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  ١٣٨٢ اسفند -زاهدان 

  

 :چكيده

  

 در تدريس درس علوم اتبه كارگيري وسائل كمك آموزشي و انجام آزمايش

آموزش را واقعي  امر، به سبب فعال كردن حواس مختلف دانش آموزان

به منظور بررسي ميزان استفاده از .دلپذيرتر مي سازد ي تر و لعم،تر

 دانش ٧٩٠آزمايشگاه در درس علوم تجربي مطالعه اي توصيفي تحليلي تعداد 

  .  منطقه انجام شد١٦ معلم علوم مقطع راهنمايي در ٩٤آموز مقطع راهنمايي و 

 ٦٥ درصد دانش آموزان و ٦٥    نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه 

صد معلمان اظهار داشته اند كه در مدرسه شان اتاقي به نام آزمايشگاه در

 درصد معلمان در ٦٥ درصد دانش آموزان و٥٩همچنين به گفته .وجود دارد ,

  . وسايل كافي جهت انجام آزمايشهاي درس علوم وجود ندارد, مدرسه آنان 

، اظهار  درصد دانش آموزاني كه در مدارسشان آزمايشگاه داشته اند٥٣    

نموده اند كه از آزمايشگاه در درس علوم استفاده مي كنند و اين در حالي است 

از , درصورت وجود آزمايشگاه ,  درصد معلمان بيان داشته اند كه٨٢كه 

  . امكانات آن در تدريس درس علوم استفاده مي كنند

,  وقتكمبود:مهمترين داليل معلمان براي عدم استفاده ازآزمايشگاه به ترتيب 

. بوده است, كمبود وسايل و عدم آشنايي با نحوه انجام آزمايشهاي كتاب

همچنين مهمترين داليل عدم استفاده از آزمايشگاه از نظر دانش آموزان نيز به 

نبود وسايل كافي در آزمايشگاه ،كمبود وقت، كمبود فضا ،عدم عالقه : ترتيب

  .    معلم وخراب بودن وسايل مي باشد 



  

 درصد دانش آموزان ميزان استفاده از آزمايشگاه را ٥٠ج حاكي از آن است     نتاي

 درصد نيز ميزان استفاده از آزمايشگاه را متوسط و زياد بيان ٥٠خيلي كم وكم و 

خيلي كم و كم  و , درصد معلمان ميزان استفاده از آزمايشگاه٤٠همچنين در.نموده اند

همچنين .شگاه متوسط و زياد بو ده است درصد آنان ميزان استفاده از آزماي٦٠در 

بين رشته تحصيلي و مدرك تحصيلي معلمان و ميزان استفاده ازآزمايشگاه ارتباط 

بطوريكه معلمان با رشته تحصيلي علوم تجربي و مدرك . معني داري مشاهده گرديد

  .تحصيلي فوق ديپلم، بيش از سايرين از آ زمايشگاه استفاده  مي كردند

  

  

  

   كليات:فصل اول 

   : مقدمه-١-١

  

 دوران كودكي تا پايـان      ازان كنجكاوي است كه     انسيكي از ويژگي هاي بارز      

و كشف حقايق و پـرده بـرداري از مجهـوالت           » دانستن  «  به    را همواره  او    عمر،

و گريـز   » علم  « تكاپوي انسان را براي كسب        اين نيروي دروني ،   . سوق مي دهد  

   .افزون مي كند» جهل « از 

شته هاي گوناگون    ر ازدانش بشري در شاخه هاي مختلف و در         چه امروز ،  آن

 حاصل تالش انسان هاي گذشته در اثر همين نيروي دروني        ،در دسترس ماست  

 ،بي ترديد، بسياري از مطالبي كه اكنون براي مـا مجهـول  اسـت      . خدادادي است 

وز بـشر   به وسيله نسل هاي كنجكاو آينده كشف خواهد شد بخشي از دانش امر            

كه حاصل مطالعه و جستجوي او در جهت شناخت جهـان مـادي و نظـام هـا و                   

  . نام دارد»علوم تجربي« ،ن استآقوانين 



  

 از ابزارهاي حسي    اعمدت   بشر براي كشف و شناخت اسرار اين جهان مادي ،         

در اين حوزه بسيار اساسـي      » تجربه  « به همين دليل نقش     .خود استفاده مي كند   

 انسان بـراي توسـعه و تقويـت         ، به اين دليل   .بسيار ضروري است  و تكيه بر آن     

حوزه عمل حواس خود به سـاخت دسـتگاه هـاي گونـاگون و دقيـق دسـت زده                   

   )٧٩رشد آموزش راهنمايي تحصيلي، تابستان .  ( است

توانايي انـسان را بـراي كـشف رازهـاي          ،ساخت و توليد ابزارهاي گوناگون      

 اســتفاده از .دگي او رامتحــول مــي ســازدجهــان و طبيعــت بــاال مــي بــرد و زنــ

 در بعضي جهات رفاه نسبي به همـراه مـي آوردو            ،دستاوردهاي علم و فناوري   

نچه را كه در گذشته  با رنج و سختي  و صرف وقت               آ به انسان كمك مي كند تا     

   . بسيار راحت تر و سريع تر انجام دهد،زياد انجام مي داده است

 از يك سـو داراي نيـروي خـداداد          ،شود  د مي موزي كه به مدرسه وار    آدانش  

كه هر لحظه او را به سوي يافتن دانشي تازه و پاسـخي     نيرويي .كنجكاوي است 

 و از سوي ديگـر بايـد بـراي زنـدگي در             .براي پرسش هاي بي شمار مي كشاند      

 نظـام  ، بـه ايـن ترتيـب   .آماده شـود ، را كه دنياي علم و فناوري اسـت     ا فرد يدنيا

 گونه اي برنامه ريزي شود كه هم قوه جست و جو گري را در               آموزشي بايد به  

نها لذت بخش و    آموزان شكوفا كند و دانستن و كشف مجهوالت را براي           آدانش  

سازدو هم آنچه را براي زندگي انساني در دنياي امـروز و فـردا بـه                 نشاط آور 

  .آن نيازمندند به آنها بياموزد

ي دوره هاي ابتدايي و راهنمـايي       بي كه يكي از درسهاي اصل     جردرس علوم ت  

 دسـت يابـد در      ، به نوبه خودبايد بتواند به هر دو هدف ياد شـده           ،تحصيلي است 

شود كه از يك سو به نيازهاي         اين درس محتوا و روش بايد به گونه اي طراحي           

نان در پي بـردن     آ گويد و به     خفطري دانش اموزان در زمينه شناخت محيط پاس       

نان را نـسبت بـه خـالق جهـان          آلقت كمك كند و معرفت      به شگفتي هاي جهان خ    



  

 آنها را با دانش و بينش مورد نياز زنـدگي حـال و              ،افزايش دهد و از سوي ديگر     

  . آينده آشنا سازد

طي سالهاي اخير، تغييرات شـگرفي در نحـوه آمـوزش علـوم در دوره هـاي        

ه هـا و مـواد   ابتدايي راهنمايي و متوسطه به عمل آمده است در اين فاصله برنام  

آموزشي تازه اي نيز در كشورهاي مختلف فـراهم آمـده كـه تاكيـد زيـادي بـر                   

 تلفيق رشـته هـاي مختلـف علـوم و رابطـه علـوم بـا                 .ي علوم دارند  لموزش عم آ

كـالس  .تكنولوژي ايجاب مي كند كه محيط سنتي يادگيري علوم  دگرگـون شـود       

دين معني كه بـه      درس علوم نيز در طول زمان دستخوش دگرگوني شده است ب          

 اكنون محيطي براي فراگيـران      ، فرمايشي رسمي گذشته   يجاي تشكيل كالس ها   

د فعاالنه در امر آموزش شركت نموده و بـه          نتوان  شود كه مي    ورده مي آپديد مي   

  . ندنمشاهدات علمي بپردازند و نتيجه اكتشافات خود را ببي

خود را صـرف كـار      دريك برنامه علمي تجربه مدار دانش آموز بيشتر توجه          

تا اينكـه مـشاهداتي انجـام بدهنـد و شـواهدي را جمـع               .نندك و مواد  اههبا دستگا 

 در حين يك كار اكتشافي مشاهدات دانـش آمـوز بـه منظـور تـامين                 .آوري كنند 

وي را نـسبت بـه مـساله مـورد          ه  شواهد گوناگوني صورت مي گيـرد كـه عالقـ         

و معلـم   . يشه هاي نوآماده ميكند   مطالعه بر مي انگيزد و صحنه را براي ارائه اند         

ي كه قبال معرفي شده تتبط با نظريارسوي نتايج مورد نظر و م به را موزآدانش 

  مطالـب را مـي     ،ري فعـال  گيدرواقع دانش آموزان از طريق يـاد      . هدايت ميكند  ،اند

   )٧٨خلخالي ، .(آموزند

ايـل  دانش آموزان از طريق يادگيري فعال به سطح بـاالتري از درك و فهـم ن               

وزان بر اثر تالش فردي و مشاركت       م دليل اين امر آن است كه دانش آ        .شوند  مي

ا و   ر  در عمل خود را، كـار      ، از اين رو   .ن خود مي دانند   آ نتيجه كار را از      ،گروهي

بازده كار را كه حاصل فعاليت هاي فردي و همياري گروهي است بسيار مهم و               



  

 كه دانش آموزان با انگيزه قوي       شود  با ارزش مي دانند چنين احساسي سبب مي       

 را دنبال كنند معلمان نيز وقتي راهبردهـاي يـادگيري            يادگيري  فعاليت هاي  يتر

 كنتـرل و راهنمـايي دانـش        ،فعال را به كار ميبرند فرصت بيشتري براي تشويق        

   .ورندآاموزان به دست مي 

يـاد دادن شـيوه هـاي       ،مروزه مهمترين وظيفه و نقـش امـوزش در مـدارس            ا

 خود راه هاي    ند،ادگيري و پرورش مهارت هايي است كه فرد را قادر مي سازد           ي

مـوختن بـراي زيـستن    آ «، ايـن وظيفـه  .حل مـساله و كـشف مجهـوالت را بيابـد          

اين هـدف   ا به   تواند ما ر    زمايش درآموزش درس علوم مي    آكه استفاده از    .»است

   .نزديك نمايد

دن بــه وضــعيت طــرح جديــد آمــوزش علــوم گــامي در جهــت بهبــود بخــشي

 امـا همـانطور كـه ميـدانيم كيفيـت           .نابسامان آمـوزش علـوم در كـشور ماسـت         

به عوامل فراواني بـستگي دارد كـه نحـوه آمـوزش            ،آموزش علوم در يك كشور    

   .نهاستآيكي از 

  

  : بيان مسئله  -٢-١

  

 توانـايي مـا در      .امروزه پيچيدگي علوم افزايش چشم گيري پيدا كـرده اسـت          

 بـه نحـو شـگفت اوري        ، يمان با پيدايش ابزار و وسـايل جديـد         زمينه مشاهده ها  

 بـي نهايـت      تـوانيم اجـزاي     به ياري اين ابزار و وسـائل مـي        .گسترش يافته است  

بـزرگ شـده انـد  و همچنـين سـتارگان دور              كوچك ماده را كه ميليون ها برابر      

 گـسترش   .ده كنـيم  هدست موجود در خارج از محدوده جهـان را كـشف و مـشا             

موزش و پرورش كشورها گذاشته اسـت توجـه         آاثير به سزايي در نظام      علوم ت 

 متفـاوت بـا     ي در شـرايط   ، در آينـده   ،به اين مساله حائز اهميت است كه كودكان       



  

شرايط كنوني زندگي خواهند كرد و با مسائل كامال جديـدي رو بـه رو خواهنـد                 

رنـد و يـا ان       هم اكنون يا اصال وجـود ندا       ،نان در آينده  آ بسياري از مسائل     .شد

   .موزان باشندآقدر به نظر ما مهم نمي آيند كه قابل طرح در برنامه درسي دانش 

شايد در چند دهه اخير هيچ يك از موضوعات درسي در سـطح جهـاني ، بـه                  

دچـار تغييـر نـشده باشـد ايـن تغييـر تنهـا جنبـه محتـواي                  » درس علوم «اندازه  

رس علـوم تجربـي نيـز بـه         آموزش علوم را در بر نمي گيـرد گرچـه محتـواي د            

نده علم و دانش بشري روز بـه روز جديـدتر           ايخودي خود به دليل پيشرفت فرز     

 عصر انفجـار اطالعـات نـام گرفتـه          ،نجا كه عصر حاضر   آ تا   ؛شود  و فربه تر مي   

   .است

از ايــن رو بايــد بــه دانــش آمــوزان راه و روش يــادگيري و حــل مــساله را  

را به عبارت ديگر، بايد علم را بـه عنـوان           وال حل شده    ئ نه پاسخ چند س    ،آموخت

موزان عرضه كنيم و تنها به ارائه فراورده هاي علم بـسنده            آيك فرايند به دانش     

و اين امر با استفاده از روش هاي فعال تدريس مثـل اسـتفاده از وسـائل                 . نكنيم

  . كمكي آموزشي و آزمايشگاه ميسر خواهد شد

 معلمـان و    ،تجربـه ،ان از طريق كاوش     يادگيري بايد به همت خود دانش آموز      

معلمـان بـاد دانـش آمـوزان را در          . كتابهاي درسي و منابع ديگـر انجـام پـذيرد         

ي مانند انديشيدن، مشكل گشايي و يافتن پاسخ براي سوال هاي خود            يفعاليت ها 

درگير كنند كـه اسـتفاده از آزمايـشگاه در درس علـوم و درگيـر كـردن دانـش                    

يشات علـوم از فعاليـت هـاي مهـم يـادگيري درس علـوم               آموزان در انجام آزما   

   .دتجربي مي باش

 نقشه اي از پيش تعيـين       برمنظور از آزمايش فراهم آوردن شرايط خاص برا       

براي بروز اتفاقي احتمالي كه با آن بتوان به فهـم مـسئله اي  دسـت                 . شده است 

يـشگاه در   زماآبه سبب اهميتي است كه تـشكيل        . يافت و حل مشكل را ارائه كرد      



  

ز آمـوزش   كـ هم هدايت ميكند در مرا    متوسعه و گسترش علوم دارد، ما را به اين          

 مسائل علمـي پـيش بينـي        يراي آزمايش بو فرهنگي و تربيتي، جايگاه مناسبي را      

  .يي دانش آموزان در نظر بگيريمآكنيم و فرصت مناسبي براي تقويت كار

ي دهـد كـه ميـزان       از طرفي نتايج تحقيقات و بررسي هاي موجـود نـشان مـ            

استفاده از آزمايـشگاه در درس علـوم تجربـي بـه دليـل كمبـود وقـت ، كمبـود                     

مهــارت دبيــران در اســتفاده صــحيح از و امكانــات ، آزمايــشگاه عــدم آشــنايي 

در حد مطلوب و ايـده ال نيـست و در برخـي مـوارد بـا                 ... امكانات آزمايشگاه و  

همچنـين بـا    .ورت نمـي گيـرد    وجود امكانات آزمايشگاه بهره برداري مناسب ص      

 درمـدارس راهنمـايي     ٧٦توجه به نتيجه تحقيقي كه توسط آقـاي كيخـا درسـال             

معلمــان از % ٥٠پــسرانه شــهر زاهــدان انجــام گرفتــه اســت ،بــه طــور متوســط 

  )١٣٧٦كيخا .( آزمايشگاه در تدريس درس علوم استفاده مي كرده اند

آزمايشگاه در مدارس استان    مار دقيقي ازميزان استفاده از      آبا توجه به نبود     

و با توجه به اهميت استفاده از آزمايش در درس علوم و فراگيـري بهتـر دانـش              

  .موزان ، نياز به بررسي دقيق اين مساله مي باشدآ

  

  

  

  :اهميت و ضرورت مساله  - ٣-١

  

وزش وپرروش پيشرفته دنيا وسايل كمك آموزشي بـه عنـوان جزيـي             مدر آ 

 در شيوه هاي نوين آموزش علوم ، قلمداد مي گردد  الينفك از آموزش و پرورش    

شود كه يادگيري تا حد امكان از قطب آموزش و يـادگيري انفعـالي                نيز سعي مي  

 حدور و به قطب آموزش و يادگيري فعال نزديك شـود بـر ايـن اسـاس در طـر                   



  

بريك شيوه تدريس بخصوص تكيـه كـرد معلمـان           توان  جديد اموزش علوم نمي   

كـارگيري شـيوه هـاي متنـوع تـدريس و اسـتفاده از وسـائل                مي تواننـد بـا بـه        

آزمايشگاه عالقه و توجه دانش آموزان را به درس جلب و تـدريس خـود را بـه                  

  . يادگيري فعال نزديكتركنند

در تحقيقي كه انجمن بـين المللـي ارزشـيابي پيـشرفت تحـصيلي انجـام داده                 

انجمـن  . آمـده اسـت  ،نتايج ناخوشايندي از وضعيت دانش آموزان ايراني بدسـت      

 مـيالدي   ١٩٥٩ كـار خـود را از سـال          ١بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحـصيلي       

ن زمان تاكنون بيش از پانزده مطالعـه تطبيقـي در رشـته هـاي               آاز   غاز كرد و  آ

گوناگون، مانند زبان روم  علوم و رياضي و علوم اجتماعي توسط ايـن انجمـن                

 ، بـا شـركت در پـروژه    ١٩٩٢سـال   اجرا شده است ايـران بـراي اولـين بـار در             

 وضعيت دانش آموزان ايرانـي در بـين          كه    به عضويت اين انجمن درآمد     ٢تيمس

در دوره . (ديگــر كــشورهاي شــركت كننــده در تحقيــق بــسيار اســف بــار بــود 

در )  كشور٢٥خر بين آ كشور و دوره ابتدايي رتبه ٤١ در بين ٣٧به راهنمايي رت

ضــعيت آمــوزش درســهاي ديگرماننــدعلوم  چنانچــه تحقيــق درمــورد و،نتيجــه

 نتيجـه اي بهتـر از آنچـه كـه ذكـر شـد عايـد مـا                   ،اجتماعي صورت گيـرد قطعـا     

 ، اين وضعيت را اصـالح كننـد       ، بديهي است اگر مسئوالن تصميم دارند      .شود  نمي

بايد زمينه انجام اقدامات جـدي در ابعـاد گونـاگون آمـوزش عمـومي را فـراهم                  

   )٧٩ تابستان ،يرشد آموزش راهنماي.(سازند

در اين ميـان، يكـي از مهمتـرين تغييراتـي كـه بايـد در وضـعيت كلـي روش                     

مـوزش از   آآموزش ما را در دوره عمومي صورت گيرد، تغيير روش تدريس و             

به شـيوه هـاي     ) شيوه رايج سخنراني و حفظ مطلب     (شيوه هاي سنتي و انفعالي      

 نشست هاي جهاني تعليم و در تمام، زيرا امروزه  .فعال ياد دهي و يادگيري است     

                                                           
١ IEA (Institute for Eoducational Assis ment  
٢ (Timss )third International malthematicsand scince study (Timss) 



  

تربيت ، بر اهميت به كارگيري روشهاي فعال ياددهي و يادگيري براي آمـوزش              

  ) ٧٩ تابستان ،رشد آموزش راهنمايي.(شود همه درسها تاكيد مي

 در تدريس درس علوم اتبه كارگيري وسائل كمك آموزشي و انجام آزمايش

ي لآموزش را واقعي تر عم    به سبب فعال كردن حواس مختلف دانش آموزان امر          

 در كـالس    يموزشـ آتر و دلپذيرتر مي سازد و به خاطر ايجاد شـرايط مناسـب              

درس سبب تشويق دانـش آمـوزان بـه كـسب تجربـه هـاي آموزشـي از طريـق                    

  .شود  مي هاي آموختهل كشف، ادراك و كاربرد عم،مشاهده

 از سـوي مـدير كـل دفتـر آمـوزش ابتـدايي و               ٧١طبق آمـاري كـه در سـال         

راهنمايي وزارت آموزش و پـرورش بيـان گرديـد وضـعيت مـدارس راهنمـايي                

مدارس راهنمـايي داراي  % ٥٢كشور از لحاظ آزمايشگاه به اين صورت بوده كه    

 اسـتفاده   يمدارس از آزمايشگاه هـاي مركـز      % ٩آزمايشگاه مي باشند و حدود      

ل مـدارس   مدارس فاقد آزمايشگاه مستقل مي باشند كه اين قبيـ          % ٣٩مي كنند و    

خـي  رب در  از مدارس همجوار يا كالس درس براي آزمايش استفاده مـي كننـد و             

مدارس به علت تراكم دانش آموز وكمبود فضا آزمايـشگاه هـا بـه كـالس درس            

  ) ٧١ ،زمستان رشد آموزش راهنمايي( .تبديل شده است

همچنين طبق تحقيقات انجام شده توسط آقاي دوست محمد باراني مـشاهده            

 در  ٧٥كه آمار آزمايشكاه هاي مدارس راهنمايي استان س و ب در سال              دگردي

 براي كل كشور ولي ميـزان افـزايش   ٧١با آمار ارائه شده در سال      ابربري  حدود

 در آزمايشگاه ها نسبت به امار آزمايشگاهها بسيار         يوسايل و مواد آزمايشگاه   

  )١٣٧٥باراني ، .( كم بوده است

انجـام ايـن پـژوهش بـه منظـور بررسـي ميـزان              با توجه به موارد ذكر شده       

 داليل عدم استفاده از آزمايش در درس علوم تجربي و            و استفاده از آزمايشگاه  



  

اهميت داشته و نتـايج حاصـل از آن درارائـه راهكـار بـراي بهبـود وضـعيت                   ... 

  . آموزش درس علوم تجربي موثر مي باشد

  

  :اهداف تحقيق  -٤-١

  

  : هدف كلي 

  ستفاده از آزمايشگاه در درس علوم تجربي در مدارس راهنمايي تعيين ميزان ا

  

  : اهداف اختصاصي 

  

ــوم تجربــي در مــدارس   -١ ــزان اســتفاده از آزمايــشگاه در درس عل ــين مي  تعي

  راهنمايي از نظر معلمان 

ــوم تجربــي در مــدارس   -٢ ــزان اســتفاده از آزمايــشگاه در درس عل ــين مي  تعي

  راهنمايي از نظر دانش آموزان 

 تعيين ميزان استفاده از آزمايشگاه در درس علـوم تجربـي براسـاس رشـته                -٣

  س و مقطع تحصيلي معلم يتحصيلي سابقه تدر

تعيين ميـزان اسـتفاده از آزمايـشگاه در درس علـوم تجربـي از نظـر دانـش                   -٤

  آموزان به تفكيك شهرستان هاي استان 

سابقه تدريس و     يلي ،  تعين رابطه ميزان استفاده از آزمايشگاه با رشته تحص         -٥

  مقطع تحصيلي معلم 

  

 
 
 



  

  

  

  : وال ها و فرضيه هاي تحقيق ئس -٥-١

  

 ميزان استفاده  معلمان از آزمايـشگاه جهـت تـدريس علـوم تجربـي از نظـر                   -١

  معلمان  چقدر است ؟

 ميزان استفاده از آزمايشگاه درس علوم تجربي از نظر دانش آموزان  چقدر              -٢

   ؟است

ه از آزمايشگاه د رمـدارس راهنمـايي شهرسـتان هـاي اسـتان               ميزان استفاد  -٣

   ؟چقدر است

آيا بين رشته تحـصيلي معلمـان و ميـزان اسـتفاده از آزمايـشگاه رابطـه اي                  -٤

  وجود دارد ؟ 

  اي  يا بين سـابقه تـدريس معلمـان و ميـزان اسـتفاده از آزمايـشگاه رابطـه                 آ -٥

  وجود دارد ؟ 

  اي ميـزان اسـتفاده از آزمايـشگاه رابطـه         آيا بين مدرك تحصيلي معلمـان و         -٦

  وجود دارد؟

  

  :معرفي و تعريف عملياتي متغيرها  -٦-١

  

شـامل حالـت هـاي      . اي نيـز مـي نامنـد         اين متغير ها را كه متغير مقولـه        :متغير  

  )١٣٧٦ بازرگان،( مانند جنسيت،  مذهب، شغل . گوناگون يك ويژگي است 

  



  

تـوان اعـداد را بـه          اندازه گيري آنها مي    متغيرهايي هستند كه براي    :متغير كمي   

توانند پيوسته    كمي مي . وضعيت آزمودني و بر طبق قاعده اي معين منتسب كرد         

  .يا گسسته مثل تعداد مديران باشند) مثل قد و وزن(

   

 يك ويژگي از محيط فيزيكي يا اجتماعي است كه بعد از انتخـاب              :متغير مستقل   

 مقاديري را مي پذيرد تا تاثيرس بر روي         دخالت يادستكاري شدن توسط محقق    

  )١٣٧٦بازرگان  ( .مشاهده شود) متغير وابسته(متغير ديگر 

  

كــه تغييــرات آن تحــت تــاثير متغيــر مــستقل   متغيــري اســت:متغيــر وابــسته 

  )١٣٧٦بازرگان .( گيرد قرارمي

وردن شرايطي خاص برابر نقشه اي از پيش تعيين شده است،            آ فراهم   :مايشزآ

 احتمالي كه با آن بتوان به فهم مسئله اي دست يافت و يا حل               ،روز اتفاقي براي ب 

  ) ١٣٠تكنولوژي آموزشي شماره .( مشكل را ارائه كرد 

  

 ( . اسـت  تمدرك تحصيلي معلم منظـور ميـزان تحـصيال        : مدرك تحصيلي معلم    

  ) فوق ديپلم ، ليسانس  ديپلم ،

  

 بعـد از    حـصيلي معلـم    ت  در اين پـژوهش منظـور رشـته         : معلم رشته تحصيلي 

   . مي باشد)دانشگاهي(ديپلم

  

عبارت است  از تعامل يا رفتار متقابل معلـم و دانـش آمـوز براسـاس                 : س  يتدر

شـعباني  ( طرح منظم و هدفدار معلم براي ايجاد تغيير در رفتـار دانـش آمـوزان        

١٣٧١(  



  

  

 در اين تحقيق سابقه تدريس در حرفه معلمـي مـورد نظـر مـي                :سابقه تدريس   

   .اشدب

  

با توجه به جدول طراحي شده در صفحه دوم : ميزان استفاده از آزمايشگاه 

(  سوال در جه بندي شده مي باشد به صورت كيفي٢٠پرسشنامه كه حاوي 

   .دشو  تعيين مي) زياد و متوسط،كمخيلي كم ،

  

بـا توجـه بـه فرضـيات تحقيـق ، در ايـن               با توجه به تعـاريف متغيـر و          همچنين

 و سـابقه تـدريس معلـم،        وابـسته  متغيـر ن استفاده از آزمايـشگاه       ميزا ،پژوهش

  .  مي باشند متغيرهاي مستقلرشته تحصيلي و مدرك تحصيلي 

  

  

  

  

  ادبيات و پيشينه: فصل دوم 

  

  تحقيقادبيات 

  

  :فلسفه آموزش علوم در جهان امروز  -١-٢

  

 توجـه بـسياري از متخصـصان آمـوزش و           هيكي از موضوعاتي كـه امـروز      

ســواد علمــي « موضــوع ،تســمعطــوف كــرده ا كــشورها را بــه خــودپــرورش 



  

ي ها ومهارت   نسواد علمي تكنولوژيك به مجموعه اي از دانست       .است» تكنولوژيك

شود كه هر انساني براي زندگي كـردن          ها در زمينه علوم و تكنولوژي اطالق مي       

شـده   آنچه امروزه در دنيا به سواد علمي تكنولوژيكي مـشهور            .به آن نياز دارد   

 است كـه جامعـه امـروز        ي در واقع يافتن توانايي در حل مسايل و مشكالت         ،است

توانـد    ن مواجه است و هر انسان به عنوان عضوي از اين جامعه مـي             آ ابشري ب 

  .نقشي مثبت يا منفي را در ارتباط با اين مسائل ايفا نمايد 

جايگزين براي مشكالتي همچون كاهش منابع ماده و انرژي لزوم يافتن منابع     

 بازيافـت مـواد اوليـه پـس از مـصرف و             ، آلودگي محيط زيست   ،دو منبع حياتي  

 بـه نـام توسـعه پايـدار         ينيـاز ،بسياري مسايل ديگر از همه اين مسائل مهـم تر         

از ايـن رو    . بستگي عميق به سطح سواد علمي تكنولوژيك مردم يك جامعه دارد          

واد علمـي تكنولوژيـك   تمامي كـشورها مـي كوشـند سـطح سـ      ه  در جهان امروز  

يـدار را   اجامعه خود را بهبود بخـشند تـا از ايـن راه بتواننـد زمينـه توسـعه و پ                   

   .دركشور خود فراهم نمايند

 كه مستقيما بر سطح سواد علمي تكنولوژيك مردم يك جامعه           ييكي از عوامل   

اثر مي گذارد، كيفيت آموزش علوم در سيستم آمـوزش و پـرورش هـر كـشور                 

ما بين سطح سواد علمـي تكنولوژيـك مـردم يـك جامعـه و كيفيـت                 ارتباط  .است

آموزش علوم در دوره آموزش رسمي هر كـشور ارتبـاطي كـامال سيـستماتيك              

است و تا حدود زيادي به مشخصات  و ماهيت سواد علمي تكنولوژيك مربـوط               

  . مي شود

  : اهداف كلي آموزش علوم تجربي -٢-٢

  

 دوره آموزش عمومي آن است كه دانـش         به طور كلي هدف آموزش علوم در          

بـه عبـارت ديگـر هـدف كلـي          . آموزان را آماده براي يادگيري مادام العمـر كنـد         



  

عالوه .آموزش علوم ايجاد استعداد و توانايي كسب سواد علمي تكنولوژيك است   

شـوند يـك انـسان در         بر اين هدف ، آموزش دادن همه چيزهايي كـه سـبب مـي             

د به عنوان يك شهروند بهتر، ايفاي نقش نمايـد نيـز       زندگي فردي و اجتماعي خو    

تـوان اهـداف      بـراين اسـاس مـي     .  شـوند   جز اهداف آموزش علوم محسوب مـي      

آموزش علوم را در سه حيطه مجزا از هم  يعني حيطـه اهـداف دانـشي ، حيطـه                    

رشـد  : ( اهداف مهارتي و حيطه اهـداف نگرشـي بـه شـرح زيـر در نظـر گرفـت                  

  ) ٧٣  بهمن،آموزش راهنمايي

يعني  دانش پايه در زمينه      (كسب دانستني ها ضروري      :حيطه اهداف دانشي    -١

  )هاي چهارگانه علوم 

  ) يعني راه يادگيري(كسب مهارت هاي ضروري :  حيطه اهداف مهارتي -٢

يعنـي آنچـه انـسان را       ( كسب نگرش هاي ضـروري      :  حيطه اهداف نگرشي     -٣

  ) .تبديل به شهروندي بهتر مي كند

  

  : كسب دانستني هاي ضروري  ١-٢ -٢

  

 مـستلزم   ،ري درباره هر مفهوم و موضوع جديد در زمينه دانش بشري          ييادگ    

داشتن پاره اي اطالعات درباره اصول وقوانين چهار زمينه اصلي علوم تجربـي             

يعني علوم فيزيكي، علـوم زيـستي، علـوم زمـين و علـوم بهداشـت اسـت علـوم                    

 بيشتر به بحث دربـاره مـاده        ،شود   مي ، هر دو  ،فيزيكي كه شامل فيزيك و شيمي     

 علـوم   .و انرژي، تغييرات مواد وبر هم كـنش هـاي مـاده و انـرژي مـي پـردازد                  

علوم زميني به بررسي محـيط      . زيستي ، محيط زنده را مورد بحث قرار مي دهد         

غير زنده اختصاص دارد و علـوم بهداشـت بـه بـدن آدمـي و بهداشـت آن مـي                     

  .پردازد



  

 از اصـول و      مكفـي    ان بايد در دوره آموزش عمـومي، مجموعـه اي          دانش آموز 

شيمي، زيست شناسي، زمين شناسي و بهداشت را بياموزنـد، تـا             قوانين فيزيك ،  

بتوانند بر پايه اين اصول و قوانين، درمورد تازه هاي علم و تكنولوژي، دانستني 

زي بـا مفـاهيم     مـو آبه عنوان مثال اگـر دانـش        .هاي موردنياز خود را فرا گيرند       

هرگز نمـي توانـد اصـول كـار يـك           . اساسي الكتريسيته و مغناطيس آشنا نباشد     

ن به صورت صحيح و درست استفاده كند، به آدستگاه برقي را درك نمايد و از       

عبارتي براي كسي كه دانش پايه مربوط رافرا نگرفته باشد، راه يـادگيري بـسته             

امـا نـه    ( شـرط الزم     ، دانـش پايـه    خواهد ماند به طوري كه مي توان گفت كـسب         

  .براي يادگيري هاي بعدي است ) كافي

  

  : كسب  مهارت هاي ضروري ٢-٢-٢

  

آنچه كه در اين قسمت تحت عنوان مهارت ها مورد اشاره قرار گرفته انـد در                    

موزشي مي توانند مفيد    آواقع آن دسته از توانايي هايي هستند كه در زمينه علم            

رت ديگـر پـرورش مهـارت هـا در دانـش آمـوزان بـه منزلـه                  به عبا . واقع شوند 

به آنان است در طول چند دهه اخير تحقيقات زيـادي در            » آموختن راه يادگيري    

مـوزان بـه وجـود      آزمينه روشهاي علم آموزي و توانايي هاي كه بايد در دانش            

  .ورده شود انجام شده استآ

ان آموزش علوم در همه     نچه هم اكنون مي توان گفت مورد قبول متخصص            آ 

كشورها قرار گرفته است لزوم پرورش چند نوع مهـارت يـا توانـايي در دانـش                 

اموزان است كه به اعتقاد متخصصان ايجاد و پرروش اين مهارت هـا در دانـش        

ا را در پيمودن مراحل روش علمي تواناتر مي سازد و بـه آنهـا ايـن                 آنهموزان  آ



  

ديد را از طريق به كارگيري اين مهـارت هـا           امكان را مي دهد تا يادگيري هاي ج       

  . به راحتي انجام دهند

 شـناخته شـده انـد و    process killsاين مهارت ها امروزه در جهان تحـت عنـوان       

 يا مهـارت هـاي علمـي يـا          ي  توان آنها را مهارت هاي فرايند       درزبان فارسي مي  

  . مهارت هاي يادگيري ناميد 

  : اين مهارت ها عبارتند از 

مشاهده كردن، اندازه گيري، تفسير يافته ها، فرضيه سـازي، برقـراري ارتبـاط،              

پيش بيني كردن، كاربرد ابزار و طراحي تحقيق، البته هر يك از اين مهارت ها را                

تـوان بـه      توان به مهارت هاي كوچكتر تقسيم كرد مثال مهارت مشاهده را مي             مي

   .ي اطالعات تقسيم بندي نمود طبقه بندي و جمع آور،مهارتهايي چون مقايسه

  

  :مشاهده 

 به منظور جمـع     )يك يا چندحسي  (مهارت مشاهده، مهارت به كارگيري حواس         

  . آوري اطالعات درباره اشيا يا پديده هاست

  

  : اندازه گيري 

 مهـارت   .ن كميـت  آاندازه گيري يعني مقايسه يك خاصيت يا يك كميت با واحد              

  . ده را از حالت كيفي به حالت كمي درآوردتواند مشاه اندازه گيري مي

  

  :كاربرد ابزار 

 دانستن اينكه هر  وسـيله و ابـزار          ،مهارت يافتن در استفاده از ابزار و وسايل          

مهارت يافتن در انتخاب وسـائل مناسـب        . چه توانايي ها و محدوديت هايي دارد      

  .براي انجام هركار



  

  

  : برقراري ارتباط 

انتقال دادن و دريافت كردن اطالعات و يافته هـا از راههـاي             مهارت يافتن در        

  مختلف

نقاشـي كـردن      صحبت كردن ، نوشتن ، گزارش كردن ، رسم منحني،         : همچون   

  .تهيه جدول و چارت، تهيه روز نامه ديواري، نمايش دادن  ،

  

  : پيش بيني 

« س  تشخيص دادن واقعيت يـا پديـده اي كـه قـرار اسـت اتفـاق بيفتـد براسـا                      

بيـان آن قبـل از      »مشاهدات ،قوانين علت و معلولي ، يافته هاو پيش آموختـه هـا              

   .وقوع پديده يا واقعيت

  

  : تفسير يافته ها 

ري شده براي ارائه يك توضيح، الگـو        وبه كارگيري مشاهدات و اطالعات جمع آ      

  .يا رابطه

   

  :فرضيه سازي 

ن ساختن روابط علـت و      ساختن و ارائه يك توضيح عمومي و كلي براي روش            

اهدات، همچنين استفاده از مشاهدات و استنباطها شمعلولي بين وقايع براساس م

  .حلهاي احتمالي براي دادن راه

  

  :طراحي تحقيق 

  .درگير شدن در مراحل حل يك مسأله به منظور يافتن پاسخ



  

  

يكي از واقعيتهاي كه سبب شـده اسـت پـرورش مهارتهـا در آمـوزش درس                     

دانـيم مفـاهيمي كـه در          اين است كه همه مي     د،مورد توجه فراوان قرار گير    علوم  

شـوند، چنـدي بعـد فرامـوش          كتابهاي درسـي بـه دانـش آمـوزان يـاد داده مـي             

اي، تنهـا انتقـال       پـس در واقـع اگـر حاصـل دوره تحـصيالت مدرسـه             . گردند  مي

هيم اي از مفاهيم به ذهن دانـش آمـوزان باشـد، بـا فرامـوش شـدن آن مفـا                     پاره

به همين سبب بايـد سـعي       . حاصل كليه سالهاي تحصيل نيز از دست رفته است        

كنيم كه عالوه بر مفاهيم پايه، راهي را به دانش آموزان نشان دهيم كه خودشان 

  .هاي مورد نياز خود بگردند ها و دانش بتوانند به دنبال واقعيت

آموزند، پايدارتر    كمتري صرف كنند وآنچه را مي       همچنين براي يادگيري وقت       

» راه يادگيري «مهارتهاي ارائه شده در واقع به همين عنوان، يعني          . و عميق باشد  

  .گيرند مورد تأكيد قرار مي

  

  :هاي ضروري  ـ كسب نگرش٣-٢-٢

  

در .  از اهميت بسيار زيادي برخوردار هستند       و پرورش  ها در آموزش    ارزش    

اگر ما بتوانيم تمامي    .  ارزشها دانست  اي براي نيل به     را بايد وسيله   واقع آموزش 

سواد علمي مورد نياز هر فرد را در اختيار او بگذاريم اما شخصيت و نگرشهاي         

هـيچ مـشكلي از مـشكالت جهـان         . او را در مسير درست و صحيح قـرار نـدهيم          

بنابراين بايد كنار دانش پايه و مهارتها، اهـداف نگرشـي           . امروز حل نخواهد شد   

  .جه كامل قرار دادرا نيز مورد تو

 البته بيشتر اهداف نگرشي، جنبه عمومي دارند و تنها مختص به درس علـوم                  

هاي خلقت،    هدفهاي همچون توجه به عظمت خالق و عظمت پديده        . تجربي نيستند 



  

تمايل به همكاري گروهـي، صـبر و حوصـله، مـسئوليت پـذيري، درسـتكاري و                 

 به عقايد  ديگـران، اعتمـاد بـه نفـس،            گيري مسئوالنه، احترام    راستگويي، تصميم 

ــادگيري،    انعطــاف پــذيري در انديــشيدن، دوري از تعــصب نابجــا، تمايــل بــه ي

مندي به كار و تالش، حساسيت نسبت به حفظ بهداشت جسم و             كنجكاوي، عالقه 

جـويي در مـصرف       هاي الهي، ميل بـه صـرفه        حفظ محيط زيست به عنوان امانت     

كـر نقـاد و خـالق، كـالً اهـداف نگرشـي را تـشكيل                بودن تف  ماده و انرژي و دارا    

  .دهند مي

عـالوه بـر     رسد كه در آموزش علوم، پرورش بعضي از اين نگرشـها،            به نظرمي 

  :عمومي، جنبه اختصاصي نيز داشته باشند، مثالً  جنبه

ـ ايجاد حس كنجكاوي در دانش آموزان نسبت به كشف محيط اطـراف و تمايـل             

  يده ها، به پرسيدن سوال درباره پد

ترغيب دانش آموزان در به كار گيري مهارت طراحي تحقيق براي يافتن پاسخ              -

  سواالت خود 

ايجاد خالقيت در ذهن دانش آموزان از طريق تشويق آنها در دنبال كردن يك               -

  مساله تا دست يابي به جواب قابل قبول 

بخشيدن جلب توجه دانش آموزان به موجودات زنده و محيط زيست و آگاهي  -

   .به آنها در زمينه حفظ محيط زيست

د بودن منابع ماده و انرژي بـر روي زمـين       وموزان به محد   آ جلب توجه دانش   -

  .و لزوم حفاظت از اين منابع 

ايجاد روحيه اعتماد به نفس در دانش اموزان از طريق درگيـر كـردن آنهـا در                  -

  فعاليت هاي انفرادي 

دانش آموزان از طريق درگير كردن آنها در        ايجاد روحيه همكاري گروهي در       -

  فعاليت هاي گروهي 



  

ن تاكيد كنيم  اين است كه اكنون برنامـه          آبه هر حال موضوعي كه بايد روي            

آموزش علوم ما نياز به يك دگرگوني بسيار بنيادي و اساسي دارد و در اصـل                 

  .بايد از روشهاي فعال در تدريس علوم استفاده كرد

   

  :ري فعال يادگي -٣-٢

  

بـه نظـر   .  روش هاي فعال تدريس توجه كرد   به سقراط نخستين كسي بود كه        

نبايـد  . او معلومات و دانش در درون افراد نهفته است و بايد آن را بيرون كشيد              

   )١٣٧٦بروس جويس و ويل مارشا ،.(اطالعات را به درون افراد انتقال داد

 فراگيرنده بـه طـور فعـال در عمـل           يادگيري فعال، يادگيري اثر بخشي است كه      «

  » .يادگيري درگير مي شود و عمل ياديگري در كنترل خود اوست

بنيان گذاران نظريه يادگيري فعال كليه امورمربوط به آموزش و معلم را نيـز            

در يادگيري فعال، فراگيرنـدگان     . ورندآتسهيل كننده امر يادگيري به حساب مي        

 يري با ميزان تـسلط آمـوز  ينند، يعني سرعت يادگ   به شكل خود آهنگ كار مي ك      

  .كنترل مي شود

يكي از داليل تاكيد بر يادگيري فعال يـا فعاليتمـدار آن اسـت كـه اطالعـات و                       

بسيار رو به افزايش است و هيچ فراگيرنده اي توان انبـار            سرعت  دانش علمي با    

وجـه بـه ايـن      كردن اطالعات توليد شده را در حافظه ندارد ضروري اسـت بـا ت             

 فراگيرندگان به را نحوي آموزش دهيم كه توانايي حل مسئله و گشودن             ،شرايط

اسـتفاده از روش يـادگيري فعـال ميـزان         . گره ها و معـضالت را داشـته باشـند         

رشـد  ( تربيت افرادي با توانايي انديشه انتقـادي و خالقـي را افـزايش مـي دهـد                  

دريس مي توان از كـار و بحـث         از روشهاي فعال ت   )  ١٣٧٣تكنولوژي آموزشي ،  

  . نام برد...  پرسش و پاسخ، اكتشافي و، بارش مغزي،گروهي



  

وري آجمـع   « تكليف شـب عبـارت از فعاليـت هـاي ماننـد،           ،در يادگيري فعال        

.. و» آزمـايش كنيـد   «  ، »بـسازيد « بپرسيد و به همكالسان خود بگوييد،     » اطالعات

هايي كه در كتابهاي علوم دوره ابتدايي       فعاليت  .موزان بايد انجام دهند   آكه دانش   

و راهنمايي آمده، براي اين كار بسيار مناسب است، در صـورتي كـه در شـيوه                 

  .شود   استفاده مي... از تكاليفي مانند رونويسي وتريادگيري سنتي بيش

  يادگيري،  به ارزشيابي فعاليت هاي دانش آمـوزان           -در روش فعال ياددهي         

وجه بسياري مبـذول مـي شـود در ايـن نـوع ارزشـيابي، بـه                 در كالس درس ، ت    

ارزشيابي مهارت ها و نگرش ها به اندازه ارزشيابي از دانستني ها اهميـت داده               

 امتحان پايان ثلث بخـش اصـلي   ،)سنتي (مي شود در حالي كه در روش انفعالي    

 رشـد . (ارزشيابي است و در آن تنها بر ارزشـيابي از دانـسته هـا تاكيـد دارنـد                  

  ) ٧٩آموزش راهنمايي ،تابستان 

  

رشـد  ( :)روش نـوين و فعـال     (و يادگيري   ) سنتي(مقايسه روشهاي ياددهي   -٤-٢

  ) ٧٩ تابستان ،آموزش راهنمايي

  

  :) انفعالي و غير فعال(روش سنتي  -الف 

  

 مـي   و دانش آموزان مفاهيم، تجربه ها و قوانين را مي خوانند، حفظ مي كننـد              -١

  .پرند كوشند كه به خاطر بس

 دانش آموزان مطالب مختلف را در ذهن خود نگه مي دارند و هنگام پرسـش                -٢

  . و پاسخ ، مطالب حفظ شده را باز گو مي كنند

 معلم اغلب با روش سخنراني درس مي دهد و كوشش مي كند ، همه جزييات               -٣

تمرين مي دهـد و     . او درصورت لزوم، شكل مي كشد     .را مطرح كند و پاسخ دهد       



  

 . حل تمرين ها كمك مي كند و با مثالهاي متعدد مفاهيم را توجيه مي كند               خود به 

  . به عبارت ديگر ، نقش حل المسائل را براي دانش آموزان ايفا مي كند

 معلمان اغلب جزوه مي گويند و مطالب كتـاب را خالصـه مـي كننـد و دانـش       -٤

  . اموزان را به طرف استفاده از كتابهاي حل المسائل سوق مي دهند

 معلم به كالس تكليف مي دهد، يا از دانش آموزان مـي خواهـد موضـوعي را            -٥

رونويسي كنند و يا خود به تجربه دست مي زند و دانش اموزان در ايـن فراينـد                  

  .تماشاچي هستند

مـوزان سـاكت و ظـاهرا       آكامال فعال اسـت و دانـش         آموزش   صحنهدر معلم   -٦

  .گوش مي كنند،جزوه مي نويسند 

 و كسب دانستني هاي ات محفوظر روش هدف ياد دادن است و تكيه ب        در اين  -٧

بـراي  »  دكتـر -مهندس «ضروري و غير ضروري، محصول روش سنتي تربيت      

  .تصدي مشاغل در جامعه است 

  

  :)فعال ( روش نوين آموزش  -ب

  

موزان ضمن انجـام فعاليـت هـا و ياكـسب تجربـه در توليـد مفـاهيم                  آ دانش   -١

  . ورند آرتجربه را به دست ميهور مستقيم نتايج  شركت دارند و به ط

 دانش آموزان با تمام افراد گروه خود به بحث و گفتگو مي پردازنـد و افـراد                  -٢

 نظرات خود را با گروه    ،گروه ها، هنگام گزارش به جمع     .گروه با هم كار مي كنند     

  .هاي ديگر مقايسه مي كنند وبسياري از مطالب را از يكديگر مي آموزند 

 معلم راهنمايي يادگيري است و به جاي پاسخ مستقيم به پرسش هاي متعدد              -٣

ن كـه    آ نها را به طرف پاسخ صـحيح هـدايت كنـد و بـه جـاي               آاز دانش آموزان    



  

 و دانش آموز را بـه        كند مشكل دانش آموز را حل كند سعي دارد كه طرح مساله          

  .انديشيدن و فكر كردن عادت مي دهد

 را بطريقـي     هـا  او پرسـش  . ان پاسخ كليشه اي نمي دهـد       معلم به دانش آموز    -٤

ش فقط داراي   سمطرح مي كند كه قابل بحث در كالس باشد و به عبارت ديگر پر             

  . يك پاسخ نباشد، تا فرصت گفتگو براي همه دانش آموزان فراهم آيد

دانش را تشويق مي كند كه در بـاره موضـوعي انتخـابي از ديگـران              هر معلم   -٥

گيرد، اطالعات دريافتي را جمع آوري كند و پس از بحث در گروه             بپرسد، كمك ب  

  .نتايج را به جمع گزارش دهد

موزان در صحنه آموزش فعاليت مي كنند و معلم راهنما و ناظر است             آ دانش   -٦

.  

 در روش فعال هدف يادگيري است، به طوري كه دانش آمـوز بـه يادگيرنـده           -٧

  .اي مادام العمر تبديل مي شود

  

  :  علمي در آموزش علوميفعاليت ها -٥-٢

  

 لي بايد از جنبه هاي انساني و حقيقت       يفعاليتهاي علمي، در تمام دوره هاي تحص      

  جويي

و نقشي كه علم به عنوان ابزاري براي مبـارزه بـا جهـل دارد               .مورد توجه باشند  

تا بتواند سهم موثري بـراي تربيـت هدفمنـد نـسل آينـده              ،  مورد تاكيد قرار گيرد   

  . باشدداشته

  :اجراي فعاليت هاي علمي دانش آموزان به نتايج زير را به بار خواهد آورد

   ايجاد يادگيري واقعي به جاي حفظ حقايق علمي -١

   ايجاد فرصت براي حل مسائل از طريق تفكر انتقادي و خالق -٢



  

   رشد ظرفيت و توانايي دانش آموزان متناسب با تفاوت هاي فردي -٣

  مي دانش آموزان و تربيت افرادي اليق و كاردان  پرورش تفكر عل-٤

نجا كه فعاليت هاي علمي به زمينه و جايگاهي مناسب براي بروز و ظهور        آاز      

  كـه  توانمندي ها و ارائه راه حل ها  نياز دارد،  در ايـن قـسمت پـژوهش بـرآنيم                   

طرز تشكيل آزمايـشگاه و تنظـيم آزمـايش بـراي فعاليـت هـاي علمـي را مـورد            

  . سي قرار دهيمبرر

  

  : تعريف آزمايش -٦-٢

  

 خاص برابر نقشه اي از پيش تعيين      يوردن شرايط آمنظور از آزمايش فراهم         

 براي بروز اتفاقي احتمالي كه با آن بتوان بـه فهـم مـسئله اي دسـت                  ،شده است 

يك آزمايش ممكن است فقط جواب ساده اي را         . حل مشكل را ارائه كرد     يايافت و 

  .توان به كشف موضوع مهمي نايل شد  لي با مجموع چند آزمايش ميارائه كند و

اغلـب  .زيربناي تمام آزمايش ها عالقه به درك مطالب وكنجكاوي انسانها است    

 رازهــاي نهفتــه درطبيعــت از مجــراي پژوهــشگران بــراي كــشف و دانــشمندان

بـه سـبب اهميتـي كـه تـشكيل آزمايـشگاه در توسـعه و                .آزمايش وارد شده اند   

 و يسترش علوم دارد، ما را به اين مهم هدايت مي كنـد كـه در مراكـز آموزشـ           گ

 جايگاه مناسبي براي آزمايش مسائل علمي پيش بينـي كنـيم و             ، تربيتي -فرهنگي

 ،قمـي فـر   .(فرصت مناسبي براي تقويت كارايي دانـش آمـوزان در نظـر بگيـريم             

  )١٣شماره  تكنولوژي آموزشي ،

   

  :گاه در مدارس هدف هاي تشكيل آزمايش -٧-٢

  



  

اهداف تشكيل  آزمايشگاه به عنوان مجموعه اي يـاري رسـان شـامل مـوارد                    

  : زير است 

 كمك بـه دانـش آمـوزان بـراي يـافتن پاسـخ پرسـش هـا،  كنجكـاوي هـا و                        -١

  )باال بردن سطح معلومات(معماهاي ذهني انها 

اهيم و  مـوزان تـا خـود بـه درك مفـ          آ فراهم كردن موقعيت هايي براي دانش        -٢

  اصول اساسي علم برسند 

 آزمودن فرضيات و روشهاي گوناگون حل مشكل و تشخيص موارد درست            -٣

  .از نادرست و يا خوب از بد 

لي براي رسيدن به برخي نگرش هـا و عـادات           م كسب مهارت هاي ذهني و ع      -٤

  مطلوب 

  . مورد استفاده ي ايجاد تغيير و تنوع در روشهاي آموزش-٥

حوه اجراي دستور العمل هاي مربوط به آزمايشگاه براي ارتقا و  آشنايي با ن-٦

  رشد مسئوليت پذيري 

 اختــصاص بخــشي از آموزشــگاه بــه طــرح هــا و كارهــاي ابتكــاري دانــش  -٧

  ) ١٣٠ شماره ،تكنولوژي آموزشي.( موزانآ

   

  :انواع فعاليت هاي آزمايشگاهي  -٨-٢

  

ن، مـا را بـراي برنامـه        آرايي   كـا   و تنـوع  و توجه به فعاليت هاي آزمايشگاهي        

زمايـشگاهي هـدايت و راهنمـايي مـي كنـد      آريزي و تامين امكانـات مـورد نيـاز     

  .شود وعامل موثري  در به ثمر رساندن اهداف فعاليت هاي علمي محسوب مي

   

  :فعاليتهاي انفرادي و جمعي دانش آموزان  -١



  

 به طوري كه    .شود   مي فعاليت هاي نظير كاركردن با مواد و امكانات را شامل             

  از طريق

بـراي  . موزان به فهم و يادگيري مفاهيمي از علوم نايـل خواهنـد شـد             آآن دانش   

استفاده مطلوب ازاين فعاليت ها بايداشيا و مواد بـه تعـداد مقـدار كـافي در هـر                   

  .آزمايشگاه وجود داشته باشد 

  

  : بررسي هاي آماري -٢

ايط متفاوت است و بايد نمونه هـاي        شامل انجام چند آزمايش يكسان در شر          

مورد نظر در مجموعه اي جمع آوري و مورد بررسي قرار گيرند، اين فعاليت ها 

 .(به فضاي مناسبي نيازمند است كه امكان چنين بررسي هاي را ميسر مـي كنـد              

 شـن،   ،بررسي بهترين خاك براي رشد يك گياه خاص كه از مخلوط خـاك رس               

  .)يك نمونه از اين فعاليت هاست ،خاك و برگ حاصل مي آيد

  

  :  بررسي و فعاليت هاي صحرايي-٣

 در بيرون آزمايشگاه    ،شود    اين فعاليت ها كه به اصطالح صحرايي ناميده مي            

صورت مي گيرد،  براي مثال، كار با برف پرورش موجودات آبزي فعاليت هاي              

  ...ساده كشاورزي و

   

   : وري و نگهداري موجودات زندهآ جمع -٤

 كـه شـامل     خاصـي جمع آوري و نگهداري موجودات زنـده درمحفظـه هـاي                

آكواريوم براي آبزيان، محيط گلخانه اي براي گياهان و جعبه            :موارد زير است  

هاي شيشه اي بـراي حـشرات و موجـودات زنـده كوچـك آزمايـشگاهي، تهيـه                  



  

اري كلكسيون ها شامل گياهان خشك ،پروانه ها و حشرات خـشك شـده، نگهـد              

  ) ١٣٠ شماره ،تكنولوژي آموزشي(....  وجانوران در محلول هاي شيميايي

  

  

  : تنظيم فعاليت هاي آزمايشگاهي -٩-٢

  

دهي و  نوري شده بـا سـازما     آمطالب جمع   از  اگر بپذيريم كه علم مجموعه اي           

ارزيابي مناسب است، اين فرض به وجود مـي آيـد كـه دانـش آمـوزان در حـال        

 فعاليـت هـاي   .د و همواره فعاليت هاي علمي انجام مي دهنـد         آموزش علوم هستن  

آزمايشگاهي عالوه بر برداشتن چنين زمينـه اي داراي مـسير مـشخص، تنظـيم               

شده و معقولي هستند و جمـع آوري مطالـب در نهايـت همـراه بـا دسـتاورهاي                   

شوند و    دانشي مناسبي هستند كه در اين زمينه با مفاهيم دقيق علمي آميخته مي            

ن دانش آموز را به سمت بهـره وري از دانـستني هـاي دانـشي خـود سـوق                     ذه

  .خواهند داد

ري يدر اين صورت است كه تجربه هاي آزمايـشگاهي بـراي كمـك بـه يـادگ                    

 اين نقش از طريق فراهم كـردن فرصـت بـراي            .كودكان نقش مهمي ايفا مي كنند     

 ،طالعــاتوري اآ جمــع ،ردنكــكــسب مجموعــه اي از مطالــب ازطريــق تمــرين  

 و پديده هاي    هاگيرد و به رويداد     سازماندهي و ارزشيابي آن مطالب صورت مي      

  . شود  منتهي مييخاص

  

 مقدار كنترلـي     و به هر حال تنظيم فعاليت هاي آزمايشگاهي براساس مقصود            

اين روشهاي متفاوت عبارتند از     .شود    است كه در طي مراحل آزمايش اعمال مي       

 :  



  

  

   :تي حرك–هاي رواني  ايجاد مهارت -١

 از نـوعي     اسـتفاده  زطـر يـا   ... و تطبيـق    مقايسه ،   ،  اندازه گيري   در نظير تمرين     

كار با يـك وسـيله ماننـد سـطح شـيب دار،              يا.... ابزار مثل ذره بين، تلسكوپ و       

  .نقش معلم در اين نوع فعاليت اعمال كنترل است ... تخته الكتريكي و

  

  : قبال معلم انجام داده يا در كتاب آمده است  تاييد مفاهيم و اصولي كه-٢

؛  ايـن نـوع فعاليـت مـساله        نقش معلم از نظر كنترل شبيه روش اول است در             

  موارد مورد

نياز ،روش كاري كه بايد دنبـال شـود و نـوع داده هـا همگـي بـه شـاگرد ارائـه                       

 آن قبال شود و دانش آموز با راهنمايي معلم آزمايشي را انجام دهد كه نتيجه    مي

   .دشو اعالم شده است و به وسيله اين آزمايش تاييد مي

  

  : ايت شده داكتشاف ه -٣

اين روشي است كه به فعاليت كشف كردن راهنمايي شده نيز مرسوم است و     

تـا روابـط ميـان داده هـا را           شـوند   با استفاده از آن دانش اموزان راهنمايي مـي        

در ايـن   . ورند كه قبال ناشناخته بـوده اسـت        آ دريابند و بتوانند تعميمي به دست     

اليت آزمايشگاهي ميزان نظارت معلم بسيار زيـاد اسـت و بـا ارائـه چنـد                 عنوع ف 

موزان ميخواهد داده ها را بررسي كنند تا به نتيجـه اي تاييـد        آآزمايش از دانش    

   .شده دست يابند

  

  : هدايت تجارب  -٤



  

مـوزان  آشـود وكـار دانـش          مـي  دراين روش فقط مساله مورد بررسي ارائـه           

چون هر فرد روش خاصي خود را       .پروراندن روشهاي جمع آوري داده ها است      

مـي  براي جمع آوري داده ها و در نتيجه راه حـل خاصـي بـراي حـل مـساله بر                   

  .شود ي و فردي ارائه ميهافگزارش مشاهدات و تجارب به طور ش.گزيند

   

   :كاوشگري -٥

 بـار   مييت معلـم بـه حـداقل ممكـن مـي رسـد و تمـا                هـدا  ،وع فعاليت  ن نيا در    

مــوز آعهــده دانــش بــه وري اطالعــات و تــدوين آن  آجمــع ،مــسئوليت بررســي

موز فرصـت مـي دهـد تـا حواسـش را بـر روي               آاين نوع فعاليت به دانش      .است

ن را شناسايي كرده و متمركز كند و مهارت ها و مطلبـي را              آمساله اي كه خود     

تكنولـوژي آموزشـي ،   .(براي حل مساله بـه كـار گيـرد    كه قبال كسب كرده است      

  )١٣٠شماره 

  

  : موزان در انجام آزمايشاتآاهميت شركت دانش  -١٠-٢

  

نها اغلب بهتر آكودكان در بيان هدف و مفهوم آزمايش بايد معلم را كمك كنند    

از معلم مي توانند اين هدف را به طريقي بيان كننـد كـه رقابـت بيـشتري ايجـاد                    

 آزمايش درسي بـراي كودكـان مفهـوم    ،قتي مطلب به اين شكل بيان شده  شود و 

   .گيرد ق تري بخود ميــعمي

كودكان مي توانند در طرح ريزي آزمايشهاي درسي دستيار خوبي باشند اين   

عمل داراي مراحل فراگيري و روش هاي فراگير متعدد و با ارزشي است مثال 

 آنها ممكن است .ا بخوانند و بحث كنندآنها ممكن است اصول علمي  مورد نظر ر

نها آ .نجام آزمايش درسي پيشنهاد كننداابراي  راه ها و وسايل مختلفي ر



  

توانند براي  نها ميآتوانند مشاهدات و دانسته ها را جمع آوري و مرتب كنند مي

   . ...وصحت نتايج و يافته هاي خود طرح بريزند

موزان اجاز دهد كه خودشان آزمايشها درصورت امكان معلم بايد به دانش آ    

توانند به   يك يا دو دانش آموز مي، ممكن نيستملرا انجام دهند و اگر اين ع

 اين امتياز بايد همگاني باشد به طوري كه تمام كودكان .موزگار كمك كننآ

  . فرصت شركت داشته باشند

ننـد  توامـي    خـود    انمـوز آباالخره معلم بايد در نظر داشـته بايـد كـه دانـش                  

 و مـسائل ديگـري را   ها اغلب اوقات يك آزمـايش سـوال  .نندكغاز  آآزمايش ها را    

 معلم بايد از ايـن      .د كه مستلزم تحقيقات و طرح ريزي اساسي است        شپيش مي ك  

تواننـد در تمـام       موقعيت استفاده كند زيرا دراين صورت است كـه كودكـان مـي            

امتيازي ديگري نيز دارد بـدين      مراحل مساله شركت موثر داشته باشند اين كار         

معني كه رقابتي را بين كودكان مخـصوصا كودكـان بااسـتعداد بـه وجـود مـي                  

  .وردآ

  

  

    ١:  ويژگيهاي جمعيتي استان سيستان و بلوچستان-١١-٢

  

 كيلومتر مربع مساحت در جنوب ١٨٧٥٠٢    استان سيستان و بلوچستان با 

 ٧ داراي ١٣٧٠د در سال شذقي كشور واقع شده است و با تقسيمات جدي

  . دهستان مي باشد٩٢ بخش و ٢٩ شهر و ١٦شهرستان ، شامل 

 تعداد خانوار دراين ١٣٧٥    براساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن سال 

 استان
 
 



  

--------------------------------------  
  ١٣٧٨ آمار نامه استان ،١

 ٨٧٥٤٨٨ازكل جمعيت .  نفراست١٧٢٢٥٧٩ و جمعيت استان برابر با ٢٨٩٩٠٧

 درصد ساكن در نقاط شهري ١/٤٦ نفر زن بوده اند كه ٨٤٧٠٩١نفرمرد و

تراكم جمعيت در .  درصد ساكن درنقاط روستايي وغيرساكن بوده اند٩/٥٣و

  . نفر در هر كيلو متر مربع است٢/٩اين استان 

 ٣/٥٧ نفر مي باشد، ١٤٠٢٠٦٨ ساله و بيشتر استان كه ٦    از كل جمعيت 

 درصد را بيسوادان و اظهار نشده تشكيل ميدهند و ٧/٤٢صد را باسوادان و در

 ٣/٤٦ درصد و در مناطق روستايي ٧/٧٠نسبت با سوادي در مناطق شهري 

  .درصد بوده است

 نفر مي باشد، ١١٦٠٢٩٩ ساله وبيشتر استان كه ١٠ همچنين از كل جمعيت 

 نفر ديگر وضع ١٣٢٠١ نفر غير فعال بوده و ٨٠٠٥٧٩ نفر فعال و ٣٤٦٥١٩

 ٩ درصد شاغل و ٩١از كل جمعيت فعال .فعاليت واشتغالشان اظهار نشده است

  .درصد بيكار بوده اند

  

  : آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان-١٢-٢

  

 منطقه آموزشي ميباشد ٣١    آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان داراي 

  نفر مي ٥٠٥١٠٣ تعداد  ٨٠-٨١و آمار دانش آموزان استان در سال تحصيلي 

  آمار دانش .باشد 

كه از .  نفر مي باشد٢٠٠٦٠آموزان دوره تحصلي راهنمايي در مدارس دولتي 

  اين تعداد،



  

 نفر در پايه سوم ٣٥٦٠٨  نفر در پايه دوم و ٣٨٣٩٤ نفر در پايه اول،٦٤٠٥٨

براساس اين آمار از مجموع دانش .راهنمايي مشغول به تحصيل  بو ده اند

  .   نفر دختر مي باشند٤٨٩٨١ نفر پسر و ٧١٠٧٩ن مقطع راهنمايي ، آموزا

  

  

  

 
 
 
  

  پيشينه تحقيق

  

   :تحقيقات انجام شده پيرامون مساله -١٣-٢

  

با مراجعه به پژوهشكده تعليم و تربيت و كتابخانه هاي مختلف بـه تحقيقـاتي                  

  :شود در اين زمينه برخورد كردم كه به نتايج آنها اشاره مي

   

 بررسي ميزان استفاده دبيـران علـوم تجربـي مـدارس            «تحقيقي تحت عنوان   -١

 توسط »راهنمايي پسرانه زاهدان از كتب روش  تدريس و وسائل كمك آموزشي        

 انجـام   ٧٦آقاي حسين كيخا به عنوان پايان نامه جهت اخذ كارشناسي در سـال              

 و  هكردمحقق در اين پژوهش از پرسشنامه روش مصاحبه استفاه          .پذيرفته است 

 مـشغول بـه كـار       يموزشآ واحد   ٣٧ نفر كه در     ٥٣حجم نمونه مورد نظر محقق      

  .بوده است بوده اند در نظر گرفته شده است و روش تحقيق نيز توصيفي 



  

دبيران اظهـار نمـوده انـد كـه در          % ٩٢نتايج  اين پژوهش نشان داده است كه             

استفاده از وسايل    درصد   ١٠٠نها وسايل كمك آموزشي وجود دارد و        آمدرسه  

نان آدبيران اعالم نموده اند كه در مدرسه % ٨٤ .كمك آموزشي را تاييد كرده اند

آزمايــشگاه علــوم وجــود دارد و مدارســي كــه آزمايــشگاه ندارنــد اكثـــرا        

 .جديدالتاسيس هستند و در مدارس غير انتفاعي كمتر به اين هم توجه شده است           

براي انجام آزمايش توسط خودشـان      دبيران به دانش اموزان خود فرصت       % ٤٠

  .مي دهند

مهمترين داليل عدم استفاده از وسايل كمك آموزشي از نظـر               در اين مطالعه ،   

زمايـشگاه  آوزان و كمبـود فـضاي       مدبيران وقت گير بودن تعداد زيادي دانش آ       

 درصد دبيـران ميـزان اسـتفاده از آزمايـشكاه را            ٤٢ دراين پژوهش    .بوده است 

كم از آزمايشگاه استفاده مـي      % ٨به طور متوسط و     % ٥٠كرده اند و    زياد اعالم   

موزان و نيز توانايي معلـم در بكـارگيري         آ به نظر مي رسد آمار دانش        .كرده اند 

يي و اثـر بخـشي ايـن ابـزار نقـش مهمـي در ميـزان               آوسايل و اعتقاد به او كـار      

  )١٣٧٦كيخا،.(استفاده دبيران از وسائل دارد

   

 تحت عنوان بررسي ميزان استفاده از آزمايـشگاه در مـدارس            تحقيق ديگري  -٢

راهنمايي استان س وب توسط آقاي دوست محمد باراني و نظام الدين تمجيدي             

 ٦٠ در اين تحقيق تعـداد       .به عنوان پايان نامه دوره كارشناسي انجام شده است        

 ،خـاش ، زابـل    ، زاهـدان  هاي آموزشـگاه شهرسـتان    ١٨٧نفر ازدبيـران شـاعل در       

 ايرانشهر و چابهار مسئولين آزمايشگاه هاي مركزي شهرسـتان هـاي            ،راوانس

 نمونه به صورت تصادفي انتخاب شـده        .فوق الذكر مورد مطالعه قرار داده است      

   .وري اطالعات پرسشنامه مي باشدآو ابزار جمع 

  : نتايج حاصل از اين پژوهش به شرح زير مي باشد



  

 و نبـودن وسـايل و امكانـات الزم          عدم شـرايط فيزيكـي مناسـب محـيط كـار           -

 در مواردي عدم استفاده از امكانـات آزمايـشگاهي           و  باعث كاهش  ،آزمايشگاهي

  .موجود ميگردد

 الزم را   ءمديران و مسئولين نسبت به تهيه و كاربرد وسايل آزمايشگاهي بهـا            -

   .نمي دهند

ــي و    - ــاي آموزشــي دروس علم ــين در شــيوه ه ــار معلم ــت و ابتك ــدم خالقي ع

واردي عـدم مهـارت و آشـنايي الزم دبيـران علـوم در اسـتفاده صـحيح از                   درم

 مـي    موجـود  امكانات آزمايشگاهي از عوامل مـوثر كـاهش اسـتفاده از امكانـات            

   .باشد

امـر آزمايـشگاه  در قبـال دبيـران بـي             عدم تمايز بين دبيران فعال و خالق در       -

يجي رغبت دبيـران    توجه به اين مسئله از سوي مديران اجرايي باعث كاهش تدر          

  )١٣٧٥باراني ،(. مي گرددش هافعال نسبت به انجام آزماي

  

تحقيقي تحت عنوان بررسي داليل بي توجهي به فعاليت هاي آزمايـشگاهي و             -٣

نحوه ايجـاد عالقـه در دبيـران و دانـش آمـوزان در جهـت اسـتفاده از امكانـات              

يقـات اداره كـل   ريمـاني در شـوراي تحق  نخانم  وقاي بهنام   آآزمايشگاهي توسط   

اين تحقيق با تعداد نمونـه      .آموزش و پرورش آذربايجان شرقي انجام شده است       

بــه صــورت  و آموزشــگاه ١٢٦ منطقــه و ٩ معلــم در ٢١٥مــوز و  آ دانــش٧٢٠

 مقايسه اي انجام شده است نتايج حاصل از اين تحقيق بـه شـرح    -توصيفي علي 

   :زير مي باشد

  خدمت براي آزمايشگاه بودند  همه معلمان معتقد به آموزش ضمن -

  . صد آزمايشگاه ها فاقد سيستم تهويه و ظرفشويي و ميز كار بود در٥٠ -

  .ظرفيت آزمايشگاه براي كل دانش آموزان كم است -



  

  .كنند از معلمان از آزمايشگاه استفاده مي درصد٣٦  -

  .كنند  سال، بيشتر از آزمايشگاه استفاده مي١٥معلمان با سابقه بيشتر از  -

  .دانند هاي عملي را براي ايجاد توان مناسب مي معلمان آموزش% ٤٠  -

روحيه كنجكاوي دانش آموزان ـ به علـت عـدم پيـروي معلمـان از روش       -

 )١٣٧٣بهنام ،(. آموزش آزمايشگاهي پايين آمده است

  

بررسي عوامل بازدارنده آموزگاران از فرايند «ـ تحقيق ديگري تحت عنوان ٤

توسط آقاي پرويز مشايخي » فرايند ياددهي ـ يادگيريتكنولوژي آموزشي در 

  .در استان مازندران انجام شده است

اين تحقيق بصورت توصيفي و روش آماري استنباطي با استفاده از پرسشنامه 

نتايج حاصل از اين پژوهش .  معلم ابتدايي انجام شده است١٢٠٠با حجم نمونه 

ز به اهميت و ضرورت تكنولوژ ي دهد كه بسياري از آموزگاران هنو نشان مي

  .اند  پي نبرده و اكثراً با مفهوم تكنولوژي آموزشي آشنا نشدهيآموزش

را )  ـ موضوع مدار مدارمعلم(همچنين بسياري از آموزگاران روشهاي سنتي 

بعضي از معلمان .گيرند  به كار مي،به علت اينكه اجراي آن برايشان ساده است

اي روشهاي فعال از طريق تكنولوژي آموزشي در به علت پر دردسر بودن اجر

همچنين مهمترين داليل معلمان براي . دهند تدريس حوصله كافي به خرج نمي

آزمايشگاه ، (عدم استفاده از تكنولوژي آموزشي، عدم وجود امكانات فيزيكي 

و تجهيزات  آموزشي، عدم تطبيق حجم محتوا با ميزان ساعت تدريس ) كارگاه

  )٧١-٧٢مشايخي . ( استهفتگي، بوده

بررسي و مطالعه علل عدم استفاده از امكانات «ـ تحقيق ديگري با عنوان ٥

در استان مركزي توسط آقاي » آزمايشگاهي در آموزش دروس علوم تجربي

  .هاشمي مقدم انجام شده است



  

انجام شده )  معلم ٦٤ دانش آموزان و ٢٩٢( نفر ٣٦٧اين تحقيق با حجم نمونه 

هاي  دانش آموزان اجراي فعاليت% ٥٧دهد كه   حاصل از آن نشان مي نتايج.است

هم دانش . اند آزمايشگاهي را در آموزش و يادگيري علوم تجربي مؤثر دانسته

هاي آزمايشگاهي در  آموزان و هم معلمان نگرش مثبتي نسبت به تاثير فعاليت

  )١٣٧١،هاشمي مقدم (. اند بهبود يادگيري علوم تجربي ارائه نموده

  

بررسي چگونگي استفاده دبيران مقطع متوسطه نظري «ـ تحقيقي تحت عنوان ٦

شهر اصفهان از وسائل كمك آموزشي و نظرخواهي در مورد  عامل عدم 

توسط خانم پروين عباسي انجام شده » استفاده آنان از وسائل كمك آموزشي

ل كمك در اين تحقيق ، محقق به بررسي مشكالت عدم استفاده از وساي. است

گويد چرا با وجود   آموزشي بوسيله دبيران شهر اصفهان پرداخته است و مي

سابقه بيش از نيم قرن استفاده از وسائل كمك آموزشي در نظام تربيتي ايران 

كه قاعدتاً بايد حالل بسياري از مشكالت آموزشي باشد، هنوز بسياري از 

  اند؟ مشكالت تحصيلي منتفي نشده و يا حداقل كاهش نيافته

نظران  نتايج حاصل از اين پژوهش نگرش سنتي بعضي از محققان و صاحب

كند و نتيجه  آموزشي را به علل عدم استفاده از وسائل كمك آموزشي رو مي

رد كه متأسفانه بسيار از اين صاحب نظران در ايران تحت تأثير مطالعات يگ مي

ن و دبيران كشور را و تحقيقات صورت پذيرفته در ساير كشورها، جامعه معلما

دانند و به عواملي  در عدم به كارگيري مؤثر از وسائل در مدارس مقصر مي

چون فقدان فرهنگي ـ فقدان ايمان، عادت ديرينه عدم آگاهي، كمبود معلم آگاه و 

  .كنند غيره اشاره نمي

نتايج حاصل از اين تحقيق حاكي از اين واقعيت است كه وسايل آموزشي در 

 كمبود وقت معلمان، عدم ،كتب درسي زياد ر اندك است، حجم مدارس بسيا



  

ارزشيابي مؤثر از دبيران استفاده كننده از وسائل و تشويق آنان، بارزترين 

. (  است كه باعث عدم استفاده آنان از وسايل كمك آموزشي شده استيداليل

  )١٣٧١،عباسي

  

ش آموزان نبيران و دبررسي نحوه ايجاد عالقه در د«ـ تحقيق ديگري با عنوان ٧

 توسط» در جهت استفاده بهتر از امكانات آزمايشگاه در درس زيست شناسي

اين تحقيق با .  انجام شده است٧٦جعفري در استان تهران در سال خانم 

 دبير و ٣٠( نفر ٧٥٩استفاده از پرسشنامه و بصورت مصاحبه و با حجم نمونه 

نتايج . انجام شد)  دبيرستان١٦(در دبيرستانهاي تهران )  دانش آموز٧٢٩

  . باشد حاصل از اين تحقيق به شرح زير مي

ـ تشكيل كالس در محل آزمايشگاه از نظر دبيران ايجاد عالقه بيشتري در دبير 

  .نمايد جهت استفاده از وسايل آزمايشگاهي مي

 اكثر دبيران گذراندن دوره ضمن خدمت در استفاده از وسايل آزمايشگاهي را -

  .دانند مؤثر مي

اكثر دبيران برگزاري مسابقات آزمايشگاه را موجب استفاده بيشتر از وسايل -

  .دانند آزمايشگاهي مي

باشند و انجام  مند به استفاده از آزمايشگاه مي اكثر دانش آموزان عالقه-

  .دانند آزمايش را در يادگيري درس و ايجاد عالقه مؤثر مي

يل آزمايشگاه را در باال رفتن نمره مؤثر اكثريت دانش آموزان استفاده از وسا-

اند و بيش از نيمي از دانش آموزان برگزاري مسابقات آزمايشگاهي را  دانسته

  )١٣٧٦ ،جعفري . (اند در ايجاد عالقه به استفاده از آزمايشگاه مؤثر دانسته

  



  

شناسي بر ميزان  اثر انجام آزمايش در درس زيست«ـ تحقيق ديگري با عنوان ٨

ي دانش آموزان در اين در س در پايه دوم علوم تجربي دبيرستانهاي يادگير

نتايج حاصل از اين تحقيق . توسط آقاي چهرازي انجام شده است» رامهرمز

دهد كه دانش آموزان پسر و دختري كه با انجام آزمايش درس را فرا  نشان مي

سي شنا اند تحصيلي بهتري نسبت به دانش آموزاني كه تدريس زيست گرفته

همچنين بين دانش آموزان پسر و . دهد اند نشان مي بدون انجام آزمايش داشته

اند از نظر عملكرد تحصيلي تفاوتي  دختر كه درس با انجام آزمايش فرا گرفته

   ) ي ازچهر. (وجود ندارد

  

بررسي و ارزشيابي تأثير آموزش تجربي «ـ تحقيقي تحت عنوان ٩

» گيري دانش آموزان دبيرستانهاي تهراندر درس فيزيك بر ياد) آزمايشگاهي(

نتايج حاصل از اين .توسط آقاي شمس الدين هاشمي مقدم انجام شده است

) تجربي(له حاكي از آن است كه دانش آموزاني كه تدريس آزمايشي عمطا

عملكرد تحصيلي بهتري نسبت به دانش آموزاني كه ) فعال يا غيرفعال(اند  داشته

  .دهد  نشان ميتدريس معلم محور داشتند

آموزاني  كه تدريس آزمايشي فعال دارند نسبت به دانش آموزان  همچنين دانش

هاشمي . (كه تدريس آزمايشي غيرفعال دارند عملكرد تحصيلي بهتري دارند

  )مقدم

  

در » علل عدم كارآيي مطلوب آزمايشگاههاي مدارس«ـ تحقيقي با عنوان ١٠

دهد كه جهت   اين پژوهش نشان مينتايج حاصل از. هرمزگان انجام شده است

  : بهبود كار آزمايشگاهها و كارآيي مطلوب آنها نكاتي را بايد در نظر گرفت

  . ر عادالنه در بين مناطق و مدارس توزيع گرددوـ وسائل جهت آزمايش بط١



  

بندي ساعت درس توجه و اهميت كافي را به درس آزمايشگاه  ـ در تقسيم٢

ه دانش آموزان جهت توزيع و يا گذراندن وقت اي باشد ك بدهند و به گونه

  .اضافي به آزمايشگاه بروند

 محل مناسبي را جهت آزمايشگاه انتخاب و در اختيار دانش آموزان قرار -٣

   .دهند

 برنامه ريزي صحيح و جامعي جهت ارزشيابي صحيح از كار آزمايشگاه -٤

   )دادي پور.(داشته باشند

  

م استفاده از امكانات آزمايشگاهي درمدارس  علل عد« تحقيقي با عنوان-١١

 توسط آقاي محمد »راهنمايي و دبيرستان هاي تجربي شهرستان فردوس

تاني انجام شده است نتايج حاصل از اين پژوهش به شرح زير سكرماني با غ

  : مي باشد

   اهميت و ضرورت وجود آزمايشگاه درمدارس و اثرات آن در ارتقا يادگيري -

اعات كار بيش از نيمي ازمتصديان آزمايشگاه با ساعاتي كه در عدم تطابق س-

  .آزمايشگاه هستند

  . اكثريت معلمين و دانش آموزان در فعاليت هاي آزمايشگاهي شركت ميكنند-

لي در درجه دوم مبيشتر تاكيد دبيران بر روي مطالب تئوري است و جنبه ع

  . اهميت قرار دارد

  ي كمبود وسائل و لوازم آزمايشگاه-

كرماني .( ميزان استفاده در دوره راهنمايي بيشتز مقطع متوسطه است -

  )باغستاني 

  



  

 بررسي مشكالت آموزش علوم تحربي در دوره «در تحقيقي تحت عنوان -١٢

كه توسط آقاي محمد كاظم عربي انجام »آموزش عمومي در استان خراسان 

   : نتايج زير به دست آمده است،شده

  لمان به مطالب كتابهاي درسي  عدم تسلط كافي مع-

  عدم تمرين و كسب مهارت در مراكز تربيت معلم حين تحصيل  -

كمبود وسايل آزمايشگاهي در مدارس و عدم وجود شرايط فيزيكي  -

   )١٣٦٨عربي ،.(مناسب در مدارس

  

 بررسي علل عدم استفاده از وسايل كمك «تحقيق ديگري با عنوان -١٣

يران در مدارس ابتدايي و راهنمايي تحصيلي آموزشي توسط آموزگاران و دب

 يافته هاي .ن دادي پور انجام شده استس توسط آقاي ح»در شهرستان رودان

ن جامعه تحقيق عدم احاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه دبيران و آموزگار

ي خود با نحوه بكارگيري وسايل كمك آموزشي را دليلي بر عدم استفاده يآشنا

هرچندكه برگزاري دوره هاي .(از اين وسايل نمي دانند مناسب و موثر 

آموزشي كوتاه مدت طرز تهيه و كاربرد اين وسايل را امري الزم و ضروري 

 بلكه عواملي از قبيل نبودن نظارت جدي و مستمر مسئولين خصوصا )مي دانند

  و كيت هاي موزشي از نحوه كار و فعاليت آزمايشگاه هاآمسئولين امور كمك 

  . باشند مي ود در مدارس بيشتر موثرموج

فقدان انگيزه كافي و الزم در بهره گيري از وسايل كمك : همچنين عواملي چون

 كه فعاليت قابل توجهي دارند با كساني كه به ي عدم تفاوت بين معلمين،آموزشي

فعاليت هاي علمي اهميت نمي دهند عدم وجود تشويق هاي الزم از طرف 

تن يك سيستم ارزشيابي مناسب از فعاليت هاي علمي  وجود نداش،مسئولين



  

داري مناسب از ر بهره بع مان،معلمان و مسائل اقتصادي و جاذبه هاي مادي

   .موزشي استآوسايل كمك 

لذا در مرحله اول عدم پيگيري و نظارت مستمر مسئولين و ساير بازديدگنندگان 

ه باعث مي گردد و از مدارس و درهر مرحله دوم عدم انگيزه معلمان است ك

دبيران و آموزگاران نتوانند حداكثر استفاده از وسايل اندك موجود در مدارس 

   )دادي پور(.را ببرند

  

 مي » يادگيري از راه تجربه«آقاي هوشنگ فتحي در مقاله اي تحت عنوان -١٤

نها كه آه بت دادن صلي و فرمم عجاوزان به انآماداركردن دانش ونويسد و 

 استراتژي نظام هاي جديد ،مندان تجربياتي را شخصا انجام دهندهمانند دانش

   .آموزش و پرورش است

 مانند (در اين نظام به جاي آنكه جمله ها و عبارات قلنبه و سلنبه علمي

نان مي خواهند با آ از ، را به دانش آوزان تحميل كنند..)و گشتاور،اصطكاك

   .ها بكنندنتيجه گيري،دهندمي تجربه هايي كه خود انجام 

وسايل كمك آموزشي انجام آزمايشات به سبب فعال كردن حواسي مختلف 

موزان امر آموزش را واقعي تر علمي تر و دلپذيرتر مي سازند و به آدانش 

خاطر ايجاد شرايط مناسب آموزشي در كالس درس سبب تشويق دانش 

د اموزان به كسب تجربه هاي آموزشي از طريق مشاهده كشف از و كاربر

  )٦٧رشد تكنولوژي آموزشي ،اسفند(.شود علمي آموخته مي

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روش شناسي: فصل سوم 

  

   :داده هاي مورد نياز -١-٣

  



  

 از نظر معلمان علوم  تجربيميزان استفاده از آزمايشگاه در درس علوم -

  تجربي 

  انموزآميزان استفاده از آزمايشگاه در درس علوم تجربي از نظر دانش  -

  

  : ابزار جمع آوري داده ها  -٢-٣

  

  : شامل دو پرسشنامه محقق ساخته مي باشد 

 ٣١پرسشنامه اول جهت دانش آموزان مورد مطالعه مي باشد كه حاوي     

وال ئ س١١سوال و از دو قسمت تشكيل شده است قسمت اول پرسشنامه داراي 

وجود آزمايشگاه يك و سواالت عمومي مثل وجود يا عدم فبر اطالعات دموگرا

وال مربوط به ئ س٢٠ و قسمت دوم پرسشنامه كه شامل .است ...  ودرمدارس

  .استفاده از آزمايشگاه مي باشد

     اين قسمت پرسشنامه بصورت مجزا براي هر پايه تحصيلي طراحي شده 

بطوريكه با توجه به بر نامه زمانبندي تدريس ،آزمايشهاي كتاب علوم در .است 

ال براي هر پايه طراحي شده و پاسخگو در رابطه با انجام هر  سئو٢٠غالب 

براي هر پاسخ مثبت . آزمايش نظر خود را بصورت بلي يا خير ارائه مي نمايد

 ٢٠يك امتياز در نظر گرفته شده است كه در نهايت مجموع پاسخهاي مثبت اين 

رجه بندي كه با د.سئوال ، ميزان استفاده از آزمايشگاه در درس علوم مي باشد

  ومتوسط  كم ، خيلي كم،انجام شده ميزان استفاده از آزمايشگاه به صورت

  . شود  زياد گزارش مي

مانند نيز ،پرسشنامه دوم كه مربوط به معلمان علوم تجربي مي باشد     

 سوال ١٣ قسمت اول شامل .پرسشنامه اول از دو قسمت تشكيل شده است

 .پرسشنامه قبل مي باشدوال مانند ئ س٢٠عمومي و قسمت دوم 



  

  

  ): validity(روايي 

  

با استفاده ,     با توجه به اينكه ضروري ترين وعملي ترين شواهد روايي

با اتكا به داوري خبرگان و ,ازنتايج ابزارهاي سنجش و اندازه گيريهاي رواني

اوپنهايم (, )١٣٧٠,هومن(متخصصين وتجارب حرفه اي صورت مي پذيرد،

جهت اظهار نظردر مورد روايي ,ين پرسشنامه محقق ساخته بنابرا, )١٣٦٩,

محتوايي آن، دراختيار چند نفراز اساتيد متخصص و صاحبنظران با تجربه قرار 

كه نظر و پيشنهادات آنان در مورد حذف يا اصالح چند عبارت و پرسش . گرفت

  .اعمال گرديد

   

   ):Reliablity( پايايي

    
و در مقياسهاي اندازه گيري نگرش و ,بات است نشانه حتمي ث,  ضريب پايايي

, ثبات و پايايي و دقت آنها , هراندازه طول و تنوع آن بيشتر باشد, پرسشنامه 

چون .دشوار است, دستيابي به ثبات كامل , ولي در اين شرايط هم. بيشتر است

معموال عكس العمل , افراد به هنگام بر خورد دوباره با يك مقياس نگرش 

  . ي نشان مي دهندمتفاوت

از ضريب آلفاي ,      در اين مطالعه براي تعيين ضريب پايايي پرسشنامه 

 نفر از ٥٠كه اين ضريب براي مطالعه مقدماتي كه بر روي , كرونباخ استفاده شد

  .مي باشد%  ٨٤, جامعه آماري انجام شد 

  

  

  :روش انجام تحقيق  -٣-٣



  

   

) Cross sectional( ي ع و از نوع مقط تحليلي-اين تحقيق به صورت توصيفي    

  انجام

 اين تحقيق به دليل توصيف اطالعات مربوط به سواالت پرسشنامه و .شده است

 و به دليل تحليل و تعيين رابطه هاي ذكر شده در . توصيفي است٦ تا ١اهداف 

   . تحليلي مي باشد٤،٥،٦ و فريات ٧هدف 

   :جامعه آماري -٤-٣

  

ين پژوهش معلمان علوم تجربي مدارس راهنمايي و دانش جامعه آماري در ا    

اموزان مقطع راهنمايي استان سيستان و بلوچستان مي باشد تعداد دانش 

  . نفر مي باشد١٢٠٠٦٠اموزان 

   

   :نمونه حجم -٥-٣

  

با توجه به نتايج مطالعات قبلي و با استفاده از فرمول زير حجم نمونه به    

   :شرح زير محاسبه شده است
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 منطقه آموزش و پرروش در استان وجود دارد و با توجه ٣١باتوجه به اينكه 

 كه به روش نمونه گيري و فرضيات تحقيق تعداد نمونه تقريبا دو برابر ميباشد



  

 معلم ٩٤ همچنين تعداد . اين تحقيق مي باشد دانش آموزنمونه٧٩٠به اين ترتيب 

   .نيز در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند

  

  :روش نمونه گيري  -٦-٣

  

جهت انجام اين مطالعه ابتدا شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش به     

ترتيب مجاورت جغرافيايي ليست شدند سپس هر منطقه به عنوان يك خوشه در 

به روش )  منطقه١٦(و نيمي از اين خوشه ها )  منطقه٣١ (نظر گرفته شد

 انتخاب شده )منطقه( در هر خوشه )يكي درميان.( سيستماتيك انتخاب شدند

كه هر كدام (مدارس به ترتيب مجاورت جغرافيايي ليست شده و از بين مدارس 

 سپس .ازآنها انتخاب شدند% ١٠ به روش سيستماتيك )حكم يك خوشه را دارند

هر مدرسه به طور تصادفي يك كالس از هر پايه انتخاب در هر كالس در 

 دانش آموز جهت تكميل پرسشنامه ها ٥منتخب به طور تصادفي و سيستماتيك 

  .انتخاب شدند

همچنين در كالسهاي منتخب معلم علوم همان كالس نيز پرسشنامه مخصوص  

مدارس به طور  در انتخاب ،وري استآ الزم به ياد.معلم را تكميل نمودند

  . سيستماتيك نيمي از مدارس دخترانه و نيمي پسرانه انتخاب شدند 

با توجه به نمونه گيري انجام شده شهرستان هاي زاهدان ، زابل ايرانشهر     

 شيب آب ،جاوهرخاش نيك شهر سراوان و چابهار و مناطق آموزشي مي

 نمونه هاي جزء ياريت سرباز،بم پشت، بنت و دش، دلگان ،شهركي و نارويي،

 آموزشگاه در اين طرح ٥٣ منطقه آموزشي و ١٦اين مطالعه بودند و در مجموع 

   .شركت داشتند

  



  

  : چگونگي اجراي طرح  -٧-٣

  

جهت اجراي اين طرح پس از انتخاب مناطق و مشخص نمودن تعداد مدارس     

هيه در هر منطقه رابطي براي هر منطقه انتخاب شد و پس از توجيه رابطين وت

دستور العمل اجرايي طرح و توضيحات الزم در خصوص انتخاب كالسها و 

رابطين آموزش ديده به مدارس منتخب مراجعه نمودند و با ،موزان آدانش 

موزان پرسشنامه ها تكميل شد آاستفاده از پرسشنامه و مصاحبه با دانش 

  .معلمان علوم منتخب نيز پرسشنامه مربوط به خود را تكميل نمودند

   

  

  

  : شيوه تحليل اطالعات  -٨-٣

  

وري شده با استفاده از پرسشنامه ها پس ازكدگذاري از آداده هاي جمع     

  طريق نرم

  وارد كامپيوتر شده و با استفاده از شاخص هاي آماري ميانگينspsswinافزار 

 گروههاي  t-test و آزمون هاي آماري )جهت توصيف اطالعات(درصدد و

نتايج استخراج و تجزيه تحليل )جهت تحليل اطالعات (كوئرمستقل و كاي اس

% ٥ الزم به ذكر است سطح معني داري جهت تمامي آزمون ها .صورت گرفت

 ،جنس،تغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق سنمدر نظر گرفته شده است و 

 ميزان  وموزانآپايه تحصيلي دانش ، سابقه تدريس معلم ،مدرك تحصلي معلم

  . مي باشد، آزمايشگاهاستفاده از

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  



  

 تجزيه و تحليل يافته ها:  فصل چهارم 

  : توصيف اطالعات–الف 

تعداد ,به منظور بررسي ميزان استفاده از آزمايشگاه در درس علوم  تجربي 

,  منطقه ١٦ معلم علوم مقطع راهنمايي در ٩٤ دانش آموز مقطع راهنماي و ٧٩٠

يع دانش آموزان و معلمان در مناطق مورد نظر به شرح جدول توز.انتخاب شدند

  .زير مي باشد

  توزيع افراد مورد مطالعه در مناطق مختلف: ١جدول شماره 

 دانش آموز معلم

 تعداد درصد  تعداد  درصد

 مناطق

ف
دي
ر

 

 ١ زابل ٥٩ ٥/٧ ٧ ٤/٧

 ٢ شيب آب  ٤٤ ٦ ٥ ٣/٥

 ٣ شهركي و نارويي  ٤٤ ٦ ٨ ٩

 ٤ ر جاوه مي ٣٠ ٤ ٣ ٢/٣

 ٥ ١زاهدان ناحيه  ٩٠ ١١ ١٤ ١٥

٢زاهدان ناحيه  ٩٠ ١١ ١٥ ١٦  ٦ 

 ٧ خاش  ٩١ ١٢ ٩ ١٠

 ٨ دلگان ٣٠ ٤ ١ ١

  ٩  ايرانشهر ٧٤ ٩ ٦ ٤/٦

 ١٠  سرباز ٤٥ ٦ ٤ ٣/٤

 ١١  سراوان ٤٣ ٥ ٦ ٤/٦

 ١٢  بم پشت ١٦ ٢ ١ ١

 ١٣  نيك شهر ٣٠ ٤ ٢ ٢

 ١٤  بنت ١٥ ٢ ١ ١

 ١٥  چابهار ٣٠ ٤ ٥ ٣/٥

 ١٦  دشتياري ٥٩ ٥/٧ ٧ ٤/٧

 جمع ٧٩٠ ١٠٠ ٩٤ ١٠٠



  

يكي جهت دانش آموران و (  با توجه به اينكه در اين مطالعه از دوپرسشنامه 

ابتدا به نتايج حاصل از پرسشنامه , استفاده شده است ) ديگري براي معلمان 

  : دانش آموزان   مي پرداريم

 
  :پرسشنامه دانش آموز

دوم و سوم , انش آموز در سه پايه تحصيلي اول د٧٩٠در اين مطالعه تعداد 

و ماكزيمم و مينيمم سني ٤٥/١٣ميانگين سني دانش آموزان . راهنمايي انتخاب شدند

 ٣٨١ نفر پسر و ٤٠٩از مجموع دانش آموزان  . سال مي باشد١١ و١٧: آنان به ترتيب 

  .نفر دختر مي باشند

  

   

  توزيع  دانش آموزان بر حسب جنس: ٢جدول شماره 

 جنس تعداد درصد

 پسر ٤٠٩ ٥٢

 دختر ٣٨١ ٤٨

 جمع ٧٩٠ ١٠٠

  

48%

52%

پسر
دختر

  



  

  توزيع  دانش آموزان بر حسب جنس: ١نمودار شماره 

, در پايه تحصيلي اول %) ٣٣( نفر٢٦١, از مجموع دانش آموزان  مورد مطالعه 

   نفر٢٦

پايه تحصيلي سوم نيز در %) ٣٣( نفر٢٦١در پايه تحصيلي دوم و%) ٣٤(

كه در جدول زير  به تفكيك جنس آمده . مشغول به تحصيل بودند, راهنمايي 

 .است
  

  توزيع دانش آموزان بر اساس جنس و  پايه تحصيلي: ٣جدول شماره

  اول دوم سوم جمع

 جنس 

 تعداد ١٣٦ ١٣٥ ١٣٨ ٤٠٩

 درصد ٣٣ ٣٣ ٣٤ ١٠٠

 پسر

 تعداد ١٢٥ ١٣٣ ١٢٣ ٣٨١

 درصد ٣٣ ٣٥ ٣٢ ١٠٠

 دختر

 تعداد ٢٦١ ٢٦٨ ٢٦١ ٧٩٠

 درصد ٣٣ ٣٤ ٣٣ ١٠٠

 جمع

  

  

  توزيع  دانش آموزان در مناطق شهري و روستايي: ٤جدول شماره 

 منطقه تعداد درصد

 شهري  ٦١٦ ٧٨

 روستايي ١٥٨ ٢٠

  نا مشخص  ١٦ ٢

 سن



  

 جمع ٧٩٠ ١٠٠

  

 ١٥٨درمناطق شهري  و%) ٧٨( نفر٦١٦,از مجموع دانش آموزان مورد مطالعه 

  .  در مناطق روستايي مشغول به تحصيل بو ده اند%) ٢٠(نفر

  توزيع  دانش آموزان بر اساس نوع مدرسه : ٥جدول شماره

 نوع مدرسه تعداد درصد

 دولتي ٧٣٠ ٩٢

 غير دولتي ٦٠ ٨

 جمع ٧٩٠ ١٠٠

  

  

در مدارس , درصد دانش آموزان مورد مطالعه ٩٢,با توجه به جدول فوق 

  . در مدارس غير دولتي مشغول به تحصيل بو ده اند درصد آنان ٨دولتي و

  

  

  نظر دانش آموزان در خصوص وجود: ٦جدول شماره

  آزمايشگاه در مدرسه

 پاسخ تعداد درصد

 بلي  ٥١٢ ٦٥

 خير ٢٧٨ ٣٥

 جمع ٧٩٠ ١٠٠

  



  

 درصد دانش آموزان اظهار ٦٥ با توجه به جدول فوق مشاهده مي گردد كه 

 درصد ٣٥وجود دارد و,اتاقي به نام آزمايشگاه داشته اند كه در مدرسه شان 

  .آنان  بيان نموده اند كه در مدرسه شان اتاقي به نام آزمايشگاه وجود ندارد

  

وسايل كافي جهت ,  درصد دانش آموزان در مدرسه آنان ٥٩همچنين به گفته 

  .انجام آزمايشهاي درس علوم وجود ندارد
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  نظر دانش آموزان در خصوص وجودآزمايشگاه در مدرسه: ٢ر شماره نمودا

   

آيا از اتاق آزمايش در درس علوم استفاده مي : از دانش آموزان سئوال شد 

 درصد دانش آموزان به اين سئوال پاسخ بلي و ٥٣,با توجه به جدول زيركنيد؟ 

.(  نداده اند نفر نيز به اين سئوال پاسخي٢ درصد پاسخ خير داده بو دند و٤٧

اين سئوال را دانش آموزاني پاسخ دادند كه گفته بودند در مدرسه شان 

  )يعني بلي هاي جدول قبل(.آزمايشگاه وجود دارد 



  

  نظر دانش آموزان در خصوص  استفاده از: ٧جدول شماره

  آزمايشگاه در درس علوم

 پاسخ تعداد درصد

 بلي  ٢٦٩ ٥٣

 خير ٢٤١ ٤٧

  اظهار نشده  ٢ -

 جمع ٥١٢ ١٠٠

  

  داليل دانش آموزان براي عدم استفاده از: ٨جدول شماره

  آزمايشگاه در مدرسه

 داليل تعداد درصد

 كمبود وقت ٥٠ ٢١

  عدم عالقه معلم ١٤ ٦

  نبود وسايل كافي ١١٠ ٤٦

  كمبود فضا ٤٥ ١٨

 خراب بودن وسايل ١٢ ٥

 سايرموارد ٨ ٣

  اظهار نشده  ٢ ١

 جمع ٢٤١ ١٠٠

  

  



  

مهمترين دليل عدم استفاده از آزمايشگاه از نظر دانش , جدول فوق  با توجه به 

داليل ديگر به .مي باشد %) ٤٦(آموزان نبود وسايل كافي درآزمايشگاه

 %)٢١(كمبود وقت:ترتيب

 ٣مي باشد و %) ٥(وخراب بودن وسايل %) ٦(عدم عالقه معلم, %)١٨(كمبود فضا

عوض , زياد دانش آموزان درصد دانش آموزان به ساير موارد نظير تعداد 

اشاره نموده اند و يك درصد نيز پاسخي به اين ... شدن كتابهاي درسي و

 .سئوال نداده اند
 
  

  

  

  

  

انجام آزمايشات علوم آيا خود شما هم   درصورت در پاسخ به اين سئوال كه 

 درصد ٢١, درصد دانش آموزان پاسخ بلي ٣٥آزمايش را انجام مي دهيد؟ 

 درصد دانش آموزان نيز به اين ١سخ تاحدودي  داده و  درصد پا٤٣,خير

 .سئوال پاسخي نداده بودند

  نظر دانش آموزان در خصوص  لزوم انجام : ٨جدول شماره

  آزمايش در درس علوم

 پاسخ تعداد درصد

 بلي  ٧٧٧ ٩٨

 خير ٨ ١

  اظهار نشده  ٥ ١

 جمع ٧٩٠ ١٠٠



  

  

د دانش آموزان انجام  درص٩٨,همانگونه كه درجدول فوق مشاهده مي شود 

  .آزمايش در درس علوم را الزم مي دانستند

  

 نظر دانش آموزان در رابطه با ميزان تاثير انجام آزمايشات علوم  :  ٩جدول شمار 

  در يادگيري آنان

 اظهار جمع

 نشده

 اصال
 

خيلي 

 كم

متوسط كم  ميزان اهميت دخيلي زيا زياد

 تعداد ٥٣٥ ١٦٧ ٧٥ ٤ ٢ ٣ ٤ ٤٠٠

 درصد ٧/٦٧ ١/٢١ ٥/٩ ٥/٠ ٣/٠ ٤/٠ ٥/٠ ١٠٠

 
انجام آزمايشات علوم را ,   درصد دانش آموزان ٧/٦٧, با توجه به جدول فوق 

  .مي دانستندخيلي زياد موثر  در يادگيري خود 

  :پرسشنامه معلم 

  

  توزيع  معلمان مورد مطالعه در مناطق: ١٠جدول شماره 

  شهري و روستايي

 منطقه تعداد درصد

  شهري ٧٤ ٧٩

 روستايي ١٥ ١٦

  نا مشخص   ٥ ٥

 جمع ٩٤ ١٠٠

  



  

درمناطق روستايي %) ١٦( نفر١٥از معلمان مورد مطالعه در مناطق شهري و  %) ٧٩( نفر ٧٤

  . بوده اند 

  توزيع  معلمان بر اساس نوع مدرسه : ١١جدول شماره

 نوع مدرسه تعداد درصد

 دولتي ٩١ ٩٧

 غير دولتي ٣ ٣

 جمع ٩٤ ١٠٠

  

در %) ٩٧(ه جدول فوق مشاهده مي گردد كه اكثر معلمان مورد مطالعهبا توجه ب

  .     مدارس دولتي مشغول به كار بوده اند

  

  

  

  

 
 

  توزيع معلمان بر حسب جنس: ١٢جدول شماره 

 جنس تعداد درصد

 مرد ٥٦ ٦٠

 زن ٣٨ ٤٠

 جمع ٩٤ ١٠٠

  

  . درصد آنان زن بودند٤٠ درصد معلمان مرد و ٦٠, از نظر جنس 



  

 

 

  

40%

60%

مرد
زن

  

  توزيع معلمان بر حسب جنس: ٣نمودار شماره 

  

  

 
  توزيع  معلمان  بر اساس مدرك تحصيلي: ١٣جدول شماره 

 مدرك تحصيلي تعداد درصد

 ديپلم ٥ ٣/٥

  فوق ديپلم ٥٤ ٤/٥٧

 ليسانس ٣٥ ٢/٣٧

 جمع ٩٤ ١٠٠

  



  

 ٢/٣٧وق ديپلم بوده و ف%) ٤/٥٧(نتايج نشان داد كه تحصيالت اكثر معلمان 

 درصد داراي تحصيالت ديپلم ٣/٥درصد آنان داراي تحصيالت ليسانس و 

  . بوده اند
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  توزيع  معلمان  بر اساس مدرك تحصيلي: ٤نمودار شماره 

  

  

  توزيع  معلمان  بر اساس پايه تحصيلي كه: ١٤جدول شماره 

  تدريس مي كردند

 پايه تحصيلي عدادت درصد



  

 اول ١٠ ٦/١٠

  دوم ٨ ٥/٨

  سوم ٩ ٦/٩

  اول و دوم ٨ ٥/٨

  اول و سوم ٢ ٢/١

 دوم و سوم ٨ ٥/٨

  هر سه پايه ٤٩ ١/٥٢

 جمع ٩٤ ١٠٠

  

  

درهر سه پايه  %)  ١/٥٢(اكثر معلمان علوم. همانگونه كه مشاهده مي گردد

مان در دوپايه و  درصد معل١٨همچنين .تدريس داشته اند,تحصيلي راهنمايي 

  . درصد معلمان در يك پايه تحصيلي تدريس مي نمودند٢٩حدود 

  

 درصد معلمان اظهار ٦١,  مشاهده مي گردد كه١٥توجه به جدول شماره با 

 درصد ٣٣وجود دارد و,نموده اند كه در مدرسه شان اتاقي به نام آزمايشگاه 

 درصد از ٢د ندارد و آنان  بيان داشته اند كه در مدرسه شان آزمايشگاه وجو

  .معلمان نيز به اين سئوال پاسخي نداده اند

وسايل كافي جهت انجام ,  درصد معلمان در مدرسه آنان ٦٥همچنين به گفته 

  . آزمايشهاي درس علوم وجود ندارد

  نظر معلمان در خصوص وجود: ١٥جدول شماره

  آزمايشگاه در مدرسه

 پاسخ تعداد درصد



  

 بلي  ٦١ ٦٥

 خير ٣١ ٣٣

  اظهار نشده  ٢ ٢

 جمع ٩٤ ١٠٠
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  نظر معلمان در خصوص وجودآزمايشگاه در مدرسه : ٥نمودارشماره 

  

  

  

  نظر معلمان در خصوص  استفاده از آزمايشگاه: ١٦جدول شماره

  در تدريس  درس علوم تجربي

 پاسخ تعداد درصد



  

 بلي  ٧٧ ٨٢

 خير ١٤ ١٥

   نشدهاظهار  ٣ ٣

 جمع ٩٤ ١٠٠

  

 درصد معلمان بيان داشته اند ٨٢, همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي گردد

از امكانات آن در تدريس درس علوم استفاده , درصورت وجود آزمايشگاه , كه

و مهمترين داليل معلمان براي عدم استفاده از آزمايشگاه به ترتيب .مي كنند

بوده ,  آشنايي با نحوه انجام آزمايشهاي كتابكمبود وسايل و عدم,كمبود وقت:

 .است
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  نظر معلمان در خصوص  استفاده از آزمايشگاه : ٦نمودار شماره 

  در تدريس  درس علوم تجربي

  

  



  

آيا تا كنون دوره اي درخصوص نحوه انجام آزمايشهاي : از معلمان سئوال شد 

  كتاب علوم گذرانده ايد؟

آنان پاسخ خير به اين )  درصد٥٧( نفر ٥٤معلمان پاسخ بلي و )  درصد٤٣( نفر ٤٠

  .سئوال داده بودند

  

  

  نظر معلمان در رابطه با ميزان تاثير انجام آزمايشات علوم :  ١٧جدول شمار 

  در يادگيري دانش آموزان

 ميزان اهميت خيلي زياد زياد متوسط كم جمع

 تعداد ٦٦ ٢٢ ٥ ١ ٩٤

 درصد ٢/٧٠ ٤/٢٣ ٣/٥ ١/١ ١٠٠

  

انجام آزمايشات علوم را در , درصد معلمان٦/٩٣, با توجه به جدول فوق 

 درصد كم ١/١ درصد متوسط و ٣/٥وخيلي زياد و زياد يادگيري دانش آموزان 

  .موثر مي دانستند

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 
 
 
  

  

  

  : تجزيه و تحليل اطالعات -ب

  

  

 آزمايش ٢٠راي هر پايه تحصيليب, براي تعيين ميزان استفاده از آزمايشگاه 

نظر خود را بصورت , كه پاسخگو در رابطه با انجام هر آزمايش . انتخاب شد

كه به .به هر پاسخ بلي  يك نمره اختصاص داده  شد.بلي يا خير اعالم مي كرد 

 مي ٢٠مجموع نمرات براي انجام تمامي بيست آزمايش در هر پايه ,اين ترتيب 

به , ر حداكثر و حداقل نمره ميزان استفاده از آزمايشگاه به عبارتي ديگ. باشد 

بدليل اينكه يك معلم ممكن , البته در مورد معلمان .  و صفر مي باشد ٢٠ترتيب 

حداكثر نمره ميزان استفاده از , است بيش از يك پايه را تدريس نمايد 

لماني كه براي مع , ٢٠براي معلماني كه در يك پايه تدريس مي كنند,  آزمايشگاه

  و براي معلماني كه هر سه پايه را تدريس مي ٤٠, در دو پايه تدريس مي كنند

  .   مي باشد٦٠كنند 

متوسط و زياد , كم , در نهايت ميزان استفاده از آزمايشگاه بصورت خيلي كم 

 ٦ , ٥به اين ترتيب كه در مورد دانش آموزان نمرات صفر تا .در نظر گرفته شد 

متوسط , كم ,  به ترتيب برا ي گرينه هاي خيلي كم ٢٠ تا ١٦ و ١٥ تا ١١ ,١٠تا 

همچنين ميانگين نمره معلمان در ميزان استفاده از .و زياد در نظر گرفته شد

  . آزمايشگاه براي تحليل آماري استفاده شد



  

ميزان استفاده از آزمايشگاه از نظر دانش , با توجه به توضيحاتي كه داده شد

  . آمده است ١٨ر جدول آموزان و معلمان د

  

  

  

  

  

  ميزان استفاده از آزمايشگاه در درس علوم  تجربي از نظر : ١٨جدول شماره 

  دانش آموزان و معلمان

خيلي كم كم متوسط زياد جمع ميزان استفاده از 

 آزمايشگاه

 تعداد ١٦٥ ٢٣٤ ٢٢٧ ١٦٤ ٧٩٠

 درصد ٢١ ٢٩ ٢٩ ٢١ ١٠٠

دانش 

 آموز 

  تعداد  ١٧  ٢١  ٣٢  ٢٥  ٩٤

  درصد  ١٨  ٢٢  ٣٤  ٢٦  ١٠٠

 معلم

  

  

  

  

 درصد دانش آموزان ميزان استفاده از آزمايشگاه را خيلي ٥٠با توجه به جدول فوق 

  . درصد نيز ميزان استفاده از آزمايگاه را متوسط و زياد بيان نموده اند٥٠كم وكم و 

   

 ٦٠خيلي كم و كم  و در , درصد معلمان ميزان استفاده از آزمايشگاه٤٠همچنين در 

  . درصد آنان ميزان استفاده از آزمايشگاه متوسط و زياد بو ده است



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ميزان استفاده از آزمايشگاه در مناطق مختلف از نظر دانش  : ١٩جدول شماره 

  )تعداد(آموزان 

متوسط زياد چمع خيلي كم كم  مناطق

ف
دي
ر

 
 ١ زابل ١٠ ١٧ ٢٣ ٩ ٥٩

 ٢ شيب آب  ٨ ١٠ ٢٤ ٢ ٤٤

 ٣ شهركي و نارويي  ٣ ١٤ ١٠ ١٧ ٤٤

 ٤ مير جاوه  - ٨ ١٥ ٧ ٣٠

 ٥ ١زاهدان ناحيه  ٢٨ ٢٧ ٢٥ ١٠ ٩٠

٢زاهدان ناحيه  ٢١ ٢٩ ٢٧ ١٣ ٩٠  ٦ 

 ٧ خاش  ٧ ٤٠ ٢٥ ١٩ ٩١

 ٨ دلگان ١٤ ٣ ٨ ٥ ٣٠

  ٩  ايرانشهر - ٦ ٢٢ ٤٦ ٧٤



  

  ١٠  سرباز ١٩ ١٥ ٩ ٢ ٤٥

  ١١  سراوان ٥ ٨ ٨ ٢٢ ٤٣

  ١٢  بم پشت - ١٠ ٦ - ١٦

  ١٣  نيك شهر ٨ ١٠ ٦ ٦ ٣٠

  ١٤  بنت ٥ ٤ ٦ - ١٥

  ١٥  چابهار  ١٢ ١٢ - ٦ ٣٠

  ١٦  دشتياري  ٢٥ ٢١ ١٣ - ٥٩

  جمع ١٦٥ ٢٣٤ ٢٢٧ ١٦٤ ٧٩٠

  

  

ميزان استفاده از آزمايشگاه در مناطق مختلف از نظر دانش  :٢٠جدول شماره 

   )درصد(آموزان 

  

متوسط زياد چمع خيلي كم كم  مناطق
ف
دي
ر

 

 ١ لزاب ١٧ ٢٩ ٣٩ ١٥ ١٠٠

 ٢ شيب آب  ١٨ ٢٣ ٥٥ ٤ ١٠٠

 ٣ شهركي و نارويي  ٧ ٣٢ ٢٣ ٣٨ ١٠٠

 ٤ مير جاوه  - ٢٧ ٥٠ ٢٣ ١٠٠

 ٥ ١زاهدان ناحيه  ٣١ ٣٠ ٢٨ ١١ ١٠٠

٢زاهدان ناحيه  ٢٣ ٣٢ ٣٠ ١٥ ١٠٠  ٦ 

 ٧ خاش  ٨ ٤٤ ٢٧ ٢١ ١٠٠

 ٨ دلگان ٤٦ ١٠ ٢٧ ١٧ ١٠٠



  

  ٩  ايرانشهر - ٨ ٣٠ ٦٢ ١٠٠

  ١٠  سرباز ٤٢ ٣٣ ٢٠ ٥ ١٠٠

  ١١  سراوان ١١ ١٩ ١٩ ٥١ ١٠٠

  ١٢  بم پشت - ٣٨ ٦٢ - ١٠٠

  ١٣  نيك شهر ٢٧ ٣٣ ٢٠ ٢٠ ١٠٠

  ١٤  بنت ٣٣ ٢٧ ٤٠ - ١٠٠

  ١٥  چابهار  ٤٠ ٤٠ - ٢٠ ١٠٠

  ١٦  دشتياري  ٤٢ ٣٦ ٢٢ - ١٠٠

  جمع ٢١ ٢٩ ٢٩ ٢١ ١٠٠

  

 
  

                 مقايسه ميزان استفاده از آزمايشگاه در مناطق شهري و        : ٢١جدول شماره

  روستايي از نظر دانش آموزان

خيلي كم كم متوسط زياد جمع ميزان استفاده از 

 آزمايشگاه

  منطقه

 تعداد ٨٨ ١٤٢ ١٦٠ ١٢٢ ٥١٢

 درصد ١٧ ٢٨ ٣١ ٢٤ ١٠٠

 شهري

 تعداد ٧٧ ٩٢ ٦٧ ٤٢ ٢٧٨

 درصد ٢٨ ٣٣ ٢٤ ١٥ ١٠٠

روستايي

 تعداد ١٦٥ ٢٣٤ ٢٢٧ ١٦٤ ٧٩٠

 درصد ٢١ ٢٩ ٢٩ ٢١ ١٠٠

 جمع

 



  

                         X=1.23                           df= 3                              p=0.74  

  

  

 
همانگونه كه مشاهده مي شود ميزان استفاده ار أرمايشگاه در مناطق شهري 

تايي بوده است اما در نتيجه آزمون آماري كاي اسكوئر بيشتر از مناطق روس

ارتباط معني داري بين روستايي يا شهري بودن منطقه و ميزان استفاده از 

  .آزمايشگاه مشاهده نشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

مقايسه ميزان استفاده از آزمايشگاه در مدارس دولتي و غير  : ٢٢جدول شماره

  دولتي از نظر دانش آموزان

خيلي كم كم سطمتو زياد جمع ميزان استفاده از 

 آزمايشگاه

  نوع مدرسه

 تعداد ١٦٤ ٢٢٣ ٢١٩ ١٢٤ ٧٣٠

 درصد ٢٢ ٣١ ٣٠ ١٧ ١٠٠

 دولتي

 تعداد ١ ١١ ٨ ٤٠ ٦٠

 درصد ٢ ١٨ ١٣ ٦٧ ١٠٠

  غير 

  دولتي

 



  

 تعداد ١٦٥ ٢٣٤ ٢٢٧ ١٦٤ ٧٩٠

 درصد ٢١ ٢٩ ٢٩ ٢١ ١٠٠

 جمع

 
      X=85.55                           df= 3                              p<0.001 

  
 
  

ارتباط معني داري بين دولتي يا غير   p<0.001آزمون آماري كاي اسكوئر با 

بطوريكه مدارس .دولتي بودن مدارس و ميزان استفاده از آزمايشگاه نشان داد 

زياد از آزمايشگاه %) ١٧( درصد بيشتر از مدارس دولتي ٦٧غير دولتي با 

  . تفاده مي كردنداس

 
 
  

  

  

  

  

  مقايسه ميزان استفاده از آزمايشگاه از نظر دانش آموزان : ٢٣جدول شماره

  به تفكيك جنس

ميزان استفاده از  خيلي كم كم متوسط زياد جمع

 آزمايشگاه

  جنس

 تعداد ١٠١ ١٢٤ ١٠٤ ٨٠ ٤٠٩

 درصد ٢٥ ٣٠ ٢٥  ٢٠ ١٠٠

 پسر



  

 تعداد ٦٤ ١١٠ ١٢٣ ٨٤ ٣٨١

 درصد ١٧ ٢٩ ٣٢ ٢٢ ١٠٠

 دختر

 تعداد ١٦٥ ٢٣٤ ٢٢٧ ١٦٤ ٧٩٠

 درصد ٢١ ٢٩ ٢٩ ٢١ ١٠٠

 جمع

 
X=9.84                           df= 3                              p= 0.01 

 
 

  

مشاهده مي گردد كه ميزان استفاده از آزمايشگاه  از , با توجه به جدول فوق 

 ٢٢بطوريكه دختران با .ه استنظر دانش اموزان دختر و پسر متفاوت بود

كه . درصد بيشتر از پسران ميزان استفاده آزمايشگاه را زياد اعالم كرده بودند

   معني دارp= 0.01 اين ارتباط با توجه به نتيجه آزمون آماري كاي اسكوئر با

  .مي باشد

 
 
 
 
 
 
 
  

لف مقايسه ميزان استفاده از آزمايشگاه در در پايه هاي مخت : ٢٤جدول شماره

  تحصيلي از نظر دانش آموزان

ميزان استفاده از  خيلي كم كم متوسط زياد جمع

 آزمايشگاه

 پايه تحصيلي



  

 تعداد ٦٥ ٦٩ ٨٧ ٤٠  ٢٦١

 درصد ٢٥ ٢٧ ٣٣ ١٥ ١٠٠

 اول

 تعداد ٥٧ ٩٢ ٧٥ ٤٤ ٢٦٨

 درصد ٢/٢١ ٣/٣٤ ٢٨ ٤/١٦ ١٠٠

 دوم

  تعداد ٤٣ ٧٣ ٦٥ ٨٠  ٢٦١

  درصد ١٦ ٢٨ ٢٥ ٣١  ١٠٠

  سوم

 

 تعداد ١٦٥ ٢٣٤ ٢٢٧ ١٦٤ ٧٩٠

 درصد ٢١ ٢٩ ٢٩ ٢١ ١٠٠

 جمع

 
         X=29.36                           df= 6                              p<0.001 

  

  

  

ارتباط   p<0.001 نتايج حاكي از آن است كه آزمون آماري كاي اسكوئر با 

ده از آزمايشگاه نشان معني داري بين پايه هاي مختلف تحصيلي و ميزان استفا

بطوريكه با باال رفتن پايه تحصيلي ميزان استفاده زياد از آرمايشگاه .داده است 

افرايش مي يافته است بطوريكه دانش اموزان پايه تحصيلي سوم راهنمايي 

  . بيشتر از ساير پايه ها از آزمايشگاه استفاده مي كرده اند

  

  

  

  

ه از آزمايشگاه براساس وجود يا عدم وجود مقايسه ميزان استفاد : ٢٥جدول شماره

  آزمايشگاه در مدرسه از نظر دانش آموزان

ميزان استفاده از  خيلي كم كم متوسط زياد جمع



  

 آزمايشگاه

  وجود آزمايشگاه

 تعداد ٨٨ ١٤٢ ١٦٠ ١٢٢ ٥١٢

 درصد ١٧ ٢٨ ٣١  ٢٤ ١٠٠

 بلي

 تعداد ٧٧ ٩٢ ٦٧ ٤٢ ٢٧٨

 درصد ٢٨ ٣٣ ٢٤ ١٥ ١٠٠

 خير

 تعداد ١٦٥ ٢٣٤ ٢٢٧ ١٦٤ ٧٩٠

 درصد ٢١ ٢٩ ٢٩ ٢١ ١٠٠

 جمع

 
    X=21.08                          df= 3                              p<0.001 

  

 
 

  

  p<0.001در نتيجه آزمون آماري كاي اسكوئر با , نتايج حاصل از اين مطالعه 

استفاده از ارتباط معني داري بين وجود آزمايشگاه درمدرسه و ميزان 

ميزان انجام , بطوريكه مدارسي كه آزمايشگاه داشتند . آزمايشگاه نشان داد

  . آزمايش بيشتر بوده است

  

 
  

  

  

  

  



  

ميانگين نمره استفاده از آزمايشگاه در درس علوم از نظر معلمان از مجموع 

 بوده و ماكزيمم و مينيمم نمره به ٩٥/١٤ با انحراف معيار ٨٧/٢٦,نمره  ٦٠

با توجه به اينكه تعداد , الزم به توضيح است كه . ( و صفر مي باشد٥٨ :ترتيب 

معلمان مورد مطالعه كم بوده و امكان استفاده از آزمون آماري كاي اسكوئر 

از ميانگين نمره استفاده از آزمايشگاه در , براي تعيين رابطه ها وجود نداشت 

راي تعيين رايطه ها  استيودنت بtدرس علوم از نظر معلمان و آزمون آماري

  .)استفاده شد

  

    

آيا بين رشته تحصيلي معلم و ميزان :  در پاسخ به اين سئوال تحقيق كه 

 استيودنت tاز آزمون آمارياستفاده از آزمايشگاه رايطه اي وجود دارد ؟

بين رشته  p=0.02رابطه معني داري با ,كه با توجه به جدول زير . استفاده شد

بطوريكه ميانگين . ان استفاده از آزمايشگاه مشاهده گرديدمعلم و ميز تحصيلي

از ) ٧٥/٢٨(نمره كسب شده در معلماني كه رشته علوم تجربي بودند بيشتر

  . سايرين بوده است

  

  مقايسه ميزان استفاده از آزمايشگاه و رشته تحصيلي معلم  : ٢٦جدول شماره 

  

Sd رشته تحصيلي تعداد ميانگين نمره 

 علوم تجربي  ٥٧ ٥٧/٢٨ ٥٩/١٤

 ساير رشته ها ١٦ ٣١/١٩ ٦٩/١٢

  

     T=2.35                          df= 71                      p= 0.02 
  



  

 
  

  

  

  

  

آيا بين  سابقه تدريس معلم و ميزان :  در پاسخ به اين سئوال تحقيق كه 

افزايش  نتايج نشان داد كه با استفاده از آزمايشگاه رايطه اي وجود دارد ؟

بطوريكه معلمين . سابقه تدريس ميزان استفاده از آزمايشگاه بيشتر  بوده است

كسب كرده ) ٤٠/٣٠( سال ميانگين نمره باالتري ٢٠با سابقه تدريس باالتر از 

ارتباط معني داري بين سابقه , اما در نتيجه آزمون آماري آناليز واريانس . اند

جدول شماره . ( يشگاه مشاهده نگرديدتدريس معلم و ميزان استفاده از آزما

٢٧(  

  

  

  

  

  مقايسه ميزان استفاده از آزمايشگاه و سابقه تدريس معلم : ٢٧جدول شماره 

   

ماكزيمم ميانگين نمره sd مينيمم سابقه تدريس تعداد

  سال٠-١٠  ٤٥ ٥٥/٢٤ ٨٢/١٣ ٠ ٥٧

  سال١١-٢٠ ٢٤ ٥٤/٢٧ ٩٦/١٧ ٠ ٥٨

   سال٢١-٣٠ ٢٥ ٤٠/٣٠ ٥٤/١٣ ١١ ٥٢

  جمع ٩٤ ٨٧/٢٦ ٩٥/١٤ ٠ ٥٨



  

 
P= 0.28                    =91 df1=2                           df  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
آيا بين  مدرك تحصيلي معلم و ميزان :  از سئوالت ديگر تحقيق اين بود كه

  استفاده از آزمايشگاه رايطه اي وجود دارد ؟

  

  

 نتيجه آزمون آماري آناليز در, همانگونه كه در جدول زير مشاهده مي شود 

 بين مدرك تحصيلي معلم و ميزان p=0.01ارتباط معني داري  با , واريانس 

فوق وجود دارد بطوريكه معلمان داراي مدرك تحصيلي ,استفاده از آزمايشگاه 

  . نسبت به ساير معلمان كسب كرده اند) ٨١/٣٠(ميانگين نمره باالتري  , ديپلم

 
  

  ه ميزان استفاده از آزمايشگاه و مدرك تحصيلي معلممقايس :٢٨جدول شماره 

  

ميانگين  Sd مينيمم ماكزيمم

 نمره

مدرك  تعداد

 تحصيلي 

 ديپلم  ٥ ٦٠/٢١ ٣٢/١٥ ٧ ٤٧

 فوق ديپلم ٥٤ ٨١/٣٠ ٠٨/١٤ ٥ ٥٨



  

  ليسانس ٣٥ ٥٤/٢١ ٧٢/١٤ ٠ ٥٦

  جمع ٩٤ ٨٧/٢٦ ٩٥/١٤ ٠ ٥٨

  

P= 0.01                    =91 df1=12                           df       

  

  

  

 
 
 

  بحث و نتيجه گيري: فصل پنجم 

  

  :بحث و نتيجه گيري 

  

دوم و سوم ,  دانش آموز در سه پايه تحصيلي اول٧٩٠    در اين مطالعه تعداد 

و ماكزيمم و مينيمم سني ٤٥/١٣ميانگين سني دانش آموزان . راهنمايي انتخاب شدند

 ٣٨١ نفر پسر و ٤٠٩از مجموع دانش آموزان  . باشد سال مي١١ و١٧: آنان به ترتيب 

  .نفر دختر مي باشند

 درصد معلمان ٦٠ نفر مي باشد كه از اين تعداد،٩٤تعداد معلمان مورد مطالعه نيز 

  . درصد زن بوده اند٤٠مرد و 

  

در پايه تحصيلي اول %) ٣٣( نفر٢٦١,     از مجموع دانش آموزان  مورد مطالعه 

   نفر٢٦, 

نيز در پايه تحصيلي سوم %) ٣٣( نفر٢٦١ر پايه تحصيلي دوم ود%) ٣٤(

 ٧٩( نفر ٧٤دانش آموزان  و %) ٧٨( نفر٦١٦. مشغول به تحصيل بودند, راهنمايي 



  

 ١٥دانش آموزان و %) ٢٠( نفر١٥٨درمناطق شهري  ومطالعه ،aاز معلمان مورد %) 

  . در مناطق روستايي بو ده اندازمعلمان %)  ١٦(نفر

  

 درصد معلمان اظهار داشته اند كه در مدرسه ٦٥صد دانش آموزان و  در٦٥   

 درصد دانش ٥٩همچنين به گفته .وجود دارد ,شان اتاقي به نام آزمايشگاه 

وسايل كافي جهت انجام ,  درصد معلمان در مدرسه آنان ٦٥آموزان و

  . آزمايشهاي درس علوم وجود ندارد

 درصد ٨٤ انجام شده بود نيز، در مشابهي كه توسط آقاي كيخا در زاهدان

دبيران اعالم نموده بودند كه در مدرسه شان آزمايشگاه علوم وجود 

  )١٣٧٦كيخا ،.(دارد

 درصد دانش آموزاني كه در ٥٣    نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه 

مدارسشان آزمايشگاه داشته اند، اظهار نموده اند كه از آزمايشگاه در درس 

 درصد معلمان بيان داشته اند ٨٢ مي كنند و اين در حالي است كه علوم استفاده

از امكانات آن در تدريس درس علوم استفاده , درصورت وجود آزمايشگاه , كه

و مهمترين داليل معلمان براي عدم استفاده از آزمايشگاه به ترتيب .مي كنند

بوده , ي كتابكمبود وسايل و عدم آشنايي با نحوه انجام آزمايشها,كمبود وقت:

همچنين مهمترين داليل عدم استفاده از آزمايشگاه از نظر دانش آموزان . است

،كمبود %) ٢١(كمبود وقت%) ٤٦(نبود وسايل كافي درآزمايشگاه: نيز به ترتيب

  .مي باشد %) ٥(وخراب بودن وسايل %) ٦(عدم عالقه معلم, %)١٨(فضا

مهمترين داليل عدم استفاده از     در تحقيق مشابه آقاي كيخا در زاهدان نيز 

وسايل كمك آموزشي از نظر دبيران ،وقت گير بودن ، تعداد زياد دانش آموزان 

با توجه به اهميت انجام )١٣٧٦كيخا، .(و كمبود فضاي آزمايشگاه بوده است



  

آزمايشات در يادگيري علوم نياز به توجه بيشتر مسئولين و تجهيز 

  .رد نياز مي باشدآزمايشگاههاي مدارس به وسايل مو

      

 درصد دانش آموزان انجام ٩٨    نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه 

 درصد دانش آموزان و ٧/٦٧آزمايش در درس علوم را الزم دانسته و

مي خيلي زياد موثر  انجام آزمايشات علوم را در يادگيري , درصد معلمان ٦/٩٣

  .دانستند

  

 درصد دانش آموزان ميزان استفاده از آزمايشگاه را ٥٠    نتايج حاكي از آن است  

 درصد نيز ميزان استفاده از آزمايشگاه را متوسط و زياد بيان ٥٠خيلي كم وكم و 

خيلي كم و كم  , درصد معلمان ميزان استفاده از آزمايشگاه٤٠همچنين در .نموده اند

با .  بو ده است درصد آنان ميزان استفاده از آزمايشگاه متوسط و زياد٦٠و در 

 درصد معلمان و دانش اموزان اظهار نموده اند كه در ٦٠توجه به اينكه بيش از 

مدارس آنها آزمايشگاه وجود دارد ،انتظار مي رود كه ميزان استفاده از آزمايشگاه 

  .بيش از اين مقادير باشد

 
      ميزان استفاده از آزمايشگاه در مناطق شهري بيشتر از مناطق روستايي

اما در نتيجه آزمون آماري كاي اسكوئر ارتباط معني داري بين . بوده است

  .روستايي يا شهري بودن منطقه و ميزان استفاده از آزمايشگاه مشاهده نشد

  

ارتباط معني داري بين دولتي يا غير   p<0.001    آزمون آماري كاي اسكوئر با 

بطوريكه مدارس .نشان داد دولتي بودن مدارس و ميزان استفاده از آزمايشگاه 

  . غير دولتي بيشتر از مدارس دولتي از آزمايشگاه استفاده مي كردند

  



  

    ميزان استفاده از آزمايشگاه  از نظر دانش آموزان دختر و پسر متفاوت 

  و. بوده است

. دختران بيشتر از پسران ميزان استفاده آزمايشگاه را زياد اعالم كرده بودند

  معني دارp= 0.01 ا توجه به نتيجه آزمون آماري كاي اسكوئر باكه اين ارتباط ب

به عبارت ديگر به نظر مي رسد ميزان استفاده از آزمايشگاه  در .  مي باشد

  .مدارس دخترانه بيشتر بوده است

 
ارتباط   p<0.001    نتايج حاكي از آن است كه آزمون آماري كاي اسكوئر با 

ف تحصيلي و ميزان استفاده از آزمايشگاه نشان معني داري بين پايه هاي مختل

بطوريكه با باال رفتن پايه تحصيلي ميزان استفاده زياد از آزمايشگاه .داده است 

افزايش يافته است بطوريكه دانش آموزان پايه تحصيلي سوم راهنمايي بيشتر 

  . از ساير پايه ها از آزمايشگاه استفاده مي كرده اند

  

 p<0.001در نتيجه آزمون آماري كاي اسكوئر با ,اين مطالعه     نتايج حاصل از 

ارتباط معني داري بين وجود آزمايشگاه درمدرسه و ميزان استفاده از  

ميزان انجام , بطوريكه مدارسي كه آزمايشگاه داشتند . آزمايشگاه نشان داد

رس با توجه با اين مساله مسئولين امر با تجهيز مدا. آزمايش بيشتر بوده است

  .به آزمايشگاه مي توانند به يادگيري فعال دانش آموزان كمك موثري نمايند

    

آيا بين رشته تحصيلي معلم و ميزان :      در پاسخ به اين سئوال تحقيق كه 

 استيودنت tاز آزمون آمارياستفاده از آزمايشگاه رابطه اي وجود دارد ؟

معلم و ميزان  رشته تحصيليبين  p=0.02كه رابطه معني داري با . استفاده شد

بطوريكه ميانگين نمره كسب شده در . استفاده از آزمايشگاه مشاهده گرديد

. از سايرين بوده است) ٧٥/٢٨(معلماني كه رشته علوم تجربي بودند بيشتر



  

شايد مرتبط بودن رشته تحصيلي معلم به دليل دارا بودن تجربه  و تخصص 

كه توصيه  به منظور . امر بوده است كافي در انجام آزمايشات ، دليل اين

بازدهي بيشتر امر آموزش ، در دروسي مثل علوم تجربي از معلمين همان 

  . رشته استفاده شود

   

آيا بين  سابقه تدريس معلم و ميزان :     در پاسخ به اين سئوال تحقيق كه 

يش  نتايج نشان داد كه با افزااستفاده از آزمايشگاه رابطه اي وجود دارد ؟

بطوريكه معلمين . سابقه تدريس ميزان استفاده از آزمايشگاه بيشتر  بوده است

كسب كرده ) ٤٠/٣٠( سال ميانگين نمره باالتري ٢٠با سابقه تدريس باالتر از 

ارتباط معني داري بين سابقه , اما در نتيجه آزمون آماري آناليز واريانس . اند

  . ه مشاهده نگرديدتدريس معلم و ميزان استفاده از آزمايشگا

 
آيا بين  مدرك تحصيلي معلم و ميزان :      از سئوالت ديگر تحقيق اين بود كه

  استفاده از آزمايشگاه رابطه اي وجود دارد ؟

 بين p=0.01ارتباط معني داري با , درنتيجه آزمون آماري آناليز واريانس

 بطوريكه وجود دارد,مدرك تحصيلي معلم و ميزان استفاده از آزمايشگاه 

نسبت ) ٨١/٣٠(ميانگين نمره باالتري, فوق ديپلممعلمان داراي مدرك تحصيلي 

  . به ساير معلمان كسب كرده اند

  

  

  

 
 
 
 



  

 
 

  : پيشنهادات 

  

   بر اساس نتايج تحقيق حاضر و مطالعات و بررسي هاي علمي كه در اين 

و  بهبود زمينه انجام گرفته ، به منظور استفاده بهينه از امكانات موجود 

وضعيت آموزش و فراگيري بيشتر دانش آموزان ، پيشنهادات زير ارائه مي 

  :گردد

  

 بهره وري بيشتر از دانش آموزان در فراگيري دروس با همگام سازي دروس -

  تئوري و عملي 

  با توجه به اينكه انجام آزمايش ايجاد تجربيات جديد نموده و فراگيري را آسان تر -

  . ن مورد بايد توجه بيشتري از طرف معلمان و مسئولين گرددمي نمايد، در اي

   تجهيز مدارس به آزمايشگاه و امكانات آزمايشگاهي -

   تعويض وسايل خراب و فرسوده آزمايشگاهها-

   بر گزاري دوره هاي آموزشي براي معلمان با توجه به تعويض كتب درسي -

اني كه در رشته علوم تجربي  آشنايي معلمان با وسايل آزمايشگاهي خصوصا معلم-

  .تحصل نكرده اند

 بازديد و نظارت جدي مسئولين از نحوه كار آزمايشگاهها و كيت هاي آموزشي -

  موجود در مدارس

  . تشويق معلماني كه از وسايل كمك آموزشي استفاده مي كنند- 

 استفاده از مدرسين كار آزموده به منظور آموزش روشهاي نوين تدريس به -

  نمعلما

  استفاده از متصديان مجرب و كار آزموده در آزمايشگاهها ، به منظور كمك به -

  معلمان خصوصا معلمان كم تجربه



  

 افزايش ساعات درس علوم و وقت اجراي فعالتهاي آزمايشگاهي با توجه به ماهيت -

  تجربي و عملي بودن آن

   

  

ا بهره گيري از  افراد در پايان اميد  است با استفاده از نتايج تحقيقات علمي و ب

متخصص و با تجربه و اهميت دادن به امر آزمايش  و فعاليت هاي عملي در فراگيري 

دروس و با نظارت مستمر و صحيح بر انجام فعاليتهاي آزمايشگاهي و همچنين 

ترغيب و تشويق دبيران و مربيان فعال ، گامي ارزنده در فعال نمودن آزمايشگاهها 

  .تحصيلي دانش آموزان برداشتي مدارس و پيشرفت 

                             

   

  ...                                                                                                   انشاءا

   

  

  

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : منابع 

  

ز آزمايشگاه اراني ، دوست محمدتمجيدي نظام الديمن ميزان استفاده ا ب-١

  ٧٥درمدارس راهنمايي س و ب سال 

  ،روش تحقيق در علوم رفتاري ،تهران١٣٧٦ بازرگان ، عباس -٢

 ترجمه محمد رضا ،الگوهاي جديد تدريس١٣٧٦،  ويل مارشا،س جويس و بر-٣

   تهران ،بهرنگ ، چاپ پنجم

بررسي داليل بي توجهي به فعاليت ، ١٣٧٣،  نرمايي فاطمه ،بهنام محمود -٤

اي آزمايشگاهي و نحوه ايجاد عالقه در دبيران و دانش آموزان در جهت ه

استفاده از امكانات آزمايشگاهي ، شوراي تحقيقات اداره كل آموزش وپرورش 

  آذربايجان شرقي 



  

بررسي نحوه ايجاد عالقه در دبيران و دانش  ، ١٣٧٦،سكينه  غيري ، ج-٥

 ،شگاه در درس زيست شناسيموزان در جهت استفاده بهتر از امكانات آزمايآ

  تهران 

 روشهاي و فنون در اموزش ،جمعي از صاحبنظران و كارشناسان يونسكو -٦

علوم ترجمه مهتايي اسفندياري و مرتضي خلخالي وارت آموزش و پرورش 

  موزشي انتشارات مدرسه آر انتشارات كمك تدف،

زان  اثر انجام آزمايش در درس زيست شناسي برمي، چهرازي ، كورش-٧

  موزان در اين درس شوراي تحقيقات استان خوزستانآيادگيري دانش 

 سال هفتم ٢٥، شماره مسلسل ،رشد آموزش راهنمايي تحصيلي -٨

   ١٣٧٠تابستان

 مصاحبه با جمشيد ١٣٧١ تحصيلي،سال هشتم رشد آموزش راهنمايي -٩

  معتمديان مدير كل دفتر آموزش ابتدايي و راهنمايي 

   ٧٣ دهم بهمن ، سال١٤ شماره مسلسل ،نمايي تحصيليرشد آموزشي راه -١٠

  ٦٧ ، اسفند ٦ماره  رشد تكنولوژي آموزشي ش-١١

  ٧٣، سال دهم،بهمن ٥رشد تكنولوژي آموزشي شماره  -١٢

  ٧٣بهمن  ، سال دهم،١٤رشد تكنولوژي آموزشي شماره  -١٣

   ٧٦ اسفندماه ، سال سيزدهم ،٦ شماره  ،رشد تكنولوژي آموزشي -١٤

دي پور، حسن ، بررسي علل عدم استفاده از وسايل كمك اموزشي اد-١٥

  كتوسط آموزگاران شوراي تحقيقات آموزشي استان هرمزگان 

بررسي چگونگي استفاده دبيران مقطع متوسط  ،١٣٧١ عباسي ، پروين ، -١٦

نظري شهرستان اصفهان از وسايل كمك آموزشي و نظرخواهي در مورد 

  ز و  سايل كمك آموزشي نان اآعوامل عدم استفاده 



  

بررسي مشكالت آموزش علوم تجربي در  ،١٣٦٨  ، عربي، محمد كاظم-١٧

  دوره آموزش عمومي در استان خراسان پايان نامه كارشناسي ارشد

براي فعاليتهاي علمي ،رشد زمايشگاه آمحمد تشكيل و تنظيم  مي فر ، ق-١٨

  ١٣٠تكنولوژي آموزشي دوره شانزدهم ، شماره مساسل 

محمد علل عدم استفاده از امكانات آزمايشگاهي در .  كرماني باغستاني -١٩

  مدارس راهنمايي و دبيرستالن هاي تجربي شهرستان فردوس 

؛ ميزان استفاده دبيران علوم تجربي مدارس راهنمايي ١٣٧٦ كيخا، حسين ، -٢٠

  پايان نامه جهت اخذ كارشناسي  پسرانه زاهدان ازكتب روش تدريس ،

 بررسي عوامل بازدارنده آموزگاراني از فرايند ،١٣٧٢، پرويز،ايخيمش -٢١

تكنولوژي آموزشي در فرايند ياددهي يادگيري شوراي تحقيقات اداره كل 

  آموزش و پرورش استان و مازندران 

 هاشمي مقدم شمس الدين بررسي وارزشيابي تاثير آموزش تجربي -٢٢

  ارشناسي ارشد  پايان نامه ك،در درس فيزيك )آزمايشگاهي (

 ، بررسي و مطالعه علل عدم استغاده ازامكانات ١٣٧١  هاشمي مقدم-٢٣

آزمايشگاهي در آموزش دروس علوم تجربي در مدارس استان مركزي ، 

  دبيرخانه شوراي تحقيقات 

   

  

 
  ضمايم

  پرسشنامه معلم
    همكار محترم 

  :  با سالم 



  

پاسخگويي صحيح شما به سئواالت  . وده و پاسخ دهيد    خواهشمند است سئواالت را با دقت  مطالعه نم

  .قبال از همكاري شما سپاسگزارم. پرسشنامه، ما را در ارائه دقيق نتايج تحقيق ياري خواهد نمود 

    مجري طرح–           مهين نوري                                                                                                                        

  

 :                   نام مدرسه :                       روستا:                       شهر :                    منطقه :                       شهرستان
  ): به سال ( سن ) ١

   زن- ٢          مرد           - ١  :جنس ) ٢

 فوق -٤       ليسانس      -٣          فوق ديپلم   -٢        ديپلم    -١:      حصيلي آخرين مدرك ت) ٣

  ليسانس 

  : رشته تحصيلي ) ٤

  ) :به سال ( سابقه تدريس درحرفه معلمي ) ٥

  ) :به سال (سابقه تدريس در درس علوم تجربي ) ٦

   سوم- ٣                    دوم -٢     اول           -١        معلم پايه چندم هستيد؟) ٧

   خير-٢ بلي                      -١آيا در مدرسه شما آزمايشگاه وجود دارد ؟     ) ٨

  درصورت وجود آزمايشگاه آبا ، آزمايشگاه مجهز به وسايل آزمايشگاه مي باشد؟ ) ٩

   خير -٢ بلي                                              -١    

  سخ خير است فكر مي كنيد دليل آن چيست؟اگر پا) ١٠

  

  درصورت وجود آزمايشگاه آيا جهت تدريس درس علوم تجربي از امكانات آن استفاده مي كنيد؟) ١١

   خير - ٢ بلي                                                -١   

  اگر پاسخ خير است به چه دليل ؟) ١٢

   عدم آشنايي با نحوه انجام آزمايش هاي كتاب-٣بود وسايل                كم-٢ كمبود وقت                - ١

  )ذكر شود(  ساير موارد - ٤

  به نظر شما انجام آزمايش در درس علوم تا چه حد مي تواند در فراگيري دروس موثر باشد؟ ) ١٣

   اصال -٦       خيلي كم        - ٥       كم        -٤        متوسط      -٣ زياد           -٢ خيلي زياد          - ١

  نظرات و پيشنهادات خود را بيان كنيد؟)١١

  

  



  

همكار محترم ، خواهشمند است درخصوص انجام هر كدام از آزمايشهايي كه 

  :در جدول آمده است، نظر خود را بيان كنيد 

آيا دانش آموز درانجام آزمايش 

 مشاركت داشته است؟
 آيا آزمايش انجام

  شده است؟

 خير بلي خير

  

  بلي

   

                      عنوان آزمايش

 

 

ردي

  ف

  

 
جامد ، ( آزمايش تعيين وجود فضاي خالي بين ذرات ماده در حالتهاي مختلف     

 ٨بوسيله بطري نوشابه   ص) مايع ، گاز

١ 

جوهر آ ب سرد و گرم و ( آزمايش تعيين اثر گرما بر سرعت حركت مولوكول ها     

 ١٠ و ص٩  ص)عسل 

٢ 

) جامد، مايع ،گاز(آزمايش تعيين قانون انبساط وانقباض درحالتهاي مختلف ماده     

  ١١ص) گلوله وحلقه، بادكنك برروي بطري خالي، دماسنج ساخته دانش آموز (

٣ 

 ٤ ١٣آزمايش مشاهده ومقايسه دماسنج پزشكي ودماسنج معمولي ص    

 ٥ ٢٠خ صآزمايش اندازه گيري نقطه ذوب ي    

 ٦ ٢٣يكي ازآزمايشات مربوط به عوامل موثر برسرعت تبيخر  ص    

 ٧ ٢٤آزمايش اندازه گيري نقطه جوش آب  ص    

 ٨ ٢٦آزمايش تقطير آب  ص    

 ٩ ٢٨آزمايش نشان دادن تصعيد و چگالش در نفتالين  ص    

 ١٠  ٣٢ص)   ماسه- خاك اره-براده آهن(آزمايش جداسازي اجزاي يك مخلوط     

 ١١ ٤٣آزمايش جداسازي گاز كربن دي اكسيد از نوشابه گاز دار ص    

 ١٢ ٥١آزمايش عوامل موثر در ميزان انژي پتانسيل مكانيكي  ص    

 ١٣ ٥٧آزمايش مربوط به نيروي گرانش زمين  ص    

 ١٤ ٥٧آزمايش مر بوط به نيروي تكيه گاه  ص    

 ١٥ ٥٩اك صآزمايش مربوطه به نيروي اصطحك    

آزمايش نشان دادن تفاوت اصلي بين نيروي كشش زمين و نيروي مغناطيسي     

 ٦١به وسيله آهنربا   ص

١٦ 



  

 ١٧ ٦٣آزمايش نشان دادن اثر متقابل نيروها  ص    

 ١٨ ٦٤آزمايش تعيين اندازه و جهت نيرو  ص    

 ١٩ ٨٤آزمايش نشان دان چرخه آب  ص    

٨٥صد بخارآب بيشتري را درخود جاي ميدهد ياهواي گرم؟آزمايش آيا هواي سر     ٢٠ 

  

  پايه دوم راهنمايي

  

همكار محترم ، خواهشمند است درخصوص انجام هر كدام از آزمايشهايي كه 

  :در جدول آمده است، نظر خود را بيان كنيد 

آيا دانش آموز درانجام آزمايش 

 مشاركت داشته است؟
 آيا آزمايش انجام

  شده است؟

 
 خير بلي خير

  

  بلي

  

 

   

 عنوان آزمايش

  

  

ردي

  ف

  

 
سولفات مس و ميخ آهني (آزمايشات مربوط به تغييرات فيزيكي و شيميايي    

  ٧ و ٦ص )  ،سركه و شير،سركه و پوسته تخم مرغ

١ 

  آزمايشات مربوط به نشانه هاي مشترك بين برخي تغييرات فيزيكي و شيميايي    

 ٨ص..)   ر نوشابه گاز دار، انداختن قرص جوشان درآب وجوشاندن آب ، بازكردن د(

٢ 

 ٣ ١٧آزمايش تجزيه آب اكسيژنه و نقش كاتاليزگر    ص     

 ٤ ١٨آزمايش سوختن قند و نقش كاتاليزگر   ص     

 ٥ ٢٣آزمايش نشان دادن انتشار نور  به خط راست   ص     

   شفاف بر خورد مي كند ، چهآزمايش وقتي نور به اجسام كدر ، شفاف و نيمه    

 ٢٤ مي شود؟  ص 

٦ 

 ٧ ٢٩آزمايش قانون بازتاب نور  ص     

 ٨ ٣١ص )  كاو ( آزمايش نشان دادن كانون در آئينه مقعر     

 ٩ ٣٢ص)  كاو (آزمايش تشكيل تصوير در آئينه مقعر     

 ١٠ ٣٤آزمايش مربوط به شكست نور توسط سكه   ص     



  

 ١١ ٣٦ نور سفيد خورشيد توسط ظرف آب و آئينه تخت  ص آزمايش تجزيه    

 ١٢ ٣٧آزمايش مشاهده ذره بين و تشكيل كانون در عدسي محدب  ص     

 ١٣ ٤٠آزمايش محاسبه دوره ، فركانس درحركت نوسانس فنر  ص     

 ١٤ ٤٢ص )  موج طولي و عرضي ( آزمايش توليد موج با فنر     

 ١٥ ٤٥انرژي منتقل مي شود  ص آزمايش درانتشار موج     

گرماي .(آزمايش هنگام ذوب شدن يخ افزايش گرما باعث افزايش دما نمي شود    

 ٥٤ص )  نهان ذوب 

١٦ 

ص )  ميله فلزي و شيشه اي ( آزمايش مقابسه رسانايي گرمايي درمواد مختلف     

٥٧ 

١٧ 

 ١٨ ٥٨ص) آب را رنگ كنيدهوا را رنگ كنيد ،( آزمايش انتقال گرما به روش همرفت     

 ١٩ ٦٠آزمايش سه شرط الزم براي ايجاد جريان همرفتي   ص    

 ٢٠ ٩٨آزمايش افزايش حجم آب هنگام منجمد شدن بوسيله بطري نوشابه  ص     

  

  

  

  پايه سوم راهنمايي

  

 همكار محترم ، خواهشمند است درخصوص انجام هر كدام از آزمايشهايي 

  : نظر خود را بيان كنيدكه در جدول آمده است،

آيا دانش آموز  درانجام 

 آزمايش مشاركت داشته است؟
آيا آزمايش انجام 

  شده است

 
 خير بلي خير

  

  بلي

  

 
 عنوان آزمايش

رديف

 ١ ٧آزمايشات محاسبه مقدار كار در سطح افق و سطح شيبدار ص    

 ٢ ١٩ص) سومنوع اول،دوم و ( آزمايش محاسبه مزيت مكانيكي انواع اهرم     

 ٣ ١٩ص) ثابت متحرك و مركب ( آزمايش محاسبه مزيت مكانيكي انواع قرقره     

 ٤ ٢٠آزمايش دو راه استفاده از چرخ محور  ص    

 ٥ ٢٣آزمايش محاسبه مزيت مكانيكي سطح شيب دار با شيب هاي مختلف  ص    

 ٦ دست بر آزمايش محاسبه فشار حاصل از نوك انگشت و فشار حاصل از كف    



  

 ٢٧ديوار  ص
 ٧ ٢٩آزمايش تاثير ارتفاع در افزايش فشار مايعات  ص    

 ٨ ٣١آزمايش مربوط به فشار گازها  ص    

 ٩ ٣٦و٣٤،٣٥آزمايش مر بوط به بارهاي الكتريكي و اثر آن ها بر بكديگر  ص    

آزمايش تعيين وجود بار در يك جسم و تعيين نوع بار الكتريكي يك جسم     

 ٣٨توسط الكتروسكوپ  ص

١٠ 

 ١١ ٣٩آزمايش تعببن مواد رسانا و نارسانا بوسيله الكتووسكوپ  ص    

 ١٢ ٤٢آزمايش القاي بار الكتريكي  ص    

 ١٣ ٤٥آزمايش ساخت مدار الكتركي ساده  ص    

 ١٤ ٤٧آزمايش مشاهده اجزاي يك قوه  ص    

 ١٥ ٤٨آزمايش ساخت يك قوه توسط يك ليمو ترش  ص    

 ١٦ ٥٢ و ٥١آزمايش مشاهده قطب آهنربا و اثر آنها بر يكديگر  ص    

 ١٧  ٥٥،٥٤،٥٣ص)  براثر مالش،القا، الكتريكي(آزمايش ساخت انواع آهنرب     

)  آب مقطر ،آب معمولي ،آب نمك( آزمايش رساناي الكتريكي انواع محلول ها     

 ٧٥ص

١٨ 

كاغذ ليتموس  ( توسط انواع شناساگرها آزمايش شناسايي اسيدها و بازها     

 ٧٧ و ٧٦ص)   محلول فنل فتالين -محلول برموتيمول بلو

١٩ 

 ٢٠ ٩٤زمايش جابه جايي صفحات بر اثر جريان همرفتي در اليه هاي زيرين  ص     

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پرسشنامه دانش آموز
 

  :   مدرسه:                             روستا :                              شهر:               منطقه :                     شهرستان

          

  ):         به سال (سن ) ١

   دختر- ٢ پسر                              - ١:              جنس) ٢

   سوم- ٣      دوم               - ٢ اول                             - ١:     پايه تحصيلي) ٣

   خير-٢ بلي                  -١آيا در مدرسه شما آزمايشگاه وجود دارد ؟    ) ٤

  اگر جواب بلي است آيا وسايل كافي جهت انجام آزمايشات وجود دارد؟   ) ٥

   خير    - ٢ بلي                               -١   

  وم استفاده مي كنند ؟در صورت وجود آزمايشگاه آيا آزمايشگاه در درس عل) ٦

   خير - ٢ بلي                               -١   

  اگر جواب خير است به چه دليل ؟ ) ٧

 -٤ نبود وسايل كافي         -٣ عدم عالقه معلم            - ٢ نداشتن وقت           -١  

  ) ذكر شود(سايرموارد



  

  زمايش را انجام مي دهيد ؟در صورت  انجام آزمايشات علوم آيا خود شما هم آ) ٨

   گاهي اوقات -٣  خير                             -٢ بلي                      -١  

 - ٢ بلي                       -١آيا به نظر شما  انجام آزمايش در س علوم الزم است ؟    ) ٩ 

  خير

  ي شما موثر باشد ؟ به نظر شما آزمايشات علوم تا چه حد مي تواند در ياد گير) ١٠

 خيلي كم            -٥ كم               - ٤ متوسط             -٣ زياد             -٢ خيلي زياد            - ١

   اصال - ٦

  نظرات و پيشنهادات خود را بيان كنيد؟ )١١

  پايه اول راهنمايي

 دانش آموز عزيز، خواهشمند است درخصوص انجام هر كدام از آزمايشهايي

  :كه در جدول آمده است، نظر خود را بيان كنيد 

آيا شما درانجام آزمايش 

 مشاركت داشتيد؟
 آيا آزمايش انجام

  شده است؟

 
 خير بلي خير

  

  بلي

  

 

 عنوان آزمايش

  

  

ردي

 ف
جامد ، ( آزمايش تعيين وجود فضاي خالي بين ذرات ماده در حالتهاي مختلف     

 ٨   صبوسيله بطري نوشابه) مايع ، گاز

١ 

جوهر آ ب سرد و گرم و ( آزمايش تعيين اثر گرما بر سرعت حركت مولوكول ها     

 ١٠ و ص٩ص)  عسل 

٢ 

) جامد، مايع ،گاز(آزمايش تعيين قانون انبساط وانقباض درحالتهاي مختلف ماده     

  ١١ص) گلوله وحلقه، بادكنك برروي بطري خالي، دماسنج ساخته دانش آموز (

٣ 

 ٤ ١٣ايش مشاهده ومقايسه دماسنج پزشكي ودماسنج معمولي صآزم    

 ٥ ٢٠آزمايش اندازه گيري نقطه ذوب يخ ص    



  

 ٦ ٢٣يكي ازآزمايشات مربوط به عوامل موثر برسرعت تبيخر  ص    

 ٧ ٢٤آزمايش اندازه گيري نقطه جوش آب  ص    

 ٨ ٢٦آزمايش تقطير آب  ص    

 ٩ ٢٨چگالش در نفتالين  صآزمايش نشان دادن تصعيد و     

 ١٠  ٣٢ص)   ماسه- خاك اره-براده آهن(آزمايش جداسازي اجزاي يك مخلوط     

 ١١ ٤٣آزمايش جداسازي گاز كربن دي اكسيد از نوشابه گاز دار ص    

 ١٢ ٥١آزمايش عوامل موثر در ميزان انژي پتانسيل مكانيكي  ص    

 ١٣ ٥٧  صآزمايش مربوط به نيروي گرانش زمين    

 ١٤ ٥٧آزمايش مر بوط به نيروي تكيه گاه  ص    

 ١٥ ٥٩آزمايش مربوطه به نيروي اصطحكاك ص    

آزمايش نشان دادن تفاوت اصلي بين نيروي كشش زمين و نيروي مغناطيسي     

 ٦١به وسيله آهنربا   ص

١٦ 

 ١٧ ٦٣آزمايش نشان دادن اثر متقابل نيروها  ص    

 ١٨ ٦٤ اندازه و جهت نيرو  صآزمايش تعيين    

 ١٩ ٨٤آزمايش نشان دان چرخه آب  ص    

٨٥صآزمايش آيا هواي سرد بخارآب بيشتري را درخود جاي ميدهد ياهواي گرم؟     ٢٠ 

  

  

  پايه دوم راهنمايي

دانش آموز عزيز، خواهشمند است درخصوص انجام هر كدام از آزمايشهايي 

  : بيان كنيد كه در جدول آمده است، نظر خود را

آيا شما درانجام آزمايش 

 مشاركت داشتيد؟
 آيا آزمايش انجام

  شده است؟

 
 خير بلي خير

  

  بلي

  

 

 عنوان آزمايش

  

 رديف

 

سولفات مس و ميخ آهني (آزمايشات مربوط به تغييرات فيزيكي و شيميايي    

  ٧ و ٦ص )  ،سركه و شير،سركه و پوسته تخم مرغ

١ 



  

  به نشانه هاي مشترك بين برخي تغييرات فيزيكي و شيمياييآزمايشات مربوط     

 ٨ص..)   جوشاندن آب ، بازكردن در نوشابه گاز دار، انداختن قرص جوشان درآب و(

٢ 

 ٣ ١٧آزمايش تجزيه آب اكسيژنه و نقش كاتاليزگر    ص     

 ٤ ١٨آزمايش سوختن قند و نقش كاتاليزگر   ص     

 ٥ ٢٣شار نور  به خط راست   ص آزمايش نشان دادن انت    

  آزمايش وقتي نور به اجسام كدر ، شفاف و نيمه شفاف بر خورد مي كند ، چه    

 ٢٤ مي شود؟  ص 

٦ 

 ٧ ٢٩آزمايش قانون بازتاب نور  ص     

 ٨ ٣١ص )  كاو ( آزمايش نشان دادن كانون در آئينه مقعر     

 ٩ ٣٢ص )  كاو(آزمايش تشكيل تصوير در آئينه مقعر     

 ١٠ ٣٤آزمايش مربوط به شكست نور توسط سكه   ص     

 ١١ ٣٦آزمايش تجزيه نور سفيد خورشيد توسط ظرف آب و آئينه تخت  ص     

 ١٢ ٣٧آزمايش مشاهده ذره بين و تشكيل كانون در عدسي محدب  ص     

 ١٣ ٤٠آزمايش محاسبه دوره ، فركانس درحركت نوسانس فنر  ص     

 ١٤ ٤٢ص )  موج طولي و عرضي ( مايش توليد موج با فنر آز    

 ١٥ ٤٥آزمايش درانتشار موج انرژي منتقل مي شود  ص     

گرماي .(آزمايش هنگام ذوب شدن يخ افزايش گرما باعث افزايش دما نمي شود    

 ٥٤ص )  نهان ذوب 

١٦ 

ص )   شيشه اي ميله فلزي و( آزمايش مقابسه رسانايي گرمايي درمواد مختلف     

٥٧ 

١٧ 

 ١٨ ٥٨ص) هوا را رنگ كنيد ،آب را رنگ كنيد( آزمايش انتقال گرما به روش همرفت     

 ١٩ ٦٠آزمايش سه شرط الزم براي ايجاد جريان همرفتي   ص    

 ٢٠ ٩٨آزمايش افزايش حجم آب هنگام منجمد شدن بوسيله بطري نوشابه  ص     

  

  

  

  پايه سوم راهنمايي

  



  

وز عزيز، خواهشمند است درخصوص انجام هر كدام از آزمايشهايي دانش آم

  :كه در جدول آمده است، نظر خود را بيان كنيد

آيا شما درانجام آزمايش 

 مشاركت داشتيد

آيا آزمايش انجام 

  شده است

 
 خير بلي خير

  

  بلي

  

 
 عنوان آزمايش

رديف

 ١ ٧ر صآزمايشات محاسبه مقدار كار در سطح افق و سطح شيبدا    

 ٢ ١٩ص) نوع اول،دوم و سوم( آزمايش محاسبه مزيت مكانيكي انواع اهرم     

 ٣ ١٩ص) ثابت متحرك و مركب ( آزمايش محاسبه مزيت مكانيكي انواع قرقره     

 ٤ ٢٠آزمايش دو راه استفاده از چرخ محور  ص    

 ٥ ٢٣ صآزمايش محاسبه مزيت مكانيكي سطح شيب دار با شيب هاي مختلف     

آزمايش محاسبه فشار حاصل از نوك انگشت و فشار حاصل از كف دست بر     

 ٢٧ديوار  ص

٦ 

 ٧ ٢٩آزمايش تاثير ارتفاع در افزايش فشار مايعات  ص    

 ٨ ٣١آزمايش مربوط به فشار گازها  ص    

 ٩ ٣٦و٣٤،٣٥آزمايش مر بوط به بارهاي الكتريكي و اثر آن ها بر بكديگر  ص    

آزمايش تعيين وجود بار در يك جسم و تعيين نوع بار الكتريكي يك جسم     

 ٣٨توسط الكتروسكوپ  ص

١٠ 

 ١١ ٣٩آزمايش تعببن مواد رسانا و نارسانا بوسيله الكتووسكوپ  ص    

 ١٢ ٤٢آزمايش القاي بار الكتريكي  ص    

 ١٣ ٤٥آزمايش ساخت مدار الكتركي ساده  ص    

 ١٤ ٤٧اجزاي يك قوه  صآزمايش مشاهده     

 ١٥ ٤٨آزمايش ساخت يك قوه توسط يك ليمو ترش  ص    

 ١٦ ٥٢ و ٥١آزمايش مشاهده قطب آهنربا و اثر آنها بر يكديگر  ص    

 ١٧  ٥٥،٥٤،٥٣ص)  براثر مالش،القا، الكتريكي(آزمايش ساخت انواع آهنرب     

)  طر ،آب معمولي ،آب نمكآب مق( آزمايش رساناي الكتريكي انواع محلول ها     

 ٧٥ص

١٨ 

كاغذ ليتموس  ( آزمايش شناسايي اسيدها و بازها توسط انواع شناساگرها     

 ٧٧ و ٧٦ص)   محلول فنل فتالين -محلول برموتيمول بلو

١٩ 



  

 ٢٠ ٩٤زمايش جابه جايي صفحات بر اثر جريان همرفتي در اليه هاي زيرين  ص     

  

 


