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چكيده:
هدف این پژوهش بررســی تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینهـ    محور بر پیشــرفت تحصیلی
دانشآموزان پایة هفتم بوده اســت .روش پژوهش در این مطالعه نیمه آزمایشــی از نوع پیشآزمون-
پسآزمون با گروه گواه اســت .جامعة آماری پژوهش شــامل کلیة دانشآموزان پسر پایة هفتم دورة اول
متوسطه شهرستان بهارستان (استان تهران) در سال تحصیلی  1392 -93میباشد .حجم نمونه متشکل
از  67نفر دانشآموز پسر پایة هفتم بود که  33نفر آنها گروه آزمایش و  34نفر گروه گواه بودند و با روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .ابزارهای اندازهگیری این پژوهش شامل آزمون هوش ریون و آزمون
پیشرفت تحصیلی (دانشی ،مهارتی و نگرشی) بر اساس مطالب درس علوم تجربی پایة هفتم بود .در ابتدا
از هر دو گروه آزمایش و گواه ،پیشآزمون پیشرفت تحصیلی به عمل آمد ،سپس متغیر آزمایشی (آموزش
زمینهـ    محور) در  12جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد درحالیکه گروه گواه با همان رویکرد مرسوم
آموزش دیدند .در پایان ،پسآزمون بر روی هر دو گروه انجام شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای
آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و در بخش استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید.
نتایج بهدستآمده نشان داد که میزان پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی گروه آزمایشی که با رویکرد
زمینهـ    محور آموزش دیده بودند نســبت به گروه گواه که با رویکرد مرســوم آموزش داده شدند بیشتر
و تفاوت بین میانگینهای آنها معنادار اســت .بنابراین میتوان گفت که آموزش زمینهـ    محور میتواند
بهعنوان یک رویکرد مناسب در تألیف کتب درسی و آموزش علوم تجربی مورد استفاده قرار گیرد.

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله93/9/1 :

آموزش زمینهـ    محور ،آموزش سنتی (مرسوم) ،پیشرفت تحصیلی ،علوم تجربی
 ïتاريخ شروع بررسي93/10/28 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله94/5/26 :

* استادیار برنامهریزی درسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییalireza_assareh@yahoo.com ....................................
** دکترای برنامهریزی درسی ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییm_r_imam@yahoo.com ...................................................
*** دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییasadpoor.g@gmail.com ..............................................،
 ëاین مقاله برگرفته از رساله دورة کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است.
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مقدمه

آموزش علوم تجربی همواره بهمثابة یکی از حوزههای مهم آموزشــی در نظامهای تعلیم و تربیت
قلمداد شــده اســت (مهرمحمدی .)1379 ،آموزش علوم تجربی از یکســو ،در ایجاد بصیرت و بینش
عمیق نسبت به درک دنیای اطراف و زمینهسازی برای تعظیم خالق متعال از طریق فهم عظمت خلقت
ضرورت دارد ،و از سوی دیگر با عنایت به وابستگی روزافزون ابعاد گوناگون زندگی انسان به یافتهها
و فراوردههای علمی فنّاورانه ضروری مینماید (شورای عالی آموزشوپرورش.)1390،
از ویژگیهای برنامهریزی درسی در سالهای اخیر تأکید بر استفاده از زمینهها و برنامههای کاربردی
بهعنوان یک روش برای توسعة درک علمی بوده است .برنامههای زمینهـ    محور در سطح بینالمللی اجرا
شدهاند تا از طریق ایجاد ارتباط بین علوم متداول و دنیای واقعی دانشآموزان را درگیر این مسئله کنند.
رویکــرد زمینــهـ    محور 1یکــی از رویکردهای نوآورانه و متداولی اســت که بهعنــوان رکنی برای
برنامههای درســی در بســیاری از کشــورها مانند هلند ،آمریکا ،آلمان ،انگلیس ،کانادا و استرالیا مورد
اســتفاده قرار گرفته اســت .بر طبق نظریة حاکم بر این رویکرد ،یادگیری فقط زمانی اتفاق میافتد که
دانشآموزان اطالعات یا دانش جدید را با روشی پردازش کنند که با چارچوبها یا منابع آنها (حافظه،
تجربه و پاسخهای درونی آنها) ارتباط یابد (تورال.)2013 ،2
تا همین اواخر در کشــور ما ،برنامة درســی جدا از دانشآموز و بدون مشــارکت او طراحی میشد ،لذا
برنامة اکتشــاف و فعالیت دانشآموز مورد توجه نبــوده بلکه بهطور عمده محتوامحور و نتیجه محور بود تا
دانشآموزمحور و فرایند محور (عصاره .)1389 ،اما از سال  ،1390برنامة درسی جدیدی برای آموزش علوم
تجربی تولید شد که یکی از ابعاد آن ،اتخاذ رویکرد زمینه محور در طراحی آموزشی است .این رویکرد باعث
برقراری ارتباط درس علوم با زندگی روزانة دانشآموزان میشــود (دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درســی،
های مادامالعمر برای سواد علمی -فنّاورانه با بینش توحیدی،
 .)1391در این میان ،کسب شایستگی (صالحیت) ِ
رویکرد اصلی و ویژة برنامة درسی علوم تجربی دوره عمومی تحصیلی است (دفتر برنامهریزی و تألیف کتب
درسی .)1390 ،اکنون برای کسب این شایستگی باید تالش کنیم و دانشآموزان را در موقعیتهایی قرار دهیم
تا دانشها ،مهارتها و نگرشهای خود را به هم پیوند دهند و به شایستگی برسند .اگر بخواهیم علوم را با
بینش توحیدی توضیح دهیم با رویکرد زمینهمحور بهآسانی میسر است و میتوان موضوعهایی مانند نعمت،
شکرگزاری ،صرفهجویی و کمک به دیگران را در آن گنجاند و به دانشآموزان یاد داد (امانی تهرانی.)1390 ،
استفاده از آموزش زمینهـ    محور باعث میشود دانشآموزان در فرایند یادگیری در عمل با موضوع
درگیر شوند و در این ارتباط موضوعات علمی را به کار بگیرند البته فقط تغییر رویکرد و محتوا کافی
نیســت چون طبق نتایــج پژوهش احمدی ( )1389بهرغم تغییر محتــوای برنامة علوم راهنمایی ،هنوز
ضعف قبلی دانشآموزان در مهارتهای فرایندی و عملکردی باقی اســت و معلمان در تدریس درس
علوم مطابق برنامة قصدشــده عمل نمیکنند .نتایج پژوهش جعفری هرندی ،میرشاه جعفری و لیاقتدار
152

 ëشمارة 56
 ëسال چهاردهم
 ëزمستان 1394

تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه -محور بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایۀ هفتم

( )1388نیز نشــان میدهد که معلمان علوم تجربی در تدریس خود عمدت ًا از روشهای ســخنرانی و
پرسش و پاسخ استفاده نمیکنند .بهطورکلی از روشهای مباحثه ،پروژه ،آزمایشگاه و گردش علمی به
نحو احســن بهره نمیگیرند .در تدریس علوم در ایران ،رویکردهای نوین آموزشی متناسب با محتوای
درسی در اغلب مدارس اجرا نمیشود و همان روشهای سنتی به کار میرود.
روشن است که اگر محتوای جدید علوم تجربی با همان روشهای سنتی (مرسوم) آموزش داده شود و از
شیوههای آموزشی نوین ،متناسب با محتوای درسی ،استفاده نشود ،اهداف جدید برنامة درسی علوم تجربی
محقق نخواهد شد .دورين و كرد )2009( 3نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که با آموزش به روش
سنتی دانشآموزان نخواهند توانست از علومی که یادگرفتهاند در زندگی روزمره خود استفاده کنند ،شمار
کجفهمیهای آنها بهویژه دانشآموزان دبیرستانی ،بسیار زیاد است و بالغ بر  90درصد از فارغالتحصیالن
دبیرستانها سواد علمی به دست نمیآورند؛ حتی مهمترین هدفهای مفروض در آموزش نیز مهجور میماند.
جعفری هرندی و همکاران ( )1388در یک بررسی تطبیقی در برنامة درسی آموزش علوم در ایران
و چند کشــور جهان به این نتیجه رســیدهاند که در اهداف و محتوا و در اسناد مکتوب برنامة درسی یا
برنامه قصد شده ،در ایران ،شباهتهایی با کشورهای مورد مطالعه وجود دارد ،اما تفاوتهایی هم بیشتر
در روشهای تدریس و شیوههای ارزشیابی دیده میشود.
یافتههای مطالعات تیمز 4در سال 2011و دورههای قبل نشان میدهد که عملکرد دانشآموزان ایران همواره
بهطور معناداری پایین بوده است .یافتههای دیگر تیمز بیانگر این واقعیت است که در کشورهای ضعیف نسبت
به کشورهای قوی روش تدریس سنتی بیشتر به کار گرفته میشود و این خود موجب میشود که دانشآموزان
کشــورهای ضعیف نتوانند موضوعات درس علوم را به شــکل فعال فراگیرند (کریمی و کبیری.)1390 ،
با وجود تغییراتی که در کتابهای علوم ابتدایی و راهنمایی تحصیلی در سالهای قبل انجام گرفته
اما پژوهشهای احمدی ( )1389و کریمی و کبیری( )1390نشان میدهد هنوز عملکرد دانشآموزان در
درس علوم مناسب نیست ،بنابراین پژوهش حاضر در پی آن است که آیا میتوان با اتخاذ روش آموزش
زمینهـ    محور ،ضعفهای قبلی آموزش علوم را جبران نمود یا نه!
6
ریشــه التین لغت زمینه کانتکسر ،5به معنای درهم تنیدگی اســت (کول  .)1998 ،بنابراین زمینه از
درهم تنیدن اجزای تشــکیلدهنده ایجاد میشــود ،و بهعبارتدیگر ،زمینه مجموعهای از اجزا و روابط
بین آنهاست .برد ویستل 7از مثال طناب برای توسعة مفهوم زمینه استفاده میکند .او میگوید :الیافی که
طناب را میسازند ،ناپیوستهاند و زمانی هم که شما آنها را به دور یکدیگر میپیچانید ،آنها را پیوسته
نمیســازید بلکه طناب را پیوســته میسازید حتی اگر به نظرتان برسد که هر کدام از این اجزا (الیاف)
در سرتاسر آن قرار دارند (به نقل از مک درموت ،1993 ،8ص .)274 .در اینجا طناب در پیرامون الیاف
قرار ندارد بلکه ما با مجموعهای از الیاف و روابط الیاف با یکدیگر (شــرایط سیســتم) روبهرو هستیم.
یعنی جدا کردن همه الیاف از طناب و بررسی الیاف و طناب بهطور جداگانه از یکدیگر ،ممکن نیست.
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به همین قیاس ،دانش و زمینه غیر قابل تفکیکاند.
زمانی که میخواهیم مفهومی را به کودکان بیاموزیم ،اگر آنها بتوانند برای آنچه آموزش داده میشود
دلیــل و معنایی در محیط اطراف خود بیابند ،یادگیری بســیار راحتتر صــورت میگیرد .در این رابطه
هالبروک اظهار میدارد که« :آموزش نمیتواند در خأل اتفاق بیفتد .آموزش نیازمند بافت و زمینه است
تــا برای آنچه میخواهد بــه مخاطب بیاموزد دلیل و جایی در زندگی روزمرة وی پیدا کند .درس علوم
تجربی نیز شامل محتوا ،موضوعها و مفاهیمی است که میتواند به محیط زندگی یادگیرنده انتقال داده
شــود .بنابراین باید از ایدهها و شــیوههایی که مفاهیم و موضوعات را در موقعیتهای اصلی و واقعی
آنها به کارگیرد تا بتواند موجب بالندگی دانشآموزان شود (هالبروک ،2010 ،به نقل از دفتر برنامهریزی
و تألیف کتب درسی.)1391 ،
در آمــوزش زمینهـ    محور ،دانشآمــوزان در محیطی در حال یادگیری (یادگیری فعال) هســتند که
بهوســیلة خود و یا معلمشان سازماندهی شــده اما در ارتباط با سایر موضوعات علمی یا سازمانهای
خارج از مدرسه است (لسلی.)2012 ،9
در برنامة درسی زمینهـ    محور دانش علوم به معنای یادگیری و کاربرد در زمینة اولیهای است که از
زندگی روزمره گرفته شده است .در زمینة تأکید برنامة درسی این روش نشاندهندة تغییر به سمت یک
بحث روزمره و تأکید بر علوم ،فنّاوری و اتخاذ تصمیمات است (کورتلند.)2011 ،10
مبنای نظری برنامههای درســی زمینهـ    محور بر این اصل استوار است که :وقتی فردی با مسئلهای
مواجه میشــود ،برای حل آن نیاز به دانش دارد؛ حال اگر خود دانش الزم برای حل مســئله را نداشته
باشد ،درصدد جستوجوی آن برمیآید .در اینجا دانش باید توسط خود فرد سازماندهی و ساخته شود.
باید دانست که این نوع برنامههای درسی بر پایة رویکرد حل مسئله تدوین شدهاند و برای اجرای آنها
چند مرحله در نظر گرفته شده است که به ترتیب عبارتاند از:
 .1طرح مسئله یا پرسش آغازین؛
 .2تمرکز بر مسئله و راهحل آن؛
 .3یافتن روش اجرا؛
 .4نتیجهگیری و در صورت لزوم اصالح روش قبلی (بدریان.)1388 ،
برنامههای درســی زمینهـ    محور با نظریة یادگیری ویگوتســکی 11مبتنی بــر تأثیر محیط فرهنگی-
اجتماعــی در یادگیری ،توافق دارد .بنابراین در این برنامهها تالش شــده اســت تا بین مفاهیم علوم و
پدیدههای موجود در زندگی واقعی دانشآموزان ارتباط برقرار شــود و شــکاف موجود در برنامههای
درسی مرتفع گردد (همان).
12
رویکرد مثلث علم -فنّاوری -جامعه ( )STSیک مثال کامل از آموزش زمینهـ    محور علوم است.
در این رویکرد تمرکز بر مســائل جاری است و به دانشآموزان برای درک عمیقتر مفاهیم علوم کمک
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میکنــد .بــه دانشآموزان اجازه میدهد تا با بهکارگیری مهارتهای خــود ،آنها را در کالس و زندگی
روزمره یاد گیرند (لی .)2010 ،13یاگر )1993( 14چهار هدف کلیدی زیر را برای رویکرد  STSبیان میکند:
 .1هدف آمادهســازی دانشآموزان برای اســتفاده از علم برای بهبود زندگــی خود و درنتیجه توانا
ساختن آنها برای فهم بهتر و کنار آمدن با جامعهای که بهطور فزاینده فنّاورانه میشود.
 .2هدف قادر ساختن دانشآموزان برای روبهرو شدن با مسائلی که در ارتباط با  STSدر زندگی آنان
است و اینکه مسئوالنه رفتار کنند و ترقی کنند.
 .3هدف شناسایی یک دانش کلی که آنها را قادر سازد با مسائل مرتبط با  STSمقابله کنند.
 .4هدف کسب دانش و درک و فهم درست در مورد فرصتهای شغلی که در این حوزه است (یاگر.)1993 ،
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مدلها و دورههای معروف آموزش زمینهـ    محور

بیســلی و باتلر )2002( 15مدل زمینهـ    محوری ارائــه کردند که به معلمان در طراحی کمک میکند.
شکل 1به ارائه مراحلی میپردازد که میتوان آنها را در دورة متوسطه بر اساس رویکرد زمینهـ    محور
به کار گرفت تا دانشآموزان بهواسطة آن پژوهشهای خود را تکمیل نمایند و نتایج پژوهشهای خود
را از طریق گزارش ارائه کنند (به نقل از کینگ ،واینر و گینز.)2010 ،16
 )1ورود به زمینه برای جلب
مشارکت دانش
سؤاالتهدایتکننده
(علمیـ فناورانه ـ اجتماعی)
با تعدادی سؤال کلیدی توسط معلم

 )2دعوت بهکار تحقیقاتی برای ایجاد
پرسش از دانشآموزان
 )3تشریح زمینه ،هماهنگ کردن
دانشآموزان با نقشة مفهومی داستان زمینه،
یا سایر فعالیتها

 )5فهرستبندی دانش
(محتوای آموزش داده شده بر اساس
نیاز به دانستن)

 )4قالببندی سؤال /فرضیه در زمینه

 )6تحقیق و تجزیه و تحلیل
 )8خروج از زمینه با ارائه بازخورد
و گزارش

 )7بهکار بردن دانش برای نوشتن یک
گزارش و گرفتن تصمیم

شکل .1مدلی که مراحل احتمالی برای واحد درس زمینهـ    محور را نشان میدهد (کینگ و همکاران ،2010 ،ص.)3 .
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این مدل نشــاندهندة تغییری چشمگیر در مدلهای تدریس سنتی است .نقطة شروع برای طراحی
یک واحد ،داشتن یک زمینة مناسب است و به دنبال آن ،در مرحله دوم ،مراحل پژوهش به دانشآموزان
معرفی میشود .در مرحلة سوم ،یک نقشه مفهومی ایجاد میشود که فرصتی را برای پرسشهای معنادار
طراحیشــده توسط دانشآموزان فراهم میسازد .فهرســتبندی دانش (مرحله  )5در طول بررسیها،
پژوهشها و نکات قابل تدریس (مراحل  4و  )6صورت میگیرد .در چنین روشی ،دانش بر اساس اصل
«نیاز برای دانستن» آموخته میشود ،تحت عنوان اینکه "دانشآموزان برای کاری که انجام میدهند به
اطالعات نیاز دارند" .به نظر میرســد مدل نظری حاضر ،نقطة عطفی برای طراحی بخشهای زمینهـ   
محور محسوب میشود ،و میتوان ازاینرویکرد در مدارس استفاده کرد (کینگ و همکاران.)2010 ،
یکی از معروفترین دورههای زمینهـ    محور ،پروژة توسعة برنامة درسی فیزیک )PLON( 17کشور
هلند اســت .برای بررسی دقیق کیفیت آموزشی  PLONکافی است که فصل ایمنی و ترافیک را مطابق
شکل 2بهعنوان نمونه در نظر بگیریم (کورتلند.)2011 ،
جهتگیری

دانش و مهارتهای اساسی
سؤال اساسی
گزینهها

تکنولوژی
علوم فیزیک

نقشهای زندگی
طبیعت
گزارشدهی

گسترش و تعمیق
شکل.2
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این فصل با یک پرســش اساســی شــروع میشــود که از جامعهای که دانشآموزان در آن زندگی
میکنند ،گرفته شــده است و لذا نقشهای زندگی دانشآموزان را بهعنوان یک مصرفکننده و شهروند
مورد احترام قرار میدهد .بخش دوم این فصل مهارتها و اطالعات اولیهای را مطرح میکند که شامل
علومی اســت که در ارتباط با پاســخ دادن به پرســشهای اولیه اســت .این بخش بهوسیله شماری از
انتخابها همراهی میشــود که در آن گروههایی از دانشآموزان بهطور مستقل چند کار دیگر را دربارة
جنبههایی که در واحد قبلی با آن مواجه شدهاند انجام میدهند و یافتههای خود را به گروههای دیگر در
کالس گزارش میکنند .سپس پرسش اولیه دوباره در قسمت آخر فصل مطرح میشود که در آن مفاهیم
و مهارتهای علوم از طریق بهکارگیری آنها در موقعیتهایی که پرســش اولیه در آنها برجســته شده
است ،بهطور گستردهتر و عمیقتر بیان میشود.
ایدة درونی برنامة درســی زمینهـ    محور  PLONاین اســت که دانش علمی را در یک مجموعه از
موقعیتهای کاربردی -مانند ایمنی و ترافیک ،پیشبینی آبوهوا و تولید انرژی  -نشــان دهد .به این
معنا که او ًال علوم با زندگی روزمره ارتباط دارد و ما را قادر میسازد مباحث علمی ،اجتماعی و کاربردی
را درک کنیم و ثانی ًا محتوای علوم ،یک ارتباط شخصی و یا اجتماعی را در اتخاذ تصمیمگیری متفکرانه
درباره رفتار زندگی روزمره به وجود آورد (کورتلند.)2011 ،
دورة شیمی در جامعه )ChemCom( 18که انجمن شیمی آمریکا آن را در اوایل دهة  1980طراحی
کرده است بر اساس رویکرد فنّاوری علوم و جامعه سازماندهی شده است (پانک.)2012 ،19
از یادگیری زمینهـ    محور علوم در انگلســتان با عنوان روش ســالترز 20یاد میشــود .دلیل این امر
آموزش موفقیتآمیز درس شــیمی توسط مؤسسه سالترز برای شیمی صنعتی است .مؤسسهای که نماد
21
آموزش بسیاری از مفاهیم زمینهـ    محور است .به گفته کمپبل ،الزونبی ،نیکلسون ،رامسدن و وادینگتون
( ،)1994روش سالترز را میتوان به این صورت تعریف کرد که" :مهمترین عامل مؤثر بر یادگیری ،نحوة
ارتباط و تعامل فعال یادگیرنده با مطالب آموزشــی اســت .یافتن این رابطه و ســپس آموزش آن با هر
الگویی راه حفظ این تعامل است".
22
در سال  1992با تکمیل گواهینامة موفقیت آموزشی ویکتوریا ( )VCEدر استرالیا ،دوره جدیدی
در فیزیک برای سالهای باالتر از دورة ابتدایی (سنین  11و  12سال) معرفی شد .طرح دورة اولیه کام ً
ال
نوآورانه بود و یک رویکرد زمینهـ    محور را توسعه میداد (وایتلگ.)1999 ،23
ِ
جدید
در آلمان ،با الهام از رویکرد ســالترز و شــیمی در جامعه ،واحدهایی برای یک برنامة درسی
برای تدریس شیمی ،بر اساس تئوریهای سواد علمی ،انگیزش و یادگیری موقعیتی ،توسعه یافته است.
این برنامة با عنوان شیمی در زمینه )CHIK( 24از رویکرد زمینهـ    محور پیروی میکند که در آن بهجای
استفاده از ساختار منظم ،مفاهیم اولیة شیمی را از مسائل مرتبط با یادگیرندگان اخذ میکند (نتویگ،25
.)2007
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پیشینة پژوهش

موضوعــی که هنوز ،انجام پژوهشهای تجربی دربارة بهکارگیری آموزش زمینهـ    محور را ضروری
مینماید وجود یافتههای متناقض دربارة نتایج این آموزش است .برای مثال در تحقیق تورال ()2013
تأثیر آموزش فیزیک زمینهمحور بر پیشرفت تحصیلی و نگرش دانشجویان دوره کارشناسی در دانشگاه
بررسی شده است .یافتههای این مطالعه نشان میدهد که کاربرد رویکرد زمینهـ    محور تأثیر معناداری بر
نمرات دانشآموزان ایجاد نکرد .هر چند نگرش دانشآموزان مثبت بود.
پرکینز ،)2011( 26در پژوهشی به تحلیل تأثیر رویکرد تدریس زمینهـ    محور ( )STSدر مقابل رویکرد
ســنتی بر نگرشها و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شیمی پرداخته اســت .با وجود اینکه دانشجویان
رویکرد  STSنمرههای پسآزمون نگرش باالتری داشتند ،اما تفاوت معناداری بین نمرههای پسآزمون
27
نگرش دانشــجویان با رویکردهای  STSو کتاب درســی وجود نداشــت .در پژوهش اوزی و توسان
( )2011مشخص شد که مواد درسی زمینهـ    محور باعث پیشرفت تحصیلی دانشآموزان شده است.
تکبایک ،)2010( 28در پژوهشی به مقایسة حل مسائل فیزیک بر اساس دو رویکرد زمینهـ    محور و
سنتی پرداخته است یافتههای او نشان داده که تفاوت معناداری بین نمرات آزمون سنتی و زمینهـ    محور
دانشآموزان وجود ندارد .ولی دانشآموزانی که از رویکرد زمینهـ    محور اســتفاده کردهاند درک بهتر و
عالقه بیشتری برای حل مسائل دارند.
مورفی ،الن و جونز )2006( 29عملکرد  53دانشآموز دبیرستانی را که در حال یادگیری مواد درسی
رادیواکتیو از طریق زمینههای دنیای واقعی مانند پرتوافشانی و سالمت ،اتالف پرتوافشانی و تولید نیرو
بودند با  81دانشآموز که آموزش فیزیک سنتی را دریافت میکردند ،مورد مقایسه قرار دادند و دریافتند
که پیشرفت تحصیلی دانشآموزان گروه آزمایش نسبت به دانشآموزان گروه گواه بیشتر است.
سنقور و تک کایا )2006( 30در پژوهشی اثرات یادگیری زمینهمحور را با آموزش سنتی بر خودتنظیمی
یادگیری در درس زیستشناســی مورد مقایســه قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشــان داد کسانی که با
استفاده از روش یادگیری زمینهـ    محور آموزش دیدهاند نتایج بهتری در خودتنظیمی ،افزایش عالقه به
علم ،تفکر انتقادی و حل مسئله به دست میآورند.
پارک و لی )2004( 31از یک نمونه بزرگتر شامل  93دانشآموز دبیرستانی که آموزش سنتی فیزیک
را دریافت کرده بودند استفاده کردند .پاسخهای دانشآموزان به یک پرسشنامه نشان داد که دانشآموزان
مسائل زمینهـ    محور را به مسائل سنتی ترجیح میدهند.
کوپر ،یئو و زادنیک 78 )2003( 32دانشآموزان دبیرســتانی را در ســه مدرســه که در حال مطالعه
فنّاوری هستهای با استفاده از آموزش زمینهـ    محور بودند ،مطالعه نمودند .آنها دریافتند که در مدت 5
هفته دانشآموزان پیشرفت زیادی به دست آورند (به نقل از تعصب شیرازی و کار.)2008 ،33
رنی و پارکر )1996( 34تأثیر زمینه را در پیشــرفت تحصیلی دانشآموزان دبیرســتانی از  5مدرســه
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مختلف ،در درس فیزیک ،مورد پژوهش قرار دادند .مشــخص شــد که دانشآموزان در مســائل زمینهـ   
محور در مقایســه با مسائل سنتی کتاب درسی نمرات باالتری را کسب کردند .مصاحبه با دانشآموزان
مشخص کرد که مسائل زمینهـ    محور به نسبت مسائل سنتی برای دانشآموزان جذابتر است.
در پژوهش بدریان ،عربشاهی و عبدی نژاد ( ،)1390اثربخشی آموزش زمینهمحور سینتیک شیمیایی
بر رشــد تحصیلی و نگرش دانشآموزان بررســی شده اســت .نتایج پژوهش آنها نشان داد که تفاوت
چندانی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دو گروه دیده نمیشود ،اما شیوة آموزش زمینهمحور موجب
افزایش انگیزة دانشآموزان برای مطالعة درس شیمی میشود و بر نگرش آنان نسبت به علم شیمی تأثیر
مثبت میگذارد .پژوهش جعفرزاده ( ،)1389نیز که به بررسی اثربخشی رویکرد  STSدر برنامهریزی و
آموزش زمینهمحور مفاهیم استوکیومتری شیمیایی پرداخته است نتایج مشابهی داشته است.
بدریان ،هنرپرور و ناصریآذر ( ،)1389در پژوهشــی تحت عنوان «طراحی و اعتباربخشی الگوی
آموزشــی زمینهـ    محور شیمی مبتنی بر فنّاوری اطالعات ارتباطات» نشان دادند که استفاده از رویکرد
زمینهـ    محور در آموزش شیمی ،سبب شده است تا مفاهیم ارائهشده از جذابیت بیشتری برخوردار باشد
و دانشآموزان با مالحظه کاربرد عینی مفاهیم آموختهشــده در زندگی واقعی ،انگیزه و رغبت بیشــتری
برای مطالعه شیمی نشان دهند.
با وجود اینکه پژوهشهای فراوانی دربارة جنبههای متفاوت رویکرد زمینهـ    محور در کشــورهای
مختلف انجام گرفته ،ولی در داخل کشورمان پژوهشهای کافی دربارة این رویکرد نوین و فعال انجام
نگرفته اســت .همچنین وجود اطالعات متناقض دربارة اثربخشی این رویکرد ضرورت انجام پژوهش
را نمایان میکند .در این پژوهش تالش میشــود تأثیر آموزش زمینهـ    محور بر پیشــرفت تحصیلی در
جنبههای دانشــی ،نگرشــی و مهارتی مورد مطالعه و بررســی قرار گیرد و امید است که روزنهای برای
مطالعه و پژوهش بیشتر و گامی برای بهبود فرایند یاددهی و یادگیری باشد.
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فرضیة اصلی پژوهش

میــزان پیشــرفت تحصیلی دانشآموزانــی که با روش زمینــهـ    محور آموزش میبینند ،نســبت به
دانشآموزانی که به روش سنتی (مرسوم) آموزش میبینند ،بیشتر است.

فرضیههای فرعی پژوهش

 .1میــزان دانش کسبشــدة دانشآموزانی کــه با رویکرد زمینهـ    محور آموزش میبینند ،نســبت به
دانشآموزانی که به روش سنتی (مرسوم) آموزش میبینند ،بیشتر است.
 .2میــزان نگرش کسبشــدة دانشآموزانی که با رویکرد زمینهـ    محور آموزش میبینند ،نســبت به
دانشآموزانی که به روش سنتی (مرسوم) آموزش میبینند ،بیشتر است.
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 .3میزان مهارت کسبشــدة دانشآموزانی که با رویکرد زمینهـ    محور آموزش میبینند ،نســبت به
دانشآموزانی که به روش سنتی (مرسوم) آموزش میبینند ،بیشتر است.

روش پژوهش

پژوهش حاضر بر اســاس هدف از نوع پژوهشهای کاربردی اســت و طــرح پژوهش حاضر نیز
نیمه آزمایشــی با پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه اســت .جامعة آماری در این پژوهش شامل کلیة
دانشآموزان پســر پایة هفتم شهرستان بهارستان در ســال تحصیلی  1392-93است .بهمنظور بررسی
همگن بودن دو گروه ،بهرة هوشــی و سابقة تحصیلی آنها در درس علوم تجربی بررسی شد و پس از
حصول اطمینان از همگن بودن دو گروه ،بررســی تأثیر متغیر مســتقل پژوهش (آموزش زمینهـ    محور)
آغاز شد.
در این پژوهش دو کالس بهعنوان نمونة در دســترس مشــارکت داشــتند .از این دو کالس ،بهطور
تصادفــی ،یک کالس بهعنوان گروه آزمایش و یک کالس بهعنوان گروه گواه در نظر گرفته شــد .حجم
نمونه متشکل از  67نفر دانشآموز پسر پایة هفتم بود که  33نفر آنها گروه آزمایش و  34نفر گروه گواه
بودند.
دانشــی محقق ســاخته که بر اســاس کتاب علوم تجربی پایة هفتم تدوین شد برای تدوین
آزمون
ِ
ســؤالهای آزمون ابتدا جدول مشخصات ســنجش (هدف -محتوا) بهمنظور تعیین اهداف و محتوای
درس بر اســاس قســمت تدریس شده و با استفاده از کتاب علوم تجربی تهیه شد و سپس با استفاده از
اطالعات جدول مشخصات سنجش و منابع موجود  25سؤال برای آزمون مقدماتی طراحی شد .روایی
محتوایی آزمون با استفاده از نظر  5نفر از مدرسان علوم تجربی و  3نفر از اساتید گروه علوم تربیتی مورد
بررســی قرار گرفت و در نهایت پس انجام اصالحات مدنظر تأیید گردید .پس از تأیید روایی ،تحلیل
پرسشهای آزمون برای حذف پرسشهای بسیار سخت یا بسیار آسان و فاقد قدرت تشخیص و تمیز با
استفاده ضریب دشواری 35و ضریب تمیز 36مورد واکاوی قرار گرفت .ازاینرو ،آزمون بر روی  30نفر از
دانشآموزان پایة هفتم در یک کالس و مدرسهای دیگر بهصورت آزمایشی اجرا شد .که پس از محاسبه
ضریب دشــواری هر پرسش -پرســشها در دامنة  0/3تا  0/7انتخاب شــده -و ضریب تمیز  -میزان
مطلوب همبســتگی هر پرســش با نمره کل بزرگتر از  -0/25پنج پرسش حذف گردید .در نهایت20،
سؤال برای آزمون نهایی تعیین شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/794 ،به دست آمد.
آزمون مهارتی محقق ســاخته بر اســاس کتاب علوم تجربی پایة هفتم تدوین شــد .این آزمون 10
نمره دارد و با  10نمرة حاصل از چکلیست مشاهدة رفتار ،نمره آزمون مهارتی علوم تجربی را تشکیل
میدهد .پایایی این آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/70 ،به دست آمد .همچنین این سؤاالت
بهوسیله  5نفر از مدرسان علوم تجربی و  3نفر از اساتید علوم تربیتی از لحاظ روایی صوری و محتوایی
160

 ëشمارة 56
 ëسال چهاردهم
 ëزمستان 1394

تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه -محور بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایۀ هفتم

مورد تأیید قرار گرفت.
چکلیست ارزشیابی از عملکرد دانشآموزان در کار گروهی و انجام آزمایشهای علوم تجربی که
بهوسیلة احمدی ( )1389تدوین و اجراشده در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .در این پژوهش
پایایی آزمون مذکور مجدداً مورد بررســی قرار گرفت که ضریب پایایی آن با اســتفاده از ضریب آلفای
کرونباخ 0/944 ،محاســبه شــد و چکلیست مذکور به  5نفر از مدرسان علوم تجربی و  3نفر از اساتید
گروه علوم تربیتی داده شــد که از نظر روایی صوری و محتوایی مورد بررســی و تأیید همة آنها قرار
گرفت.
آزمون نگرشسنج علوم تجربی که بهوسیله احمدی ( )1389تدوین و اجراشده بعد از متناسبسازی
با بخش انرژی در این پژوهش مورد اســتفاده قرار گرفت .در این پژوهش ،پایایی پرســشنامة نگرش
ســنج مذکور مجدداً مورد بررسی قرار گرفت که ضریب پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ،
 0/85محاسبه شد .همچنین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مذکور به تأیید  5نفر از مدرسان علوم
تجربی و  3نفر از اساتید گروه علوم تربیتی رسید.
اجرا :برای اجرای پژوهش ،کتاب علوم تجربی پایة هفتم برای تدریس زمینهـ    محور انتخاب شد،
با مطالعه منابع بهدســتآمده دربارة آموزش زمینهـ    محور و مراجعه به راهنمای معلم علوم پایة هفتم،
طرح درس زمینهـ    محور برای درسهای بخش انرژی (بخش ســوم) کتاب علوم هفتم آماده شــد و در
اختیار معلمهای علــوم قرار گرفت .پس از اصالح ،طرح درسها در اختیار صاحبنظران حوزه علوم
تجربی قرار گرفت و پس از تأیید نهایی در این پژوهش مورد اســتفاده واقع شــد .برای انجام پژوهش،
پس از اجرای پیشآزمون در دو گروه آزمایش و گواه ،گروه آزمایشی به مدت  2ماه در معرض آموزش
زمینهـ    محور قرار گرفتند و اعضای گروه گواه در همین مدت به روش ســنتی (مرسوم) آموزش دیدند.
بخش انرژی با توجه به ســه حیطة یادگیری (دانشــی ،مهارتی و نگرشی) در هر دو گروه در  12جلسة
آموزشی تدریس شد .به این صورت که در گروه آزمایش ،معلم جلسة اول آموزشی زمینه را ارائه کرده
و با طرح پرســش دانشآموزان را به همکاری دعوت میکرد و مراحل پژوهش به دانشآموزان معرفی
میشــد ،سپس نقشــة مفهومی ایجاد میشد که امکان طرح پرســشهای مفهومی از دانشآموزان را به
وجود میآورد .در ادامه ،مرتبط با زمینه ،فرضیه یا مسئله طرح میشد ،سپس دانشآموزان فعالیتهای
خود را در گروههای کالســی انجام میدادند .از دانشآموزان خواسته شد که گزارش خود را در خارج
از مدرسه انجام داده و در جلسه بعد ارائه دهند و درباره مسئله تصمیمگیری کنند .در گروه گواه ،معلم
درس را توضیح میداد و دانشآموزان نیز گوش داده و به پرسشهای درس پاسخ میدادند .در پایان از
دانشآموزان دو گروه پسآزمون گرفته شد.
در تجزیهوتحلیــل اطالعــات از آمــار توصیفی (میانگیــن و انحراف معیار) و اســتنباطی ،تحلیل
کوواریانس بهمنظور بررسی تأثیر آموزش زمینهـ    محور علوم تجربی بر پیشرفت تحصیلی استفاده شد.
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یافتههای پژوهش

پس از اســتخراج نمرات پیشــرفت تحصیلی تمام دانشآموزان ،میانگیــن ،انحراف معیار نمرات
محاسبه شد که در جدول زیر آمده است.

جدول .1میانگین و انحراف استاندارد پیشرفت تحصیلی و مؤلفههای آن در گروه آزمایش و گواه

گروه

آزمایش

گواه

نوع آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

N

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشرفت تحصیلی

7/38

1/02

15/19

2/08

33

دانشی

4/36

0/96

14/95

2/82

33

نگرشی

12/92

2/30

15/32

2/14

33

مهارتی

4/76

1/23

15/37

2/69

33

پیشرفت تحصیلی

7/51

0/97

11/78

2/38

34

دانشی

4/50

0/66

11/20

3/22

34

نگرشی

13/15

2/36

13/22

2/04

34

مهارتی

4/88

1/07

10/90

3/08

34

مولفهها

مولفهها

مندرجات جدول  1نشــان میدهد که نمرههای میانگین آزمون پیشــرفت تحصیلی درس علوم در
پیشآزمون نزدیک به هم اســت و در پسآزمون تا حدودی با هم تفاوت دارند .البته این امر میتواند
ناشی از تأثیر پیشآزمون باشد .به همین دلیل الزم است با استفاده از تحلیل کوواریانس تأثیر پیشآزمون
را از نتایج پسآزمون حذف کرد .برای استفاده از تحلیل کوواریانس نیز ابتدا پیشفرضهای این آزمون
مورد بررسی قرار گرفته است .این پیشفرضها عبارتاند از:
همگنی ضرایب رگرســیون :یکی از مفروضههای اساســی در تحلیل کوواریانس همگنی ضرایب
رگرسیون در گروههای مختلف است .به این معنا که رابطة متغیرهای کمکی و وابسته باید در گروههای
مختلف همگون باشند و متغیر مستقل و کمکی با هم تعامل نداشته باشند .برای بررسی این مفروضه از
اثر متقابل متغیر مستقل گروه و متغیر کمکی پیشآزمون استفاده شد .اگر این تعامل از نظر آماری معنادار
باشد دادهها از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیون پشتیبانی نمیکند .در بررسی اثر متقابل متغیر مستقل
و پیشآزمونها  F= 0/213و سطح معناداری  0/646شد که به لحاظ آماری معنادار نیست .به این معنا
که ضرایب رگرسیون در گروههای مختلف تفاوت معناداری ندارند و در واقع همگون هستند .چون در
اینجا تعامل معنادار نیست بنابراین مفروضه فوق تأیید میشود و میتوان آزمون تحلیل کوواریانس را
اجرا کرد.
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نرمال بودن توزیع نمرات :این بررسی با بهکارگیری آزمون شاپیرو -ویلک انجام گرفته است.
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آزمون شاپیرو -ویلک

آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

پیش آزمون

67

0/445

پس آزمون

67

0/331

فرضیة صفر در این آزمون ،پیروی دادهها از توزیع نرمال اســت و نتایج آزمون شــاپیرو ویلک در
جدول  2نشــان میدهد که مقادیر  0/331و  P= 0/445بزرگتر از  0/05است .بنابراین فرضیه صفر رد
نشــده و در نتیجه دادهها منطبق بر توزیع نرمال قلمداد میشــود .بهعبارتدیگر پیشفرض نرمال بودن
توزیع نمرات رعایت شده است.
پایایــی متغیر همپراش (پیشآزمون) :پایایی پیشآزمون با اســتفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد
بررسی و تأیید قرار گرفته است.
همبســتگی متعارف همپراشها با یکدیگر :این پیشفرض در صورتی قابل بررســی است که در
پژوهش بیش از یک پیشآزمون وجود داشته باشد .ازآنجاکه در این پژوهش فقط یک پیشآزمون مورد
استفاده قرار گرفته است ،نیازی به بررسی این پیشفرض نیست.
همگنــی واریانسها :برای بررســی معناداری تفــاوت گروه آزمایش و گروه گــواه در پیشآزمون
پیشرفت تحصیلی درس علوم از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شده است.
جدول .3آزمون همگنی واریانسها ،آزمون لون

مؤلفه

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

F

سطح معناداری

پیشرفت تحصیلی

1

65

3/615

0/062

در این پژوهش با توجه به ( )P= 0/062دادهها نرمال میباشــند و چون ســطح معناداری بیشتر از
 0/05است ،پس واریانسها با هم برابر بوده و همگنی واریانسها پذیرفته میشود پس میتوان نتایج
آزمون تحلیل واریانس یکطرفه را معتبر دانست.
فرضیة اصلی پژوهش :میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی که با رویکرد زمینهـ    محور آموزش
میبینند ،نسبت به دانشآموزانی که به روش سنتی (مرسوم) آموزش میبینند ،بیشتر است.
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جدول .4نتایج تحلیل کوواریانس پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش و گواه

مجموع مربعات
مرتبه 3

درجه
آزادی

مجموع
مربعات

F

سطح
معناداری

ضریب اتا

مقدار ثابت

15/770

1

15/770

5/517

0/022

0/079

پیش آزمون تحصیلی

142/177

1

142/177

49/739

0/001

0/437

روش تدریس

215/531

1

215/531

75/401

0/001

0/541

خطا

182/941

64

2/858

کل

12652/076

67

منبع

برای تعیین اثر روش تدریس بر میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان گروه آزمایش و گواه ،آزمون
تحلیل کوواریانس اجرا شد ،جدول  4نشان میدهد که بین میانگین نمرات پسآزمون پیشرفت تحصیلی
بعــد از حذف اثــر پیشآزمون تفاوت معنــاداری وجــود دارد ()F1, 64= 75/40 ،P= 0/001 ،P< 0/05
پــس میزان پیشــرفت تحصیلی دانشآموزانی کــه با رویکرد زمینهـ    محور آموزش میبینند ،نســبت به
دانشآموزانی که به روش ســنتی (مرســوم) آموزش میبینند ،بیشتر است و بر اساس ضریب اتا54/1 ،
درصد تفاوت در واریانس نمرات دانشآموزان دو گروه ،ناشــی از روش آموزش بوده است .با در نظر
گرفتن حجم اثر  0/15 ،0/06 ،0/01بهعنوان اندازههای کوچک ،متوســط و بزرگ برای شاخص آماری
 ،Fحجم اثر در این مطالعه نیز بیانگر تأثیرگذاری مطلوب آموزش زمینهـ    محور بر پیشــرفت تحصیلی
در درس علوم است.
فرضیه فرعی :1میزان دانش کسبشــدة دانشآموزانی که با رویکرد زمینهـ    محور آموزش میبینند،
نسبت به دانشآموزانی که به روش سنتی (مرسوم) آموزش میبینند ،بیشتر است.
جدول .5نتایج تحلیل کوواریانس مؤلفه دانشی در گروه آزمایش و گواه

مجموع مربعات
مرتبه 3

درجه
آزادی

مجموع
مربعات

F

سطح
معناداری

ضریب اتا

مقدار ثابت

19/718

1

19/718

3/425

0/069

0/051

پیش آزمون دانشی

227/643

1

227/643

39/540

0/001

0/382

روش تدریس

272/861

1

272/861

47/394

0/001

0/425

خطا

368/466

64

5/575

کل

12238/142

67

منبع
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تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه -محور بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایۀ هفتم

بــرای تعییــن اثــر روش تدریــس بــر میــزان دانشهــای کسبشــدة دانشآمــوزان گــروه
آزمایــش و گــواه ،آزمــون تحلیــل کوواریانــس اجــرا شــد .جــدول  5نشــان میدهــد بیــن
میانگیــن نمــرات پسآزمــون بعــد از حــذف اثــر پیشآزمــون تفــاوت معنــاداری وجــود دارد
( ،)F1, 64= 47/394 ،P= 0/001 ،P< 0/05پس میزان دانش کسبشدة دانشآموزانی که با رویکرد زمینهـ   
محور آموزش میبینند ،نسبت به دانشآموزانی که به روش سنتی (مرسوم) آموزش میبینند ،بیشتر است
و بر اســاس ضریب اتا 42/5 ،درصد تفاوت در واریانس نمرات دانشآموزان دو گروه ،ناشی از روش
آموزش بوده است.

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

فرضیه فرعی :2میزان نگرش کسبشدة دانشآموزانی که با رویکرد زمینهـ    محور آموزش میبینند،
نسبت به دانشآموزانی که به روش سنتی (مرسوم) آموزش میبینند ،بیشتر است.
جدول .6نتایج تحلیل کوواریانس مؤلفه نگرشی در گروه آزمایش و گواه

مجموع مربعات
مرتبه 3

درجه
آزادی

مجموع
مربعات

F

سطح
معناداری

ضریب اتا

مقدار ثابت

111/153

1

111/153

38/449

0/001

0/375

پیش آزمون نگرشی

98/422

1

98/422

34/045

0/001

0/347

روش تدریس

82/484

1

82/484

28/532

0/001

0/308

خطا

185/017

64

2/891

کل

13975/142

67

منبع

بــرای تعییــن اثــر روش تدریــس بــر میــزان نگرشهــای کسبشــدة دانشآمــوزان گــروه
آزمایــش و گــواه ،آزمــون تحلیــل کوواریانــس اجــرا شــد ،جــدول  6نشــان میدهــد بیــن
میانگیــن نمــرات پسآزمــون بعــد از حــذف اثــر پیشآزمــون تفــاوت معنــاداری وجــود دارد
( ،)F1, 64= 28/532 ،P= 0/001 ،P< 0/05پــس میــزان نگرش کسبشــدة دانشآموزانی که با رویکرد
زمینهـ    محور آموزش میبینند ،نســبت به دانشآموزانی که به روش ســنتی (مرسوم) آموزش میبینند،
بیشتر است و بر اساس ضریب اتا 30/8 ،درصد تفاوت در واریانس نمرات دانشآموزان دو گروه ،ناشی
از روش آموزش بوده است.
فرضیه فرعی :3میزان مهارت کسبشدة دانشآموزانی که با رویکرد زمینهـ    محور آموزش میبینند،
نسبت به دانشآموزانی که به روش سنتی (مرسوم) آموزش میبینند ،بیشتر است.
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جدول.7

نتایج تحلیل کوواریانس مؤلفة مهارتی در گروه آزمایش و گواه

مجموع مربعات
مرتبه 3

درجه
آزادی

مجموع
مربعات

F

سطح
معناداری

ضریب اتا

مقدار ثابت

55/017

1

55/017

15/029

0/001

0/190

پیش آزمون مهارتی

930/499

1

309/499

84/544

0/001

0/569

روش تدریس

369/897

1

101/043 369/897

0/001

0/612

خطا

234/291

64

کل

12378/840

67

منبع

3/661

بــرای تعییــن اثــر روش تدریــس بــر میــزان مهارتهــای کسبشــدة دانشآمــوزان گــروه
آزمایــش و گــواه ،آزمــون تحلیــل کوواریانــس اجــرا شــد ،جــدول  7نشــان میدهــد کــه بیــن
میانگیــن نمــرات پسآزمــون بعــد از حــذف اثــر پیشآزمــون تفــاوت معنــاداری وجــود دارد
( ،)F1, 64= 101/043 ،P= 0/001 ،P< 0/05پس میزان مهارت کسبشــدة دانشآموزانی که با رویکرد
زمینهـ    محور آموزش میبینند ،نســبت به دانشآموزانی که به روش ســنتی (مرسوم) آموزش میبینند،
بیشتر است و بر اساس ضریب اتا 61/2 ،درصد تفاوت در واریانس نمرات دانشآموزان دو گروه ،ناشی
از روش آموزش بوده است.
تحلیل نتایج میزان تأثیر آموزش بر سه مؤلفه دانش ،نگرش و مهارت متغیر پیشرفت تحصیلی
اندازة اثر ،بر اساس ضریب اتا ،در مؤلفه دانش  42درصد ،در مؤلفه نگرش  30/8درصد و در مؤلفه
مهارت  61/2درصد بوده است .با توجه به ضریب اتا میتوان گفت بیشترین تأثیر آموزش علوم تجربی
با رویکرد زمینهـ    محور بر مهارت کسبشدة دانشآموزان است.

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررســی تأثیر آموزش علوم تجربــی با رویکرد زمینه ـ    محور
بر پیشــرفت تحصیلی دانشآموزان در ســه مؤلفه دانش ،نگرش و مهارت بود .نتایج
نشان داد که میزان پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی گروه آزمایشی که با رویکرد
زمینه ـ    محور آموزش دیده بودند نســبت به گروه گواه که به روش ســنتی (مرســوم)
آموزش داده شــدند در بررســی تأثیر آموزش زمینه ـ    محور بر هر یک از مؤلفههای
دانش ،نگرش و مهارت کسبشــدة دانشآموزان نیز ،حاکی از تأثیر مثبت در هر سه
مؤلفه است و تفاوت بین میانگینهای آنها معنادار است
166

 ëشمارة 56
 ëسال چهاردهم
 ëزمستان 1394

تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه -محور بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایۀ هفتم

فرضیــه اصلی پژوهش :میزان پیشــرفت تحصیلی دانشآموزانــی که با رویکرد
زمینه ـ    محور آموزش میبینند ،نســبت به دانشآموزانی که به روش ســنتی (مرسوم)
آموزش میبینند ،بیشتر است.
با اســتناد به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس F ،محاسبهشــده ( )75/401و سطح
معناداری ( )P< 0/05بیانگر تأثیر مثبت آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه ـ    محور
بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است .نتیجه این فرضیه با یافتههای اوزی و توسان
( ،)2011مورفــی ،الن و جونز ( ،)2006کوپر ،یئو و زادنیک ( )2003همخوانی دارد.
در تبیین نتایج بهدستآمده میتوان گفت در این رویکرد با انتخاب زمینة قابلدسترس
برای دانشآموزان یا ایجاد زمینه پیشنهادشده بهوسیله خود دانشآموزان ،آنها بسیار
توانمند میشوند .بهعالوه ماهیت فرایند یادگیری کمتر تعلیمی بوده و بیشتر مباحثهای
میشود.
افراد اغلب موفق به حل مســائلی در زندگی روزمرهشــان میشوند که در حالت
رسمی قادر به حل آن نبودهاند و در شکل روزمره یا زمینه مشابه آن ،نسبت به مورد
کام ً
ال علمی ،بهتر عمل میکنند .افرادی که خودشان تجربه میکنند ،فعالیتهایشان را
کنترل کرده ،با شرایط تعامل برقرار میکنند و فرایندهای حل مسئله را کنترل میکنند.

نشریة علمی ـ پژوهشی
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فرضیه فرعی :1میزان دانش کسبشدة دانشآموزانی که با رویکرد زمینه ـ    محور
آموزش میبینند ،نسبت به دانشآموزانی که به روش سنتی (مرسوم) آموزش میبینند،
بیشتر است.
بــا اســتناد به نتایــج آزمون تحلیــل کوواریانــس F،محاسبهشــده ( )47/394و
ســطح معنــاداری ( )P< 0/05بیانگــر تأثیر مثبــت آموزش علوم تجربــی با رویکرد
زمینــه ـ    محــور بــر دانــش کسبشــدة دانشآموزان اســت .نتیجــه ایــن فرضیه با
پژوهشهای پیشــین مانند اوزی و توســان ( ،)2011رنی و پارکر ( )1996همسویی
دارد .در تبییــن نتایــج بهدســتآمده میتــوان گفــت در این رویکــرد دانشآموزان
بــرای حل مســئله و نوشــتن گــزارش نیاز بــه دانش دارنــد؛ اگر دانــش الزم برای
حــل مســئله را نداشــته باشــند ،درصــدد جســتوجوی آن برمیآینــد بنابرایــن،
دانــش در چنین روشــی ،بر اســاس اصــل «نیاز برای دانســتن» آموخته میشــود.
فرضیه فرعی :2میزان نگرش کسبشدة دانشآموزانی که با رویکرد زمینه ـ    محور
آموزش میبینند ،نسبت به دانشآموزانی که به روش سنتی (مرسوم) آموزش میبینند،
بیشتر است.
با اســتناد به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس F،محاسبهشــده ( )28/532و سطح
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معناداری ( )P< 0/05بیانگر تأثیر مثبت آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه ـ    محور
بر نگرش کسبشدة دانشآموزان است .نتیجه این فرضیه با پژوهشهای پیشین مانند
تکبایک ( ،)2010تورال ( ،)2013عبدینژاد ( )1388و جعفرزاده ( )1389همســویی
دارد .در تبییــن نتایج بهدســتآمده میتوان گفت که چــون در رویکرد زمینه ـ    محور
موضوعات درســی بر اســاس نیازهای شاگردان تنظیم میشــود میل و رغبت شاگرد
به آموختن بیشــتر میشــود .آموزش زمینه ـ    محور باعث ایجاد نگرش مثبت به علوم
تجربی میشود و وجود این نگرش مثبت باعث افزایش انگیزة فراگیران در یادگیری
موضوع شــده و در نتیجه فرایند یاددهی -یادگیری افزایــش خواهد یافت .بنابراین
استفاده از زمینههای مناسب یعنی زمینههایی که مورد عالقه دانشآموزان و مرتبط با
فعالیتهای خارج از مدرســه است میتواند منجر به ایجاد نگرش مثبت به علوم در
دانشآموزان شود.

فرضیــه فرعی :3میزان مهارت کسبشــدة دانشآموزانی که بــا رویکرد زمینه ـ   
محور آموزش میبینند ،نســبت به دانشآموزانی که به روش سنتی (مرسوم) آموزش
میبینند ،بیشتر است.
با اســتناد به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس F،محاسبهشده ( )101/043و سطح
معنــاداری ( )P< 0/05بیانگــر تأثیر مثبت آمــوزش علوم تجربی بــا رویکرد زمینه ـ   
محور بر مهارت کسبشــدة دانشآموزان اســت .با توجه به اینکه اکثر پژوهشهای
انجامشــده اثر آموزش زمینه ـ    محور را بر پیشــرفت تحصیلی بررسی نموده و برای
اندازهگیری میزان پیشــرفت تحصیلی تنها به مؤلفه دانشــی و نگرشی اکتفا کردهاند و
جنبه مهارتی مغفول مانده اســت ،لذا نتایج فرضیة فرعی  3در پژوهش حاضر از این
نظر منحصربهفرد بوده اســت .در تبیین نتایج بهدستآمده از فرضیة فرعی  3میتوان
گفت که در آموزش زمینه ـ    محور دانشآموزان از نظر مهارتی رشــد قابلمالحظهای
داشــتند و این امر میتواند به خاطر فعالیتهای مختلف آنان بر روی زمینه باشــد.
بهطــور مثال دانشآموزان از طریق بررســی موضوع انــرژی در محدودة خانه خود،
مهارتهــای زندگی از قبیل مدیریت انرژی و مســائل اقتصادی مربوط به آن آشــنا
میشوند.

بررســی میزان تأثیر آموزش بر ســه مؤلفه دانش ،نگــرش و مهارت متغیر
پیشرفت تحصیلی

انــدازة اثر بر اســاس ضریب اتا ،در مؤلفه دانــش  42/5درصد ،در مؤلفه نگرش
 30/8درصد و در مؤلفه مهارت  61/2درصد بوده است ،بنابراین در رتبهبندی میزان
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تأثیــر رویکرد آمــوزش زمینه ـ    محور بر روی مؤلفههای دانــش ،نگرش و مهارت با
توجه به ضریب اتا میتوان گفت بیشترین تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه ـ   
محور بر مهارت کسبشــدة دانشآموزان است .در تبیین این نتیجه میتوان گفت که
یکی از وظایف مهم دانشآموزان در رویکرد زمینه ـ    محور طراحی پژوهش اســت و
مهارت طراحی پژوهش مستلزم بهکارگیری همة مهارتهای دیگر از جمله مشاهده،
جمعآوری اطالعات ،برقراری ارتباط ،اندازهگیری ،کاربرد ابزار ،فرضیهسازی ،تفسیر
یافتهها و نتیجهگیری اســت .همچنین در این رویکرد دانشآموزان مهارتهای علمی
را در سطح وسیعی فراگرفته ،بهتناسب ظرفیت و توان خود رشد میکنند و راحتتر
میتوانند از دانشآموخته شده در زندگی واقعی استفاده کنند.
بهطورکلــی بــا توجه به نتایج پژوهــش حاضر میتوان ادعا کرد که اســتفاده از
رویکــرد زمینه ـ    محور در آموزش علوم تجربــی ،باعث موفقیت تحصیلی و افزایش
دانش ،نگرش و مهارت کسبشدة دانشآموزان شده است .در آموزش زمینه ـ    محور،
بــه خاطر اینکه مفاهیــم و موضوعات در موقعیتهای اصلــی و واقعی آنها به کار
گرفته میشــود موجب بالندگی دانشآموزان شده و در فعالیت گروهی بر روی زمینه،
ارتباطهای بیشــتری برای یادگیرنده ایجاد میشــود و میزان مشــارکت دانشآموزان
را در بحثهــای کالســی افزایــش میدهد و بــا تحریک طرحواره فکــری موجود
دانشآمــوزان ،چشــماندازهای جدیدی را برای حل مســائل و موضوعهای موجود
در زمینههای مختلف خلق میکند که پاســخ گوی نیازهای متنوع دانشآموزان است.
همچنیــن ،رویکرد زمینه ـ    محور با ایجاد فرصتهای متنوع یادگیری باعث میشــود
دانشآموزان ،دانش و فهم گستردهتری از مباحث مطرحشده به دست آورند.
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پیشنهادها

با توجه به تأثیر مثبت رویکرد زمینه ـ    محور بر پیشــرفت تحصیلی دانشآموزان،
پیشنهاد میشود معلمان نسبت به مراحل و اهمیت رویکرد زمینه ـ    محور آگاه شوند و
به تولید طرح درس مبتنی بر این رویکرد اقدام نمایند .به برنامه ریزان درسی پیشنهاد
میشود در تألیف کتب درسی علوم تجربی رویکرد زمینه ـ    محور را مورد توجه قرار دهند.
ـ با توجه به تأثیر مثبت رویکرد زمینه ـ    محور بر دانش کسبشدة دانشآموزان،
پیشنهاد میشود در آموزش علوم تجربی معلمان از یک زمینه مناسب استفاده
کننــد تا دانشآموزان با پژوهش بر روی زمینه و نوشــتن گزارش به یادگیری
معنادار برسند.
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ـ با توجه به تأثیر مثبت رویکرد زمینه ـ    محور بر نگرش کسبشدة دانشآموزان،
پیشنهاد میشود معلمان با مشارکت دانشآموزان زمینههای مناسبی که برگرفته
از زندگــی روزمــره دانشآموز و مورد عالقه آنهاســت ،برای درس طراحی
نموده و آن را در کالسهای خود اجرا نمایند.
ـ       با توجه به تأثیر مثبت رویکرد زمینه ـ    محور بر مهارت کسبشدة دانشآموزان،
پیشنهاد میشــود معلمان از قابلیتها و فرصتهایی که در این رویکرد برای
پــرورش مهارتهای مختلــف بر روی زمینههــای مرتبط بــا زندگی واقعی
دانشآموزان فراهم میشــود ،اســتفاده کرده و ضعف دانشآموزان را در این
حیطه برطرف کنند.
 به محققان نیز پیشــنهاد میشــود در پژوهشهای دیگری تأثیر این رویکرد رادر سایر دروس و مقاطع تحصیلی مورد بررسی قرار دهند.
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