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دانش  تحصیلی و پیشرفت انگیزه تاثیر روش هاي نوین آزمایشگاهی آموزش علوم  تجربی بر مقایسه ي

 هفتم پایه ي آموزان
 

 9صدیقه ناظمیان 
 

 02/6/11پذیرش:                         0/5/11دریافت: 

 چکیده

 که حتی دانش آموزان ضعیف نیز در چنینمحیطی با نشاط برای یادگیری فراهم کرده، به طوری  و آزمایشگاهی،آموزش عملی 

خود را مجبور به تحمل به صرف گذراندن ساعات خسته کننده کالس  . ودهند محیطی، رغبت بیشتری به یادگیری نشان می

محور و نوین  -روش های معلماین پژوهش یک مطالعه آزمایشی است و هدف از انجام آن، مقایسه ی تاثیر  .کنند وری نمیئت

دانش آموزان لوم  تجربی ع بر انگیزه و پیشرفت تحصیلیعلوم  تجربی آموزش هی)کاوشگری، فعال فیزیکی و ترکیبی( آزمایشگا

بود. نمونه  9911-12در سال تحصیلی  یزدجامعه ی آماری تحقیق را، دانش آموزان پسر پایه هفتم شهر. پایه ی هفتم بوده است

دند. گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم ش سهی خوشه ای انتخاب، و به کالس بوده، که به روش تصادف چهار تحقیق شامل

پس آزمون، پیگیری با گروه کنترل استفاده گردید. ابزارهای سنجش این -روش تحقیق آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون

محقق ساخته بوده ی م  تجربعلوتحقیق شامل، الف: پرسشنامه ی انگیزه ی پیشرفت تحصیلی هارتر، ب: آزمون پیشرفت تحصیلی 

است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و در بخش استنباطی از روش آماری 

روش  که  دانش آموزان آموزش دیده با  نتایج حاصل نشان داد .تحلیل واریانس چند متغیره، و آزمون تعقیبی شفه استفاده گردید

  دند .برخوردار بوعلوم  تجربی تحصیلی باالتری در و انگیزه از پیشرفت محور  معلم روش با مقایسه وین آزمایشگاهی درنهای 

 تحصیلی علوم.  پیشرفت تحصیلی، انگیزه معلم محور، روش نوین آزمایشگاهی ، تدریس : روشکلمات کلیدي
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_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

 مقدمه

 ی برا را جدیدی تحوالت خود محرکه نیروی از استفاده با زرو هر سرعت و قدرت با تحول موج که است کوتاهی زمان

 اطالعات فناوری گسترش(. 0226ت)شیرازی و همکاران،اس واضح کامالا  آموزشی محیط در آن آثار که آورد می ارمغان به بشر

 یاددهی فرایندهای در را پدیده این بکارگیری لزوم کشورها آموزشی برنامه های به آن ورود و قرن بیستم پایانی های سال در

 یاددهی سنتی شیوه های شود، می اطالعات فناوری به مجهز روز به روز که جهانی در واقع در داده است. افزایش یادگیری و

 در موجود منابع به دسترسی بدون علمی های پژوهش که نیست ممکن دیگر امروزه .بود کارساز نخواهد چندان یادگیری و

 به نیاز آینده تکنولوژی(. 0221)زارع زاده،باشد داشته زیادی پیشرف بتواند مؤسسات سایر ارتباط با و اطالعاتی پایگاههای

 در را روابط و کنند پیدا تازه های محیط در را خویش راه و باشند داشته و دقیق فهیم های داوری بتوانند که دارد، هایی انسان

امروزه آموزش (. 0226)شیرازی و همکاران،دارد نیاز تمیز، و تشخیص یچاالک به ، است تغییر حال  در سرعت به که واقعیتی

به یکی از موضوع های دشوار و مورد توجه تبدیل شده است. تعداد اندکی آموزش و پرورش  دربا روش های نوین آزمایشگاهی 

آموزشی قصد شده آموزش دهند. را به نحو احسن و منطبق با اهداف ارتباط ایمنی در آزمایشگاه از معلمان می توانند آموزش 

حتی  در مدارس وارتباط ایمنی در آزمایشگاه آموزش  موانع و مشکالت زیادی وجود دارد که هرگونه تالش برای ارتقای کیفی

یکی از دانش ها و معرفت های بشری است که یافته های با روش های نوین آزمایشگاهی آموزش   دانشگاه ها را بی اثر می سازد.

 .راه مشاهده تجربی به دست می آید و مالک یا معیار درستی آن ها، انطباق داشتن با مشاهدات تجربی استآن از 

 رشته این مورد در یادگیری بهینه سازی جهت و  آموزش مختلف روشهای بررسی به متعددی خارجی و داخلی محققان

علوم   اثرات محققین، از دیگری گروه(.  0290همکاران،)رحمان و پرداخته اند مهندسی و علوم  تجربی پایه دیگر رشته های و

(.  0296)باکر و همکاران،دادند قرار ارزیابی مورد آنها موفقیت و نگرش های دانش آموزان روی بر را آموزش و تجربی ابداعی

و  9)کلیپرداختند مختلف دوره های در سباتی علوم  تجربی محا آموزش هنر سی برر مقاله شان به در دیگر برخی نیز اخیراا 

درس علوم  تجربی تجربی یکی از دروس پایه و اساسی در مقطع ابتدایی بشمار می رود، با توجه به اینکه (.  0220همکاران،

امروزه در حوزه آموزش ابتدایی شاهد تحوالت چشم گیری هستیم، آموزش کاربردی این درس اهمیت بسزایی یافته است و 

فزایش عمق یادگیری و کاربردی تر نمودن این درس کلیدی برای دانش آموزان هستند، از این رو مسئولین ذی ربط به دنبال ا

از آن جایی که انسان ذاتاا (. 0226، 0)ونگایجاد تحول در ساختارهای سابق برای دستیابی به این اهداف اجتناب ناپذیر است

انش آموزان د اقناع حس کنجکاوی وی به حساب می آید.کنجکاو و جستجو گر است، آزمایشگاه به عنوان مکانی مناسب برای 

با انجام کارهای آزمایشگاهی می توانند در درستی مطالب نظری پژوهش نموده، توانایی اندیشیدن و استدالل خود را افزایش 

جه بیش . متأسفانه توو حس همکاری با دیگران را در خود ایجاد و یا تقویت نمایند عالقه مند گردیده، علم علوم تجربیداده، به 

را پایین آورده است  آموزشاز حد به بحث های نظری و کم اهمیت جلوه دادن کارهای عملی و آزمایشگاهی نه تنها کیفیت 

 انگیزش(. 0296، 4و هارمن 9)لزوندوربلکه سبب کاهش مهارت های عملی و حتی سلب آن از دانش آموزان گردیده است

معینی  درجه به دستیابی یا هدف، به رسیدن تکلیف، یک آمیز رساندن موفقیت پایان به برای را الزم تحرک تحصیلی، پیشرفت

 کسب تحصیلی پیشرفت و یادگیری امر در را موفقیت الزم بتوانند باالخره تا کنند می دنبال خود کار در شایستگی از

 ندارد. بستگی موقعیت به  که است زمانی ثابت سبتاان رفتار گرایش یا ویژه گرایش (. انگیزه،0221کنند)فیروزآبادی و همکاران، 

 به ها آن که کنش است محیطی و ارگانیزمی پیچیده متغیرهای مجموع پیوندجوئی انگیزش، انگیزه و پیشرفت انگیزه مانند

 ایالتبه تم پرداختن فطری گرایش درونی، (. انگیزش0292، 5می شود)پایا منجر رفتار و احساس دار جهت و عمومی فعالیت

 شخص درونی، انگیزش در است. بهینه چالشهای بر یافتن و تسلط کردن دنبال کار، این انجام در و استعدادها، بردن کار به و
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 ...تاثیر روش های نوین آزمایشگاهی آموزش علوم   مقایسه ی ____________________________________________________________

 

 

 .باشد نداشته یا و باشد داشته وجود بیرونی ارزش، آن برای خواه دارد درونی تمایل خود تکالیف آمیز موفقیت برای انجام

 (.0290گویند)رستگارپور، خارجی انگیزش را بیرونی های محرک سبب به فرد، یانگیزش حالت بیرونی ی انگیزه

و شیوه های آموزش علوم  تجربی در درس  روش نوین آزمایشگاهسعی شده است که به جایگاه و نقش  پژوهشدر این  

ن که می تواند دانش آموزاهای آموختن اصول و نتایج کلی علم است  مناسب ارایه آن پرداخته شود. آزمایش کردن یکی از راه

را وادار به تفکر، بحث، نتیجه گیری و در نهایت یادگیری را مطلوب کند. با استفاده از ابزار کمک آموزشی بسیار ساده تفهیم 

ب از آغاز به طرز درستی انجام نگیرد، فهماندن مطالمطالب آموزش علوم  تجربی بسیاری از مطالب آسان تر می گردد. اگر انتقال 

عدی دشوارتر خواهد بود تا آن جا که نظم فکری دانش آموز به هم می ریزد، نیروی درک و باور در وی نسبت به حقایق علمی ب

دشوار جلوه می کند و نسبت به آن بی عالقه می شود و پس از اندک زمانی  اوبه نظر آموزش علوم  تجربی ضعیف می شود، فهم 

می شود که فاجعه ای در آموزش و پرورش است. امید است که با برنامه ریزی مناسب و اندوخته های نظری نیز از ذهنش زدوده 

 .مدیریت کرد تا یادگیری و یاددهی با کیفیت بهتر انجام شود را در مدارس روش نوین آزمایشگاهبتوان استفاده از  راهبردی

 

 پژوهش اهداف

)کاوشگری، فعال نوین آزمایشگاهی و محور -معلم روشهای به تأثیرآموزش تفاوت از آگاهی پژوهش این اصلی هدف

 .است متوسطه اول دوره ی اول، ی پایه پسر آموزان علوم  تجربی دانش تحصیلی پیشرفت و بر انگیزه فیزیکی و ترکیبی( 
 

  :پژوهش سؤاالت

 :اند شده تدوین زیر بصورت پژوهش سؤاالت پژوهش، اهداف به توجه با

محور در آموزش علوم   -معلم روش مقایسه با در کاوشگری روش با دیده آموزش آموزان دانش آیا  -9

 برخوردار هستند؟ باالتری تحصیلی پیشرفت ازتجربی 

 روش به دیده آموزش آموزان دانش مقایسه با در کاوشگری روش با دیده آموزش آموزان دانش آیا  -0

 هستند؟ برخوردار تحصیلی باالتری انگیزه ازمحور در آموزش علوم  تجربی  -معلم

 روش به دیده آموزش آموزان دانش با در مقایسه فیزیکی فعال روش با دیده آموزش آموزان دانش آیا  -9

 هستند؟ در علوم  تجربی برخوردار باالتری پیشرفت تحصیلی از محور معلم

 روش به دیده آموزش آموزان دانش با در مقایسه فیزیکی فعال روش با دیده آموزش آموزان دانش آیا -4

 هستند؟ برخوردارعلوم  تجربی در تحصیلی باالتری انگیزه از محور ممعل

 باالتری تحصیلی پیشرفت از ترکیبی )کاوشگری و فعال فیزیکی( روش با دیده آموزش آموزان دانش آیا  -5

 هستند؟  علوم  تجربی برخوردار در

 تحصیلی ی نگیزها از  ترکیبی )کاوشگری و فعال فیزیکی( روش با دیده آموزش آموزان دانش آیا  -6

 هستند؟ علوم  تجربی برخوردار در باالتری

 شیوه به آموزش گروه های در آموزان آموزش علوم  تجربی دانش درس در تحصیلی پیشرفت بین آیا  -1

 دارد؟ وجود معناداری تفاوت نوین آزمایشگاه روش به آموزش محور، معلم

 شیوه به آموزش گروه های در آموزان دانشآموزش علوم  تجربی  درس در تحصیلی ی انگیزه بین آیا   -2

 دارد؟ وجود معناداری تفاوت روش نوین آزمایشگاهی به آموزش محور، معلم

 

 تحقیق شناسی روش

 تحقیق طرح است. آزمایشی تحقیق، روش و ازنظر شود می محسوب کاربردی تحقیقات جزء هدف، حیث از پژوهش این

 از آزمایشی طرح های انواع پژوهش، از این در و باشد. می تصادفی کنترل وهگر با آزمون پس -آزمون - پیش طرح نوع از



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

 از دیگر، گروه آزمایش دو و مدرسه یک از کنترل و آزمایش گروه دو منظور این برای .است شده استفاده کنترل گروه طرح

 .شدند انتخاب تصادف به دیگری ی مدرسه

 

 گیري نمونه روش و جامعه

 خوشه گیری نمونه با که بودند. 9916-11که در سال  شهر یزد هفتم ی پایه پسر آموزان دانش ،پژوهش آماری ی جامعه

 کالس دو تصادفی، بصورت نیز مدرسه هر هفتم ی پایه کالسهای بین از گردید و انتخاب دو مدرسه بطور تصادفی ابتدا ای

 مدرسه کالس دو از کالس یک و آزمایش، هگرو دو عنوان به تصادفی، بصورت مدرسه، یک از کالس دو گردید. انتخاب

 گرفته نظر در تحقیق گواه گروه عنوان به دیگر کالس و .شد انتخاب آزمایش های گروه از دیگر یکی عنوان به نیز، دیگر ی

روش  طریق از دوم آزمایش اند؛ گروه دیده آموزش کاوشگری نوین آزمایشگاهی طریق از اول آزمایش گروه بود. شده

نوین  و کاوشگری نوین آزمایشگاهی از ترکیبی با که آزمایش گروه سوم اند؛ دیده آموزش فیزیکی فعال ایشگاهینوین آزم

 شد. اجرا برای آنها محور -معلم شیوه به آموزش، که گواه گروه و اند دیده فیزیکی آموزش فعال آزمایشگاهی

 

 ها داده گردآوري ابزار

 پرسشنامه از انگیزش، مؤلفه سنجش ، جهت :رترها تحصیلی پیشرفت ی انگیزه ی پرسشنامه .9

انگیزش  استاندارد مقیاس .است شده استفاده (9922  بحرانی، از ( نقل9129هارتر) تحصیلی انگیزش استاندارد

 در .باشد می آموزان دانش بین در انگیزش تحصیلی بررسی آن هدف و بوده گویه 99 شامل هارتر تحصیلی

 مقیاس /  و15درونی  /  و انگیزش11 هارتر  پرسشنامه کرونباخ آلفای بضری (0295) کو و کیم پژوهش

 (. 9،0296آمد)یولتوار دست به / 61بیرونی  انگیزش

 سنجش تحقیق، برای این در :ساخته علوم  تجربی محقق تحصیلی پیشرفت آزمون های   .0

 محقق تحصیلی پیشرفت آزمون از هفتم، علوم  تجربی پایه ی درس در آموزان دانش های مهارت و دانش

 از تن و چند استادان نظر تأیید از بعد ها، آزمون از کدام هر برای سؤال 92 تعداد .گردید استفاده ساخته

علوم   یادگیری عملکرد میزان سنجش برای مختلف شناختی، طبقات در خبره، و فن اهل متخصص همکاران

 .گرفت قرار استفاده آموزان مورد تجربی دانش

 

 ها داده یلتحل روش

 استنباطی از بخش در معیار( و انحراف و توصیفی )میانگین آمار روشهای از ها داده تحلیل و تجزیه برای پژوهش این در

نرم افزار  از ها داده تحلیل و برای تجزیه ضمناا  .گردید استفاده شفه تعقیبی آزمون و متغیره، چند تحلیل واریانس آماری روش

SPSS است. شده استفاده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Utvær 



 ...تاثیر روش های نوین آزمایشگاهی آموزش علوم   مقایسه ی ____________________________________________________________

 

 

 ها یافته
  توصیفی هاي الف: یافته

 مربوط به انگیزه و پیشرفت تحصیلی علوم تجربی توصیفی های یافته .9شماره جدول 
 متغیر شاخصهای آماری گروه

 پیشرفت تحصیلی علوم تحصیلی انگیزه ی

 بیرونی انگیزه درونی انگیزه

 پس آزمون آزمونپیش  پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

 211/90 191/9 191/01 219/41 292/61 909/56 میانگین روش نوین آزمایشگاهی کاوشگری با دیده آموزش

 665/9 562/9 521/6 699/1 994/0 996/99 معیار انحراف

 299/99 961/4 922/94 990/59 099/64 52 میانگین روش نوین آزمایشگاهی فعال فیزیکی با دیده آموزش

 949/4 141/9 6 099/2 990/4 952/99 معیار رافانح

از روش نوین آزمایشگاهی  ترکیبی با دیده آموزش

 کاوشگری و فعال فیزیکی

 409/94 292/4 954/91 654/46 199/66 499/56 میانگین

 241/9 190/9 291/2 116/2 191/4 145/99 معیار انحراف

 924/1 151/9 921/41 656/41 262/50 914/50 میانگین محور -روش معلم با دیده آموزش

 249/9 140/9 154/5 942/6 529/5 215/2 معیار انحراف

 

 پژوهش سؤاالت به مربوط هاي یافته ب(

 تحلیلهای در می کند. آزمون مستقل متغیر سطوح را میان وابسته متغیرهای خطی ترکیب متغیری، چند واریانس تحلیل روش

 را وری ریشه بزرگترین و هتلینگ ویلکز، اثر المبدای پیالیی، اثر های نام به داری معنی آزمون چهار SPSSمتغیری،  چند

 (.0294، 9شود)باشلید می قلمداد آنها ترین مناسب المبدای ویلکز که .کند می محاسبه
 

 هتلینگ ویلکز، اثر المبدای پیالیی، اثر های نام به داری معنی آزمون های. 0جدول شماره

سطح  خطا df فرضیه F df ارزش آزمون

 معناداری

 >2229/2P 904 1 145/2 /511 پیالیی اثر

 >2229/2P 991/052 1 645/92 /451 ویلکز لمبدای

 >2229/2P 999 1 961/90 292/9 هتلینگ اثر

 بزرگترین ریشه

 روی

199/ 291/90 9 921 2229/2P< 

 پیشرفت و بیرونی انگیزه درونی، انگیزه لحاظ از لف،مخت روشهای با دیده آموزش آموزان دانش بین جدول، به توجه با

 (. >2229/2P دارد ) وجود داری علوم  تجربی تفاوت معنی تحصیلی

 

 

 

                                                           
11 Bashlide  



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

 علوم  تجربی با تحصیلی پیشرفت و بیرونی انگیزه درونی، های نمره روی مانوا متن در یکراهه واریانس تحلیل . نتایج9جدول شماره

 مختلف آموزش روشهای

مجموع  بستهمتغیر وا

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F سطح معناداری 

 >2229/2P 159/5 922/219 9 942/0696 انگیزه درونی

 >2229/2P 445/1 264/9929 9 602/9199 انگیزه بیرونی

 پیشرفت تحصیلی

 علوم

042/992 9 495/992 099/96 2229/2P< 

 

 روشهای به دیده آموزش آموزان دانش بین مقدار که F دهد می نشان تغیرهام برای آموزان دانش بین شده مشاهده Fمقدار 

 از دارد. وجود داری تفاوت معنی بیرونی انگیزه و درونی انگیزه متغیر تحصیلی علوم تجربی، متغیر پیشرفت لحاظ از مختلف

 .گردید استفاده شفه تعقیبی آزمون از زوجی های مقایسه نبودند، برای برابر تعداد دارای ها گروه که آنجا
 

 درونی ی انگیزه متغیر در ها گروه شفه تعقیبی آزمون . نتایج 4جدول شماره

 معنی داری سطح میانگین تفاوت مورد مقایسه گروه گروه متغیر

 

 

 

 

 

 

 

انگیزه 

 درونی

 =P 266/2 641/9 فعال فیزیکی یروش نوین آزمایشگاهی کاوشگر با دیده آموزش

 =P 161/2 619/0 ترکیبی

 >29/2P 299/90 محور -معلم

 =P 266/2 641/9 کاوشگری روش نوین آزمایشگاهی فعال فیزیکی با دیده آموزش

 =P 662/2 001/5 ترکیبی

 >2229/2P 112/99 محور -معلم

از روش نوین آزمایشگاهی کاوشگری  ترکیبی با دیده آموزش

 و فعال فیزیکی

 =P 161/2 -619/0 کاوشگری

 =P 662/2 -096/5 ال فیزیکیفع

 =P 266/2 402/1 محور -معلم

 >29/2P -299/90 کاوشگری محور -روش معلم با دیده آموزش

 >229/2P -112/99 فعال فیزیکی

 =P 662/2 -402/1 ترکیبی
 

 آموزان دانش با محور معلم آموزش روش دیده با آموزش آموزان دانش درونی انگیزه اختالف دهد می نشان نتایج،

نوین  آموزش روش با آموزش دیده آموزان دانش با و >29/2Pی نوین آزمایشگاهی کاوشگر روش آموزش با دیده آموزش

 روش آموزش با دیده آموزش آموزان دانش درونی انگیزه اختالف اما .باشد دار  می معنی >229/2Pفیزیکی  آزمایشگاهی فعال

 .باشد نمی دار معنی  =P/ 266نوین آزمایشگاهی ترکیبی آموزش روش با دهدی آموزش آموزان دانش با محور معلم

 

 

 

 



 ...تاثیر روش های نوین آزمایشگاهی آموزش علوم   مقایسه ی ____________________________________________________________

 

 

 بیرونی ی انگیزه متغیر در ها گروه برای شفه تعقیبی آزمون . نتایج5جدول شماره 

 سطح معنی داری تفاوت میانگین مورد مقایسه گروه گروه متغیر

 =P 161/2 -/402 فعال فیزیکی یروش نوین آزمایشگاهی کاوشگر با دیده آموزش انگیزه بیرونی

 =P 999/2 -619/2 ترکیبی

 >229/2P -299/94 محور -معلم

روش نوین آزمایشگاهی فعال  با دیده آموزش

 فیزیکی

 =P 161/2 /402 کاوشگری

 =P 959/2 -919/2 ترکیبی

 >229/2P -045/94 محور -معلم

 از روش نوین آزمایشگاهی ترکیبی با دیده آموزش

 کاوشگری و فعال فیزیکی

 =P 999/2 619/2 کاوشگری

 =P 959/2 919/2 فعال فیزیکی

 =P 021/2 -091/1 محور -معلم

 >229/2P 299/94 کاوشگری محور -روش معلم با دیده آموزش

 >229/2P 045/94 فعال فیزیکی

 =P 021/2 091/1 ترکیبی

 

 آموزان دانش با محور معلم آموزش روش با دیده آموزش آموزان دانش بیرونی انگیزه اختالف دهد می نشان نتایج

 آموزش روش با آموزش دیده آموزان دانش با و  >229/2P نوین آزمایشگاهی کاوشگری آموزش  روش با دیده آموزش

روش  با دیده شآموز آموزان دانش بیرونی انگیزه اختالف اما .باشد دار می معنی  >229/2Pفیزیکی  نوین آزمایشگاهی فعال

  .باشد نمی دار معنی  =P/ 021نوین آزمایشگاهی ترکیبی آموزش روش با دیده آموزش آموزان دانش با محور معلم آموزش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

 علوم تحصیلی پیشرفت در ها گروه برای شفه تعقیبی آزمون .  نتایج6جدول شماره 

 تفاوت مورد مقایسه گروه گروه متغیر

 میانگین

 داری یمعن سطح

 =P 266/2 /229 فعال فیزیکی یروش نوین آزمایشگاهی کاوشگر با دیده آموزش پیشرفت تحصیلی علوم

 =P 161/2 -441/0 ترکیبی

 =P 099/2 619/4 محور -معلم

 >229/2P -/229 کاوشگری روش نوین آزمایشگاهی فعال فیزیکی با دیده آموزش

 =P 022/2 -509/0 ترکیبی

 >229/2P 991/4 حورم -معلم

از روش نوین آزمایشگاهی کاوشگری  ترکیبی با دیده آموزش

 و فعال فیزیکی

 >229/2P 441/0 کاوشگری

 =P 022/2 509/0 فعال فیزیکی

 >229/2P 290/6 محور -معلم

 >229/2P -619/4 کاوشگری محور -روش معلم با دیده آموزش

 >229/2P -991/4 فعال فیزیکی

 >229/2P -290/6 یبیترک

 

 آموزان دانش نوین آزمایشگاهی با آموزش با روش دیده آموزش آموزان دانش بین دهد، می نشان نتایج که همانطور

 که باشد می 619/4با  برابر علوم  تجربی تفاوت میانگین تحصیلی پیشرفت متغیر در محور معلم آموزش با روش دیده آموزش

 آموزش آموزان علوم تجربی دانش تحصیلی پیشرفت اختالف باشد. بنابراین می دار معنی اریلحاظ آم از >229/2Pسطح  در

 آموزان آموزش دانش بین همچنین، .باشد می دار معنی محور معلم روش آموزش نوین آزمایشگاهی با آموزش روش با دیده

 تحصیلی علوم تجربی پیشرفت متغیر رد محور آموزش معلم روش با فیزیکی نوین آزمایشگاهی فعال آموزش روش با دیده

 نتیجه چنین توان می بنابراین باشد. دار می معنی آماری لحاظ از >229/2Pسطح  در که باشد می 991/4با  برابر میانگین تفاوت

 فیزیکی نوین آزمایشگاهی فعال آموزش روش با دیده آموزش آموزان دانش پیشرفت تحصیلی علوم تجربی اختالف که گرفت

نوین آزمایشگاهی  آموزش روش با دیده آموزش آموزان دانش بین بر این، عالوه .باشد می دار معنی محور معلم آموزش وشر با

 در که باشد می 290/6با  برابر میانگین علوم تجربی تفاوت تحصیلی پیشرفت متغیر در محور معلم آموزش روش با ترکیبی

 .باشد می دار معنی آماری لحاظ از  >229/2Pآماری  سطح

 

 گیري نتیجه و بحث

 درونی نمرات به نسبت آزمون پس درونی انگیزه ی نمرات چشمگیر افزایش سؤاالت، از آمده بدست نتایج به توجه با

 از یک هر در آزمون، پیش نمرات بیرونی با مقایسه در آزمون پس بیرونی ی انگیزه نمرات توجه کاهش قابل و آزمون پیش

 نتیجه توان می نوین آزمایشگاهی، با کاوشگری و فعال فیزیکی و ترکیبی از آن بر ی مبتنی دیده شآموز آزمایشی های گروه

و تالش  است.از جایگاه ویژه ای برخوردار آموزش و پرورش در با روش های نوین آزمایشگاهی هدف از آموزش که  گرفت

 مطلوبو و کسب سواد علمی الزم، آگاهی های الزم  آزمایشگاهضمن آشنایی با اصول و مفاهیم دانش آموزان می شود تا همه 

 نمرات در حداقلی اختالف چنین هم آزمون، و پس درونی و آزمون پیش درونی نمرات ناچیز اختالف اما . را کسب کنند

 دانش که، است آن از محور، حاکی معلم روش به دیده آموزش گواه گروه آزمون پس نمرات بیرونی و آزمون پیش بیرونی

 کسب همچنین، .هستند وابسته او قضاوتهای و معلم به به شدت، آموزشی و غیرفعال منفعل روشهای با دیده آموزش وزانآم

برابر  در چندانی تمایل افراد، اینگونه به عالوه، .است آموزان دانش رفتار اینگونه عامل معلم، رضایت به میل و خوب های نمره



 ...تاثیر روش های نوین آزمایشگاهی آموزش علوم   مقایسه ی ____________________________________________________________

 

 

 که، کرد استنباط چنین توان می لذا برگزینند. را مسایل ساده که دهند می ترجیح و .دهند نمی نشان خود از دشوار مسایل

 همچنین شود. آموزان دانش پیشرفت تحصیلی افزایش باعث تواند می گونه تدریس با روش های نوین آزمایشگاهی هر اجرای

 نوین آزمایشگاهی، باعث روشهای جرایا که کرد اظهار چنین توان می گروه ها، اختالف میانگین شدن معنادار به توجه با

 :که داد نشان نتایج حاصل شود. می آموزان دانش علوم  تجربی در مثبت نگرش ایجاد

 به دیده آموزش آموزان با دانش مقایسه در نوین آزمایشگاهی روشهای با دیده آموزش آموزان دانش -9

 .بودند دارعلوم  تجربی برخور در تحصیلی باالتری پیشرفت از محور معلم روش

 دیده آموزش آموزان دانش با مقایسه در نوین آزمایشگاهی های روش با دیده آموزش ،آموزان دانش   -0

 .بودند علوم  تجربی برخوردار در باالتری ی انگیزه محور از معلم روش به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   
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