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  هدچكي

زماني مدرسه به صورت مكان آموزشي جالبي در خواهد آمد كه دانش آموزان در آن فرصت انجام تجربيات مختلـف را داشـته باشـند    

در اين نوع آزمايشگاه ها و كالس ها . طرح ريزي و آزمايش كنند  ومس كنند ، بچشند و ببويند يعني بتوانند مطالب را ببينند ، بشنوند ، ل

از نظر  دبيرستانهاي شهر اراك با بررسي و ارزيابي وضعيت آزمايشگاهدر اين تحقيق  .است كه آموزش منجر به يادگيري دائمي خواهد شد 

 ن تحقيـق جامعه آماري در اي كرديمشناسايي  را از ديذگاه دبيران بررسي ويشگاهي فعاليت هاي آزما مواد وتجهيزات ،راههاي فعال سازي 

در مورد بودند 88 -89در سال تحصيلي دبيرستانهاي شهر اراك  دبيران فيزيك ، شيمي و زيست وآزمايشگاههاي دبيرستانهاي شهر اراك 

در مورد ميـزان انجـام آزمايشـهاي     ..ه طور كامل انجام مي شوددرصد از آزمايشها ب72/36به طور متوسط  ميزان انجام آزمايشهاي فيزيك

درصـد از  5/36ودر مورد انجام آزمايشهاي شيمي به طور متوسط .درصد از آزمايشها به طور كامل انجام مي شود40به طور متوسط  زيست

از آزمايشها زيـاد  2/22ك به طور متوسط در نجام آزمايشهاي فيزيدر ادانش آموزان  ميزان مشاركت. آزمايشها به طور كامل انجام مي شود

از آزمايشها 27نجام آزمايشهاي زيست به طور متوسط ،در دانش آموزان  در ا ميزان مشاركت. از آزمايشها فقط نظاره گر بوده اند 7/47و در

از 22ي شـيمي بـه طـور متوسـط ،در     نجام آزمايشهادانش آموزان  در ا ميزان مشاركت. از آزمايشها فقط نظاره گر بوده اند 3/53زياد و در

درصد از آزمايشها مهارت خود را خوب  1/80دبيران فيزيك به طور متوسط در .از آزمايشها فقط نظاره گر بوده اند 7/52آزمايشها زياد و در

از آزمايشـها   درصـد 12درصد از آزمايشها مهـارت خـود را خـوب و فقـط در     73دبيران زيست شناسي به طور متوسط در . اعال م كرده اند

درصذ 8درصد از آزمايشها مهارت خود را خوب و فقط در 78شود دبيران شيمي به طور متوسط در . مهارت خود را ضعيف اعال م كرده اند

آماده بودن آزمايشگاهها از نظر مـواد   ،وجود متصدي متخصص در آزمايشگاههاي مدارس.از آزمايشها مهارت خود را ضعيف اعال م كرده اند

بين ميزان استفاده دبيـران رشـته   .از عوامل فعالسازي آزمايشگاهها است تناسب هر جه بيشتر محتواي كتابها با ساعت درسي ،هيزاتو تج

با توجه به نتايج بدست آمده به طور متوسـط نگـرش مـديران    هاي مختلف در انجام فعاليتهاي آزمايشگاهي تفاوت معنا داري وجود ندارد 

اقـدام بـه   .مانننـد بدست آمده ،متصديان در مـوارد ي   با توجه به نتايج.درسطح خوب قرار دارد 24/71مايشگاهي نسبت به فعاليت هاي آز

بين ميزان سـاعات دوره هـاي   ..وظايف خود را خوب انجام مي دهندتشكيل دفتر ثبت فعاليتهاي آزمايشگاهي ونظارت بر ثبت توسط دبيران

تفـاوت معنـا داري بـين    .مايشگاه با ميزان استفاده آنها از آزمايشگاه رابطه اي وجود نـدارد ضمن خدمت گذ رانده شده دبيران در زمينه آز

بين سابقه تدريس معلمان و ميزان استفاده از آزمايشـگاه رابطـه اي   .ميزان انجام  آزما يشها در دبيرستانهاي پسرانه و دخترانه وجود ندارد 

  .دوجود ندار
 

  :مقدمه

بـه   ،توانايي ما در زمينه مشاهده ها يمان با پيدايش ابزار و وسايل جديـد  .ش چشم گيري پيدا كرده استمروزه پيچيدگي علوم افزايا

بزرگ شده  بي نهايت كوچك ماده را كه ميليون ها برابر  توانيم اجزاي به ياري اين ابزار و وسائل مي.نحو شگفت اوري گسترش يافته است

گسترش  علوم تاثير بـه سـزايي در نظـام     .ده كنيمهخارج از محدوده جهان را كشف و مشااند  و همچنين ستارگان دور دست موجود در 

     موزش و پرورش كشورها گذاشته استآ

است  در حالي كه نقش حـس شـنوايي   % 75با توجه به پژوهشهاي انجام شده ، نتيجه گيري شده است كه نقش بينايي در يادگيري 

كه مهارت معلمان در انجام و ارائه درست فعاليتهاي آزمايشگاهي مـي توانـد كمـك بيشـتري بـه      اين در حالي است . مي باشد % 13فقط 

معلمان به عنوان محور يادگيري دانش آموزان براي ارائه بهتر و مناسب تر مطالب درسي ، وظيفه دارند تـا  . يادگيري دانش آموزان بنمايد 
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اد محيطي پويا ، و فعال در آزمايشگاه تالش نموده و نمود خوبي از تئوري و عمـل را  با حداكثر توانايي ذهني و فعاليت بدني خود براي ايج

  .در هم بياميزند 

وال حل شده را به عبارت ديگر، بايد علم ئنه پاسخ چند س ،از اين رو بايد به دانش آموزان راه و روش يادگيري و حل مساله را آموخت

و اين امر با استفاده از روش هاي فعـال  . كنيم و تنها به ارائه فراورده هاي علم بسنده نكنيم موزان عرضهآرا به عنوان يك فرايند به دانش 

  . تدريس مثل استفاده از وسائل كمكي آموزشي و آزمايشگاه ميسر خواهد شد

كـه در البـه الي    زماني كه دانش آموزي درس را از محيط آموزشي فرا مي گيرد ، نيازمند آن است تا با دستان كاوشگر خود آنچـه را 

اوراق كتاب آموخته با چشمان جستجوگر تجربه كند و اين عملي نيست جز در محيط آزمايشگاه و خود نيازمند مهارت كسي است كه بـا  

  كار و عمل صفحات دستوري كتابها را به تصوير عمل كشانيده باشد 

  

  :تعريف آزمايش 

براي بروز اتفاقي احتمالي كه با آن بتـوان بـه    ،ه اي از پيش تعيين شده استخاص برابر نقش يوردن شرايطآمنظور از آزمايش فراهم 

يك آزمايش ممكن است فقط جواب ساده اي را ارائـه كنـد ولـي بـا مجمـوع چنـد       .حل مشكل را ارائه كرد يافهم مسئله اي دست يافت و

  .توان به كشف موضوع مهمي نايل شد  آزمايش مي

رازهـاي نهفتـه    پژوهشگران بـراي كشـف   و اغلب دانشمندان.به درك مطالب وكنجكاوي انسانها استزيربناي تمام آزمايش ها عالقه  

به سبب اهميتي كه تشكيل آزمايشگاه در توسعه و گسترش علوم دارد، ما را به اين مهم هدايت .آزمايش وارد شده اند درطبيعت از مجراي

ناسبي براي آزمايش مسائل علمي پيش بيني كنـيم و فرصـت مناسـبي بـراي     جايگاه م ،تربيتي -و فرهنگي يمي كند كه در مراكز آموزش

  .1تقويت كارايي دانش آموزان در نظر بگيريم

  

  :هدف هاي تشكيل آزمايشگاه در مدارس 

  : اهداف تشكيل  آزمايشگاه به عنوان مجموعه اي ياري رسان شامل موارد زير است  

  )باال بردن سطح معلومات(ها،  كنجكاوي ها و معماهاي ذهني انها  كمك به دانش آموزان براي يافتن پاسخ پرسش -1

  موزان تا خود به درك مفاهيم و اصول اساسي علم برسند آفراهم كردن موقعيت هايي براي دانش  -2

  .آزمودن فرضيات و روشهاي گوناگون حل مشكل و تشخيص موارد درست از نادرست و يا خوب از بد  -3

  لي براي رسيدن به برخي نگرش ها و عادات مطلوب مني و عكسب مهارت هاي ذه -4

  .مورد استفاده  يايجاد تغيير و تنوع در روشهاي آموزش -5

  آشنايي با نحوه اجراي دستور العمل هاي مربوط به آزمايشگاه براي ارتقا و رشد مسئوليت پذيري  -6

  .2موزانآاختصاص بخشي از آموزشگاه به طرح ها و كارهاي ابتكاري دانش  -7

  

  :نقش مواد  و وسايل آموزشي در تدريس و يادگيري 

در رابطه با نقش مواد و وسايل در تدريس و يادگيري مدت زمان مديدي است كه محققان و دانشمندان تعليم و تربيت بر آننـد تـا از    

كـرده و در اختيـار مربيـان و مسـئوالن امـور      راه پژوهش و تحقيق نقش اين گونه مواد و تجهيزات مربوط به آنها را در امر آموزش آشـكار  

و اين اصرار بيشتر از آن نظر براي آنها اهميت دارد كه اوال معلمان تحت تاثير تقليد ناآگاهانه از رسـانه هـاي آموزشـي     .آموزشي قرار دهند

ه به نقش انكـار ناپـذير آنهـا در راه تـامين     استفاده نكرده ، ثانيا مسئوالن ، برنامه ريزان و بطور كلي تصميم گيرندگان امور آموزشي با توج

  .اعتبار و تهيه اين گونه مواد و وسايل نه تنها خست بيمورد به خرج نداده بلكه در حد توان از ياري و مساعدت دريغ نورزند 

                                                
�
 13شماره  تكنولوژي آموزشي ، ،قمي فر 

   130شماره  ،تكنولوژي آموزشي ٢
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  :بررسيها و مطالعات انجام شده ، نقش مواد و تجهيزات آموزشي به شرح زير مورد توجه قرار دارد  در

  .ه مواد و وسايل اساسي قابل لمسي را براي تفكر و ايجاد مفاهيم بوجود مي آورند اين گون-1

  .مي شوند   سبب ايجاد عالقه در امر يادگيري شاگردان . توجه و عالقه فراگيران را جلب مي كنند  -2

  .يادگيري را سريع تر ، موثرتر و پايدارتر مي كنند -3

  .ختيار فراگيران قرار مي دهندتجارب واقعي ، عيني و حقيقي را در ا-4

  :موقعيت هائي را در اختيار قرار مي دهند كه كسب آنها از راههاي ديگر امكان پذير نيست نظير-5

جريانات و رويدادهايي كه به علت كندي حركت و پيدايش مطالعه جزئيات آنها امكان پذير نيست، مثل فيلم برداري و نمايش : ) الف 

  .ه از تكنيك فيلم برداري باز شدن گل با استفاد

ي گيـرد نظيـر بـال زدن حشـرات و     مجريانات و رويدادهايي كه به علت سرعت حركت و پيدايش مطالعه آنها با دشواري صورت : ) ب

  .پرندگان با استفاده از تكنيك فيلم برداري سريع 

  .به كالس درس مقدور نيست  آنچه به دليل حجم زياد و يا سنگيني وزن و يا عدم قابليت انتقال آوردنش: ) ج 

آن بدون چشم مسلح امكان پذير نيست نظيـر ميكروبهـا و موجـودات ذره     آنچه به علت كمي و كوچكي اندازه ، مطالعه جزئيات : ) د 

  .بيني 

داخلـي   مثل بررسي ساختمان اندامهاي/ آنچه به طور كلي در شرايط عادي دسترسي به آنها مشكل و تا حدي غير ممكن است ، : ) ه 

   …بدن و جريان خون در رگها ، ساختمان  مغز ، و 

  

  :اهميت استفاده از كاربرد وسايل كمك آموزشي  

مشاهده وسايل ، مواد و تجهيزات موجب جلب توجه فراگيران مي شود و انگيزه اي براي تمركز حواس آنان براي ادامه تحصيل بـه  -1

  .شمار مي رود 

كه براي فراگيران تازگي داشته و ارائه توضيح در مورد كاربرد آنها نقش مهمي در ايجـاد انگيـزه و   نشان دادن وسايل و تجهيزاتي -2

  .جلب توجه ايفا مي كند 

آزمايش  وسيله اي موثر براي فعال كردن فراگير و شركت او در جريان آموزش بوده و تدريس را از حالت يـك طرفـه خـارج مـي      -3

  .كند 

به كمك وسايل مواد و تجهيزات ، آسانتر ، سريعتر ، پايدارتر ، عميق تر ، وسـيع تـر ، جـذاب تـر و      تدريس و هم چنين يادگيري-4

  .واقعي تر انجام مي گيرد 

آنچه كه يك مشاهده قادر به دريافت آن است زبان از توصيف كامل آن عاجز است و معلم زيست شناسي با نشان دادن يك : آسان تر 

  .ي را مي تواند بيان كند كه بدون آن امكان توضيح و فهم آن كم و يا مشكل است وسيله آموزشي به راحتي نكات

  .تدريس به كمك مواد آموزشي در مدت زمان كمتري انجام مي گيرد : سريع تر  

ي مطالب آموخته شده به دليل اينكه از حواس مختلف دريافت مي شود و ضمنا با توجه و دقـت و انگيـزه خـاص همـراه مـ     : پايدارتر  

  .باشد ، مدت زمان طوالني تر در حافظه مي ماند 

  .يادگيري از حالت حفظ و طوطي وار خارج شده و به مراتب باالي يادگيري منتهي مي شود : عميق تر 

  .يادگيري به كمك مواد آموزشي در سطح گسترده تري نسبت به آموزش تئوري انجام مي گيرد : وسيع تر  

  .ش با وسايل ، شيريني و دلپذيري خاصي دارد و با نشاط و جذابتر است بدين معني كه آموز: جذابتر  

  ي را در فراگيران بوجود مي آورد آزمايش موجب فهم عمليات كليدي ، روش عملي  در حل مسائل شده و روحيه تحقيق و كاوشگر-1

اگيـران مخصوصـا در دوران اوليـه    آزمايش موجب تشكيل صورتهاي ذهني صحيحي از پديده ها و عمليـات و مفـاهيم در ذهـن فر   -2

  كند آموزش شده و آنان را تا رسيدن به مرحله تفكر انتزاعي ياري مي
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  :هدف كلي

ي دبيرسـتانهاي شـهر اراك  از نظـر مـواد     با بررسي و ارزيابي وضعيت آزمايشگاهها كه  در اين راستا هدف كلي اين تحقيق اين است 

و حداقل راهكارهاي اجرايي نيز در  .كنيمشناسايي  را از ديذگاه دبيران بررسي واي آزمايشگاهي فعاليت ه وتجهيزات، راههاي فعال سازي 

  .با اين هدف كلي پژوهش در نظر دارد تا به هدفهاي جزئي زير نيز دست پيدا كند. اين مسير پيشنهاد شود 

   مواد مجهز بودن آزمايشگاه دبيرستانهاي  شهر اراك از نظر تجهيزات وميزان بررسي -1

  ميزان انجام آزمايشهاي شيمي در دبيرستانهاي شهر اراكبررسي -2

  .شيمي هاي دانش آموزان در انجام آزمايش شركت  ي ميزانبررس-3

  بررسي راههاي فعال سازي  آزمايشگاههاي دبيرستانهاي شهر اراك از ديدگاه دبيران-4

   هيدر انجام فعاليتهاي آزمايشگابررسي  ميران مهارت دبيران -5

  .دبيران رشته هاي مختلف در انجام فعاليتهاي آزمايشگاهي  ميزان استفاده بررسي -6

  در انجام فعاليتهاي آزمايشگاهيبررسي نگرش مديران مدارس -7

  فعاليتهاي آزمايشگاهيبررسي ميزان انجام وظايف  متصديان در  -8

  .يران در زمينه آزمايشگاه با ميزان استفاده آنها از آزمايشگاه رابطه بين ميزان ساعات گذرانده دوره هاي ضمن خدمت دب بررسي -9

  .در دبيرستانهاي پسرانه ودخترانه.بين ميزان استفاده از آزمايشگاهبررسي تفاوت -10

  بين سابقه تدريس معلمان و ميزان استفاده از آزمايشگاهبررسي رابطه -11

  

  :سواالت پژوهش-1-5

  رستانهاي  شهر اراك از نظر تجهيزات و مواد در چه سطحي مي باشد؟ميزان مجهز بودن آزمايشگاه دبي-1

  ميزان انجام آزمايشهاي شيمي در دبيرستانهاي شهر اراك چه مقدار است؟ -2

  دبيران تا چه ميزان دانش آموزان را در انجام آزمايشها شركت مي دهنذ؟-3

  ؟ايشگاهي از مهارتهاي الزم برخوردارندتا چه ميزان دبيران به نظر خودشان براي انجام فعاليتهاي آزم-4

  ؟راههاي فعال سازي  فعاليتهاي آزمايشگاهي از ديدگاه دبيران چيست-5

  . يكسان استدبيران رشته هاي مختلف در انجام فعاليتهاي آزمايشگاهي  ميزان استفاده  آيا -6

  ؟چگونه است در انجام فعاليتهاي آزمايشگاهينگرش مديران مدارس  -7

  يان آزمايشگاه تا چه ميزان به وظايف خود عمل مي كنند؟متصد--8

  آيا بين ميزان ساعات دوره هاي ضمن خدمت دبيران در زمينه آزمايشگاه با ميزان استفاده آنها از آزمايشگاه رابطه اي وجود دارد؟-9

  ؟ردوجود دا ،در دبيرستانهاي پسرانه ودخترانهبين ميزان استفاده از آزمايشگاهآيا تفاوتي -10

  ؟وجود دارد بين سابقه تدريس معلمان و ميزان استفاده از آزمايشگاهآيا رابطه اي -11

  

  : روش انجام تحقيق -3-1

اين تحقيق به دليل توصيف اطالعات  .شده است انجام) Cross sectional( ي عتحليلي و از نوع مقط -اين تحقيق به صورت توصيفي 

تحليلي مي 9-11در سواالت  و به دليل تحليل و تعيين رابطه هاي ذكر شده  .توصيفي است 8تا  1مربوط به سواالت پرسشنامه و اهداف 

   .باشد

   .از روش چك ليست جهت بررسي امكانات آزمايشگاه مذارس استفاده مي كنيم :در اين تحقيق 

.  ت آزمايشگاه زيسـت مـي باشـد   چك ليست شامل  چك ليست مواد،تجهيزات آزمايشگاه فيزيك،تجهيزات آزمايشگاه شيمي و تجهيزا

سوال بسـته   20در زمينه راههاي فعال سازي  فعاليتهاي آزمايشگاهي از ديدگاه دبيران ازپرسشنامه استفاده شد كه اين پرسشنامه شامل 

كـه شـامل    متصديان آزمايشگاه تا چه ميزان به وظايف خود عمل مي كنند پرسشـنامه اي در زميته اين سوال كه .ويك سوال باز مي باشد

در زمينه ميـزان مهـارت   .سوال بسته پاسخ مي باشد كه شامل شرح وظايف متصديان آزمايشگاه مي باشد در اختيار دبيران قرار گرفت 11
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م دبيران در هر يك از آزمايشهاي كتاب ،ميزان انجام هر يك از آزمايشها و ميزان استفاده از توان دانش آموزان و شركت دادن آنها در انجـا 

  .يك از آزمايشها براي هر يك از كتب فيزيك،زيست شناسي وشيمي پرسشنامه اي تهيه شد ودر اختيار دبيران قرار گرفت هر

سـوال   14همچنين از پرسشنامه جهت بررسي نگرش مديران در زمينه فعاليتهاي آرمايشگاهي استفاده شد كه اين پرسشنامه شـامل  

  .بود كه در اختيار مديران قرار گرفت 

دبيران فيزيك ، شيمي وآزمايشگاه دبيرستانهاي شهر اراك و مديران دبيرستانهاي دولتي شهر اراك عه آماري در اين تحقيق كليه جام

  هستند  88 -89   در سال تحصيليدبيرستانهاي شهر اراك   شناسيو زيست 

  .اي است  از آن جا كه ابزار اندازه گيري ما چك ليست مشاهده –براي تعيين روايي اين تحقيق 

موردهايي كه قرار است مورد سنجش قرار دهد توايي و انطباق موارد چك ليست باروايي چك ليست مشاهده ا ي از طريق روايي مح 

  .اندازه گيري مي شود 

  : همچنين روايي سواالت پرسشنامه نيز با در نظر گرفتن فاكتورهاي زير سنجيده شد

  رح سواالت بهره گيري از موازين عقلي و علمي در ط-

 .ارائه دادن سواالت به سرگروه ها، دبيران و مسووالن مربوطه كه به نوعي مرتبط با فعاليت هاي آزمايشگاهي هستند-

از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده مي شودضريب اعتبار هر بك از بخشهاي سه , در اين مطالعه براي تعيين ضريب پايايي پرسشنامه - 

بست آمده استكه نشان مي دهد پرسشنامه از اعتبار خوبي بر خوردار / 87ودر كل پرسشنامه / 72و/78و/83از گانه پرسشنامه عبارت است 

وارد كامپيوتر شده و با استفاده از  spsswinافزار  وري شده با استفاده از پرسشنامه ها پس ازكدگذاري از طريق نرمآداده هاي جمع . است

مستقل  Tآزمون همبستگي گشتاوري پيرسون،آزمون و آزمون هاي آماري  )توصيف اطالعاتجهت (درصد و شاخص هاي آماري ميانگين

  .تحليل صورت گرفتو نتايج استخراج و تجزيه  )جهت تحليل اطالعات(وآزمون تحليل واريانس يك طرفه 

  

  :يافته هاي تحقيق

  ت و مواد در چه سطحي مي باشد؟ميزان مجهز بودن آزمايشگاه دبيرستانهاي  شهر اراك از نظر تجهيزا :سوال اول

به طور كلي در بررسي ميزان مجهز بودن آزمايشگاه دبيرستانهاي  شهر اراك از نظر تجهيزات و مواد، ميزان برحورداري مدارس به 

 .مواد وتجهيزات الزم براي انجام آزمايشهاي شيمي،فيزيك و زيست در جدول زير به صورت درصد نمايش داده شده است 

  

  ميزان مجهز بودن آزمايشگاه دبيرستانهاي  شهر اراك از نظر تجهيزات و مواد -3 جدول

  

  

  

  

  

  

 5/12درصد از مـواد را در حـد نيـاز،    6/63ت موجود  در جدول باال مدارس مورد بررسي از نظر مواد به طور متوسط  بر اساس اطال عا

  .درصد از مواد الزم براي انجام آزمايشها مي باشند 9/23درصد  را كمتر از حد مورد نياز و فاقد 

 6/30درصـد از تجهيـزات فيزيـك را در حـد نيـاز،      84/42همچنين در مورد تجهيزات فيزيك، مدارس مورد بررسي به طور متوسط  

  .درصد از تجهيزات فيزيك براي انجام آزمايشها مي باشند 56/26درصد  را كمتر از حد مورد نياز و فاقد

درصد از تجهيزات زيست شناسـي را در حـد    2/50طور متوسط   همچنين در مورد تجهيزات زيست شناسي، مدارس مورد بررسي به

  .درصد از تجهيزات زيست براي انجام آزمايشها مي باشند1/32درصد  را كمتر از حد مورد نياز و فاقد 7/17نياز،

درصـد    3/12درصد از تجهيزات شيمي را در حد نياز، 5/68همچنين در مورد تجهيزات شيمي، مدارس مورد بررسي به طور متوسط  

  .درصد از تجهيزات شيمي  براي انجام آزمايشها مي باشند2/19را كمتر از حد مورد نياز و فاقد 

  

  خيلي كم  كمتر از حد نياز  در حد نياز  مواد و تجهيزات

  9/23  5/12  6/63  مواد

  56/26  6/30  84/42  تجهيزات فيزيك

  1/32  7/17  2/50  تجهيزات  زيست

  2/19  3/12  5/68  تجهيزات شيمي
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  ميزان انجام آزمايشهاي فيزيك، زيست شناسي وشيمي در دبيرستانهاي شهر اراك چه مقدار است؟: سوال دوم

 .اراك را به ترتيب در جداول زير بررسي مي كنيمميزان انجام آزمايشهاي فيزيك، زيست شناسي وشيمي در دبيرستانهاي شهر 

  

  ، زيست شناسي وشيمي در دبيرستانهاي شهر اراكميزان انجام آزمايشهاي فيزيك -4جدول

  

 

 

 

 

 

 

 

ز آزمايشها به درصد ا 54/42.شودمي ي فيزيك به طور كامل انجامدرصد از آزمايشها72/36به طور متوسط  با توجه به جدول باال

هوا،اندازه گيري شتاب وگرما سنجي از آزمايشهايي مانند آزمايش تخت . درصد از آزمايشها انجام نمي شود 73/20وندرت انجام مي شود

  .مي شودآزمايشهايي هستند كه معموال در مدارس انجام ن

درصد از آزمايشها بـه نـدرت   15/27.مي شود به طور كامل انجامي زيست درصد از آزمايشها 40با توجه به جدول باال به طور متوسط 

  .درصد از آزمايشها انجام نمي شود 85/32انجام مي شود و

رخس ،مشاهده رويان كاج و مشاهده آزمايشهايي مانند اندازه گيري ظرفيت حياتي ششها ،تشخيص اسپروفيت و گامتو فيت خزه و س

  .گردش خون ماهي از آزمايشهايي هستند كه معموال در مدارس انجام نمي شود

درصـد از آزمايشـها بـه نـدرت     34. به طور كامل انجام مي شود ي شيميدرصد از آزمايشها5/36با توجه به جدول باال به طور متوسط 

  .مي شوددرصد از آزمايشها انجام ن 5/29انجام مي شود و

آزمايشهايي بررسي خواص اشعه كاتديك،سوختن منيزيم در كربن دي اكسيد و اندازه گيري آنتالپي تبخير آب  از آزمايشهايي هستند 

  .كه معموال در مدارس انجام نمي شود

  

  ؟ددبيران تا چه ميزان دانش آموزان را در انجام آزمايشها شركت مي دهن: سوال سوم

نجام آزمايشهاي فيزيك، زيست شناسي وشيمي در دبيرستانهاي شهر اراك را به ترتيـب ذر جـداول   زان در ادانش آمو ميزان مشاركت

 . زير بررسي مي كنيم

  

  .، زيست شناسي وشيمينجام آزمايشهاي فيزيكدر ا آموزاندانش ميزان مشاركت -5جدول

  

 

 

 

 

 

درصد از  7/47درصد از آزمايشها زياد و در 2/22نجام آزمايشهاي فيزيك به طور متوسط در دانش آموزان  در ا ميزان مشاركت

  .آزمايشها فقط نظاره گر بوده اند

درصد از آزمايشها  3/53درصد از آزمايشها زياد و در 27به طور متوسط ،در نجام آزمايشهاي زيست دانش آموزان  در ا ميزان مشاركت

  .فقط نظاره گر بوده اند

درصد از آزمايشها   7/52درصداز آزمايشها زياد و در 22نجام آزمايشهاي شيمي به طور متوسط ،در دانش آموزان  در ا ميزان مشاركت

  .فقط نظاره گر بوده اند
  

  خيلي كم  گاهي  هميشه  ميزان انجا م آزمايش

  73/20  54/42  72/36  فيزيك

  85/32  15/27  40  زيست

  5/29  34  5/36  شيمي

  خيلي كم  متوسط  زياد  نجام آزمايشهادانش آموزان  در ا ميزان مشاركت

  7/47  1/30  2/22  فيزيك

  3/53  7/19  27  زيست

  7/52  3/25  22  شيمي
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  دبيران به نظر خو دشان براي انجام فعاليتهاي آزمايشگاهي از مهارتهاي الزم برخوردارند؟  تا چه ميزان: سوال چهارم

ميزان مهارت دبيران را در انجام آزمايشهاي فيزيك، زيست وشيمي در دبيرستانهاي شهر اراك را به ترتيب ذر جداول زير بررسي مي 

  .كنيم

   

  ، زيست وشيمي در دبيرستانهاي شهر اراكميزان مهارت دبيران را در انجام آزمايشهاي فيزيك -6جدول

  

 

 

 

 

 

رت خود را خوب و فقط مهاي فيزيك درصد از آزمايشها  1/80همانطور كه در جدول باال مالحظه مي شود دبيران به طور متوسط در 

  .درصد از آزمايشها مهارت خود را ضعيف اعال م كرده اند 1/4در

آزمايش تخت هوا،گرماسنجي و تحقيق قانون كولن از آزمايشهايي است كه دبيران مهارت خود را ضعيف تر از آزمايشهاي ديگـر بيـان   

 .كر ده اند

مهارت خـود را خـوب و فقـط    زيست   يدرصد از آزمايشها 73متوسط در همانطور كه در جدول باال مالحظه مي شود دبيران به طور 

  .درصد از آزمايشها مهارت خود را ضعيف اعال م كرده اند12در

از آزمايشهايي است كـه دبيـران    از عصاره پياز و اندازه گيري ظرفيت حياتي ششها  DNA،استخراج  DNAآزمايش مشاهده مولكول 

  .ده اندشهاي ديگر بيان كريف تر از آزمايمهارت خود را ضع

مهارت خـود را خـوب و فقـط     ي شيميدرصد از آزمايشها 78همانطور كه در جدول باال مالحظه مي شود دبيران به طور متوسط در 

  .درصذ از آزمايشها مهارت خود را ضعيف اعال م كرده اند8در

سي خواص     كلو ييد هـا ازآزمايشـهايي اسـت كـه     آزمايش بررسي خواص اشعه كاتديك ،سوختن منيزيم در كربن دي اكسيد و برر

  .دبيران مهارت خود را ضعيف تر از آزمايشهاي ديگر بيان كر ده اند

  

  راههاي فعال سازي فعاليتهاي آزمايشگاهي از ديدگاه دبيران چيست؟: سوال پنجم

سوال بـوده اسـت در   20پرسشنامه اي كه محتوي  به منظور دريافت ديدگاه دبيران در مورد راههاي فعال سازي فعاليتهاي آزمايشگاهي   

  . فراواني نظرات دبيران نسبت به اين سواالت در جدول زير منعكس است.اختيار دبيران قرار داده شده است
  

 :الويت اول

  

  گزينه ها  رديف
  زياد

  فراواني

  زياد

  درصد

  متوسط

  فراواني

  متوسط

  درصد

  كم

  فراواني

  كم

  درصد

  62/4  7  32/1  2  06/93  141  مايشگاههاي مدارسوجود متصدي متخصص در آز  1

  32/1  2  6/6  10  08/91  138  آماده بودن آزمايشگاهها از نظر مواد و تجهيزات  2

  3/3  5  62/4  7  08/91  138  هماهنگي وسايل موجود آزمايشگاه با محتواي كتاب  3

  64/2  4  6/6  10  57/90  136  تناسب هر جه بيشتر محتواي كتابها با ساعت درسي  4

 

 

 

 

 

 

  ضعيف  وسطمت  خوب  ميزان مهارت دبيران را در انجام آزمايشها

  1/4  8/15  1/80  فيزيك

  12  15  73  زيست شناسي

  8  14  78  شيمي
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 »:اولويت دوم

  

  

 :اولويت سوم

  

  

 
 
 
 

  :ولويت چهارما

  

 

  :اولويت پنجم

 
  آيا ميزان استفاده دبيران رشته هاي مختلف در انجام فعاليتهاي آزمايشگاهي يكسان است؟: سوال ششم

در تحقيق حاضر براي بررسي اين سوال كه آيا بين دبيران رشته هاي مختلف در انجام فعاليتهاي آزمايشگاهي تفـاوت وجـود دارد يـا    

آزمون تحليل واريانس يك طرفه محاسبه شده كه نتايج آمار توصيفي مربوط به آزمون تحليل واريانس يك طرفه در جدول زير آمـده  خير 

  .است

  گزينه ها  رديف
  زياد

  فراواني

  زياد

  درصد

  متوسط

  فراواني

  متوسط

  درصد

  كم

  فراواني

  كم

  درصد

  96/3  6  92/7  12  12/87  132  نگرش مثبت مديران نسبت به استفاده از آزمايشگاه  1

  64/2  4  58/8  13  78/87  133  بوجود آوردن باور  قلبي در دبيران مبني بر انتقال مفاهيم از طريق آزمايش  2

  32/1  2  56/10  16  12/87  132  ...فضاي مناسب آزمايشگاه از نظر مكان ونور و  3

  28/5  8  26/7  11  46/86  131  افزايش مهارت دبيران از طريق دوره هاي ضمن خدمت  4

  گزينه ها  رديف
  زياد

  فراواني

  زياد

  درصد

  متوسط

  فراواني

  متوسط

  درصد

  كم

  فراواني

  كم

  درصد

  3/3  5  9/9  15  8/85  130  .تشويق همكاراني كه از آزمايشگاه  استفاده مي كنند  1

  64/2  4  22/11  17  14/85  129  داشتن انگيزه وعالقه مندي متصديان آزمايشگاه  2

  94/5  9  26/7  11  8/85  130  تفكيك ساعت تيوري وآزمايشگاه  3

  28/5  8  9/9  15  82/83  127  دخالت داشتن نمره آزمايشگاه در ارزشيابي ها  4

  گزينه ها  رديف
  زياد

  فراواني

  زياد

  درصد

  متوسط

  فراواني

  متوسط

  درصد

  كم

  فراواني

  كم

  درصد

  64/2  4  52/14  22  84/81  124  مشاركت فعال دانش آموزان در انجام آزمايشها  1

  92/7  12  24/9  14  84/81  124  داشتن كتاب معلم براي آزمايشهاي كتاب درسي  2

  62/4  7  2/13  20  18/81  123  تجهيزات كافي ايمني در آزمايشگاه  3

  28/5  8  84/15  24  88/77  118 تنظيم برنامه مناسب هفتگي جهت استفاده از آزمايشگاهها 4

  گزينه ها  رديف
  زياد

  فراواني

  زياد

  درصد

  متوسط

  فراواني

  متوسط

  درصد

  كم

  فراواني

  كم

  درصد

  28/5  8  82/18  27  9/75  115  يشها توسط خود دانش آموزانانجام آزما  1

  94/5  9  46/20  31  6/72  110  انجام طرحهاي مشترك پژوهشي بين دبيران ودانش آموزان  2

  92/7  12  44/22  34  64/68  104  ..برگزاري مسابقات آزمايشگاهي در سطح مدارس ومناطق  3

  86/13  21  08/25  38  06/60  91  يشگاههاي مدارسسركشي مداوم كارشناسان متخصص آزمايشگاه به آزما  4
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  ميزان استفاده دبيران رشته هاي مختلف در انجام فعاليتهاي آزمايشگاهي - 8جدول

  

  .محاسبه شد كه نتايج آن در جدول زير آمده است) (Fپس از محاسبه آمار توصيفي آزمون 

  سطح معنا داري F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغييرات

  /199  2  /398  بين گروهي

  /208  147  609/30  درون گروهي  /387  /956

    149  007/31  كل

  

منفي مي باشد يعني بـين ميـزان اسـتفاده دبيـران رشـته هـاي مختلـف در انجـام          6همچنانكه از جدول باال بر مي آيد پاسخ سوال 

  فعاليتهاي آزمايشگاهي تفاوت معنا داري وجود ندارد

   

                       هاي آزمايشگاهي چگونه است؟            نگرش مديران مدارس نسبت به انجام  فعاليت:سوال هفتم

فراواني نظرات مديران نسبت به تيار مديران قرار گرفت خسوال بود در ا 14امه اي كه شامل براي پاسخ دادن به اين سوال  پرسشن

  .است.اين سواالت در جدول زير منعكس شده

  

  نگرش مديران مدارس نسبت به انجام  فعاليت هاي آزمايشگاهي- 9جدول

  .:زير خالصه مي شودجدول باال به صورت 

  

 76/1درصد درسطح خوب وفقط  24/71نگرش مديران نسبت به فعاليت هاي آزمايشگاهي همانطور كه از نمودار باال مشخص است 

  .رددرصد در سطح ضعيف قرار دا

  

  متصديان آزمايشگاه تا چه ميزان به وظايف خود عمل مي كنند؟ :سوال هشتم

همانطور كه در جدول فوق مالحظه مي شود متصديان در موارد زير وظايف خود را خوب انجام مي دهند همچنين همانطور كه در  

  .جام نمي دهندا به نحو مطلوب  انجدول فوق مالحظه مي شود متصديان در موارد زير وظايف خود ر

  

  

آيا بين ميزان ساعات دوره هاي ضمن خدمت دبيران در زمينه آزمايشگاه با ميزان استفاده آنها از آزمايشگاه  :سوال نهم 

  وجود دارد؟اي رابطه

  

  

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  رشته

  /411  169/2  60  فيزيك

  /384  166/2  50  شيمي

  /589  05/2  40  زيست

    رديف

  نگرش مديران نسبت به فعاليت هاي آزمايشگاهي

  

  خوب  متوسط ضعيف

  درصد  درصد  درصد

1  78/1 98/26  24/71  
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زان استفاده براي بررسي سوال شماره نه مبني بر اينكه آيا بين ميزان ساعات دوره هاي ضمن خدمت دبيران در زمينه آزمايشگاه با مي

  .آنها از آزمايشگاه رابطه اي وجود دارد با خير از آزمون همبستگي استفاده شد كه نتايج آن طبق جدول زير مي باشد

  

  سطح معناداري  پيرسون  دتعدا

150  102/  215/  

  

مينـه آزمايشـگاه بـا    همانطور كه از جدول باال مشخص است تفاوت معنا داري بين ميزان ساعات دوره هاي ضمن خدمت دبيران در ز

  داده آنها از آزمايشگاه وجود ندارميزان استف

  

  آيا تفاوتي بين ميزان انجام آزما يشها در دبيرستانهاي پسرانه و دخترانه وجود دارد؟:سوال دهم

انهاي پسـرانه  به اين صورت كه بين ميزان انجام آزما يشها در دبيرست.مستقل استفاده شد  Tجهت پاسخگويي به اين سوال از آزمون  

مستقل در جـدول زيـر   Tمستقل محاسبه شده و نتايج آزمون Tو دخترانه كه در پرسشنامه ميزان انجام آزمايش سنجيده شده بود آزمون 

  .آمده است

  

منفي مي باشد يعني بين ميزان انجام آزما يشها در دبيرستانهاي پسرانه و دخترانه 10همجنانكه از جدول باال بر مي آيد پاسخ سوال  

  .تفاوت معنا داري وجود ندارد 

  .ر دبيرستانهاي پسرانه و دخترانه وجود ندارد بررسي ميانگين ها نيز نشان مي دهد كه تفاوت معنا داري بين ميزان انجام  آزما يشها د

  

  آيا رابطه اي بين سابقه تدريس معلمان و ميزان استفاده از آزمايشگاه وجود دارد؟:سوال يازدهم

مبني بر آيا رابطه اي بـين سـابقه تـدريس معلمـان و ميـزان استفادهازآزمايشـگاه وجـود دارداز آزمـون          11براي بررسي سوال شماره

  .تفاده شد كه نتايج آن طبق جدول زير مي باشدهمبستگي اس

  

  همانطور كه از جدول باال مشخص است تفاوت معنا داري بين ميزان سابقه تدريس معلمان و ميزان استفاده از آزمايشگاه وجود ندارد

  

  پيشنهادات-

سي هاي علمي كه در اين زمينه انجام گرفته ، بـه منظـور فعـال سـازي آزمابشـگاهها و       بر اساس نتايج تحقيق حاضر و مطالعات و برر

  :بهبود وضعيت آموزش ، پيشنهادات زير ارائه مي گردد

به سازمان تاليف كتب درسي وزارت آموزش و پرورش يشنهاد  مي شود كه گرچه هدف هاي كلي درسـي و مفـاهيم آموزشـي علـوم     -1

بايد زمينه ي رشد علمي و تكامل ذهني دانش آموزان را فراهم سازد، اما به جنبه ) ت شناسي و زمين شناسيفيزيك، شيمي، زيس(تجربي 

لذا تفكيك كتب به دو بخش تئوري و آزمايشگاه وداشـتن نمـره   .هاي كاربردي و آزمايشگاهي اين مفاهيم نيز اهميت بيش از پيش بدهند

 . مستقل براي هر يك پيشنهاد مي شود

  سطح معنا داري  ذرجه آزادي t  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه  مقوله

  انجام آزمايشها

  /4426  0615/2  54  مرد

539/1 -  148  126/  

  /4604  1803/2  96  زن

  سطح معناداري  پيرسون  تعداد

150  078/  341/  
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ديران  در لـذا پيشـنهاد مـي گـردد كـه مـ      . شيابي از كار دبيران و استفاده فعال از آزمايشگاهها بايد رابطه  وجود داشته باشدبين ارز-2

 استفاده فعال از آزمايشگاه ها را مد نظر داشته باشند سيستم ارزشيابي دبيران

تخصص مديريت آموزشي نسـبت بـه امـور آزمايشـگاهي     عالوه بر در انتخاب مديران ،مديراني انتخاب شوند كه  كهپيشنهاد مي شود -3

  .عالقه مند بوده و نسبت به تجهيز و راه اندازي آزمايشگاهها احساس مسئوليت بيشتري در اين امر مهم داشته باشند

بي بـراي  ساختمانهاي نوساز دبيرستان ها، محل مناسمعماري به سازمان نو سازي و تجهيزات مدارس پيشنهاد مي شود در طراحي و -4

  .آزمايشگاه هاي فيزيك، شيمي زيست شناسي پيش بيني شود

  . براي فعال كردن آزمايشگاه ها شرط اساسي داشتن متصديان متخصص وتوانمند ميباشد--5

 .آزمايشگاهها جهت آمادگي در برابر حوادث آزمايشگاهي برگزاري دوره هاي ايمني وكمكهاي اوليه براي دبيران و متصديان-6

  .ن و خانواده ها نبايد فقط به بحث درصد قبولي بپردازند و به كيفيت و انتقال د قيق مفاهيم توجه داشته باشندمديرا-7

  در صورت امكان برنامه ريزي طوري باشد  كه كالس درس در محيط ازمايشگاه تشكيل شود-8

 .توجه شودحجم زياد كتاب ها كاسته شود و به حجم كم همراه با انتقال عميق مفاهيم  بايد-9

 .جديد آزمايشگاهي عال قه مند كردن دبيران به آزمايشگاه با آشنا كردن آنهاا با وسايل -10

  .ايجاد مركزي براي تعمير وسايل آزمايشگاهي در استان و  در صورت توانايي ساخت و توليد وسايل آزمايشگاهي در استان -11

  .مكان تهيه آنها براي همه مدارس وجود نداردبلوكي كردن مدارس براي استفاده از تجهيزاتي كه ا-12

  .برگزاري جلسات ماهانه متصديان جهت تبادل تجربه-13

  رس در مراكز تربيت معلم فعال شودپيشنهاد مي شود رشته علوم آزمايشگاهي ،جهت تامين متصدي آزمايشگاه مدا-14

  

  :فهرست منابع

  .1373مدارس آذربايجان شرقي،باطني،حافظ،بررسي ميزان استفاده از وسايل آموزشي در  )1

 .1376تهران  ،ترجمه محمد رضا بهرنگ ، چاپ پنجم ،الگوهاي جديد تدريس، ويل مارشا ،س جويس وبر )2

  .1377پرويزيان،محمد علي،مقايسه روشهاي تدريس فعال وسنتي در آموزش علوم تجربي، )3

ان چهار محال وبختياري وراههاي بهينه سازي آن از ديدگاه دبيران و حبيبي،شكوفه،بررسي ميزان استفاده از آزمايشگاهها در مدارس متوسطه است )4

  .1383.دانش آموزان

  .1378،موزان در اين درس شوراي تحقيقات استان خوزستانآاثر انجام آزمايش در درس زيست شناسي برميزان يادگيري دانش  ،چهرازي ، كورش )5

ارس ابتدايي و راهنمايي تحصيلي در دموزشي توسط آموزگاران و دبيران در مبررسي علل عدم استفاده از وسايل كمك آ: دادي پور ، حسن )6

 .1374شوراي تحقيقات آموزش و پرورش هرمزگان) هرمزگان ( شهرستان رودان 

  .1372سال )) 5و4شماره (( رشد تكنولوژي آموزشي  )7

 .1373دهم بهمن  ،سال 14شماره مسلسل  ،رشد آموزشي راهنمايي تحصيلي )8

  .1379تقريرات كالس در درس روش تحقيق، سال  شيرازي ،علي ، )9

 .1316صديق،عيسي،تاريخ مختصر تعليم وتربيت، )10

بررسي چگونگي استفاده دبيران مقطع متوسط نظري شهرستان اصفهان از وسايل كمك آموزشي و نظرخواهي در مورد عوامل   عباسي ، پروين ، )11

 .1371نان از و  سايل كمك آموزشيآعدم استفاده 

بررسي ميزان قابليت لوازم آزمايشگاهي و كارگاهي و نقش آنها در كارآيي تدريس و تفهيم محتوا و چگونگي استفاده معلمين از : منيژه  كاشيان ، )12

  .1373ابزار آموزشي ، شوراي تحقيقات آموزش و پرورش سمنان ، 

  . 1370  44ماره دانشمند ش، جايگاه معلم در نظام مبتني بر تكنولوژي آموزشي: مرعشي، سيد علي اكبر )13

دانشگاه تهران ، دانشكده )پايان نامه فوق ليسانس( بررسي ميزان استفاده از آزمايشگاههاي علوم دبيرستانهاي قم ، : موسوي پور ، سيد عبدالحسين  )14

  1367علوم تربيتي ، 

  .1371، 32چرا بايد آموزش علوم را متحول سازيم ؟ فصلنامه تعليم و تربيت ، شماره : مهر محمدي ، محمود  )15

  .ارزشيابي نحوه فعاليت آزمايشگاه شيمي در مدارس نظام جديد آموزش متوسطه ، شهر تهران : ميرزا رضايي ، زهرا  )16
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بررسي و مطالعه علل عدم استفاده از امكانات آزمايشگاهي در آموزش دروس علوم تجربي در دبيرستانهاي استان مركزي ، شوراي : هاشمي مقدم  )17

  .1371رورش استان مركزي ، تحقيقات آموزش و پ
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