
 

١ 

  طراحي و اجراي الگوي تغيير مفهوم براي شناسايي و رفع كج فهمي ها و يادگيري الكتروشيمي 

  
  4، اكرم زماني مياندشتي3مسعود صدراالشرافي ،  2، ندا باقري*1عليرضا كرمي گزافي

 تهران، لويزان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، دانشكده علوم پايه، گروه شيمي

 ar_karami@srttu.edu  
 

 

  چكيده

، نگرش و كاهش كج فهمي ها دانش آموزان در مبحث الكتروشيمي بر ميزان يادگيري وهش بررسي اثر مدل تغيير مفهوميهدف اين پژ

به عنوان پيش دانشگاهي منطقه ميان جلگه نيشابور نفره از دانش آموزان  24و  23دو گروه پژوهش از نوع تحقيقات كاربردي و  اين. مي باشد

هاي  و گروه دوم به عنوان گروه كنترل با روشمدل تغيير مفهومي گروه اول به عنوان گروه آزمايش با روش . ندانتخاب شددسترس  درنمونه 

روش به كار رفته جهت گرد آوري داده ها، استفاده از پرسشنامه نگرش سنج و آزمون يادگيري به صورت پيش . متداول تدريس آموزش ديدند

ن است كه بيانگر آ و بدست آمد 89/0و در آزمون نگرش  77/0براي سؤاالت يادگيري  α مقدار. گروه كنترل مي باشد آزمون و پس آزمون با

هنما و روايي آزمون هاي نگرش سنج با روش روايي محتوايي و صوري با استفاده از نظرات استاد را. سؤاالت از پايايي مناسب برخوردار مي باشد

و آمار استنباطي ) ميانگين و انحراف استاندارد و واريانس(به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي . ددبيران مجرب شيمي بررسي ش

ميزان يادگيري   %95 نشان داد كه در سطح اطمينان tآزمون  .استفاده شده است SPSSدر نرم افزار آماري  ) و آزمون tآزمون  ،تست لوين(

χو آزمون تفاوت معناداري  وجود دارد ي دانش آموزان نگرش و يادگير و
ز اين مدل كج فهمي هاي بيشتري نيز نشان داد كه با استفاده ا  2

   .طرف مي شودبر
  

  .آمورش شيمي، كج فهمي، مدل تغيير مفهومي، نگرش :واژه هاي كليدي
  

  مقدمه. 1

در به درك نظريه هاي بنيادي ارايه شده در كالش نيسـتند متحيـر مـي    دانش آموزان قارغم تالش هاي بسيار آنها، دبيران از اين كه علي 

مفهوم برخي از كلمات را به درستي متوجه نشـده و   ،شوند حتي برخي از بهترين دانش آموزان نيز كه پاسخ هاي درستي به سئواالت مي دهند

شـايد ايـن مشـكل بـه      ]1[شود قادر به پاسخگويي نيسـتند را ارايه مي كنند و زماني كه سئواالت مفهومي تر مي ها فقط به صورت حفظي آن 

تحقيقات نشان داده كه دانش ابتدايي دانش آموزان، اطالعات قبلـي و محـيط   . هنگام تدريس پيدا كرده اندكج فهمي هايي است كه آنها دليل 

ين دانش آموزان ممكن است با كج فهمي هـايي  بنابرا ،يادگيري را تحت تاثير قرار دهند ممكن است تفسير مشاهدات و مفاهيم مورد نظر براي

  .]2[نسبت به موضوع تدريس به كالس بيايند
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بيشتر محققان شناسايي . تحقيقات زيادي درباره شناسايي كج فهمي ها و عقايد قبلي كه دانش آموزان به كالس مي آورند انجام شده است

اين باعث ارائه مدل هاي متفـاوتي  . خيلي قوي و ماندگار هستند ،ي اصالحشانكردند كه بسياري از آن ها علي رغم آموزش هاي انجام شده برا

  ]. 3[براي از بين بردن آنها شده است

دانـش آمـوز بـراي بررسـي موضـوع هـا و ايجـاد         معطوف است به ،در ديدگاه ساختن گرايي روش ها و راهبردهاي آموزشي ساخت گرايان

در سـال   1با توجه به ديدگاه ساختن گرايي يكي از مدل هاي مورد توجه كـه توسـط پوسـنر    .]4[ي كه او مانند فردي متخصص فكر كندشرايط

دكتـر اسـتپان و    كه در آن به كج فهمي ها و پيش دانسته هاي دانـش آمـوز اهميـت مـي دهنـد و      است 2ارايه شد مدل تغيير مفهومي 1982

دارد مطالـب جديـد توسـط     تـالش كردن كج فهمي ها دارد و هم  سعي در برطرف تبديل كردند كه شش مرحله مدل همكارانش آن را به يك

  .يادگيري عميق تر مي شودداده شود و  خود دانش آموز به خودش آموزش

، آنها چهار شرط را براي فرايند تدريس و يادگيري بيان كردند آنهـا معتقدنـد كـه ايـن      3با توجه به ديدگاه تغيير مفهومي پسنر و استريكا

  :اين شرايط عبارتند از . فرايند تغيير مفهوم در دانش آموزان را تحت تاثير قراردهندعوامل ممكن است 

  .فراگيران بايد از مفاهيم موجود خودش عدم رضايت داشته باشد -1

 .مفهوم جايگزين بايد هوشمندانه باشد -2

 .مفهوم جايگزين بايد منطقي و عقالني باشد -3

 .]5[گزين بايد سودمند و مفيد باشديمفهوم جا -4

استفاده مي كند و براساس آن تصميم مي گيرد و يك مفهوم جديد قابل فهم، باوركردني و مفيد  فعلي تغيير مفهوم يادگيرنده از دانش در

و اگر مفهوم جديد با مفاهيم موجود ناسازگار باشد پس آن باوركردني و مفيد نيست تا اين كه يادگيرنده از مطالب قبلي خود . را كشف مي كند

در  .]6[در اين لحظه تغيير مفهوم حاصل مي شود. در اين زمان است كه يادگيرنده تالش مي كند تا مطالب قبلي را تغيير دهد .ودناراضي ش

زيرا دانش آموز بدون مفاهيم قبلي غيرممكن است درباره پديده ها سوال بپرسد و مفهومي دانش آموز كليد اصلي است مدل تغيير مفهوم علم 

  . ]7[هاي مرتبط را از غير مرتبط تمايز دهندبراي سوال داده شده است و ويژگي  اسخيبداند چرا چنين پ

  مراحل مدل تغيير مفهومي  •

مرحله با توجه به ديدگاه پسنر و ديگران  6را در  آن6و استپانز5و سايگو4اسميت.براي آن كه بتوان مدل تغيير مفهوم را به راحتي انجام داد

 .ترتيب هر مرحله را بررسي مي شود بيان كردند كه در اين جا به

  منطبق سازي مفهوم: مرحله چهارم  .تعهد نسبت به يك موقعيت يا نتيجه: مرحله اول

  بسط مفهوم مورد نظر: مرحله پنجم  بيان عقايد: مرحله دوم

  فراتر رفتن: مرحله ششم  مواجه شدن با عقايد: مرحله سوم
 

مثالً يك الگو  ئوال يا هر نوع فعاليتي كه به نظر مفيد است از دانش آموز بخواهددر مرحله اول معلم سعي مي كند با كمك يك س

ي كه با موضوع تدريس مرتبط ، استنباط كند سپس حدس بزند، يك مدل ذهني طراحي كند و يا هر نوع كارشناسايي، طبقه بندي، پيشگويي

از آن كه دانش آموز به اندازه كافي فكر كرد و به طور كامل با نظر خود پس . و از او بخواهد كه آن چه را كه انجام داده يادداشت كندباشد 

د نكن در آن جا دانش آموزان نظرات خود را بيان مي. نفره بيان كند 5يا  4درباره مسئله روبرو شد حال آن را بهتر است در ابتدا در گروه هاي 

. تجربه مي كنددو مرحله قبلي تدريس دانش آموز تا حدي ناهماهنگي را در طي . و به سخنان و ديدگاه هاي ديگران به خوبي گوش مي دهند
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دانش آموزان پس از كشمكش ذهني و . اش را بررسي كرده و به چالش بكشدفراهم مي شود تا دانش آموز عقيده و در اين مرحله شرايطي 

چه كه تجربه مي كنند به تفكر پرداخته و معناي آنها را ز دارند تا در خصوص آن اگردآوري اطالعات و كار با همكالسي هايشان به فرصتي ني

. هر دانش آموز نياز به فرصتي براي توسعه يك الگوي ذهني تجديد نظر يافته دارد كه اطالعات و تجربه هاي تازه را با هم متحد كند. دريابند

 در نهايت از دانش آموزان خواسته مي. لب را درك مي كندزماني كه دانش آموز كاربرد آنچه آموخته است را در زندگي روزمره بداند بهتر مطا

در اين مرحله به جاي يك جمع بندي كلي و اتمام . روددر شرايط زندگي واقعي به كار مي  شود  تا شرح دهند كه چگونه مفهوم مورد نظر

را كه درباره اين مبحث در ذهن آنها ايجاد شده شود  تا سئواالتي  درس و دادن اين پيغام كه يادگيري تمام شده از دانش آموزان خواسته مي

جديد ارائه هاي جديدي را براي مفاهيم  و يا اينكه راه.بپرسند و يا اگر دوست دارند مسائلي را مطرح كنند تا بعداً جواب آن را كشف نمايند

مسائلي كه در اين مرحله بيان مي شود مي  .اددر منزل نيز با درگير كردن ذهن دانش آموز يادگيري را ادامه د مي تواندهند به اين طريق 

  .]8[تواند ذهن دانش آموزان را خالق تر كرده و گاهي به سوي مرحله بعدي تدريس باشد

از بين بردن كج فهمي ها و تاثير بر روي دانش و نگرش دانش آموزان در درس شيمي مي باشد ن پروژه بررسي كارايي اين مدل در هدف اي

  :.پژوهش عبارتند ازبنابراين سواالت 

آموزش  روش هاي متداول ي كه بانسبت به دانش آموزان آموزش ديده اند مدل تغيير مفهومييادگيري دانش آموزاني كه با بين آيا   -1

  اختالف معني داري وجود دارد؟ ديده اند

آموزاني روش هاي متداول اختالف معني داري نسبت به دانش آموزش ديده اند  مدل تغيير مفهومينگرش دانش آموزاني كه با بين آيا   -2

  وجود دارد؟

آموزش ديده اند نسبت به دانش آموزاني روش هاي متداول اختالف  مدل تغيير مفهوميآيا بين كج فهمي هاي دانش آموزاني كه با   -3

  معني داري وجود دارد؟
  

  روش تحقيق و مراحل آن. 2

ي در دسترس از دانش آموزان دختر دوره پيش دانشگاهي منطقه ميان نفر نمونه 52ي رو 1389-90اين تحقيق در تابستان سال تحصيلي

و  "تدريس با روش هاي متداول"متغيرهاي مستقل در اين تحقيق روش تدريس است كه به دو صورت . جلگه شهرستان نيشابور اجرا شد

نگرش دانش آموزان نسبت به درس شيمي در ابعاد مختلف و انجام شده است و متغير وابسته، يادگيري،  "تدريس با مدل تغيير مفهومي"

 .بررسي كج فهمي دانش آموزان  مي باشد

  

  گرد آوري داده ها .1- 2

-CLASS( 1نگرش سنج درس شيميتحقيق براي سنجش نگرش دانش آموزان از پرسشنامه در اين : پرسشنامه نگرش سنج •

chem.(، جديدترين نسخه ي درجه اي ليكرت استفاده شد  5ز عمل آزمايشي در مقياس به صورت پيش آزمون و پس آزمون، قبل و بعد ا

مقوله بندي مورد بررسي اين سواالت . عبارت از آن انتخاب شده است 35كه  تسوال اس 50مقوله و 9شيمي شامل  اين پرسشنامه در درس

ل، برقراري ارتباط مفاهيم و موضوعات شيمي با دنياي مواردي از قبيل ميزان عالقه مندي به درس شيمي، كاربرد دانش شيمي در حل مسائ

پيرامون، تاثير علم شيمي در ايجاد اعتماد به نفس در حل مسائل، كاربرد مهارت استدالل منطقي در حل مسائل شيمي، تجسم ذرهاي 

  .]9[و تركيب آنها مي باشد هنگام يادگيري موضوعات انتزاعي شيمي و تالش براي فهميدن مفاهيم و موضوعات شيمي) مولكولي، اتمي(

                                                           
1
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بر اين اساس آزمون . شيمي پيش دانشگاهي به عنوان واحد يادگيري انتخاب شده است 4در اين تحقيق فصل  :آزمون يادگيري •

اهداف آموزشي اين سؤاالت افزايش دانش، درك و فهم، كاربرد و تجزيه و تحليل دانش . سؤال تدوين گرديده است 26يادگيري شامل 

 . در زمينه الكتروشيمي مي باشدآموزان 

  

  فرآيند اجراي طرح تحقيق .2- 2

  :به طور كلي مي توان فرايند پژوهش را به صورت زير بيان كرد

بـراي  ) شيمي، فيزيك و رياضي( در درس هاي علوم كنترل هاي سال گذشته دانش آموزان دو گروه آزمايش و  سنجش ميانگين نمره)الف 

  .وخته هاي علمي آنهابرآورد همترازي آغازين آم

  .نتيجه پيش آزمون آموخته هاي شيمي كه براي برآورد همترازي آغازين ميان گروه آزمايش و گروه گواه انجام شد) ب

  نتيجه آزمون پاياني پژوهش) ج

  استفاده از نظر معلمان درباره كج فهمي هاي رايج در الكتروشيمي) د

  .هاي موجود در الكتروشيمي و طراحي پيش آزمون و پس آزمون اي تعيين كج فهميمقاله هاي پژوهشي معتبر بر استفاده از) هـ 

در گروه آزمايش با استفاده از مدل تغيير مفهومي بـه  . پيش دانشگاهي تدريس شداز كتاب درسي شيمي  4پژوهش، بخش  براي انجام اين

 . انجام شد داولمتتدريس مفاهيم مورد نظر پرداخته شده است و در گروه كنترل با روش هاي 

  

  تحليل آماري . 3- 2

به منظور تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از پيش آزمون و پس آزمون در اين پژوهش، از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي از نرم افزار 

ر استنباطي از تحليل تست در بخش آمار توصيفي از ميانگين و انحراف استاندارد و واريانس و در بخش آما. استفاده شده است SPSSآماري 

χ است همچنين براي بررسي كاهش كج فهمي ها از آزمون استفاده شده tلوين و آزمون 
χ ستفاده شد آزمونا 2

فراواني هاي  براي بررسي 2

  ].10[برده مي شود مشاهده شده از آنچه كه در حالت فرض صفر انتظار مي رود به كار 
  

  نتايج .3

  ارزيابي سؤاالت. 1- 3

زمون يادگيري و نگرش سنج با محاسبه ميزان روايي، ضريب پايايي، ضريب تميز و ضريب دشواري مورد بررسي قرار گرفتند و بر سؤاالت آ

روايي سواالت نگرش توسط محققان دانشگاه كلرادو انجام گرفته و از روايي خوبي برخوردار  .اساس اين محاسبات، سؤاالت نامناسب حذف شدند

محتوا بر اساس اهداف آموزشي و براي تعيين روايي صوري  -ي محتوايي سؤاالت آزمون يادگيري از جدول دو بعدي هدفبود براي بررسي رواي

و  ي سواالت نگرشاز ضريب آلفاي كرونباخ براي بررسي پاياي .]11[نفر از دبيران مجرب و استاد راهنما استفاده شد 4سؤال ها از نظرات 

به  77/0و  87/0پايايي سواالت نگرش و آزمون يادگيري در اين تحقيق با استفاده از آلفاي كرونباخ به ترتيب . تفاده شده استيادگيري اس

  . دست آمد
  

  نتايج آمار توصيفي. 2- 3

مرات نرمال نرمال شد و از مجموع ن 5توجه به عدم يكسان بودن تعداد سواالت در چهار سطح مختلف بلوم ميانگين هر سطح به عدد  با

شاخص هاي گرايش به مركز، پراكندگي و جداول فراواني . شده در هر سطح ميانگين كل نمرات در هر دو گروه كنترل و آزمايش بدست آمد

 .نشان داده شده است 3و  2 ،1مربوط به گروه كنترل و آزمايش به ترتيب در جداول 
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ير ميانگين نمرات پس آزمون يادگيري نسبت به پيش آزمون در هر دو گروه مي توان نتيجه گرفت كه مقاد 3و 2، 1با توجه به جداول 

در سطوح مختلف بلوم نيز اين رشد ديده مي شود به عبارت ديگر هر دو روش بر روي يادگيري اثر مثبت .كنترل و آزمايش افزايش داشته است

زش سنتي و مدل تغيير مفهومي نسبت به پيش آزمون داشته است به همين شكل مقادير ميانگين نمرات پس آزمون نگرش در روش آمو

  .افزايش داشته است

  شاخص هاي گرايش به مركز و پراكندگي متغيرها در گروه كنترل: 1جدول

  

 

  شاخص هاي گرايش به مركز و پراكندگي متغيرها در گروه آزمايش: 2جدول

 

  به تفكيك در گروه هاي آزمايش و كنترل جدول ميانگين و انحراف معيار سطوح يادگيري 3جدول

متغير 

  وابسته

مقوله هاي 

  مورد بررسي
  گروه

ميانگين پيش 

  آزمون

ميانگين پس 

  آزمون

ميانگين پس آزمون پس از 

  نرمال شدن

انحراف 

  معيار

سطوح 

  يادگيري

  دانش
  417/1 62/3  17/2  22/1  كنترل

  431/1 17/4  50/2  04/1  آزمايش

  درك و فهم
  649/0  78/2  96/4  74/2  كنترل

  729/0 17/3 21/5  54/3  آزمايش

  كاربرد
  649/0 78/2  00/5  00/3  كنترل

  729/0 17/3  71/5  63/2  آزمايش

تجزيه و 

  تحليل

  553/0 43/2  87/4  04/2  كنترل

  714/0 02/3  04/6  71/2  آزمايش

  

 گروه كنترل تعداد ميانگين انحراف معيار واريانس پايين ترين باالترين

 پيش آزمون نگرش 23 30/91 521/12 767/156 67 117

 پس آزمون نگرش 23 04/110 466/12 407/155 89 138

  پيش آزمون يادگيري  23  70/8  717/1  949/2  6  12

  پس آزمون يادگيري پس از نرمال شدن  23  37/12  050/3  301/9  5  17

 گروه آزمايش تعداد ميانگين انحراف معيار واريانس پايين ترين باالترين

 پيش آزمون نگرش 24 46/101 87/9 47/97 81 131

 پس آزمون نگرش 24 37/130 114/14 201/199 98 156

  پيش آزمون يادگيري  24 54/9  359/2  563/5  4  14

  پس آزمون يادگيري پس از نرمال شدن  24  23/14  538/1  367/2  12  18
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  نتايج آمار استنباطي. 3- 3

گرش دانش آموزان بين روش مدل تغيير مفهومي و روش هاي متداول تدريس، ابتدا به در بررسي وجود تفاوت معني دار يادگيري و ن

و عدم تساوي ) <05/0sig(سپس با استفاده از فرض تساوي واريانس ها . پرداخته شد SPSSبررسي تست لوين به دست آمده از نرم افزار 

  .ده استداخته شپر tبه تحليل نتايج حاصل از آزمون )  sig>05/0(واريانس ها 

  مقايسه كارايي دو روش آموزشي بر نگرش. 2- 4-3

  .دانش آموزان يكسان است نگرشصفر بيان مي كند كه تاثير دو روش آموزشي بر  يهفرض

 بر روي نگرش دانش آموزان تفاوت معني داري بين دو روش آموزشي، است 05/0كه كمتر از  tآزمون  بدست آمده در sigبا توجه به 

نيز  يل فوق براي ابعاد مختلف نگرش نيز انجام شده است كه مطابق آن تفاوت معني داري بين دو روش آموزشي در اين ابعادتحل. داردوجود 

به عبارت ديگر يادگيري با مدل تغيير مفهومي نسبت به روش هاي متداول تدريس بر تغيير نگرش دانش آموزان در ). 4جدول (ديده مي شود

ندي به درس شيمي، كاربرد دانش شيمي در حل مسائل، تاثير علم شيمي در ايجاد برقراري ارتباط بين مفاهيم و ابعاد مختلف مانند عالقه م

  .موضوعات شيمي و يادگيري مفهومي شيمي تاًثير بيشتري داشته است

  )پس آزمون(آن بين گروه كنترل و آزمايش ابعاد مختلفآزمون نگرش و  tنتايج آزمون لوين و آزمون . 4جدول 

  t آزمون  لوين آزمون 

F Sig. df sig.(2-tailed) 

 عالقه مندي به درس شيمي
 026/0 45 210/0  619/1 تساوي واريانس ها

عدم تساوي واريانس  219/43 026/0 

  ارتباط مفاهيم شيمي با دنياي پيرامون
  204/0  45 166/0 979/1 تساوي واريانس ها

عدم تساوي واريانس  797/41  204/0  

 كاربرد دانش شيمي در حل مسائل
  033/0  45 598/0 282/0 تساوي واريانس ها

عدم تساوي واريانس  998/44  033/0  

تاثير علم شيمي در ايجاد اعتماد به  نفس در حل 

 مسائل

  067/0  45 318/0 019/1 تساوي واريانس ها

عدم تساوي واريانس  996/41  069/0  

يادگيري موضوعات انتزاعي  تجسم ذره اي هنگام

 شيمي

  803/0  45 151/0 132/2 تساوي واريانس ها

عدم تساوي واريانس  155/42  802/0  

 كاربرد مهارت استدالل منطقي در حل مسائل شيمي
  459/0  45 747/0 106/0 تساوي واريانس ها

عدم تساوي واريانس  997/44  458/0  

ضوعات شيمي و تالش براي فهميدن مفاهيم و مو

 تركيب آنها

  476/0  45 583/0 306/0 تساوي واريانس ها

عدم تساوي واريانس  998/44  475/0  

 يادگيري مفهومي شيمي
  071/0  45 056/0 844/3 تساوي واريانس ها

  069/0  247/41 عدم تساوي واريانس

 برقراري ارتباط بين مفاهيم و موضوعات شيمي
  069/0  45 906/0 014/0 تساوي واريانس ها

عدم تساوي واريانس  986/44  069/0  

 025/0 45 176/0 886/1 تساوي واريانس ها آزمون نگرش

عدم تساوي واريانس    903/42 025/0 
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    مقايسه اثر بخشي دو روش آموزشي بر يادگيري. 1- 4-3

  .آموزان يكسان است صفر بيان مي كند كه تاثير دو روش آموزشي بر يادگيري دانش يهفرض
  

  )پس آزمون(در آزمون يادگيري و سطوح مختلف آن بين گروه كنترل و آزمايش  tنتايج آزمون لوين و آزمون. 5جدول

  

يجه گرفت كه دو روش آموزشي در يادگيري دانش آموزان است و مي توان نت 05/0كمتر از  tآزمون  بدست آمده در sigبا توجه به نتايج، 

تحليل فوق در سطوح مختلف يادگيري نيز نشان دهنده آن است كه . تاًثير يكساني ندارد و تفاوت معني داري بين دو روش آموزشي وجود دارد

وش مدل تغيير مفهومي و روش هاي متداول به عبارت ديگر يادگيري با ر. تفاوت معني داري بين دو روش آموزشي در اين سطوح وجود دارد

تدريس داراي اثر بخشي يكساني بر يادگيري دانش آموزان در سطوح مختلف مانند دانش، درك و فهم، كاربرد و تجزيه و تحليل 

 )5جدول.(نيست

χآزمونكج فهمي دانش آموزان را در ده مورد تعريف شده، نشان مي دهد و  با استفاده از  فراواني 6جدول شماره 
ج فهمي كل كبراي  2

  .ه استتفاوت بين عملكرد بين پيش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه آزمايش و كنترل بررسي شد
  

χχχχ بررسي اختالف كل فراواني كج فهمي هاي گروه كنترل و آزمايش با آزمون : .6 جدول
2  

χ  هاي گروه آزمايش اختالف كل  فراواني كج فهمي  اختالف كل فراواني كج فهمي هاي گروه كنترل
2  

143  93  17/10  

  

χين استنباط مي شود كه بين دو گروه كنترل و آزمايش ، با توجه به مقدارچن 6با توجه به جدول 
با توجه به %(95در سطح اطمينان 2

 فرضيهطرف شده و بر ه آزمايش نسبت به گروه كنترل مقدار كج فهمي هاي بيشتريدر گرو) 84/3و مقدار بحراني ) n=1(تعداد درجات آزادي

 .صفر رد مي شود

  

  t آزمون  لوين آزمون 

F Sig. df Sig. (2-tailed) 

 000/0 45 598/0 281/0 تساوي واريانس ها  بعد از نرمال شدن دانش

 000/0 960/38   عدم تساوي واريانس ها

 000/0 45 348/0 900/0 تساوي واريانس ها  بعد از نرمال شدن درك و فهم

 000/0 823/43   عدم تساوي واريانس ها

 000/0 45 670/0 184/0 تساوي واريانس ها  بعد از نرمال شدن كاربرد

 000/0 567/44   عدم تساوي واريانس ها

 000/0 45 826/0 049/0 واريانس هاتساوي   بعد از نرمال شدن تجزيه تحليل

 000/0 701/44   عدم تساوي واريانس ها

  بعد از نرمال شدن سؤاالت پس آزمون
 000/0 45 992/0 000/0 تساوي واريانس ها

 000/0 616/43   عدم تساوي واريانس ها
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  نتيجه گيري . 5

توجه به پژوهش بين يادگيري دانش آموزان با دو روش مدل تغيير مفهومي و روش هاي متداول تدريس تفاوت معني داري مشاهده مي  با

به عبارت . اين سطوح وجود دارددر سطوح مختلف يادگيري نيز نشان دهنده آن است كه تفاوت معني داري بين دو روش آموزشي در . شود

ديگر يادگيري با روش مدل تغيير مفهومي و روش هاي متداول تدريس داراي اثر بخشي يكساني بر يادگيري دانش آموزان در سطوح مختلف 

و روش هاي  د همچنين بين نگرش دانش آموزان با دو روش مدل تغيير مفهومي نمانند دانش، درك و فهم، كاربرد و تجزيه و تحليل نيست

متداول تدريس تفاوت معني داري مشاهده مي شود و اين مدل در ابعاد مختلف مانند عالقه مندي به درس شيمي، كاربرد دانش شيمي در حل 

مسائل، تاثير علم شيمي در ايجاد برقراري ارتباط بين مفاهيم و موضوعات شيمي و يادگيري مفهومي شيمي تاًثير بيشتري داشته است 

طرف مي بر نيز نشان داد كه با استفاده از اين مدل كج فهمي هاي بيشتري  در بررسي ميزان برطرف شدن كج فهمي ها آزمون  همچنين

  .شود
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