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هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تدریس علوم تجربی، با استفاده از الگوی جدید مدیریت آموزش، بر 
پیشرفت درسی دانش آموزان پسر سال سّوم راهنمایی شهرستان بهارستان در سه حیطة دانش، نگرش 
و مهارت بوده است. در این پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه 
کنترل، دو کالس شامل 68 دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس )یک کالس 34  نفری به عنوان 
گروه کنترل و یک کالس 34 نفری به عنوان گروه آزمایش( از دو مدرسة پسرانه مشارکت داشتند. این 
دو کالس طی 14 جلسة 75 دقیقه ای در مدت هفت هفته با محتوای درسی یکسان )فصل ششم کتاب 
علوم تجربی س�ال س�ّوم راهنمایی: مبحث کار، انرژی و توان( آموزش دیدند. آموزش در گروه کنترل 
به روش سنتی و متداول و در گروه آزمایش بر اساس سناریوی تدریس الگوی مدیریت آموزش انجام 
گرفت. ابزار گردآوری اطالعات، آزمون دانشی معلم ساخته، پرسش نامة نگرش سنج احمدی )1389( و 
چک لیست مهارتی معلم ساخته، به ترتیب برای اندازه گیری پیشرفت درسی دانش آموزان در حیطه های 
دان�ش، نگرش و مهارت ب�ود. روایی، پایایی و اعتبار صوری و محتوایی ای�ن آزمون ها و میزان انطباق 
آن ها با اهداف آموزش�ی و محتوای موضوع مورد آموزش نیز به وسیلة تعدادی از اساتید علوم تربیتی 
و س�رگروه های درس�ی تأیید شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها با اس�تفاده از تی )t( مستقل و تحلیل 
کوواریانس نش�ان داد که پیشرفت درسی دانش آموزان گروه آزمایش در حیطه های دانش و مهارت به 
نحو معناداری بیش�تر از دانش آموزان گروه کنترل بوده، اما این تأثیر در حیطة نگرش معنادار نیست. 
بنابرای�ن، کاربس�ت ده گام الگوی جدید مدیریت آموزش در کالس ه�ای درس علوم تجربی به عنوان 

بستری مناسب جهت بهبود پیشرفت درسی دانش آموزان توصیه گردید.

الگویمدیریتآموزش،پيشرفتدرسی،علومتجربی،تحليلكوواریانس،اندازۀاثركليدواژهها:
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مقدمه
علوم تجربی همواره يکی از حوزه های مهم آموزش��ی در نظام های تعلیم وتربیت محس��وب شده 
اس��ت )مهرمحمدی، 1379(. ارتباط توس��عة کش��اورزی، صنعتی، اجتماعی و اقتصادی کش��ورهای 
توس��عه يافته با علوم تجربی و آموزش آن عاملی پذيرفته شده است. به همین دلیل از نظر متخصصان 
تعلیم وتربی��ت آموزش علوم در برنامه های درس��ی جوام��ع جايگاه خاصی دارد. ب��ه قول فتحی آذر 
)1381( درک صحیح از روش تفکر علمی و چگونگی استفاده از آن می تواند اعمال و رفتار پژوهشی 
را در فراگیران ش��کل داده و کش��ور را در رهايی از وابس��تگی های علمی، صنعتی و حتی فرهنگی و 

اقتصادی ياری دهد.
يکی از اهداف آموزش علوم در دورة آموزش عمومی در ايران آماده س��اختن دانش آموزان برای 
يادگیری مادام العمر اس��ت. به عبارت ديگر هدف کلی آموزش ع��لوم ايجاد مهارت در توانايی کسب 
س��واد علمی – فناورانه1 در دانش آموزان اس��ت. بنابراين، اهداف آموزش علوم در سه حیطة اصلی و 

اساسی دانشی، مهارتی و نگرشی به شرح زير در نظر گرفته می شود.

الف. دانس��تنی های ضروری: داش��تن اطالعاتی دربارة اصول و قوانین چهار زمینة اصلی علوم 
تجربی به يادگیری دربارة هر مفهوم و موضوع جديد دانش بش��ری کمک می کند. اولین زمینة علوم 
فیزيکی ش��امل فیزيک و شیمی است. اين علوم بیش��تر به بحث دربارة ماده، انرژی، تغییرات مواد و 
برهم کنش های ماده و انرژی می پردازد. دوم علوم زيس��تی اس��ت که محیط زنده را مورد بحث قرار 
می دهد. س��وم علوم زمین است که محیط غیرزنده را بررسی می کند و چهارم علم بهداشت است که 
به بهداش��ت بدن آدم��ی و محیط می پردازد. دانش آموزان باي��د در دورة آموزش عمومی مجموعه ای 
کافی از اصول و قوانین فیزيک، شیمی، زيست شناسی، زمین شناسی و بهداشت را بیاموزند تا بتوانند 
بر پاية اين اصول و قوانین دانس��تنی های مورد نی��از خود را فرا گیرند. برای مثال اگر دانش آموزی با 
مفاهیم اساس��ی »الکتريسیته و مغناطیس« آشنا نباشد، هرگز نمی تواند اصول کار يک دستگاه برقی را 
دريابد و از آن به صورت صحیح اس��تفاده نمايد )امانی تهرانی، دانش فر، حس��ینی، ارشدی و فرنوش، 

1382، ص. 2(.

ب. مهارت های ضروری: منظور از مهارت در واقع توانايی های مفید در زمینة علم آموزی است. 
به عبارت ديگ��ر، پرورش مهارت ه��ا در دانش آموزان، به منزلة آموختن »راه يادگیری« به آنان اس��ت. 
اين مهارت ها امروزه در جهان تحت عنوان »مهارت های فرآيندی2« ش��ناخته می شوند. اين مهارت ها 
عبارت اند از: مشاهده کردن، اندازه گیری، جمع آوری اطالعات، تفسیر يافته ها، فرضیه سازی، برقراری 

ارتباط، پیش بینی کردن، کاربرد ابزار و طراحی تحقیق و... )امانی تهرانی، 1379(.

ج. نگرش ه��ای ضروری: ارزش ها در آموزش وپرورش از اهمیت ويژه ای برخوردارند. در واقع 
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آموزش وس��یله ای الزامی برای نیل به ارزش ها است. اگر بتوان حتی تمامی سواد علمی مورد نیاز هر 
فرد را در اختیار او قرار داد اما ش��خصیت و نگرش های او در مسیر درست قرار نگیرد، هیچ مشکلی 
از مش��کالت جهان امروز حل نخواهد شد. بنابراين بايد در کنار دانش پايه و مهارت ها به هدف های 
نگرش��ی نیز توجه داش��ت. »هدف هايی همچون توج��ه به قانونمندی و نظم موج��ود در پديده های 
طبیع��ت و پی بردن به وجود خالق آن ها، قدردانی از مواهب طبیعی به عنوان نعمت های الهی، تماي�ل 
به هم�کاری گروهی، صب�ر و حوصله، مس��ئولیت پ�ذيری، درس��تکاری و راست گويی، تصمیم گیری 
مس��ئوالنه، احترام گذاش��تن به عقايد ديگران، اعتمادبه نفس، انعطاف پذيری در انديش��یدن، دوری از 
تعصب نابجا، تمايل به يادگیری، کنجکاوی، عالقه مندی به کار و تالش، حساس��یت نس��بت به حفظ 
بهداشت جسم و حفظ محیط زيست، میل به صرفه جويی در مصرف ماده و انرژی و دارا بودن تفکر 

نقاد و خالق، هدف های مهم نگرشی اند« )راهنمای تدريس، 1382، ص. 2(.

برنامة درس��ی ملی )1390(، اصول حاکم بر برنامة درس��ی علوم تجربی را به شرح زير بیان کرده 
است:

- دي��دگاه فطرت گ��رای توحیدی: دع��وت به کنجکاوی و انديش��یدن در خلق��ت خداوند، درک 
زيبايی های جهان آفرينش و درک اسرار و شگفتی های خلقت.

- تربی��ت يادگیرندگان��ی مادام العم��ر: اه��داف و برنامه های درس��ی علوم تجربی ب��ه قابلیت ها و 
توانمندی های آماده ساز فراگیران برای شرايط غیرقابل پیش بینی آينده بپردازد.

- ايجاد شايستگی )صالحیت(: برنامة درسی علوم تجربی بايد شرايط توانمند شدن فراگیرندگان در 
کارب��رد مهارت و دانش های خود در موقعیت های واقعی زندگی فراهم کند و از آن ها برای درک 

بهتر موقعیت و حل مسائل جديد ناآشنای گذشتة خود، استفاده کنند.
- فعالیت ه��ا و فرايندهای تفکر کودکان: کودکان رفتاری همچون دانش��مندان دارند و اگر به آن ها 

فرصت داده شود، در آزمايش و حل مسئلة ايجادشده توسط خود درگیر خواهند شد.
- يادگیری و باورهای ذهنی دانش آموزان: آموزش دهندگان علوم بايد بر موضوع چگونگی تغییر يا 

توسعة باورهای ذهنی دانش آموزان متمرکز شوند.
- تس��ريع ش��ناخت در فرآيند آموزش علوم: اس��اس کار آموزش علوم بايد افزايش توانايی فکری 
و اصالح فرايند تفکر در دانش آموزان از طريق درگیر کردن آنان در مهارت های تفکر س��طح باال 

باشد.
- زمینه ها و محیط های يادگیری مناس��ب و متنوع: برای ايجاد يک محیط يادگیری مناسب بايد هم 
شرايط فیزيکی کالس درس و هم زمینه های اجتماعی را در نظر گرفت. يادگیری از طريق همیاری 
يکي از مهم ترين زمینه های يادگیری است. در چنین کالس هايی وظیفة معلم سازمان دادن کالس 
از طريق ايجاد احساس وابستگی مثبت دانش آموزان به يکديگر است. دانش آموزان به جای مرجع 
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اصلی دانستن معلم، بايد به همکالسی های خود به عنوان مرجع مهم و باارزش يادگیری نگاه کنند.
- اصل توجه به هنجارهای استداللی در کالس درس علوم: در اين روش، استدالل برای بیان مطالب 

به ديگران و ترغیب و جلب توجه آن ها مورد استفاده قرار می گیرد.
- نق��ش زمینه ه��ا و موقعیت ه��ا در يادگیری علوم تجربی: مطالب درس��ی باي��د در بافتی )زمینه3( 
فرهنگی- اجتماعی و حقیقی آموزش داده ش��ود و در تمام مراحل تحصیلی، مس��ائل فرهنگی – 

اجتماعی از نظر دور نماند.
- يادگیری اجتماعی، يادگیری در عمل و يادگیری گروهی: بايد توجه داش��ت که کودکان از طريق 
مشاهدة رفتارهای تشويق کننده يا تنبیه کنندة افراد با ديگران، به ارزش معنوی فعالیت ها پی می برند 

و در جهت يادگیری و يا دوری جستن از آن، حرکت می کنند.
- نق��ش کار عملی در آموزش علوم: انجام کار عملی در مدارس برای تأمین اهداف مهم در فرايند 
آم��وزش و يادگی��ری علوم تجربی ضروری اس��ت. اين اهداف عبارت ان��د از: تقويت روش های 
ايجاد انگیزه، آموزش مهارت ها، غنا بخش��یدن به روش های يادگیری مفاهیم، توس��عه روش ها و 
نگرش های علمی نظیر تفکر آزاد، شفاف، آگاهانه و آينده نگر و نیز تقويت توانايی قضاوت منطقی 

در امور مختلف )دفتر برنامه ريزی و تألیف کتب درسی، 1390(.

پيشينةپژوهش
در پژوهش های نیمه تجربی بس��یاری، س��ودمندی الگوی مديريت آموزش در موفقیت تحصیلی و 
کسب ساير مهارت های يادگیرندگان در تدريس مباحث مختلف و مقاطع گوناگون درسی و تحصیلی 
نش��ان داده شده است. پژوهش بهرنگی، جعفری راد و عزيزی شمامی )1390( نشان می دهد که تفاوت 
معناداری میان نگرش های دانش��جويان داّل بر ارجحیت اس��تفاده از الگ��وی تدريس مديريت آموزش 
به جای الگوی س��نتی وج��ود دارد و فراگیران با به کارگیری الگوی تدري��س مديريت آموزش در باب 
شکل گیری ساختار مفهومی و درون سازی معنادار اطالعات به طور قابل مالحظه ای نسبت به استفاده از 
الگوهای سنتی در تدريس پیشی می گیرند. همچنین نتايج پژوهش کريمی و بهرنگی )2011( با عنوان 
»الگوی تدريس مديريت آموزش طی يک دهه استفاده از آن در ايران« خاطرنشان می سازد که با توجه 
به نظر کارشناسان و عملکرد فعلی در تدريس، اين مدل می تواند يکی از جايگزين های کاربردی برای 
روش های س��نتی تدريس باشد. بهرنگی و يوس��فی )1392( نیز کارکرد الگوی مديريت آموزش را، در 
ترکیب الگوهای تدريس برای افزايش توان دانش��ی، توان مهارتی و توان نگرش��ی دانش آموزان پس��ر 
پاي��ة اول راهنمايی در درس علوم تجربی که مش��غول به تحصی��ل در دو کالس 18 و 19 نفره بودند، 
مورد مطالعه قرار دادند، که نتیجة به دس��ت آمده بین میزان دانس��ته های دانش آموزان دو گروه آزمايش و 
گواه تفاوت معناداری را نش��ان نداد. البته با محاس��بة اندازة اثر و میانگین نمره های دانش آموزان گروه 
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آزمايش در کسب مهارت، نگرش و دانش به ترتیب نمره های صدکِی 92، 87 و 68 در توزيع نمره های 
دانش آموزان گروه گواه، حاکی از میزان متوس��ط اثر الگو در کس��ب دانش را نش��ان می داد. ذوقی پور 
)1392( در پژوهش خود تأثیر بس��زای الگوی مديريت آموزش را بر پیش��رفت تحصیلی دانش آموزان، 
س��المت س��ازمانی کالس درس و نیز توسعة نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به الگو، مستند ساخت. 
لطف��ی زاده )1392( در بررس��ی تأثیر الگوی مديريت آموزش در تدري��س درس مطالعات اجتماعی و 
گرايش به تس��هیم دانِش دانش آموزان دختر پاية اول متوس��طة منطقة چهار کرج نش��ان داد که الگوی 
مديريت آموزش تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی و تسهیم دانِش دانش آموزان دارد. تأثیر و کاربرد مثبت 
الگوی تدريس مديريت آموزش در پژوهش بهرنگی و کريمی )1392( در تدريس درس تاريخ هنر و 
جهان و درس های مش��ابه نشان داده ش��د. اين تأثیر در پژوهش بهرنگی )1389( جهت بررسی الگوی 
مديريت آموزش از منظر خالقیت در يادگیری و يادگیری خالقیت، ناظر بر تأثیر شگرف الگوی مورد 
نظر برای استفاده در يادگیرِی مبتنی بر خالقیت و عادت ورزی به خالقیت در يادگیری، در تمام دروس 

و در پايه های مختلف بود.
نتاي��ج پژوهش علیزاده )1388( با موضوع مديريت بر آم��وزش رياضی در پاية اول راهنمايی با 
اس��تفاده از الگوی مشارکتی جیگ ساو4 و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی و رشد مهارت های اجتماعی 
دانش آموزان پس��ر نش��ان داد که مديريت بر آموزش با استفاده از الگوی مش��ارکتی تأثیر بسزايی بر 
پیشرفت تحصیلی و رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارد. پژوهش کريمی )1390( نیز نشان 
می دهد که کاربس��ت الگوی تدريس مديريت بر آموزش باعث افزايش عملکرد تحصیلی هنرجويان 
پاية س��ّوم هنرس��تان های حرفه ای شهر تهران می ش��ود. زبرجدی )1393( اثربخشی الگوی مديريت 
آموزش رياضی بر پیش��رفت تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان پس��ر مدارس متوسطة شهرستان 

اسدآباد را تأيید کرد.
همچنین پژوهش های خارجی بس��یاری تأثیر آموزش به شیوه همیاری يا روش يادگیری مشارکتی 
را به عنوان اس��اس الگوی تأثیر مديريت آموزش بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان در دروس مختلف 
نشان می دهند؛ واگان5 )2002( تأثیرات آموزش به شیوه همیاری بر روی پیشرفت و نگرش دانش آموزان 
پاي��ة پنجم، از فرهنگ ه��ای مختلف اياالت متحدة آمري��کا، را مطالعه کرد و نش��ان داد که اين روش 
تأثیر مثبتی روی نگرش دانش آموزان نس��بت به درس رياضی و پیش��رفت تحصیلی آنان در اين درس 
دارد. گايس6 )2002( به بررس��ی تأثیر آموزش به ش��یوه همیاری بر پیش��رفت خواندن زبان انگلیس��ی 
به عن��وان زبانی خارجی، عزت نفس تحصیلی و احس��اس بیگانگی از مدرس��ه، در دانش آموزان دختر 
و پس��ر دبیرس��تانی پرداخت و نتیجه گرفت که اين روش نس��بت به روش س��نتی، پیشرفت خواندن 
زبان انگلیس��ی دانش آموزان را به طور چش��مگیری افزايش می دهد ولی تأثیری بر عزت نفس تحصیلی 
و احس��اس بیگانگی از مدرسة دانش آموزان ندارد. ويلسون7 )2002(، تأثیر آموزش به شیوه همیاری بر 
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پیشرفت و نگرش دانش آموزان اياالت متحدة آمريکا را بررسی نمود و نتیجه گرفت که اين روش تأثیر 
مثبتی روی نگرش دانش آموزان نس��بت به درس رياضی و پیش��رفت تحصیلی آنان در اين درس دارد. 
نیکولز8 )2002( اين موضوع را در يک کالس دبیرس��تانی و در درس هندس��ه مورد آزمايش قرار داد 
و نتیجه گرفت که دانش آموزان قرار گرفته در گروه يادگیری مش��ارکتی، نس��بت به دانش آموزان گروه 
گواه، کارآمدتر، دارای يادگیری هدف گرايانه تر و پیشرفت تحصیلی چشم گیرتر هستند. نکتة قابل توجه 
در مورد بس��یاری از اين پژوهش ها، نبود تعريف جامعی از پیش��رفت تحصیلی اس��ت. اين پژوهش ها 
پیش��رفت تحصیلی را معادل نمرة دانش آموز در ي��ک درس و يا معدل نمرات دانش آموز در پايان يک 
ترم تحصیلی دانس��ته اند. درحالی که در پژوهش حاضر به دلیل توجه به يک درس، پیش��رفت درسی از 
پیشرفت تحصیلی متمايز گشته و برای اندازه گیری آن هر سه حیطة دانش، مهارت و نگرش مورد توجه 
قرار گرفته است. ازاين جهت می توان پژوهش بهرنگی و يوسفی )1392( را جامع تر از بقیه دانست. در 
بسیاری از پژوهش ها، محقق در مرحلة اجرا از معلم کالس مورد آزمايش می خواهد که روال کاری خود 
را تغییر دهد و روش مورد نظر او را به کار گیرد. در اين صورت حتی اگر همه چیز دقیقاً مطابق انتظار 
پژوهشگر پیش برود، دانش آموزان وقتی متوجه شرايط تحقیق می شوند، واکنش های غیرواقعی از خود 
نشان می دهند که اين امر خود دقت نتايج تحقیق را زير سؤال می برد؛ البته در پژوهش حاضر، پژوهشگر 

تحقیق را در کالس رسمی خود و برای درس علوم تجربی انجام داده است.

 شکل  1.   مدل مفهومی تأثیر الگوی مدیریت آموزش بر پیشرفت درسی دانش آموزان                                                                                                                                   

دانش

مهارت

نگرش

1.  ساختاربندی مفاهیم و عناوین اصلی مبحث درسی در قالب رسم نقشه و نمودار
2.  تصویرسازی از عناوین کلی و جزئی مبحث درسی

3.  ارزیابی تکوینی آمادگی شاگرد براساس نقشه درس
4.  فرصت دادن به دانش آموزان برای نقد نمرۀ ارزشیابی معلم

5. ترسیم نمودار پیوند بین عناوین و زیر عناوین مبحث درسی به طور مستقل
6. مقایسۀ نمودار ترسیمی شاگرد با نمودار تهیۀ شده و کامل شدۀ اصلی او

7.  جورچین و آغاز استفاده از خالقیت شاگردان در یادگیری )تهیه نمودار مطلوب(
8. تدوین سناریوی تدریس محتوای درس )روایت تدریس(

9. اجرای برنامه تهیه شده برای آموزش درس
10. ارزشیابی پایانی از نوع کلینیکی و تأثیر آن بر شناسایی مشکالت یادگیری

الگوی مدیریت آموزش

سی
در

ت 
رف

ش
 پی

روشپژوهش
با توجه به ماهیت و اهداف پژوهش، روش اين پژوهش نیمه آزمايشی با استفاده از طرح پیش آزمون 

و پس آزمون با گروه کنترل توسط نمادهای زير بیان می شود:
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 جدول  1.   طرح پیش آزمون- پس آزمون مورد استفاده در پژوهش                                                                                                                                   

پس آزمونمتغیر مستقلپیش آزمونگروه ها

T1X T2 آزمایش

T1 _  T2 کنترل

ويژگی های اين طرح عبارت است از:
الف. از دو گروه آزمايش و کنترل استفاده شده است.

ب. هر دو گروه قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل مورد مشاهده و اندازه گیری قرار گرفته اند.
ج. در اين طرح منظور از »X« متغیر مستقل، »T1 « پیش آزمون و »T2 « پس آزمون است.

د. منظور از متغیر مستقل »الگوی مديريت آموزش علوم در ده گام متوالی« و آموزش سنتی است.

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری: جامعة آماری اين پژوهش کلیة دانش آموزان پس��ر س��ال سّوم 
راهنمايی شهرستان بهارستان )يکی از شهرستان های استان تهران( مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 
93-1392 می باش��د. نمونة پژوهش، بر اس��اس هدف پژوهش، دو کالس به تعداد 68 نفر منتخب به 
روش نمونه گیری در دس��ترس از دو مدرسة پسرانة نسیم شهر واقع در شهرستان بهارستان بود. از اين 
تعداد 34 نفر به عنوان گروه کنترل و 34 نفر به عنوان گروه آزمايش در نظر گرفته ش��دند. دلیل انتخاب 
گروه آزمايش و کنترل از دو مدرس��ة متفاوت توجه به عوامل تهديدکنندة روايی درونی از قبیل انتشار، 
تضعیف روحیه، همراهی با پژوهشگر و تالش جبرانی است. سعی شد همة عوامل احتمالی تأثیرگذار 
بر نتايج پژوهش در دو گروه آزمايش و کنترل رعايت ش��ود. از جمله اينکه: 1. هر دو مدرس��ه از نوع 
دولتی و عادی بودند و لذا امکانات آزمايشگاهی و تجهیزات فناوری تقريباً يکسانی داشتند. 2. تعداد کل 
دانش آموزان هر دو مدرسه تقريباً يکسان و تعداد دانش آموزان کالس های منتخب برای هر دو گروه، 34 
نفر بود. 3. معلم هر دو گروه، يک نفر بود و طبق برنامه عادی طرح درس س��االنه خود، تدريس فصل 
6 کتاب را در دو مدرسه با دو روش مختلف انجام می داد، تا احتمال واکنش های ساختگی دانش آموزان 

در صورت آگاهی از شرايط تحقیق، کاهش يابد.

ابزار گردآوری اطالعات: در اين پژوهش چون پیشرفت دانش آموزان در درس علوم تجربی همزمان 
در هر سه حیطة دانش، مهارت و نگرش مورد ارزيابی قرار می گیرد، بنابراين به منظور جمع آوری داده ها 
با هدف سنجش میزان پیشرفت درسی دانش آموزان از سه آزمون دانشی، مهارتی و نگرشی استفاده شد 
و در نهايت، برای محاس��بة نمرة پیشرفت درس��ی، از میانگین نمرات هر سه آزمون استفاده گرديد. در 

اينجا در مورد هرکدام توضیحاتی ارائه می شود.
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1. پیش آزمون و پس آزمون معلم س��اختۀ پیشرفت درس��ی دانش آموزان در حیطۀ دانش: برای 
اندازه گیری پیش��رفت درس��ی دانش آموزان در حیطة دانش از آزمون معلم س��اخته استفاده شد. 
سؤال های آزمون بر اساس تدوين جدول دو بعدی هدف- محتوا و شامل تمام سطوح شش گانة 
حیطة ش��ناختی و نیز ارزيابی از همة محتوای تدريس ش��ده از فصل 6 کتاب علوم س��ال سّوم 
راهنمايی در طول جلس��ه های آموزشی بود. اين آزمون در مرحلة مقدماتی شامل 25 سؤال بود 
و در يک کالس 32 نفری از دانش آموزان پس��ر س��ال سّوم راهنمايی يکی از مدارس منتخب به 
اجرا در آمد. سپس بر اساس ضريب دشواری، ضريب تمییز و ضريب آلفای کرونباخ، سؤاالت 
نامناسب شناسايی شد و تعداد سه سؤال حذف و دو سؤال اصالح گرديد. بدين ترتیب آزمون 

اصلی دارای 22 سؤال بود.

2. چک لیس��ت معلم ساختۀ پیش��رفت درس��ی دانش آموزان در حیطۀ مهارت: منظور از کسب 
مهارت ه��ای الزم در درس علوم تجربی، توانايی دانش آموزان در انجام کارهای عملی، گروهی 
و آزمايش��گاهی است. برای اندازه گیری پیشرفت درس��ی دانش آموزان در حیطة مهارتی نیز، از 
آزمون پژوهش��گر س��اخته با کمک 3 نفر از استادان علوم تربیتی و 5 نفر از دبیران علوم تجربی 
اس��تفاده شد. اين آزمون در مرحلة مقدماتی ش��امل 15 مهارت مورد انتظار درس علوم تجربی 
بود. پس از اجرای مقدماتی توس��ط يک دبیر علوم تجربی )غیر از خود پژوهش��گر( بر اس��اس 
ضريب دش��واری، ضريب تمییز و ضريب آلفای کرونباخ، و با مش��اورة استادان علوم تربیتی و 
دبیران علوم تجربی گويه های نامناسب شناسايی و سه مورد از آن ها اصالح شدند. بدين ترتیب 
چک لیس��ت ارزش��یابی از عملکرد دانش آموزان در کارهای گروهی و آزمايش��گاهی، شامل 15 

گويه تهیه و در پیش آزمون و پس آزمون از آن ها استفاده شد.

3. پرس��ش نامۀ نگرش س��نج دانش آموزان: برای س��نجش نگ��رش دانش آموزان از پرس��ش نامة 
نگرش س��نج علوم تجربی طراحی تدوين و اجرا ش��ده به وسیلة احمدی در سال 1389 استفاده 
ش��د. ضريب پايايی آزمون مذکور با تنظیم محتوای آن بر اس��اس اهداف نگرشی آموزش علوم 
تجربی، توسط طراح آن 0/871 تعیین گرديده است. وی محتوای گويه های آزمون را با استفاده 
از نظرات 3 نفر از صاحب نظران حوزة ارزشیابی و 6 نفر از سرگروه های آموزش علوم تجربی 
مورد تأيید قرار داده اس��ت. اين پرسش نامه شامل 30 گويه در مقیاس 4 درجه ای طیف لیکرت 
)خیل��ی ک��م، کم، زياد و خیلی زياد به ترتیب با نمره های 1، 2، 3 و 4( بود. پس از مش��اوره با 
اس��تادان و دبیران، اين تعداد به 25 گويه کاهش يافت، زيرا 5 گويه به دلیل عدم تناس��ب کافی 
با محتوای فصل 6 کتاب حذف ش��د. اجرای اين پرسش نامة 25 گويه ای در همة مراحل توسط 

مشاور مدرسه و در ساعات غیردرسی انجام گرفت.
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روايی صوری و محتوايی اين آزمون ها و میزان انطباق آن ها با اهداف آموزشی و محتوای موضوع 
مورد آموزش به وس��یلة 5 نفر از آموزگاران و س��رگروه های درسی و 3 نفر از اساتید علوم تربیتی تأيید 
و برای تعیین پايايی آزمون ها نیز از ضريب آلفای کرونباخ اس��تفاده ش��د. اين ضريب به ترتیب برای 
آزمون های دانش��ی، مهارتی و نگرش��ی 0/76، 0/80 و 0/89 به دست آمد که حاکی از پايايی قابل قبول 

برای آزمون های مذکور است.

ش��یوة اجرا: به منظور گردآوری داده های مورد نیاز ابتدا هر يک از آزمون ها به عنوان پیش آزمون به 
هر دو گروه آزمايش و کنترل ارائه و س��پس داده ها جمع آوری ش��د. تدريس در گروه آزمايش توس��ط 
معلم آموزش ديده و در کالس کنترل به شکل مرسوم هر دو گروه با استفاده از يک معلم، البته در گروه 
کنترل به ش��یوة مرس��وم و در گروه آزمايش با استفاده از الگوی مديريت آموزش انجام اجرا شد. برای 
اين منظور سناريوی آموزشی فصل ششم کتاب علوم پايه سّوم دورة راهنمايی، بر اساس ده گام الگوی 
مديريت آموزش، متناس��ب با موضوع درسی مورد نظر، تحت نظارت و راهنمايی بهرنگی و همکاری 
دانشجويان محقق طراحی گرديد و برای اجرا در اختیار معلم کالس گروه آزمايش قرار گرفت. تدريس 
در کالس تجربی به ش��کل مرس��وم و به طور کامل مبتنی بر تالش معلمان و سخنرانی های آنان دربارة 
مطالب بود. اجرای اين طرح 14 جلس��ه 75 دقیقه ای در هر دو کالس به طور برابر طول کش��ید. پس از 
طی دورة آموزشی همان آزمون ها به عنوان پس آزمون دوباره به هر دو گروه ارائه شد. در ادامه داده های 
اين مرحله با مرحله قبلی مورد مقايس��ه قرار گرفت تا تأثیر اس��تفاده از الگوی مديريت آموزش علوم 
تجربی بر پیشرفت درسی دانش آموزان مورد بررسی قرار گیرد. الزم به توضیح است که پژوهشگر سعی 
کرد همة عوامل احتمالی تأثیرگذار بر نتايج پژوهش در دو گروه آزمايش و کنترل، به جز الگوی تدريس 
مديريت آموزش و آموزش سنتی )متغیرهای مستقل( يکسان باشند تا اين اطمینان حاصل شود که اگر 
تفاوت يا تفاوت هايی در میزان پیشرفت درسی دانش آموزان مشاهده می شود، ناشی از تأثیر به کارگیری 
الگوی تدريس مديريت آموزش است. بدين منظور اجرای هر يک از آزمون ها، هم در پیش آزمون و هم 

در پس آزمون، در جلسات مشابه 75 دقیقه ای و توسط يک فرد انجام شد.

روایتتدریسمباحثدرسیعلومتجربیبراساسدهگامالگویجدیدمدیریتآموزش
 é بخش اول: فعالیت های قبل از تدریس

گروه بندی: برای اين منظور از الگوی جیگ س��او استفاده می شود؛ الگويی که در سال 1978 توسط 
»الیوت آرونس��ون9« ابداع ش��ده و در سال 1986، مورد بازبینی و اصالح قرار گرفته است. ازآنجاکه در 
اين الگو هر موضوع درسی به قسمت ها يا تکه های متعددی تقسیم شده و هر يک از دانش آموزان پس 
از گروه بندی، مسئول يادگیری بخشی از موضوع درسی می شوند، تا در نهايت همگی به تمام تکه های 
موضوع تسلط پیدا کنند، آن را جیگ ساو نامیده اند که در زبان انگلیسی به معنای »پازل« يا »جورچین« 
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اس��ت )هدين10، 2003(. در الگوی جیگ ساو دانش آموزان معموالً برای مطالعة يک فصل از يک کتاب 
درس��ی گروه بندی می ش��وند. پس ازآن هرکدام از اعضای هر گروه يک قسمت از اين فصل را مطالعه 
می کند و مس��ئول آموزش آن قس��مت به ساير اعضای گروه خود می ش��ود. البته برای افزايش احتمال 
صحت گزارش افراد، در جلس��ة يادگیری آن درس، هر دانش آموز قبل از ارائه گزارش به گروه اصلی، 
با اعضای گروه های ديگر که مس��ئولیت مطالعة بخش مش��ابهی را به عهده دارند، گروه جديدی به نام 
»متخصصان« تشکیل می دهند تا ضمن تبادل اطالعات با آن ها، در آن موضوع ماهر و خبره شوند و نحوة 
ارائة آن را تمرين کنند. س��پس هر فرد به گروه اصلی خود بازمی گردد و آنچه را آموخته اس��ت با ساير 
اعضای گروه در میان می گذارد. بدين ترتیب برای هر عضو گروه، تنها راه دس��تیابی به همة اطالعات 
درس، گوش دادن دقیق به گزارش همة اعضای گروه اس��ت )بهرنگی و آقاياری، 1383(. در اينجا نیز 
دانش آموزان کالس به 6 گروه 5 يا 6 نفره تقسیم می شوند و در هر گروه شمارة هر دانش آموز مشخص 
می شود. بهتر است در تعیین تعداد اعضای هر گروه به تناسب تعداد گروه ها و تعداد اعضای هر گروه 
با حجم و اهمیت موضوع درسی، زمان تخصیص داده شده به درس، تعداد دانش آموزان کالس، چیدمان 
میز و نیمکت های کالس، وضعیت درسی دانش آموزان، عاليق دانش آموزان و مسائلی از اين قبیل توجه 

شود.

تقسیم کار و تعیین تکالیف: قسمتی از درس در نظر گرفته شده برای تدريس، به 6 قسمت تقسیم 
شد. در اينجا دو نکته قابل توجه است؛ اّول الزم نیست تعداد اين قسمت ها برابر باشند و در انجام اين 
کار می ت��وان به مواردی از قبیل تقس��یم بندی کتاب و اهمیت موضوع توجه نمود. دّوم الزم اس��ت در 
صورتی که تعداد اعضای گروه ها برابر نباشند، تعداد اعضای کوچک ترين گروه مبنا قرار گیرد. پس ازاين 
تقسیم بندی هر دانش آموز عالوه بر مطالعة کل درس، موظف می گردد قسمت مربوط به خود را با تعمق 
بیش��تر مطالعه و برای آن تصويرس��ازی کند و نیز فلش کارت )کارت های به اندازة A6 برای نوش��تن 
کلمات کلیدی درس بر روی آن ها( تهیه نمايد. همچنین مطالب جنبی مورد نیاز را از منابع مختلف مثل 

اينترنت جمع آوری و به طورکلی خود را برای ارائة موضوع به ديگران آماده نمايد.

گام اول. ساختاربندی مفاهیم و عناوین اصلی مبحث درسی در قالب رسم نقشه و نمودار: در 
اين مرحله از الگوی مديريت آموزش علوم تجربی، به دانش آموز تکلیف می شود که در منزل و قبل از 
تشکیل کالس، مفاهیم و عناوين اصلی مبحث درسی )فصل 6: کار، انرژی و توان( را به شکل نقشه ای 
از مفاهیم مرتبط در آورد. دانش آموز نیز با هدف ايجاد زمینه و از پیش س��ازمان دادن به آمادگی ذهنی 
خود، نمودار پیوند عناوين و زيْرعناويِن مبحث درسی مورد نظر را می کشد و با خود به کالس می آورد. 
تهیة نمودار پیوند مفاهیم در الگوی مديريت آموزش از اين نظر بیشتر کاربرد دارد و مفید است که اوالً 
نمودار به عنوان يک پیش سازمان دهنده به ذهن عمل می کند، ثانیاً توسط شاگرد و نه معلم تهیه می شود، 
و ثالثاً شاگردان در بررسی و اصالح آن مشارکت دارند )بهرنگی، 1391(. اين مرحله از الگوی مديريت 
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بر آموزش را می توان عملیاتی کردن نظرات آزوبل و برونر )2004( دانست، زيرا آن ها معتقدند فرد بايد 
مفاهیم مباحث دانش مربوط در رشتة علمی را به همان طريق سازمان يافتن دانش، در ذهن خود خلق 

کند و به نحوی ساخت دهد که ساخت دانش و ساخت ذهن شاگرد از آن دانش در عمل يکی شود.
بهرنگی )1390، به نقل از جويس، ويل و کالهون11، 2004( اذعان می دارد که هر رشتة علمی دارای 
س��اختاری از مفاهیم و يا قضايای س��ازمان يافته به طور سلسله مراتبی است. يعنی در باالترين طبقة هر 
رش��تة علمی تعدادی از مفاهیم بسیار وسیع و مجرد وجود دارند و مفاهیم مجسم تر در سطوح پايین تر 

سازمان آن قرار می گیرند.

گام دوم. تصویرس��ازی از عناوی��ن کل��ی و جزئی مبحث درس��ی: طی اج��رای گام دّوم نیز از 
دانش آموزان خواسته می شود مبحث مربوط به خود را مطالعه کنند و دريافت خود را به صورت مصّور 
به کالس بیاورند. استفاده از تصوير برای نشان دادن دريافت مفهوم يکی از ويژگی های کم نظیر الگوی 
مديريت آموزش اس��ت. اس��تفاده از آن می تواند به ارتقای س��طح درک متقابل بین معلم و دانش آموز 
بیانجامد. معلم با مالحظة تصاوير تهیه ش��ده توس��ط دانش آموز می تواند به آنچه درون ذهن او دربارة 

مفاهیم گوناگون می گذرد پی برده و بازخورد مناسب را ارائه دهد.
انجام گام های اّول و دّوم الگوی مديريت آموزش توس��ط ش��اگردان، قبل از ورود به کالس درس 
علوم تجربی، فرصت خوبی است برای آشنايی آنان با ساختار درس مورد نظر، شناسايی عناوين اصلی 
و فرعی موضوع درس در قالب نمودار يا نقشه پیوند آن ها؛ همراه با ايجاد تصاوير سادة خطوريافته به 
ذهن آن ها در مورد هر عنوان. اين مراحل در واقع همان »پیش سازمان دهنده به شکل جديد است و معلم 
بدون ش��رح و تفس��یر، بلکه و با فعال ساختن شاگردان آنان را پیش از آغاز تدريس در جريان موضوع 

درس قرار می دهد«.

é بخش دّوم: فعالیت های حین تدریس
گام سّوم. ارزیابی تکوینی آمادگی شاگرد بر اساس نقشه درس: در اين مرحله از الگوی مديريت 
آم��وزش علوم تجربی، معلم در آغ��از درس و هنگام حضوروغیاب به منظور کنترل تولیدات و ذهنیات 
دانش آموزان از تکالیف آنان ارزشیابی به عمل می آورد. معلم با نگاهی کلی به تصاوير خلق شدة شاگردان 
به تمايز اس��تعداد خالقة آن ها توجه می کند و به نمودارها و تصويرسازی های آن ها برحسب کیفیت و 
میزان تناس��ب با موضوع درس��ی، نمرات A ،B ،C و... می دهد. از خود دانش آموزان نیز می خواهد به 

نمودار پیوند مفاهیم و تصاوير تهیه شده يکديگر توجه نمايند.

گام چهارم. فرصت دادن به دانش آموزان برای نقد نمرة ارزش��یابی معلم: شاگردان اين کار را ابتدا 
در گروه اصلی خود مطرح می کنند و سپس، در صورت متقاعد نشدن، از طريق شاگرد ثالثی به معلم اعالم 
می نمايند. هر يک از شاگردان معترض به نمرة خود، در گروه خود، با شاگردان با نمرة باالتر صحبت می کند 
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و اگر متقاعد نشد شاگردِ با نمرة باالتر به طور غیرمستقیم اعتراض او را به معلم منعکس می سازد.

گام پنجم. ترسیم مجدد نمودار پیوند بین عناوین و زیر عناوین مبحث درسی به طور مستقل: 
در اين گام، از دانش آموزان خواس��ته می ش��ود پس از بحث و تبادل نظر با همتايان خود در گروه های 
ديگر- يعنی دانش آموزان هم ش��ماره که مس��ئول بررس��ی عناوين يکسانی می ش��وند- با استفاده از 
نمودار، فلش کارت و تصاوير خود، به گروه های اصلی مراجعت نموده و به طور مس��تقل نقش��ة کلی 
فصل را از ذهن خويش بر روی کاغذ بیاورند. برای اين کار، معلم، زمان را مشخص نموده و پس از 

اتمام آن از دانش آموزان ارزشیابی به عمل می آورد.

گام شش��م. مقایس��ۀ نمودار ترس��یمی دانش آموز با نمودار کامل و اصل��ی او: هدف از اين 
کار پی ب��ردن دانش آم��وز به میزان درس��تی تصور خود از نمودار پیوند مفاهیم اس��ت. در اين مرحله 
دانش آموزان با مشورت با يکديگر و مقايسة کار خود با دوستانشان، از طرز تفکر و نوع نگاهشان به 
درس مطلع می شوند و با اين مشارکت به تکمیل زمینة ذهنی خود از مطالب کمک می کنند )بهرنگی، 
1390(. همچنین در اين گام دانش آموز پی می برد که س��اخت شناخت ذهن او با دانش اصلی چقدر 
تفاوت دارد. به قول ديويد آزوبل س��طِح قدری باالتر دانِش درس��ی از س��اخت دانِش ش��اگرد از آن 

مبحث در ذهن موجب برانگیختن شاگرد برای يادگیری مطلب جديد می شود.

گام هفتم. جورچین و آغاز استفاده از خالقیت شاگردان در یادگیری )تهیه نمودار مطلوب(: 
در اين گام از الگوی مديريت آموزش علوم تجربی، دانش آموزان جورچین مستخرج از نقشة موجود 
را تکمی��ل نموده و با همکاری يکديگر بر روی نقش��ه ای کلی، توافق می کنن��د. اين نمودار در واقع 

به عنوان نمودار مطلوب آموزش مباحث درسی در الگوی مديريت آموزش محسوب می شود.

گام هشتم. تدوین سناریوی تدریس محتوای درس )روایت تدریس(: اين گام از الگوی تدريس 
مديريت آموزش علوم تجربی، اولین مرحله از وظیفة طراحی برنامة اجرايی مديريت آموزش است. با 
پشت سر گذاشتن گام های قبل، معلم و شاگردان در اين مرحله از الگوی مديريت آموزش، در کالس 
درس ب��ا همکاری يکديگر در جريان تدوين رئوس و محتوای مطالب درس��ی در س��ناريوی تدريس 
دلخواه قرار می گیرند و برنامة روايت تدريس مطلوب را با لحاظ نمودن الگوهای تدريس و تکنولوژی 
آموزشی مناسب آن مبحث درسی تدوين می نمايند. در اينجا منظور از تکنولوژی همان طراحی آموزشی 
است که شامل پنج مرحلة تحلیل12، طراحی13، توسعه14، اجرا15 و ارزشیابی16 می باشد. يعنی ابتدا تحلیلی 
از شرايط يادگیرندگان، اهداف و موقعیت به عمل آورده، سپس بر اساس اهدافی که از نیازها استخراج 
نموده ايم به طراحی می پردازيم، يعنی نقش��ة راه رس��یدن به آن اهداف را ترسیم می کنیم. در مرحلة بعد 
اين طراحی را بايد در قالب رسانه يا مواد آموزشی تولید کنیم. سپس نوبت به اجرا رسیده و در نهايت 
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به ارزشیابی مواد آموزشی تولیدشده می پردازيم.

گام نهم. به کارگیری برنامۀ تهیه ش��ده برای آموزش درس: در اين گام از معلم حرفه ای آش��نا به 
الگوی مديريت آموزش انتظار می رود بتواند بین سبک های آموزش خود، سبک های يادگیری شاگردان، 
سبک موجود محتوای تدوين يافتة درس و باالخره سبک محیطی مناسب و پاسخگو به الگوی مديريت 
آموزش هماهنگی و انسجام ايجاد کند. معلم برحسب سبک آموزش خود، سبک يادگیری شاگردان و 
سبک و شرايط حاکم بر کالس درس و عناصر تدريس، الگوی مناسب آموزش را انتخاب کند و طرح 

درس خود را با استفادة مناسب از تکنولوژی به اجرا در می آورد. 
معلم در تمام مدت از سخنرانی و ادارة يک سوية کالس پرهیز می کند و شاگردان را در جريان کلیة 
مراحل يادگیری و موضوع درس قرار می دهد. در اين مرحله انتخاب و اجرای الگوی تدريس مشارکتی 
از نوع جیگ ساو يا الگوی اساسی مشارکتی در مديريت آموزش برحسب شرايط کالس انجام می شود.

éبخش سوم: فعالیت های پس از تدریس
گام دهم. ارزش��یابی پایانی از نوع کلینیکی از آثار آموزشی و پرورشی برنامۀ اجراشده و تأثیر 
آن بر شناس��ایی مش��کالت یادگیری: ارزيابی در اين مرحله از الگوی مديريت آموزش علوم تجربی، 
به منظور آگاهی معلم و دانش آموزان از میزان توفیق خود در امر آموزش و يادگیری است. اين ارزيابی 
نهايی از میزان يادگیری و آثار آموزش��ی و پرورش��ی بر شاگردان با مشارکت خود آنان سبب بازخورد 

مثبت در تکمیل يادگیری آنان می شود.

ش��یوة تجزیه وتحلیل داده ها: در پژوهش حاضر نرم افزار SPSS ب��رای تجزيه وتحلیل داده ها به 
 )t( کار رفت. ضمنًا، در آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در آمار اس��تنباطی، از آزمون تی
مستقل برای بررسی معناداری تفاوت میانگین های دو گروه آزمايش و کنترل، در پس آزمون پیشرفت 
درسی، و از تحلیل کوواريانس برای اطمینان از عدم تأثیر پیش آزمون در نتايج پس آزمون استفاده شد. 
در ادامه اندازة اثر17 به منظور موثق تر س��اختن نتیجة پژوهش به کار گرفته شد. اندازة اثر اقدامی ساده 
برای کّمی کردن اختالف بین دو گروه يا گروه های مش��ابه در طول زمان و نش��ان دادن اين اختالف 
بر اس��اس ش��اخص Z است . اندازة اثر مقیاسی رايج در محیط های آموزشی و راهی برای اندازه گیری 

خاص اثربخشی است )کو18، 2012(.

یافتههایپژوهش
فرضیۀ اصلی پژوهش: اس��تفاده از الگوی مديريت آموزش، در مقايس��ه با روش متداول و سنتی، 
تأثیر بیشتری بر پیشرفت درسی دانش آموزان دارد. در جدول 2 میانگین و انحراف معیار نمرات پیشرفت 

درسی دانش آموزان در نمونة مورد مطالعه گزارش شده است.
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جدول  2.   میانگین و انحراف معیار نمرات پیشرفت درسی دانش آموزان در گروه های کنترل و آزمایش                                                                                                                                   

تفاضل میانگین های پس آزمونپیش آزموننوع آزمون
پیش آزمون و 

پس آزمون انحرافمیانگینمؤلفهگروه
انحراف میانگین معیار

معیار

کنترل

6/541/7310/912/084/38پیشرفت درسی

مؤلفه ها

3/861/7712/262/398/40دانشی

5/841/728/182/212/34مهارتی

9/911/7012/301/652/39نگرشی

آزمایش

6/401/6114/062/668/20پیشرفت درسی

مؤلفه ها

3/401/8615/722/6812/32دانشی

5/501/3414/993/199/49مهارتی

10/291/6313/092/102/80نگرشی

در تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تی )t( مستقل برای بررسی معناداری تفاوت بین میانگین های 
نمرات دو گروه کنترل و آزمايش اس��تفاده شد. بنابراين، ابتدا پیش فرض های اين آزمون طبق جدول 3 

مورد بررسی قرار گرفت.

جدول  3.   نتایج بررسی پیش فرض های آزمون تی )t( مستقل برای معناداری تفاوت بین میانگین های نمرات دو گروه                       

توضیحسطح معناداریپیش فرض هاردیف

1
استقالل اعضای دو گروه 

)مستقل بودن(
هیچ یک از اعضای گروه گواه عضو گروه آزمایش و یا 

بالعکس نیستند.

p > 0/05 بنابراین توزیع داده ها طبیعی است.0/172طبیعی بودن توزیع2

p > 0/05 بنابراین واریانس ها همگون هستند.0/242همگونی واریانس ها3

با توجه به مندرجات جدول 3 و رعايت تمام پیش فرض های آزمون آماری، از آزمون تی )t( مستقل 
استفاده شد. در جدول 4 نتیجة آزمون تی )t( مستقل برای معناداری تفاوت بین میانگین های نمرات دو 

گروه کنترل و آزمايش ارائه شده است.
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جدول  4.   نتیجۀ آزمون تی )t( مستقل                                                                                                                                     

متغیر
آزمون تی )t( مستقل

tدرجة آزادیسطح معناداری

0/001667/051پیشرفت درسی

0/001665/624دانش

0/0016610/244مهارت

0/088661/733نگرش

 p > 0/05 است و چون p = 0/001 برابر 7/051 و t چنانچه در جدول 4 مش��اهده می ش��ود مقدار
می باش��د، می توان نتیجه گرفت که بین میانگین های دو گروه کنترل و آزمايش تفاوت معناداری وجود 
دارد. به عبارت ديگر، تدريس علوم تجربی با الگوی مديريت آموزش در گروه آزمايش، تفاوت معناداری 
در پیشرفت درسی دانش آموزان دو گروه ايجاد کرده است. البته اين امر می تواند ناشی از تأثیر پیش آزمون 
باشد. به همین دلیل در ادامه به منظور کنترل اثر پیش آزمون و باال بردن دقت تحلیل ها با استفاده از تحلیل 
کوواريانس تأثیر پیش آزمون از نتايج پس آزمون حذف شد. بدين منظور، ابتدا پیش فرض های اين آزمون 

طبق جدول 5 مورد بررسی قرار گرفت.

جدول  5.   نتایج بررسی پیش فرض های تحلیل کوواریانس برای معناداری تأثیر الگوی مدیریت آموزش                                                                                                                                  

سطح Fپیش فرض هاردیف
توضیحمعناداری

p > 0/05 بنابراین توزیع داده ها طبیعی است.0/172-طبیعی بودن توزیع نمرات1

p > 0/05 بنابراین واریانس ها همگون هستند.0/242-همگونی واریانس ها2

با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد.--پایایی پیش آزمون3

پیش آزمون قبل از تدریس اجرا شد.--اجرای پیش آزمون4

فقط یک پیش آزمون وجود دارد.--همبستگی پیش آزمون ها5

p > 0/05 بنابراین شیب ها همگون هستند.1/9330/169همگونی شیب رگرسیون6

همبستگی پیش آزمون و 7
روش تدریس

p >0/05 بنابراین پیش آزمون و روش تدریس 7/0000/010

همبستگی دارند.
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با توجه به مندرجات جدول 5 و رعايت تمام پیش فرض های تحلیل کوواريانس، بنابراين از تحلیل 
کوواريانس استفاده شد. در جدول 6 نتیجة تحلیل کوواريانس داده ها ارائه شده است.

جدول  6.   نتیجه پس آزمون پیشرفت درسی دانش آموزان گروه های کنترل و آزمایش                                                                                                                                   

مجموع مجذورات منبع
مرتبة 3

درجه 
آزادی

میانگین 
سطحFمجذورات

اتا معناداری

281/6091281/60959/4380/0010/478مقدار ثابت

33/167133/1677/0000/0100/097 پیش آزمون

257/9631257/96354/4470/0010/456روش تدریس

307/961654/738خطا

11492/36968کل

ج��دول 6، خالصة تحلیل کوواريانس داده ه��ا )p>0/05 و p = 0/001( و 54/447 = )65 و F )1 حاکی از 
معناداری تأثیر استفاده از الگوی مديريت آموزش نسبت به الگوهای سنتی در پیشرفت درسی دانش آموزان 
است. به عبارت ديگر، تفاوت ايجادشده در میزان پیشرفت درسی بین دانش آموزان دو گروه گواه و آزمايش 

ناشی از به کارگیری الگوی مديريت آموزش بوده و پیش آزمون تأثیر معناداری بر آن نداشته است.
برای بررس��ی فرضیه های فرعی پژوهش نیز از آزمون های آماری تی مس��تقل و تحلیل کوواريانس 
استفاده شده است. در اينجا نیز همانند فرضیة اصلی تمام پیش فرض های هر دو آزمون رعايت شده و 

نتايج آزمون ها در جدول 7 آمده است.

فرضيههایفرعیپژوهش
1. اس��تفاده از الگوی مديريت آموزش در مقايس��ه با روش متداول و سنتی تأثیر بیشتری بر پیشرفت 
 درس��ی دانش آم��وزان در حیط��ة دان��ش دارد. طبق مندرجات ج��دول 7، مقدار t براب��ر 5/624 و

 p = 0/001 است و چون p > 0/05 می باشد، می توان نتیجه گرفت بین میانگین های دو گروه کنترل 
و آزماي��ش تفاوت معن��اداری وجود دارد. به عبارت ديگر تدريس عل��وم تجربی با الگوی مديريت 
آموزش در گروه آزمايش، تفاوت معناداری در میزان دانش کسب ش��دة دانش آموزان دو گروه ايجاد 
کرده است. البته اين امر می تواند ناشی از تأثیر پیش آزمون باشد. به همین دلیل الزم است با استفاده 
از تحلیل کوواريانس تأثیر پیش آزمون را از نتايج پس آزمون حذف نمود. در جدول 7 خالصة تحلیل 
کوواريانس داده ها )p > 0/05 و p = 0/001( و 32/123 = )65 و F )1 بیانگر معناداری اثر اس��تفاده از 
الگوی مديريت آموزش در تدريس علوم تجربی بر پیشرفت درسی دانش آموزان در حیطة دانش حتی 
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با حذف اثر پیش آزمون اس��ت. مقدار 0/331 ضريب اتای مشاهده ش��ده در جدول 7 نیز به معنی %33 
تفاوت در میزان دانش کسب شدة گروه آزمايش ناشی از تأثیر به کارگیری الگوی مديريت آموزش است. 
بنابراين فرضیة فرعی اّول تأيید می شود. به عبارت ديگر تدريس علوم تجربی با الگوی مديريت آموزش 
در گروه آزمايش، تفاوت معناداری در میزان دانش کسب شدة دانش آموزان دو گروه ايجاد کرده است.

جدول  7.   نتایج آزمون های تی )t( مستقل و تحلیل کوواریانس برای هر یک از ابعاد پیشرفت درسی                                                                                                                                   

مؤلفه ها
ضریب اتاتحلیل کوواریانسآزمون تی )t( مستقلآزمون لوین

)اندازة اثر( سطح 
سطح Fمعناداری

معناداری
درجه 
سطح tآزادی

Fمعناداری

0/1522/0990/001665/6240/00132/1230/331دانش

0/1831/8110/0016610/2440/001108/4020/625مهارت

0/5910/2920/088661/7330/1232/4440/036نگرش

2. استفاده از الگوی مديريت آموزش در مقايسه با روش متداول و سنتی تأثیر بیشتری بر پیشرفت 
درس��ی دانش آم��وزان در حیطة مهارت دارد. طبق مندرجات جدول 7، مق��دار t برابر 10/244 و 
p = 0/001 است و چون p > 0/05 می باشد، می توان نتیجه گرفت که بین میانگین های دو گروه 
کنت��رل و آزمايش تفاوت معناداری وج��ود دارد. خالصة تحلیل کوواريانس داده ها )p > 0/05 و 
p = 0/001( و 108/402 = )65 و F )1 به منظور حذف تأثیر پیش آزمون از نتايج پس آزمون، نیز بیانگر 
معنادار بودن اثر استفاده از الگوی مديريت آموزش بر مهارت های کسب شدة دانش آموزان با حذف 
اثر پیش آزمون است. مقدار 0/625 برای ضريب اتای مؤلفة مهارت طبق جدول 7 نیز به معنی آن 
است که 62/5% تفاوت در میزان مهارت های کسب شدة گروه آزمايش، ناشی از تأثیر به کارگیری 
الگوی مديريت آموزش است. بنابراين فرضیة فرعی دوم نیز تأيید می شود. به عبارت ديگر تدريس 
علوم تجربی با الگوی مديريت آموزش در گروه آزمايش، تفاوت معناداری در میزان مهارت های 

کسب شدة دانش آموزان دو گروه ايجاد کرده است.
3. اس��تفاده از الگوی مديريت آموزش در مقايس��ه با روش متداول و س��نتی تأثیر بیشتری بر پیشرفت 
 درس��ی دانش آم��وزان در حیط��ة نگ��رش دارد. طبق مندرجات ج��دول 7، مقدار t براب��ر 1/733 و
 p = 0/088 اس��ت که چون p <0/05 اس��ت، می توان نتیجه گرفت بین میانگین های دو گروه گواه 
و آزماي��ش تفاوت معن��اداری وجود ندارد. به عبارت ديگر تدريس عل��وم تجربی با الگوی مديريت 
آم��وزش در گروه آزمايش، تف��اوت معناداری در نگرش دانش آموزان دو گروه ايجاد نکرده اس��ت. 
البته اين امر نیز ممکن اس��ت متأثر از اجرای پیش آزمون باش��د. به همین دلیل الزم اس��ت با استفاده 
از تحلی��ل کوواريانس تأثیر پیش آزم��ون را از نتايج پس آزمون حذف نمود؛ درحالی که همان طور که 
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 در ج��دول 7 مش��اهده می ش��ود، خالصة تحلیل کوواريان��س داده ه��ا )p > 0/05 و p = 0/123( و
 2/244 = )65 و F )1 نیز بیانگر آن اس��ت که اثر اس��تفاده از الگوی مديريت آموزش در تدريس علوم 
تجربی بر پیش��رفت درس��ی دانش آموزان در حیطة نگرش حتی با حذف اثر پیش آزمون نیز معنادار 
نیست. مقدار 0/036 برای ضريب اتا نیز به معنی 3/6% تفاوت در میزان بهبود نگرش گروه آزمايش 
ناش��ی از تأثیر به کارگیری الگوی مديريت آموزش اس��ت. بنابراين فرضیة فرعی س��ّوم رد می شود. 
به عبارت ديگر تدريس علوم تجربی با الگوی مديريت آموزش در گروه آزمايش، تفاوت معناداری در 

نگرش دانش آموزان دو گروه ايجاد نکرده است.

اندازة اثر الگوی مديريت آموزش بر پیشرفت درسی: اندازة که اثر شاخصی برای بزرگی اثر آزمايش 
است، برخالف آزمون های معناداری، مستقل از حجم نمونه بوده و حوزة وسیعی از فرمول های محاسبه 
برای آن موجود اس��ت )روزنو و روزنتال19، 2003(. اما آنچه در اينجا مورد استفاده قرار گرفته دو مورد 
است: يکی ضريب اتا که بخشی از خروجی تحلیل کوواريانس در برنامة SPSS است و دومی d کوهن 

که از فرمول زير قابل محاسبه است:
 )میانگین گروه گواه - میانگین گروه آزمایش(

) انحراف معیار گروه گواه( 
= اندازه اثر

با اس��تفاده از اين دو روش اندازة اثر الگوی مديريت آموزش بر پیش��رفت درس��ی دانش آموزان به 
شرح زير است:

چنانچه در جدول 8 آمده اس��ت؛ اندازة اثر بر اس��اس ضريب اتا، برای پیش��رفت درس��ی %45/6، 
ب��رای مؤلفة دانش 33/1%، ب��رای مؤلفة مهارت 62/5% و برای مؤلفة نگرش 3/6% بوده اس��ت. همین 
مقادير با استفاده از فرمول کوهن به ترتیب 1/51، 1/54، 3/08 و 0/45 می باشد. بنابراين می توان گفت 
بیشترين تأثیر تدريس علوم تجربی با الگوی مديريت آموزش بر مهارت و کمترين تأثیر آن بر نگرش 

دانش آموزان بوده است.

جدول  8.   اندازۀ اثر الگوی مدیریت آموزش بر پیشرفت درسی و مؤلفه های آن                                                                                                                                   

پیشرفت درسی 
و مؤلفه ها

اندازة اثر
d کوهنضریب اتا

0/4561/51پیشرفت درسی

0/3311/45دانش

0/6253/08مهارت

0/0360/48نگرش



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن
فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

103
 ë 59شمارة
 ë سال پانزدهم
ë 1395 پاییز

توسعة کاربست الگوی جدید مدیریت آموزش در آموزش علوم تجربی

با استفاده از مندرجات جدول فوق و آنچه پیش تر در جدول 2 ارائه شد، می توان نمودار اندازة اثر 
اس��تفاده از الگوی مديريت آموزش را بر میانگین نمرات پیش��رفت درسی گروه های گواه و آزمايش به 

شکل نمودار 1 رسم کرد.

نمودار  1.   مقایسۀ اندازۀ اثر الگوی مدیریت آموزش در میانگین نمرات پیشرفت درسی گروه های گواه و آزمایش                                                                                                                                   

ازآنجاکه میانگین نمرات پیش��رفت درس��ی گروه کنترل 10/91 با انحراف معی��ار 2/08 و در گروه 
آزمايش، میانگین نمرات پیشرفت درسی 14/06 با انحراف معیار 2/66 است، اندازة اثر استفاده از الگوی 
مديريت آموزش بر پیش��رفت درس��ی گروه آزمايش 1/51 به دست می آيد و به اين ترتیب نمرة میانگین 

اين گروه را در مقابل 96 اُمین صدک توزيع فراوانی گروه کنترل قرار می دهد.

بحثونتيجهگيری
پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر تدريس علوم تجربی با استفاده از الگوی جديد 
مديريت آموزش بر پیشرفت درسی دانش آموزان پسر سال سّوم راهنمايی در سه حیطة 
دانش، نگرش و مهارت انجام گرفت. نتايج آزمون های تی مستقل و تحلیل کوواريانس 
در خصوص فرضیة اصلی پژوهش حاکی از آن بود که پیش��رفت درسی دانش آموزان 
آموزش ديده با الگوی مديريت آموزش، نس��بت به دانش آموزان آموزش ديده با استفاده 
از روش های مرسوم، به طور معناداری بیشتر است. اين نتیجه با يافته های پژوهش های 
بهرنگ��ی و همکاران )1390(، کريمی و بهرنگی )2011(، ذوقی پور )1392(، لطفی زاده 
)1392(، بهرنگی و کريمی )1392(، بهرنگی )1389(، علیزاده )1388(، کريمی )1390(، 
زبرجدی )1393(، واگان )2002(، گايس )2003(، ويلس��ون )2003( و نیکولز )2002( 

Me =10/91
SDe =2/08
Me =14/06
SDe =2/66
Minc =3/83
Maxc =16/13
Mine =9/03
Maxe=18/73
گروه کنترل- - - - - - - -
ـــــــــ گروه آزمایشـ 

50 اُمین صدك 
گروه گواه

 50 اُمین صدك گروه آزمایش در 
مقابل 96 اُمین صدك گروه گواه

50 اُمین صدك 
گروه آزمایش

ES =1/51

1

5 10 15 200

2

3

4

5



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

104
ë شمارة 59 

ë سال پانزدهم 
ë پاییز 1395

توسعة کاربست الگوی جدید مدیریت آموزش در آموزش علوم تجربی

همس��ويی دارد. دلیل همسويی همة اين پژوهش ها و بسیاری از پژوهش های مشابه را 
می توان در نقطة اش��تراک آن ها، يعنی تأثیرات پرورشی از طريق مشارکت و همکاری 
در امر يادگیری، دانست. وقتی الگوهای تدريس يا الگوهای يادگیری می توانند شرايط 
فعالیت، خالقیت، طرح موضوعات بحث برانگیز و مرتبط با محیط اجتماعی دانش آموز 
و تعامل با معلم و ساير دانش آموزان را فراهم کنند و در شرايطی که مسئولیت يادگیری 
دانش آموز به تدريج از دوش معلم برداش��ته ش��ده و متوجه خود دانش آموز می ش��ود، 
پیش��رفت تحصیلی دانش آموز و برآيند دانش ها، مهارت ها و نگرش های کسب شدة او 

چندان دور از انتظار نخواهد بود.

نتایجفرضيههایفرعیپژوهش
1. استفاده از الگوی مديريت آموزش، در مقايسه با روش متداول و سنتی، تأثیر بیشتری 
بر پیشرفت درسی دانش آموزان در حیطة دانش دارد. طبق مندرجات جدول 7 نتايج 
آزمون های تی مس��تقل و تحلیل کوواريانس نش��ان می دهد که بین میانگین های دو 
گ��روه کنترل و آزمايش تفاوت معناداری وج��ود دارد. به عبارت ديگر تدريس علوم 
تجربی با الگوی مديريت آموزش در گروه آزمايش، تفاوت معناداری در میزان دانش 
کسب ش��دة دانش آموزان دو گروه ايجاد کرده اس��ت. اين يافته با نتیجه پژوهش های 
بهرنگی و يوس��فی )1392(، واگان )2002( و گايس )2002( همس��و اس��ت. بدون 
ترديد در پژوهش حاضر، افزايش دانش های کسب شدة دانش آموزان ناشی از شرايط 
فراهم ش��ده توسط گام های الگوی مديريت آموزش برای يادگیری معنادار است. اما 
علت همسويی پژوهش های واگان و گايس با اين پژوهش، عالوه بر آنچه در مورد 
پیش��رفت درسی گفته شد، می تواند ناشی از تأکید آن ها بر نقش آموزش راهبردهای 
يادگی��ری و مش��ارکت در اين زمینه باش��د. البته پژوهش بهرنگی و يوس��فی میزان 
متوس��ط، احتماالً به دلیل مسئلة زبان و سن دانش آموزان، تأثیر الگو در کسب دانش 
را نشان می دهد. بنابراين در تعمیم نتايج الگو الزم است همة عوامل تأثیرگذار مورد 

توجه قرار گیرد.
2. استفاده از الگوی مديريت آموزش در مقايسه با روش متداول و سنتی تأثیر بیشتری 
بر پیش��رفت درس��ی دانش آموزان در حیطة مه��ارت دارد. طبق مندرجات جدول 7 
نتاي��ج آزمون های تی مس��تقل و تحلیل کوواريانس در اين مورد نیز نش��ان می دهد 
که اس��تفاده از الگوی مديريت آم��وزش در تدريس علوم تجربی، تأثیر معناداری بر 
پیشرفت درس��ی دانش آموزان در حیطة مهارت دارد. يافته های اين پژوهش با نتايج 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن
فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

105
 ë 59شمارة
 ë سال پانزدهم
ë 1395 پاییز

توسعة کاربست الگوی جدید مدیریت آموزش در آموزش علوم تجربی

پژوهش های علیزاده )1388(، بهرنگی و يوس��فی )1392( همس��ويی دارد. مهارت، 
ظرفیت آموخته های ازپیش تعیین ش��ده برای انجام اغلب کارهاس��ت و اغلب به دو 
دس��تة عمومی و خاص تقسیم می ش��وند. مهارت انجام کارهای آزمايشگاهی جزو 
دس��تة اول و مهارت های اجتماعی جزو دستة دوم هستند. پژوهش حاضر همچون 
پژوهش بهرنگی و يوسفی انجام کارهای عملی را مدنظر قرار داده درحالی که علیزاده 
مهارت های اجتماعی را بررس��ی کرده است. با توجه به دست يافتن هر دو گروه به 
نتايج مشابه و مؤثر دانستن استفاده از الگوی مديريت آموزش، می توان نتیجه گرفت 

که استفاده از الگوی مديريت آموزش بر رشد هر دو نوع مهارت مؤثر است.
3. استفاده از الگوی مديريت آموزش در مقايسه با روش متداول و سنتی تأثیر بیشتری 
بر پیش��رفت درس��ی دانش آموزان در حیطة نگرش دارد. طب��ق مندرجات جدول 7 
يافته های پژوهش در بُعد نگرش بیان می کند که استفاده از الگوی مديريت آموزش 
در تدريس علوم تجربی، موجب پیش��رفت درس��ی دانش آم��وزان در حیطة نگرش 
نمی ش��ود. اين نتیج��ه مؤيد نتیجة پژوه��ش گايس )2003( اس��ت، اگرچه با نتايج 
پژوهش های بهرنگی و يوسفی )1392(، واگان )2002( و ويلسون )2003( همسويی 
ن��دارد. به بیان گفته ش��ده در پیش، نگرش گامی فراتر از آگاه��ی و اطالعات بوده 
و نش��ان دهندة درجة فرد از دوست داش��تن يا دوست نداشتن چیزی می باشد. چون 
نگرش دارای س��اختاری فرضی است، شناخت عوامل مؤثر بر آن و اندازه گیری آن 
همانند تغییر آن به سهولت امکان پذير نیست. به طور مثال تأثیر مثبت الگوی مديريت 
آم��وزش بر نگرش دانش آموزان در نتايج پژوهش های بهرنگی و يوس��فی، واگان و 
ويلسون هر دو در مورد دانش آموزان 11 و 12 ساله انجام شده است. همچنین تأثیر 
منفی الگو بر نگرش دانش آموزان 14 و 15 ساله در نتايج پژوهش حاضر و گايس را 
می توان به درک ناصحیح و احساسات زودگذر دوران بلوغ نسبت داد. در نتیجه بايد 

در سنجش نگرش و قضاوت در مورد نتايج و تعمیم آن ها دقت نمود.
نقد و بررس��ی اندازة اثر الگوی مدیریت آموزش بر مؤلفه های پیشرفت درسی: 
چنانچ��ه در جدول 8 آمده اس��ت؛ اندازة اثر بر اس��اس ضريب اتا، ب��رای مؤلفة دانش 
33/1%، برای مؤلفة مهارت 62/5% و برای مؤلفة نگرش 3/6% و همین مقادير با استفاده 
از فرم��ول کوه��ن به ترتیب 1/51، 1/54، 3/08 و 0/45 بوده اس��ت. بنابراين اندازة اثر 
در مؤلفه های دانش و مهارت، زياد اما در مؤلفة نگرش کمتر از متوس��ط بوده اس��ت. 
به عبارت ديگر بیشترين تأثیر تدريس علوم تجربی با الگوی مديريت آموزش بر مهارت 
و کمترين تأثیر آن بر نگرش دانش آموزان می باشد. در توجیه تأثیر ناچیز استفاده از الگو 
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بر نگرش دانش آموزان بايد به بررسی های متعدد صورت گرفته دراين باره مراجعه شود. 
نتیجة اين بررسی ها حاکی از آن است که هر چه طول مدت زمانی که فرد عقیدة غلطی 
را کس��ب کرده زيادتر باش��د امکان تغییر آن مشکل تر است. در عمل نیز مشاهده شده 
اس��ت که فرايند تغییر نظر دانش آموزان دبیرستانی هنگام پذيرفتن نظری غیرعلمی در 
علوم تجربی بسیار مش��کل تر از اين فرايند در دانش آموزان ابتدايی است. بزرگ ساالن 
در مقابل تغییر عقیده بیشتر مقاومت می کنند و اين خود مانعی بزرگ در آموزش علوم 
تجربی به دانش آموزان بزرگ سال است. به اين دلیل اگر آموزش علوم تجربی در دورة 
دبستان مسیر منطقی خود را طی کند، مانع پیدايش بحران در دورة دبیرستان خواهد شد 

)علوم تجربی ششم ابتدايی، 1391(.
به طورکل��ی يافته های اي��ن پژوهش با پژوهش های بهرنگی و هم��کاران )1390(، 
کريم��ی و بهرنگی )2011(، ذوقی پور )1392(، لطف��ی زاده )1392(، بهرنگی و کريمی 
)1392(، بهرنگی )1389(، علیزاده )1388(، کريمی )1390(، زبرجدی )1393(، واگان 
)2002(، گايس )2003(، ويلسون )2003( و نیکولز )2002(همسوست. همچنین استفاده 
از الگوهای مناس��ب تدريس و تکنیک های مناس��ب يادگیری را در پیش��رفت درسی 
دانش آموزان مؤثر دانسته و آن را در عمل تأيید می نمايد. عالوه بر آن الگوی مديريت 
آموزش را به عنوان راهکاری عملی برای تحقق اين هدف مهم آموزشی پیشنهاد می کند.
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