
 بهرنگي، عباسيان، زبرجدي. . . .    الگوي مديريت آموزش رياضي 

 

185 

 

  

آموزان بر پيشرفت درسي دانش ؛ راهبردي مؤثررياضي مديريت آموزشالگوي 
  پسر دوره متوسطه

  

  استاد مديريت آموزشي، دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران ،محمدرضا بهرنگي
  يريت آموزشي، دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايرانمد استاديار ،حسين عباسيان

كارشناس ارشد مديريت آموزشي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه  ،آرش زبرجدي آشتي
  ايرانخوارزمي، تهران، 

  

  چكيده
با اجراي ش ندن، توسعه و اشاعة كاربرد الگوي جديد مديريت آموزهدف اين پژوهش كاربردي، شناسا

اول دوره  آموزان پايهسناريوي تدريس آن در كالس درس رياضي و بررسي تأثير آن بر پيشرفت درسي دانش
در . آزمون با گروه كنترل است آزمون و پس آزمايشي با استفاده از طرح پيشروش پژوهش، نيمه. متوسطه است

 نمونه برايشاهد واقع در شهرستان اسدآباد  پسرانه آموز از مدرسهدانش 72وهش دو كالس به تعداد اين پژ
نفره به  36گروه كنترل و يك كالس  منزلهنفره، به  36از اين تعداد، يك كالس . در دسترس مشاركت داشتند

ش ديد و گروه آزمايش دوره گروه كنترل به روش سنتي و متداول آموز. گروه آزمايش انتخاب شدند مثابه
ابزار گردآوري اطالعات، . طي كردبراساس سناريوي تدريس الگوي مديريت آموزش خود را آموزشي

 هاي تعدادي از آموزگاران و سرگروه. پيشرفت درسي رياضي بود آزمون معلم ساخته آزمون و پس پيش
و ميزان انطباق آنها با اهداف آموزشي و  هااعتبار صوري و محتوايي اين آزمونروايي و آموزشي  نظرصاحب

هاي آمار براي تجزيه و تحليل اطالعات نيز از شاخص. كردندتأييد  را محتواي موضوع مورد آموزش
ده گام  بسيار معنادارنتايج حاصل از پژوهش تأثير . استفاده شد تي مستقل و تحليل كوواريانس ،توصيفي

آموزان در حل مسائل درس رياضي در گروه ت درسي دانشبر پيشرفرا الگوي جديد مديريت آموزش 
فقيت الگوي مديريت آموزش در مقابل روش وم ةدهند نشان همچنين اين نتيجه. دهدنشان ميآزمايشي 

اين الگو در تدريس درس  بردبه كارو شاهد علمي منتج از پژوهش براي توصيه تدريس سنتي و متداول 
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       مقدمه
هاي فراواني در استفاده از الگوهاي تدريس به دليـل تـأثيرات    پژوهش، در چند سال اخير

، توصـية عمـومي آنـان   . آموزان صورت گرفته است چشمگير آنها بر بهبود يادگيري دانش
در تدريس مباحث گوناگون اسـت و در عـين حـال هشـدارهايي هـم       كاربرد اين الگوها

. براي استفاده متناسب با مباحث درسـي و مقـاطع گونـاگون تحصـيلي داده شـده اسـت      
الگوهاي تـدريس  «: بيان كردند) 2004( 1و همكاران جويسبه نقل از  بهرنگي و آقاياري

ناسب تـدريس ضـمن كمـك    كارگيري الگوهاي مبا به، در واقع الگوهاي يادگيري هستند
ابزار ، هاي تفكر و ابراز نظرشان راه، هامهارت، نظرات، آموزان در كسب اطالعات به دانش

مـدت  نتيجـه دراز ، در واقـع . ]2[» شـود يادگيري و نحوه يادگيري نيز به آنان آموخته مـي 
و تـر  آموزان براي يـادگيري آسـان  استعدادهاي افزوده دانش، آموزش با الگوهاي تدريس

. هاي يادگيري اسـت و چيرگي آنان بر مهارت  مؤثرتر به دليل دانش و مهارت كسب كرده
گـر محـيط يـادگيري اسـت و در چهـارچوب آن      الگوي تدريس توصـيف ، بر اساس اين
آموزشـي و درسـي تـا بازانديشـي و     ، ريزي و تدوين برنامه تحصيليطرح، تحليل محتوا
هاي يـادگيري  برنامه، ايهاي چند رسانهبرنامه ،تمرينات، دهي محتواي كتابدوباره شكل

بازدارندة تأثير ، كاربرد الگوهاي تدريس. گيرد به كمك رايانه و باالخره ارزشيابي جاي مي
و نفوذ عوامل مخلّ محيطي در يادگيري است و عدالت و برابـري را در يـادگيري ايجـاد    

از » 2015وهـاي تـدريس   الگ«در مقدمـة ترجمـة كتـاب     ]11[بهرنگـي  . )همـان (كند  مي
تـوان بـر سـرعت     با كـاربرد الگوهـاي تـدريس مـي    «: نويسد مي 2ويل و كالهون، جويس

اجراي الگوهاي تـدريس فضـاي كـافي بـراي اعمـال      . آموزان افزود يادگيري عميق دانش
هاي آموزشي مناسب در جهت تكامل انسـان بـر حسـب نظـرات عـالي و تربيتـي        برنامه

                                                 
1 . Joyce and et al  
2 . Weil and Calhoun  
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ماهيت فردي و خدادادي شاگردان به وجـود  ، رعايت طبيعت، علمي، نظران دينيصاحب
، در كاربرد اين الگوها مراحل اجرايي مفاهيمي چون تفكـر تـدبري يـا انتقـادي    . آورد مي

ورزي  گيري و حل مسئله از طريق مهـارت  مهارت تصميم، تفكر منطقي، تفكر فراشناختي
وي . »گانـه وجـود دارد    به تفكر كاوشگري به شيوه علمي و رعايت ابعـاد هـوش هفـت   

شاگردان . شود تدريس خوب با خوب يادگرفتن شاگردان مشخص مي: افزايدهمچنين مي
در خود راهبردهاي كسب آموزش و پرورش را ذخيره دارند و توسـعه  ، گيرندهخوب ياد

. كنـد آموزان كمك مـي الگوهاي تدريس به توسعه ذخاير اين راهبردها در دانش. دهندمي
گيـري از  بـراي بهـره  ، دريس براي گشودن راه سازماندهي آموزش و پـرورش الگوهاي ت

هـاي  بسـياري از تفـاوت  ، بنـابراين . انواع هوش و افزايش يادگيري ابـزاري مهـم هسـتند   
فرهنگـي  ، جنسي، هاي نژاديمانند تفاوت، هاي سنتي بازدارندة يادگيري در بيشتر آموزش

قدرت آموزش و پرورش با الگوهاي تـدريس  در مقابل ، اجتماعي، هاي اقتصادي و زمينه
  . ]2[ناچيز است ، آموزان گذارندة ابزار آموزش به خويشتندر اختيار دانش
افزون بر داشتن نكات مثبـت همـة الگوهـاي تـدريس شـناخته       1آموزشالگوي مديريت 

هاي متعدد تـأثير   پژوهش، به تازگي. ترين الگوهاي يادگيري استخود يكي از مهم، شده
تجربي بـوده  ها نيمه بيشتر اين پژوهش. را در بهبود يادگيري شاگردان نشان داده استآن 

اسـتفاده شـده     2متعلق به اليوت آرونسون ساوجيگو به ويژه از روش تدريس مشاركتي 

                                                 
1. Management education model 

الگوي مديريت آموزش مباحـث درسـي الگـويي نـو و متعلـق بـه بهرنگـي اسـتاد مـديريت آموزشـي دانشـگاه             *
در كنفــرانس ي ا مقالــهدر قالــب  2010ولــين بــار در ســال ايــن الگــوي تــدريس جديــد بــراي ا. خــوارزمي اســت

اخيـراً  . ه اسـت ارائـه شـد  توسـط بهرنگـي از نويسـندگان مقالـه حاضـر      ني ودر كشـور اسـلو   جهاني آموزش علوم
ــژوهش    ــو پ ــن الگ ــي اي ــارة اثربخش ــي   درب ــاي فراوان ــالت و    ه ــه از آن در مج ــاالت برگرفت ــده و مق ــام ش انج

 . المللي ارائه گرديده است بينملي و گوناگون هاي  كنفرانس

2 . Aronson  
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سناريوي كاربرد الگوي مديريت آمـوزش رياضـي بـا نظـارت و راهنمـايي كامـل       . است
زان در پيروي از الگوي مورد نظر در ده گام معـروف  آمو دانش. بهرنگي تنظيم و اجرا شد

به ده فرمان مديريت آموزش به منزله الگوي مـديريت يـادگيري بـا كـاربردي جديـد در      
 سـاو   بـا روش جيـگ  ، هاي حـل آنهـا  تدريس مبحث درسي معادالت درجه دوم و روش

هـارت  م، در بخشي از موضوعات درسي موظـف بـه يـادگيري آن    آنها. كنند مشاركت مي
هـاي خـود را بـه سـاير اعضـاي گـروه خـود         آورند و سـپس آموختـه   كامل به دست مي

، آموز ديگر متفاوت اسـت  آموز با دانش اگرچه نتايج حاصل از تالش هر دانش. آموزند مي
هاي متفاوت بـه   آموزان با توانايي ولي مزيت اين الگو اعطاي مسئوليت الزم به همه دانش

آموزان براي مطالعه  بندي دانشگروه، هاي آموزش جمله فرماناز «. ]6[طور يكسان است 
پس از آن هر . فصلي از كتاب درسي بر حسب حجم محتواي عناوين زير آن فصل است

كنـد و مسـئول آمـوزش آن     ها قسمتي از زير فصـل را مطالعـه مـي    كدام از اعضاي گروه
يريت آمـوزش بـه   الگوي تدريس جديد مـد . »شود قسمت به ساير اعضاي گروه خود مي

اي مشـاركت مفاهمـه  ، هاي آموزش پيش از آغاز درسآموزان از برنامه آگاهي يافتن دانش
يابي بر چـارچوب مفهـومي درس و شـاگردمحوري تأكيـد     تسلط، در تفحص و يادگيري

اين الگو بستر خوبي براي طي مراحل تفكر علمي و اسـتقرايي مبنـاي   ، افزون بر آن. دارد
تـوان از   با الگـوي مـديريت آمـوزش مـي    . است، م و تعريف مفاهيمخلق اصول و مفاهي

هاي حاصل از كاربرد ساير الگوهاي تدريس در بستر الگوي استقراي علمي اسـتفاده   داده
هـاي   در اين الگو زمينه براي اسـتفاده از داده . هدايت كردكرد و شاگردان را به توليد علم 

مله دريافت مفاهيم از طريـق خـود هـدايتي    از ج، ناشي از اجراي ساير الگوهاي تدريس
هاي علمي از طريق اسـتفاده  كاوشگري مبتني بر يافتن علل وقايع و پديده، تفكر شاگردان

استفاده از زمينه ، مهارت شناختي و فراشناختي يادسپاري با، مشاهده و تجربه، از آزمايش
يم نو با استفاده از سـاير  ذهني آشنا براي ورود به دنياي ناشناخته و كشف و دريافت مفاه

شـود و اطالعـات در جريـان     الگوهاي تدريس فرايندي پـردازش اطالعـات فـراهم مـي    
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الگـوي مـديريت   ، بنـابراين . ]5[يابـد   پردازش آن در ذهن و با راهنمايي معلـم نظـم مـي   
  . كند آموزش زمينة خوبي براي آموزش رياضي پاية اول متوسطه ايجاد مي

سـازنده و  ، يادگيري را فرآيندي فعال، اي نوين آموزش رياضيهديدگاه: آموزش رياضي
دانند و بر ايـن مهـم تأكيـد    حاصل تعامل مؤثر معلم با شاگردان و شاگردان با يكديگر مي

يادگيري معنادار را همراه نداشته و مـانع رشـد و   ، دارند كه انتقال منفعالنه مفاهيم رياضي
يادگيري رياضيات ، آموزان در جريان آموزشمشاركت دانش. شودپويايي فكر رياضي مي

تـوان ايـن    با الگوي مديريت آموزش مي. ]12[ كندرا قابل فهم و در عين حال جذاب مي
هاي مورد نياز در بيشتر مسائل رياضي با بهتر  حل انتظارات را پاسخ داد و به استفاده از راه

مسـائل و كمـك بـه    هـاي مختلـف   حـل كردن فكر شاگردان در قالب گروه و كشـف راه 
ماهيـت مفـاهيم   . هاي محاسباتي ضروري و پايه كمك كرديكديگر براي استفاده از روش

آموزان در قالـب  دانش. شودرياضي در هنگام بحث و همكاري گروهي بهتر فرا گرفته مي
، توضـيح دادن ، گـوش دادن ، يابند تا از طريق صحبت كردنهاي كوچك فرصت مي گروه

تثبيـت و  ، توليد. ]19[كردن و ارزيابي شدن به يادگيري واقعي برسند  ارزيابي، فكر كردن
هـا و  ايـده ، آموز در سـاختن مفـاهيم   تقويت تفكر رياضي در هنگام مشاركت مؤثر دانش

-منفعل بودن شاگردان را مـي  ]20[ راسبه نظر . افتدهاي جديد رياضي اتفاق ميمهارت

اهش داد و يـادگيري مشـاركتي در تحريـك    هاي آموزشي مؤثر كتوان با استفاده از روش
   . وگو درباره مسائل رياضي نقش مهمي داردشاگردان براي بحث و گفت
را به مثابـه روش جديـد متمركـز بـر      مديريت آموزش لگوياين پژوهش درصدد است ا

آموزان در كـالس بـه   ساز زمينه مشاركت و تعامل گروهي دانشيادگيري جمعي و فراهم
هاي اخير داير بـر   هاي سال ياضي معرفي كند و با توجه به نتايج پژوهشمنظور تدريس ر

 مباحث علمي اين تأثير را بـر پيشـرفت تحصـيلي    پيشرفت درسيتأثيرات شگرف آن بر 
طـي اجـراي الگـوي    . سـازد در درس رياضي مـدلل  اول دوره متوسطه   آموزان پايهدانش

شـود و معلـم بـا     يـران نظـارت مـي   هاي يـادگيري فراگ  مديريت آموزش بر روند فعاليت
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كنـد شـرايط مناسـبي را از     مديريت اين فرآيند از ابتدا تا انتها با كمك فراگيران تالش مي
قضـاوت و داوري و كـارگروهي و   ، تمـرين ، همكاري، نظر مشاركت آنان براي يادگيري

ند و در ك يادگيري را از حالت فردي به فعاليتي جمعي تبديل ، خودارزيابي به وجود آورد
هـا و افكـار    آنها را بـا انديشـه  ، ابتكار و خالقيت هر يك از فراگيران، عين حفظ استقالل

بهرنگـي در آمـوزش دروس خـود بـا اسـتفاده از الگـوي       . ]5[ ساير همكالسان آشنا كند
، ها بـراي بهبـود يـادگيري    مديريت آموزش دربارة جذب مطالب سودمند حاصل پژوهش

كـارگيري نكـات   الگوي وي قابليت بـه . كندود را بيان مينكات اساسي مباحث درسي خ
در ، بنـابراين . اساسي و مطلوب اخالقي و علمي را در فرايند اجـراي الگـوي خـود دارد   

توان انتظار داشت  تنظيم روايت تدريس براساس الگوي مديريت آموزش در رياضيات مي
ي در رياضـيات جامـة عمـل    هـا دربـارة بهبـود يـادگير     ها و نتايج پژوهش يافته، به نكات
توان اميدوار بود اين الگو از قابليت الزم براي استفاده از خانواده  مي، افزون بر آن. پوشاند

  . الگوهاي پردازش اطالعات و نيز خانواده الگوهاي انفرادي و رفتاري برخوردار باشد
-الت درجـه دوم و روش روايت تدريس الگوي مديريت آموزش مبحث درسي معاد

                                       حل آنها هاي
مبحـث درسـي معـادالت درجـه دوم و     عنـاوين اصـلي    بندي مفـاهيم و رساختا: اول مگا

  ؛ نمودار قالب رسم نقشه و در هاي حل آنهاروش
معـادالت درجـه دوم و    جزئـي مبحـث درسـي    عناوين كلـي و  تصويرسازي از: گام دوم
  هاي حل آنها؛روش

بـه   ورود از پـيش شـاگردان   هاي اول و دوم الگوي مديريت آموزش از جانـب امانجام گ
، نظر درس مورد ساختار آموزان بادانشيي آشنادرس رياضي فرصت خوبي براي كالس 

همراه پيوند آنها و نقشه  يا قالب نمودار فرعي موضوع درس در عناوين اصلي وشناسايي 
واقـع   اين مراحل در. شود ميعنوان  هر مورد در به ذهن آنها ة خطور يافتهساد تصاوير با
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 بـا  معلم بدون ارائه سـخنراني و  واست  به شكل جديد منتهي  دهندهپيش سازمان«همان 
  . »دهدمي جريان موضوع درس قرار تدريس در آغاز پيش از آنان را، شاگردان كردنفعال 
 درس و آغـاز  لـم در مع؛ تكويني آمادگي شاگرد براسـاس نقشـه درس   ارزيابي: سوم گام

 ي كـه تكـاليف  آمـوزان از  ذهنيات دانش توليدات و بررسي غياب به منظور و هنگام حضور
  . كندميارزشيابي ، اندانجام داده آموزاندانش
بـر نقشـة   ذهنـي شـاگردان   تصور كلي و  مقداربراي پايش يابي تسلطآزمون : چهارم گام

مبحث درسي معادالت درجـه دوم  صلي هاي اعنوان يك از هرپيونددهندة مطالب درس؛ 
هـاي   شـود و براسـاس آن گـروه   ميواحدهايي تقسيم  و هابه بخش هاي حل آنهاو روش

 مطالـب را  پياپي اطالعـات و  به طور قدم به قدم و شاگردان خود. يابديادگيري شكل مي
  . آموزان داردعزت نفس دانش مثبتي بر نقش ياريگري اثر معلم در و گيرندپي مي

ترسيم مجدد نمودار پيوند بين عناوين و زير عناوين مبحث درسـي معـادالت   :  گام پنجم
  هاي حل آنها به طور مستقل؛ درجه دوم و روش

 از معلم؛ به نفس شاگرد تقويت اعتماد نقش آن در خودارزيابي و بندي وگروه:  ششمگام 
 در ده شـده بـراي انجـام   دا تكليف و به مقايسه كار خود، گروه هر تا خواهدشاگردان مي

شـناخت مطالـب    كلـي از  تصـوير  بـا  را شناخت ذهني مسلط خود فاصله، بپردازند منزل
  . كنندمطرح ، اعتراضي به ارزيابي معلم دارند بنابراين اگر وكنند درس مشخص 

تهيـه نمـودار   (شـاگردان در يـادگيري   جورچين و آغـاز اسـتفاده از خالقيـت    : هفتمگام 
 ازمستخرج  جورچين آموزاندانش، ام الگوي مديريت آموزش رياضي؛ در اين گ)مطلوب

. كنند ميروي يك نقشه كلي توافق  بر كاري يكديگرهم با وكرده تكميل را  نقشه موجود
-معادالت درجه دوم و روش نمودار مطلوب آموزش مباحث درسي، اين نمودار در واقع

  . هاي حل آنها در الگوي مديريت آموزش است
الگـوي   گـام  ايـن ؛ )روايت تـدريس ( تدوين سناريوي تدريس محتواي درس: مهشتگام 

اجرايي مـديريت   طراحي برنامه وظيفه اولين مرحله از، رياضي تدريس مديريت آموزش
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مطالـب   شاگردان بـا  معلم و درگيركنندةهاي قبل گذاشتن گام پشت سر با. آموزش است
معلم ، مرحله از الگوي مديريت آموزشدر اين ، ريزي براي آموزش درسبرنامه درسي و

محتـواي   جريـان تـدوين رئـوس و    در كاري يكـديگر هم بادر كالس درس شاگردان  و
برنامه روايت تدريس مطلوب  و گيرندمي سناريوي دلخواه تدريس قرار مطالب درسي در

را با لحاظ الگوهاي تدريس و تكنولـوژي آموزشـي مناسـب آن مبحـث درسـي تـدوين       
 . دكنن مي

، اي آشنا به الگوي مديريت آمـوزش در ايـن گـام    آموزش؛ انتظار از معلم حرفه: گام نهم
، هـاي يـادگيري شـاگردان    سـبك ، هاي آموزش خود ايجاد هماهنگي و انسجام بين سبك

سبك موجود محتواي تدوين يافتة درس و باالخره سبك محيطي مناسب و پاسـخگو بـه   
سـبك يـادگيري   ، بك آمـوزش خـود  معلـم برحسـب سـ   . الگوي مديريت آموزش اسـت 

الگـوي مناسـب    ، شاگردان و سبك و شرايط حاكم بر كـالس درس و عناصـر تـدريس   
مناسب از فناوري بـه اجـرا در    كند و طرح درس خود را با استفادهآموزش را انتخاب مي

 . آوردمي

ين مرحله ؛ ارزيابي در اشناسايي مشكالت يادگيري آن بر تأثير ارزيابي پاياني و: دهمگام 
آموزان از ميـزان توفيـق   از الگوي مديريت آموزش رياضي به منظور آگاهي معلم و دانش

آموزشي  آثار ميزان يادگيري و ارزيابي نهايي ازاين . خود در امر آموزش و يادگيري است
تكميـل يـادگيري    مثبـت در  آنان سبب بازخورد مشاركت خود شاگردان با پرورشي بر و

  . شودآنان مي
  
  يشينه پژوهشپ
سودمندي الگوي مشاركتي مديريت آموزش را در موفقيت تحصـيلي  ، مطالعات بسياري 

هاي يادگيرندگان در تدريس مباحث مختلف و مقاطع گونـاگون درسـي و   و ساير مهارت
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بهرنگـي و  ، ]6[بهرنگـي و همكـاران   ، ]5[بهرنگـي  ، ]1[زاده علي(اند تحصيلي نشان داده
بهرنگـي و  ، ]14[زاده لطفـي ، ]25[پـور  ذوقـي ، ]22[آبادي تاج، ]13[كريمي ، ]3[كريمي 

مطالعات ديگر تأثير روش يادگيري مشـاركتي از  ، همچنين. )]16[و نصيري  ]4[همكاران 
ساو مورد استفاده در اين پژوهش به منزله اساس الگوي مديريت آموزش را بر نوع جيگ

در سـال   1هارمـان دهند؛ مطالعه مي آموزان در درس رياضي نشانموفقيت تحصيلي دانش
اسـتفاده از الگـوي   ، در ايالت تگـزاس آمريكـا در سـه مدرسـه پسـرانه نشـان داد       2002

اي چهارم و پنجم مدارس به گونـه ، هاي پايه سومساو در كالسيادگيري مشاركتي جيگ
ي هامعنادار سبب ايجاد حس صميميت و همكاري بيشتر در ميان كودكان شده و از رفتار

 15هـا تـا افـزايش    ميزان يادگيري در اين كـالس ، همچنين. بار آنها كاسته استخشونت
در پژوهش خود در  2اروين. ]10[هاي ديگر را نشان داده است درصدي نسبت به كالس

سـاو  كاربرد الگوي جيگ، گيرددر مدارس ايالت پنسيلوانياي آمريكا نتيجه مي 2001سال 
تـأثير  ، هـا هاي نژادي و وضـعيت اقتصـادي خـانواده    فاوتنظر از تدر اين مدارس صرف

رابـان و  . ]7[ آمـوزان دارد معناداري در افـزايش قـواي خالقـه و ميـزان يـادگيري دانـش      
ها را يكـي  وگوي شاگردان با يكديگر در قالب گروهنيز بحث و گفت ]18[ 3ويتپستلت
، وگـو از طريق بحـث و گفـت   به اعتقاد آنها. دانندهاي مؤثر حل مسائل رياضي مياز راه

كنند تا خود پاسخ مسائل را پيدا كننـد و از ايـن طريـق قـدرت     شاگردان آمادگي پيدا مي
  . شودتخمين آنها تقويت مي

هـاي انجـام شـده در زمينـه تـأثير يـادگيري       هم با استناد بـه پـژوهش   ]21[ 4شافلر
مطلوبي روي درك  مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي رياضي نتيجه گرفت تعامل گروهي اثر

                                                 
1 . Harman   
2 . Ervin 
3 . Rabun and potlatchwait  
4 . Shafer  
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هـاي تفكّـر   هاي درس رياضي و علوم كه مستلزم مهارتمفاهيم رياضي دارد و در كالس
در بررسي  ]24[ 1واگان. برندآموزان لذت بيشتري از اين رويكرد ميبيشتري هستند دانش

هاي  آموزان پايه پنجم از فرهنگتأثيرات يادگيري مشاركتي روي پيشرفت و نگرش دانش
روش يادگيري مشاركتي تأثير مثبتي روي نگـرش  ، الت متحده آمريكا نشان دادمختلف اي

. آمـوزان نسـبت بـه درس رياضـي و پيشـرفت تحصـيلي آنـان در ايـن درس دارد        دانش
در زمينه آموزش رياضـي   ]12[ كرامتيو همكارانش به نقل از  2ويتورياهمچنين پژوهش 

يادگيري مشـاركتي در آمـوزش رياضـي     كاربرد، از طريق يادگيري مشاركتي نيز نشان داد
  . براي هر دو جنس دختر و پسر سودمند است

  
  روش پژوهش

آزمايشي با استفاده از طرح نيمه، روش اين پژوهش، با توجه به ماهيت و اهداف پژوهش
  :آزمون با گروه كنترل و بيان شده با نمادهاي زير استآزمون و پسپيش

                                   
  آزمون مورد استفاده در پژوهشپس -آزمونطرح پيش) 1(جدول 
 آزمون پس متغير مستقل آزمونپيش هاگروه

 T1 X1  T2 آزمايش

 T1 _T2 كنترل

  
  :هاي اين طرح عبارت است ازويژگي
  . از دو گروه آزمايش و كنترل استفاده شده است) الف

                                                 
1 . Vaughan  
2 . Vittoria and et al  
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گيـري قـرار   مورد مشـاهده و انـدازه   هر دو گروه پيش و پس از اجراي متغير مستقل) ب
  . اندگرفته

» 2T«آزمـون و  پيش» 1T«، متغير مستقل مديريت آموزش» 1X«در اين طرح منظور از ) ج
  . آزمون استپس
  . است» الگوي مديريت آموزش در ده گام متوالي«منظور از متغير مستقل ) د

آمـوز  دانـش  72شامل  نمونه براساس هدف پژوهش: گيرينمونه و روش نمونه، جامعه
گيـري در  آنهـا از طريـق نمونـه   . اسـت  اول دوره متوسـطه  پايـه  مشغول به تحصيل پسـر 

دسترس و براساس همكاري مدرسه از يك دبيرستان پسـرانه شـاهد شهرسـتان اسـدآباد     
نفر به مثابه گروه آزمـايش   36نفر به منزله گروه كنترل و  36از اين تعداد . انتخاب شدند
بـا  مدت شش هفتـه   دراي دقيقه 75 جلسه 12اين دو كالس به مدت . شدته در نظر گرف

  . محتواي درسي برابر آموزش ديدند
از ، رياضـي آمـوزان در درس  عملكرد دانشسنجش به منظور : ابزار گردآوري اطالعات

هـا  اين آزمـون . آزمون معلم ساخته پيشرفت درسي رياضي استفاده شدآزمون و پس پيش
 آموزگاران بـا  راهنمايان تعليماتي و كارشناسان وؤال داشت؛ ولي مبتني بر نظر س 16ابتدا 
بـه منزلـه آزمـون معلـم سـاخته      سؤال نهايي  12به  نهايت در تدريج ويرايش وهب، تجربه

مورد تأييـد تعـدادي    محتوايي آزمون واعتبار صوري . پيشرفت درسي رياضي تعديل شد
اهداف آموزشـي   با ميزان انطباق آنها وقرار گرفت  هاي آموزشيسرگروه آموزگاران واز 
  . شد محتواي موضوع مورد آموزش تأييد و
آزمـون   پيش ابتدا نياز هاي موردگردآوري داده به منظور: حاضر پژوهش درشيوه اجرا  

از سپس  و كنترل ارائه شد گروه آزمايش و دو به هرمعلم ساخته پيشرفت درسي رياضي 
معلـم   آزمايش از طريقگروه  تدريس در. به عمل آمدتحليل  تجزيه و زنيا هاي موردداده

بـراي ايـن   . شدمنتخب اجرا و كنترل اول  هاي پايهكالسو در كالس سنتي ديده آموزش
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-بـر ، دوره متوسـطه اول  پايـه  رياضـي كتاب  هايبخشيكي از سناريوي آموزشي  منظور

تحت نظارت ، نظر ع درسي موردموضو متناسب بامديريت آموزش  الگويده گام اساس 
 اختيـار  در براي اجـرا  وشد طراحي و راهنمايي بهرنگي و همكاري دانشجوي پژوهشگر 

بـه   و مبه شـكل مرسـو  تجربي كالس  تدريس در. گرفت قرار آزمايشمعلم كالس گروه 
اجـراي ايـن   . بـود هاي آنان درباره مطالـب  سخنراني تالش معلمان و مبتني بر طور كامل

 طـي دوره آموزشـي   پـس از . طـول كشـيد  در هر دو كالس به طور برابر جلسه  12طرح 
هاي اين ادامه داده در. شد داده هابه گروهآزمون معلم ساخته پيشرفت درسي رياضي پس

مديريت آموزش رياضي بر  الگويده گام  ميزان تأثير تاشد مرحله قبلي مقايسه  مرحله با
   .آموزان مشخص شوددانشپيشرفت درسي 

 آمـار  هـاي هـا نيـز از شـاخص    براي تجزيه و تحليـل داده : هاتجزيه و تحليل داده شيوه
آزمـون تـي مسـتقل و تحليـل     (اسـتنباطي   آمار و) و انحراف استاندارد نيانگيم(توصيفي 

همچنـين اسـتخراج    و توصيف آنهـا ، سازماندهي، آوري اطالعاتبراي جمع) كوواريانس
  . استفاده شد تحليل آنها و تجزيه عات آماري وتبديل آن به اطال و هاداده

  

  هايافته
- آزمون پيشرفت درسي دانشآزمون و پسي نتايج پيشبه منظور مقايسه: هاتحليل توصيفي داده

استفاده  2هاي ميانگين و انحراف معيار در جدول آموزان در يادگيري درس رياضي از شاخص
  . شده است

 آموزانعيار نمرات پيشرفت درسي رياضي دانشميانگين و انحراف م. 2جدول 

 
 
 
 
 
 
  

پيشرفت درسي 
 رياضي

 پس آزمون پيش آزمون

 كنترل آزمايش كنترل آزمايش

 89/12 86/14 63/12 05/13 ميانگين

  21/1 72/1 61/1 88/1 انحراف معيار
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ي شود؛ ميانگين و انحراف معيار نمرات پيشرفت درسمالحظه مي 2همانطور كه در جدول 
، )61/1، 63/12(آموزان در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون براي گروه كنترل به ترتيب دانش

همچنين در ادامه . است) 72/1، 86/14(، )88/1، 05/13(و براي گروه آزمايش ) 21/1، 89/12(
  . )1نمودار شماره (اند موارد فوق با استفاده از نمودارهاي جداگانه، مورد مقايسه قرار گرفته

آموزان در مراحل پيش آزمون و پس دانشمقايسه ميانگين نمرات پيشرفت درسي . 1نمودار 
  آزمون دو گروه آزمايش و كنترل

  
شود كه ميانگين مشاهده مي 1و نمودار  2هاي ارائه شده در جدول ها و آمارهبا توجه به داده

آزمون و هم در هر دو گروه آزمايش و كنترل، هم در پيش آموزاننمرات پيشرفت درسي دانش
- هاي دو گروه در پيشالبته تفاوت مالحظه شده براي آزمودني. آزمون با هم تفاوت داردپيش

آزمون دو گروه هاي پيشمقايسه ميانگين. آزمون قابل توجه استآزمون بسيار اندك، اما در پس
وه، قبل از اجراي الگوي مديريت آموزش رياضي از دهد كه پيشرفت درسي هر دو گرنشان مي

تواند تصادفي ها نيز مييكساني برخوردار بوده و تفاوت ناچيز موجود در ميانگين ”سطح تقريبا
  . باشد
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هاي نمرات دو براي تعيين معنادار بودن يا نبودن تفاوت بين ميانگين: هاتحليل استنباطي داده
. هاي آن استفاده شدفرضبا رعايت پيش "تي مستقل"آماري گروه كنترل و آزمايش از آزمون 

  . نتايج  آزمون تي مستقل ارائه شده است 3در جدول 
  

 هاآزمون گروهآزمون و پسآزمون تي معناداري تفاوت بين پيش. 3جدول

  
آزمون دو گروه آزمون و پسدهد؛ تفاوت بين پيشنشان مي 3همان گونه كه مندرجات جدول 

توان گفت استفاده از الگوي مديريت آموزش در نتيجه مي.  دار استآزمايش و كنترل معني
  . آموزان مؤثر بوده استرياضي بر پيشرفت درسي دانش

آزمون باشد كه به همين دليل الزم است با استفاده از تواند ناشي از تأثير پيشالبته اين امر مي
آزمون آزمون را از نتايج پستأثير پيش )ANCOVA(آماري پيشرفته تحليل كواريانس آزمون 

رسي هاي اين آزمون مورد برفرضبراي استفاده از تحليل كوواريانس نيز ابتدا پيش. حذف نمود
  :ها عبارتند ازفرضاين پيش. قرار گرفته است

-براي بررسي اين مورد، به طور معمول از آزمون كلموگروف: توزيع نمرات 1طبيعي بودن )1
هاي با حجم باال مناسب اما از آنجا كه آزمون مورد نظر براي داده. شوداستفاده مي 2اسميرنف

نتايج . تري در پي دارد، استفاده شده نتايج دقيقنيز ك 3ويلك - است، بنابراين از آزمون شاپيرو
  . آمده است 4هر دو آزمون در جدول 

                                                 
1. Normality 
2. Kolmogorov-Smirnov 
3. Shapiro-Wilk 

آزمون لون براي بررسي همگني 
 هاواريانس

T Df  تفاوت
 هاميانگين

انحراف  تفاوت
 معيارها

Sig  

Sig  F 

78/0 077/0 83/6- 70 55/1- 255/0 001/0 
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 آزمون پيشرفت درسيآزمون و پسها براي پيشنتايج آزمون. 4جدول 

  
آزمون ويلك براي پيش -شود؛ در نتيجه آزمون شاپيروطبق آنچه در جدول فوق مالحظه مي

097/0sig= 083/0آزمون و براي پسsig=   05/0است و چون در هر دوsig > باشد، مي
توان طبيعي ها را با اطمينان بااليي مينتيجه توزيع دادهبنابراين فرض صفر رد نشده و در 

  . دانست
هدف از بررسي اين پيش فرض بررسي مساوي بودن : 1هاهمگوني واريانس )０

هاست كه با استفاده از آزمون لوين مورد بررسي و تاييد قرار گرفته  هاي گروه واريانس
  . آمده است 5نتايج اين پيش فرض در جدول . است

１(  
  هانتيجه آزمون لوين براي بررسي همگني واريانس. 5جدول 

 Sig  2درجه آزادي  1درجه آزادي  ي لوينآماره  

  531/0  70  1  369/0  پيش آزمون
  306/0  70  1  874/0  پس آزمون

  
آزمون و براي پس  = 531/0sigآزمون شود براي پيشمالحظه مي 5همان گونه كه در جدول

306/0sig =   05/0است و چون در هر دوsig >  است نتيجتاً فرض صفر كه همگون بودن
                                                 
1. Homogeneity of Variances 

  ويلك -شاپيرو  اسميرنوف –كلموگروف                           
درجه   آماره  

 آزادي

Sig درجه   آماره
 آزادي

Sig 

  097/0  72  986/0  054/0  72  774/0  پيش آزمون
  083/0  72  977/0  051/0  72  760/0  پس آزمون
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هاي هر دو گروه توان نتيجه گرفت كه واريانسباشد رد نشده و بنابراين ميها ميواريانس
  . همگون هستند

چون در اين پژوهش براي سنجش پيشرفت تحصيلي : )پيش آزمون(پايايي متغير همپراش  )3
  . ده شده بنابراين پيش فرض سوم عملي نيستدر درس رياضي از آزمون معلم ساخته استفا

گيري متغير پيش فرض اندازه: قبل از اعمال متغير مستقل) آزمونپيش(اجراي همپراش ) 4
همپراش قبل از اعمال متغير مستقل با اجراي پيش آزمون قبل از اعمال الگوي مديريت آموزش 

  . رياضي رعايت گرديد
چون در اين پژوهش تنها يك همپراش وجود : ديگرها با يكهمبستگي متعارف همپراش) 5

  . دارد، آزمون پيش فرض پنجم عملي نيست
تعامل متغير  Fبراي اثبات همگوني شيب رگرسيون بايد شاخص : همگوني شيب رگرسيون) 6

آمده  6نتيجه بررسي اين پيش فرض در جدول . همپراش و مستقل در دو گروه معنادار باشد
  . است

  آزمون و الگوي مديريت آموزش رياضيآزمون تعامل بين پيش. 6جدول 

  
آزمون روش تدريس و پيش تعامل بين Fشود، مقدار همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي

است بنابراين فرضيه مقابل  < 05/0sigاست و از آنجا كه  09/0و سطح معناداري آن  67/2برابر 
  . شودپذيرفته مي) همگوني شيب رگرسيون(رد شده و فرض صفر 

جموع م منبع تغييرات
  مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

F معني داري 

 . 67 09. 2  178. 355236. 72 پيش آزمون*گروه

   545. 66913. 934 خطا

  1408772 كل
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از آنجا كه شاخص اين پيش فرض : خطي بودن همبستگي متغير همپراش و متغير مستقل )7
 . آمده است 7لي تحليل كوواريانس است، نتايج هر دو بررسي در جدول بخشي از خروجي اص

 )covariate(تاثير متغير همپراش يا  Fشود؛ مقدار چنانچه در سطر دوم جدول مشاهده مي
توان گفت كه پيش فرض همبستگي متغير همپراش و بنابراين مي. و معنادار است 43. 112برابر 

  . مستقل رعايت شده است
حليل كوواريانس براي بررسي اثربخشي الگوي مديريت آموزش بر پيشرفت درسي نتايج ت
 . آمده است 7آزمون در جدول هاي كنترل و آزمايش با حذف اثر پيشآموزان گروهدانش

  
آزمون پيشرفت درسي رياضي دو گروه در  پس آزمون بعد از كنترل متغير نتيجه پس. 7جدول

 آزمونپيش

 هاخالصه تحليل كوواريانس داده شود؛همانگونه كه در رديف سوم جدول فوق مشاهده مي
)05/0sig< ،001 .Sig= ( 153/59و )1و  69( F حاكي از معناداري اثربخشي الگوي مديريت

بنابراين تدريس رياضي با استفاده از ده . باشدآموزان ميآموزش رياضي بر پيشرفت درسي دانش
  . آموزان مؤثر استگام الگوي مديريت آموزش بر پيشرفت درسي دانش

  
  گيريبحث و نتيجه

عه و اشاعة كاربرد الگوي مديريت آموزش توس، هدف پژوهش حاضر نخست شناساندن 

  منبع تغييرات
مجموع 

 مجذورات
Df 

ميانگين 
 مجذورات

F Sig 

 . 001 43. 112 585. 96 1 585. 96 آزمونپيش

 . 001 153. 59 816. 50 1 816. 50 گروه

   859. 0 69 276. 59  خطا

    72 14087 كل
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بررسي تأثير آن ، با اجراي ده گام سناريوي تدريس آن در كالس درس رياضي و بنابراين
آموزان دوره آموزش براسـاس  دانش، نتايج نشان داد. آموزان بودبر پيشرفت درسي دانش

نسـبت بـه   سناريوي تدريس الگوي مديريت آموزش به طور معناداري نمـرات بـاالتري   
بنابراين الگـوي تـدريس مـديريت آمـوزش بـر      . اندآموزان روش سنتي كسب كردهدانش

اين نتيجـه از  . شودآموزان مؤثر بوده و سبب افزايش آن ميپيشرفت درسي رياضي دانش
-نظر تأثير الگوي مديريت آموزش بر پيشرفت تحصيلي و افزايش توانايي يادگيري دانش

بهرنگي ، ]6[بهرنگي و همكاران ، ]5[بهرنگي ، ]1[زاده عليوهشي هاي پژبا يافته، آموزان
بهرنگـي و  ، ]14[زاده لطفـي ، ]25[پور ذوقي، ]22[آبادي  تاج، ]13[كريمي ، ]3[و كريمي 
دهنـده سـودمندي الگـوي مـديريت آمـوزش در      نشـان كـه   ]16[و نصيري  ]4[همكاران 

. همخـوان اسـت   ، ياسـت تدريس مباحث مختلـف و مقـاطع گونـاگون درسـي و تحصيل    
رايان و پسـتلت  ، ]7[اروين ، ]10[هاي اين پژوهش نيز با مطالعات هارمان يافته، همچنين

 بـه نقـل از كرامتـي    و پژوهش ويتوريا و همكارانش ]24[واگان ، ]21[شافلر ، ]18[ويت 
مورد استفاده اين پژوهش (ساو تأثير مثبت روش يادگيري مشاركتي از نوع جيگ كه ]12[
آموزان در درس رياضي نشـان  را بر موفقيت تحصيلي دانش) ر الگوي مديريت آموزشد

با اجراي الگوي مديريت آموزش و تنظيم روايت تدريس در ده . همخوان است، دهندمي
، گام معروف به ده فرمان مديريت آموزش براساس الگوي مورد نظر در تدريس رياضـي 

آموزان بـه منظـور يـادگيري مسـائل     كت دانشتوان بستر و فرصت مناسبي براي مشارمي
بخش براي كشف و توسعه خالقيت شاگردان پديـد آورد؛  رياضي و همچنين محيط لذت

هاي كوچـك نـاهمگون بـراي رسـيدن بـه      آموزان در قالب گروهزيرا در اين روش دانش
كوشـند تـا يـادگيري خـود و ديگـران را بـه       كنند و مـي هدف مشترك با يكديگر كار مي

آمـوزان ضـعيف و   دانش، با كاربرد اين روش در كالس درس. ]9و  17[اكثر برسانند حد
و  8و  15[رسـند  كنند و بهتر به درك عميق مطلب درسـي مـي  قوي در كنار هم رشد مي

23[ .  
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  پيشنهادهاي پژوهش
 كنندگان مواد و متـون آموزشـي بـا اسـتفاده از الگـوي      شود معلمان و تهيهتوصيه مي

آموزش بستري مناسب براي يادگيري تمام دروس فراهم آورند تا از جديد مديريت 
آموزان و هم به افزايش ظرفيت يـادگيري آنـان   آن طريق هم به بهبود يادگيري دانش

 . كمك شود

 هاي نشانالزم است معلمان اهل تغيير و آماده براي توسعة حرفة معلمي با شاخص-

تحـول در روال سـنتي آمـوزش خـود       دهندة اين عالقمندي براي آموزش و تغيير و
هاي انتخاب شوند و به آنها الگوي مديريت آموزش را در نظر و عمل در قالب دوره

هاي آموزشي و نيز آشـناكردن معلمـان و مـديران    ها و كارگاههمايش، ضمن خدمت
، مدارس در جهت پشتيباني از تحول ناشي از كاربرد اين الگو با استفاده از بروشورها

 . هاي آموزرشي معرفي كنند ت يا جزوهمجال

 شود نظام تعليم و تربيت براي گريز از آموزش بانكي و يادگيري طوطيپيشنهاد مي-

-دار و پرورش فراگيراني انديشهوار و نهادينه كردن فرآيند آموزش و يادگيري معني

خالق و خود ارزشـياب بـه سـازوكار الگـوي مـديريت آمـوزش بـراي        ، فكور، ورز
بـا كـاربرد آن در كـالس درس    . چگونه يـادگيري يـاد گـرفتن اقـدام كننـد     آموزش 

ورزي بـدان در  به خلـق مفـاهيم و نـوآوري و عـادت    ، شاگردان در يادگيري مستقل
 . شوندو مولد علم مي، زندگي مسلط

 مناسـب   گيـري هـاي نمونـه  با اسـتفاده از روش ، هاپذيري بيشتر يافتهبه منظور تعميم
هـاي سـني   تـر و گـروه  آموزان مناطق مختلف كشور نمونه بزرگدهندة دانشپوشش

هاي بعدي انتخاب شـود و سـپس بـه بررسـي تـأثيرات      ديگري را در انجام پژوهش
الگوي جديد مديريت آموزش در مقايسه با روش سنتي و متداول تدريس در بهبـود  

 . آموزان بپردازنديادگيري دانش
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  انجام پژوهش ، آموزان پسر انجام گرفته استدانش از آنجا كه پژوهش حاضر درباره
هـا در ايـن    تواند غناي بيشتري را براي پژوهشآموزان دختر ميمشابهي درباره دانش

 . زمينه فراهم آورد

 سـاير تـأثيرات طـوالني مـدت     ، تجربي ديگـري هاي نيمهشود در پژوهشتوصيه مي
نـوان موضـوعي   الگوي جديد مديريت آموزش در بهبـود يـادگيري شـاگردان بـه ع    

 . پژوهشي بررسي شود
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