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پذیری ضرب و یادگیری معنادار با استفاده از الگوی ارتقاء کیفیت آموزش خاصیت توزیع

 دهنده) درس پژوهی(تدریس پیش سازمان

 2، مریم مکی آبادی8حجت افتخاری
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 چکیده  

های درسی، پژوهش مشارکتی در کالس درس و های سیاست گزاران آموزشی و مجریان برنامهیکی از دغدغه

بازبینی مداوم الگوهای ذهنی  مدرسه است. درس پژوهی روشی برای اصالح شیوه آموزش و الگوی عملی برای

-و بازاندیشی مشارکتی عمل کارگزاران آموزشی است. پژوهش حاضر با هدف  ارتقاء کیفیت آموزش خاصیت

سوم انجام شد. روش پژوهش  دهنده پایهسازمانتدریس پیشمعنادار با استفاده از روشپذیری و یادگیریتوزیع

 51آموزان پایه سوم آموزشگاه شهدای مشکان ) دو کالس دانش حاضر، درس پژوهی بود. پژوهش حاضر بر روی

در این مدرسه مشغول به تحصیل بودند، انجام گرفت و   89-81ریز که در سال تحصیلینفره( شهرستان نی 51و 

های کیفی شامل مشاهده فعال دو کالس درس ریاضی پایه سوم در های کمی و کیفی استفاده شد. دادهاز داده

ابی به یبا معلمان جهت درک تاثیر درس پژوهی بر ارتقاء کیفیت آموزش و دست درس پژوهی، مصاحبهفرایند 

ه آموزان پایها، خودارزیابی معلمان، نظرات ناظران و ارزیابان بیرونی و دانشیادگیری معنادار، بررسی طرح درس

ج های کمی شامل نتایپذیری ضرب است. دادهها از خاصیت توزیعپژوهی بر یادگیری آنسوم در مورد تاثیر درس

پذیری توزیعجهت آموزش با کیفیت مفهوم خاصیت پژوهی بود.آزمون ریاضی پایه سوم قبل و بعد از اجرای درس

های ترکیبی اعداد و توانمندی آنان های نظام دار و جمعآموزان درباره جمعهای دانشدانستهضرب، توجه به پیش

ها برای پیدا کردن نقطه شروع تدریس و استفاده از این مفاهیم به شده ضربهای آموختهتها و خاصیدر ضرب

لب سازی مفهومی مطاای و نمایشی موجب تحکیم ساختارشناختی و یکپارچههای مقایسهدهندهسازمانعنوان پیش

ها با یری خود و همکالسیشود. همچنین شوق و انگیزه نسبت به یادگمعنادار و تلفیقی این مبحث میو یادگیری

، آموزشینوینهایارائه وسایل مختلف به ویژه وسایلی که در زندگی روزمره کاربرد دارند، استفاده از فناوری

سنجی در تدریس توسط های کوچک و استفاده از خودسنجی و همسالاستفاده از نمایش خالق، کار در گروه

عنادار مآموز و ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری شارکت فعال دانشآموزگار در سطح باالیی حفظ شد؛ که موجب م

بندی و نظارت سازنده بر عملکرد آموزان در حین انجام کار گروهی و گروههای یادگیری دانششد. توجه به سبک

 شود.آموزان میگروهی ها در دانشپذیری به یادگیری خود و همها موجب تقویت حس مسئولیتگروه

 .خاصیت توزیع پذیری، یادگیری معنادار، دهنده روش تدریس پیش سازمان ،: درس پژوهیها واژهکلید 
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 مقدمه

ترین عضو نظام تعلیم و تربیت هستند. چنان که هیچ گونه تغییر و تحولی در معلمان، اساسی امروزه         

 آموزان و متربیان، ریشهذهن و ضمیر دانشتربیت، نمی تواند بدون اجازه آموزگار پا در کالس درس بگذارد و در 

-های آموزشی پذیرفته شده و متاثر از روش(. در عین حال، بسیاری از شیوه4002، 5بدواند و ثمر دهد )کورتاجن

ند؛ اما در کهای سنتی رفتارگرایانه هستند که در اصل تدریس را بیان میهای تدریس گذشته و مبتنی بر دیدگاه

آموزان هایی که دانشها و تواناییهای فوق در پرورش داناییآموزان در حالی که روشه دانشانتقال اطالعات ب

(. بنابراین نیاز به تغییر و دگرگونی در 5811برای زندگی روزانه خود نیاز دارند، ناموفق بوده است )آقازاده، 

 (. 5889و افتخاری،  های تدریس و گذر از تدریس سنتی به تدریس نوین، ضرورت دارد)افتخاریروش

های درسی بیش از پیش مورد توجه قرار امروزه پژوهش عملی و کاربردی در به اجرا در آوردن برنامه       

یزان ر(. یکی از رویکردهایی موثر که در سالیان اخیر توجه بسیاری از برنامه5889پور و پورشافعی، گرفته است)فرج

ی درس پژوهی است. نظام آموزشی ژاپن این روش را برای توسعه آموزشی و درسی را به خود جلب کرده،

های آموزشی از جمله آمریکا، استرالیا، انگلستان و ای ابداع و فرهنگ سازی کرد و به سرعت در نظامحرفه

(. درس پژوهی مدل ژاپنی پژوهش مشارکتی معلمان 5882کشورهایی مانند ایران گسترش پیدا کرد )سرکار آرانی، 

ای معلمان است. درسه و کالس درس برای بهسازی مستمر آموزش، غنی سازی یادگیری و پرورش حرفهدر م

این پژوهش، پژوهشی است که بر چرخه یادگیری گروهی، کیفی، مشارکتی و مداوم کارگزاران آموزشی شامل 

ل آموزشی معلمان در ابتدا مسائ ها، استوار است. در این روش،تبیین مساله، طراحی، عمل، بازاندیشی و بازبینی یافته

مدرسه را از طریق آسیب شناسی بالینی بررسی کرده و سواالت پژوهش در کالس درس را تبیین نموده، سپس 

کنند و آنگاه آن را به اجرا گذارده و سپس به ارزیابی طرحی برای انجام پژوهش مشارکتی در آموزش پیشنهاد می

ند و در کاین فرایند، یادگیری از یکدیگر را به صورت مشارکتی سازماندهی می پردازند.و بازبینی فرایند عمل می

ترش ای در مدارس و گسعمل ظرفیت مدارس را برای گسترش یادگیری سازمانی، تولید و به کارگیری دانش حرفه

ی مکانی شود، یعندهد. از این طریق مدرسه به سازمان یادگیرنده تبدیل میظرفیت تغییر خود پایدار را افزایش می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (.                                                                                                                           5815ها است)سرکار آرانی، آموز و اولیای آنکه محل رشد مدیر، معلم، دانش

های مختلف، یکسان پایهکه موضوع آموزش و پژوهش برای معلمان  تر، زمانیهای پیشرفتهدر شکل          

دهد چگونه یک مفهوم در مقاطع پژوهی روش قدرتمندی است که به معلمان نشان میهای درساست؛ ایجاد تیم

هد که گرد هم بیایند، اهداف خود خوا(. درس پژوهی از معلمان می4052، 4یابد)لوییز و هاردمختلف پرورش می

های کوچک با هم همکاری کنند و تالش برای رسیدن به اهداف دروس داشته را شناسایی کنند، در گروه

ترین روش تدریس متناسب با  (. پروژه درس پژوهی حاضر، در صدد استفاده از مناسب5888، 8باشند)یوشیدا

                                                           
1  -korthagen 
2 - Lewis and Hurd 

3- Yoshida  
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سازی مفاهیم و یادگیری معنادار  به دانش آموزان در جهت یکپارچههای آموزگار و موضوع و استفاده از توانمندی

ای در ساخت دانش داشته و ای است که فراگیران از چرخه آموزش لذت ببرند و در این فرایند سهم فزایندهشیوه

 های کوچک  هم افزایی علمی و احترام متقابل را عادت همیشگی خود سازند.با شرکت فعال در گروه

 هش در یازده مرحله اجرا گردید:این پژو

 

 مرحله اول: تشکیل تیم درس پژوهی

های مختلف ابتدایی را داشتند، اعضای با عنایت به اینکه معلمان مدرسه مورد نظر تجربه تدریس در پایه     

معلم  مند انتخاب شدند که برای انجام این درس پژوهی راهبر آموزشی، مدیر،گروه درس پژوهی از معلمان عالقه

 پایه دوم، دو آموزگار پایه سوم، آموزگار پایه چهارم، پنجم و ششم اعالم آمادگی کردند.

 

 و انتخاب موضوع مرحله دوم: بیان مساله

های حضور ریاضی را در اغلب شاخه امروزه تمام علوم به نحوی با ریاضیات پیوند خورده است و         

تربیت پوشیده نیست که بسیاری  یک از فعاالن ریاضی در عرصه تعلیم و این وجود بر هیچ توان دید. بادانش می

همراه با ترس و وحشت  ریاضی دچار مشکل هستند و حتی این درس برای آنان آموزان در یادگیریاز دانش

رین د، بیشتق آممشکل انجام محاسبات است که اگر بتوان بر این مسأله فای مشکل بزرگ ریاضی در مدارس .است

 (.4008، 2د)فالک و باندرسمی تحصیل ریاضی در سطح ابتدایی به انجام هدف

رغم اهمیت این درس، دیده های مهم و بنیادی دوران تحصیل است، ولی علیدرس ریاضی یکی از درس      

یکی عالقه و گاهی اوقات بیزار هستند و این امر خود آموزان نسبت به یادگیری آن بیمی شود که برخی از دانش

گردد. یکی از دالیل عمده ای که باعث تنفر و بیزاری دانش آموزان از عوامل افت تحصیلی در درس محسوب می

یادگیری -شود مربوط به فقدان تنوع در ارائه مفاهیم درس ریاضی و الگوهای یاددهیاز درس ریاضیات می

های پیشرفته تفاوت عمده ا ریاضی کشوراگرچه ریاضیات در مدارس ایران از نظر محتوا ب(. 4004، 1است)بهزاد

ها متفاوت است) ای ندارد، ولی از حیث انتخاب هدف، رویکرد راهبرد، روش و فنون آموزش ریاضیات با آن

 (.4002، 2یزدچی

اند یا برای کنند که از فعالیت های خود به دست آوردهای)موضوعی( را انتخاب میمعموال معلمان مساله        

از اصول و مفاهیم  یکی (.4052)بختیاری و مصدقی نیک،  هایی ایجاده کرده استشان دشواریآموزاندانش 

معلمان بوده و اغلب به دلیل کمبود  انجام عمل ضرب است که آموزش آن از مشکالت همیشگی محاسبات ریاضی

مل پاسخگویی آنان ع آموزان در یادگیری و سرعتهای فردی دانشاز جمله تفاوت وقت و مشکالت دیگری

آمـوزان هم اکنون دانش(. 4054، 9) لیودانندحفظ کردن جدول ضرب می کنند و یاددهی آن را صرفاتالشی نمی

مفهومی است که برای  گیرند. عملیـات ضربشوند و جـدول ضرب را فرا میمی در دبستان با مفهوم ضرب آشنا

دارند و گاهی  بسیار یادگیری و یادسپاری آن نیاز به تکرار و تمریننیست و برای  کودکان به سادگی جمع و تفریق

های سنتی با روش(. 4001، 1)بوریچ، وب، دربی و مک لوقینشوندمی از انجام تمرینات به صورت معمول خسته
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انجام  به نحو مطلوبی آموزانخطیر آموزش را برای عموم دانشی ند وظیفهانتوانسته وجود تجربه سالیان متمادی،

ای شراکت دارند، بایستی چاره ضرب نیز فرایندی است دو سویه که معلم و فراگیر هر دو از آنجا که آموزش. دهند

گیری یادگیری کاسته شود و با بهره های چند حسی از سختیمناسب و به کارگیری شیوه هایاندیشید که با آموزش

داشته و باعث مانایی و دوام  آموزان به یادگیرییش رغبت دانشبدیع تأثیر مثبتی در افزا از روش های مبتکرانه و

 د.های آنان گردآموخته

ماند ای در زندگی او میتقریبا تا آخر عمر گره باز نشده بنابراین اگر کسی در یادگیری ضرب دچار مشکل شود، 

ها همراه با لذت و برای ولی اگر این یادگیری همیشه در برخورد با مسائل ریاضی دچار مشکل خواهد بود، و

آموزان خواهد ماند و هرگز از یاد دانش های جالب و به یادماندنی در ذهنهباشد، به عنوان خاطر فراگیر خوشایند

 5(.5888)رستگارپور و حسینی، نخواهد رفت

نقص کمبودهای ناشی از  پاسخی برای پر کردن خالءهای یادگیری، رفع مشکالت و محققان همواره به دنبال 

آور کننده و کسالتخسته اند که تمرینات روزمره،هایی بودهاند. آنها به دنبال راهبوده در فرایند یادگیری و تدریس

ی آموزان تغییر دهند. درس پژوهی با توجه به تاثیرات مثبتلذت بخش برای دانشرا به تجربیات یادگیری تعاملی و

 تواند در این زمینه بسیار مفید و اثر بخش باشد.یادگیری دارد می -که بر روی فرایند یاددهی

ا هبا برگزاری جلسات متعدد و با عنایت به گزارشات آموزگاران، تجربیات راهبرآموزشی از بازدید کالس        

آموزشگاه،  چهار موضوع به عنوان موضوعات پیشنهادی در  ی و جلسات شورای آموزگاران سنوات گذشته

میزان موافقت اکثریت اعضای گروه مطابق درصد نهایی انتخاب موضوع مطرح شد و با توجه به  یجلسه

 توزیع پذیری ضرب انتخاب گردید: نمودارهای زیر موضوع خاصیت
 

 ( از میان موضوعات پیشنهادی کدام موضوع را انتخاب می کنید؟5جدول)

 درصد توافق تعداد موافق موضوع

 10% 2 ضرب در پایه سوم 

 5421% 5 تقسیم در پایه چهارم 

 5421% 5 حس بینایی در پایه پنجم 

 41% 4 تقسیم اعشاری پایه ششم 
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 ( در بین موضوعات مربوط به ضرب کدام یک چالش برانگیز  است؟4جدول)

 درصد توافق تعداد موافق 

 5421% 5 مفهوم ضرب

 5421% 5 خاصیت جابه جایی

 91% 2 خاصیت توزیع پذیری

 

 روش شناسی پژوهش

آموزان پایه سوم آموزشگاه شهدای روش پژوهش حاضر، درس پژوهی بود. پژوهش حاضر بر روی دانش     

در این مدرسه مشغول به تحصیل   89-81ریز که در سال تحصیلینفره( شهرستان نی 51و  51مشکان ) دو کالس 

های کیفی شامل مشاهده فعال دو کالس درس داده های کمی و کیفی استفاده شد.بودند، انجام گرفت و از داده

با معلمان جهت درک تاثیر درس پژوهی بر ارتقاء کیفیت آموزش  ریاضی پایه سوم در فرایند درس پژوهی، مصاحبه

ها، خودارزیابی معلمان، نظرات ناظران و ارزیابان بیرونی و یابی به یادگیری معنادار، بررسی طرح درسو دست

ای هپذیری ضرب بود. دادهها از خاصیت توزیعپژوهی بر یادگیری آنپایه سوم در مورد تاثیر درس آموزاندانش

پژوهی بود. با توجه به نتایج آزمون میزان کمی شامل نتایج آزمون ریاضی پایه سوم قبل و بعد از اجرای درس

 فت.آموزان قبل و بعد از اجرای درس پژوهی مورد بررسی قرار گریادگیری دانش

 

 مرحله سوم: تعیین اهداف و سواالت پژوهش

مطرح  کند؛پژوهی دنبال میپس از طی فرایند انتخاب موضوع، سواالت پژوهش بر اساس اهدافی که پروژه درس

 شد:

 چگونه می توان خاصیت توزیع پذیری ضرب را باکیفیت به دانش آموزان آموزش داد؟-5

 شناختی پیشین دانش آموزان پایه سوم مرتبط کرد؟ چگونه می توان توزیع پذیری را با ساخت-4

 چگونه می توان لذت یادگیری و کشف پاسخ را در دانش آموزان تقویت کرد؟-8

توان احساس مسئولیت نسبت به یادگیری خود و دیگران را در دانش آموزان تقویت و آنان را به چگونه می -2

 کار گروهی مشتاق تر کرد؟

تدریس پیش سازمان دهنده تدریس شده با کالسی دانش آموزان در کالسی که با روشآیا میانگین نمرات  -1

 تدریس تلفیقی به کاربرده شده است، تفاوت دارد؟که روش
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 مرحله چهارم: بررسی موضوع

پس از تعیین اهداف و سواالت، از اعضای گروه درخواست شد تا پیرامون موضوع به مطالعه منابع مختلف        

بپردازند و خالصه مطالب استنباط شده را در جلسه به اشتراک بگذارند. همچنین از دو آموزگار پایه سوم در 

ریاضی بررسی نمایند و گزارش خود را در خواست شد تا ارتباط طولی موضوع را در پایه های قبل و بعد کتب 

 اختیار اعضای گروه قرار دهند. 

 

 مرحله پنجم: تدوین طرح درس

در این مرحله با توجه به مطالعات انجام داده و تجارب پیشین اعضای گروه به تدوین طرح درس جهت          

القانه از تمامی اعضا درخواست شد ریزی خاجرا در کالس درس پرداختند. در پژوهش حاضر جهت انجام برنامه

نکات قوت و  ها بررسی شد وای تمامی طرح درستا طرح درس مورد نظر خود را طراحی کنند. سپس در جلسه

مورد توافق اعضای گروه، توسط منشی یادداشت شد. در نهایت طرح درسی برگرفته از افکار تمامی گروه انتخاب 

دمان ی چیآموزان و چگونگی استفاده از تابلو کالس بحث شد و نقشهدانشی چینش شد. همچنین در مورد نحوه

ر تی استفاده صحیح و مفیدتر از تابلو طراحی گردید تا اعضای گروه متعهد به انجام هر چه با کیفیتکالس و نقشه

 آن باشند.

 

 مرحله ششم: آموزش درس و مشاهده آن

گردید و مدیر تیم وظایف اعضا را با توجه به عالیق و تجارب در این مرحله برای تدریس زمانی مشخص        

 هایگر فعالیت و واکنشهای معلم، مشاهدهگر فعالیت و واکنشها اعالم کرد )مجری تدریس، مشاهدهو توانمندی

های از قبل تهیه شده متناسب گر تطبیق طرح درس و اجرا و مجری تدریس اول( و چک لیستدانش آموز، مشاهده

 با نقش اعضا در اختیار آنان قرار گرفت.

 

 مرحله هفتم: ارزیابی تدریس اول

ای پیرامون ارزیابی از آموزش انجام شده برگزار شد. در این جلسه مجری بعد از آموزش درس جلسه        

آموزان و مسائلی که غیرقابل چگونگی اجرای درس، مشکالت کالس درس، یادگیری دانش تدریس در مورد

بینی بود صحبت کرد. سایر اعضا نیز نظر خود را درباره طرح درس اجرا شده و کالس درس بیان کردند. در یشپ

از  ایاین مرحله نقد و بررسی درس انجام شد تا نقاط ضعف و قوت تدریس انجام شده شناسایی شود. خالصه

 نقطه نظرات اعضای گروه در پژوهش حاضر به شرح زیر است:

  آمادگی روانی و عاطفی دانش آموزان و اجرای صحیح روند طرح درستوجه کامل به 

 توجه صحیح به تفاوت های فردی در تمام مراحل تدریس 
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 های کالمی و غیرکالمیبهره صحیح از تشویق 

 هامناسب بودن چینش گروه 

 عدم مدیریت صحیح زمان با توجه به طرح درس برنامه ریزی شده 

  پاک کردن تابلو کالس در هر مرحله و ایجاد مزاحمت عدم توجه به جمع آوری وسایل و

 آموزانوسایل مراحل قبل برای دانش

 آموزانهای دانشعدم توجه کافی به پیش دانسته 

 دادند ولی ها اشتباه انجام میها که گاهی بعضی گروهنداشتن توجه الزم به کار همه ی گروه

 کردند.بازخوردی دریافت نمی

  مورد استفاده در رسیدن به هدف تدریسکیفیت پایین ابزار 

 هاندادن فرصت کافی به دانش آموزان برای تفکر و و جلوگیری از پرورش خالقیت آن 

 

 ی تدریسمرحله هشتم: تجدید نظر در شیوه

ها پس از مرحله هفتم معلمان گروه با توجه به مشاهدات و بازخوردها در درس تجدید نظر کردند. آن        

تا نقاط قوت تدریس قبل را حفظ کنند و تدبیر و تصمیم الزم را برای رفع نقاط ضعف تدریس در  سعی کردند

ان پایه ای که همکارنظر بگیرند و طرح درسی برای تدریس بعد تدوین کنند. در این تدریس با عنایت به مطالعه

 گردید:سوم و راهبر آموزشی داشتند بهره مندی از الگوی پیش سازمان دهنده پیشنهاد 

 و تیجامع انتزاع، از یباالتر سطح در که یریادگی مورد میمفاه از هستند یامقدمه هادهنده سازمان شیپ     

 در که یزئج سپس و یکل میمفاه نیب یمحکم وندیپ که یا گونه به گرددیم ارائه یآموزش امیپ به نسبت تیکل

 (.5821)آزوبل، کند یم جادیا شودیم آورده تازه یآموزش امیپ

 مدارس یآموزش یسنت یهاروش با یاضیر درس آغاز در هادهنده سازمان شیپ ارائه بر یمبتن آموزش روش      

 رسد یکل میمفاه و اصول آخر در و درس اتیجزئ یریادگی به ابتدا در تا خواستندیم آموزان دانش از معلمان که

 درباره ندگانریادگی ایآ که، نیا به نانیاطم کسب و توجه بدون معلم، که میکن دیتأک دیبا اما. است ریمغا بپردازند،

 هتاز درس اتیجزئ آموزش به اقدام دینبا نه؟ ای است کرده کسب قبل از ییهاداده یاضیر دیجد درس موضوع

 رهیزنج که... مثلثات و هندسه حسابان، ،یاضیر مطالب مثل دهد آموزش را یمطلب است ناچار معلم اگر. بپردازد

 ازمانس شیپ ارائه راه از دیبا که اوست، خود ریزنج نیا حلقه نیاول که داندیم معلم خود. ندیآ یم هم دنبال به وار

 ازهت موضوع نیب ارتباط ینوع جادیا به یاضیر مباحث مورد در یاسهیمقا یهادهنده سازمان شیپ ژهیبو هادهنده

 شکل، راه از چه را رندهیادگی ذهن ،یاسهیمقا چارچوب کی ارائه راه از کم دست ای کند اقدام یقبل یهاموضوع و

 حل ثلم یمباحث ژهیبو درس از قبل یاسهایق و مسأله، و ذهن به بیتقر مرتبط یهامثال نمودارها، ،ینیع یالگوها

 دهیچیپ مسائل حل و یریادگی یبرا هادهنده سازمان شیپ یاصل کار. کند جادیا رندهیادگی در یآمادگ ینوع، معادله

 که نیا به یآگاه با هاکالس یشلوغ و وقت کمبود لیدل به معلمان معموال که. است ارتباط جادیا نیهم یاضیر
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 از ای اتیجزئ از ای کرده، فراموش نیتمر و مراجعه عدم لیدل به را یقبل یهاآموخته از یاریبس درصد آموزدانش

 فیضع یکالم لحاظ از که یافراد است داده نشان هاپژوهش که یحال در. ندینمایم سیتدر به شروع اتیکل

 شیپ ارائه ی،اضیر دروس در تازه یهاموضوع تمام مثل ندارند، یذهن سابقه یدرس موضوع مورد در ای هستند،

 ها دهنده سازمان شیپ با را خود درس جلسات که یمعلمان و. دینما یم تر آسان را یریادگی ها دهنده سازمان

 یریادگی به هاآن یآموزش روش و کند یم جلوه داریمعن رندگانیادگی یبرا آنها یدرس تازه مطالب کنند یم آغاز

  .انجامدیم آموزان دانش در یشتریب

بندی کردن مطالب درسی بر دهنده و سازمانتاثیر پیش سازمان"( در پژوهشی با عنوان 4000فرامرزیان)        

سازمان دهنده همراه مطالب درسی باعث یادگیری بیشتر روش ارائه پیش -5به نتایج زیر دست یافت:  "یادگیری

روش  -8شود.بندی کردن مطالب درسی همراه مواد آموزشی باعث یادگیری بیشتر میروش سازمان -4شود.می

 ود.شبندی کردن مطالب درسی منجر به یادگیری بیشتر میدهنده در مقایسه با روش سازمانسازمانارائه پیش

بررسی اثرات طراحی سیستمی مطلب درسی بر تسهیل یادگیری  "( در پژوهشی با عنوان 4000زمانی )          

ه و دهندسازماندست یافته که روش تدریس پیش "دهندهسازمانو کاهش فراموشی با استفاده از الگوی پیش

اه با ثرات بیشتری بود و گروه گوطراحی سیستم در تسهیل یادگیری شاگردان نسبت به کاش فراموشی دارای ا

 روش سنتی در کاهش فراموشی دارای میانگین باالتری بود.

سازمان دهنده و روش سخنرانی در مقایسه اثر الگوی پیش "( در مقاله ای با عنوان4001)5شاه نعمتی و فانی

 "یدختر پایه چهارم ابتدایافزایش یادگیری و وسعت انتقال و رابطه آن با سطح عملکرد تحصیلی دانش آموزان 

دهنده نسبت به روش سخنرانی، یادداری مطلب و انتقال دور یادگیری و سازماندریافتند که استفاده از الگوی پیش

 دهد.عملکرد تحصیلی دانش آموزان را افزایش می

-یادگیری دانش ها دردهندهسازمانبررسی تاثیر پیش "( در پژوهشی با عنوان 5811افروز، کالنتری و نصرتی)

-مانسازآموزان دارند و گروهی که پیشها نقش موثری بر یادگیری دانشدهندهدریافتند که پیش سازمان "آموزان

 ها را دریافت کردند از یادگیری بهتری برخوردارند.دهنده

 شرفت درسای بر پیی مقایسهتاثیر پیش سازمان دهنده "( در پژوهشی با عنوان 5884نژاد و خجسته)عرفانی

-ازمانسداری وجود دارد، یعنی تدریس به روش پیشبین عملکرد دو گروه تفاوت معنی "ریاضی اول دبیرستان

 ای در پیشرفت درس ریاضی اول دبیرستان تاثیر زیاد داشته است.دهنده مقایسه

خالقیت و یادگیری خودراهبر دهنده بر سازمانتاثیر روش پیش "( در پژوهشی با عنوان5888برآفتاب) دهقلی پور

ار دهنده بر بعد سیالی، انعطاف، ابتکسازماندریافتند که روش تدریس پیش "یاسوج دانش آموزان پایه ششم شهر

 و بسط خالقیت و همچنین بر یادگیری خودراهبر تاثیر معناداری دارد.

                                                           
1 Shah Nemati & Fani 
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های اول تا سوم که ارب همکاران پایهبا عنایت به مباحث ایراد شده در انتخاب روش تدریس دوم از تج         

س سازمان دهنده به عنوان روش تدریدرک باالیی از ارتباط طولی مطالب داشتند استفاده شد و روش تدریس پیش

  تدریس دوم انتخاب شد.

 

     مرحله نهم: آموزش و مشاهده طرح درس تجدید نظر شده

 51به جز مجری تدریس اول آن را در کالس درسی با زمانی که طرح درس تجدید نظر شده آماده شد، معلمی 

آموز در حضور سایر اعضای گروه تدریس کرد. در این مرحله از کارشناس آموزش ابتدایی و سرگروه دانش

 آموزشی پایه سوم در جلسه تدریس به عنوان ناظردعوت به عمل آمد.

 مرحله دهم: ارزیابی و بازاندیشی مجدد

در طی یک جلسه حضور بهم رساندند و ضمن بازبینی فیلم، پس از اجرای تدریس دوم همه اعضاء گروه   

سی های تغییر یافته را مقایسه و بررو میزان تفاوت بخش موارد مشاهده شده توسط ارزیابان به بحث گذاشته شد

 کات زیر را برشمردند:همکاران به موفق بودن تدریس دوم اشاره کردند و ن(. 8کردند )جدول شماره 

 .مدیریت صحیح زمان نسبت به تدریس اول رعایت شد 

 اق آموزان داشتند انگیزه و اشتیهای نمایش عروسکی با ارتباطی که حین اجرا با دانششخصیت

 بیشتری در بین فراگیران ایجاد کرد.

 روی  تنوع ابزارها در تدریس دوم کم شد و همین امر باعـث تمرکز بیشتر دانش آموزان

 فعالیتهای یاد دهی یادگیری گردید.

 .استفاده ازتابلو هوشمند در کالس فرایند تدریس را کامل تر کرد 

 بندی و تلفیق آن با ارزشیابی ورودی عالوه بر مدیریت وقت، از شلوغی و با تغییر شیوه گروه

 بی نظمی کالس کاسته شد.

 ارزیابی از خود و همکالسی های  ضمن ارزشیابی معلم در حین تدریس ،دانش آموزان نیز به

 خود پرداختند.)خود سنجی و همسال سنجی(

 موز، از آاستفاده از تکالیف خالق و متنوع، همچنین انتخاب اختیاری نوع تکلیف توسط دانش

 جمله نقاط قوت این تدریس بود.

 ار ک استفاده از بازخوردهای مناسب و به موقع و بهره گرفتن از دفترمدیریت کالسی و پوشه

 موجب بهبود مدیریت کالس درس شد.
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 های طرح درس اول و دوم: تفاوت8جدول

 

 یافته های پژوهش 

    مرحله یازدهم: ارزیابی پرژوه درس پژوهی و بازتاب نتایج آن

پژوهی در نشستی که با حضور همه اعضا و برخی از حامیان گروه برگزار گردید، در پایان مراحل درس        

گروه  یادگیری بیشتر کل فرآیند درس پژوهی از آغاز تا پایان مورد ارزیابی قرار گرفت. این کار با هدف کمک به

ای و تدوین گزارش پروژه صورت گرفت تا ها و دانش حرفهها و ساختن فرضیهو آموختن از دانش و تجربه

ها و مسائل را های آینده در اختیار گروه قرار دهد و کمبودهایی را برای اجرای بهتر و موثرتر درس پژوهینکته

ره به دنبال یافتن پاسخ چند سوال اساسی بودیم که پس از طراحی آشکارتر کند. در طی انجام این پژوهش هموا

 :ها دست یافتیمهای فوق به این نتایج و پاسخو اجرای فعالیت

 آموزان آموزش داد؟پذیری ضرب را باکیفیت به دانشتوان خاصیت توزیعچگونه می -1

های مناسب یادگیری را عمق تکنیکها و در آموزش این مبحث تصمیم برآن بود که با استفاده از روش      

بخشیم به همین خاطر سعی شد از ابزار متنوع در تدریس استفاده شود اما در طی اجرای تدریس اول مشاهده شد 

 کند اما ملموس نبودن ابزار نتایج مورد انتظار را در پی نداشت. که اگرچه تنوع ابزار به درک بهتر کمک می

تعداد ابزارهای آموزشی مورد استفاده زیاد بود. دانش آموزان »تدریس اول اذعان کرد در این راستا مجری          

 « نتوانستند به خوبی با تخته میخی ارتباط برقرار کنند

برند و پس در تدریس دوم از ابزاری استفاده شد که دانش آموزان در زندگی روزمره هم از آن بهره می         

تر کرد. همچنین با توجه تر بود و ما را هدف مورد نظر نزدیکتر و لذت بخشن راحتآموزاکار با آن برای دانش

 ردیف موضوع طرح درس اول طرح درس دوم

 1 گروه بندی و حضور وغیاب براساس اشکال هندسی متصل به شکالت براساس پاسخ های یکسان

سواالت فردی   2 ارزشیابی ورودی سواالت گروهی 

نی و لیوان شطرنجی صفحه و میخی تخته  آموزشی وسایل   3 

 4 جمع بندی توسط یک دانش آموز و معلم توسط دانش آموزان و نمایش فیلم میشا و کوشا

 5 ارزشیابی پایانی استفاده از تمرین کتاب سواالت طراحی شده با پاورپوینت

عالوه بر تکالیف قبلی استفاده از تکلیف آمادگی برای 

تکلیفدرس بعد،داشتن حق انتخاب   

 تکالیف خالقانه و به صورت فردی

 

6 

U 7 چیدمان کالس ردیفی به شکل 

دانش آموزان پویاتر در گروه، توجه و تمرکز بیشتر در 

 روند تدریس

کم کاری در گروه، عدم نشاط و شادابی در 

 دانش آموزان

 فعالیت دانش آموزان

 

8 

دهنده –الگوی پیش سازمان   9 روش تدریس تلفیقی 
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قادر  آموزی ارائه این مطلب در کتاب درسی سعی شده است که با استفاده از این خاصیت؛ دانشبه اینکه نحوه

یادگیری معنادار  سازی ساخت شناختی وهای یک رقم در یک رقم را انجام دهد؛ لذا یکپارچهباشد تمامی ضرب

و ارتباط بین مطالب جدید و قبل اگر به نحو مطلوب صورت پذیرد، یادگیری با کیفیت این مفهوم اتفاق خواهد 

 افتاد.

 آموزان پایه سوم  مرتبط کرد؟پذیری را با ساخت شناختی پیشین دانشتوان توزیعچگونه می -4

( و معرفی خاصیت 1در ساختار آموزشی کتاب درسی ریاضی پایه سوم بعد از آموزش ضرب )تا جدول         

های ضرب در عدد یک، ضرب یک در هر عددی، خاصیت جابه جایی و ضرب در عدد صفر، خاصیت توزیع 

ود بنی بر این بپذیری مطرح شده است. از طرفی تجارب همکاران از آموزش توزیع پذیری در سنوات گذشته م

 که دانش آموزان درک روشنی نسبت به شکستن اعداد و دلیل آن در این خاصیت ندارند. 

پذیری در همزمانی دو چالش آموزشی مبحث خاصیت توزیع» در این زمینه سرگروه پایه سوم ایراد فرمودند: 

آموزان مرور این مطالب برای دانشداراعداد در پایه اول و های نظامعملیات ضرب و جمع است و بازگشت به جمع

 « کند.تر میآنان را برای یادگیری خاصیت توزیع پذیری آماده

یابی این مشکل و اندیشه ایجاد یادگیری معنادار در این مفهوم موجب شد تا روش لذا با عنایت به ریشه        

-ارتباط مطالب حاضر با ساختار دانش دانشها جهت دهنده و استفاده از پیش سازمان دهندهتدریس پیش سازمان

هوم ای و نمایشی از انتزاع مفهای مقایسهدهندهآموزان بکار گرفته شود. در همین راستا سعی شد تا با پیش سازمان

آموزان جهت یادگیری مفهوم مورد نظر ایجاد شود. از طرفی پذیری کاسته شود و  آمادگی ذهنی دانشخاصیت

های کوچک با نحوه شکستن اعداد در خاصیت ی نظام دار در قالب کارگروهی و در گروههامرتبط کردن جمع

ها شد. در نهایت ارایه انواع توزیع پذیری موجب ملموس شدن این مفهوم و ارتباط این مفهوم با پیش دانسته

 ود.شده آموزشی جهت تحکیم ساختار شناختی دانش آموزان آموزش اثربخش را تکمیل نمتکالیف غنی

 آموزان تقویت کرد؟توان لذت یادگیری و کشف پاسخ را در دانشچگونه می -3

ان ها توسط دانش آموزشک یکی دیگر از اهداف این پژوهش تقویت لذت یادگیری و کشف پاسخبی        

آموزان خود در هر مرحله به پاسخ سواالت برسند تا عالوه بر لذت بود و سعی شد در هر دو تدریس دانش

ف آموزی بر حسب تصادهای دانشی مناسب دست یابد. انتخاب گروهبردن از فرایند و مراحل کار،  به نتیجه

ها جهت های کوچک، ارائه سازمان یافته مطالب، استفاده از مطالب آموخته شده و ترکیب آنو کار در گروه

تن ط سازنده با آموزگار و  شیوه نشسرسیدن به مطلب و مفهوم جدید و برقراری ارتباط بین این مطالب، ارتبا

 آموزان لذت بخش کرد.آید که یادگیری را برای دانشدانش آموزان در کالس درس از عواملی به حساب می

ت پذیری به نظرم جالب شد که اکثریزمانی آموزش خاصیت توزیع» مجری تدریس دوم اینگونه بیان کردند: 

های یک عدد و انجام ضرب ر مسلط بودند و توانستند ارتباط بین جمعداهای نظامآموزان بر انجام جمعدانش

آموزان از اینکه این رابطه را کشف و درک کرده بودند از انجام تمرینات مشابه لذت را درک کنند. دانش

 « بردند.می
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آموزان در تدریس دوم تیم های مختلف دانشهمچنین دادن فرصت و زمان کافی یادگیری به گروه      

 پژوهشی را به این هدف نزدیکتر کرد. 

ویت آموزان تقتوان احساس مسئولیت نسبت به یادگیری خود و دیگران را در دانشچگونه می -2

 تر کرد؟و آنان را به کار گروهی مشتاق

 خود و دیگران بود. تاثیرآموزان نسبت به یادگیری یکی دیگراز اهداف این پژوهش مسئول کردن دانش         

مستقیم انگیزه و ایجاد یک سوال در ذهن بر روی تالش برای رسیدن به اهداف، مشخص و واضح است. تالش 

آموز با عالقه تا پایان کار پیش رود و خود را در یادگیری مسئول شود دانشبرای یافتن پاسخ و حل مساله سبب می

ه باشد. در این پژوهش در هر دو تدریس سعی بر آن شد با اجرای بداند و تالش بیشتری برای آموختن داشت

نمایش عروسکی یک سوال برای دانش آموزان ایجاد شود تا با انگیزه کافی خود را در یادگیری سهیم و برای 

های نوین آموزشی جهت ترغیب دانش آموزان و یافتن پاسخ تالش کنند. همچنین در تدریس دوم از فناوری

 نجکاوی آنان استفاده شد.تحریک حس ک

تشویق و ترغیب دانش آموزان به کار گروهی یکی دیگر از اهداف این پژوهش بود. قطعا وارد کردن دانش        

 آموزان به کار گروهی می تواند بسیار سودمند باشد.

ت است، مدیریبندی به صورت تصادفی ی گروهباتوجه به اینکه نحوه» راهبر آموزشی در این زمینه فرمود: 

ها و نظارت بر تقسیم کار آنان توسط معلم جهت ایجاد حس مسئولیت به یادگیری خود و اعضای گروه مهم گروه

 «  آموزان از آنان انتظار داشته باشد.است و اموزگار با توجه به سبک یادگیری دانش

تا دانش آموزان در گروه به فعالیت ای باشد ها به گونهدر هر دو تدریس تالش گردید تا طراحی شیوه         

دهد، دانش آموزان در معرض فرآیندهای شود عالوه بر این که یادگیری مشارکتی رخ میبپردازند. این امر باعث می

فکری سایر افراد گروه قرار گیرند و مهارت های استداللی خود را پرورش دهند. ضمن این که در حین مشارکت 

د، به گیرند به نوبت صحبت کننگیرند. دانش آموزان یاد میگیری در گروه را نیز فرا میگروهی اصول و قوانین یاد

دیگران گوش دهند، کسی را تحقیر نکنند و آنچه مهم است موفقیت گروه است، هر فرد در گروه نقشی دارد و 

 باشد.در موفقیت کار سهیم می

دهنده تدریس شده با کالسی که تدریس پیش سازمانآموزان در کالسی که با روشآیا میانگین نمرات دانش -1

 تدریس تلفیقی به کاربرده شده است، تفاوت دارد؟روش

جهت پاسخگویی به این سوال پژوهش؛ دو آزمون هم ارز توسط اعضاء تیم طراحی شد و دو روز قبل و         

تر و بدون توجه به ارزشیابی گیری دقیقآموزان آزمون به عمل آمد. جهت اندازه دو روز بعد از هر تدریس از دانش

توصیفی حاکم بر دبستان ها بارم بندی نمرات نیز صورت پذیرفت. آزمون توسط مدیر تیم انجام شد و راهبر 

آموزشی به تصحیح اوراق پرداخت. پس از تصحیح بر اساس کدگذاری انجام شده، نمرات هر کالس جمع زده 

ه شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات کالسی که با روش تدریس سازمان شد و میانگین نمرات هر کالس محاسب

دهنده کار شده بود در پیش آزمون نیز باالتر از کالسی بود که روش تدریس تلفیقی به کاربرده شده بود؛ به این 
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موخته آهای ضرب را به خوبی معناست که سطح کالس یادشده از قبل بهتر از کالس دیگر است و سایر خاصیت

وهی آید گربرند. همچنان که از میانگین و تفاوت میانگین دو آزمون برمیو در حل مسائل جدید بهتر به کار می

اند عملکرد به مراتب بهتری از خود نشان پذیری را آموختهدهنده خاصیت توزیعسازمانکه با روش تدریس پیش

شده و پیشین ارتباط برقرار کرده و مطالب جذب ساختار توان بیان داشت که بین مطالب آموخته داده اند و می

 شناختی آنان شده است.

 

 : میانگین نمرات دانش آموزان2جدول 

     

ذیری پآموزش اثربخش مفاهیم به صورت اعم و طراحی الگویی جهت تدریس بهتر مفهوم خاصیت توزیع         

 ضرب به صورت اخص در این پروژه دنبال شد. نتایج حاصل به این صورت شد:

-انشهای ددانستهپذیری ضرب، توجه به پیشتوزیعکیفیت مفهوم خاصیتجهت آموزش با  -5

ها برای پیدا کردن شده ضربهای آموختهها و خاصیتها و توانمندی آنان در ضربآموزان درباره جمع

ب ای و نمایشی موجهای مقایسهدهندهسازماننقطه شروع تدریس و استفاده از این مفاهیم به عنوان پیش

 ود. شمعنادار و تلفیقی این مبحث میسازی مفهومی مطالب و یادگیریاختارشناختی و یکپارچهتحکیم س

ها با ارائه وسایل مختلف، استفاده از شوق و انگیزه نسبت یه یادگیری خود و همکالسی  -4

های کوچک و استفاده از خودسنجی و آموزشی، استفاده از نمایش خالق، کار در گروهنوینهایفناوری

موز آسنجی در تدریس توسط آموزگار در سطح باالیی حفظ شد؛ که موجب مشارکت فعال دانشهمسال

 .شودمعنادار میو ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری 

بکارگیری وسایل در دسترس به عینی تر شدن مباحث به واقعیت های زندگی و استفاده از  -8

 کند.یادگیری کمک میتکنولوژی روز به جذاب تر شدن فرایند یاددهی 

د شوآموزان انجام میزمانی که طراحی تدریس متناسب با سبک های یادگیری مختلف دانش -2

 کند.آموزان را درگیر تدریس میشود تمام دانشهای فردی در نظر گرفته میو تفاوت

 مند کردن دانش آموزان به درس ریاضی استفاده از بازی و فعالیت و تلفیق اینجهت عالقه -1

 کند.درس با مباحث و دروس دیگر به یادگیری این درس کمک می

روش 

 تدریس

تعداد دانش 

 آموز

جمع نمرات 

پیش 

آزمون

  

میانگین 

نمرات پیش 

 آزمون

 جمع نمرات

 پس آزمون

میانگین 

نمرات پس 

 آزمون

تفاوت 

میانگین دو 

 آزمون

 5221 52221 422291 5221 444 51 تلفیقی

پیش 

 دهندهسازمان

51 415291 51221 851241 59221 4208 
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تفحص پیرامون مطالب و اشراف جامع آموزگار از مباحث و استفاده از گذشته علمی دانش  -2

 کند.ای روشن در آن موضوع به یادگیری دانش آموزان کمک میآموز جهت رقم زدن آینده

وت به درک و فهم بهتر مطالب کمک خواهد های متفاهای متنوع و بازنماییبکارگیری شیوه -9

 کرد.

هایی جهت ایجاد آرامش در شروع ساعت درسی و ارتباط صمیمی با آموزگار استفاده از روش -1

 اثرگذاری موضوع موثر واقع خواهد شد.به همراه آغازی جذاب به 

 

 پیشنهادها

همکاران و شاعه فرهنگ درس پژوهی و فراهم کردن سازوکارهایی جهت استفاده مطلوب ا -5

ای معلمان در ایام تابستان موجب غنای علمی و عملی معلمان های پروژهفرصت سازی جهت فعالیت

 خواهد شد.

های برتر و تبادل تجربه های آموزشی جهت نمایش و بررسی نمونهبرگزاری همایش و کارگاه  -4

 .هو شرکت کنندبین همکاران فعال 
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 ...پذیریارتقاء کیفیت آموزش خاصیت توزیع ______________________________________________________

هاپیوست  

 

 مجدول مشخصات کلی تدریس دو

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ماده  تاریخ جلسه

 درسی

جنسیت و نوع  پایه تحصیلی

 مدرسه

نام 

 مدرسه

  طراحان طرح درس

 مشخصات کلی

9/88/37 شهدای  دخترانه دولتی سوم ریاضی 

 مشکان

طاهره نظری، حجت افتخاری،مریم مکی 

آبادی، راضیه مرادی ،زهرا عابدی، فهیمه 

ملیحه نقیبی و مریم احسانیان، مسلمی   

 موضوع درس

 خاصیت توزیع پذیری ضرب

مدت زمان 

 دقیقه54تدریس 

تعداد دانش 

نفر81آموزان    

 مجری تدریس:

 مریم مکی آبادی

 هدف کلی بهبود درک دانش آموزان در رابطه با خاصیت توزیع پذیری ضرب

پاسخ مساله های مربوط را به دست آورد.دانش آموزان بتوانند با استفاده از آموخته های خود  -  

داش آموزان پس از یادگیری خاصیت توزیع پذیری بتواند به تمام ضرب ها پاسخ دهند. -  

دانش آموزان با استفاده از خاصیت توزیع پذیر ضرب به اهمیت آن در زندپی پی ببرد. -  

 هدف های شناختی

 

.مشارکت و تعامل سازنده بر قرار کننددانش آموزان بتوانند در کارگروهی با دیگران -  

دانش آموزان بتوانند با استفاده از خاصیت توزیع پذیری محاسبات خود را انجام دهند.-  

 هدف های مهارتی

 

دانش آموزان از این که می توانند جدول ضرب را کامل کنند خوش حال باشند.-  

ر گروه عالقه مند شوند.دانش آموزان به انجام کارگروهی مشتاق و به حضور فعال د-  

دانش آموزان به ریاضی عالقه مند تر و از انجام ضرب لذت ببرند.-  

 هدف های عاطفی

 

 روش تدریس پیش سازمان دهنده

جی، کتاب، تابلو، ماژیک،  کاغذهای رنگی سواالت ارزشیابی ورودی، لیوان های رنگی، نی، پاکت حاوی سواالت تکالیف، دو نوع لوبیا، صفحه شطرن

 سی دی میشا وکوشا 

 مواد و وسایل آموزشی

 



___________________________________________________ آموزش پژوهیفصلنامه    
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