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تلفيق طرح و رنگ در الگوي مديريت آموزش بر يادگيري رياضي تأثيربررسي 
آموزان پايه سوم دبستان دانش

استاد مديريت آموزشي، گروه مديريت آموزشي، دانشكده مديريت، دانشگاه ،محمدرضا بهرنگي
خوارزمي، تهران، ايران

گروه مديريت آموزشي، دانشكده آموخته كارشناس ارشد مديريت آموزشي، دانش، عباسيمونا شاه

نآزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايرا مديريت و اقتصاد، دانشگاه
چكيده

هاي رياضي، ها و استدالل به دليل پيچيدگي تفكر و يادگيري در انسان و دشواري طبيعي مفاهيم، مهارت
يران در كسب نتايج مطلوب در درسو يادگيري رياضي دشوار و موجب ناكامي بسياري از فراگ تدريس

روش تلفيق طرح و رنگ در الگوي مديريت آموزش بر تأثيرهدف اين پژوهش بررسي . شود رياضي مي
آموزان راالگوي مديريت آموزش رياضي دانش. آموزان پسر پايه سوم ابتدايي بوديادگيري درس رياضي دانش

-به كودكان. سازديكديگر در نايل شدن به اهدافشان ملزم ميبه كار با يكديگر، آموزش به يكديگر و اتكا به 

بخش مانندانگيز و هيجانهاي وسوسهبنابراين از رنگ. شوندهاي تند و گرم ميطور طبيعي مجذوب رنگ
از. قرمزتند، ارغواني، نارنجي و صورتي براي ايجاد جذابيت و اشتياق در هنگام آموزش رياضي استفاده شد

نمونه انتخاب و 384موزان پسر پايه سوم ابتدايي منطقه دو تهران با استفاده از فرمول كوكران آدانش جامعه
آزمونآزمون و پسها در دوگروه پيشاي و تقسيم نمونهگيري خوشه  اطالعات با استفاده از روش نمونه

استفاده كه اعتبار آن با) 1395(سؤالي بهرنگي  70ها پرسشنامه ابزار گردآوري داده. گردآوري و تحليل گرديد
پژوهش از نوع كاربردي، به. از روش كرانباخ و روايي آن از طريق پانل استادان و خبرگان تعيين شده بود

ها با استفاده ازصورت نيمه تجربي داراي گروه كنترل با سنجش بشيوة پيش آزمون و پس آزمون، تحليل داده
نتايج نشان داد كه تلفيق طرح و رنگ در. ريب همبستگي پيرسون بودها با ضو آزمون فرضيه spssنرم افزار 

بر) در قبل و بعد از اجراي الگو 2.08اختالف ميانگين (مثبت و معناداري  تأثيرالگوي مديريت آموزش 
 .پيشرفت تحصيلي گروه آزمون داشت

پيشرفت تحصيلي، تلفيق طرح و رنگ الگوي مديريت آموزش، : واژگان كليدي
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Abstract
Due to the complexity of thinking and learning in human and the natural difficulty of 
concepts, and skills in mathematical reasoning, teaching and learning in mathematic is 
difficult, and that cause many learners fail in achieving the desired results in 
arithmetic. This study was to investigate the effect of using design and color 
combination with management education model on learning the math lessons of 
elementary school students. The management education model (MEM) to be used in 
teaching math education requires students to work together, to train each other, to rely 
on each other to achieve their goals. Children are naturally attracted to hot and warm 
colors. So colors that created temptation and excitement like sparkling red, purple, 
orange and pink were used to create attractiveness and eagerness during math 
training. The population was male students of the 3rd grade elementary school from 
the 2nd education district of Tehran. The Cochran formula was used to determine the 
sample size. 384 samples were selected. A total of 334 usable tests were gathered. 
Cluster sampling and division of samples in pretest and post-test groups were used. 
For gathering data Behrangi’s 70 item questionnaire was used.  Its reliability and 
validity approved statistically. The applied research was semi experimental and had a 
control group with pretest and posttest. SPSS software aided data analysis and the 
method of Pearson correlation used for testing hypothesis. The results showed that the 
combination of design and color in MEM had a positive and significant effect (The 
average of the difference before and after the implementation of 2.08) on the 
academic achievement of the experimental group.  

Key words: Management Education Model, academic achievement, design and color 
combination 

 Corresponding author: behrangimr@yahoo.com 
Receiving Date: 21/10/2017  Acceptance Date:14/2/2018 

Managing Education in Organizations   Vol. 6/No. 2/ Autumn & Winter 2018  Page 35-58  



عباسي بهرنگي، شاه. . . .   بررسي تأثير تلفيق طرح

37

مقدمه
آن با. دهدخالق اولويت مي ارو افك نو هايانديشه پرورش امروز به بروز و آموزش

انديشيدن چگونه آموزش. دهد ارائه هاي آيندهنسل به را ايارزنده خدمات تواندمي
ي مديريت آموزشالگوهدف . آموزان همراه داردچشيدن لذت يادگيري را براي دانش

رفتار شاگردان شناخت و آموزشي و پرورشي برتوأم ات تأثيربهبود كيفيت يادگيري و 
اين الگو  به نكات كليدي، عناصر عمده و اصول تعليم و تربيت در آموزش و. ستا

فرايند آموزان در كلمشاركت دانش مشخص، سازوكارداشتن . يادگيري تمركز دارد
شناختي در ساختار نقشه ايجاد فراگيران، يادگيري مراحل از تكويني ارزيابي يادگيري،

براي يادگيري در آغاز ورود ماده ساختن كودكانو آ دانش مربوط، ساخت ذهن مبنتي بر
اين الگو خاصيت جذب اصول تعليم و. از جمله اين نكات است به فعاليت يادگيري

از جمله. تربيت و نكات مؤثر در يادگيري را در هر زمينه علمي كه مطرح شود، دارد
و در اين براي مؤثر ساختن هرچه بيشتر تلفيق طرح و رنگ در يادگيري مطالب درسي

.تحقيق مطالب رياضي داراي ظرفيت است
جهان. دهدو چشمِ جسم اين عمل را انجام مي انسان داراي حسي به نام بينايي است

جهاني كه تمام اجزا و .ديد پيچيده و حساس ،اين دو عضو كوچك توان باميهستي را 
يريت آموزش دراما كسب بصيرت نياز به مد .به نام رنگ دارنداي مشخصهاشياي آن 

در) 1388(خالصة نظر خانزاده . جهت پرورش اين حس در فرايند درك مفاهيم دارد
و تحريك رنگ بر اعصاب گيرنده مغز تأثيراهميت رنگ در يادگيري اين است كه 

و تأثير، شود انگيختگي در فرد ميحس برتر از آن سبب ايجاد مهمموجب ديدن و 
شود و يا گشودن چشم با ديدن، دنياي تاريكن ميتحريك اعصاب شنوايي موجب شنيد

حساس يهپردبر روي وارونه با تصاوير  هاي مختلف رنگمغز را مبدل به دنيايي پر از 
و يروانشناس) 1379(زاده به نظر حسن]. 8[نمايد ميتاريك چشمانمان  كاتاق
راياست ز مهمفراد ا يو روان يرفتار يها آنها در حالت تأثير نحوه وها  رنگ يولوژيزيف
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يكه  با رفتارها گذارديدر روان انسان اثر م يخود به نوع تيخاص يبه مقتضا يهر رنگ
لباس ز،يطور مثال در انتخاب رنگ اتاق، كتاب، م به .او مرتبط است يروان ياجتماع

هر …سبز كم رنگ و يگريد اياتاقش كرم باشد  يوارهايد رنگ خواهديم يكس …و
.]7[ پسندد يانس دارد و آن را م يخود به رنگ يدرون ليسابنا به م يفرد

ابزار كي عنوان به هاطرح وها  از رنگ يريادگيآموزش و  يدر وادتوان چگونه مي
تلفيق طرح و رنگ همراه با الگوي مديريت تأثيراين تحقيق  ؟گرفتدلنواز كمك 

موزشي و روشيآموزش مباحث رياضي سال سوم ابتدايي به عنوان يك روش نوين آ
ضرورت اين تحقيق بدان. كندابداعي را در تسهيل فرايند آموزش و يادگيري بررسي مي

ها و گزارشات اخير در آموزش و پرورش ايران حاكي ازلحاظ است كه نتايج پژوهش
نتايج حاصل از. مشكالت عديده در فرآيند آموزش و يادگيري رياضي در مدارس است

كشور انجام شده اين 40كه در بيش از  1لمللي رياضيات و علوماي بينسومين مطالعه
-دهد كه وضعيت برنامه درسي، روشاين مطالعه نشان مي. سازدضرورت را آشكار مي

آموزان كشور در مقايسه باي پيشرفت تحصيلي دانشهاي تدريس و عملكرد و نحوه
راين اميدوار است دربناب. كشورهاي شركت كننده از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست

فرايند مديريت آموزش مباحث رياضي سال سوم ابتدايي بتوان با تلفيق طرح و رنگ
.كيفيت آموزش آن را ارتقا بخشيد

-معرفي ميمديريت يادگيري  ، الگوي مديريت آموزش را به مفهوم)1383(بهرنگي 

هايجراي شناسهمديريت آموزش به ترتيب، توالي و هدايت مراحل اوي در بيان . نمايد
در هرت و قلمرو مقوال شكل درسي به عمده مباحث آوري شده و ايجاد مفاهيمگرد

اساس بر پژوهش ينا]. 4[ دارد تأكيددر جهت بهبود يادگيري فراگيران موضوع درس 
هايمبحثاز مبادرت به تدوين طرح درسي محقق ساخته آموزش مديريت الگوي همان

1. Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)
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با به كارگيري زيبا و رنگي مطالب و تصاوير مال به همراهمحيط و مساحت، آمار و احت
هايي همچون قرمز تند، ارغواني، سبز روشن، ليمويي، نارنجي شاداب، آبي آسمانيرنگ

ميزانبهبود  هدف آن نشان دادن . در مباحث رياضي سال سوم ابتدايي نمود  ...و 
مديريت آموزش با طرح و رنگاستفاده از تلفيق اصول  واسطه به آموزاندانش يادگيري

تأثيرهاي بسياري دربارة پژوهش به 2015هر چند كه در كتاب الگوهاي تدريس . بود
هاييتعداد پژوهش "كاربرد الگوهاي تدريس اشاره شده است و با اين وجود كه اخيرا

اند رو به افزايشكار بردهكه الگوي مديريت آموزش را در آموزش دروس مختلف به
يكن استفاده از تلفيق طرح و رنگ در الگوي مديريت آموزش بر يادگيري رياضياست ل

.همتا استنو و بي سال سوم دبستان
از جمله مزاياي فراوان استفاده از الگوهاي تدريس توقف) 1387(عين آبادي 

صحبت بدون وقفه معلم، گوش دادن شاگردان به سخنان معلم براي اخذ راهنمايي،
و در مجموع افزايش كارآمدي و مطالعه درست هايشيوه از آموزاندانش يادگيري

] .5[انگيزش فراگيران در يادگيري است 
طور معمولدرس رياضي به يادگيري و تدريس جريان و فرايند) 1376(كيامنش 

وحده متكلم معلم ،شودمي يادگيري تجارب در آموزدانش درگيري و فعاليت از مانع
يكنواخت بصورت شاگردان، عاليق و استعدادها ها،توانايي گرفتن نظر در بدون است و
منشأ" .دهدمي انتقال آنان به مدت طوالني هايسخنراني قالب در را كتاب محتواي
رسيدن در آموزاندانش شكست همچنين و آموزشي سيستم هايموفقيت عدم از بسياري

در سنتي، تدريس هايروش توانايي عدم دربايد  را آموزش شده تعيين اهداف به
] .9[ "كرد جستجو يادگيري جريان در فعال حضور به آموزاندانش فراخواندن

عواملي چون تأثيرهاي متعددي به دارد كه تاكنون پژوهشبيان مي)  1389(قلي زاده 
شيوه آموزشي، كمك و آموزشي امكانات ميزان والدين، سواد ميزان و اقتصادي وضع

به مطالب و موضوعات درسي و همچنين آموزاننوع نگرش دانش، معلمان تدريس
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ينگرش ايجاد با كه معتقدند نظران صاحب برخي .است اشاره داشته تحصيلي پيشرفت
براي را مساعدي زمينه توانمي تحصيلي، دروس به نسبت آموزاندانش بين در مثبت

در آموزاندانش موفقيت آن مثبت نتايج از يكي كه آورد فراهم آنان تحصيلي پيشرفت
و اقتصادي مسائل با نزديكي ارتباط خود نوبه به نيز آن كه است باالتر تحصيلي مقاطع

تلفيق طرح و رنگ با الگوي مديريت آموزش موجب گسترش ].5[ دارد جامعه اجتماعي
آيد و هاي متفاوتي در مي بازتابي از نور است كه به شكل نگر. شودو تقويت الگو مي

طول از باريك ناحيه يك اگر. شود مي شامل را وسيعي يهبازتاب مجموعاين 
ذهني ايپديده رنگ .آيد توسط ماده جذب شود رنگ بوجود مي نور مرئي هاي موج
از ما تأثر ديگر عبارت به است مختلف هايموج طول با امواج از ما ادراك يعني است
است نوري رنگ فيزيكدان يك نظر از .سازدمي را رنگ كه است مختلف هايموج طول
برخي از بر نور تأثير تنها را رنگ فيزيولوژيست يك .ضبط قابل و معين موج طول داراي
تصوير يك از بيش چيزي رنگ فيلسوفان بعضي براي .داندمي اعضا تحريك و هاسلول
رنگ با و بيندمي  هارنگ در را زندگي نقاش هنرمند يك كه حالي در نيست ذهني

آنرا باشد اشتهد خاص توجه رنگ و ذهن رابطه به كه روانشناسي اما .كندمي احساس
را آدمي درون و افكار توانمي كه است معتقد و داندمي روان از تفكيك قابل غير و ذاتي
يعني بارز خاصيت دو از ايآميخته رنگ هر .كرد ارزيابي و سنجيد هارنگ وسيله به

را هارنگ بين فواصل توانمي حتي و است روشني و تاريكي يا نور درخشش و شدت
به قادر هارنگ خاص موج طول واسطه به هافيزيكدان .كرد گيرياندازه صدا همانند
اساسي نقش نيز عاطفي نظر از حتي هارنگ ].3) [1358(بهرامي  هستند هاآن ضبط
.آوردمي كسالت و خستگي خاكستري، و ابري هواي و شادابي، آفتاب، درخشش .دارند
هماهنگ و روشن ماليم ايهرنگ و آشفتگي، برق و زرق پر و الوان هايرنگ

اين پژوهش در صدد است تا عامل].  2) [1382(عناصري  شوندمي سبب را خوشايندي
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طرح و رنگ بر بستر الگوي مديريت آموزش را به ياري خدمت به بهبود يادگيري
.رياضي درآورد

قدربارة ويژگي رياضيات بايد بيان كرد كه دانش رياضيات به نائل آمدن به نتايج دقي
را  رياضياتيزدان مهر، . ها سروكار داردبا استدالل منطقي برگرفته از اصول و تعريف

نظري است ارتباط در هاآن با بشر كه علومي به اگر :دارددانسته و بيان مي علوم مادر
علومي در ،است مشهود كامالً رياضيات پايجا هاآن يهمه در كه ديد خواهيم بيفكنيم
علوم ساير در و دارد محوري و اساسي نقش رياضيات ... و نجوم مي،شي فيزيك، مانند
در رياضيات يادگيري در كه فعاليتي باشد نداشته چنداني نقش رياضيات خود اگر حتي
خواهد دنبال به را فكري رشد و گرديده تفكر قواي افزايش باعث گردد،مي ايجاد ذهن

رياضيات از هنر حتي دهدمي افزايش را منطق و است فكر ژيميناستيك رياضيات .داشت
ماندگار هاآن آثار كه بزرگي هنرمندان كه شودمي گفته چنانچه برد،مي بسياري يبهره
گرديده اثرشان جاودانگي و زيبايي باعث كه اندداشته قوانيني و اعداد به آشنايي اندشده
].17) [1392(يزدانمهر  شوندمي ديده وفور به طبيعت در كه اعدادي است،

هستي جهان و است رياضيدان بزرگترين خداوند گفت بايد) 1378( به بيان عصاره
تفكر تربيت ابزارهاي از يكي رياضيات. است شده بنا رياضي قوانين اساس بر سراسر

و خالقيت انتقاد، و نقد يقوه ذهن محتواي كردن بنديطبقه نظم، دقت، و باشدمي
تفكر، رياضي، كه است شده ثابت امروزه .دهدمي رشد را متعمي و تجزيه و درك تحقق،
شناخت در رياضيات .دهدمي پرورش را منطقي گيرينتيجه و استنتاج استدالل، انديشه،
جهان خالق بهتر شناخت براي منطقي ابزارهاي از يكي و دارد بسزايي نقش نيز خداوند

خداوند كه است زباني لفبايا رياضيات اصول گاليله بقول .است هستي اسرار كشف و
رياضيات با بشر خلقت، ابتداي همان از واقع در]. 11[ است نوشته يبان آن بر را جهان
شكل مدارس در شدن نهادينه با و يافته توسعه رياضيات سال، هزار پنج طي بوده؛ همراه
با نتوامي را رياضي آموزش در مؤثر نيروهاي و اساسي هايبحث واقع در .است گرفته
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هر كه نمود مطرح رياضي يادگيري و تدريس چگونگي و رياضي درسي برنامه عنوان دو
يادگيري، فردي هايتفاوت يادگيري، آموزش، فرايند محتوا، رياضي، طبيعت عنوان دو

.]5[گيردمي بر در را ديگر مباحث بسياري و رياضي دانش ماهيت
هر از باالتر رياضي كه كرد آگاه ايدب را آموزاندانش: كند، بيان مي)2000(هوارد 

كمك مبهم و پيچيده هايموقعيت ساختن روشن به كه است فكري ورزش يك چيز
هامدل بزنند، حدس نمايند، آوريجمع را مدارك و شواهد كه بياموزند بايد هاآن .كندمي
انجام نتيجه در .دهند ارائه را منطقي داليل و نمايند كشف نقض هايمثال كنند، فرموله را

اين از و نمود خواهد پيدا رشد عميق بينش و صحيح انتقاد قوه آنها در كارهايي چنين
.]16[ شودمي ارزيابي جامعه توسط رياضي اندازهاي چشم كه است طريق

يافتن آن موضوع و است نظم علم رياضيات: نمايدعنوان مي، ) 2010(ملودي دوكا 
ابزارهاي و است نهفته پيچيده ظاهراً هايضعيتو در كه است نظمي درك و توصيف
.مكني توصيف را نظم اين تا سازندمي قادر را ما كه هستند مفاهيمي علم، اين اصولي

كه است علم زبان رياضيات .است بشر فرهنگي هايموفقيت بزرگترين از يكي رياضيات
.كرد درك و داد نشان ار پيرامون دنياي توانمي وسيله بدان كه كندمي فراهم ايوسيله

و بينش تا كندمي كمك آموزاندانش به تعميم و تقارن مانند فرايندها و مفاهيم از بسياري
.]10[ آورند بدست رياضيات زيبايي و طبيعت به نسبت بصيرتي

فراواني بر تأثيرالگوي تلفيقي طرح و رنگ با مديريت آموزش رياضي كالس سوم  
بنابراين بايد مفهوم آموزش در اين پژوهش روشن. داشتيادگيري فراگيران خواهد 

يونسكو .دادن تعليم و آموختن عمل از است عبارت دهخدا ينامهلغت در آموزش. گردد
مورد اطالعات و دانش درك كار، انجام هايتوانايي و هامهارت توسعه را آموزش هدف
ديدگاه از. داندمي توليد رد پيشرفت ايجاد منظور به انساني نيروي يوسيله به نياز

نيازهاي با اجتماعي ويژه شرايط در آن انطباق و علم انتقال روش آموزش شناسيجامعه
به كه تغييراتي از است عبارت آموزش« دارد مي اظهار ،)1385(صفوي . است جامعه
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سيف. »آيدمي پديد زنده موجود رفتار در تكرار اثر بر و محيط با شدن سازگار منظور
يادگيري تسهيل آن از هدف كه مسئله حل روند" را آموزش گانيه آلنبه نقل از ) 1376(

را آموزشي تدابير ،مديريتي و آموزشي تدابير اتخاذ مسئول را ، معلماست فراگير
كند اتخاذ آموزش مواد از شاگرد يادگيري تسهيل منظور به معلم كه اعمالي و تصميمات

- فعاليت از است عبارت آموزش) 2000(به قول تانر  واقع در ].13["داندمي دهد انجام يا

-مي يريزطرح معلم يا آموزگار جانب از يادگيرنده، در يادگيري ايجاد منظور به كه هايي

].16[ يابدمي جريان متقابل كنش صورت به يادگيرنده چند يا يك و آموزگار بين و شود
معلم كار. محصل راهنمايي و يختنبرانگ از عبارترا  تدريس) 1385(شعاري نژاد 

كه داندمي شرايطي و عوامل و اوضاع )سيستماتيك( نظامدار كنترل و ايجاد آموزش، در
آن، هدف كه است "وضع" رهبر و مدير معلم، رو اين از گيردمي انجام هاآن در يادگيري
].14[ باشدمي "ثرؤم يادگيري" ساختن عملي

اما .ديگران به هادانستني سپردن: كندش بيان ميي آموزدرباره، )1388( اميني
ايزمينه كه آيدمي كار به آنگاه آموزش و آيند، كار به كه سودمندند زماني تنها هادانستني

بر و سازد توانا كارهايي انجام به را او چنانكه گردد نوآموز در تغييري آمدن پديد براي
آمدن كار به همانا كه پرورش براي گردد ايهزمين يعني بيفزايد، او هايامكان يدايره

كه دارد روشي و هدف به بستگي نه يا بشود تحول يزمينه آموزش اينكه .هاستتوانايي
دگرگوني آوردن پديد آن مقصد كه است راهي آموزش كوتاه سخن به .گيريممي پيش در
شده دور دخو حقيقي معني از نينجامد، تحولي هيچ به كه آموزشي و است تحول و

].1[است
اولويت با اجراي الگويي براي آموزش است كه بتواند به تمامي) 1375(سيف 

يادگيري در تلفيق طرح و رنگ در الگوي مديريت آموزش،. احوال مذكور بپردازد
آموزان در فرايند آموزشدر اين نوع يادگيري دانش. مشاركتي رياضي اهميت دارد

ها به تنهايي و بهبا اين وجود آن. كنندتلف مشاركت ميهاي مخرياضي در قالب گروه
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بر مشاركت افراد براي يادگيري به تأكيدگيرند، و صورت فردي مورد ارزيابي قرار مي
هاي كوچك برايجاي تقويت روحيه رقابت جويي است و يك راهبرد تدريس در گروه

نند و عالوه بر اينكهكفراگيران با يكديگر كار مي. رسيدن به يك هدف مشترك است
ادگيري ديگران نيز احساس مسئوليتــود هستند، در برابر يــادگيري خــول يــمسئ
.]13[كنند مي

در استفاده از) 1383(ساو اليوت آرنسون به نقل از بهرنگي استفاده از الگوي جيگ
يالگوي تلفيقي طرح و رنگ همراه با مديريت آموزش رياضي كالس سوم كاربرد مؤثر

آموزان در بخشي از موضوعات درس رياضي كه موظف بهبا اين الگو دانش. دارد
هاي خود را به سايرآورند و سپس آموختهيادگيري آن هستند، مهارت كامل بدست مي

اگرچه"دارد ساو بيان ميوي در مزيت كاربرد الگوي جيگ. آموزنداعضاي گروه خود مي
آموز ديگر متفاوت است، ولي به همهي با دانشآموزنتايج حاصل از تالش هر دانش

].4[ "كندطور يكسان مسئوليت الزم را اعطا ميهاي متفاوت بهآموزان با تواناييدانش
-تلفيق طرح و رنگ در الگوي مديريت آموزش بر يادگيري رياضي دانش تأثيربررسي 

از اينرو. باشديآموزان سال سوم دبستان نيازمند استفاده از روش تحقيق خاص خود م
تلفيق تركيب طرح و رنگ در الگوي مديريت آموزش بر تأثيرهدف اين پژوهش بررسي 

.باشدمي 2آموزان پايه سوم دبستان، منطقه  يادگيري رياضي دانش

روش شناسي
پژوهش حاضر بر اساس هدف خود از نوع كاربردي و به لحاظ روش توصيفي به

ه كنترل با سنجش بشيوة پيش آزمون و پس آزمونصورت نيمه تجربي و داراي گرو
ابتدا آزموني از گروه آزمايشي و گروه كنترل قبل از تدريس به عمل آمد و. انجام شد

سپس متغير مستقل پژوهش يعني الگوي تلفيقي طرح و. نتايج مورد بررسي قرار گرفت
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مراحل استفاده از مديريت آموزش رياضي سال سوم ابتدايي به رنگ با برنامه مشخص 
گروه آزمايش و آموزش معمول را به گروه كنترل وارد، دوباره از آن دو گروه آزمون 

جامعه آماري اين تحقيق را كليه  .گرفته شد و سرانجام نتايج مورد ارزيابي قرار گرفت
. دهند ش پرورش تهران تشكيل ميآموزان درس رياضي سوم دبستان منطقه دو آموزدانش

پنج مدرسه . اي تصادفي استهاي انتخاب شده به صورت خوشه نمونه شامل كالس
براي گروه آزمايش و گروه كنترل بر حسب موقعيت شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز 

  . انتخاب شد
بايست ميزان پيشرفت تحصيلي و فضايل بر حسب فرضيه اصلي پژوهش مي

آموزاني كه با تلفيق طرح و رنگ در الگوي مديريت آموزش، آموزش پرورشي دانش
  . شدديدند تعيين ميآموزاني كه به روش سنتي آموزش ديدند نسبت به دانش 

هاي ديگر تحقيق داير بر تعيين تفاوت دو گروه در پيشرفت در عين حال فرضيه
الگوي تلفيقي در ميزان  رتأثيتحصيلي، تفاوت دو گروه در قبل و بعد از آموزش ناشي از 

دقت، خودبرانگيختگي براي اقدام به تفحص و پژوهش، ميزان توانايي ارتباط و همكاري 
پذيري يادگيرنده،  گروهي، ميزان رشد استقالل در يادگيري تحليلي، ميزان رشد مسئوليت

ميزان رشد انگيزش و عالقه به يادگيري، ميزان رشد خالقيت، ميزان پيشرفت درسي 
  .آموزان بودي نگرش، دانش طهحي

آموزان پسر پايه سوم ابتدايي منطقه دو تهران با استفاده از فرمول دانش از جامعه
اي و تقسيم گيري خوشه  نمونه انتخاب و اطالعات با استفاده از روش نمونه 384كوكران 
دآوري ابزار گر. آزمون گردآوري و تحليل گرديدآزمون و پسها در دوگروه پيشنمونه
كرانباخ  آلفاي روشاستفاده از  كه اعتبار آن با) 1395( سؤالي بهرنگي 70پرسشنامه  هاداده

كاربردي، به  پژوهش از نوع. و روايي آن از طريق پانل استادان و خبرگان تعيين شده بود
شيوة پيش آزمون و پس آزمون،  هصورت نيمه تجربي داراي گروه كنترل با سنجش ب
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ها با ضريب همبستگي پيرسون و آزمون فرضيه spssاده از نرم افزار ها با استفتحليل داده
  .نجام شدا

  
  ها يافته

براي بررسي پيش فرض طبيعي بودن توزيع نمرات، ابتدا : طبيعي بودن توزيع نمرات
آماره آزمون براي چولگي . چولگي و كشيدگي براي متغيرهاي تحقيق محاسبه گرديد

چون مقدار چولگي و . محاسبه گرديد 0.438آزمون و براي پس  0.284براي پيش آزمون 
قرار دارد پس احتماالً از توزيع نرمال ) -2و+ 2(كشيدگي براي متغيرهاي تحقيق در بازه 

ويلك استفاده -ها از آزمون شاپيرو براي اطمينان كامل از نرمال بودن داده. برخوردارند
  .گرديد

  طبيعي بودن توزيع نمرات 1جدول 
  ويلك- ون شاپيروآزم KS آزمون  
سطح معني درجه آزادي آماره  

  داري
سطح معني   آماره

  داري
  درجه آزادي

  167  0.00  0.707 0.00 167 0.284  پيش آزمون
  167  0.00  0.776 0.00 167 0.438  پس آزمون

 
 لوين آزمون -هاي آزمودني همگوني واريانس  

يا (آزمون لوين . استفاده كرد لوين آزموناز  توان ميبراي آزمودن يكساني واريانس 
را در تمام سطوح متغير مستقل  ها واريانس، فرضيه آماري يكساني پراكندگي )لوِن

تخطّي از  دهنده نشان )P< ./05در (رد فرضيه صفر . دهدقرار مي موردسنجش
توان از بيشينه را مي F شاخص آماري. نابرابري پراكندگي واريانس است فرض پيش
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-واريانسل هاي تحليبا روش توان ميطريق روش آنووا بدست آورد و آزمون لوين را 

.انجام داد  Explore  هاي مستقل وآزمون تي گروه) آنووا( راهه يك

روابط بين متغيرها ازنرمال بودن چند متغيره برقرار باشد،  فرض پيشزماني كه 
بنابراين، يكساني پراكندگي ارتباط قدرتمندي با. يكساني پراكندگي برخوردار است

، شايد بهتر باشد كه پيش از بررسي برابريرو ناز اي. توزيع نرمال دارد فرض پيش
در. ، ابتدا تخطّي از نرمال بودن را بررسي و در صورت امكان اصالح كردها واريانس

.اصالح كرد ها دادهتوان آن را با تبديل صورت ناهمگني پراكندگي مي

آزمون لوين 2جدول 
آزمون يكساني پراكندگي

df2 df1سطح معناداري  آماره لون درجه آزادي
148121.0360.419پيش آزمون
147121.0580.419پس آزمون

- است، پي مي 0.05چون مطابق جدول سطح معني داري در آزمون لوين بيشتر از 

.ها از تجانس برخوردار است توان گفت واريانس گروه
لتعام Fبراي اثبات همگوني شيب رگرسيون بايد مقدار: همگوني شيب رگرسيون

)P<0.05(بين متغير هم پراش و مستقل را حساب كرد، اگر اين شاخص معنادار نباشد 
.اين پيش فرض رعايت شده است
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همگوني شيب رگرسيون 3جدول 
متغير وابسته پس آزمون

مجموع  منبع
نوعمربعات

III

سطح معني F مجذور ميانگين درجه آزادي
داري

  0.052  1.611 .534 22 11.752مدل اصالح شده
مبدا از   0.000  1116.895 370.286 1 370.286عرض

آزمون پس 0.257  1.204 0.399 21 2.018گروه
 2.018 141 46.746خطا

 164 64048.500مجموع
مجموع تصحيح

شده
58.498 163 

باشد كه معنادار مي1.611تعامل متغير مستقل و هم پراش  Fمطابق جدول مقدار 
توان نتيجه گرفت كه فرض صفر مورد قبول و فرضيه؛ بنابراين مي)P<0.05(نيست 

.مقابل رد شده و پيش فرض همگوني شيب رگرسيون رعايت شده است

 خطي بودن همبستگي متغير همپراش و متغير مستقل
را) covariate(متغير هم پراش  تأثير Fبا توجه به جدول، رديف سوم مقدار 

است از سطح) 0.015(معنادار است چون احتمال آن  Fاين مقدار  6.087دهد،  نشان مي
كوچكتر است، در نتيجه همبستگي متغير همپراش و مستقل رعايت شده 0.05معنادار 
.است
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خطي بودن همبستگي متغير همپراش و متغير مستقل 4جدول 
متغير وابسته پس آزمون

- مجموع  منبع

مربعات نوع
III

سطح معني F ميانگينمجذور درجه آزادي
داري

  a11.752 22 0.534 1.611  0.052مدل اصالح شده
مبدا از   0.000  1116.895 370.276 1 370.286عرض

آزمون پيش   0.015  6.087 2.018 1 2.018گروه
 2.018 141 46.746خطا

 164 64048.500مجموع
مجموع تصحيح

شده
58.498 163 

الگوي تأثيربراي پاسخ به سؤال تحقيق و بررسي : اريانسخروجي اصلي تحيلي كوو
مديريت آموزش در گروه آزمايش و گروه كنترل كه از سناريوي الگوي مديريت

)رديف چهارم جدول(ها در درس رياضي سوم دبستان استفاده شد،  آموزشي توسط رنگ
تأثير Fدار گيرد كه مق كه خروجي اصلي تحليل كوواريانس است، مورد توجه قرار مي

تركوچك 0.05از سطح معني داري ) 0.000(و چون احتمال آن ) 8.949(گروه مستقل 
پيش آزمون اختالف تأثيربه اين معني كه پس از خارج كردن . است پس معنادار است

معناداري در گروه پس آزمون وجود دارد؛ فرض صفر ما مبني بر معنادار نبودن اختالف
آزمايش و گروه گواه بود و فرض يك ما مبني بر معنادار بودنميانگين بين دو گروه 

اختالف ميانگين ميان دو گروه كه با توجه به نتايج بدست آمده فرض صفر رد و فرض
.شد تأييديك مبني بر معنادار بودن اختالف ميانگين 
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آزمون متغير وابسته 5جدول 
متغير وابسته پس آزمون

مربعاتمجموع  منبع
IIIنوع 

درجه
آزادي

معني سطح F مجذور ميانگين
داري

  a11.752 22 0.534 1.611  0.052مدل اصالح شده
مبدا از   0.000  1116.895 370.276 1 370.286عرض

آزمون پيش 0.257  1.204 0.399 21 2.018گروه
19.14792.1278.9490.000گروه
 141 46.746خطا

 164 64048.500مجموع
وع تصحيحمجم
شده

58.498 163 

 ميانگين نمرات بدست آمده حاصل از اجراي آزمايش الگوي مديريت
آموزشي

آزمايش الگوي مديريت آموزشي 6جدول 
ميانگين نمره قبل از انجام تعداد

آزمايش
ميانگين نمره بعد

انجام آزمايش
  19.75 18.88 163گروه آزمايش
  17.67 17.53 167گروه كنترل

شود ميانگين نمرات گروه آزمايش قبل از همانطور كه در جدول باال مشاهده مي
صدم با اختالف 17.53و ميانگين نمرات گروه كنترل  18.88اجراي الگوي تدريس 

بعد از اجراي آموزش در دو گروه كنترل و آزمايش. باشدمي 1.35ميانگين نمرات 
صدم ارتقا 17.67يانگين نمرات گروه كنترل و م 19.75ميانگين نمرات گروه آزمايش به 
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الگو در افزايش تأثيرصدم در پس آزمون نشانه  2.08تفاوت ميانگين نمرات . يافت
.نمرات است

 يرهدو متغ يها تحليل
توصيف متغيرهاي پژوهش، به تحليل و متغيره تك هاي  قسمت، پس از تحليل ينا

متغيرهاي همه سنجش مقياس كه  ناي هب وجهت با. پردازد  روابط دو به دوي متغيرها مي
ها، از  آن دوي به دو روابط تحليل براي باشد،  مي چند ارزشي اي  رتبه حاضر پژوهش
.شداستفاده  اسپيرمن اي  رتبه همبستگي ضريب

ميزان دقت با ، خودبرانگيختگي، توانايي ارتباط و همكاري همبستگي 7جدول 
نده، انگيزش و عالقه به يادگيري، رشد خالقيت،گروهي، مسئوليت پذيري يادگير
معلمان رياضي سوم ابتدايي  ي نگرشيپيشرفت در حيطه

خود
برانگيختگي

توانايي
ارتباط
گروهي

پذيريمسئوليت
يادگيرنده

انگيز
ش

يادگير
ي

رشد
خالق
يت

درسي پيشرفت
درحيطه
نگرش

ميزان
دقت

ضريب
همبستگي

0.605 0.301 0.412 0.422  0.776   0.764  

سطح معني
)sig(داري 

0.00 0.00 0.00 0.00  0.00   0.00  

تعداد
مشاهدات

157 157 157 157  157  157  
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با توجه به جدول باال ميزان دقت با متغيرهاي ميزان خود برانگيختگي، توانايي
پذيري يادگيرنده، انگيزش و عالقه به يادگيري،ارتباط و همكاري گروهي، مسئوليت

- تأييد مي 05/0داري ي نگرش در سطح معنيخالقيت و پيشرفت درسي در حيطهرشد 

توان گفت در جامعه مورد بررسي ميزان دقتاطمينان مي% 95شود؛ به عبارت ديگر با 
اين همبستگي مثبت و با توجه به مقادير آن. باشدآموز با هرشش متغير، همراه ميدانش

ي نگرشي درالقيت و پيشرفت درسي در حيطهدر متغيرهاي خود برانگيختگي، رشد خ
-و در متغيرهاي توانايي ارتباط گروهي، مسئوليت. شود حد متوسط به باال ارزيابي مي

.شودپذيري يادگيرنده و انگيزش و عالقه به يادگيري در حد متوسط به پايين ارزيابي مي

اري گروهي،ميزان خودبرانگيختگي با توانايي ارتباط و همك همبستگي 8جدول 
مسئوليت پذيري يادگيرنده، انگيزش و عالقه به ياد گيري، رشد خالقيت، پيشرفت در

حيطه نگرشي
توانايي
ارتباط
گروهي

- مسئوليت

پذيري
يادگيرنده

انگيزش
يادگيري

رشد
خالقيت

درسي پيشرفت
درحيطه نگرش

ضريب
همبستگي

0.372 0.422 0.374 0.319  0.817  

خود
برانگختگي

ح معنيسط
)sig(داري 

0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  

تعداد
مشاهدات

157 157 157 157   157  

با توجه به جدول باال خود برانگيختگي با متغيرهاي توانايي ارتباط و همكاري
پذيري يادگيرنده، انگيزش و عالقه به يادگيري، رشد خالقيت وگروهي، مسئوليت
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شود؛ به عبارتتأييد مي 05/0داري ر سطح معنيي نگرش دپيشرفت درسي در حيطه
توان گفت در جامعه مورد بررسي خود برانگيختگي با هرپنجاطمينان مي% 95ديگر با 

اين همبستگي مثبت و با توجه به مقادير آن در متغير پيشرفت. باشدمتغير، همراه مي
در متغيرهاي تواناييو . شود ي نگرش در حد متوسط به باال ارزيابي ميدرسي در حيطه

پذيري يادگيرنده وانگيزش و عالقه به يادگيري درارتباط و همكاري گروهي، مسئوليت
.شودحد متوسط به پايين ارزيابي مي

پذيريميزان توانايي ارتباط و همكاري گروهي بامسئوليت همبستگي - 9جدول 
ي نگرشيدر حيطه يادگيرنده، انگيزش و عالقه به يادگيري، رشد خالقيت، پيشرفت

مسئوليت پذيري
يادگيرنده

انگيزش
يادگيري

رشد
خالقيت

درسي پيشرفت
درحيطه
نگرش

توانائي
ارتباط و
همكاري
گروهي

همبستگي   0.374 0.705 0.564ضريب
0.373  

سطح معني داري
)sig(

0.00  0.00 0.00  0.00  

مشاهدات  157  157 157 157تعداد

پذيريتوانايي ارتباط و همكاري گروهي با متغيرهاي مسئوليت 9وجه به جدول با ت
يادگيرنده، انگيزش و عالقه به يادگيري، رشد خالقيت و پيشرفت درسي در حيطه ي

تواناطمينان مي% 95شود؛ به عبارت ديگر با تأييد مي 05/0داري نگرش در سطح معني
باط و همكاري گروهي با هر چهار متغير، همراهگفت در جامعه مورد بررسي توانايي ارت

پذيرياين همبستگي مثبت و با توجه به مقادير آن در متغيرهاي مسئوليت. باشدمي
و در. شود يادگيرنده و انگيزش و عالقه به يادگيري در حد متوسط به باال ارزيابي مي
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ط به پاييني نگرش در حد متوسمتغيرهاي رشد خالقيت و پيشرفت درسي در حيطه
.شودارزيابي مي

مند بهپذيري يادگيرنده با انگيزش و عالقهميزان مسئوليت همبستگي 10جدول 
يادگيري، رشد خالقيت، پيشرفت در حيطه نگرشي

- انگيزش

يادگيري
پيشرفت درسي حيطه  رشد خالقيت

نگرش
مسئوليت
پذيري

يادگيرنده

همبستگي  0.527  0.537 0.757ضريب
sig( 0.00 0.00  0.00(داريسطح معني

مشاهدات   157  157 157تعداد

پذيري يادگيرنده با متغيرهاي انگيزش و عالقه بهبا توجه به جدول مسئوليت
05/0داري ي نگرش در سطح معنييادگيري، رشد خالقيت و پيشرفت درسي در حيطه

امعه مورد بررسيتوان گفت در جاطمينان مي% 95شود؛ به عبارت ديگر با تأييد مي
اين همبستگي مثبت و با توجه. باشدپذيري يادگيرنده با هرسه متغير، همراه ميمسئوليت

.شود به مقادير آن در همه  متغيرها در حد متوسط به باال ارزيابي مي

ميزان انگيزش و عالقه به يادگيري با رشد خالقيت، پيشرفت همبستگي -11جدول 
در حيطه نگرشي

پيشرفت درسي حيطه نگرش قيترشد خال
انگيزش و
عالقه به

يادگيري

0.460 0.578 ضريب همبستگي
sig( 0.00 0.00(سطح معني داري

  157 157تعداد مشاهدات
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با توجه به جدول باال انگيزش و عالقه به يادگيري با متغيرهاي رشد خالقيت و
شود؛ به عبارتتأييد مي 05/0داري ي نگرش در سطح معنيپيشرفت درسي در حيطه

توان گفت در جامعه مورد بررسي انگيزش و عالقه به يادگيرياطمينان مي% 95ديگر با 
اين همبستگي مثبت و با توجه به مقادير آن در متغير رشد. باشدبا هر دومتغير ،همراه مي

و در متغير پيشرفت درسي در حد. شود خالقيت در حد متوسط به باال ارزيابي مي
.شودمتوسط به پايين ارزيابي مي

ميزان رشد خالقيت با پيشرفت در حيطه نگرشي همبستگي 12جدول 
ي نگرشيپيشرفت درسي در حيطه

0.516 ضريب همبستگي  رشد خالقيت
sig( 0.00(سطح معني داري

157 تعداد مشاهدات

يي در حيطههمبستگي متغير رشد خالقيت با پيشرفت درس 12با توجه به جدول 
تواناطمينان مي% 95شود؛ به عبارت ديگر با تأييد مي 05/0داري نگرشي در سطح معني

ي نگرشي، همراهگفت در جامعه مورد بررسي رشد خالقيت با پيشرفت درسي در حيطه
اين همبستگي مثبت و با توجه به مقادير آن در حد متوسط به باال ارزيابي. باشدمي
.شود مي

گيرينتيجه 
تلفيق طرح و رنگ در الگوي مديريت تأثيرهاي اين پژوهش در خصوص در نهايت يافته

دهد كه كاربرد تلفيق طرح و نشان مي ،آموزان پايه سوم دبستان بر يادگيري رياضي دانش
آموزان سوممعناداري بر يادگيري رياضي دانش تأثيررنگ در الگوي مديريت آموزش، 
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تأثيربنا بر تحقيقات متعدد در پيشينه اين تحقيق . سنتي داردابتدايي نسبت به روش 
استفاده از الگوي مديريت آموزش در عناصر مختلفي از آموزش و يادگيري در

اين تحقيق نيز نشان داد كه استفاده از. موضوعات مختلف درسي مشخص شده است
داري بر يادگيريمعنا تأثيرتواند با تلفيق با طرح و رنگ الگوي مديريت آموزش مي

اين تلفيق موجب افزايش ميزان پيشرفت تحصيلي، تأثيرعالوه بر آن . رياضي بگذارد
فضايل پرورشي، دقت، خودبرانگيختگي براي اقدام به تفحص و پژوهش، توانايي ارتباط

،»پذيري يادگيرنده مسئوليت«، »استقالل در يادگيري تحليلي«و همكاري گروهي، رشد 
آموزاني شد كه با الگوي تلفيقي، در دانش»خالقيت«، »قه به يادگيريانگيزش و عال«

آموزان نسبتات بر فضائل اين دانشتأثيرتفاوت يادگيري و . آموزندمذكور رياضي را مي
نتايج. طور معناداري بيشتر استبينند به ي معمول آموزش ميآموزاني كه بشيوهبه دانش

در حاالت رفتاري و رواني افراد با نتايج تحقيقاتها رنگ تأثيراين پژوهش درباره 
در اهميت مراحل اجراي] 4[هاي بهرنگيگذشته در باره مديريت آموزش و پژوهش

]5[آباديها در الگوي مديريت آموزش در افزايش يادگيري، و نظر عينهاي رنگشناسه
افزايش در مزاياي كار با الگوهاي تدريس در توقف صحبت  بدون وقفه معلم، و

در اهميت فراخواندن حضور] 9[كارآمدي و انگيزش فراگيران در يادگيري، نظر كيامنش
آموزان بهدر ايجاد نگرش مثبت دانش] 6[زادهآموزان در جران يادگيري، قليفعال دانش

ها به لحاظ عاطفي بر يادگيريدروس تحصيلي، و نظر عناصري در نقش اساسي زنگ
ارد و اطمينان خاطر نسبت به استفاده تلفيقي از طرح ورنگ درآموزان همخواني ددانش

.نمايدالگوي مديريت بر آموزش رياضي را محرز مي
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