در هشتم پایه آموزاندانش

-چشم آماري تفاوت که رسیدند نتیجه این به و اند

 دارد. وجود کنترل و آزمایش هايگروه بین گیري
 اثربخشی که )2009( 6تزکان و ساسماز تحقیق نتایج
 برنگرش را سنتی روش و یادگیري چرخه الگوي
 مدرسه یک در هفتم پایه علوم به نسبت آموزاندانش

                                                             
2. Colburn and Clough 
3. Coulson 
4. Akar 
5. Dogru & Tekkaya 
6. Saşmaz & Tezcan 
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 که داد نشان نیز دادند قرار بررسی مورد ابتدایی
 شزآمو یادگیري چرخه الگوي روش با هک گروهی
 تريمثبت نگرش سنتی روش با مقایسه در بودند دیده
 1پیبرن و باکر مطالعات همچنین داشتند. علوم به
 همکاران و بالچی )؛2001( کلی و اودم )؛1997(
 و )2008( 2وساریتاس منلی دیک کارداك، )؛2005(

 ؛2006 ،4(ساگلم )؛2009( 3کاکیرُاقلو و تکایا کانیار،
 کاراداك از نقل به 2004 ،6اکنیز و ساکا ؛ 2005 ،5کور
اقلو و تکایا کانیار، و )2008 همکاران، و  7کاکیرُ
 در یادگیري چرخه الگوي اثربخشی بیانگر )2009(

   باشد. می  آموزاندانش تحصیلی موفقیت
 مدل اثربخشی تا شود می  تالش پژوهش این در
 تدریس رویکرد بر مبتنی )7E( یادگیري چرخه
 یادگیري به نگرش و تحصیلی پیشرفت در اکتشافی
 بررسی ابتدایی چهارم پایه آموزان دانش علوم درس
 به ییگو پاسخ صدد در حاضر پژوهش بنابراین شود.
 نگرش و تحصیلی پیشرفت بین آیا که است سوال این
 اساس بر که آموزانی دانش علوم درس یادگیري به

 تدریس رویکرد بر مبتنی یادگیري چرخه مدل
 روش به هک آموزانی دانش با اند دیده آموزش اکتشافی
  دارد. وجود تفاوت ،اند دیده آموزش سنتی
  ها روش و مواد
 بررسی حاضر، پژوهش از هدف اینکه به توجه با
 رویکرد بر مبتنی یادگیري چرخه مدل تأثیر مقایسه و

 پیشرفت بر سنتی تدریس روش و اکتشافی تدریس
-دانش علوم درس یادگیري به نگرش و تحصیلی

 از حاضر پژوهش باشد،می ابتدایی چهارم پایه آموزان
 لحاظ از و کاربردي هايپژوهش جزء هدف لحاظ
 آزمایشی شبه نوع از آزمایشی هاي پژوهش جزء اجرا

                                                             
1. Baker & Piburn 
2. Cardak, Dikmenli & Saritas 
3. Kaynar, Tekkaya & Cakiroglu 
4. Saglam 
5. Kor 
6. Saka & Akdeniz 
7. Kaynar, Tekkaya & Cakiroglu 

 گروهی دو طرح حاضر، پژوهشی طرح باشد. می 
 نمودار باشد.می آزمون پس - آزمون پیش با ناهمسان
  است: شده داده نشان زیر در نظر مورد طرح

(E) آزمایشی گروه        o1              x            o1 

(C) گواه گروه             o2               -            o2 

-دانش کلیه شامل حاضر پژوهش آماري جامعه

 نواحی عادي مدارس ابتدایی چهارم پایه دختر آموزان
 سال در کرمانشاه شهر پرورش و آموزش گانه سه

 از نمونه انتخاب براي .باشد می 93/1392 تحصیلی
 به شد. استفاده تصادفی ايخوشه گیرينمونه روش
 و آموزش گانهسه نواحی میان از که ترتیب این

 سپس شد، انتخاب ناحیه یک تصادفی طور به پرورش
 یک نیز ناحیه این دخترانه ابتدایی مدارس بین از

 این چهارم پایه هايکالس بین از و انتخاب مدرسه
 تصادفی طور به سپس و انتخاب کالس دو نیز مدرسه
 کالس و آزمایشی عمل اجراي جهت هاکالس از یکی
 در شد. گرفته نظر در کنترل گروه عنوان به دیگر

 داشتند شرکت پژوهش این در آموز دانش  34 مجموع
 درکالس نفر 15 و آزمایش گروه کالس در نفر 19 که

  بودند. کنترل گروه
 است: گردیده استفاده زیر ابزارهاي از پژوهش این در

 به علوم: درس تحصیلی پیشرفت آزمون الف)
 با آموزان دانش تحصیلی پیشرفت میزان سنجش منظور

 محقق آزمون یک مطالعه، مورد نمونه معلم همکاري
 تهیه محتوا - هدف مشخصات جدول اساس بر ساخته

 توجه با مذکور نامه پرسش هاي سوال گردید. تنظیم و
 تدوین و طراحی بلوم شناختی حیطه بنديطبقه به

 به بود. ايگزینه چهار سوأل 20 شامل که گردید
 گفته تحصیلی پیشرفت آزمون محتوایی روایی منظور
 کاملی نمونه آن هايسوال که رواست آزمونی شودمی
 پژوهش این در که آنجا از باشد. محتوا و ها هدف از

 جدول توجه با علوم درس تحصیلی پیشرفت آزمون
 بنابراین گردید، تدوین محتوا - هدف مشخصات
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 است. برخوردار الزم محتوایی روایی از مذکور آزمون
 از تن دو توسط نیز ابزار محتوایی روایی این، بر عالوه
 به گرفت. قرار تأیید مورد تجربی علوم درس معلمان
 بر ها آزمودنی از نفر 20 نمرات آزمون، پایایی منظور
 71/0 عدد و گردید محاسبه آزمایی باز روش اساس

  آمد. دست به
 مقیاس این علوم: یادگیري به نگرش مقیاس ب)
 و است شده ساخته )2009( 1همکاران و اکپینار توسط
 یک اساس بر آیتم هر و باشدمی آیتم 21 داراي
 ،»مخالفم« ،»مخالفم کامالً(« ايدرجه 5 لیکرت مقیاس

 داده پاسخ»).موافقم کامالً« ،»موافقم« ،»ندارم نظري«
-می 5و 1،2،3،4 نمره ترتیب به هاگزینه این شود.می

 بر باشندمی منفی صورت به که هاییگویه گیرند.
 چهار شده ذکر مقیاس شوند.می گذارينمره عکس
 از لذت مقیاس خرده الف) سنجد.می را مقیاس خرده

 مقیاس خرده ب) گویه، یا آیتم 8 داراي علوم یادگیري
 عالقه مقیاس خرده ج) آیتم، 7 داراي علوم اضطراب

 از لذت مقیاس خرده د) و آیتم 3 داراي علوم درس به
 ضریب باشند.می آیتم 3 داراي که علوم آزمایش
 آلفاي طریق از مقیاس این درونی همسانی پایایی

 است آمده دست به 89/0 عدد و محاسبه کرونباخ
 عبدي پژوهش در ).2009 همکاران، و (اکپینار

 نگرش مقیاس براي کرونباخ آلفاي ضریب نیز )1389(
 پژوهش در .آمد دست به 85/0 علوم یادگیري به

                                                             
1. Akpınar 

 به نگرش مقیاس براي کرونباخ آلفاي ضریب حاضر
    آمد. دست به 82/0 علوم یادگیري
- گروه شدن مشخص از پس پژوهش این انجام در

 یکی تصادفی طور به بودند، کالس دو شامل که ها
 چرخه (مدل آزمایشی عمل اجراي جهت هاازکالس
 کالس و اکتشافی) تدریس رویکرد بر مبتنی یادگیري
 نظر در سنتی) (روش کنترل گروه عنوان به دیگر
 پیشرفت آزمون مداخله، اعمال از قبل شد. گرفته

 آزمون پیش براي علوم یادگیري به نگرش و تحصیلی
 آزمون، پیش مرحله از پس قرارگرفت. استفاده مورد
 از بود عبارت مستقل متغیر شد. اعمال مستقل متغیر

 چرخه مدل اساس بر تجربی علوم درس تدریس
 درگیر ،استنباط( مرحله هفت شامل که یادگیري
 بود ارزشیابی) و تعمیم بسط، توضیح، کاوش، کردن،

 مدل اساس بر تدریس زمینه در که معلمی توسط و
 بود، کرده دریافت را الزم آموزش یادگیري چرخه
 طرح اساس بر تدریس جلسه هر در معلم شد. اجرا
 چرخه مدل مبناي بر که یادگیري هايفعالیت و درس

 شد تنظیم علوم درس براي ايمرحله هفت یادگیري
 درس کنترل، گروه کالس در کرد. می تدریس بود
 (سخنرانی)، سنتی آموزش روش اساس بر علوم

 موضوعی درباره معلم سخنرانی شامل که شد تدریس
 دوره پایان از پس بود. کالس همه براي خاص
 اجراي به بود ايهفته هفت دوره یک که آموزش

 چرخه (مدل آزمایش گروه دو در علوم درس تحصیلی پیشرفت آزمون پس و آزمون پیش استاندارد انحراف و میانگین .1 جدول
 سنتی) تدریس (روش کنترل گروه و اکتشافی) تدریس رویکرد بر مبتنی یادگیري

  
  متغیر

  
  گروه

 
  تعداد

  آزمون پس  آزمون پیش

  میانگین
 انحراف
  استاندارد

 انحراف خطاي
  استاندارد

  میانگین
 انحراف
  استاندارد

 انحراف خطاي
  استاندارد

 پیشرفت
  تحصیلی

 چرخه مدل
  یادگیري

19  79/8  440/2  560/0  00/24  177/4  958/0  

  166/1  515/4  67/15  742/0  874/3  60/8  15  سنتی روش
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 به نگرش و تحصیلی پیشرفت (آزمون آزمون پس
 شد. پرداخته علوم) یادگیري

 از پژوهش هايداده تحلیل و تجزیه منظور به
 انحراف میانگین، (فراوانی، آمارتوصیفی هايشاخص

 آزمون از هافرضیه استنباطی آزمون جهت و معیار)
  شد. استفاده )ANCOVA( کوواریانس تحلیل

  ها داده و اطالعات
 دهدمی نشان 1 شماره جدول که طور همان
 کنترل و یادگیري) چرخه (مدل آزمایش گروه میانگین

 به تحصیلی پیشرفت آزمون پیش در سنتی) (روش
 )440/2( استاندارد انحراف و )60/8( و )79/8( ترتیب

 دو تحصیلی پیشرفت میانگین اما باشد.می )874/3( و
 ترتیب به آزمون پس در کنترل و آزمایش گروه

 و )177/4( معیار انحراف و )67/15( و )00/24(
  است. بوده )515/4(

 دهدمی نشان 2 شماره جدول که طور همان
 نگرش آزمون پیش در کنترل و آزمایش گروه میانگین

 و )13/68( و )63/75( ترتیب به علوم یادگیري به
 اما است. بوده )733/16( و )294/12( معیار انحراف

 و آزمایش گروه دو علوم یادگیري به نگرش میانگین
 و )47/697( و )79/93( ترتیب به آزمون پس در کنترل

 تاس بوده )392/14( و )830/10( معیار انحراف
 پس شودمی مشاهده 3 شماره جدول در که طور همان
 اثر بین تحصیلی پیشرفت آزمون پیش نمرات تعدیل از
 چرخه (مدل آزمایش گروه آموزاندانش گروه دو

 گروه و اکتشافی) تدریس رویکرد بر مبتنی یادگیري
 وجود معنادار تفاوت سنتی) تدریس (روش کنترل
 فرض بنابراین .)F)1و30(=633/5 و sig=024/0( دارد

 معنی این به شود می  هپذیرفت محقق فرضیه و رد صفر
 علوم تحصیلی پیشرفت آزمون پس نمرات میانگین که
 گروه از بیشتر آزمایش گروه در يمعنادار طور به

 مشاهده 4 شماره جدول در که طور همان .است کنترل
 به نگرش آزمون پیش نمرات تعدیل از پس ،شودمی

 آموزاندانش گروه دو اثر بین علوم درس یادگیري
 رویکرد بر مبتنی یادگیري چرخه (مدل آزمایش گروه

 معنادار تفاوت سنتی) (روش کنترل و اکتشافی) تدریس
 این به .)F)1و30(=128/90 و sig=006/0( دارد وجود
 یادگیري به نگرش آزمون پس نمرات میانگین که معنی

 دو در علوم درس تحصیلی پیشرفت آزمون پس تفاوت بررسی براي متغیري یک کواریانس تحلیل نتایج .3 جدول
 سنتی) تدریس (روش کنترل گروه و اکتشافی) تدریس رویکرد بر مبتنی یادگیري چرخه (مدل آزمایش گروه

  SS  df  MS  F sig   منبع
  024/0  633/5  838/82  1  838/82  گروه
  003/0  163/10  458/149  1  458/149  تحصیلی پیشرفت آزمون پیش
  -   -   706/14  30  184/441  خطا
  -   -     34  000/15225  کل

 چرخه (مدل آزمایش گروه دو در علوم درس یادگیري به نگرش آزمون پس و آزمون پیش استاندارد انحراف و میانگین .2 جدول
 سنتی) تدریس (روش کنترل گروه و اکتشافی) تدریس رویکرد بر مبتنی یادگیري

  
  متغیر

  
  گروه

 
  تعداد

  آزمون پس  آزمون پیش

  میانگین
 انحراف
  استاندارد

 انحراف خطاي
  استاندارد

  میانگین
 انحراف
  استاندارد

 انحراف خطاي
  استاندارد

 به نگرش
  علوم یادگیري

  485/2  830/10  79/93  820/2  294/12  63/75  19  یادگیري چرخه مدل
  716/3  392/14  47/69  320/4  733/16  13/68  15  سنتی روش
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 از بیشتر آزمایش گروه در يمعنادار طور به علوم درس
   .است کنترل گروه
 گیري نتیجه و بحث

 میزان مقایسه و بررسی پژوهش این هدف
 رویکرد بر مبتنی یادگیري چرخه مدل اثربخشی
 و تحصیلی پیشرفت بر سنتی روش و اکتشافی تدریس
 راستا همین در بود. علوم درس یادگیري به نگرش
 چرخه لمد بین آیا که بود این شد مطرح که ايمسأله

 روش و اکتشافی تدریس رویکرد بر مبتنی یادگیري
 یادگیري به نگرش و تحصیلی پیشرفت در سنتی

  دارد. وجود تفاوت علوم درس
 بین که داد نشان هاداده تحلیل از حاصل نتایج
 که آموزانیدانش علوم درس تحصیلی پیشرفت نمرات

 رویکرد بر مبتنی یادگیري چرخه مدل اساس بر
 که آموزانیدانش با انددیده آموزش اکتشافی تدریس

 معناداري تفاوت ،انددیده آموزش سنتی روش به
 مدل اساس بر علوم آموزش بنابراین دارد. وجود
 در اکتشافی تدریس رویکرد بر مبتنی یادگیري چرخه
 تر اثربخش تحصیلی پیشرفت در سنتی روش با مقایسه
 بالبول هاي،پژوهش با تحقیق این نتایج است.

 1اکنیز و ساکا )؛2005( کور )؛2006( ساگلم )؛2010(
 تکایا کانیار، و )2008( وساریتاس منلی دیک )؛2004(
 چرخه مدل اثربخشی که )2009 ( کاکیرُاقلو و

 ،اند کرده بررسی تحصیلی پیشرفت بر را یادگیري

                                                             
1. Saka & Akdeniz 

 توانمی نتایج این تبیین در دارد. خوانی هم و هماهنگی
 فعال آن فهم و دانش ایجاد در افراد که زمانی که گفت
 به باید افراد یعنی ؛یابد می  تحقق بهتر یادگیري هستند،
 کنند مشارکت یادگیري و تدریس فرایند در فعال طور
 دارند نیاز آن به که دانشی درباره انتقادي طور به تا

 از ).2001 (سنتروك، کنند کشف را آن و تفکر و تأمل
 نقش آموزاندانش یادگیري، چرخه مدل در که آنجا
 به دستیابی نامکا دارند، یادگیري فرایند در فعالی
 موفق دالیل از یکی برد.می باال را یادگیري اهداف
 و موجود دانش بین ارتباط یادگیري چرخه مدل بودن

 معنادار یادگیري ساز زمینه خود که است جدید دانش
 استنباط یعنی اول مرحله در 7E چرخه مدل در است.
 دانش این و شودمی فعال شاگردان قبلی دانش کردن
 دهد. می  آموزان دانش  به موفقیت از قوي ایده قبلی

 کردن مشخص در قبلی هايدانسته درگیرکردن اهمیت
 دانند می  درس یک ارائه از قبل آموزاندانش که آنچه
 این تشخیص براي معلمان است. پوشی چشم قابل غیر

 موجود، دانش از استفاده با آموزاندانش که مطلب
-دانش موجود دانش باید سازند،می جدید معلومات

 با یادگیري چرخه مدل کنند. مشخص را آموزانشان
 جدید دانش که بعد مرحله و مرحله این بین ارتباط
 نتیجه در و معنادار یادگیري ایجاد باعث شودمی ارائه

 مبناي کاوش تجربیات شود.می آموزاندانش موفقیت
 دهندمی ارائه آموزاندانش به را هافعالیت از مشترك

 اشتباه)، هايبرداشت (یعنی جاري مفاهیم آن در که

 دو در علوم درس یادگیري به نگرش آزمون پس تفاوت بررسی براي متغیري یک کواریانس تحلیل نتایج .4 جدول
 سنتی) تدریس (روش کنترل گروه و اکتشافی) تدریس رویکرد بر مبتنی یادگیري چرخه (مدل آزمایش گروه

  SS  df  MS  F  sig   منبع
  006/0  868/8  739/577  1  739/577  گروه
  000/0  345/39  296/2563  1  296/2563  یادگیري به نگرش آزمون پیش
  -   -   149/65  30  468/1954  خطا
  -   -     34  000/240420  کل
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 و شوندمی تعیین و شناسایی هامهارت و فرایندها
 دادن توضیح مرحله شوند.می تسهیل مفهومی تغییرات

 تجربیات از خاص جنبه بریک آموزاندانش توجه بر
-فرصت و شودمی متمرکز شان مشارکتی و پژوهشی

 هايمهارت مفهومی، درك دادن نشان براي را هایی
 دادن توضیح آورد.می بوجود شان رفتارهاي یا فرایندي

 تواندمی درسی، برنامه یا معلم مطالب از استفاده با
 مطالب از ترعمیق درکی سمت به را آموزاندانش
 مرحله در الگو این در همچنین کند. هدایت درسی
 تا شودمی فراهم آموزان دانش  براي فرصتی بسط
 که گیرند کار به جدید هايمحدوده براي را شان دانش
 آموزش اساسی هدف که یادگیري انتقال باعث امر این
 الگو این در همچنین شود.می است، یادگیري و

 هایشانتوانایی و درك تا شوندمی تشویق آموزاندانش
 معلمان براي را هاییفرصت و کنند ارزشیابی را
 در را آموزاندانش پیشرفت تا آوردمی وجود هب

 زمینه در نمایند. ارزیابی آموزشی، اهداف به دستیابی
 استدالل توانمی نیز علوم درس در الگو این موفقیت

 به کمک یادگیري، چرخه مدل کلی هدف که کرد
 هايایده فهمیدن و بخشیدن معنا در آموزاندانش
- مشارکت افزایش و ها آن علمی استدالل بهبود علمی،

 آموزان دانش  به مدل این است. علوم کالس در شان 
 هايفرایند و مفاهیم کارگیري به و محتوا، فهم در

 نیز این که کندمی کمک واقعی هايموقعیت در علمی
 علوم درس در آموزاندانش موفقیت در مهمی عامل
 نشان تحقیق هايداده از حاصل نتایج همچنین است.
 رویکرد بر مبتنی یادگیري چرخه مدل که دهدمی

 نگرش سنتی روش با مقایسه در اکتشافی تدریس
 بهبود يمعنادار طور به را علوم درس به آموزاندانش
 به نگرش زمینه در پژوهش این هايیافته بخشد.می

 قرار تأیید مورد را قبلی هايبررسی نتایج یادگیري،
 تزکان و ساسماز هاي پژوهش نتایج با و دهدمی

 )2005( همکاران و بالچی )؛2005( آکار )؛2009(
 توانمی یافته این تبیین در دارد. خوانی هم و مطابقت
 یادگیري چرخه مدل کالس در که آنجا از که گفت
 هر در یادگیرندگان اکتشافی، تدریس رویکرد بر مبتنی
 هستند، هافعالیت با تعامل در هفتگانه مراحل ار یک

 با را هایشاندانسته و کنند می  بحث هاپرسش درباره
 فرایند در بنابراین گذارند،می میان در همدیگر
 ها آن براي یادگیري و هستند مشتاق بسیار یادگیري
 مدل این در در خاص طور به باشد.می بخش لذت
 آموزاندانش توجه جلب کردن، درگیر مرحله از هدف
 و آموزاندانش قبلی دانش به دسترسی شامل که است
 است. اصلی موضوع براي ها آن در اشتیاق ایجاد
 در آورند، هیجان به را آموزاندانش توانندمی معلمان

  نمایند. یادگیري آماده را ها آن و کنند ایجاد عالقه ها آن
 و حاضر تحقیق نتایج به توجه با کلی طور به
 چرخه مدل که کرد ادعا توانمی گذشته هاي پژوهش
 رویکرد اکتشافی تدریس رویکرد بر مبتنی یادگیري
 دهندگان ارائه و طراحان بنابراین است. موفقی تدریس
 معلمان و درسی کتاب نویسندگان علوم، درسی برنامه
 یادگیري چرخه بر مبتنی تدریس روش نقش از باید
 متولیان شود می  پیشنهاد باشند. آگاه علوم آموزش در

 که کنند سازماندهی را هاییکارگاه پرورش و آموزش
 مدل اهمیت و مراحل به نسبت بتوانند معلمان آن در

 توانند می همچنین معلمان شوند. آگاه یادگیري چرخه
 این بر مبتنی درس طرح تولید به مشخص طور به

 علوم متخصصان همکاري با و نموده اقدام رویکرد
  نمایند. اقدام هاکالس در آن اجراي به تربیتی
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