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ي نوین آموزشـی بـر انگیـزش و پیشـرفت تحصـیلی در درس      ها يتکنولوژمدیریت آموزش در کاربرد 

 تـوان  یمـ نتیجه این مطالعه نشان داد ). p > 01/0(است  مؤثرپنجم ابتدایی  ٔهیپاانش آموزان دختر علومِ د

  .انگیزش و پیشرفت تحصیلی در درس علوم استفاده کرداز این الگوي تدریس در افزایش 

  .ی، انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی مدیریت آموزشالگوي   :ها کلیدواژه
  

  مهمقد

 نسبت به رندگانیادگی در مثبت نگرش جادیا و وپرورش آموزش یعاطف بعد به توجه

 چراکه .است شده گرفته دهیناد ایدن در یآموزش مراکز از ياریبس يسو از يریادگی ندیفرا

  .است بوده هدف رانیفراگ در ییتوانا و دانش جادیا همواره

 يها زهیانگ و قیعالة کنند کیتحر که باشد ییراهکارها دنبال به یدبای آموزش نظام

، یادگیري ازجمله، ها تیفعالانگیزه، عامل انجام بسیاري از . باشد يریادگی ندیفرا در رانیفراگ

 ،درواقع. به عبارتی، در پشت پرده رفتارها انگیزه وجود دارد). Westerman, 2020( است

انگیزه  .کند یماو را هدایت  يها تیفعال و دهد یمانگیزه آن چیزي است که به یادگیرنده انرژي 

و عاملی است که در حفظ تداوم آن به  دیآ یم حساب بهتحصیلی یکی از ملزومات یادگیري 

   .کند یمیادگیرنده کمک 

از دیگر نکاتی که باید در امر آموزش بدان توجه داشت، توجه به موفقیت تحصیلی 

باشد به معنی  مدنظراگر موفقیت تحصیلی را معادل با پیشرفت تحصیلی . آموزان است دانش

تحصیلی مشخص یا موفقیت در امر  ۀیپا  کآموزان در گذراندن دروس ی موفقیت دانش

و مخالف آن افت تحصیلی است که از معضالت و مشکالت نظام  استیادگیري مطالب درسی 

یا اکتسابی فرد  شده آموختهپیشرفت تحصیلی را توانایی ، )1998(و همکاران  1اتیکسون. است

 شود یمي ریگ اندازه استانداردشدهي ها آزمون لهیوس بهکه  دانند یمدر موضوعات آموزشگاهی 

                                                 
1. Atkinson
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)Saif, 2019 .(پیشرفت تحصیلی داشتن انگیزش و سبک تفکر و داربست عقلی است ٔالزمه 

)Fong, Kim, Davis, Hoang, & Kim, 2017(.  

 جهینتآموزان  دانش تفکر فقر معتقدند یدرس يها برنامه انیمجر و طراحان از یگروه 

 نقش درباره دیبا انیمرب که کنند یم شنهادیپ آنان .است مدارس در یسنت يها روش تیحاکم

 کهدهند  قرار موردتوجه را ییراهبردها و ها مهارت سیتدر و کنند فکر دوباره خود

   ).Behrangi, 2010( دارند اجیاحت ها بدان مستقل قیتحق يبرا آموزان دانش

پدید آمدن الگوي جدید الگوهاي بسیار زیادي جهت آموزش و تدریس وجود دارد، اما 

مدیریت آموزش براي اطمینان بخشیدن به بهبود کیفیت یادگیري و تأثیرات آموزشی و 

الگوي . ان استپرورشی بر رفتار شاگردان براي تحقق آرزوهاي دلسوزان تربیت فرزند

وپرورش،  براساس دستاوردهاي علمی حوزه آموزش) 2010(بهرنگی  1مدیریت آموزش

در الگوي . )Azimi, 2020(شناسی یادگیري و مدیریت آموزشی بنا نهاده شده است  روان

ساختاربندي مفاهیم و عناوین اصلی ) 1: مدیریت آموزش، به مراحل زیر توجه شده است

تصویرسازي از عناوین کلی و جزئی مبحث ) 2سم نقشه و نمودار، مبحث درسی در قالب ر

فرصت دادن به دانش ) 4ارزیابی تکوینی آمادگی شاگرد براساس نقشه درس، ) 3درسی، 

ترسیم نمودار پیوند بین عناوین و زیر عناوین مبحث ) 5آموزان براي نقد نمره ارزشیابی معلم، 

شده و کامل شده اصلی  رسیمی شاگرد با نمودار تهیهمقایسه نمودار ت) 6طور مستقل،  درسی به

) 8، )تهیه نمودار مطلوب(جورچین و آغاز استفاده از خالقیت شاگردان در یادگیري ) 7او، 

شده براي  اجراي برنامه تهیه) 9، )روایت تدریس(تدوین سناریوي تدریس محتواي درس 

ثیر آن بر شناسایی مشکالت یادگیري ارزشیابی پایانی از نوع کلینیکی و تأ) 10آموزش درس و 

)Behrangi, & Nasiri, 2015 .( الگوي مدیریت آموزش بهرنگی تاکنون)در مطالعات ) 2010

 مختلف موردبررسی قرارگرفته است که نشان از اثر مثبت آن در یادگیري خودراهبر

)Behrangi & Nasiri, 2015( ،ها و موانع پیشرفت  ها و عبور از چالش استفاده از فرصت

                                                 
1. Education Management Model 
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)Behrangi, M R; Mesbah, T., 2015(آموزان  ، پیشرفت تحصیلی دانشZabarjadi Ashti, 

2013; Zoghipoor,  2012)( انگیزش معلمان ،)Turki, 2011 (آموزش از طرفی . داشته است

  . انجام شود باید با سرعت و کیفیت بیشتر

گیري از  در مباحث تربیتی به بهره نظران صاحبدلیل بسیاري از روانشناسان و به همین 

باعث سهولت، سرعت و دقت  چراکه تکنولوژي آموزشی؛ کنند تکنولوژي آموزشی توصیه می

تکنولوژي معتقد است ) 1975(آلن ). Narimani, 2013( دشو در امر آموزش و یادگیري می

تمام فرایند یادگیري و آموزش همراه با تعیین  افتهی ظامنآموزشی، طراحی، اجرا و ارزیابی 

ی و به جمع ارتباطي یادگیري، ها نهیزمي مشخص و نیز استفاده از تجربه تحقیقات در ها هدف

 مؤثري از منابع انسانی و غیرانسانی جهت فراهم آوردن شرایط آموزش ا مجموعهکار گرفتن 

ی آموزش نظام که امراست نیا گواه یآموزش نظام تیوضع یبررس. )Allen, 1975( است

 گرداننده عنوان به رانیفراگ در الزم يها ییتوانا جادیا جهت در است نتوانسته ما کشور یفعل

  . کند عمل موفق ما کشور نظام یاصل

و بسیاري از  کند یمفراهم  راابزارهایی است که زمینه تربیت  نیمؤثرترتدریس یکی از 

شایستگی آنان  يها مالكتدریس را یکی از  يها روشمتخصصان تسلط و مهارت معلمان بر 

صالحیت معلمان ترجیح  يها مالكکه این مالك را بر دیگر  يا گونه به آورند یمبه شمار 

تحقق  يبرابنابراین، . خواهد بود مؤثراین تسلط مطمئناً در انگیزش دانش آموزان نیز . دهند یم

به نیازهاي جامعه داریم بررسی و  ییگو پاسخکشور و  وپرورش آموزشاصالحاتی که در 

بایسته به نظر  الگوي مدیریت بر آموزش ژهیو بهو  تدریس يها روشکاربرد  ٔنهیدرزمپژوهش 

آموزان را که متغیر وابسته  این پژوهش در نظر دارد انگیزه تحصیلی دانش ،لذا .رسد یم

متغیر مستقل  عنوان بهکاربرد تکنولوژي در کالس درس که  لهیوس بهرا  شود یممحسوب 

باشد که اندازه اثر کاربرد  سؤالو پاسخگوي این  کندو آزمایش  مطالعهاست  شده انتخاب

هاي نوین آموزشی بر  داربست عقلی در کاربرد تکنولوژي عنوان بهالگوي مدیریت آموزش 

  ن علوم مقطع ابتدایی چگونه است؟آموزا انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش
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  پژوهشروش 

 کنترلبا گروه  آزمون پسو  آزمون شیپ، طرح یشیآزما مهیناز نوع  حاضر پژوهش روش

 2 و 1 ٔمنطقهپنجم ابتدایی شهر تهران  ٔهیپاآموزان دختر  جامعۀ آماري این پژوهش را دانش. بود

هدف از ). N =1350(دادند تشکیل  1395-96شهر تهران در سال تحصیلی  وپرورش آموزش

جامعه براي دست یافتن به نتیجه  ٔدامنهچنین جامعۀ آماري پراکندگی جغرافیایی و وسیع کردن 

گروه کنترل  عنوان بهدیگر  ٔمنطقهگروه آزمایش و  عنوان بهبهتر بوده است که یک منطقه 

ي که ا گونه به .انجام شدو نسبتی  انباشتهتصادفی  يریگ نمونهبه شیوه  نمونه انتخاب. انتخاب شد

 هاي مدرسه و از هر مدرسه یک کالس به نسبت توزیع جهت ، هفتشمال تهرانیک از منطقه 

در  ، هفت مدرسه2نیز از منطقه براي گروه کنترل براي گروه آزمایش انتخاب شد و جغرافیایی 

 جدول اساس بر نمونه حجم. شدندتصادفی انتخاب  صورت به جغرافیایی متفاوت تیموقع 7

 آموز دانش 297آموز مشغول به تحصیل در مقطع ابتدایی  دانش 1350مورگان از بین  کرجسی

نفر در  149و ) شمال تهران 1مدرسه در منطقه  7(نفر در گروه آزمایش  148 شد که تعیین

گنجانده شدند و با در نظر گرفتن افت و ) تهران 2مدرسه منتخب در منطقه  7(گروه کنترل 

نفر به نمونه  20آموزان توزیع شد و تعداد  پرسشنامه بیشتر در بین دانش 20 ها یآزمودنریزش 

  .پرسشنامه بوده است 297اضافه شد که سرانجام دریافتی پژوهش، تعداد 

 ,Harter(پرسشنامه انگیزش تحصیلی  حاضر، پژوهش در اطالعات گردآوري ابزار

میانگین در این پژوهش ي متغیر پیشرفت تحصیلی ریگ اندازههمچنین براي . بود )1981

  .درنظرگرفته شدهاي درسی دانش آموزان در ترم گذشته  نمره

 قرارگرفته مورداستفادهکه در این پژوهش  )Harter, 1981(پرسشنامه انگیزش تحصیلی 

که این پرسشنامه در مقیاس لیکرت با پنج گزینه بسیار  استبسته پاسخ  سؤال 33است شامل 

روایی و پایایی پرسشنامه . ، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد تدوین و تنظیم شده استکم

قرار گرفت؛ پایایی این پرسشنامه  دییتأانگیزش تحصیلی قبالً در پژوهشی به دست آمد و مورد 

 در. آمد دست به 92/0با آزمون آلفاي کرونباخ  )Zahiri naw, Rajabi, 2009(توسط 
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 )نفر 10( نظر صاحب افراد و راهنما استاد نظر از استفاده با رسشنامهپ روایی حاضر پژوهش

  .شد دییتأ

  .سناریوي مدیریت آموزش در درس علوم پنجم ابتدائی در ده گام به شرح زیر انجام شد

 عنوان بهابتدا معلم  ):عمده میمفاه نیب وندیپی براساس خلق درسمبحث  لیتحل(گام اول 

خواهد نمودار پیوند مفاهیم درس مطالعات اجتماعی پایه ششم  آموزان می تکلیف منزل از دانش

 ستیبا یمدانش آموزان . را رسم کنند و جلسه بعد به معلم ارائه دهند) درس دریاهاي ایران(

مبحثی از درس را که باید آموزش ببینند را از قبل خوانده و با آمادگی قبلی در کالس 

یعنی شاگرد پیش از ورود به کالس باید تصویري کلی از مبحثی که قرار . باشند هحضورداشت

هاي کالس آمادگی  آن براي مشارکت در فعالیت لهیوس بهاست یاد بگیرد در ذهن داشته باشد تا 

یابند به مبحث  آموزان با این کار و کسب بینش کلی از درس، آمادگی می دانش. داشته باشد

  .درسی وارد شوند

در این گام ): یدرسی مبحث جزئی و کل نیعناوي از ریادگي یبرای آمادگ جادیا(گام دوم 

براي یادگیري درس است از دانش آموزان  خود بریادگیري مبتنی  آموزش ازکه دومین مرحله 

شناسه مفهوم تهیه کنند  صورت بهتا مفاهیم اساسی از دریافت درس را  شود یمخواسته 

/ جزیره قشم/ سفیدرود/ رود کارون/ فارس جیخل/ دریاي عمان /دریاي خزر: ها آني ها نمونه(

این امر باعث تقویت تصور و تسهیل یادگیري و ثبات بیشتر /......). سیري/ خارك / کیش

 ابیحضوروغسپس معلم در پایان درس و هنگام . شود آموز استثنایی می موضوع در ذهن دانش

دانش آموزان از تکالیف دانش آموزان ارزشیابی به عمل تولیدات و ذهنیات  کنترل منظور به

  .آورد یم

در این گام معلم از ): دانش آموزان اتیذهنارزیابی تکوینی آمادگی و (گام سوم 

  .شود یمداده  Bو  Aو به نمودارها دو نمره  آورد یمنمودارهاي دانش آموزان ارزشیابی به عمل 

این گام، آغاز استفاده از مشارکت ): ها گروهخودارزیابی دانش آموزان در (گام چهارم 

ي ها گروهدر  خواهد یممعلم از شاگردان . شود یمی محسوب کارگروه درفعال شاگردان 
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خود  گروه هر .توسط معلم از همفکري باهم بهره گرفته و مشارکت را تجربه کنند شده میتقس

شناخت ذهنی خود را با  فاصلهو  زندپردا یم اند دادهبه مقایسه کار و تکلیفی که در منزل انجام 

در این شیوه معلم شاگردان را در . ندینما یمی از شناخت مطالب درس مشخص کل ریتصو

در کار خود به قضاوت نشینند و  توانند یمارزیابی از کارشان مشارکت داده و شاگردان خود 

استثنایی گامی  نقاط ضعف و قوت خود را بپذیرند تا در جهت یادگیري بهتر دانش آموزان

و  شود یمانجام  A نموداری شاگرد با میترسنمودار  سهیمقادر این گام . مثبت برداشته شود

  .که ساخت شناخت ذهن او با دانش اصلی چقدر تفاوت دارد برد یمپی  آموز دانش

ترسیم مجدد نمودار و پیوند بین عناوین و زیر عناوین مبحث درسی توسط (گام پنجم 

که از مباحث درسی  خواهد یمآموزان  در این مرحله معلم از دانش): مستقل طور به آموز دانش

آگاهی  منظور بهاین گام . ي قبلی آموختند مجدداً یک نمودار بکشندها گامکه با توجه به 

آموزان شیوه حل مسئله را  در این گام دانش. آموز از میزان تسلط خود بر مفاهیم است دانش

 افتهی شیافزا آموز دانشدر پایان این گام سطح هوشیاري و یادگیري  رود یم انتظار. آموزند یم

  .باشد

از  خواهد یمآموزان  در این مرحله معلم از دانش): ي رنگیها مفهومتهیه شناسه (گام ششم 

را  ها آنمطالب مرتبط با مبحث درسی را تهیه نمایند و  ها نیاکتب، مقاالت، اینترنت و مانند 

  .درآورندي رنگی ها مفهومشناسه  صورت به

آموزان ارزشیابی به عمل  در این گام معلم از دانش): ارزشیابی مباحث درسی(گام هفتم 

 تواند یمو از این حیث  شود یمآموزان  که منجر به آگاهی معلم از یادگیري دانش آورد یم

  .راهکاري در امر بهبود نیازهاي معلم در امر تدریس باشد

معلم با کمک ): توسط معلم و دانش آموزان شده هیتهاجراي برنامه ( وزشگام هشتم آم

آموزان به تهیه سناریوي تدریس با توجه به زمان و محتواي مباحث درسی و نیز هماهنگی  دانش

پردازد و  ي رفتاري، ابزار مناسب و کاربرد الگوي تدریس میها هدفهمه عناصر تدریس شامل 

  .دهد یممبحث درسی را آموزش 
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ی اصل نموداردر این مرحله ): نمودار مطلوب و نهایی توسط شاگردان و معلم هیته(گام نهم 

  .شود یمتوسط معلم ترسیم 

که توسط معلم صورت  استاین گام ارزشیابی تکمیلی ): ارزیابی پایانی(گام دهم 

ارزشیابی  به این منظور معلم با استفاده از آزمون پیشرفت تحصیلی، نتیجه حاصل را. پذیرد می

  .نماید می

  .قرار گرفت لیوتحل هیتجز زوجی مورد tاز آزمون  با استفاده شده يآور جمعهاي  داده

 تحقیق هاي یافته

 1جـدول  . شداسمیرنوف استفاده  -کولموگروف از روش، رهایمتغآزمون نرمال بودن  يبرا

  .است پژوهش متغیرهاي يدار یمعنسطح  اسمیرنوف و -کولموگروفشامل آماره آزمون 

  پژوهش متغیرهاياسمیرنوف  - کولموگروفو آماره آزمون شاخص توصیفی  .1جدول 

  يسطح معنادار  آماره آزمون  انحراف معیار  میانگین  تعداد  رهایمتغ

397/15 148 آزمایش تحصیلی شرفتیپ آزمون شیپ  12771/2  19/0  055/0  

8919/16 148 آزمایش تحصیلی شرفتیپ آزمون پس  48237/1  192/0  074/0  

3847/3 148 آزمایش تحصیلی انگیزش آزمون پس  /44682/0  0670 2/0  

0007/3 148 آزمایش تحصیلی انگیزش آزمون شیپ  /37123/0  071/0  066/0  

552/15 149 کنترل تحصیلی شرفتیپ آزمون شیپ  50106/2  144/0  073/0  

5772/15 149 کنترل تحصیلی شرفتیپ آزمون پس  52436/2  176/0  059/0  

8376/2 149 کنترل تحصیلی انگیزش آزمون شیپ  /5421/0  08/0  092/0  

8139/2 149 کنترل تحصیلی انگیزش آزمون پس  47008/0  056/0  2/0  

هـا از توزیـع    اسـت لـذا داده   05/0داري براي متغیرها بیشتر از  به اینکه سطح معنی توجه با 

زوجـی منطقـی    tآزمون از پژوهش استفاده  سؤالبررسی  يبرا ،نیبنابرا. نرمال برخوردار هستند

  .است
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  پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی نمره هايکنترل با استفاده از  گروه در زوجی t آزمون نتیجه .2دول ج

  
میانگین 

  تفاضل

انحراف 

  معیار

خطاي 

استاندارد 

  میانگین

 t dfآماره   کران باال  کران پایین
سطح 

  يمعنادار

 آزمون

 انگیزش

  تحصیلی

02372/0  72144/0  0591/0  09307/0-  14052/0  401/0  148 689/0  

 آزمون

پیشرفت 

  تحصیلی

02517/0-  20905/0  01713/0  05901/0-  00868/0  47/1-  148 144/0  

است فرض صفر، برابري  05/0ي بیشتر از دار یمعنسطح  2با توجه به اینکه در جدول 

و  آزمون شیپدر گروه کنترل بین دو وضعیت  جهیدرنت. شود میانگین دو گروه پذیرفته می

داري مشاهده نشده  هاي پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی تفاوت معنی نمره آزمون پس

  .است

پیشرفت  نمره هايآزمون  آزمون و پس کنترل بین دو وضعیت پیش گروه در زوجی t آزمون نتیجه .3جدول 

  تحصیلی و انگیزش تحصیلی

  
میانگین 

  تفاضل

انحراف 

  معیار

خطاي 

استاندارد 

  میانگین

کران 

  پایین
 t dfآماره   کران باال

سطح 

معنادار

  ي

 انگیزش آزمون

  تحصیلی
384/0  

56268

/0  
04625/0  

2926/

0 

47541

/8  

302/

8 

14

7 

0001/

0 

پیشرفت  آزمون

  تحصیلی

49493

/1  

42234

/2  
19912/0  

10143

/1  

88843

/1  

508/

7 

14

7 

0001/

0 

و  اند شده انتخابآزمون گروه دوم  آزمون گروه اول و در پیش نمونه در پس 3در جدول  

نشان داده شده است و با  384/0اختالف میانگین دو گروه در متغیر انگیزش تحصیلی برابر 
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است، فرض عدم برابري میانگین دو گروه  05/0ي کمتر از دار یمعنتوجه به اینکه سطح 

میانگین دو گروه باهم برابر نیست و با توجه به مثبت بودن کران  گرید انیب بهشود؛  پذیرفته می

در گروه آزمایش  جهیدرنت. آزمون بوده است آزمون باالتر از پیش باال و پایین، میانگین در پس

همچنین در . است شده مشاهدهداري  تفاوت معنی آزمون پسو  آزمون شیپبین دو وضعیت 

و اختالف میانگین دو گروه  اند شده انتخابآزمون گروه دوم  در پیشآزمون گروه اول و  پس

نشان داده شده است و با توجه به اینکه سطح  49493/1در متغیر پیشرفت تحصیلی برابر 

شود؛  است، فرض عدم برابري میانگین دو گروه پذیرفته می 05/0ي کمتر از دار یمعن

یست و با توجه به مثبت بودن کران باال و پایین، میانگین دو گروه باهم برابر ن گرید انیب به

در گروه آزمایش بین دو  جهیدرنت. آزمون بوده است آزمون باالتر از پیش میانگین در پس

بنابراین، نتیجه گرفته . است شده مشاهدهداري  تفاوت معنی آزمون پسو  آزمون شیپوضعیت 

ي نوین آموزشی بر انگیزش و ها يتکنولوژداربست عقلی مدیریت آموزش در کاربرد  شود یم

  .بوده است مؤثرپنجم ابتدایی  ٔهیپاپیشرفت تحصیلی در درس علومِ دانش آموزان دختر 

  يریگ جهینتبحث و 

اثر داربست عقلی مدیریت آموزش در کاربرد  ٔاندازههدف از پژوهش حاضر بررسی 

پنجم  ٔهیپاعلوم  آموزان دانشي نوین آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی ها يتکنولوژ

و  آزمون شیپآزمایش بین دو وضعیت  گروه در زوجی t آزمون نتیجه. ابتدایی بوده است

آزمون گروه اول و  که در پس دهد یمبا استفاده از پرسشنامۀ انگیزش تحصیلی نشان  آزمون پس

نشان داده  384/0و اختالف میانگین دو گروه برابر  اند شده انتخابآزمون گروه دوم  در پیش

است فرض یک، عدم برابري  05/0ي کمتر از دار یمعنشده است و با توجه به اینکه سطح 

، میانگین دو گروه باهم برابر نیست و با توجه به گرید انیب بهشود؛  میانگین دو گروه پذیرفته می

 جهیدرنت. آزمون بوده است آزمون باالتر از پیش پسمثبت بودن کران باال و پایین، میانگین در 

 شده مشاهدهداري  تفاوت معنی آزمون پسو  آزمون شیپدر گروه آزمایش بین دو وضعیت 
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 از بعد آموزان دانش انگیزش اظهار کرد که میزان توان یم نیقی بهلذا، با توجه به این نتایج . است

 نوین هاي تکنولوژي از استفاده با عقلی داربست عنوان به آموزش مدیریت الگوي کاربرد

که به روش سنتی آموخته بودند  یآموزان دانش هاي نمرهمیانگین یافت  خواهد افزایش آموزشی

 یاد گرفته بودند نوین و بر مبناي الگوي تدریسکه این مفاهیم را به روش  یآموزان دانشاز 

در پژوهشی به این نتیجه رسید ) 2011( در خصوص نتایج همسو با این یافته، ترکی. بود تر نییپا

بر  رگذاریتأثمدیریت آموزشی  يها مؤلفهبین میانگین وضع موجود و میانگین وضع مطلوب که 

 جهت آزمون جهینتهمچنین ). Turki, 2011( شود انگیزش معلمان تفاوت معناداري مشاهده می

آزمون گروه دوم و  شآزمون گروه اول و در پی آزمون پیشرفت تحصیلی در پس پس مؤلفه

نشان داده شده است و با توجه به اینکه سطح  49493/1اختالف میانگین دو گروه برابر 

شود؛  است فرض یک، عدم برابري میانگین دو گروه پذیرفته می 05/0ي کمتر از دار یمعن

پایین، ، میانگین دو گروه باهم برابر نیست و با توجه به مثبت بودن کران باال و گرید انیب به

در گروه آزمایش بین دو  جهیدرنت. آزمون بوده است آزمون باالتر از پیش میانگین در پس

 درنتیجه پیشرفت. است شده مشاهدهداري  تفاوت معنی آزمون پسو  آزمون شیپوضعیت 

 استفاده با عقلی داربست عنوان به آموزش مدیریت الگوي کاربرد از بعد آموزان دانش تحصیلی

این یافته با یافته پژوهش ذوقی پور . یافت خواهد افزایش آموزشی نوین هاي تکنولوژي از

تأثیر بسزاي الگوي مدیریت آموزش بر پیشرفت  ي خویشها افتهاو در ی .ستهمسو) 2012(

آموزان نسبت به الگو، را  نگرش مثبت دانش هتوسع تر مهمو از همه  آموزان تحصیلی دانش

تطابق نیز ) 2015(بهرنگی و مصباح  بامطالعهاین نتیجه  ).Zoghipoor, 2012( سازد مستند می

 از استفاده با عقلی داربست عنوان به آموزش مدیریت و مؤید تأثیر بیشتر الگوي دارد

آزمون پیشرفت  هاي نمرهآموزشی بر انگیزش تحصیلی و باال بردن  نوین هاي تکنولوژي

 الگوي ي پژوهش کاربردها افتهتوجه ی با ).Behrangi, Mesbah, 2015( استتحصیلی 

آموزشی بر انگیزش  نوین هاي تکنولوژي از استفاده با عقلی داربست عنوان به آموزش مدیریت

بین  يدار یمعنتفاوت است و  مؤثر تهران 2و  1 ٔمنطقهو پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر 
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انگیزش و پیشرفت تحصیلی  آثار آموزش با الگوي ده گام مدیریت آموزش و سنتی بر

هاي الگوي مدیریت  این نتیجه با نتایجی از تحقیقات مرتبط با گام. آموزان وجود دارد دانش

 .آموزش تطابق دارد

با آثار آموزشی، پرورشی و گفت الگوي مدیریت آموزشی  توان یمدر تبیین این یافته 

معی در دانش آموزان شد و سبب افزایش کارگروهی و جگیري که به همراه دارد  درسی چشم

موضوع مربوط به خود به همتایان خود و آموختن مطالب  اددادنیبه  موظف آموز را هر دانش

در درس  آموز دانشبر مبناي درس علوم سبب برانگیختن حس کنجکاوي .  دنموآنان  از گرید

آموزان را  نشدااین الگو، . دهد یمافزایش  آموز دانشمربوطه شده است و سطح انگیزش را در 

کند و براي کسب اطالعات مرتبط علمی  یادگیري میامر در  کار گروهیمستقیم درگیر  طور به

. نماید و امور دیگر آموزشی فرصت بیشتري ایجاد می و بر مبناي داربست عقلی از طریق مطالعه

و  فکري مستقل ازلحاظو  کنند آموزان فرصت نوآوري و خالقیت کسب می در این الگو دانش

به این دالیل و . یابد و توسعه میشود  می شکوفا شانیاستعدادها جهیدرنتشوند و  می ریپذ انعطاف

ي تکنولوژبر داربست عقلی و انعطاف الگوي مدیریت آموزش  تیباقابلبه دلیل رویکرد پویا و 

 يها گام. توان آن را بهترین جایگزین براي روال موجود آموزش دانست مینوین آموزش، 

و استقالل در پیدایش و گسترش جامعیت فکر و آمادگی  جهت آموز دانش اولیه این الگو به

. کند براي کسب بینش کلی از درس کمک می افزایش انگیزش تر مهمیادگیري و از همه 

، روش تدریس يبا استفاده از الگو گام هشتم و نهم، جهت ارائه نمودار ژهیو بهي آخر ها گام

آزمون  هاي انگیزش و نمرهسطح تحلیل نوین آموزش منجر به افزایش  تکنولوژيتدریس و 

ذهن و تعمیم تعاریف مفاهیم دریافت شده  يریپذ انعطافو آموزان  دانش پیشرفت تحصیلی

 داربست عنوان به آموزشی مدیریت الگوي کاربردکه  دهد یمتایج این پژوهش نشان ن .دشو یم

آموزان  آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش نوین هاي تکنولوژي از استفاده با عقلی

بین آثار آموزش با الگوي ده گام  يدار یمعنو تفاوت است  مؤثر تهران 2و  1 ٔمنطقهدختر 
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الگو با آثار  نیا. آموزان وجود دارد دانش انگیزش و نگرشمدیریت آموزش و سنتی بر 

، سبب افزایش کارگروهی و جمعی گیري که به همراه دارد آموزشی، پرورشی و درسی چشم

موضوع مربوط به خود به  اددادنیآموز را موظف به  د و هر دانشوش میآموزان  در دانش

و  سبب برانگیختن حس کنجکاوي و شود یمآنان  از گریدهمتایان خود و آموختن مطالب 

 همچنین،. شود یماست،  سایر علوم ٔهیپاکه  علوم ژهیو بهدر درس مربوطه  آموز دانش انگیزش

این الگو . دهد یمافزایش  آموز دانشرا در  پیشرفت تحصیلی جهیدرنتانگیزش و سطح 

کند و براي کسب اطالعات  مستقیم درگیر کار گروهی در یادگیري می طور بهآموزان را  دانش

 الگو این در. نماید می ایجاد بیشتري فرصت آموزشی دیگر امورمرتبط علمی از طریق مطالعه و 

کار گروهی  از که مسئولیتی دلیل به .کنند می کسب خالقیت و نوآوري فرصت آموزان، انشد

 ریپذ انعطاففکري مستقل و  ازلحاظ ستان اآندوش  بر و انجام تکالیف و نمودار پیوند

 دلیل به و دالیل این به. یابد می توسعه و شود می شکوفا شانیاستعدادها جهیدرنتشوند و  می

داربست عقلی و تکنولوژي  مبناي بر و آموزش مدیریت الگوي انعطاف تیباقابل و پویا رویکرد

اولیه  يها گام. دانست آموزش موجود روال براي جایگزین بهترین را آن توان می نوین آموزش

 براي ي براي پیشرفت تحصیلی وساز نهیزمو  برانگیختن انگیزشجهت  آموز دانشاین الگو به 

 جهت نهم، و هشتم گام ژهیو به آخر يها گام. کند می کمک علومدرس  از کلی بینش کسب

آموزان  دانش انگیزش تحصیلیه نمودار با استفاده از الگوي تدریس منجر به افزایش سطح ارائ

 پیشرفت در درس علوم جهیدرنتو  ذهن و تعمیم تعاریف مفاهیم دریافت شده يریپذ انعطافو 

  .دشو یم

یی به پرسشنامه مواردي گو پاسخدر  ها یآزمودنزه و همکاري در مطالعه حاضر، میزان انگی

بودند که از کنترل پژوهشگر خارج بوده و ممکن است نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار داده 

تمرکز توجه خود را در اجراي الگوي مذکور  ي آموزشیها سازمان شود یمپیشنهاد . باشد

هاي دیگر مرتبط با آموزش کمک  ان و انجمنمتمرکز سازند و به انجمن مدیریت آموزشی ایر
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هاي آموزشی براي استفاده معلمان از روش تدریس مدیریت  ها و کارگاه نمایند تا زمینه دوره

ثیر تأالزم است همچنین  .هاي تحصیلی را فراهم سازند آموزش در همه دروس، مقاطع و پایه

ي ها طهیحبر  بر مبناي داربست عقلی و تکنولوژي نوین آموزشی الگوي مدیریت آموزش
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