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  تحصیلی پیشرفت و  اجتماعی های مهارت  میزان  بر( گروهی و  محوری) ترکیبی ریزی برنامه  رویکرد تاثیر

 پیرانشهر  شهرستان چندپایه های کالس آموزان دانش  ریاضی
 محسن ایزان 1، آذر شهری 2، افسانه احمدی علی آبادی 3

1401/ 21/8پذیرش:                  13/6/1401دریافت:  

 دهچکی 

 تحصیلی پیشرفت   و   اجتماعی   های مهارت   میزان   بر (  گروهی   و   محوری )   ترکیبی   ریزی برنامه   رویکرد   تاثیر   بررسی   هدف   با   پژوهش   این 

- آزمون پیش   طرح  نوع   از   و   تجربی شبه    پژوهش،   روش .  گرفت   انجام   پیرانشهر   شهرستان   چندپایه   های کالس   آموزان دانش   ریاضی 

 شهرستان   چندپایه   های کالس   ششم   پایه   آموزان دانش   کلیه   تحقیق   آماری جامعه .  بود   کنترل   گروه   و د  و   آزمایش   گروه   دو   با   آزمون پس 

  به   دبستان  دو  مرکزی، و   الجان  بخش  چندپایه  مدارس  گروه دو  از  ای، مرحله  چند  ای خوشه  گیری نمونه   از  استفاده با . بودند   پیرانشهر 

 های نمونه   لذا .  گردید   انتخاب  داشت   قرار   آن   در  ششم   پایه   که   دوم  دوره  س کال   دو   دبستان،  هر  از   نهایتًا  و   گزینش   تصادفی   صورت 

 برای .  باشند می (  نفر   30)   کنترل   گروه   کالس   دو   و (  نفر  30)   آزمایشی   گروه   کالس   دو   یعنی (  نفر   60)   کالس   چهار   شامل   تحقیق 

 و  متخصصان  تأیید  مورد   آن   روایی   که   ،( 1381)   کرامتی   ساخته محقق   پرسشنامه از  آموزان دانش   اجتماعی  مهارت   رشد  میزان   سنجش 

 ساختهمعلم   آزمون   از   نیز   تحصیلی پیشرفت   سنجش   برای .  شد   استفاده   بود،   گردیده   برآورد   0/ 89  کرونباخ   آلفای   ضریب   اساس   بر   پایایی 

  های روش   بر  وهعال ها، داده  وتحلیل تجزیه  منظوربه . گردید  استفاده   شد،  طراحی  ابتدایی  ششم   پایه  برای  که  سؤال  15 با   ریاضی  درس 

 و  اجتماعی  مهارت  میزان که  داد  نشان نتایج. شد  استفاده   نیز  (آنکوا )   استنباطی  آمار روش  از( معیارانحراف   و   میانگین )  توصیفی  آمار 

-دانش   از   بیشتر   بودند،   پرداخته   یادگیری   به (  گروهی   و   محوری )   ترکیبی   ریزی برنامه   رویکرد   با   که   آموزانی دانش   تحصیلی پیشرفت

 .  بودند  دیده   آموزش   معمول   رویکردهای  با   که   بود  کالسی   زانی آمو 

های    کالس ،  اجتماعی   مهارت   ریاضی،   درس  تحصیلی   پیشرفت   ، ( گروهی   و   محوری )  ترکیبی   ریزی برنامه   رویکرد  : هاکلیدواژه 

 .چندپایه، پیرانشهر 
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  مقدمه 

  پایه   چند   های   کالس   تشکیل   دورافتاده،   روستایی  مناطق   بر  حاکم  اقتصادی   موجود   وضع  نیز   و   ما   کشور   اقلیمی  شرایط   به   توجه   با 

 روستاها   جمعیت   کاهش   که   چرا شود؛   گرفته   نادیده   نباید  که   است  واقعیتی  پایین  بسیار   رفاهی  و   آموزشی   امکانات   با ابتدایی  دوره   در 

 باعث  ازدواج،   سن   رفتن   اال ب   و   کشور   جمعیت   رشد   کاهش   شهرها،   به   روستاییان   رشد   کاهش   شهرها،   به   روستاییان   مهاجرت   دلیل   به 

 مراکز   و   پرجمعیت   روستاهای   های   دبستان   تنها   و   است   شده   پایه   چند   های   کالس   افزایش   نتیجه   در   و   آموزی   دانش   جمعیت   کاهش 

 شود  تلقی   اندرکاران   دست   وظیفه   از   مهمی   بخش   عنوان   به   باید   مهم   این   به   اهتمام   لذا .  است   بوده   پایه   تك   های   کالس   دارای   ها   بخش 

 (. 1387  ان، صمدی ) 

 معلم. شوند   می   مواجه  بسیاری  های چالش   با   مؤثر،   یادگیری  تجربیات سازماندهی  و  تدریس  در چندپایه  های کالس  آموزگاران 

 یك  در   آموزانش   دانش   همه   برای   باید   و   روست   روبه   غیره،   و   مختلف   های   توانایی   جنس،   سن،   متفاوت،   های   پایه   با   که   چندپایه 

  عمل   ای  حرفه   بسیار   باید   پس .  نماید   آموزشی   فعالیت   درگیر  را   آنان   تمامی   که   دهد   ارائه  ای   گونه   به   را   خود   آموزشی   برنامه   جلسه، 

 (.1389  فضلی، )   نماید  طراحی   چندبعدی   را   خود   درس   طرح   بتواند   تا   نماید 

 ها  آن   توان   می   که   اند   کرده  شناسایی   را   پایه   چند   های   کالس   در  یادگیری   و  تدریس   راهبردهای   از  برخی   ، ( 1995)   1اللی   و  برچ 

 بحث   مورد   های استراتژی .  کرد   توصیف   یادگیری   تسهیل   یا   بهبود   برای   ابزارهایی   یا   تکنیك   ها،   روش   عنوان   به   شکل   بهترین   به   را 

 برای   محلی   جامعه   ساختن  درگیر  چنین   هم   نوآورانه،   تدریس   و   همساالن   تدریس   گروهی،  تدریس  آموزان، دانش   بندی گروه  شامل 

 در  گسترده   طور   به   گیرد و   می   شکل   آموزاندانش   اساس   بر   مختلف   سنین  میان  در  فردی   آموزش .  باشند   می   مؤثر   چندپایه   تدریس 

  کمك   شان   های   درس   در   تر   کوچك   آموزان   دانش   به  تر   بزرگ   آموزان دانش   که   چنان   آن   شود می   استفاده   پایه   چند   های کالس   اکثر 

 معلمان   و   راهنما   معلمان  اکثر  موجود،   های   پژوهش  های   یافته   مطابق .  شود   نتخاب ا   تحصیلی   ی   پایه   هر   از   تواند   می   خلیفه   با  دستیار.  کنند 

 (. 1393گرامیان و خسروی،  )   دانند   می   مفید   پایه   چند   های   کالس   در   آموزان   دانش   بین از   را   یار  معلم   انتخاب   پایه   چند   های   کالس 

 تدریس  حال   در   معلم   که   زمانی   یعنی   باشد؛   ناظر   آموزانش دان   های فعالیت   بر   که   کند می   استفاده   نحوی   به   یار   معلم   از   چندپایه   معلم 

 گزارش   مناسب   فرصتی   در  و   کند   می   نظارت   دیگر  آموزان   دانش   کار  بر  و   آید می   کالس   معلم   کمك   به   یار   معلم  است،  پایه   یك  در 

 بودن  ثابت   زیرا .  کند   تغییر   جلسه   هر    در   امکان   صورت   در   و   روز   هر   در   یار   معلم   الزم   صورت   در   البته .  کند   می   ارائه   معلم   به   را   آن 

  مرتضوی ) دهند    قرار   واذیت  آزار   مورد   را   او   یکدیگر   مشورت   با  است   ممکن   و   شود   می   آموزان دانش   سایر   حسادت   سبب   یار   معلم 

 (.1393زاده،  

  هر   ای بر   در رویکرد محوری،  دارند،   وجود   تلفیقی   و  ترکیبی   گروهی،   محوری،   پایه   های شیوه  چندپایه،   های کالس   ی اداره   برای 

 دیگر  های گروه   برای   و   کنند می   کار   معلم   با تناوب   به   آموزان دانش   از  گروه   چند   که   طوری   به   شود؛ می  بینی پیش   معینی   درس  پایه 

 دارند،  نیاز   کمتر   آموزگار   نظارت   به   ظاهر   به   که   نویسی   جمله   و  حساب   تمرین  انشا،   نویسی،  گزارش   نقاشی،   قبیل: خط،  از   دروسی 

 ها، پایه   سایر  آموزان دانش   و  است   او   کار   محور  ها پایه   از   یکی   زمان،   هر   در.  کند می  کار   چندپایه   با  ساعت   هر   در  معلم .  شود می   منظور

 مدت   آموزان،دانش   شرایط  به   توجه   با (.  شودمی  گفته   خودآموخت  گروه   هاآن   به   که )   شوند می   مشغول تمرینی   کارهای   انجام  به 

 بالتکلیفی   از   جلوگیری  ضمن   که   کنــد   تنظیم   ای   گونه   بــه   را   کالس   وقــت  باید   معلم   و   است   متفاوت   پایه   هر   برای   شــده   صرف  زمان 

 (.1389کند )فضلی،    تدریس   ها پایه   تمام   برای   را   مطالب   ی همه   بتواند   کالس،   شلوغی   و   آموزان دانش 

 کند:ریس می ها به صورت گروهی و به دو شکل زیر تد ی گروهی یك درس مشخص را به تمام پایه آموزگار در شیوه 

ها به تفکیك در ی درسی به تمام پایه . تدریس یك ماده 2همزمان؛    طور   ها به   پایه   تمام   به   واحد   درسی   ی یك ماده   . تدریس 1

 یك جلسه. 

ی نخست آموزگار تدریس یك درس خاص را با تلفیق و ادغام مشترکات و مشابهات درس به تناسب اطالعات و  در شیوه 

ی مشترکات و کلیات، مسائل اختصاصی و فرعی هر پایه را نیز جداگانه موزان شروع کرده و پس از ارائه آ های قبلی دانش آموخته 

 
1. Birch and Lally 



 ... بر( گروهی و محوری) ترکیبی  ریزی  برنامه رویکرد  تاثیر ___________________________________________________________

-آموزان را در سنین و توانایی توانیم دانش برای این کار می (.  1389و فضلی،    1386؛ آقازاده،  76:  1400کند )شهرآبادی،  تدریس می 

فعالیت بندی کنیم و روی عناصر مشترک  ای متفاوت گروهه  ،  1های متفاوت آن را دنبال کنیم )گاونگمتمرکز شویم و سپس با 

 جدولی   تحصیلی   سال   اول  از   ابتدا  که   کنیم   می   استفاده  خوبی  به   وقتی   از روش گروهی   (. 1393؛ به نقل از گرامیان و خسروی،  2013

  داشته   نیز   مشترکی   اهداف   مفاهیم   این   ینکه، ا   دوم   شود،   دیده   پایه   شش   بین   در   عمودی   ارتباط   که   کنیم   تهیه   دروس   کلیه   مفاهیم   از 

 شود.   تدوین   آموزی دانش   های گروه   از   یك   هر   های فعالیت  از   ای برنامه   اینکه،   سوم   باشند، 

ی ترکیبی که روش محوری و گروهی با هم اجرا می شوند معلم برخی از دروس را به صورت محوری و برخی از در شیوه 

 (.1393  زاده،   مرتضوی ) نماید  س می دروس دیگر را به صورت گروهی تدری

تواند با پیشرفت تحصیلی در ارتباط باشد و هم اینکه تحت تأثیر اجرای یکی از متغیرهایی است که هم می  مهارت اجتماعی 

 توجهی بی   مورد   همیشه   ای مدرسه   دروس   از  جزئی   عنوانبه   اجتماعی   های مهارت   رویکردهای تدریس معلمان قرار گیرد. متأسفانه 

 باشد، می   اولیا   موردنظر   آنچه   با   مغایر   نامناسب،   رفتاری   خود   از   آموزان   دانش   که   شود می   توجه   مهم   این   به   زمانی   فقط   و   است   رگرفته قرا

 معلمان   دیدگاه   از   که   هایی مهارت   محدود  آموزش   بر   از اندازه بیش    تأکید   به   شودمی   مربوط   وضعیتی   چنین   وجود   احتمااًل.  دهند   نشان 

 مسئولیت  از  جزئی  امر  این  که  گویی  آموزگاران،  طرف  از  اجتماعی  های مهارت  آموزش  در   مسئولیت  احساس  دم ع  و  است  با ارزش 

 (.1381  جمشیدی، )   باشد نمی   ها آن 

 آنان  اجتماعی   های مهارت   تقویت  باعث  کنند می   پیدا   تعامل   هم   با  بیشتر  آموزاندانش   که   چندپایه   های کالس   ی اداره   های شیوه   در 

-دانش   کمك   به  تر قوی  آموزان دانش   چون   گردد   دروس   از   بسیاری   در   ها   آن   تحصیلی   پیشرفت   به  منجر   تواند می   ن همچنی   و   شود می 

 سلیمانی، حدادیان و شهرابی، )   نمایند می   استفاده   همدیگر   های   پتانسیل   و   ها   ظرفیت   از   و   آیند می   بیشتر   راهنمایی   به   نیاز   با   آموزان 

1389 .) 

 این است  دارد. سوال  نقش  نیز وپرورش  آموزش  بلکه  خانواده  تنها  نه  آموزان عی دانش مهارت اجتما  میزان  افزایش  درجهت 

 شان اجتماعی   مهارت  افزایش میزان  در  و نیز  باشد  و مفید  آموزان لذت بخش  دانش  برای  تنها  نه و پرورش  آموزش  تا  کرد  باید  چه  که 

جای اجرای دائم و یکنواخت رویکردهای معمول در تدریس  ه ب  باید  معلمان باشد که  تواند  می  این  سوال،  این  به  پاسخ  باشد؟  موثر 

 بیازمایند. را هم  دیگری از جمله رویکرد تدریس گروهی  رویکردهای  های چندپایه، ی کالس و اداره 

  تحلیل   و   تجزیه  و   بررسی   با   1990  سال  در   اسالوین   مثال   طور   به .  است   گرفته   انجام   زیادی   تحقیقات   گروهی   یادگیری   زمینه   در 

 فردی،   بین   روابط   بر   را   گروهی   یادگیری  مثبت   تاثیر   مذکور،  تحقیقات   اکثر   که   کرد   گزارش   زمینه   این   در   شده   انجام  تحقیق   25  دقیق 

  مدرسه   به   عالقمندی   نفس،  عزت   افزایش  آموزان،   دانش   بین  دوستی   افزایش  تحصیلی،   ماندگی   عقب  دچار   های   کالسی   هم   پذیرش 

 مورد   را   دیگران   با  موثر  کار  انجام   توانایی   و   تکلیف   به  یافته   اختصاص   زمان   و   تکلیف   ه ب   توجه   افزایش   مطالعه،   مورد  موضوعات   و 

 (. 1381  مشهدی، )  اند  داده   قرار   تایید   و  حمایت 

 اجتماعی   های مهارت   و   تحصیلی   پیشرفت   مقایسه   و   (، در پژوهش خود با عنوان »بررسی 1389سلیمانی، حدادیان و شهرابی ) 

 و  عادی  آموزان دانش  اجتماعی  های مهارت  سطح  ابتدایی« نشان دادند که بین  مدارس  در  عادی   و  ه چندپای  آموزان کالس های دانش 

 .است   چندپایه   های کالس   آموزان دانش   نفع   به   تفاوت   این  ولی   وجو دارد   معنادار   تفاوت   چندپایه 

های اجتماعی رکتی بر مهارت دادند که روش تدریس یادگیری مشا(، در پژوهش خود نشان  1387یاریاری، کدیور و میرزاخانی ) 

تاثیر مثبتی گذاشت اما چنین تاثیری   متوسطه شهرستان ماهنشان در درس روانشناسی   پسر سال سوم   آموزاندانش و عملکرد تحصیلی  

 آموزان مشاهده نگردید.  بر عزت نفس دانش 

 دانش   اینکه   جهت   به   چندپایه،   رس در مدا   که   است   این   از   حاکی   هندوستان   کشور   در   (، 2007)   2رشمی   و   نیکول   تحقیق   نتایج 

  اینکه   مضافًا.  دهد   می   تنزل   ممکن   حداقل   به   را  تحصیلی   پیشرفت   هستند، میزان   متفاوت   تحصیلی   سطوح   و   مختلف   سنین   از   آموزان 

 . هستند   مشکل   دچار   مطالب آموزشی   ارائه  در   هم   معلمان 

 
1. Gwang 

2. Nicole & Rashmi 
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با عنو 1396)   زوارکی و دالور   نوروزی، زارعی پورمند،    آموزش   گروهی   تدریس  روش   تأثیر  ان »بررسی (، در پژوهش خود 

  اند که آموزش چندپایه« بیان کرده  های کالس   آموزان دانش   یادگیری  بر  متفاوت   پیچیدگی   سطوح   با   مشترک   موضوعات  همزمان 

 ادگیری ی   مراتب  به   دارد   همکاری   حس   افزایش   و   یادگیری   فرایند   در   آموزان نمودن دانش   درگیر   برای   که   پتانسیلی   به   توجه   با   گروهی 

 تدریس همزمان  روش   با  دیده آموزش   آموزان دانش   یادگیری   پژوهش  فرضیه  نتیجه   در   آورد. می   وجود به   یادگیرنده   در  را   بیشتری 

هر    به   مستقل   آموزش   روش   با   دیده آموزش   آموزان دانش   یادگیری  گوناگون از   های پایه   در   متفاوت   پیچیدگی  با   مشترک   موضوعات 

 گردد.می   تأیید   باشد، می   بیشتر  پایه، 

 تفاوت  و   اند نموده   مقایسه   هم   با   را   پایه تك   و   چندپایه   آموزان اجتماعی دانش   رشد   (، میزان 1392رحیمی، مفیدی و پاکدامن ) 

 اند.نموده  بیان   معنادار   پایه تك   آموزان دانش   با  را  چندپایه  آموزان دانش   اجتماعی   رشد 

 بخش  که   دانند   می   زیرنهفته   سه عامل   در   را   های   کالس   در   لی تحصی   پیشرفت  میزان   احتمالی   افزایش   علل   پژوهشگران   برخی 

.  3ساالن؛    هم   توسط   . آموزش 2آموزان؛    دانش   توسط   خودگردان   . یادگیری 1است:    ای   چندپایه   آموزش   هر برنامه   از   جدانشدنی 

 (. 1389آموزش )سلیمانی، حدادیان و شهرابی،    ارائه   های   روش   گوناگونی 

های درس ما سابقه کالس   های درسی و نیز در در تهیه و تولید برنامه (  گروهی   و   محوری )  ترکیبی   ریزی   برنامه   استفاده از رویکرد 

  گفته   که   آنچه   به   چندانی ندارد، اگرچه احتمال دارد بعضی از معلمان عالقمند، به هنگام تدریس از این شیوه استفاده کننند. لذا بنا 

 و   اجتماعی   های مهارت   میزان  بر (  گروهی   و   محوری )   ترکیبی   ریزی   رنامه ب   تاثیر رویکرد   بررسی   به   است  برآن  حاضر  پژوهش   شد؛ 

 بپردازد. پیرانشهر   شهرستان   چندپایه   های   کالس   در   ششم   پایه  آموزان ریاضی دانش   درسی   پیشرفت

 

  های تحقیق   فرضیه 

  های   کالس   ششم   ه پای   آموزان   دانش   مهارت اجتماعی   افزایش   به   منجر (  گروهی   و   محوری )   ترکیبی   ریزی   برنامه   رویکرد .  ا 

 شود.می   چندپایه 

  کالس   ششم   پایه   آموزان   دانش   ریاضی   درس   تحصیلی   پیشرفت   به   منجر (  گروهی   و   محوری )   ترکیبی   ریزی   برنامه   رویکرد .  2

 . شود می   چندپایه   های 

 

 روش شناسی پژوهش

آن شرایط تحقیق در    ای که های آزمایش، نوع متغیرها و عوامل محدودکننده انتخاب یك طرح خاص بستگی دارد به هدف 

ی ششم ابتدایی در آموزان پایه کنترل از دانش و    آزمایشی است که با دو گروه آزمایشی شبه   طرح این پژوهش از نوع.  گیرد انجام می 

آموزانی که در گروه آزمایشی و کنترل وضعیت دانش   ، ها تصادفی در انتخاب نمونه   رغم استفاده از روش چهار کالس اجرا شد و علی 

های معلمان مشابه بودند.  های واقعی تحقیق در نظر گرفته شدند. همچنین، دو گروه از نظر ویژگی قریبًا مشابهی داشتند به عنوان نمونه ت 

 سال   در   پیرانشهر   شهرستان   مدارس چندپایه   ابتدایی   ششم  ی پایه   پسر   و   دختر   آموزان دانش   ی کلیه   را   پژوهش   این   آماری   ی جامعه 

  است   آماری   ی جامعه   نمودن   کوچك   بر   سعی   مطالعه،   دقت   افزایش   منظور   به   آزمایشی   پژوهش   داد. در   شکیل ت   1400- 1401  تحصیلی 

  اجرای   جهت   مدرسه،   چند   انتخاب   منظور  به   رو   این   از .  گیرد   قرار   مداقه   مورد   تر دقیق   صورت   به   وابسته   متغیرهای   بر   مداخله   تأثیر   تا 

 دو  به  پیرانشهر   شهرستان  بندی   تقسیم  به  توجه  با  که  صورت بدین .  است  شده  فاده است ای مرحله  چند  ای خوشه  گیری نمونه   از   پژوهش، 

  های   دهستان   از   و   مدرسه   دو   هستند   مرکزی   بخش  به   مربوط   که   الهیجان  و   منگورغربی   پیران،   های   دهستان   از   الجان،   و   مرکزی   بخش

 شامل   تحقیق  های نمونه   لذا .  شدند   گزینش   تصادفی   صورت   به   مدرسه   دو   هستند   الجان  بخش   به   مربوط   که   غربی   و   شرقی   الهیجان 

                                                                                                                                                  .  باشند می   ، ( نفر 20)   کنترل   گروه  کالس   دو   و   ، ( نفر 20)   آزمایشی   گروه  کالس   دو  یعنی  ، ( نفر   40)   کالس   چهار 

ی آزمون پیشرفت است و متغیر وابسته، نمره (  گروهی   و   محوری )   ترکیبی   ریزی   برنامه   متغیر مستقل در این پژوهش، رویکرد 

باشد. در  آموزان در پایان دوره آموزش بود که شامل یك نوبت تحصیلی می ی مهارت اجتماعی دانش تحصیلی درس ریاضی و نمره 

های گواه رویکردهای معمول اجرا و در گروه (  گروهی   و   محوری )   ترکیبی   یش، در کالس درس ریاضی، رویکرد های آزما گروه 



 ... بر( گروهی و محوری) ترکیبی  ریزی  برنامه رویکرد  تاثیر ___________________________________________________________

گردید. علت انتخاب دو گروه آزمایش و کنترل دوم، کنترل سطح دشواری پیش آزمون و پس آزمون و همچنین، کنترل تعامل 

 های گروه آزمایش و کنترل اول بود. آزمودنی 

ی ششم دبستان از آموزان، آزمونی بر اساس محتوای آموزشی کتاب ریاضی پایه یزان پیشرفت تحصیلی دانش به منظور سنجش م 

نفر از آموزگاران   3سؤال توسط پژوهشگر و    100درس اول تا انتهای درس ششم ساخته شد. با عنایت به محتوای آموزشی فوق  

و کنترل ساخته شد، این سؤاالت توسط کارشناسان و آموزگاران   های آزمایش مجرب کالس ششم دبستان از جمله آموزگاران گروه 

بندی  سؤال نهایی استخراج گردید. سؤاالت مجددًا با مبنای جدول بودجه   32باتجربه، به تدریج ویرایش و تعدیل گردید و در نهایت  

ی حیطه گانه گیری طبقات شش ندازه سؤال، فرم آزمون همتایی ساخته شد که از نظر ا  32)دو بعدی(، تطبیق گردید و معادل این  

سؤال نخست، یکسان و معادل بود. این   32های مورد نظر، سطح دشواری و تمیز، تعداد سؤاالت و غیره، با  شناختی و تمام خصیصه 

یی دو فرم )الف و ب(، سؤال همتا، به عنوان پیش آزمون و پس آزمون، ابزار سنجش میزان پیشرفت تحصیلی قرار گرفت. برای روا

نفر از معلمان مجرب   3آزمون پیشرفت تحصیلی، این آزمون با طرح جدول مشخصات و نظرات کارشناسان آموزش ابتدایی منطقه و  

ی ششم اصالح و تدوین گردیده است. لذا این آزمون از روایی الزم برخوردار است. همچنین، به منظور بررسی »پایایی« در پایه 

ای  آموزان کالس ششم ابتدایی در مدرسه ی دو هفته به یك گروه از دانش آزمون همتا شده به فاصله آزمون پیشرفت تحصیلی، دو فرم  

کننده در تحقیق داده شد، بدین نحو که نخست فرم »الف« آزمون و پس از دو های آزمایش و کنترل شرکت دیگر و مستقل از گروه 

دست آمده از دو فرم محاسبه گردید، در این زمینه از »ضریب   هفته فرم »ب« آزمون داده شد و سپس همبستگی میان نمرات به 

این عبارت   از  استفاده شد. ضریب حاصل  پیرسون«  یا همان »همبستگی گشتاوری  پیرسون«   0/ 001که در سطح    % 91همبستگی 

p< معنی (  0/ 001دار بود به عبارتی  p<  ،91 %r =   ،30N =  ) .  

 نظر  استفاده شد و سواالت آن از (  1381)   کرامتی   ساخته   محقق   پرسشنامه   زان از آمو های اجتماعی دانش به منظور سنجش مهارت 

 چهل  دارای  آزمون  این   . است  مناسب ششم پایه  آموزاندانش  سواالت برای  بودن  فهم   قابل   و   اجتماعی  های مهارت  رشد   های مقیاس 

- 4- 23- 35مقیاس همکاری )  (، 1-2-25)   ران دیگ  به  احترام مقیاس. سنجد  می  را  اجتماعی  های مهارت  از   مقیاس   11 که  است  سوال 

 (، مقیاس9-10-26-34دیگران )   برابر   کار در   انجام   (، مقیاس 7-8-36مقررات )   رعایت   (، مقیاس 5-6-24)   وظیفه   انجام   (، مقیاس 3

- 32پذیری ) (، مقیاس مسئولیت3-17-28(، مقیاس گوش دادن ) 13-14-37(، مقیاس سوال کردن ) 11-12-27-33یابی ) دوست 

 این   سوال  (.  هر 21-22-31-39های گروهی ) (، مقیاس شرکت در فعالیت 19-20-30-38(، مقیاس نه گفتن به دیگران ) 16- 18- 29

- 23- 26- 30- 34امتیاز است. سواالت    0/ 25و صفر و    0/ 5  دارای   ترتیب   به   که   دارد   اوقات   گاهی   و   خیر   –   بلی   ی گزینه   سه   آزمون 

گزارش کرده   89/0آزمون را  این   پایایی  (، 1381کرامتی ) . شود  می  ِاعمال  گذاری ه نمر  این  عکس  بر  هستند و  سواالت کنترل  7- 20

است. در جدول زیر پایایی این آزمون در این پژوهش از طریق آلفای کرونباخ برای هر زیر مقیاس احترام به دیگران، همکاری،  

پذیری، نه گفتن، فعالیت گروهی، به ترتیب مسئولیت  یابی، سوال کردن، گوش دادن،انجام وظیفه، رعایت مقررات، انجام کار، دوست 

 باشند.، که در کل پایایی قابل قبولی می 0/ 74،  0/ 72،  0/ 73،  0/ 68،  0/ 70،  0/ 74،  0/ 71، 0/ 69،  0/ 71،  0/ 71،  0/ 70برابر است با  

زیه و تحلیل قرار آوری شده مربوط به متغیرهای مورد بررسی، در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تج های جمع داده 

ها از ها و آزمون فرضیه گرفتند. در بخش توصیفی از تعداد، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده 

 آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. 

 

 محتوای آموزش معلمان 

 10شده در قالب  آزمایشی، بر اساس برنامه تنظیم   ، معلمان گروه ( گروهی   و   محوری )   ترکیبی   ریزی برنامه   پیش از اجرای روش 

، بر اساس محتوای آموزش معلمان به  ( گروهی   و   محوری )   ترکیبی   های الزم را دریافت نمودند. رویکرد نشست دو ساعته آموزش 

پس از اتمام معلمان گروه آزمایشی آموزش داده شد. آموزش معلمان به صورت فشرده، در دو هفته اول مهرماه انجام گرفت. اما  

های الزم را در زمان تدریس از وی دریافت دوره نیز معلمان به طور مستمر با مدرس دوره آموزشی در ارتباط بودند و راهنمایی 

های چندپایه و به ویژه موضوع رویکرد ریزی کالس های مدیریت و برنامهنمودند. ضمن آن که منابعی را نیز در رابطه با روش می 

 یار داشتند. موضوعات مورد تدریس به معلمان به شرح زیر بود: ترکیبی در اخت 
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ریزی و به عنوان یکی از رویکردهای برنامه   ، ( گروهی   و   محوری )  ترکیبی   در نشست نخست، پس از آشنایی با مفهوم رویکرد 

 ترکیبی   یت رویکرد به رویکردهای معمول اشاره شد. در نشست دوم، درباره فلسفه، هدف و اهم   های چندپایه،تدریس در کالس 

در مقابل رویکردهای    ، ( گروهی   و   محوری )   ترکیبی   سخن گفته شد. در نشست سوم، درباره تفاوت رویکرد  ، ( گروهی   و   محوری ) 

 محوری )   ترکیبی   معمول و دیگر )محوری، تلفیقی و..( صحبت شد. در نشست چهارم، به انواع فعالیت های مدنظر در اجرای رویکرد 

هایی که این روش و ویژگی کالس   ترکیبی   های اساسی یادگیری با رویکردر نشست پنجم، پیرامون مشخصه اشاره شد. د   ( گروهی   و 

ترکیبی در کالس درس ریاضی چگونه   شود، سخن گفته شد. در نشست ششم، در این رابطه که کاربرد رویکرد در آن اجرا می 

آموزان موثر واقع شود به تفصیل سخن گفته شد. موضوع  ماعی دانش تواند در بهبود پیشرفت تحصیلی و باال بردن میزان مهارت اجت می 

های مدنظر در دوره ابتدایی، ضرورت و آموزش این مهارت ها، آموزش  های بعدی به ترتیب چنین بود: مهارت آموزش در نشست 

جرای رویکرد ترکیبی، نقش معلم و های این رویکرد، مزایا و منافع ا ریزی و تدریس ترکیبی، ویژگی این مهارت ها با رویکرد برنامه 

بندی کتاب ریاضی بر اساس یادگیری آموزان در فرایند اجرای این رویکرد، ارزیابی فردی و گروهی در رویکرد ترکیبی، بودجه دانش 

مون های انجام شده است. محتوای این آز با رویکرد ترکیبی. شرکت معلمان در آزمون شفاهی در نشست یازدهم، از دیگر فعالیت 

درصد انتظارات مدرس  80نشست برگزار شده ارایه گردیده بود. معلمان توانستند بیش از  10در برگیرنده تمامی مطالبی بود که در 

 دوره را در آزمون شفاهی برآورده سازند.   

 

 (گروهی   و   محوری )  های معلمان در روش برنامه ریزی ترکیبی نمونه هایی از فعالیت 

 شود. می چند درس به روش گروهی و چند درس به روش محوری تدریس  که پایه پنج در  آموزشی فعالیت. 1جدول 

های جدید در ورزش با روش محوری؛ احترام به  های اول و دوم؛ آموزش حرکتگردی و دایره با روش گروهی برای پایه  شناخت: هدف

 ین در درس علوم تجربی با روش محوری ی اعماق زمهای آسمان با روش محوری؛یادگیری درباره دیگران و .. در درس هدیه

 ( تدریس با رویکرد ترکیبی) انتظار  مورد هایفعالیت  ماده ی درسی  پایه روزهای هفته 

   

ك جلسه از روز
بطور مثال : ی

 
شنبه 

 

 

 اول

 

 دوم 

 

 

 سوم 

 

 چهارم 

 

 ششم

ریاضی )آشنایی با  

 مفهوم گردی( 

ریاضی)آشنایی با  

 مفهوم دایره( 

های  ورزش)بازی

 (دبستانی

 آسمان   های  هدیه

 

 علوم تجربی 

  گردی بتواند و شود آشنا گردی شکل   با اول  پایه اموز دانش

 بکشد؛ )با روش گروهی( 

  رسم دایره  سکه مانند وسایلی با  بتوانند و شود آشنا دایره  اسم با

 )با روش گروهی(  کند؛

  مختلفی هایها، حرکتکاریو شیرین  دبستانی هایبا بازی

 . دهند انجام  را ورزشی

نشویم؟ )با روش   دیگران وآزار اذیت موجب که  کنیم چه

 محوری( 

  کمك  به وگو، گفت و  متن ی مطالعه  با  زمین اعماق به سفر

کنند؛ )با روش   آوریجمع اطالعات  خیالی سفر نوشتن و تصاویر

 محوری( 

 

 

 

 



 ... بر( گروهی و محوری) ترکیبی  ریزی  برنامه رویکرد  تاثیر ___________________________________________________________

 شود. می دریسچند درس به روش گروهی و چند درس به روش محوری ت   که پایه پنج  در آموزشی  فعالیت.  2جدول  

ی محاسبه محیط و  مهارت ببین و بگو در پایه اول با روش محوری؛ روخوانی قرآن با روش محوری؛ یادگیری شعاع و قطر و نحوه: هدف

 مساحت دایره در درس ریاضی با روش گروهی 

روزهای  

 هفته 
 ( تدریس با رویکرد ترکیبی) انتظار  مورد هایفعالیت  ماده ی درسی  پایه

  

ك جلسه از روز شنبه 
بطور مثال : ی

 

 
 اول

 

 دوم 

 

 سوم 

 چهارم 

 

 

 پنجم

 

 فارسی )ببین و بگو( 

 قرآن

 

 ریاضی

 ریاضی

 

 

 ریاضی

 

بگویند؛   داستان تصاویر، سلسله  یا هم  به تصاویر مرتبط  تعدادی  کمك به

 )با روش محوری( 

 روخوانی عبارات جدید با کمك کتاب گویا؛ )با روش محوری( 

 کند؛ )با روش گروهی(  رسم قطر آن را  و شعاع و دایره  پرگار با

  مورد در و  کند رسم را آن شعاع و قطر و  ای رسمدایره  پرگار وسیله به

کند؛   محاسبه را دایره  محیط  کشخط و  طناب با  بتواند کند، بحث هاآن تعداد

 )با روش گروهی(

  حاسبهم را دایره  مساحت و محیط پی عدد از استفاده با بتوانند  آموزدانش

 کند؛ )با روش گروهی( 

 

 های پژوهش یافته 

 ششم  پایه   آموزان دانش  مهارت اجتماعی  افزایش  به   منجر ( گروهی  و  محوری )  ترکیبی  ریزی برنامه  فرضیه اول پژوهش: رویکرد 

 شود.می   چندپایه   های کالس 

 است.  شده  ارائه  آزمون  پس  و   زمونآ  پیش  در  ابعاد مهارت های اجتماعی   استاندارد  انحراف  و   میانگین  (،3)  جدول شماره  در

 های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی مهارت ابعاد  کنترل در آزمون  و آزمایش گروه  نمرات  استاندارد انحراف  و  میانگین .3  جدول 

 

 متغیرها 

 

 گروه ها 

 آزمون دو گروهمقایسه پس پس آزمون پیش آزمون

انحراف   میانگین 

 استاندارد 

انحراف   میانگین 

 استاندارد 

مقدار 

F 

 اندازه اثر  Pمقدار 

به   احترام 

 دیگران 

 ˂0/ 000 47/78 0/ 037 1625/1 0/ 061 8625/0 آزمایش 

 

686 /0 

 0/ 054 0/ 925 0/ 064 80/0 کنترل

 همکاری 

 

 0/ 484 ˂0/ 000 33/ 782 0/ 353 50/1 0/ 339 0125/1 آزمایش 

 0/ 257 1/ 175 0/ 329 0125/1 کنترل

  انجام 

 وظیفه 

 0/ 613 ˂0/ 000 57/ 027 0/ 189 2375/1 0/ 274 8875/0 آزمایش 

 0/ 247 9625/0 0/ 284 8375/0 کنترل

 رعایت

 مقررات 

 0/ 498 ˂0/ 000 35/ 649 0/ 179 1/ 275 0/ 306 9125/0 آزمایش 

 0/ 272 0375/1 0/ 181 1 کنترل

  کار   انجام

  برابر  در

 دیگران 

 0/ 316 ˂0/ 000 16/ 629 0/ 339 6375/1 0/ 269 1 آزمایش 

 0/ 206 1/ 125 0/ 313 1/ 025 کنترل

-دوست

 یابی

 0/ 387 ˂0/ 000 22/ 770 0/ 325 1/ 675 0/ 274 0125/1 آزمایش 

 0/ 313 1/ 025 0/ 332 0625/1 کنترل

  سوال 

 کردن 

 0/ 574 ˂0/ 000 48/ 596 0/ 181 25/1 0/ 233 9625/0 آزمایش 

 0/ 227 0625/1 0/ 276 0/ 950 کنترل



___________________________________________پویش در آموزش علوم پایهفصلنامه    

گوش  

 دادن

 0/ 440 ˂0/ 000 28/ 319 0/ 167 2875/1 0/ 229 1 آزمایش 

 0/ 208 05/1 0/ 203 0375/1 کنترل

-مسئولیت

 پذیری

 0/ 487 ˂0/ 000 34/ 127 0/ 276 7/1 0/ 247 0875/1 آزمایش 

 0/ 261 15/1 0/ 274 1375/1 کنترل

 0/ 305 ˂0/ 000 15/ 786 0/ 236 6375/1 0/ 216 1/ 175 آزمایش  نه گفتن 

 0/ 262 2625/1 0/ 218 2125/1 کنترل

 شرکت

  های فعالیت  در

 گروهی 

 0/ 432 ˂0/ 000 27/ 354 0/ 255 1/ 725 0/ 208 20/1 آزمایش 

 0/ 206 3625/1 0/ 218 2125/1 کنترل

توان چنین عنوان کرد که میانگین ابعاد مهارت های اجتماعی (، می 3های توصیفی )جدول  اساس نتایج به دست آمده از شاخص   بر 

  دهد. به آزمون تفاوت نشان می آزمون تفاوت زیادی وجود ندارد، ولی در مرحلۀ پس مرحلۀ پیش دو گروه کنترل و آزمایش در  

  آن،   از   قبل .  شد   استفاده   کوواریانس   تحلیل   از   کنترل،   و   آزمایش  گروه   دو   میانگین   بین   تفاوت   معناداری   بررسی   و   مقایسه   منظور 

 آزمون   معنادارنشدن   به   توجه   با .  شد   استفاده  اسمیرنف - وگروف کولم  آزمون   از   ابتدا   مذکور،   آزمون   های مفروضه   بررسی  منظور به 

 نتایج .  شد   استفاده   ِلِون   آزمون   از   ها، واریانس  همگنی   مفروضه   بررسی   منظور به   سپس .  بود   برقرار   متغیرها   بودن نرمال شرط   مذکور، 

 آزمایش  های گروه  متغیرهای  نمرات   سواریان   همگنی   فرض   های اجتماعی،ابعاد متغیر مهارت   از   هریك   برای  که   داد   نشان   لون   آزمون 

 شد.   اجرا  کوواریانس   تحلیل   بنابراین  است؛   برقرار  کنترل   و 

 گروه   آموزان دانش   نمرات   میانگین   بین  آزمون، پیش نمرات   تعدیل   از   پس  که   دهد می   نشان   (، 3کوواریانس )جدول    تحلیل   نتایج 

 دارد.  وجود   معناداری   اختالف   اجتماعی  مهارت   در   کنترل،  آزمایش و گروه 

 آموزان  دانش   ریاضی   درس   تحصیلی   پیشرفت   به   منجر (  گروهی   و   محوری )   ترکیبی   ریزی   برنامه   فرضیه دوم پژوهش: رویکرد 

 . شود می   چندپایه   های   کالس   ششم   پایه 

 است.  شده   ارائه   آزمون   پس   و   آزمون   پیش   متغیر پیشرفت تحصیلی ریاضی در   استاندارد   انحراف   و   میانگین   (، 4)   جدول شماره   در 

 کنترل در آزمون پیشرفت تحصیلی درس ریاضی  و آزمایش گروه  نمرات  استاندارد انحراف  و  میانگین .4  دول ج

 

 متغیرها 

 

 گروه ها 

 پس آزمون پیش آزمون

انحراف   میانگین 

 استاندارد 

انحراف   میانگین 

 استاندارد 

پیشرفت 

 تحصیلی ریاضی 

 0/ 801 70/16 1/ 046 40/14 آزمایش 

 0/ 788 10/15 0/ 998 55/14 کنترل
 

نتایج به دست آمده از شاخص   بر  و (، می 4های توصیفی )جدول  اساس  توان چنین عنوان کرد که میانگین دو گروه کنترل 

 معنی   بررسی   منظور   دهد. به آزمایش در مرحلۀ پیش آزمون تفاوت زیادی وجود ندارد، ولی در مرحلۀ پس آزمون تفاوت نشان می 

 فرض   پیش   ابتدا   در .  است   شده   ارائه (  5  و   6)   جداول   در  نتایج   که   شد   استفاده   کوواریانس   تحلیل   ش رو   از   گروه   دو   های   تفاوت   دار 

 متغیرهای   بودن   نرمال   و   رگرسیون   شیب   بودن   همگن   و   وابسته   متغیر   در   ها   گروه   های   واریانس   برابری   یعنی   کوواریانس   تحلیل   های 

 . است  شده   أیید ت   α= 0/ 05  داری   معنی   سطح   با  و   گرفت قرار   بررسی  مورد   وابسته 

 

 

 



 ... بر( گروهی و محوری) ترکیبی  ریزی  برنامه رویکرد  تاثیر ___________________________________________________________

 های آزمایش و کنترل . نتایج آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس های خطای نمره پیشرفت تحصیلی در بین گروه 5جدول  

 df 1 df F 2 سطح معناداری 

267 /0 38 1 270 /1 
 

ها ی همگنی کواریانس دادهمعنادار نبود، بنابراین، مفروضه α=05/0لوین در سطح    F(، مقدار  5با توجه به نتایج جدول فوق )

فرض همگنی کواریانس بالمانع  ها با پیشمورد استنباط قرار گرفت و استفاده از آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی فرضیه 

 ارزیابی شد.

 . نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر عمل آزمایشی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی 6جدول  

منبع  

 تغییرات 

مجموع  

 رات مجذو

درجات 

 آزادی

میانگین  

 مجذورات 

F   سطح

 داریمعنی

ضریب 

 تأثیر اتا 

توان  

 آماری 

پیش  

 آزمون

963 /1 1 963 /1 527 /3 000 /0  

441 /0 

 

 

000 /1 

اثر  

رویکرد 

 ترکیبی 

825 /15 1 825 /15 442 /28 000 /0 

   0/ 556 36 20/ 030 خطا

  40 8825 جمع کل 

 
( نشان می دهد در متغیر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی مجموع 6ئه شده در جدول )نتایج آزمون تحلیل کوواریانس ارا

در سطح    Fشده است که اندازه این آزمون  F =  28/ 442می باشد که منجر به اندازه آزمون    825/15 مجذورات متغیر مستقل برابر

05/0α=    رت دیگر، بین دو گروه کنترل و آزمایش بعد شود. به عبااطمینان تأیید می   %95معنادار است، بنابراین فرض پژوهش با

آزمون به این نتیجه از تعدیل اثر پیش آزمون تفاوت معنادار می باشد. با توجه به میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در پس

شرفت تحصیلی ی پیدر مقایسه با رویکردهای معمول در زمینه (  گروهی   و   محوری)  ترکیبی   ریزی  برنامه  توان رسید که رویکردمی 

 دهد. آموزان تأثیر بیشتری را نشان می درس ریاضی دانش

 

 گیری بحث و نتیجه 

 معلمان   ویژه   به   ریزان  برنامه   و   یکدیگربوده   از   متفاوت   که   دارد  وجود   تربیت  و   تعلیم  درحوزه   متنوعی   شرایط   پرورش   و   درآموزش 

  های  کالس  یا   کوچك  مدارس  وجود  ویژه شرایط  این  از  یکی  . ببرند  پیش  را  یادگیری   و  یاددهی  کار  بایست   می   شرایط  مقتضای  به 

 مناطق   در   معمواًل  ها   موقعیت   این .  کند   تدریس   کالس   یك   در   و   همزمان   طور   به   را   پایه   چند   مجبوراست   معلم   یك   که   است   پایه   چند 

 (. 1386  آقازاده،   ترجمه   کاپیسا،   و  مکوسانا )   دهند   می   روی   خاص  مدارس   و   کپری   مدارس   در   یا  روستایی 

رویکرد  تأثیر  تحقیق  این  و (گروهی   و  محوری)  ترکیبی   ریزیبرنامه  در  اجتماعی  مهارت  میزان  بر  تحصیلی   ،  پیشرفت 

های چندپایه در درس ریاضی مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه اول تحقیق مبتنی بر این بود ی ششم ابتدایی کالس آموزان پایه دانش 

آموزش دیده بودند، نسبت به (  گروهی   و   محوری )   ترکیبی   ریزی برنامه   ه از رویکرد آموزان گروه آزمایش که با استفاد که دانش 

 عی کسب کردند.  آموزانی که با رویکردهای مرسوم آموزش دیده بودند، نمرات باالتری در آزمون مهارت اجتما دانش 

 اجتماعی   هایمهارت   رشد   در  مهمی   نقش  نامتجانس،   های محیط   و بخصوص   آموزشی   محیط   که   گفت   توان می   یافته   این   تبیین   در 

 و بازخورد  تمرین   و   سازی مدل   مشاهده،   طریق   از   و   بوده   اکتسابی   رفتارهای   اجتماعی،   های مهارت (،  1983)   1میچلسون  نظر   به   دارند. 

 می   آنان  سازی   الگو  و   ترکوچك   سوی کودکان  از   اجتماعی   رفتارهای   مشاهده   دلیل   به   ها کالس   این  در .  شوند   آموخته   توانند   می 

 
1. Michelson 
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 ایفا   را   معلم   نقش   بارها   که   نیز   تر بزرگ   کودکان .  شود   تسهیل   ها این کالس   در   اجتماعی   های مهارت   اکتساب   که   داشت   انتظار   وان ت 

است   این   دیگر   نکته   . کنند   می   تجربه   را   تقویت   و   پاداش   کردن،   سؤال   دادن،   توضیح   مانند،   های اجتماعی مهارت   های مؤلفه   کنند،   می 

 کودکان   (، جداسازی   2001)   1مك کللند  نظر   به   و   شده   منجر   اجتماعی   های مهارت   رشد   به   مختلف   دادهای استع   و   سنین   بین   تعامل   که 

-کالس   بنابراین .  گردد می   کودکان   اجتماعی   های مهارت   میانه   رشد   در نتیجه   و   اجتماعی   حمایتی   سیستم   کاهش   به   منجر  مختلف   سنین 

 و در  مختلف   استعدادهای   و   سنین   کودکان   بین   تعامل   برای   مکانی   وان بعن  مهمی   نقش   علمی،   رشد   عالوه بر   تواند   می   چندپایه   های 

 ها کالس   این   در  اجتماعی   های اکثر مؤلفه   اینکه   دلیل   به   ها کالس   این   اهمیت  دیگر،  طرف  از  کند.   ایفا   اجتماعی   های مهارت   رشد   نتیجه

 ابراز   فرصت   نیز  و   تر بزرگ   سنی   وه گر  توسط   تر کوچك   سنی   گروه   ( تقویت )   تمرین   فرصت   که   چرا .  است   محرز  شود، می   تمرین 

مؤلفه   نوبت،  کردن   رعایت.  است   زیاد  بسیار  تر، کوچك   سنی   گروه  به  آموزش   هنگام   دادن  نیز توضیح  و  باالتر   سنی   گروه  برای  خود 

 آموزگار،   توسط   پایه   هنگام آموزش   کودکان .  گردد   می   تمرین  خود   خودی   به   ها کالس   این  در  که   است   اجتماعی   های مهارت   دیگر 

 عنایت  همچنین   و   گذشته   تحقیقات   به   توجه   با   کلی   طور   به   . می شود   آموخته   تجربه   صورت   به   نوبت   رعایت   و  مانند   می   فرصت  منتظر 

 رشد  برای   عاملی   چندپایه   های کالس   ریزی ترکیبی در اجرای رویکرد برنامه   که   گفت   توان   می   این تحقیق   در  آمده   بدست   نتایج   به 

 . اجتماعی است   های مهارت 

 ریزیبرنامه   های آزمایش که درس ریاضی خود را با استفاده از رویکرد آموزان گروه دوم تحقیق مبتنی بر این بود که دانش فرضیه  

آموزانی که با رویکردهای مرسوم آموزش دیده بودند، نمرات باالتری  یادگرفته بودند، نسبت به دانش ( گروهی  و  محوری )   ترکیبی 

 ی کسب کردند.  در آزمون پیشرفت تحصیلی درس ریاض 

 و   سنین  ها، پایه   با  آموزان دانش   که   یابد می   را   امکان   این   گروهی   ریزی ترکیبی، از طرفی معلم با اجرای روش در رویکرد برنامه 

 ترتیب، او بدین .  دهد   آموزش   ها آن   به   زمان  یك  در   را   مشابه   درسی   برنامه   موضوع  یك   و   کند   بندی گروه  را  های متفاوتتوانایی 

  دارای   و  تر بزرگ  آموزان با دانش   را کار   متفاوت   وظایف  و  ها فعالیت   با سپس   کرده   تمرکز   مشترک   عناصر  روی  مدتی   تدااب تواند می 

  کل   برای   آن   مشترک  و   ابتدایی   شکل   در  محتوا   تدریس،   ابتدای   (. در روش گروهی، در 2015،  2کند )یونسکو  دنبال   بیشتر،  توانایی 

 تعیین  و   ارائه   ترتیب  به   باالتر   های پایه   به   مربوط   محتوای   تر پایین   های پایه  برای   تکلیف   ین تعی   از  پس  و   شودمی   داده   توضیح   ها گروه 

ریزی ترکیبی، معلم بعد از تدریس به صورت گروهی به (. از طرف دیگر در رویکرد برنامه 1395زاده،  گردد )مرتضوی می   تکلیف 

های باقیمانده )حداکثر دو پایه( در نوبت خود تدریس مستقیم پایه   چندپایه )مثاًل سه پایه با یك درس مشترک(، به صورت محوری به 

 دهد. های تمرینی و آمادگی انجام می ای هم که در نوبت تدریس است فعالیت کند و پایه می 

  باشد،  داشته  بخش لذت  و  خالقانه  طور به  را  درسی  موضوعات  کردن  مرتبط  توانایی  باید   و  است   مهارتی  چند  معلم  چندپایه  معلم 

 کنند می   ایجاد   او   در   را   توانایی   این   که   نوینی   های روش   با   باید   او .  سازد   نهادینه   آموزان در دانش   را   تفکر   و   نگری ژرف  ایکه گونه به 

 آموزاندانش   با   تجربه   در   باید   معلم  (. یك 1396ور،  بندد )دیمه  کار به   را   ها آن   درس   کالس   واقعی   محیط   در   بتواند   و  بوده   آشنا 

  های استراتژی   از  است  ممکن   معلم   کار  این   انجام  برای .  کند   پیدا   ها آن   برای   شیوه را  ترین مناسب   که زمانی   تا   باشد   شته دا   پذیری انعطاف 

 با   یك موضوع  آموزش   کنند؛ می   کار  مستقل   دیگر   های گروه   حالیکه   در  گروه  یك   به   آموزش   هم؛   با  ها گروه  همۀ   آموزش   مفید؛ 

 و   سن   هم   همتا،   آموزش   های استراتژی   توسعه    غیردرسی؛   های گروه   برای   ها فعالیت   توسعه   ها؛ پایه   تمام   به   متفاوت   پیچیدگی   سطوح 

 (. 2015بگیرد )یونسکو،   بهره  روزانه؛   تجربیات   با   یادگیری   ساختن   مرتبط   پایه؛   هم 

با توجه به  از آنجایی که یادگیری مفاهیم درس ریاضی نیاز به محیطی توأم با تمرین و ممارست و تجربه عینی و ملموس دارد،  

تواند چنین محیط و زمینه چنین تجربیاتی را فراهم کند. با ترکیبی می   تدریس   رسد یادگیری با رویکرد نتایج این پژوهش به نظر می 

اجرای این رویکرد، توان پرسشگری، فهم معنادار و درگیری فعال و مستقیم دانش آموزان با موضوعات درس ریاضی فراهم می 

 شود.  

 باشد: هایی مواجه بود که از آن جمله، موارد زیر می ها، با محدودیت یز مانند سایر پژوهش این تحقیق ن
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 ... بر( گروهی و محوری) ترکیبی  ریزی  برنامه رویکرد  تاثیر ___________________________________________________________

انتساب تصادفی آزمودنی های این پژوهش روش نمونه یکی از محدودیت   - 1     به جای  ها، خود ها به گروه گیری است که 

آورد.  گیری، تحقیق را به صورت شبه تجربی در می ین نمونه اند. به عبارت دیگر، چن شده گیری انتخاب  ها به عنوان واحد نمونه کالس 

ای افزایش خواهد یافت. همچنین، حجم مالحظه شده نیز به صورت قابل  چنانکه تحقیقات کاماًل تجربی صورت گیرد، کنترل اعمال  

 ی تحصیلی و در مدت زمان محدود سه ماه است.  نمونه، محدود به یك پایه 

ی ششم ابتدایی تنها محدود به مدارس روستایی بوده، بنابراین محقق ریزی ترکیبی در پایه برنامه   ویکرد اجرای آزمایشی ر   - 2    

 گیری به عمل آورد. ها و مناطق شهری نمونه نتوانسته از بخش 

 آموزان مقطع ابتدایی صورت گرفته است، به مقاطع دیگر تحصیلی قابل تعمیم نیست. چون این پژوهش درباره دانش   - 3    

ترکیبی در پیشبرد اهداف آموزشی در این پژوهش و تحقیقات پیشین مشخص گردیده،   ریزی برنامه   باتوجه به اینکه نقش رویکرد 

 گردد:ی هر چه بیشتر از این روش ارائه می های زیر در راستای استفاده توصیه 

  آموزان و رشد همه عال در یادگیری دانش های جدید و ف کننده رویکرد مسئولین آموزش و پرورش ضمن توجه به نقش تعیین   - 1

روز ریزی ترکیبی روز به  کارگیری این رویکردها به ویژه رویکرد برنامه ها، سعی نمایند فضایی را ایجاد نمایند تا امکان به جانبه آن 

 میسرتر شود.

برنامه   - 2 رویکرد  بکارگیری  با  همه معلمان  در رشد  اهتمام  ترکیبی،  دانش ریزی  آن آمو جانبه  تا  باشند  داشته  بر زان  عالوه  ها 

 یادگیری عمیق، در زمینه عزت نفس، مهارت اجتماعی و ارتباطی نیز رشد نمایند. 

-های علمی در ارتباط با آشنایی معلمان با رویکرد برنامه های ضمن خدمت کارآمد و کارگاه ای، دوره های منطقه همایش    - 3

 تر گردند.و کتاب های راهنمای معلم در این زمینه غنی یزی ترکیبی برگزار گردد و مطالب آموزشی ر 

ریزی ترکیبی  های چندپایه در اجرای رویکرد برنامه های درسی از تجربیات معلمان کالس ریزان درسی در طراحی برنامه برنامه   - 4

 زشی و مدارس فراهم نمایند. استفاده کنند و متولیان آموزش و پرورش شرایط الزم را برای استفاده از این رویکرد در نظام آمو 

توانند با مشارکت یکدیگر، مسائل و سؤاالتی را که در حین اجرای این همکاری و مشارکت معلمان با یکدیگر؛ معلمان می  - 5

ه ها بیابند. بنابراین آنان این حس را خواهند داشت ک های مناسب برای آن حل آید، به بحث بگذارند و راه رویکرد برای آنان پیش می 

تر از همکاران خود بگیرند. در اینجا وظیفه مدیران و های بیشتوانند کمك اند، می های رسمی که دریافت کرده عالوه بر آموزش 

 های الزم را به عمل آورند.مسئوالن ستادی است که امکان تشکیل دادن چنین جلساتی را برای آنان تضمین کنند و حمایت 
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