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Abstract 

The integrated approach of science, technology, engineering and 

mathematics (STEM) has been introduced in order to create a new 

development in the effective teaching of science and its relationship 

with daily life in recent years. The present study was designed to 

investigate the effect of this approach on attitudes and academic 

achievement. The study population consisted of ninth grade female 

secondary school students in Qarchak city in the academic year 2020-

2021 and the convenience sampling consisted of 143 people who 

were selected by random sampling in two groups of control and 

experimental. The Students in the experimental group were educated 

in solar energy for 7 sessions (each session: 35 minutes) with a 

STEM based approach. Covariance analysis and independent t-test 

showed that teaching science with the STEM based approach 

increased students' attitude in STEM and had a significant effect on 

their learning in science. Also, according to Pearson correlation test, 

there is a significant correlation between attitudes in STEM and 

academic achievement. 
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 حاضر مطالعه. است شده معرفی اخیر هایسال در روزمره زندگی با آن ارتباط و علوم اثربخش

، حاضر ژوهشپ. شد طراحی علوم تحصیلی پیشرفت و نگرش بر رویکرد این تأثیر بررسی منظوربه
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 .دارد وجود تحصیلی پیشرفت با استم در نگرش
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 مقدمه

و  مطالعه علوم برای بهبود کیفیت زندگی انسان ضروری است
هر ر د یو توسعة اقتصادگیر چشم شرفتیبه پ یابیدست

پیشرفت آن کشور در زمینه علوم پایه دارد  به یبستگ یکشور
(. به همین دلیل آموزش و یادگیری 1399، همکاران)نگهبان و 

علوم پایه جز اهداف ملی اکثر کشورهای پیشرفته به شمار 
که استفاده تلفیقی از رویکردهای طراحی برای دستیابی آید می

 (1389، )تابان دارد در آن ضرورت آموزشیهای به انواع هدف
آموزش در قالب دو ، یکل یبنددسته کیامروزه تحت  که

 شودمی معرفی« 2نوینآموزش »و « 1یسنت آموزش»عنوان 
الم س، امن یبه جهان یابیدست یبرا روینازا(. 1383، یمستشار)
 است تیحائز اهم اریبس ندهیهای آآموزش نسل داریپا و

 عالقه نقش برای باید علوم آموزش یمهبرنا. (1394، )عابدینی
 علوم به عالقه باشد زیرا قائل ایویژه اهمیت و نگرش نیز
)جعفری و  است 3یهای مهم انگیزش تحصیلیکی از جنبه

قرار  موردتوجهسنتی کمتر  هایروش( که در 1396، همکاران
 گیرد.می

 یهادر نظام والتتح نیتریاز ضرور یکی روازاین
معلمان نظام  سیتحول در نگرش و روش تدر، آموزشی
 دیامعلمان ب، یتحول نیبه چن یابیدست یبرا. است آموزشی

مختلف  هایرویکردو  هایهاز نظر یحیصح نشیدانش و ب
تدریس اثربخش به معنی توانایی . لذا داشته باشند آموزشی

کردن تجربه یادگیری جهت کسب نتایج  مدرس برای فراهم
تک فراگیران باید برای این منظور تک، آموزش مطلوب است

. (1394، معروفی و رمضانیدرگیر فعالیت یادگیری شوند )
Fenstermacher آموزان دانش هاییبدفهم گاهی معتقد است

از عوامل مهمی هستند که مانع یادگیری معنادار و اثربخش می
یمنفی م تأثیرتر نیز الهای باشوند و بر تداوم یادگیری در پایه

توان منشأ بدفهمی معرفی عوامل گوناگونی را می که گذارند
ها و تجربه، تار موجودکرد؛ عدم اتصال دانش جدید به ساخ

انتزاعی بودن مفاهیم و عدم ، آموزانهای دانشآموختهپیش
، آموزشده با سطح شناختی دانش تناسب محتوای علمی ارائه

بدون رعایت پیش آموزشینامناسب محتوای  یدهسازمان
های طولی و عرضی و همچنین استفاده از بدیعهنیازها و ارتباط

                                                           
1. traditional education 
2. new education 

همگی ، های نامناسب از سوی معلمانسازیها و شبیهپردازی
 شوندآموزان محسوب میدانشر از عوامل پیدایش بدفهمی د

های پژوهش بدریان و یافته .(1394، معروفی و رمضانی)
های بسیار آموزان بدفهمیدهد دانشنشان می( 1395) صفری

 تبدیل انرژی، ماهیت و ساختار انرژی، در زمینه مفهوم انرژی
در آموزش (. 1399، و همکاران )نگهباندارند منابع انرژی  و

 ,Millarگیرد )قرار می موردتوجهانرژی دو موضوع زیر 

2005:) 
 نیبنابرا، است یمفهوم انتزاع یدارا یانرژ، مودر عل (1

 دشوار است.، با استفاده از کلمات یانرژ فیتعر
 دورازبهروزمره  یگسترده در زندگ طوربه یانرژ یواژه( 2
 گیرد.قرار می مورداستفادهآن  یقیو حق یعلم یمعنا

که وجود آموزش  دهدینشان م ریاخ یمطالعات دو دهه
و  یافتهتوسعه یدر کشورها دیدانش جد عنوانبه یانرژ

 انیدر م(. Acikgoz, 2011) است یضرور یامر توسعهدرحال
و  ییایجغراف یتبه موقعبا توجه  ریدپذیتجد یهایانواع انرژ

سب منا اریبس یدیخورش یانرژ ازاستفاده  رانیا یجو طیشرا
به همین جهت انرژی . (1391، آبیار) رسدیبه نظر م

بافتاری در دسترس در آموزش  عنوانبهتواند خورشیدی می
های مناسبی را فرصتتا  یردقرار گ مورداستفادهمفاهیم انرژی 

رای ب اصلی یکی از نیازهایبرای بهبود کیفیت تدریس که 
به ارمغان ، است آموزاندانشیادگیری و افزایش نگرش  ارتقای
 آورد.

های اساسی حوزه برنامه درسی کیفیت تدریس از مقوله
 4نگرش. های گوناگونی بر آن مترتب استاست که پیامد

کامل متأثر از  طوربهتواند هایی است که میمقوله ازجمله
یرگذار کیفیت تدریس تأثکیفیت تدریس باشد و متقابالً بر 

سازمان ذهنی فرد است که  دوام در نگرش یک حالت با .باشد
به شکلی مشخص به شئ با موقعیتی که  کند تارا آماده می او

نگرش یک سازه فرضی  ربط دارد واکنش نشان دهد. به او
با  یشتربلکه ب، نیست مشاهدهقابلمستقیم  صورتبهاست زیرا 
 ،همکاران و آذربایجانی) ی همراه استرفتار می والاظهارات ک

دن تغییردا با و رفتارها هستند کنندهیینتعها نگرش(. 1385
اه آگلذا . داد ییرتغ را هاآنرفتارهای  توانیم، افراد هاینگرش

3. academic motivation 
4. attitude 
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تواند دارای اهمیت زیادی می فراگیران هاینگرشبودن از 
نان کنترل آ رفتار بر و بینیپیش رفتار آنان را تا بتوان باشد

 .(1394، معروفی و رمضانی) داشت
، ی هر شهروندیدر عصر حاضر در زندگی روزانه

های متعدد های مختلف علوم و کاربردزمینه توانیم یراحتبه
را به خود  نظرانصاحبآن را مشاهده کرد. آنچه توجه 

آموزان را توان دانشاین است که چگونه می، معطوف داشته
ت جدیدی البا مشک هزش داد که توانایی مواجهآمو یاگونهبه

ه داشته باشند و بتوانند ب، که در آینده با آن روبرو خواهند شد
در  (.1392، ظرافت دوستت بپردازند )الحل مسائل و مشک

، آموزش آن هایروشهای درسی جدید علوم تجربی و برنامه
 آموز نقشدانش هاآنهایی است که در اساسی بر روش تأکید

، مونقش عل(. در این میان 1399، )فتحی و همکاران فعالی دارد
 کی لیکتش و یزندگ تیفیکردن ک بهتر در اتیاضیو ر یفناور

مقابله  ی(. براOpara, 2015) است ریانکارناپذ شرفتهیجامعه پ
ود خ دیافراد با، یدر عصر اطالعات و فناور عیبا تحوالت سر

ها یافراد با نوآور کهنیا یها وفق دهند. برایرا با نوآور
 ،یتفکر انتقاد، تیخالق هایمهارتداشتن ، سازگار شوند

قرن  هایمهارت ازجمله یحل مسئله و همکار، سؤال، قیتحق
 (.Ugras, 2018مهم است ) اریبس کمیو  ستیب

 هادشنیپ شرفتهیپ یدانشمندان در کشورها 2010در سال 
در  4اتیاضیو ر 3یمهندس، 2یورافن، 1دادند که آموزش علوم

موضوع  کیدر  5استمتحت عنوان  دیدوره آموزش متوسطه با
نوعی ترکیب استم  درواقع. (Hooker, 2017ادغام شود )

رود می به کار آموزشی رویکرد یک عنوانبهتلفیقی است و 
(Marshall, 2015) .ایرشتهینب یریادگی کردیرو کی استم 

، یفناور، علوم یهارا با رشته یواقع یزندگ عیکه وقا است
، توانمیرا  استممفهوم . کندیمرتبط م اتیاضیو ر یمهندس

حل  هایمهارتبه  یابیآموزان در دستکمک به دانش یبرا
 ندیفرا کیدر  هاآنکردن  ریبا درگ یواقع یایمسئله در دن

شوند در یآموزان مجبور مکه در آن دانش یمهندس یطراح
 اتیاضیدانش علوم و ر، خود یمهندس یطراح ندیطول فرا

 ,Tingنیز تعریف کرد )، و کسب کنند رندیگکارمربوطه را به

نگرش ، استمآموزان در آموزش دانش تیموفق ی. برا(2016

                                                           
1. science 
2. technology 
3. engineering 

 اتیاضیو ر یمهندس، یفناور، علوم یهانسبت به رشته هاآن
به  آموزان نسبتنگرش مثبت دانش جادیا، نیبنابرا، مهم است

 برخوردار است ییباال تیمراحل اول از اهم درها رشته نیا
(Ugras, 2018بهبود نگرش و انگ .)آموزان فقط از دانش زهی

 هاآنمشارکت فعال  یبرا یجادشدها یدرس یهابرنامه قیطر
(. Chittum et al., 2017) است یرپذامکاندر روند آموزش 

زان آمودانش یهاییناتوانند توایم استم یهاها و برنامهدوره
اجازه دهند  و دهند شیافزا استمرا در مشاغل مربوط به 

 ,.Tseng et al) بهتر درک شوند یو مهندس یعلم یکارها

نگرش ، کپارچهی استم کردیرو ریآموزان درگ. دانش(2013
 قیا از طرکه علوم ر ینسبت به علوم نسبت به کسان یترمثبت

( یبر کتاب درس یمبتن مثالعنوانبهمتعارف ) کردیرو کی
 ندیفرا (.Hacieminoglu, 2016دارند )، کنندمطالعه می

شاهده م، منابع مختلف افتنیآموزان را به دانش دیبا یریادگی
 Suhandiکند ) بیارتباط با مشکالت ترغ یبرقرار ییو توانا

& Nugraha, 2017)تماساست که دستورالعمل  نی. اعتقاد بر ا 
و  نگرش، یژه در توسعه دانشوعلوم به یبه برنامه درس

(. Kanadli, 2019کند )یآموزان کمک مدانش هایمهارت
 یتنها براهن یریادگی ندیفرا یعنصر مؤثر برا کی عنوانبه استم

رک بهبود د یبرا نیبلکه همچن تینمرات باالتر موفق جادیا
شود در نظر گرفته می 21قرن  هایمهارتو  یمفهوم

(Angwal et al., 2019) .با توجه به نتایج  کهینا سخنکوتاه
حاصل از تحقیقات گوناگون مبنی بر انتزاعی بودن مفهوم 

ی در درک مفاهیم مرتبط با انرژی هایبدفهمیانرژی و وجود 
 یمحدود بودن منابع انرژآموزان و از طرفی دانش در

 نیاز ا یریگاز بهره یناش یهایآلودگ نیو همچن ریدناپذیتجد
نو  یاز منابع انرژ یریگبه بهره ازپیشیشبتوجه باعث ، منابع

را  ریدناپذیتجد یمنابع انرژ تینه محدود رایز، شودمی و پاک
 دنشویمو گرمایش کره زمین  یآلودگ جادید و نه باعث اندار

امکان استفاده  رانیاز ا یعیقسمت وس کهنیکه با توجه به ا
ن جهت انرژی به همی، مطلوب از انرژی خورشیدی را دارد

بافتاری در دسترس در آموزش  عنوانبهتواند خورشیدی می
به  ندیرس یبرا آنچه اما؛ یردقرار گ مورداستفادهمفاهیم انرژی 

ارائه شده انرژی  میمفاه سیتدر یهدف مهم است چگونگ نیا

4. mathematics 
5. science, technology, engineering and mathematics (STEM) 
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 دیهدف با نیبه ا دنیرس یقطعاً برا است. درسی در کتاب
تا  رخ دهدفعال  کامالً صورتبه یریادگی -یاددهی ندیفرآ

 دیامعلم ب یعنی، ابندیدست  یعلم قیان خود به حقاآموزدانش
 یعمل یالگوها دیبا و ردیگ کار را به سیفعال تدر هایروش

تا  داشته باشد اریرا در اخت میاز مفاه کیهر یارائه یبرا
عال ف سیتدر هایروش وسیلهبهکتاب  میارائه مفاه یچگونگ

ی نو رویکرداستم  مبتنی بر آموزش باشد. سریاو م یعمالً برا
 یغلش یآگاه، قیالعلوم است که عآموزش  تیفیکبرای بهبود 

 الحدرعینو دهد در ارتباط با علوم شکل میو نگرش افراد را 
که  شودمی کمیوستیقرن ب هایمهارتمنجر به پرورش 

را  آموزشیتوان به کمک آن طیف وسیعی از اهداف می
در توجه به  یادشدهبا توجه به موارد  .قرار داد موردتوجه

 یکند با طراحیم یپژوهش سعاین ، آموزش اثربخش انرژی
 بر اساس رویکرد تلفیقی استم کاوشگرانه آموزشی یالگو

در  هشدیینتعبه اهداف  لین یرا برا یعمل و یذهن هایفعالیت
 ینرژدر بافتار ا یانرژ لیتبد انتقال و میاهفآموزش م

 سازد. ایمه یدیخورش
رسی بر منظوربهموارد فوق  یتمامبهدر این راستا با توجه 

بر  مهندسی و ریاضیات، یآورفن، رویکرد تلفیقی علوم تأثیر
دو فرضیه زیر در ، آموزش انرژی در بافتار انرژی خورشیدی

 قرار گرفت: موردبررسی این پژوهش
رش نگ بر استم تلفیقی رویکرد با مفاهیم انرژی آموزش -1

 تمثب تأثیرقرچک  متوسطه شهرستان دوره اول آموزاندانش
 .دارد

یشرفت پ بر تلفیقی استم رویکرد با مفاهیم انرژی آموزش -2
قرچک  متوسطه شهرستان دوره اول آموزانتحصیلی دانش

 .دارد مثبت تأثیر

 روش

آزمون پس -آزمونآزمایشی از نوع پیشنیمه، پژوهش حاضر
 کنترل و آزمایش انتخاب گروه دو در هاآزمودنی وبوده است 

 آموزاندانش کلیه شامل حاضر پژوهش آماری جامعه .شدند
 لیتحصی در سال تحصیل به اول متوسطه مشغول دختر دوره

 پژوهش نمونه. بودند قرچک شهرستان در 1399 - 1400

نمونه در دسترس از یک مدرسه و شامل چهار  صورتبه
ادفی تص نهم بود که به طریق پایه از جربیعلوم ت درس کالس

( و در دو آموزدانش 71آموزان در دو گروه کنترل )ساده دانش
مالحظات ( قرار گرفتند و آموزدانش 72گروه آزمایش )

ته گرفقرار  موردتوجهو بقیه مراحل  در انتخاب نمونه اخالقی
 .است

شامل آزمون  حاضر پژوهش در مورداستفاده ابزارهای
 ماهخردادآزمون پیشرفت تحصیلی علوم در ، در استم نگرش
و سیاهه وارسی نگرش در فرایند  آموزشیمحتوای ، 1399

آموزان در گروه کنترل به همان آموزش معلم ساخته بود. دانش
روه و در گ یدهدآموزششیوه رایج سخنرانی در بستر اینترنت 

رد ویکدر ر شدهیطراحان مبتنی بر محتوای آموزدانشآزمایش 
تلفیقی استم تحت آموزش از راه دور در بستر الکترونیکی قرار 
گرفتند. الزم به ذکر است که معلم )محقق( در دو گروه 

ان در هر دو گروه آموزدانشو کنترل یکسان بوده و از  یشآزما
 زمونآیشپ صورتبهآزمون نگرش در استم ، کنترل و آزمایش

پس از پایان دوره اخذ شد.  آزمونپسقبل از شروع دوره و 
و همچنین  شدهیطراحالزم به ذکر است که محتوای 

نگرش در استم به دلیل شرایط  آزمونپسو  آزمونیشپ
مجازی  صورتبه، ی شادآموزدانشآموزش مجازی در شبکه 

 و آنالین اجرا گردید.
لفیقی استم رویکرد ت تأثیرو  یلیتحص یشرفتپبرای بررسی 

در سال  خردادماهنمرات آزمون هماهنگ استانی از ، بر روی آن
حضوری استفاده شد.  صورتبهدر درس علوم تجربی  1399

د نگرش در رویکر نامهبرای بررسی نگرش در استم از پرسش
در ، (2019در سال ) Benek and Akcayتوسط ، تلفیقی استم

 بر ابزار این. شد استفاده مقیاس شش خرده و گویه 33
 ره به، است شده یبندصورت لیکرت گانهجپن یبنددرجه
 گیردمی تعلق 5 نمره «موافقم کامالً» گزینه برابر در مثبت گویه

 ،«ندارم ینظر»، «موافقم» هایگزینه در برابر ترتیب به و
 داده نمره 1 و 2، 3، 4 ترتیب به «مخالفم کامالً» و «مخالفم»

 ،ریاضیات، علوم هایمقیاس نامه خردهدر این پرسش. شودمی
 - هندسیم -ت یاضیار -م تلفیق علو، فناوری، مهندسی

گیرد. مربوطه را اندازه می هاییمندعالقه، ناوری و مشاغلف
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 یاز روش نظرخواه آموزشیبررسی روایی محتوای  منظوربه
از اعتبار محتوا استفاده شد.  نانیاطم منظوربهاز متخصصان 

 آموزش دارای تخصص در علمیهیئتبا اعضای منظور  نیبد
 . همچنین پایاییعلوم مصاحبه شد انمعلم و چند تن از علوم

ریب ض به توجه نگرش در استم در مطالعه حاضر با نامهپرسش
 .به دست آمد 943/0کرونباخ  آلفای

نحوه آموزش در گروه کنترل به این صورت بود که در هر 
پاسخ ، انیجلسه بعد از تدریس مفاهیم موردنظر به شیوه سخنر

 رهغی تحقیق کنید و، فکر کنید ازجملهکتاب  سؤاالتبه 
 اما در گروه آزمایش؛ شدیمتکلیف به فراگیران محول  عنوانبه

مفاهیم در  شدهیطراح آموزشیبخشی از محتوای ، هر جلسه
اس بر اس تبدیل و انتقال انرژی در بافتار انرژی خورشیدی

)برای در آن  5E یکاوشگر وهیو کاربست ش STEM کردیرو
مفاهیم و اهداف طرح درس  بر اساسآموزش مفاهیم( 

تدریس شد که ابتدا با یک ایجاد انگیزه فراگیران در  یاگونهبه
 آنان به سمت سؤالموضوع تدریس درگیر شده و با طرح یک 

 رااجقابلهایی که با مواد و وسایل در دسترس و انجام آزمایش
شدند تا جهت نیل به یت میدر منزل طراحی شده بودند هدا

ها فیلم انجام آزمایش، تکلیف عنوانبهکاوش نموده و ، پاسخ
هایی که برای هر آزمایش در اختیار به همراه تکمیل کاربرگ

ا ب آموزشیشد. طی شش جلسه داشتند برای محقق ارسال می
به مفاهیم ، های خودآموزان با کاوشسیر تعریف شده دانش

و در جلسه هفتم منطبق با رویکرد استم  مدنظر دست یافتند
کارگیری مفاهیم وارد مرحله طراحی مهندسی شدند تا با به

گیری شده از جلسات گذشته به شیوه کاوشگری و بهرهآموخته
از دانش ریاضیات با یک طراحی مهندسی اقدام به ساخت یک 

 شدهمطرحفناوری در بافتار انرژی خورشیدی برای حل مسئله 
ها نیز در اختیار دستور ساخت فناوری و آزمایش، دبنماین
آموزان تکالیف محول شده آموزان قرار داده شد. دانشدانش

صورت فایل های موردنظر را بهها و فناوریشامل آزمایش
ی به گیرویدیویی همراه با توضیحات از روند ساخت و نتیجه

 کچ، محقق ارسال نمودند. بعد از بررسی تکالیف هر جلسه
بر اساس وضعیت ، های ارزشیابی از قبل طراحی شدهلیست

 ،تکمیل شد. بر این اساس، آموزهای ارسالی هر دانشگزارش
آموزان به دانش آموزشیبازخوردهای الزم در طی جلسات 

در جهت نیل به اهداف  آموزشیارائه داده شد تا فرایند 
 دهشانجام هایطی شود. مداخله یدرستبه شدهیینتع آموزشی

 است. شده خالصه 1 جدول در حاضر پژوهش در
نگرش بود که در سه  وارسی دیگر پژوهش سیاهه ابزار

ها گذاری برای بررسی نگرشواکنش و ارزش، سطح دریافت
و  کنکاش، ها تحت عناوین کاوش کنیددر حین انجام فعالیت

و روایی آن توسط  (1جدول ) طراحی شد، طراحی مهندسی
اساتید دانشگاه و چند تن از  ازجملهموزش علوم متخصصان آ
 شد. تأییدتجربی  دبیران علوم

 .1 جدول

 سیاهه وارسی نگرش در طی فرایند آموزش مبتنی بر رویکرد استمپژوهش به همراه  در شدهانجام هایمداخله
 نگرش مورد ارزیابی فعالیت توضیح عنوان

آموزان با شیوه کاوشگری به مفهوم انرژی دست در این جلسه دانش جلسه اول
دو آزمایش  هاآندارای انرژی است. ، یافته و دریافتند که خورشید

 بین در مقابل نور خورشید بر روی)اولی مبتنی بر متمرکز کردن ذره
 شورآبکاغذ و مشاهده آثار سوختگی و دومی انجام فعالیت تصفیه 

توسط خورشید( که هر دو در بافتار انرژی خورشید بود را طبق 
دستور کار انجام داده و سپس کاربرگ هر آزمایش را تکمیل نموده 

تعریف شده برای محقق ارسال  زمانمدتای خود را در هو گزارش
 نمودند.

 نسبت به انجام آزمایش کنجکاو است. -1 1کاوش کنید 
 .کندیدوستان خود مشورت م ای یگروههمبا  -2
 .کندیمشتاقانه عمل م شیآزما جهیبه نت دنینرس لیکردن دل دایپ یبرا -3
 .کندیتالش م پذیریتمسئول یعضو عنوانبه -4

 .کندیخود مشورت م یگروههمبا دوستان و  -1 2کاوش کنید 
 .کندیالش ممشتاقانه ت، شینگرفتن از آزما جهینت لیدل افتنینسبت به  -2
و رفاه  شیکردن آساپاک در فراهم یهایموضوع انرژ تیبه اهم -3

 برد.یم یپ یزندگ
 .کندیکار م پذیریتمسئولفعال و  یعضو عنوانبه -4
 .کندیرا دنبال م شیدستور کار آزما یمندعالقهو  یخوببه -5
 .کندیکنجکاوانه عمل م، خود شیآزما یمورداجرادر  -6
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 نگرش مورد ارزیابی فعالیت توضیح عنوان
جلسه 

 دوم
، آموزانهای ارسالی دانشدر این جلسه بر اساس نتایج گزارش

ید خورش کهینامفهوم انرژی توسط دبیر مطرح و سپس با اثبات 
 چند، آموزاناز طریق بارش فکری با کمک دانش، دارای انرژی است

های انرژی خورشیدی در زندگی و محیط پیرامون نمونه از کاربرد
ای برای بیان شد و در پایان دو کنکاش کنید با عنوان تکلیف پروژه

 .آموزان محول شدجلسه بعد به دانش

 1 دیکنکنکاش 
 2و 

یعالقه نشان م موردنظرمورد موضوعات  در قیقنسبت به انجام تح -1
 دهد.

یم گفتگو و مشورت خود یگروههم و هایکالسهم و اطرافیان با -2
 .کند

 اشتراک به هایشیکالسهم و دوستان با را خود تحقیقات حاصل -3
 .گذردمی

جلسه 
 سوم

های با پخش یک کلیپ کارتونی از نقش پنل، در این جلسه محقق
ذهن ، ضمن ایجاد انگیزه، خورشیدی در تبدیل و انتقال انرژی

ی آموزان را درگیر مفهوم تبدیل و انتقال انرژی نموده و با ارائهدانش
ای خواست برای جلسه بعد دست سازه ساده هاآنیک دستور کار از 

، یچرآرم، المپ، خورشیدی رئیسهیئتهرا طبق دستور کار به کمک 
 یبرداریلمفساخته و از روند انجام آزمایش  غیرهسیم و ، پایه، فن

یف تکل عنوانبهکاربرگ پاسخ داده و  سؤاالتنموده و در پایان به 
 برای دبیر ارسال نمایند. مقررشدهجلسه سوم تا زمان 

 .کندیم دنبال را آزمایش فیلم یمندعالقه و یخوببه -1 3کاوش کنید 
 .کندیم عمل کنجکاوانه آن دلیل به رسیدن و آزمایش نتیجه به نسبت -2
، آن و ارائه گزارش تکمیل برای خود هاییگروههم و دوستان با-3

 .کندیم نظرتبادل و مشورت

 سهجل
 چهارم

آموزان در های دانشبندی گزارشضمن جمع، در این جلسه دبیر
به توصیف مفاهیم تبدیل و انتقال انرژی پرداخت و بر ، جلسه قبل

آموزان در اشکال مختلف انرژی را که دانش، نتایج حاصل اساس
معرفی نمود. سپس با تعریف ، رو شده بودندروبه هاآنجریان کار با 

ده برای جلسه آین خواسته شدآموزان یک فعالیت دانشمندانه از دانش
بر جذب بیشتر انرژی خورشیدی را یافته و در جدول  مؤثرعوامل 

از انجام آزمایش خود فیلم ارسال نمایند. در  وارد نمایند و شدهداده
 ،جنس ازجملهاین فعالیت شناخت متغیرهای مختلف در آزمایش 

 شود.یک امتیاز محسوب می و غیرهرنگ 

 .دهدمی نشان عالقه موردنظر فعالیت انجام به نسبت -1 4کاوش کنید 
 یپیگیر را خود آزمایش نتیجه روز مختلف ساعات در کنجکاوی با -2
 .کندیم
 .است پذیریتمسئول گروه در خود وظایف به نسبت -3
 در خود رفاه و آسایش برای را خورشید انرژی بیشتر جذب هایراه -4

 .گیردمی کار به زندگی در مختلف مواقع

جلسه 
 پنجم

 فت به آدرس شدهسازییهشب افزارنرمدر این جلسه با کمک 
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-

forms-and-changes/latest/energy-forms-and-
changes_fa.html 

آموزان با هدایت دبیر به مفهوم قانون پایستگی انرژی دست دانش
شمند ریچارد فاینمن دان یهامکعبیافتند. سپس دبیر با طرح داستان 

)قانون پایستگی انرژی(  بارهیندراآموزان را دانش، مشهور آمریکایی
 داد.مورد ارزیابی قرار

ده شمفهوم آموخته سازی و سپس سنجشدر این جلسه محقق به مفهوم 
 پردازد.در حیطه شناختی می

جلسه 
 ششم

 سؤاالتو طرح  شدهآموختهبندی مفاهیم در این جلسه ضمن جمع
آموزان به این نتیجه رسیدند که انرژی خورشیدی دانش، شدهیتهدا

س شود. سپاستفاده می هاآنهایی است که از و منبع تمام انرژی منشأ
متنوع که در  سؤاالتو به  شدهیابیارزآموزان وارد ایستگاه دانش

سطوح مختلف شناختی طراحی شده بود پاسخ دادند. در پایان جلسه 
حفظ  ضرورتبه، از منابع انرژیی محافظت هاراهضمن بیان 

 شدههآموختو سپس نقشه مفهومی مطالب  پرداخته شد زیستیطمح
 رسم و به نمایش درآمد.

قرار  موردسنجشآموزان در سطوح شناختی در این جلسه نیز دانش 
 گیرند.می

جلسه 
 هفتم

از  زیبرانگچالشدر این جلسه ضمن پخش یک کلیپ داستانی و 
آموزان یک کالس برای ساخت یک شهر بارش فکری دانش

 ابتدا، آموزان به طراحی مهندسیجهت ورود دانش، خورشیدی
آموزان برای رفع ای مطرح شد و با روش بارش مغزی از دانشمسئله
سپس با هدایت محقق ، های مختلف دریافت گردیدحلراه، مشکل

طراحی 
 مهندسی

 .کندیم کار گروه در پذیریتمسئول و فعال عضوی عنوانبه -1
برد و یدر خانه لذت م یانرژ میمرتبط با مفاه یاز ساخت فناور -2
 .کندیرا دنبال م هایفناور نیآخر دقتبه
 ایهفناوری ساخت با ریاضیات و مهندسی به را خود عالقه فراگیر -3

 .دهدمی نشان انرژی انتقال و تبدیل مفهوم بر مبتنی گوناگون
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 نگرش مورد ارزیابی فعالیت توضیح عنوان
در  شدهآموختهانرژی  طرحی از یک فناوری در ارتباط با مفاهیم

و در بافتار انرژی خورشیدی تعیین گردید.  6تا  1 آموزشیجلسات 
را در اختیار  موردنظرمحقق دستورالعمل طراحی و ساخت فناوری 

توانند یمخواست که در صورت تمایل  هاآنفراگیران قرار داد و از 
( و یا گروهشانطرح پیشنهادی خود )یا طرح تصویبی اعضای 

که در اختیار آنان قرار داده شده است را برای ساخت فناوری طرحی 
به کار بگیرند و از روند ساخت و عملکرد فناوری خود  موردنظر

 اهآندر قدم بعدی از ، فیلم و گزارشی تهیه نموده و ارسال نمایند
ی تربمطلوخواسته شد تا فناوری خود را بهبود بخشیده تا عملکرد 

 پاسخ دهند. شدهمطرح التسؤارا ارائه دهد و به 

 .است پذیریتمسئول آن از دفاع و خود فناوری ارائه به نسبت -4
 .شودمی قدمیشپ گروه در فناوری اجرای و طراحی برای -5
 رفاه و آسایش برای پذیر تجدید انرژی منابع از استفاده به را دیگران -6

 .کندیم دعوت هاآن زندگی و شهر
 .نهدمی ارج روزمره زندگی در علم نقش به -7

 هایافته

 از آماری هایشاخص شامل پژوهش این توصیفی هاییافته
یقی در رویکرد تلف نمرات نگرش معیار انحراف، میانگین قبیل

 ارائه 2جدول  در که است آن هایخرده مقیاس و استم در
 که دهدمی نشان 2 جدول در آماری هایشاخص .است شده

 به نگرش نمره میانگین، آزمایش گروه در حاضر پژوهش در
آزمون در پس 76/123 به مقدار آزمونپیش در 07/85 استم

ن آزموپیش نمره گروه کنترل در کهیدرحالیابد. افزایش می
 .است یدهرس 06/95 آزمون به مقدارپس در و بوده 94/89

های آزمون نگرش به استم هم خرده مقیاس توصیفی هاییافته
آزمون آزمون از پیشهمه موارد نمره پس در که دهدمی نشان

 بیشتر بوده و این تفاوت در گروه آزمایش بیشتر مشهود است.
ویکرد ر تأثیربرای بررسی  کوواریانس تحلیل نتایج آزمون

های آموزان و خرده مقیاسبر استم بر روی نگرش دانش مبتنی
آورده شده است.  3آن در دو گروه کنترل و آزمایش در جدول 

 انسیکووار لیتحل ییربنایز یهامفروضهبرای این منظور ابتدا 
 - رویبا آزمون شاپ هانرمال بودن داده یبررس .دیگرد یبررس

 05/0آزمون از  نیدر ا یمعنادار نشان داد که سطح لکیو
آزمون نگرش در و توزیع نرمال در نمرات پساست  تربزرگ

فرض استم وجود دارد. همچنین آزمون لون نشان داد که 
 هاانسیوار یهمگن جی. نتاشودیم برآورده هاانسیوار یهمگن

 یمعنادار سطح کهنیپژوهش به سبب ا نیا یرهایمتغ یبرا
 .دیگرد تأیید، محاسبه شد 05/0باالتر از  رهایتمام متغ یبرا

نی علوم مبت آموزش دهد کهنتایج تحلیل کوواریانس نشان می
 یمعناداردر سطح  هاگروه در تغییر بر رویکرد استم باعث

 مشخص دو گروه هایمیانگین مالحظه. شده است 05/0
ای هنگرش به استم و خرده مقیاس آزمونپس نمره که کندمی

کنترل  گروه آزمونپس نمره به نسبت، آزمایش آن در گروه
ژوهش فرضیه اول پ و رد صفر فرض یعنی؛ است یافته افزایش

ی تلفیق رویکرد با مفاهیم انرژی آموزش»که عبارت بود از: 
 متوسطه شهرستان دوره اول آموزاندانش نگرش بر استم

 تتوان گفمی نی؛ بنابراشودمی تأیید «.دارد مثبت تأثیرقرچک 
نگرش  افزایش بر در رویکرد استمعلوم  آموزش که

 .است بوده های آن نیز مؤثرآموزان در همه خرده مقیاسدانش
همچنین طبق سیاهه وارسی طراحی شده برای سنجش 

تعریف شده در  هایفعالیتآموزان در طی نگرش دانش
ف مختل هایمؤلفهتغییر رو به افزایش در ، آموزشیجلسات 

که در  یاگونهبهه شد نگرش در طول دوره آموزش مشاهد
آموزان در سطوح پایین اول و دوم دانش آموزشیجلسات 

اکثریت در سطح اول یعنی دریافت و تعداد محدودی )نگرش 
و در جلسات سوم و  قرار داشتند (در سطح دوم یعنی واکنش

آموزان به سطح دوم یعنی واکنش رسیده چهارم اکثریت دانش
 گذاری دستو تعداد محدودی هم به سطح سوم یعنی ارزش
رای ب وضوحبهیافتند که این تغییرات در جلسات مختلف 

که در جلسه هفتم یعنی  یاگونهبه، بود مشاهدهقابلمحقق 
 ،کرد تلفیقی استمورود به بخش طراحی مهندسی در روی

 آموزان افزایش یافته بود.سطوح نگرش در همه دانش
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 .2جدول 

 آزمونآزمون و پسهای آن در پیشمیانگین و انحراف معیار آزمون تغییر نگرش به استم و خرده مقیاس
 های توصیفیشاخص تعداد آزمون هاگروه مقیاس

 ماکزیمم مینیمم انحراف استاندارد میانگین
 108 45 513/13 07/85 72 آزمونیشپ آزمایش نگرش به استم

 160 78 825/17 76/123 72 آزمونپس
 123 41 680/15 94/89 71 آزمونپیش کنترل

 134 45 659/17 06/95 71 آزمونپس
 18 4 892/2 46/9 72 آزمونپیش آزمایش نگرش به علوم

 20 7 661/3 42/16 72 آزمونپس
 20 5 297/3 04/11 71 آزمونپیش کنترل

 20 5 652/3 52/12 71 آزمونپس
 36 9 919/4 53/18 72 آزمونپیش آزمایش نگرش به ریاضیات

 40 10 121/7 78/28 72 آزمونپس
 31 8 535/5 23/19 71 آزمونپیش کنترل

 38 8 174/7 38/20 71 آزمونپس
 25 6 069/4 57/17 72 آزمونپیش آزمایش نگرش به مهندسی

 30 12 590/4 03/23 72 آزمونپس
 25 6 409/4 38/18 71 آزمونپیش کنترل

 27 6 390/5 73/17 71 آزمونپس
 26 6 125/5 07/16 72 آزمونپیش آزمایش یآورفننگرش به 

 30 9 730/4 18/22 72 آزمونپس
 25 8 292/4 45/17 71 آزمونپیش کنترل

 25 8 639/4 72/17 71 آزمونپس
 20 5 585/2 72/13 72 آزمونپیش آزمایش یفناور - یمهندس - اتیاضیر -علوم  قیتلفنگرش به 

 25 12 206/3 03/20 72 آزمونپس
 20 7 490/2 87/13 71 آزمونپیش کنترل

 24 7 026/4 18/16 71 آزمونپس
 17 4 839/2 72/9 72 آزمونپیش آزمایش به شغلنگرش 

 18 6 748/2 33/13 72 آزمونپس
 16 4 135/3 97/9 71 آزمونپیش کنترل

 18 4 346/3 52/10 71 آزمونپس
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 .3جدول 

 در دو گروه آزمایش و کنترلهای آن نگرش به استم و خرده مقیاسکوواریانس  لیآزمون تحل
مجموع  منبع تغییرات مقیاس

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F  سطح
 یمعنادار

 000/0 087/106 818/19135 1 818/19135 آزمونپیش نگرش به استم
 000/0 721/204 118/36927 1 118/36927 زمایش(آ -ل گروه )کنتر

   378/180 140 943/25252 خطا
    143 000/1788784 کل

 000/0 308/24 900/278 1 900/278 آزمونپیش نگرش به علوم
 000/0 217/62 855/713 1 855/713 زمایش(آ -ل گروه )کنتر

   474/11 140 318/1606 خطا
    143 000/32421 کل

 000/0 938/27 328/1198 1 328/1198 آزمونپیش نگرش به ریاضیات
 000/0 050/64 203/2747 1 203/2747 زمایش(آ -ل گروه )کنتر

   892/42 140 849/6004 خطا
    143 000/96321 کل

 000/0 364/56 208/1013 1 208/1013 آزمونپیش نگرش به مهندسی
 000/0 464/66 762/1194 1 762/1194 زمایش(آ -ل گروه )کنتر

   976/17 140 652/2516 خطا
    143 000/64035 کل

 000/0 637/17 283/346 1 283/346 آزمونپیش یآورفننگرش به 
 000/0 139/43 990/846 1 990/846 زمایش(آ -ل گروه )کنتر

   634/19 140 736/2748 خطا
    143 000/60807 کل

 اتیاضیر -علوم  قیتلفنگرش به 
 یفناور - یمهندس -

 001/0 619/12 165/154 1 165/154 آزمونپیش
 000/0 623/44 166/545 1 166/545 زمایش(آ -ل گروه )کنتر

   217/12 140 400/1710 خطا
    143 000/49339 کل

 000/0 929/28 998/225 1 998/225 آزمونپیش نگرش به شغل
 000/0 891/38 829/303 1 829/303 زمایش(آ -ل گروه )کنتر

   812/7 140 720/1093 خطا
    143 000/21979 کل

 آموزش مبتنی بر رویکرد استم بر تأثیربررسی  منظوربه
نمرات درس علوم در ، آموزانروی پیشرفت تحصیلی دانش

ررسی . نتایج بقرار گرفتآزمون نهایی پایه نهم مبنای بررسی 
نمرات پیشرفت تحصیلی با آزمون تی در دو گروه آزمایش و 

های حاصل . بررسی دادهشده استآورده  4 کنترل در جدول

دهد که میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی در درس نشان می
( بیشتر از 05/0ی )معنادارعلوم در گروه آزمایش در سطح 

 معنادار یرتأثگروه کنترل بوده و آموزش مبتنی بر رویکرد استم 
ین فرضیه بنابرا؛ داشته استآموزان بر پیشرفت تحصیلی دانش

 با مفاهیم انرژی آموزش»م پژوهش که عبارت بود از: دو
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دوره  آموزاندانش پیشرفت تحصیلی بر تلفیقی استم رویکرد
شود.می تأیید «.دارد مثبت تأثیر متوسطه شهرستان قرچک اول

 .4جدول 

 آزمایشنتایج آزمون تی مستقل برای بررسی وجود اختالف در نمره علوم آزمون نهایی بین گروه کنترل و 
 متغیر گروه کنترل گروه آزمایش آماره تی درجه آزادی سطح معناداری

 میانگین ±انحراف استاندارد 

 مره علومن 15/14 ± 647/3  31/17 ± 161/3  - 253/5 141 000/0

 
برای بررسی همبستگی نمرات پیشرفت تحصیلی و آزمون 
نگرش از آزمون همبستگی پیرسون در دو گروه آزمایش و 

. شده استارائه  5در جدول  آنکنترل استفاده گردید که نتایج 
بین متغیر نگرش با نمره علوم در آزمون پیشرفت تحصیلی 

 438/0ی معنادارهمبستگی مثبت و ، علوم در امتحانات نهایی
که متغیر نگرش  (>P 01/0در گروه آزمایش وجود دارد )

از تغییرات نمره علوم آزمون نهایی در  %18/19تواند می
آموزان را تبیین نماید. این در حالی است که مقدار این دانش

ی معناداردر سطح  254/0همبستگی در گروه کنترل برابر با 
ت آموزش با رویکرد ان تحآموزدانشزمانی که  ؛ لذااست 05/0

گیرند میزان این همبستگی با نگرش تلفیقی استم قرار می
یابد و با توجه به آن نمرات پیشرفت تحصیلی افزایش می

ی نسبت به گروه کنترل معنادار طوربهآموزان در علوم دانش
دهد که های ارائه شده نشان مییابد. همچنین دادهافزایش می

های بین خرده مقیاس (>P 01/0)ی معنادارهمبستگی باالی 
نگرش در استم با نمره کل نگرش در استم وجود دارد که 
میزان این همبستگی در خرده مقیاس شغل نسبت به بقیه کمتر 

آموزان با رویکرد استم منجر به افزایش . آموزش دانشاست
ریاضیات و ، های علومدر خرده مقیاس معنادارهمبستگی 

 ی با پیشرفتفناور - یمهندس - اتیاضیر -علوم  قیتلف
وان تشود که از این موضوع میتحصیلی در علوم تجربی می

در راستای ارتقای کیفی آموزش علوم مبتنی بر پرورش نگرش 
 استفاده کرد.

 .5جدول 

 کنترل های آزمایش وماتریس ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش در گروه
 شرفتیپ متغیر

 یلیتحص
 یعلوم تجرب

نگرش در 
 استم

 خرده مقیاس نگرش در استم
 -علوم  قیتلف فناوری مهندسی ریاضیات علوم

 - اتیاضیر
 یفناور - یمهندس

 شغل

        1 پیشرفت تحصیلی علوم تجربی
       1 438/0** نگرش در استم )آزمایش(

       1 254/0* کنترل()نگرش در استم 
خرده مقیاس 

 نگرش در استم
      1 716/0** 495/0** علوم )آزمایش(

      1 712/0** 178/0 علوم )کنترل(
     1 622/0** 759/0** 502/0** ریاضیات )آزمایش(

     1 402/0** 672/0** 136/0 ریاضیات )کنترل(
    1 070/0 144/0 581/0** 016/0 مهندسی )آزمایش(

    1 030/0 366/0** 585/0** 188/0 )کنترل(مهندسی 
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 شرفتیپ متغیر
 یلیتحص

 یعلوم تجرب

نگرش در 
 استم

 خرده مقیاس نگرش در استم
 -علوم  قیتلف فناوری مهندسی ریاضیات علوم

 - اتیاضیر
 یفناور - یمهندس

 شغل

   1 685/0** 224/0 253/0* 685/0** 183/0 فناوری )آزمایش(
   1 412/0** 013/0 095/0 503/0** 120/0 فناوری )کنترل(

 - اتیاضیر -علوم  قیتلف
ی فناور – یمهندس

 )آزمایش(

**398/0 **752/0 **611/0 **611/0 *254/0 **316/0 1  

 - اتیاضیر -علوم  قیتلف
 ی )کنترل(فناور – یمهندس

208/0 **632/0 **510/0 **408/0 143/0 166/0 1  

 1 344/0** 292/0* 249/0* 290/0* 312/0** 538/0** 072/0 شغل )آزمایش(

 1 242/0* 276/0* 268/0* 405/0** 467/0** 660/0** 136/0 شغل )کنترل( 
50/0 P <  ،*01/0 P < ** 

 گیرینتیجه و بحث

 یویژه انرژبه ریپذدیتجد یمنابع انرژامروزه توجه به 
 سرعتبهمرتبط با آن  یهایو توسعه فناور یدیخورش
رو مفاهیم ازاین .(1395، است )خاتمی شال توسعهدرحال

مرتبط با انرژی خورشیدی در برنامه درسی مقاطع مختلف 
، )دیبایی و الهیجانی گرفته است قرار موردتوجه، تحصیلی

مختلف  یهارویکرددهد که یشواهد نشان م یبرخ(. 1388
آموزان دانش شرفتیبر پ یمتفاوت تأثیراتتوانند یم آموزشی

انتخاب  کهنی( و اAitkin & Zukovsky, 1994) داشته باشند
 یریادگیدر  یتواند تفاوت مهممی سیتدر یکردهایرو

در کالس سیمختلف تدر یکردهایرو. کند جادیآموزان ادانش
گذارد. یم تأثیرآموزان دانش جیمختلف بر نتا هایروشها به 

شود تا با آموزان اجازه داده میکه در آن به دانش رویکردهایی
آموزان فرصت به دانش، کنند یمعلمان همکارها و یهمکالس

 ,Samuelsson) بخشدیم تیدرک و موفق یبرا یشتریب

 دهدیقرار م یریادگی طنآموزان را در بدانش( و 2010
ی که در کاوشگر (. همچنین شیوه1399، )رضایی و همکاران

آموزان دانش، رودرویکرد استم برای یادگیری مفاهیم به کار می
 قیمسائل خود را از طر هاآندهد که یقرار م یتیرا در موقع

 اطالعات یو پژوهش به کمک مشاهده و گردآور کاوش، تفکر
گروه بین اعضای تبادل اطالعات  و با قرار دادهمورد آزمون 

ان فراگیر یکردیرو نیبا چن .ابندییدست م جهیبه نت خود
ز نیرا  یروش و نگرش علم، یعلم قیحقا یریادگیعالوه بر 

 (.1385، شعبانی)آورند به دست می، با اکتشافات خود
در  ماست تلفیقی آموزشیرویکرد  تأثیر، مطالعه نیهدف ا

 تشرفیبر پ انرژی در بافتار انرژی خورشیدیم اهیمورد مف
در استم است  هاآنو نگرش  پایه نهم آموزاندانش یلیتحص

( 19-که در شرایط آموزش مجازی )در شرایط بیماری کووید
در ساعات مربوط به درس علوم ، ی شادآموزدانشدر پلت فرم 

 نیانگیکه تفاوت منتایج حاصل نشان داد . تجربی اجرا گردید
 تمو نگرش به اس یلیتحص یشرفتپدر مورد  آزموننمرات پس

 وجهتقابل شیفع گروه آزمابه ن، کنترل و آزمایش دو گروهدر 
 آزمونپسو  آزمونپیشنمرات  نیاختالف ب، نیبود. عالوه بر ا

ود شبود. تصور می معنادار شیدو گروه به نفع گروه آزما نیا
 ییر تواناد یلیتحص تیموفق ازنظردو گروه  نیتفاوت ب لیدال

 نیو همچن هاآنبه اطالعات توسط خود  یدسترس یافراد برا
 یهمبستگ قیاز طر هاآن یسازادهیپ یدر داشتن فرصت برا

. به عبارتی است یو فناور یمهندس، ریاضیاطالعات با 
هتر دهی بتر شدن یادگیری و یا سازمانرویکرد استم بر عمیق
با  و کندانرژی کمک می تبدیل و انتقالموضوعی در مبحث 

 تأثیر نانآ ان بر پیشرفت تحصیلیآموزدانشنگرش تغییر مثبت 
های ه بر ویژگیالودر فرایند یادگیری علوم ع .گذاردمی

کنند. عوامل عاطفی و بافتی نیز نقش مهمی ایفا می، شناختی
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ی هآموزان در یک درس منجر به ایجاد عاطفموفقیت دانش
شود. این عاطفه در صورت تداوم به می درس آن به مثبت

های مرتبط به حوزهشود و بدین ترتیب مندی تبدیل میهالقع
آموزان بین یابد. وقتی دانشبا درس و مدرسه تعمیم می

 احساس، یابدمی معناداری هها و اعمال خود رابطموفقیت
ت به نگرش مثب آن دنبال به و مسئولیت پذیرش، شایستگی

های پژوهشی نشان یافتههمچنین ، یادگیری بیشتر خواهد شد
د میانگین عملکر، ر به علومتالآموزان با نگرش بادهد دانشمی
)جعفری و  آموزان دارندری در مقایسه با سایر دانشالتبا

 آموزشکه دهد ینشان ممختلف مطالعات (. 1396، همکاران
 و نگرش لییتحص یشرفتپبر  یمثبت تأثیر استم مبتنی بر

 Tomaهمسو است. مطالعه  نیا جیدارد که با نتاآموزان دانش

& Greca  در پژوهش خود دریافتند که  2018در سال
 یترنگرش مثبت، تلفیقی استم کردیرو در ریآموزان درگدانش

 کی قیکه علوم را از طر یکساندر مقایسه با نسبت به علوم 
مطالعه  (یبر کتاب درس یمبتن مثالعنوانبهمتعارف ) کردیرو
 2008در سال و همکاران  Doppeltدارند. همچنین ، کنندمی

القه ع شیدر افزا یانقش بالقوه استماظهار داشتند که آموزش 
و  یریادگی هب لیتما، یآموزان به موضوعات علمدانش

نیز در  2018در سال  Ugras دارد. هاآنتحصیلی  شرفتیپ
آموزان آزمون دانشآزمون و پسشینمرات پ نیبپژوهش خود 

 یمعنادار اختالف استمنسبت به  هاآننگرش  رییتغ نییتع یبرا
مبتنی بر رویکرد تلفیقی استم آموزش گزارش نمود. همچنین 

 رگذاریثتأ یلیتحص یشرفتپو بنابراین  در درک مفهوم علوم
 یشرفتپبر  یمثبت تأثیر و( Angwal et al., 2019) است
آموزش  .(León et al., 2015) داردآموزان دانش یلیتحص
 یلیتحصشرفت و پی تیبهبود سطح موفق ازنظر استم
داشتن . آموزان نسبت به موضوع مربوطه کارآمد استدانش

 یشغل یهادر برنامه ینقش مهم استمنگرش مثبت نسبت به 
به  هاآنعالقه  شیافزا نیو همچناستم  نهیآموزان در زمدانش

که  دهیا نی(. اÖzcan & Koca, 2019) دارد ییهانهیزم نیچن
 و آموزانبر نگرش دانش یمثبت تأثیر استم آموزش یاجرا

 جملهازاز مطالعات  یاریتوسط بس، تحصیلی دارد شرفتیپ
(Sari et al., 2018) ( وAydın et al., 2017) ی بانیپشت

آموزان را که امکان مشارکت فعال دانش استمآموزش . شودمی
 دهدمی شیافزارا آموزان دانش زهینگرش و انگ، کندیفراهم م

 یعلم ندیفرا هایمهارتبر استم بر  یمبتن هایفعالیت و
 گذاردیمثبت م تأثیرنسبت به علم  هاآنآموزان و نگرش دانش

(Ugras, 2018 .)توانبر اساس نتایج حاصل می طورکلیبه 
یلی و رویکرد استم بر پیشرفت تحص تأثیرتبیین نمود که علت 

با  آموزان در طول آموزشدانشنگرش به این دلیل است که 
ز استفاده ا، قیتحق ازجمله، مهارت یبه تعداد، استم رویکرد

 هایمحصوالت و ارائه سخنران جادیا، هاکار در گروه، یفناور
آموزان فرصتبه دانش استم یهاطیمح ردارند. د ازین غیره و
و چون خود  شودها ارائه میمهارت نیتوسعه ا یبرا ییها

 ،فراگیران هم درگیر فرآیند یادگیری و هم یاددهی هستند
تقویت نگرش و ، نفساعتمادبههمین امر منجر به افزایش 

تم رویکرد اس درواقعشود. می هاآن یلیتحص یشرفتپبهبود 
استفاده از  دهد تا مهارتآموزان میاین فرصت را به دانش

 هند و چون شرایطددانش خود را در شرایط گوناگون نشان 
مکان ا استنیز مشارکتی و همراه با تلفیق دروس ، یادگیری

 ؛ لذانمایدمیآموزان فراهم برای دانشرا موفقیت بیشتری 
ر مبنی ب یادشدههای پژوهش حاضر نیز همسو با موارد یافته

و  یلیصتح یشرفتپآموزش مبتنی بر استم بر  یرگذاریتأث
با توجه از طرفی ؛ استرژی آموزان در مفاهیم اننگرش دانش

کشور ایران از جهت دریافت انرژی خورشیدی در  کهینابه 
یقی رویکرد تلف این توان ازلذا می، شمار بهترین کشورها است

ان آن معنادارآموزان و یادگیری در راستای پرورش نگرش دانش
در مفاهیم مرتبط با انرژی در بافتار انرژی خورشیدی بهره 

برنامه ریزان درسی و شود جست. در این راستا پیشنهاد می
آموزش در را  آموزشیهای نوین رویکردمؤلفان کتب درسی 

در تعامل بین  اول متوسطهمحتوای درس علوم تجربی دوره 
یری نیل به یادگ منظوربهبا رویکرد تلفیقی  یآورفنعلوم و 
 .یرندکارگبهاثربخش 

 تعارض منافع

 د.ندار یتعارض منافعپژوهش حاضر 

 منابع
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 یانرژ نهیساده در زم آموزشی یمحتوا کی نیتدو(. 1391. )م، اریآب
تهران سال  رستانیآموزان سوم دبدانش یبرا یدیخورش
ارشد. تهران:  یکارشناس نامهپایان .1390-1391 یلیتحص

 .ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب
 یموسو ؛ وم، یانی. کاوا، یعباس، م. ر، فر ی. ساالرم، یجانیآذربا

با نگرش به  یاجتماع شناسیروان(. 1385س. م. )، اصل
 تهران: انتشارات سمت. .یمنابع اسالم

 هاییفهمکجبررسی تصورات و (. 1395)پ. ، صفری، ع.، بدریان
لفصابتدایی درباره مفهوم انرژی.  ان پایه ششمآموزدانش

 .137-117، (30)13، نامه خانواده و پژوهش
 ییساختن گرا یریادگی طیمح یمطالعه اثربخش. (1389)ل. ، تابان

آموزان دانش یریادگی تیفیپروژه محور بر بهبود ک
 یکارشناس نامهپایان نو. یهایانرژ میدر مفاه یرستانیدب

 .ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب، ارشد
(. روند تغییرات و 1396ع. )، کریمی و .،ع، کیامنش، .م، جعفری

آموزان  عالقه و خودپندارۀ علوم دانش، نقش عوامل نگرش
عملکرد علوم بر مبنای مطالعات  بینیپیشپایة هشتم بر 

-89، (36)11 ،آموزشی هاینظامنشریه پژوهش در  ، تیمز
120. 

آموزش  اعتباربخشیمحتوا و  یطرح (.1395. )م، شال یخاتم
 نامهپایان، در دوره متوسطه دوم یدیخورش یهاسلول

 .ییجار دیشه ریدب تیارشد. تهران: دانشگاه ترب یکارشناس
مقطع  یدرس یهابرنامه ی. بررس(1388). ا، یجانیش و اله، ییباید

م علو .زیستیطمحآموزش  یبر محورها تأکیدبا  ییراهنما
 .184-177، (3) 6، یطیمح

(. 1399ز. )، ع و نیکنام، عصاره، غ، احمدی، م، جمعهامام، م، رضایی
، ومعل)استم  یقیتلف یبرنامه درس یمفهوم یالگو یطراح
 .ابتدایی کشور ایران در دوره ی(اضیر، یمهندس، یفناور
 .92-63، (59)15، نامه مطالعات برنامه درسی ایرانفصل

. سیها و فنون تدرروش، آموزشی هایمهارت. (1385)ح. ، یشعبان
 .جلد دوم. تهران. انتشارات سمت

آموزش  یبرا یعمل تیفعال یطراح(. 1392ن. )، ظرافت دوست
 نامهپایان، سوم دبستان یعلوم تجربدر  یمنابع انرژ

 .ییجار دیشه ریدب تیارشد. تهران: دانشگاه ترب یکارشناس
ر ب یآل یمیش شگاهیآزما یبرنامه درس یطراح(. 1394م. )، ینیعابد

گاه ارشد. تهران: دانش یکارشناس نامهپایان ،سبز یمیش یمبنا
 .ییرجا دیشه ریدب تیترب

ها و شناسایی مؤلفه (.1399) .ع، یوسفی ز و، دسعادتمن، م، فتحی
تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی بر 

 هاینظامنشریه پژوهش در ، مبنای سند تحول بنیادین
 .81-69، 41 ،آموزشی

سبز.  یمیش یو پژوهش آموزشی یهادگاهی(. د1383م. )، یمستشار
 .104-100، (33) 30، شناسییطمحمجله 

اثربخش و رابطه آن با  سی(. تدر1394. )ع، یو رمضان .ی، یمعروف
ش اولین همای. یلینسبت به دوره تحص انینگرش دانشجو

ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و 
 .ایران شناسیروان

شناسایی برخی از (. 1399). م، کبیری و .غ، احمدی، .م، نگهبان
آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس علوم های دانشبدفهمی

نشریه پژوهش در  ، 2015تجربی بر اساس مطالعه تیمز 
 .143-127، (48) 14، آموزشیهای نظام
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