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 چکیده
یری عمل معلم بر میزان یادگ ۀان ابتدایی در منطقآموزدانشبررسی میزان اثربخشی حضور  ،هدف این پژوهش

رح و از ط آزمایشیاز روش  ،پنجم ابتدایی بود. برای رسیدن به این هدف پایۀ درس ریاضیات یادداریو 

م نجپر پسان آموزدانشاین پژوهش تمامی  ۀجامع .پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد

ای انتخاب شدند و در خوشه گیرینمونهنفر از این جامعه بود که از طریق  00ابتدایی شهرستان باشت و نمونه 

ر که ه دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. برای هر دو گروه پیش آزمون، پس آزمون و آزمون یادداری

 ،اجرا شد. در طی آموزش درس ریاضیات ای محقق ساخته بودهم ارز چهارگزینه سؤال 02کدام حاوی 

ان گروه کنترل در مناطق دیگر کالس بر روی آموزدانشو  عمل معلم ۀان گروه آزمایش در منطقآموزدانش

 انحراف و نظیرمیانگین هاییشاخص توصیفی، آمار دربخش هاداده تحلیل نشسته بودند. برای هاصندلی

 ازآزمون ژوهشپ فرضیۀ بررسی برای و آماراستتنباطی دربخشو  مورداستفاده قرارگرفت نمرات، استاندارد

عمل قرار دارند  ۀانی که در منطقآموزدانشداد  نشان آمده بدست نتایج .شد گرفته بهره تحلیل کوواریانس

نی که در اآموزدانشدر مقایسه با  هاآن یادداریکنند بلکه میزان کسب می در ریاضیات بهتری ۀتنها نمره ن

 مناطق دیگر قرار دارند بیشتر است. 

 .ان ابتداییآموزدانشعمل، ریاضیات،  ۀمنطق واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

جا که پیشرفت روز افزون صنعت و تکنولوژی در جهان پهناور، رو به افزایش است از آن

لین اوّزیراکه  .گرددبیشتر احساس میمعاصر ۀدر جامعضرورت و جایگاه ریاضیات ابتدایی 

دوره آموزش و تربیت برای هر انسانی به طور رسمی، آموزش ابتدایی ترین و بنیادی

به قدری است که جوامع  ریاضیاتاهمیت  (.1011)رستگارپور، بیرانوند و کاوسیان، است

های حاکمشان در مقاطع مختلف زمانی از زوایای گوناگون بر اساس نیازها و ارزش

شان تاریخ علم در یونان باستان ن ،اند. به عنوان مثالریاضی اقدام کرده ۀعگوناگونی به مطال

فلسفه  ۀه خاصی به ریاضیات داشته و ریاضیات نیز در آن دوران همپایدهد که یونانیان توجّمی

دارای  ای که سقراط افرادرفت. به گونهمیقرار داشته پیش  که در دوران اوج شکوفایی خود

افعی، )بنی اسدی و پورش نیرومند را به طور کلی هوشمندترین افراد شمرده بودقدرت حساب 

1091 .) 

گیری استدالل، تصمیم گری،های انتخابکنونی خوب زیستن نیازمند توانایی ۀدر جامع

هایی دارد. از وحل مسئله است. آموزش و پرورش رسالتی بزرگ در ایجاد چنین توانایی

اضیات یکی از مواد درسی است که آموزش و فراگیری آن در جهت ریزان، ریدیدگاه برنامه

پرورش قدرت تفکروخالقیت حداقل انتظاری  .ضروری است انجام دادن چنین رسالتی،

مشکل در  ،عالوه بر این موارد(. 1011)صمدی،  است که از آموزش ریاضی مدنظر است

ان آموزانشدوانی و آموزشی ی بر مسائل رااز مشکالتی است که تاثیرات منفی ریاضی یکی

(. از این رو برنامه 1090و حتی خانواده و معلمان آنان دارد )آریاپوران، عزیزی و دیناروند، 

 دهند.میای به درس ریاضیات نشان ریزان و پژوهشگران توجه ویژه

حجازی، رستگار، کرمدوست و قربان نظیر ) اخیر تحقیقات زیادی ۀدر طی سه ده

در رابطه با  (1011؛ حجازی و نقش، 1011محسن پور، حجازی، کیامنش، ؛ 1011جهرمی، 

ود مرور با این وج گرفته است.پیشرفت تحصیلی ریاضیات و عوامل مؤثر بر آن صورت 

در  آموزدانشدهد که در رابطه با اثربخشی حضور یا عدم حضور میپژوهشی نشان  ۀپیشین

در ایران پژوهشی صورت نگرفته  یاضیدرس ر یادداریبر یادگیری و  عمل معلم ۀمنطق
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ه کامل معلم توجّ ان خاصی،آموزدانشفضایی از کالس است که در آن 1عمل ۀمنطق .است

را از طریق رفتارهای غیر کالمی نظیر خیره نگاه کردن و ارتباط چشمی و رفتارهای کالمی 

 .(01994آورند )ریچاردز و لوک هارتمینظیر پرسش کردن و داوطلب شدن به دست 

های شنود و نوشتهمینشیند راحت تر سخنان معلم را میآموزی که در منطقۀ عمل معلم دانش

این دانش آموزان فرصت مشارکت فعّال و  خواند.میمعلم بر روی تخته را با راحتی بیشتر 

ل عم ۀه داشت که منطقالبته باید توجّ .(0210و همکاران،  0پرسیدن سؤال بیشتر دارند )میکس

بنابراین  .(0229 4و حرکات خود معلم دارد )فارل هاتا حد زیادی بستگی به چینش نیمکت

 ۀقاند معموالً منطبه شکل ردیفی و پشت سرهم چیده شده هادر کالسی که میز و صندلی

 . (1011 ،ی جلو محدود خواهد شد)پارسونزهاعمل به میز و صندلی

؛ 0212، 1؛ هیل و اپس0225، 5)هاست نقیض های ضد ودر عرصۀ پژوهشی وجود یافته

در ارتباط با اثربخشی حضور دانش آموز در منطقۀ عمل ضمن نشان دادن بسته  (0221، 1فیشر

ها به فرهنگ بودن این پدیده، ضرورت اجرای طرح آزمایشی با تخصیص تصادفی آزمودنی

( معتقدند حضور در منطقۀ عمل 0225)1پرکینس و ویمن سازد. به عنوان مثال میرا آشکار 

الیست این در حتاثیر مثبت دارد آموز )میزان دستیابی به اهداف آموزشی( بر عملکرد دانش

 .ای پیدا نکردند( در پژوهش خود چنین رابطه0221)9که کاینوسکی و تاپر 

ان از این ی دبستیاضی و عوامل مؤثر بر آن در دورهبررسی پیشرفت تحصیلی در درس ر

حیث دارای اهمیت ویژه است که در این دوره دانش آموز ریاضی را موضوعی بسیار ذهنی 

ین در ا گیرد که هیچ معنایی در زندگی واقعی ندارد. اگر معلم در تدریس خودمیدر نظر 

موز نگرش منفی خود را به ریاضی حفظ کرده و ممکن است دوره دچار خطا شود دانش آ

                                                           
1. Action zone 

2. Richards & Lockhart 

3. meeks 

4. Farrel 

5. Hurst 

6. Hill & Epps 

7. Fisher 

8. Perkins & Weiman 

9. Kalinowski & Taper 
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، 0؛ سوبل و مالتسکی0221، 1وال ون دفای نشان ندهد )ی بعد به ریاضیات عالقههادر سال

در مجموع هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی حضور (.1990، 0؛ کانتری من1999

 باشد. یمری درس ریاضیات ی و یاددابر میزان یادگیرآموز ابتدایی در منطقۀ عمل معلم دانش

ر عمل ب ۀدر منطق آموزدانشزان زیادی از اثربخشی حضور در قلمرو نظری، نظریه پردا

و جروم برونر 4دۀ تقریبی رشمنطقبا ارائۀ مفهوم اند. ویگوتسکی لی یاد کردهپیشرفت تحصی

اجتماعی یادگیری مرتبط است نظر خود را در این  ۀبا جنبهر دو که 5مفهوم داربست ۀبا ارائ

بر طبق نظر ویگوتسکی، یادگیرندگان دو سطح متفاوت از رشد دارند:  .انددادهرابطه ارائه 

ۀ رشد. سطح واقعی رشد به کارکرد هوشی حال حاضر فرد و بالقوسطح واقعی رشد و سطح 

ۀ رشد، بالقوکند. سطح توانایی فردی خود یادگیرنده در یادگیری یک امر خاص اشاره می

چون معلم، والدین و کاری فردی دیگر هما همب تواندیمبه کارکردی اشاره دارد که فرد 

 ۀ رشد یادگیرندهبالقوۀ بین سطح واقعی و سطح منطقدست آورد. همساالن ماهر آن را به

را  همچنین برونر داربست. نامدیمۀ تقریبی رشد منطقچیزی است که ویگوتسکی آن را 

 علم یا فردی ماهر بروسیلۀ کمک )داربست( مکه در آن، یادگیرنده به داندیمفرایندی 

و برونر  یاز این رو ویگوتسکی رشدی او است. هاتیقابلکه  فراتر از  ابدییمی تسلط امسئله

یدا تقریبی رشد افزایش پ ۀعمل معلم قرار دارد منطق ۀدر منطق آموزدانشزمانی که  معتقدند

فقیت موکه این خود عاملی برای  گیردمیو داربست با سهولت بیشتری شکل  کندمی

(. به عبارت دیگر، ویگوتسکی 0229، 1)آرندز باشدمیدر درس ریاضی  آموزدانشصیلی تح

های او را با سهولت آموزان مطالب ارائه شده توسط معلم و مثالو برونر معتقدند این دانش

توانند رسند و درنهایت میتری از یادگیری میو به سطح عمیقکنند بیشتری دریافت می

 (.0221، 1؛ سایر1911، 1معلم اهداف آموزشی را به ثمر برسانند)ویگوتسکی بدون کمک

                                                           
1. Van de Walle 

2. Sobel & Maletsky 

3. countryman 

4. Zone of Proximal Development  

5. Scaffolding  

6. Arends 

7. Vygotsky 

8. Sayer 
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گرایانه، الگوهای پردازش اطالعات و بویژه الگوی سه های ساختنعالوه بر نظریه

آموز در منطقۀ عمل شفرین به بررسی اثربخشی حضور دانش -ای اتکینسونمرحله

ی شناسان شناختاند. الگوی پردازش اطالعات، الگویی کالسیک است که روانپرداخته

ر الگوی سه د تا بدین طریق بتوانند یادگیری و شناخت را تبیین کنند. کنندیماستفاده 

اطالعات  0کردن(، ذخیرهدادهااطالعات )درون 1شفرین بر رمزگردانی-ای اتکینسونمرحله

شوند ود و فرض بر این است که اطالعات زمانی یادگیری میشاطالعات تأکید می 0و بازیابی

یابند که در مرحلۀ اوّل زمانی که اطالعات وارد حافظۀ حسی و به حافظۀ بلند مدت انتقال می

که  آموزانیها توجّه شود. در این راستا، در این الگو فرض بر این است دانششوند به آنمی

و  گیرندهای احتمالی معلم در نظر میدید و پرسش در منطقۀ عمل هستند خود را در معرض

یرند و گها مطالب بیشتری یاد مینمایند از این رو آنبدین جهت توجه بیشتری به درس می

 (.  0229، 5؛ کالین0212، 4وردن اطالعات دارند )مورنوتوانایی بیشتری در بخاطر آ

قدند ایانه، رفتارگرایان نیز معتگرهای ساختندر راستای الگوی پردازش اطالعات و نظریه

ت شود. به عنوان مثال اسکینر معتقد اسحضور در منطقۀ عمل موجب پیشرفت تحصیلی می

سخ ؛ در حالی که نادیده گرفتن پاسازدیمی صحیح، رفتار را نیرومند هاپاسخپاداش دادن به 

معتقد است  (. او همچنین1،0222)کلین و ماور  شودیمصحیح، به تدریج باعث ضعف آن 

از نظر  .شان بازخورد فوری داده شودی یادگیریبه یادگیرندگان دربارهبرای یادگیری باید 

ها که یادگیری تحت آنهایی استهای تقویتدهی وابستگیوی تدریس در واقع سازمان

آموزان بدون تدریس نیز در محیط طبیعی خود چیزهایی یاد گیرد. دانشمی صورت

دهی ازمانشوند سجب تسریع یادگیری میهای خاصی را که مومعلم وابستگیگیرند ولی می

یرد گهایی که از سوی معلم صورت می. از آنجایی که اکثر بازخوردها و تقویتکندمی

نر سازی اسکیآموزانی است که در منطقۀ عمل قرار دارند در  نظریۀ شرطیمعطوف به دانش

                                                           
1. Encoding 

2. Storage 

3. Retrieval 

4. moreno 

5. Kelein 

6. Klein &Mowrer 
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 وردارندی برختراز پیشرفت تحصیلی قابل توجّهآموزان فرض بر این است که این دانش

 (.0211، 1)نوید

؛دلفس و  1910،  0؛ دام 0220، 0)نظیر فلود هاتعدادی از پژوهش ،پژوهشی ۀدر حیط

عمل نظارت و وارسی کامل دارد هر  ۀم بر منطقکنند چون معلّمی( عنوان  1910، 4جکسون

یسه با تری در مقاپیشرفت تحصیلی مطلوبار بگیرد از ی که در این منطقه قرآموزدانش

حاضر به  پژوهش سؤالبا توجه به مطالب گفته شده بنابراین، سایرین برخوردار خواهد شد. 

 د: گردمیاین صورت ارائه 

یری مثبت بر میزان آموز در منطقۀ عمل معلم تاثآیا حضور دانش سؤال پژوهش:

 داری درس ریاضی دارد؟یادگیری و یاد

پس آزمون با گروه -در پژوهش حاضر از روش آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون

 5یر ساویج)نظ هاای از پژوهشپارهاین است که  شد. دلیل استفاده از این طرحکنترل استفاده 

( معتقدند 1994، 1؛ پدرسن1911، 1؛ هولیمن و اندرسون0224، 1؛ بندیک و هاگ0229

عامل پیشرفت تحصیلی  هاکنند و هوش آنمیعمل را انتخاب  ۀان باهوش منطقآموزدانش

انی که عزت نفس آموزدانش(در این رابطه معتقدند 1919)9دیکمن و ریس  .ستهانبهتر آ

رای نشستن یی را بهاکنند مکانمیگیرند و سعی میپایینی دارند معلم را تهدید کننده در نظر 

علم کمتر از سوی م هااین کار این است که آن ۀجانتخاب کنند که از معلم فاصله دارد نتی

سش شوند و کمتر مورد پرمیگیرند در تکالیف گروهی کمتر درگیر میمورد وارسی قرار 

 پر. ندزمیرقم را  هادهند و عدم موفقیت آنمیاین عوامل دست به دست هم  .شوندمیواقع 

سازد یماین مشکل را مرتفع  هاواضح است که طرح آزمایشی با تخصیص تصادفی آزمودنی

 دهد. میعمل ارائه  ۀتر از ماهیت منطقو تبیینی دقیق

                                                           
1. Nevid 

2. Flood  

3. Daum 

4. Delefes & jackson 

5. Savage 

6. Benedict & hoag 

7. Holliman & Anderson 

8. Pedersen 

9. Dykman&Reis 
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 روش پژوهش

م بر عمل معلۀدر منطق آموزدانشبا توجه به هدف پژوهش، یعنی بررسی اثربخشی حضور 

زمایشی و از طرح آدرس ریاضی، در این پژوهش از روش ری میزان یادگیری و یاددا

ت به صور هابا گروه کنترل استفاده شد. در این طرح آزمودنی آزمونآزمون و پسپیش

 ی کنترل و آزمایش جایگزین شدند. هاتصادفی انتخاب و به کمک همین روش در گروه

را  عمل او ۀکالس ریاضی معلم منطق ۀبرای اجرای پژوهش ابتدا پژوهشگران با مشاهد

 11) انوزآمدانشی از دتعداادفی بصورت تص، هااری صندلیگذتعیین کردند. بعد از شماره

یی هابه صندلی نفر( 11) انآموزدانشعمل و تعدادی از  ۀی واقع در منطقهادر صندلی نفر(

نمایی کلی از نحوۀ نشستن  1شکل ده شده و آن جا نشستند )عمل اختصاص دا ۀغیر از منطق

آزمون پیش هاآزمودنیسپس از  (.دهدنشان میدر پژوهش حاضر آموزان در کالس را دانش

و بعد د بود گرفته ش مرتبط با مباحث ریاضیات پایۀ پنجم ایسؤال چهارگزینه 02که حاوی 

 در هاسپس میزان یادگیری آزمودنی .ان اجرا شدآموزدانشآموزشی برای  ۀجلس 14از آن 

مورد  آزمون(ای هم ارز با پیشچهارگزینه سؤال 02) پس آزمون ۀهر دو گروه به وسیل

. سپس بعد ودان بآموزدانشاین آزمون بیانگیر میزان یادگیری  ۀگیری قرار گرفت نتیجاندازه

اجرا شد که نتایج هم ارز با پیش آزمون و پس آزمون(  سؤال 02از یک ماه آزمون یادداری )

 میزان یادداری یادگیرندگان بود.  ۀاننشاین آزمون 
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 س درس وجایگاه معلمآموزان کال. نحوه نشستن دانش1شکل 

ان ان پنجم ابتدایی پسر شهرستآموزدانشاین پژوهش تمامی  ۀجامع: جامعه و نمونۀ پژوهش

 گیرینمونهنفر از این جامعه بود که از طریق  00باشت )استان کهکیلویه و بویراحمد( و نمونه 

 بدین .گرفتندای انتخاب شدند و در دو گروه گواه و آزمایش قرار ای چند مرحلهخوشه

ابتدا ( آموزدانش 1105مدرسه،  1شهرستان باشت ) انۀصورت که از میان مدارس ابتدایی پسر

 هابعد از میان چهار کالس ابتدایی موجود در این مدرسه ۀدو مدرسه انتخاب شد و در مرحل

شد مینفر  00که شامل  هادو کالس به صورت تصادفی انتخاب گردید. اعضای این کالس

 صورت هادو گروه گواه و آزمایش بصورت تصادفی تقسیم شده و آزمایش روی آنبه 

 پذیرفت.

آزمون و آزمون، پسد استفاده در این پژوهش شامل پیشابزارهای مور: ابزار پژوهش

جم تهیه پن ۀمحققان و از کتاب ریاضیات پای ۀآزمون یادیاری بود که هر سه آزمون به وسیل
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 ۀبدین صورت تهیه گردید پس از تهی و ای بودچهارگزینه سؤال 02گردید. آزمون شامل 

ت به سه معلم درس سؤاال ،اییی اولیه توسط محققان برای بررسی روایی محتوهاآزمون

ت ؤاالسصورت گرفت و ویرایش نهایی انارائه شد. پس از دریافت نظرات معلمریاضیات 

 تسؤاالاز شکل موازی و  هامونت آزسؤاالۀروا برای هر سه آزمون مشخص گردید. در تهی

ششم  ۀایان پآموزدانشت بر روی سؤاال ها. برای اندازه گیری پایایی آزمونعینی استفاده شد

یادگیری  11/2به ترتیب برای پیش آزمون  هااجرا گردید که نتایج همسانی درونی آزمون

 محاسبه گردید. 10/2و یادداری  11/2

آزمون در هر دو گروه کنترل ای به عنوان پیشچهارگزینه سؤال 02در این پژوهش ابتدا 

و معلم تهیه شد بعد از اجرای  انتوسط پژوهشگر هاسؤال . اینو آزمایش به اجرا در آمد

اجرا  ای هم ارز بودچهارگزینه سؤال 02آموزش برای هر دو گروه، پس آزمون که حاوی 

 ای هم ارز( گرفتهچهارگزینه سؤال 02) شد و بعد از یک ماه از هر دو گروه آزمون یادداری

 .  ی بدست آمده مورد تحلیل قرار گرفتهاشد و داده

 پژوهشی هایافته

آزمون و پیگیری درس ریاضی را به تفکیک حضور آزمون، پسی پیشها( نمره1جدول )

 هات آزمونالزم به ذکر است نمرادهد. میعمل نشان  ۀعمل و عدم حضور در منطق ۀدر منطق

 . ت قرار داردصفر تا بیس ۀدر دامن
 ری درس ریاضی به تفکیک روشآزمون، یادگیری و یاددانمرات پیش ی توصیفیها. شاخص1جدول 

 استاندارد انحراف میانگین مرحله روش 

 عمل ۀحضور در منطق

 )گروه آزمایش(

 20/0 01/4 پیش آزمون

 19/1 14/11 یادگیری

 10/0 52/11 رییاددا

 عمل ۀدر منطق عدم حضور

 )گروه گواه(

 11/1 11/4 پیش آزمون

 14/0 11/15 یادگیری

 10/0 15/10 رییاددا

واه در گ بین میانگین نمرات گروه آزمایش ودهد می( نشان 1همانگونه که جدول )

ر . در پژوهش حاضشودمییی دیده هادرس ریاضی تفاوت آزمون، یادگیری و یادداریپیش
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نتایج  توانمیبه لحاظ آماری معنادار هستند و  هااین تفاوت آیا مطلب کهبرای بررسی این 

د از تحلیل کوواریانس پژوهش حاضر تعمیم دا ۀبه جامع را با سطحی از اطمینان

(ANCOVAاستفاده شد ) . 

به  باشدمیی آزمون تحلیل کوواریانس نرمال بودن توزیع نمرات هایکی از مفروضه

نتایج در  .استفاده شد1اسمیرنوف-مذکور از آزمون کالموگروفمنظور بررسی مفروضه 

 ( ارائه شده است. 0جدول )
آزمون، ررسی نرمال بودن توزیع نمرات پیشاسمیرنوف جهت ب-. نتایج آزمون کالموگروف2جدول 

 یادگیری و یادداری

 یادداری یادگیری پیش آزمون 

 00 00 00 آزادی ۀدرج

 21/2 10/2 10/2 آماره کالموگروف اسمیرنوف

 02/2 10/2 02/2 سطح معناداری

 25/2محاسبه شده بزرگتر از  ۀدهد سطح معناداری آمارمی( نشان 0همانگونه که جدول )

باشد. بنابراین فرض نرمال بودن توزیع نمرات پیش آزمون، یادگیری و یادداری پذیرفته می

 شود. می

 .باشدمیی آزمون تحلیل واریانس بررسی همسانی واریانسها هایکی دیگر از مفروضه

 .دهدمی( نتایج محاسبه را نشان 0استفاده شد جدول )0بدین منظور از آزمون لوین

 ها. نتایج آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانس3جدول 

 سطح معناداری df1 df2 آماره 

 19/2 02 1 15/2 پیش آزمون

 51/2 02 1 09/2 یادگیری

 11/2 02 1 10/2 رییاددا

مساوی  هادهد واریانس خطای متغیر وابسته در گروهمی( نشان 0همانگونه که جدول )

 .باشدمی0همگنی شیب رگرسیون ،پیش نیاز دیگر برای انجام تحلیل کوواریانسباشد. می

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov 

2. Levene's test 
3. Homogeneity of regression slopes  
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در هر دو گروه 1بین متغیر وابسته و متغیر کمکی  ۀاین پیش نیاز بدین معنی است که رابط

کل ش ۀباشد. بررسی این پیش نیاز از طریق مشاهد بایست یکسانمیآزمایش و گواه 

پراکندگی و یا تعیین مدل به صورتی که اثر تعاملی متغیر مستقل و متعیر کمکی فراهم شود 

( بیانگر این P=0/06و سطح معناداری اثر تعاملی ) هاشود. شکل پراکندگی دادهمیمقدور 

مجموع  در ها وجود ندارد.نمگن هستند و تفاوتی معنادار بین آه هاشیب رگرسیون است که

ی هارضیهجهت بررسی ف پیش نیازهای تحلیل کوواریانس تک متغیره ۀتوان گفت کلیمی

 .فراهم است پژوهش

در تحلیل کوواریانس با قراردادن نمرات پیش آزمون ریاضی به عنوان متغیر کمکی، 

ی ها( نتایج تحلیل4جدول )ی پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل مقایسه شد. هانمره

 بعد از حذف اثر انآموزدانشری و یاددا کوواریانس تک متغیره را برای نمرات یادگیری

 . دهدمیآزمون نشان پیش

 موردی ها( بر اساس گروهANCOVAی کواریانس تک متغیری )ها. نتایج حاصل از تحلیل4جدول 

 ری درس ریاضیمطالعه در میزان یادگیری و یاددا

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات

ین
ب

وه
گر

 اه
 212/2 19/1 101/0 1 101/00 یادگیری

 212/2 511/1 401/12 1 401/12 یادداری

طا
خ

 

   11/4 09 24/101 یادگیری

   91/1 09 41/001 یادداری

 کل

    00 152/9011 یادگیری

    00 52/1110 یادداری

تفاوت میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه هم دهد می( نشان 4همانگونه که جدول )

درس  یادداری( و هم در میزان F= 7.69, P=0.010در میزان یادگیری درس ریاضی )

معنادار است. بنابراین فرض  25/2( به لحاظ آماری در سطح F=7.57, P= 0.010ریاضی )

عمل  ۀانی که در منطقآموزدانشاطمینان گفت  95/2توان با میشود و میصفر پژوهش رد 

                                                           
1. Covariate  
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هتری ب یادداریگیرند و هم از میزان میمعلم هستند در درس ریاضی هم مطالب بیشتری یاد 

 ند برخوردار هستند. رقرار نداعمل  ۀانی که در منطقآموزدانشدر مقایسه با 

 ان را در دو گروه طی سه مرحله سنجشآموزدانش( نیز میانگین نمرات ریاضی 1نمودار )

 دهد.( نشان مییادداری)پیش آزمون، یادگیری و 

 
 آموزان در سه مرحله سنجش. میانگین نمرات ریاضی دانش1نمودار 

 بحث و نتیجه گیری 

 .هستیم پایه علوم و انسانی علوم خصوصاً علوم، کلیۀ زمینۀ در عظیم تحوالت شاهد ما امروزه،

 بیشتر ههر لحظ دانش، و آگاهی به نیاز توسعه، فرایند شدن پیچیده به توجه با امروز درجهان

 و ی مستمریادگیر گیری،تصمیم انتخابگری، نقد، و تحلیل استدالل، تفکر، و است شده
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 اب و مناسب منطقی برخورد و خودتنظیمی ،هاداده عظیم حجمسازنده با  ارتباط برقراری

 شود. آموزش دادهافراد  به بایدمی که است شهروندی و ضروری یهاویژگی از هاپدیده

 یک از ریعلوم بش ملکۀ عنوان به هاپدیده تبیین و عالم نظم بندی صورت در ریاضیات نقش

 ایگاهج نقّادی همگی و استدالل فکر، توانایی درپرورش ریاضیات بدیلبی نقش و طرف

 .(1015)رضایی درویشی،  است بوجودآورده ریاضیات برای فردی به منحصر

 مؤثر بر لعوام و مسائل بهن پرداخت کشور، آموزش سازی بهینه برای الزم تدابیر از یکی

موفقیت  و پیشرفت بر عواملی چه کهاین .است انآموزدانش تحصیلی پیشرفت و رشد

ه چ هرعامل ومشارکت سهم یا و گذاردمی تأثیر ریاضی درس در انآموزدانش تحصیلی

، یاست )لواسانی و درات بوده تربیتی پژوهشگران موردعالقه یهاازحیطه همواره است، اندازه

1010 .) 

 ملع ایران در رابطه با اثربخشی منطقۀ پژوهش حاضر در این راستا و از این جهت که در

 ۀنطقانی که در مآموزدانش. نتایج نشان داد پژوهشی صورت نپذیرفته بود انجام شد معلم

ری برخوردار ری بیشتگیرند بلکه از میزان یاددامیتنها مطالب بیشتری یاد ه عمل قرار دارند ن

ر دید که ده به اینعمل قرار دارند با توجّۀ آموزانی که در منطقرسد دانشمیبه نظر  .هستند

 این در حالی است ؛کنندمیمعلم قرار دارند دقت و تمرکز خود را در سرتاسر کالس حفظ 

د ولی شونمیآموزان دیگر مناطق کالس اگرچه با دقت و تمرکز در کالس حاضر که دانش

ای آیند چند دقیقهشود و زمانی هم که به خود میپرت می کامالً حواسشان بعد از چند لحظه

. نندکمیذهن خود را با افکار پراکنده مشغول ها ن، آدر واقع .کالس گذشته است از وقت

م کنند در میدان دید خود فقط معلهای جلویی را اشغال میکسانی که صندلی ،از سوی دیگر

های نشینند، افراد ردیفمی بعدیهای اهند داشت. اما کسانی که در ردیفو تخته سیاه را خو

مر حواس این ا در نظر دارندکوچکترین حرکات افراد جلویی را و  بینیدکالس را می جلویی

دهد یمبنابراین حضور در منطقۀ عمل معلم تمرکز حواس را افزایش شود. موجب می پرتی را

ی عمل قرار دارند از موفقیت آموزانی که در منطقهدانش شودمیو بدین طریق موجب 

خوان با هم هااین یافتهایر مناطق پیدا کنند. تحصیلی بهتری نسبت به دانش آموزان س
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 ؛1910، 4؛ دام 0220، 0فلود؛ 0224، 0؛ بندیک و هاگ0225، 1پرکینس و ویمن یهاپژوهش

ن ن ؛1910، 5دلفس و جکسو ر1911، 1اندرسو ی هاو نظریه 1910و همکاران،  1؛ بک

، 1اندر شیو هایو ناهمخوان با یافته یانه، رفتارگرایانه و الگوی پردازش اطالعاتگراساختن

به عبارت دیگر  .باشدمی 1911و همکاران؛ 12و باکلو  1912؛ 9میالرد و سیمسون 0211

 هاریهآزمایش برد و به این نظ ۀرا به حیط های برخاسته از این نظریههاپژوهش حاضر استنباط

 قوام بیشتر بخشید. 

متفاوتی در رابطه با جهت علّی موجود بین در قلمرو نظری دانشمندان مختلف نظرهای 

 ای معتقدندکه عدهای به گونه دهند.میعمل ارائه  ۀو منطق آموزدانشی فردی هاویژگی

مناطق دور از چشم  ،ان با عزت نفس پایینآموزدانشعمل و  ۀمنطق ،ان باهوشآموزدانش

عمل از پیشرفت  ۀمنطقان آموزدانششود میکنند و این خود موجب میمعلم را انتخاب 

این در حالیست که .ان دیگر پیشرفت تحصیلی کمتری داشته باشندآموزدانشتحصیلی باال و 

ود شمیعمل و مزایای این منطقه است که موجب  ۀاین منطق نداندیشمندان دیگر معتقد

 ۀی شخصیش به موفقیت برسد. پژوهش حاضر جهت رابطهاصرف نظر از ویژگی آموزدانش

ان آموزانشدعمل را علّت پیشرفت تحصیلی  ۀو منطقدهد میعلّی را در شهرستان باشت نشان 

زیرا که در پژوهش حاضر آزمودنی ها به شکل  داند.میپنجم ابتدایی در درس ریاضیات  ۀپای

 کامال تصادفی در منطقه ی عمل معلم و در منطقه ی دیگر قرار داده شدند.

توان به محدود بودن جامعۀ آماری به شهرستان میپژوهش های این از جمله محدودیت

باشت، محدود بودن پژوهش به یک مقطع تحصیلی، یک جنس و یک مقطع زمانی را در 

تاً ی نسبهنگام تعمیم نتایج در نظر آورد. هم چنین پژوهش حاضر در کالسنظر داشت و 

                                                           
1. Perkins & Weiman 

2. Benedict & Hoag 

3. Flood  
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موز آهایی که تعداد دانشکالسدانش آموز اجرا شد در تعمیم نتایج به  00بزرگ و به تعداد 

 کوچکتر است این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد. هاۀ آنکمتری دارند یا انداز

تواند منطقۀ عمل خود را گسترش داده و زمینه را میمعلم با استفاده از راهکارهای زیر 

 برای موفقیت تحصیلی هر چه بیشتر دانش آموزان در درس ریاضی فراهم آورد 

  لب و راه رفتن های جاجریان آموزش منطقۀ عمل خود را با کارهایی نظیر سؤالدر

 د.و بر کل کالس نظارت داشته باش در کالس گسترش داده

 تغییر  ایها را به گونهنیمکتد چینش ه موضوعی که قصد آموزش آن را داربسته ب

 د که منطقۀ عمل گسترش پیدا کند.ده

  د که در پایان درس امروز چند سؤال یآموزان بگوتدریس به دانش قبل از شروع

 .گیرددهد امتیازی تعلق می شود و به هر کس که پاسخ صحیحمی پرسیده

 د تا بدون هیچ هراسی زمانی که در فهم درس به دانش آموزان اطمینان خاطر بده

 با مشکل مواجه شدند سؤال خود را بپرسند تا مطلب درسی بار دیگر تکرار شود.

 آموزدانشمدت زمان تمرکز زیراکه  با ریتم و آهنگ یکنواخت ارائه نکند درس را 

 ش دارای محدودیت است.به تناسب سن

  گاهی با لحن جدی، گاهی مهربان و آرام و گاهی استوار سخن در هنگام تدریس

 د. ها نگاه کنب به چهره ی تک تک آنو به تناس بگوید

 نابع م

سبک مدیریت کالس  ۀ(. رابط1090. )سندیناروند، ح .رامرز. عزیزی، فعیدآریاپوران، س

وانشناسی فصلنامه ران پنجم ابتدایی، آموزدانشمعلمان با انگیزش و پیشرفت ریاضی 
  00-41(: 0) 5، مدرسه

نقش انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی و (. 1091. )ادی، هپور شافعی .لیع ،بنی اسدی

 ی علوم تجربی و ریاضیهاان رشتهآموزدانشرویکردهای مطالعه در پیشرفت ریاضی 

  11-120(: 1) 00،ی نوین تربیتیهافصلنامه اندیشه  ،مقطع متوسطه شهر قاین

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3722&Number=32&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3722&Number=32&Appendix=0
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روانشناسی تربیتی: (. 1011. )یبوراسارادوبراون، د .ستفان لوئیس. هینسون، ایچاردپارسونر، ر
 :تهران .سینح ،اسکندری .سنح ،مترجمان اسد زاده ،تحقیق تدریس یادگیری

 انتشارات عابد.

 (.1011. )ضار جهرمی، قربان  .وروز علین کرمدوست، .حمدا رستگار، .لهها حجازی،

 شناختی درگیری پیشرفت، اهداف نقش :ریاضی تحصیلی پیشرفت و هوشی باورهای

  05-41(، 0) 01 ،تربیتی علوم و روانشناسی مجله(. دوئک مدل آزمون)تالش و

تاثیر الگوی آموزشی تحلیل، (. 1011. )وادج ،کاوسیان .ریدهبیرانوند، ف .سنرستگارپور، ح

روان شناسی  فصلنامه ،طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی
 14-14(: 0) 11 ،کاربردی

و  ریاضی اضطراب ریاضی، خودکارآمدی رابطۀ (. بررسی1015. )رضیهم درویشی، رضایی

نامۀ  پایان .شهرتهران دبیرستان اول سال انآموزدانش ریاضی پیشرفت با جنسیت

 .طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد کارشناسی

و تداومی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر  بررسی تأثیر فوری. (1011). عصومهصمدی، م

  12-95(: 1) 01، ی آموزشیهانوآوریفصلنامه گری و حل مسئله ریاضی، خود تنظیم

پیشرفت  با خانوادگی و فردی هایویژگی (. رابطه1010. )مالدراتی، ک .سعودم لواسانی،

علوم  و ناسیروانش مجله تهران، دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی دانشجویان تحصیلی

 1-01(: 04) 0، تربیتی

 اهداف خودکارآمدی، نقش(. 1011. )رضالیع کیامنش،.لهها حجازی، .ریمم پور، محسن

 یریاض درس تحصیلی پیشرفت در پایداری و راهبردهای یادگیری پیشرفت،

(: 5) 11 ،ی آموزشیهاینوآور فصلنامه. تهران شهر متوسطه سوم سال انآموزدانش

05-9  

Arends, R. (2009). learning to teach, Boston: McGraw hill publication.  

Becker, F.D. Sommer, R. Bee, J. & Oxley, B. (1973). College classroom 

ecology. Sociometry, 36, 514-525.  

Benedict, M.E. & Hoag, J. (2004). Seating location in large lectures: are 

seating preferences or location related to course performance?, The 

journal of Economic Education, 35, 215-231. 



 41                                            ...میزان یادگیری بر معلم عمل ۀمنطق در ییابتدا آموزدانش حضور یاثربخش

Buckalew, L.W. Daly, J.D. & Coffield, K.E. (1986). Relationship of initial 

class attendance and seating location to academic performance in 

psychology classes. Bulletin of the psychonomic society, 24, 63-64.  

Countryman, J. (1992). Writing to learn mathematics: Methods that work. 

Portsmouth: Heinemann. 

Daum, J. (1972). Proxemics in the classroom: speaker subject distance and 

educational performance, the eighteenth annual meeting of the 

southeastern psychological association. April 6-8, Atlanta, GA.  

Delefes, p. Jackson, B. (1972). Teacher-pupil interaction as function of 

location in the classroom. Psychology in the schools, 9, 119-123 

Dykman, B. M. and Reis, H. T. (1979). Personality correlates of classroom 

seating position. Journal of Educational Psychology, 71,346-354. 

Farrell, T.S. (2009). talking listening and teaching: a guide to classroom 

communication, crowin press publication 

Fisher, K. (2001). Building better outcomes: The impact of school 

infrastructure on student outcomes and behavior. Schooling issues digest 

Flood, j. (2003). handbook of research on teaching the english language arts, 

Lawrence Erlbaum publication 

Hill, M.C. Epps, K.K. (2010). The impact of physical classroom environment 

on student satisfaction and student evaluation of teaching in the 

university environment. Acad. Educ. Leadersh. J, 14, 65–79.  

Holliman, W.B. and H.N. Anderson. (1986). Proximity and student density as 

ecological variables in a college classroom. Teaching of Psychology 13 

(4): 200–03. 

Hurst, M. D. (2005). Schools eye future costs. Educ. Week, 24, 34–39. 

Kalinowski, S. Taper, M.L. (2007). The effect of seat location on exam grades 

and student perceptions in an introductory biology class. J. Coll. Sci. 

Teach, 36, 54–57.  

Keith. (2006). The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. New 

York: Cambridge University Press. 

Klein, S. B. (2009). Learning: Principles and Applications, (5th Ed.). Los 

Angeles: Sage Publications 

Klein, S. B. Mowrer, R. R. (2000). Contemporary learning theories: 

instrumental conditioning theory and the impact of biological constraints 

on learning, Publisher: Psychology Press 

Meeks, M. D. Knotts, T. L. James, K. D.; Williams, F. Vassar, J.A. Wren, 

A.O. (2013). The Impact of Seating Location and Seating Type on 

Student Performance, education sciences journal, 3, 375-386.  

Millard, R. J. &Stimpson, D.V. (1980). Enjoyment and productivity as 

function of classroom seating location. Perceptual and motor skills, 50, 

439-444.  

Moreno, R. (2010). educational psychology , united state of America: Wiley 

publication 

http://www.paperbackswap.com/book/browser.php?p=Psychology+Press


 49 پاییز، یکمشماره  اول، سال دبستان و دبستان،پیشفصلنامه مطالعات                                                    42

Nevid, J. S. (2011). Essentials of Psychology: Concepts and Applications, 

Houghton Mifflin Company publication 

Pedersen, D. M. (1994). Personality and classroom seating. Perceptual and 

Motor Skills, 78 (33): 1355–60. 

Perkins, K. K. Weiman, C. E. (2005). The surprising impact of seat location 

on student performance. Phys. Teach, 43, 30–33.  

Richards, J. C. & Lockhart, C. (1994). Reflective teaching in second language 

classrooms, Cambridge: Cambridge University Press. 

Savage, T.V. Savage, M. V. (2009). successful classroom management and 

discipline teaching self control and responsibility, sage publication. 

Sobel, M. A. & Maletsky, E. M. (1999). Teaching mathematics: A sourcebook 

of aids, activities, methods. Boston: Allyn and Bacon. 

Van de Walle, J. A. (2001). Elementary and middle school mathematics. New 

York: Longman. 

Vander Schee, B. A. (2011). Marketing classroom spaces: Is it really better at 

the front? Manag. Educ. Rev, 21, 201–210. 

Vygotsky L. S. (1978). Mind in Society: Development of Higher 

Psychological Processes, p. 86 Sawyer, R.  
 


