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تأثیر تدريس با الگوی مديريت آموزش بر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی و مهارت حل مسئله
دانشآموزان سال ششم ابتدايی
Effects of Teaching Science by Education Management Model on Academic
Achievement and Problem-solving Skills Students at Sixth Grade
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Abstrct: Education Management Model is a
new
theory
sub-categorized
under
information processing patterns which puts
emphasis on organizing information and
conceptualization in the inductive- deductive
process for improving the students' learning,
understanding the relationship between
information, developing the basic thinking
skills and etc. this study aimed to investigate
the effects of teaching science to sixth
graders through Education Management
regarding academic achievement and
problem-solving skills. The research method
was quasi-experimental including pretestposttest control group design. The sample for
this study included 58 sixth grade male
students studying in one of the primary
schools from District 1 Rey during 20142015 educational years. The collected data
was analyzed by independent T-test and
analysis of Covariance. The results revealed
positive effects of Education Management
Model on students' academic achievement as
well as students' problem-solving skills.
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رضوان صفیان بلداجی

 نظریههای جدیهد همخهانوادهی، الگوی مدیریت آموزش:چکیده
الگوهای پردازش اطالعات است کهه بهر سهازماندهط اطالعهات
 قیاسهط بهه موظهور توانموهدتر-ساختن مفاهیم در ر ندی استقرایط
،بتتهر ر ابهی میهان اطالعهات
از انجها

 در،شدن دانشآموز در یهادییری

 ههد. تأکید دارد... پر رش متارتهای بویادی تفکر

این تحقیق بررسط تأثیر تدریس علو تجربط با اسهتفاده از الگهوی
-مدیریت آموزش بر پیشرفت تحصیلط متارت حل مسئله دانهش
 ر ش تحقیهق از نهو شه ه.آموزان سال ششم د ره ابتدایط است
 پهس آزمهون بها- آزمایشط بوده با استفاده از طرح پیش آزمهون
 نفهر از85  در این تحقیق جامعه آماری.یر ه یواه انجا شده است
3 دانشآموزان پسر پایه ششم در یکط از دبستانهای د لتهط ناحیهه
شترری است انتخاب نمونه به صهورت تمها شهماری در سهال
 انجا یرفت جتت تحلیل دادهههای آمهاری از37-31 تحصیلط
- نتایج تحقیق نشان مهط.تحلیل کواریانس تط مستقل استفاده شد
دهد که آموزش علو تجربط با استفاده از الگوی مدیریت آمهوزش
بر پیشرفت تحصیلط دانشآموزان تأثیر مث هت دارد متهارت حهل
.مسئله دانشآموزان را بت ود مطبخشد
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، آمهوزش علهو تجربهط، الگهوی مهدیریت آمهوزش: کلیدواژههاا
 حل مسئله،پیشرفت تحصیلط

 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم تربیت دانشگاه خوارزمط.4
 دانشجوی دکتری برنامهریزی درسط دانشگاه خوارزمط.3
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مقدمه
عصر جدید عرصه پیشرفت شگفتانگیز علو تجربط بود؛ پیشرفتط که باعث اعت ار نفوذ این
علو در همهی صحوههای زندیط بشر شد ،به یونههای کهه علمهط شهمردن ههر ادعها یها اثهر
تحقیقط ،نوعط امتیاز به حساب مطآید (چهالمرز .)4335 ،مق ولیهت علهم احتهرا نسه ت بهه
دانشمودان در ر ش علمط ،اهدا

علم موش دانشمودان نتفته است .در اقع تصوری کهه از

علم جامعه علمط جود دارد تصویری است از معقولیت نتادیوه شده که جامعه علمهط خهود
را الگوی اقعط آن مطداند (اسمیت .)4354 ،با جود چوین اق الط نس ت به علم ،آموزش علو
تجربط اهمیت موقعیت خاصط در برنامه درسط مدارس به دست آ رده است تالش بهرای
اصالح بت ود برنامه درسط علو همواره یکط از دغدغهههای آمهوزش پهر رش محسهوب
مطشود.
هد

کلط آموزش علو در د ره آموزش عمومط ،ایجاد متهارت توانهایط کسه

سهواد

علمط -فوا رانه در دانشآموزان است که در سه حیطهی اصلط اساسط دانستوطها ،متارتهها
نگرشهای ضر ری دستهبودی مطشود (رستگار ،4753 ،ص .)0
سواد علمط ،به دانش درباره مفاهیم علم در فرآیودهای آن یفتهه مهطشهود کهه بهرای
زندیط ر زمرهی خصوصط تعاملهای اجتماعط فرد مورد نیاز است .عال ه بر اینهها برخهط
قابلیتها متارتهای دیگر را که خاص علو هستود دربهر مطییهرد (صدراششهرفط.)4750 ،
یك فرد دارای سواد علمط قابلیت آن را دارد که پدیدههای علمط ط یعط را مشهاهده نمهوده،
آنها را تشریح نماید ،دشیل آنها را توضیح دهد برخط پدیدهها را پیشبیوط کوهد .بها کسه
این توانایط ،ر ح تفکر علمط در فرد پر رش مطیابد به نحوی که شخص به توانهایط قاها ت
صحیح دست مطیابد مطتواند عقاید را از حقایق ،سفسطه را از استدشل موطقهط سهره را از
ناسره تشخیص دهد نتایتاً مطآموزد که چگونه فکر کود چگونه یاد بگیرد .عال ه بهر آن بهه
متارتهای اجتماعط نظیر مسئولیت پذیری ،احترا به عقاید دیگران ،رعایت حقوق دیگران بها
در نظر یرفتن عدالت در بحث یفت یو  ...دست مطیابد (مترمحمدی.)4753 ،
در اقع سواد علمط اشاره به متارتهای فرآیودی فرآ ردههای علهم دارد کهه خهود د
جو ه متم درهم تویهدهی برنامهه آمهوزش علهو محسهوب مطشهود .فرآ ردهههای علهو بهه
اقعیتها اطالعاتط یفته مطشود که در قال
42

آرا ،عقایهد اصهول علمهط عرضهه مطشهوند.

تأثیر تدریس علو تجربط با الگوی مدیریت آموزش بر ...

فرآیود علو نیز به جریان فعالیتهای کا شگرانهای که به تولیهد آرا عقایهد علمهط یها همهان
دانش موجر مطشود ،اطالق مطیردد شهامل متارتههای مشهاهده ،ط قهبوهدی ،انهدازهییری،
کاربرد ابزار ،جمعآ ری اطالعهات ،فرضیهسهازی پیشبیوهط ،تفسهیر یافتههها نتیجههییری،
تشخیص متغیرها ،برقراری ارت اط ،ارزیابط طراحط تحقیق است (امیراحمدی.)4753 ،
استیون )3443( 4معتقد است ،فرآیود فرا ردههای علو د موضو کامالً ابسته بهه ههم
هستود که بسی پر رش آنها به اتفاق هم تحقق مطپذیرد .آموزش اقعط علو نیهز در یهر
توجه جدی به این د جو هی متم علو تجربط است.
ال ته تو تین ش  )3443( 3معتقد است پر رش متهارتههای فرایوهدی ذهوهط تشهکیل
عادات مشاهده ،استدشل ،فرضیه سازی استو اط در مراحل آغازین آموزش علهو نسه ت بهه
جمعآ ری اقعیتها فرا ردههای علم از اهمیت بیشتری برخهوردار اسهت .دیهویط)4377( 7
نیز پیشتر بر ترجیح فرآیود علم که ا از آن به حل مسئله تع یر مطکرد نس ت بهه کسه
صر

دانهش

تأکید داشت عقیده داشت حل مسئله ،توصیف ت یین فرآیودی اسهت کهه در جریهان

کشف ،تولید توسعهی نظریههای علمط مورد استفاده دانشمودان قرار مطییرد.
با چوین تع یری از حل مسئله که دیویط آن را موط ق متراد
مطبرد مطتوان کس

توانایط حل مسئله را هد

فرایود علم تحقیق به کار

متم آموزش علو شمرد؛ هرچود حل مسهئله

تحقیق خود توتا یك ابزار است ،یك ابزار شواخت؛ که در آن فرضیهای که به عوهوان راهحهل
مورد تأیید قرار یرفته است ،دانش شمرده مطشود .دانش به دست آمده نیز خود پلهای است از
پلههای بطشمار تفکر (دیویط ،4773 ،ترجمهی آریانپور)
فرآیود حل مسئله اشاره به مراحلط دارد که دانشمودان در مواجته با موقعیتهای مسهئلهای
طط مطنمایود .بر همین اساس دانشآموز در جریان یادییری علو به جای آنکه حقایق مطلهق
را بپذیرد ،با شرکت در فرایود علمط به ساخت دانش دست مطزند عال ه بهر دسهتیابط بهه
فرا ردههای علم ،فرآیود نحوهی به دست آ ردن آن را نیهز مطآمهوزد بها درییهر شهدن در
فعالیتها تجربیات یادییری به مجموعهای از دانشها ،متارتها نگرشهها دسهت مطیابهد
که خود در شکلییری تولید آنها ستیم بوده است
1. Steven
2. Toh, tin lam
3 . Dewey
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دستیابط به این هد

تا حد د زیادی به شهیوههای تهدریس اجهرای معلمهین ابسهته

است .اساساً تدریس در هر زمیوهای از برنامهی درسط ،به ماهیت چیستط آن موضو

ابسهته

است .ماهیت علم به عووان موضو علو تجربط ایجهاب مطکوهد ر شههایط کهه بهر فعالیهت
دانشآموز در سازماندهط تجربیات ساختهای ذهوط خود تأکید دارد ،به کار برده شهود .بهه
همین س

ر شهایط که برای آموزش علو توصیه مطشوند عموماً ر شهای فراییهر -مهدار

هستود که فعالیت دانشآموز در آنها نقش محوری دارند.
هارلن ( )4753ر شهای کا شگری (حل مسئله) ،کوش متقابل یادییری سهازنده را بهه
عووان ر شهای اختصاصط برای آموزش علو معرفط مطکود .این ر شها بر تجربهه ،شهرکت
فعال فراییر در آموزش ،طراحط تحقیق بر م وای ایدهها پرسهشهای کودکهان تأکیهد دارنهد.
علطرغم تما مزیتها محاسن ر شهای عووان شهده ،اعترا

ههایط بهر آنهها ارد اسهت.

مق ولیت این انتقادها زمانط بیشتر مطشود که این شیوهها به یونهای ناشایست یا به صورت توتا
ر ش تدریس به کار ر د .بدیتط است برای موضو پیچیدهای مانود آموزش توتا یك راه حهل
جود ندارد .بترهییری از یك ر ش تدریس خهاص در در س مختلهف شهرایی نهاهمگون
س

ناکارآمدی تدریس افت کیفیت آن مطشود .اغل

ترکی ط از ر شهای متوو مؤثرترین

یاددهط یادییری را در پط خواهد داشت.
عال ه بر ر شهای ذکر شده برای تدریس علو  ،خانوادهی الگوههای پهردازش اطالعهات
یعوط الگوی تفکر استقرایط ،الگوی تحقیق علمط الگوی رشد عقالنط نیز بهه سه

افهزایش

کارایط قوای ذهوط متارتهای تفکر استدشل علمط در دانشآموزان ،مطتواند مفید مهؤثر
باشد .یکط از ر شهای نوین تدریس که معلمان با بترهییری از آن مطتوانود متارتهای تفکر
را در دانشآموزان پر رش دهود ،الگوی مدیریت آموزش 4است .این الگو کهه بهر سهازماندهط
اطالعات ساختن مفاهیم در ر ندی استقرایط -قیاسط به موظور توانمودتر شدن دانشآموز در
یادییری ،در بتتر ر ابی میان اطالعات ،پر رش متارتهای بویهادی تفکهر  ...تأکیهد دارد،
مطتواند معلمین را در رسیدن به اهدا

آموزش علهو یهاری نمایهد .په هش حاضهر در پهط

بررسط تأثیر تدریس علو تجربط با الگوی مدیریت آموزش ،بر پیشهرفت تحصهیلط متهارت
حل مسئله دانشآموزان پایه ششم ابتدایط است.
1 . Educational Management Model
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الگوی مديريت آموزش
هیلدا تابا )4300( 4معتقد بود متارتهای تفکر آموختوط هستود یادییری ایهن متارتهها
ارت اط نزدیکط با ر ش تدریس معلم دارد .در همین راستا ،الگهوی مهدیریت آمهوزش همانوهد
الگوهای خانوادهی پردازش اطالعات ،به موظور پر رش متارتهای تفکر شیوهی اندیشهیدن
پیشوتاد شده است.
تأکید اصلط این الگو بر سازماندهط اطالعات مفاهیم در یهك حهوزه خهاص از دانهش
دریافت ر ابی طولط عرضط میان مفاهیم است این الگو س

مطشود دانشآموزان براسهاس

تمایل ط یعط خود که همواره اشیا ،ر یدادها ،مفاهیم چیزها را دستهبودی مقایسهه مطکووهد
(جویس همکاران ،)4731 ،اطالعات را یردآ ری ،مقایسه دستهبودی کوود از ایهن طریهق
مفاهیم را شکل دهود سپس با بسی یسترش مفاهیم ،به حوزهی سیعتری یعوط مقولههها یها
قلمر دانش دست یابود.
الگوی مدیریت آموزش با تأکید بر آمادیط دانشآموزان پیش از ر د به کهالس فهراهم
آ ردن ساز کار مشارکت آنها در فرایود یادییری ،مشارکت در ارزیابط دیگر فراییران ایجهاد
نقشه ساختارشواختط ذهوط از پیوند مفاهیم در ذهن از ساخت دانش مطتواند به ایجاد یادییری
عمیق کارآمد کمك کود.
بترنگط ( )4731در معرفط ،شرح بسی این الگو ،مراحل آن را در ده یا برمطشمارد کهه
به شرح ذیل است:
یا ا ّل :دادن تکلیف عملط به دانشآموزان برای تتیه پیشسازماندهوده برای آغاز تدریس .این
پیشسازماندهوده توسی دانشآموز تتیه مطشود؛ دانشآموز پیش از ر د به کهالس تصهویری
کلط از م حث درسط تتیه با آمادیط برای مشارکت در فعالیتها جریان پردازش اطالعات،
ارد کالس مطشود .در الگوی مدیریت آموزش ،تتیه نمودار سازمانط برای پیوند بین بخشها،
فصول ،شواسهههای مفتهومط جزییهات نا یهذاری شهده زیهر فصهول در مهتن درس توسهی
دانشآموز ،مفتو پیشسازماندهوده را مشخص مطسازد.

1. Taba
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گام دوّم :گروهبندی دانشآموزان و مشارکت آنان در انجام فعالیت .برخال

شهیوه معمهول

یر هبودی در این الگو عوا ین زیر عوا ین تعداد صفحات محتوای م احهث درسهط تعهداد
اعاای یر ه را تعیین مطنماید که ممکن است تعداد اعاای یر ههها همسهان ن اشهد .پهس از
یر هبوههدی دانشآمههوزان بههه مطالعههه تتی ه شواس هههای عمههدم مفههاهیم درس مطپردازنههد
شواسههای استخراج شدم خود را با شواسههای استخراج شده یر ههای دیگر مقایسه مهطکووهد
تا به صحت یافتههای خود اطمیوان یابود.
گام سوّم :مشخص ساختن نحوه مشارکت دانشآموزان در داخل و در بین گروهها :در ایهن
یا ابتدا یر هها بر حس

تعداد صفحات اختصاص یافته به خود ،شواسههای مفتهومط را طهط

راهکاری استخراج مطکوود .سپس شواسههای مفتومط در دست خود را بها همهان شواسههها در
دست دیگری مقابله مطکوود تا به صحت آنتا اطمیوان یابود به اتفاق بپذیرند .این کهار کمهك
به معلّم کل کالس است زیرا با این ر ش شواسهها بد ن نیاز به دخالت مستقیم معلّم بررسط
مطشوند .بتتر است آثار مترت

بر ایهن یها بهر دانشآمهوزان تمهرین عهادت رزی در ایجهاد

حدت در عین کثرت است .در این یا داربستهای پیوند عوا ین نیز نکات کلیهدی را بهه
مشورت یذارده به اطالعات موثقط از م حث درسط دست مطیابود.
گام چهارم :مشارکت بین گروهی .هر یك از اعاای یر هها برای آمهوزش م حهث خهود بهه
یر ههای دیگر رفته پس از آموزش نکات اساسط عووان زیرعووان مطال

خود یادییری

نکات اساسط م احث یر ههای دیگر به یر ه ا لیه خود برمطیردد رهآ ردههای خهود را بهه
دیگران مطآموزد.
گام پنجم :تسلطيابی دانشآموزان بر تصوير کلی از مبحث درسی .در ایهن یها تسهلییابط
دانشآموزان بر بیوش یا تصویر کلط از م حث درسط مورد توجه اسهت .معلّهم از دانشآمهوزان
مطخواهد در شرایی امتحانط قرار بگیرند نمودار پیوند بین مطال

عمده را ترسهیم نمهوده

شواسههای مفتومط اساسط هریك از عوا ین زیر عوا ین را ذکر نمایود .به دانشآموزانط که
فعالیت را بطور کامل ارایه مطدهود نمره  Aبه دانشآموزان دیگر نمره  Bبها موظهور توانموهد
شدن آنتا از دریافت کمك از یکهدیگر در رفهع اشهکال خهود داده مهطشهود .در ایهن یها بهه
دانشآموزان برای نقد نمرم ارزشیابط معلم فرصت داده مطشود؛ دانشآمهوز مطتوانهد اعتهرا
خود را پس از مشورت با همتای خود از طریق ا به معلم موعکس سازد.
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گام ششم :مشارکت در تدوين برنامه درسی مطلوب .معلم دانشآموزان بر اساس عوها ین
م حث درس مدتط را صر

فکر یافتن مطال

تجارب شخصط مرت ی بها م حهث درسهط

مطنمایود .آنتا بهه آ ردن تجهارب خهود ،شواسهههای مفتهومط بریرفتهه از نظریهات مهرت ی از
سایتها ش کههای ایوترنتط نیز سایر موابع تشویق مطشهوند .معلمهان حرفههای فترسهتط از
موابع

بگاههای مرت ی با موضو درس را معرفط مطکوود.

گام هفتم :تعیین الگوهای تدريس و تکنولوژی آموزشی مناسب باا اساتفاده از تجاارب و
عالقمندی دانشآموزان و معلم .دانشآموزان بر اساس رهومود معیوط به موابع مختلف مهرت ی
با موضو درسط مراجعه مطکوود شواسههای مفتومط م احث درسط خود را مطیابوهد .سهپس
برای متمایز ساختن شواسههای جدید ،از کارتهای به رنگ دیگر اسهتفاده کهرده آنتها را بها
خود به کالس مطآ رند.
گام هشتم :خلق برنامه اجرای روايت تدريس (سناريو تدريس) .ر ایت یا سواریوی تدریس
یا طرح درس در این یا با راهومایط همکاری معلم مشارکت دانشآمهوزان توجهه بهه
نکات جدید بدست آمهده از مطالعه موهابع دیگهر طراحهط مطشهود .سهپس فعالیهت مشهتر
دانشآموزان معلّم صر

تعیین نقش ،زمانبودی برای فعالیتهای مرت ی با عواصهر تهدریس،

تعیین الگوها تکوولوژی آموزشط مواس

نحوم ارزشهیابط از نتهایج تهأثیرات آمهوزش بهر

نگرش رفتار دانشآموزان مطشود.
گام نهم :اجرای روايت تادريس تادوين يافتاه در قالاب الگوهاای پاردازش ا العاات
الگوهای اجتماعی يادگیری رفتاری و فردی .در این یا هم یا های ق لط در آموزش یهك
م حث درسط مر ر شده اجرا مطیردد .در این یا  ،کاربرد الگوهای متوهو تهدریس ههم بها
توجه به فراهم آ ردن دادههای نو برای پردازش هم به لحها

توسهع تهأثیرات پر رشهط

دریافت مفاهیم ،بسیار متم است.
گام دهم :ارزشیابی تکاوينی .دانشآمهوزان معلهم عالقمودنهد میهزان تهأثیرات آموزشهط
پر رشط بریرفته از آموزش را دریابود .به این موظور از د ابهزار اسهتفاده مطشهود یکهط بهرای
سوجش پیشرفت تحصیلط که معلم ساخته در هر م حث درسط است د ّمط سهوجهای اخیهرا
استاندارد شده است .این سهوجه بهر م وهای شواسهههای مفتهومط تهأثیرات خهانواده الگوههای
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پردازش اطالعهات ،الگوههای یهادییری مشهارکتط ،الگوههای یهادییری انفهرادی شخصهیّتط
الگوهای یادییری رفتاری تتیه شده است.
ضرورت استفاده از الگوی مديريت آموزش در آموزش علوم
چوانچه پیشتریفته شد ،هد

کلط آموزش علو کس

سواد علمط در سه حیطههی اصهلط

اساسط ،دانستوطها ،متارتها نگرشههای ضهر ری اسهت کهه در ادامهه بهه اختصهار ت یهین
مطیردد.
یادییری درباره هر مفتو

موضو جدید دانش بشری ،مستلز داشتن اطالعهاتط دربهاره

اصول قوانین همان دانش خاص است .کس

دانش پایهه در ههر موضهو شهرط شز

نهه

کافط ،برای بسی آموختهها یادییریهای بعهدی اسهت .در برنامهه آمهوزش علهو  ،محهد ده
دانشط که دانشآموز باید در هر پایه کس

کود چتار زمیوه علو فیزیکط ،علو زیسهتط ،علهو

زمین علم بتداشت را شامل مطشود.
چوانچه هد

کلط آموزش علو یادییری مادا العمر در نظر یرفته شود ،تحقق این هد

در یر توسعه متارتهای یادییری است .متارتهای یادییری شیوه یهادییری را بهه کودکهان
نشان مط دهد تا از این رهگذر فرد بتواند مسیر موطقط علمط کس
متارتهای یادییری که پر رش آنها هد

دانش پایهدار را بیهاموزد.

متهم آمهوزش علهو اسهت ع ارتوهد از :مشهاهده،

ط قهبودی ،برقراری ارت اط ،جمعآ ری اطالعات ،اندازهییری کاربرد ابزار ،استو اط کهردن یها
تفسیر یافتهها نتیجهییری ،پیشبیوط فرضیهسهازی ،تشهخیص متغیرهها ،طراحهط تحقیهق
ارزیابط.
نگرشهای انسان با رهای عمیقط هسهتود کهه در اندیشهه ا جهای یرفتهه نهو نگهاه
عملکرد فرد را نس ت به افراد محهیی پیرامهون تعیهین مطکوهد .ههد هایط مانوهد توجهه بهه
قانونمودی نظم موجود در پدیدههای ط یعت پط بردن به جهود خهالق آنهها ،قهدردانط از
مواه

ط یعط به عووان نعمتهای التط ،تمایل به همکاری یر هط ،ص ر حوصله ،مسهئولیت

پذیری ،درستکاری راستیویط ،تصمیمییری مسئوشنه ،احترا یذاشتن به عقایهد دیگهران،
اعتماد به نفهس ،انعطا پهذیری در اندیشهیدن ،د ری از تعصه

نابجها ،تمایهل بهه یهادییری،

کوجکا ی ،عالقهمودی به کار تالش ،حساسیت نس ت به حفظ بتداشت جسم حفظ محیی
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زیست ،میل به صرفهجویط در عصر ماده انرژی دارا بودن تفکر نقاد خهالق ،ههد های
متم نگرشطاند.
در جریان آموزش علو هر سه حیطهی اساسط یعوهط دانسهتوطها ،متارتهها نگرشهها
مقولههایط هستود که پر رش آنها همزمان با هم باید مد نظر باشد .در اقع دانشآموز زمهانط
در یادییری علو موفق است که متارتها ابزاری برای آمهوختن کسه

دانسهتوطها باشهد

دانش جدید بستری برای پر رش متارتهها .بهدیتط اسهت کهه دانشآمهوز در طهط یهادییری
دانشها متارتهای ضر ری زمانط به نتیجه درست مورد نظر مطرسد کهه عهادات ذهوهط
مطلوب نگرشهایط همچون پشتکار ،ص ر حوصله کوجکا ی شز را داشته باشد.
یادییری در چارچوب الگوی مدیریت آموزش ،هر سه حیطهی آموزش علهو را پوشهش
مطدهد .به این صورت که زمانط که دانشآموز فرآ ردهها یا دانستوطهای مرت ی با علهو را در
قال

یك چارت یا نمودار ترسیم مطکود ،عال ه بر یادسهپاری یهادآ ری ر انتهر آن مطله ،

توانایط برقراری ارت اط میان عواصر یك حوزه از دانش را نیز کس

مطکود.

فراییههر حههین یههادییری بههه ر ش الگههوی مههدیریت آمههوزش مطبایسههت شواسههههایط را
جمعآ ری کود ،بر اساس مشترکات دستهبودی در سیری استقرایط بهه مفتهو کلهط برسهد
همواره فعالیتهای خهود را بها اعاهای یهر ه مقایسهه نمایهد .بهدیتط اسهت از ایهن رهگهذر
متارتهای ط قهبودی ،برقراری ارت اط جمعآ ری اطالعات که پیشتر به عووان متارتههای
فرایودی علو معرفط شدند ،تقویت خواهد شد .ال ته دستا رد دیگر متارتط دانشآموز پر رش
متارت فرضیهسازی است .فرضیه خوب باید بر اصول قواعد علمط از پیش آموختهه اسهتوار
باشد فرضیهسازی همیشه متامن احاار دانستههای پیشین اسهت .قتهط اطالعهات دانشهط
کود به یونهای موطقط در ذهن سازمان یابد ،یادآ ری بازخوانط آنها برای خلهق فرضهیهی
جدید آسانتر سریعتر صورت مطییرد.
عال ه بهر تهأثیر مسهتقیم یهادییری بهه شهیوهی مهدیریت جهامع بهر کسه

دانسهتوطها

متارتهای ضر ری علو  ،نگرشهای دانشآموزان در رابطه با علم یهادییری علهو نیهز تها
حد د زیادی بت ود مطیابد .این ادعا موطقاً قابل ت یین نیست پ هشط جدایانه را مططل د اما
نگارنده انگیزش هیجان فراییران را برای یادییری فعالیت بیشتر در زمان بترهییری از ایهن
الگو نظاره کرده است.
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اهداف پژوهش
 -4مقایسه الگوی مدیریت آموزش ر ش تدریس سوتط در آموزش علو تجربط بر پیشرفت
تحصیلط دانشآموزان پایه ششم ابتدایط
 -3بررسط تأثیر الگوی مدیریت آموزش در تدریس بر متارت حل مسهئله دانهشآمهوزان پایهه
ششم ابتدایط.
روش پژوهش
این پ هش به موظور پاسخگویط به سؤالها با ر ش ش ه آزمایشط با استفاده از طهرح پهیش
آزمون – پس آزمون در سه مرحله  -4اجرای پیش آزمهون بهرای انهدازهییهری متغیهر ابسهته
(پیشرفت تحصیلط درس علو ) در د کالس؛  -3به کارییری تدریس (سهوتط آزمایشهط بهه
عووان متغیر مستقل) در د کالس  -7اجهرای پهس آزمهون در د یهر ه (یهال همکهاران،
 )4753اجرا شد .ابتدا از هر د یر ه آزمایش کوترل پیش آزمون یرفته شد سپس به مدت
شش هفته متوالط بعد از پیشآزمون ،الگوی مدیریت آموزش برای یر ه آزمهایش بکهار یرفتهه
شد یر ه کوترل به ر ش سوتط آموزش دیدند .در پایان آموزش ،آزمون پیشرفت تحصهیلط
پرسشوامه حل مسئله برای دانشآموزان هر د کالس اجرا شد تا تأثیر ر ش تدریس مذکور بر
پیشرفت تحصیلط درس علو تجربط متارت حل مسئله دانشآموزان مشخص شود.
جامعه آماری روش نمونه گیری و تعداد نمونه
جامعه آماری تحقیق ،دانشآموزان پایه ششهم یکهط از دبسهتانهای د لتهط شهتر ری در سهال
تحصیلط  37-31است؛ تعداد دانشآموزان پایه ششم ایهن مدرسهه  85نفهر هسهتود کهه در د
کالس  33نفره از پیش تقسیم شده بودند .نحوه انتخاب یر ه نمونه به صهورت تمها شهماری
است؛ یك کالس به عووان یر ه آزمایش کالس دیگر به عووان یر ه کوترل انتخهاب شهدند.
با توجه به تقسیم بودی ا لیه کالسهای هر پایه در مدرسهه بها شهرط یکسهان بهودن میهانگین
نمرات دانشآموزان هر کالس ،مطتوان ادعا کرد که دانشآموزان به صورت تصهادفط در یهر ه
آزمایش کوترل قرار یرفتود بوهابراین تفها ت یها تفا تههای نتهایط ،ناشهط از تهأثیر ر ش
تدریس مورد نظر خواهد بود .محقق خود در این مدرسه معلم یکط از کالسههای پایهه ششهم
مطباشد در تقسیم بودی کالسها به یر ه کوترل آزمایش بدین صورت عمل شد که کالس
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محقق ،یر ه آزمایش با ر ش تدریس الگهوی مهدیریت کهالس دیگهر کهه بهه ر ش سهوتط
آموزش مطدیدند به عووان یر ه کوترل انتخاب یردد.
ابزار گردآوری ا العات
ابزار جمع آ ری دادهها در این تحقیق پرسشوامه آزمون پیشرفت تحصیلط است .برای جمع
آ ری اطالعات با هد

تعیین پیشرفت تحصیلط از آزمونهای معلم ساخته جتهت سهوجش

متارت حل مسئله دانشآموزان از پرسشوامه حل مسئله بریرفته از آزمون هوش هیجانط بهار –
اُن 4استفاده شد؛ که از میان مؤلفههای آن یویههای مربوط به حل مسئله انتخاب با توجهه بهه
ی یط شخصیتط دانشآموزان پایه ششهم ابتهدایط اصهالحات شز اعمهال شهد .در ایهن ابهزار
آزمودنطها به مقیاسط  8درجهای بر ر ی طیف لیکرت از کامالً مخهالفم ( )4تها کهامالً مهوافقم
( )8پاسخ مطدادند .از آنجا که یزیوهها بر ر ی یك طیف  8درجه ای لیکهرت توظهیم شهدهاند
نمره یذاری از  8به یك (کامالً موافقم  8کامالً مخالفم  )4انجا مطشهود .نمهره کهل آزمهون
برابر با مجمو نمرات  44یویه (حداکثر  8حداقل یك) مطباشد .پایایط پرسشوامه با اسهتفاده
از نر افزار  spssبا ر ش آلفای کر ن اخ برای دانشآمهوزان  4/33محاسه ه شهد بهه موظهور
محاس ه ر ایط پرسشوامه حهل مسهئله از نظهر تعهدادی از متخصصهان اسهاتید علهو تربیتهط
دانشگاه خوارزمط استفاده نظرات اصالحط آنتها در ده یویهه نتهایط پرسشهوامه اعمهال شهد
(پیوست .)4
تجزيه و تحلیل دادهها
برای تحلیل دادهها از آمار توصیفط استو اطط استفاده شد .در آمار توصیفط از جدا ل میانگین
انحرا

معیار در آمار استو اطط با توجه به فرضیههای پ هش از آزمون تحلیل کواریهانس

در پاسخ به سوال یك آزمون  tبرای پاسخ به سهوال د

اسهتفاده یردیهد .تجزیهه تحلیهل

دادهها با نر افزار  spssانجا شد.
يافتهها
سوال يک :آيا آموزش با استفاده از الگوی مديريت آموزش بار پیشارفت تحصایلی در
علوم دانشآموزان پايه ششم تأثیر معناداری دارد؟
1 . Bar-On Emotional Quotient Inventory
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توزیع میانگین انحرا

معیار آزمودنطها بر اساس متغیر پیشرفت تحصیلط در درس علو در

د یر ه یواه (پس آزمون – پیش آزمون) یر ه آزمایش (پهس آزمهون – پهیش آزمهون) در
جد ل  4نشان داده شده است.
جد ل  :4آمار توصیفط سوال یك
متغییر

مراحل

پیشرفت تحصیلی در در

پیش آزمون

گواه
میانگین
41/34

انحراف معیار
7/78

آزمايش
میانگین
41/85

انحراف معیار
7/11

علوم
پس آزمون

41/88

7/14

43/34

3/58

همانگونه که مشاهده مطشود میانگین نمرات دانشآمهوزان در درس علهو در یر هههای
آزمایش یواه در پیش آزمون ق ل از اجرای الگوی مدیریت آموزش تفا ت معواداری بها ههم
نداشتود اما پس از اجرای آن میانگین نمرات دانشآموزان در یر ه آزمایش از میانگین نمهرات
دانشآموزان یر ه یواه باشتر شد؛ بوابراین مطتهوان نتیجهه یرفهت کهه ر ش تهدریس از نهو
مدیریت آموزش علو بر پیشرفت تحصیلط دانشآموزان مؤثر بوده است.
يافتههای استنبا ی
به موظور تعیین معواداری تفا ت مشاهده شده از ر ش آماری تحلیل کو اریانس اسهتفاده شهد.
تحلیل کواریانس بتترین تحلیل آماری برای مقایسهه نمهره د یهر ه در آزمهون د
حذ

همهراه بها

اثر احتمالط دانش ق لط که با پیش آزمون اندازه ییری شده مطباشد تا معواداری تفها ت

بین یر هط مشخص یردد .در این طرحها ق ل از ایوکه آزمودنطها در شهرایی آزمایشهط قهرار
ییرند ،یك آزمون بر ر ی آنها انجا مطشود سپس بعد از قرار یهرفتن یهر ه آزمایشهط در
شرایی آزمایش اعمال متغیر مستقل ،آزمون بعدی بهر ر ی آنهها اعمهال مطشهود ،در ایوجها
نمرات پیش آزمون به عووان متغیر تصادفط کمکط یا  Covariateبه کار مطر ند.
02

تأثیر تدریس علو تجربط با الگوی مدیریت آموزش بر ...
جد ل  :3سیمای کلط آزمون کواریانس
گروهها

انتخابها

حجم نمونه قبل

پااایش

اعمال متغیرهای

حجم نمونه بعاد

از ريزش

آزمون

مستقل

از ريزش

پسآزمون

آزمايش

RE

33

T1

X

73

T2

گواه

RC

33

T1

-

73

T2

همانود سایر آزمونهای آماری ،فرایود اجرای تحلیل کو اریانس نیهز مسهتلز تحقهق پهیش
فر

هایط است که در ادامه پیش از ارایه نتایج آن به بررسط این پیش فر

ها در دادهههای

مورد مطالعه پرداخته خواهد شد:
مستقل بودن :موظور از مستقل بودن آن است که نمره هر فرد در متغیر کمکط (پیش آزمهون)
متغیر ابسته (پس آزمون) از نمرههای تما آزمهودنطههای دیگهر مسهتقل بهوده در په هش
حاضر این مفر ضه لحا شده است.
نرمال بودن :موظور از نرمال بودن آن است که برای آزمودنطها با نمره یکسان در متغیر ( )Xدر
همان یر ه متغیر ابسته ( )Yتوزیع نرمال دارد .در این حالت ایر نمرات در متغیر کمکهط بهه
صورت نرمال توزیع شده باشود تحلیل کو اریانس نس ت به ایهن فهر

مقها

مهطباشهد .در

همین رابطهه بهه موظهور بررسهط نرمهان بهودن توزیهع نمهرات متغیرههای کمکهط از آزمهون
کولمویر

-اسمیرنو

استفاده یردید که نتایج آن در جد ل  3یزارش شده است.
جد ل  :7نتایج آزمون کولمویر
میانگین

انحراف معیار

 Zکولموگروف اسمیرنوف

P

پیش آزمون

41/77

7/73

4/530

5/05

پس آزمون

48/53

7/73

4/350

5/22

متغیر
پیشرفت تحصیلط

 -اسمیرنو

نتایج آزمون کولمویر

– اسمیرنو

فرضیه صفر در آزمون کولمویر

نشان مطدهد که مقهدارهای  pاز  4/48بزریتهر اسهت.

– اسمیرنو

 ،پیر ی دادهها از توزیع مهورد نظهر (کهه در

ایوجا توزیع نرمال است) مطباشد .فرضیه مقابل آن ع ارت است از عد پیر ی دادهها از توزیع
مورد نظر ،با توجه به مقدار  )sig > 0.05( Pعد رد فرضیه صفر ،توزیع دادهها موط هق بهر
توزیع نرمال قلمداد مطیردد در نتیجه شرط نرمال بودن رعایت شده است.
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جد ل  : 1تحلیل کواریانس یك طرفه مرت ی با بررسط اثرات آموزش به ر ش الگوی مدیریت بر پییشرفت
تحصیلط درس علو پایه ششم
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

مدل اصالحط

874/713

3

308/434

44/833

.555

پیش آزمون

10/451

4

10/451

3/4410

555.

یر ه

874/713

3

308/434

44/833

555.

خطا

438/547

88

3/355

کل

48354 /444

85

کل اصالح شده

080/488

83

همان یونه که در جد ل  1مشاهده مطشود ،پیشرفت تحصیلط دانشآموزان در درس علهو
در بین یر ه آزمایش یر ه کوترل پس از مداخله آزمایشط (آموزش از طریق الگوی مدیریت
آموزش) در سطح  P≥4/48تفا ت معواداری جود دارد ()Sig = 00.0 < 0.05؛ یعوهط بهین
میانگین د یر ه شرکت کووده در کالس با ارایه ر ش سوتط کالس با ارایه الگهوی مهدیریت
آموزش تفا ت معواداری جود دارد؛ بوابراین ضمن تأیید فرضیه په هش مطتهوان یفهت کهه
ر ش مدیریت آموزش نس ت به ر ش سوتط آموزش علو در پیشرفت تحصیلط تأثیر بیشهتری
دارد.
سوال دوم
آيا مهارت حل مسئله دانشآموزان پايه ششم که با الگوی مديريت آموزش تعلایم ديدناد
بهتر از دانشآموزانی است که با روش سنتی آموزش ديدند؟
به موظور تأیید دادهها تعمیم نتایج پ هش به جامعهای که نمونه از آن استخراج شده است
حصول اطمیوان بیشتر نس ت به یافتههای پ هش ،میانگینههای یهر ههها از طریهق اجهرای
آزمون  tمستقل مورد مقایسه قرار یرفت .این آزمون برای تعیین معوادار بودن یا معوادار ن هودن
تفا ت د یر ه به کار مطر د .بر این اساس عملکرد دانشآموزانط را که تحت تأثیر این الگهو
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بودهاند نس ت به آنتایط که از این الگو بط بتره بهودهانهد ،مهطتهوان مشهخص سهاخت .چهون
مفر ضههای زیربوایط این آزمون از لحا مستقل بودن افراد از یکدیگر یکسهان بهودن تغییهر
پذیری نمرهها در یر هها به دقت رعایت شده است مطتوان به این آزمهون اکتفها کهرد .نتهایج
آزمون بیانگر مطال

زیر است:
جد ل  :8آمار توصیفط سوال د پ هش

متغیر (مهارت حل مسئله(

تعداد

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمايش

33

73/71

5/30

گروه کنترل

33

37/08

3/35

جد ل  : 0مقایسه میانگین متارت حل مسئله یر ه آزمایش کوترل بعد از اجرای الگوی آزمایش
مهارت حل مسئله

خطای معیار میانگین

T

سطح معناداری

درجه آزادی

با فرض همگنی واريانس

4/03

3/14

80

40444

با فرض عدم همگنی واريانس

4/78

3/14

80

40444

نتایج جد ل شماره  0بیانگر آن است که مقدار  Tمشاهده شده ( )3/14با درجه آزادی ()80
در سطح اطمیوان ( )α =4/48از مقدار  Tجد ل بزریتر است بدین ترتی

فر

صفر م وط بر

عد تفا ت بین یر ه کوترل آزمایش در متارت حل مسئله بعد از اجرای الگوی آزمهایش رد
مطشود فر

پ هشط مورد تأیید قرار مطییرد .بدین ترتی

مطتوان این یونه نتیجه یرفت

که بین متارت حل مسئله د یر ه تفا ت معوط داری مشاهده مطشود

ضعیت حهل مسهئله

یر ه آزمایش بتتر از یر ه کوترل مطباشد.
بحث و نتیجهگیری
نظا تعلیم تربیت در رایجترین کاربرد خود بر تفکر عقالنیت دشلت دارد (الیاس.)4758 ،
بر این اساس یکط از اهدا

اصلط متم هر نظا آموزشط ایجاد توانایط حل مسئله تقویت
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قدرت تفکر موطقط علمط جامعه تحت تعلیم خود است .دستیابط به این هد
هماهوگ

به فعالیت

همجتت تمامط عواصر برنامه درسط از جمله ر شهای تدریس ،ساختار متون

درسط حتط نگرشها هوجارهای مستتر در محیی آموزشط ابسته است .در این میان معلم
به عووان یگانه کاریزار نظا آموزشط

ر شهای تدریس ا  ،چوانچه سایر عواصر نظا

آموزشط با آن همداستان باشد ،در تحقق هد

ذکر شده تأثیر عمیق پایداری خواهد داشت.

به زعم سلوی )3443( 4ارتقای سطح فکری

بت ود شیوههای اندیشیدن از متمترین

ظایف آموزش پر رش به ی ه برنامه درسط علو در مدارس است .آموزش علو به س
تمرکز بر پر رش سواد علمط ،مواس ترین بستر پر رش تفکر علمط
مطشود .بدیتط است بترهییری از ر شهای مواس
رسیدن به هد

حل مسئله قلمداد

تدریس متمترین راه رد

محمل برای

فوق خواهد بود .در آموزش به شیوه مدیریت آموزش ،دانشآموز عال ه بر به

یادسپاری عمیق فرا ردههای علم ،برخط از متارتهای فرآیود علم را نیز همزمان مطآموزد..
تعمیق دانستوطهای علمط

تقویت

پر رش متارتهای فرایودی علو به عووان دستا رد

آموزش به شیوه مدیریت آموزش رابطهی مستقیمط به ترتی

با پیشرفت تحصیلط

توانایط

حل مسئله دانشآموز دارد.
نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که به کارییری الگوی مهدیریت آمهوزش در تهدریس
بر پیشرفت تحصیلط متارت حل مسئله دانشآموزان پایه ششم ابتهدایط تهأثیر عمهدهای دارد.
نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج تحقیق بترنگط ،ع اسهیان زبرجهدی آشهتط (،)4731
بترنگط ،ع اسیان ذ قط پور ( ،)4731بترنگط نصیری ( ،)4737بترنگهط ( )4753ههم سهو
است .بترنگط ،ع اسیان زبرجدی آشتط ( )4731در تحقیقط تحت عوهوان "الگهوی مهدیریت
آموزش ریاضط؛ راه ردی مؤثر بر پیشرفت درسط دانشآموزان پسر د ره متوسطه" نشان دادند
که الگوی مدیریت آموزش بر پیشرفت درسط عملکرد دانشآمهوزان در درس ریاضهط مهؤثر
است .بترنگط ،ع اسیان ذ قط پور ( )4731به این نتیجه رسیدند کهه الگهوی نهوین مهدیریت
آموزش موجر به پیشرفت تحصیلط ارتقا سهالمت سهازمانط دانهشآمهوزان مهطشهود؛ نتهایج
پ هش بترنگط نصیری نشان داد آموزش علو تجربط با استفاده از الگوی مدیریت آموزش

1. Kiymet Selvi
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بهر خهودراه ری دانهشآمهوزان در یههادییری تهأثیر مث هت دارد .همچوهین بترنگههط ( )4753در
پ هشط تحت عووان "بررسط الگوی تدریس مدیریت آموزش از موظر خالقیت در یادییری
یادییری خالقیت" نشان داد که استفاده از الگوی مدیریت آموزش باعهث افهزایش عملکهرد
خالقیت دانشآموزان در یادییری مطشود .با توجه به نتیجه په هش حاضهر په هشههای
پیشین مطتوان یفت الگوی مدیریت آموزش مطتواند یکط از جایگزینههای کهاربردی ر ش-
های سوتط تدریس باشد .این الگو با هد

تدا

یادییری راه ر ش دانستن حل مسهئله را

به دانش آموزان مطآموزد.
منابع
امیراحمدی ،یونس ،ایر انط ،شتین ،شرفط ،محمد رضا .)4734( .تحلیل محتوای کتاب علوم تجربای
پايه پنجم دبستان بر مبنای الگوی حل مسئله ديويی .مجله پ هشط بر برنامه درسط ،شماره 78
بترنگط ،محمدرضا ( .)4753بررسی الگوی تادريس ماديريت بار آماوزش از من ار خالقیات در
يادگیری و يادگیری خالقیت .سومین کوفرانس ملط خالقیت شواسط ،ترز

متودسط مدیریت

نوآ ری ایران ،تتران ،پ هشکده علو خالقیت شواسط ،تریز نوآ ری
بترنگط ،محمدرضا؛ ع اسیان ،حسهین زیرجهدی آشهتط ،آرش ( .)4731الگاوی ماديريت آماوزش
رياضی؛ راهبردی مؤثر بر پیشرفت درسی دانشآموزان پسر دوره متوسطه .د فصوامه علمط –
پ هشط مدیریت بر آموزش سازمانتا – جلد  – 1شماره  -4731 – 3صص 348 -458
بترنگط ،محمدرضا؛ نصیری ،رحیمعلط ( .)4737بررسی تأثیر تدريس علوم تجربی با الگوی مديريت
آموزش بر يادگیری خودراهبر دانشآموزان سال سوم راهنمايی .پاياننامه کارشناسی ارشد.
دانشگاه تربیت معلم  -تتران  -دانشکده ر انشواسط علو تربیتط.4737 .
جویس ،بر س؛ یل ،مارشا؛ کهالتون ،امیلهط ( .)4731الگوهاای تادريس  .2510ترجمهه محمدرضها
بترنگط ،پیشگفتار مترجم بر ترجمه کتاب الگوهای تدریس  .3448تتران :کمال تربیت
دیویط ،جهان ( .)4773دموکراسی و آماوزش و پارورش .ترجمههی امیرحسهین آریهان پهور ،ت ریهز،
انتشارات فرانکلین

رستگار ،طاهره همکهاران ( .)4753کتاب معلم علوم تجربی پنجم دبساتان .انتشهارات اداره
کل چاپ توزیع کتابهای درسط ،چاپ د
02

4731  تابستان، سال دهم،73  شماره،فصلوامه مطالعات برنامه درسط

 مجله فوها ری. کاربرد استانداردهای آموزش علاوم بارای اياران.)4750(  مسعود،صدراششرافط
.1  شماره، جلد ا ّل، سال ا ّل،آموزش
. روشهای تحقیق کمی و کیفی در علاوم تربیتای و روانشناسای.)4753(  مردیت همکهاران،یال
. دانشگاه شتید بتشتط، سمت: تتران،ترجمه احمد نصر دیگران

. پرورش تفکر انتقادی با استفاده از شیوه آموزش مسئله محور.)4753(  محمود،مترمحمدی
430-455-  صص، یادییری-بازاندیشط فرایود یاددهط
. ترجمهه شهاهده سهعیدی. نگرشی نو بر آموزش علوم تجربی در دوره ابتدايی.)4753( . ین،هارلن
. چاپ دهم.تتران انتشارات مدرسه

 انتشهارات موسسههی، قهم، ترجمههی ضهرابط، فلسفه تعلیم و تربیت.)4758(  ال، جان،الیاس
 چاپ د،)پ هشط اما خمیوط (ره
Tin Lam. Toh (2009), Assessment in a Problem Solving Curriculum, In R.
Hunter, B. Bicknell, & T. Burgess (Eds.), Crossing divides:
Proceedings of the 32nd annual conference of the Mathematics
Education Research Group of Australasia (Vol. 1)
Selvi, Kiymet (2007), "Future Aims of Science Curriculum for Primary
school", Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and pp 176- 183
Dewey, J.(1933). How We Think: A Restatement of the Relation of
Reflective Thinking to the Educative Process. 2nd revised edition.
Chicago: Henry Regnery.
Steven, M. K. (2002). Newport News Teacher Performance Assessment
System: A Case Study. http: //cpre. wceruw.org/papers /Newport.
Chalmers, a.f 1998, what is this things called science? An assessment of
the nature and status of science and its methods; London: the open
university press
Smith; W.H.Newton, 1981, The Rationality of Science, London and New
York: Balliol College, Oxford
Taba, h. 1966. Curriculum development: theory and practice, new York:
Harcourt publishers ltd.

23

