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علوم تجربی پایه در محور  برنامه درسی پژوهشطراحی 

 دوره ابتداییششم 

 
 اله نادری ، عزت*نراقی زهرا ایجادی، مریم سیف

 ه علججی  هاحجج  ت بیتج    علججی  گج ه   درسجج   ریجج   ب نامج   دکتجج   دانشجوی   1

 ای ان ته ان  اسالم   آزاد دانشگا  تحقیقات 
 تهج ان   اسجالم    آزاد دانشگا  تحقیقات  ه علی  هاح  ت بیت   علی  گ ه  استاد 2

 ای ان
 تهج ان   اسجالم    آزاد دانشگا  تحقیقات  ه علی  هاح  ت بیت   علی  گ ه  استاد 3

 ای ان

 
 چکیده

محهرس   طراحی برنامه  رسیهی پهژوهش   هدف از انجام این پژوهش 
علرم تجربی پای  ششم و یپس اسزشیابی آن از ریدگاه متخصصان 

-ایه.  سو  پهژوهش ترفهی ی    سبه   ذیبرنام  رسیی و معلمان 
ای.  جامع  آماسی شامل معلمان پای  ششهم شرریهتان    یابی زمین 

رسیهی ایهتان ارایهان     برنامه  متخصصهان  ن ر( و  031) ای راین
ک  ب  شیره یرشماسی مرسر مطالع  ن ر( ای.  01) یسضرشمالی و 

ای و  سو  کتابخانهه  از ههها آوسی راره   بههرای جمهه قههراس گر هه.
گریه  رس هرهاس بخهش ههدف       01شامل  یاات  محققپریشنام  

های تهدسیس و اسزشهیابی برهره گر ته  شهد  سوایهی        محترا  سو 
ونباخ و پایایی از طریق آل ای کر تأییدپریشنام  تری  متخصصان 

ب  ری. آمد  محقق برای طراحی برنام  ابتدا ب  مطالعه    رسفد 89
مرضرع تحقیهق پررااته  و بهر     ةپیشین  و مستندات مرجرر رسزمین

ایاس اطالعات ب  ری. آمده برنامه  سا طراحهی و یهپس جره.     
قهراس راره   گریهان  ب پریشنام  رس ااتیاس پایه  اسزیابی  آن سا رس قال

 ترفی یآماس  و SPSS ا زاس ها از نرم راره وتحلیل تجزی  برایای.  
  از شدرو( ایت اره  آزمرن ای) ایتنباطیجدول  راوانی و رسفد( و )

هایی برای عنافهر   رس این پژوهش  ویژگی آمده ری. ب جمل  نتایج 
هههای تههدسیس و  هههدف  محتههرا  سو ) رسیههیهراسگانهه  برنامهه  
پای  ششم برره ای. ک  مرسر محرس علرم تجربی  اسزشیابی( پژوهش

 قراس گر ت  ای.  سب  ذیمتخصصان و معلمان  تأیید

  محهرسی  پهژوهش برنام  رسیهی  پایه  ششهم      کلیدی: های واژه
 تجربی علرم رسیی  طراحی برنام 
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Abstract 

The aim of this study is to design the experimental science 

curriculum of sixth grade elementary school using 

inquiry-based approach and its evaluation from the 

perspective of curriculum specialists and relevant 

teachers. This study is applied research which is done 

according to Descriptive-Survey method. The population 

of study includes all sixth grade teachers of Esfarayen city 

(130 people) and curriculum specialists of North and 

Razavi Khorasan state (40 people) which are studied by 

census manner. To collect the data, library method and a 

researcher-made questionnaire includes 40 questions in 

four sections: objective, content, teaching methods and 

evaluation are used. The validity confirmed by specialists 

and reliability through Cronbach's alpha was 98%. 

Researcher for designing the program studies the history 

and documentation on the matter research. And based on 

the obtained information, designs the program and then 

put it in the form of a questionnaire to the respondents. To 

analyze the data, SPSS software and descriptive statistics 

(frequency tables and percentage) and inferential statistics 

(Chi-square test) are used. Some obtained results in this 

study are features of four elements (goal, content, teaching 

methods and evaluation) of the research-based curriculum 

of sixth grade experimental science which is approved 

with Specialists and concerned teachers. 

Keywords: Curriculum, Sixth Grade, Inquiry Based, 

Designing the Curriculum, Experimental Science 
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 مقدمه

ابج ار  مهجد در رشج  ه     عنجیان  بج  ام هز  نظا  آمیزش  

شید ه ب نام  درسج    جانب  کشیر شناخت  م  تیسع  هم 

هججا  آمججیزش اسجج    ابجج ار تحقججا رسججا   تجج ی  مهججد

مای   هملجت  تجارهپید     دهنا    آن را جان مک ک  طیر  ب 

کالیجج  جججیه  ه  ججیننب ر ه اهرنشججتای  شلجج  آمججیزش  

بناب ای  ب نام  درس  ب  من  ج  یجک طج   ه     ؛ان  دانست 

نقشجج  بجج ا  عمججی  یججا یججک سججن  م تججی  اسجج  کجج   

ها  مطلجی    ها ه ه ف ب  غای  یافت  دس راهب دها  

هجا    تو بج   عنجیان  بج  را در ب  دارد ه جان دییی  آن را 

 ,Lonenberg & Orneshtain) کن  یادگی ن   تع یف م 

نام  درس   ایج   نظ ان ع ص  ب  ب خ  از صاح  .(2011

کننج .   شلم ه مع فت  را ب  ده بخج  کلج  تقسجید مج     

بخ  نخس  ب  ط اح  ب نام  درسج  م سجی  اسج  ه    

دهنج   ب نامج  ه نجی      ناظ  ب  شناسای  عناصج  تشج یی  

گ فت   ها آنهای  اس  ک  در ارتباط با ه  یک از  تصمید

بخ  ده   ای  شلم ه را مهن س  ب نام  درس   شید. م 

ن  ک  شامی ت هی  ب نام  درسج   اجج ا  ب نامج     نام م 

 ,Mehrmohammadi) درسجج  ه ارزشججیاب  آن اسجج  

دربجار  عناصج  یجا اججج ا  ب نامج  درسج  میججان       .(2008

 ؛ه اجما  هجید ن ارد نظ  اتفاقری    نظ ان ب نام  صاح 

اما اکث  متخصصان ب نامج  درسج  بجا عناصج  گهارگانج       

 ارزشیاب  تیافا دارن .ها  ت ریس ه  ه ف  محتیا  رهش

عصج    ه     نجیآهر ییج تغ سج ع    شج ن  حاضج    ش ن

  هجا  ب نام  هیژ  ب  هپ هرش آمیزش نظا . اس  اطالعات

 هججید  بجا  .دارن   نیآهر  یا در   یلک نق  آن  درس

   یج ر ب نامج   مسجلل  ما   الت مش ه مسائی از ی    یا

  تیهضجع   یگن اس . در شیرک  آمیزش نظا  در  درس

 اطالعجات   تمجام  تیانج    نم محیر آمیزش  درس  ب نام

 آمجیزان  دان  ب   درس ت ک ایط  از فقط را ازین میرد

  ان ج ام  یگنج  ن   ک اس  آن ام  ق یحق .ن ک منتقی

 متخصصجان  از  اریبس ام هز  . ض هرت ن  ه دارد هجید

 اطالعات ب   کیتأ جا  ب   ک باهرن  ای  ب   یهت ب دیتعل

 بج   را   یادگیج  ةشجیی   یج   باهجا  آن ارائج   ه ایحقجا  ه

 ی ها ی تیانا ه ها مهارت ب  را آنان ه آمیخ  آمیزان دان 

 را خجید   اطالعجات   ازهجا ین دائماً بتیانن   ک  دک موه 

 نسجین یراب اعتقجاد  ب   ام   یگن سازن   تحقا ب ط ف

 دارد ان ج ام محجیر  پجژهه    درسج   ب نام  سای در فقط

(Asadian & Habibi Azar 2013). 

محیر  تعلید ه ت بی  پژهه ( Jahani, 2005جهان  )

کن  ک  پ هرش ش رت اسجت لل ه   گین  تیصیف م  ای را 

 تأکیج  ها  انسان  ب ا  پژهه  را مجیرد   ظ فی   تیسع

ده  ه اسجتفاد  از ا گجی  کاهشجگ   ه پج هرش      ش ار م 

را توجیی    صج ر  سجع  رهحیج  پجژهه   مج ارا  تحمجی ه     

 ,Kizilaslan et al) کی یالسجالن ه دیگج ان  کنج .   مج  

محجیر یجک    کنن  کج  آمجیزش پجژهه     ( اشار  م 2012

محجیر اسج . ایج  رهی ج د ریشج  در       رهی  د یادگی نج   

گ ای  دارد ه در آمیزش علجی  اجتمجاع  ه علجی      ساخ 

گ ایججان  طبیعجج  کججارب د دارد ه طبججا نظجج  سججاخ     

 هجا  آنآمیزان خید در ایواد دان  دخا ج  دارنج .    دان 

ها  علمج  ه ارتبجاط    ب  اهمی  پژهه  تأکی همچنی  

آمجیزان   داشت  پژهه  علم  بجا زنج گ  رهزانج  دانج     

آمجیزان   دانج   معتق نج  از ط یجا پجژهه     ها آندارن . 

کنن  دربار  این   گگین  دانشجمن ان   اصی   را کس  م 

رسن  ب  عبارت دیگ  گگینج  علجد از    ب  علد ه آگاه  م 

شجید.   کنو اه  بش  دربار  جهان طبیع  اسجتنتا  مج   

(  نیج   Dostál & Klement, 2015دهسجتال ه کلمنج  )  

محیر درک عمیا  اشار  داشتن  ب  این   آمیزش پژهه 

یضی   یادگی   رهش تف    کشف ه حجی مسجلل  ه   از م

یادگی   این   گگینج  گی هجا  ج یج  یجاد بگی نج  را      

ف ص  کاف  بج ا  یجادگی      طیر همی شید ه  باعث م 

را افج ای    هجا  آنکن  ه خالشیج    آمیزان ایواد م  دان 

محیر توهی ات فن  ه ماد   ده . در آمیزش پژهه  م 

اسجیر ه   همیج  هسجتن .  دارا  ا آمیزش  کمکه هسایی 

 Velooه ی ه دیگ ان )(  Sever & Guven, 2014گیهن )

et al, 2013) ه ( گیر ی ه گیر یÇorlu,2012 &Çorlu ) 

 تجأیی  محجیر   اشار  دارن  ب  این ج  آمجیزش پجژهه    نی  

ها   مهارترش   مثبت  ب  پیش ف  علم   تیانای  تف   
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گ ههج  بجا همسجالن      صیرت ب ک دن  کار ف این  علم  

آمجیزان   دانج   مسجلل  درک مفاهید علم   تیانای  حجی  

 & Asadian)همچنی  دهر  ابت ای  در درس علی  دارد. 

Habibi Azar 2013)   نشان دادن  ک  ب نام  درس  علی

محیر در مقایس  با ب نام  درسج  علجی     ب  شیی  پژهه 

  تج  محجیر در دهر  ابتج ای  ایج بخ     آمجیزش  ٔ  شیی ب  

 اس .

  اساسج   هجا   یج پا از ی ج    فنجاهر  ه علی  آمیزش

 تیسجع   در آن دیمسجتق   یتأی  ک اس  هپ هرش آمیزش

 جامعج   یجک   اجتمجاع  ه  اسج یس   اشتصجاد    ف هنگ

ف اگی   علجی  تو بج  بج      اس . ش   مشخص خیب  ب 

هجا  شجناخ  دنیجا      کنج  تجا رهش   کیدکان کمک مج  

بایج    ها آناط اف خید را بهبید بخشن . ب ا  ای  منظیر 

کمک کن  تجا توجار     ها آنمفاهیم  کس  کنن  ک  ب  

هجا    بایج  رهش  هجا  آنخید را با ی  یگ  م تبط سجازن .  

را ده   کارب د ه آزمای  کج دن   کس  اطالعات  سازمان

را در درک دنیجا    هجا  آنها تیانای   بیامیزن . ای  فعا ی 

هجا    گیج    کن  ه آنان را ب ا  تصمید اط اف تقیی  م 

 ازدهج .   شان یار  مج   هیشمن ان  ه حی مسائی زن گ 

 آمجیزش  مج ارس   در علجی    هردهاادسجت  ی تج   مهجد 

 ه اهشجگ ان  ک  آمیزشج   فضجا  در ایج تحق  هجا  مهارت

 بید  لز  ها   آگاه  دارا  ک اس   شه هن ان پ هرش

 نج   یبگ دیتصجم  آگاهانج   ه  د کج    ف  منطق بتیانن  تا

(2009 Harlen,). 

 اغلج    کج  دهج    مج  نشجان  میججید  شجیاه   امجا 

 هجا   ژگج یه  یج ا فاشج    نینک  یهضع در ما آمیزان دان 

 اس  نتیانست  علی   درس ب نام  گ ید عبارت ب  هستن 

  هجا  مهجارت  ه  ننج گ یآف    اهشجگ  ک ه  علم  یرهح

 مطا عجات  جینتجا  .دهج   پ هرش آمیزان دان  در را   تف

( نی  همیار  نشجان  TIMSSات ه علی  )یاضیر ا ملل  ی ب

ها  درس  علی  دهر  ابت ای  ایج ان   داد  اس  ک  ب نام 

 در مججا آمججیزان هججا  بسججیار  دارد ه دانجج   ضججعف

 ها داد  هتحلیی ی تو  ف ضی   ساخت  گین ی ها مهارت

 ایج  ه  علم  ها رهش ه اب ار ی  کارگ ب  ه مسلل  حی ه

 .دارنج   شج ار   نییپجا  اریبسج  سطح در طیدر مح پژهه 

(Talebi, 2016).  همچنججججی Heydari (2010 ) در

تحلیی محتیا  ب نام  درسج  علجی    "پژههش  با عنیان 

بجج  جایگججا  تحقیججا ه  تأکیجج تو بجج  دهر  ابتجج ای  بججا 

درس   ب نام  هیژ جایگا   رغد عل  نشان داد ک  "پژهه 

محیر متأسفان  ای  ب نام  در م ارس کشیر اجج ا   پژهه 

بج    علجی  دهر  ابتج ای    در کلی  کت  درس  شید ه نم 

 تحقیا ه پژهه  تیجج  کجاف  نشج   اسج .     ها  مؤ ف 

 علی   درس  ها ب نام  در  اساس  بازنگ  بای  یو درنت

  ب رسج  ه گنج  ها صیرت گی د.  ب نام   یا از ما  تلق ه

 نشجان  شجیر ک م ارس در علی  درس  ب نام  تحیل  یس

 صیرت  تحیلت ه  ییتغ  درس ب نام  در ای   ک ده   م

  افکج نا از  یج ا ح  شج    انوا   ها پژهه   ه  گ فت 

اد آن بجا اسجتان ارها    یج ز فاصجل   ه  اتییج تغ  یج ا بیدن

 جهان  دارد.

اس  ب   درص د ایتحق  یا فیق مطا   ب   یعنا با

محجیر علجی  تو بج  پایج       ط اح  ب نام  درس  پژهه 

 شج     ط احج ششد دهر  ابت ای  بپ دازد ه سپس ب نام  

متخصصجان ب نامج  درسج  ه     تیسط محقا را از دیج گا  

 میرد ارزیاب  ش ار ده . ب  عبارت  محقا ربط ذ معلمان 

  نجججابو میججججید درزمینججج مضجججم  ب رسججج  کامجججی  

هجا  عناصج  گهارگانج      محیر  ب  تعیی  هیژگ  پژهه 

هججا  تجج ریس ه  ب نامجج  درسجج  )هجج ف  محتججیا  رهش 

ارزشججیاب ( علججی  تو بجج  پایجج  ششججد بجج  اسججاس       

هجا را در   محیر  پ داخت  ه سجپس ایج  هیژگج     پژهه 

شا   پ سشنام  از دیج گا  متخصصجان ب نامج  درسج  ه     

در ای  راسجتا   ده . م  میرد ارزیاب  ش ار ربط ذ معلمان 

 زی  میرد ب رس  ش ار گ فتن : سؤالت

علی  تو ب   محیر پژهه  ب نام  درس در  اه اف. 1

پای  ششد ابت ای  ه ارزشیاب  آن از دیج گا  متخصصجان   

 گگین  اس ؟ ربط ذ ب نام  درس  ه معلمان 

علی  تو ب  پای   محیر پژهه  ب نام  درس  در محتیا. 2

ششد ابت ای  ه ارزشیاب  آن از دی گا  متخصصان ب نام  

 گگین  اس ؟ ربط ذ درس  ه معلمان 
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علی   محیر پژهه  ها  ت ریس در ب نام  درس  رهش. 3

تو بجج  پایجج  ششججد ابتجج ای  ه ارزشججیاب  آن از دیجج گا  

 گگین  اس ؟ ربط ذ متخصصان ب نام  درس  ه معلمان 

 محجیر  پجژهه   ارزشیاب  در ب نام  درسج  ها   رهش. 4

علی  تو ب  پای  ششد ابت ای  ه ارزشیاب  آن از دیج گا   

 گگین  اس ؟ ربط ذ متخصصان ب نام  درس  ه معلمان 

 روش پژوهش

 -تیصجیف  آن  از نی  کارب   ه رهش انوجا   ای  پژهه 

زی ا هج ف محقجا ب رسج  نظج ات ده      ؛اس  یاب  زمین 

متخصصجان ب نامج  درسج  در خصجی      گ ه  م بیجان ه  

پای  ششجد    علی  تو ب ش   ط اح   عناص  ب نام  درس

 Naderiمحیر  بجید  اسج . )   ابت ای  ب  اساس پژهه 

and Seifnaraghi, 2015)      جامع  آمجار  ایج  پجژهه

معلمان پای  ششد دهر  ابت ای  شه سجتان اسجف ای  در   

نفجج  ه همچنججی   130 شججامی 93 -94سججال تحصججیل  

ری   درس  خ اسان شما   ه رضجی    تخصصان ب نام م

نفج  اسج      40 درمومجی  ک  ب  اساس بج آهرد محقجا   

. در ای  پژهه  گین ام جان اجج ا  پجژهه  بج      اس 

  از رهش ره  تمام  اعضاء جامعج  هججید داشجت  اسج     

در خصی  رهش ه ابج ار   س شمار  استفاد  ش   اس .

 میردنیازها   ابت ا داد  ها  ای  پژهه   آهر  داد  جمو

ب  ای  صیرت کج  بجا   ا  گ دآهر  ش   ب  رهش کتابخان 

  مقجالت ه مسجتن ات میججید درزمینج     شین  یپ مطا ع 

محیر  ه علی  تو بج  سجع  بج  یجافت       رهی  د پژهه 

ه ف  محتیا  ) درس ها  عناص  گهارگان  ب نام   هیژگ 

محججیر علججی   هججا  تجج ریس ه ارزشججیاب ( پججژهه  رهش

ه سجپس بجا تیجج  بج  اطالعجات       شج   تو ب  پای  ششد

 ه گ دی گیی  ط اح   40با  ا  پ سشنام  ش   گ دآهر 

جه  پاسخگیی  در اختیار متخصصان ب نامج  درسج  ه   

هجا    هیژگج   هجا  آنش ار گ ف  تا از نظ   ربط ذ معلمان 

ایج  پ سشجنام  در    تعیی  ش   میرد ارزیاب  ش ار گیج د. 

 12) تنظید گ دی  ک  شجامی: هج ف   گهار بخ  تهی  ه

( ه گییج   9) سیت ر ها  (  رهشگیی  10) گیی (  محتیا

ب رسجج  رهایجج   منظججیر بجج ( اسجج . گییجج  9) ارزشججیاب 

محتیای  ه صیر  اب ار سنو   ابتج ا پ سشجنام  اه یج     

نظ ان  اساتی  راهنما ه مشاهر ه د  ت  از صاح  هسیل  ب 

.   اسج  ر گ فتج میرد مطا عج  شج ا    ه متخصصان میضی 

 اعمال ه پ سشنام  اصال  ش   اس . ها آنسپس نظ ات 

ب ا  سنو  پایای  پژهه  نی  از ط یا ض ی  آ فجا   

 30  اه یج ( با حود نمین  Cronbach’s alpha) ک هنباخ

بج    98/0ک  پایجای  پ سشجنام  ب ابج       نف  اش ا  گ دی 

ه پس از اج ا  کامی پ سشنام  نی  ضج ی     دس  آم 

 بج  دسج    99/0ه پایجای    شج    محاسجب  آ فا  ک هنباخ 

بج ا   ک  پایای  مناسب  ب ا  اب ار کار اسج .     اس آم 

ب رس  نظ ات متخصصان ب نام  درسج  ه معلمجان پایج     

  ششججد ابتجج ای  در خصججی  عناصجج  ب نامجج  درسجج    

شج   بجا    آهر  ها  جمو   داد تیسط محقا ش   ط اح 

ش ار  هتحلیی تو ی میرد  SPSSاف ار آمار   استفاد  از ن  

  استنباط  استفاد  شج  یصیف  ه ه از آمار ت   اس گ فت

هجا    ؛ در بخج  آمجار تیصجیف  از محاسجب  ف اهانج      اس 

درص  ف اهان   ج اهل تیزیو ه نمیدارهجا اسجتفاد  شج      

اس . در بخ  آمار استنباط  نیج  بجا تیجج  بج  این ج       

آمجج   در سججطح مقیججاس اسججم  ه  دسجج  بجج هججا   اد د

هجا نیج     ا  بید  ه گگینگ  تیزیجو پ اکنج گ  داد    طبق 

ده اسجتفاد    میرد تیج  محقا نبید  اس  از آزمین خج  

 گ دی   اس .

 های پژوهش یافته

 ب نامججج  درسججج در : اهججج اف پ سججج  اهل پجججژهه 

علی  تو ب  پای  ششد ابت ای  ه ارزشیاب   محیر پژهه 

 ربط ذ آن از دی گا  متخصصان ب نام  درس  ه معلمان 

 گگین  اس ؟

ب نامجج   در کجج  اهجج اف سججؤالدر خصججی  شسججم  اهل 

علجی  تو بج  پایج  ششجد ابتج ای        محیر پژهه  درس 

هیژگ  را مط   ک د  اس  کج    12گگین  اس ؟ محقا 

در خصی  شسم   اس .آهرد  ش    5 شمار  در ج هل

کجج  ارزشججیاب  متخصصججان ب نامجج  درسجج  ه  سججؤالده  

   اس ؟ها گگین از ای  هیژگ  ربط ذ معلمان 
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 09/  ابتدایی دوره ششم پایه تجربی علوم در محور پژوهش درسی برنامه طراحی

 دو در خصوص طراحی عنصر هدف های توصیفی و نتایج آزمون خی آماره. 7 جدول

هاشاخص

 هاگروه

 خیلیزیاد زیاد متوسط کم خیلیکم

نی
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

 

 5/58 77 8/34 44 8/3 5 4/5 7 5/1 2 معلمان

 55 22 5/32 13 5/7 3 5/2 1 5/2 1 متخصصانبرنامهدرسی

 75/0=ش   محاسب دار   سطح معن  4درج  آزاد =  89/1خ  ده=

 

معلمجان پایج     1 ةهل شجمار ها  ج  داد با استناد ب  

درصج    3/89ششد ه متخصصان ب نام  درس  ب  ت تی  

ا  زیججاد را انتخجج درصجج  گ ینجج  زیججاد ه خیلجج   5/87ه 

زیجاد   در ح  زیاد ه خیلج   ها آن ب  عبارت دیگ  ؛ان  ک د 

را مناسج  ارزشجیاب    تیسط محقجا   ش   ط اح اه اف 

بجا   گج دد  ک  مالحظج  مج    طیر همانان . همچنی   ک د 

ه  4 آزاد   (  با درجج 89/1) ده خ  تیج  ب  می ان آمار 

شجید کج       استنباط م 05/0دار  بیشت  از  سطح معن 

ط احج  اهج اف ب نامج       بی  نظ  پاسجخگییان درزمینج  

 هجید ن ارد.  دار درس  تفاهت معن 

 ب نامجج  درسجج   : محتججیا درپ سجج  ده  پججژهه  

علی  تو ب  پای  ششد ابت ای  ه ارزشیاب   محیر پژهه 

 ربط ذ آن از دی گا  متخصصان ب نام  درس  ه معلمان 

 گگین  اس ؟

ب نامج   کج  محتجیا در    پ سج  در میرد شسجم  اهل  

علجی  تو بج  پایج  ششجد ابتج ای        محیر پژهه  درس 

هیژگ  را مط   ک د  اس  کج    10گگین  اس ؟ محقا 

در مجیرد شسجم    آهرد  ش   اسج .   5 شمار  در ج هل

ک  ارزشجیاب  متخصصجان ب نامج  درسج  ه      پ س ده  

 ها گگین  اس ؟ از ای  هیژگ  ربط ذ معلمان 

 
 دو در خصوص طراحی عنصر محتوا های توصیفی و نتایج آزمون خی آماره. 9 جدول

هاشاخص

 هاگروه

 زیادخیلی زیاد متوسط کم کمخیلی

نی
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

 

 1/53 76 4/35 47 8/3 5 8/3 5 8/3 5 معلمان

 5/42 17 4/45 18 5/7 3 5/2 1 5/2 1 متخصصانبرنامهدرسی

 41/0=ش   محاسب دار   سطح معن  4آزاد =   درج 93/3ده= خ 

 

معلمجان پایج     2 ةها  ج هل شجمار  استناد ب  داد با 

 درصج   5/88 ه متخصصان ب نام  درس  ب  ت تی  ششد

زیججاد را انتخججا   گ ینجج  زیججاد ه خیلجج   درصجج  5/87 ه

زیجاد   در ح  زیاد ه خیلج   ها آن ب  عبارت دیگ  ؛ان  ک د 

را مناسج  ارزشجیاب    تیسط محقا  ش   محتیا  ط اح 

گج دد بجا    ک  مالحظج  مج    طیر همانهمچنی   ان . ک د 

ه  4 آزاد (  با درجج   93/3) ده تیج  ب  می ان آمار  خ 

شجید کج       استنباط م 05/0دار  بیشت  از  سطح معن 

ط احج  محتجیا  ب نامج       گییان درزمینج  بی  نظ  پاسخ

 هجید ن ارد.  دار درس  تفاهت معن 

ب نامج    در هجا  تج ریس   : رهشپ س  سی  پژهه 

علی  تو ب  پایج  ششجد ابتج ای  ه     محیر پژهه  درس 
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 7921 بهار ،پانزدهم(، سال 05 یاپی)پ 92 ریزی درسی، دوره دوم، شماره پژوهش در برنامه /  05

ارزشججیاب  آن از دیجج گا  متخصصججان ب نامجج  درسجج  ه   

 گگین  اس ؟ ربط ذ معلمان 

ها  تج ریس   رهش ک  سؤالدر خصی  شسم  اهل 

علی  تو بج  پایج  ششجد     محیر پژهه  ب نام  درس در 

هیژگج  را مطج   کج د      9ابت ای  گگین  اس ؟ محقا 

در آهرد  شجج   اسجج .  5 ةشججماردر ججج هل  اسجج  کجج 

ارزشجیاب  متخصصجان    کج   پژهه خصی  شسم  ده  

گگینج    هجا  از ای  هیژگ  ربط ذ ب نام  درس  ه معلمان 

 اس ؟

 
 دو در خصوص طراحی عنصر روش تدریس های توصیفی و نتایج آزمون خی آماره. 9 جدول

هاشاخص

 هاگروه

 زیادخیلی زیاد متوسط کم کمخیلی

نی
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

 

 8/74 76 7/27 37 8/3 5 7/4 7 1/3 4 معلمان

 5/72 25 5/32 13 4 4 5/2 1 5/2 1 متخصصانبرنامهدرسی

 70/0ش  = دار  محاسب  سطح معن  4آزاد =   درج 19/2خ  ده=

 

معلمجان پایج     3 ةها  ج هل شجمار  با استناد ب  داد 

ه  5/88ششجد ه متخصصجان ب نامجج  درسج  بج  ت تیجج      

 ؛انج   ا  ک د زیاد را انتخ درص  گ ین  زیاد ه خیل  0/95

هجا    زیاد رهش در ح  زیاد ه خیل  ها آن ب  عبارت دیگ 

یجاب   تیسجط محقجا را مناسج  ارز    ش   ط اح ت ریس 

گج دد بجا    ک  مالحظج  مج    طیر همانهمچنی   ان . ک د 

ه  4 آزاد   (  با درجج 19/2) ده تیج  ب  می ان آمار  خ 

شجید کج       استنباط م 05/0دار  بیشت  از  سطح معن 

ها  تج ریس   ط اح  رهش  بی  نظ  پاسخگییان درزمین

 هجید ن ارد.  دار درس  تفاهت معن ب نام  

ها  ارزشیاب  در ب نام   رهش: پ س  گهار  پژهه 

علی  تو ب  پایج  ششجد ابتج ای  ه     محیر پژهه  درس 

ارزشججیاب  آن از دیجج گا  متخصصججان ب نامجج  درسجج  ه   

 گگین  اس ؟ ربط ذ معلمان 

هججا   رهش کجج  پ سجج در خصججی  شسججم  اهل 

علجی  تو بج     محجیر  پجژهه   ارزشیاب  در ب نام  درس 

هیژگج  را   9پای  ششد ابتج ای  گگینج  اسج ؟ محقجا     

آهرد  شج     5 ةشجمار  در جج هل مط   ک د  اس  کج   

ارزشجیاب    کج   پ سج  در خصجی  شسجم  ده    اس . 

از ایجج   ربججط ذ متخصصججان ب نامجج  درسجج  ه معلمججان 

 ها گگین  اس ؟ هیژگ 

 
 دو در خصوص طراحی عنصر ارزشیابی های توصیفی و نتایج آزمون خی آماره. 5 جدول

هاشاخص

 هاگروه

 زیادخیلی زیاد متوسط کم کمخیلی

نی
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

 

 6/47 71 6/37 48 7/7 14 1/3 4 4/5 7 معلمان

 4/74 24 5/32 13 5/7 3 4 4 4 4 متخصصانبرنامهدرسی

 33/0ش  = محاسب دار   سطح معن  4آزاد =   درج 59/4خ  ده=
 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 00/  ابتدایی دوره ششم پایه تجربی علوم در محور پژوهش درسی برنامه طراحی

معلمجان پایج      4 ةشمار ها  ج هل با استناد ب  داد 

درصج    8/83ششد ه متخصصان ب نام  درس  ب  ت تی  

درصجج  گ ینجج  زیججاد ه خیلجج  زیججاد را انتخججا    5/92ه 

زیجاد   در ح  زیاد ه خیلج   ها آن ب  عبارت دیگ  ؛ان  ک د 

تیسط محقا را مناس   ش   ط اح ها  ارزشیاب   رهش

کج  مالحظج     طجیر  همجان همچنجی    انج .  یجاب  کج د   ارز

(  بجا  59/4) گ دد با تیجج  بج  میج ان آمجار  خج  ده      م 

  05/0دار  بیشججت  از  ه سججطح معنجج   4 آزاد   درججج

  زمینج شجید کج  بجی  نظج  پاسجخگییان در      م  استنباط

هججا  ارزشججیاب  ب نامجج  درسجج  تفججاهت    ط احجج  رهش

 هجید ن ارد.  دار معن 

 
 شده طراحی محور علوم تجربی پایه ششم دوره ابتدایی برنامه درسی پژوهش .0 جدول

 ها شرح ویژگی صراعن

هرا للمری،تیویرفتفکررانتیراد ،بررانگیخت حر ،توسعهدانش،نگررشومارار مسئلهپرورشتفکرحلهدف

وتحمرلشکسرف،تیویرفتوانراییصردرسرعهکنجکاو ،تیویفیادگیر مشارکتی،پرورشتفکرخالق،تیویف

 واستفادهازفناور ،تیویفپذیرشاباامولدمقطعیفواحتمالیبودندانشللمیدرشاگردان،پرورشمارار

العمرومستمرگیر یادگیر مادامگر ،افزایشروحللمیولالقهبهتحییقوشکلروحیهپرسش

هرا یرادگیر ،هرا مناسرببررا انرواافعالیرفآموزان،ایجادفرصفمرتبطبودنباتجاربزندگیواقعیدانشمحتوا

،ارائهشواهدودالیلتجربی،ایجرادفارابررا کردنللموفناور ،تناسبداشت باتجاربگذشتهیادگیرندهتوام

بهگسترهولمقمفاهیمواصولللمی،توجرهبرهنیازهراولالیرقتوأمانپرداز ،مسئلهمحوربودن،توجهفرضیه

شاگردوارائهدریکقالبروشی)ترکیبروشومحتوا(

ها روش

تدری 

بریادگیر ازطریقحلمسرئلهوانجرامتأکیدایجادفرصفجافیادگیر روشیادگیر ،تشویقیادگیر فعال،

هرا متنرواکنندهوراهنما،اسرتفادهازروشتسایللنوانبهپژوهش،تشویقانجامکارگروهی،توجهبهنیشمعلم

رار ارتباطبی مطالبللمیوتوجهبهنیشحواسها فرایند ،توجهبهایجادفاموبرقتدری ،توسعهماار 

ها روش

ارزشیابی

هرا،جانبهازدانرشفراگیران،ارزشیابیهمهخودارزیابیبراستفادهازتأکیدبراستفادهازکارنما)پوشهفعالیف(،تأکید

ها گروهی،فراهمکرردنیفارزشیابیازفعال ها شاگردان،توجهبهارزشیابیمستمروتکوینی،هاونگرشماار 

برارزشیابیکیفی)توصریفی(،توجرهبرهمشرارکتیبرودن)مشرارکفمعلرمتأکیدموقع،امکانبازخوردمناسبوبه

یکیازالاا تیم(وتوجهبهاشکالمختلفارزشیابیلنوانبه

 

 گیری بحث و نتیجه

ه  اسج   آمیزشج   نظجا   هج ای   گج ا   درسج   ب نامج  

. ی ج  از  گیج د  ب مج   درها  مختلجف یجادگی   را    حیز 

ها  یادگی    علی  تو ب  اس  ک   حیز  ت ی  پ اهمی 

 درسج   ب نامج   از تجیجه   شابیشیرها  مختلف بخ  ک

  ان . ف اگیج   اختصا  داد  ای  حیز  آمیزش ب  خید را

  هجا  رهش تا ن ک مک م ک آمیزان دان  ب  تو ب  علی 

 ایج   بج  . بخشجن   بهبجید  را خجید  اط اف  دنیا شناخ 

 ن کمک ک ها آن ب   ک نن ک س ک مفاهیم  بای  منظیر

 بایج   انکج یدک سازن . م تبط ی  یگ  با را خید توار  تا

 ه ارب دکج  دهج    سجازمان  اطالعجات   سج  ک  هجا  رهش

 را ها آن تیانای  ها  فعا ی  ای  را بیامیزن .  دنک آزمای 

  بج ا  ه نج  ک مج   تقییج   اطج اف   دنیجا  درک در

 شجان  زن گ  مسائی حی ه هیشمن ان   ها  گی  تصمید

هجا  درسج  ایج      ط اح  ب نامج   ره ای  ازده .  م   یار

بسجیار    تی بینج  ه  سجنو   ن ت حیز  یادگی   نیازمن  

ا جذک  را   اس  تا ضم  این   دسجتیاب  بج  اهج اف فجیق    

سججازد  ف اینجج  یججادگی   جججذا  ه   مجج ا یصججیل  سججهی

را ب ا  ف اگی ان ابت ای  رشد زن .  ذا تیج  ب   نشین  دل

ا   ا عجاد   کیفی  ط اح  در ای  زمین   از اهمیج  فجیق  
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 7921 بهار ،پانزدهم(، سال 05 یاپی)پ 92 ریزی درسی، دوره دوم، شماره پژوهش در برنامه /  05

در ای  راسجتا پجژهه  حاضج  بجا هج ف       ب خیردار اس .

ط اح  ب نام  درس  علی  تو بج  پایج  ششجد ابتج ای      

ارزشججیاب  آن از  ه محججیر  پججژهه مبتنجج  بجج  رهی جج د 

 ربججط ذ  نامجج  درسجج  ه معلمججان دیجج گا  متخصصججان ب

هجا  آمجار     صیرت گ فت  اس . نتایج حاصی از ب رسج  

ریج     ده  کج  متخصصجان ب نامج     ای  مطا ع  نشان م 

 شج    ط احج      ب نامج  درسج  ربجط  ذ درس  ه معلمان 

 تأییج  یجاب  نمجید  ه آن را   تیسط محقجا را مناسج  ارز  

دار    بی  نظ ات ای  ده گ ه  نی  تفاهت معنان  ه  ک د 

  ب  اساس نتایج ای  تحقیا ره ازای مشاه   نش   اس . 

ب ا  ه  یک از عناصج  ب نامج  درسج  علجی  تو بج  بجا       

تیان ب شم د کج    م  های  هیژگ  محیر  رهی  د پژهه 

 گ دد: در ادام  ب  آن اشار  م 

حجاک  از آن  در بخ  هج ف  ای  پژهه   ها  یافت 

اس  ک  ط احان ب نام  درس  علی  تو ب  بایج  تیجج    

از شبیجی پج هرش تف ج  حجی      هجای   هیژگج  بیشت   بج   

تقیی    علم  ها  مهارت  تیسع  دان   نگ ش ه مسلل 

تف   انتقاد   ب انگیخت  حس کنو اه  ه جستویگ   

آمیزان  افج ای  ره  علمج  ه عالشج  بج  تحقیجا        دان 

هجا  گ ههج  ه یجادگی   مشجارکت         تمایی ب  فعا یج 

ه تحمجی ش سج      ص ر سع پ هرش تف   خالق  تقیی  

پج هرش مهجارت ه رهحیج  پ سشجگ    تقییج  تیانجای        

ا عمج  ه   گیج   یجادگی   مجادا     استفاد  از فناهر   ش ی

مستم   تقیی  پذی ش ابها  ه ع   شطعیج  ه احتمجا     

  مهجد  بیدن دان  علم  در شاگ دان داشت  باشجن . ایج  

 & Corlu) گیر جی ه گیر جی   هجا  تحقیقجات   در یافتج  

Corlu, 2012)   رمناری (Ramnarain, 2014 دهستال  )

  ج    گج   نانج    (Dostal & Klement, 2015) ه کلمن 

(Nuangchalerm, 2014 )   دیگج ان ه  د  جانج (De 

Jong et al, 2014 ) ییکججار ه ت یججین دال (Ucar & 

Trundle, 2011)  شوا  نیر  ه دیگ ان (ShojaNoori 

et al, 2012)   شمصجج    دهسجج  مهمججانصججم   ه

(Samadi & MehmandustGhamsari, 2011) ه 

شج ار گ فتج     تأکیج  نیج  مجیرد    (Jahani, 2005جهان  )

ب خجیردار  از رهحیج  پژههشجگ   ه پ سشجگ        اس .

آمیزان  در ف این  یادگی   اس  ه ب  دان  کلی   عنص 

تا از ط یا ت کی  دان  شبل  ه اطالعجات   کن  کمک م 

ج ی  خید  ه ای  یادگی   خیی  را ب  دس  بگی نج .  

عاله  ب  ای   مهارت پژهه  ه تحلیی نق  مهم  را در 

 تجأیی  کنج  ه   آمجیزان ایفجا مج     دار دانج   یادگی   معن 

زیججاد  بجج  آشجج ار کجج دن کیفیجج  تف جج  ه گهججارگی   

تحلیی نقط  شج ه  ه   گذارد. پ س  ه م  ها آنمفهیم  

مب أ جه  ف    اس  ه بج ی   حجا   یجک امتیجاز در     

نج ارد ه   سجؤال مسی  تف   اس  ه کس  ک  تجیان طج     

تحلیی ک دن مسائی را نیامیخت   هنیز در نقطج  شج ه    

( Hassanzadeh gheshlagh, 2009) .ش ار نگ فتج  اسج   

آمیزشج    هجا   نظجا   درامج هز  اهج اف اساسج      ره ازای 

دارا  گنوینجج   صجج فاًپیشجج فت  از پجج هرش شججه هن    

اطالعات  بال ب  سم  پ هرش شه هن  دارا  تجیان بجال   

ها  آف ین  ه رهیارهی  با میشعی  یاب   میشعی  در میشعی 

های   تغیی  جه  داد  اس . در ای  راستا پ هرش مهارت

  مسجلل  ا عم   تف   خالق  حجی   همچین یادگی   مادا 

هجا  فناهرانج  همج ا  بجا تقییج  رهحیج         ع  مهجارت تیس

ه ...  تججیان ف اگیجج  را بجج ا  رهیججارهی  بججا    صجج ر سججع 

امجا   ؛دهج   مج  ها  ره ب  رش  ش ن حاضج  ارتقجاء    گا  

دستیاب  ب  ای  مهجد نیازمنج  تجالش در جهج  تغییج       

درس  ه تیج  بیشت  آنان بج    ها  ب نام دی گا  ط احان 

در  هیججژ  بجج محججیر  پججژهه ه  ف اگی مجج اررهی  دهججا  

درس  علی  تو ب  اسج . گج ا کج  ذهنیج       ها  ب نام 

درسجج   هججا  ب نامجج غا جج  در جهجج  تجج هی  ه تی یجج   

محیر  موال ه ف ص  پج داخت    م ار ه دیسیپلی  میضی 

مبتنج  بج  تحقیجا ه پجژهه  را فج اهد       رهی  دها ب  

ه ای  ام  یادگی   میضیعات علجی  تو بج  را    سازد نم 

با تحقیا ه پژهه  درآمیخت  اس  با گجا     ماهیتاًک  

ج   رهب ه ساخت  ه دستیاب  ب  اه اف آن را صج فاً در  

 .آهرد م ح  حفظ مطا    پایی  

هجا  ایج  پجژهه  گییجا       محتیا نی  یافت   زمیندر

نیازمن   ب نام  درس  علی  تو ب  در تیج  بیشجت  بج    

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 01/  ابتدایی دوره ششم پایه تجربی علوم در محور پژوهش درسی برنامه طراحی

زن گ  هاشعج    بیدن با توار  از شبیی م تبط های  هیژگ 

هجا  مناسج  بج ا  انجیا       آمجیزان  ایوجاد ف صج     دان 

ها  یادگی    تیأ  ک دن علد ه فناهر   تناسج    فعا ی 

با توار  گذشت  یادگی نج    تیجج  بج  ارائج  شجیاه  ه      

 مسجلل  پج داز     دلیی تو ب   ایواد فضا بج ا  ف ضجی   

محیر بجیدن  ب خجیردار  از انعطجاف لز  بجا تیجج  بج        

محیط  ه اجتماع   تیج  تیأمجان بج  گسجت   ه     ش ایط

یجج  بج  نیازهجا ه عالئجا     عما مفاهید ه اصیل علم   ت

ت کیج  محتجیا ه   )ارائ  در یک شا   رهشج    یادگی ن   ه

 . مطا عججججات کی یالسججججالن ه دیگجججج اناسجججج  رهش(

(Kizilaslan et al, 2012 کامبس ه ا ج ن  ) (Coombs 

& Elden,2004(  د  جانججج  )De Jong, 2006  )

  (Pedaste & sarapu, 2006پ اسجججت  ه سججج اپی )

(  ف ییجج  ه Nuangchalerm, 2009 جج   ) گجج  نانجج 

 (  یانج  ه گج    Gendron,2011&Ferrieraدران ) گج  

(Chen, 2013&Yang )    نی  ب  ای  نتایج صح  گذاشجت

 ریج    ب نامج  امج هز  ی ج  از میضجیعات مهجد در      اس .

درسج  ه   هجا   ب نامج  درس   نیسجاز  ه تو یج نظ  در   

ت ریس با شج ایط در   ها  رهشمحتیا ه  ک دنهماهن  

دستیاب   ها  را حال تغیی  ه نامطمل  اس  ک  ی   از 

بج  شجیی  حجی مسجلل       تأکی ب  ای  ام  ت هی  محتیا با 

بج    تأکیج  اگ  محتیا بجا   (FathiVajargah, 2009) .اس 

 کج   ا  گینج   بج   ت هی  شیدشیی  حی مسلل  ه پژهه  

همچنی  در ج یان یادگی   درگی  شین  ه  آمیزان دان 

شطعج    طیر ب علم  در شا   عبارات حفظ  ه  ها  یافت 

 تجیان  مج   آنگجا   آمیزان ش ار نگی د  یاب  در اختیار دان 

نسجب  بج  تف ج  علمج       آمجیزان  انتظار داش  ک  دان 

یجافت  بج  رهحیج      احساس تعه  داشت  باشجن  ه دسج   

 کج   نحجی   ب میس  شید   ها آنگ   ب ا  پژهه  ه کاهش

را بجج  عهجج   بگی نجج  ه بججا  شججان یججادگی  خججید هجج ای  

متعجج د حججس کنو ججاه  ه  هججا  تحلیججیپ سشججگ   ه 

در  هیجژ   بج  پ سشگ   خید را اشنا  نماینج . ایج  مهجد    

محتیا  ب نام  درسج  علجی  تو بج  بج  د یجی ماهیج        

 عمل  ه تو ب  آن ض هرت دهگن ان دارد.

ایج  پجژهه  در بخج  رهش     هجا   افتج  همچنی  ی

ک  ط احان ب نام  درس  علی   ده  م ت ریس نی  نشان 

از شبیی ایواد  های  هیژگ تو ب  بای  عنای  بیشت   ب  

ف ص  جه  یادگی   رهش یادگی    تشییا یجادگی    

ه انوجا    مسجلل  ب  یادگی   از ط یجا حجی    تأکی فعال  

پژهه   تشجییا انوجا  کجار گ ههج  ه هم جار  میجان       

کننج   ه   تسجهیی  عنیان ب معلد تیج  ب  نق  شاگ دان  

هجا  متنجی  تج ریس  تیسجع       راهنما  اسجتفاد  از رهش 

ه ب شج ار   ف این    تیجج  بج  ایوجاد فهجد      ها  مهارت

تیج  ب  نق  حیاس داشجت    ارتباط بی  مطا   علم  ه

ابطج  نتجایج مطا عجات بجی ت  ه دیگج ان      باشن . در ای  ر

(Bolton et al, 2009  پاناسججان ه نانجج  )  جج    گجج 

(Panasan & Nuangchalerm, 2010) بجججاش   ه 

(Bagheri, 2010  با یافتج )      هجا  تحقیجا حاضج  همسجی

عیامجی   تج ی   مهجد . تسلط ب  رهش ت ریس ی   از اس 

شایستگ  معلمان ه با طبو شایستگ  یک نظا  آمیزش  

هجا    بایسج  تفجاهت   اس . معلد در ف آین  تج ریس مج   

هم   اگ گ آمیزان را  حا  نمای  ه ب ان  ک   ف د  دان 

شججاگ دان  م احججی رشجج  مشججابه  دارنجج ؛ ه جج  از نظجج  

اسججتع اد  درک ه میشعیجج  خججا  ت بیتجج  در خججانیاد   

رن . لز  اس  معلد  اطالعات جامع  ش ایط ی سان  ن ا

ه اجتماع  داشت  باشج  تجا در شجناخ      ت بیت  علی در 

بهتجج  ف اگیجج ان یججار  شججید ه بججا شججناخ  گسججت د  از  

آمجیزان بج     ها  ف د  ه زن گ  ه  یک از دانج   هیژگ 

(. معلد بای  Khonifar, 2015آمیزش ه ت ریس بپ دازد )

بجا اسجتفاد  از   یجادگی   مجؤی     ها  ف ص تیان ط اح  

 هجا   تفجاهت تنیع  از رهی  دها  تج ریس متناسج  بجا    

آمججیزان بجج  فعا یجج  در کججالس   فجج د   ت غیجج  دانجج 

آمیزان ه ... را داشت  باشج . تیجج     همیار  با سای  دان 

ب  ای  مهد در ب نامج  درسج  علجی  تو بج  بج  جهج        

عملج  ه   هجا   مهجارت ک  علم  مبتنج  بج     -ماهی  آن

دارد. معلجد علجی     ا  ا عجاد   فجیق اهمیج    -تو ب  اس 

تج ریس گفتجار      ها  رهشبای  از  ام ان ح تو ب  تا 

محیر ه ... خیددار  نمای  ه با ت یج    حافظ  محیر ه معلد
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آمجیزان ه درگیج  سجاخت      ب  فعا ی  گ هه  خید دانج  

 هجا   رهشیادگی    استفاد  از  -در ف این  یادده  ها آن

ه مشارکت  ه ... جی  خیشجاین  ه   مسلل تن  ب  حی مب

فج اهد سجازد ه از ایج      ابت ای آمیزان  مطبی  طبو دان 

ط یا دستیاب  ب  اه اف ب نام  درس  علجی  تو بج  را   

 تضمی  نمای .

بیجانگ    مطا عج   ایج   در رابط  با ارزشیاب  نی  نتجایج 

از شبیجی اسجتفاد  از    های  هیژگ ض هرت تیج  بیشت  ب  

ف اگیج ان    خیدارزیاب کارنما )پیش  فعا ی (  استفاد  از 

هجا    ها ه نگج ش  ها  مهارت از دان  جانب  هم ارزشیاب  

شاگ دان  تیج  ب  ارزشیاب  مسجتم  ه ت جیین   فج اهد    

   اسججتفاد  ازمیشججو بجج آهردن ام جان بججازخیرد مناسجج  ه  

بجیدن   رکت مشجا تیجج  بج    کیف  )تیصجیف (   ارزشیاب  

ی   از اعضا  تید( ه تیج  بج    عنیان ب )مشارک  معلد 

  هگجی  گفج  ه ججیا     سجؤال اش ال مختلجف ارزشجیاب  )  

نیشججت  مقا جج   ط احجج  آزمججای  ه تحقیججا  ط احجج  ه 

ب نامج  درسج  علجی      ط اح  درساخ  یک هسیل  ه...( 

تیسط هی   گ فت  انوا مطا عات  ها  یافت  .اس تو ب  

 ( Bagheri, 2010) بجاش   ه  ( Lee, 2000&Hein) ه   

 مجؤی  ارزشجیاب    .نماین  م  تأیی نتایج پژهه  حاض  را 

 گ اکج  . نمایج   مج  ب  بهبید یجادگی   ف اگیج ان کمجک    

  در خصججی  پیشجج ف  هججا آنضججم  آگججاه  دادن بجج  

تحصیل   دش  ه تجالش آنجان را افج ای  داد  ه انگیج       

. از ط فج  ف اگیج ان از ط یجا    بخشج   مج   آنان را ارتقاء

یادگی    ها  فعا ی مثب  ه منف   ها  جنب ارزشیاب   

اشج ا    هجا  آنخید را خیاهن  شناخ  ه نسجب  بج  رفجو    

ضججم   عججاله  بجج  (Ebrahimi, 2000) .خیاهنجج  کجج د 

ه نقجاد    ارزشیاب   اج اء ه عناص  ب نام  درس   ب رس 

ارزشجیاب   گف  حیات ب نام  درس  ب   تیان م . شید م 

بستگ  دارد. ب  عل  عج   ارزشجیاب  درسج  از ب نامج      

درس  مم   اس  ده اتفاق در ع ص  آمیزش رخ دهج :  

 دار مسجلل  اهل این   مم   اس  ب نام  درس  معیی  ه 

ج ه ب نام  باش  بمانج  ه معلجد  ف اگیج  را تحج       ها سال

بار   صیرت ب فشار رهان  ش ار ده . در ای  حا   ب نام  

. ده  این ج   کنج   م عادلن  ب  دهش ف اگی ان سنگین  نا

مم   اس  ب  ایج  عج   ارزشجیاب   انتقادهجا  هارد بج       

گفج  عج ا      تجیان  مج  بنجاب ای    ؛ب نام   ب ط ف نشید

یادگی   از ط یجا ارزشجیاب  در ب نامج  درسج  تحقجا      

تیججج  بجج  کیفیجج  عنصجج   (Maleki, 2011). یابجج  مجج 

علججی  تو بجج  پایجج  ششججد رسجج  ارزشججیاب  در ب نامجج  د

  میج  دسجتیاب   ا ذک  فیق ها  هیژگ مطابا با  ابت ای 

. ب  ای  معنا کج  از  گ دد م ب  اه اف اساس  ای  ب نام  

ه  شجین   م  خیدآگا یک ط ف ف اگی ان از نحی  عمل  د 

  از طج ف  کننج   مج  نقاط شیت ه ضعف خید را شناسای  

  علجی  تو بج    ری ان ه ط احان ب نام  درسج  دیگ  ب نام 

ب نامج  در حجال اجج ا     هجا   هکاس  کدم اه  از  صیرت ب 

مج ار    نمج    ها  ارزشیاب . ت ی  ص ف ب  گ دن  م مطلو 

نگجا  از  ه ع   استفاد  صجحیح ه بج    ه .محیر ه.. محصیل

ار  مستم   مشارکت   ف اگی م ار  ف این م  ها  ارزشیاب 

در درهس علجی  تو بج  کج  بیشجت       هیجژ   بج  کیف  ه ... 

  دسجتیاب  بج  اهج اف    محجیر  دانج  محیر اس  تا  مهارت

 .سازد م اساس  ای  حیز  را با گا   ج   میاج  

 بندی جمع

 هجای   هیژگج  پژهه  حاض  گییا   ها  یافت  طیرکل  ب 

 بجج ا  ه کجج ا  از عناصجج  گهارگانجج  ب نامجج  درسجج      

ارزشجیاب (   )اه اف  محتیا  رهش ت ریس ه محیر پژهه 

ریج ان    ک  بج  ایج  اسجاس بج  ب نامج       اس  علی  تو ب 

 کتا  درس  علی  تو ب  دهر  ابت ای مؤ فان معلمان ه 

کج  اهتمجا  ه عنایج      شید م پای  ششد  تیصی   هیژ  ب 

ب  کجار بسجت  ه در    ها آنگی   از  خید را در راستا  به  

را  حجا  نماینج .    هجا  آنها  ججار  ه آتج  خجید     ب نام 

یادشجج   در عناصجج   هججا  هیژگجج بجج یه  اسجج  رعایجج  

رسج   گام  ه گن  کیگک در تعا   ب نامج  د  ا ذک  فیق

 .رهد م علی  تو ب  ب  شمار 
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