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كرد تربيتي در پايه دوم  روي ارزشيابي از اجراي آزمايشي طرح آموزش مبتني بر

 1راهنمايي در دروس علوم تجربي و تعليمات اجتماعي
 

 دكتر معصومه صمدي

 

 چكيده 
كردهااي   هدف از اين طرح، ارزشيابي ازتحقق اهداف طرح آموزش مبتني بر روي

تربيتي در دروس علوم تجربي و تعليمات اجتمااعي پاياه دوم راهنماايي ا ا       

هااي  يتاتان و    ي دوم راهنمايي ا تان آموزان پايه مطالعه دانشي مورد   جامعه

 1011اي به حجا    بلوچتتان، گلتتان و شهر تهران، بودند كه از اين جامعه، نمونه

هااي   اي انتخاب شد  در هر يك از ا تان گيري خوشه نفر با ا تفاده از روش نمونه

ك از ايان منااطق و   شهر تان يا منطقه به تصادف انتخاب و از هار يا   4منتخب 

ي دخترانه تح  پوشش طرح  ي پترانه و يك مدر ه نواحي ياد شده يك مدر ه

جوار مادارس منتخاب ياك     انتخاب و از مدارس ه « مطالعه»هاي  به عنوان گروه

  در نظر گرفتاه شادند  « مقايته»هاي  ي دخترانه و پترانه به عنوان گروه مدر ه

ها از ابزارهايي از قبيل فرم كوتاه آزمون تعامال مببا  باين     آوري داده براي جمع

ي  انجش   نامه محقق  اخته  (، پر ش1991آموزان )ووبلز و ليوي،  معل  و دانش

هااي ديناي، فارم كوتااه      آموزان نتب  به تلفيق محتاوا باا آماوزه    نگرش دانش

ي  نامه  ( و فرم كوتاه پر ش1991نامه  ازگاري اجتماعي ) ينها و  ينگ،  پر ش

طور معدل تحصيلي ا تفاده شد  روايي ابزارهاا ا ا اا     (، و همين1911هرمنس )

مبتني بر شواهد روايي محتوا   و پايايي ابزارها با روش آلفاي كرونباخ محا به 

هاي حاصل با ا تفاده از تحليل واريانس دو راهه، مورد تجزيه و تحليال   شد  داده

هاي حاصل حاكي از اين ا   كه اين طرح در ارتقاي پيشارف    يافتهقرار گرف   

 

وزارت آموزش و پرورش انجام شده است كه از . اين طرح به سفارش و حمايت مالي دفتر آموزش و پرورش راهنمايي 1

 آن دفتر تشكر و قدرداني مي شود.

  عضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشfsamadi30@yahoo.com 

 10/2/1191پذيرش:    21/12/1191نتخه نهايي:   2/12/1191درياف : 
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آموزان نقشي نداشاته، در   ي يادگيري دانش تحصيلي،  ازگاري اجتماعي و انگيزه

هاي ديناي   آموزان نتب  به تلفيق محتوا با آموزه حالي كه در ارتقاي نگرش دانش

اين ا اس دفتر آماوزش  آموزان با معلمان موثر بوده ا    بر  و تعامل مبب  دانش

ي طرح الزم ا   ابتادا باه باازنگري در طارح و تعاديل       راهنمايي جه  تو عه

 گيري نمايند  ي آن تصمي  انتظارات بپردازد و  پس جه  تو عه

 

 كرد تربيتي، ارزشيابي، آموزش تعليمات اجتماعي، علوم تجربي.  : رويهاي كليدي واژه

 

 مقدمه

ارتقااي   وها، بهبود وضعيت برنامه درسي  منظور رفع نقائص و نارساييآموزش و پرورش به امروزه    

هااي اساساي نظاام     يكي از مولفه (.1،1113انتويستل) كيفيت آموزش نيازمند بازنگري مستمر است

اي  تخصصاي و حرفاه  هااي   مهاارت »در فرآيناد تققاب برناماه درساي      اسات. معلم تعليم و تربيت، 

مقسوب ماي   عنصر كليديهاي ياددهي آنان نمودار مي شود  كه بيش از هر چيز در روش« معلمان

 شود.

، اول كارد  روي وجاود دارد. كارد الالي    دو روي ،نقش معلمان در فرآيند آموزش ي در زمينه 

عقالنيات  »كرد ريشه در  اين روي .را مطرح مي نمايد« عمل»از  «نظر»تفكيك كه كردي است  روي

اين « عقالنيت تكنيكي»قرن بيستم بوده است، دارد. پيش فرض 0ميراث اثبات گرايي كه« 2تكنيكي

است كه مسايل مربوط به هر حرفه قابل شناسايي است و براي هر مساله تنها يك راه حل از پايش  

هاي استاندارد، قابل حل است. دومين پيش فرض  تعيين شده وجود دارد كه با به كار گيري تكنيك

تاوان   اين است كه باا تادريد داناش حالال از تققيقاات علماي توسا  معلام، ماي          كرد اين روي

و ياادگيري دو  آماوزش  كارد   در ايان روي يادگيرندگان را براي عمل در جهان واقعاي آمااده كارد.    

هاا )آماوزش و ياادگيري(     بدين معني كه بر هر كدام از حوزه .شوند تلقي ميجدا از يكديگر  ي مقوله

هاي ثابت چيازي جاز كشاي عيناي و      مندي هايي خاص و ثابت حاكم است و اين قانون مندي قانون

پاييري برخاوردار    نيسات و از تعمايم  « عالم واقاع »ها در  ي رواب  علي و معلولي بر پديده طرفانه بي

هايي اسات كاه باا     مند الول، مفاهيم و مهارت ، انتقال هدفتدريد كرد چارچوب اين روياست. در 

استفاده از روش علمي توسا  دانشامندان و ياا پژوهشاگران در طاول تااري  حالال شاده اسات          

كرد تدريسي است كه از قوانين علمي  (. تدريد موفب در اين روي1111، 5، نوال1114، 4)دريسكول

 ي وظيفاه م قرار مي دهاد تبعيات كناد. از ايان رو     كه قدرت پيش بيني قابل توجهي در اختيار معل

 

1- Entwistle     2- Technical Rationality    3- Positivism 

4- Driscoll     5- Nolla 
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. در اين رويكرد معلم تكنسيني است كه ذكاوت او در اكتسااب و انتقاال   است «انتقال مقتوا»معلم 

ايان انتقاال   ي قابل توجاه ايان اسات كاه      نكتهحال  .ي آن مقتوا است نه بهبود بخشيدن و توسعه

كاردي نقاش    درچناين روي  .(1111 ،1مااخر  )فنساتر  ممكن است به يادگيري منجر شود يا نشاود 

. از اين رو جايي ندارد يادگيرندگانهاي زندگي  مورد غفلت واقع شده است و واقعيت معلمانتربيتي 

زيارا   .اناد  مواجاه اشكال آموزش با دانند در شناخت ماهيت  مي« انتقال مقتوا»را  آموزشاني كه كس

هايي در يادگيري اشاره دارد كه با انتقاال   و تجربهها  در مفهوم گسترده خود به ايجاد فرلتآموزش 

 آيد. مقتوا به دست نمي

جمهاوري اساالمي   آموزشي حاكم بر نظام آموزشاي   كرد روي ي مطالعات انجام شده در زمينه 

« مقتوا انتقال»مويد اين واقعيت است كه نقش اللي معلم در فرآيندهاي آموزشي منقصر به ايران 

كياامنش و   ،1012، و منصور نياا  يامنشك ،1010، عزيزي، 1014آرمند، ،1011)زرين پوش، است 

( عكد اين يافتاه  1014ي مداحي ) اگر چه مطالعه (.1014 ،كيامنش و موسي پور،1010موسي پور

ي خود گزارش داده اسات كاه حادود باه نيماي از       ( در مطالعه1014را نشان داده است. مداحي ) 

 5/02و حدود يك سوم آنان )« بقث گروهي»درس از روش  درلد( در كالس 1/45معلمان )يعني 

« ساخنراني »درلاد( از روش 1/21و تنهاا حادود ياك پانجم معلماان )     « اكتشافي»درلد( از روش

ارائاه  « اكتشاافي »و « بقث گروهي»اند. اما با توليفي كه وي از روش كار معلمان در  استفاده كرده

رسد  و بقث گروهي به عمل آورده است به نظر مي اي كه بين نتايج روش سخنراني نموده و مقايسه

نامياده شاده اسات تاا مل     « اكتشاافي »ياا روش  « بقث گروهي»كه الزم است به آن چه كه روش 

ياا  « روش بقاث گروهاي  »نمود. به عبارت ديگر آن چه توس  معلم در كالس درس تقات عناوان   

ناين تعبياري البتاه باا     دارد و چ« روش ساخنراني »مطرح شاده اسات نشاان از    « روش اكتشافي»

  (1014تر است )آرمند،  هاي ديگري كه در ايران انجام شده است همخوان هاي پژوهش يافته

كارد ريشاه    اين روي .را مطرح مي نمايد «و عمل نظر وحدت»كردي است كه  روي ،كرد دوم روي  

اي اسات كاه    كرد اعتقاد بر اين اسات كاه داناش پدياده     در اين روي ( دارد.1101ي )يدر افكار ديو

متارادف  « تققياب »شود. بر اين اساس مفهومي از تدريد موضوعيت پيدا مي كند كه با  ساخته مي

در چناين شارايطي آماوزش مساتقيم      (.2333، 4گود و بروفي ،0،1113، ماير1101، 2يي)ديو است

ي  به وسيله دان موردي ندارد. چرا كه تدريد، انجام تققيب، مباني، الول و مفاهيم ... در كالس چن

شاود و اماري هنرمنداناه، پوياا، نقاداناه،       تلقي مي« دستاورد»تققيب و براي تققيب است كه نوعي 

فعال، غير القايي، خودآموز، پژوهشگرانه، خودانگيختاه، واقاع بيناناه، خاالز و زناده اسات. در ايان        

هاي شهودي، آني، لقظه اي، بصيرت و خالقيت متكي اسات كاه    يافتكرد، معلم به حدي به در روي

 

1- Fenstermacher     2- Dewey      3- Mayer 

4- Good & Brophy 
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اي را بر عملكرد آن در فرآيند تادريد حااكم    توان قانونمندي عام و انضباط شناخته شده هرگز نمي

اي  هاي از پايش تعياين شاده    تكرار نقشكرد نقش معلم  (. در اين روي1011دانست )مهرمقمدي، 

 (معلام لكه نقش وي هدايت گاري فرآيناد ياادگيري اسات. وي )    ، بنيست كه به تربيت منتهي شود

و باه رشاد و توساعه    فاراهم  يادگيرنادگان  هايي براي يادگيري  اي است كه فرلت شراي  تازهخالز 

تربيات  خاود بار   و تخصصي اي  هاي حرفه با لالحيتنمايد و  آزادي عمل و استقالل آنان كمك مي

 مؤثر واقع مي شود.ندگان يادگيرشناختي، اجتماعي، عاطفي و اخالقي 

در اين راستا و در اجراي بومي ساازي علاوم، وزارت آماوزش و پارورش باه طاور مشاخص از         

، مصاامم شااد بااا اجااراي سياساات تلفيااب، نساابت بااه تقرياا  عملااي و  1013ي دوم سااال  نيمااه

در  تري باراي تربيات   ي آموزش و پرورش گام بردارد و جايگاه شايسته سازي مفاهيم يگانه پارچه يك

ي آماوزش و   راهبردهاي ساند ملاي توساعه    1مدرسه فراهم نمايد. بر اين اساس به استناد مفاد بند 

ريازي وزارت آماوزش و پارورش و     ي چهاارم مصاوب شاوراي برناماه     ي پنج سااله  پرورش در برنامه

و تربيات بادني، مصاوب مجلاد شاوراي اساالمي،       قانون احياي معاونت پرورشي  1و  1هاي تبصره

هاي تربيتي معطاوف باه    آموزش و نوآوري وزارت آموزش و پرورش موظي شد ساالنه برنامهمعاونت 

باا  « كارد تربيتاي   آماوزش مبتناي بار روي   »آموزش را تدوين و ارائه نمايند كه در اين راستا طارح  

ماورد تصاوي  و اجاراي     1011ايان طارح در بهمان     اهدافي مشخص در دستور كار قارار گرفات.  

استان قم، گلستان، سمنان و سيساتان   4به طور مقدود در تهران و  1011ماه آزمايشي آن از مهر 

در  ،«ادبياات فارساي  »و « علوم تجربي» ،«تاري »، «تعليمات اجتماعي»درچهار درس  و بلوچستان،

مقرر شد مجاددا  ايان    1011-1013ي دوره راهنمايي تقصيلي آغاز شد. در سال تقصيلي  سه پايه

هاي سرتاسر كشور كه به لقاظ اجراي طارح ماورد نظار باه      ي استان طرح به طور آزمايشي دركليه

آماده اسات، اجارا شاود )كلياات       1چهار قط  تقسيم شده بودند و اطالعات تفصيلي آن در جدول 

 (.1011كرد تربيتي،  موزش مبتني بر رويطرح آ

 

 «كرد تربيتي آموزش مبتني بر روي»هاي تح  پوشش طرح  : توزيع ا تاني قطب 1جدول 

 مركز قط  هاي تقت پوشش استان ي درسي ماده قط 

1 
ادبيات 

 فارسي

هاي تهران، الفهان، بوشهر، چهارمقال  سمنان، تهران، شهرستان

 بختياري، خوزستان، لرستان
 سمنان

 قم قم، تهران، مركزي، همدان، قزوين، زنجان، كردستان، كرمانشاه، ايالم تاري  2

0 
تعليمات 

 اجتماعي

گلستان، تهران، خراسان رضوي، خراسان شمالي، مازندران، گيالن، 

 اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي
 گلستان

 علوم تجربي 4
جنوبي، كرمان، يزد، فارس، سيستان و بلوچستان، تهران، خراسان 

 كهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان

سيستان و 

 بلوچستان



 ... كرد تربيتي در پايه دوم ارزشيابي از اجراي آزمايشي طرح آموزش مبتني بر روي         

 

00 

اي  ها ساال اول اجارا، دساته    اي از استان نكته قابل توجه در اجراي اين طرح اين است كه پاره 

ها نيز سال سوم اجارا را در دروس ماورد نظار باا اهاداف از پايش        ديگر سال دوم و بعضي از استان

 تجربه مي كنند. اين اهداف عبارتند از:تعيين شده 

  

  هاي ديني تلفيق محتوا با آموزه -1

هااي ديناي و ملاي و     تلفيب مقتوا با آموزه»كرد تربيتي  از جمله اهداف طرح آموزش مبتني بر روي

انجمان مطالعاات    1105است. تلفيب داراي خاستگاه برنامه ريزي درسي اسات. در ساال  « فرهنگي

تغييار ناام يافتاه باود     « نظاارت آموزشاي و برناماه ريازي درساي     »كه به انجمن هاي درسي  برنامه

به بررساي بنيادهااي نظاري مفهاوم تلفياب،      « تلفيب»ماموريت داد تا با تشكيل كميته  1هاپكينز به

هاي درسي تلفيقي بپردازد. تلفيب به معناي ايجاد وحدت و يگانگي  چگونگي طراحي و كاربرد برنامه

ها و تجارب يادگيري، يا فرآيند هماهنگ سازي و پيوند بين اجزاي منفرد به لورت يك  بين فعاليت

هااي   هاي ديني و علمي باه معنااي درهام آميخاتن حاوزه      ست. تلفيب مقتواي درسي با آموزهكل ا

ي درساي سانتي    هاي علمي و ديني است كه به طاور جداگاناه و مجازا در برناماه     مقتوايي با آموزه

كلياات طارح آماوزش    مطرح است. اين در هم آميزي معرف عميب ترين سطح تلفيب باوده اسات )  

هاي درسي تلفيقاي مرزهااي خاارجي داناش بشاري از       در برنامه (.1011ربيتيكرد ت مبتني بر روي

انساني فاراهم و ياادگيري معناادار     -تر مسايل اجتماعي  ميان رفته و وحدت الزم براي درك واقعي

( در چناين ساطقي از آماوختن اسات كاه      2331) 2(. به اعتقاد فرارو1011شود )مهرمقمدي،  مي

 دگيرندگان بود.توان شاهد وحدت شخصيت يا مي

  

  ارتقاء تعامل مبب  بين معل  و دانش آموز -2

ارتقاي تعامال مببات باين    »تربيتي  –كرد فرهنگي يكي ديگر از اهداف طرح آموزش مبتني بر روي

تعامل مببت باين معلام و    )2331) 0(، ليت و واگ1111) است. به اعتقاد پيانتا« آاموز معلم و دانش

دانش آموز تعاملي پويا و چند بعدي است كه با ارتباط باز، حمايت هيجاني و آموزشي باين معلام و   

ي مهم آن كنتارل، پاييرش، گرماي، درك و فهام، اطميناان،       شود. مشخصه آموزان تداعي مي دانش

يافات درون دادهاايي از   احترام، مراقبت و همكاري است. موفقيت هر نوع ارتباط بين شخصي به در

هر دو طرف وابسته است. در موقعيت كالسي معموال معلم شروع كننده ارتباط بين شخصي مببات  

با شاگردان بوده و در نشان دادن كنترل، پييرش، درك و فهام، گرماي، نزديكاي، احتارام، مراقبات      

 آموزان نه تنها شروع كننده بلكه افزايش دهنده است.  نسبت به دانش

 
 

1- Hopkins      2- Ferrarro   3- Liteao & Waugh 
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  رتقاي  ازگاري اجتماعيا -0

(، يكي از انواع ساازگاري، ساازگاري اجتمااعي اسات. ساازگاري اجتمااعي،       2334) 1به اعتقاد رترام

ي موفقيات در ساازگاري    برقراري رابطه مفيد با ديگران و پييرش مسؤوليت اجتماعي اسات. الزماه  

هااي اجتمااعي، مجموعاه رفتارهااي      هاي اجتماعي است. مهارت اجتماعي برخوردار بودن از مهارت

ي موثر داشته باشاد و از عكاد    سازد با ديگران رابطه است كه فرد را قادر مي فراگرفته و قابل قبول

پاييري، كماك كاردن،     هاي نامعقول اجتماعي خودداري كند. همكاري، مشاركت، مساووليت  العمل

 آيند. هاي اجتماعي به شمار مي هايي از مهارت آغازگري در برقراري رابطه، قدرداني از ديگران مبال

 

   ي يادگيري گيزهارتقاي ان -4

ي يادگيري از جمله متغيرهاي غيرشناختي است كه منشاء بسياري از رفتارهاي يادگيرندگان  انگيزه

تارين معيارهاا،    كرد باا توجاه باه عاالي     ي يادگيري، گرايش همه جانبه، به ارزيابي عمل است. انگيزه

، 2د همراه اسات )هارمند  كر تالش براي موفقيت و برخورداري از ليتي است كه با موفقيت در عمل

ي شخصيتي و يك عامال ماوثر بار پيشارفت تقصايلي،       (. انگيزه يادگيري به عنوان يك رگه1111

يابي به موفقيت و اثرات مببت مرتب  با آن و اجتناب از شكست و اثرات  تمايل به تالش جهت دست

ي ياادگيري را   انگيازه  (2335، 0. روبيناز )باه نقال از برنشاتاين و مااير      منفي مرتب  با آن مي باشد

سائقي براي پيشي گرفتن از ديگران، مقرك انجاام خاوب كارهاا در مقايساه باا معيارهااي عاالي،        

هاي مشخص و تالش جهات كسا  موفقيات تعرياي كارده       دستيابي به پيشرفت با توجه به مالك

باه خاوبي    ي يادگيري است اين تمايل دارد كه كاارش را  است. به اعتقاد وي كسي كه داراي انگيزه

 كرد خود بپردازد.  انجام دهد و به لورت خود جوش به ارزيابي عمل

 

  ارتقاء پيشرف  تحصيلي -5

هاا و   هاي مهم در ارزشيابي آماوزش و پارورش اسات و تماام كوشاش      پيشرفت تقصيلي از شاخص

شاود. پيشارفت تقصايلي     ي عمل پوشاندن بدين امار تلقاي ماي    هاي اين نظام در واقع جامه كشش

(. وجاه مخاالي   2331، 4وايت –كند )كرنليوس  هاي آموزشگاهي فرد را مشخص مي ميزان يادگيري

هاي  است كه يكي از معضالت نظام آموزشي بوده كه به شيوه« افت تقصيلي»، «پيشرفت تقصيلي»

آماوزان دردسات ياابي باه اهاداف تقصايلي، ماردودي و تكارار          گوناگون چون، عدم موفقيت دانش

آموختگاان، خاود را نشاان     هاي تقصيلي، ترك تقصايل زودرس، بيكااري و بالتكليفاي داناش     پايه

عات درساي مانناد خوانادن، حسااب كاردن و تااري  كاه باا         دهد. فعاليات فراگياران در موضاو    مي

 

1- Rotram      2- Hermans    3- Brunstein & Mayer 

4- Cornelius- White 
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ها همراه است را پيشرفت تقصيلي گويند. پيشارفت   هاي كس  شده در هر كدام از اين حوزه مهارت

 تقصيلي به موفقيت فراگيران درامور تقصيلي اشاره دارد كه براساس آزماون قابال سانجش اسات    

   (.1011)سيي، 

ريازي، شاناخت ساريع     برنامهتربيتي،  -بر رويكرد فرهنگي طرح آموزش مبتني نقش معلم در  

رشد عاطفي، اجتماعي، مايهبي و اخالقاي   هاي كالسي،  الگوهاي مرتب  با موضوع و مقتوا، آموزش

تعريي شده است. فرض بر اين است « مشاركت در فرآيند يادگيري»و نقش يادگيرنده آموزان  دانش

هد شاد از طريقاي كاه داناش و معاارف بشاري حالال        كه در چنين شرايطي يادگيرنده موفب خوا

ها نائل آيد و آن چه را باه دسات آورده، دروناي ساازد. روش آماوزش       اند به اكتشاف مجدد آن آمده

هااي   معلم در اين رويكرد اين است كه به طور فعال و مشاركتي به تلفيب مقتاواي درس باا آماوزه   

زش راهنمايي وزارت آموزش و پرورش در اين راساتا  ديني، علمي و فرهنگي بپردازد.  البته دفتر آمو

، تادوين و  «ي معلمان كارمايه»براي دروس تقت پوشش طرح، تقت عنوان « راهنماي معلم»كتاب 

هاي ديني، ملي و فرهنگي را بررسي و معلماان را   ي تلفيب مقتواي درس با آموزه در آن كتاب نقوه

ي آموزشاي جهات اجاراي     معلماان منتخا  طاي دوره   نسبت به فرآيند آگاه نموده است. از اين رو 

 اند. هاي الزم را دريافت كرده طرح، آموزش

ي استمرار و تعميم اين طرح، ارزشيابي از اجراي آزمايشي آن است. ارزشيابي معيار  حال الزمه 

(. ساؤالي كاه ايناك    1015معتبري براي تعيين چگونگي تاثير برنامه درسي و آموزشي است )ولي، 

كارد تربيتاي در دو درس علاوم     شود اين است كه آيا اهداف طرح آموزش مبتني بار روي  ميمطرح 

 مققب شده است ؟  2ي دوم  پايه 1تجربي و تعليمات اجتماعي

 

 اهداف ارزشيابي

از جملاه ارتقااي   « كارد تربيتاي   آماوزش مبتناي بار روي   »بررسي ميزان تققب اهداف طارح   

هااي ديناي، ارتقااي     زان نسبت به تلفيب مقتوا با آماوزه آمو پيشرفت تقصيلي، ارتقاي نگرش دانش

 ي يادگيري.   آموزان، ارتقاي سازگاري اجتماعي وانگيزه تعامل بين معلم و دانش

 

 

هاي مداخالتي اين است كه طرح كامال استقرار يافته باشد. از آن جايي كه بنا باه اظهاارات    ي ارزشيابي از طرح الزمه -1

كارشناسان دفتر آموزش راهنمايي وزارت آماوزش و پارورش درس علاوم تجرباي و تعليماات اجتمااعي در بعضاي از        

سال تقت پوشش طرح قرار داشت به هماين دليال ايان     ها براي دومين ها براي سومين سال و در بعضي استان استان

 دو درس جهت مطالعه انتخاب شدند.  

هاي كالس ساوم و   ي دوم اين بود كه اين پايه سال دوم اجرا را پشت سر مي گيراند و دل مشغولي علت انتخاب پايه -2

 جهت مطالعه انتخاب شدند.ناآشنايي كالس اول راهنمايي نظام قديم را دارا نبوده، به همين دليل پايه دوم 
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 هاي ارزشيابي   وال

كرد تربيتي در دروس علاوم تجرباي و تعليماات اجتمااعي      آيا طرح آموزش مبتني بر روي -1 

 ن تقت پوشش طرح را ارتقا داده است؟ آموزا كالس دوم، پيشرفت تقصيلي دانش

كرد تربيتي در دروس علاوم تجرباي و تعليماات اجتمااعي      آيا طرح آموزش مبتني بر روي -2 

 آموزان تقت پوشش طرح را ارتقا داده است؟  كالس دوم، تعامل مببت دانش

عي كرد تربيتي در دروس علاوم تجرباي و تعليماات اجتماا     آيا طرح آموزش مبتني بر روي -0 

هااي ديناي و    آموزان تقت پوشش طرح را نسبت به تلفيب مقتوا با آماوزه  كالس دوم، نگرش دانش

 ملي ارتقا داده است؟ 

كرد تربيتي در دروس علاوم تجرباي و تعليماات اجتمااعي      آيا طرح آموزش مبتني بر روي -4 

 آموزان تقت پوشش را ارتقا داده است؟  كالس دوم، سازگاري اجتماعي دانش

كرد تربيتي در دروس علاوم تجرباي و تعليماات اجتمااعي      آيا طرح آموزش مبتني بر روي -5 

 آموزان تقت پوشش را ارتقا داده است؟  كالس دوم، انگيزه يادگيري دانش

 

 روش پژوهش

هااي علماي جهات     ي حاضر از نوع مطالعات ارزشيابي است. ارزشايابي از جملاه روش   مطالعه 

گياران   آوري اطالعات باراي تصاميم   هاي آموزشي است. تاكيد بر جمع برنامهي ابعاد مختلي  مطالعه

(. ارزشيابي از عنالر جدايي ناپيير فرآيند آماوزش  1015رود )ولي،  وجه بارز اين روش به شمار مي

ها توجه دارد ومستلزم نوعي قضاوت درباره موثر بودن،  هاي كاربردي يافته و پرورش است و به جنبه

اي اسات كاه باه     هاي پييرفته شاده  فرآورده، فرآيند و برنامه بر حس  اهداف يا ارزشمطلوب بودن 

اند. هدف مطالعات ارزشيابي، گردآوري اطالعات تفصيلي به عنوان پاياه و مبناايي    دقت تعريي شده

است كه براي قضاوت درباره اثربخشي وسايل و تجهيزات، برناماه، كاركناان و مناابع ماالي باه كاار       

كناد كاه در لاورت دساتيابي باه       ارزشيابي به عنوان يك نظام بازخورد دهنده معلاوم ماي  رود.  مي

ها براي فراگيران موثر واقع نشاود باياد در برناماه درساي      موفقيت، برنامه بايد ادامه يابد و اگر هدف

تواند زميناه را باراي الاالح و بهباود      هاي مختلي آموزشي مي تجديد نظر شود. ارزشيابي از فعاليت

كرد تربيتي نيز مشمول  ها فراهم كند و ارزشيابي اجراي آزمايشي طرح آموزش مبتني بر روي برنامه

 (.1011همين قاعده است )بازرگان، 

هاي ارزشيابي، تعيين ارزش يك پديده به منظاور يااري كاردن مساؤوالن،      هدف بنيادي طرح 

يح در مورد پديده مورد نظر است. از هاي لق ي اتخاذ تصميم گياران در زمينه ريزان و سياست برنامه

آموزش مبتني بار  »اين رو، موضوعي كه در طرح حاضر مورد نظر است مربوط به جنبه عملي طرح 

هاي پژوهشاي موجاود، ياك رشاته      گيري از روش است كه سعي شده ضمن بهره« كرد تربيتي روي
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يابي به ايان هادف    براي دستدار در جهت آگاهي از تققب اهداف طرح انجام شود.  هاي نظام فعاليت

 اي استفاده شده است. مقايسه –از روش علي

 

 ي آماري جامعه

 جامعه آماري پژوهش در اين پژوهش عبارتنداز:  

در دروس علاوم تجرباي و   1011-1013ي دوم راهنمايي درسال تقصايلي   آموزان پايه دانش - 

 و شهر تهران.هاي گلستان، سيستان و بلوچستان  تعليمات اجتماعي در استان

 

 گيري نمونه

هاي تقت پوشش طرح آموزش مبتني بر رويكارد   در دفتر راهنمايي وزارت آموزش و پرورش، استان

اناد. از آن جاايي كاه در ايان      بنادي شاده   هاي جغرافيايي دساته  تربيتي بر اساس جهت –فرهنگي 

مطالعه هدف، ارزشيابي از اجراي طرح مورد نظر در دو درس تعليمات اجتماعي و علوم تجربي باود،  

استان گلستان )در درس تعليمات اجتماعي( و استان سيستان و بلوچستان )در درس علوم تجرباي(  

زماان دو درس تقات    اي كاه هام   اجراي سه ساله داشتند و شهر تهران به عنوان جامعهي  كه سابقه

نموناه  »پوشش طرح قرار داشت و سال دوم اجرا را پشت سر گياشته باود انتخااب شادند. از روش    

هاي نمونه در هر استان استفاده شد. بدين معني  جهت انتخاب گروه« اي اي چندمرحله گيري خوشه

منطقاه   1هاي منتخ  و شهر تهاران هار كادام جداگاناه باه تصاادف        ول از استاني ا كه در مرحله

ي  ي دخترانه و پسرانه انتخاب شدند. در مرحله دوم از هر يك از مناطب منتخ ، تصادفا  يك مدرسه

ي دختراناه،   ي پسرانه و ياك مدرساه   و يك مدرسه« هاي مطالعه گروه»تقت پوشش طرح به عنوان

ه لقاظ آموزشي، فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي مشابه مدرسه تقت پوشاش  جوار )كه ب مدارس هم

ي ساوم از مادارس منتخا ،      در نظر گرفته شدند و در مرحلاه « هاي مقايسه گروه»بودند( به عنوان

 ي دوم انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. تصادفا  يك كالس پايه

 

 برآورد حج  نمونه

، باه نقال از سارمد و    1111ونه باا اساتفاده از جادول كاوهن )    ي حجم نم در اين پژوهش، مقاسبه

ي متغيرهاا   ( انجام گرفت. با توجه به ماهيت پژوهش كه امكاان كنتارل هماه   011: 1011بازرگان، 

و  =35/3چاه   رو، چناان  ممكن نبود، انتخاب نمونه با حجم نسبتا بزرگ الزم و ضرروي بود. از ايان 

نفر براي هر گروه دختر و پسر، تقت مطالعه  123اختيار شود، با انتخاب 1/3مساوي  d) )حجم اثر 

نفر براي گروه  243دست يافت. از ابن رو، در هر استان 11/3توان به توان آزموني برابر  و مقايسه مي

ي برآورد شده در هار   نفر براي گروه كنترل در نظر گرفته شد كه در مجموع نمونه 243آزمايشي و 
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نفر بود. بر اين اساس حداقل حجم نمونه بر اسااس فرماول فاوز باراي جامعاه آمااري        413ستان ا

نفر است. اين بدين معنا است كاه تعمايم نتاايج از ايان حجام       413دانش آموزي اين پژوهش برابر

نفر از روايي بيروني مناسبي برخاوردار اسات. اماا باا      413نمونه به جامعه با انتخاب تصادفي حداقل

نفر افزايش يافت كه در دو استان  533ها حجم نمونه در هر استان به  ه به احتمال افت آزمودنيتوج

نفر مورد مطالعه قرار گرفتناد.  1533طور شهر تهران تعداد  گلستان و سيستان و بلوچستان و همين

 اي در هر استان طي مراحل زير لورت گرفت: انتخاب نمونه به روش خوشه

 كرد تربيتي شناسايي شدند. طرح آموزش مبتني بر رويمناطب تقت پوشش  - 

كرد تربيتي بودند در هر منطقه شناساايي   مدارس تقت پوشش طرح آموزش مبتني بر روي - 

 شدند.

ي پسارانه   ي دختراناه و ياك مدرساه    در هر منطقه به طور تصادفي دو مدرسه يك مدرساه  - 

 .  انتخاب شدند« گروه مطالعه»تقت پوشش طرح به عنوان 

از هاار منطقااه، مدارسااي كااه طاارح آمااوزش مبتنااي باار « گااروه مطالعااه»بعااد از انتخاااب  - 

شد و مدارس منتخ  بودند و به لقااظ فرهنگاي، اقتصاادي و     كردهاي تربيتي درآنها اجرا نمي روي

گاروه  »آموزشي نيز به عنوان مدارس هم سطح مدارس تقت پوشش شناخته شده بودند به عناوان  

 شدند.انتخاب « مقايسه

  

 ها ابزار گرد آوري داده

آماوزش مبتناي بار    »ي تققب اهاداف طارح    براي پاس  به سؤاالت پژوهشي يعني قضاوت درباره   

 از ابزارهاي زير استفاده شده است.« كرد تربيتي روي

 

-1191 اال اول  اال تحصايلي     آموزان تح  پوشش طرح در ني  معدل تحصيلي دانش
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تواناد   رغم مشكالتي كه به دليل يكسان نبودن فرآيند نمره دهي معلمان ماي  استفاده از معدل علّي

وجود داشته باشد به عنوان شاخصي براي اندازه گيري پيشرفت تقصيلي در نظام آموزش و پرورش 

 امري مرسوم است. از اين رو از معدل به عنوان شاخص پيشرفت تقصيلي استفاده شد.

 

نگرش نتب  به تلفيق محتواي علاوم تجرباي باا     ي  نجش ي محقق  اخته نامه پر ش

 هاي ديني آموزه

آموزان نسبت باه   كرد تربيتي بر نگرش دانش جهت آگاهي از تاثير طرح آموزش مبتني بر روي 

نامه استفاده شاد. مقتاواي كلاي      از اين پرسش هاي ديني تلفيب مقتواي درس علوم تجربي با آموزه
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تلفيب مقتواي درس علوم تجرباي  »آموزان نسبت به  با نگرش دانشنامه عمدتا  در رابطه   اين پرسش

از »نامه دو نوع است. سؤاالت تستي و سؤاالت فرافكن   است. سؤاالت اين پرسش« هاي ديني با آموزه

 5سؤاالت تستي ليكرتي و نامه از سؤاالت تستي استفاده شد.   كه در اين پرسش« نوع جمالت ناتمام

است مبل: درس علوم « هميشه»و « اغل »، «گاهي اوقات»، «به ندرت»، «رگزه»اي با گزينه  گزينه

 3تجربي پييرش عقايد ديني را براي من آسان تر كرده است. نمره گياري اين ساؤاالت در مقيااس   

نامه به اين لورت اسات كاه ابتادا بار اسااس مطالعاه دقياب          قرار دارد. نقوه تهيه اين پرسش 4تا 

ناماه    فارم اولياه پرساش   « واي كتاب كارمايه معلماان در درس علاوم تجرباي   ادبيات تلفيب و مقت»

ريازي درساي و    سنجش نگرش تهيه و پد از آن در اختيار لاح  نظران و متخصصان حوزه برنامه

ريزي درسي تلفيقاي وحاوزه معاارف اساالمي      علوم تجربي )فيزيك، شيمي و زيست شناسي( برنامه

نامه مورد بازنگري و الالح قارار   ضاوت متخصصان، فرم اوليه پرسشقرار گرفت. بر اساس ارزيابي و ق

آموزان بازنگري والاالحات الزم اعماال و    هاي دانش گرفت و به طور مقدماتي اجرا و بر اساس پاس 

نامه مقتوايي بر اساس قضاوت متخصصان تعياين    نامه تهيه شد. روايي اين پرسش  فرم نهايي پرسش

   شد.

 

ي  نجش نگرش نتب  به تلفيق محتواي تعليمات اجتمااعي   قق  اختهي مح نامه  پر ش

 هاي ديني با آموزه

آموزان نسبت باه   كرد تربيتي بر نگرش دانش اثير طرح آموزش مبتني بر روي جهت آگاهي از ت 

نامه استفاده شد. مقتاواي    از اين پرسش هاي ديني تلفيب مقتواي درس تعليمات اجتماعي با آموزه

تلفياب مقتاواي درس   »آماوزان نسابت باه      نامه عمدتا در رابطه باا نگارش داناش     كلي اين پرسش

اناد ساؤاالت تساتي و     نامه دو گونه  است. سؤاالت اين پرسش« هاي ديني تعليمات اجتماعي با آموزه

ناماه از ساواالت تساتي اساتفاده شاد.        شكه در ايان پرسا  «. از نوع جمالت ناتمام»سؤاالت فرافكن 

و « اغلا  »، «گااهي اوقاات  »، «باه نادرت  »، «هرگاز  »اي با گزينه  گزينه 5سؤاالت تستي ليكرتي و 

 درس تعليمات اجتماعي پييرش عقايد ديني را براي من آسان تر كرده است. است مبل: « هميشه»
ي دقياب ادبياات    بار اسااس مطالعاه   نامه به اين لورت است كه ابتدا   ي اين پرسش نقوه تهيه 

نامه سنجش نگرش اعم از سؤاالت چند   تلفيب و مقتواي درس تعليمات اجتماعي ، فرم اوليه پرسش

تهيه و پد از آن در اختيار لااح  نظاران ومتخصصاان حاوزه برناماه      « جمالت ناتمام»اي و  گويه

رفات. بار اسااس ارزياابي و     ريزي درسي ومتخصصان علوم اجتماعي و حوزه معارف اسالمي قارار گ 

نامه مورد بازنگري و الالح قرار گرفت. پد از الاالح باه طاور      قضاوت متخصصان فرم اوليه پرسش

آموزان نيز بازنگري انجاام و الاالحات الزم اعماال و فارم      هاي دانش مقدماتي اجرا و بر اساس پاس 

 متخصصان تعيين شد.  نامه مقتوايي بر اساس قضاوت   نهايي تهيه شد. روايي اين پرسش
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 آموزان نامه تعامل معل  با دانش  فرم كوتاه پر ش

كارد تربيتاي بار تعامال مببات باين معلام باا          جهت آگاهي از تاثير طرح آماوزش مبتناي بار روي   

دركاالس درس )ووبلاز و    نامه تعامل مببات معلام باا داناش آماوز      پرسشآموزان از فرم كوتاه  دانش

مختلي تعامل معلام و داناش    ابعادنامه   اين پرسش  است استفاده شدسؤالي  11( كه 1111، 1ليوي

 دهد كه عبارتند از: آموز را در كالس مورد بررسي قرار مي
 رهبري  -

   گي كمك كننده -

 گي درك كننده -

 آزادي  -

هااي   نمره گياري گوياه  است.اي  درجه 5 يكرتيبر اساس مقياس ل نامه  اين پرسشبندي  درجه 

ناماه لافر و    شوند كه حاداقل نماره در ايان پرساش     نمره گياري مي 4تا  3ي  نامه در دامنه پرسش

روش همساني دروناي  با نامه  پرسشباشد. نمره پايايي اين  مي 14ي كل آن  حداكبر نمره يعني نمره

اند. ووبلز و  گزارش نموده51/3 تا 11/3ها در دامنه بين  خرده آزمون  ي)ضري  آلفا( مقاسبه و ضرا

دار و ميازان اتاا مقاسابه شاده     امعنا  331/3نامه در سطح آلفاا   توان افتراقي پرسش( 1111ليوي )

نامه باا   اند. در اين پژوهش پايايي پرسش را گزارش نموده 00/3تا  23/3)وارياند تبيين شده ( بين 

 برآورد شده است.11/3آلفاي كرونباخ مقاسبه و ضري  

 

 نامه  ازگاري اجتماعي   كوتاه خرده مقياس پر شفرم 

آماوزان از   كرد تربيتي بر سازگاري اجتماعي داناش  جهت آگاهي از تاثير طرح آموزش مبتني بر روي

، باه نقال از نويادي،    1110نامه سينهاوساينگ )  فرم كوتاه خرده مقياس سازگاري اجتماعي پرسش

ي سينها و سينگ  نامه مقياس برگرفته از پرسشاين خرده   سؤالي است استفاده شد 15( كه 1014

ماده است كه سه حيطه يا سه نوع ساازگاري آموزشاي،    13نامه داراي  است كه فرم بلند اين پرسش

هاي بلي يا خير  نامه با توجه به يكي از گزينه اجتماعي و عاطفي را مي سنجد. پاس  دادن به پرسش

ه خرده مقياس ساازگاري اجتمااعي اساتفاده شاده اسات.      شود. در اين مطالعه از فرم كوتا انجام مي

شناس مورد تاييد قرار گرفتاه اسات.    روان 23نامه با استفاده از نظرخواهي از  روايي مقتوايي پرسش

هاي مختلي استفاده شده است و ضراي  آلفاي كرانباخ براي  نامه از روش براي بررسي پايايي پرسش

گازارش شاده اسات. نويادي      11/3تاا   10/3اي از  دامناه  ناماه در  هاي فرعي و كال پرساش   مقياس

هااي مختلاي    آماوزان دوره  ي خود ضراي  پايايي باه دسات آماده باراي داناش      ( در مطالعه1014)

 

1- Wubbels & Levy 
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نامه در اين پژوهش با اساتفاده   گزارش نموده است. ضري  پايايي پرسش 13/3تا  13/3تقصيلي از 

 برآورد شده است. 11/3از روش آلفاي كرانباخ 

    

 نامه انگيزه يادگيري   فرم كوتاه پر ش

از فارم كوتااه   « ي يادگيري انگيزه»كرد تربيتي بر   جهت آگاهي از تاثير طرح آموزش مبتني بر روي

 1111سوالي اسات اساتفاده شاد. هارمند در ساال      12ي پيشرفت هرمند كه  نامه انگيزه پرسش

 ساطح آرزوي بااال،   -1هاايي از قبيال:    ي انگيزه ياادگيري خاود را باا توجاه باه مؤلفاه       نامه پرسش

مقاومت طاوالني در مواجهاه باا تكااليي باا ساطح        -0ي قوي براي تقرك به سوي باال،  انگيزه -2 

نگري كااري   آينده -5تمايل به اعمال تالش مجدد در انجام تكاليي نيمه تمام،  -4دشواري متوس  

بازشناساي از طرياب    -1خااب دوساتان،   توجه به مالك شايستگي درانت -1را به خوبي انجام دادن، 

ادراك پوياا از زماان    -13انجام دادن كارها به خاوبي،   -1ريسك پييري،  -1عملكرد خوب در كار، 

ي خاود   ناماه  باراي پرساش    پرسش 12نامه ابتدا  طراحي و تدوين نمود. هرمند در فرم بلند پرسش

هااي    كاهش يافت. پرسش  پرسش 12به هاي متعدد تعداد آن را  برگزيد اما در نهايت پد از پژوهش

ي نيمه تماام، چهاار گزيناه     نامه به لورت جمالت نيمه تمام مطرح شده به دنبال هر جمله  پرسش

ي يادگيري از زياد به كم و يا از كم به زيااد   ها بر حس  اين كه انگيزه داده شده است. به اين گزينه

ي يادگيري  االي اين مقياس نشان دهنده وجود انگيزهگيرد. نمرات ب تعلب مي 4تا  1يا  1تا  4باشد، 

ناماه را درابتادا باا     ي يادگيري پايين است. هرمند رواياي پرساش   باال و نمرات پايين، وجود انگيزه

گارا مقاسابه    روايي مقتوايي تعيين و عالوه بر اين ضري  همبستگي هر سؤال را با رفتاار پيشارفت  

 اسات.   ناماه گازارش نماوده    را در خصوص اين پرساش 13/3ار( ضري  اعتب1011نمود. ابوالقاسمي )
( باا  1014پايايي اين مقياس در چندين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. قاسمي پير بلوطي )

( 1011وابوالقاسامي ) 11/3، 12/3روش آلفاي كرانباخ و دو نيمه كاردن، باه ترتيا  ضاري  آلفااي     

اناد. در   را گزارش نموده 14/3و 11/3ترتي  ضري  پايايي، باروش آلفاي كرانباخ و دو نيمه كردن به 

 برآورد شده است. 11/3نامه با استفاده از روش آلفاي كرانباخ  اين پژوهش پايايي پرسش

 

 روش اجراي پژوهش

ي از پيش تعيين شده، با كارشناسان  ها، ابتدا طي يك برنامه ي ابزارها و انتخاب نمونه پد از تهيه   

« آماوزش راهنماايي وزارت آماوزش وپارورش    »هاي منتخ  هماهنگي و باه دفتار    تانراهنمايي اس

دعوت شدند تا دركارگاه آموزشي يك روزه در تهران شركت كنند. در اين كارگاه سعي شد مجرياان  



 42 1931بهاروتابستان،اولی،شمارهیدومدورهي درسي،  هاي برنامه پژوهش

ناماه در مادارس    ي اجاراي پرساش   نقاوه  1هاي مورد مطالعاه،  كامال  نسبت به اهداف مطالعه، نمونه

هاا باه هماراه دساتورالعمل      نامه ها توجيه شوند. سپد پرسش آوري داده منتخ  و حساسيت جمع

هاا خواساته شاد در ياك دوره ياك ماهاه        هاا قارار داده شاد و از آن    ها دراختيار آن اجرايي آزمون

هاا ارديبهشات مااه     آوري داده ها را اجرا و در اختيار تيم پژوهشي قرار دهند. زمان جماع  نامه پرسش

ها جمع آوري و در نهايت مورد تجزياه و   بود.در زمان تعيين شده، داده 1013-1011سال تقصيلي 

اجراي »ي قابل توجه در اين مطالعه، عدم وجود اجراي پيش آزمون بود. اثر  تقليل قرار گرفت. نكته

 مورد بررسي قرار گرفت.« مقايسه»و « مطالعه»هاي  از طريب مقايسه گروه« طرح
 

 ها يافته
 

آموزان در متغيرهاي مورد مطالعه در درس  توصيفي مربوط به عملكرد دانشهاي  داده : 2جدول

 علوم تجربي

 جنسيت گروه

 معدل
تعامل مببت معلم 

 آموزان با دانش

نگرش نسبت به 

 تلفيب مقتوا
 ي يادگيري انگيزه سازگاري اجتماعي

 ميانگين
انقراف 

 معيار
 ميانگين

انقراف 

 معيار
 ميانگين

انقراف 

 معيار
 ميانگين

انقراف 

 معيار
 ميانگين

انقراف 

 معيار

عه
طال
م

 

 11/5 13/01 51/0 31/21 31/0 51/12 22/1 31/21 35/0 11/11 دختر

 21/5 11/01 12/0 12/21 12/2 31/12 11/5 34/20 21/2 31/11 پسر

 15/5 03/01 11/0 11/21 11/2 00/12 14/5 51/24 11/2 40/11 كل
سه
قاي
م

 
 00/5 13/01 21/2 25/21 11/0 50/1 13/0 14/24 11/2 45/11 دختر

 13/4 55/01 40/2 22/21 11/0 15/1 15/4 10/20 51/2 05/11 پسر

 31/5 10/01 01/2 24/21 12/0 14/1 50/4 30/24 01/2 43/11 كل
 

آماوزاني كاه در درس علاوم تجرباي در      دهد كه دانش هاي حالل از جدول فوز نشان مي داده 

اند، در پيشرفت تقصيلي، ميانگين  كرد تربيتي قرار داشته معرض اجراي طرح آموزش مبتني بر روي

باا انقاراف    51/24نامه تعامل مببت باا معلماان مياانگين     ، در پرسش11/2با انقراف معيار  40/11

باا   00/12هاي ديناي، مياانگين    ي نگرش نسبت به تلفيب مقتوا با آموزه نامه ، در پرسش14/5معيار

و  11/0باا انقاراف معياار     11/21ي سازگاري اجتماعي ميانگين  نامه ، در پرسش11/2انقراف معيار 

ل كس  كرده اناد. در مقابا   15/5، با انقراف معيار 03/01ي انگيزه يادگيري ميانگين  نامه در پرسش

، در 01/2باا انقاراف معياار     43/11آماوزان گاروه مقايساه در پيشارفت تقصايلي، مياانگين       دانش

 

گيري آمده است توس  تيم پژوهشي انتخاب شد و از  هاي مورد مطالعه، به شرحي كه ذكر آن در روش نمونه نمونه - 1

 .ها را درمدارس و كالس هاي منتخ  اجرا كنند نامه  مجريان استاني خواسته شد كه پرسش
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، در 50/4، باا انقاراف معياار   30/24آماوزان، مياانگين    ي تعامل مببات معلام باا داناش     نامه پرسش

 12/0، با انقراف معياار 14/1هاي ديني ميانگين  ي نگرش نسبت به تلفيب مقتوا با آموزه نامه پرسش

ي  ناماه  ، در پرساش 21/2باا انقاراف معياار    24/21ي ساازگاري اجتمااعي مياانگين     نامه پرسش در

 اند.   را كس  كرده 31/5با انقراف معيار  10/01ي يادگيري ميانگين  انگيزه
       

آموزان در متغيرهاي مورد مطالعه در درس  كرد دانش هاي توصيفي مربوط به عمل : داده1جدول

 تعليمات اجتماعي

 گروه

 
 جنسيت

 معدل
تعامل مببت معلم با 

 آموزان دانش

نگرش نسيت به 

 تلفيب مقتوا
 ي يادگيري انگيزه سازگاري اجتماعي

 ميانگين
انقراف 

 معيار
 ميانگين

انقراف 

 معيار
 ميانگين

انقراف 

 معيار
 ميانگين

انقراف 

 معيار
 ميانگين

انقراف 

 معيار

 مطالعه

 30/5 41/43 01/2 01/21 45/0 20/11 5/4 13/24 22/2 13/11 دختر

 10/1 11/01 41/2 33/21 11/2 12/11 0/4 12/24 12/1 10/11 پسر

 15/5 15/01 45/2 11/21 22/0 20/11 4/4 11/24 31/2 01/11 كل

 مقايسه

 12/4 23/01 11/0 31/25 21/0 24/1 1 11/21 41/2 11/11 دختر

 10/1 41/01 51/4 21/25 41/0 11/13 1/1 10/22 11/2 11 پسر

 11/5 05/01 12/0 11/25 41/0 11/1 0/1 05/22 51/2 31/11 كل

آماوزاني كاه در درس تعليماات اجتمااعي در      دهد دانش نشان مي 4هاي حالل از جدول  داده 

با انقاراف   01/11اند در پيشرفت تقصيلي ميانگين  كرد تربيتي قرار داشته معرض اجراي طرح روي

، در 4/4، باا انقاراف معياار    11/24ي تعامل مببت با معلمان، مياانگين   نامه پرسش، در 31/2معيار 

، باا انقاراف معياار    20/11هاي ديني، مياانگين   ي نگرش نسبت به تلفيب مقتوا با آموزه نامه پرسش

و در  41/2، بااا انقااراف معيااار  11/21ي سااازگاري اجتماااعي ميااانگين   نامااه ، در پرسااش22/0

 اند. را كس  كرده 15/5با انقراف معيار  15/01يادگيري ميانگين  ي انگيزه نامه پرسش

باا انقاراف معياار     31/11آموزان گروه مقايسه در پيشرفت تقصيلي، مياانگين   در مقابل دانش 

، در 0/1با انقراف معياار   05/22آموزان، ميانگين  ي تعامل مببت معلم با دانش نامه ، در پرسش51/2

باا انقاراف معياار     11/1هااي ديناي، مياانگين     به تلفيب مقتوا با آموزهي نگرش نسبت  نامه پرسش

و در  12/0بااا انقااراف معيااار   11/25ي سااازگاري اجتماااعي، ميااانگين   نامااه ، در پرسااش41/0

 اند.   را كس  كرده 11/5با انقراف معيار  05/01ي انگيزه يادگيري، ميانگين  نامه پرسش

و « مطالعاه »هااي   ي عملكارد گاروه   نهايات مقايساه  جهت آگاهي از تققب اهداف طارح و در   

در متغيرهاي مورد نظر )معدل، تعامل مببت با معلم، نگرش نسبت به تلفياب، ساازگاري   « مقايسه»

 4اجتماعي و انگيزه يادگيري( از تقليل وارياند چند راهه استفاده شد كه نتايج تقليل در جاداول  

 آمده است. 5و 
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هاي مورد مطالعه در متغيرهاي  ي نمرات دختران و پتران گروه مقايته: تحليل واريانس 4جدول 

هاي  آموزان، نگرش نتب  به تلفيق محتوا با آموزه پيشرف  تحصيلي، تعامل مبب  معل  و دانش

 ي يادگيري در درس علوم تجربي ديني،  ازگاري اجتماعي و انگيزه

 منبع تفيير
مجموع 

 مجيورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 تمجيورا
F 

سطح 

 داريامعن

 111/3 15/5 233/01 1 233/01 گروه)معدل(

 3331/3 11/10 11/111 1 11/111 گروه)تعامل مببت معلم با دانش آموز(

 3331/3 14/111 31/2221 1 31/2221 گروه)نگرش نسبت به تلفيب(

 115/3 41/2 35/24 1 35/24 گروه )سازگاري اجتماعي(

 110/3 52/0 10/10 1 10/10 گروه )انگيزه يادگيري(

 111/3 31/2 11/45 1 11/45 جنسيت )معدل(

 3331/3 41/11 13/401 1 13/401 جنسيت )تعامل مببت معلم با دانش آموز(

 131/3 15/2 115/2 1 115/2 جنسيت نگرش نسبت به تلفيب(

 514/3 214/3 15/5 1 15/5 جنسيت)سازگاري اجتماعي(

 101/3 142/3 111/1 1 111/1 جنسيت)انگيزه يادگيري(

 221/3 45/1 01/1 1 01/1 گروه و جنسيت

 3331/3 43/10 35/001 1 35/001 گروه و جنسيت

 115/3 14/1 11/23 1 114/23 گروه و جنسيت

 151/3 2//31 12/13 1 12/13 گروه و جنسيت

 101/3 11/2 25/141 1 25/141 گروه و جنسيت

   20/5 153 10/0014 خطا

   11/24 153 11/11341 خطا

   023/11 153 11/1051 خطا

   141/1 153 44/1213 خطا

   41/21 153 11/11411 خطا

    154 430011 كل

    154 430011 كل

    154 114123 كل

    154 415440 كل

    154 111211 كل
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مطالعاه و مقايساه در   هاي  ي جدول فوز حاكي از اين است كه تفاوت بين گروه ها تقليل داده 

 طااور تفاااوت دختااران و پسااران و در نهاياات تعاماال اياان دو متغياار  درس علااوم تجربااي، همااين

ي  هايي از قبيل: پيشارفت تقصايلي، ساازگاري اجتمااعي و انگيازه      يعني جنسيت و گروه در متغير

وز هاايي از قبيال: تعامال مببات باين معلام و داناش آما         يادگيري معناادار نيسات. اماا دز متغيار    

(F=63/19 df=1,654 P≤0/0001) ،هااي   ي علوم تجربي با آماوزه  نگرش نسبت به تلفيب مقتوا

 معنااادار اساات كااه اياان تفاااوت بااه نفااع       (F=196/74 df=1,654 P≤0/0001) دينااي

آماوزان   است. عالوه بر اين، اثر جنسيت در متغير تعامل مببت معلام باا داناش   « هاي مطالعه گروه»

(F=17/49 df=1,654 P≤ 0/0001)        معنادار است كاه ايان تفااوت باه نفاع دختاران اسات. در 

 معنااادار اساات« تعاماال مبباات بااا معلمااان »نهاياات اياان كااه تعاماال جااند و گااروه در متغياار  

(F=13/40 df=1,654 P≤ 0/0001)      تاثير تعاملي بدان معناي اسات كاه يكاي از دو جاند در .

اند. با بررسي نماودار نمارات تعامال مببات      هتري با معلمان خود داشت ها تعامل مببت برخي از گروه

آموزان اين تاثير تعاملي كامال  مشهود است كاه تفااوت دخترهاا و پسارها در گاروه       معلمان با دانش

مطالعه بسيار بيشتر از تفاوت دختران و پسران در گروه مقايسه است. يا به عبارتي در گروه مقايساه  

 (.  1شود )نمودار شماره  مشاهده نمي تفاوت معنادار بين گروه دختران و پسران

 
 : تعامل جنس و گروه در متغير تعامل مبب  بين معل  و دانش آموز1نمودار 

 
مطابب اين نمودار، دختران گروه تقت مطالعه در مقايسه با پسران اين گروه، تعامل مببت بيشاتري  

 شود.   اند در حالي كه در گروه مقايسه چنين تفاوتي مشاهده نمي با معلمان خود گزارش نموده
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 تحت پوشش همتا

 دختر
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هاي هاي مورد مطالعه در متغير : تحليل واريانس مقايته نمرات دختران و پتران گروه 4جدول 

هاي  آموزان، نگرش نتب  به تلفيق محتوا با آموزه پيشرف  تحصيلي، تعامل مبب  معل  و دانش

 ديني،  ازگاري اجتماعي وانگيزه يادگيري در درس تعليمات اجتماعي

 متغيرها
مجموع 

 مجيورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجيورات
F 

سطح 

 داريامعن

 110/3 52/2 10/10 1 10/10 گروه)معدل(

 3331/3 42/01 011/151 1 011/151 گروه)تعامل مببت معلم با دانش آموز(

 3331/3 41/04 21/011 1 21/011 گروه)نگرش نسبت به تلفيب مقتوا(

 111/3 1//11 21/41 1 21/41 گروه )سازگاري اجتماعي(

 155/3 03/2 44/11 1 44/11 ي يادگيري( گروه )انگيزه

 022/3 110/3 01/5 1 01/5 جنسيت )معدل(

 231/3 51/1 155/41 1 155/41 جنسيت)تعامل مببت معلم با دانش آموز(

 151/3 11/1 11/21 1 11/21 جنسيت)نگرش نسبت به تلفيب مقتوا(

 100/3 111/3 200/1 1 200/1 جنسيت)سازگاري اجتماعي(

 111/3 11/2 31/111 1 31/111 جنسيت)انگيزه يادگيري(

 151/3 51/0 121/11 1 121/11 گروه و جنسيت

 151/3 31/2 120/13 1 120/13 گروه و جنسيت

 112/3 01/0 01/51 1 01/51 گروه و جنسيت

 201/3 43/1 11/14 1 11/14 گروه و جنسيت

 111/3 310/3 11/0 1 11/0 گروه و جنسيت

   44/5 141 2/0500 خطا

   21/03 141 1115591 خطا

   11/13 141 1/1111 خطا

   51/13 141 5/1154 خطا

   52/04 141 1/22430 خطا

    150 111103 كل

    150 010111 كل

    150 11421 كل

    150 455115 كل

    150 1315012 كل
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ي مطالعاه و مقايساه در    ها ي جدول فوز حاكي از اين است كه تفاوت بين گروه ها تقليل داده 

 پيشاارفت تقصاايلي، سااازگاري اجتماااعي و انگياازه   هاااي  درس تعليمااات اجتماااعي در متغياار 

 انشااانمعلمبااا تعاماال مبباات  در هاااي يادشااده يااادگيري معنااادار نيساات. امااا تفاااوت بااين گااروه

(F=31/42 df=1,654 P≤0/0001)   ي تعليماات اجتمااعي باا     و نگرش نسبت باه تلفياب مقتاوا

تفااوت باه نفاع    معناادار اسات كاه ايان      (F=34/49 df=1,654 P≤0/0001) هااي ديناي   آموزه

 مطرح است.« هاي مطالعه گروه»

 

 بحث و نتيجه گير ي

كردهااي فرهنگاي    هدف از اين پژوهش ارزشيابي از اجراي آزمايشي طرح آماوزش مبتناي بار روي   

تربيتي در سه استان گلستان، سيستان وبلوچستان و شهر تهران در دو درس تعليماات اجتمااعي و   

هاي حالل حاكي از اين است كه در هر سه استان و در هر دو درس تفاوت  علوم تجربي است. يافته

هااي ديناي( و    هاي مطالعه و گروه مقايسه در تلفيب مقتوا )علوم تجربي با آموزه ري بين گروهمعنادا

هاي ديني( وجود دارد. اين يافته مبين موفقيت طرح آموزش  طور )تعليمات اجتماعي با آموزه همين

ت. ايان  هاي ديني اس مبتني بر رويكردهاي تربيتي بر يكي از اهداف خود يعني تلفيب مقتوا با آموزه

( اسات. باه اعتقااد ايان مقققاان      2333(، كالكيت و همكااران ) 2333هالباخ ) يافته همسو با يافته 

هااي   ي برناماه درساي اسات. ساازماندهي برناماه      ترين مباحث در حوزه ترين وپيچيده تلفيب از مهم

رچگي در آموزان باه وحادت و يكپاا    يابي دانش ي الزم را براي دست ي تلفيقي زمينه درسي به شيوه

آماوزان تقات    هاي يادگيري فراهم مي آورد. به نظر مي رسد از دالئال نگارش مببات داناش     تجربه

هااي ديناي و تعليماات     ي تلفيب مقتواي دروس )علوم تجربي با آموزه پوشش طرح نسبت به پديده

ا هر دو ي برخورد ب است كه اين نقوه« علم و دين»هاي ديني( برداشتن ديوار بين  اجتماعي با آموزه

ي علم و دين به معناداري، تقكيم و گسترش هر دو حوزه منجر خواهد شاد .البتاه در فرايناد     حوزه

هاي تخصصاي   يابي به اين مهم به آموزش كالن، اين مهم به آساني حالل نخواهد شد چرا كه دست

تخصصاي و  ي  اي ويژه نيازمند است. يعني اين كه معلمان بايد در هر دو حوزه يعناي حاوزه   و حرفه

ي ديني تسل  نسبي داشته باشند تا بتوانند براي مفاهيم مطرح در حيطه تخصصاي مصااديب    حوزه

 ديگر بپردازند.   ديني بيابند و بتوانند به تلفيب مناس  دو حوزه با يك

هاي ماورد   آموزان گروه ي اين پژوهشي وجود تفاوت معنادار بين تعامل مببت دانش ديگر يافته 

مان خود در دروس مورد مطالعه بود. اين يافته مبين مققب شدن يكي ديگر از اهداف مطالعه با معل

( ياادآور شادند،   2332(، شاانك وپاجاارس )  1111سو با اين يافتاه، ووبلاز و لياوي )    طرح است. هم

شاكل   آماوزان  داناش مببات را در  هيجانات معلمان بتوانند  گراست. ااجتماعي  يك رخداديادگيري 

آموزان برقرار كنند، احتمال برقراري تعامل مببت با آناان بيشاتر    با دانشت حمايتي و ارتباطادهند 
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هاي اساسي بردارند. از عوامل  آموزان گام توانند در ايجاد انگيزه و به تبع آن يادگيري دانش شده، مي

اي معلماان اسات )جفاري و     هااي حرفاه   هايي از اين قبيال، لاالحيت   موثر در اجراي كيفيت طرح

ي ماورد   هايي نقش معلماني كه داراي دانش عميب در حاوزه  (. در اجراي چنين طرح2334ت، كراف

دانناد، بسايار    هاي مختلاي برقاراري رابطاه را ماي     ي تخصصي بوده و هم چنين راه مطالعه يا حوزه

 حياتي و تعيين كننده است.

تعامال  »در متغيار  « گروه با جنسيت»عالوه بر اين، معنادار بودن اثرات جنسيت و اثر تعاملي  

هاي اين پژوهش است كه در نوع  در درس علوم تجربي از ديگر يافته« آموزان مببت معلمان با دانش

خود مهم و قابل توجه است. معنادار بودن اثر جنسيت در اين متغير شايد ريشه در برتري دختاران  

ي دختران نسابت باه پساران    نسبت به پسران در توانايي كالمي داشته باشد. كه در اين برتري كالم

ي زيسات شناساانه )هاال     اي اين برتري جنسيتي را از زاويه هاي متفاوتي وجود دارد كه عده ديدگاه

و همكااران،   ي فرهنگاي و اجتمااعي )تيادنز    اي ديگر آن را از زاوياه  ( و عده1111پرن و همكاران، 

 ي اين مقاله خارج است. للهاند. تبيين عميب اين پديده از حو ( مورد بررسي قرار داده2333

« تعامل مببت باا معلماان  »چنين معنادار بودن اثرات تعاملي )گروه در جنسيت( در متغير  هم 

به اين معني است كه دختران گروه مطالعه در درس علوم تجربي، درمقايسه با پسران گروه مطالعه، 

دختاران در تعامال مببات باا     اناد. ايان برتاري     تعامل مببت بيشتري با معلمان خود گزارش نموده

ساو باا    شود. اين يافته هم اي معلمان شان مربوط مي معلمان خود، البته تا حدودي به عملكرد حرفه

ي خود دريافته بودناد كاه تعامال     باشد. اين مقققان در مطالعه ( مي2331ديدگاه شوارزر و هاليوم )

تواناد   د است. البته اين يافته ماي مببت معلمان زن در كالس درس بيش از تعامل مببت معلمان مر

 اي جداگانه است. هاي متفاوتي داشته باشد. بررسي علل اين پديده خود موضوع مطالعه علت

نكته قابل توجه در اين پژوهش، معنادار نبودن عملكرد گروه مطالعاه باا گاروه مقايساه در دو      

ي ياادگيري اسات. در    انگيازه درس، در متغيرهايي از قبيل پيشرفت تقصيلي، سازگاري اجتماعي و 

مهم و قابل توجه اين است كه اين هر ساه متغيار، از متغيرهاايي      ي يابي نكته تبيين اين عدم دست

افتاد و باه عوامال ديگاري غيار از مدرساه،        اتفاز مي« زمان»گيري آن در بستر  باشند كه شكل مي

تااه مادت اهادافي مانناد ساازگاري      اند. از اين رو، به ندرت امكان دارد طرحاي بتواناد در كو   وابسته

هاا،   چاون خاانواده، اجتمااع، رساانه     ي يادگيري كه خود مت ثر از متغيرهاايي هام   اجتماعي و انگيزه

( و پيشارفت  2335، برنشاتاين و مااير،   2333سااالن هساتند )كالكيات و همكااران،      دوستان و هم

هااي   ا مققب نمايد. بررساي آموزان در كل دروس است ر تقصيلي كه برآيند عملكرد تقصيلي دانش

كاافي  « زمان»هاي مداخالتي معطوف به آموزش، جهت اثر بخشي به  اند، طرح انجام شده نشان داده

(. اين در حالي است كه 2334شوند )رترام،  تر مي نيازمندند و بر اثر مداومت در طول زمان اثر بخش

باه كااهش اثار بخشاي طارح در       در موارد بسيار، اين زمان در مدارس فراهم نيسات و هماين امار   
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كند و  ي عمر خود را سپري مي هاي اوليه شود. بنابراين، با اجراي طرحي كه سال ها منجر مي بررسي

هاي  ي درسي رسمي است، شايد انتظار مؤثر واقع شدن بر سازه زمان اجراي آن نيز مقدود به برنامه

بنابراين، كاستن از اهداف طرح و تمركز بر  شناختي و تقصيلي مورد مطالعه انتظار بااليي باشد. روان

چنين با توجه  باشد. هم تر، بسيار مفيدتر از در نظر گرفتن اهداف متعدد مي چند هدف به طور عميب

رسد در مواردي كه طرح نتوانسته اهداف خاود را مققاب    به مجموعه شواهد فراهم شده، به نظر مي

ي ياادگيري و ساازگاري اجتمااعي الزم اسات      انگيازه  نمايد مانند ارتقاي پيشرفت تقصيلي، ارتقاي

ها و تعاديل، نسابت باه تعمايم آن      مورد بازنگري قرار گيرد. پد از بازنگري و تالش در رفع كاستي

 گيري شود.  تصميم

 

 پيشنهادهاي پژوهش

ريازان و سياسات گاياران آماوزش      شاود برناماه   هاي حالل از پژوهش، پيشنهاد ماي  براساس يافته

كرد تربيتي را تعديل و انتظارات واقعاي را مطارح    ، انتظارات از طرح آموزش مبتني بر رويراهنمايي

ي آموزشاي   نمايند. عالوه بر اين اهدافي را براي طرح ياد شده در نظر بگيرند كه طرح در طول دوره

 باشد بهتار  بر آن متمركز است. اهدافي كه تمركز مستقيم طرح در طول دوره آموزشي روي آن نمي

هايي از اين قبيل، برخاورداري معلماان از    است مورد بازنگري قرار گيرد. نكته مهم در موفقيت طرح

هااي كاالن در    گاياري  اي و ديني است كه تربيت چنين معلماني به سياسات  دانش تخصصي، حرفه

 ي تربيت نيروي انساني نيازمند است. حوزه

 

 هاي پژوهش محدودي 

ان شااخص پيشارفت تقصايلي در نظاام آماوزش و پارورش اماري        هرچند استفاده از معدل به عنو

هااي نماره دهاي معلماان، رعايات       مقبول و مورد استفاده است، اما به دليل يكسان نباودن ماالك  

ي  احتياط در قضاوت نسبت به عدم تققب طرح در ارتقاي پيشارفت تقصايلي ضارورت دارد. نكتاه    

 مقايسههاي مطالعه و  ها تالش شده كه گروه ونهقابل توجه ديگر اين است كه هر چند در انتخاب نم

هاي آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصاادي انتخااب شاوند، باا ايان حاال رعايات         بر اساس قرابت

ي مناس  بودن متغيرها و نياز هام ساطح باودن مادارس ماورد مقايساه         احتياط در قضاوت درباره

 ضرورت دارد.
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