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مقایسه اثربخشی روشهای تدریس مستقیم ،غیرمستقیم و ترکیبی بر عملکرد
دانشآموزان در درس ریاضی دوره ابتدایی
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 1کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی (نویسنده مسئول)
 2کارشناسی آموزش ابتدایی
 3کارشناسی آموزش ابتدایی

چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روشهای تدریس مستقیم ،غیرمستقیم و ترکیبی بر عملکرد دانشآموزان در درس
ریاضی دوره ابتدایی بود .جامعه پژوهش شامل کلیه دانشآموزان مقطع ابتدایی شهر لردگان در سال  98-1397بود .نمونه
پژوهش شامل  60دانشآموز ( 15نفر گروه آموزش مستقیم 15 ،نفر گروه آموزش غیرمستقیم 15 ،نفر آموزش ترکیبی و 15
نفر گروه گواه) بودند که با روش خوشهای انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند .بدین ترتیب که ابتدا از
بین مدارس مختلف شهر لردگان بهصورت تصادفی چند مدرسه انتخاب شدند .سپس از بین دانشآموزان کالس چهارم مدارس،
با مصاحبه با معلمان و مراجعه به کارنامه توصیفی دانشآموزان ،دانشآموزانی که عملکرد ریاضی پایینی داشتند انتخاب شدند
و بهصورت تصادفی در گروه ها قرار گرفتند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس گویههای کارنامه
توصیفی ساخته شده بود .نتایج در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره تحلیل شد .نتایج
نشان داد بین اثربخشی روشهای تدریس مستقیم ،غیرمستقیم و ترکیبی در عملکرد دانشآموزان در درس ریاضی دوره
ابتدایی تفاوت معنادار وجود دارد .روش تدریس ترکیبی در مقایسه با روش تدریس مستقیم و غیرمستقیم اثربخشی بیشتری بر
عملکرد ریاضی داشته است؛ همچنین روش تدریس مستقیم در مقایسه با روش تدریس غیرمستقیم نیز اثربخشی بیشتری
داشته است.
واژههای کلیدی :روش تدریس مستقیم ،روش تدریس غیرمستقیم ،روش تدریس ترکیبی ،عملکرد ریاضی.
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مقدمه
درس ریاضی درسی است که در مقاطع تحصیلی مختلف جایگاه و اهمیت ویژژهای دارد و دانشآمژوزان در کلیژه پایژههای
تحصیلی به دانش و درک آن نیاز دارند (کائی ،موک ،ردی و استیسی  .)2017 ،آموزش ریاضی یا به 1عبارتدیگر ،تعلیم و تربیژت
ریاضی ،شاخهای از علوم بشری است که بهویژه در سالهای اخیر جایگاهی مهژم در محافژل علمژی جهژان و بژهطور خژا در
کشورهای توسعهیافته پیدا کرده است (علم الهدایی .)1394 ،این درس را میتوان پیشنیازی برای سایر دروس محسژوب کژرد
که شکست در آن ،منجر به شکست در سایر درسهژا شژده ،احسژاس خودکارآمژدی تحصژیلی را کژاهش میدهژد و درنهایژت
میتواند باعث دلزدگی دانشآموزان نسبت به درس و مدرسژه شژود (گژائو .)2019 2،بااینحژال ،سژومین مطالعژه بینالمللژی در
زمینه ریاضیات و علوم میانگین عملکرد دانشآمژوزان ایرانژی را در میژان  26کشژور در رده  25قژرار داد کژه نشژانگر وضژعیت
نامطلوب دانشآموزان ایرانی در این زمینه است (نوری ،فتحآبادی و پرند )1390 ،و ضرورت پرداختن به علل این مسژئله و نیژز
ارائه راهکارهای مطلوب در این زمینه را کامالً مشخص و بدیهی مینماید.
بهطورکلی ،هر برنامه درسی را میتوان به سه گروه “برنامه درسی مورد انتظار (آنچه در ابتدای فصل برای یادگیرنده نوشژته
شده است) ”،برنامه درسی اجرا شده “ (آنچه آموزگاران در کالس درس تدریس مینمایند که در ادبیات پژوهشی به آن فرصژت
یادگیری گفته میشود) و “ برنامه درسی فراگرفته” (آن چیزی که دانشآموز در محیط یادگیری میآموزد) تقسیم نمود (غربژا،
رحیمی و دهباشی .)1397 ،بهطور خالصه ،میتوان بیان نمود که اگر دانشآموزان شرایط یادگیری مطلبی را داشته باشژند ،در
بیشتر مواقع آن را میآموزند و اگر این شرایط برای آنان مهیا نگردد ،از یادگیری آن مطلب بینصیب خواهند بود؛ بنابراین نقش
روشهای ایجاد فرصت یادگیری ،یا بهعبارتدیگر ،روش تدریس3معلمان از اهمیت زیژادی برخژوردار اسژت (مالیژک و

ریژزوی4،

.)2018
امروزه صحبت کردن صژرف را تژدریس و گژوش دادن محژ را یژادگیری نمیگوینژد؛ بلکژه نگژرش جدیژد بژه تژدریس،
دانشآموزان را در هسته مرکزی این فرایند قرار میدهد و معلم ،نقش راهنما و تسهیلگر در فرایند کسب اطالعژات دانشآمژوز
ایفا میکند (اکیگبو و اوسوافور .)2008 5،بر اساس این تعریف ،هدف اولیه در هر تدریس این اسژت کژه تغییراتژی در یادگیرنژده
ایجاد شود (تبابال و کاهسای .)2011 6،تدریس به آن بخش از رفتارهای آموزشی که با حضور آموزگژار در محژیط کالسژی روی
میدهد اشاره دارد .تدریس قسمتی از آموزش بوده و همانند آموزش یک مجموعژه فعالیتهژای نظژامدار ،هدفمنژد و از پژیش
مشخصشده را شامل میشود و هدفش فراهم نمودن شرایط مناسب یادگیری از طژرف معلژم میباشژد (سژیف .)1398 ،بژرای
تسهیل در فرایند انتقال دانش ،معلم باید روش تدریس خود را با شژرایط دانشآمژوزان و نیژز نتژایج مژورد انتظژار تغییژر دهژد
(دارلینگ-هاموند ،فلوک ،کوک هاروی7و همکاران .)2013 ،بالزار و کرافت )2017(8در پژوهشی با عنوان معلم و تژدریس مژرثر
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بر نگرش و رفتار دانشآموزان به این نتیجه رسیدند که نگرش دانشآموزان بهوسیله نحوه تدریس ریاضی شامل حمایت عاطفی
معلم و نیز رفتار در کالس درس شامل سازماندهی کالسی پیشبینی میشود.
دو روش تدریس مستقیم و غیرمستقیم مورد بحث و توجه فراوان قرار گرفتهاند .روش تژدریس مسژتقیم کژه توسژط

گژود9،

بروفی10،برایتر11،زیگفرید و انگلمان12مطرح شده است بر تسلط بژر دانژش علمژی و یژادگیری انژوار گسژتردهای از محتژوی دروس
تمرکز دارد .عالوه بر این ،میتوان آن را برای توسعۀ استراتژیهایی برای یادگیری انوار گستردهای از محتوای رشتههای مختلژف
استفاده نمود (استوکارد ،وود ،کوگلین و همکاران)2018 ،؛ بنژابراین 3هژر راهبژرد ،تکلیژف و تکنیژک 1خاصژی کژه در تژدریس
مستقیم به کار گرفته میشود برای خدمت به این هدف است .دستیابی به این هدف نیازمند توجه به تمام جنبژههای یژادگیری
است .ایجاد یک تدریس مرثر نیازمند توجه به گسترهای از عوامل مانند طرح ،سازماندهی و دستیابی به ابزار است .اگر هرکژدام
از این ابزارها فراهم نباشد ،تدریس باکیفیت عالی انجام نمیپذیرد (بکر ،انگلمن و توماس .)1995 ،آمژوزش مسژتقیم یژک روش
نظاممند و معلم محور است که بر جزئیات روند آموزش تمرکز دارد و برای تژدریس مدرسژهای بهخصژو خوانژدن و ریاضژیات
4
فراتحلیلژی بژا بررسژی نیمقژرن
استفاده میشود (غباری بناب ،علیژزاده ،نصژرتی .)2018 ،اسژتوکارد و همکژاران ( )2018در
پژوهش در زمینه تدریس مستقیم با مطالعه  328پژوهش به این نتیجه رسیدند که تمام اثرات بژرآورد شژده بژه غیژر از نتژایج
مربوط به پیامدهای عاطفی مثبت بوده و همه آنها از نظر آماری معنیدار بودند .بژا اسژتفاده از معیارهژای روانشناسژی سژنتی،
میزان اثرات برآورد شده در سطح متوسط تا زیاد بوده و اندازه اثر آنها نیز یکسان است.
 )194215مطرح شده است .هدف این الگو ،ایجاد توانژایی بژرای رشژد
در مقابل روش تدریس غیرمستقیم توسط کارل راجرز (
خود ،درک خود و احساس خودارزشمندی است (گاتونگی .)200716،راجرز ( )1942بژر ایژن بژاور اسژت کژه همژانطور کژه در
رواندرمانی تنها بیمار را یاری می کنند تا مشکالت خویش را تشخیص دهد و به چگونگی رفع آن مشکل پژی ببژرد ،در فراینژد
تدریس هم باید تالش شود تا دانشآموز خود محتوا را یاد بگیرد و معلم تنها به او در رسیدن به اهداف آموزشی یاری رسژانده و
به آنها کمک کند تا مطالب را یاد بگیرند (نصر اصفهانی .)1390 ،این روش تدریس صرفاً تالش میشود که به فراگیران کمژک
شود تا خود ،نقش اصلی را در فرایند آموزش و پرورششان اجرا کنند (اسباره و همکاران .)1395 ،تژدریس غیرمسژتقیم روشژی
دانشآموزمحور است؛ چراکه در این رویکرد فعالیت مرکزی و ویژه در فرایند تدریس – یادگیری توسژط خژود دانشآمژوز اجژرا
میشود .این امکژان وجژود دارد کژه تژدریس غیرمسژتقیم بهصژورت رودررو یژا از راه دور و شژکل انفژرادی یژا گروهژی انجژام
شود .سنجش پیشرفت تحصیلی بهصورت خود سنجی است (الیوت و فاربر.)201017،
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بر اساس آنچه مطرح شد ،روش تدریس مستقیم و غیرمستقیم دارای دو دیدگاه متفاوت هستند و بژر اسژتفاده از ابزارهژای
متفاوت در تدریس تأکید دارند و اهداف مختلفی را دنبال میکنند .بااینحال ،نتایج محدودی اثژربخش بژودن آن بژر پیشژرفت
8
عنوان تأثیر آموزش
تحصیلی به خصو در درس ریاضی را بررسی کرده است .اوالدایو و اوالدایو ( ) 2012در پژوهشی با
مستقیم و غیرمستقیم بر موفقیت در درس ریاضی به این نتیجه رسیدند که آموزش مستقیم در مقایسه با آموزش غیرمسژتقیم
اثربخشی بهتری بر عملکرد ریاضی دارد .جنسیت نیز در تعدیل اثربخشی آموزش مستقیم و غیرمستقیم مرثر است و در مژردان
آموزش مستقیم مرثرتر از آموزش غیرمستقیم است .با توجه به محدودیت منابع موجود در زمینژه مقایسژه اثربخشژی دو روش
تدریس مستقیم و غیرمستقیم و یا ترکیب این دو روش بر عملکرد ریاضی هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سرال خواهژد بژود
که آیا بین اثربخشی تدریس مستقیم ،غیرمستقیم و ترکیبی (تژدریس مسژتقیم و غیرمسژتقیم) در پیشژرفت در درس ریاضژی
تفاوت معنادار وجود دارد؟
روش پژوهش
ازآنجاییکه پژژوهش حاضژر بژه مقایسژه اثربخشژی روش تژدریس مسژتقیم ،غیرمسژتقیم و ترکیبژی بژر عملکژرد ریاضژی
دانشآموزان ابتدایی در سال تحصیلی  98-1397شهر لردگان پرداختژه اسژت؛ لژذا طژرح پژژوهش نیمژه آزمایشژی بهصژورت
پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .همچنین این پژوهش جزو پژوهشهای کاربردی است .جامعه پژوهش حاضژر شژامل
کلیه دانشآموزان مقطع ابتدایی شهر لردگان در سال  98-1397بود .نمونه پژوهش شامل  60دانشآموز ( 15نفر گروه آموزش
مستقیم 15 ،نفر گروه آموزش غیرمستقیم 15 ،نفر آموزش ترکیبی و  15نفر گروه گواه) بودند کژه بژا روش خوشژهای انتخژاب
شدند و بهصورت تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند .بدین ترتیب کژه ابتژدا از بژین مژدارس مختلژف شژهر لردگژان بهصژورت
تصادفی چند مدرسه انتخاب شدند .سپس از بین دانشآموزان کالس چهارم مدارس ،با مصاحبه با معلمان و مراجعه به کارنامژه
توصیفی دانشآموزان ،دانشآموزانی که عملکرد ریاضی پژایینی داشژتند انتخژاب شژدند و بهصژورت تصژادفی در گروههژا قژرار
گرفتند .مالکهای ورود شامل تمایل به شرکت ،عژدم وجژود اخژتالالت یژادگیری یژا عقبمانژدگی ذهنژی یژا سژایر مشژکالت
روانشناختی بود و مالکهای خروج غیبت بیش از یک جلسه بود .خالصه جلسات آموزشی در جداول  1تا  3ارائه شده است.
جدول  :1خالصه جلسات تدریس مستقیم
جلسات

شرح جلسات

آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و آموزگار مجری تدریس ،بیان قوانین گروه مبنی بر همکاری ،رازداری،
جلسژژژه
عدم غیبت ،معرفی هدف گروه مبنی بر بهبود عملکرد ریاضی و نگرش دانشآموزان بژه ریاضژی ،پاسژخ بژه
اول
پرسشها و ابهامات دانشآموزان
بیان اهداف یادگیری عددنویسی ،انتظارات از آموزش مفاهیم عددنویسی ،کاربرد عددنویسی در زندگی،
جلسژژژه
مرور پیشنیازهای یادگیری عددنویسی شامل شناسایی جایگاه عددی ،مفهوم یکژان ،هزارگژان ،صژدگان از
دوم
طریق سرال پرسیدن و مرور پیشنیازها و رفع نواقص موجود در این زمینه
بیان مفهوم عددنویسی در اعداد میلیونها ،معرفی یکان میلیون ،دهگژان میلیژون و صژدگان میلیژون،
ارائه مثالهای متعدد بهصورت مختلف (نوشتن اعداد ،برگرداندن اعداد نوشژته شژده بژه حژروف بژه عژدد،
جلسژژژه
برگرداندن اعداد نوشته شده به عدد به حروف ،یافتن جایگاه عددی در یک عدد نوشته شده (مژثالً دهگژان
سوم
هزار) ،کوچکترین و بزرگترین عدد) .سرال از دانشآموزان و شناسایی نقاط ضعف و رفع این نقاط ضژعف
در کالس درس.
بیان اهداف یادگیری ضرب کردن ،انتظارات از آموزش مفهوم ضرب دورقمی ،کاربرد ضرب دورقمی در
جلسژژژه
زندگی ،مرور پیشنیازهای یادگیری ضرب دورقمی شامل تسلط بژر جژدول ضژرب و رفژع نژواقص در ایژن
چهارم
18
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زمینه ،شناسایی جایگاه عددی ،آشنایی راهبرد فرایندی در انجام جمع و منها و ضربهای دو رقم در یژک
رقم
آموزش در زمینه ضربهای دو رقم در دو رقم از طریژق ضژرب فراینژدی ،علژت آغژاز ضژرب از اعژداد
جلسژژژه
بزرگتر و جمع جوابهای بهدستآمده ،انجام مثالها برای تسلط بیشتر ،سرال از دانشآموزان و شناسژایی
پنجم
نقاط ضعف و رفع این نقاط ضعف در کالس درس.
بیان اهداف یادگیری کسرها ،انتظژارات از آمژوزش مفهژوم کسژرها ،کژاربرد کسژرها در زنژدگی ،مژرور
جلسژژژه
پیش نیازهای یادگیری کسرها شامل درک مفهوم کسر ،آشنایی با اجزای کسر شامل صورت و خژرج ،درک
ششم
مفهوم صورت کسر و مخرج کسر ،درک کوچکتر یا بزرگتر بودن کسر بر اساس مخرج
آموزش در زمینه جمع کسرهای دارای مخرج مشترک ،جمژع و تفریژق کسژرها ،انجژام مثالهژا بژرای
جلسژژژه
تسلط بیشتر ،سرال از دانشآموزان و شناسایی نقاط ضعف و رفع این نقاط ضعف در کالس درس.
هفتم
مرور مطالب در مورد جایگاه عددی ،ضرب دو رقم در دو رقژم ،کسژرها ،دادن تمژرین مسژتقل و ارائژه
جلسژژژه
بازخورد
هشتم

جدول  :2خالصه جلسات تدریس غیرمستقیم
جلسات

شرح جلسات

جلسه اول

آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و آموزگار مجری تدریس ،بیان قوانین گروه مبنی بر همکاری ،رازداری،
عدم غیبت ،معرفی هدف گروه مبنی بر بهبود عملکرد ریاضی و نگرش دانشآموزان بژه ریاضژی ،پاسژخ بژه
پرسشها و ابهامات دانشآموزان

جلسه دوم

بیان آزاده احساسات در مورد درس ریاضی ،بیان افکژار منفژی در مژورد ریاضژی (بسژیاری از مباحژث
ریاضی کاربردی در زندگی ندارند؛ ریاضی به در نمیخورد ،ریاضی بسیار سخت است) .بیان افکار مثبت در
زندگی (ریاضی برای موفقیت شغلی ضروری است ،ریاضی کاربرد زیادی در زندگی دارد) ،اصژالح باورهژای
غلط در مورد یادگیری ریاضی (باید همیشه تمامی مسائل ریاضی را کامل حژل کژرد ،عملکژرد ضژعیف در
سال های گذشته نشانگر این است که فرد توانایی و هوش یادگیری ریاضی را ندارد؛ ریاضی آنقژدر سژخت
است که تالش برای یادگیری آن بیفایده است ،یادگیری ریاضی ارثی است و ربطی به تالش فرد ندارد)

ترغیب دانش آموزان به بیان آزادانه احساسژات پیرامژون مبحژث عددنویسژی در ریاضژی ،کاوشژش در
جلسژژژژژه احساسات مثبت و منفی دانشآموز پیرامون عددنویسی و تالش برای بیان دقیق مسئله (شناسایی جایگژاه
عددی ،آشنایی با خانواده اعداد یکان ،هزارگان ،میلیونها) ،بیان علت گیج شژدن و داشژتن نگژرش منفژی
سوم
نسبت به یادگیری عددنویسی ،بحث پیرامون فواید عددنویسی و کاربرد آن در زندگی
بحث پیرامون مبحث عددنویسی و الزامات و مهارتهایی که باید دانشآموز بر آن مسلط باشژد .نبیژان
روابط علژت و معلژولی بژین اعژداد ،درک رفتارهژای قبلژی دانشآمژوزان بژر اسژاس کاسژتیهای موجژود،
جلسژژژژژه
برنامهریزی و تصمیمگیری برای حل مشکل (مرور مطالب سالهای گذشته در مورد جایگاه عددی ،مفهژوم
چهارم
بزرگتر و کوچکتر در اعداد ،یادگیری راهحلهای مناسب برای عددنویسژی) ،ادغژام روشهژای یژادگیری
گذشته در نوشتن جایگاه عددی در یادگیری عددنویسی جدید (میلیونها)
ترغیب دانش آموزان به بیان آزادانه احساسات پیرامون مبحژث ضژرب کژردن در ریاضژی ،کاوشژش در
جلسژژژژژه
احساسات مثبت و منفی دانش آموز پیرامون ضرب و تالش برای بیان دقیق مسئله (آگاهی از مفهوم ضژرب
پنجم
و توانایی طرح مسئله برای ضرب یکرقمی ،حفظ جدولضرب ،آگاهی از جایگاه عددی اعداد) ،بیژان علژت
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گیج شدن و داشتن نگرش منفی نسبت به یادگیری ضرب ،بحث پیرامون فواید و کاربرد ضژرب در زنژدگی
برای ایجاد انگیزه ،اصالح باورهای غلط در زمینه یادگیری ضرب کردن.
بحث پیرامون مبحث ضربهای دورقمی و الزامات و مهارتهایی که باید دانشآموز بر آن مسلط باشژد.
بیان جایگاه عژددی بژرای درک ضژرب فراینژدی ،بحژث بژین دانشآمژوزان بژرای درک رفتارهژای قبلژی
جلسژژژژژه
دانشآموزان بر اساس کاستیهای موجود ،برنامژهریزی و تصژمیمگیری بژرای حژل مشژکل مژرور مطالژب
ششم
سالهای گذشته در مورد جدولضرب ،مرور ضرب یک رقم در دو رقم بهوسیله دانشآموزان ،مرور جایگژاه
عددی از طریق بحث گروهی ،ادغام روشهای یادگیری گذشته در گسترده نویسی ضربهای دورقمی.
ترغیب دانش آموزان به بیان آزادانه احساسات پیرامون مبحث کسرها در ریاضی ،کاوشش در احساسات
مثبت و منفی دانش آموز پیرامون کسرها و تالش برای بیان دقیق مسئله (آگاهی از مفهوم کسژر و توانژایی
جلسژژژژژه طرح مسئله برای کسرها ،درک مفاهیم بنیادی صورت و مخرج ،کوچک بودن صورت نشانگر آن اسژت کژه
کسر از یک کوچکتر است ،بزرگتر و کوچکتر بودن کسرها بر اساس مخرج) ،بیژان علژت گژیج شژدن و
هفتم
داشتن نگرش منفی نسبت به یادگیری کسرها ،بحث پیرامون فواید و کاربرد کسرها در زندگی برای ایجژاد
انگیزه ،اصالح باورهای غلط در زمینه یادگیری کسرها ).
بحث پیرامون مبحث ضربهای دورقمی و الزامات و مهارتهایی که باید دانشآموز بر آن مسلط باشژد.
بیان جایگاه عژددی بژرای درک ضژرب فراینژدی ،بحژث بژین دانشآمژوزان بژرای درک رفتارهژای قبلژی
جلسژژژژژه
دانشآموزان بر اساس کاستیهای موجود ،برنامژهریزی و تصژمیمگیری بژرای حژل مشژکل مژرور مطالژب
هشتم
سالهای گذشته در مورد جدولضرب ،مرور ضرب یک رقم در دو رقم بهوسیله دانشآموزان ،مرور جایگژاه
عددی از طریق بحث گروهی ،ادغام روشهای یادگیری گذشته در گسترده نویسی ضربهای دورقمی.

جدول  :3خالصه جلسات تدریس ترکیبی
جلسژژا

شرح جلسات

ت
آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و آموزگار مجری تدریس ،بیان قوانین گروه مبنی بژر همکژاری ،رازداری،
جلسژژه
عدم غیبت ،معرفی هدف گروه مبنی بر بهبود عملکرد ریاضی و نگژرش دانشآمژوزان بژه ریاضژی ،پاسژخ بژه
اول
پرسشها و ابهامات دانشآموزان
بیان آزادانه احساسات در مورد درس ریاضی ،بیژان افکژار منفژی در مژورد ریاضژی (بسژیاری از مباحژث
جلسژژه
ریاضی کاربردی در زندگی ندارند؛ ریاضی به در نمیخورد ،ریاضی بسیار سخت است) .بیان افکژار مثبژت در
دوم
زندگی (ریاضی برای موفقیت شغلی ضروری است ،ریاضی کاربرد زیژادی در زنژدگی دارد) ،اصژالح باورهژای
غلط در مورد یادگیری ریاضی (باید همیشه تمامی مسائل ریاضژی را کامژل حژل کژرد ،عملکژرد ضژعیف در
سال های گذشته نشانگر این است که فرد توانایی و هوش یادگیری ریاضی را نژدارد؛ ریاضژی آنقژدر سژخت
است که تالش برای یادگیری آن بیفایده است ،یادگیری ریاضی ارثی است و ربطی به تالش فرد ندارد)
ترغیب دانشآموزان به بیژان آزادانژه احساسژات پیرامژون مبحژث عددنویسژی در ریاضژی ،کاوشژش در
جلسژژه
احساسات مثبت و منفی دانشآموز پیرامژون عددنویسژی .بیژان اهژداف یژادگیری عددنویسژی ،انتظژارات از
سوم
آموزش مفاهیم عددنویسی ،کاربرد عددنویسی در زندگی ،مژرور پیشنیازهژای یژادگیری عددنویسژی شژامل
شناسایی جایگاه عددی ،مفهوم یکان ،هزارگان ،صدگان از طریق سرال پرسژیدن و مژرور پیشنیازهژا و رفژع
نواقص موجود در این زمینه
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بیان مفهوم عددنویسی در اعداد میلیونها ،معرفی یکان میلیون ،دهگان میلیون و صدگان میلیون ،ارائژه
جلسژژه
مثالهای متعدد به صورت مختلف (نوشتن اعداد ،برگرداندن اعداد نوشته شده به حروف به عژدد ،برگردانژدن
چهارم
اعداد نوشته شده به عدد به حروف ،یافتن جایگاه عژددی در یژک عژدد نوشژته شژده (مژثالً دهگژان هژزار)،
کوچکترین و بزرگترین عدد) .سرال از دانشآموزان و شناسایی نقژاط ضژعف و رفژع ایژن نقژاط ضژعف در
کالس درس.
ترغیب دانشآموزان به بیان آزادانه احساسژات پیرامژون مبحژث ضژرب کژردن در ریاضژی ،کاوشژش در
جلسژژه
احساسات مثبت و منفی دانش آموز پیرامون ضرب .بیان اهداف یادگیری ضرب کژردن ،انتظژارات از آمژوزش
پنجم
مفهوم ضرب دورقمی ،کاربرد ضرب دورقمی در زندگی ،مرور پیشنیازهای یادگیری ضژرب دورقمژی شژامل
تسلط بر جدولضرب و رفع نواقص در این زمینه ،شناسایی جایگاه عددی ،آشنایی راهبرد فرایندی در انجژام
جمع و منها و ضربهای دو رقم در یک رقم
آموزش در زمینه ضربهای دو رقم در دو رقم از طریق ضرب فرایندی ،علت آغاز ضرب از اعداد بزرگتژر
جلسژژه
و جمع جوابهای بهدستآمده ،انجام مثالها برای تسلط بیشژتر ،سژرال از دانشآمژوزان و شناسژایی نقژاط
ششم
ضعف و رفع این نقاط ضعف در کالس درس.
ترغیب دانش آموزان به بیان آزادانه احساسات پیرامون مبحث کسرها در ریاضی ،کاوشژش در احساسژات
جلسژژه
مثبت و منفی دانش آموز پیرامون کسرها ،بیان اهداف یادگیری کسرها ،انتظارات از آمژوزش مفهژوم کسژرها،
هفتم
کاربرد کسرها در زندگی ،مرور پیش نیازهای یادگیری کسرها شامل درک مفهوم کسر ،آشنایی با اجزای کسر
شامل صورت و خرج ،درک مفهوم صورت کسر و مخرج کسر ،درک کوچکتر یا بزرگتر بودن کسر بر اساس
مخرج
آموزش در زمینه جمع کسرهای دارای مخرج مشترک ،جمع و تفریق کسرها ،انجام مثالها برای تسژلط
جلسژژه
بیشتر ،سرال از دانشآموزان و شناسایی نقاط ضعف و رفع این نقاط ضعف در کالس درس.
هشتم
ابزار پژوهش ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس گویههای کارنامه توصیفی ساخته شژده بژود و
عملکرد دانشآموز را در سرفصلهای تعیینشده در قالب یک مقیاس چهاردرجهای (بسیار خژوب  ،4خژوب  ،3قابژلقبول  2و
تالش مجدد  )1میسنجید .این ابزار  6سرال دارد که هر دو سرال مربوط به یک حیطه (عددنویسژی ،ضژرب اعژداد دورقمژی و
کسرها) میباشد .نمره باالتر نشانگر عملکرد بهتر آزمودنیها بود.
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس تک
متغیر) استفاده شد .پیش از اجرای تحلیل کوواریانس تک متغیژره ابتژدا پیشفرضهژای آن شژامل فژرض بژاربری واریژانس بژا
استفاده از آزمون لوین ،پیشفرض نرمال بودن توزیژع نمژرات گروههژای نمونژه در جامعژه بژا آزمژون کلمژوگروف-اسژمیرنف و
پیشفرض همگنی شیب رگرسیون بررسی شد و محدودیتی در این زمینه مشاهده نشد.
یافتههای پژوهش
در جدول  ،4شاخصهای توصیفی مرتبط با گروههای آزمایش و کنترل در مراحل پیشآزمون و پسآزمون ارائه شده است.
جدول  :4شاخصهای توصیفی عملکرد ریاضی در گروههای مختلف در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
گروهها

عملکرد ریاضی

آمژژژژژژژژوزش
مستقیم

مراحل
پیشآزمژژو
ن
پسآزمون
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انحژژژژراف
معیار

حداقل

حداکثر

میانگین

7

11

9/06

1/48

9

15

12/46

1/84
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پیشآزمژژو

آمژژژژژژژژوزش
غیرمستقیم

ن

آمژژژژژژژژوزش
ترکیبی

ن

پسآزمون
پیشآزمژژو
پسآزمون
پیشآزمژژو

کنترل

ن
پسآزمون

8

12

9/26

1/09

7

13

11/00

1/36

6

11

9/13

1/30

13

16

14/46

0/99

8

11

9/13

0/99

7

12

9/33

1/29

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود میانگین عملکرد ریاضی در گروه آموزش مستقیم در مرحلژه پیشآزمژون 9/60
( )1/48و در مرحله پسآزمون  ،)1/84( 12/46ریاضی در گروه آموزش غیرمستقیم در مرحلژه پیشآزمژون  )1/09( 9/26و در
مرحله پسآزمون  ،)1/36( 11/00ریاضی در گروه آموزش ترکیبی در مرحله پیشآزمون  )1/30( 9/13و در مرحله پسآزمژون
 )0/99( 14/46و ریاضی در گروه کنترل در مرحله پیشآزمون  )0/99( 9/13و در مرحله پسآزمون  )1/29( 9/33بود.
جدول  :5نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره برای مقایسه میانگین نمرات عملکرد ریاضی دانشآموزان در پسآزمون
F
d
تژژژژوان
مجذو
معنادا
میژژژژژژژژژانگین
مجمژژژژژژژژژور
منبع تغییرات
f
آزمون
ر اتا
ری
مجذورات
مجذورات
مژژژژژژژژژژدل
اصالحشده

/44
124

226/721

1

226/721

پیشآزمون

10/59

1

10/59

5/81

گروه

212/55

3

212/55

38/89

خطا

100/20

5

1/82

0/00

0/69

0/99

0/01

0/09

0/65

0/00

0/68

0/99

5
چنانکه نتایج جدول  5نشژان میدهژد مقژدار  Fدر عملکژرد ریاضژی در سژطح معنژیداری ( )P <0/05معنژادار میباشژد؛
بهبیاندیگر تفاوت گروهها با یکدیگر معنادار است .بهمنظور بررسی این نکته که تفاوت در کژدام یژک از گروههژا بژوده اسژت از
آزمون تعقیبی استفاده شده است که نتایج در جدول  6ارائه شده است.
جدول  : 6نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسه زوجی در عملکرد ریاضی در مرحله پسآزمون
گروهها

گروه کنترل

آموزش مستقیم

تفاوت میانگینها

انحراف استاندارد

سطح معنیداری

آموزش مستقیم

-3/11

0/49

0/000

آموزش
غیرمستقیم

-1/71

0/49

0/006

آموزش ترکیبی

-5/13

0/49

0/000

آموزش
غیرمستقیم

1/39

0/49

0/03

آموزش ترکیبی

-2/02

0/49

0/001
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آموزش
غیرمستقیم

آموزش ترکیبی

-3/42

0/49

0/000

نتایج جدول  6نشان میدهد بین میانگین عملکرد ریاضی در چهار گروه پژژوهش در مرحلژه پسآزمژون تفژاوت معنژاداری
وجود داشته است؛ به صورتی که بین گروه آموزش مستقیم ،آموزش غیرمسژتقیم و آمژوزش ترکیبژی بژا گژروه کنتژرل تفژاوت
معنادار وجود دارد که این مسئله نشانگر آن است که آموزش به روش مستقیم ،غیرمستقیم و ترکیبی منجر به بهبژود عملکژرد
ریاضی دانش آموزان شده است .همچنین نتایج نشان داد آموزش به روش ترکیبی در مقایسه با آموزش مسژتقیم و غیرمسژتقیم
اثربخشی بیشتری داشته و این تفاوت معنادار بوده است .درنهایت نتایج نشان داده است آموزش به روش مستقیم در مقایسه بژا
روش غیرمستقیم نیز بیشتر اثربخش بوده است.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روشهای تدریس مستقیم ،غیرمستقیم و ترکیبی بر عملکژرد دانشآمژوزان در درس
ریاضی دوره ابتدایی بود .نتایج این پژوهش نشان داد که بین اثربخشی روشهای تدریس مسژتقیم ،غیرمسژتقیم و ترکیبژی بژر
عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی دوره ابتدایی تفاوت معنادار وجژود دارد و بژه ترتیژب روش تژدریس ترکیبژی ،مسژتقیم و
غیرمستقیم بیشترین اثربخشی را بر عملکرد ریاضی دانشآموزان داشتهاند .این نتژایج همسژو بژا یافتژههای اوالدایژو و اوالدایژو
( )2012بود.
در تبیین نتیجه بهدستآمده باید گفت روش تدریس مستقیم روشی است که با ویژگیهایی نظیر فعال بودن معلم ،تنظژیم
درس در گامهای کوچک ،ارائه محتوا از ساده به دشوار ،سازماندهی دقیق محتوا ،ارزیابی مداوم و نظژارت مسژتمر بژر عملکژرد
یادگیرنده ،تعامل شفاف معلم با دانشآموز ،تقویت پاسخهای صحیح و اصالح پاسخهای نادرست مشخص میشود .همچنژین در
این روش تدریس بر ارائه تشویقهای زیاد و مرور و تمرین دروس قبلی تأکید میشود که این مسئله سبب میشود دانشآموزان
انگیزه بیشتری برای یادگیری از خود نشان دهند و نسبت به درس مشژتا تر شژوند .در ایژن روش معلژم بایژد برنامژه تژدریس
ساختارمندی داشته باشد که در آن برنامه آموزشی دقیق ،صریح و کامل اجرا شود .بهعبارتدیگر در ایژن روش معلژم بژهعنوان
راهنما میداند که چه مسیری پیش رو دارد و چه اهدافی را دنبال میکند ،پیشنیاز یادگیری چیست و چگونه باید آموختههای
قبلی بررسی و در جهت یادگیری جدید به کار گرفته شود .لذا ساختارمندی و روشن بودن مسژیر یژاددهی-یژادگیری میتوانژد
سبب تسلط بر فرایند آموزش و جلوگیری از اتالف وقت و گیجژی و سژردرگمی معلژم و بژه دنبژال آن دانشآمژوز گژردد .ارائژه
مثالهای متعدد برای اطمینان از یادگیری مطالب ازجمله ویژگی دیگر تژدریس مسژتقیم اسژت کژه نقژش مژرثری در تثبیژت
یادگیری و رفع ابهامات دارد .از طرف دیگر در این روش بر ارزیابی مستمر از فرایند یادگیری تأکید شده است .هدف از ارزیژابی
دانشآموزان ،شناسایی نقاط ضعف و موارد ابهام و کشف علت مشکل اسژت کژه میتوانژد درنهایژت بژه تعژدیل و اصژالح روش
تدریس معلم منجر شود؛ بنابراین میتوان گفت روش تدریس مستقیم روشی نظاممند ،راهنمژایی دهنژده ،همژراه بژا مشژارکت
دانش آموزان است که در آن مسیر یادگیری شفاف و روشن است و درنتیجه میتواند اثربخشی باالیی در یادگیری دانشآمژوزان
داشته باشد .ازآنجاییکه ریاضی درسی است که نیازمند آموزش و راهنمایی مکرر ،ارائه مثالهای متعدد ،ارزیابی یادگیرنژدگان و
رفع نواقص موجود در مسیر یادگیری است لذا به نظر میرسد اثربخشی روش آموزش مستقیم یا روشهایی کژه جژوهره اصژلی
آنها آموزش مستقیم (روش تدریس ترکیبی) باشد اثربخشی بیشتری داشته باشد.
بااینحال یک جنبه مهم از یادگیری ریاضی مسائل روانشناختی و انگیزشی اسژت و لژذا یژادگیری مژرثر در درس ریاضژی
مستلزم توجه به این جنبهها است .روش تدریس غیرمستقیم روشی است که در آن معلم نقش تسهیل گرو مشاور را بژه عهژده
دارد .در این روش بر این مسئله تأکید میشود که باید به دانشآموزان کمک شود تا با احسژاس امنیژت و اعتمژاد بژه معلژم در
زمینه مشکالت درسی ،عاطفی و شخصی خودشان صحبت کرده ،اهداف خود را روشن کنند ،با درک شرایط ،راههای رسیدن به
هدف را با کمک معلم پیدا کنند؛ بنابراین یک جنبه مهم در اثربخشی این رویکرد بر عملکرد ریاضی را بایژد کژاهش اسژترس و
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افزایش انگیزه و اشتیا یادگیری در دانشآموزان دانست .بدیهی است که اسژترس مژانع از تمرکژز دانشآمژوز شژده و بژدبینی
نسبت به یادگیری در درس ریاضی را در آنان ایجاد میکند .اصالح باورهای منفی در زمینه ریاضیات نیز میتواند زمینه را برای
تالش برای یادگیری فراهم آورد .اگر دانشآموزی باور داشته باشد که نمیتواند ریاضی را بیژاموزد تالشژی هژم نخواهژد کژرد و
شکست زمینه را برای تقویت این باور فراهم میآورد .لذا اعتماد به معلم ،بیان باورهای منفی و اصالح باورها میتواند زمینهسژاز
و مبنایی برای شرور یادگیری قلمداد شود .در فضایی مثبت و همراه با خوشبینی فرایند تدریس میتواند بهتر تسهیل و اهداف
یادگیری محققتر شود .اگر چنین فضایی با یک روش نظاممند آموزشی ترکیب شود و معلم عالوه بر نقش مشاور بتوانند راهنما
و آموزشدهندهای کارآمد باشد اثربخشی آن بسیار باالتر خواهد بود؛ همانطور که نتایج نشژان داد آمژوزش ترکیبژی بیشژترین
اثربخشی را در عملکرد دانشآموزان داشته است.
ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به این موارد اشاره کرد :محژدودیت در تعمژیم نتژایج بژه دانشآمژوزان سژایر
مقاطع تحصیلی ،محدود بودن بررسی به عملکرد دانشآموزان در درس ریاضی و محدودیت زمانی برای اجرای مرحلژه پیگیژری
برای بررسی ماندگاری تأثیر .بر این اساس پیشنهاد میشود که پژوهش حاضر بر روی دانشآموزان سایر مقاطع تحصیلی و سایر
دروس انجام شود و مر حله پیگیری نیز اجرا شود .همچنین با توجه بژه اثربخشژی روشهژای تژدریس ارائژه شژده بژر عملکژرد
تحصیلی پیشنهاد میشود دورههای ضمن خدمت با هدف آشنایی با روشهای تدریس مختلف برای معلمان برگزار گردد.
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