
  
  
  

  

  

بررسـی   :زه به مطالعـه و پـژوهش      یجاد عالقه و انگ   ی ا ی برا ییالگو
  1آموزان دورۀ راهنمایی اثربخشی آن در دانش

  ∗ییاکبر رضادکتر 

  ∗∗پور  قدمهللا دکتر عزت
  ∗∗∗یفیشر پاشا دکتر حسن

                 
 

  چکیده
نگیـزه در   ی ایجـاد عالقـه و ا      هـا   دادن پـژوهش حاضـر، بررسـی روش       هدف از انجـام   

ـ          آموزان  دانش سـی بـرای آن و تعیـین        ۀ در  به مطالعه و پژوهش، طراحی الگوی مناسـب برنام
 زمینـه بـه دقـت    برای این منظور ادبیات نظری و پژوهشی موجـود در ایـن        . اثربخشی آن بود  

 و مـورد   شـد بنـدی  ی مناسـب طبقـه   برای رسیدن به الگوی    گوناگونی  ها  بررسی شد و دیدگاه   
ترین عناصر نظریات مطرح شده در این زمینه         پس از آن، کاربردی   . رار گرفت تجزیه و تحلیل ق   

ر عنصر بنیادی متکی اسـت      هابر چ  دی در این پژوهش   هاالگوی پیشن . در یک الگو ترکیب شد    
 : ازاند  این عناصر عبارت.  اجرا شدمحور -که در یک بافت پژوهش 

                                                           
 21/9/1386: ؛  تاریخ تصویب27/8/131385: ؛  تاریخ آغاز بررسی14/5/1385: تاریخ دریافت .1
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زه به مطالعه و پژوهش در آنهـا        ایجاد عالقه و انگی    سبب   آموزان که  های دانش   ویژگی.1
  . شود می

آمـوزان    دانـش  که عالقه و انگیزه  بـه مطالعـه و پـژوهش را در                 معلمان های  یژگیو.2
 .دهند افزایش می

محیطی برانگیزاننده برای مطالعه و پژوهش ایجـاد        توانند    می جو کالس که     هایریمتغ.3
 . کنند

هـای مطالعـاتی و پژوهـشی را          یـت مندی نسبت به فعال     عالقه که   ی آموزش هایریمتغ.4
 . دهند افزایش می

برای تعیین اثربخشی الگوی مورد نظر، این الگو در قالـب یـک طـرح آزمایـشی پـیش                   
 کالس علوم تجربی پایۀ سـوم       12آموز در     دانش 275ای به حجم    آزمون با نمونه   پس   -آزمون

 به مطالعـه و پـژوهش بـا         انآموز  دانشعالقه و انگیزه    .  تهران اجرا شد   11راهنمایی در منطقه    
 از روش آماری ها  برای تحلیل داده.ساخته مورد سنجش قرار گرفتاستفاده از پرسشنامه محقق 

کارگیری الگوی طراحـی شـده در       ه  نتایج حاصل نشان داد ب    . استفاده شد  1تحلیل کوواریانس 
ارآمدی آموزان در این درس به ک       دانش سبب شد که  محور در درس علوم      -یک بافت پژوهش  

لیت علمی و پژوهـشی، اهمیـت بیـشتر         دست یابند و ضمن تالش بیشتر در فعا       شخصی باالتر   
به طور کلی نتـایج     .  نیز از این درس داشته باشند      شوند و رضایت بیشتر   برای درس علوم قائل     

ایجـاد کـردن عالقـه و انگیـزه در          دی در   هاالگوی پیشن آن است که    پژوهش حاضر حاکی از     
 .کننده دارد نقشی تعیین ی و پژوهشهای مطالعاتی ای فعالیتآموزان بر دانش

  ییراهنما دورۀ پژوهش، مطالعه، انگیزه، عالقه، الگو، :ها واژه دیکل
  

                                                           
1- ANCOVA 
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 مقدمه

در حقیقـت، انـسان در بـدو        . گاه بی نیاز از مطالعه و پژوهش نبـوده اسـت          انسان هیچ 
 عصر و روزگار خود آغـاز       پیدایش، زندگی خود را با مطالعه، کنکاش و پژوهش متناسب با          

روزه، ی زنـدگی امـ    هابدون شک دسـتاورد   . نموده و این روند تا به امروز ادامه داشته است         
ی زندگی روزمره از جملـه رشـد و تحـول           ها  ویژگی. هاست  نتیجه این مطالعات و پژوهش    

تولیـد دانـش و فنـون،       عرصۀ  المللی در   ی بین ها  ی، رقابت فناورسریع و روز افزون علوم و       
 آمـوزان   دانـش . اسـت  و پژوهـشگر     ،با مطالعه آموختگان خالق، نوآور،     تربیت دانش  ازمندین

 و  یی مطالعـات  هـا   هـارت ای م  طور فزاینـده   باید به  شگرفبرای مواجه شدن با این تحوالت       
 ادیـ “ عصر اطالعات و دانـایی  ” عنوان   با را فراگیرند تا بتوانند در عصری که از آن           یپژوهش

  .  خود فراهم کنندیشدن را برارایط روزآمد  همچنان ش،شود می

 وهلـۀ نخـست هماننـد هـر      مطالعه، جستجوگر و پژوهشگر در   با یآموزان  دانشتربیت  
منـد سـاختن     هبرانگیزانـدن و عالقـ    .  مستلزم ایجاد عالقه و انگیزه در آنان اسـت         رفتار دیگر 

ق برنامـه  یـ  طر از  مستلزم توجه و سـازماندهی آن      ، به مطالعه و پژوهش    آموزان  دانشصحیح  
تـوان  درسـی و مراحـل متـوالی آن مـی          منـد برنامـه    رویکرد نظام   در سایۀ  هاتن. درسی است 

گرچه موضوع مطالعه   . د ایجاد کر  آموزان  دانشرحله را در    انگیزش تحصیلی متناسب با هر م     
ایـن  وجـود    بـا    ،و پژوهش از دیر باز مورد توجـه و بررسـی صـاحب نظـران بـوده اسـت                  

طـور کلـی و تمرکـز بـر آمـوزش و            محور بـه   -ی پژوهش ها  ها و بافت    کالس از   یریگ  بهره
ی جدید  ها  ر آموزه ی نوین آموزشی است که د     ها  رش مبتنی بر پژوهش از جمله سیاست      پرو

  .شود میکید تربیتی بر آن تأ

در مـورد آن مطـرح       یاریبس های هی است که نظر    دهیچی گسترده و پ   ی موضوع ،زشیانگ
 مـسایل مربـوط بـه انگیـزش          متفـاوت بـه    هـای  دگاهیـ وناگون بـا د   گی  ها   نظریه .شده است 

ی تحـصیلی از جملـه     هـا    به فعالیـت   آموزان  دانش ساختن و برانگیزاندن     مند  عالقه. نگرند می
ـ     ستلزم شـناخت صـحیح مبـانی نظـری حـوزۀ          مطالعه و پژوهش م    کـارگیری  ه انگیـزش و ب

در آغـاز تـاریخ      .یزشـی اسـت    انگ گونـاگون ی  ها  های عملی  نظریه    و کاربرد  ها  دستورالعمل
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 چـون  مفـاهیمی     از یریـ گ  بهـره کوشـیدند تـا بـا        شناسان می  روان شتریبشناسی علمی،   روان
وجود آورندۀ   به توصیف و تبیین انگیزش، یعنی عامل به        ،پذیریبازتاب، غریزه و رفتار نقش    

 واقـع شـد و      رفتار انسان و حیوان بپردازند، اما دیری نپایید که این طرز فکـر مـورد انتقـاد                
 و  هـا طـور کلـی رویکرد    بـه ). 1385سـیف،   ( جـای آن را گرفتنـد        مفاهیم و نظریات دیگـر    

رویکرد رفتاری، رویکرد شناختی، رویکرد انـسانی       : ی معاصر به انگیزش عبارتند از     ها نظریه
  . )2004، 1وولفولک( فرهنگی–و رویکرد اجتماعی

، 3پکیاسـت (  هـستند  معـروف  “ 2یتیی تقـو  هـا  هیـ نظر ”زش بـه    ی انگ یی رفتار ها هینظر
 ،5 و کاوچـک   4گـن یا(کننـده اسـت     ت  یـ تقو یعـامل  زش،یـ کرد رفتاری، انگ  ی در رو  ).2002

 حاضـر  یهـا  تقویت کننده از قی دقیلیتحلآموز با    زش دانش ی فهم انگ   بر این اساس،   ).2001 
کـه  کننـد    یی اشاره می  ها و رویداد  ها به پیامد  ها  تقویت کننده  .گردد میدر کالس درس آغاز     

به عبارت دیگر، می توان گفت ). 1377سیف، (شوند   رفتار می درموجب افزایش نیرومندی 
ی آن هادر رویکرد رفتاری اعتقاد بر این است که انگیزش نسبت به یک رفتار معین به پیامد             

  .رفتار وابسته است

ن یـی تعهای گذشته رفتـار       ها و تنبیه    و پاداش  معتقدند که تفکر ما      یپردازان شناخت   هینظر
ی ذهنـی   هاتاری شناختی معاصر بر ساخ    ها  نظریه شتریب. )2002پک،  یاست(ۀ رفتار ماست      کنند

ی هـا ، انگیزش حاصل باور    این رویکرد  بر اساس . کید اساسی دارند  و سازماندهی تجارب تأ   
ی خـود، اهـداف،     هـا   و یـا قابلیـت     هـا  ی، توانـایی  مندی فـرد   دربارۀ ارزش   فرد آموخته شدۀ 

ی کسب موفقیت یا شکست و احساسات مثبـت و منفـی ناشـی از فراینـد        انتظارات فرد برا  
  . خود ارزشیابی است

                                                           
1- Woolfolk 
2- Reinforcement Theories 
3-  Stipek 
4-  Eggen 
5 - Kauchak 
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دی که در ایـن زمینـه کـار    ، و سایر افرا  4، واینر 3، مارکوس 2، اکسلز 1تحقیقات کاوینگتن 
اسات، شده بر اهداف، انتظـارات، احـس      ی آموخته ها باوریما را در درک تاثیر خود     اند،   کرده

 هـای  فرض  شی از پ  یکی ).1382،  6 و پاپ  5مک کومبز (کند   کمک می انگیزش و عملکردمان    
 هماننـد   یکیزیط ف یا شرا ی یرونی ب هایدادی این است که افراد به رو      یکرد شناخت ی رو یاساس

 هـای  هیـ طبـق نظر  .  مهـم اسـت    هادادین رو یر افراد از ا   ی بلکه تفس  ،دهند  ی پاسخ نم  یگرسنگ
 ی حـل مـسائل شخـص      ی اطالعـات بـرا    یفعال، کنجکاو و در حال جستجو      ، افراد یشناخت

  . ورزند ی مدیتأک یزش درونی بر انگیپردازان شناخت هی نظریطورکله ب. کوشند یخودشان م

دن بـه  ی تحقـق بخـش  ید براعبارت است از تالش فر زش  ی انگ ،گراییدر رویکرد انسان  
 ماننـد  یشزی انگ یزش بر منابع درون   ی انگ گرایی انسان های ریر و تفس  یتعب. شی خو ۀتوان بالقو 

طبـق  . )2004وولفولک،   (کنند  ی م دیتأک 8ینییتع-از به خود  ینو   7ییشکوفا -از فرد به خود   ین
 ،خـود  یعنـی احـساس شایـستگی        هااین رویکرد، برای برانگیختن افراد باید منابع درونی آن        

 کـه در    یاساسـ م  یاز جمله مفـاه   . شکوفایی را تقویت کرد    - و خود    ،حرمت خود، استقالل  
 ی ارضـا  ی و چگـونگ   هـا ازیهـوم ن   مف  زش افـراد مطـرح اسـت،      ین انگ یی تب ید برا کرین رو یا
 ی شخـص  هایازی به ن  یبخش  حققتو    ارضا شدن  ی که افراد برا   ین اساس تالش  یبر ا . ستهاآن

، 10 و واینـر   9مهـا گرا(د  یـ آ  یبه شـمار مـ     یزشین منبع انگ  ی مهمتر ،دهند  ینشان م از خودشان   
  ).1970، 11؛ مازلو1996

در ایـن   . کید دارد  بر مشارکت افراد در اجتماع تأ      ،زشی انگ ی فرهنگ -یکرد اجتماع یرو
  خود  یان فرد یمت و روابط    ی حفظ هو  ی افراد برا  . است ی اساس ی، مفهوم “12تیهو”رویکرد

                                                           
1-  Covington 
2-  Eccles 
3-  Markus 
4-  Weiner 
5 -  Mc Combs 
6 -  Pope 
7 -  Self-actualization 
8 -  Self-determination 
9- Graham  
10 -  Weiner  
11 -  Maslow  
12- Identity 
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در این رویکرد اعتقاد بر ایـن اسـت کـه           . آورند  می  روی  گوناگون های  فعالیتبا اجتماع، به    
 یریگیـاد بـه   ،سـایر اعـضای اجتمـاع خـود     شاهدۀ   فرایند اجتماعی شدن و م     افراد از طریق  

 کـه بـرای     ای تعلـق داشـته باشـند       ا مدرسه یآموزان به کالس      دانشاگر  ن  یبنابرا. پردازند  یم
کـرد،  ین رو یدر ا . خته خواهند شد  یادگرفتن برانگ ی ی برا  نیز ها آن ،یادگیری ارزش قائل باشند   

نـان  ی اطم  آن یاساسـ  و چـالش     ده مشارکت افراد است   ییت، زا یت و هو  یده هو ییزش زا یانگ
وولفولـک،  (اسـت   اجتمـاع  کی یبه مثابه اعضا ،آموزان دانش همه از مشارکت کامل،  افتن  ی

2004.(  

دگاه خودشـان   یـ د از    را  انگیـزش  نـد ی، فرا یاساسی  هابه طور کلی، هر یک از رویکرد      
و متخصـصان   . ندهاداشـت کیـد   اً بـه مـسائل خاصـی از آن تأ         مورد مطالعه قـرار داده و صـرف       

ی ها  به فعالیتآموزان دانشپژوهشگران وابسته به هر رویکرد نیز برای ایجاد عالقه و انگیزۀ    
، بـدیهی    وجـود ایـن    بـا . اند د داده ها را پیشن   خاص ییها  و دستورالعمل  ها رهنمود ،تحصیلی

 به مطالعه و پژوهش فرایندی جامع و        آموزان  دانش ساختن   مند  عالقهاست که برانگیزاندن و     
ی هـا عملکردکارگیری  هبا تمرکز بر یک رویکرد یا نظریۀ خاص و ب         ً است که صرفا  گسترده  

مند نتیجۀ طراحـی      طور دقیق و نظام   بلکه این مهم به    ،شود انگیزشی حاصل از آن محقق نمی     
 ابعاد و عناصر انگیزش آن هم بر اسـاس همـۀ      همۀیی جامع است که در آن       ها الگو و برنامه  

یزشی مورد توجه و بررسی قرار گیـرد و در الگـوی مـورد نظـر                ی انگ ها  و نظریه  هارویکرد
از ایـن رو،    .  ارائه گـردد   ها رویکرد همۀی انگیزشی منتج از     ها و رهنمود  هاتلفیقی از کاربرد  

بـا  انگیزشـی،   گوناگون  ی  ها  و نظریه  هاپژوهش حاضر بر آن است تا ضمن بررسی رویکرد        
 الگـویی مناسـب بـرای ایجـاد         گر،یکدیا  ب هاترین عناصر هر یک از آن      کاربردیق کردن   یتلف

در  به مطالعه و پژوهش تـدوین و ارائـه نمایـد و ایـن الگـو را                   آموزان  دانشعالقه و انگیزه    
ـ .  محور و در موقعیتی واقعی به منصۀ آزمـایش بگـذارد           -پژوهش یبافت طـور مـشخص    ه  ب

  :ت زیر بوده استسؤاال پاسخهدف پژوهش حاضر دستیابی به 

 و پـژوهش     بـه مطالعـه     نـسبت  زه و عالقـه   یـ جـاد انگ  یا نظـور  به م   مناسب یالگو -1
 چیست؟
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ــا چــه انــدازه در افــزا بکــارگیری الگــوی طراحــی -2 ــ انگ و عالقــهشیشــده ت زه ی
  ؟ استمؤثر و پژوهش  به مطالعه نسبتآموزان دانش

  

  روش
  طرح تحقیق

 بـه  ،از در هر مرحلهی مورد نهای آوردن داده دست بهی بر اساس چگونگ  حاضر پژوهش
ـ  ی از تحق  گونـاگون  در مراحل    نی، بنابرا شتاز دا یق خاص خود ن   ی تحق نوع ، ای هقـات کتابخان
  مورد نظر، ابتدانظرینه یشی پین پژوهش، پس از بررسیدر ا. استفاده شد یشی و آزمایدانیم

ه و  یـ  ته آمـوزان   دانـش  ایجاد عالقه و انگیزه بـرای مطالعـه و پـژوهش در              به منظور الگویی  
آزمون با گـروه کنتـرل،        پس -ش آزمون ی پ یشی طرح آزما  یریبه کارگ  سرانجامن شد و    یتدو

  . برنامه موردنظر به اجرا گذاشته شد
  

  جامعه آماری 
مرحله . بودمتفاوت   هر مرحله    یبرا ی بودن طرح، جامعه آمار    ای هبا توجه به دو مرحل    

 بود  قهعالزان  یسنجش م اس  ی و مق  الگوی مورد نظر  ن  یه و تدو  ی ته های رمرحلهیشامل ز  اول
ه یـ  پا آموزان  دانش منابع مربوط به موضوع تحقیق و همچنین کلیه          شاملآن   ی جامعه آمار  و

در ایـن   .  بـود  1383-84 یلی در سال تحص   شهر تهران  در سطح    هاران آن ی دب  و یی راهنما سوم
  .بودند ی جزء جامعه آمارنیز ی درسیزیر متخصصان برنامهمرحله 

 دختر و پسر پایه     آموزان  دانش پژوهش،   یشیزما بخش آ  یعنیمرحلۀ دوم    یجامعۀ آمار 
 -85 کـه در سـال تحـصیلی         بـود سوم راهنمایی منطقه یازده آموزش و پرورش شهر تهران          

  . در مدارس عادی و در دورۀ روزانه مشغول به تحصیل بودند1384
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  نمونه آماری
ی ریـز  نظـر در زمینـه برنامـه        صـاحب  رهانخست از چ  پس از تدوین الگوی مورد نظر       

و نظـرات اصـالحی       پایه سوم راهنمایی خواسته شد تـا آن را مطالعـه           ر معلم هاچدرسی و   
  .مورد بازنگری و اصالح قرار گرفتسپس الگوی مورد نظر . خود را بیان کنند

ای به طریـق    ای چند مرحله    شهگیری خو  اب نمونه مرحله دوم از روش نمونه      برای انتخ 
ابتدا فهرستی از کلیه مدارس راهنمایی عـادی منطقـه          برای این منظور    . تصادفی استفاده شد  

 3 مدرسـه دخترانـه و       3( شش مدرسه     این فهرست،  انیسپس از م  .  شد  شهر تهران تهیه   11
. ندد شـ  و از هر مدرسه دو کالس سوم راهنمایی به طور تصادفی انتخـاب            )   پسرانه مدرسه

 کالس نیز بـه گـروه   3 کالس به طور تصادفی به گروه آزمایش و   3از شش کالس دخترانه     
 بنابراین، عدۀ . ی پسرانه نیز انجام گرفت    هانش کالس یگزاین کار برای    . گواه اختصاص یافت  

پـس آزمـون یـا تکمیـل         نفر به دلیـل غیبـت در         21 نفر بود که     296کل افراد نمونه برابر با      
ه بـه    از نمونه مورد بررسی کنار گذاشته شدند و بدین ترتیب حجم نمون            ها ناقص پرسشنامه 

  . بود55/0 ماه با انحراف معیار 9سال و 13میانگین سنی گروه نمونه .  نفر رسید275
  

  ها ی گرد آوری دادههاابزار
 نـسبت بـه   آمـوزان  دانـش  عالقه و انگیزۀ زانی مگیری متغیر در این پژوهش برای اندازه 

سـاخته  حققبرای تهیه پرسشنامه م   . ساخته استفاده شد  مطالعه و پژوهش از پرسشنامه محقق     
 بـه مطالعـه و پـژوهش، ابتـدا ادبیـات نظـری و               آموزان  دانش زان عالقه و انگیزۀ   یمسنجش  

پژوهشی مربوطه مـورد بررسـی قـرار گرفـت و بـر اسـاس ایـن مطالعـه و تحلیـل منـابع،                        
 بـه مطالعـه و پـژوهش شناسـایی و اسـتخراج             آمـوزان   دانـش  عالقه و انگیـزه      1یهانشانگر
ی هـا   و برای هر یک از جلـوه       ندتاری هر نشانگر مشخص شد    ی رف ها سپس جلوه . ندگردید

ال  سـؤ  120ین اساس پرسشنامه اولیـه بـا        رفتاری مورد نظر چندین سئوال تنظیم شد و بر ا         
  .تدوین گردید

                                                           
1-  indicators 
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علمان علـوم پایـۀ سـوم       نفر از م  ، پنج    اولیه تنظیم شد   پس از آنکه پرسشنامۀ مورد نظر     
 آن را مورد بررسی قرار دادند که در         سنجی روان نفر از اساتید و متخصصان       راهنمایی و سه  

الی  سـؤ  86ایـن پرسـشنامه     . افتی عدد تقلیل    86 سؤاالت پرسشنامه به     ها نتیجه این بررسی  
 دختـر و پـسر سـال سـوم          آمـوزان   دانـش  نفـری از     60برای بررسی مقدماتی در یک نمونه       

ـ ز  ین مصاحبه   زانآمو  دانش از این    ، اجرای مقدماتی  گذشته از . را گردید راهنمایی اج  عمـل  ه  ب
بر اساس نتایج به دست آمـده تغییراتـی         . آمد تا مشکالت احتمالی پرسشنامه مشخص شود      

یید اسـتادان مـشاور و نـاظر محتـرم          یی آن پس از تأ    هان ل گردید که شکل   در پرسشنامه اعما  
  .برای اجرا آماده شد

 بـه   آمـوزان   نـش داعالقـه و انگیـزه      زان  یمبرای بررسی روایی سازه پرسشنامه سنجش       
ی اصلی از طریق چرخش واریماکس و       ها وهش از تحلیل عاملی به روش مولفه      مطالعه و پژ  

ی نامناسـب و در     هـا  از مـاده  نتیجه تحلیل عاملی منجر به حذف برخی        . ابلیمین استفاده شد  
ه و مقداری از واریانس     مقادیر ویژ  به همراه    ها این عامل . گردید نتیجه استخراج هشت عامل   

  .  نشان داده شده است1  شماره در جدولکند گیری می ه هر عامل اندازهکل ک

عالقه و زان یم برای پرسشنامه ها مقادیر ویژه و درصد واریانس عامل  -1جدول
  انگیزه به مطالعه و پژوهش

 8عامل   7عامل   6عامل   5عامل   4عامل   3عامل   2عامل   1عامل   
ارزش ویژه 

  هاعامل
240/14  379/3  803/2  176/2  859/1  667/1  490/1  344/1  

درصد 
  واریانس

061/29  896/6  720/5  442/4  795/3  402/3  042/3  744/2  

با توجه به . کنند از واریانس کل را تبیین میدرصد  10/59 مجموعاًها این عامل
ی عالقه و انگیزه نسبت به ها  مقولهی استخراج شده با عنوانها ، عاملها محتوای پرسش

ی علمی و پژوهشی، اهمیت درس ها ایت از درس علوم، تالش در فعالیت رضکالس علوم،
علوم، کارآمدی شخصی در درس علوم، عاطفۀ منفی نسبت به علوم، عالقه و انگیزه نسبت 
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برای بررسی پایایی  .گذاری گردید به معلم علوم، عالقه و انگیزه نسبت به مدرسه نام
 روش آلفای  به مطالعه و پژوهش ازآموزان نشدا عالقه و انگیزه زانی مپرسشنامه سنجش
 ، 83/0ی مذکور به ترتیب ها ایب آلفای به دست آمده برای عاملضر. کرانباخ استفاده شد

 یدست آمد که این ضرایب در سطح به70/0 ، 65/0 ، 80/0 ،71/0،  79/0 ، 79/0 ، 85/0
  . حاضر است مناسب برای پرسشنامهست و حاکی از پایایی نسبتاً باالًنسبتا

  

  روش اجرای تحقیق
ـ    برای اجرای پژوهش   ریـزی و ادارۀ     ا همـاهنگی سـازمان پـژوهش و برنامـه          حاضـر ب
 تهران، مجوز الزم بـرای مراجعـه بـه مـدارس انتخـاب شـده                11آموزش و پرورش منطقه     

پس از مراجعه به مدارس مـورد نظـر بـا همـاهنگی مـدیر و معـاون مدرسـه،                    . دریافت شد 
بـرای  معلمـان     . نـد  شناسـایی گردید   ان علـوم مـورد نظـر      طالعه و معلمـ   ی مورد م  ها کالس
ی آموزشی منطقه برگزار گردید     ها  توجیهی در محل گروه    ای ه جلس ی مورد مطالعه  ها کالس

 به آنان ارائه و پرسـشنامه مـورد         پژوهشو در این جلسه توضیحاتی دربارۀ ماهیت و هدف          
 از  با توجه به اینکه طرح تحقیـق      . رار داده شد  ان ق نظر برای اجرای پیش آزمون در اختیار آن       

 بنـابراین اعمـال مـداخالت در    نوع آزمایشی و اعمـال مداخلـه در شـرایط آزمایـشی بـود،             
ی گروه  ها برای معلمان کالس    سبب به همین . ی درس مستلزم آموزش معلمان بود     ها کالس

 به مطالعه   آموزان  شدانآزمایش، جلسات آموزشی دربارۀ چگونگی ایجاد عالقه و انگیزه در           
 و پرورش منطقه برگزار گردید و طـی         ی آموزشی ادارۀ آموزش   ها و پژوهش در محل گروه    
منـد کـردن       عالقـه  یی الزم در زمینـۀ چگـونگ      هـا   و دستورالعمل  ها جلسات متوالی آموزش  

طراحـی شـده بـه همـراه مطالـب و           آموزان به مطالعه و پـژوهش بـر اسـاس الگـوی              دانش
بـرای معلمـان گـروه گـواه نیـز          . مربوطه به معلمان مورد نظر ارائه شـد       ی آموزشی   ها جزوه

ار گردیـد و در ایـن جلـسات فقـط           جلساتی به تعداد جلسات معلمان گروه آزمایش برگـز        
پس از برگزاری جلـسات آموزشـی   .  آموزش داده شدهای تدریس کتاب علوم به آن   ها روش

ی هـا  قل به مـدت سـه مـاه در کـالس          غیر مست برای معلمان هر دو گروه آزمایش و گواه، مت        
 از دقت اجرا، با معلمان گروه آزمایش ارتباط افتنی برای اطمینان. گروه آزمایش اجرا گردید   
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، ندید تا چنانچه معلمان مذکور ضمن اجرا با مشکالتی مواجه شـو           مستمر و پویا برقرار گرد    
 ، و اعمـال مداخلـه   از اجـرای متغیـر مـستقل   پـس . ی الزم ارائـه گـردد  هـا   راهنمایی هابه آن 

ی آزمـایش و    هـا  آموزان گـروه     نظر در موقعیت پس آزمون برای همۀ دانش        پرسشنامه مورد 
  .گواه اجرا گردید

  

  نتایج

 نسبت بـه    آموزان  دانشدر   ایجاد عالقه و انگیزه      به منظور الگوی مناسب   ) 1 سؤال
  مطالعه و پژوهش چیست؟

 عالقـه و    نـۀ ی موجـود در زم    یش و پژوهـ   ینظرات  ی، ادب سؤالبرای پاسخگویی به این     
آموزان به مطالعه و      زاندن دانش ی برانگ ی برا  مناسب یب شد تا اصول   ی و ترک  یبند  زه جمع یانگ

رچوب هـا ک چ یـ  ارائـه شـده      یالگـو . ک الگو ارائـه گـردد     ی و در قالب     ییپژوهش شناسا 
ک بافـت کالسـی     یـ س در   ینـد تـدر   یتوانـد معلمـان را در فرا        یکند که م   ایجاد می  یمفهوم

ایـن عناصـر    .  اسـت  یادیـ نـصر بن  ر ع هـا  چ ین الگـو دارا   یا.  کند ییمحور راهنما  -ژوهشپ
  و  جو کالس،  هایریمتغ) 3( معلم،   یهایژگیو) 2(آموزان،     دانش یهایژگیو) 1: (د از ان  عبارت

 .ی آموزشهایریمتغ) 4(

 کــه دانــشمندان در هــایی آمــوزان از انــواع روش  محــور دانــش-در کــالس پــژوهش
 معلمـان  هان کالسـ یـ شـوند و در ا  یبرند آگاه م ین اصول به کار م ی و تدو   دانش یسازمانده

آمـوزان     را  بـه دانـش      ی مـورد نظـر    ها رتهاشمندان و م  ی اند یگرند تا زبان پژوهش   وشک  یم
ـ     دانـش  شـده اسـت کـه        ی طراح دلیلن  ای  ه ب یآموزش پژوهشگر . اموزندیب طـور  ه  آمـوزان ب

آمـوزان    در دانشیکرف آن پرورش نظم فده شوند و هدی کشیان تفکر علم  یم به جر  یمستق
بـه  افتن پاسـخ    یـ  ی و کـاوش بـرا     و پـژوهش  پرسـش    طرح   ی الزم برا  های رتهاجاد م یو ا 

ـ   آموزان اسـت    ارکت فعال دانش   مش ازمندی ن ن روش، یا. سئواالت است   بـر   یه طـور کلـ     و ب
ه، یـ ن نظر یـ طبـق ا  .  اسـتوار اسـت    یریادگیـ  1یـی گرا  ا سـاختن  ی یه سازندگ ی نظر های فرض

                                                           
1-Constructivism 
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 یدادیـ  بـا عرضـه رو     یآموزش پژوهشگر .  دانش هستند  کننده و سازندۀ    رندگان کشف یگادی
ـ یتین مـوقع ی با چنـ ییارویآموزان در رو  دانش. شود  یآموزان شروع م    آور به دانش    شگفت ه  ب
 و .کننـد  ی را مطرح مـ یاتی آن فرضشوند و دربارۀ یخته میمسئله برانگ حل ی برا یعیطور طب 

ـ نـد و در ن    یآزما  ی اطالعات موجـود مـ     ات خود را به کمک    یسپس فرض  شخـصاً   هـا ت آن های
ـ  ید و ضمن رس   کنن  ی م یریگ  جهینت  ی و گـردآور   یانـدوز    دانـش  ن هـدف از نحـوۀ     ایـ    هدن ب

 ی خـود را بررسـ     ی فکـر  هـای  راهبرد ،انیـ ن جر یـ ضـمن ا   هاآن. شوند  یز آگاه م  یاطالعات ن 
  ).1381، ییرضا(کنند  یم را کشف دی جدهای راهبردها بر آنیبا آگاهکنند و  یم

 است آموزان دانشی ها دی، ویژگیهادهندۀ الگوی پیشنکیلی اصلی تشها یکی از مؤلفه  
 هـا   از این ویژگی   یبرخ. شود   می هازه به مطالعه و پژوهش در آن       ایجاد عالقه و انگی    که سبب 
 شرفت، نیاز بـه اسـتقالل، نیـاز بـه         نیاز به فهمیدن، نیاز به پی     (ی شناختی   هانیاز:  از اندعبارت

، )نیاز به وابـستگی، نیـاز بـه تأییـد         (ی اجتماعی   ها، نیاز )خصیشبودن   حمایت از ارزشمند  
ش، ی خـو  هـای  توانایی آمـوزان بـه     ی دانش ها، باور )نیاز به کاهش اضطراب   (ی هیجانی   هانیاز

 . آنانی، اسناد و اهداف پیشرفت شخصیکارآمدی شخصی ذهن

مـازلو،  ( اسـت    آمـوزان   دانـش   منبـع اولیـه انگیـزش      هاازیارضای ن  داشتن برای     رغبت
 انجـام دادن    ی برا  هستند   ی وذات ی درون ییهاآموزان نیاز  ی شناختی دانش  هامثالً نیاز ). 1970
 پـژوهش    دادن مطالعه کردن و انجام   . کند  یایجاد م  در آنان    ی و پژوهش  ی مطالعات های  فعالیت

درونـی  زش  ریزی، کنترل و مدیریت شخصی، توجـه، تـالش، عالقـه و انگیـ              مستلزم برنامه 
دن یـ بـه دانـستن و فهم      منـد   عالقـه  به نـوعی     شانخودآموزانی که     در این میان دانش   . است

ت مطالعـه    هستند، بیشتر به سم     شده در آن   ینیب  شین و روابط پ   ها نظم حاکم بر ج    یچگونگ
 ها د تا پاسخ پرسششون یی متوسل میها  و پژوهش  ها شوند و به آزمایش     یده م یو کاوش کش  
د هر لحظه در  نظر پیاژه و روانشناسان گشتالتی، افرا براساس. ابندی خود را ب   یها و کنجکاوی 

 بـرای   ریزد و نیاز   را به هم می    هاگیرند که تعادل شناختی آن     قرار می  ی جدید هامعرض متغیر 
سیف، ( است   اریگیزشی بس  دارای خواص ان   گیرد که این حالت        شکل می  هایابی در آن  تعادل
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 ی ایجاد عالقه و انگیـزه     ها بر این اساس، یکی از مؤلفه     ). 1384،  2 و السون  1نها؛ هرگن 1385
 نیاز به فهمیدن در نظر گرفتـه  ، نسبت به مطالعه و پژوهش در الگوی حاضر  آموزان  دانش در

آمـوزان را بـا        تـوان تعـادل شـناختی دانـش         ، مـی   محـور  -در یک بافت پژوهش   . شده است 
نگیز، مواجه ساختن   ی شگفت ا  هادن رویداد انگیز و معماگونه، نشان دا    بر چالش   های  پرسش

 برای دستیابی به تعادل مجـدد فعاالنـه بـه           ها هم زد تا آن    بر... ی ناهمخوان و    ها  با پدیده  هاآن
  . مطالعه کردن، کاوش، پژوهش و آزمایش روی بیاورند

ی شـناختی مهـم، نیـاز بـه پیـشرفت یـا انگیـزۀ پیـشرفت اسـت                   هـا یکی دیگر از نیاز   
 محـور، نـوعی     -در یـک بافـت  پـژوهش       ). 1375،  4 و برونینگ  3؛ گالور 1376خداپناهی،  (

 شـکل   ی آموزشـ  ی عالی ها با استاندارد  آموزان  دانشعالقه و تمایل برای پیشرفت و مقایسۀ        
تـاز   نیاز به موفقیت کلـی، برتـری و مم         آموزان  دانش تا   شود  می گیرد که این عالقه سبب      می

 یآموزان دارای انگیـزه قـو       دانش. وجود آورند ی را در خود به      ی تحصیل ها شدن در فعالیت  
 برای رسـیدن بـه آن اهـداف،          و نندیب  ی خاص را برای خود تدارک م      ی، اهداف  پیشرفت یبرا

ـ           کنند    یمریزی   برنامه ، گنجـی،   1385سـیف،   (د  و حداکثر تالش خود را به عمـل مـی آورن
  دادنو انجـام  مطالعـه کـردن   آمـوزان  دانـش راه رسیدن به اهـداف شخـصی    طبیعتاً  ). 1376

یـاز بـه    چـه ن  آمـوزان هـر    شده برای دانش  برنامه درسی طراحی  در  . آزمایش و پژوهش است   
تـر    مضاعف یتر و تالش   با انگیزۀ قوی   هاتر منظور شده باشد آن     تر و مناسب   پیشرفت، متعادل 

  .آورند تا بتوانند آن نیاز را برآورده سازندبه سمت مطالعه و پژوهش روی می

برنـد و در ایـن سـن نیـاز بـه             راهنمایی در سن نوجوانی به سر می      مقطع   آموزان  دانش
ایگـن و کاوچـک،     ( بیش از پیش مهم و تعیین کننده اسـت           هااستقالل و خودمختاری در آن    

رل بر محیط پیرامـون را   احساس کنتها این نیاز است که آن  افتنی  در سایه تحقق   هاتن). 2001
آمـوزان بـا      دانـش . شـود    مـی  هـا  خـاطر آن   سـبب رضـایت    و ایـن احـساس       کننـد   یتجربه م 

و پژوهش  گیری سؤاالت شخصی، آزمایش، مطالعه جستجوگری و کاوشگری در محیط، پی    
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و  هـا تین فعال یـ  دادن ا   انجـام  گذارند و ضمن    ی اثر م   محیط پیرامون خود    بر ها و سایر فعالیت  
گیرد که   شکل می  هادر آن ند و این باور     کن  الل و کنترل خود را احساس می      ، استق ها دستکاری

ی درسـی   هـا  در برنامه . ستهای آن ها  در محیط نتیجۀ اقدامات و فعالیت      تغییرات ایجاد شده  
،  در نظر گرفته شود     متعادل و مناسب   ی به طرز  آموزان  دانششده اگر نیاز به استقالل      طراحی

 .گیرد از شکل می  دهی به این نی     پاسخ ه منظور  برای مطالعه و پژوهش ب      انگیزۀ مناسب  هادر آن 
گردد که این      می آموزان  دانشسبب افزایش ادراک کنترل و شایستگی        این نیاز  افتنی و تحقق 
  .دشو  میی و پژوهشیی مطالعاتها گر فعالیت خود تسهیلها ادراک

 ایـن    بـه  یابیه و ارزشمند بپندارند و برای دست       تا خود را شایست    آموزان نیاز دارند    دانش
،  و واینـر 1بـراون (گیرنـد    بـه کـار مـی    ی گوناگون ها  روش هادراک، حداکثر تالش خود را ب     

 و بـه    شتر مطالعـه کننـد    یـ  ب آموزان در شرایط آموزشی و کالس درس هر چه دانش        ). 1984
 و ادراک   کنند  ی بهتر از معلم دریافت م     ی بازخورد ، تحقیقات فراوان روی بیاورند     دادن انجام

 نیاز به حمایت از .یابدن افزایش می در مقایسه با دیگراهاشایستگی و ارزشمندی شخصی آن    
 است کـه معلمـان، ایـن        دی در نظر گرفته شده    ها در الگوی پیشن   لیارزشمند بودن به این دل    

از آن .  متعادل قرار دهندیدر حالتن نظر ی ا را از  ها و آن  آموزان شناسایی کنند    نیاز را در دانش   
دادن ، انجام   زم مطالعۀ اثربخش   در مدرسه مستل    و حفظ آن   جا که دستیابی به ارزشمند بودن     

آمـوزان بـا انجـام دادن بیـشتر ایـن             ، دانـش   آموزشی و پژوهشی است    ی گوناگون ها فعالیت
  .تر و ارزشمندتر جلوه دهند ند تا خود را شایستهنک  سعی میها فعالیت

دی هایی هستند که در الگوی پیشن   ها آموزان نیز از جمله ویژگی      ی اجتماعی دانش  هانیاز
 قـرار   مـورد توجـه   آمـوزان     در دانـش   عالقه و انگیزه به مطالعه و پژوهش          کردن ادبرای ایج 

نسبت بـه  آموزان   تدوین شوند که در آن دانش    ای هی درسی به گون   ها اگر برنامه . گرفته است 
 و تعلــق خــاطر داشــته باشــند و از تأییــد و ی درس خــود احــساس وابــستگیهــا کــالس
   بیشتر به ی با اشتیاق، خود برخوردار باشندیها ی شخصی معلمان و همکالسیها حمایت

  

                                                           
1- Brown  
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طبیعتاً راه تحقق نیـاز     ). 1991،  2؛ ونتزل 1993،  1گودنو(آورند    روی می  یی آموزش ها فعالیت
رس، تـالش و درگیـر شـدن بیـشتر          ییـد دیگـران در مدرسـه و کـالس د          به وابـستگی و تأ    

اگـر معلمـان    .  اسـت  نی آموزشی به ویژه مطالعه و پـژوهش کـرد         ها آموزان با فعالیت    دانش
آموزان با مطالعه بیـشتر و        مبذول دارند، دانش   ی توجه کاف  آموزان  در دانش  ین نیاز اساس  ای  هب

 به معلم و کـالس   تا نیاز به وابستگی و نزدیکی بیشتر  خواهند کرد تر سعی      جدی یگرکاوش
لی ی تحـصی  هـا  به نوبه خـود برانگیزاننـدۀ فعالیـت        که این امر      را در خود شکل دهند     درس

  .ستهاآن

ـ    هـا ی شناختی و اجتماعی، نیاز    ها بر نیاز  افزودن ه ویـژه نیـاز بـه کـاهش         ی هیجـانی ب
.  مـورد توجـه قـرار گرفتـه انـد          یی هستند کـه در الگـوی حاضـر        ها اضطراب نیز از ویژگی   

شوند   می مند  عالقه یو پژوهش  یاتمطالع های  فعالیت انجام دادن    آموزان در صورتی به      دانش
 هـا  از بابت روی آوردن به آن       ترس و اضطرابی   وند، بدون آنکه  برانگیخته ش  هاکه نسبت به آن   

 تـا  ی و پژوهـش یات مطالعـ هـای  فعالیـت  دادن البته شایان ذکر است کـه انجـام    . داشته باشند 
دن بـه    ی بخـش  مقـدار کـم اضـطراب بـرای تحقـق         . حدودی مستلزم اندکی اضطراب اسـت     

شـود و    میها رساندن آن انجام به آن مانع ازمقدار زیاد ا م، ا ی مذکور مناسب است   ها فعالیت
مطالعـه  ). 1384ن و الـسون،     هـا ؛ هرگن 2001ایگن و کاوچک،    (ریزد   تعادل فرد را به هم می     

 یآموزان انـدک     که دانش  شود  می، زمانی حاصل     پژوهش در شرایط بهینه     دادن کردن و انجام  
 نه،ین زمی در ا معلمانعملکرددی و هاپیشن رعایت این نکته در برنامۀ    . دناضطراب داشته باش  

  .ی برخوردار استا همیت تعیین کنندبرای ایجاد عالقه و انگیزه به مطالعه و پژوهش از اه

دارنـد،   اهمیـت  دهنـد  صی در تعیین آنچه افـراد انجـام مـی        ی کارآمدی شخ  ها قضاوت
یـد  مـی گو  ) 1993 (4بنـدورا ). 2000،  3لفرانـسوا  (ی مهمـی هـستند    هـای   انگیـزه  هابنابراین آن 

“ ثیر می گـذارد   أ و رفتار افراد ت    ،ی کارآمدی بر نحوۀ احساس، تفکر، برانگیخته شدن       هاباور”
شتر یـ  ب ،هـستند  مطلوب از خود     کارآمدی شخصیِ تصوریِ   ی که دارا  یاشخاص). 118ص  (
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 سـطح کارآمـدی شخـصیِ        کـه  یافـراد  و از  ابنـد ی یدست مـ  شتر  ی ب تی و به موفق   کوشند  یم
 را تجربـه     کمتـر  یو ترس  دهند  ی از خود نشان م    شتری ب یپشتکار ،تر است   نیی پا ها آن تصوریِ

ی کارآمـدی شخـصی بـر       هـا ثیر باور قـت، تـأ   یحق در ).1384 ،الـسون  ن و هـا هرگن( کنند  یم
 در توانـایی افـراد را از بـین          یی اساسـ  ها تواند تفاوت   ، چنان چشمگیر است که می     عملکرد

) 1992 (3پـونز -بنـدورا و مـارتینز    ،  2به همین دلیل است که زیمـرمن      ). 1381،  1پروین(ببرد  
قیقات متعدد  تح” : دارند اریارآمدی شخصی در مدرسه اهمیت بس     ی ک ها معتقدند که قضاوت  

القۀ درونی، تالش و  ع، دارای درک باال از کارآمدی تحصیلیآموزان دانش که ستا هداد نشان
اگـر  ). 664ص  (“ دهنـد   را نـشان مـی      در زمینۀ یادگیری و عملکرد تحـصیلی       پشتکار بیشتر 

مـن  ” به این باور برسند که       ی و پژوهش  ی مطالعات های  فعالیت دادن    دربارۀ انجام  آموزان  دانش
 هـای   فعالیـت دادن  من مطمئن هستم که توانـایی انجـام         ”،  “ توانم مطالعه و پژوهش کنم     می

 و پـژوهش    ی مطالعـات  هـای   فعالیـت بـه    کـه    توانم  یمن م ”یا  “  را دارم  ی و پژوهش  یمطالعات
دادن پژوهش با عالقه و انگیزش بیشتر اقدام         برای مطالعه کردن و انجام       هاآنتاً  طبیع“ زمبپردا

در کالس  . شوند شند و در نتیجه بیشتر هم موفق می       کو چنین افرادی بیشتر می   . خواهند کرد 
آمـوزان نـسبت بـه       یی را در دانـش    هـا معلمان چنین باور  رود که    ، انتظار می  محور –پژوهش
ی سـازنده و بـا      هـا ور بـا با   آمـوزان   دانـش  تا   نجام دادن پژوهش ایجاد کنند    ا و    کردن مطالعه

به همین دلیل یکی از عناصـر عمـدۀ تـشکیل           .  روی بیاورند  ها اطمینان بیشتر به این فعالیت    
- درسـی پـژوهش    در برنامـۀ  . سـت ها و بررسـی آن    هان باور ای  ه ب دهندۀ الگوی حاضر توجه     

 و نتایج   ها  دربارۀ توانایی  ه سازند های و اسناد  هاباورآموزان کمک کرد تا      محور باید به دانش   
 دربـارۀ توانـایی خـود       آمـوزان   دانشدر این برنامه معلمان باید بکوشند تا        . ابندیعمل خود ب  

سـاز    زمینـه  چنین دیدگاهی . دیدگاهی افزایشی پیدا کنند نه دیدگاه جوهری و غیرقابل تغییر         
ی مطالعاتی و تحقیقاتی خود بـا       ها در کار  آموزان ممکن است   دانش. ه و پژوهش است   مطالع

 ایـن شکـست     ، نسبت دهند   خود ین شکست را به کم کار     ی ا هاآن اگر .شکست مواجه شوند  
ز به تالش بیشتر اسـت و        بلکه نشان دهندۀ نیا    ستی ن  به معنی پایان کار    رانگر و ی و هابرای آن 
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بیـشتری خواهنـد    ی تحصیلی خود کوشش     ها  دادن فعالیت  ی آتی، برای انجام   ها در موقعیت 
  .کرد

 به مطالعه   هاآنتواند عالقه و انگیزۀ     آموزان که می    دانش یی فرد ها یکی دیگر از ویژگی   
؛ 1992،  1ایمـز ( اسـت    آمـوزان   دانـش گیری هدفی    جهت ،ثیر قرار دهد  و پژوهش را تحت تأ    

کـشانده  هش   مطالعـه وپـژو    یبـه سـو    زمانی   آموزان  دانش). 2002،   و همکاران  2کزیویراکها
قـت  یدر حق . شتن اهـداف تبحـری سـوق دهـد         دا ی را به سو   هادرسی آن  ند که برنامۀ  شو  یم

رت، تبحـر   هـا  تبحری بر کـسب فهـم، یـادگیری، م         گیری هدفمند    دارای جهت  آموزان  دانش
کننـد کـه      ی تمرکـز مـ     و درگیـری در تکلیـف      ، تکلیف، بهبود شایستگی   انجام دادن یافتن بر 

 درسـی   در برنامـۀ  .  و پژوهش اسـت    ی مطالعات یها  فعالیت انجام دادن    های  ویژگیهمگی از   
 آمـوزان   دانشی مذکور و خودداری از ترساندن       ها  کردن بر مؤلفه    با تمرکز  ،محور –پژوهش

ـ    اجتماعی و نمرات، عالقه و انگیزۀ درونی دانش        یها از مقایسه  سبت بـه مطالعـه و      آموزان ن
  .گردد پژوهش نمایان می

را نـسبت بـه مطالعـه و         هـا القـه و انگیـزۀ آن     آموزان کـه ع    ی دانش ها گذشته از ویژگی  
 آمـوزان   دانـش  انگیـزش     بر  معلمان نیز  ی فرد های  ویژگی،  دهندثیر قرار می  پژوهش تحت تأ  

ی معلم یکی از عناصر اصلی الگوی مورد        ها ویژگی. گذارد  ی اثر م  نسبت به تحقیق و مطالعه    
علمـان در تـدریس و      ی معلم، خودکارآمدی م   ها از جملۀ ویژگی  . وهش است نظر در این پژ   

 معلمان بر این بـاور      اگر.  و پژوهش است   ،ی آموزش، یادگیری، مطالعه   ها فرایند بهباور آنان   
 داشته باشند و انگیزش و پیـشرفت        ادیار ز یبسثیر  أ خود ت  آموزان  دانشتوانند بر    باشند که می  

 و  هـا   از ایـده   پذیرنـد و   با اطمینـان مـی      خود را  آموزان  دانش در نتیجه    ، را افزایش دهند   هاآن
؛ 2001،  3؛ سـانتروک  2004وولفولـک،   (کننـد     بـا آغـوش بـاز اسـتقبال مـی          های آن ها اندیشه

                                                           
1- Ames 
2- Harackiewics 
3- Santrock   
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  را  الزم  زمینۀ ییچنین فضا ). 1995،  5؛ ملبی 1997 ، 4،و تامپسون 3چوارترها،  2، رینر 1ریسونها
کاوشـگری و مطالعـه     . بپردازنـد  مطالعـه و پـژوهش       سازد تا به    ی م آموزان فراهم    دانش برای
 تـدارک   آمـوزان   دانـش کننده برای   ن مستلزم این است که معلمان فضایی آرام و حمایت         کرد
 هـای  فرصـت  ز،یـ  با رفتـار مهرآم    آموزان  دانش  کردن  به جای سرزنش   معلمان کارآمد . ببینند

خـود را   ی پژوهشی   ها و دستاورد  ها  آزمایش دهند تا   یمآموزان قرار     ار دانش یمناسب در اخت  
ۀ در نتیجـ . انـد   احترام و ارزش قائـل     آموزان  دانشبرای اقدامات کاوشگرایانه     ها آن .ارائه کنند 

آموزان بیشتر بـه نـوآوری، خالقیـت، واگرایـی، آزمـایش             فراهم آوردن چنین فضایی، دانش    
  .آورند  دادن  پژوهش روی می و انجام،کردن

 سـاختن   منـد   عالقـه  محـور بـرای      - پـژوهش  ۀ کارآمدی تـدریس، در برنامـ      گذشته از 
 بایـد الگـو و سرمـشق پژوهـشی          شـان  خود ، بـه مطالعـه و پـژوهش، معلمـان         آموزان  نشدا

ی مطالعـاتی و تحقیقـاتی      هـا  نگیزه و اشتیاق معلمان به فعالیـت      هر چه ا  .  باشند آموزان  دانش
 تر خواهنـد شـد و بـه      مند  عالقه ها نیز به این فعالیت   آموزان   بیشتر باشد به همان اندازه دانش     

  .عکس

 به مطالعه و پژوهش در گرو تعاملی اسـت          آموزان  دانشتن و برانگیختن     ساخ مند  عالقه
 ی دلسوز  مطالعه و پژوهش مستلزم    دادن   انجام ، دیگر به عبارت .  با معلمان خود دارند    هاکه آن 

 محترمانه است و بـه نظـرات     آموزان  دانشمعلمانی که برخوردشان با     . و مهربانی معلم است   
 و بـه    کننـد   یزد م گوش ی صبور  را با    آموزان ت دانش هاشتباادهند و    ت می یاهم آموزان  دانش
 محـیط   بـه  آمـوزان   دانـش  راه را بـرای کنجکـاوی و توجـه           طبعاً دارند، توجه   آنانی  هانیاز
 - درسـی پـژوهش    ۀدر یـک برنامـ    ). 2001ایگن و کاوچک،    (سازند   رامون خود هموار می   یپ

                                                           
1-  Harrison 
2- Rainer 
3- Hochwarter 
4-Tompson 
5- Melby  
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ن و توجه به تغییرات ظاهری و       آموزا تک دانش   برای تک  ارزش قائل شدن     با معلمان   ،محور
 و باالخره بـا تـدارک محـیط یـادگیری     ها با آنیانسان و برقراری روابط آموزان  دانشرفتاری  

 هـای  پرسش آموزان بدون ترس و نگرانی آورند تا دانش   ، شرایطی را فراهم می    هان برای آن  ام
ری از مـسایل و      بـسیا  ، بـه پاسـخ       مطالعـه و آزمـایش      دادن   و با انجـام    مطرح کنند خود را   
  .ابدیدست ی خود ها پرسش

 در  هادهند که معلم آن    ی نشان می  مند  عالقهآموزان یک کالس در صورتی از خود         دانش
ی مطالعـاتی و  ها در غیر این صورت اگر فعالیت  . شند انتظارات مثبت داشته با    هاباره از آن   این

 هـا مـل در ایـن زمینـه بـا آن         و تعا  ارتبـاط    ته شود و نحـوۀ     نادیده گرف  آموزان  دانشتحقیقاتی  
  دادن در انجـام هـا توانـایی آن ”رسند کـه    به این باور می    آموزان  ، تدریجاً دانش   باشد نامناسب

مطلـوب   هـا  آن  عملکرد ی آتی ممکن است   ها و در موقعیت  “ ه و پژوهش ضعیف است    مطالع
  . نباشد

 در  ی اساسـی ایجـاد عالقـه و انگیـزه         هـا  ؤلفـه  کالسی یکـی دیگـر از م       ی جوّ هامتغیر
آموزان به مطالعه و پژوهش هستند که در الگوی مطرح شده در ایـن پـژوهش نیـز از                    دانش

نگیزاننـده بـرای مطالعـه و     محیطـی برا ، کالسی  جوّ هایریمتغ.  برخوردارند  خاص یجایگاه
امنیت ): 2001ایگن و کاوچک،    ( از   اند   عبارت ها از این متغیر   ی برخ .کنند پژوهش  ایجاد می   

  مطالعـه و پـژوهش، چـالش       زیـ آم   موفقیـت   انجـام دادن    بـرای   داشـتن  ظار، انت  کالس و نظم 
 زمانی  آموزان  دانشکلی  به طور   .  مطالعه و پژوهش   گیزی تکالیف و ارزش قایل شدن به      انبر

آورنــد کــه در محیطــی  ی از جملــه مطالعــه و پــژوهش روی مــیی آموزشــهــا بــه فعالیــت
یی کـه   هـا  در کـالس  ). 2000،  2الکساندر و   1مورفی(برانگیزاننده، منظم و ایمن قرار بگیرند       

 با انتقادات فراوان، داد و فریاد زیـاد، طعنـه و   آموزان دانشی مطالعاتی و پژوهشی  ها فعالیت
ی آینـده بـه ایـن       هـا   در موقعیـت   آمـوزان   دانـش ،  پرخاش و استهزاء همراه باشد    و  سخر،  تم

 مـضطرب و از خـود       نآمـوزا   دانشاگر کالس درهم و برهم و       . پردازند   روی نمی  ها فعالیت

                                                           
1-  Murphy  
2-  Alexander  
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، بلکـه   شـوند  دادن پژوهش برانگیخته نمی    به مطالعه کردن و انجام       ها نه تن  ها آن ،بیگانه باشند 
درسـی   طور کلی در یـک برنامـه      به. بودن خود در آن کالس نگران خواهند بود       منیدربارۀ ا 
 خـود العه و پژوهش، معلم باید کالس       آموزان به مط   ، برای برانگیختن دانش    محور -پژوهش

  .و امنیت سازماندهی و مدیریت کند نظم براساسرا 

 پژوهش نیـز در      دادن آموزان برای مطالعه کردن و انجام      داشتن انتظار موفقیت از دانش    
انتظـار  . ردار اسـت   برخـو   خـاص  ی از اهمیت  ها گونه فعالیت  به این    آموزان  دانشی  مند  عالقه

هش، کارآمـدی شخـصی او را در ایـن          عه و پژو   مطال  دادن آموز برای انجام   موفقیت از دانش  
د شـده در ایـن پـژوهش، بـرای بـرانگیختن        هامطـابق الگـوی پیـشن     . دهـد  زمینه افزایش می  

ک کنند تا ارزش خاصـی       کم آموزان  دانش به مطالعه و پژوهش، معلمان باید به         آموزان  دانش
سب منا تالش    خود قائل شده و مطمئن شوند که با        پژوهشی  کاوشگرانه و  یها برای فعالیت 

   .ابندی یت دست میموفقبه  ها و معقوالنه در این فعالیت

 مـؤثر  آمـوزان   دانـش ی  مند  عالقهی مربوط به کالس درس که در        هایکی دیگر از متغیر   
 پژوهشگر  یآموزان  دانشن  هااگر معلمان خوا  ). 2002استیپک،  (انگیزی است    بر است، چالش 

درونـی  چنین تکالیفی انگیزش    . رائه دهند ابرانگیز   هستند باید تکالیف چالش    و اهل مطالعه    
 بر انگیز بـه      چالش های  پرسشدهی به این       برای پاسخ  ها و آن  کند  ی را ترغیب م   آموزان  دانش

 ی جـوّ  هـا همچنـین از متغیر   . وندشـ   مـی  منـد   عالقه آزمایش و پژوهش      دادن  انجام مطالعه و 
 و  ای ارزش مطالعـه    بـر  آمـوزان   دانـش توان به توجیه و استداللی اشاره کـرد کـه             می کالس

تـر و    رزش مطالعـه کـردن و پـژوهش را موجـه          آموزان ا  هر چه دانش  . پژوهش قائل هستند  
 .    شوند  میمند عالقهتر بیابند با احتمال بیشتری نسبت به آن  مستدل

آمـوزان بـه      سـاختن دانـش    منـد   عالقـه ی  ها ی آموزشی نیز یکی دیگر از مؤلفه      هاغیرمت
ی مطالعـه و    هـا  ی نـسبت بـه فعالیـت      مند  عالقه ی آموزش هایریمتغ. ژوهش است مطالعه و پ  

جلـب   (یتمرکـز مقـدمات   :  از اند   عبارت ها از این متغیر   ی برخ . دهند پژوهشی را افزایش می   
، )آمـوزان   دانـش رس بـا زنـدگی      پیونـد محتـوای د    (، شخـصی کـردن      )آمـوزان   دانشتوجه  

، تقویـت و ارائـه      )یژوهش و پ  یطالعاتی م ها شرکت فعال و هدفمند در فعالیت     (درگیرکردن  
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آموزان    دانش یو کنجکاو  توجه    بتواند  درس اگر کالس ). 2001ایگن و کاوچک،    ( بازخورد
 بر این اساس در .شوند یمند م   به مطالعه وپژوهش عالقه    هاکند، آن  جلب   را به موضوع درس   

، جـذاب، تعجـب     نـو ل و مطالـب     ئمحور، معلم بـا ارائـه مـسا        -یک برنامه درسی پژوهش   
 تحریـک حـس کنجکـاوی       سبب و معماگونه    ،یز، پر معنی، منحصر به فرد، غیرمعمول      برانگ
لی بـه مطالعـه و کنکـاش        ئدهـی بـه چنـین مـسا         را برای پاسـخ    هاشود و آن    می آموزان  دانش

  .دارد میوا

 محتـوای درس بـا زنـدگی        انیمتواند از طریق برقراری ارتباط       ، معلم می  نیافزون بر ا  
 هر چه محتوای درس بـا   اصوالً. ا برای مطالعه بیشتر او فراهم کند      ز، زمینه ر  آمو واقعی دانش 

تـر   ، معنـا دارتـر و منطقـی        داشته باشـد   تر   پیوند و ارتباط نزدیک    آموزان  دانشزندگی واقعی   
آمـوز را   تر تبعیت کند، کنجکـاوی دانـش         قوی  که از معنی و منطق     نماید و هر چیز     جلوه می 

دار و منطقی جلوه دهـد و       م باید مطالب یادگیری را معنا     ، معل بنابراین. کندمیبیشتر تحریک   
ی هـا   بـا مطالعـات و پـژوهش       هاآموزان بدهد تا آن      یادگیری اکتشافی را نیز به دانش      فرصت

  . بپردازندها  امور و پدیدهفهومشخصی خود به کشف م

ی هـا  ی عملـی، روش   هـا   بازپاسـخ، فعالیـت    های  پرسش یی نظیر طرح  ها ایجاد فرصت 
تواننــد  یمــ و کــارگروهی نیــز از تــدابیر دیگــری هــستند کــه معلمــان ،افیآمــوزش اکتــش

.  دهند  مشارکت یو پژوهش  یی مطالعات ها آموزان را به طور هدفمند و فعال در فعالیت          دانش
آمـوزان بـا      ی درگیر کـردن دانـش     ها ه معلم عمدتاً فرصت    محور ک  -در یک کالس پژوهش   

 بیشتر نـسبت بـه   های هآموزان عالقه و انگیز موزشی و پژوهشی را فراهم کند، دانش     ل آ مسائ
  بـر  مـؤثر ی آموزشـی    هـا ی مهـم متغیر   ها نکه از مؤلفه  یسرانجام ا . کنندمی پیدا   ها این فعالیت 

ی مطالعـاتی  ها ، تقویت فعالیتد شدهها مطابق الگوی پیشنآموزان دانش جاد عالقه و انگیزۀ یا
 تـا   شـود  یی سـبب مـی    ها چنین رفتار  تقویت. ن است و پژوهشی آنان و ارائه بازخورد به آنا       

ی هـا   اعمال نماینـد و در فرصـت       یی خود، اصالحات  ها آموزان در مطالعات و پژوهش      دانش
  . انجام دهندتر ی کاملهای بعدی، پژوهش
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، در افزایش عالقه و انگیزه دی طراحی شدهها آیا الگوی پیشن) الف،2ال سؤ
   است؟مؤثرآموزان نسبت به کالس علوم  دانش

ی پـیش   هـا  ضر، با توجه به دارا بودن موقعیت      ی پژوهش حا  ها تحلیل آماری داده  برای  
. آزمون و پس آزمون، برای کنترل اثر پیش آزمون از روش تحلیل کوواریانس اسـتفاده شـد                

و  دختـر    آمـوزان   دانش نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون عالقه و انگیزه           2جدول  
  .دهد ی آزمایش و گواه را نشان میاه پسر نسبت به کالس علوم در گروه

و  دختر آموزان دانشآزمون نگرش   نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس2جدول
  ی آزمایش و گواهها پسر نسبت به کالس علوم در گروه

 ها شاخص
  
  منابع تغییر

SS d.f MS F Sig. 
ضریب 

  ثیرتأ
توان 
  آماری

  1  101/0  001/0  218/31  262/39  1  262/39  آزمونثیر پیشأت
اثر مداخله 

  )گروه(
854/13  1  854/13  016/11  001/0  038/0  911/0  

  977/0  054/0  001/0  804/15  876/19  1  876/19  اثر جنس
اثر مداخله در 

  جنس
858/10  1  858/10  634/8  004/0  030/0  834/0  

          258/1  270  886/350  خطا
            275  073/10202  کل

آزمون به روش   شود پس از خارج کردن اثر پیش       می مشاهده   2 که در جدول     طور همان
در سـطح   ) 016/11(ی آزمـایش و گـواه       هـا   محاسبه شده برای گروه    Fتحلیل کوواریانس،   

001/0 ≤ Pآزمــون عالقــه و انگیــزه بنــابراین بــین میــانگین نمــرات پــس.  معنــادار اســت
از نظـر  ) 68/5(و گـروه گـواه    ) 04/6( نسبت به کالس علوم در گروه آزمایش         آموزان  دانش

شده در افزایش   آماری تفاوت معنادار وجود دارد که بیانگر اثربخشی آموزش برنامۀ طراحی          
  . نسبت به کالس علوم استآموزان دانشعالقه و انگیزۀ 
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) P   ، 804/15= F ≥ 001/0(دهد که اثر جنس نیز معنادار است        نشان می  ها دهبررسی دا 
و ) 13/6( دختر نسبت بـه کـالس علـوم          آموزان  دانشو بین میانگین نمرات عالقه و انگیزۀ        

ی از آن   این تفاوت حـاک   . از نظر آماری تفاوت معنادار وجود دارد      ) 57/5( پسر   آموزان  دانش
 آمـوزان   دانـش آموزان دختر در مقایسه با        است که دانش    شده آموزشی سبب   است که برنامۀ  

  .نندپسر، عالقه و انگیزۀ بیشتری نسبت به کالس علوم پیدا ک

آموزان از  شده در افزایش رضایت دانش طراحیدرسی آیا برنامۀ) ، ب2ال سؤ
   است؟مؤثردرس علوم 

ه شـده بـرای      محاسـب  Fآزمون بـه روش تحلیـل کوواریـانس،          اثر پیش  پس از حصول  
بنـابراین بـین    .  معنـادار اسـت    P ≥ 002/0در سـطح    ) 009/10(ی آزمایش و گـواه      ها گروه

و ) 33/3( از درس علوم در گروه آزمـایش         آموزان  دانش رضایت   آزمونمیانگین نمرات پس  
از نظر آماری تفاوت معنادار وجود دارد کـه بیـانگر اثربخـشی آمـوزش               ) 17/3(گروه گواه   

  ).3جدول ( از درس علوم است آموزان دانششده در افزایش رضایت برنامۀ طراحی

 دختر آموزان انشد  نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون رضایت 3جدول 
  ی آزمایش و گواهها و پسر از درس علوم در گروه

  ها شاخص
  

  منابع تغییر
SS  d.f  MS F Sig. 

ضریب 
  ثیرتأ

توان 
  آماری

  1  222/0  001/0  190/77  059/20  1  059/20  آزمونثیر پیشتأ
اثر مداخله 

  )گروه(
601/2  1  601/2  009/10  002/0  036/0  883/0  

  626/0  019/0  023/0  242/5  362/1  1  362/1  اثر جنس
اثر مداخله در 

  جنس
996/0  1  996/0  833/3  051/0  014/0  496/0  

          260/0  270  164/70  خطا
            275  727/3011  کل
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 ،  P ≥ 023/0(دهـد اثـر جـنس نیـز معنـادار اسـت                نشان می   3 که جدول    طور  همان
242/5 = F (      درس علـوم     دختـر از     آمـوزان   دانـش و بین میانگین نمرات رضایت)و ) 34/3
 از آن   این تفاوت حـاکی   . از نظر آماری تفاوت معنادار وجود دارد      ) 15/3( پسر   آموزان  دانش

 آمـوزان   دانـش  دختر در مقایسه با      آموزان  دانش که    است  شده است که برنامۀ آموزشی سبب    
  .پسر از درس علوم رضایت بیشتری داشته باشند

آموزان در  ه در افزایش تالش دانششدی طراحیدرس   آیا برنامۀ)، ج2ال سؤ
   است؟مؤثری علمی و پژوهشی ها فعالیت

 محاسـبه شـده بـرای      Fآزمـون بـه روش تحلیـل کوواریـانس،           اثر پیش  پس ازحصول 
بنـابراین بـین    .  معنـادار اسـت    P ≥ 007/0در سـطح    ) 326/7(ی آزمـایش و گـواه       ها گروه

ی علمـی و پژوهـشی در گـروه         ها آموزان در فعالیت    زمون تالش دانش  آمیانگین نمرات پس  
از نظر آماری تفاوت معنـادار وجـود دارد کـه بیـانگر     ) 41/2(و گروه گواه    ) 62/2(آزمایش  

ی علمی و   ها  در فعالیت  آموزان  دانششده در افزایش تالش     اثربخشی آموزش برنامۀ طراحی   
  ).4جدول (پژوهشی است 

 دختر آموزان دانش  نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون تالش-4جدول 
  ی آزمایش و گواهها ی علمی و پژوهشی در گروهها و پسر در فعالیت

 ها شاخص
  
  منابع تغییر

SS d.f MS F Sig. 
ضریب 

  ثیرتأ
توان 
  آماری

  1  349/0 001/0 919/144 787/35  1  787/35  ثیر پیش آزمونتأ
  769/0  026/0 007/0  326/7  809/1  1  809/1  )گروه(اثر مداخله 
  958/0  048/0 001/0  731/13  391/3  1  391/3  نساثر ج

اثر مداخله در 
  جنس

142/0  1  142/0  575/0  449/0 002/0  118/0  

          247/0 270  674/66  خطا
           275 579/1853  کل
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 ،  P ≥ 001/0(دهـد اثـر جـنس نیـز معنـادار اسـت               نشان مـی   5 که جدول    طور همان
731/13 = F (      ی علمـی و پژوهـشی      ها  در فعالیت  آموزان  شدانو بین میانگین نمرات تالش

 تفـاوت   ایـن . از نظر آماری تفاوت معنادار وجـود دارد       ) 41/2( پسر   آموزان  دانشو  ) 61/2(
 دختـر در مقایـسه بـا        آموزان  دانش که    است  شده آموزشی سبب  حاکی از آن است که برنامۀ     

  .  نشان دهندی علمی و پژوهشی تالش بیشتری از خودها  پسر در فعالیتآموزان دانش

فزایش اهمیت درس علوم از دید شده در ادرسی طراحی  آیا برنامۀ)، د2ال سؤ
   است؟مؤثرآموزان  دانش

شـده بـرای    محاسـبه  Fآزمـون بـه روش تحلیـل کوواریـانس،           اثر پیش  پس از حصول  
بـین  بنـابراین   .  معنـادار اسـت    P ≥ 001/0در سـطح    ) 872/16(ی آزمایش و گـواه      ها گروه

و ) 50/3( گروه آزمـایش     آموزان  دانش اهمیت درس علوم از دید       آزمونرات پس میانگین نم 
از نظر آماری تفاوت معنادار وجود دارد کـه بیـانگر اثربخـشی آمـوزش               ) 24/3(گروه گواه   

  ).5جدول ( است آموزان دانششده در افزایش اهمیت درس علوم از دید برنامۀ طراحی

 پس آزمون اهمیت درس علوم از دید   نتایج تحلیل کوواریانس نمرات5جدول 
  ی آزمایش و گواهها  دختر و پسر در گروهآموزان دانش

 ها شاخص
  
  منابع تغییر

SS d.f MS F Sig. 
ضریب 

  ثیرأت
توان 
  آماری

  1  285/0 001/0 371/107 699/26  1  699/26  ثیر پیش آزمونأت
  984/0  059/0 001/0  872/16  196/4  1  196/4  )گروه(اثر مداخله 

  974/0  054/0 001/0  314/15  808/3  1  808/3  ثر جنسا
اثر مداخله در 

  جنس
103/2  1  103/2  458/8  004/0 030/0  826/0  

          249/0 270  139/67  خطا
           275 652/3229  کل
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 ،  P ≥ 001/0(دهـد اثـر جـنس نیـز معنـادار اسـت               نشان مـی   5 که جدول    طور همان
314/15 = F (    دختـر    آموزان  دانشت درس علوم از دید      و بین میانگین نمرات اهمی )48/3 (

این تفـاوت حـاکی از      . از نظر آماری تفاوت معنادار وجود دارد      ) 24/3( پسر   آموزان  دانشو  
 دختـر در مقایـسه بـا        آمـوزان   دانـش  کـه     اسـت   شـده  ه برنامـۀ آموزشـی سـبب      آن است ک  

  . پسر اهمیت بیشتری برای درس علوم قائل شوندآموزان دانش

آموزان   دانشیشده در افزایش کارآمدی فردطراحیدرسی   آیا برنامۀ)ـ،ه3ال سؤ
   است؟مؤثردر درس علوم 

شـده بـرای    محاسـبه  Fآزمـون بـه روش تحلیـل کوواریـانس،           اثر پیش  پس از حصول  
بنـابراین بـین    .  معنـادار اسـت    P ≥ 008/0در سـطح    ) 095/7(ی آزمـایش و گـواه       ها گروه
 در درس علـوم در گـروه آزمـایش          آموزان  دانش یفردآزمون کارآمدی   نگین نمرات پس  میا
بخـشی   وجود دارد که بیانگر اثـر     از نظر آماری تفاوت معنادار      ) 74/2(و گروه گواه    ) 92/2(

.  در درس علـوم اسـت      آمـوزان   دانش یشده در افزایش کارآمدی فرد    طراحیآموزش برنامۀ   
 معنـادار نیـست   )) P   ، 094/2 = F ≥ 149/0(دهـد کـه اثـر جـنس           نشان می  ها بررسی داده 

  ).6جدول (

 ییانس نمرات پس آزمون کارآمدی فرد  نتایج تحلیل کووار6جدول 
  ی آزمایش و گواهها روهآموزان دختر و پسر در درس علوم در گ دانش

 ها شاخص
  
  منابع تغییر

SS d.f MS F Sig. توان آماری  ثیرأضریب ت  

  997/0  077/0  001/0  624/22  423/9  1  423/9  ثیر پیش آزمونأت
  756/0  026/0  008/0  095/7  955/2  1  955/2  )گروه(اثر مداخله 

  303/0  008/0  149/0  094/2  872/0  1  872/0  اثر جنس
  288/0  007/0  161/0  974/1  822/0  1  822/0  اثر مداخله در جنس

          417/0 270  458/112  خطا
           275  152/2330  کل
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 آموزان دانش در کاهش عاطفۀ منفی شدهدرسی طراحی  آیا برنامۀ)، و2ال سؤ
   است؟مؤثرنسبت به درس علوم 

ـ    محاسـبه  Fآزمـون بـه روش تحلیـل کوواریـانس،           اثر پیش  پس ازحصول  رای شـده ب
بنـابراین بـین    .  معنـادار اسـت    P ≥ 001/0در سـطح    ) 087/13(ی آزمایش و گـواه      ها گروه

س علوم در گروه آزمـایش       در  نسبت به  آموزان  دانشآزمون عاطفۀ منفی    میانگین نمرات پس  
وجود دارد که بیـانگر اثربخـشی       از نظر آماری تفاوت معنادار      ) 19/2(و گروه گواه    ) 85/1(

.  درس علوم اسـت     نسبت به  آموزان  دانشر کاهش عاطفۀ منفی     شده د آموزش برنامۀ طراحی  
ــی داده ــا بررس ــی ه ــشان م ــنس     ن ــر ج ــه اث ــد ک ــادار ) P ، 752/0 = F ≥ 386/0(ده معن

  ).7ول جد.(نیست

 آموزان دانش  نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون عاطفۀ منفی . 7جدول 
  ی آزمایش و گواهها  و پسر نسبت به درس علوم در گروهدختر

  ها شاخص      
  
  منابع تغییر

SS  d.f  MS  F Sig. 
ضریب 

  ثیرأت
توان 
  آماری

  1  381/0  001/0  903/165  687/51  1  687/51  ثیر پیش آزمونأت
 مداخله اثر
  )گروه(

077/4  1  077/4  087/13  001/0  046/0  950/0  

  139/0  003/0  386/0  752/0  234/0  1  234/0  اثر جنس
اثر مداخله در 

  جنس
107/1  1  107/1  553/3  061/0  013/0  468/0  

          312/0  270  119/84  خطا
            275  419/1274  کل
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 آموزان دانش عالقه و انگیزۀاحی شده در افزایش  آیا برنامه درسی طر)، ز3ال سؤ
   است؟مؤثرنسبت به معلم علوم 

شـده بـرای    محاسـبه  Fآزمـون بـه روش تحلیـل کوواریـانس،          اثر پیش حصول  پس از   
بنـابراین بـین    .  معنـادار اسـت    P ≥ 003/0در سـطح    ) 158/9(ی آزمـایش و گـواه       ها گروه
لـم علـوم در گـروه        نـسبت بـه مع     آمـوزان   دانـش  آزمون عالقه و انگیزۀ   ین نمرات پس  میانگ

از نظر آماری تفاوت معنـادار وجـود دارد کـه بیـانگر     ) 42/3(و گروه گواه    ) 65/3(آزمایش  
 نسبت به معلـم  آموزان دانششده در افزایش عالقه و انگیزۀ  اثربخشی آموزش برنامۀ طراحی   

  ).8جدول ( علوم است 

 ۀنس نمرات پس آزمون عالقه و انگیز  نتایج تحلیل کوواریا.8جدول 
  ی آزمایش و گواهها و پسر نسبت به معلم علوم در گروه دختر آموزان دانش
 ها شاخص

  
  منابع تغییر

SS d.f MS F Sig. 
ضریب 

  ثیرأت
توان 
  آماری

  904/0  039/0 001/0 745/10  892/2  1  892/2  ثیر پیش آزمونأت
اثر مداخله 

  )گروه(
465/2  1  465/2  158/9  003/0 033/0  854/0  

  1  201/0 001/0 754/66  967/17  1  967/17  اثر جنس
اثر مداخله در 

  جنس
02-E 

468/2  
1  

02-E 
468/2  

092/0  761/0 000/0  061/0  

          269/0 265  326/71  خطا
           270  875/3517  کل

 ،  P ≥ 001/0(دهـد اثـر جـنس نیـز معنـادار اسـت               نشان مـی   8 که جدول    طور همان
754/66 = F (       دختر نسبت به معلم علوم      آموزان  دانشانگیزۀ  و بین میانگین نمرات عالقه و 

ایـن تفـاوت    . از نظر آماری تفاوت معنادار وجـود دارد       ) 19/3( پسر   آموزان  دانشو  ) 85/3(
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 دختر در مقایـسه بـا       آموزان  دانش که    است  شده  از آن است که برنامۀ آموزشی سبب       حاکی
  . پیدا کنند پسر، عالقه و انگیزۀ بیشتری نسبت به معلم علوم آموزان دانش

 آموزان دانششده در افزایش عالقه و انگیزه درسی طراحی آیا برنامۀ) ح ،2السؤ
   است؟مؤثرنسبت به مدرسه 

شـده بـرای    محاسـبه  Fآزمـون بـه روش تحلیـل کوواریـانس،           اثر پیش  پس از حصول  
بنـابراین بـین میـانگین      . از نظر آمـاری معنـادار نیـست       ) 775/0(ی آزمایش و گواه     ها گروه

و ) 29/3( نسبت به مدرسه در گروه آزمایش        آموزان  دانشآزمون عالقه و انگیزه     مرات پس ن
  ).9جدول ( از نظر آماری تفاوت معنادار وجود ندارد ) 22/3(گروه گواه 

 آموزان دانش نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون عالقه و انگیزه . 9جدول 
  زمایش و گواهی آها ختر و پسر نسبت به مدرسه در گروهد
 ها شاخص

  
  منابع تغییر

SS d.f MS F Sig. توان آماری ثیرأضریب ت 

  1  225/0 001/0 777/76 787/21  1  787/21  آزمونثیر پیشأت
  377/0  010/0 100/0  732/2  775/0  1  775/0  )گروه(اثر مداخله 

  996/0  074/0 001/0 114/21  992/5  1  992/5  اثر جنس
  547/0  016/0 038/0  354/4  236/1  1  236/1  اثر مداخله در جنس

          284/0 265  200/75  خطا
           270 065/3003  کل

 ،  P ≥ 001/0(دهـد اثـر جـنس نیـز معنـادار اسـت               نشان مـی   9 که جدول    طور همان
114/21 = F (        دختر نـسبت بـه مدرسـه        آموزان  دانشو بین میانگین نمرات عالقه و انگیزۀ 

ایـن تفـاوت    . از نظر آماری تفاوت معنادار وجـود دارد       ) 07/3( پسر   آموزان  دانشو  ) 42/3(
 دختر در مقایـسه بـا       آموزان  دانش که    است  شده آموزشی سبب   از آن است که برنامۀ     حاکی
  . پسر، عالقه و انگیزۀ بیشتری نسبت به مدرسه پیدا کنندآموزان دانش
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  بحث و نتیجه گیری
 نسبت به   آموزان  دانش و انگیزۀ    شده برای افزایش عالقه   در این پژوهش الگوی طراحی    

 آزمون با گروه کنترل برای      پس -مطالعه و پژوهش در قالب یک طرح آزمایشی پیش آزمون         
 اجـرا   سـوم راهنمـایی در درس علـوم بـه            سال   آموزان  دانش نفر از    275ای به حجم     نمونه

 الس الگوی طراحی شده در موقعیت کـ       کارگیریه   ب  که نتایج حاصل نشان داد   . گذاشته شد 
 آمـوزان  دانشن  تا ای محور سبب شد-درس علوم و تبدیل این کالس به یک بافت پژوهش       

ابنـد و   ی در درس علـوم دسـت       بـاالتر  یی معمولی، به کارآمدی فـرد     ها در مقایسه با کالس   
یت بیشتری برای درس علوم قائل      ی علمی و پژوهشی، اهم    ها ضمن تالش بیشتر در فعالیت    

 آموزش مبتنی بر این الگو سبب شد      . نداز این درس داشته باش     و رضایت بیشتری نیز      شوند
ی معمـولی درس علـوم،      هـا   کالس آموزان  دانش گروه آزمایش در مقایسه با       آموزان  دانشتا  

 آمـوزان  دانـش ی این مند عالقهطور کلی  و بهربوط به آن را بیشتر انتخاب کنند      ی م ها فعالیت
ی عادی افـزایش    ها سه در مقایسه با کالس    م و حتی مدر   نسبت به درس، معلم و کالس علو      

  .یابد

لفه مربـوط بـه      یک یا چند مؤ    ی قبلی که غالباً   ها نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش     
ی تحـصیلی نظیـر مطالعـه و پـژوهش را           هـا   نسبت به فعالیـت    آموزان دانشعالقه و انگیزه    

 - شـناختی ینیـز کـه الگـو   ) 1998 (2 و بیچـک  1بیـشاپ .  هماهنـگ اسـت    ،اند سی کرده برر
 دانشجوی دکتری روانشناسی مشاوره بـه       184بینی عالقه به پژوهش      اجتماعی را برای پیش   

ی انتظـارات   هـا  با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر نشان دادند که متغیر           ،کار برده بودند  
 و سـن  ،پژوهشی، عالئق هنری پژوهشی، عالئق  یی کارآمدی فرد  هادهی پژوهشی، باور  باز

نـشان دادنـد کـه      ) 1998 (4 و چانـگ   3مـائو . دار عالقه به پژوهش هستند     ی معنا ها پیش بین 
در ایـران نیـز   .  در یـادگیری مفـاهیم علـوم دارد    دار  مثبت و معنـا    یثیرآموزش کاوشگری تأ  

 اثربخشی سه شـیوه تـدریس را در پـرورش روحیـۀ پژوهـشگری               1384مهری نژاد در سال   

                                                           
1-  Bishop  
2-  Bieschke  
3-  Mao  
4-  Chang  
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رم هـا ه روش شبه تجربی با سـه کـالس پایـه چ           در این پژوهش که ب    . مورد مطالعه قرار داد   
 هـا  کالس انجام شد، نتایج تحلیـل داده      آموز در هر یک از سه         دانش 25 و   23،  20ابتدایی با   
 تـدریس بـه شـیوۀ حـل مـسئله فـارغ از نـوع ارزشـیابی در پـرورش روحیـه                    که نشان داد 

  . تر از روش تدریس سنتی استمؤثر درصد 99 با اطمینان ،پژوهشگری

  اسـت کـه   شـده شـده در موقعیـت کالسـی سـبب      ی طراحـی  کارگیری الگـو  ه ب گرچه
روش (اند در مقایسه با گروه گـواه   آزمایش که با این روش آموزش دیده  گروه   آموزان  دانش

  وجـود   بـا  ،عالقه و انگیزۀ بیشتری نسبت به مطالعه و پژوهش پیدا کننـد           ) آموزش معمولی 
ان عالقه و ینه حاکی از این است که می همین زموط به متغیر جنسیت دری مربها ، تحلیلاین

در . سبت به مطالعه و پژوهش تفاوت معنادار وجـود دارد          دختر و پسر ن    آموزان  دانش انگیزۀ
 ،نـد ا هد شـده آمـوزش دیـد   هااس الگـوی پیـشن     گروه آزمایش کـه بـر اسـ        آموزان  دانش انیم

ی عالقه و انگیزه    ها ظر شاخص از ن اً   پسر عمدت  آموزان  دانش دختر در مقایسه با      آموزان  دانش
 گرچـه برنامـۀ     ، دیگـر  به عبـارت  . اند نسبت به مطالعه و پژوهش، خود را بهتر گزارش داده         

، در  دختـر آمـوزان  دانـش  پـسر و هـم   آموزان دانش هم  است که   شده شده سبب دادهآموزش
ش پیـدا    گروه گواه عالقه و انگیزۀ بیشتری نسبت به مطالعه و پـژوه            آموزان  دانشمقایسه با   

 آمـوزان  دانـش  دختر بیـشتر از  آموزان  دانش مذکور برای     این، اثربخشی برنامۀ   کنند، با وجود  
ده  ایجـاد کـر  هـا مطالعه و پـژوهش در آن پسر بوده است و عالقه و انگیزۀ بیشتری نسبت به        

  .است

 و  نـه ی محـور، صـرفاً فـراهم آوردن زم        -برای تحقق و اثربخشی برنامه درسی پژوهش      
 ،د شده مطرح استهاشن که در الگوی پی  طور   همان ، محور کافی نیست بلکه    -محیط پژوهش 

ی هـا  و باور  هـا  بـه ویـژه نیاز     آموزان  دانش یی فرد ها درسی مذکور با ویژگی      ناسب برنامه ت
لی کـه   از جملـه مـسائ    . رای اثربخشی برنامه از اهمیت خاص برخوردار است        ب هاشخصی آن 

ر نـسبت    پس آموزان  دانش دختر در مقایسه با      آموزان  دانشبرای تبیین تفاوت عالقه و انگیزه       
دختران با .  دختر استآموزان دانش یی فردها ، ویژگیمل استبه مطالعه و پژوهش مورد تأ

، زمـان   هـا  ت نظم، جدیت در کـار و سـایر ویژگـی          پذیری، رعای یی نظیر مسئولیت  ها ویژگی
ری برای ادامه تحصیل دارند،     دهند و انگیزۀ بیشت     مطالعه و پژوهش اختصاص می     بیشتری به 
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دادن آزمـایش،   انجـام  ی مطالعـاتی و پژوهـشی ماننـد   هـا  ابراین بیشتر از پسران به فعالیت  بن
ین تفاوت مـذکور، افـزودن      برای تبی . دنپرداز  یم مطالعۀ کتاب ونوشتن مقاله،   ال،  پرسیدن سؤ 

تـوان مـورد     ی فرهنگی را نیـز مـ      -عوامل اجتماعی  دختر،   آموزان  دانش یی فرد ها بر ویژگی 
شـدگان ورودی      پذیرفتـه  شتریـ ی اخیر ب  ها دیهی است که در سال    ب. بررسی و مداقه قرار داد    

 ی داشتن مـسئولیت بـرا     ند و پسران بنا به مالحظاتی نظیر      ا هران تشکیل داد   را دخت  ها دانشگاه
الت دانـشگاهی و    یان تحـص  یـ  پا  زندگی، دغدغه بازار کار، بیکـاری حتـی پـس از           گذراندن
  بهتـر  ینوعی زمینـه و شـرایط     شوند و به   سمت بازار کار هدایت می    به  ترجیحاً یاکافدرآمد ن 

ل مرتبط با تحـصیل نظیـر مطالعـه و تحقیـق           ه تحصیل دختران و پرداختن به مسائ      برای ادام 
-ه بیشتر در سنین باالتر و مقطع متوسطه و پیشگرچه این مسئل  .  فراهم آمده است   هابرای آن 

 پـسر   آمـوزان   دانشی جنسیتی   هانوعی الگو رسد که به   نظر می  به امّا،  دانشگاهی مصداق دارد  
  .  ثیر قرار دهدتواند تحت تأ  راهنمایی را نیز میویژه مقطعه در مقاطع تحصیلی پایین ب
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