
 
 
 

 

 

  ژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشیپ -فصلنامه علمی 
(45 یاپی)پ 1399زمستان  ، اول، شماره دوازدهمسال 

 

 

ر بر پیشرفت تحصیلی درس عوامل تکنولوژیکی، آموزشی و اقتصادی موثشناسایی 

 1تهرانعلوم تجربی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر 

 3و دکتر فریبا حنیفی 2شیوا ابریشم باف

 چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل  کننوولوکینی، وموزشلی و ااتیلادث ملر ر بلر پی لر          
شد. روش پژوهش به  کحییلی درس علوم کجربی دانش وموزان دوره متوسطه اول شهر کهران انجام

اث بود که هم کیفی و هلم کملی    ها، جزء کحقیقات ومیخته کاربردث و ازنظر کحلی  داده وحاظ هدف،
کلیه معلمان دوره اول متوسطه  و از حیث روش، کوصیفی از نوع پیمای ی بود. جامعه ومارث شام  بود

 091بودند که از این کعداد  1391-99در سال کحییلی  نفر 1011 شهر کهران اعم از زن و مرد شام 
اث نسلبی و کیلاد ی سلاده انتخلان شلدند. ابلزار        طبقه نفر طبق جدول کرجسی و مورگان به روش
و روایی و پایایی پرس نامه نیز کأیید شد و  گویه کدوین 51پژوهش شام  پرس نامه محقق ساخته با 

وکحلیل  الرار    ، مورد کجزیهMAXQDA ا زار ها از طریق ومار کوصیفی و استنباطی از طریق نرم داده
برخلوردارث از دانلش  نلی اسلتفاده از کننوولوکث، سلرع  ن لر        ) هاث گر  . نتایج ن ان داد؛ مروفه
گذارث در زمینه کننوووکث وموزشی( جزء  هاث مرکبط با وموزش، سرمایه کننوووکث، پی ر   کننوووکث

هاث  از دانش وموزان، برخوردارث از کواناییکناسب اهداف وموزشی با نی) هاث عوام  کننوووکینی، مروفه
هلاث کلدری ( جلزء عوامل       هاث علمی و برخلوردارث از کوانلایی   شناختی، برخوردارث از کوانایی روان

هاث )کخییص اعتبار مناسب، کوانایی دریا   اعتبلار و کوزیلا اعتبلار( جلزء عوامل        وموزشی و مروفه
جربی دوره اول متوسطه شناسایی شد. بعالوه ازنظلر  ااتیادث مر ر بر پی ر   کحییلی درس علوم ک

برنلد.   معلمان عوام  یادشده در راستاث عوام  کننوووکث و وموزشی، در وضلعی  مطللوبی بسلر ملی    
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همچنین در راستاث عوام  ااتیادث، کخییص اعتبار مناسب و کوانایی دریا ل  اعتبلار، در وضلعی     
 .برد مناسب در حال حاضر در وضعی  مطلوبی بسر نمی برند، اما شاخص کوزیا اعتبار مطلوبی بسر می

 ها: عوام  کننوووکینی، وموزشی، ااتیادث، پی ر   کحییلی، درس علوم کجربی کلیدواکه
 مقدمه

 ا لرادث  وجلود  مستلزم سیاسی، ااتیادث، اجتماعی،  رهنگی، مختلف هاث زمینه در پی ر تی هر

 منوط امر، این .درس  بگیرند کیمیمات صحیح، ریزث مهبرنا با بتوانند که منتقد اس  و خالق متفنر،

 رو ازاین .نماید کربی  را ا رادث چنین بتواند که اس  پویایی و وپرورش  عال وموزش هاث نظام وجود به

)املین   گیلرد  ملی  ن لأت  وپلرورش  کاروملد وملوزش   نظلام  از جامعه در پی ر تی هر که گف  کوان می
 (.1395 ر،

پی لر   ایلن بخلش     وپرورش کأ یرگذارکرین نهاد، در جامعه اسل .  وزشازنظر صاحب نظران، وم
ارکباط مستقیمی با پی ر   جامعه دارد. با این حال ونچه نگران کننده اس ، کوجه ناکا ی بله عوامل    

در ک ور بی لتر نمایلان ملی     1در نتیجه این کمبودها در ک ور، مسئله ا   کحییلی متعدد می باشد.
براث برطرف کلردن م لنالت ناشلی از علدم      ت جبران ناپذیرث به بار می وورد.شود و هر ساوه کبعا
و کقویل    4، اسلتفاده از کننوولوکث وموزشلی   3وپلرورش  وملوزش  ، کوجه به ااتیاد0پی ر   کحییلی
ایلن   گریز ناپذیر اس . بهبود در پی ر   کحییلی، یعنی کحول در نظام وموزشی. 5روشهاث وموزشی

خاص خود دارد، کوجه بنارگیرث کننوووکث وموزشی و کقوی  بخش وموزش از  کحول نیاز به ابزارهاث
 (.6،0111رکنان  و هنگ) جمله این عوام  اس 

نتیجه پژوهش هاث انجام شده حاکی از ون اس  که پی لر   کحیلیلی در نتیجله کعامل  بلین      
کحییلی، نگلرش  شرایط عاطفی و  یزینی محیط  روشهاث وموزشی، متغیرهاث مواعیتی مانند برنامه،

 (.1،0115برن تین) نسب  به مسائ  وموزشی و کننوووکینی و انگیزه پی ر    راگیران کأ یر می پذیرد
( در نیجریه نیز به این نتیجه رسیدند که پی لر    0114) 9بعالوه در این راستا وکوبویرو و جوشوا

داره و نگرش دانش وموزان کحییلی دانش وموزان دوره متوسطه در علوم را می کوان بر اساس خودپن

                                                 
1. Academic Failure 

2. Lack of Academic Achievement 

3. Economics of Education 

4. Educational Technology 

5. Strengthen Training Methods 

6. Retkasen & Hang 

7. Beishuizen 

8. Akoboyero & Joshva 
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اگلر   به  عاویتهاث کحییلی پیش بینی کرد و در این پیش بینی، نگرش سهم بی ترث را ایفا می کند.
عوام  وموزشی مث  روش کدری ، همراه با کاربرد کننوووکث هاث نوین و ااتیادث با همله شلرایط   

فوذ مطاوب ک ف شده در عمیق صحیح ون اجرا شود، به پی ر   کحییلی، معنادار شدن یادگیرث و ن
بله  ) هاث یادگیران می شود کرین سطوح یادگیرث منجر می شود و در نهای  باعث رشد باوقوه کوانایی

پی ر   کحییلی عالوه بر این که خود به کنهایی یک هلدف بله    (.1391نق  از کمنایی  ر و گندمی،
زه به کسلب بسلیارث از اهلداف و ویژگلی     شمار می وید، در  راگیران ایجاد انگیزه می کند و این انگی

با کوجه به موارد ذکر شده، ایجاد کحول در وموزش علوم و استفاده  هاث روان شناختی منجر می شود.
املرث ضلرورث اسل  )ایسلنبر  و      از کننوووکث وموزشی مناسب همراه با روشهاث وموزشلی نلوین  

 .(1،0111جاوینگو
در کعداد زیادث از ک لورهاث جهلان در درس عللوم پایله     که  0و پرایز نتایج مطاوعات وزمون کیمز

وضلعی  رضلای  بخ لی از رکبله ک لور ایلران در میلان         هاث راهنمایی و متوسطه برگزار می شود،
 (.0119کیمز و پرایز،) ک ورهاث دیگر ن ان نمی دهد

ی  مو ق محتواث وموزش چیزث اس  که در اختیار همه ارار دارد، اما چگونگی کدری  مهم اس .
 اسل .  معلم در گرو استفاده از شیوه هاث جدیلد کلدری  هملراه بلا اسلتفاده از کننوولوکث وموزشلی       

هماهنگی این دو عام  باید به گونه اث باشد که ذهن دانش وموزان در ون  عال باشد و معلم شلرایط  
 (.0113شعبانی،) را کقوی  کند 4و اابلیتهاث کفنر 3یادگیرث را  راهم کند و مهارکهاث ذهنی

وپرورش با بهره گیرث از کننوووکث و روشهاث وموزشی ون دوره کله   در هر دوره از کاریخ، وموزش
معلمان و دانش وموزان با ونها وشنایی داشتند، کوشیده اس  کا نیازهاث ونان را بروورده کند. کننوووکث 

این، همین نسل   و روشهاث وموزش براث نس  جنگ جهانی دوم به طور کلی شنیدارث بود. با وجود 
در حاوی که به رادیو و سخنان یندیگر گوش می دادند، براث وذت بلردن کتلان هلم ملی خواندنلد.      
کننوووکث و رسانه هاث مورد استفاده در دوره ما با دوره گذشته متفاوت اس . امروزه دانش وموزان در 

براث وموزش ونان با بهلره  دنیاث شنیدارث، دیدارث و جنب ی متوود می شوند، بنابراین کالش معلمان 
گیرث از روشها و رسانه هاث وموزشی دوره گذشته بی نتیجه خواهد بود، یا چندان  مره اث به هملراه  

                                                 
1. Isenberg & Jalongo 

2. Timss & Prils 
3. Mental Skills 

4. Thinking Abilities 
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بنابراین معلمان باید درباره کننوووکث و رسانه هاث نوین وموزشی، هم خون بداننلد و   نخواهد داش ؛
 (.0114، 1هم بانگرشی مثب  با ون برخورد کنند )کیلستون

به رغم کحوالت عظیملی   ینی از عوام  کأ یر گذار بر پی ر   کحییلی، روشهاث وموزشی اس .
که در روشهاث وموزش ایجاد شده اس ، در ایران روشهاث وموزش در حد سنتی و ناکارومد باای مانده 

داده اس . در بارزکرین روش وموزش در ایران به گونه اث اس  که معموال به دانش وموزان ااعده اث 
می شود و از ونها خواسته می شود که ون را اجرا کنند، بدون ایننه دانش وموزان متوجه ااعده شلوند.  
همچنین استفاده از روشهاث غیر  عال در امر کدری ، به دوی  عواملی چون کمبود وا  درس، علدم  

جدیلد کلدری ،    وشنایی معلمان با روشهاث  عال کدری ، مخاوف  اوویا و مدیران مدارس با روشلهاث 
روشهاث نوین می گردد که در میزان پی ر   کحییلی به کبا کا یرگلذار   مانا روث ووردن معلمان به

 .(0119، 0وشنا)اس  
در مجموع مطاوعات چنین استنباط می شود که نه کنها در ایران، بلنله در بسلیارث از ک لورهاث    

راه اس . در بسلیارث از ک لورها، از   جهان، وموزش و به طور کلی پی ر   کحییلی با م نالکی هم
جمله ایران، هنوز بر روشهاث سنتی و معمول کدری  و وموزش طوطی وار کاکید ملی شلود. معللم و    
کتان در حنم محورهاث وموزش کلقی می شود و نقش دانش وموز که اساسلی کلرین محلور  روینلد     

حیلیلی دانلش وملوزان رو بله     وموزش اس ، چندان مورد عنای  ارار نمی گیرد و به کبا پی لر   ک 
وملوزش و اسلتفاده از کننوولوکث پی لر ته و      این اساس، ضرورت بازنگرث در بخش بر کاهش اس .

کوجه به عوام  ااتیادث در این راستا با کوجه به محتواث کتب به ویژه درس علوم که ینی از منلابا  
یلک نیلاز    یگر، بله عنلوان  مهم وموزشی در مقطا اول متوسطه محسون می شود، بیش از هر زمان د

مطرح اس . با کوجه به کمهیدات ذکر شده و با کوجه به مستندات  وق مبنی بر چاو هاث  راوان ایلن  
حیطه و کاهش پی ر   کحییلی دانش وموزان، پژوه گر در صدد برومد با انجام کحقیق حاضلر بله   

یلادث ملر ر بلر پی لر       این سوال به شیوه علمی پاسخ دهد؛ عوام  کننوولوکینی، وموزشلی و اات  
 کحییلی درس علوم کجربی دانش وموزان دوره اول متوسطه شهر کهران کدامند؟

مبانی نظرث پژوهش از حمله کعریف کننوووکث وموزشی و ویژگیها و کغییلرات ون   در این اس  به
 پرداخته می شود؛

 یادگیرث  رویند ک  ارزشیابی و اجرا طراحی، سیستماکیک روش از اس  عبارت وموزشی کننوووکث

 بله  و انسلانی  ارکباطلات  و یلادگیرث  زمینله  در کحقیقلات  اساس بر و معین اهداف برحسب کدری  و

                                                 
1. Tileston 

2. Ashna 
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 عمیق و پایدارکر مو رکر، ووموزش یادگیرث ووردن  راهم منظور به انسانی غیر و انسانی منابا کارگیرث

بله   و هلا  پدیلده  میلان  موجلود  روابلط  ک لف  کبدی  یا ها پدیده مرحله از دانش کبدی  به وااا در .کر
 یادگیرث جه  در  ناورث این که هنگامی. شود می گفته کننوووکث کاربردث دانش به ها دستوراوعم 

 (.1394 نژاد، شعارث) شود می نامیده وموزشی  ناورث گیرد ارار بهتر وموزش و
 کننوولوکث  ،اول دوره :کنلد  می نامگذارث چنین دوره سه این در را موزشیو کننوووکث 1 ل زیگ

 کننوولوکث  دو، دوره انلد،  سنتی وموزشهاث کردن غنی براث ابزارث ها، رسانه دوره، این در که ابزارث

 وملوزش  بلراث  و ابزارنلد  و انسلان  از مت لن   نظامهلاث  از جزئلی  هلا  رسلانه  ،هدور دراین که نظامها
 :اس  زیر صیاتخیو داراث که متفنرانه کننوووکث ،مسو دوره و روند می بنار خاص عملنردهاث

 مبتنی -0 کجربه از حاص  دانش و سنتی علمی منابا از حاص  دانش انواع شناختن رسمی  به-1

 انلواع  گیلرث  کلار  به -3 علمی بر نظرث دانش دانستن ومقدم عملیاکی دانش و نظرث دانش بر بودن

 ارهبل  در کعملق  معنلاث  بله  بلودن  متفنرانله  -4 م لخص  شناسی ارزش دیدگاه یک اساس بر دانش

 (.1394 نژاد، شعارث) مواد و طرحها بعد ون محیوالت و ارزشها و دانش بعد کننوووکث
ا زار وموزشی  در اینجا به کا یر نرم ا زارهاث وموزشی می باشند. ینی از ابزار کننوووکث وموزشی نرم

 بر پی ر   کحییلی دانش وموزان در درس علوم کجربی پرداخته می شود؛
در دنیاث شنیدارث، دیدارث و جنب ی متوولد ملی شلوند و بنلابراین، کلالش       امروزه دانش وموزان

معلمان براث وموزش ونان با بهره گیرث از روش ها و رسانه هاث وموزشی دوره گذشلته، بلی نتیجله    
بنابراین معلمان باید درباره  ن وورث و رسلانه   خواهد بود، یا چندان  مره اث به همراه نخواهد داش ؛

وزشی، هم خون بدانند و هم با نگرشی مثب  با ون برخورد کنند. طی ساوهاث اخیر کوجه هاث نوین وم
بسیارث به بهره گیرث از  ن وورث هاث نوین در کالس درس شده اس . کغییرات سریا  ن وورث در 

یادگیرث موجب کحوالت وسیا شده و هدف ون، بهبود کیفی  وموزشی در ملدارس   – رویند یاددهی 
 ن وورث هاث جدید با  راهم ووردن  رص  هایی مناسب در جهل  اسلتعدادها و عالیلق    بوده اس . 

 (.0110، 0شخیی دانش وموزان به بهبود نظام وموزشی مدارس کمک شایانی می کنند )بایلور
 و دسترسی ک ف براث الزم و مناسب راهی یادگیرث، هاث محیط در وموزشی ا زار نرم کارگیرث به

 بهره به کیفی  وموزش .اس  وینده زندگی براث  راگیرندگان سازث وماده جه  در اطالعاکی منابا به

 ا لزارث  نرم هاث برنامه .دارد بستگی درس کالس در وموزشی ا زارهاث نرم از مستمر و مناسب گیرث

 و ضلوابط  از بلا اسلتفاده   و مدرسله  در کننلده  هماهنلگ  هلاث  کلیم  و معلمان وسیله به غاوبا وموزشی

                                                 
1. Flechsig 

2. Baylor 
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 وموزشلی،  ا زارهلاث  جنبه نرم کرین کاربردث .شوند می کنترل وموزشی ا زارهاث نرم صخا معیارهاث

 ا زار نرم هاث برنامه به کارگیرث با  راگیرنده .اس  محتوا به  راگیر وسان دسترسی و سهوو  یادگیرث،

 ا لزار  نلرم  هاث برنامه .کند ا می پید کعام  خود محیط با و گیرد می ارار یادگیرث محور در وموزشی،

  راگیر ر تار کغییر و خالای  و اصلی رشد عوام  از ینی و یادگیرث - یاددهی  رویند پ تیبان وموزشی،

 ایلن  وموزشلی  ا زارهلاث  نلرم  برنامه استفاده از با  راگیرندگان .ویند می حسان به یادگیرث محیط در

 جامعه براث 0شهروند کووید و 1پدیده درك یادگیرث معناث به امر این .وورد خواهند دس  به را کوانایی

(. از ونجا که ینی از  اکتورهاث پی ر   کحییلی کوجه به مسلائ   0111، 4کفاشی) اس  3اطالعاکی
ااتیلاد وملوزش و پی لر       وپرورش اس ، در این اسم  به کوضیحاکی در ارکباط بلا  وموزش ااتیاد

 کحییلی پرداخته می شود؛
اد وموزش به طور عمده بر و ار ااتیادث و کلارایی خلارجی   اگرچه کاکیدهاث اوویه در مباحث ااتی

علمی )وموزش و کحقیق( نیز، بله کلدریج کوجله و     –وموزش بوده اند، اما نحوه کووید خدمات وموزشی 
عنای  ااتیاد دانان را به خود جلب کرده اس . در این راستا، بله مباحلث متعلددث در ااولب کلارایی      

د. در خیوص کووید وموزش یا خدمات وموزشی، عوام  متعدد و بلی  داخلی وموزش می کوان اشاره کر
شمارث دخاو  دارند. محددی  منابا ماوی و هزینه ها، کجهیزات و کننوووکث وموزشی، مقیاس کالس 
و کعداد دان جو، دانش وموز، معلم یا استاد روشهاث کدری ، مدیری  واحلدهاث وموزشلی، سلازمان و    

یفی  و وضعی  وموزش اب  از دبستان، انگیزه دانش وملوز   دان لجو   ک نیالت واحدهاث وموزشی، ک
براث درس خواندن، م ارک  و همنارث واودین براث پی ر   کحییلی  رزندان و ... همه از عواملی 

که در کووید خدمات وموزشی کا یر بسیارث دارند. به همین دویل ، ااتیلاددانان وملوزش سلعی      هستند
این مسائ  عمیق کر سازند و کرکیب نسبی این عوامل  را بله گونله اث کله      دارند که درك خود را از

حداکثر کووید خدمات وموزشی را حاص  کند، بیابند و در سیاستگذارث مورد استفاده ارار دهند. هریک 
از اینها خود موضوع کلیدث جداگانه اث در ااتیاد وموزش اس  که ذیالً دامنه مباحلث ملرکبط را بله    

 ی می کنیم:اختیار بررس
همانگونه که پی ر   کحییلی ینی از محورهاث اساسی ااتیاد وموزش در مطاوعه کارایی داخلی 
وموزش اس . مطاوعه مردودان و عدم مو قیل  وموزشلی نیلز از اهمیل  زیلادث در ااتیلاد وملوزش        

 کلیبرخوردار اس . عدم مو قی  ممنن اس  در نتیجه ضعف کارایی مدرسه و نظام وموزشی به طور 

                                                 
1. Perceive 

2. Citizen Produced 

3. Information Society 

4. Kaffashi 
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و یا م نالت و نقاط ضعف دانش وموز  دان جو یا خانواده وث باشد. در درون هریک از اینها ممنلن  
اس  عام  یا عوام  خاصی موجب شنس  کحیی  شده باشند. مثالً در مدرسله روشلهاث نامناسلب    
. وموزش یا  قدان معلمان با کجربه و خالق می کواند ینی از عوام  اصلی در شنس  کحییلی باشلد 

در هر حال، اطالع یا تن از این موارد طرف کوجه بسیارث از سیاستگذاران وموزشی و مدیران ملدارس  
در بسترث ساوم و راابتی اس  که خود محور اصلی پژوهش، دریا   ا   کحییلی و علدم مو قیل    

یلا مهلد    کوجه به وموزشهاث اب  از مدرسه، مانند کعلیم و کربی  در ومادگی وموزشی به شمار می وید.
کودك و حتی وموزشهاث اب  از مدرسه که در محیط خانواده اکفاق می ا تد، از موضوعات جاوب کوجه 
ااتیاد وموزش اس . در این راستا، عنای  به علواملی چلون وضلعی  و کوانلایی خلانواده در ک لویق       

کها در کربی   رزندان ان به وموزش و یادگیرث در محیط جمعی، ساختار و کیفی  ومادگی و مهد کود
و وماده کردن کودکان براث مدرسه و یادگیرث، کوجه سیاستگذاران وموزشی به وموزش هلاث ابل  از   
دبستان و مواردث از این ابی ، اساس مطاوعات وموزش هاث اب  از دبستان و ارکباط ون بلا پی لر     

 (.1390راسخی، ) کحییلی را ک نی  می دهند
 لی ارائه خدمات وموزشی، محیوالت دیگرث نیز کووید می کنندمراکز وموزشی عالوه بر وظیفه اص

که غاوباً م تریان ونها خارج از محیط مدرسه هستند. ارائه خدمات مهد کودك و ومادگی، وملوزش بله   
ا راد دیگرث غیر از دانش وموزان یا دان جویان رسمی خودشان، م ارک  و همنلارث در راه انلدازث   

هلا و   راث بنگاه هاث ااتیادث، م ارک  و همنارث در گرد وورث دادهدوره هاث وموزشی ضمن کار ب
انجام سرشمارث ها، انجام کعمیلرات و خلدمات  نلی، م لارک  مسلتقیم و غیلر مسلتقیم در انتقلال         
کننوووکث، ارائه کمنهاث نیروث انسانی در ااوب کارورزث، انجام کحقیقات براث واحلدهاث ااتیلادث   

و ... از جمله مهمترین ونها به شمار می ویند. این نلوع   مات کتابخانه اثیا موسسات عمومی، ارائه خد
مدرسه یا دان گاه مطرح می شلود، دسل  کلم دو ا لر       عاوی  ها که اصوالً در چارچون ااتیاد بنگاه

عمده بر مراکز وموزشی و هدف اصلی ونها برجا می گذارد: ینی ایننه به منابا بودجه اث ایلن مراکلز   
که در نتیجه ون مدیران این واحدها اادر خواهند شد، کسهیالت بی ترث براث پی لبرد   کمک می کند

اهداف وموزشی خود  راهم سازند؛ و دیگر،  رایند یادگیرث و ارکقاث سطح علمی دان جویان یا دانش 
وموزان را از طریق م ارک  دادن ونها در مسائ  مبتال به جامعه سلرع  ملی بخ لد. هلر دوث ایلن      

 (.1391بهادر، ) ها داراث اهمی  زیادث هستنددستاورد
در گذشته ااتیاد دانان کوجه زیادث به  رایند کووید خدمات وموزشی نداشته اند و از ونچله کله در   

اما در ساوهاث اخیر، پژوه گران  مراکز وموزشی اکفاق می ا تاد، به عنوان جعبه سیاه کعبیر می کردند؛
پیدا کرده اند که  رایند پی ر   کحییلی و روشلهاث مناسلب و    ااتیاد وموزش عالاه زیادث به این
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ااتیادث کحقق اهداف وموزشی را مطاوعه کنند، این یعنی همگرایی زیاد با ونچه متخییان وملوزش  
(. در اینجا به مباحث مختیرث در زمینه پی ر   کحییلی، کعاریف و 1395انجام می دهند )امین  ر، 

 مفاهیم ون پرداخته می شود؛
 در هاث مو قی  شاخص از ینی وموزان، دانش کحییلی عملنرد میزان و کربی ، کعلیم نظام هر در

 کوجه مورد حاضر در حال بخیوص که اس  موضوعی کحییلی پی ر   اس . وجود علمی  عاویتهاث

: اسل   شلده  ارائله  زیلادث  کعلاریف  کحیلیلی  پی لر   براث  اس . هرک ورث وپرورش وموزش نظام
 در کفلوق  و برکلرث  و مطللون  نتیجة ووردن دس  به براث اس  دادن کارث انجام لی،کحیی پی ر  

 یلا  عملومی  اکتسلابی  هاث مهارت یا معلومات کحییلی، معلومات. پی ر   از گروهی یا مهارت یک
 معلملان  که دو هر یا ها ن انه و ها وزمایش به وسیلة معموالً که اس  درسی موضوعات در خیوصی

 (.1391شود )واامیرزائی و صاوحی عمران،  می گیرث کنند، اندازه می وضا نوموزا دانش براث
 وپرورش وموزش سازمان و شود بروورده وموزشی انتظار مورد سطح که؛ این یعنی کحییلی پی ر  

 ا زایش یادگیرث، میزان ا زایش یعنی، کحییلی پی ر  . شود کر نزدیک شده کعیین پیش از اهداف به
: گفل   کلوان  ملی  دیگلر  کعریفلی  در؛ و کحیلیلی  پایه و دروس در وموزان دانش ویابو و نمرات سطح

  لرد   هلاث  وموختله  یلا  باشلد  او بلاوقو   استعداد و باکوان متناسب  رد  وموزشگاهی  هاث وموخته چنانچه
 کلوان  یم نباشد، او  باوفع  و باوقوه کوان  بین  اث  اصله  یادگیرث در بوده،  وث استعداد و کوان با  متناسب

کحیلیلی عبارکسل  از    پی لر    اسل .   گردیده  نائ   کحییلی باالیی پی ر   به  وموز دانش  که  گف  
معلومات یا مهارت اکتسابی عمومی یا خیوصی در موضوع هاث درسی که معموال وزملایش هلا یلا    »

ایرانپلور  )«ودن انه هایی را یا هر دو که معلمان یا دانش وموزان وضا می کنند، اندازه گیلرث ملی شل   
 (.1399مبارکه،

 در این اسم  به برخی پی ینه هاث داخلی و خارجی پرداخته می شود؛

 شناختی یادگیرث راهبردهاث و وموزشی  ن وورث کأ یر " در پژوه ی با عنوان (1396طاهرث )-

 " ورسلتان  نلور  پیلام  دان گاه ک اورزث دان جویان خودکارومدث و پی ر   کحییلی بر  راشناختی و
 هر در گواه و وزمودنی هاث گروه گیرث پی و وزمون پ  هاث نمره ث رکبه میانگین نتیجه گر   بین

 وموزشلی  روش دو هلر  .داشل   وجلود  معنلادارث  کفلاوت  خودکارومدث و کحییلی پی ر   دو متغیر

 نجاما در را دان جویان کوانایی دان جویان، خودکارومدث و پی ر   کحییلی ارکقاث بر ا زون کوانستند

 و کلرده  خارج معمول سنتی حاو  از درس را این هاث کالس و کرده بی تر عملی صورت به پژوهش
 کاربردث کحقیلق  و عملی هاث مرحله با را دان جویان کحقیق، روش درس نظرث یادگیرث بر ا زون

 دان لجویان  خودکاروملدث  و کحیلیلی  پی لر    بهبود براث مدرسان اس  خون رو این از .کند وشنا
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 استفاده  راشناختی و شناختی یادگیرث راهبردهاث و وموزشی  نآورث بر هاث مبتنی روش از  اورزثک

 کنند.

مقایسه استفاده از کننوولوکث وموزشلی در   "عنوان ( در پژوه ی کح  1395شهام  )شهام  و -
یدند که به این نتیجه رس" رازیشروشهاث کدری  وموزش زبان انگلیسی در دان گاه هاث دووتی و وزاد 

کفاوت معنادار میان بنارگیرث روش کدری  در کالس هاث درس دان گاه وزاد و دووتی وجلود دارد و  
-جمعلی -شلنیدارث -کفاوت معنادار بی ترث در دان گاه وزاد در استفاده از روشهاث کلدری  مسلتقیم  

یسی با استفاده حاوینه کدری  زبان انگل در کلفیق زدایی نسب  به دان گاه دووتی وجود دارد.- یزینی
از کننوووکث وموزشی در انگیزه و پی ر   کحییلی دان جویان مفید بلوده و کفلاوت معنلادارث بلین     

هاث وزاد در کلالس درس   دان گاه استفاده از کننوووکث وموزشی در دان گاه دووتی و وزاد وجود دارد.
گر و اسننر استفاده می کند کلا  چاپ دستگاه زبان انگلیسی بی تر از سی دث، اینترن ، وزمای گاه زبان،

 دان گاه دووتی.

به این " وپرورش وموزش در مقاومتی ااتیاد سازث پیاده"در پژوه ی با عنوان  (1395انیارث )-
جامعله   کوانمندسازث پی در که اس  ها سیاس  از اث مجموعه مقاومتی نتیجه دس  یا   که ااتیاد

 هلاث  سیاس  با ابالغ . رهنگ اسالمی استوار اس  بر و بوده اتیادث هاث ا کنانه با رویارویی براث

 کدوین برنامه یادشده هاث سازث سیاس  پیاده براث شد موظف وپرورش وموزش مقاومتی، ااتیاد کلی

 در هاث اادام و ها سیاس  راهبردها، اوووی  کرکیب و که عناوین اس  پژوه ی گزارش مقاوه این .کند
 ازنظلر ا  وپرورش وموزش در مقاومتی ااتیاد کلی هاث سیاس  ازثس پیاده با پرسش مرکبط به پاسخ

 کوسلعه ا  در وپلرورش  وموزش سهم و م ارک  راهبردهاث گسترش داد نتایج ن ان س . شده ا نجام

 کووید در وبهره ورث کارایی  زایش ا درومد، کوزیا در کخفیف نابرابرث  رهنگی و و اجتماعی اتیادث،

بله   وملوزش،  از منلدث  بهلره  و وموزشی هاث  رص  به دسترسی رابرسازثب و خدمات وموزشی و ارائه
 .شدند بندث وووی  ادامات نیز ا وا ها سیاس  ودر پایان وووی  داراث ا کرکیب

 ون، بر مبتنی هاث روش ا ربخ ی مقایسه"موضوع  با پژوه ی در (1394) همناران و عاشورث-

 ایلن  بله  " شناسلی  زیسل   کحییلی درس ی ر  پ و پی ر   انگیزه بر سنتی و یادگیرث م ارکتی

 .شود می کحییلی پی ر   ا زایش باعث ون مبتنی بر روش که رسیدند نتیجه

  نلاورث  انتقلال  جهل   مدل طراحی" ( در پژوه ی کح  عنوان1394 قیه نییرث و نیاز وذر )-

 نظلام  در ویننل  کننوولوکث  انتقلال  مدل به این نتیجه دس  رسیدند که " عاوی وموزش نظام در نوین

 مدل برازندگی کأییدث، عاملی وزمون کحلی  نتایج و کند می خطی پیروث ساختار معادوه عاوی وموزش

 وموزش نظام در ون اجراث وذا داد، ارار مورد کأیید عاوی وموزش نظام در را وموزشی نوین  ناورث انتقال
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 طراحلی، ساختارسلازمانی   ملدل  کله  اس  این مهم پی نهاد .می گردد پی نهاد مازندران استان عاوی

یلادگیرث،   بله  را اعضلا  ون هلاث  ورویه ها م ی خط که اث گونه به کند؛ می بررسی را عاوی وموزش
 در کا کند ک ویق سازث شبنه ائتالف، همنارث، دانش، بنیان کرکیب، جذن، ظر ی  یادگیرث زدایی،

 گیرد. صورت  ناورث انتقال ون

 ثریبلر بنلارگ   رگذاریعوام  کأ  "عنوان پژوه ی کح   در(. 1393) ثسادات سجادث و دیسع -
به این نتیجه رسلیدند کله بی لتر    "زبانان  ی ارس ریبه زبان غ یدر وموزش زبان  ارس ثو  ناور انهیرا

زبان وموزان به یادگیرث از طریق ابزارهاث  ناورث و رایانه اث عالاه مند هستند ووی عواملی که می 
نها به یادگیرث از این طریق باشد، عدم وشنایی ونها با ابزارهلاث  لن وورث،   کوانند باعث عدم عالاه و

کمبود امنانات در موسسه یا مرکز وموزش زبان و عدم وشنایی و کسلط مدرسلان بله وملوزش از ایلن     
طریق می باشد. در نهای  براث پی برد و ارکقاء پی ر   کحییلی زبان وموزان بنارگیرث  ناورث بله  

 راهنارهاث مر ر شناخته شده اس . عنوان ینی از

ا زار وموزشی می ا و کوشا بر  کا یر نرم"در پژوه ی با عنوان  (1390مومنی مهموئی و همناران )-
به این نتیجه دس  یا ل    " انگیزه پی ر   و پی ر   کحییلی دانش وموزان در درس علوم کجربی

 دانلش  کجربی علوم درس کحییلی پی ر   و پی ر   بر انگیزه کوشا و می ا وموزشی م ا زار نر که

 دارد. مثب  کأ یر ابتدایی مقطا پنجم پایه پسر وموزان

 پی لر    و وموزشلی  کننوولوکث  از استفاده میان رابطة"در پژوه ی با عنوان  (1391محمدث )-

 یادگیرث عاوی، وموزش هدف کرین مهم به این نتیجه دس  یا   که " میان دان جویان در کحییلی

 شلود،  کر کیفی  با و وسانتر کننوووکث هاث با برنامه اس  ممنن که اس  دان جو به دادن یصکخ و

 صلورت  کلوجهی  اابل   میلزان  به الاا  یا میسر ن ود، کحییلی پی ر   دویلی هر به چه چنان اوبته

 هبل  کله  اس  ون بر اید مطاوعه این در )دان جویان( وذا ا راد هم و شود می متضرر جامعه هم نگیرد،
 کننوووکث بین داد ن ان نتایج .شود کحییلی پرداخته پی ر   و وموزشی کننوووکث بین رابطه بررسی

 وموزشی، کننوووکث ابعاد بین ( درp >1 15) دارد وجود معنی دارث رابطه کحییلی پی ر   با وموزشی

 ا زارهلاث  نلرم  از دهاسلتفا  بله  کوجه و با کامپیوکر از استفاده استاد، کالش و کدری  نحو  استاد، دانش

 با وموزشی کننوووکث بین ارکباط وجود (p >1 15) داشتند معنی دار رابطه کحییلی پی ر   با وموزشی
 از استفاده ارکقاث موجبات که اکخاذ نمایند را برنامه هایی مسئووین می شود، کوصیه کحییلی، پی ر  

 دان لجویان  کحیلیلی  پی ر   ا زایش در کرکیب این به و شوند دان جویان براث وموزشی کننوووکث

 باشند. گذار کأ یر

 بلر  پلنجم  سلال  ابتلدایی  علوم مفاهیم وموزشی  یلم کأ یر " عنوان با کحقیقی( 1391) صباغی -

وزمای لی   روش از و گر تله  نظلر  در را گروه سه محقق، .انجام داد " دانش وموزان کحییلی پی ر  
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روش  سه و شده گر ته نظر در دبستان پنجم سال ابتدایی علوم هاث بخش از ینی .اس  کرده استفاده
وملوزش    یلم کوسط دوم گروه دیدند، وموزش معلم کوسط اول گروه :شد اجرا گروه سه روث بر مختلف
 بلین  کله  داد ن لان  کحقیلق  یا ته هلاث  .دیدند وموزش  یلم اضا ة به معلم کوسط سوم گروه و دیدند

 بلین  .ندارد وجود معنادارث  یلم( کفاوت و معلم )وموزش سوم هگرو و( معلم )وموزش یک نمرات گروه

 کفلاوت (  لیلم  اضلا ة  بله  معللم  طریق از )وموزش سه گروه و(  یلم طریق از )وموزش دو نمرات گروه

 سله  گروه و یک گروه با شدت به دو گروه که داد ن ان کحقیق این نتایج سایر .شد معنادارث م اهده

 نمایش که می گیرد نتیجه محقق .هستند گروه یک حقیق  در سه گروه با یک گروه و متفاوت اس ؛

 ایلن  .اس  نداشته معلم کدری  مقاب  در وموزان دانش کحییلی پی ر   و یادگیرث در  یلم کأ یرث

 کله  شلرایطی  در وموزشلی   یلمهاث از نباید و اس  زیاد معلم نقش یادگیرث در که داد پژوهش ن ان

 کرد. دهاستفا حضور ندارد، معلم

پیامدهاث بحلران بلزر  ااتیلادث روث     " ( در پژوه ی کح  عنوان0114) 1همناران و اوانز-
ا ر بحران ااتیاد روث وموزش بی -1نظام وموزشی را مطاوعه و پنج یا ته را بیان کردند که عبارکند از:

ااتیاد دوو   مدارسی که وابستگی گسترده اث بر-0 مانند بود و باعث ا   کحییلی دانش وموزان شد
بر خالف اعتبارات دووتلی،  -3مرکزث داشتند، نسب  به و ار بحران به گونه ویژه اث وسیب پذیر بودند.

منابا ماوی نظام وموزشی از مح  درومدهاث محلی گردوورث شده، بر گر ته از مح  ماویات بر  لروت  
خلارج وموزشلی در میلان    در طی دوره بحران گستره نلابرابرث م -4در طی دوره بحران ا زایش یا  .

کالش هاث دوو   درال براث حمای  از وملوزش در برابلر پیاملدهاث منفلی     -5مدارس  زونی یا  .
 بحران بزر  مو ق ارزیابی شد.

 " کانلادا  در و رینلی  دانلش  ملورد  در سلازمان   ناورث کا یر " ( با مطاوعه0114) 0جفرث کاپینو-
 ث پرس لنامه  .گر   ارار مورد کوجه  ناورث ابعاد هشپژو این در .بود نفر 113 نمونه حجم .پرداخ 

 امتیلازث  5 معیار و از د بو دانش خلق و وموزشی  ناورث براث سوال 53 این پژوهش در استفاده مورد

از  اسلتفاده  بلا  .داشلتند  وجلود  کامل   مخاوف کا کام  از موا ق دهندگان پاسخ که شد استفاده وینرت
  نلاورث  خللق  ملدل  بله  شلد  وکحلی  دانش کجزیه کوسعه مبناث بر وموزشی  ناورث رگرسیون کحلی 

 به منجر ا زار انسان ویا -1 ز ا هستند عبارت پژوهش هاث  رضیه .شد کوجه دانش -مبنا  بر وموزشی

 ا لزار موجلب   سلازمان  ویا -3 شود؟ می دانش کوسعه به منجر ا زار نرم ویا -0 شود؟ می دانش کوسعه

 نقلش  و نیسل   سلازمان  از جلدا  ا زار انسان -1داد  ن ان پژوهش اثه یا ته شود؟ می دانش کوسعه

                                                 
1. Evans & all 

2. Kpinto.jeffery 
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 کقوی  باعث مثب  کننده روابط کسهی  عوام  از ینی بعنوان ا زار نرم -0 دارد کوسعه دانش در مثبتی

 در بلین  سلازمانی  میلان  هلاث  رابطه بهبود عام  بعنوان ا زار سازمان -3 گردد می دانش گسترش و

 .بود مر ر کوسعه دانش در وموزشی وووزثکنن کوسعه جه  کارکنان

کأ یر استفاده از رایانه در یادگیرث  "کح  عنوان  ( در پژوهش خود0113) 1اوگاپیلی و مرال ومسا-
ن ان دادند که استفاده از رایانله در یلادگیرث و کلدری  درس     " و کدری  درس ریاضی پایه چهارم

 ار مر ر اس .علوم پایه چهارم دبستان در ابرس شماوی یک ابز

 وملوزان  دانلش  کحیلیلی  کا یر وموزش به کمک رایانه بر پی ر  "( در بررسی 0110) 0ودیمی-
 در معنلادارث  کلأ یر  کاربرد رایانله  که رسید نتیجه این به " اجتماعی مطاوعات درس در متوسطه دوره

 چنین کوان، یم مذکور هاث هاث پژوهش یا ته از .دارد درس این در وموزان دانش کحییلی پی ر  
 درس کحیلیلی  پی لر    و انگیزه پی لر    میزان در وموزشی ا زارهاث نرم احتماال که کرد استنباط

 .اس  مر ر وموزان دانش کجربی علوم

 یلادگیرث  در را اینترنتلی  هلاث  شبنه کا یر داد انجام که پژوه ی در (0111) 3کونج و چو چان-

 سلاختارهاث  و بیان روش نوشتن، مطلب، درك ومه،منا :چون هم انگلیسی زبان هاث گوناگون بخش

 کوانلد  ملی  امنانلات  ایلن  از استفاده که رسید نتیجه این به پایان در و داده ارار بررسی گرامرث مورد

 ا لزایش  انگلیسلی  زبان یادگیرث ر ته، هم روث و انگلیسی زبان گوناگون هاث بخش را در یادگیرث

 دهد.
تفاده از روش کحلی  رگرسیون چند متغیره و بلا بهلره گیلرث از    ( با اس0119) 4و انسو و میگوئ -
ک ور اروپایی و نیز ک ورهاث ایلاالت متحلده، ومرینلا، کاپلن و کانلادا ا رهلاث کلالن         14هاث  داده

نتایج کحلیلهاث ونها حنای  از  وپرورش را کحلی  کردند. گذارث عمومی و خیوصی در وموزش سرمایه
گللذارث عمللومی و خیوصللی در   ک للورهاث یادشللده هللر دو سللرمایه ون دارد کلله اوال در کمللامی 

گلذارث    انیا کأ یر کراکمی سرمایه وپرورش کأ یر مثب  بر پی ر   کحییلی دانش وموزان دارد. وموزش
گذارث خیوصی  عمومی بر سرمایه هاث خیوصی میان ک ورها متغیر اس  در حاوی که کأ یر سرمایه

 .بر سرمایه هاث عمومی  راگیر اس 

 
 

                                                 
1. Olga Pilli 
2. Adeyemi 

3. Chan kong & Chuo 

4. Afonso & Miguel 
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 سواالت پژوهش
سرال اصلی: عوام  کننوووکینی، وموزشی و ااتیادث ملر ر بلر پی لر   کحیلیلی درس عللوم      

 کجربی دانش وموزان دوره متوسطه اول شهر کهران چه می باشد؟
دانش وموزان  یدرس علوم کجرب یلیکحی  ر  یمر ر بر پ ینیعوام  کننوووکوضعی  موجود  -1

 چگونه اس ؟ دوره اول متوسطه شهر کهران
دانش وموزان دوره اول  یدرس علوم کجرب یلیکحی  ر  یمر ر بر پ وموزشیعوام  وضعی   -0

 چگونه اس ؟ متوسطه شهر کهران
دانش وموزان دوره اول  یدرس علوم کجرب یلیکحی  ر  یمر ر بر پ ااتیادثعوام  وضعی   -3

 چگونه اس ؟ متوسطه شهر کهران

 روش شناسی پژوهش

کله   اث بلود  ها، جزء کحقیقات ومیختله  کاربردث و ازنظر کحلی  داده وحاظ هدف، روش پژوهش به
بخش کیفی از یک طرف  در هم کیفی و هم کمی بود و از حیث روش، کوصیفی از نوع پیمای ی بود.

هاث مورد بررسی در کحقیق، مبانی نظرث و پی ینه کحقیقات انجام  ها و زیر مووفه براث استخراج مووفه
یران و خارج را مطاوعه نموده و از طرف دیگر پل  از کلدوین چلک ویسل  اوویله، از طریلق       شده در ا

میاحبه نیمه ساختارمند با ا راد خبره و متخیص چک ویس  اوویه خود را کنمی  نمود. پ  از کحلی  
 هاث مستخرجه با استفاده ازنظر سنجی از ا راد خبره شاخص هاث ها و نامگذارث متناسب، مووفه مووفه
کننوووکینی، وموزشی و ااتیادث مر ر بلر پی لر   کحیلیلی درس عللوم کجربلی دوره اول       عوام 

طرف دیگر اکت ا ی اس ؛ زیرا محقق  از باشد. متوسطه را کعیین کرد، بنابراین از این حیث کحلیلی می
وضلوع  ها و نتیجه گیرث و به یا ته هاث جدیلدث در ملورد م   براث انجام کحقیق خود به کرکیب یا ته

ها استفاده شد. در بخلش   وورث داده کحقیق خود دس  یا   و از هر دو رهیا   کمی و کیفی در جما
کمی، با کعیین مقیاس با نظر سنجی از معلمان درس علوم دوره اول متوسطه شهر کهران نظرشلان را  

طریق زیلر  در مورد عوام  کننوووکینی، وموزشی و ااتیادث مر ر بر پی ر   کحییلی درس علوم از 
انتخان نمایند. جامعه مورد مطاوعه در مرحله کیفلی شلام     5اوی  1هاث استخراج شده با امتیاز  مروفه

وپرورش و  وپرورش در دوره متوسطه شام  روسا، مدیران و معاونین وموزش ث وموزش خبرگان برگزیده
ملان دوره اول متوسلطه   معل " معلمان با سابقه اجرایی در دوره متوسطه اس  و در مرحله کمی شام 

نفر بود که  1011 وپرورش این کعداد که بر طبق مستندات وموزش " شهر کهران اعم از زن و مرد بود
م غول به خدم  بودند. روش نمونله گیلرث و حجلم نمونله در مرحلله       1391-99در سال کحییلی 

موزش بود. روش نمونه وپرورش و ث وموزش نفر از مطلعین کلیدث و خبرگان برگزیده 10کعداد  کیفی،



422 9311زمستان  ،دوم، شماره دوازدهمسال  - پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي -فصلنامه علمي 
 

نفلر بله روش    091گیرث و حجم نمونه در مرحله کمی، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان کعداد 
 301کعلداد  ٪11اث نسبی و کیاد ی ساده انتخان شدند. بطورث که بلا احتملال ا ل  وزملودنی      طبقه

شام  پرس نامه محقلق  پژوهش  ابزار پرس نامه جما وورث شد. 091پرس نامه اجرا شد و در نهای  
 51گزینه اث وینرت با  5ساخته بود که پ  از انجام میاحبه نیمه ساختار یا ته با ا راد خبره در طیف 

نفلر   31گویه کدوین شد. روایی پرس نامه مذکور کأیید و براث پایایی ونها پ  از اجراث وزمای ی بین 
بدس  ومد. در بخش ومار کوصلیفی از   1 99ون  از نمونه ومارث به وسیله ووفاث کرونباخ، مقدار پایایی

معیار، ضریب کجلی و ک لیدگی    انحراف جداول کوزیا  راوانی،  راوانی درصدث، میانه، مد، میانگین،
هلا از طریلق وزملون     استفاده شد و در بخش ومار استنباطی پل  از کأییلد نرملال بلودن کوزیلا داده     

ا لزار   کلک نمونله اث از طریلق نلرم     tشام  وزمون  کووموگروف از وزمونهاث پارامتریک –اسمیرونف 
MAXQDAوکحلی  ارار گر  . ها مورد کجزیه ، داده 

 یا ته هاث پژوهش
در پاسخ به سوال اصلی پژوهش: عوام  کننوولوکینی، وموزشلی و ااتیلادث ملر ر بلر پی لر         

-حلی  پاسخکحییلی درس علوم کجربی دانش وموزان دوره متوسطه اول شهر کهران چه می باشد؟ ک

وورث شده  هاث جما شده از پرس نامه خبرگان به این سرال جوان داد. با کوجه به داده وورث هاث جما
در  رم  میاحبه که با  رایند کطبیق مستمر به نقطه اشباع نظرث رسیده اس  بعد از کعریف سراالت 

وورث  هلاث جملا   بهها مقیاس کمی کعریف شد، کدگذارث میاح که براث ون (میاحبه) اصلی پژوهش
ذکر  شایان  .ها شروع شد ها و ابعاد ون و نمودارهاث کوصیف کننده این ویژگی شده را با کعریف ویژگی

سرال میاحبه شد و پل    3خبره در این زمینه بر اساس میاحبه نیمه ساختار یا ته با  10اس  که با 
هاث حاصل  از  حلی  کیفی حاضر، یا تهاز سه مرحله کدگذارث زیر مروفه ها، در مرحله وخر از  رایند ک

وکحلی ، حول محور هدف اصلی ارار گر   و بلا پیونلد دادن کلدها )کدگلذارث بلاز(، مفلاهیم        کجزیه
)کدگذارث محورث( م خص شد. نتایج حاص  از کحلی  سواالت میاحبه بلا خبرگلان بلا اسلتفاده از     

عوامل   ) اصللی  مقووله  3وجلود،  مفهلوم )گویله( م   51ن ان داد کله از میلان    MAXQDAا زار  نرم
مروفله  رعلی از ابیل  عوامل  کننوولوکینی       11کننوووکینی، عوام  وموزشی و عوام  ااتیلادث( و  

هاث مرکبط  سرع  ن ر کننوووکث، پی ر   کننوووکث )برخوردارث از دانش  نی استفاده از کننوووکث،
زشی از ابی  )کناسب اهداف وموزشی گذارث در زمینه کننوووکث وموزشی( عوام  ومو با وموزش، سرمایه

هلاث علملی و    شلناختی، برخلوردارث از کوانلایی    هلاث روان  با نیاز دانش وموزان، برخوردارث از کوانایی
کخییص اعتبار مناسب، کوانایی دریا ل   )هاث کدری ( عوام  ااتیادث از ابی   برخوردارث از کوانایی

علوم کجربی دانش وموزان دوره متوسلطه اول شلهر    اعتبار و کوزیا اعتبار( بر پی ر   کحییلی درس
 کهران شناسایی شد.
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دانش  یدرس علوم کجرب یلیکحی  ر  یمر ر بر پ ینیعوام  کننوووکسرال اول  رعی: وضعی  
 چگونه اس ؟ وموزان دوره اول متوسطه شهر کهران

درس  یلییل کح  لر   یمر ر بلر پ  کننوووکینیعام  کک نمونه اث در  t: وزمون 1 جدول شماره
 یعلوم کجرب

 t 
 

درجه 
 وزادث

سطح 
 معنادارث

کفاوت 
 میانگین ها

 میانگین  اصله اطمینان

 حد باال حد پائین

 3 159 1 696 1 101 1 413 1 115 091 0 914 برخوردارث از دانش  نی استفاده از کننوووکث

 4 151 1 440 -1 109 1 135 1 111 091 4 941 سرع  ن ر کننوووکث

 3 996 1 551 -1 109 1 943 1 111 091 5 915 هاث مرکبط با وموزش پی ر   کننوووکث

 3 991 1 199 -1 001 1 515 1 111 091 3 519 گذارث در زمینه کننوووکث وموزشی سرمایه

 
 (111 1 =p) ،(111 1 =p)، (p= 1 115)و سطح معنادارث وزمونهلا   1هاث جدول  با کوجه به داده

می کوان نتیجه گر   که ( > p 1 15)و کوچنتر بودن سطح معنادارث هر شاخص از  (p= 1 111)و 
شلاخص از   4با کوجه به بزرگتر بودن میزان میلانگین هلر    شاخص معنادار می باشد. 4وزمون در این 

( می کوان نتیجه گر   که ازنظر معلمان دوره اول متوسلطه شلهر کهلران عوامل      3میانگین جامعه )
هاث مرکبط با وموزش، سرع   گذارث در زمینه کننوووکث وموزشی، پی ر   کننوووکث سرمایهیادشده )

در حال حاضلر در وضلعی  مطللوبی    ( ن ر کننوووکث و برخوردارث از دانش  نی استفاده از کننوووکث
 برند. بسر می

دانلش   یدرس عللوم کجربل   یلیکحی  ر  یمر ر بر پ وموزشیعوام  سرال دوم  رعی: وضعی  
 چگونه اس ؟ موزان دوره اول متوسطه شهر کهرانو

 یدرس علوم کجرب یلیکحی  ر  یمر ر بر پ وموزشیعام  کک نمونه اث در  t: وزمون 0جدول شماره 

 T 
 

درجلللله 
 وزادث

سلللللطح 
 معنادارث

کفلللللللاوت 
 میانگین ها

 میانگین  اصله اطمینان

 حد باال حد پائین

 3 949 1 113 1 549 1 911 1 111 091 6 115 نش وموزانکناسب اهداف وموزشی با نیاز دا

 3 915 1 910 1 416 1 694 1 111 091 4 911 شناختی هاث روان برخوردارث از کوانایی

 3 991 1 915 1 059 1 536 1 111 091 3 191 هاث علمی برخوردارث از کوانایی

 3 906 1 101 1 566 1 943 1 111 091 5 993 هاث کدری  برخوردارث از کوانایی
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 (111 1 =p) ،(111 1 =p)، (p= 1 111)و سطح معنادارث وزمونهلا   0هاث جدول  با کوجه به داده
می کوان نتیجه گر   که ( > p 1 15)و کوچنتر بودن سطح معنادارث هر شاخص از  (p= 1 111)و 

شلاخص از   4گین هلر  با کوجه به بزرگتر بودن میزان میلان  شاخص معنادار می باشد. 4وزمون در این 
( می کوان نتیجه گر   که ازنظر معلمان دوره اول متوسلطه شلهر کهلران عوامل      3میانگین جامعه )

شلناختی،   هلاث روان  یادشده )کناسب اهداف وموزشی بلا نیلاز دانلش وملوزان، برخلوردارث از کوانلایی      
ال حاضلر در وضلعی    در حل  (هلاث کلدری    هاث علمی و برخوردارث از کوانایی برخوردارث از کوانایی

 برند. مطلوبی بسر می
دانلش   یدرس علوم کجربل  یلیکحی  ر  یمر ر بر پ ااتیادثعوام  سرال سوم  رعی: وضعی  

 چگونه اس ؟ وموزان دوره اول متوسطه شهر کهران
 یدرس علوم کجرب یلیکحی  ر  یمر ر بر پ ااتیادث کک نمونه اث در عام  t: وزمون 3 جدول شماره

 
 T 

 
رجه د

 وزادث
سطح 
 معنادارث

کفاوت 
 میانگین ها

 میانگین  اصله اطمینان

 حد باال حد پائین

 4 166 1 966 1 066 1 566  111 091 3 115 کخییص اعتبار مناسب

 4 104 1 936 1 311 1 604  111 091 3 933 کوانایی دریا   اعتبار

 0 949 -1 056 -1 945 -1 551 1 111 091 -3 619 کوزیا اعتبار

 
 (111 1 =p) ،(111 1 =p)، (p= 1 111)و سطح معنادارث وزمونهلا   3هاث جدول  با کوجه به داده

می کوان نتیجه گر   که ( > p 1 15)و کوچنتر بودن سطح معنادارث هر شاخص از  (p= 1 111)و 
شلاخص   0ر با کوجه بله بزرگتلر بلودن میلزان میلانگین د      شاخص معنادار می باشد. 3وزمون در این 

( می کوان نتیجه گر   که ازنظر 3کخییص اعتبار مناسب و کوانایی دریا   اعتبار از میانگین جامعه )
برند  معلمان دوره اول متوسطه شهر کهران این دو شاخص در حال حاضر در وضعی  مطلوبی بسر می

( می 3میانگین جامعه ) اما با کوجه به کوچنتر بودن میزان میانگین در شاخص کوزیا اعتبار مناسب از
کوان نتیجه گر   که ازنظر معلمان دوره اول متوسطه شهر کهلران ایلن شلاخص در حلال حاضلر در      

 برد. وضعی  مطلوبی به سر نمی
 بحث و نتیجه گیرث

در پاسخ به سوال اصلی پژوهش نتایج حاص  از کحلی  سواالت میاحبه با خبرگان بلا اسلتفاده از   
عوامل   ) اصللی  مقووله  3مفهلوم )گویله( موجلود،     51داد کله از میلان   ن ان  MAXQDAا زار  نرم

مروفله  رعلی از ابیل  عوامل  کننوولوکینی       11کننوووکینی، عوام  وموزشی و عوام  ااتیلادث( و  
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هاث مرکبط  سرع  ن ر کننوووکث، پی ر   کننوووکث )برخوردارث از دانش  نی استفاده از کننوووکث،
زمینه کننوووکث وموزشی( عوام  وموزشی از ابی  )کناسب اهداف وموزشی گذارث در  با وموزش، سرمایه

هلاث علملی و    شلناختی، برخلوردارث از کوانلایی    هلاث روان  با نیاز دانش وموزان، برخوردارث از کوانایی
کخییص اعتبار مناسب، کوانایی دریا ل   )هاث کدری ( عوام  ااتیادث از ابی   برخوردارث از کوانایی

زیا اعتبار( بر پی ر   کحییلی درس علوم کجربی دانش وموزان دوره متوسلطه اول شلهر   اعتبار و کو
(، 1396) کهران شناسایی شد. این یا ته در راستاث عوام  کننوووکینی با نتیجه پژوهش هاث طاهرث

(، مومنی 1393) (، سعیدث و سادات سجادث1394) (،  قیه نییرث و نیازوذر1395) شهام  و شهام 
 (، جفرث کاپینو1391(، صباغی )1399(، کرمی گزا ی )1391) (، محمدث1390) و همنارانمهموئی 

( همسو ملی باشلد.   0110) و ودیمی (0111) و چو (، چان کونج0113) (، اوگاپیلی و مرال ومسا0114)
( همسلو اسل .   1394) بعالوه در راستاث عوام  وموزشی بلا نتیجله پلژوهش عاشلورث و همنلاران     

(، و انسو و 0111) (،  اجرو1395) تاث عوام  ااتیادث با نتیجه پژوهش هاث انیارثهمچنین در راس
( هماهنگ اس . در پاسخ به سلوال اول  رعلی یا تله هلا     0114) ( و اوانز و همناران0119) میگوئ 

گلذارث در زمینله    ن ان داد که ازنظر معلمان دوره اول متوسطه شهر کهران عوام  یادشلده )سلرمایه  
هاث مرکبط با وموزش، سرع  ن ر کننوووکث و برخلوردارث از   وموزشی، پی ر   کننوووکثکننوووکث 

برند. این یا ته در راستاث  در حال حاضر در وضعی  مطلوبی بسر می( دانش  نی استفاده از کننوووکث
(،  قیه نیلیرث  1395) (، شهام  و شهام 1396) عوام  کننوووکینی با نتیجه پژوهش هاث طاهرث

(، ملومنی مهملوئی و   1393) (، حمدث و غفلورث 1393) (، سعیدث و سادات سجادث1394) زوذرو نیا
(، حیللدرث و 1391) (، محمللدث1391) (، نیرومنللد1391) (، نیرومنللد و بخلل  وورث1390) همنللاران
(، اوگلاپیلی و ملرال   0114) (، جفلرث کلاپینو  1391(، صباغی )1399(، کرمی گزا ی )1399) همناران

( همسو می باشد. در پاسخ به سرال دوم 0110) ( و ودیمی0111) چان کونج و چو و چو(، 0113) ومسا
 رعی یا ته ها ن ان داد که ازنظر معلمان دوره اول متوسطه شلهر کهلران عوامل  یادشلده )کناسلب      

شلناختی، برخلوردارث از    هلاث روان  اهداف وموزشلی بلا نیلاز دانلش وملوزان، برخلوردارث از کوانلایی       
در حلال حاضلر در وضلعی  مطللوبی بسلر       (هاث کلدری   علمی و برخوردارث از کوانایی هاث کوانایی

( همسو اس . در پاسخ به سرال سلوم  1394) برند. این یا ته، با یا ته پژوهش عاشورث و همناران می
شلاخص کخیلیص اعتبلار     0 رعی یا ته ها ن ان داد که با کوجه به بزرگتر بودن میزان میلانگین در  

( می کوان نتیجه گر   کله ازنظلر معلملان دوره    3وانایی دریا   اعتبار از میانگین جامعه )مناسب و ک
اما بلا کوجله   ؛ برند اول متوسطه شهر کهران این دو شاخص در حال حاضر در وضعی  مطلوبی بسر می
جه ( می کوان نتی3به کوچنتر بودن میزان میانگین در شاخص کوزیا اعتبار مناسب از میانگین جامعه )
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گر   که ازنظر معلمان دوره اول متوسطه شهر کهران این شاخص در حال حاضر در وضعی  مطلوبی 
این یا ته در راستاث شاخص کخییص اعتبار مناسب و کوانایی دریا   اعتبلار بلا یا تله     برد. بسر نمی

وهش همسو می باشد و در راستاث شاخص کوزیا اعتبار مناسب، بلا یا تله پلژ    (0110) پژوهش جووی
 ( هماهنگ می باشد.0114) اوانز و همناران

 

 پیشنهادات کاربردی
چون در این بررسی م خص شد که شاخص برخوردارث از دانش  نی استفاده از کننوووکث، بر -1

درس عللوم کجربلی دوره اول    پی ر   کحییلی درس علوم کجربی کأ یر می گذارد، ولذا بله دبیلران   
هاث استفاده از کننوووکث خود را ا زایش دهند و در این راستا از متوسطه پی نهاد می شود که مهارت 

 کالس وموزش ضمن خدم  بهره مند شوند.
چون در این بررسی م خص شد که شاخص سرع  ن ر کننوووکث، بلر پی لر   کحیلیلی     -0

وپرورش پی نهاد می شود که در راسلتاث   درس علوم کجربی کأ یر می گذارد، وذا به مسئوالن وموزش
ی ر   کننوووکث امنانات جدید را به سرع  در اختیار مدارس دوره متوسطه الرار دهنلد و در ایلن    پ

 زمینه با استانداردهاث جهانی و به روز هماهنگ شوند.
هاث مرکبط بلا وملوزش، بلر     چون در این بررسی م خص شد که شاخص پی ر   کننوووکث -3

ولذا بله ملووفین کتلب دروس عللوم دوره اول      پی ر   کحییلی درس علوم کجربی کأ یر می گذارد، 
متوسطه پی نهاد می شود که محتواث این دروس را با کننوووکث جدید هماهنگ نمایند و به معلملان  

ا زارهلاث وموزشلی، ملوالک، نق له،      این دوره این پی نهاد می شود کا حد امنان از امناناکی مث  نلرم 
 ند.مینروسنوپ هاث دیجیتاوی و غیره استفاده نمای

گذارث در زمینه کننوولوکث وموزشلی بلر     چون در این بررسی م خص شد که شاخص سرمایه -4
وپرورش پی لنهاد ملی    پی ر   کحییلی درس علوم کجربی کأ یر می گذارد، وذا به مسئوالن وموزش

شود که کا حد امنان در زمینه کوزیا مناسب و عادالنه امنانات وموزشی هم راستا با کننوولوکث هلاث   
 ه روز کوشا باشند و در این زمینه بودجه مناسب اختیاص دهند.ب

چون در این بررسی م خص شد که شاخص کناسب اهداف وموزشی با نیاز دانلش وملوزان بلر    -5
پی ر   کحییلی درس علوم کجربی کأ یر می گذارد، وذا به مووفین و برنامه ریزان کتب درسی عللوم  

در جه  کدوین محتوا دا  نمایند که حتما محتلوا و اهلداف   دوره اول متوسطه پی نهاد می شود که 
شناختی و بله روز بلودن بلا پی لر        این دروس با نیازهاث دانش وموزان به وحاظ شرایط سنی، روان

 کننوووکث هماهنگ باشد.
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شناختی پی ر    هاث روان چون در این بررسی م خص شد که شاخص برخوردارث از کوانایی -6
کأ یر می گذارد، وذا به معلمان درس علوم کجربی دوره اول متوسطه پی نهاد می  کحییلی درس علوم

شود که با نیازهاث روانی و عاطفی دانش وموزان این دوره به خوبی وشنا باشلند کلا بتواننلد بلا دانلش      
 برند، برخورد مناسب داشته باشند و ونها وموزان این دوره که در شرایط حساس دوره نوجوانی به سر می

را راهنمایی نمایند، زیرا در صورت رابطه مساعد با دانش وموزان پی ر   کحییلی چ مگیرث خواهند 
 داش .
هلاث علملی بلر پی لر        چون در این بررسی م خص شد که شاخص برخوردارث از کوانایی -1

کحییلی درس علوم کجربی کأ یر می گذارد، وذا بله معلملان درس عللوم کجربلی دوره اول متوسلطه      
ی نهاد می شود که کوانایی و مهارت هاث همه جانبه حر ه اث خود را از طریق استفاده از کجربیلات  پ

سایر معلمان و مدیران شایسته، شرک  در کارگاه ها و همایش هاث مرکبط با حر ه شلان، کسللط بلر    
 روش هاث کدری   عال و ... ارکقاء دهند.

هاث کدری  بلر پی لر      رث از کواناییچون در این بررسی م خص شد که شاخص برخوردا -9
کحییلی درس علوم کجربی کأ یر می گذارد، وذا بله معلملان درس عللوم کجربلی دوره اول متوسلطه      
پی نهاد می شود که مهارت هاث خود را در زمینه کدری  ا زایش دهند بدین صورت که با شرک  در 

رکتی، همیلارث، حل  مسلأوه،    کالس هاث وموزش ضمن خدم  با روش هاث کدری   عال مث  م ا
بارش  نرث، وموزش اونترونینی و غیره وشنا شوند و نحوه بنارگیرث امنانات مدرن و اونترونینی را 

 نیز یاد بگیرند.
چون در این بررسی م خص شد که شاخص کخییص اعتبار مناسب بلر پی لر   کحیلیلی     -9

وپرورش پی نهاد می شلود کله    وموزش درس علوم کجربی کأ یر می گذارد، وذا به مسئوالن و مدیران
امنانات و بودجه کا ی براث درس علوم دوره اول متوسطه اختیاص دهند و کا حد امنان این بودجله  

 را مطابق باپی ر   کننوووکث ا زایش دهند.
چون در این بررسی م خص شد که شاخص کوانایی دریا   اعتبلار بلر پی لر   کحیلیلی      -11

می گذارد، وذا به مدیران وموزشی دوره اول متوسطه شهر کهران پی نهاد می درس علوم کجربی کأ یر 
 شود که با دریا   بودجه و اعتبارات امنانات مناسب و مطابق با روز دنیا براث این درس کهیه نمایند.

چون در این بررسی م خص شد که شاخص کوزیا اعتبار مناسلب ازنظلر معلملان در حلال      -11
برد، وذا به مدیران وموزشی پی نهاد می شود که با مدیری  صحیح  بی بسر نمیحاضر در وضعی  مطلو

وپرورش در ارکباط با درس علوم در اختیلار ونهلا الرار ملی دهلد       و خالاانه خود بودجه اث که وموزش
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استفاده نمایند و در صورت کمبود بودجه و ا زایش هزینه ها از کمک واودین دانلش وملوزان و سلایر    
 اده نمایند.خیرین استف

 منابا
بررسی عوام  مر ر بر پی ر   کحییلی دان جویان "(. 1391) واامیرزایی، ط وصاوحی عمران، ا-

-111، صلص  01، مجله نامه وموزش عاوی، شماره ")مطاوعه موردث دان گاه علوم و  نون مازندران(
141. 
 کعلیم و کربی . ( ا   کحییلی یا اکالف در ومزوش و پروش،  یلنامه1395امین  ر، م. )-
وپلرورش، برنامله االدام،  یللنامه      وملوزش  در مقاومتی ااتیاد سازث ( پیاده1395انیارث، ع. )-

 .159-199 ، صص11 مطاوعات راهبردث بسیج، سال نوزدهم، شماره

بررسی عوام  مر ر برعدم مو قی  دانش وموزان شلهراهوازدرکننور  "(. 1399ایرانپور مبارکی، ز )-
. پایان نامه کارشناسی ارشد، دان لنده روان شناسلی و عللوم کربیتلی،     "99 و 91ث سراسرث سال ها

 دان گاه چمران اهواز.
( ا ر وموزش بر کوزیا در ومد، رساوه کارشناسی ارشلد، دان لنده عللوم ادارث و    1391بهادر، ن. )-

 ااتیاد دان گاه اصفهان.
پی لر   کحیلیلی در دان لجویان    ( رابطله انگیلزه پی لر   و    1391) کمنایی  ر، م؛ گندمی، ز-

 .15-19: 4 یلنامه راهبردهاث وموزش 
وپرورش در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دان گاه  ( برنامه ریزث وموزش1390راسخی، س. )-

 ااتیاد دان گاه کهران.
عوام  کأ یرگلذار بلر بنلارگیرث رایانله و  نلاورث در       "(.1393سعیدث، ز؛ سادات سجادث، ش.)-

پژوهش نامه وموزش زبان  ارسی بله غیلر  ارسلی     ." زبان  ارسی به زبان غیر  ارسی زبانان وموزش
 .111-143 صص شماره سوم، زبانان، سال سوم،

( نگاهی بله وضلعی  عللوم،  نلاورث در ک لورهاث جهلان، پژوه لنده        1394شعارث نژاد، م.)-
 .1مطاوعات کحقیقات  ناورث شماره 

مقایسه استفاده از کننوولوکث وموزشلی در روشلهاث کلدری      "(.1395شهام ، ف؛ شهام ، ن.)-
،  یلنامه علمی پژوه ی رهیا تی نلو در  " وموزش زبان انگلیسی در دان گاه هاث دووتی و وزاد شیراز

 .059-061 صص ،09 ، پیاپی4مدیری  وموزشی، سال هفتم، شماره 
پنجم بر پی ر   کحییلی دانش ( کا یر  یلم وموزشی مفاهم علوم ابتدایی سال 1391صباغی، ا. )-

 131-111 صص سال هفتم، شماره بیس  و ینم، وموزان، مجله مدیری   رهنگی،
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 بلر   راشلناختی  و شلناختی  یادگیرث راهبردهاث و وموزشی  ن وورث کأ یر .(1396م. ) طاهرث،-

کارشناسی ورستان پایان نامه  نور پیام دان گاه ک اورزث دان جویان خودکارومدث و پی ر   کحییلی
 ارشد.
 وموزشی هاث روش ا ربخ ی مقایسه (1394) ه طاوبی، و غ؛ من ئی، ،.م کجباف، ،.ج عاشورث،-

شناسی،  زیس  درس کحییلی پی ر   و پی ر   انگیزه بر سنتی و یادگیرث م ارکتی ون، بر مبتنی
-63 (، صلص 41 پیاپی) ،14  یلنامه پژوهش در برنامه ریزث درسی، سال یازدهم، دوره دوم، شماره

13. 
( بررسلی و مقایسله نگلرش مدرسلین و دان لجویان مرکلز وملوزش علاوی         1391محمدث، م. )-

 رهنگیان استان ام در مورد کا یر استفاده از کننوووکث وموزشی بلر پی لر   کحیلیلی، پایلان نامله      
 کارشناسی ارشد.

وشی م یا و کوشا بر انگیلزه  ا زار وم کا یر نرم (1390م.) مومنی مهموئی، ح؛ پاکدامن، م؛ دادمهر،-
پی ر   و پی ر   کحییلی دانش وموزان در درس عللوم کجربلی،  یللنامه  لن وورث اطالعلات و      

 .45-66 ارکباطات در علوم کربیتی، سال چهارم، شماره، صص
 وملوزش  نظام در نوین  ناورث انتقال جه  مدل ( طراحی1394نیازوذرث، ك.) م؛  قیه نییرث،-

 .55-66 صص ،06ووورث و ارزش و رینی، سال سوم، شماره  یلنامه ن عاوی.
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