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Introduction 

The aim of this study is to investigate the effects of inquiry-based science 

education, integrated with mobile technology, on the academic achievement 

of fifth-grade elementary students, with the mediating role of academic 

motivation. 

 

Method 
This study is an applied research which employed a quasi-experimental 

design. The research population of the study included all public elementary 

schools in Shahinshahr city in the academic year of 2019-2020 from which 

two schools were selected through cluster sampling method. In order to 

assess the motivation of students in this study, the learning motivation 

questionnaire was used and to assess the academic achievement of students, 

a researcher-made test was used. The method of research data analysis was 

path analysis and the data were analyzed using Amos software. 
 

Results 
The investigation of direct effects in the research conceptual model 

revealed that inquiry-based science education with the integration of mobile 

technology has a positive and significant effect on the deep motivation 

subscale, but its effect on the two subscales of surface motivation and 

achieving motivation is not significant. Also, the research findings showed 
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that the educational method used has no direct, positive and significant effect 

on academic achievement. Findings regarding the effect of motivation 

dimensions on the academic achievement indicated that deep motivation of 

students has a positive and significant effect and achieving motivation has a 

negative and significant effect on students' academic achievement, but 

surface motivation has no significant effect on academic achievement. 

Regarding the indirect effects, the results showed that the indirect effect of 

inquiry-based science education with the integration of mobile technology 

with the mediating role of deep motivation, on the academic achievement of 

students is positive and significant. Inquiry-based science education with the 

integration of mobile technology with the mediating role of surface 

motivation and achieving motivation does not have a significant indirect 

effect on students' academic achievement. 
 

Discussion 
Based on the findings of this study, it is recommended that teachers by 

choosing authentic, relevant, real-world tasks through inquiry-based 

educational approach attempt to increase the level of deep motivation in 

students and then help them improve their academic achievement. 
 

Keywords: Inquiry-based science education, academic achievement, 

academic motivation, mobile technology 
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ی علوم با تلفیق فناوری سیار بر عملکرد  کاوشگرانه  بررسی تأثیر آموزش

 انگیزش تحصیلیان پایه پنجم ابتدایی با نقش میانجی آموز تحصیلی دانش
 

 مریم فرجی مورچگانی

 اعظم اسفیجانی
 چکیده

تحصیلیعلومباتلفیقفناوریسیاربرعملکردکاوشگرانههدفپژوهشحاضربررسیتأثیرآموزش
استکهکاربردینوعز.اینپژوهشااستانگیزشتحصیلیآموزانپایهپنجمابتداییبانقشمیانجیدانش

مدارسپژوهش،جامعهآماریکنترل(بهرهبرد.گروهباآزمونپسآزمونو)طرحپیشآزمایشینیمهازروش
گیریبودکهدومدرسهباروشنمونه99-99دولتیمقطعابتداییشهرستانشاهینشهردرسالتحصیلی

سنجشبرایانگیزشیادگیریوآموزانازپرسشنامهشدانانگیزشمنظورارزیابیایانتخابشدند.بهخوشه
هایپژوهشتحلیلساختهاستفادهشد.روشتجزیهوتحلیلدادهازآزمونمحققایشانعملکردتحصیلی
موردتحلیلقرارگرفت.بررسیاثراتمستقیممدلمفهومیAmosهابهکمکنرمافزارمسیربودوداده

انگیزشعمقیاثرمثبتوزیرمقیاسکاوشگرانهعلومباتلفیقفناوریسیاربرپژوهشنشاندادکهآموزش
.همچنیندارنیستانگیزشسطحیودستیابیبهانگیزشمعنیدوزیرمقیاستأثیرآنبرداریداردولیمعنی
استفادهیافته روشآموزشیمورد که داد مثبتهایپژوهشنشان مستقیم، تأثیر تحصیلی عملکرد وبر
هادرخصوصتاثیرابعادانگیزشبرمتغیرعملکردتحصیلیحاکیازآناستکهیافتهداریندارد.معنی

داربرعملکردمنفیومعنیتاثیردستیابیبهانگیزشودارآموزانتأثیرمثبتومعنیانگیزشعمقیدانش
لیکنانگیزشسطحیبرعملکردتحصیلیاثرداردآموزانتحصیلیدانش بهداریندارد.معنی، توجه با

شودکهمعلمانباانتخابتکالیفموثقومرتبطبادنیایواقعیوازطریقهایاینپژوهشتوصیهمییافته
آموزانوبهدنبالآنبهبودعملکردتحصیلیآموزشکاوشگرانه،بهافزایشمیزانانگیزشعمقیدردانش

آنانهمتگمارند.


سیار،فناوریانگیزشتحصیلیموزشکاوشگرانهعلوم،عملکردتحصیلی،آ:کلیدیهایواژه
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 مقدمه
گریجستجوهایآموزشعلومتجربیکهباماهیتکاوشگریویکیازجدیدترینرویکرد

منطقیهمچونروندکاردانشمندان، بایکروندعلمیو آموزانهماهنگیکاملداشتهودانش

ر عشقو یادگیریعلوم دانشلذتاز به میا هدیه مبتنیآموزان آموزشعلوم رویکرد کند،

.پیروشودآنبهعنوانآموزشکاوشگرانهعلومیادمی درایننوشتارازکهاست1کاوشگریبر

اینارتقاءکیفیتآموزشعلوموفناوریدرسطحبینالمللی،باهدف2هایبنیادلَمَپتالش

.آموزشکاوشگرانههاستموردتوجهقرارگرفتشازپیشبیدرکشورما1991ازسالرویکرد

 اکثر هادرعلومبرایسال مراکزآموزشیمورد منطقهاروپاتوسطمعلمانوویژهبهمناطقدنیا

انجامگوناگونهایمتعددیدرارتباطباتأثیرآنبرمتغیرهایگرفتهوپژوهشاستفادهقرارمی

.(Duran & Dokme, 2016; Lau et,al., 2017; Muciaccia & Miceli, 2016)استشده

هاییمهارتکهبرپایهاستشناختفرآیندتحقیقاتعلمیعلومدرواقعآموزشکاوشگرانه

هاوپشتیبانیازنتایج،بینی،خلقتجربیات،تجزیهوتحلیلدادهپیش سوالکردن،مشاهده،نظیر

اکتشاف،جستوجووبهتصویرکشیدنمرحلهاصلیتوانآنرابهسهومیشوداستوارمی

کننداباهممطالعهمییامسئلهرآموزانموضوعدانشاکتشاف،.درمرحلهتقسیمکردنتایجنهایی

مورد در کنندسؤالمیآنو اینمرحله نقشمعلمدر تشویقدانش. به وپاسخدادنآموزان

سؤاالت کهخالقتدوین مفصاست پاسخ مرحلهدارندنیازلبه سپسدر وجو. ،جست

کنندوازقبلعناصرکلیدیموردمطالعهراریزیمیبرنامهبرایپاسخدادنبهمسئلهآموزاندانش

آنمیمشخص طرحکنند. پیشنهادها یا میاتیها فرضیه( حتی بهترینروش)گاهی و سازند

انتخابمیبررسی تحقیقرا مشاهده، مستندوغیره(کنند)آزمایش، دراینمرحلهنقشمعلم.

بادیگرانونوشتنمشاهداتواقداماتدرهربههمکاریهاتشویقآنآموزانوبهدانشکمک

بررسیخودراقاتآموزاننتایجتحقیدانش،نهایینتیجه.درمرحلهبهتصویرکشیدنگاماست

کنند.سپسنتایجبهطورجمعیدرمقایسهمیاندهاراباآنچهکهبهتدریجآموختهوآنکنندمی

رایایناستکهبحثکالسدرمرحلهسومشوند.نقشمعلمدفترآزمایشیترسیموثبتمی

راآنچهوکنندآموزاننتایجخودرامقایسهدانشومنابعیفراهمکندتاسازماندهیوهدایتکند

                                                      
1-  Inquiry-based science education (IBSE) 

2-  La main à la pâte 
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کاوشگری،هدفکلیآموزشبهروش(Delclaux et al., 2012).ساختاربخشنددانکشفکرده

هبگریپژوهشهایالزمبرایطرحپرسشومهارتکسبکمکبهشاگرداندرایجادنظمو

(.Alinejad, 2018, 5)هاستبرکنجکاویخودآنمبتنیها،پرسشپاسخمنظورارائه

هستند،آنادگیریآنچهکهدرحالیازآموزاندانش،درکصحیحعلومکاوشگرانهآموزشدر

Worth & Duque, 2009حائزاهمیتبسیاراست) هدفکلیآموزشبهروشکاوشگری،(.

 و عقلی نظم ایجاد در شاگردان به کمک ومهارتکسب پرسش طرح برای الزم های

اینAlinejad, 2018, 5)هاستپاسخمبتنیبرکنجکاویخودآنهمنظورارائهبگریپژوهش .)

تواندبرعواملومتغیرهایمهمینظیرانگیزهیادگیرندهاثرگذارباشد.وزشمیرویکرددرآم

هدایتکننده و نگهدارنده، کننده، نیرویایجاد میانگیزشبه گفته انگیزشرفتار شود.

هاییپیشرفتیانیازبهپیشرفتبهمیلواشتیاقفردبرایکسبموفقیتوشرکتدرفعالیت

(.Seyf, 2018, 264)شودبهکوششوتواناییفردوابستهاستگفتهمیهاکهموفقیتدرآن

انگیزش ایجاد بهترینراه یادگیرندگانتحصیلی افزایشسطح،در شرایطیادگیریو بهبود

روش روشکیفیت از استفاده است. آموزش انگیزانندههای آموزشی کردنوهای درگیر

برخیازشود.نتایجهامیقهولذتآموختندرآنآموزاندریادگیری،سببایجادعالدانش

اینروشآموزشیاستکهحاکیازآنعلومکاوشگرانهآموزشدرخصوصاثراتمطالعات

 .(Trnova & Trna, 2015)داردآموزانتأثیرمثبتبرانگیزشتحصیلیدانش

 علوم کاوشگرانه آموزش که دیگری مهم میعامل اثرتواند آن عملکردباشگذاربر د،

نتایجعبارتاستازسنجشعملکردیادگیرندگانومقایسهتحصیلیتحصیلیاست.عملکرد

میزانموفقیتبارهگیریدرآموزشی،بهمنظورتصمیمازپیشتعیینشدههایحاصلباهدف

برایرسد(.بهنظرمیSeyf, 2018, 600آموزان)هایدانشهایآموزشیمعلموکوششفعالیت

دانش تحصیلیدر هایمتنوعیهایتدریسوآموزشآموزانبهروشارتقایسطحعملکرد

دانش انگیزشتحصیلیدر افزایشمیزان با که داریم سببنیاز مستقیم غیر طور به آموزان

بهطورمستقیمباتوجهبهتمامسطوحواهدافبهبودعملکردتحصیلیدرآن هاشدهویا

آموزانشوند.بررسیسازرشدوارتقایعملکردتحصیلیدردانشوزش،زمینهیادگیریدرآم

آموزشنشانمینتایجمطالعاتپیشین آموزشسنتیکاوشگرانهدهندکه با مقایسه در علوم

(.Rostami et al., 2017شود)سبببهبودعملکردتحصیلیبهویژهدربعدمهارتیمی
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اتپیشیننمایانگراینمطلباستکهآموزشکاوشگرانهدرمجموعبررسینتایجمطالع

(.Vahedi et al., 2018; Maleki & Mostafapour, 2015تواندبرانگیزشتحصیلی)علوممی

 Arefiyan, et al,.2019; Rostami et)مثبتگذارداثرآموزانپیشرفتتحصیلیدانشهمچنین

al., 2017; Ebadi, 2015دهدکهبینانگیزشوعملکردلعاتپیشیننشانمی(.همچنین،اغلبمطا

 Mahdavirad et)یها(،لیکنیافتهSamavi & Najarpuriyan, 2019تحصیلیرابطهوجوددارد)

al., 2018ازعدموجودارتباطبینانگیزشوعملکردتحصیلیگزارشدادهاست.رفعاین)

هایپژوهشیگوناگوناست.تناقضمستلزمبررسیومطالعاتبیشتردرنمونه

فناوریظرفیتطیدهه برایارتقاءروشهایبیهایاخیر، هایآموزشیفعالنظیریرا

دسترسیاکثریتقریببه است. ازجملهآموزشکاوشگرانهدراختیارآموزشگرانقرارداده

سازیت،پیادههایسیارنظیرتلفنهمراههوشمندوتبلآموزانومعلمانبهفناوریاتفاقدانش

رویکردیادگیریسیاررابیشازپیشفراهمنمودهاست.لیکناینسوالمطرحاستکهآیا

چنینتلفیقیمی رویکردیادگیریسیارتلفیقنمودوآیا با توانآموزشکاوشگرانهعلومرا

ارتقاءبخشد!اگرچهپژوهش-تواندنتایجفرایندیاددهیمی درایرانهایبسیارییادگیریرا

متغیرهایدیگرراموردویلیتحصزشیانگتأثیرآموزشمبتنیبرفناوریبرسطوحیادگیری،

بررسیقرارداده لیکنتأثیرKheneyfar et al., 2021; Badiee et al., 2020اند)بطورمثال: ،)

یموردآموزانایرانآموزشکاوشگرانهعلومباتلفیقفناوریسیاربرعملکردتحصیلیدانش

هایآموزشیمطالعهقرارنگرفتهاست.ایندرحالیاستکهآموزشکاوشگرانهیکیازروش

گیریکرونا،بهیکویژهپسازدورانهمهبسیارارزشمندشناختهشدهویادگیریسیارنیزبه

آموزشمبتنیبرفناوریبدلشدهاست.باتوجهبهضرورتشرایطرویکردغالبدرعرصه

هاییفراترازرایانهبروندوبطورانمعاصر،الزماستمعلمانبهسمتاستفادهازفناوریدور

هایهایآننظیربرنامههایخوددراستفادهازابزارهایدیجیتالیسیاروظرفیتخاصشایستگی

(.Tahmasebizadeh et al., 2020هایاجتماعیمجازیراتوسعهبخشند)اندرویدی،شبکه

انگیزشجمطالعاتنشانمینتای خالقیتو آموزشکاوشگرانهعلومبرعملکرد،  دهندکه،

 ;Cermin et al., 2015هاتأثیرمثبتیدارد)آموزان،تعامالتاجتماعیونگرشآنتحصیلیدانش

Trnova & Trna, 2015; Aktimas, Higde & Ozden, 2014; Abdi, 2014پژوهشگرانخارجی.) 

(Yang & Chen, 2012; Looi et al., 2011; Looi et al., 2015; Vogel et al., 2010)همچنینبه
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فناوریپرداخته از استفاده با علوم نتایجاینمطالعاتبررسیاثراتآموزشکاوشگرانه اند.

نشانمی به فناوریسیار با علوم تلفیقآموزشکاوشگرانه بهیساختدانشجمعدهدکه

بهبو آنالین، صورت مفهومد درک تقویت ییتواناافزایشوآموزانشدانینگرشعلمی،

آموزاندانشتتعامالی،همچنینایجادنگرشمثبتنسبتبهیادگیریوبهبودعلمحیتوض

شود.منجرمی

هایسیاردکهتلفیقآموزشکاوشگرانهعلومبافناوریکناینسوالایجادمیبررسیپیشینه،

هاثراتیخواهدداشت.ازآنجاکهماهیتدرسعلومتجربی،کاوشگریچماآموزانبردانش

بهدرکماهیتآنوایجادتواندمیها،تلفیقآنبافناوریاستدرحجموسیعیازاطالعات

کاوشگرانهعلومباایکهتأثیرآموزشمطالعهنبودد.کنآموزانکمکعالقهوانگیزهدردانش

پژوهشگرانرابهانجاممطالعهپیشروسوقملکردتحصیلیرابسنجدتلفیقفناوریسیاربرع

.دادهاست تلفیقآموزش»کهسوالاینحاضرجهتپاسخبهمطالعهلذا، کاوشگرانهعلومبا

نقشمیانجیتحصیلیدانشفناوریسیارچهتأثیریبرعملکرد آموزانپایهپنجمابتداییبا

رابطهمدلمفهومیپژوهش،پسازبررسیورتگرفتهاست.ص«داردابعادانگیزشتحصیلی

بهدستآمدهاست.1شکلهایموجود،بهصورتمتغیرهادرپژوهش



Fig. 1. Conceptual model of researchپژوهشیمدلمفهوم.1شکل



 روش
اینمطالعهازنوعمطالعاتکمیاستکهازراهبردپژوهشیشبهآزمایشیاستفادهنموده

پسآزمونبا-پیشآزمونباطرحآزمایشیشبهبرهمیناساسروشپژوهشحاضراست.
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کنترلاست گروه جامعهآماریپژوهششاملتماممدارسابتداییدولتیشهرستانشاهین.

39اند)بوده99-99 شهردرسالتحصیلی ازآنجاکهفهرستکاملافرادجامعهمدرسه(.

ایبرایانتخابنمونهموردگیریخوشه،ازروشنمونههاستموردمطالعهدردسترسنبود

 استفاده استنظر شده نخست. که ترتیب این به بین شهرستان39از ابتدایی مدرسه

دومدرسه،هرهایپنجمبینکالسوازهشهر،یکمدرسهدخترانهویکمدرسهپسرانشاهین

انتخابشده تصادفی طور کالسبه سپسدو آموزدانش15اند. کالس، گروهدو هایدر

(پسر11دخترو12)آموزدانش22ازآزمایشوکنترلقرارگرفتند.گروهآزمایشدرمجموع

شد.(تشکیلپسر15دخترو19آموز)دانش22نیزازگروهکنترلو

است.هایاستانداردومحققساختهبودههادراینپژوهشپرسشنامهابزارجمعآوریداده

سنجشانگیزشتحصیلیدانش منظور شدبه انگیزشیادگیریاستفاده پرسشنامه از آموزان

Weiping et al. 2016))1یسطحشزیانگاسیسهخردهمقسوالدر13.اینپرسشنامهشامل،

دست2یقعمشزیانگ انگیابیو درجه9شزیبه اساسمقیاسچهار بر استکه از )به1ای

)بهشدتموافق(تنظیمشدهاست.رواییاینآزمونبااستفادهازروایی5شدتمخالف(تا

ابتدایی مقطع آموزگاران از نفر چهار و تربیتی علوم حوزه متخصصان وسیله به محتوایی

زشیانگ،یسطحزشیانگاسیسهخردهمقیبرانیزپرسشنامهنیاییایپا بررسیوتاییدشد.

محاسبهگردید.0.91و0.25،0.35بیبهترتزشیبهانگیابیودستیعمق

عملکرد آزمون از پژوهش، اجرای پساز پیشو تحصیلی سنجشعملکرد منظور به

ودانشعلومهاسوالبودکهآموخته9تحصیلیمحققساختهاستفادهشد.اینآزمونشامل

بادانش آشنایی کمان، رنگین تشکیل موضوعاتساختچترنجات، با ارتباط در را آموزان

آموزاندردهیبهدانشسنجید.نمرهها،شناختسطحشیبداروکاربردآنهاوکاربردآناهرم

به5اینآزموندر قابلقبولونیازبهتالش(صورتگرفت. سطح)خیلیخوب،خوب،

آموزیکجدولسطوحاهدافدرآموزانبرایهردانشهایدانشدهیبهپاسخظورنمرهمن

معلمان از نفر سه سواالتتوسط پرسشنامه، این سنجشروایی منظور به شد. گرفته نظر

متخصصمقطعابتداییبررسیوموردتاییدقرارگرفت.

                                                      
1-  surface motivation 

2-  deep motivation 

3-  achieving motivation 
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اسببود.محتواهاییبرایاولینگامدراجرایپژوهشحاضر،انتخابمحتوایتدریسمن

 انتخاب باید کاوشگری شیوه به دانشتدریس که آنشوند با ارتباط در قبل از هاآموزان

همچنین، باشند. داشته همخوانی کاوشگری ویژگی با و باشند نکرده کسب اطالعاتی

ودداشتههاوجشوندبایدبازپاسخباشندوچندینراهحلبرایآنهاییکهانتخابمیمسئله

این از نیزبخشباشد. مطالعهحاضر در بیشتررو، انتخابشدکه پنجم کتابعلوم هاییاز

هایکاوشگرانهراماهیتمهارتی،عملیوقابلیتاجراییشدنداشتندوامکانطراحیپرسش

هاوسطحساختند.مباحثساختفرفره،تشکیلرنگینکمان،اهرمبرایپژوهشگرفراهممی

هایمذکورانتخابشدند.پسازتنظیممحتواونگارشداربهدلیلبرخورداریازویژگیشیب

بهطرحدرس نفر سه پنجمدبستان، تدریسمحتوایدوره میانمعلمانمتخصصدر از ها،

هایآنالینانتخابشدند.اینمعلمانحداقلهمراهخودپژوهشگربهعنوانپشتیباندرکالس

تدریسدردورهپنجمابتداییوانگیزهکافیبرایهمراهیدرتیمپژوهشراچهارسالسابقه

روشکار با معلمان این بیشتر چه هر آشنایی منظور به آنالین آموزشی جلسات داشتند.

پژوهشبرگزارشد.

دانش پژوهش، انتخابنمونه و تعیینجامعه پساز بعدی، گام گروهدر دو به آموزان

آموزاندرگروهآزمایشقرارگرفتندوبهنفرازدانش22تقسیمشدند.تعدادکنترلوآزمایش

علتانتخابدوگروهدختروپسردرواسطه سازماندهیشدند. جنسیتدردوگروهمجزا

تعداد ارزیابیکنیم. گروه دو در همزمان آموزشرا ایننوع تأثیر که اینپژوهشاینبود

نفربود.تدریسدرگروه11نفروتعدادپسراندرگروهآزمایش12دختراندرگروهآزمایش

مدت12آزمایش به درنظرهفته5جلسه یکساعتوچهلدقیقه، هرجلسه آموزشیو

آشناییبامحیطآموزشنامیدهشد.درآناولدورهآموزشیبهعنوانهفتهگرفتهشد.هفته

نحوه جمیلهفته کاربری نصببرن1ساخت اسکایپ، نصببرنامه2امه همچنین ترسیمو

بررویگوشیتلفنهمراهبهکمکفیلمتهیهشدهتوسط9مشارکتیآنالینتحتعنوانمیرو

معلممی دربرنامهاسکایپ، آموزشدادهشد. تمامدانشپژوهشگر، اموزانتماستوانستبا

بررسیتصویریهمزمانبرقرارکند،عملکرداجتماعیآن آموزانبهراحتیکندودانشهارا

                                                      
1-  Gmail 

2-  Skype 

3-  Miro 
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فعالیتمی محتوای باشند، داشته تعامل هم با صدا،توانستند فیلم، صورت به را خود های

تصویرومتنارسالکنندوخودشانتماستصویریگروهیبرقرارکنند.

نهایتپیش در شد. اجرا نخست هفته در انگیزش آزمون و ساخته محقق آزمون

هایسهنفریسازماندهیشدند.دربرنامهاسکایپ،تخابخودشان،درگروهآموزانبهاندانش

ایجادشد.برایهرگروهسه"آنالینآموزشکاوشگرانهعلومدوره"یکگروهتحتعنوان

آموزاننیز،یکمعلم)تحتنامپشتیبانفنیوآموزشی(بهمنظورانجامفعالیتنفریازدانش

پش نقش شد. ساخته فعالیتگروهی تدریس، شروع در که بود این کالس در هایتیبان

کاوشگریراهدایتکندوعلتانتخابایننقشاینبودکهدرکالسحضورییکمعلمبه

بینگروهراحتیمی گروهتوانستدر کار فرآیند نزدیکمکالماتو از و بزند قدم راها ها

سآنالینیکمعلمدریکزمانمشخصبررسیکندواشکاالترابرطرفکند،امادرکال

توانستدرچندگروهفعالباشدوبادقتبهکارهانظارتکند.نمی

پسردردوگروه(.15دخترو19آموزکارآغازشد)نفردانش22درگروهکنترلنیزبا

اَپ)بهسببسهولتنصبتوسطاولیاوجلسهآموزشیبرایفراگیراندربرنامهواتس12

جلسهقابلیت دو شد. گرفته نظر در پژوهشگر( نظر مورد انگیزشوهای آزمون ابتدایی

آزمونعملکردتحصیلیبهاجرادرآمد.سپسبرایهرجلسهبستهبهنوعمحتوا،یکفیلم،

شدبراساسآموزانخواستهمیتصویریایکمسئلهدرابتدایجلسهمطرحوسپسازدانش

برگرفتهازکتابعلومپنجمابتدایی(آنراانجامدهند،فیلمبگیرندودستورالعملآزمایش)

آزمایش مجموع با نهایت در کنند. باارسال همفکری و بحث و گروه در ارسالی های

شد.هرکالسدرمجموعشدومحتوایدرسآموزشدادهمیگیریمیآموزاننتیجهدانش

هاآموزانفعالیتدرگروه،ارسالآزمایششدانشانجامیدومعیارسنجدقیقهبهطولمی11

هابود.وشرکتدرآزمون


هایافته
اینپژوهشجهت تحلیلدادهدر و روشتحلیلمسیرهاتجزیه از اثراتبرایبرآورد

میانگینوانحرافمعیارهریکازمتغیرها،1جدول.استفادهشدمتغیرهاغیرمستقیممستقیمو

گیرینمایشدادهاست.هوزماناندازهبهتفکیکگرورا
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یریگگروهوزماناندازهکیپژوهشبهتفکیاصلیرهایمتغاریوانحرافمعنیانگیم.1جدول
Table 1. Mean and standard deviation of the main variables by group and measurement time 

 متغیرها
Variables 

 کنترلگروه 
Control G 

 ایشآزمگروه 
Experimental G 

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

انگیزش
یادگیری

(SM)سطحی
 3.19 3.062.553.08میانگین

0.621.290.530.62 انحرافمعیار

(DM)عمقی
3.633.043.683.70میانگین

0.291.470.260.29انحرافمعیار

بهیدستیاب
(AM)انگیزش

3.542.923.513.47 نمیانگی
0.49 0.371.430.41 انحرافمعیار

عملکردتحصیلی
2.913.762.823.63میانگین

 0.540.230.570.34 انحرافمعیار



:اندهبودمطرحریزیهاهیفرض،باتوجهبهاهدافپژوهش

- تلف با علوم انگاریسیفناورقیآموزشکاوشگرانه ابعاد مثبتویلیتحصزشیبر تأثیر

دارد.داریمعن

مثبتومیتأثیرمستقیلیبرعملکردتحصاریسیفناورقیآموزشکاوشگرانهعلومباتلف-

دارد.داریمعن

دارد.داریتأثیرمثبتومعنشانیایلیآموزانبرعملکردتحصدانشزشیابعادانگ-

تلف- نار،یسیفناورقیآموزشکاوشگرانهعلومبا برعملکردزشیابعادانگیانجیقشمبا

دارد.داریآموزانتأثیرمثبتومعندانشیلیتحص

فرضیه بررسی منظور باالبه ،های برآورد برای مسیر روشتحلیل واثراتاز مستقیم

گیریثبتگردیدو.بهاینمنظوراختالفنمراتدردومرحلهاندازهشدغیرمستقیماستفاده

،2بینآموزشکاوشگرانهباتفاضلنمراتبرآوردشد.شکلتأثیراتیرسپسدریکمدلمس

.دهدمینمایشبرازشدادهشدهپژوهشرامدل

میکمتغیردوسطحیاستکهدرآنمقدارومتغیرآموزشکاوشگرانهعل،دراینشکل

یرهاصفرمنعکسکنندهگروهکنترلومقداریکمنعکسکنندهگروهآزمایشاست.سایرمتغ

ترسیمشدهبرهایهدهد.نمرگیریشدهدردومرحلهرانمایشمیاندازههایهنیزتفاضلنمر



 131 (2 ی، شماره1041ستان پاییز و زم، 29ششم، سال  ی)دورهتربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،  علوم یمجله

نمایشمی را نیزضرایبرگرسیوناستاندارد مسیر ازرویهر استفاده اینضرایببا دهد.

ناپ کماروش گرفتهرامتری قرار برآورد مورد خطا مربعات میترین ترتیب این به تواناند.

دستآورد،اگرچهالزماستکهدرتفسیرهبینمتغیرهابتأثیررآوردیازعالمتوبزرگیب

بررسیبرایدرنظرگرفت.راشودضرایبنوعهرمتغیربهتعبیریکهدرادامهتوضیحدادهمی

تحصیلیاثرات عملکرد متغیر با میانجی متغیرهای ضرایب،بین سایر مشابه ضریبمسیر

نداردقابلتفسیراست.رگرسیوناستا

 
 

بایلیآموزشکاوشگرانهوعملکردتحصنیاثربیبرازشدادهشدهجهتبررسریمدلمس.2شکل
یریادگیزشیابعادانگیانجیاثرم

Fig. 2. Fitted path model to examine the effect of inquiry-based science education and 
academic performance with the mediating effect of academic motivation 



آنجاییکهدرشکل 2از زیرمقی، تحصیلیبهساهمه هایانگیزشیادگیریوعملکرد

لذامقدارمثبتبرایاینآزموناست،آزمونوپسواقعبرابرتفاضلنمراتدردومرحلهپیش

بینوتفاضلنمراتمتغیرپاسخاست.مثبتبینتفاضلمتغیرپیشتأثیرهمعنیوجودضرایبب

بهدستآمده13/0مثالضریبمسیرمیانانگیزشعمقیوعملکردتحصیلیمثبتوبرابر

می.است بنابراین متغیر دو این تفاضل میان که کرد استنباط بهاثرتوان دارد. مثبتیوجود

افزایش تحصیلینیزبیشعبارتیبا تفاضلعملکرد شودودرترمیتفاضلانگیزشعمقی،

آموزاننیزآموزانبهطورمتوسطعملکردتحصیلیدانشنتیجهباافزایشانگیزشعمقیدانش

میانزیرمقیاسدستیابیبهانگیزشوعملکردتحصیلیمنفیبرآوردشدهاثریابد.اینبهبودمی

ارزیرمقیاسدستیابیبهانگیزشبهطورمتوسطباکاهشعملکردبنابراینافزایشمقداست،

دوسطحیآموزشکاوشگرانهبرایتفسیرضرایبمسیرمیانمتغیرتحصیلیهمراهبودهاست.

 وعملکردتحصیلیالزماستاحتیاطوتوجهبیشتریصورتبپذیرد.
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است.بنابراین1/0اردارایانحرافمعیسطحیوتقریباًآموزشکاوشگرانهیکمتغیردو

علدو آموزشکاوشگرانه میان شده نمایشداده ضرایبمسیر دروبرابر متغیرها سایر و م

موسایرمتغیرهاومیانآموزشکاوشگرانهعلتأثیر،یکاندازهاثرمناسببرایتبیین2شکل

اند.باچنینتعدیلیمحاسبهوارائهشده5تا2است.ضرایباستاندارددرجداول

برآوردضرایبرگرسیونوهمینطورضرایباستانداردمسیرهایمستقیمو،2لدرجدو

ار منعکساغیرمستقیم را اثر میزان بزرگی مناسبی نحو به ضرایباستاندارد است. شده ئه

(براساسآمارهآزمونوالدوآماره9و2اولکنند.مقادیراحتمالدرستونآخر)درجدمی

اندکههمگیبهطورجانبیدارایتوزیعنرمالهستند.انجامشده(5درجدول)آزمونسوبل


یلیتحصعملکردنمرهتفاضلریمتغنییتبیبراونیرگرسمدلیپارامترهابرآورد.2جدول
Table 2. Estimation of regression model parameters to explain the variable of academic 

achievement score 

 برآورد بینمتغیر پیش
 یاخط

 استاندارد
 ضریب
 W داستاندار

 مقدار
 احتمال

انگیزش
یادگیری

0.0690.0580.132 1.1880.235(SMسطحی)
0.4660.0640.560-7.2690.001(DMعمقی)

 0.5940.075 -0.5087.9260.001(AMانگیزش)دستیابیبه

1.1640.244-0.127- 0.2680.179-آموزشکاوشگرانه


جدو به ،2لباتوجه بادر ارتباط عملکردتأثیر و یادگیری انگیزش مختلف ابعاد بین

سانگیزشعمقیودستیابیبهانگیزشباعملکردادوزیرمقیاثرشودکهتحصیلیمشاهدهمی

معنی استتحصیلی ،دار تحصیلی عملکرد با انگیزشسطحی زیرمقیاس که تأثیردرحالی

میانانگیزشعمقیوعملکردتحصیلیمثبتبرآوردشدهاست،درحالیاثرداریندارد.معنی

 تحصیلیمنفیتأثیرکه عملکرد انگیزشو -109/0)میانزیرمقیاسدستیابیبه بهدست(

اثرمستقیمیکساناست.تقریباًتأثیرآمدهاست.بزرگیاندازهاثر)ضرایباستاندارد(درهردو

دارنیست.معنی01/0مباعملکردتحصیلینیزدرسطحآزمونوشکاوشگرانهعلمیانآموز

عل آموزشکاوشگرانه وجود این معنیوبا مثبتو اثر بم انگیزشرداری ابعاد از بسیاری

برآوردجهتواندازهاثرآموزشکاوشگرانهعل هایمباهریکاززیرمقیاسویادگیریدارد.

 گزارششدهاست.9لانگیزشیادگیریدرجدو
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یریادگیزشیانگیهااسیرمقیزنمراتتفاضلبرعلومکاوشگرانهآموزش.اثر9جدول
Table 3. The effect of inquiry-based science education on the difference of scores of academic motivation 

subscales 

 یاخط برآورد متغیر پاسخ
 استاندارد

 ضریب
 داستاندار

W 
 مقدار
 احتمال

انگیزش
یادگیری

 0.6130.3940.5301.5550.120(SMسطحی)

0.5370.2570.5882.1570.038(DMعمقی)

0.4650.3590.5181.2970.195(AM)شانگیزبهدستیابی



ازمیانابعادانگیزشیادگیریآموزشکاوشگرانهشودکهمشاهدهمی9باتوجهبهجدول

تنوعل زیرمقیاسانگیزشعمقیم با اثر099/0)ها معنی( دارد.مثبتو دار اگرچه بینتأثیر

رایادتأثیردارنیستولیاینمبازیرمقیاسدستیابیبهانگیزشمعنیوآموزشکاوشگرانهعل

بزرگی نسبتا اثر آن(191/0)اندازه از علاست. کاوشگرانه آموزش که افزایشوجایی م

یزشیادگیریرادرپیداردواینمتغیرنیزباعملکردتحصیلیدرارتباطهایانگزیرمقیاس

آموزشبهطورغیرمستقیموازطریقایننوعاست،ممکناستبتوانچنیناستنباطکردکه

ب انگیزشیادگیری رتغییر تحصیلی داردعملکرد یاتأثیر و وجود . چنین وجود تأثیرعدم

گزارششدهاست.5ونسوبلموردبررسیونتایجآندرجدولغیرمستقیمیتوسطآمارهآزم
 

اثر5جدول یرزقیطرازیلیتحصعملکردنمرهتفاضلباموعلکاوشگرانهآموزشانیممیرمستقیغ.
یریادگیزشیانگیهااسیمق

Table 4.  Indirect effects between inquiry-based science education and the difference of 
academic achievement scores through motivation subscales 

ی اخط برآورد متغیر پاسخ
 استاندارد

ضریب 
 استاندارد

W 
مقدار 
 احتمال

انگیزش
یادگیری

0.0420.0450.0700.9450.345(SM)سطحی

0.2500.1270.3292.0710.042(DM)عمقی

0.2760.216-0.263-1.2780.201(AM)بهانگیزشدستیابی



ردتحصیلیازطریقکمباعملوغیرمستقیمآموزشکاوشگرانهعلاثر5باتوجهبهجدول

موداراست.آموزشکاوشگرانهعلمعنی01/0یکزیرمقیاسانگیزشیادگیریدرسطحآزمون

بایدداریباعملکردتحصیلیدارد.غیرمستقیمومثبتومعنیاثرازطریقانگیزشعمقینیز

 ایننکته داشتبه علتوجه آموزشکاوشگرانه تمرکز اثروکه طریقانگیزشعمقیبا از م
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 به باتوجه است. تحصیلیهمراه درجدهایدادهمثبتیبرعملکرد 2ولاگزارششده ،5تا

 هایطرحشدهبهصورتزیراست:نتیجهآزمونهریکازفرضیه

انگیزشعمقی بر ولیاثراینرویکرداثرمثبتومعنیآموزشکاوشگرانهعلوم داریدارد

.دارنیستآموزشیبرانگیزشسطحیودستیابیبهانگیزشمعنی

و مثبت مستقیم اثر تحصیلی عملکرد بر سیار فناوری تلفیق با علوم کاوشگرانه آموزش

داریندارد.معنی

می انگیزش خصوصابعاد گدر دانشفتوان عمقی انگیزش که وآموزانت مثبت اثر

لیکنمعنی دارد. ایشان تحصیلی عملکرد بر ،داری تأثیر برزیرمقیاس انگیزش به دستیابی

داراستواماانگیزشسطحیبرمتغیرعملکردتحصیلیاثرعملکردتحصیلیمنفیومعنی

 ندارد.دارمعنی

ت عملکرد بر سیار فناوری تلفیق با علوم کاوشگرانه آموزش غیرمستقیم حصیلیاثر

داراست.آموزشکاوشگرانهعلومباآموزانبانقشمیانجیانگیزشعمقیمثبتومعنیدانش

آموزانبانقشمیانجیداریبرعملکردتحصیلیدانشتلفیقفناوریسیاراثرغیرمستقیممعنی

انگیزشسطحیودستیابیبهانگیزشندارد.


 یریگ جهیبحث و نت
عملکردبرسیارفناوریتلفیقباعلومکاوشگرانهتأثیرآموزشحاضرباهدفبررسیمطالعه

انگیزشتحصیلیصورتگرفت.ابعادمیانجینقشباابتداییپنجمپایهآموزاندانشتحصیلی

آموزشکاوشگرانهعلومبرانگیزشعمقیاثرهایبهدستآمدهدراینمطالعه،براساسیافته

اینرویکردآموزشیبرانگیزشسطحیودستیابیبهانگیزشداریداردولیاثرمثبتومعنی

نیست.معنی نتایجیافتهدار با  ,Vahedi et al., 2015; Ellwood & Abramas)پژوهشاخیر

2018; Trnova & Trna, 2015)مبنیبرتأثیرمثبتآموزشکاوشگرانهعلومبرانگیزشتحصیلی

.باشدهمسومی

علومباتلفیقفناوریسیار،درسبایکپرسشویایکمسئلهآغازدرآموزشکاوشگرانه

الیامسئلهفکرکنندوبهدنبالؤآموزانبایدبهتنهاییدرارتباطباابعادمختلفسشود.دانشمی

هاراهایاایدهحلراهحلیبرایآنباشند.سپسبایددریکزمانمشخصدرگروهخودراه
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هاراکهقابلیتاجراییدارندانتخابکرده،برایآنپوستردونمونهازآنمطرحکنندویکیا

آموزانوطراحیکنندودرگروهکالسیبهدفاعازآنبپردازند.اینمراحلبهجلبتوجهدانش

هابامشارکتهمتایانیکهکیلومترهانکند.آهادرکالسدرسکمکمیافزایشحسحضورآن

کنندکهبهدهندودربارهنتایجآنبحثوهمفکریتیمیمیپژوهشانجاممیدورهستندیک

نظربزرگترینعاملدرافزایشانگیزشیادگیریدرایننوعآموزش،همینخاصیتدرگیرکنندگی

وجذابیتپژوهشیاست.

باآموزشکاوشگرانهعلومهایاینپژوهش،باتوجهبهنتایجحاصلازتجزیهوتحلیلداده

دستآمدهنتایجبهداریندارد.تلفیقفناوریسیاربرعملکردتحصیلیاثرمستقیممثبتومعنی

همسوبانتایجپژوهش(Rostami et al.,2017; Maleki & Mostafapor, 2015های)درپژوهش

حاضر،حاکیازآناستکهتأثیرروشتدریسکاوشگریباروشتدریسمستقیمیکسانبوده

وسیاریریادگیهای(مبینآنبودهاستکهسازهLooi et al., 2011ت.لیکن،نتایجمطالعه)اس

بخشیدهاست.بهبودآموزانراوتامالتدانشیدرکمفهومهادرکالسعملکردآن

تواندرخصوصابعادانگیزشمیهایاینپژوهشنتایجحاصلازتحلیلدادهبراساس

داریبرعملکردتحصیلیایشاندارد.آموزاناثرمثبتومعنیانشتکهانگیزشعمقیدفگ

داراستوانگیزشسطحیبرلیکنتأثیردستیابیبهانگیزشبرعملکردتحصیلیمنفیومعنی

 ,Samavi & Najarporiyanدرهمینراستا،نتایجپژوهش)ندارد.دارمعنیمتغیرعملکرداثر

2019 ) بین که داد هایمؤلفهنشان مثبتو ارتباط تحصیلی عملکرد یدارمعنیانگیزشو

توجهبهنتایجمطالعاتپیشین،هرچهمیزانانگیزشدردانش درواقعبا آموزانوجوددارد.

آن در بهتری تحصیلی عملکرد شاهد باشد، فوق،بیشتر یافته خالف بر بود. خواهیم ها

(Mahdavirad et al., 2018درنتایجپژوهشخود)انگیزشدرونیهایمؤلفهاندکهبیانداشته

نتایجپژوهشهمسویندارندکهاینیافتهدارمعنیوبیرونیباعملکردتحصیلیرابطه با ها

انگیزشعمقیدردانشنمی آموزاناشارهبهاهدافعمیقوسطحباالییدریادگیریباشند.

قهداشتهباشندومفاهیمتازهرابهعنوانآموزانبهیادگیریدانشجدیدعالدارد.اینکهدانش

سببمیایبرایورودبهدنیاییجذابدریچه براییادگیریمفاهیمترقلمدادکنند، شودتا

آموزانیتازهبیشترتالشکنندوعملکردتحصیلیبهترینیزداشتهباشند.امادراینمیاندانش

صرفاً تالشمیهایبیرونیمطالبرایدریافتتشویقکه و میزانعملکردعه همان به کنند،
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میتحصیلیضعیف عملکردتریخواهندداشتو یادگیری، توانگفتانتظاراتسطحیاز

آموزان،توجهبهانتخابمحتواییسطحیرانیزبهدنبالخواهدداشت.لذا،درامرآموزشدانش

ردیدرزندگیدارند،بهافزایشکهازنظرماهیتیادگیری،ماهیتیجذابودرعینحالکارب

انجامد.آموزانوبهدنبالآنبهبودعملکردتحصیلیدرآنانمیمیزانانگیزشعمقیدردانش

اثرغیرمستقیمآموزشکاوشگرانهعلومباهایاینپژوهش،باتوجهبهنتایجتحلیلیافته

نقشمیانتلفیقفناوریسیاربرعملکردتحصیلیدانش جیانگیزشعمقیمثبتوآموزانبا

معنیمعنی غیرمستقیم اثر فناوریسیار تلفیق با علوم آموزشکاوشگرانه است. بردار داری

درآموزانبانقشمیانجیانگیزشسطحیودستیابیبهانگیزشندارد.عملکردتحصیلیدانش

ودهباشندیافتنشدهاییکهبهطورمستقیمبهاینفرضیهنزدیکبرابطهبااینفرضیه،پیشینه

توانبهعنواناولیننتایجقلمدادنمودولذابهپژوهشگرانونتایجحاصلازاینفرضیهرامی

خودبهبررسیاینمتغیرهابپردازند.شوددرمطالعاتآیندهاینحوزهپیشنهادمی

شکاوشگرانهآموزقیکهمعلمانازطرگرددهایمطالعهحاضرپیشنهادمیباتوجهبهیافته

تکال انتخاب دنفیبا با مرتبط و افزایواقعیایموثق دریعمقزشیانگزانیمشیبه

اینروآموزانهمتگمارندانش از آموزانالزماستبسترمناسبیبرایکاوشگریدانش،د.

باکاوشگرانهعلومفراهمگردد.همچنیننظربهاینکهدرمطالعهحاضر،اثراتمطلوبآموزش

شودزیرساختالزمآموزانتاییدشد،پیشنهادمیبرانگیزشعمقیدانشقفناوریسیارتلفی

پیاده فناوریبرای به دسترسی )نظیر رویکرد این وسازی اینترنتامن سیار، یادگیری های

پرسرعت،و...(درطولسالتحصیلیتقویتگردد.




بهعنواناستادراهنما،نظارتوراهبردیروندکلی:درپژوهشحاضرنویسندهدوم،سهم مشارکت نویسندگان
اند.نویسندهاولدرتدوینطرحتحقیق،اصالحاتمقالهرابرعهدهداشتهسازیپژوهشوتدوینونهایی

برعهدهداشتهودرمجموعنتیجهفرآیندگردآوری،تحلیلوتفسیریافته گیریازهاونگارشمتنمقالهرا
وتفسیربهصورتمشترکوبابحثوتبادلنظرمیانهردونویسندهانجامشد.هاوبسطیافته

:نویسندگاناذعاندارندکهدراینمقالههیچگونهتعارضمنافعیوجودندارد.تضاد منافع

هادرطولفرآیندسسهونهادیحمایتمالیدریافتنکردهوکلیههزینهؤپژوهشحاضرازهیچممنابع مالی:
رایپژوهشبرعهدهپژوهشگرانبودهاست.اج

پذیرنبود؛بدینوسیلهازکلیهمشارکت:پژوهشحاضربدونهمکاریمشارکتکنندگانامکانتشکر و قدردانی
آید.آموزان(تقدیروتشکربهعملمیکنندگان)معلمانودانش
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