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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درسپژوهی بر عملکرد تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان سال پنجم ابتدایی شهر
ساری بوده است .روش پژوهش ،شبه آزمایشی بوده است .جامعه آماری این پژوهش  5315از دانش آموزان پایه پنجم شهر
ساری در سال تحصیلی  19-11تشکیل دادند .نمونه آماری این پژوهش شامل  53نفر از دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی است که
در دو کالس  32نفره مشغول به تحصیل بودهاند که در یکی از این کالسها ،ابزار مورد نظر اجرا شد(گروه آزمایش) و در گروه
دیگر ابزار مورد نظر مورد استفاده قرار نگرفت(گروه گواه) .برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای استفاده
شد .پس از آموزش به دو شیوه درسپژوهی و سنتی ،عملکرد تحصیلی در هر دو گروه از طریق آزمون کتبی با محتوا و سطوح
شناختی مشابه ،یک هفته پس از آموزش اندازه گیری شد و نتیجه آزمون در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت .سئواالت در شش
سطح یادگیری به یاد سپردن ،فهمیدن ،کاربرد ،تحلیل ،نقد و ارزیابی و خلق و آفرینش طراحی شده و بازه نمره آزمون از صفر تا
 31بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو از آزمون  Tنمونه های مستقل و  Tزوجی برای آزمون فرضیات استفاده
شده است .نتایج تحقیق نشان داد که رویکرد درسپژوهی بر عملکرد تحصیلی درس مطالعات اجتماعی در دانشآموزان پایه
پنجم ابتدایی تاثیر معناداری دارد .این تاثیر در شش سطح یادگیری به یاد سپردن ،فهمیدن ،کاربرد ،تحلیل ،نقد و ارزیابی و خلق
و آفرینش معنادار بوده است .به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد استفاده از رویکرد درسپژوهی موجب بهبود عملکرد تحصیلی
دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی می شود.
کلیدواژهها :درسپژوهی ،عملکرد تحصیلی ،درس مطالعات اجتماعی.
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
مقدمه
امروزه توجه به بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان و پیشگیری از افت تحصیلی و عوارض ناشی از آن ،از اهداف
عمده نظام آموزش و پرورش جوامع مختلف است .از طرف دیگر ،عملکرد تحصیلی فراگیران در سیستمهای آموزشی ارتباط
مستقیمی با راهبردهای تدریس و یادگیری خواهد داشت .محققان همواره به دنبال یافتن پاسخی برای پر کردن خالهای یادگیری،
رفع مشکالت و کمبودهای ناشی از نقص در فرآیند تدریس و یادگیری بودهاند .آنها به دنبال راههایی بودهاند که تمرینات روزمره
و خسته کننده را به تجربیات یادگیری تعاملی و لذتبخش برای اداره شاگردان تغییر دهند ،به طوری که دانشآموزان مبانی
اساسی و الزم و مفاهیم عمیق دروس را درک کنند (حسینی نسب و لطفاللهی .)9212 ،در سالهای اخیر «درسپژوهی» به عنوان
الگویی موثر برای ایجاد تحول در آموزش از طریق تولید و ترویج دانش حرفه ای معلمان ،روشنگر جهتگیریهای متفاوتی از
اقدامات معمول در این حوزه است .این پژوهشها بیشتر بر مدرسه و کالس درس استوار است و میکوشد معلمان را بیش از پیش
در تصمیمگیریهای مربوط به شیوههای بهبود کیفیت آموزشی مدارس مشارکت دهد (صفاریان و فالح و میرحسینی.)9211 ،
سرعت رشد دانش بشری به گونه ای است که به طور مستمر قواعدی نوین جای قواعد قبلی را میگیرد و فراگیران باید به
دانش و مهارتهایی مجهز باشند که در چالشهای دنیای نوین در تنگنا قرار نگیرند این هدف معلمان و متخصصان آموزش و
پرورش را ملزم می سازد تا روشهای تدریسی را به کار گیرند که به چنین دانش و مهارتهایی منجر شود .بر این اساس یکی
از بزرگ ترین اهداف نظام های آموزش و پرورش امروزی ،توسعه و تغییر روش های تدریس فراگیران است ،تا شرایطی
را فراهم کنند که فراگیران از طریق روشهای پژوهش ،به جای انتقال مستقیم معلومات ،به اطالعات و دانش دست یابند
(بایراکتار .)3199 ،9در این راستا آن چه امروزه مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران است استفاده از روش های فعال به
جای روش های غیر فعال یا سنتی میباشد (جالی فرزام .)9213 ،درسپژوهی الگوی ژاپنی پرورش حرفهای معلمان در مدرسه
است و در عمل به گسترش فرهنگ یادگیری در مدرسه یاری میرساند و محیطی را فراهم میسازد تا معلمان از یکدیگر بیاموزند،
دانش حرفهای خود را ارتقاء دهند ،به بازبینی و بازاندیشی در رفتار آموزش و تربیتی خود بپردازند و بیش از پیش به نیازها و نحوه
تعامل با دانشآموزان توجه کنند (خاکباز و همکاران .)9211 ،این الگوی «پژوهش در آموزش و یادگیری» تاثیر زیادی بر پرورش
حرفهای معلمان ،بهبود کیفیت تدریس ،تداوم تغییر برای بهسازی آن به مدرسه ،بهبود یادگیری دانشآموزان و جلب مشارکت
فعال معلمان در تبیین آرمان و برنامه عمل و اداره اثربخش مدرسه برای بازسازی آن به مثابه سازمان یادگیرنده دارد(میرشمشیری

و همکاران .)9211 ،تجربههای گوناگون از اجرای درسپژوهی در کالسهای درس نشان میدهد که معلمان در فرایند درس-
پژوهی همراه با دانشآموزان فرصتهای غنی برای سازماندهی تعامل اثربخش در کالس درس ،آموختن از یکدیگر و بهسازی
آموزش متناسب با شرایط حرفهای خود به ویژه از طریق بهبود تعامل میان دانشآموزان و معلمان به دست میآورند (سرکارآرانی،
 .)9214بنابراین با توجه به این که در آمادگی یادگیری درس تعلیمات اجتماعی به عنوان یک موضوع محوری در آموزش و
پرورش ،نگرش ها و ویژگی های شخصیتی از قبیل کنجکاوی ،آمادگی برای پذیرش ،عدم قطعیت ،خالقیت و ابتکار ،حساسیت
به محیط اجتماعی ،مطرح میگردد استفاده از روش تدریس درسپژوهی در این درس برای افزایش یادگیری و عملکرد تحصیلی
ضرورت دارد (شهالیی.)9212 ،
نتایج این پژوهش از سویی تاثیر رویکرد درسپژوهی را بر عملکرد تحصیلی درس مطالعات اجتماعی نشان خواهد داد .به
عبارت دیگر نتایج این پژوهش ،کارآمدی یا ناکارآمدی این روش را در آموزش درس مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی نشان
خواهد داد و برنامهریزان دوره ابتدایی و معلمان درس مطالعات اجتماعی ،سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزش و پرورش میتوانند
از نتایج این تحقیق برای برنامه ریزی در راستای استفاده یا عدم استفاده از این روش در جهت پرورش مهارت حل مسئله دانش
آموزان و به تبع آن بهبود یادگیری درس مطالعات اجتماعی آنان بهره گیرند .عالوه بر این نتایج این تحقیق ،دانشجویان و محققان
را در تحقیقات آین ده بر روی این روش در سایر دروس و سایر مقاطع یاری خواهد کرد .لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این
سئوال اساسی است :رویکرد درسپژوهی بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان کالس پنجم ابتدایی شهر ساری چه تاثیری دارد؟
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فرضیات ویژه پژوهش به شرح زیر میباشد:

– درس پژوهی بر به یاد سپردن درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.
– درس پژوهی بر فهمیدن درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.
– درس پژوهی بر کاربرد درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.
– درس پژوهی بر تحلیل درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.

– درس پژوهی بر نقد و ارزیابی درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.

– درس پژوهی بر خلق و آفرینش درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.
پیشینه پژوهش
–

محمدی و حسنی ( )9211در تحقیقی با عنوان «بررسی تاثیر فرایند درس پژوهی بر توسعه حرفهای معلمان»

به نتایج زیر دست یافتند :بین نمرات توسعهی حرفهای معلمان شرکت کرده در فرایند درسپژوهی و معلمان شرکت
نکرده در این فرایند تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که بین نمرات معلمان شرکت کرده و
شرکت نکرده در فرایند درسپژوهی در استانداردهای طراحی و برنامهریزی آموزشی ،ایجاد و حفظ جو یادگیری،
اجرا و انجام تدریس ،سنجش و برقراری ارتباط با نتایج یادگیری ،ارزیابی و انعکاس یادگیری و آموزش ،همکاری
بیشتر معلمان ،فعالیت در جهت توسعهی حرفهای دانش محتوایی ،تکنولوژی آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد
از این رو میتوان گفت که درسپژوهی میتواند توسعه حرفهای معلمان را افزایش دهد .پوراحمدعلی و همکاران
( )9219در تحقیقی تحت عنوان «شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد درسپژوهی درس ریاضی در مدارس ابتدایی
استان مازندران» به نتایج زیر دست یافتند :که از مصاحبهها  15مفهوم و  5مقوله کلی حاصل شد که شامل :جنبه
انسانی(خالقیت ،مسئولیتپذیری و انتقادپذیری) ،جنبه ساختاری (تجهیزات فناورانه ،نظارت ،برنامهها ،حجم کار
معلم ،نسبت تعداد معلم به دانشآموز و بهکارگیری نتایج) ،جنبه فرهنگی (کار تیمی ،فرهنگ مدرسهای ،اعتقاد و
تعهد به تأثیر درسپژوهی ،همکاری خانواده ،روحیه پژوهشگری معلمان و مدیران ،همکاری معلمان بهجای رقابت)،
جنبه مدیریتی (پشتیبانی ،روند امتیازدهی ،حمایت مسئولین ،تأمین بودجه ،حمایت سایر عوامل اجرایی مدرسه و
زمان) و جنبه پداگوژیکی(تبادل تجارب مفید آموزشی ،کارگاههای آموزشی ،سبکهای نوین تدریس ،تیم استانی
درسپژوهی ،محتوای آموزشی ،تبدیل ارزشیابی کمی به توصیفی و طراحی آموزشی) بود .فرزانپور و همکاران
( )9212در تحقیقی با عنوان «واکاوی اصول حاکم بر اجرای مطلوب برنامه درسی درسپژوهی» به نتایج زیر دست
یافتند :از مجموع یافتههای این پژوهش  345کد مفهومی در زمینه برنامه درسی اجرا شده درسپژوهی استخراج و
در  5مؤلفه اصلی و  29ریز مؤلفه دستهبندی شد .یافتهها نشان داد که به منظور اجرای موفق برنامه درسی درسپژوهی
باید اصولی همچون توجه به کار تیمی ،تدریس تعاملی ،تفکر تعاملی ،جامعیت علمی ،ویژگیهای اساتید و پیگیری
مسئولیتها بر اجرا حاکم باشد .فتحی عمادآبادی( )9214پژوهشی با عنوان «اثربخشی الگوی چندمحوری شفیعآبادی
و درسپژوهی بر انگیزش شغلی معلمان شهرستان سروستان» انجام دادند .روش مورد استفاده شبهآزمایشی بوده است.
نتایج نشان داد که الگوی چندمحوری شفیعآبادی بر انگیزش شغلی تاثیر معنادار دارد و درس پژوهی نیز بر انگیزش
شغلی تاثیر معنادار دارد و بین اثربخشی الگوی چندمحوری شفیعآبادی با درسپژوهی بر انگیزش شغلی جز در بعد
استقالل تفاوت معناداری وجود ندارد که اثربخشی الگوی چندمحوری در بعد استقالل از درسپژوهی بیشتر است و
نتایج در طول زمان پایدار است .شهالیی( )9212در تحقیقی با عنوان «بررسی وضعیت برنامههای درسپژوهی در
مدارس ابتدایی و ارایهی راهکارهای سازنده در جهت بهبود آن» که به این نتیجه رسیدند که میزان توجه به آموزش
و آمادگی معلمان جهت شرکت در درس پژوهی باال است .معلمان توجه و آگاهی کافی از اهداف درس پژوهی در
مدارس را دارند .معلمان شناخت و توجه کافی به نحوه طراحی برنامههای درس پژوهی در مدارس ابتدایی را دارند.
معلمان شناخت و توجه کافی از نحوه اجرای درس پژوهی را دارا می باشند .براساس بررسی روی جامعه آماری ،میزان
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شناخت و توجه به ارزشیابی درس پژوهی در مدارس ابتدایی باال می باشد .میزان توجه معلمان به کاربرد اصول و فنون

�یادگیری درس پژوهی باال است  .قاضی( )9212در تحقیقی با عنوان «بررسی تاثیر
در هر یک از مراحل یاددهی –
الگوی درس پژوهی در ایجاد رویکرد سازمان یادگیرنده در مدارس» که در مدارس ابتدایی سه شهرستان چالوس،
نوشهر و نور اجرا شد به این نتیجه رسید که فرایند درس پژوهی ،با فراهم کردن زمینه برای توسعه حرفهای معلمان،
نقش قابل توجهی در تبدیل مدارس به سازمانهای یادگیرنده دارد .جلیلوند ( )9212در پژوهشی تاثیر «رویکرد درس
پژوهی» را در بهبود عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی دوره متوسطه اول شهر همدان بررسی کرد .نتایج تحقیق
نشان داد استفاده از این رویکرد در تدریس به میزان معناداری عملکرد دانشآموزان را در درس ریاضی بهبود بخشید.
چملنژاد و فدوی( )9212تحقیقی با عنوان « بررسی تاثیر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی(مطالعه
موردی :شهرستان میناب)» انجام دادند .نتایج نشان می دهد که بین درس پژوهی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار
مثبت وجود دارد .همچنین ،یافته ها نشان می دهد با توجه به معنادار بودن مقادیر  tبه ازای هر واحد تغییر در متغیر
درس پژوهی به میزان  1/11در متغیر پیشرفت تحصیلی تغییرات حاصل گردیده است .منصوری( )9212نقش آموزش
مبتنی بر رویکرد درس پژوهی را بر میزان تفکر انتقادی و پیشرفت درسی دانشآموزان پایه سوم متوسطه اول شهر
کرمانشاه بررسی کرد .نتایج تحقیق نشان داد استفاده از این روش تاثیر معناداری در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
داشته است .جاللی فرزام ( )9213میزان موفقیت اجرای طرح درسپژوهی را در مدارس استثنایی دوره ابتدایی شهر
همدان بررسی کرد .نتایج نشان داد که طرح درس پژوهی میزان موفقیت دانشآموزان مدارس استثنائی دوره ابتدایی
را افزایش داده است .به عبارت دیگر طرح درسپژوهی میزان تبادل نظر ،مسئولیت پذیری ،ارتباط گروهی ،مهارت
پژوهش و پژوهشگری و مهارت مشاهده دقیق دانشآموزان استثنایی را افزایش داده است .اسدی فرد ( )9213در
پژوهشی با عنوان «تجربه جهانی درسپژوهی» اشاره می کند که رشد روزافزون درس پژوهی در امریکا که 939
مدرسه را در  13ایالت و بیش از  133معلم در گیر خود کرده باعث رشد پیشرفت در بکارگیری درس پژوهی در
امریکای شمالی می باشد .زمینههایی که موجب افزایش بکارگیری درسپژوهی در امریکای شمالی شده عبارتند از:
رشد عالقه به شیوه درسپژوهی ،فهم عمیق تر از درسپژوهی ،افزایش حمایت از درسپژوهی و افزایش پژوهش در
درسپژوهی و توسعه منابع و ابزار در این زمینه.
لوی و هوریگان )3191(9در مطالعهای با عنوان «استفاده از درسپژوهی برای حمایت از توسعه دانش در آموزش و پرورش
ابتدایی :بینشی از کالس های درس اولیه» به این نتیجه رسیدند که درسپژوهی موجب تسهیل در یادگیری و فهم آموزشی
بسیار یکپارچه و قوی می شود .بجولند و موسولد )3191(3در تحقیقی که با عنوان «درسپژوهی در آموزش و پرورش:
یادگیری یک مورد چالشی» در نروژ انجام دادند به این نتیجه رسیدند که برخی از جنبه های اصلی درسپژوهی فراموش
شده بودند .معلمان برای تحقیقات خود سئوال پژوهشی تدوین نکرده بودند و میزان تمرکز آنها در ساماندهی درس و
یادگیری دانش آموز کم بوده است بنابراین تاثیر این روش در یادگیری دانشآموزان قابل مشاهده نبوده است .نگانگ و
همکاران( )3199در تحقیقی که با عنوان «حمایت اصولی از درسپژوهی» در مدارس مالزی پس از  5سال مطالعه طولی به
این نتیجه رسیدند که بعد از اجرای درسپژوهی این تغییرات در مدارس به وجود آمد :معلمان بیشتر به دنبال روشهای جدید
برای تدریس در کالس بودند ،از ایده های دانش آموزان بیشتر حمایت کردند و بیشتر تالش کردند اشتباهاتشان را تصحیح
کنند ،وفاداریشان به مدرسه افزایش یافت ،انتظارشان برای تعالی افزایش یافت و به طور کلی رشد حرفه ای شان بهبود یافت.
همه این شرایط به بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان در این مدارس منجر شد .نوریچ و یلونن )3192( 2با عنوان «تاثیر
درسپژوهی در عملکرد معلم ،دانشآموز و مدرسه» نشان داد عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری با
روش درسپژوهی بهبود مییابد .همچنین عملکرد معلمان نیز بهتر میشود اما ارزیابی عملکرد مدرسه از پیچیدگی بیشتری
۱.

Leavy, Hourigan
Bjuland, & Mosvold
۳. Norwich , Ylonen
۲.
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برخوردار است .سرکارآرانی و همکاران )3193(9در تحقیق خود با عنوان «تاثیر درسپژوهی بر توسعه حرفهای معلمان در
ژاپن» به این نتیجه رسیدند که درسپژوهی امکان گفتگوی معلمان با یکدیگر و استفاده از تجربیات یکدیگر را فراهم می
کند لذا به بهبود آموزشی آنها کمک میکند و فضای بهتری را در کار در مدرسه به وجود میآورد تا شوق یادگیری را در
دانشآموزان به وجود آوردند ،لذا موجب بهبود عملکرد دانشآموزان می شود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش ،شبه آزمایشی و از لحاظ هدف ،کاربردی است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان
پایه پنجم ابتدایی شهر ساری در سال تحصیلی  9219-9211تشکیل میدهند که بر اساس آمار اداره کل آموزش و پرورش
استان مازندران ،تعداد آنها برابر با  5315نفر بوده است .برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای
استفاده شد بدین صورت که در مرحله نخست از بین مدارس ابتدایی شهر ساری در سال تحصیلی  19-11به تصادف یک
مدرسه انتخاب شد .در مرحله دوم از بین دو کالس پایه پنجم به صورت تصادفی یکی از آنها به عنوان گروه کنترل و کالس
دیگر به عنوان گروه آزمایش جایگزین شد .الزم به ذکر است که کالسبندی دانشآموزان در ابتدای سال بر اساس حروف
الفبا (حروف اول نام خانوادگی دانشآموزان) انجام شده بود .نمونه آماری این تحقیق شامل  53نفر از دانشآموزان پایه
پنجم ابتدایی است که در دو کالس  32نفره تحصیل میکنند که در یکی از این کالسها ،ابزار مورد نظر اجرا شد(گروه
آزمایش) و در گروه دیگر ابزار مورد نظر مورد استفاده قرار نگرفت (گروه گواه) .تعداد دانش آموزان هر یک از این

کالسها  32نفر بوده است .از آنجا که این پژوهش از نوع شبهآزمایشی است ،حجم نمونه انتخاب شده برای چنین پژوهش-
هایی کافی است (کوهن و مانیون .)3111 ،3در این پژوهش عالوه بر این که انتخاب آزمودنیها به صورت تصادفی انجام
گفت و کالسبندی ابتدای سال نیز بر اساس حرف اول نام خانوادگی دانشآموزان انجام شده بود؛ آزمودنیهای پژوهش
از لحاظ پایه تحصیلی و جنس که بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان موثرند کنترل شدند .بدین معنی که همه آزمودنیها از
پایه پنجم انتخاب شدند و جنس همه آنها پسر بود .جهت گردآوری اطالعات در این تحقیق از دو روش کتابخانهای و
آزمایش استفاده شده است .محقق به بررسی و مطالعه پایان نامههای تحصیلی ،کتب منتشر شده خارجی و داخلی ،مقاالت
علمی و پژوهشی پرداخته است .در روش دوم برای جمعآوری دادهها از روش آزمایش استفاده شده است .در روش
آزمایش ،همه متغیرها به جز یکی(متغیر مستقل) ثابت یا کنترل شده باقی میمانند و محقق متغیر مستقل خود را تغییر میدهد
تا ببیند چه دگرگونیهایی در متغیر وابسته پدید میآید و سپس این دگرگونیها را به دقت ثبت میکند .برای آن که بتوان
دریافت که تغییرات پیدا شده در متغیر مستقل چگونه بر نتیجه آزمایش تاثیر میگذارد ،محقق باید موضوعهایش را به یک
گروه کنترل و دست کم یک گروه آزمایشی تقسیم کند .هدف از ایجاد گروه کنترل آن است که مبنایی برای مقایسه ایجاد

شود .افراد این گروه در موقعیت آزمایشی و تحت تاثیر یک متغیر مستقل قرار میگیرند و سپس واکنشهایشان با واکنش-
های گروه آزمایشی در برابر متغیر مستقل تغییریافته ،مقایسه میشوند .پژوهشگر با مقایسه واکنشهای این دو گروه ،میتواند

درباره تاثیر تغییر متغیر مستقل به نتیجهگیری مهمی دست یابد.
در روش اجرای تحقیق ،جامعه نمونه به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شد .در گروه آزمایش ،روش درسپژوهی اجرا
شد ،در صورتی که در گروه کنترل این روش اجرا نشد .قبل از شروع آزمایش ،آزمون درس مطالعات اجتماعی یک بار
در بین دو گروه اجرا شد .سپس در گروه آزمایش تدریس درس دهم (کشور ما چگونه اداره میشود؟) در دو هفته با
استفاده از روش تدریس درسپژوهی انجام شد .بدین صورت که ابتدا معلمان این مدرسه (در قالب تیم مشاورتی) با تشریک
مساعی و با شرکت در جلسات هماندیشی پیرامون اهداف و محتوای درس ،به یک برنامه مقدماتی برای تدریس دست
یافتند .در این راستا جلسات متعددی برگزار شد و ضمن بحث و تبادل نظر و در اختیار قرار دادن تجربیات و مهارتهای
آموزشی آموزگاران پایه ،طرح درسی تنظیم شد .طی دو مرحله تدریس و بازبینی ،مشکالت در این خصوص شناسایی و
Sarkar Arani et.al
Cohen & Manion

۱.
۲.

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
بررسی شد .در مرحله بعد دو نفر از معلمان این مدرسه در کالس درس حضور یافتند و بر نحوه تدریس معلم نظارت کردند
و در جلسه بعدی معلمان با بیان مشکالت یادگیری دانشآموزان سعی در ارایه راه حل نمودند .بدین صورت در دو هفته
تدریس ادامه یافت .اما در گروه کنترل تدریس این فصل به شیوه معمولی سخنرانی توسط آموزگار انجام شد .پس از
آموزش به دو شیوه ،میزان یادگیری در هر دو گروه از طریق آزمون کتبی با محتوا و سطوح یادگیری مشابه ،یک هفته پس
از آموزش اندازهگیری شد و نتیجه آزمون در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت .با توجه به ماهیت موضوع و روش تحقیق
از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که برای سنجش میزان یادگیری درس دهم مطالعات اجتماعی(کشور ما چگونه اداره
میشود؟) در دانشآموزان مورد استفاده قرار گرفت .سئواالت در شش سطح یادگیری به یادسپاری( 3سئوال) ،فهمیدن(3
سئوال) ،کاربرد( 3سئوال) ،تحلیل( 3سئوال) ،نقد و ارزیابی( 3سئوال) ،خلق و آفرینش( 9سئوال) طراحی شده و بازه نمره
آزمون از صفر تا  31بود .برای روایی از مشورت با اساتید محترم ،کارشناسان حوزه آموزش در ارتباط با سؤاالت پرسشنامه
استفاده گردید و سنخیت انطباق محتوای پرسشنامه با سؤاالت تحقیق و دادههای مورد نیاز و به عبارتی روایی پرسشنامه به
تأیید رسیده است .برای تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از اجرای پژوهش حاضر با توجه به اهداف از پیشتعیین شده از
نرمافزار آماری  SPSSاستفاده شده است .نتایج تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی ارایه شده است .در بخش آمار
توصیفی از شاخصهای آمار توصیفی و در بخش تحلیل استنباطی از آزمون  Tنمونههای مستقل برای آزمون فرضیات
تحقیق استفاده شده است.
یافتههای پژوهش
نتایج پیشآزمون درس مطالعات اجتماعی

–

در این پژوهش قبل از استفاده از ابزار آموزشی ،ابتدا یک مرحله پیش آزمون در هر دو کالس اجرا شد.

به نحوی که یک آزمون  31نمرهای در دو کالس اجرا شد که  3نمره آن به سطح یادگیری به یاد سپردن 4 ،نمره به
سطح فهمیدن 4 ،نمره به سطح کاربرد 4 ،نمره به سطح نقد و ارزیابی و  3نمره به سطح خلق و آفرینش اختصاص
داشت.
جدول  .9نتایج پیش آزمون دو گروه کنترل و آزمایش
گروه

فراوانی

آزمایش

32

کنترل

32

حداقل
نمره

حداکثر
نمره

99
93

میانگین

انحراف
استاندارد

31

92/4

3/ 2

31

92/9

3/ 2

جدول شماره  9نشان میدهد در گروه آزمایش ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،99باالترین نمره برابر با  31و میانگین برابر

با  92/4 ± 3/2به دست آمده است .در گروه کنترل ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،93باالترین نمره برابر با  31و میانگین برابر

با  92/9 ± 3/2به دست آمده است .نمرات پیشآزمون مطالعات اجتماعی در دو گروه در سطوح یادگیری مختلف مورد بررسی
قرار گرفته است:
سطح یادگیری به یاد سپردن
این سطح با استفاده از  3سئوال ( 3نمره) مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  .3نتایج پیشآزمون دو گروه کنترل و آزمایش در سطح یادگیری به یاد سپردن
گروه
آزمای
ش
کنترل

فراوانی
32
32

حداقل
نمره

حداک
ثر نمره

1
1

میانگین

انحراف
استاندارد

3

9/3

1/5

3

9/9

1/5
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جدول شماره  3نشان می دهد در گروه آزمایش ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،1باالترین نمره برابر با  3و میانگین برابر با

 9/3 ± 1/5به دست آمده است .در گروه کنترل ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،1باالترین نمره برابر با  3و میانگین برابر با 1/5
 9/9 ±به دست آمده است.

سطح یادگیری فهمیدن
این سطح با استفاده از  3سئوال دو نمرهای مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  .2نتایج پیش آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در سطح یادگیری فهمیدن
گروه

فراوانی

آزمایش

32

کنترل

32

حداکثر نمره

حداقل نمره
9

9

میانگین

انحراف استاندارد

4

3/5

1/95

4

3/9

1/22

جدول شماره  2نشان میدهد در گروه آزمایش ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،9باالترین نمره برابر با  4و میانگین برابر با

 3/5 ± 1/95به دست آمده است .در گروه کنترل ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،9باالترین نمره برابر با  4و میانگین برابر با 1/22
 3/9 ±به دست آمده است.

سطح یادگیری کاربرد
این سطح با استفاده از  3سئوال دو نمرهای مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  .4نتایج پیشآزمون دو گروه کنترل و آزمایش در سطح یادگیری کاربرد
گروه

فراوانی

آزمایش

32

کنترل

32

حداقل نمره

حداکثر نمره

9

4

9

4

میانگین

انحراف استاندارد

3/5

1/21

3/3

1/51

جدول شماره  4نشان می دهد در گروه آزمایش ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،9باالترین نمره برابر با  4و میانگین برابر با

 3/5 ± 1/21به دست آمده است .در گروه کنترل ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،9باالترین نمره برابر با  4و میانگین برابر با 1/51
 3/3 ±به دست آمده است.

سطح یادگیری تحلیل
این سطح با استفاده از  3سئوال دو نمره ای مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  .5نتایج پیشآزمون دو گروه کنترل و آزمایش در سطح یادگیری تحلیل
گروه

فراوانی

آزمایش

32

کنترل

32

حداقل نمره

حداکثر نمره

9

4

9

4

میانگین

انحراف استاندارد

3/1

1/59

3/5

1/22

جدول شماره  5نشان میدهد در گروه آزمایش ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،9باالترین نمره برابر با  4و میانگین برابر با

 3/1 ± 1/59به دست آمده است .در گروه کنترل ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،9باالترین نمره برابر با  4و میانگین برابر با 1/22
 3/5 ±به دست آمده است.

سطح یادگیری نقد و ارزیابی
این سطح با استفاده از  3سئوال دو نمره ای مورد بررسی قرار گرفت.

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
جدول  .2نتایج پیش آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در سطح یادگیری نقد و ارزیابی
گروه

فراوانی

آزمایش

32

کنترل

32

حداقل نمره

حداکثر نمره

9

4

1

4

میانگین

انحراف استاندارد

3/ 5

1/29

3/ 2

1/ 1

جدول شماره  2نشان می دهد در گروه آزمایش ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،9باالترین نمره برابر با  4و میانگین برابر با

 3/5 ± 1/29به دست آمده است .در گروه کنترل ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،1باالترین نمره برابر با  4و میانگین برابر با 1/1
 3/2 ±به دست آمده است.

سطح یادگیری خلق و آفرینش
این سطح با استفاده از  9سئوال دو نمرهای مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  .9نتایج پیش آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در سطح یادگیری خلق و آفرینش
گروه

فراوانی

آزمایش

32

کنترل

32

حداقل نمره

حداکثر نمره

1

3

1

3

میانگین

انحراف استاندارد

9/ 5

1/ 4

9/ 2

1/ 2

جدول شماره  9نشان میدهد در گروه آزمایش ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،1باالترین نمره برابر با  3و میانگین برابر با

 9/5 ± 1/4به دست آمده است .در گروه کنترل ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،1باالترین نمره برابر با  3و میانگین برابر با 1/2
 9/2 ±به دست آمده است.

نتایج پسآزمون درس مطالعات اجتماعی
در این پژوهش بعد از استفاده از ابزار آموزشی ،یک مرحله پیشآزمون در هر دو کالس اجرا شد .به نحوی که یک
آزمون  31نمرهای در دو کالس اجرا شد که  3نمره آن به سطح یادگیری به یاد سپردن 4 ،نمره به سطح فهمیدن 4 ،نمره به
سطح کاربرد 4 ،نمره به سطح نقد و ارزیابی و  3نمره به سطح خلق و آفرینش اختصاص داشت.
جدول  .1نتایج پسآزمون گروه کنترل و آزمایش

گروه
آزمای
ش
کنترل

فراوانی
32
32

حداقل
نمره

حدا
کثر نمره

92
93

31
31

میانگین

انحراف
استاندارد

99/9

9/1

92/4

3/9

جدول شماره  1نشان میدهد در گروه آزمایش ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،92باالترین نمره برابر با  31و میانگین برابر

با  99/9 ± 9/1به دست آمده است .در گروه کنترل ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،93باالترین نمره برابر با  31و میانگین برابر

با  92/4 ± 3/9به دست آمده است .نمره پسآزمون در درس مطالعات اجتماعی در دو گروه در سطوح یادگیری به یاد سپردن،
فهمیدن ،کاربرد ،تحلیل ،نقد و ارزیابی ،خلق و آفرینش مورد بررسی قرار گرفته است:
سطح یادگیری به یاد سپردن
این سطح با استفاده از  9سئوال (دو نمره) مورد بررسی قرار گرفت.

___________________________________________________________ تأثیر درسپژوهی بر عملکرد تحصیلی درس مطالعات ...

جدول  .1نتایج پسآزمون دو گروه کنترل و آزمایش در سطح شناختی یادداری
گروه

فراوانی

آزمایش

32

کنترل

32

حداقل نمره

حداکثر نمره

1

3

1

3

انحراف استاندارد

میانگین

1/52

9/95

1/29

9/3

جدول شماره  1نشان می دهد در گروه آزمایش ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،1باالترین نمره برابر با  3و میانگین برابر با

 9/95 ± 1/52به دست آمده است .در گروه کنترل ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،1باالترین نمره برابر با  3و میانگین برابر با
 9/3 ± 1/29به دست آمده است.
سطح یادگیری فهمیدن
این سطح با استفاده از  3سئوال دو نمرهای مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  .91نتایج پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در سطح یادگیری فهمیدن
گروه

فراوانی

آزمایش

32

کنترل

32

حداقل نمره

حداکثر نمره

9

4

1/95

4

میانگین
2/91

3/19

انحراف استاندارد
1/59

1/21

جدول شماره  91نشان می دهد در گروه آزمایش ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،9باالترین نمره برابر با  4و میانگین برابر با

 2/91 ± 1/59به دست آمده است .در گروه کنترل ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،1/95باالترین نمره برابر با  4و میانگین برابر

با  3/19 ± 1/21به دست آمده است.
سطح یادگیری کاربرد

این سطح با استفاده از  3سئوال دو نمره ای مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  .99نتایج پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در سطح یادگیری کاربرد
گروه

فراوانی

آزمایش

32

کنترل

32

حداقل نمره

حداکثر نمره

9

4

1

4

میانگین

انحراف استاندارد

2/99

9/25

3/29

9/15

جدول شماره  99نشان میدهد در گروه آزمایش ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،9باالترین نمره برابر با  4و میانگین برابر با

 2/99 ± 9/25به دست آمده است .در گروه کنترل ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،1باالترین نمره برابر با  4و میانگین برابر با
 3/29 ± 9/15به دست آمده است.

سطح یادگیری تحلیل
این سطح با استفاده از  3سئوال دو نمره ای مورد بررسی قرار گرفت.

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
جدول  .93نتایج پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در سطح یادگیری تحلیل
گروه

فراوانی

آزمایش

32

کنترل

32

حداقل نمره

حداکثر نمره

1

4

1

4

میانگین

انحراف استاندارد

3/19

9/15

3/29

9

جدول شماره  93نشان می دهد در گروه آزمایش ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،1باالترین نمره برابر با  4و میانگین برابر با

 3/19 ± 9/15به دست آمده است .در گروه کنترل ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،1باالترین نمره برابر با  4و میانگین برابر با 9
 3/29 ±به دست آمده است.

سطح یادگیری نقد و ارزیابی
این سطح با استفاده از  3سئوال دو نمرهای مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  .92نتایج پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در سطح یادگیری نقد و ارزیابی
گروه

فراوانی

آزمایش

32

کنترل

32

حداقل نمره

حداکثر نمره

1

4

1

2/95

میانگین

انحراف استاندارد

3/99

9/95

9/ 1

9/ 2

جدول شماره  92نشان می دهد در گروه آزمایش ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،1باالترین نمره برابر با  4و میانگین برابر با

 3/99 ± 9/95به دست آمده است .در گروه کنترل ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،1باالترین نمره برابر با  2/95و میانگین برابر

با  9/1 ± 9/2به دست آمده است.

سطح یادگیری خلق و آفرینش
این سطح با استفاده از  9سئوال دو نمرهای مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  .94نتایج پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در سطح یادگیری خلق و آفرینش
گروه

فراوانی

آزمایش

32

کنترل

32

حداقل نمره

حداکثر نمره

1

3

1

3

میانگین

انحراف استاندارد

9/ 5

1/25

9019

1/21

جدول شماره  94نشان میدهد در گروه آزمایش ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،1باالترین نمره برابر با  3و میانگین برابر با

 9/5 ± 1/25به دست آمده است .در گروه کنترل ،کمترین نمره آزمون برابر با  ،1باالترین نمره برابر با  3و میانگین برابر با 1/21
 9/19 ±به دست آمده است.

تحلیل آماری استنباطی
فرضیه اصلی :درسپژوهی بر عملکرد تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی شهر ساری تاثیر
معناداری دارد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون  Tنمونههای مستقل استفاده شده است .بدین منظور ابتدا نتایج پیشآزمون و سپس نتایج
پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل مقایسه شده است:

جدول شماره  .95آزمون  Tنمونههای مستقل برای بررسی فرضیه اصلی

___________________________________________________________ تأثیر درسپژوهی بر عملکرد تحصیلی درس مطالعات ...

نوع آزمون

گروه

فراوانی

میانگین

آزمایش

32

92/4

پیشآزمون
کنترل

32

92/9

آزمایش

32

99/9

پسآزمون
کنترل

32

92/4

انحراف
استاندارد

آماره t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

3/2
3/2

51

-1/311

1/994

9/1
3/9

51

-3/252

1/132

نتیجه آزمون  Tنمونههای مستقل در پیشآزمون نشان میدهد میانگین نمره پیش آزمون دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت

معناداری ندارد ( )p- value=1/994اما در پسآزمون (پس از اجرای ابزار آموزشی در گروه آزمایش) ،نتیجه آزمون  Tنمونه-
های مستقل نشان میدهد میانگین نمره پسآزمون دو گروه آزمایش و کنترل در فاصله اطمینان  15درصد و  5درصد احتمال خطا
از نظر آماری تفاوت معناداری دارد ( .) p- value=1/132بنابراین میتوان استدالل کرد روش مورد استفاده تاثیر معناداری در
یادگیری درس مطالعات اجتماعی دارد .بنابراین فرضیه تحقیق تایید میشود.
فرضیه اول :درس پژوهی بر به یاد سپردن درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون  Tنمونههای مستقل استفاده شده است .بدین منظور ابتدا نتایج پیشآزمون و سپس نتایج
پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل مقایسه شده است:
جدول شماره  .92آزمون  Tنمونههای مستقل برای بررسی فرضیه اول
نوع آزمون

گروه

فراوانی

میانگین

آزمایش

32

9/ 3

انحراف
استاندارد

آماره t

درجه
آزادی

پیشآزمون
کنترل

32

آزمایش

32

9/95

پسآزمون
کنترل

32

9/ 3

معناداری

1/5
1/249

9/ 9

سطح

51

1/523

1/5
1/52
1/29

4/329

51

1/119

نتیجه آزمون  Tنمونههای مستقل در پیشآزمون نشان میدهد میانگین نمره پیشآزمون در سطح یادگیری یادداری در دو
گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری ندارد( )p- value=1/523اما در پسآزمون (پس از اجرای ابزار آموزشی در گروه
آزمایش) ،نتیجه آزمون  Tنمونههای مستقل نشان میدهد میانگین نمره پسآزمون دو گروه آزمایش و کنترل در فاصله اطمینان
 15درصد و  5درصد احتمال خطا از نظر آماری تفاوت معناداری دارد( .) p- value=1/119بنابراین میتوان استدالل کرد روش
مورد استفاده تاثیر معناداری در یادگیری درس مطالعات اجتماعی در سطح یادگیری یادداری دارد .بنابراین فرضیه تحقیق تایید
میشود.
فرضیه دوم :درس پژوهی بر فهمیدن درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون  Tنمونههای مستقل استفاده شده است .بدین منظور ابتدا نتایج پیشآزمون و سپس نتایج
پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل مقایسه شده است:
جدول شماره  .99آزمون  Tنمونههای مستقل برای بررسی فرضیه دوم

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
نوع آزمون

انحراف

گروه

فراوانی

میانگین

آزمایش

32

3/5

1/95

کنترل

32

3/9

1/22

آزمایش

32

2/91

کنترل

32

3/19

استاندارد

پیشآزمون

آماره t

درجه
آزادی

1/349

پسآزمون

51

سطح معناداری

1/234

1/59
1/21

51

5/391

1/111

نتیجه آزمون  Tنمونههای مستقل در پیشآزمون نشان میدهد میانگین نمره پیش آزمون در سطح یادگیری فهمیدن در دو
گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری ندارد ( )p- value=1/234اما در پسآزمون (پس از اجرای ابزار آموزشی در گروه
آزمایش) ،نتیجه آزمون  Tنمونههای مستقل نشان میدهد میانگین نمره پسآزمون دو گروه آزمایش و کنترل در فاصله اطمینان
 11درصد و  9درصد احتمال خطا از نظر آماری تفاوت معناداری دارد( .) p- value=1/111بنابراین میتوان استدالل کرد ابزار
مورد استفاده تاثیر معناداری در یادگیری درس مطالعات اجتماعی در سطح یادگیری فهمیدن دارد .بنابراین فرضیه تحقیق تایید
میشود.
فرضیه سوم :درسپژوهی بر کاربرد درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون  Tنمونههای مستقل استفاده شده است .بدین منظور ابتدا نتایج پیشآزمون و سپس نتایج
پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل مقایسه شده است:
جدول شماره  .91آزمون  Tنمونههای مستقل برای بررسی فرضیه سوم
نوع آزمون

گروه

فراوانی

میانگین

آزمایش

32

3/5

انحراف
استاندارد

آماره t

درجه
آزادی

1/21
1/915

پیشآزمون
کنترل

32

3/3

1/51

آزمایش

32

2/99

9/25
2/224

پسآزمون
کنترل

32

3/29

سطح معناداری

51

51

1/292

1/113

9/15

نتیجه آزمون  Tنمونه های مستقل در پیشآزمون نشان می دهد میانگین نمره پیش آزمون در سطح یادگیری کاربرد در دو
گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری ندارد ( )p- value=1/292اما در پسآزمون(پس از اجرای ابزار آموزشی در گروه
آزمایش) ،نتیجه آزمون  Tنمونههای مستقل نشان میدهد میانگین نمره پسآزمون دو گروه آزمایش و کنترل در فاصله اطمینان
 11درصد و  9درصد احتمال خطا از نظر آماری تفاوت معناداری دارد( .) p- value=1/113بنابراین میتوان استدالل کرد روش
مورد استفاده تاثیر معناداری در یادگیری درس مطالعات اجتماعی در سطح یادگیری کاربرد دارد .بنابراین فرضیه تحقیق تایید
میشود.
فرضیه چهارم :درس پژوهی بر تحلیل درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون  Tنمونههای مستقل استفاده شده است .بدین منظور ابتدا نتایج پیشآزمون و سپس نتایج
پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل مقایسه شده است:
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جدول شماره  .91آزمون  Tنمونههای مستقل برای بررسی فرضیه چهارم
نوع آزمون

انحراف

گروه

فراوانی

میانگین

آزمایش

32

3/1

1/59

کنترل

32

3/5

1/22

آزمایش

32

3/19

9/15

کنترل

32

3/29

9

استاندارد

پیشآزمون

آماره t

درجه
آزادی

1/191

پسآزمون

51

51

3/315

سطح معناداری

1/529

1/191

نتیجه آزمون  Tنمونه های مستقل در پیشآزمون نشان میدهد میانگین نمره پیشآزمون در سطح یادگیری تحلیل در دو
گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری ندارد( .)p- value=1/529اما در پسآزمون (پس از اجرای ابزار آموزشی در گروه
آزمایش) ،نتیجه آزمون  Tنمونههای مستقل نشان می دهد میانگین نمره پسآزمون دو گروه آزمایش و کنترل در فاصله اطمینان
 15درصد و  5درصد احتمال خطا از نظر آماری تفاوت معناداری دارد( .) p- value=1/191بنابراین میتوان استدالل کرد روش
مورد استفاده تاثیر معناداری در یادگیری درس مطالعات اجتماعی در سطح یادگیری تحلیل دارد .بنابراین فرضیه تحقیق تایید
میشود.
فرضیه پنجم :درسپژوهی بر نقد و ارزیابی درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون  Tنمونههای مستقل استفاده شده است .بدین منظور ابتدا نتایج پیشآزمون و سپس نتایج
پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل مقایسه شده است:
جدول شماره  .31آزمون  Tنمونههای مستقل برای بررسی فرضیه پنجم
نوع آزمون

گروه

فراوانی

میانگین

آزمایش

32

3/ 5

انحراف
استاندارد

آماره t

درجه
آزادی

پیشآزمون
کنترل

32

3/ 2

1/1

آزمایش

32

3/99

9/95
2/491

پسآزمون
کنترل

32

معناداری

1/29
1/994

9/ 1

سطح

51

51

1/939

1/119

9/2

نتیجه آزمون  Tنمونههای مستقل در پیشآزمون نشان میدهد میانگین نمره پیشآزمون در سطح یادگیری نقد و ارزیابی در
دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری ندارد( .)p- value=1/939اما در پسآزمون (پس از اجرای ابزار آموزشی در گروه
آزمایش) ،نتیجه آزمون  Tنمونه های مستقل نشان میدهد میانگین نمره پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل در فاصله اطمینان
 15درصد و  5درصد احتمال خطا از نظر آماری تفاوت معناداری دارد( .) p- value=1/119بنابراین میتوان استدالل کرد روش
مورد استفاده تاثیر معناداری در یادگیری درس مطالعات اجتماعی در سطح یادگیری نقد و ارزیابی دارد .بنابراین فرضیه تحقیق
تایید میشود.
فرضیه ششم :درسپژوهی بر خلق و آفرینش درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون  Tنمونههای مستقل استفاده شده است .بدین منظور ابتدا نتایج پیشآزمون و سپس نتایج
پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل مقایسه شده است:
جدول شماره  .39آزمون  Tنمونههای مستقل برای بررسی فرضیه ششم

فصلنامه آموزش پژوهی ٴ___________________________________________________
نوع آزمون

انحراف

گروه

فراوانی

میانگین

آزمایش

32

9/5

1/4

کنترل

32

9/2

1/2

آزمایش

32

9/5

1/25

کنترل

32

9019

1/21

استاندارد

پیشآزمون

آماره t

1/135

2/211

پسآزمون

درجه
آزادی

51

51

سطح معناداری

1/299

1/111

نتیجه آزمون  Tنمونههای مستقل در پیشآزمون نشان می دهد میانگین نمره پیشآزمون در سطح یادگیری خلق و آفرینش
در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری ندارد(.)p- value=1/299اما در پسآزمون(پس از اجرای ابزار آموزشی در
گروه آزمایش) ،نتیجه آزمون  Tنمونه های مستقل نشان می دهد میانگین نمره پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل در فاصله
اطمینان  11درصد و  9درصد احتمال خطا از نظر آماری تفاوت معناداری دارد( .) p- value=1/111بنابراین می توان استدالل
کرد روش مورد استفاده تاثیر معناداری در یادگیری درس مطالعات اجتماعی در سطح یادگیری خلق و آفرینش دارد .بنابراین
فرضیه تحقیق تایید میشود.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای حاصل از آزمون فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که درسپژوهی بر عملکرد تحصیلی درس مطالعات اجتماعی در
دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی تاثیر معناداری دارد .این یافته ها با نتایج تحقیقات پیشین در مورد افزایش یادگیری و اثربخشی
آموزش از جمله محمدی و حسنی ( ،)9211پوراحمدعلی و همکاران ( ،)9219فرزانپور و همکاران ( ،)9212فتحی

عمادآبادی( ،)9214شهالیی( ،)9212قاضی( ،)9212جلیلوند( ،)9212چملنژاد و فدوی( ،)9212منصوری( ،)9212جاللی
فرزام( ،)9213اسدیفرد ( ،)9213لوی و هوریگان( ،)3191بجولند و موسولد( ،)3191نگانگ و همکاران( ،)3199نوریچ و
یلونن( ،)3192سرکارآرانی و همکاران( )3193همخوانی دارد .در تبیین این یافته گفتنی است که روش درسپژوهی موجب از
بین رفتن محدودیتها و مشکالت معلم در کالس درس میشود .درسپژوهی میزان تبادل نظر ،مسئولیتپذیری ،ارتباط گروهی،

مهارت پژوهش و پژوهشگری و مهارت مشاهده دقیق دانشآموزان را افزایش میدهد و بدین ترتیب عملکرد تحصیلی دانش-

آموزان را بهبود میبخشد .درسپژوهی به گسترش فرهنگ یادگیری در مدارس کمک می کند و محیطی را فراهم می کند که
در آن معلمان از یکدیگر بیاموزند ،دانش حرفهای خود را ارتقاء دهند و در رفتار خود بازاندیشی کنند و در برنامههای تحول
مستمر آموزش مشارکت جویند .اصول تدریس مبتنی بر رویکرد درسپژوهی بر مشارکت گروهی دانشآموزان ،اکتشاف،
خودپیروی و تعامل آنها با هم و با معلم تاکید دارند و بر فعال بودن و پویا بودن نقش دانشآموز تاکید میشود .همچنین در
خصوص مولفههای تشکیلدهنده اثربخشی نتایج تحقیقات پیشین نشان داد که فراگیران در گروه درسپژوهی ،رضایت بیشتر،
نگرش مثبتتر ،یادگیری بهتر و تغییر عملکرد شایستهتری در قیاس با فراگیران گروه روش تدریس سنتی داشتند.
یافتههای حاصل از آزمون فرضیه اول نشاندهنده تایید این فرضیه است .به عبارت دیگر استفاده از روش درسپژوهی تاثیر
معناداری در عملکرد تحصیلی درس مطالعات اجتماعی در سطح شناختی یادداری دارد .این نتیجه در تحقیقات محمدی و حسنی

( ،)9211پوراحمدعلی و همکاران ( ،)9219فرزانپور و همکاران ( ،)9212فتحی عمادآبادی( ،)9214شهالیی(،)9212
قاضی( ،)9212جلیلوند( ،)9212چملنژاد و فدوی( ،)9212خاکباز و همکاران( ،)9211کامیابی( ،)9211لوی و
هوریگان( ،)3191سرکار آرانی و همکاران( )3193نیز مشاهده شده است.
نتایج تحقیق حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد روش درسپژوهی تاثیر معناداری در عملکرد تحصیلی درس مطالعات
اجتماعی در سطح شناختی فهمیدن دارد .بنابراین فرضیه تحقیق تایید میشود .کامیابی( )9211در تحقیقات خود به این نتیجه
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میرسد که از آنجایی که در این روش معلمان مهارت حرفهای خود را به علت تبادل نظر با همکارانشان بهبود میبخشند توانایی
بیشتری در انتقال مطالب درسی به دانشآموزان دارند بنابراین دانشآموزان در درک مطالب درسی موفق تر خواهند بود.
نتایج تحقیق حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان داد نمره مطالعات اجتماعی در سطح شناختی کاربرد در گروه آزمایش و
کنترل تفاوت معناداری دارد .بدین ترتیب میتوان استدالل کرد استفاده از روش درسپژوهی ،عملکرد تحصیلی درس مطالعات
اجتماعی را در سطح کاربرد افزایش میدهد .بنابراین فرضیه تحقیق تایید می شود .جاللی فرزام( )9213نیز معتقد است اجرای
طرح درس پژوهی به واسطه افزایش میزان تبادل نظر ،مسئولیت پذیری ،ارتباط گروهی ،مهارت پژوهش و پژوهشگری و مهارت

مشاهده دقیق در کابرد اطالعات دانشآموزان موفق بوده است .به عبارت دیگر روش تدریس درسپژوهی سبب میشود دانش-
آموزان اصول بنیادین موضوع درسی را فرا بگیرند ،به تمرین پرداخته ،آموختههاشان را به کار ببندند و از مهارتهای فرایندی
حل مسئله ،برقراری ارتباط بین شخص ،گروه سازی ،خود ارزیابی ،توانایی هماهنگی با تغییر بهره گیرند.
نتایج تحقیق حاصل از آزمون فرضیه چهارم نشان داد نمره مطالعات اجتماعی در سطح شناختی تحلیل در گروه آزمایش و
کنترل تفاوت معناداری دارد .بدین ترتیب میتوان استدالل کرد استفاده از روش درسپژوهی ،عملکرد تحصیلی درس مطالعات

اجتماعی را در سطح تحلیل افزایش میدهد .بنابراین فرضیه تحقیق تایید می شود .این نتیجه در تحقیقات پوراحمدعلی و همکاران

( ،)9219فرزانپور و همکاران ( ،)9212چملنژاد و فدوی( ،)9212منصوری( ،)9212جاللی فرزام( ،)9213موسوی(،)9219

خاکباز و همکاران( ،)9219لوی و هوریگان( ،)3191نگانگ و همکاران( ،)3199نوریچ و یلونن( ،)3192سرکار آرانی و
همکاران( )3193نیز مشاهده شده است .در مجموع نتایج تحقیق نشان میدهد که دانشآموزان میتوانند با آموزش ،تجربه و
مشارکت در فعالیت های آموزشی به کشف مفاهیم جدید و تولید اندیشه نو نایل آیند و توانایی تحلیل کردن ،تفکیک کردن،
مقایسه کردن ،بحث کردن ،تاویل کردن ،تفسیر کردن و تجزیه کردن پیدا کنند.
نتایج تحقیق حاصل از آزمون فرضیه پنجم نشان داد نمره مطالعات اجتماعی در سطح شناختی نقد و ارزیابی در گروه آزمایش
و کنترل تفاوت معناداری دارد .بدین ترتیب میتوان استدالل کرد استفاده از روش درسپژوهی ،عملکرد تحصیلی درس مطالعات
اجتماعی را در سطح نقد و ارزیابی افزایش میدهد .بنابراین فرضیه تحقیق تایید می شود .این نتیجه در تحقیقات محمدی و حسنی
( ،)9211فتحی عمادآبادی( ،)9214شهالیی( ،)9212قاضی( ،)9212جلیلوند( ،)9212چملنژاد و فدوی( ،)9212خاکباز و
همکاران( ،)9211کامیابی( ،)9211لوی و هوریگان( ،)3191سرکارآرانی و همکاران( )3193نیز مشاهده شده است .در مجموع
نتایج تحقیق نشان میدهد که آموزش از طریق درسپژوهی به دانشآموزان فرصت خواهد داد که با نقد کردن ،رتبه بندی کردن،
نمره دادن ،قضاوت کردن ،ارزیابی کردن و پیشبینی کردن قابلیت نقد و ارزشیابی موضوعات را پیدا کنند.
نتایج تحقیق حاصل از آزمون فرضیه ششم نشان داد نمره مطالعات اجتماعی در سطح یادگیری خلق و آفرینش در گروه
آزمایش و کنترل تفاوت معناداری دارد .بدین ترتیب میتوان استدالل کرد استفاده از روش درسپژوهی ،عملکرد تحصیلی درس
مطالعات اجتماعی را در سطح خلق و آفرینش افزایش میدهد .باالترین سطح یادگیری در نظریه بلوم به خلق و آفرینش اختصاص
دارد یعنی فرد یادگیرنده به چنان درک و احاطه ای نسبت به موضوع رسیده که قادر است در زمینه آن ،به خلق آثار و آفرینندگی
جلوه های نو و حرف های تازه دست بزند .به این ترتیب باالترین سطح یادگیری ،که در بردارنده تمام سطوح قبلی است ،زمانی
رخ می دهد که فرد با اشراف کامل نسبت به تمام جوانب ،کاربردها ،برداشتها و نقدهای موضوع ،میتواند به خلق جدیدی در
آن زمینه مبادرت ورزد .درنتیجه باید گفت آموزش از طریق درسپژوهی به دانشآموزان فرصت خواهد داد که مسایل خود را
از طریق اندیشه ،کاوش و پژوهش به مدد شواهد گردآوری شده بیازمایند ،تجزیه و تحلیل کنند و شخصاً از آنها نتیجهگیری
کنند.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاداتی به شرح زیر ارایه میگردد:
نتایج مربوط به آزمون فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که روش درسپژوهی بر میزان یادگیری درس مطالعات اجتماعی در
دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی تاثیر معناداری دارد .بنابراین مداخلهگری در ارتقاء و بهبود استفاده معلمان از روش درسپژوهی
احتماال در موفقیت دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی موثر خواهد بود .لذا توجه به راهکارهایی که ضمن افزایش استفاده
معلمان از این روش ،موجبات افزایش موفقیت دانشآموزان را فراهم می کند ،امری ضروری و مهم می باشد .به نظر میرسد

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
تدوین و اجرای سیاست های انگیزشی و تشویقی برای معلمان برای استفاده از روش تدریس درسپژوهی در این زمینه راهگشا
باشد .بنابراین به نظر میرسد تبادل تجربیات موفق معلمان در رابطه با استفاده از روش درسپژوهی به افزایش استفاده از این روش
در کالس درس و به تبع آن بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان منجر خواهد شد .نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول تحقیق
نشان داد نمره درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان پنجم ابتدایی در گروه آزمایش و کنترل در سطح شناختی به یاد سپردن
تفاوت معناداری دارد .به عبارت دیگر استفاده از روش تدریس درسپژوهی بر میزان یادگیری درس مطالعات اجتماعی در سطح
شناختی به یاد سپردن در دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی تاثیر معناداری دارد .لذا پیشنهاد میشود نحوه استفاده از این روش برای
ارائه آموزش غیر مستقیم به دانشآموزان جهت افزایش سطح به یاد سپردن آنان در درس مطالعات اجتماعی توسط اساتید مجرب
در قالب کارگاه های آموزشی به معلمان صورت گیرد .نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم تحقیق نشان داد نمره مطالعات اجتماعی
دانشآموزان پنجم ابتدایی در گروه آزمایش و کنترل در سطح یادگیری فهمیدن تفاوت معناداری دارد .به عبارت دیگر بکارگیری
روش درسپژوهی بر میزان یادگیری درس مطالعات اجتماعی در سطح یادگیری فهمیدن در دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی تاثیر
معناداری دارد .لذا پیشنهاد میشود این موضوع به صورت کاربردی در جلسات آموزشی آموزش و پرورش مطرح گردد و
راهکارهای بهبود سطح فهم دانشآموزان از درس مطالعات اجتماعی با استفاده از درسپژوهی مورد بررسی قرار گیرد .نتایج
مربوط به آزمون فرضیه سوم تحقیق نشان داد نمره مطالعات اجتماعی دانشآموزان پنجم ابتدایی در گروه آزمایش و کنترل در
سطح شناختی کاربرد تفاوت معناداری دارد .به عبارت دیگر بکارگیری روش درسپژوهی بر میزان یادگیری درس مطالعات
اجتماعی در سطح شناختی کاربرد در دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی تاثیر معناداری دارد .لذا پیشنهاد میشود دانشآموزان و
معلمانی که به آزمایش روشهای نوین مبادرت میورزند تشویق شوند .نتایج مربوط به آزمون فرضیه چهارم تحقیق نشان داد
نمره مطالعات اجتماعی دانشآموزان پنجم ابتدایی در گروه آزمایش و کنترل در سطح شناختی تحلیل تفاوت معناداری دارد .به
عبارت دیگر بکارگیری روش درسپژوهی بر میزان یادگیری درس مطالعات اجتماعی در سطح شناختی تحلیل در دانشآموزان
پایه پنجم ابتدایی تاثیر معناداری دارد .لذا پیشنهاد میشود معلمان دانش آموزان را ترغیب کنند که ارتباط بین اطالعات موجود
را پیدا کنند ،به تفاوتها و شباهتها دقت کنند و سعی کنند برای مسایل راه حل پیدا کنند به نحوی که مسایل پیچیده را به مسایل
ساده تقسیم کنند و با طبقهبندی سعی کنند مشکل را تشخیص دهند و تجزیه و تحلیل کنند .نتایج مربوط به آزمون فرضیه پنجم
تحقیق نشان داد نمره مطالعات اجتماعی دانشآموزان پنجم ابتدایی در گروه آزمایش و کنترل در سطح شناختی نقد و ارزیابی
تفاوت معناداری دارد .به عبارت دیگر بکارگیری روش درسپژوهی بر میزان یادگیری درس مطالعات اجتماعی در سطح شناختی
نقد و ارزیابی در دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی تاثیر معناداری دارد .لذا پیشنهاد میشود معلمان در راستای بهبود تفکر انتقادی
دانش آموزان تالش کنند .برای رسیدن به این هدف الزم است معلمان خود نیز به سالح تفکر انتقادی مسلح شوند لذا پیشنهاد
میشود کارگاههای آموزشی بدین منظور در قالب آموزش ضمنخدمت برای معلمان برگزار شود .نتایج مربوط به آزمون فرضیه
ششم تحقیق نشان داد نمره مطالعات اجتماعی دانشآموزان پنجم ابتدایی در گروه آزمایش و کنترل در سطح شناختی خلق و
آفرینش تفاوت معناداری دارد .به عبارت دیگر بکارگیری روش درسپژوهی بر میزان یادگیری درس مطالعات اجتماعی در سطح
شناختی خلق و آفرینش در دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی تاثیر معناداری دارد .لذا پیشنهاد میشود از دانشآموزان خواسته شود
طرحها و ایدههای ابتکاری خود را برای تحلیل و حل مسایل و مشکالت اجتماعی جامعه ارایه دهند .تشویق دانشآموزان به تفکر
و اندیشیدن در مسایل پیرامون یکی از راهکارهای بهبود وضعیت خالقیت دانشآموزان است.
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