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The effect of teaching empirical science
with the Lesson Study approach on
perceived Self-efficacy of teachers and
students attitude in first level of high
school
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Abstract
Purpose: This article examines The effect of
teaching empirical science with the Lesson Study
approach on perceived Self-efficacy of teachers
and students attitudes in first level of high school.
Method: This research was carried out using a
semi-experimental design with pre-test post-test
design. The statistical population of the studyteachers and female students of the eighth grade
city of Tehran province- was selected by a
multistage cluster sampling method with 120
students (in 4 classes,each class 30 members) and
12 teachers selected by random sampling method
and were assigned in two groups called control
and exprimental. The teachers' perceived selfefficacy questionnaire was completed by the
teachers before the implementation of pre-test.
Then, the teachers' training plan was conducted
for 5 sessions by selecting 6 topics and
performing for 6 weeks in the classroom. Pre-test
attitude was taken before the implementation of
the second lesson plan by using the students'
attitude towards the sciences questionnaire from
the experimental group. At the end of the course,
the post-test was taken by using of questionnaire.
In analyzing data, descriptive statistics (mean,
standard deviation) and inferential statistics
(covariance analysis) were used.
Findings: The results of the study showed that the
teaching of experimental sciences with the Lesson
Study approach is effective on perceived selfefficacy of teachers and attitude of first step
highschool students.
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چکیده
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درس پژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگرش دانشش
.آموزان دوره اول متوسطه پرداخته است
-  این پژوهش با روش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمشون:روش
 دبیران و دانشآموزان دختشر، جامعه آماری.پسآزمون انجام شد
پایه هشتم شهرستانهای استان تهران بشه روش خوششهای چنشد
 نفشره30  دانشآموز (چهار کالس120مرحلهای با حجم نمونهی
 دبیششر انتبششاد و در دو گششروه آزمششایش و کنتششرل بششه روش12 و
 پرسشنامه خودکارآمدی ادراکشده معلمشان.تصادفی قرار گرفت
 سش س.قبل از اجرای پیشآزمون توسط دبیران تکمیشل گردیشد
 مبحش6  جلسشه بشا انتبشاد5 طرح توجیهی معلمان بشه مشدت
 پیشآزمون نگرش قبل. هفته در کالس درس اجرا شد6 به مدت
از اجششرای طششرح درس دوم بششا اسششتفاده از پرسشششنامه نگششرش
 در پایان.دانشآموزان نسبت به علوم از گروه آزمایش گرفته شد
 در. پسآزمون با استفاده از پرسششنامه گرفتشهششد،اجرای دوره
 انحشرا، تحلیل دادهها از شاخصهشای آمشار توصشیفی(میانگین
.معیار و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس استفاده گردید
 نتایج بررسی نششان داد کشه آمشوزش علشوم تجربشی بشا:یافتهها
رویکرد درس پژوهی بر خودکارآمدی ادراکشده معلمان و نگرش
.دانش آموزان دوره اول متوسطه مؤثر است
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مقدمه
روند تحوالت موجود در دنیای امروز ،انسانها را با چالشهای مبتلف روبهرو کشرده اسشت کشه بشرای
رویارویی صحیح با آنها مناسش تشرین بسشتر ،نظشام آمشوزشوپشرورش مشیباششد .از ایشنرو یکشی از
اولویتهای اصلی اصالحات در تمامیجوامع ،اصالحات آموزششی مشیباششد .بشا بررسشی برنامشههشای
اصالحات آموزشی در گوشه و کنار دنیا مشبص میشود که توجه این برنامهها بر توانمندسازی معلم
و در نتیجه غنیسازی فرآیند آموزش و یادگیری است.
بهطوریکه ( Stigler & Hieber, 2006معتقدند که ایاالت متحده نمیتواند برای بهبشود آمشوزش
برنامه ای را اجرا کند ،مگر این که معلمان و سایر عوامل مهم در آن مشارکت فعشال داششته باششند و
اگر همکاری معلمان برای بهبود روش های آموزش جل نشود ،عاقبت تأسف باری در انتظشار اسشت.
یکی از ویژگیها و متغیرهای کلیدی و مهم معلمان ،خودکارآمدی اداراک شده 1آنشان اسشت .مفهشوم
خودکارآمدی اداراک شده مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا2میباشد.
( Albert Bandura,1997معتقد است خودکارآمدی معلم عبارت است از قضاوتهای معلم درباره
توانایی خود برای بهدست آوردن نتایج مطلود از فعالیت و یادگیری دانشآموزان؛ حتی در ارتباط بشا
دانشآموزانی که انگیزه چندانی نداشته و در یشادگیری مششکل دارنشد .بشهطشورکلی مشیتشوان گفشت
خودکارآمدی اداراک شده معلمان یکشی از متغیرهشای مهمشی اسشت کشه بشا انبشوهی از متغیرهشا در
آموزشوپرورش در ارتباط است و میتوان با شناخت و حمایشت از عوامشل تقویشتکننشده آن ،ششاهد
تحوالت مثبتی در فرآیند آموزش و یادگیری بود .یکی از روش های نوینی کشه در آمشوزشوپشرورش
ژاپن خلق شده است و بسیاری از عوامل تقویت کننده خودکارآمدی اداراک شده معلمان را به همراه
دارد ،روش درسپژوهی است .در این روش ،مسؤولیت اولیة بهبود فعالیت کشالس درس را بشه عهشدة
معلمان گذاشته است.
نگرش عبارت است از تمایل به یادگرفتن بر اساس مواجههی مثبت یا منفشی نسشبت بشه موضشو
مشبص ،وضعیت ،نهاد و یا فردی معین است .از آنجا که نگرش تعیینکننشده رفتشار اسشت ،یکشی از
موضوعات و عالیق پژوهشی ،بررسی نگرش دانشآموزان نسبت به درس است .مطالعشات نششان داده
است که؛ دانشآموزانی که نگرش مثبتی نسبت به مواد درسشی دارنشد ،تمایشل خشوبی در آن درس از
خود ابراز میکنند و برعکس،کسانی که نگرش منفی درباره درسی دارند ،واکنش مناسبی نسشبت بشه
آن درس ندارند .مطالعه در زمینه نگرش نسبت به مشواد درسشی و نقشش آن در پیششرفت تحصشیلی
درسی با تحقیقات ( Aiken, 1961آغاز شد .یافتههای پژوهشهای یاد شده نششان داده کشه نگشرش
نسبت به مواد درسی مشتمل بر چند بعد است که ششامل؛ لشذت بشردن از درگیشرششدن در تکشالیف
درسی -چه در تجارد تحصیلی و چه در زندگی روزمره -باورهای فرد در مورد ارزش و اهمیت درس
1. perceived self- efficacy
2. Albert Bandura
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و میزان ترس از رویارویی با موقعیتهایی است کشه مسشتلزم بشهکشارگیری دانشش درسشی مشیباششد
(. Aiken, 2005
"کونای کنشیو  "1واژه ی ژاپنی است که از دو قسمت " "کونای" به معنی مدرسشه و " کنششیو"
به معنی کارورزی تشکیل شده است و این واژه برای توصیف فرآیند مستمر پرورش حرفهای معلمشان
در مدرسه بهکار میرود .یکی از ببشهای رایج کونای کنشیو" ،جوگیو کن کیشو " 2اسشت .ایشن واژه
نیز از دو قسمت "جوگیو" به معنی درس و "کن کیو" به معنی مطالعه تشکیل ششده اسشت کشه در
فارسششی بششه درسپژوهششی "مطالعششه درس" و در انگلیسششی " "Lesson Studyترجمششه شششده اسششت
( . Bakhtiari& Mosadeghi Nik, 2015در این روش گروهی از معلمان که درس واحدی را آموزش
میدهند مشترکاً به طراحی درس خود میپردازند .در این کار میکوشند تا بهترین شیوه آموزش آن
درس را تهیه کنند .س س یکی از اعضای گروه همان طرح درسی را که در گروه تأیید شده اسشت را
در کالس تدریس میکند و بقیه اعضای گروه فعالیتهای آموزشی همکار خود و تالشها و تکشالیف
دانشآموزان را به دقت مشورد بررسشی قشرار مشیدهنشد و نظشرات و پیششنهادهای خشود را یادداششت
میکنند .پس از اتمام تدریس معلم ،همه معلمان دور هم جمع میشوند و دادههای جمعآوری ششده
از راه مشاهده را تحلیل میکنند و آموختهها و پیشنهادهای خود را مطرح مینمایند .گام بعدی ایشن
است که با توجه به پیشنهادهای داده شده طرح درس را مورد بازنگری قرار میدهنشد و ضشمن رفشع
نواقص بر غنای آن می افزایند .در این مرحله ترجیحاً معلم دیگر از این گشروه یشا همشان معلشم قبلشی
طرح درس بازنگری شده را در کالس دیگر اجرا میکند .این کار تا زمانیکشه همشه اعضشای گشروه از
موفقیت طرح درس و اجرای درست آن مطمئن شوند ادامه مییابد (. Lewis, 2006
از لحاظ اجرایی و عملی درسپژوهی به سالهای اولیه قرن بیسشتم بشاز مشیگشردد .ایشن روش تشا
اواسط دهه  1960در تمام ژاپن عمومیت یافت و با این که طبق قانون اجباری نیست ،ولی همچنان
یک فعالیت مشترک در بیشتر مدارس ابتدایی و راهنمایی ژاپن است که موج تحوالت ششگرفی در
نظام آموزشی ژاپن شده است ( .( Fernandez & Yoshida, 2008درسپژوهی در ایشاالت متحشده بشا
انتشار نتیجشه تحقیشق  Stigler & Yoshidaدر سشال  1989تحشت عنشوان " تفشاوتهشای آمشوزش
ریاضیات در ژاپن و آمریکا "3مورد توجه قرار گرفت ( . Chokshi & Fernandez, 2008انتشار کتشاد
"درسپژوهی و اصالح تعلیم و تربیت ژاپن "4توسط ( Yoshida& Lewis,1998که درباره چگشونگی
اصالح فعالیت های آموزشی معلمان ابتدایی ژاپن در کالس درس بود ،گسترش بیشتری یافت .نهایتاً
در سال  1999با انتشار نتایج سومین مطالعه بینالمللی ریاضیات و علوم" "TIMSSو درخشش قابل
1. Kounai Kenshuu
2. Jugyoukenkyuu
3. Differences in mathematics education in Japan and America
4. Lesson Study and Japanese Education of Refinement
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توجه ژاپن و انتشار کتاد " شکا آموزشی " 1توسط  Stigler & Hieberدر بین تمشام اندیششمندان
تعلیم و تربیت جایگاه خاصی را بهدسشت آورد .در حشال حاضشر در بسشیاری از ایالشتهشای آمریکشا و
کشورهایی از قبیل کانادا ،آلمان ،چین ،استرالیا ،انگلیس ،سنگاپور و مالزی گروههشای بشیششماری از
چرخههای درسپژوهی فعال است (. Smith., 2006
در ایران برای اولین بار درسپژوهی (مطالعشه درس توسشط سشرکارآرانی در مقالشهای بشا عنشوان
"پژوهش مشارکتی معلمشان در کشالس درس" بشه کشارگزاران آموزششی و پژوهششگران معرفشی ششد
( . Sarkararani, 2007همچنین تجربه درسپژوهی در ایران به اجشرای پشروژه غنشیسشازی مشدارس
برمیگردد .تجربه ای که بهبود کیفیت را از کالس درس و مدرسه آغاز کرد .ایشن پشروژه غنشیسشازی
مدارس در تهران با این تفکر آغاز شد که فرصتی برای تعامل بیشتر مدرسه بشا جامعشه و بشا والشدین
دانشآموزان فراهم کند .در صورتیکه مدیران ،معلمان و والدین دانشآموزان بشا هشم بیششتر ارتبشاط
داشتهباشند ،آگاهی آنها از دیدگاه های یکدیگر بیشتر میشود و تعامل فعالیتشان به تغییر نگشرش
آنها کمک میکند .در نتیجه والدین بهدلیل مشارکت فعال در فرایند تدوین برنامههشای آموزششی و
تربیتی ،برای ساختن مدرسة بهتر عالقهمند میشوند و با مدیران و معلمان همکاری میکنند.
همگام با تجربه درسپژوهی در تهران با اجرای طرح غنی سازی مدرسشه" طشرح بهبشود کیفیشت
آموزشوپرورش "2در استان یزد و طرح " مدرسه زندگی "3در استان بوشهر نیز به اجرا درآمشد ،کشه
در این تجارد ملی کلیه مدیران و معلمان آموزشی مدارس منتب در کارگاههای آموزشی آمشوزش
دیدند .محتوای آموزشی این کارگاهها برای معلمان شرکتکننده بشا رویکشرد درسپژوهشی در جهشت
غنی سازی برنامه درسی مدرسه و کالس بود تا بتوانند به سشطح طراحشی ،اجشرا و ارزیشابی آموزششی
دست یابند ).(Hoorizad,2012
4
اهمیت درسپژوهی از سوی وزارت آموزش پرورش بهدنبال تأکید "سند تحول بنیادین " راهکشار
 11-7توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندیهای حرفهای بشه ششکل فشردی و گروهشی میشان
معلمان و تبادل تجارد و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ایجاد فرصشتهشای بشازآموزی مسشتمر
علمی و تحقیقاتی و مطالعاتی؛ و راهکشار  11-9سشند تحشول بنیشادین ،رصشد کشردن تحشوالت نظشام
آموزشوپرورش و تربیت معلم و تحوالت علمیدر حوزه علوم تربیتی در سطح منطقه ،جهان اسالم و
بینالملل و بومیسازی تجربیات و یافتههای مفید آنها و بهرهمندی آگاهانشه از آنهشا در چشارچود
نظام معیار اسالمی میباشد .تالش در جهت ارتقای جایگاه ایران در ارزیابیهای بینالمللی"تیمز" ،از
طریق ارتقای کیفیت آموزشوپرورش و فرایندهای آموزش و یادگیری ،ضرورت انجام تحقیق را صشد
1. Educational gap.
2. Improving the quality of education
3. School of life
4. The document is a fundamental transformation
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چندان میکند .چرا که با اجرای این پژوهش ،ظرفیت و امکان کاربرد روش درسپژوهی در ببشی از
نظام آموزشی ایران مورد آزمایش قرار گرفته و از نتایج آن مشیتشوان در سشطح ملشی اسشتفاده کشرد
(. Mahmoudi Far, 2016
برنامه علمی خود نباید بهسوی یادگیری حقایق سوق دادهششود ،بلکشه بایشد در جهشت فراگیشری
مفاهیم روابط میان آنها باشد .هد باید یادگیری عمقی مطال باشد نه از بر کردن آنهشا و چشون
هر دانشآموزی برای خود منحصر به فرد است ،هیچ راهی را نمیتشوان بشهعنشوان بهتشرین راه بشرای
آموزش علوم خواند (. Karin,2003: 80
برنامه درس علوم باید به آشنایی و تبیین محیط اطرا به دانشآموزان کمک نمایشد پشس معلشم
باید به این نکته توجه داشته باشد که آموزش و فراگیری علوم در صورتی مؤثر خواهد بشود کشه بشین
سه جزء اساسی برنامه علوم (اهدا  ،محتوا ،روش تدریس ارتباط معنشاداری برقشرار کنشد ( Victor,
. 2000:66

با توجه به این که یکی از مهمترین دروس دوره متوسطه اول درس علوم تجربی است ،و از طرفی
با توجه به اهمیت طرح درس معلم در ایجاد یشادگیری عمیشق و پایشدار و ایجشاد نگشرش مطلشود در
دانشآموزان لذا در این پژوهش سعی شده است به این مهم توجه شود که آیا آموزش علوم تجربی با
رویکرد درسپژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگرش دانششآمشوزان دوره اول متوسشطه
مؤثر است؟
پژوهشهای انجام شده در این زمینه نتایج قابلتوجهی را گزارش کرده اند ازجمله:
تأثیر درسپژوهی بر خودکارآمدی معلمان :راک و ویلسون ( Rock & Wilson, 2005پژوهشی را
با عنوان "آثار درسپژوهی بر پنج مدرسه ابتدایی در منطقه حومه در قال یک پژوهش مششارکتی"
انجام دادهاند .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کشه :درسپژوهشی بشا تشأثیر در چنشد زمینشه موجش
توسعه حرفهای معلمان می شود .آموزش و یادگیری متمرکز و مستمر ،افزایش اعتماد حرفهای ،تفکر
مشارکتی و همفکری با همکاران و کارشناسان ،بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری آنان درسپژوهی را
بر سه حوزه اصلی توسعه حرفهای معلمان از دیدگاه گرت و همکاران مؤثر میدانستد .این سه حشوزه
عبارتند از :دانش  ،مهارت و روش تدریس معلم .همچنین آنشان همکشاری کارشناسشان دانششگاهی و
معلمششان را از عوامششل موفقیششت در درسپژوهششی معرفششی کردنششد .پششاچنر و تیلششور ( & Puchner
 Taylor,2006در نتیجه اجرای درسپژوهی مشاهده کردند که همکاری معلمان با یکشدیگر افشزایش
قابل مالحظهای یافت و آنها اذعان داشتند که احساس میکنند دارای یک گروه پشتیبان ششدهانشد.
پالمر ( Plummer, 2007در پژوهش خود نتیجه گرفته است کشه معلمشان ششرکتکننشده در گشروه
درسپژوهی بر فقدان دانش خود درباره موضوعی که تدریس میکنند و روشهای آموزشی آگاه شده
و اذعان داشته اند که احساس میکنند دانش آنها در جریان درسپژوهی رشد کشردهاسشت .روبشرت
( Robert, 2010درسپژوهی را به عنوان یک تجربه مشارکتی و مبتنی بر همکاری معلمان ارزیشابی
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کرده و در پایان بیان میکند که توسعه حرفه ای و سطح خودکارآمدی اداراک ششده آنهشا افشزایش
یافته است .روبرت اشاره میکند که موقعیتهای مشارکتی و حمایتی ماننشد درسپژوهشی مشیتوانشد
موج اصالح تجربههای آموزشی معلمان شده و سشطح خودکارآمشدی اداراک ششده آنهشا را بهبشود
ببشد .ورهف و همکشاران ( Verhof & Coenders & Fer, 2015پژوهششی را بشا عنشوان"چگشونگی
توسعه حرفهای معلمان ریاضی از طریق درسپژوهی" انجام دادهاند .نتایج حاصشل از پشژوهش نششان
داد که :درسپژوهی تأثیر زیادی بر رشد و توسعه حرفهای معلمان ریاضی مورد مطالعه داشته اسشت.
معلمان مورد مطالعه اذعان نمودند که آنها توانستند بهواسطة روش درسپژوهی ،به اهمیشت بسشیار
زیاد تعامل دانش آموزان با معلم در حین تدریس و یادگیری پی برده و این امر آنها را تشویق نموده
است تا این روش را به صورت عملشی ،در حشین فرآینشد تشدریس خشود بشهکشار گیرنشد .سشرکارآرانی
( Sarkararani, 2007پژوهشی را با عنوان "آنچه معلمان ایرانی از درسپژوهی ژاپن یاد میگیرنشد
در مدارس ابتدایی تهران در سال  "1380انجام داده است .نتشایج حاصشل ازپشژوهش نششان داد کشه:
معلمان شرکتکننده در این جلسات عالقه زیادی به انجام یک تجربه از درسپژوهی داششتند .آنشان
این اطالعات را به معلمان مدارس دیگر و والدین دانشآموزان نیشز منتقشل کردنشد .نتیجشه هنگشامی
ظاهر شد که ،تعداد قابلتوجهی از والدین دانش آمشوزان بشه دیشدار از کشالسهشای درس پرداختنشد.
نتیجه مقدماتی ورود درسپژوهی به عرصه آموزش ایران ،نگرش جدیدی بود کشه در زمینشه توسشعه
حرفششهای معلمششان ،در تئششوری و عمششل بششهدسششت آمششد .خاکبششاز و همکششاران ( Khakbaz, Fadayi,
 Mosapour, 2008پژوهشی را با عنوان " بررسی آثار استفاده از درسپژوهی بشر توسشعه حرفشهای
"معلمان ریاضی" انجام دادهاند .نتایج حاصل نشان داد که :درسپژوهی مشیتوانشد بشهعنشوان الگشویی
مطلود در توسعه حرفهای معلشم مطشرح گشردد .حبیش زاده ( Habibzadeh, 2014پژوهششی را بشا
عنوان "اثر ببشی درسپژوهی بر خودکارآمدی اداراک شده معلمان" انجام داده است .نتایج حاصشل
از این پژوهش نشان داد که :درسپژوهی بر خودکارآمدی اداراک شده معلمان تأثیر معنشاداری دارد.
همچنین مشبص شد که استفاده از ایشن روش خودکارآمشدی اداراک ششده معلمشان در عامشلهشای
مدیریت کالس درس ،فعال کردن دانشآموزان و استفاده از راهبردهای آموزشی را تقویت مشیکنشد.
چمل نژاد ( Chamelnezhad, 2014پژوهشی را با عنوان "بررسی درسپژوهی بهعنوان پارادایمینشو
در عرصه الگوهای یاددهی،یشادگیری" انجشام داد .نتشایج حاصشل از پشژوهش نششان داد کشه  :الگشوی
درس پژوهی معلمان در جلسات هم اندیشی پیرامون اهدا دروس با یکدیگر به بح و تبشادل نظشر
پرداخته ،برنامه تدریس خود را تدوین نموده و آن را به مرحله اجرا مشیگذارنشد و سش س بشه نقشد و
بررسی و اصالح آن میپردازند .یعنی در سه جنبه طراحی ،اجشرا و ارزیشابی یشک برنامشه بشا همشدیگر
همفکری ،همکاری و همیاری میکنند .در درسپژوهی بیش از اینکه معلمان مبانی نظشری آمشوزش
و یادگیری را بیاموزند ،مهارتهای علمیو کاربردی مربوط به فرایند یاددهی و یشادگیری (آمشوزش ،
ارزیابی روشهای تدریس ،خودارزیابی و فعالیت های آموزشی را میآموزند .این مدل محیطشی بشرای
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یادگیری معلمان در مدرسه پدید مشیآورد کشه بشهطشور مشداوم در جسشتجوی یشادگیری از دیگشران،
بازاندیشششی در عمششل و آموختششههششای خششود باشششند .روشششن قیششاس و همکششاران ( & Roshanghias
 Sharifzadeh&Izadi, 2014پژوهشی را با عنوان "تأثیر درسپژوهی بشر صشالحیتهشای مشدیریت
کالس درس معلمان دوره ابتدایی ناحیه یک ساری" انجام دادند .نتایج حاصل از پشژوهش نششان داد
که :که رویکرد درسپژوهی عاملی مشؤثر در ارتقشای صشالحیتهشای مشدیریت کشالس درس معلمشان
ابتدایی ناحیه ساری بوده است و صالحیتهای معلمانی که در درسپژوهی ششرکت کردنشد بشهطشور
معناداری بهتر از معلمانی است که در درسپژوهی شرکت نکردند.
تأثیر درسپژوهی بر نگرش دانشآموزان :لو ( Lo, 2006گزارش میکند که در سالهای 2001
تا  2004هنگهنگ در  40مدرسه ابتدایی و  50مدرسشه متوسشطه درسپژوهشی گسشترش یافشت و
وزارت آموزشوپرورش ساعات موظف معلمان را بهمنظور مشارکت در گروه درسپژوهی کشاهش داد.
بهطوریکه  92درصد از معلمشان گشزارش کردنشد کشه توانشایی تشدریس آنهشا بهبشود یافتشهاسشت و
دانشآموزان گزارش کرده اند که معلمانشان تغییر پیدا کرده و آنان نگرش مثبتی نسبت به درس و
معلمان خود پیدا کردهاند .سیمز و والشش ) Sim & Walsh, 2009پژوهششی را بشا عنشوان "بررسشی
فرایند درسپژوهی را در یک دوره مقدماتی برای معلمانی که بشرای تشدریس در دوره ابتشدایی آمشاده
میشدند بهمدت دو سال" انجام دادهاند .نتایج حاصل ازپژوهش نشان داد که :معلمان ششرکتکننشده
به راهبردهای آموزشی از قبیل فنون سوال پرسیدن ،پیش بینی پاسخ های دانششآمشوزان و ارزیشابی
میزان تأثیر جریان آموزش بر یادگیری دانشآمشوزان و نگشرش آنشان نسشبت بشه درس تسشلط پیشدا
کردهاند .فرناندز ( Fernandez, 2010پژوهشی را با عنشوان"درسپژوهشی بشه روش کیفشی روی 18
معلششم در یششک دوره آموزشششی" انجششام داده اسششت .نتششایج حاصششل از پششژوهش نشششان داد کششه :دانششش
شرکتکنندگان از تدریس و راهبردهای آموزشی رشد خوبی داشته و نتیجه این امر دستیابی بیششتر
دانشآموزان به هد های یادگیری از جمله استدالل ریاضی و نگرش مثبت نسبت به این درس بوده
است .پکتاس ( Pktas, 2015پژوهشی را با عنوان" بررسی تأثیر درسپژوهی بر آموزش درس علشوم
دوره ابتدایی بر طرح درس  ،آموزش و مدیریت کالس" انجام دادهاست .نتایج حاصل ازپژوهش نشان
داد که :روش درسپژوهی تأثیر مثبتی بر طرح درس ،آموزش و مدیریت کالس معلمان مورد مطالعه
داشته و تغییرات مثبتی را در حوزههای نامبرده داشته است و منجر به ایجاد یک محشیط یشادگیری
مثبت ،درگیر شدن دانشآموزان با فعالیتهای آموزشی شده است.
متبصصان آموزشوپرورش به دنبال ابشدا و معرفشی روشهشا و راهبردهشای نشوینی هسشتند کشه
محتوای آموزشی ،دانشش و تجربشه معلشم دربشاره روشهشای آموزششی و ویژگشیهشای دانششآمشوزان
(شناختی-عاطفی را که در یاددهی -یادگیری مشؤثر اسشت را شناسشایی کشرده باششد .بشا توجشه بشه
تحقیقات و مطالعاتی که ارائه شد ،به نظر میرسد روش درسپژوهی از این ویژگشی برخشوردار باششد.
در این پژوهش تالش میشود با اجرای آزمایشی درسپژوهی در بستر فرهنگی ایشران ،اثرببششی آن
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را بر متغیرهای خودکارآمدی معلم و نگرش دانشآموزان نسبت بشه درس علشوم مشورد مطالعشه قشرار
گیرد .در این پژوهش به بررسی فرضیههای ذیل پرداخته میشود:
 -1آموزش علوم تجربی پایه هشتم با رویکرد درسپژوهی بر خودکارآمدی معلمان مؤثر است.
 -2آموزش علوم تجربی پایه هشتم با رویکرد درسپژوهی بر نگرش دانشآموزان مؤثر است.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر در زمره پژوهشهای کاربردی بوده که ماهیت آن از نو روشهای کمی است .در این
پژوهش از روش نیمهآزمایشی با طرح گروه کنترل و آزمایش همشراه بشا پشیشآزمشون  -پشسآزمشون
استفاده شده است.
جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران و دانشآموزان دختر پایه هشتم ششهر سشتانهشای اسشتان
تهران در سال تحصیلی  95-96بود .روش نمونهگیری ،خوشهای چند مرحلهای؛ بدین شکل بوده که
از میان مناطق  22گانه شهرستانهای استان تهران شهرستان ری  2بهصورت تصادفی جهت اجرای
پژوهش انتباد شد .در مرحله بعشد از بشین مشدارس دخترانشه متوسشطه اول کشه  15مدرسشه بشوده،
مدارسی که دارای حداقل سه کالس پایه هشتم هستند که  4مدرسه بوده انتباد گردیشد (تششکیل
چرخه درسپژوهی مستلزم مشارکت حداقل سه معلم که در یک پایه تدریس مشیکننشد مشیباششد .
این مدارس را به صورت تصادفی در دو گروه آزمشایش و کنتشرل قشرار داده ششد کشه در نمشودار ذیشل
نمایش داده شده است.
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نمودار ( :)1اجرای فرآیند درسپژوهی

در این پژوهش به منظور گردآوری اطالعات الزم جهت بررسی فرضیههای پشژوهش از روشهشا و
ابزارهششای ذیششل اسششتفاده شششد .الششف -اجششرای طششرح درس بششا رویکششرد درسپژوهششی .د -پرسشششنامه
خودکارآمدی اداراک شده معلم .ج -پرسشنامه نگرش دانشآموزان نسبت به علوم استفاده گردید.
الف -اجرای طرح درس با رویکرد درسپژوهی

پس از انتباد نمونه ،پیش آزمون از معلمان گروه آزمایش و گروه کنترل گرفته شد .س س محقق بشا
هماهنگی اداره آموزشوپرورش شهرستان ری  2به مدارس گروه آزمایش مراجعه کرده و معلمشان را
در  5جلسه آموزشی به شرح ذیل آموزش دادهشد.
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جدول ( :)1مراحل آمادهسازی دبیران جهت درس پژوهی
جلسات

هدف

ویژگیها

اول
( 60دقیقه

آشنایی و بیان ضرورت
انجام تحقیق

بیان نقش روزافزون یادگیری مدرسهای در پیشرفت افراد و جوامعتنزل مقام و منزلت معلم
افت تحصیلی دانشآموزان و اتال سرمایه انسانی و مالیضرورت توجه به مؤلفه اصلی فرایند آموزش (فعالیتهای کالس درس وگشودن در کالس به روی همکاران
-ضرورت توسعه حرفهای معلمان در طول خدمت

دوم
(60دقیقه

معرفی روش درسپژوهی
و مراحل آن و اشاره به
برخی از تحقیقات

تعریف واژهای و مفهومی روش درسپژوهیبیان اهدا و ویژگیهای اصلی درسپژوهیتبین مراحل روش درسپژوهی-اشاره به نتایج تحقیقات بهویژه نتیجه مطالعات تیمز

سوم
( 60دقیقه

نمایش فیلم

-نمایش یک فیلم  15دقیقهای دربارة مراحل این روش و تحلیل آن

چهارم
( 60دقیقه

اجرای آزمایشی

اجرای آزمایشی درس طراحی شده توسط یکی از اعضاء گروه وفیلمبرداری از آن

پنچم
( 60دقیقه

بح و بررسی طرح درس
اجرا شده

نقد و بررسی فیلم طرح درس اجرا شده ،بازاندیشی و تجدیدنظر براساستفکر گروه و ادامه چرخه درسپژوهی

د ر پایان جلسه پنجم آموزشی ،معلمان گروه آزمایشی با اتفاق نظر  6موضو درسی علوم را کشه تصشور مشی-
کنند در آموزش آن مشکل دارند یا دانشآموزان در یادگیری آنها مشکل دارد انتباد کشرده و برنامشه اجشرای
درسپژوهی تهیه گردید.
جدول ( :)2موضوعهای درس علوم جهت تدریس با رویکرد درسپژوهی

هفته

موضو

صفحه

اول

بازتاد نور

114

دوم
سوم

تصویر آینه تبت
تصویر آینه کروی

115
118

چهارم
پنجم

تصویر آینه کوژ
حرکت نوسانی

120
127

ششم

صوت و احساس شنوایی
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نمودار ( :)2چرخه درسپژوهی () Mahmoudi Far, 2016

 نحوه اجرای طرح درس علوم بشا رویکشرد درسپژوهشی -1 :تششکیل گشروه درسشی مشدارس گشروهآزمایش :در هر مدرسه گروه درسپژوهی که شامل :سه دبیر علوم پایه هشتم ،مدیر ،معاون آموزشی،
فیلمبردار میباشد را تشکیل داده -2 .تبیین مسأله :مساله مورد نظر که در جلسشه هشماندیششی کشل
معلمان طبق جدول ( 2تعیین گردید بررسی و طبق برنامشه زمشانبنشدی ششده تبیشین گردیشد-3 .
مطالعه و بررسی موضو  :گروه درسپژوهی در هر مدرسه موضو را بررسی نموده و موارد مربوط بشه
فرآیند تدریس و کجفهمی احتمالی دانشآموزان مدرسه مربوطشه را بررسشی نمشود -4 .برنامشهریشزی
درسی :گروه درسپژوهی مبادرت به تهیه طرح درس با توجه به مسأله مطرح شده نمشوده ،در طشرح
درس مذکور دبیر تدریس کننده مبح و همچنین وظایف افراد تیم درسپژوهشی مششبص گردیشد.
 -5آموزش درس و مشاهده آن  :طرح درس نوشتهشده توسط دبیر داوطل که از قبل مشبص شده
است در دو کالس پایه هشتم اجرا میگردد ،دیگر اعضائ گروه درسپژوهی که شامل :دو دبیر دیگر
کالس پایه هشتم ،مدیر مدرسه ،معاون آموزشی ،فیلم بردار و دیگر اعضائ داوطلش (والشدین ،دیگشر
دبیران در اولین جلسه اجرا طرح درس با رویکرد درسپژوهی شرکت کردند -6 .ارزیشابی درسشی و
انعکاس تأثیر آن :دبیر مربوطه طبق طرح درس مشبص شده مبح را تشدریس نمشوده دیگشر اعضشا
گروه درسپژوهی شامل دیبران گروه درسپژوهی در حین تدریس همکار خود ،با رفتن بر سشر میشز
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دانشآموزان رفتار آنان را به دقت مشاهده نموده و یاداشتبرداری کرده .در پایان هر مبحش طبشق
طرح درس مشبص شده نگرش دانشآموزان را مورد بررسشی قشرار دادنشد -7 .تجدیشدنظر درس :در
پایان جلسه اول تدریس ،گروه درسپژوهی در زمان مشبص دور هم جمع شده و با ارائه نظرات که،
ابتدا دبیر تدریسکننده موارد موردنظر خود را بیان کرده و س س دیگشر اعضشائ گشروه درسپژوهشی
نظرات خود را در مورد طرح درس نوشته شده ،بیان و در طول جلسه تجدیشد نظشر یکشی از اعضشاء
گروه درسپژوهی ،تمام موارد را یادداشتبرداری کرده و در مواردی کشه اعضشای گشروه درسپژوهشی
اختال نظر داشتند را با پبش مجدد فیلم به یک نظر کلی دست یافتشه و در پایشان بشا بررسشی کشل
نظرات به یک طرح درس نهایی دست یافتند -8 .آموزش و مشاهده درس تجدیدنظر شده :در اجرای
طرح درس تجدیدنظر شده ،در ابتدا طبق توافقات اولیه پرسشنامه نگرشسنج علوم به دانشآمشوزان
بهعنوان پیشآزمون به دانشآموزان کالس ارائه شده و سش س تشدریس کشه در مدرسشه (الشف و د
همان دبیری که طرح درس اول را اجرا کرده بود انجام داد .در دو مدرسه گروه آزمایش ،طشرح درس
تجدیدنظر شده در دو کالس دیگر به غیر از کالسهای اجرای طرح درس اول پایشه هششتم برگشزار
گردید -9 .ارزیشابی مجشدد :در ارزیشابی طشرح درس تجدیشدنظر ششده (دومشین طشرح درس  ،گشروه
درسپژوهی طبق برنامه مشبص شده از قبل مبادرت به تشکیل جلسه نموده و در ابتدا دبیشری کشه
تدریس نموده و س س دیگر اعضاء گروه درسپژوهی نظرات خود را بیان کردنشد -10 .سشهیم ششدن
در نتایج :در آخر جلسه با تهیه یک طرح درس نهایی و ارائه گشزارش کامشل از فرآینشد درسپژوهشی
مبادرت به انتشار گزارش و نتایج بهدست آمده نمودند .در پایان  6هفته دانش آموزانی که پرسشنامه
را قبل از اجرای طشرح درس دوم پشر کشردهبودنشد (پشیشآزمشون  ،پرسششنامه را مجشدد پشر نمودنشد
(پسآزمون  .الزم به ذکر است که در دو مدرسه گروه آزمایش با طرح درس دوم ،گروه به یک نتیجه
کلی دست یافت و نیازی به اجرای طرح درس سوم نبود.
ب-پرسشنامه خودکارآمدی اداراک شده معلم
توسشط تششانن ش مشوران ( (Tschannen - Moran, 2001و هشوی-هشوی ( (Hoy - Hoy, 2001در
دانشگاه اوهایو طراحی شده است .روایی و پایایی آن را اندازهگیری نموده است .این مقیاس دارای دو
فرم بلند ( 24سؤالی و کوتاه ( 12سؤالی است ،درجهبندی از نو لیکرت1میباشد .در این پشژوهش
از فرم بلند استفاده خواهد شد .که سه مؤلفه را در برمیگیرند .این مؤلفههشا عبارتنشد از راهبردهشای
آموزشی 2مدیریت کالس 3و درگیرکردن دانشآموزان. Habibzadeh, 2014( 4
نحوه نمرهگذاری نسخه استاندارد:
1. Likert scale
2. instructional strategies
3. classroom management
4. student engagement
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گستره پاسخهای هر گزینه روی یک پیوستار  9درجهای از نو لیکرت میباشد .به همان اندازه کشه
پاسخدهندگان یکی از گزینهها را انتباد کنند امتیشاز کسش مشیکننشد .حشداکثر امتیشازی کشه هشر
آزمودنی در هریک از ابعاد سه گانه این آزمون میتوانند بهدست آورند نمره  72است.
روایی و پایایی

تشانن موران و هوی ( Tschannen-Moran, 2001روایی همگرایی پرسشنامه خودکارآمدی معلمشان
با آزمون کارآمدی شبصی معلمان گیبسون و دمبشو ( (Gibson & Demboو آزمشون خودکارآمشدی
( Heavy& Vlfvlkمیزان آن را بهترتیش  r=0.64و  r=0.53گشزارش کشردهانشد کشه از نظشر آمشاری
با  α =0.01معنادار است .جهت بررسی پایایی آلفای کرونباخ برای عامل فعشالکشردن دانششآمشوزان
 .α =0.87عامل راهبردهای آموزشی  α =0.91جهشت عامشل مشدیریت کشالس  α =0.90و در کشل
مقیاس  α =0.94بوده .پس از انتباد نمونه پیشآزمون از دو گروه آزمشایش و کنتشرل گرفتشه ششد.
س س بعد از اجرای کامل طرح درس با رویکرد درسپژوهی پرسشنامه توسط گروه آزمایش تکمیشل
گردید.
ج -پرسشنامه نگرش دانشآموزان نسبت به علوم
1

پرسشنامه نگرشسنج آیکن ) ( Aiken, 2012با  16سوال و سه مؤلفه لذت بردن لذتبردن از علوم ،
ترس از علوم  ،2ارزش و اهمیت علوم.3
نحوه نمرهگذاری نسخه استاندارد

طیف اندازهگیری لیکرت (کامالً مبالفم= نمره 1؛ مبالفم= نمره 2؛ نظری نشدارم= نمشره 3؛ مشوافقم=
نمره4؛ کامالً موافقم= نمره. 5توسط ایکن در سال  1979تدوین شد.
پایایی
) Fardani,K (2012). Structural validity of the Attitude Scale of the Science (Iconبشا
استفاده از آلفای کرونباخ  α =0.91پایایی این ابزار را گزارش نمشوده اسشت .پشس از انتبشاد نمونشه
پیشآزمون از دو گروه آزمایش و کنترل گرفته شد .س س بعد از اجرای کامل طرح درس با رویکشرد
درسپژوهی پرسشنامه نگرشسنج توسط دانش آموزان گروه آزمایش تکمیل و در گروه کنتشرل بعشد
از اجرای کامل طشرح درس بشا رویکشردی بشه غیشر از درسپژوهشی پرسششنامه نگشرشسشنج توسشط
دانشآموزان گروه کنترل تکمیل گردید.
پس از استبراج دادهها ،با استفاده از آمار توصشیفی (میشانگین – انحشرا معیشار و آمشار اسشتنباطی
1. Enjoy Sciences
2. Fear of Science
3.The value and importance of Science
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(تحلیل کوواریانس تحلیل فرضیهها صورت گرفت.
یافتههای پژوهش
هد اصلی این پژوهش تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکشرد درسپژوهشی بشر خودکارآمشدی ادراک
شده معلمان و نگرش دانشآموزان پایه هشتم بود .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههشای پشژوهش ،ابتشدا
اطالعات حاصل از پرسشنامهها استبراج و در جشدول اطالعشات کلشی تنظشیم گردیشد ،سش س کلیشه
اطالعات با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSدر دو ببش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .در تجزیهوتحلیل توصیفی اطالعات ،شاخصهای آمشاری مربشوط بشه متغیرهشای تحقیشق
محاسبه شد .در ببش استنباطی بهمنظور آزمون فرضیههای تحقیق و به عبارتی تعمشیم نتشایج بشه
دستآمده از نمونه به جامعه آماری تحقیق ،از تحلیل کوواریانس بین گروهی استفاده گردید.
تجزیهوتحلیل توصیفی
 -1نمرات میانگین و انحرا معیار آزمودنیها در دو مرحله پیشآزمشون ،پشسآزمشون خودکارآمشدی
معلم در جدول ( 3نمایش داده شده است.
جدول ( :)3میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی معلمان به تفکیک مرحله آزمون
مرحله

گروه

میانگین

انحرا معیار

تعداد

پیشآزمون خودکارآمدی ادراک
شده معلم
پسآزمون خودکارآمدی ادراک
شده معلم

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

95.83
91.67
149.83
92.67

4.36
1.86
10.46
3.88

6
6
6
6

با توجه به گشزارش جشدول ( : 3میشانگین نمشره خودکارآمشدی معلشم گشروه آزمشایش در مرحلشه
پیشآزمون برابر با ( 95/83با انحرا معیار  4/36است .میشانگین خودکارآمشدی معلشم بشرای گشروه
کنترل در مرحله پیشآزمون برابر با ( 91/67با انحرا معیشار  1/86اسشت .در مرحلشه پشسآزمشون
میانگین خودکارآمدی معلشم گشروه آزمشایش برابشر بشا ( 149/83بشا انحشرا معیشار  10/46و نمشره
پسآزمون خودکارآمدی معلم گروه کنترل برابر با ( 92/67با انحرا معیار  3/88است.
 -2نمرات میانگین و انحرا معیار آزمودنیها در دو مرحله پیشآزمون ،پسآزمون نگرش نسبت بشه
علوم نمایش داده شده است.

جدول ( :)4میانگین و انحراف معیار نگرش نسبت به علوم به تفکیک مرحله آزمون
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مرحله
پیش آزمون نگرش نسبت به علوم
پس آزمون نگرش نسبت به علوم

گروه

میانگین

انحرا معیار

تعداد

آزمایش

45.93

3.25

60

کنترل

45.42

3.42

آزمایش

52.83

2.88

60
60

کنترل

46.65

3.63

60

با توجه به گزارش جدول ( : 4میانگین نمره نگشرش نسشبت بشه علشوم گشروه آزمشایش در مرحلشه
پیشآزمون برابر با ( 45/93با انحرا معیار  3/25است .میانگین نگرش نسبت به علوم بشرای گشروه
کنترل در مرحله پیشآزمون برابر با ( 45/42با انحرا معیشار  3/42اسشت .در مرحلشه پشسآزمشون
میانگین نگرش نسبت بشه علشوم گشروه آزمشایش برابشر بشا ( 52/83بشا انحشرا معیشار  2/88و نمشره
پسآزمون نگرش نسبت به علوم گروه کنترل برابر با ( 46/65با انحرا معیار  3/63است.
تجزیه و تحلیل استنباطی

فرضیه اول :آموزش علوم تجربی پایه هشتم با رویکرد درسپژوهی بشر خودکارآمشدی معلمشان مشؤثر
است.
قبل از بررسی نتایج مرب وط به تحلیل کواریانس بین گروهی باید از برقراری برخشی مفروضشات یشا
پیش فرضهای اصلی تحلیل کواریانس اطمینان حاصل کرد .این پیشفرضها در ادامه مورد بررسشی
قرار گرفتند.
 جهت بررسی نرمشال بشودن توزیشع پراکنشدگی نمشرات متغیشر وابسشته ،از آزمشون کولمشوگرا -اسمیرنو استفاده شد .با توجه به جدول ( 5مشبص است کشه نمشرات پشسآزمشون خودکارآمشدی
معلمان هر دو گروه کنترل و آزمایش از توزیع پراکندگی نرمال برخشوردار هسشتند؛ چشرا کشه انشدازه
آزمون کولموگرا -اسمیرنو ( (Kolmogrov- Smirnovمعنادار نیست (. p>0/05
جدول ( :)5نتیجه آزمون کولموگراف-اسمیرنوف

گروه

مقدار

سطح معناداری

آزمایش
کنترل

0.46
0.64

0.98
0.79

 برای بررسی این مفروضه از آزمون لوین استفاده شد .برای این که شرط همسشانی واریشانس خطشابرقرار باشد نباید اندازه آزمون لوین از نظر آماری معنادار باشد .با توجه به جدول( 6مششبص اسشت
که اندازه آزمون لوین ( (Levene Testمعنادار نیست .این نتیجه گویای این است کشه واریشانسهشای
خطای دو گروه همسان هستند.
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جدول ( :)6نتیجه آزمون لوین

-

F

df1

df2

سطح معناداری

1.09

1

10

0.125

یکی از روشهای بررسی این مفروضه ،معناداری کنش متقابل بشین گشروه و پشیشآزمشون
است .با توجه به جدول ( 7از آنجا که اندازه آزمون  Fبرای کنش متقابل از نظشر آمشاری
معنادار نیست لذا پیش فرض همگنی شی هم رعایت شده است (. p>0/05
جدول ( :)7نتیجه معناداری کنش متقابل بین گروه و پیش آزمون

منبع واریانس

مجمو
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح
معناداری

کنش متقابل گروه و
پیشآزمون

0.595

1

0.597

0.95

0.35

 چون هر سه مفروضه تحلیل کواریانس برقرار میباشند ،بنابراین ،میتوان از تحلیل کواریانس برایبررسی فرضیه اول استفاده کرد.
جدول ( :)8نتایج تحلیل کواریانس بینگروهی فرضیه اول
منبع واریانس

مجمو
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

مجذور اتا

مدل تصحیح شده

9863.786

2

4931.893

78.915

0.001

0.946

عرض از مبدا

458.513

1

458.513

7.337

0.024

0.449

پیش آزمون

59.703

1

59.703

0.955

0.354

0.096

7426.206

1

74.26.206

118.827

خطا

562.464

9

62.496

کل

186845.000

12

کل تصحیح شده

10426.250

11

گروه

0.001

0.930

نتیجه تحلیل کواریانس فرضیه اول در جدول ( 8نشان دادهشده است که:
 .F1,9=118.727; P< 0.1این نتیجه گویای این است که اندازه آزمون  Fبرای اثر بینگروهی برابشر
با 0.93میباشد که با درجه آزادی  1و  9این اندازه آزمون  Fدر سطح آلفای  1درصد معنادار اسشت.
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یعنی این نتیجه گواه بر این است که بین دو گروه آزمایش و کنترل بعشد از تعشدیل آثشار مربشوط بشه
تفاوتهای اولیه (یعنی پیشآزمون خودکارآمدی معلمان تفاوت معنادار وجود دارد .با توجه به ایشن
که مجذور اتا دارای مقدار  0.93میباشد ،نشانگر این است که در حدود  93درصشد ازتغییشرات پشس
آزمون خودکارآمدی معلمان مربوط به متغیر مستقل (اجرای طرح درس علوم تجربی پایه هششتم بشا
رویکرد درسپژوهی است .بنابراین میتوان این نتیجهگیری را کرد که آمشوزش علشوم تجربشی پایشه
هشتم با رویکرد درسپژوهی بر خودکارآمدی معلمان تأثیر معناداری دارد و فرضیه اول تحقیق مورد
تایید قرار میگیرد.
فرضیه دوم :آموزش علوم تجربی پایه هشتم با رویکرد درسپژوهی بر نگرش دانشآموزان مؤثر است.
قبل از بررسی نتایج مربوط به تحلیل کواریانس بشینگروهشی بایشد از برقشراری برخشی مفروضشات یشا
پیشفرضهای اصلی تحلیل کواریانس اطمینان حاصل کرد .این پیش فرضها در ادامه مورد بررسشی
قرار گرفتند.
 جهششت بررسششی نرمششال بششودن توزیششع پراکنششدگی نمششرات متغیششر وابسششته ،از آزمششون کولمششوگرا -اسمیرنو ( Kolmogrov- Smirnovاستفاده شد .با توجه به جدول ( 9مششبص اسشت کشه نمشرات
پسآزمون نگرش دانشآموزان هر دو گروه کنترل و آزمشایش از توزیشع پراکنشدگی نرمشال برخشوردار
هستند؛ چرا که اندازه آزمون کولموگرا -اسمیرنو معنادار نیست (. p>0/05
جدول ( :)9نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف

گروه

مقدار

سطح معناداری

آزمایش
کنترل

0.94
0.81

0.34
0.52

 برای بررسی این مفروضه از آزمون لوین استفاده شد .برای اینکه ششرط همسشانی واریشانس خطشابرقرار باشد نباید اندازه آزمون لوین از نظر آماری معنادار باشد .بشا توجشه بشه جشدول ( 10مششبص
است که اندازه آزمون لوین معنادار نیست .این نتیجه گویای این است کشه واریشانسهشای خطشای دو
گروه همسان هستند.
جدول ( :)10آزمون لوین
F

df1

df2

سطح معناداری

1.99

1

118

0.161

 -یکی از روشهای بررسی این مفروضه ،معناداری کنش متقابل بین گروه و پشیشآزمشون اسشت .بشا
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توجه به جدول ( 11از آنجاکه اندازه آزمون  Fبشرای کشنش متقابشل از نظشر آمشاری معنشادار نیسشت
( . p>0/05لذا پیشفرض همگنی شی هم رعایت شده است.
جدول ( :)11کنش متقابل بین گروه و پیشآزمون
منبع واریانس

مجمو
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

کنش متقابل (گروه و
پیشآزمون

7.035

1

7.035

0.354

0.420

چون هر سه مفروضه تحلیل کواریانس برقرار میباشند ،بنشابراین ،مشیتشوان از تحلیشل کواریشانس
برای بررسی فرضیه دوم استفاده کرد.
جدول ( :)12نتایج تحلیل کواریانس بین گروهی
منبع واریانس

مجمو مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

مجذور اتا

مدل تصحیح شده

150.043

2

75.022

6.983

0.001

0107

عرض از مبدأ

1289.659

1

1289.659

120.045

0.001

0.506

پیش آزمون

7.035

1

7.035

0.655

0.420

0.006

گروه

137.258

1

137.258

خطا

1256.948

117

10.743

کل

286497.000

120

کل تصحیح شده

1406.992

119

12.776

0.001

0.698

نتیجه تحلیل کواریانس فرضیه دوم در جدول ( 12نشان داده شده است که:
 .F1,117=12.776; P<.0.001این نتیجه گویای این است که اندازه آزمون  Fبرای اثر بشین گروهشی
برابر با  0.69میباشد که با درجه آزادی  1و  9این اندازه آزمون  Fدر سطح آلفای  1درصشد معنشادار
است .یعنی این نتیجه گواه بر این است که بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از تعدیل آثار مربشوط
به تفاوتهای اولیه (یعنی پیشآزمون نگرش دانشآموزان تفاوت معنشادار وجشود دارد .بشا توجشه بشه
اینکه مجذور اتا دارای مقدار0.69میباشد ،نشانگر ایشن اسشت کشه در حشدود 69درصشد از تغییشرات
پسآزمون نگرش دانشآموزان مربوط به متغیر مستقل (اجرای طرح درس علوم تجربی پایه هشتم با
رویکرد درسپژوهی است .بنابراین میتوان این نتیجهگیشری را کشرد کشه اجشرای طشرح درس علشوم
تجربی پایه هشتم با رویکرد درسپژوهی بر نگرش دانشآموزان گروه آزمایش تأثیر معنشاداری دارد و

فصلنامه تدریس پژوهی

سال پنجم ،شمارة سوم ،پاییز 105 1396

فرضیه دوم تحقیق مورد تأیید قرار میگیرد.
بحث و نتیجهگیری
نظامهای تعلیموتربی ت در دنیای متحول امروزی ناگزیز هستند نه تنها خشود را بشا تغییشر و تحشوالت
سازگار و هماهنگ کنند ،بلکه باید تالش نمایند در این روند حاکم ،نقش رهبشری و فرمانشدهی ایفشا
کنند .در صورتی این نقش تحقق مییابد که تحول و تغییر را از درون خود آغشاز کننشد و ایشن مهشم
امکانپذیر نمیباشد مگر در مهمترین عنصر این نظشام ،معلشم تغییشرات و تحشوالت بنیشادین صشورت
پذیرد .در نگاه سنتی از معلم انتظار می رود که بشه موقشع سشر کشالس حاضشر ششود ،کالسشش آرام و
منضبط باشد ،کتاد درسی را به موقع به پایان برساند و بشا مشدیریت مدرسشه و همکشاران هماهنشگ
باشد .در این دیدگاه یادگیری وظیفهی دانشآموزان است و معلم در این مورد وظیفهای ندارد و فقط
آموزش میدهد .اما در نگاه تحول یافته معلم نه تنها آموزش میدهد بلکه یاد میگیرد ،تنهشا مجشری
نتایج پژوهشها نیست بلکه خود پژوهشگر است.درسپژوهی نگشاه معلشم را صشرفاً از آمشوزشدهنشده
تغییر میدهد .درس پژوهشی الگوی ژاپنی پرورش حرفهای معلمان در مدرسه اسشت و در عمشل بشه
گسترش فرهنگ یادگیری درمدرسه یاری میرساند ،و محیطی را فراهم میسازد تا معلمان از یکدیگر
بیاموزند ،دانش حرفهای خود را ارتقا دهند ،به بازبینی و بازاندیشی در رفتار آموزشی و تربیتشی خشود
ب ردازند و بیش از پیش به نیازها و نحوه تعامل با دانشآموزان توجه کنند (. Mahmoudi Far,2016
این پژوهش که با هد بررسی تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد درسپژوهی بر خودکارآمشدی
ادراکشده معلمان و نگرش دانشآموزان دوره اول متوسطه انجام گرفت ،نشان داد که آموزش علشوم
تجربی با رویکرد درسپژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگشرش دانششآمشوزان دوره اول
متوسطه مؤثر است .در تبین نتیجه اول پژوهش گفته شد ،بین دو گشروه آزمشایش و کنتشرل بعشد از
تعدیل آثار مربوط به تفاوت های اولیه (یعنی پیشآزمون خودکارآمدی معلمان تفاوت معنادار وجود
دارد .حدود 93درصد ازتغییرات پسآزمون خودکارآمدی معلمان مربوط به متغیر مسشتقل (آمشوزش
علوم تجربی پایه هشتم با رویکرد درسپژوهی است .بنابراین میتوان این نتیجشهگیشری را کشرد کشه
اجرای طرح درس علوم تجربی پایه هشتم با رویکشرد درسپژوهشی بشر خودکارآمشدی معلمشان گشروه
آزمایش تأثیر معناداری دارد .در تبیین نتیجه دوم پژوهش گفته شد ،بین دو گروه آزمایش و کنترل
بعد از تعدیل آثار مربوط به تفاوتهای اولیه (یعنی پیشآزمون نگرش دانشآموزان تفشاوت معنشادار
وجود دارد .حدود  69درصد ازتغییرات پسآزمون نگرش دانششآمشوزان مربشوط بشه متغیشر مسشتقل
(آموزش علوم تجربی پایه هشتم با رویکرد درسپژوهی است .بنابراین میتوان ایشن نتیجشهگیشری را
کرد که اجرای طرح درس علوم تجربی پایه هشتم با رویکرد درسپژوهشی بشر نگشرش دانششآمشوزان
گروه آزموش تأثیر معناداری داردو فرضیه دوم تحقیق مورد تأیید قرار میگیرد.
با توجه به این که الزمه اجرای درسپژوهی بسترسازی جهت اجرا و ایجاد فرهنگ درسپژوهشی
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در سیستم آموزشی میباشد لذا عدم این دو مقوله محقق را با مشکالت عدیدهای روبهرو ساخت.
براساس این نتایج پیشنهاد میشود زمینههای الزم برای گسترش درسپژوهی بهویژه در دورههای
متوسطه اول و دروسی ازجمله علوم تجربی در قال جشنوارهها و کالسهای ضمن خدمت حضشوری
و الکترونیکشی فشراهم گشردد تشا نظشام آموزششی ششاهد معلمشانی یادگیرنشده و حرفشهای و در نتیجشه
دانشآموزانی پرورش یافته ،خالق و متفکر و دارای نگرش مثبت نسبت به درس ازجمله درس علشوم
فراهم گردد.
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