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 چکیده 

 یبرا رندهیادگی –دهنده  ادی یتیحما کردیبر اساس رو یحاضر ارائه مدل آموزش اثربخش در درس علوم تجرب قیهدف تحق

 ییابتدا آموزگارانشامل  پژوهش یجامعه آمار .باشدمی یبیترک پژوهش حاضر. روش بود ییآموزان مدارس ابتدا دانش

در دسترس و در بخش  وهیبه ش یفیدر بخش ک یریگ . نمونهبودهستند،  یعلوم تجرب سیمشغول به تدرکه شهرستان ماکو 

 ،یا و مطالعات کتابخانه یبردار شیاطالعات از سه ابزار  ف یاستفاده شد. در گردآور یا طبقه یتصادف یریگ از نمونه یکم

با  یاثربخش علوم تجرب سیدر مورد تدر ییپرسشنامه استفاده شد. تجارب معلمان دوره ابتدا لیمصاحبه از معلمان و  تکم

آموزان،  دانش یابیارزش ،یریادگی تیموقع زه،یانگ جادیا ،یاصل یها هدف نییشامل تع رندهیادگی –دهنده  ادی یتیحما کردیرو

استفاده از  ،یعمل سیاستفاده از تدر م،یآموزش مفاه ،یآموزش یها لمیاستفاده از ف ،یعمل سیآموزان، تدر دانش بیترغ

فعال، مشارکت  یها روزمره استفاده از روش یشده به زندگ داده ادیو مطالب  میمفاهربط دادن  ،یآموزش یها لمیف

آموز محور،  دانش یها علوم، استفاده از روش قیاطراف از طر یایآموزش، شناخت دن یزمان و فضا یآموزان، طراح دانش

 ،یعل طیشرا ،یا نهیزم طیشرا یها خش. مدل الگو از بشود یم یآموزش یها لمیمختصر درس توسط معلم، استفاده از ف حیتوض

 .شد لیگر تشک مداخله طیو شرا یابیها: ارزش روش ،یعمل سیاثربخش، تدر سیتدر مقوله
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 The purpose of this study is to provide an effective instructional model in experimental 

sciences based on a supportive approach of teacher-learner for primary school students. 

hence, to answer the research questions, the combined research method (quantitative and 

qualitative) was used. The statistical population of this study includes all male and 

female teachers who are teaching experimental sciences in elementary schools in Mako 

city. Sampling in this research will be done in two parts: qualitative and quantitative. In 

the qualitative part, the available method and in the quantitative part, stratified random 

sampling was used. In collecting data, three instruments of filing and library studies, 

interviewing teachers and completing a questionnaire were used. Elementary school 

teachers' experiences on effective teaching of experimental sciences with a teacher-

learner supportive approach including setting the main objectives, motivation, learning 

situation, student evaluation, student persuasion, practical teaching, use of instructional 

videos, teaching concepts, use of practical teaching, Using educational videos, relating 

the taught concepts and materials to everyday life, using active methods, student 

participation, designing the time and space of education, knowing the world around us 

through science, using student-centered methods, a brief explanation of the lesson by the 

teacher and using the educational videos. The model consists of contextual and causal 

conditions, the effective teaching category, practical teaching and methods: evaluation 

and intervention conditions. 
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 مقدمه 

آموختن  یها نسبت به علم و روش یدیجد یکردهایرو ،یریادگیدر  دیجد یها هینظر شیدایو پ یبا تحول علم و فناور

آموزش به وجود آمده است. امروزه  ندیو فرآ یتیاهداف ترب نییدر تع یدیجد یکردهایموازات آن رو شده است و به علوم مطرح

 ،یتیعلوم ترب یها افتهیکه حاصل  دیجد یها شیو گرا کردهایو به رو فتهصرف در کالس درس فراتر ر سیبشر از تدر دگاهید

که معلمان، با  شوند یسبب م کردهایرو نیتوجه دارد. ا یو معلم سیدر عرصه تدر اند، رتیو مد یشناس جامعه ،یروانشناس

آموزان را  جانبه دانش همه رشدو  یریادگی تیفیها، ک آن یریکارگ و نقش خود بنگرند و با به سیبه تدر یتر شیوسعت نظر ب

است که در اکثر موارد اطالعات را براثر تکرار و  نیآموزان ا (. مشکل عمده دانشMehrvarz et al, 2092بهبود بخشند )

و  است وار یطوط شان یریادگی نیبنابرا ابند؛یاند در که قبالً آموخته یها را با مطالب ارتباط آن که نیبدون ا کنند، یحفظ م نیتمر

. باشد یآموزان مناسب همه نم دانش یفرد یها امر آموزش و تفاوت یدگیچیدارد. آموزش اثربخش، به خاطر پ یدوام کمتر

 یدیموضوع مستلزم دو نکته کل نیباشند. ا ریپذ ها انعطاف داشته، در استفاده از آن و راهبردها تسلط ها دگاهیبر انواع د دیمعلمان با

تسلط  یآموزش یها و مهارت  ی. معلمان اثربخش، بر موضوع اصلزشیتعهد و انگ -2 یا حرفه یها دانش و مهارت -9است: 

کالس  تیریها و مد و روش یآموزش یزیر هدف، برنامه نیتدو یها روش ،یآموزش یها از راهبردها قبول دارند. آن قابل

اثربخش شدن به تعهد و  یمعلم برا کیبرقرار سازند.  تباطکنند، ار جادیا زهیچگونه انگ دانند یها م . آنکنند یاستفاده م یخوب به

 آموزان است. مثبت همراه با مراقبت از دانش ینگرش رندهیدربرگ زشیدارد. تعهد و انگ ازین زشیانگ

است که  یمثبت درباره موضوع یها ها و نگرش اطالعات، مهارت یریادگیو  یاددهی هیدو سو ندیاز آموزش، فرآ منظور

و  یفرهنگ راثیتنها انتقال م تیو ترب میبه اجرا درآمدهاست. هدف از تعل نیمع یزمان طیخاص و در شرا یمتناسب با گروه سن

 تیها، شناخت تا و درنها مطلوب در نگرش راتییتغ جادیرا ا یآموزش یها ظامبلکه رسالت ن ست،ین دیبه نسل جد یتجارب بشر

اماکن  رایدارد، ز یا ژهیو تیاهم سیتدر یو الگوها یریادگی یها هیمدرسان ازنظر یاند. شناخت و آگاه ها دانسته رفتار انسان

هستند و معلم چون راهنما، ناظر و سازمان دهنده است. معلم افزون بر  یریادگینظارت و  ت،یهدا یبرا یگاهیجا یآموزش

داشته  یدانش و مهارت کاف زیآن ن یابیو ارزش یآموزش یطراح یها وهیدرباره ش دیبا ،یماده درس ٔ  نهیالزم درزم یها یآگاه

موردنظر دانشمندان و  بهتر همواره یریادگیو  سیتدر یها روش یو ثمربخش تی(. اهمMoqarreb elahi, 2094باشد )

آموزان و چه  دانش یلیتحص شرفتیچه در پ سیتدر یها روش دهد یمطالعات نشان م خچهیبوده است. تار یتیربعلوم ت نیمحقق

تنها انتقال  سیتدر ندیمعلمان در فرآ فهیآنان مؤثر است، وظ تیو رشد خالق تیخاطر، پرورش شخص تیو رضا زهیانگ جادیدر ا

و  دنیشیو چگونه اند ندیرا فراهم نما یریادگیمطلوب  طیو شرا تیموقع دیبلکه با ستیآموزان ن به دانش یعلم یها تیواقع

گوناگون،  یکشورها یآموزش یها در نظام یسطح آموزش علوم تجرب ی. توجه به ارتقااموزندیچگونه آموختن را به شاگردان ب

در  یعلوم و فناور گرفمتخصصان آموزش علوم بوده است. این مسئله تنها به سبب تأثیر ش یاصل یها از دغدغه یهمواره یک

و فناورانه  یسواد علم ینیست، بلکه بیشتر به سبب نقش حیات یپس از عصر انقالب صنعت ژهیو جوامع، به یفرآیند توسعه اقتصاد

 (.Amani Tehrani et al, 2092حل مشکالت جوامع است ) طور نیانسان و هم یدر بهبود کیفیت زندگ

 دیبا ی. بخش تئورنیاست. بنابرا یبهتر در زندگ یاستفاده عمل یها برا از دانش یبعض یریادگیدرس  ،یعلوم تجرب درس

و هم دانستن و کشف  دیآموزان شکوفا نما را در دانش یجستجوگر ی شود که هم قوه ختهیآم یبا بخش عمل یا گونه به

. در اموزدیها ب به آن ازمندندیامروز و فردا به آن ن یایدر دن یزندگ یبرا اآور سازد و هم آنچه ر ها نشاط آن یمجهوالت را برا

تا همه  شود یبرخوردار بوده و تالش م یا ژهیو گاهیاز جا یعلوم تجرب یریادگیجهان، آموزش و  یآموزش یها همه نظام
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شهروند  کی یالزم برا یها یالزم، آگاه یو کسب سواد علم یتجربعلوم  میبا اصول و مفاه ییآموزان، ضمن آشنا دانش

 یها ییمهارت و توانا شوند، یدانشگاه تا م ایوارد بازار کار و  التیکه با اتمام تحص یآموزان مطلوب را کسب کنند. لذا دانش

 یبرا یکه آموزش اثربخش علوم تجرب رسد یبه نظر م ،یو اقتصاد یاسیرا ندارند. ازلحاظ س یعمل یها تیالزم در انجام فعال

 .دیامر اهتمام ورز نیبه ا یطورجد به دیاست و با یضرور یهر کشور یرشد و توسعه اقتصاد

 توان یکه آیا م شود یتا و مسائل و مشکالت گوناگون در آموزش علوم مدارس، این سؤال مطرح م یتوجه به وجود کاست با

برخوردار از امکانات و  یها چه کالس ،یدرس علوم تجرب یها اد کرد که در همه کالسجانبه پیشنه جامع و همه ییمدل و الگو

و  یکیفیت آموزش و تدریس معلمان و افزایش اثربخش یبه ارتقا ،یکاف کاناتفاقد ام یها و چه کالس یوسایل آزمایشگاه

و فعال کردن توان  یکه تنها بر توانمندساز یآموزان و بهبود سطح عملکرد ایشان منجر شود؟ مدل دانش یجذابیت فرآیند یادگیر

 یباشد و نه بر تجهیز و فراهم کردن امکانات برا یآموزان متک خودجوش و فعال در دانش یروحیه یادگیر یبالقوه معلمان و احیا

ن و دیگر از معلمان علوم در ایرا یپژوهشگران و بسیار یها از دغدغه ی. این مسئله یکیدرس توسط عوامل بیرون یها کالس

 کشورها از چندین سال پیش بوده است.

خود با موضوع تأثیر الگوی طراحی آموزشی دیک و کری بر یادگیری، یادداری و انگیزش  قیدر تحق و برزگر یمحمود

الگوی طراحی دیک و کاری در طراحی آموزشی  یریکارگ که به دندیرس جهینت نیپیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی به ا

اما ازنظر انگیزش پیشرفت بین گروه تا  شود ییادگیری و یادداری م ایشجربی در مقایسه با شیوه سنتی باعث افزدرس علوم ت

 ریتأث یبا عنوان بررس یگریدر پژوهش د نی(. همچن Mahmoudi and Barzegar, 2092تفاوت معناداری وجود ندارد )

که  افتندیج دست ینتا نیبه ا لیفرا تحل وهیبه ش یدر درس علوم تجرب رانیفراگ یلیتحص شرفتیبر پ یریادگی  -یاددهی یالگوها

 یریادگیمدل چرخه  ،یریادگیو در بخش  ریتأث زانیم نیافزار کمتر با نرم یو روش سنت ریتا نیشتریب یکاوشگر سیروش تدر

 یلیو ن انیدارند زبرجد یدر درس علوم تجرب رانیفراگ یلیتحص شرفتیرا بر پ ریتأث نیکمتر یو روش نقشه مفهوم ریتأث نیشتریب

 یفعال درس علوم تجرب یریادگیبر  ییسازنده گرا کردیاطالعات و ارتباطات با رو یکاربرد فناور ریبا عنوان تأث وددر پژوهش خ

 یشتریب نیانگیبا گروهِ گواه از م سهیدر مقا شیکه گروهِ آزما دندیرس جهینت نیاستان البرز به ا ییچهارم ابتدا یۀآموزان پا دانش

 زانیم شیرا برآورد کرده و افزا یشتریب نیانگینسبت به گروه گواه، م شیگروه آزما یشیفزانمرات ا نیبرخوردار هستند. همچن

 (. Zebarjadian and Nili, 2092آموزان را نشان داده است ) دانش نیا یریادگی

 تیآموزان بتوانند با توسعه صالح است که دانش نیدر آلمان ا یا مدارس حرفه یمعلم برا تیاز اهداف برنامه ترب یکی

 یا حرفه یها کاهش مهارت رسد ی، به نظر نم حال نی، اجرا و تأمل کنند. باا یزیر مؤثر را برنامه  سی، تدر ندهیمعلمان آ یا حرفه

عمل  کیترجمه دانش خود به  یکه برا کنند یب احساس ماغل یدانشگاه النیالتحص فارغ رایباشد ، ز زیآم تیموفق اریبه دانش بس

 تیصالح صیاهداف و امکان تشخ نیبه ا یابیدست یروش برا کی( VV) ییدئویو Vignettesندارند.  یکاف یمؤثر آمادگ

 ییتوانا یها است ، که شامل جنبه Lindmeier یا حرفه تیمدل صالح VVاست. اساس توسعه  وتریبر کامپ یمبتن یا حرفه

فوق  یکردهایبا توجه به رو ایکه آ کند یم یسال تا را بررس نیکار ا نی( است. اACمربوط به عمل ) تی( و صالحRCبازتاب )

 ادهبا استف ی. اول ، دروس واقعشود یها مشخص م آن یابیبودن ارز ینیاست و چگونه ع ریپذ امکان اریمع تیبا هدا VV، توسعه 

اختصاص داده  RC / ACو به  ییشناسا شود یثبت م تیفیک یها یژگیو یحاو ییدئویو یها یاستاندارد و توال یبردار لمیاز ف

 یا عمده راتیبگذارد و تأث ریتأث یتعامالت انسان یها بر تمام جنبه تواند ی( تعصب مFaath and Walker, 2020. )شوند یم

 ی، وابستگ یبهداشت یها و آموزش حرفه یبهداشت یها داشته باشد. مراقبت یبهداشت یها متخصصان مراقبت یابیدر آموزش و ارز
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 راتیدر معرض تأث ژهیو دارند ، به یفرد نیب یها رفتارها و مهارت یابیارز نیو همچن یفرد نیب یها یریادگیبه تعامالت و  یادیز

بر ظاهر ،  یتعصبات مبتن ریتحت تأث توانند یم زین باتجربهو  دهید آموزش کنندگان یابیارز یقرار دارند. حت یریسوگ یمثبت و منف

مهارت نقش داشته باشند. در  کی یابیدر ارز دیکه نبا رندیقرار بگ یعوامل ریو سا ی، لهجه ، اختالل گفتار تی، جذاب تیجذاب

. کند یکمک م رانیاگاز تجربه فر یبه کاهش تعصب ناش طیو مح یمورهاوس ، عناصر موجود در برنامه درس یدانشکده پزشک

در  یریگ ها را در جهت آن رسد یکه به نظر م آورند یرا به وجود م یدانش ، مهارت و نگرش رانیاز فراگ یاری، بس نیعالوه بر ا

تکرار  یعناصر و چگونگ نیدر مورد ا سندگانی، نو یمطالعه مورد نی. در اکند یکمک م نیتمر ای یریادگی یها طیمح ریسا

در  یدیو حفظ روابط کل تیتقو یبرا یریادگی طی، اصالح مح سندگانی. به گفته نوکنند یتأمل م ماتیتنظ ریها در سا آن

 (.Elks et al, 2020است ) یسم یریبه سوگ یدگیرس

 یکه برا ییها که باوجود همه مکان کند یروشن م یبرنامه مدرک آموزش بازرگان یسراسر یبرنامه درس لیوتحل هیتجز

 یها آموزش روزمره اغلب در دوره یبرا ازیموردن یها تیسامانمند از صالح یبررس کی،  شود یمدرسه ارائه م یعمل التیتحص

 یکارآموز یهمراه یبرا یو بعد یمقدمات دادیرو کی(. معموالً شامل Kuhn et alT 2092) شود یگرفته م دهیناد یآموزش

است.  یو انعکاس دروس ضرور یزیر برنامه یاست که برا یانعکاس یها تیصالح حیاز ارتقا صر یا نشانه نیدر مدرسه است. ا

و  شود یدر مدارس انجام م یفرد یشآموز یها در چارچوب تالش یطور ضمن گرا معموالً به عمل یها تی، ارتقا صالح حال نیباا

 .(Saas et al, 2020) ردیگ یموردتوجه قرار نم یصراحت در چارچوب آموزش عال به

-چالش را باید در زمینه یادگیری دانش 1بررسی جامعی صورت بخشیدند و نشان دادند که  2020ر سال چیو و کربین د

دانش آموزان  یمیدانش آموزان ، فراشناخت و خودتنظ یذهن تیذهنشامل  آموزان به آن باید دقت گردد که به ترتیب این موارد

 تی، محدود یریادگی، انتقال  یریادگی ثرا یب یها یغلط ، استراتژ ی، باورها یدانش آموزان ، دانش قبل یاعتماد ی، ترس و ب

به آنها  دیدانش آموزان با یریادگی تیتقو یمعلمان براکه  و حافظه فعال است یتالش ذهن یها تیو محدود یتوجه انتخاب یها

 (.Chew and Cerbin, 2029) بپردازند

بر مدل  یمبتن سیو روش تدر یمشارکت یریادگیاستفاده از مدل  راتیتأث یبررس 2020همچنین زورلو و سیزیک در سال 

دانش آموزان  یو علم یلیتحص شرفتیبر پ "ماده یها یژگیساختار ذرات و و"و  "ماده و گرما"در آموزش موضوعات  یساز

GI-MBTدانش آموزان با استفاده از روش را مورد مطالعه قرار دادند که نتایج نشان داد که 
 یبهتر یریادگیفتم در کالس ه 9

که از  ینشان دادند. دانش آموزان گرینسبت به دانش آموزان گروه د یشتریب شرفتیخود پ یعلم ندیفرا یداشته و در مهارت ها

LT-MBTکالس 
LTکنند بهتر از دانش آموزان با استفاده از روش  یدر کالس ششم استفاده م 2

ماژول  یدر آزمون ها 9

 یریادگیبه مدل  یکمک مثبت یبر مدل ساز یتوان گفت که روش آموزش مبتن یبه دست آمده ، م جیهستند. با توجه به نتا

 Zorlu) در آموزش علوم اعمال شود یمشارکت یریادگیمختلف مدل  یبا روشها MBTهمراه با  دیبا نیکند. ا یم یمشارکت

and Sezek, 2020 ). 

 رندهیادگی-حرکت گفتمان معلم یایاست ، مزا ریآموز انطباق پذ بر سازنده ، دانش یمبتن یآموزش کردیمطالعه که از رو نیا

LD) یریادگی یآموزان با ناتوان دانش اتیاضیر یریادگی یرا برا
 یسازنده برا یآموزش شیآزما کی. در طول کند یم ی( بررس4

                                                           
1
 Group investigation and modeling based teaching 

2
 Learning together and modeling-based teaching 

3
 Learning together 

4
 Learning Disability 
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و  یشده است ، ما روند جهان که توسط مدرسه مشخص LDکالس سوم با  آموز انشو حل مسئله پنج د یپرورش استدالل ضرب

. دریافتیم که گفتمان معلم برای میکرد لیوتحل هیتجز یگفتمان آمار لیوتحل هیآموز را با تجز تعامالت معلم و دانش قیدق ییایپو

کرد حل مسئله که باعث بهبود عمل کند یها در استدالل ریاضی کمک م آموز به مشارکت آن حمایت از حل مسئله هر دانش

که در آن آموزش  ییها روش نیی)الف( تع کند یکمک م ژهیآموزش و ٔ  نهیمطالعه به دانش درزم نی، ا نی. بنابراشود یم

از گفتمان معلم و  دیجد یآمار لیوتحل هیتجز شیکمک کند و )ب( نما LDآموز با  به هر دانش تواند یگفتمان گرا م اتیاضیر

 .(Xin et al, 2020) آموز دانش

 

 پژوهش یشناس روش

راستا، جهت  نیو در ا باشد یم یو ازلحاظ روش اکتشاف ییازلحاظ منطق استقرا ،یپژوهش ازنظر هدف کاربرد نیا

 ( استفاده شد .یفیو ک ی)کم ختهیآم یبیترک قیاز روش تحق ق،یتحق یها به پرسش ییگو پاسخ

درس علوم  سیدر شهرستان ماکو مشغول به تدر ییمعلمان زن و مرد که در مقطع ابتدا یشامل تمام قیتحق نیا یآمار جامعه

 یکم قیتحق ی. و براباشند ینفر از معلمان مرد م 91نفر از معلمان زن و  99و مصاحبه  یفیک قیتحق ی. براباشد یهستند، م یتجرب

 یو کم یفیدر دو بخش ک قیتحق نیدر ا یریگ شدند. نمونه نفر زن انتخاب 992نفر مرد و  92 دنفر که تعدا 921و پرسشنامه تعداد

. شود یاستفاده م یا طبقه یتصادف یریگ از نمونه یدر دسترس و در بخش کم وهیبه ش یفیانجام خواهد گرفت. در بخش ک

صورت  ای¬نهیزم هیصورت نظر به یفیکدر بخش  لیحجم نمونه با استفاده از جدول مورگان محاسبه شد. تحل نیهمچن

 لیدر جداول در بخش تحل شده لیصورت تحل به یینها جیو نتا رفتیصورت پذ یاست که در سه مرحله کدگذار شده رفتهیپذ

تا  بیترت نیشده است. بد ارائه ای¬هینظر یتئور قیشده از طر استخراج یینها یها هیو گو یینها یشده است و کدها ارائه جینتا

 شده است. ارائه جیمرحله نتا نیو بعدازا رفتیصورت پذ شده یآور جمع یپرسشنامه ها یبر رو لیتحل یتکرار یدن به کدهایرس

ها و استفاده از  آن یو بررس یآور و جمع یعلم های¬تیسا یاز کتب، مجالت و نوشتارها یبردار شیافزود که ف دیبا

است، بنابراین ابزار  یو کیف یهای کم از روش یقتحقیق تلفی  روش یدانیمربوطه البته در بخش م های¬مراکز و سازمان یآمارها

از  یدر بخش کم یاجرا خواهد شد. ول افتهیساختار مهیفرم مصاحبه است که به شکل ن یفیگیری در بخش ک اصلی اندازه

و  یپرسشنامه استفاده خواهد شد، چارچوب اصلی سؤاالت این پرسشنامه و فرم مصاحبه، بر اساس مرور بر ادبیات نظر کیتکن

از سؤاالت باز و بسته )با  یترکیب با یموجود در رابطه با موضوع. این ابزارها )پرسشنامه و فرم مصاحبه( از دو بخش اصل یتجرب

( تشکیل خواهند شد. افزون بر این، در این مطالعه، پس از طرح سؤاالت پرسشنامه یا و احتماالً فاصله یترتیب ،یاسم یها مقیاس

 ینها و متغیرها(، جهت تعی هر یک از شاخص یو عملیات یت موجود و با توجه به کیفیت تعاریف نظرمربوط )بر اساس ادبیا

کرونباخ  بهره گرفته  ینیز از ضریب آلفا یگیر ابزار اندازه یاعتبار  پرسشنامه، استفاده خواهد شد. و جهت تعیین میزان پایای

که در ابتدا  صورت نیها و مفاهیم تحقیق تعیین شود. بد اخصش یها جهت بررس گویه یدرون یخواهد شد تا میزان سازگار

 یو مدل مفهوم ردیگ یمدل صورت م یبه دنبال آن مصاحبه از معلمان در جهت طراح وانجام خواهد گرفت  یمطالعات نظر

ان، اعتبار نظر تهیه خواهد شد و با مشورت و استفاده ازنظرت صاحب یخواهد شد و بعدازآن پرسشنامه مقدمات هیته قیتحق

 یاند: اعتبار درون نموده  یبند طبقه  یو بیرون  ی( ابزار تحقیق به دست خواهد آمد. اعتبار را از بُعد درونی)اعتبار صور ییمحتوا

  تحقیق  یها یافته  یپذیر تعمیم  یمعنا  به  یو اعتبار بیرون  خطازا است  فاقد منابع  طرح  که معناست   این  به یگیر یا ابزار اندازه  طرح

( یا اعتبار ممیز  یعامل  )تحلیل یاعتبار عامل  معموالً از طریق  که  است  اعتبار سازه  شامل  ی. بدین ترتیب اعتبار درون است



 11  ... رندهیادگی –دهنده  ادی یتیحما کردیبر اساس رو یارائه مدل آموزش اثربخش در درس علوم تجرب

 شده یطراح  یمفهوم  با چــارچوب  شده استخراج  یابعاد مفهوم  مطابقت  میزان  ،ی. در اعتبار درونردیگ یقرار م یموردبررس

 .ردیگ یقرار م  ردمطالعهمو

 –دهنده  ادی یتیحما کردیبر رو یمبتن یمدل آموزش اثربخش به روش اجتماع پژوهش  یها مؤلفه ییشناسا منظور به

مدل  یمبان یطراح لیمنظور تکم از روش مصاحبه به از،یو در صورت ن یبردار شیف ،یاستناد ،یا از روش کتابخانه  رندهیادگی

. باشد یم یساختارمند و به روش سنتز پژوه مهین ی مدل آموزش اثربخش ، با  استفاده از مصاحبه لیوتحل هیاستفاده شد. تجز

 .ردیگ یصورت م یفیو آمار توص یداده تا در دو سطح آمار استنباط لیوتحل هیتجز نیهمچن

 

 ی پژوهشهایافته

 یکدها زنی و ها¬مصاحبه لیحاصل از تحل جیدر ادامه ارائه نتا زیو ن یشناخت و جامعه یفیآمار توص انیبخش به ب نیا در

 است. شده رفتهیکدها صورت پذ نیا یبرا یآمار استنباط یشده است و سپس بررس پرداخته یینها یاستخراج
 کیبر اساس مشخصات دموگراف یفیبخش ک های نمونه عیتوز. 9جدول 

 متغیر

 کیفی

 سن
90کمتر از  40الی  99  50الی  49  50بیش از    

22%  90%  29%  2%  

 جنسیت
 زن مرد
29%  22%  

 سابقه کار
سال 5الی  9 سال 90الی  2  سال 95الی  99  سال 95بیش از    

92%  22%  92%  24%  

 تحصیالت
 کارشناسی ارشد و باالتر کارشناسی کاردانی

24%  51%  22%  

 کمی

 سن
90کمتر از  40الی  99  50الی  49  50بیش از    

99%  92%  49%  2%  

 جنسیت
 زن مرد
52%  44%  

 سابقه کار
سال 5الی  9 سال 90الی  2  سال 95الی  99  سال 95بیش از    

2%  92%  22%  50%  

 تحصیالت
 کارشناسی ارشد و باالتر کارشناسی کاردانی

2%  22%  99%  
 

 

 یها از مصاحبه دیمنظور ابتدا با نیشده است. بد ارائه یشده به روش گرندد تئور صورت گرفته یفیک لیتحل جیادامه نتا در

صورت  ای¬از پرسشنامه کیو پردازش هر  لیعمل بعد از تحل نی. اردیصورت پذ ییابتدا یها یشده کدگذار صورت گرفته

 است. شده لیاستخراج و وارد تحل ها¬هاز مصاحب کیموجود در هر  یها و مؤلفه رفتیپذ

موارد را مشاهده  نیا توان¬می که است شده ارائه ها¬مصاحبه نیاز ا یاستخراج هایهگوی و هااز مصاحبه یادامه برخ در

 :نمود
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 ها.کدهای استخراجی از مصاحبه2جدول 

 کدهای استخراجی از مصاحبه شماره نمونه

های متنوع، روش  آموزان، روش دانش بیآموزان، ترغ دانش یابیارزش ،یریادگی تیموقع زه،یانگ جادیا ،یهای اصل هدف نییتع 1

مناسب و متنوع، دقت ،  یریادگی ،یریادگی طیخارج از کالس درس، استفاده از مح یفضاها ،یقیهای تحق پرسش و پاسخ، فعالیت

 یآزمون مداد کاغذ ،یروهگ سیتدر ش،یبحث و گفتگو، تجربه و آزما

 گر،یکدیتبادل تجارب به  ،یصورت کنفرانس، کار گروه به سیپاسخ، تدرآموز محور، روش پرسش و  های دانش استفاده از روش 5

 یشفاه ای یکم یابی،ارزشیصورت گروه به شاتیمدرسه، انجام دادن آزما طیاستفاده از مح

آموزان  بردن دانش ش،یآزما لیاستفاده از وسا ،یاستفاده از کتاب درس ،یآموزش لیاستفاده از وسا ،یریادگی یآرام برا طیمح جادیا 11

 یاستفاده از روش پرسش و پاسخ، مشارکت گروه ن،یهای نو استفاده از شیوه د،یبازد ،یگردش علم رون،یهای ب به محیط

 آموزان دانش

 یکل یابیمخصوص، ارزش لیاستفاده از وسا ش،یروش آزما ،یاطراف، روش گردش علم طیاستفاده از مح عت،یاستفاده از طب 15

 

است.  دهیبه اتمام رس یکدگذار نیصورت گرفته و مرحله اول ا لتحلی شوندگان مصاحبه تک تک یبرا بیترت نیهم به

زمان صورت  هم باًیداده تا تقر لیو تحل یروش گردآور نیاستفاده شد. در ا ای نهیزم لیداده تا از روش تحل لیوتحل هیتجز یبرا

ها اقدام شده و  آن یمحتوا لیبه تحل ،ینوشتار یمصاحبه تا به محتو یصوت یلهایفا یمحتوا لیکه پس از تبد صورت نیگرفت بد

محقق در آغاز داده تا را  گرید عبارت شدند. به یبند مقوله قیسؤاالت تحق یشوندگان در راستا مصاحبه یمباحث طرح شده از سو

حاصل  یها استخراج نمود. سپس شناسهکنندگان است( را  باز)که همان واژگان خود مشارکت یها خط به خط خوانده و شناسه

طبقه تا  جیتدر گرفتند و به یطبقه جا کیبودند، در  گریکدیهمانند  ینظر مفهوم که از ییها و شناسه سهیمقا نیشیپ یبا کدها

 ای دوطبقه به  کیموارد  یبرخ ایشده و  ادغام گریکدیبا  ازیشده و در صورت ن سهیمقا گریکدیبا  زیشکل گرفت. طبقه تا ن

 شدند. داریپد یطبقه تا محور تیکرد تا درنها دایپ رییتغ گریطبقه به طبقه د کیشناسه از  کیمحل  ایشد  کیچندطبقه تفک

شده است و سپس  ارائه اریپنج مع نیشده است که در ادامه ا قرار گرفته اریمع یو سال اصل یمقوله اصل 5پژوهش  نیا در

 موارد را مشاهده نمود. نیا توان¬یم 9داشت که در جدول  مخواهی را ها¬از مصاحبه یاستخراج های¬مقوله

 رندهیادگی –دهنده  ادی یتیحما کردیبا رو یاثربخش علوم تجرب سیدر مورد تدر ییتجارب معلمان دوره ابتدا 

 ست؟یچ

 چگونه  رندهیادگی –دهنده  ادی یتیحما کردیبا رو سیمختلف تدر یها درباره روش  ییتجارب معلمان دوره ابتدا

 باشد؟ یم

 به چه شکل  رندهیادگی –دهنده  ادی یتیحما کردیاثربخش با رو یریادگی طیدرباره مح ییتجارب معلمان دوره ابتدا

 باشد؟ یم

 چگونه  رندهیادگی –دهنده  ادی یتیحما کردیکتاب علوم با رو شاتیو آزما ها تیتجارب معلمان درباره فعال

 باشد؟ یم

 باشد؟ یم یبه چه صورت رندهیادگی –دهنده  ادی یتیحما کردیبا رو  یاز علوم تجرب یابیتجارب معلمان درباره ارزش 
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 هاهای کلی بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه. مقوله9جدول 

های کلی مقوله ابعاد مدل  

آموزان، جانبه دانش آموزان، رشد همه یاد دهنده برای دانش-تأکید بر رویکرد حمایتی شرایط علّی  

تدریس اثربخشمقوله  آموزان، تدریس عملی آموزان، ترغیب دانش های اصلی، ایجاد انگیزه، موقعیت یادگیری، ارزشیابی دانش تعیین هدف   

هاروش صورت کنفرانس آموز محور، تدریس به های دانش روش پرسش و پاسخ، بارش مغزی، کنفرانسی و پژوهشی، روش   

شده به زندگی ، شناخت دنیا از طریق علوم آموزشی، آموزش مفاهیم، ارتباط مطالب یاد دادههای  استفاده از فیلم محیط یادگیری  

صورت عملی، ارزشیابی کمی ، آزمون کتبی، آزمون شفاهی آزمون مداد کاغذی، ارزشیابی کتاب علوم، ارزشیابی به ارزشیابی  

 

 یرا برا ییشده نها مدل ارائه توان یمختلف م های و مقوله ارهایشده و مشخص شدن مع صورت گرفته های یاز بررس بعد

 مورد را مشاهده نمود. نیا توان یم ریپژوهش ارائه نمود که در فلوچارت ز

 یفیاز بخش ک یاستخراج یرهایمتغ انیم یاستنباط های یشده که بررس یکم لیمشخص شدن مدل وارد بخش تحل با

 است. دهیبخش ارائه گرد نیمربوط به ا های یو خروج ها لیشده است. در ادامه تحل صورت گرفته
 شده برای پژوهش ای برای معیارهای استخراجتک نمونه T. نتایج آزمون 4جدول 

 t سطح معناداری میانگین انحراف معیار 
05/11 تدریس اثربخش  94/5  05/3  55/5  

های مختلف  روش

 تدریس

10/11  91/5  88/3  55/5  
05/15 محیط یادگیری  38/5  39/2  55/5  

ها و آزمایشات فعالیت  05/4  34/5  22/3  55/5  
30/15 ارزشیابی  93/5  65/3  55/5  

 

 
 یورود به بخش کم یبرا یفیک لیشده از تحل . مدل ارائه9 شکل
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باالتر از حد متوسط  تیدهنده وضع آمده است که نشان دست به 41/0 اریبا انحراف مع 52/9اثربخش برابر با  سیتدر نیانگیم

 فیکه حد وسط ط 9با عدد  نیانگیاست. م رندهیادگی –دهنده  ادی یتیحما کردیبا رو یاثربخش در درس علوم تجرب سیتدر

سطح  دهد یاست که نشان م 52/0برابر با  نیانگیو اختالف م باشد یم 11برابر با   یدشده است. درجه آزا سهیمقا دیآ یحساب م به

 دهد یو نشان م باشد یدرصد معنادار م 15 نانیدر سطح اطم هیفرض نیآمده است بنابرا دست به 05/0 یاز آلفا تر نییپا یمعنادار

 در مدارس مطلوب است. رندهیادگی – هدهند ادی یتیحما کردیبا رو یاثربخش در درس علوم تجرب سیتدر تیوضع

 

 گیریبحث و نتیجه

با  یاثربخش علوم تجرب سیدر مورد تدر ییتجارب معلمان دوره ابتدا ییازنظر معلمان دوره ابتدا قیسال اول تحق یبررس طبق

آموزان،  دانش یابیارزش ،یریادگی تیموقع زه،یانگ جادیا ،یاصل یها هدف نییشامل تع رندهیادگی –دهنده  ادی یتیحما کردیرو

استفاده از  ،یعمل سیاستفاده از تدر م،یآموزش مفاه ،یآموزش یها لمیاز ف ستفادها ،یعمل سیآموزان، تدر دانش بیترغ

آموزان،  فعال، مشارکت دانش یها روزمره استفاده از روش یشده به زندگ داده ادیو مطالب  میربط دادن مفاه ،یآموزش یها لمیف

مختصر  حیآموز محور، توض دانش یها روش زعلوم، استفاده ا قیاطراف از طر یایآموزش، شناخت دن یزمان و فضا یطراح

 یها لمیآموزان در مورد درس، استفاده از ف مختصر توسط معلم به دانش حیتوض ،یآموزش یها لمیس توسط معلم، استفاده از فدر

 درآموزان   درس، قرار دادن دانش یاصل یها توجه به هدف ،یریادگیشاداب  طیمح جادیدر کالس، ا شیانجام آزما ،یآموزش

همسو و همکارانش  یجواد قاتی. که با تحقباشد یآموزان م مناسب دانش یها یتوجه به عالقه و توانمند ،یعیطب تیموقع

 (.Javadi et al, 2092) باشد یم

 یتیحما کردیبا رو سیمختلف تدر یها درباره روش  ییازنظر معلمان تجارب معلمان دوره ابتدا قیسال دوم تحق یبررس طبق

آموز  دانش یها استفاده از روش ،یو پژوهش یروش کنفرانس ،یشامل روش پرسش و پاسخ، بارش مغز رندهیادگی –دهنده  ادی

از  رونیباز و ب یآموزان در فضا استفاده از دانش ،یریادگیمختلف  یها وشصورت کنفرانس، استفاده از ر به سیمحور، تدر

 سیتدر رد،یصورت گ شگاهیمثل آزما یریادگی طیدر مح دیبا سیتدر ،یگروه سیمتنوع، تدر یریادگی طیمح جادیکالس، ا

شاد و مفرح، مشاهده  طیمح جادیا زه،یانگ جادیگفتگو، اعلوم، بحث و  یها تیو فعال ها شیانجام آزما ،یتیحما کردیصورت رو به

استفاده از روش پرسش و  ،یشیمختلف آزما یها استفاده از روش ،یعملکرد سیتدر یعملکرد یابیروش، ارزش نیعنوان بهتر به

ارتباط مؤثر با  یعملکرد یابیآموز، ارزش توسط دانش ها تیآموزش، انجام فعال یدر اثربخش یریادگی طیمح ریپاسخ، تأث

 ،یا خارج از کالس، استفاده روش پروژه سیتدر ،یستیز یها دهیبا پد یمیرفتار صم ،یعیطب طیروابط بهتر با مح ان،آموز دانش

بحث و گفتگو، استفاده از  ،یگردش علم ،یشیپرسش و پاسخ، نما ،یروش سخنران ،ییآ گرد هم ،یاستفاده از روش کنفرانس

 داریو پا قیعم یریادگی جادیا ،یآموزش یها لمیاستفاده از ف ،یعلم دشجو بانشاط در کالس، گر جادیا ،یکارگاه، کار گروه

 ،یگسترش ارتباطات علم ،یآموزان با اکتشاف علم آموزان، آشنا ساختن دانش توسط دانش ها تیو فعال شاتیدرس، انجام آزما

 هیاطالعات و ته یآور جمع له،یوس کیساخت  ،یعیطب یها دهیگزارش از پد هیمتناوب و مستمر از آموخته تا، ته یابیارزش

 ی و سیالنه( و کرمMehrvarz et al, 2092) و همکاران  مهرورز قاتی. که با تحقباشد یها در کالس م گزارش و ارائه آن

(Karami and Silane, 2092) باشد یهمسو م. 

 یتیحما کردیاثربخش با رو یریادگی طیدرباره مح ییازنظر معلمان تجارب معلمان دوره ابتدا قیسال سوم تحق یبررس طبق

 یشده به زندگ داده ادیو مطالب  میربط دادن مفاه م،یآموزش مفاه ،یآموزش یها لمیشامل استفاده از ف رندهیادگی –دهنده  ادی
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شورونشاط در  جادیآرام و دور از استرس، ا طیمح جادیا گر،یکدیتبادل تجارب به  علوم، قیاطراف از طر یایروزمره، شناخت دن

 یآرام برا طیمح جادیآموزان، ا مناسب دانش یها یتوجه به عالقه و توانمند ،یریادگیشاداب  طیمح جادیآموزان، ا دانش نیب

 آبادیو علی و برزگر  (Mahmoudi and Barzegar, 7102ی و برزگر )محمود قاتی. که با تحقباشد یم ،یریادگی

(Barzegar and Ali Abadi, 2092) باشد یم وهمس. 

 ادی یتیحما کردیکتاب علوم با رو شاتیو آزما ها تیازنظر معلمان تجارب معلمان درباره فعال قیسال چهارم تحق یبررس طبق

انجام  ،یعیطب طیاستفاده از مح ،یشگاهیآزما طیخارج از کالس درس، استفاده از مح یشامل فضاها رندهیادگی –دهنده 

 ،یعیطب طیاستفاده از مح ،یشگاهیآزما طیکالس به مح طیمح لیتبد ،یشگاهیآزما طیکتاب علوم، استفاده از مح شاتیآزما

علوم، استفاده از  قیاطراف از طر یایشناخت دن ،یدرس شاتیاستفاده از آزما ،یمرتبط با مطالب درس یها لمیمستند و ف یتماشا

 ،یصورت گروه به شاتیانجام دادن آزما ،یعلم دیاستفاده از بازد ،یا کتابخانه ،مطالعاتیقاتیتحق یها انجام پروژه شگاه،یآزما

استفاده  ،یو گروه یصورت فرد تا به تیانجام فعال یو گروه یفرد یها تیانجام فعال شگاه،یعلوم و آزما یها تیاستفاده از فعال

. که با باشد یم دیبازد ،یگردش علم رون،یب یها طیآموزان به مح بردن دانش ش،یآزما لیاستفاده از وسا ،یاز کتاب درس

 .باشد ی( همسو مAmani Tehrani et al, 2092) و همکاران  ی( ، امانJavadi et al, 2092) ی و همکارانجواد قاتیتحق

 –دهنده  ادی یتیحما کردیبا رو  یاز علوم تجرب یابیازنظر معلمان تجارب معلمان درباره ارزش قیسال پنجم تحق یبررس طبق

استفاده از  ،یشفاه ای یکم یابیارزش ،یصورت عمل به یابیکتاب علوم، ارزش یابیارزش ،یشامل آزمون مداد کاغذ رندهیادگی

 ،یآزمون عملکرد یها وهیمستمر استفاده از ش یابیدر تمام لحظه تا، ارزش یابیارزش ،یاستفاده از آزمون شفاه ،یآزمون کتب

 Amaniو همکاران )  ی( ، امانJavadi et al, 2092و همکاران ) یجواد قاتی. که با تحقباشد یم یآزمون مداد کاغذ

Tehrani et al, 2092باشد ی( همسو م. 

مشاهده از کارآموزان در اثر  قابل جینتا نییتع ،یتحقق اهداف آموزش زانیم نیی: تعیعنیآموزش  یاثربخش یابیارز

درست انجام دادن کار که  زانیم نییتع ،یانطباق رفتار کارآموزان با انتظارات نقش سازمان زانیم نییاجراشده، تع یها آموزش

ها. آموزش اثربخش در  به هدف یابیدست یها برا در اثر آموزش جادشدهیا یها ییناتوا زانیم نییموردنظر آموزش بوده است، تع

: شود یم ریشامل موارد ز ییآموزان مدارس ابتدا دانش یبرا رندهیادگی –دهنده  ادی یتیحما کردیبر اساس رو یدرس علوم تجرب

استفاده از  ،یعمل سیآموزان، تدر دانش بیترغ ن،آموزا دانش یابیارزش ،یریادگی تیموقع زه،یانگ جادیا ،یاصل یها هدف نییتع

 ادیو مطالب  میربط دادن مفاه ،یآموزش یها لمیاستفاده از ف ،یعمل سیاستفاده از تدر م،یآموزش مفاه ،یآموزش یها لمیف

 یاینآموزش، شناخت د یزمان و فضا یآموزان، طراح فعال، مشترک دانش یها روزمره استفاده از روش یشده به زندگ داده

 ،یآموزش یها لمیمختصر درس توسط معلم، استفاده از ف حیآموز محور، توض دانش یها علوم، استفاده از روش قیاطراف از طر

 طیمح جادیدر کالس، ا شیانجام آزما ،یآموزش یها لمیآموزان در مورد درس، استفاده از ف مختصر توسط معلم به دانش حیتوض

 یها یتوجه به عالقه و توانمند ،یعیطب تیآموزان  در موقع درس، قرار دادن دانش یاصل یها توجه به هدف ،یریادگیشاداب 

آموز محور،  دانش یها استفاده از روش ،یو پژوهش یروش کنفرانس ،یآموزان ، روش پرسش و پاسخ، بارش مغز مناسب دانش

از کالس،  رونیباز و ب یدر فضا آموزان نشاستفاده از دا ،یریادگیمختلف  یها صورت کنفرانس، استفاده از روش به سیتدر

صورت  به سیتدر رد،یصورت گ شگاهیمثل آزما یریادگی طیدر مح دیبا سیتدر ،یگروه سیمتنوع، تدر یریادگی طیمح جادیا

 نوانع شاد و مفرح، مشاهده به طیمح جادیا زه،یانگ جادیعلوم، بحث و  گفتگو، ا یها تیو فعال ها شیانجام آزما ،یتیحما کردیرو

استفاده از روش پرسش و پاسخ،  ،یشیمختلف آزما یها استفاده از روش ،یعملکرد سیتدر یعملکرد یابیروش، ارزش نیبهتر
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آموزان،  ارتباط مؤثر با دانش یعملکرد یابیآموز، ارزش توسط دانش ها تیآموزش، انجام فعال یدر اثربخش یریادگی طیمح ریتأث

استفاده از روش  ،یا خارج از کالس، استفاده روش پروژه سیتدر ،یستیز یها دهیبا پد یمیرفتار صم ،یعیطب طیهتر با محروابط ب

بحث و گفتگو، استفاده از کارگاه، کار  ،یگردش علم ،یشیپرسش و پاسخ، نما ،یروش سخنران ،ییام آ گرده ،یکنفرانس

درس، انجام  داریو پا قیعم یریادگی جادیا ،یآموزش یها لمیاستفاده از ف ،یجو بانشاط در کالس، گردش علم جادیا ،یگروه

 یابیارزش ،یگسترش ارتباطات علم ،یآموزان با اکتشاف علم آموزان، آشنا ساختن دانش توسط دانش ها تیو فعال شاتیآزما

گزارش و ارائه  هیاطالعات و ته یآور جمع له،یوس کیساخت  ،یعیطب یها دهیگزارش از پد هیمتناوب و مستمر از آموخته تا، ته

روزمره،  یشده به زندگ داده ادیو مطالب  میربط دادن مفاه م،یآموزش مفاه ،یآموزش یها لمیها در کالس ، استفاده از ف آن

 نیبشورونشاط در  جادیآرام و دور از استرس، ا طیمح جادیا گر،یکدیعلوم، تبادل تجارب به  قیاطراف از طر یایشناخت دن

 یآرام برا طیمح جادیآموزان، ا مناسب دانش یها یتوجه به عالقه و توانمند ،یریادگی بشادا طیمح جادیآموزان، ا دانش

کتاب علوم،  شاتیانجام آزما ،یعیطب طیاستفاده از مح ،یشگاهیآزما طیخارج از کالس درس، استفاده از مح یفضاها ،یریادگی

 یها لمیمستند و ف یتماشا ،یعیطب طیاز مح ستفادها ،یشگاهیآزما طیکالس به مح طیمح لیتبد ،یشگاهیآزما طیاستفاده از مح

انجام  شگاه،یعلوم، استفاده از آزما قیاطراف از طر یایشناخت دن ،یدرس شاتیاستفاده از آزما ،یمرتبط با مطالب درس

از  ادهاستف ،یصورت گروه به شاتیانجام دادن آزما ،یعلم دیاستفاده از بازد ،یا کتابخانه ،مطالعاتیقاتیتحق یها پروژه

استفاده از کتاب  ،یو گروه یصورت فرد تا به تیانجام فعال یو گروه یفرد یها تیانجام فعال شگاه،یعلوم و آزما یها تیفعال

 ،یآزمون مداد کاغذ باشد، یم دیبازد ،یگردش علم رون،یب یها طیآموزان به مح بردن دانش ش،یآزما لیاستفاده از وسا ،یدرس

 ،یاستفاده از آزمون شفاه ،یاستفاده از آزمون کتب ،یشفاه ای یکم یابیارزش ،یصورت عمل به یابیکتاب علوم، ارزش یابیارزش

 .باشد یم یآزمون مداد کاغذ ،یآزمون عملکرد یها وهیمستمر استفاده از ش یابیدر تمام لحظه تا، ارزش یابیارزش
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