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 چکیده
تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد مقاله حاضر به بررسی  هدف:

انشش  پژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگرش د درس

 دوره اول متوسطه پرداخته است. آموزان

 -آزمشون   پیشبا طرح  آزمایشی: این پژوهش با روش نیمه روش

آموزان دختشر  انجام شد. جامعه آماری، دبیران و دانش آزمون پس

ای چنشد  های استان تهران بشه روش خوششه  پایه هشتم شهرستان

نفشره     30آموز )چهار کالس دانش 120یای با حجم نمونه مرحله

دبیششر انتبششاد و در دو گششروه آزمششایش و کنتششرل بششه روش  12و 

شده معلمشان  تصادفی قرار گرفت. پرسشنامه خودکارآمدی ادراک

آزمون توسط دبیران تکمیشل گردیشد. سش س    قبل از اجرای پیش

مبحش    6جلسشه بشا انتبشاد     5مشدت   طرح توجیهی معلمان بشه 

مون نگرش قبل آزهفته در کالس درس اجرا شد. پیش 6مدت  به

از اجششرای طششرح درس دوم بششا اسششتفاده از پرسشششنامه نگششرش    

در پایان  .آموزان نسبت به علوم از گروه آزمایش گرفته شد دانش

در  ششد.  گرفتشه آزمون با استفاده از پرسششنامه  اجرای دوره، پس

هشای آمشار توصشیفی)میانگین ، انحشرا      ها از شاخصتحلیل داده

 )تحلیل کواریانس  استفاده گردید. معیار  و آمار استنباطی

آمشوزش علشوم تجربشی بشا     نتایج بررسی نششان داد کشه    ها:یافته

شده معلمان و نگرش پژوهی بر خودکارآمدی ادراک رویکرد درس

 مؤثر است. طهدوره اول متوس دانش آموزان

 

، معلمشان  پژوهی، خودکارآمشدی ادراک ششده  درس ها: کلید واژه

 .آموزاننگرش دانش

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 study- 

teachers 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 self-

efficacy 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 self-

efficacy of teachers and attitude of first step 

highschool students.  

Keywords: Lesson Study, Perceived Self-

Efficacy of Teachers, Students Attitude. 
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 مقدمه

رو کشرده اسشت کشه بشرای      ههای مبتلف روبها را با چالشنیای امروز، انسانروند تحوالت موجود در د

یکشی از  رو  باششد. از ایشن   وپشرورش مشی   آمشوزش ، نظشام  تشرین بسشتر  ها مناسش  رویارویی صحیح با آن

هشای  باششد. بشا بررسشی برنامشه     مشی جوامع، اصالحات آموزششی   میتماهای اصلی اصالحات در  لویتاو

بر توانمندسازی معلم ها  شود که توجه این برنامهاصالحات آموزشی در گوشه و کنار دنیا مشبص می

 دگیری است. سازی فرآیند آموزش و یاو در نتیجه غنی

تواند برای بهبشود آمشوزش    میمعتقدند که ایاالت متحده ن  Stigler & Hieber, 2006) که طوری به    

ای را اجرا کند، مگر این که معلمان و سایر عوامل مهم در آن مشارکت فعشال داششته باششند و     برنامه

باری در انتظشار اسشت.    سفأاگر همکاری معلمان برای بهبود روش های آموزش جل  نشود، عاقبت ت

آنشان اسشت. مفهشوم     1خودکارآمدی اداراک شدهو متغیرهای کلیدی و مهم معلمان، ها  یکی از ویژگی

 باشد. می2مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا خودکارآمدی اداراک شده

    (Albert Bandura,1997  معلم درباره  های معتقد است خودکارآمدی معلم عبارت است از قضاوت

آموزان؛ حتی در ارتباط بشا   یت و یادگیری دانشدست آوردن نتایج مطلود از فعال هتوانایی خود برای ب

تشوان گفشت    مشی طشورکلی   آموزانی که انگیزه چندانی نداشته و در یشادگیری مششکل دارنشد. بشه     دانش

از متغیرهشا در   اسشت کشه بشا انبشوهی     مشی  معلمان یکشی از متغیرهشای مه   خودکارآمدی اداراک شده

کننشده آن، ششاهد    و حمایشت از عوامشل تقویشت   توان با شناخت  میدر ارتباط است و وپرورش  آموزش

وپشرورش   آمشوزش تحوالت مثبتی در فرآیند آموزش و یادگیری بود. یکی از روش های نوینی کشه در  

ان را به همراه معلم خودکارآمدی اداراک شدهژاپن خلق شده است و بسیاری از عوامل تقویت کننده 

 ةبهبود فعالیت کشالس درس را بشه عهشد    ةولیت اولیؤمس ،است. در این روشپژوهی  درسدارد، روش 

 معلمان گذاشته است.

ی مثبت یا منفشی نسشبت بشه موضشو       یادگرفتن بر اساس مواجهه به نگرش عبارت است از تمایل    

یکشی از   ت،کننشده رفتشار اسش    تعیین جا که نگرش ناز آ است. نهاد و یا فردی معین ،مشبص، وضعیت

 مطالعشات نششان داده  . آموزان نسبت به درس استبررسی نگرش دانش ،موضوعات و عالیق پژوهشی

تمایشل خشوبی در آن درس از    آموزانی که نگرش مثبتی نسبت به مواد درسشی دارنشد،  دانش ؛است که

واکنش مناسبی نسشبت بشه    رند،کنند و برعکس،کسانی که نگرش منفی درباره درسی داخود ابراز می

مطالعه در زمینه نگرش نسبت به مشواد درسشی و نقشش آن در پیششرفت تحصشیلی      . آن درس ندارند

های یاد شده نششان داده کشه نگشرش    های پژوهشیافته.   آغاز شدAiken, 1961درسی با تحقیقات )

ششدن در تکشالیف   رلشذت بشردن از درگیش    ؛ششامل  است که بر چند بعد شتملنسبت به مواد درسی م

باورهای فرد در مورد ارزش و اهمیت درس  -چه در تجارد تحصیلی و چه در زندگی روزمره -درسی
                                                 
1. perceived self- efficacy  

2. Albert Bandura  
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 باششد  مشی کشارگیری دانشش درسشی     هایی است کشه مسشتلزم بشه   و میزان ترس از رویارویی با موقعیت

(Aiken, 2005.  

1کونای کنشیو"    
 "کنششیو  "به معنی مدرسشه و   "کونای ""واژه ی ژاپنی است که از دو قسمت  " 

ای معلمشان  است و این واژه برای توصیف فرآیند مستمر پرورش حرفهبه معنی کارورزی تشکیل شده

اسشت. ایشن واژه    " 2کیشو  جوگیو کن"های رایج کونای کنشیو،  رود. یکی از ببش میکار  در مدرسه به

مطالعه تشکیل ششده اسشت کشه در    به معنی  "کیو کن"به معنی درس  و  "جوگیو"قسمت  نیز از دو

 ترجمششه شششده اسششت  ""Lesson Studyو در انگلیسششی  "مطالعششه درس"پژوهششی فارسششی بششه درس

(Bakhtiari& Mosadeghi Nik, 2015 در این روش گروهی از معلمان که درس واحدی را آموزش . 

ین شیوه آموزش آن کوشند تا بهتر میپردازند. در این کار  میدهند مشترکاً به طراحی درس خود  می

یید شده اسشت را  أدرس را تهیه کنند. س س یکی از اعضای گروه همان طرح درسی را که در گروه ت

و تکشالیف  ها  های آموزشی همکار خود  و تالش کند و بقیه اعضای گروه فعالیت میدر کالس تدریس 

خشود را یادداششت   دهنشد و نظشرات و پیششنهادهای     مشی آموزان را به دقت مشورد بررسشی قشرار     دانش

آوری ششده   های جمع هشوند و داد میکنند. پس از اتمام تدریس معلم، همه معلمان دور هم جمع  می

نمایند. گام بعدی ایشن   میو پیشنهادهای خود را مطرح ها  کنند و آموخته میاز راه مشاهده را تحلیل 

دهنشد و ضشمن رفشع     میقرار است که با توجه به پیشنهادهای داده شده طرح درس را مورد بازنگری 

افزایند. در این مرحله ترجیحاً معلم دیگر از این گشروه یشا همشان معلشم قبلشی      نواقص بر غنای آن می

کشه همشه اعضشای گشروه از      این کار تا زمانی کند. میطرح درس بازنگری شده را در کالس دیگر اجرا 

 . Lewis, 2006) یابد میموفقیت طرح درس و اجرای درست آن مطمئن شوند ادامه 

گشردد. ایشن روش تشا     مشی های اولیه قرن بیسشتم بشاز    پژوهی به سالاز لحاظ اجرایی و عملی درس    

ولی همچنان  ،نیست  در تمام ژاپن عمومیت یافت و با این که طبق قانون اجباری 1960اواسط دهه 

تحوالت ششگرفی در  مشترک در بیشتر مدارس ابتدایی و راهنمایی ژاپن است که موج   یک فعالیت

پژوهی در ایشاالت متحشده بشا    . درسFernandez & Yoshida, 2008 )) نظام آموزشی ژاپن شده است

هشای آمشوزش   تفشاوت  "تحشت عنشوان    1989در سشال    Stigler & Yoshidaانتشار نتیجشه تحقیشق   

3ریاضیات در ژاپن و آمریکا
تشار کتشاد  ان.  Chokshi & Fernandez, 2008) مورد توجه قرار گرفت "

4پژوهی و اصالح تعلیم و تربیت ژاپندرس"
که درباره چگشونگی    Yoshida& Lewis,1998) توسط "

اصالح فعالیت های آموزشی معلمان ابتدایی ژاپن در کالس درس بود، گسترش بیشتری یافت. نهایتاً 

و درخشش قابل "TIMSS" المللی ریاضیات و علوم با انتشار نتایج سومین مطالعه بین 1999در سال 
                                                 
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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در بین تمشام اندیششمندان    Stigler & Hieberتوسط  " 1شکا  آموزشی "توجه ژاپن و انتشار کتاد 

هشای آمریکشا و    دسشت آورد. در حشال حاضشر در بسشیاری از ایالشت      تعلیم و تربیت جایگاه خاصی را به

ششماری از   هشای بشی   گروهکشورهایی از قبیل کانادا، آلمان، چین، استرالیا، انگلیس، سنگاپور و مالزی 

  .Smith.2006 ,) استپژوهی فعال های درس چرخه

ای بشا عنشوان    در مقالشه  انیآرسشرکار پژوهی )مطالعشه درس  توسشط   در ایران برای اولین بار درس    

 بشه کشارگزاران آموزششی و پژوهششگران معرفشی ششد       "پژوهش مشارکتی معلمشان در کشالس درس  "

(Sarkararani, 2007 . سشازی مشدارس    پژوهی در ایران به اجشرای پشروژه غنشی   تجربه درس همچنین

سشازی   ای که بهبود کیفیت را از کالس درس و مدرسه آغاز کرد. ایشن پشروژه غنشی   گردد. تجربه میبر

مدارس در تهران با این  تفکر آغاز شد که فرصتی برای تعامل بیشتر مدرسه بشا جامعشه و بشا والشدین     

آموزان بشا هشم بیششتر ارتبشاط     معلمان و والدین دانشکه مدیران،  صورتیر ن فراهم کند. دآموزادانش

شان به تغییر نگشرش  شود و تعامل فعالیتاز دیدگاه های یکدیگر بیشتر میها  باشند، آگاهی آنداشته

هشای آموزششی و   دلیل مشارکت فعال در فرایند تدوین برنامه در نتیجه والدین به .کند میها کمک آن

   کنند.شوند و با مدیران و معلمان همکاری میمند میبهتر عالقه ةبرای ساختن مدرستربیتی، 

طشرح بهبشود کیفیشت     "زی مدرسشه پژوهی در تهران با اجرای طرح غنی ساهمگام با تجربه  درس    

2وپرورش آموزش
3مدرسه زندگی "در استان یزد و طرح  "

آمشد، کشه   در استان بوشهر نیز به اجرا در "

های آموزشی آمشوزش  تجارد ملی کلیه مدیران و معلمان آموزشی مدارس منتب  در کارگاه در این

پژوهشی در جهشت   کننده بشا رویکشرد درس   ها برای معلمان شرکتدیدند. محتوای آموزشی این کارگاه

سازی برنامه درسی مدرسه و کالس بود تا بتوانند به سشطح طراحشی، اجشرا و ارزیشابی آموزششی      یغن

 .(Hoorizad,2012) ددست یابن

4سند تحول بنیادین"دنبال تأکید  پژوهی از سوی وزارت آموزش پرورش بهاهمیت درس    
راهکشار   "

ای بشه ششکل فشردی و گروهشی میشان       های حرفه توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی 7-11

ازآموزی مسشتمر  هشای بش   معلمان و تبادل تجارد و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ایجاد فرصشت 

سشند تحشول بنیشادین، رصشد کشردن تحشوالت نظشام         11-9و تحقیقاتی و مطالعاتی؛ و راهکشار    میعل

در حوزه علوم تربیتی در سطح منطقه، جهان اسالم و  میو تربیت معلم و تحوالت علوپرورش  آموزش

هشا در چشارچود   از آن مندی آگاهانشه ها و بهرههای مفید آنیافته سازی  تجربیات والملل و بومی بین

، از "تیمز"المللیهای بین تالش در جهت ارتقای جایگاه ایران در ارزیابی باشد. می  مینظام معیار اسال

 و فرایندهای آموزش و یادگیری، ضرورت انجام تحقیق را صشد وپرورش  آموزشطریق ارتقای کیفیت 
                                                 
1. Educational gap.  

2  . Improving the quality of education 

3. School of life 

4. The document is a fundamental transformation 
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پژوهی در ببشی از اربرد روش درسکند. چرا که با اجرای این پژوهش، ظرفیت و امکان ک میچندان 

 تشوان در سشطح ملشی اسشتفاده  کشرد      مشی نظام آموزشی ایران مورد آزمایش قرار گرفته و از نتایج آن 

(Mahmoudi Far, 2016.  

ششود، بلکشه بایشد در جهشت فراگیشری      سوی یادگیری حقایق سوق داده خود نباید به  میبرنامه عل    

و چشون  هشا   هد  باید یادگیری عمقی مطال  باشد نه از بر کردن آن ها باشد.مفاهیم روابط میان آن

عنشوان بهتشرین راه بشرای     تشوان بشه  آموزی برای خود منحصر به فرد است، هیچ راهی را نمی هر دانش

 . Karin,2003: 80) آموزش علوم خواند

مایشد پشس معلشم    آموزان کمک نبرنامه درس علوم باید به آشنایی و تبیین محیط اطرا  به دانش    

ثر خواهد بشود کشه بشین    ؤباشد که آموزش و فراگیری علوم در صورتی م باید به این نکته توجه داشته

 ,Victor) داری برقشرار کنشد  اسه جزء اساسی برنامه علوم )اهدا ، محتوا، روش تدریس  ارتباط معنش 

2000:66 . 

ول درس علوم تجربی است، و از طرفی ترین دروس دوره متوسطه ابا توجه به این که یکی از مهم    

با توجه به اهمیت طرح درس معلم در ایجاد یشادگیری عمیشق و پایشدار و ایجشاد نگشرش مطلشود در       

آموزش علوم تجربی با در این پژوهش سعی شده است به این مهم توجه شود که آیا  لذا آموزاندانش

متوسشطه  دوره اول آمشوزان  رش دانشش پژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگرویکرد درس

 ثر است؟ؤم

  جمله:را گزارش کرده اند ازتوجهی  های انجام شده در این زمینه نتایج قابلپژوهش     

  پژوهشی را  Rock & Wilson, 2005) راک و ویلسون: پژوهی بر خودکارآمدی معلمانتأثیر درس    

 "ه حومه در قال  یک پژوهش مششارکتی در منطقپژوهی بر پنج مدرسه ابتدایی آثار درس"با عنوان 

ثیر در چنشد زمینشه موجش     أپژوهشی بشا تش   پژوهش نشان داد کشه: درس  اند. نتایج حاصل از انجام داده

ای، تفکر  شود. آموزش و یادگیری متمرکز و مستمر، افزایش اعتماد حرفه میای معلمان  توسعه حرفه

پژوهی را بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری آنان درسمشارکتی و همفکری با همکاران و کارشناسان، 

دانستد. این سه حشوزه   میثر ؤای معلمان از دیدگاه گرت و همکاران م بر سه حوزه اصلی توسعه حرفه

عبارتند از: دانش ، مهارت و روش تدریس معلم. همچنین آنشان همکشاری کارشناسشان دانششگاهی و     

 & Puchner) راچنر و تیلششوهششی معرفششی کردنششد. پشش پژومعلمششان را از عوامششل موفقیششت در درس 

Taylor,2006  پژوهی مشاهده کردند که همکاری معلمان با یکشدیگر افشزایش   در نتیجه اجرای درس

 د.انش دارای یک گروه پشتیبان ششده  کنند میاس سداشتند که اح نها اذعاای یافت و آنقابل مالحظه

روه گش ده در نش کنششرکت  ن ت کشه معلمشا  سرفته اگجه در پژوهش خود نتی  Plummer 2007 ,) رپالم

های آموزشی آگاه شده د و روشنکنمی سوعی که تدریضش خود درباره موندا نبر فقداپژوهی  درس

روبشرت   اسشت. پژوهی رشد کشرده درس نها در جریاش آنندا کنند میداشته اند که احساس  نو اذعا

(Robert, 2010   ارزیشابی   انی و مبتنی بر همکاری معلمترکمشاربه را به عنوان یک تجپژوهی  درس
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هشا افشزایش   آن خودکارآمدی اداراک ششده که توسعه حرفه ای و سطح  کندبیان میو در پایان  هکرد

توانشد   مشی پژوهشی   درسهای مشارکتی و حمایتی ماننشد  کند که موقعیت مییافته است. روبرت اشاره 

هشا را بهبشود   آن خودکارآمشدی اداراک ششده  طح سش و های آموزشی معلمان شده الح تجربهصموج  ا

چگشونگی  "پژوهششی را  بشا عنشوان     Verhof & Coenders & Fer, 2015) ورهف و همکشاران  ببشد.

اند. نتایج حاصشل از پشژوهش نششان     انجام داده "پژوهیای معلمان ریاضی از طریق درستوسعه حرفه

ای معلمان ریاضی مورد مطالعه داشته اسشت.   رفهثیر زیادی بر رشد و توسعه حتأپژوهی  درسداد که: 

پژوهی، به اهمیشت بسشیار    روش درسة واسط توانستند بهها  معلمان مورد مطالعه اذعان نمودند که آن

ها را تشویق نموده آموزان با معلم در حین تدریس و یادگیری پی برده و این امر آنزیاد تعامل دانش

 انیآرسشرکار  .کشار گیرنشد  در حشین فرآینشد تشدریس خشود بشه      است تا این روش را به صورت عملشی، 

(Sarkararani, 2007   گیرنشد   میژاپن یاد پژوهی  درسچه معلمان ایرانی از  آن"پژوهشی را  با عنوان

انجام داده است. نتشایج حاصشل ازپشژوهش نششان داد کشه:       "1380مدارس ابتدایی تهران در سال در 

پژوهی داششتند. آنشان   عالقه زیادی به انجام یک تجربه از درس کننده در این جلساتمعلمان شرکت

  میآموزان نیشز منتقشل کردنشد. نتیجشه هنگشا     این اطالعات را به معلمان مدارس دیگر و والدین دانش

هشای درس پرداختنشد.    توجهی از والدین دانش آمشوزان بشه دیشدار از کشالس     ظاهر شد که، تعداد قابل

به عرصه آموزش ایران، نگرش جدیدی بود کشه در زمینشه توسشعه    وهی پژ درسنتیجه مقدماتی ورود 

 ,Khakbaz, Fadayi) دسششت آمششد. خاکبششاز و همکششاران ای معلمششان، در تئششوری و عمششل بششهحرفششه

Mosapour, 2008   ای  بشر توسشعه حرفشه   پژوهی  درسبررسی آثار استفاده از  "پژوهشی را  با عنوان

عنشوان الگشویی    توانشد بشه   مشی پژوهی  درسایج حاصل نشان داد که: اند. نتانجام داده "معلمان ریاضی"

پژوهششی را  بشا     Habibzadeh, 2014) زادهحبیش   ای معلشم مطشرح گشردد.    مطلود در توسعه حرفه

انجام داده است. نتایج حاصشل   "معلمان خودکارآمدی اداراک شدهبر پژوهی  درساثر ببشی "عنوان 

ثیر معنشاداری دارد.  معلمان تأ خودکارآمدی اداراک شدهژوهی بر پاز این پژوهش نشان داد که: درس

هشای   معلمشان در عامشل   خودکارآمشدی اداراک ششده  همچنین مشبص شد که استفاده از ایشن روش  

کنشد.   مشی آموزان و استفاده از راهبردهای آموزشی را تقویت مدیریت کالس درس، فعال کردن دانش

نشو   میعنوان پارادای پژوهی بهبررسی درس"شی را  با عنوان پژوه  Chamelnezhad, 2014چمل نژاد )

انجشام داد. نتشایج حاصشل از پشژوهش نششان داد کشه : الگشوی         "یشادگیری ،در عرصه الگوهای یاددهی

پژوهی معلمان در جلسات هم اندیشی پیرامون اهدا  دروس با یکدیگر به بح  و تبشادل نظشر    درس

گذارنشد و سش س بشه نقشد و      مشی نموده و آن را به مرحله اجرا  پرداخته، برنامه تدریس خود را تدوین

پردازند. یعنی در سه جنبه طراحی، اجشرا و ارزیشابی یشک برنامشه بشا همشدیگر        میبررسی و اصالح آن 

که معلمان مبانی نظشری آمشوزش    بیش از اینپژوهی  درسکنند. در  میهمفکری، همکاری و همیاری 

و کاربردی مربوط به فرایند یاددهی و یشادگیری )آمشوزش ،    میی علها و یادگیری را بیاموزند، مهارت

آموزند. این مدل محیطشی بشرای   های تدریس، خودارزیابی و فعالیت های آموزشی را می ارزیابی روش
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طشور مشداوم در جسشتجوی یشادگیری از دیگشران،       آورد کشه بشه  یادگیری معلمان در مدرسه پدید مشی 

 & Roshanghias) ی خششود باشششند. روشششن قیششاس و همکششارانهششا بازاندیشششی در عمششل و آموختششه

Sharifzadeh&Izadi, 2014   هشای مشدیریت   پژوهی بشر صشالحیت  ثیر درسأت"پژوهشی را  با عنوان

انجام دادند. نتایج حاصل از پشژوهش نششان داد    "کالس درس معلمان دوره ابتدایی ناحیه یک ساری

هشای مشدیریت کشالس درس معلمشان      رتقشای صشالحیت  ثر در اعاملی مشؤ پژوهی  درسکه: که رویکرد 

طشور   ششرکت کردنشد بشه   پژوهی  درسهای معلمانی که در  ابتدایی ناحیه ساری بوده است و صالحیت

 شرکت نکردند.پژوهی  درسمعناداری بهتر از معلمانی است که در 

 2001های  سال کند که در میگزارش    Lo, 2006:  لو )آموزانپژوهی بر نگرش دانشتأثیر درس    

پژوهشی گسشترش یافشت و    مدرسشه متوسشطه درس   50مدرسه ابتدایی و  40هنگ در هنگ 2004تا 

پژوهی کشاهش داد.  منظور مشارکت در گروه درس ساعات موظف معلمان را بهوپرورش  آموزشوزارت 

 اسشت و بهبشود یافتشه  هشا   درصد از معلمشان گشزارش کردنشد کشه توانشایی تشدریس آن       92که  طوری به

اند که معلمانشان تغییر پیدا کرده و آنان نگرش مثبتی نسبت  به  درس و  آموزان گزارش کرده دانش

بررسشی   "پژوهششی را  بشا عنشوان      Sim & Walsh  (2009 ,سیمز و والشش . اندمعلمان خود پیدا کرده

ایی آمشاده  را در یک دوره مقدماتی برای معلمانی که بشرای تشدریس در دوره ابتشد   پژوهی  درسفرایند 

کننشده   اند. نتایج حاصل ازپژوهش نشان داد که: معلمان ششرکت انجام داده "مدت دو سال شدند بهمی

آمشوزان و ارزیشابی   به راهبردهای آموزشی از قبیل فنون سوال پرسیدن، پیش بینی پاسخ های دانشش 

تسشلط پیشدا    و نگشرش آنشان نسشبت بشه درس      آمشوزان میزان تأثیر جریان آموزش بر یادگیری دانش

 18پژوهشی  بشه روش کیفشی روی    درس"پژوهشی را  با عنشوان    Fernandez, 2010فرناندز ) .اند کرده

از پششژوهش نشششان داد کششه: دانششش اسششت. نتششایج حاصششل  انجششام داده "معلششم در یششک دوره آموزشششی

بیششتر   کنندگان از تدریس و راهبردهای آموزشی رشد خوبی داشته و نتیجه این امر دستیابی شرکت

جمله استدالل ریاضی و نگرش مثبت نسبت به این درس بوده آموزان به هد  های یادگیری ازدانش

پژوهی بر آموزش درس علشوم  ثیر درسأبررسی ت "ژوهشی را  با عنوانپ  Pktas, 2015) پکتاس است.

وهش نشان است. نتایج حاصل ازپژانجام داده "دوره ابتدایی بر طرح درس ، آموزش و مدیریت کالس

ثیر مثبتی بر طرح درس، آموزش و مدیریت کالس معلمان مورد مطالعه أتپژوهی  درسداد که: روش 

است و منجر به ایجاد یک محشیط یشادگیری    های نامبرده داشتهداشته و تغییرات مثبتی را در حوزه

 است. های آموزشی شدهآموزان با فعالیتمثبت، درگیر شدن دانش

هشا و راهبردهشای نشوینی هسشتند کشه      به دنبال ابشدا  و معرفشی روش  وپرورش  زشآمومتبصصان     

آمشوزان  هشای دانشش  هشای آموزششی و ویژگشی   محتوای آموزشی، دانشش و تجربشه معلشم دربشاره روش    

. بشا توجشه بشه    باششد  اسشت را شناسشایی کشرده    مشؤثر یادگیری  -عاطفی  را که در یاددهی-)شناختی

پژوهی از این ویژگشی برخشوردار باششد.    رسد روش درسشد، به نظر میتحقیقات و مطالعاتی که ارائه 

پژوهی در بستر فرهنگی ایشران، اثرببششی آن   شود با اجرای آزمایشی درسدر این پژوهش تالش می
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آموزان نسبت بشه درس علشوم مشورد مطالعشه قشرار      را بر متغیرهای خودکارآمدی معلم و نگرش دانش

 :شودهای ذیل پرداخته میفرضیه یدر این پژوهش به بررس گیرد.

 ثر است.ؤم پژوهی بر خودکارآمدی معلمانعلوم تجربی پایه هشتم با رویکرد درس آموزش -1

 ثر است.ؤآموزان مپژوهی بر نگرش دانشعلوم تجربی پایه هشتم با رویکرد درسآموزش  -2

 

 شناسی پژوهشروش

است. در این   میهای کهیت آن از نو  روشهای کاربردی بوده که ماپژوهش حاضر در زمره پژوهش

 آزمشون  پشس  -آزمشون   پشیش با طرح گروه کنترل و آزمایش همشراه بشا    آزمایشیپژوهش از روش نیمه

 استفاده شده است.

هشای اسشتان   آموزان دختر پایه هشتم ششهر سشتان  جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران و دانش    

ای؛ بدین شکل بوده که ای چند مرحله گیری، خوشهروش نمونه بود. 95-96در سال تحصیلی تهران 

صورت تصادفی جهت اجرای  به 2 شهرستان ریهای استان تهران گانه شهرستان 22از میان مناطق 

مدرسشه بشوده،    15پژوهش انتباد شد. در مرحله بعشد از بشین مشدارس دخترانشه متوسشطه اول کشه       

)تششکیل   مدرسه بوده انتباد گردیشد  4تم هستند که مدارسی که دارای حداقل سه کالس پایه هش

باششد .   مشی کننشد  پژوهی مستلزم مشارکت حداقل سه معلم که در یک پایه تدریس مشی چرخه درس

صورت تصادفی در دو گروه آزمشایش و کنتشرل قشرار داده ششد کشه در نمشودار ذیشل         بهاین مدارس را 

 نمایش داده شده است.
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 پژوهی درس فرآیند اجرای (:1) نمودار 

 

هشا و  های پشژوهش از روش در این پژوهش به منظور گردآوری اطالعات الزم جهت بررسی فرضیه    

پرسشششنامه  -پژوهششی. داجششرای طششرح درس بششا رویکششرد درس -ابزارهششای ذیششل اسششتفاده شششد. الششف

 استفاده گردید. لومآموزان نسبت به عپرسشنامه نگرش دانش -معلم. ج خودکارآمدی اداراک شده

 پژوهیاجرای طرح درس با رویکرد درس -الف

آزمون از معلمان گروه آزمایش و گروه کنترل گرفته شد. س س محقق بشا  پس از انتباد نمونه، پیش

کرده و معلمشان را   عهبه مدارس گروه آزمایش مراج 2شهرستان ری وپرورش  آموزشهماهنگی اداره 

 شد.هل آموزش دادجلسه آموزشی به شرح ذی 5در 
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 سازی دبیران جهت  درس پژوهی (: مراحل آماده1) جدول                    

 ها ویژگی  هدف  جلسات

 اول

 دقیقه  60)

 

 

آشنایی و بیان ضرورت 

 انجام تحقیق

 

 

 ای در پیشرفت افراد و جوامع بیان نقش روزافزون یادگیری مدرسه-

 تنزل مقام و منزلت معلم

 آموزان و اتال  سرمایه انسانی و مالی ت تحصیلی دانشاف-

های کالس درس  و  ضرورت توجه به مؤلفه اصلی فرایند آموزش )فعالیت-

 گشودن در کالس به روی همکاران

 ای معلمان در طول خدمت ضرورت توسعه حرفه-

     
 دوم

 دقیقه 60)
 

 

پژوهی  معرفی روش درس

و مراحل آن و اشاره به 

 از تحقیقات برخی

 پژوهی روش  درس ای و مفهومی  تعریف واژه- 

 پژوهی های اصلی درس بیان اهدا  و ویژگی-

 پژوهی تبین مراحل روش درس-

 ویژه نتیجه مطالعات تیمز اشاره به نتایج تحقیقات به-

 سوم

 دقیقه  60)

 

 
 ن روش و تحلیل آنای دربارة مراحل ای دقیقه 15نمایش یک فیلم -  نمایش فیلم

     

 چهارم

 دقیقه  60)

 

 
  اجرای آزمایشی

اجرای آزمایشی درس طراحی شده  توسط یکی از اعضاء گروه و -

 برداری از آن فیلم

     

 پنچم

 دقیقه  60)

 

 

بح  و بررسی طرح درس 

 اجرا شده
 

بازاندیشی و تجدیدنظر براساس نقد و بررسی  فیلم طرح درس اجرا شده، -

 پژوهی و ادامه  چرخه درس گروهتفکر 

 

-موضو  درسی علوم را کشه تصشور مشی    6ر پایان جلسه پنجم آموزشی، معلمان گروه آزمایشی با اتفاق نظر د    

ها مشکل دارد انتباد کشرده  و برنامشه اجشرای    آموزان در یادگیری آنکنند در آموزش آن مشکل دارند یا دانش

 پژوهی تهیه گردید.درس

 
 پژوهیجهت تدریس با رویکرد درسهای درس علوم موضوع: (2) جدول

 صفحه  موضو   هفته

 114  بازتاد نور  اول

 115  تصویر آینه تبت  دوم

 118  تصویر آینه کروی  سوم

 120  تصویر آینه کوژ  چهارم

 127  حرکت نوسانی  پنجم

 133  صوت و احساس شنوایی  ششم
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 (Mahmoudi Far, 2016 )  پژوهی (: چرخه درس2) نمودار

مشدارس گشروه    تششکیل گشروه درسشی    -1 پژوهشی: نحوه اجرای طرح درس علوم بشا رویکشرد درس   -

پژوهی که شامل: سه دبیر علوم پایه هشتم، مدیر، معاون آموزشی، در هر مدرسه گروه درس :آزمایش

اندیششی کشل    در جلسشه هشم   مساله مورد نظر که له:ین مسأیتب -2 .باشد را تشکیل داده می بردارفیلم

 -3 ین گردیشد. یش بنشدی ششده تب     تعیین گردید بررسی و طبق برنامشه زمشان  2معلمان طبق جدول )

پژوهی در هر مدرسه موضو  را بررسی نموده و موارد مربوط بشه  گروه درس مطالعه و بررسی موضو :

ریشزی  برنامشه  -4 .نمشود  آموزان مدرسه مربوطشه را بررسشی  احتمالی دانش  میفهفرآیند تدریس و کج

در طشرح  نمشوده،  له مطرح شده أمبادرت به تهیه طرح درس با توجه به مسپژوهی گروه درس درسی:

 گردیشد.  مششبص پژوهشی   درسچنین وظایف افراد تیم ذکور دبیر تدریس کننده مبح  و همدرس م

مشبص شده داوطل  که از قبل  شده توسط دبیرطرح درس نوشته آموزش درس و مشاهده آن : -5

پژوهی که شامل: دو دبیر دیگر گردد، دیگر اعضائ گروه درس میکالس پایه هشتم اجرا  دو در است 

کالس پایه هشتم، مدیر مدرسه، معاون آموزشی، فیلم بردار و دیگر اعضائ داوطلش  )والشدین، دیگشر    

ارزیشابی درسشی و    -6پژوهی شرکت کردند. دبیران   در اولین جلسه اجرا طرح درس با رویکرد درس

اعضشا  دبیر مربوطه طبق طرح درس مشبص شده مبح  را تشدریس نمشوده دیگشر    ثیر آن: انعکاس تأ

خود، با رفتن بر سشر میشز    پژوهی در حین تدریس همکارشامل دیبران گروه درسپژوهی  درسگروه 
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برداری کرده. در پایان هر مبحش  طبشق    آموزان  رفتار آنان را به دقت مشاهده نموده و یاداشتدانش

در  نظر درس:تجدیشد  -7 .دادنشد مورد بررسشی قشرار    را آموزانطرح درس مشبص شده نگرش دانش

، هم جمع شده و با ارائه نظرات که پژوهی در زمان مشبص دورپایان جلسه اول تدریس، گروه درس

پژوهشی  س س دیگشر اعضشائ گشروه درس   کننده موارد موردنظر خود را بیان کرده و ابتدا دبیر تدریس

 ءنظرات خود را در مورد طرح درس نوشته شده،  بیان و در طول جلسه تجدیشد نظشر یکشی از اعضشا    

پژوهشی   درسبرداری کرده و در مواردی کشه اعضشای گشروه     پژوهی، تمام موارد را یادداشت گروه درس

سشی کشل   رافتشه و در پایشان بشا بر   با پبش مجدد فیلم به یک نظر کلی دست ی داشتند رانظر  اختال 

در اجرای  آموزش و مشاهده درس تجدیدنظر شده: -8. ک طرح درس نهایی دست یافتندنظرات به ی

آمشوزان  سنج علوم به دانش طبق توافقات اولیه پرسشنامه نگرشنظر شده، در ابتدا طرح درس تجدید

 رسشه )الشف و د   یس کشه در مد آموزان کالس ارائه شده و سش س تشدر  آزمون به دانشعنوان پیش به

گروه آزمایش، طشرح درس   دو مدرسههمان دبیری که طرح درس اول را اجرا کرده بود انجام داد. در 

پایشه هششتم برگشزار     های اجرای طرح درس اول  السغیر از ک دو کالس دیگر بهتجدیدنظر شده در 

ین طشرح درس ، گشروه   نظر ششده )دومش  در ارزیشابی طشرح درس تجدیشد    ارزیشابی مجشدد:   -9گردید. 

کشه   پژوهی طبق برنامه مشبص شده از قبل مبادرت به تشکیل جلسه نموده و در ابتدا دبیشری  درس

سشهیم ششدن    -10 کردنشد. نظرات خود را بیان پژوهی  درسگروه  تدریس نموده و س س دیگر اعضاء

پژوهشی   درسینشد  در آخر جلسه با تهیه یک طرح درس نهایی و ارائه گشزارش کامشل از فرآ   در نتایج:

هفته دانش آموزانی که پرسشنامه  6در پایان  نمودند.دست آمده  همبادرت به انتشار گزارش و نتایج ب

 نشد آزمشون ، پرسششنامه را مجشدد پشر نمود    بودنشد )پشیش  را قبل از اجرای طشرح درس دوم پشر کشرده   

گروه به یک نتیجه  ،مبا طرح درس دو درسه گروه آزمایشم دوالزم به ذکر است که در  آزمون . )پس

 کلی دست یافت و نیازی به اجرای طرح درس سوم نبود.

 معلم خودکارآمدی اداراک شدهپرسشنامه -ب

در  Hoy - Hoy, 2001) ) هشوی -هشوی  و Tschannen - Moran, 2001) ) توسشط تششانن ش مشوران    

این مقیاس دارای دو ت. اس گیری نمودهروایی و پایایی آن را اندازه. طراحی شده استدانشگاه اوهایو 

باشد. در این پشژوهش   می1بندی از نو  لیکرتالی  است، درجهؤس 12الی  و کوتاه )ؤس 24فرم بلند )

هشا عبارتنشد از راهبردهشای     لفهؤگیرند. این م لفه را در برمیؤکه سه ماز فرم بلند استفاده خواهد شد. 

 . Habibzadeh, 2014) 4آموزان کردن دانشو درگیر 3مدیریت کالس 2آموزشی

 

 گذاری نسخه استاندارد:نحوه نمره
                                                 
1. Likert scale 

2. instructional strategies 

3. classroom management 

4. student engagement 
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باشد. به همان اندازه کشه   میای از نو  لیکرت درجه 9های هر گزینه روی یک پیوستار  گستره پاسخ 

کننشد. حشداکثر امتیشازی کشه هشر       مشی ها را انتباد کنند امتیشاز کسش    دهندگان یکی از گزینه پاسخ

 است.  72دست آورند نمره  توانند بهاین آزمون می آزمودنی در هریک از ابعاد سه گانه

 روایی و پایایی 

روایی همگرایی پرسشنامه خودکارآمدی معلمشان    Moran,-Tschannen 2001) تشانن موران و هوی

و آزمشون خودکارآمشدی     )Gibson & Dembo) با آزمون کارآمدی شبصی معلمان گیبسون و دمبشو 

(Vlfvlk &Heavyترتیش   ه  میزان آن را بr=0.64  وr=0.53    انشد کشه از نظشر آمشاری      گشزارش کشرده

آمشوزان  کشردن دانشش   معنادار است. جهت بررسی پایایی آلفای کرونباخ برای عامل فعشال  α  0.01=با

=0.87  α.  0.91=عامل راهبردهای آموزشی  α      0.90=جهشت عامشل مشدیریت کشالس  α  و در کشل 

آزمون از دو گروه آزمشایش و کنتشرل گرفتشه ششد.     پس از انتباد نمونه پیش بوده. α  0.94=مقیاس 

پرسشنامه توسط گروه آزمایش تکمیشل  پژوهی  درسس س بعد از اجرای کامل طرح درس با رویکرد 

 .  گردید

 

 آموزان نسبت به علومپرسشنامه نگرش دانش -ج

، 1بردن از علوملفه لذت بردن لذتسوال و سه مؤ 16با  (Aiken, 2012 ) آیکن سنجپرسشنامه نگرش

     .3، ارزش و اهمیت علوم2ترس از علوم 

 گذاری نسخه استاندارد  نحوه نمره

؛ مشوافقم=  3نمشره   ؛ نظری نشدارم= 2نمره  ؛ مبالفم=1)کامالً مبالفم= نمره  گیری لیکرتطیف اندازه

 تدوین شد.   1979.توسط ایکن در سال    5؛ کامالً موافقم= نمره4نمره

 پایایی  

 Fardani,K (2012). Structural validity of the Attitude Scale of the Science (Icon)    بشا

پشس از انتبشاد نمونشه     اسشت.  پایایی این ابزار را گزارش نمشوده  α  0.91=استفاده از آلفای کرونباخ 

ایش و کنترل گرفته شد. س س بعد از اجرای کامل طرح درس با رویکشرد  آزمون از دو گروه آزم پیش

و در گروه کنتشرل بعشد   گروه آزمایش تکمیل توسط دانش آموزان سنج  پرسشنامه نگرشپژوهی  درس

سشنج توسشط   پژوهشی پرسششنامه نگشرش   از اجرای کامل طشرح درس بشا رویکشردی بشه غیشر از درس     

 آموزان گروه کنترل تکمیل گردید. دانش

 انحشرا  معیشار  و آمشار اسشتنباطی     –)میشانگین   ها، با استفاده از آمار توصشیفی پس از استبراج داده
                                                 
1. Enjoy Sciences  

2. Fear of Science 
3.The value and importance of Science 
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 ها صورت گرفت.)تحلیل کوواریانس  تحلیل فرضیه

 

 های پژوهش یافته

پژوهشی بشر خودکارآمشدی ادراک    این پژوهش تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکشرد درس هد  اصلی 

ی پشژوهش، ابتشدا   هشا  دادهتحلیل و  یهتجز منظور بهبود.  پایه هشتمآموزان شده معلمان و نگرش دانش

استبراج و در جشدول اطالعشات کلشی تنظشیم گردیشد، سش س کلیشه         ها پرسشنامهاطالعات حاصل از 

و تحلیل  یه تجزدر دو ببش  توصیفی و استنباطی مورد  SPSSآماری  افزار نرماطالعات با استفاده از 

یرهشای تحقیشق   متغی آمشاری مربشوط بشه    ها شاخصتحلیل توصیفی اطالعات، و  یهزتجقرار گرفت. در 

 بشه های تحقیق و به عبارتی تعمشیم نتشایج    یهفرضآزمون  منظور بهمحاسبه شد. در ببش  استنباطی 

 گردید.از نمونه به جامعه آماری تحقیق، از تحلیل کوواریانس بین گروهی استفاده  آمده دست 

 

 یفی  تحلیل توصو یهتجز

آزمشون خودکارآمشدی   آزمشون، پشس  در دو مرحله پیشها  نمرات میانگین و انحرا  معیار آزمودنی -1

 .است نمایش داده شده  3در جدول )معلم 
 

 (: میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی معلمان  به تفکیک مرحله آزمون3جدول )

 تعداد  انحرا  معیار  میانگین  گروه  مرحله

 ودکارآمدی ادراک خآزمون پیش

 شده معلم

 6  4.36  95.83  آزمایش 

 6  1.86  91.67  کنترل

 خودکارآمدی ادراک آزمون پس

 شده  معلم

 6  10.46  149.83  آزمایش 

 6  3.88  92.67  کنترل

 

گشروه آزمشایش در مرحلشه     خودکارآمشدی معلشم   : میشانگین نمشره   3با توجه به گشزارش جشدول )      

بشرای گشروه    خودکارآمشدی معلشم    است. میشانگین  36/4)با انحرا  معیار  83/95برابر با  آزمون پیش

آزمشون    اسشت. در مرحلشه پشس   86/1)با انحرا  معیشار   67/91آزمون برابر با کنترل در مرحله پیش

  و نمشره  46/10)بشا انحشرا  معیشار     83/149گشروه آزمشایش برابشر بشا      خودکارآمدی معلشم میانگین 

   است. 88/3)با انحرا  معیار  67/92گروه کنترل برابر با  خودکارآمدی معلمآزمون  پس

آزمون نگرش نسبت بشه   آزمون، پس در دو مرحله پیشها  نمرات میانگین و انحرا  معیار آزمودنی -2

 .است علوم نمایش داده شده

 

 
 ن(: میانگین و انحراف معیار نگرش نسبت به علوم به تفکیک مرحله آزمو4) جدول
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 تعداد  انحرا  معیار  میانگین  گروه  مرحله

  نگرش نسبت به علومپیش آزمون 
 60  3.25  45.93  آزمایش

 60  3.42  45.42  کنترل

  نگرش نسبت به علومپس آزمون 
 60  2.88  52.83  آزمایش

 60  3.63  46.65  کنترل

 

گشروه آزمشایش در مرحلشه    بت بشه علشوم   نگشرش نسش  : میانگین نمره  4با توجه به گزارش جدول )    

بشرای گشروه   نگرش نسبت به علوم   است. میانگین 25/3)با انحرا  معیار  93/45آزمون برابر با  پیش

آزمشون    اسشت. در مرحلشه پشس   42/3)با انحرا  معیشار   42/45آزمون برابر با کنترل در مرحله پیش

  و نمشره  88/2)بشا انحشرا  معیشار     83/52گشروه آزمشایش برابشر بشا     نگرش نسبت بشه علشوم   میانگین 

   است. 63/3)با انحرا  معیار  65/46گروه کنترل برابر با نگرش نسبت به علوم آزمون  پس

 

 و تحلیل استنباطی یه تجز

ثر ؤپژوهی بشر خودکارآمشدی معلمشان مش    آموزش علوم تجربی پایه هشتم با رویکرد درس فرضیه اول:

 است.

وط به تحلیل کواریانس بین گروهی باید از برقراری برخشی مفروضشات یشا    قبل از بررسی نتایج مرب    

در ادامه مورد بررسشی  ها  فرضهای اصلی تحلیل کواریانس اطمینان حاصل کرد. این پیشپیش فرض

 قرار گرفتند.

-از آزمشون کولمشوگرا    ،بررسی نرمشال بشودن توزیشع پراکنشدگی نمشرات متغیشر وابسشته       جهت  -   

 یخودکارآمشد آزمشون    مشبص است کشه نمشرات پشس   5ه شد. با توجه به جدول )اسمیرنو  استفاد

هر دو گروه کنترل و آزمایش از توزیع پراکندگی نرمال برخشوردار هسشتند؛ چشرا کشه انشدازه      معلمان 

 . <05/0p) دار نیستمعنا Kolmogrov- Smirnov)) اسمیرنو -آزمون کولموگرا 

 
 میرنوفاس-(: نتیجه آزمون کولموگراف5جدول )

 سطح معناداری  مقدار  گروه

 0.98  0.46  آزمایش

 0.79  0.64  کنترل

 

برای بررسی این مفروضه از آزمون لوین استفاده شد. برای این که  شرط همسشانی واریشانس خطشا     -

  مششبص اسشت   6دار باشد. با توجه به جدول)برقرار باشد نباید اندازه آزمون لوین از نظر آماری معنا

هشای  دار نیست. این نتیجه گویای این است کشه واریشانس  امعن Levene Test)) ندازه آزمون لوینکه ا

 خطای دو گروه همسان هستند.
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 نتیجه آزمون لوین(: 6جدول )

F  df1  df2  سطح معناداری 

1.09  1  10  0.125 

ون آزمش داری کنش متقابل بشین گشروه و پشیش   امعن ،های بررسی این مفروضهیکی از روش -

برای کنش متقابل از نظشر آمشاری    Fکه اندازه آزمون جا   از آن7است. با توجه به جدول )

 . <05/0p) لذا پیش فرض همگنی شی  هم رعایت شده است دار نیستامعن

 
 داری کنش متقابل بین گروه و پیش آزمون(: نتیجه معنا7جدول )

  منبع واریانس
مجمو  

 مجذورات
 

درجه 

 آزادی
  F  ذوراتمیانگین مج 

سطح 

 معناداری

کنش متقابل گروه و 

 آزمون پیش

 
0.595  1  0.597  0.95  0.35 

 

توان از تحلیل کواریانس برای  میباشند، بنابراین،  میچون هر سه مفروضه تحلیل کواریانس برقرار  -

 بررسی فرضیه اول استفاده کرد.
                         

 فرضیه اولگروهی  انس بین(: نتایج تحلیل کواری8جدول )

  منبع واریانس
مجمو  

 مجذورات
 

درجه 

 آزادی
 

میانگین 

 مجذورات

 
 

F  
سطح 

 معناداری
 مجذور اتا 

 0.946  0.001  78.915  4931.893  2  9863.786  مدل تصحیح شده

 0.449  0.024  7.337  458.513  1  458.513  عرض از مبدا

 0.096  0.354  0.955  59.703  1  59.703  پیش آزمون

  گروه
7426.206  1  74.26.206  118.827  

0.001 

 
 0.930 

       62.496  9  562.464  خطا

         12  186845.000  کل

         11  10426.250  کل تصحیح شده

 

 شده است که:  نشان داده8نتیجه تحلیل کواریانس فرضیه اول در جدول )     

 F1,9=118.727; P< 0.1 این نتیجه گویای این است که اندازه آزمون .F گروهی برابشر   برای اثر بین

 دار اسشت. ادرصد معن 1در سطح آلفای  Fاین اندازه آزمون  9و  1باشد که با درجه آزادی می 0.93با
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یعنی این نتیجه گواه بر این است که بین دو گروه آزمایش و کنترل بعشد از تعشدیل آثشار مربشوط بشه      

دار وجود دارد. با توجه به ایشن  ا  تفاوت معنمعلمان یخودکارآمدآزمون  های اولیه )یعنی پیشاوتتف

درصشد ازتغییشرات پشس     93باشد، نشانگر این است که در حدود  می 0.93که مجذور اتا دارای مقدار 

بشا   هششتم  هیپا یطرح درس علوم تجرب یاجرامربوط به متغیر مستقل )معلمان  یخودکارآمدآزمون 

آمشوزش علشوم تجربشی پایشه     گیری را کرد که توان این نتیجهمی   است. بنابراینیپژوهدرس کردیرو

مورد  قیتحقاول  هیو فرض دارد یدارامعن ریثأتپژوهی بر خودکارآمدی معلمان هشتم با رویکرد درس

 .ردیگ میقرار  دییتا

 ثر است.ؤآموزان می بر نگرش دانشپژوهآموزش علوم تجربی پایه هشتم با رویکرد درسفرضیه دوم: 

گروهشی بایشد از برقشراری برخشی مفروضشات یشا        قبل از بررسی نتایج مربوط به تحلیل کواریانس بشین 

ها در ادامه مورد بررسشی  های اصلی تحلیل کواریانس اطمینان حاصل کرد. این پیش فرضفرض پیش

 قرار گرفتند.

-از آزمششون کولمششوگرا  ،ات متغیششر وابسششتهبررسششی نرمششال بششودن توزیششع پراکنششدگی نمششرجهششت  -

  مششبص اسشت کشه نمشرات     9استفاده شد. با توجه به جدول )  Kolmogrov- Smirnovاسمیرنو )

هر دو گروه کنترل و آزمشایش از توزیشع پراکنشدگی نرمشال برخشوردار       آموزاننگرش دانشآزمون پس

 . <05/0p) ستنی اداراسمیرنو  معن-هستند؛ چرا که اندازه آزمون کولموگرا 

 
 اسمیرنوف-(: نتایج آزمون کولموگراف9جدول )

 سطح معناداری  مقدار  گروه

 0.34  0.94  آزمایش

 0.52  0.81  کنترل

 

ششرط همسشانی واریشانس خطشا     که  برای بررسی این مفروضه از آزمون لوین استفاده شد. برای این -

  مششبص  10دار باشد. بشا توجشه بشه جشدول )    معنابرقرار باشد نباید اندازه آزمون لوین از نظر آماری 

هشای خطشای دو   دار نیست. این نتیجه گویای این است کشه واریشانس  ااست که اندازه آزمون لوین معن

 گروه همسان هستند.

 
 (: آزمون لوین10جدول )

F  df1  df2  سطح معناداری 

1.99  1  118  0.161 

 

آزمشون اسشت. بشا    داری کنش متقابل بین گروه و پشیش امعن ،های بررسی این مفروضهیکی از روش -
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نیسشت  دار ابشرای کشنش متقابشل از نظشر آمشاری معنش       F  از آنجاکه اندازه آزمون 11توجه به جدول )

(05/0p> . فرض همگنی شی  هم رعایت شده است. لذا پیش 

 
 آزمون(: کنش متقابل بین گروه و پیش11جدول )

  منبع واریانس
مجمو  

 مجذورات
 

درجه 

 آزادی
 

میانگین 

 مجذورات
 F  

سطح 

 معناداری

کنش متقابل )گروه و 

 آزمون  پیش

 
 

7.035  1  7.035  0.354  0.420 

 

تشوان از تحلیشل کواریشانس     مشی باشند، بنشابراین،   میچون هر سه مفروضه تحلیل کواریانس برقرار     

 استفاده کرد.دوم  برای بررسی فرضیه

 
 کواریانس بین گروهی (: نتایج تحلیل12جدول )

  درجه آزادی  مجمو  مجذورات  منبع واریانس
میانگین 

 مجذورات

 
 

F  
سطح 

 معناداری
 مجذور اتا 

 0107  0.001  6.983  75.022  2  150.043  مدل تصحیح شده

 0.506  0.001  120.045  1289.659  1  1289.659  عرض از مبدأ

 0.006  0.420  0.655  7.035  1  7.035  پیش آزمون

  137.258  1  137.258  گروه
12.776 

 
 0.001  0.698 

       10.743  117  1256.948  خطا

         120  286497.000  کل

         119  1406.992  کل تصحیح شده

 

 است که: شده   نشان داده12در جدول ) دومنتیجه تحلیل کواریانس فرضیه      

 F1,117=12.776; P<.0.001 این نتیجه گویای این است که اندازه آزمون .F    برای اثر بشین گروهشی

دار ادرصشد معنش   1در سطح آلفای  Fاین اندازه آزمون  9و  1باشد که با درجه آزادی  می 0.69برابر با 

یعنی این نتیجه گواه بر این است که بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از تعدیل آثار مربشوط   است.

بشه  دار وجشود دارد. بشا توجشه    ا  تفاوت معنش آموزاننگرش دانشآزمون های اولیه )یعنی پیش فاوتبه ت

تغییشرات  درصشد از   69باشد، نشانگر ایشن اسشت کشه در حشدود     می0.69که مجذور اتا دارای مقدار این

 هشتم با هیپا یطرح درس علوم تجرب یاجرامربوط به متغیر مستقل ) آموزاننگرش دانشآزمون  پس

طشرح درس علشوم    یاجشرا گیشری را کشرد کشه    توان این نتیجهمی   است. بنابراینیپژوهدرس کردیرو

و  دارد یدارامعنش  ریثأش تایگروه آزم آموزانبر نگرش دانش یپژوهدرس کردیهشتم با رو هیپا یتجرب
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   .ردیگ میقرار  دییأمورد ت قیتحقدوم  هیفرض

 

 گیری بحث و نتیجه

ت در دنیای متحول امروزی ناگزیز هستند نه تنها خشود را بشا تغییشر و تحشوالت     تربیو های تعلیمنظام

سازگار و هماهنگ کنند، بلکه باید تالش نمایند در این روند حاکم، نقش رهبشری و فرمانشدهی ایفشا    

یابد که تحول و تغییر را از درون خود آغشاز کننشد و ایشن مهشم     کنند. در صورتی این نقش تحقق می

ترین عنصر این نظشام، معلشم تغییشرات و تحشوالت بنیشادین صشورت        باشد مگر در مهمنمیپذیر  امکان

رود که بشه موقشع سشر کشالس حاضشر ششود، کالسشش آرام و         میدر نگاه سنتی از معلم انتظار  پذیرد.

منضبط باشد، کتاد درسی را به موقع به پایان برساند و بشا مشدیریت مدرسشه و همکشاران هماهنشگ      

ای ندارد و فقط آموزان است و معلم در این مورد وظیفهی دانشدیدگاه یادگیری وظیفهباشد. در این 

گیرد، تنهشا مجشری   دهد بلکه یاد میدهد. اما در نگاه تحول یافته معلم نه تنها آموزش میآموزش می

دهنشده  پژوهی نگشاه معلشم را صشرفاً از آمشوزش    ها نیست بلکه خود پژوهشگر است.درسنتایج پژوهش

 بشه  عمشل  در و اسشت  مدرسه در معلمان ایحرفه پرورش ژاپنی . درس پژوهشی الگویدهدمیغییر ت

 یکدیگر از معلمان تا سازدمی فراهم را محیطی و رساند،می یاری درمدرسه یادگیری فرهنگ گسترش

 خشود  یتشی ترب و آموزشی رفتار در بازاندیشی و بازبینی به دهند، ارتقا خود را ایحرفه دانش بیاموزند،

  .Mahmoudi Far,2016) کنند توجه آموزاندانش با تعامل نحوه نیازها و به پیش از بیش و ب ردازند

پژوهی بر خودکارآمشدی  تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد درساین پژوهش که با هد  بررسی     

آموزش علشوم  اد که دوره اول متوسطه انجام گرفت، نشان دآموزان شده معلمان و نگرش دانشادراک

دوره اول آمشوزان  پژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگشرش دانشش  تجربی با رویکرد درس

در تبین نتیجه اول پژوهش گفته شد، بین دو گشروه آزمشایش و کنتشرل بعشد از     متوسطه مؤثر است. 

دار وجود اتفاوت معن  معلمان یخودکارآمدآزمون  تعدیل آثار مربوط به تفاوت های اولیه )یعنی پیش

 مربوط به متغیر مسشتقل )آمشوزش  معلمان  یخودکارآمدآزمون درصد ازتغییرات پس93دارد. حدود 

گیشری را کشرد کشه    توان این نتیجشه می ی  است. بنابراینپژوهدرس کردیهشتم با رو هیپا یعلوم تجرب

معلمشان گشروه    یرآمشد بشر خودکا  یپژوهش درس کشرد یهشتم با رو هیپا یطرح درس علوم تجرب یاجرا

ین نتیجه دوم  پژوهش گفته شد، بین دو گروه آزمایش و کنترل ی. در تبدارد یدارامعن ریثأت مایشآز

دار ا  تفشاوت معنش  آموزاننگرش دانشآزمون های اولیه )یعنی پیشبعد از تعدیل آثار مربوط به تفاوت

مربشوط بشه متغیشر مسشتقل      وزانآمش نگرش دانشش آزمون درصد ازتغییرات پس 69وجود دارد. حدود 

گیشری را  توان ایشن نتیجشه  می ی  است. بنابراینپژوهدرس کردیهشتم با رو هیپا یعلوم تجرب )آموزش

 آمشوزان بشر نگشرش دانشش    یپژوهش درس کردیهشتم با رو هیپا یطرح درس علوم تجرب یاجراکرد که 

 .ردیگیقرار م دییأمورد ت قیتحقدوم  هیداردو فرض یدارامعن ریثأگروه آزموش ت

پژوهشی  پژوهی بسترسازی جهت اجرا و ایجاد  فرهنگ درسبا توجه به این که الزمه اجرای درس    
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 رو ساخت.   های روب باشد لذا عدم این دو مقوله محقق را با مشکالت عدیدهدر سیستم آموزشی می

های در دوره ویژهبه ژوهیپدرس گسترش برای الزم هایزمینهشود می پیشنهاد نتایج این براساس    

های ضمن خدمت حضشوری  ها و کالسدر قال  جشنواره لوم تجربیع ازجمله دروسی متوسطه اول و

 نتیجشه  در و ایحرفشه  و معلمشانی یادگیرنشده   ششاهد  آموزششی  نظشام  تشا  گشردد  فشراهم  و الکترونیکشی 

جمله درس علشوم  رس ازنسبت به د متفکر و دارای نگرش مثبت و خالق یافته، پرورش آموزانی دانش

   م گردد.هفرا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1396 107فصلنامه تدریس پژوهی                                                                      سال پنجم، شمارة سوم، پاییز 

 

 

References:  

 

Bandura, A. (1997). Self efficacy: The exercise of control. New york: Freeman. 
Bakhtiari, A., Mosadeghi Nik, K. (2015). Research methodology or methodology, methodology 

for improving the culture of education and teaching, Tehran Ava-Noor Publications, [In 

Persian]. 

Chamelnezhad, M. (2014). Lesson Study;  New paradigm studies in education. The first national 

sustainable development conference in education and psychology, social and cultural 

studies,Pages, 120-138, [In Persian]. 

Fernandez, M. L., Yoshida, M. (2008). Lesson study: A Japanese approach to improving 

mathematics teaching and learning. London: LEA 

Fardani, K. (2012). Structural validity of the Attitude Scale of the Science (Icon). Journal of 

Applied Psychology, 63 (23), Autumntt, Pages 69-84, [In Persian]. 

Habibzadeh, A.(2014). The Effectiveness of Lesson Study on Teachers' Conceptual Self-efficacy. 

Psychological Achievement Schedule. Journal of Psychological Dissemination, 145-168, [In 

Persian]. 

Hoorizad, B. (2012). Studies, Participatory Research of School Employees (Teachers' 

Developmental Knowledge Development Technique, Developmental Dough in Education, 

Tehran: Mehrab Publishing, [In Persian]. 

Khakbaz, A., Fadayi, M., Mosapour, N. (2008). Impact Lesson Study on the Professional 

Development of Teachers of Mathematics. Journal of Education, 94: 124-146, [In persian]. 

Karin Artur. A, And Sand Robert. B. (2003). Modern Science Education (translated by Hossein 

Nir). Mashhad: Astan Quds Razavi Persian. 

Lewise, C.C. (2006).Lesson study in North American-Progress and challang avaliable 
 www. Lessonreseaecherch.net. 
Lo, M. L. (2006) . Learning study –Hong Kong version of lesson study : Development , Impact 

and Challengess . In M. Matoba, k. krawford , 7 M . R . Sarkar Arani (eds) Lesson study: 

International perspectives on policy and practice (pp. 133-157) , Beijing : Educational science 

publishing house. 

Mahmoodifar, E. (2016). Study of 

and managers in order to improve educati

Tehran. Senior Thesis, Azad University of Tehran Center. 

Azad University of Tehran Center. 

Plummer, J.S. (2007). An analysis of influence of lesson study on preservice secondary 

mathematics teacher view of self [ Electronic version].Unpublished Doctoral Dissertation 

Brigham university. Retrived from http:// www.patriot.lib.byu.Ed 

Plummer, J.S. (2007 ). An analysis of the influence of lesson study on preservice secondary 

mathematics teachers view of self (electronicversion). Unpublished Doctoral Dissertation, 

Brigham University.Retrieved from http://www.patriot.lib.byu. Ed. 

Puchner, L.D., Taylor, A.R. (2006). Lesson study, collaboration and teacher efficacy: Stories 

from two school-based math lesson study groups. Teaching and Teacher Education, 22: 922-

934. 

Pektas, Murat. (2014). Effect of lesson study on science Teacher Candidates Teaching  

Efficacies.Education Research and Reviews v9n6p164-172. Mar 2014. 

Rock,T.C;.& Wilson, C.(2005).Improving Teaching through lesson study study. Teachers 

Education Quarterly,winter 2005. pp.77-9 
Roshanghias,E., Sharifzadeh,H.,Izadi,S.(1393). Investigating the Impact of Lesson Study on 

Classroom Management Competency for Elementary Teachers in 1st District of Sari City. The 

third annual National Conference of modern management, Pages 43-65, [In Persian]. 

Robert, M.R. (2010). Lesson Study: professional development and Its impact on science teacher 

self-efficacy. Unpublished Doctoral Dissertation, Columbia University. Retrieved from http:// 

www. Proquest . umi. com. 

Stigler,j. Hebrt, J. (2006).The Learning gap: Why our schools are failing and what we can learn 

http://www.lessonreseaecherch.net/
http://www.patriot.lib.byu.ed/


108   پژوهی بر تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد درس... 

 

 

from japanese, 23(2):178. 

Sims,L., Walsh, D.(2009). Lesson Study with Presevice teacher ; lesson [Electronic version]. 

Teaching and teacher educational Journal of Reseatch and studies, 25: 5733-724. 

Smite, R. R. (2006). Lesson study: professional development for empowering teachers and 

improving classroom practice (Electronic version). Unpublished Doctoral Dissertation, 

Florida State University. Retrieved from http://www.etd.lib.fsu.edu/ theses.-Schmidt, L., 

Christie, D.(2007).Lesson study in expioring difficulties with combining rational expression. 

Retrived  August 12, 2009, from htto://www.uwlax.edu/sot/lsp/gallery. 

Sarkararanim, M. (2010). Lesson Study model for improving mathematical discourse in the 

classroom: a case study high school math lessons foko Shima. Journal of Education, No 105: 

36-61, [In persian] 
Verhof, Nellio, C., Coenders, Fer., Pieters, Jules M., Van Samaalen,Daan;Tall,David O.(2015). 

Professional  Development through Lesson Study; Teaching the Derivative Using Geogebra 

.Professional Development in Education , 41(1): 109-126. 

Victor, E. (2000). Science instruction in Primary Schools (Translated by Seyyed Ahmad Noghabi 

Reza Shalfroshan Mohammad Ghaseme Lotf Abadi Mohsen Modir shanechi). Mashhad: 

Astan Quds Razavi Persian. 

 

 

 


