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 2دکتر سیروس اسدیان
تدریس مواای  بور    ریتأثاین پژوهش باهدف بررسی  :چکیده

درس ریاضوی و   در آمایان پایۀ ششم عملکرد تحصیلی دانش
گرفته است. روش پژوهش  نگرش آنان نسبت به مدرسه انجام

آیمان با گروه  پس -آیمان  ناع طرح پیشآیمایشی و ای  -شبه
پایوۀ  آموایان دتتور    . جامعه آمار  شامل دانشباشد یمکنترل 
و حجوم   94 – 95ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی ششم 
 35نفر ای آنان در گوروه کنتورل و    35نفر است که  70نمانه 

اند، به صارتی که در گوروه   گمارده شده نفر در گروه آیمایش
ماه انجام شد و در  2ۀ ماای  به مدّت ایشتدریس به  آیمایش

مرسوام  اسوتفاده   ) گروه کنترل ای روش تدریس تک معلّموی 
  این تحقیق در بعد نگورش  ها دادهآور   گردید. جهت جمع

  2003) گلیاستاندارد مک کاچ و س ۀنام ای پرسشبه مدرسه 
SAAS-R  آموایان   و جهت بررسی عملکرد تحصیلی دانوش
 یول تحل یجنتوا . شوده اسوت   سواتته اسوتفاده   -معلوم  ای آیمان

عملکورد   ۀنمور   شوده بور رو   انجوام  تک متغیوره  کاواریانس
تودریس  ) شیآمایان در دو گروه آیموا  دانشریاضی تحصیلی 

 ینب که دهد یمی  نشان م  و کنترل )تک معلّمشارکتی ماای 
و  یشآمایان گوروه آیموا   دانشریاضی عملکرد تحصیلی  ۀنمر

. همچنوین نتوایج   شواد  یدار  مشواهده مو   ت معنیکنترل تفاو
حاصل ای تحلیل کاواریانس چند متغیره نشان داد کوه میوزان   

 در و کنتورل یش در دو گوروه آیموا  نگرش نسبت به مدرسوه  
نگرش نسبت به محوی   به مدرسه ) نسبت نگرش  ها مؤلفه

هوا    گواار  هودف   اد تحصویلی، اریش تو  -مدرسه، ادراک 
ها   ، نگرش نسبت به معلم و کالس ، تاد نظم دهیا مدرسه
دار   و کنترل تفاوت معنوی  یشآمایان گروه آیما دانش در بین

وجاد دارد و این تفاوت ناشی ای اجورا  تودریس مواای  در    
 .استآمایان  بین این دانش

تدریس ماای ، نگرش به مدرسوه، عملکورد   واژگان کلیدی: 
 ششم. هیپاآمایان  تحصیلی، دانش

S. Asadian (Ph.D) 
  Abstract: This study investigated the 
impact of Parallel teaching on the 
academic performance of students in the 
sixth grade in math and their attitude 
toward school. The research method was 
experimental, and pretest-posttest with 
control and experimental groups were 
used. The statistical population consisted 
sixth female students in Tabriz in the 
academic year 94-95, and the sample size 
is 70 persons that 35 of them in the 
control group and 35 persons in the 
experimental group were exposed. In the 
experimental group, parallel teaching was 
implemented for 2 months, and in the 
control group, one teacher taught. The 
Analysis of ANCOVA was performed on 
the math achievement of students in the 
experimental and control group, showed 
that the students' mathematics 
achievement between the experimental 
and control groups had a significant 
difference. Also, the results of the 
MANCOVA analysis showed that the 
attitude towards school in the 
experimental group (parallel teaching) 
and control group (one teacher) had a 
significant difference. This difference in 
attitude included school environment, 
students’ perception of education, school 
objectives valuation, Self-regulation, and 
attitudes toward teachers and classes. This 
difference was to using parallel teaching 
among the students. 
 
Keywords: Parallel teaching, attitude 
toward school, academic performance, 
sixth grade students . 
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 مقدمه

و  گردنود  یمو   هور کشوار  محسوا     هوا  هیسورما  نیتر مهم  انسانی یکی ای ها هیسرما

  بالقاه جامعه هستند که آیندۀ کشوار  ها هیسرماآمایان در نظام آمایشی  بین دانش ایاین

، لاا بدیهی است که تمرکز بر این نیورو   شاد یموپرداتته  ها ساتته به دست پرتاان آن

ها ممکن است تادنموایی   یی که در مسیر تربیت و آمایش آنها بیآسعظیم و شناسایی 

تبع    هر نظام آمایشی و متخصصان آن باشد تا بهها تیاولاکند، ایهرجهت باید یکی ای 

 ا  نزدیوک  در آینوده  ها فراهم آیود و  جانبه آن آن شرای  الیم برا  رشد و بالندگی همه

وپورورش هور    ابراین امرویه نظوام آموایش  بن؛ باشیم ها هیسرماور  بهینه این  شاهد بهره

تبوع آن عملکورد    یوادگیر  و بوه  -کشار به دنبال شناسایی عاامل مؤثر بر فرایند یاددهی

 آمایان است. تحصیلی دانش

هوا اسوت ماردتاجوه متخصصوان      عملکرد تحصویلی و عاامول موؤثر بور آن سوال     

المللی در    بینها یمانآو  ها جشناارهنتایج المپیادها، وپرورش قرارگرفته است.  آمایش

شده ایران در مقایسه با سایر کشارها  و نتایج کسب تیمزسطح جهان و مخصاصاً آیمان 

 ما آمایشی نظام  ها دغدغه و ها چالش ای یکی عناان به مسئله هنای این که دهد یمنشان 

 گرفتوه  صوارت  ییاد  تحقیقات عملکرد تحصیلی بر مؤثر عاامل مارد است. در مطرح

 عاامل مجماعه فهم در سعی دیربای علام تربیتی ای مختلف ها  در حیطه محققان است.

حوایۀ   در شده مطرح مسائل ای و یکی اند داشته در عملکرد تحصیلی مؤثر و کننده تعیین

تودریس و  نحواۀ   داشوته،  معطاف تاد به را فراوانی که تحقیقات یادگیر  آمایشگاهی

که عملکورد عبوارت اسوت ای رفتوار      کند یمره   اشا1389) فیس آمایش معلّمان است.

دیگر نتیجۀ عمل فرد که در اریشیابی  عبارتی یا به مشاهدۀ یادگیر  ها  قابل آشکار یا جنبه

در هور نظوام آمایشوی میوزان عملکورد       گیرد. ای میزان یادگیر  او مارداستفاده قرار می

افقیت در تحصویل  ها  علمی است. م ها  مافقیت در فعالیت تحصیلی یکی ای شاتص

هوا   به عاامل متعدد  بستگی دارد که هنای در مارد تعوداد، تنواع و اهمیوت نسوبت آن    

بر دانش بشر در مارد عاامل  حال، باگاشت یمان شناتت کامل حاصل نشده است. بااین

 شده است. مؤثر در مافقیت تحصیلی افزوده
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با  ناعی ه است که بهشد در ادبیات تخصصی تعلیم و تربیت به عاامل ییاد  اشاره 

 . 1391؛ محمواد ،  1394صومد  و همکواران،   هسوتند ) عملکرد تحصیلی در ارتبوا   

 تاانند یمآمایان نسبت به مدرسه نیز  همچنین نگرش دانش   تدریس وها اهیششک  بی

در عملکرد تحصیلی ظاهر شاند که البته اثبات این مودعا نیایمنود    در نقش عااملی مهم

ها  علمی است. در با  نگرش و اثرات آن بر رفتوار   انجام پژوهش   دقیق وها یبررس

نگرش به میزان انتقال یا احساس ماافق یا مخوالف   مطالعات ییاد  صارت گرفته است.

  افوراد )مسوتقیم یوا    هوا  نگورش روانشناسان معتقدند کوه   .شاد یمبه یک محرک اطالق 

 گاارنود  یمو آن ماضواع توأثیر    بر رفتار آنان نسبت به غیرمستقیم  در مارد یک ماضاع

  .1384)صفار  نیا، 

هوا    گیور   در جهت تااند یمدرسوه منسبت به آمایان  نگرش دانشبر این اساس 

آمایان وقتی ماضاع درس  داشته باشد. دانش  ا یادگیر  تأثیر عمده  ها تیها در فعال آن

ودار  را دنبووال  بخش و مفید بدانند، بر یادگیر  تمرکز کرده و هدف تکلیف م را لات

در موارد تحصویل و مدرسوه در انتخوا      آمایان دانشنگورش همچنین تااهنود کورد. 

احووساس امنیووت و راحتوووی     مدرسوه آموایان یمووانی در    مؤثراست. دانش نیز اهداف

در کووالس فعاالنووه درگیوور شووده  تاانند یتااهنوود کوورد کووه احووساس کننوود م

آمای احساس کند معلم هرلحظه قصد    آن شرکت کنند. وقتی دانشها گیر  و در تصمیم

آمد تااهد یا فوراهم  را دارد، احساس ایمنی نکرده و درنتیجه جوا  تنش ارییوابی و 

  .1391تجسته مهر و همکاران، )

منظار ای نگرش به مدرسه یک حالت یا میل عموامی مببوت یوا منفوی نسوبت بوه       

نگرش مببت و یا منفی به مدرسوه   آمای دانشت. اگر در ا  اس مدرسه و یادگیر  مدرسه

و کارکنان و حتی کول   ها  مدرسه، معلمان پیدا شاد، این نگرش ممکن است به ماضاع

ا  سرایت کند؛ برا  آنکه نگرش مببت یا منفی به مدرسوه در   مدرسه و یادگیر  مدرسه

ها الیم است. در  افقیتها یا م آمایان مختلف رشد کند، تعداد گاناگانی ای شکست دانش

شواد، پوس ای    ها انباشوته موی   ها  مافقیت یا شکست در آن آمایانی که تجربه ۀ دانشهم

 رسیدن به نقطه معینی، نگرش مببت یا منفی به مدرسه رشد تااهد کرد.
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 اسوت  مدرسوه  به نسبت آمای دانش عاطفۀ و عالقه شامل مدرسه به بنابراین نگرش

در بیشتر مواارد ای نگورش بوه      .1389 نقل ای مصر آباد ،، به 1،1992لائنگ و لائنگ)

ها   طارکلی به وضعیت به 2شاد. عاطفه   عاطفی یادگیر  یاد میها بایدهعناان  مدرسه به

و بخشوی ای فراینود تعوامالت ارگوانیزم بوا       کنود  یمو هیجانی و تجربه احساسات اشواره  

است: مانند عااطفی که در  ها است. این مفهام شامل عااطف آشکار و غیر آشکار محرک

 چهره، صدا، گفتار، ایما و اشاره وجاد دارد و ممکون اسوت پنهوان و نوا آشوکار باشود      

نگرش نسبت به مدرسوه    .1388، به نقل ای بیان فر، 2006انجمن روانشناسی آمریکا، )

. 3، هوا  کوالس . نگرش نسبت بوه معلموان و   2. ادراک تاد تحصیلی، 1شامل پنج عاملِ 

دهی  . انگیزش تاد نظم5ها  مدرسه و  گاار  هدف . اریش4ت به مدرسه، نگرش نسب

میزان انطباق فراگیران با تکالیف آمایشگاهی ارتبا   ؛ کهدهند ها نشان می است. پژوهش

تر   آمایان نگرش مببت ها به مدرسه دارد. همچنین هرچه دانش ییاد  با نحاۀ نگرش آن

مک کاچ و  لی باالتر  نیز برتاردار تااهند بادبه مدرسه داشته باشند ای ادراک تحصی

آمایان دارا  پیشرفت تحصیلی ضوعیف،   سایند که دانش ، تاطرنشان می 2009) سیگل

  نیز نشوان  1992) 3ها  منفی نسبت به مدرسه دارند. نتایج پژوهش میجریبَنکس نگرش

آموایان   آمایان به مدرسه با عملکرد تحصویلی دانوش   دهد که چگانگی نگرش دانش می

آمایانی که دارا  عملکرد تحصیلی باال هسوتند در   دار  است. دانش دارا  ارتبا  معنی

)بوه نقول ای    مند هستند و نسبت به مدرسه نگرش مببتی دارند مدرسه به یادگیر  عالقه

  .1389  مصر آباد

 یسمعلموان ای روش تودر   یافراطو  ۀای مشکالت عمده نظام آمایش، اسوتفاد  یکی

انتقوال معلاموات ای نهون     یزن یسآمایش و تدر یاست و هدف اساس ینتو س یرفعالغ

است کوه   یآمای انباشته ای مطالب حالت، نهن دانش ین. در اشاد یم یمعلم به شاگرد تلق

. دیآ یآمایان به عمل م ای محفاظات دانش نیز یابیو اریش یستو فکر او متناسب ن یایبا ن

ها در  ها و اریش ات و عااطف و پرورش نگرشو ابتکار، رشد احساس یتتالق ،درنتیجه

                                                 
1. Leung & Leung 

2. Affection 

3. Majoribanks 
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  هوا  کوه در روش  یموی عظ  هوا  رغوم تحوال   بوه  .ردیگ یآمایان ماردتاجه قرار نم دانش

 مانوده  و ناکارآمد باقی یدر حد سنت تدریس  ها روش یرانایجادشده است، در ا تدریس

 یوادگیر   یاددهی یندفرا یس،تدر  ها مختلف روش  ها با انجام مطالعات دریمینه. است

ا  است  گانه ان بهیردر ا تدریسروش  ینکه باریتر شاد یم مشاهده ی،درس  ها و کتا 

جرا اکه آن را  شاد یها تااسته م و ای آن شاد یداده م  ا آمایان قاعده که معماالً به دانش

 یسنت  ها استفاده ای روش نیآمایان متاجه قاعده شاند. همچن که دانش کنند، بدون این

  ها با روش یراندب ییچان کمباد وقت درس، عدم آشنا یعاامل یلبه دل یس،ر تدردر ام

آوردن   موانع رو  یس،تودر  یود جد  هوا  مدارس با روش یرانو مد یاءمخالفت اول ناین،

  .1393 گردد )عبیر  و همکاران، یم یستدر ناین و امروی   ها به روش یراندب

یشورفته جهوت غلبوه بور مشوکالت      یکی ای رویکردهایی که اتیراً در کشارها  پ

تودریس  اسوت.   1تودریس مشوارکتی   ردیو گ یمو آمایان مارد استفاده قرار  یادگیر  دانش

روش پوژوهش   یوک و   ا حرفوه ۀ تاسوع  یکورد رو یوک تدریس چند معلمی یا  مشارکتی

ای اتیر   ها عناان مؤثرترین برنامه در سال س درس است که بهالمعلمان در ک یمشارکت

 یادگیر سای   و غنی یجترو  مؤثر برا یعناان مدل به رویکرد. این است آن استفاده شده

 علام تربیتی را به تاد جلب کورده اسوت و در   یشمندانای اند یار در مدرسه، نظر بس

و ...  ترالیااسو   ،موالز  یس،انگل ین،آلمان، چ یکا،جهان ایجمله آمر  ای کشارها یار بس

 .تاجه قرارگرفته است مارد

سای  فرایند  تدریس و عاامل مؤثر در بهینه دانش و اطالعات ما دریمینۀبا افزایش 

  درس ای سوا  معلموان   هوا  کوالس گاار  بیشوتر   و پیامد آن، هرروی شاهد به اشتراک

بیشتر ای هر یمان دیگر  در ادبیات تخصصوی ایون    هستیم و اصطالح تدریس مشارکتی

 یک طارمعمال، به دو متخصص شامل حداقل تدریس مشارکتی. کند یمرشته تادنمایی 

 ای گوروه  یوک  بورا   آموایش  که ویژه معلم دارا  تخصص یک و عمامی آمایش معلم

و  2فرینوود) اسووت متفوواوت در یووک کووالس درس واحوود  نیایهووا  بووا آمووایان دانووش

                                                 
1 Cooperative teaching 

2. Friend 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

st
p.

kh
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             5 / 30

https://cstp.khu.ac.ir/article-1-2720-fa.html


 …آموزان تحصیلی دانش عملکرد تدریس موازی: رویکردی جهت ارتقاء

102 
 

  آمایشوی  هوا  ریوز   هر دو معلم در کالس درس باید پاسخگا  برناموه  . 1،2013کاک

آموایان و همچنوین    آموایان، اریشویابی ای دانوش    ه دانوش ها ب صارت گرفته و انتقال آن

 مدیریت صحیح کالس درس باشند.

 پیامودها   و تحصویلی  عملکورد  تودریس مشوارکتی ارتقواء    اصولی  اهداف یکی ای

 . در ادبیات 2،2001ییگماند و ماجیرااست )  تاص ها یناتاانآمایان با  دانش اجتماعی

که دارا   شاد یمن رویکرد  در نظر گرفته عناا تخصصی این رشته، تدریس مشارکتی به

 چهار بُعد است:

 معلم یک طارمعمال به مختلف،  ها تخصص با  ا حرفهفرد  دو همکاری: بُعد 

 پردایند. ویژه باهم به فعالیت می با تخصص معلم یک و عمامی آمایش

 :دو معلم دارا  مسئالیت مشترک جهت تودریس   بُعد انتقال مشترک آموزش

 ایان هستند.آم به دانش

 :آموایان     تاص مشغال یادگیر  با دانشها یناتاانآمایان با  دانش بُعد تنوع

   تاص هستند.ها یناتاانبدون 

 :آمایان  آمایان دارا  مشکل با دانش جایی که دانش بُعد فضای فیزیکی واحد

، 2012فرینود، هسوتند ) سالم در یک محی  آمایشی یکسان مشغال یوادگیر   

  .2013فریند و کاک،

 گوروه  ا اعضو  هموه  کوه  اسوت  الگوایی   1995) 3گوارنر  رغم بهتدریس مشارکتی 

 باهم آمایش کلی اهداف پیگیر  و ایجاد  برا و کنند می درک را همدیگر نقش تدریس،

 که دانند می بیشتر یا مدرس دو همکار  را مشارکتی تدریس 4میلر و. ترامپ کنند می کار

 ای گوروه  یوک  بورا   ماضواعی  طوه یح دو یوا  یوک  در اریشیابی و اجرا ریز ، برنامه در

 اسوتفاده  تودریس  متنواع  فنوان  و ها کیتکن ایها  . آنکنند یم کمک همدیگر به انرفراگی

                                                 
1. Cook 

2. Magiera 

3. Garner 

4. Trump and Miller 
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  و فراگیران یادگیر  افزایش و تاد  ها دگاهید رشد و ارتقاء به کمک هدفشان و کنند یم

 نیایمند تدریس مشارکتی ،آل ایده حالت در  .2005 پیتر،باشد ) یم ها آن  ها تیقابل رشد

آمایشی مشوترک   و ارائه ریز  برنامه ایجمله آمایشی، فرایند  ها نهییم تمام در برابر 

ا   شکل اولیوه  دیگر تدریس مشارکتی عبارت به  .3،2013و ناین 2، تاویند1ویالباشد ) یم

کوه  ا   گانوه  است به تدریسامر هدف آن بهباد مستمر و  است ا  معلمان ای رشد حرفه

تدریس مشارکتی  گفت تاان یمدرنهایت آمایان بتاانند مطالب بیشتر  را بیامایند.  دانش

   ییر است:ها یژگیودارا  

 تعداد دو معلم یا بیشتر در کالس درس حضار دارند؛ .1

 تاص؛ معلمان تخصص و قات نقا  بر گاار  تمرکز و سرمایه .2

درس و تاسوعه  معلموان در کوالس    -آموای  تر  ای دانوش  تدارک نسبت بزرگ .3

 آمایان در کالس درس؛ حمایت ای دانش

 ؛باشند یمهمه رویکردها دارا  نقا  قات و ضعفی  .4

 ؛شاند یمبند   و عالیق متفاوت گروه ها ییتااناآمایان ناهمگن بر اساس  دانش .5

 بین اعضا  گروه مشترک است؛ ها تیمسئال .6

اهنوگ سواتتن   ریوز  و هم  نیای به اعتماد، ارتبا ، تدارک یموان بورا  برناموه    .7

 است. ها تالش

البته در تدریس مشارکتی الگاها  مختلفی وجواد دارد کوه معلموان بوا تاجوه بوه       

ها  مخاطبان و ماارد  ای این قبیل، ای بین  شرای  و امکانات ماجاد، ناع درس، ویژگی

کنند. در ادامه بوه برتوی ای    ها استفاده می ینند و ای یکی ای آن ها دست به انتخا  می آن

 :شاد یمها پرداتته  نآ

 4تدریس حمایتی -1

                                                 
1. Villa 

2. Thousand 

3. Nevin 

4. Supportive Co-teaching 
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 دار تااهود بواد،   تدریس را عهوده  و ریز  برنامه اصلی مسئالیت معلم یک مدل این در

و به مشاهده رفتارها  تاص  کند یم حرکت درس کالس سراسر در دیگر  که درحالی

و در مااقوع لوزوم    کنود  یمآمایان سرکشی  تک دانش به تکو در صارت لزوم  پرداید یم

 اعضا بین مختلف دروس تالل در است ممکنها  نقش این البته. کند یم  تیحمارا  ها آن

 .کند تغییر

 اند از: برخی مزایای این رویکرد عبارت

 کنند یم  الیم را دریافت ها کمک ماقع آمایان به دانش. 

 طار مداوم مشغال انجام تکالیف تاد در کالس تااهند باد چراکه  آمایان به دانش

 ن همااره در کنار آنان هستند.معلما

 جایی بیشتر  در یمان کوالس صوارت    حین تاییع مااد و مطالب آمایشی، صرفه

 .ردیگ یم

 به مشاهده رفتارهایی بپورداید   تااند یمدار است،  معلمی که نقش حمایتی را عهده

اسوت  که معلم اصلی به دلیل تدریس ماضاعات درسی قادر به مشاهده آنان نباده 

  .2012و دیگران، 1دیایس)

 برخی معایب این رویکرد:

 پورداید  یمو آمایان یمانی که یک معلم در کالس بوه تودریس    ای دیدگاه دانش ،

 کنترل بیشتر  در کالس درس حاکم است.

 معلم کمکوی   عناان به دیگر  و به معلم عناان به نفر یک به اغلب آمایان دانش

 .نگرند یمیا دستیار 

 ااره حین تدریس معلم دیگر مشغال راه رفوتن  وجاد معلمی در کالس که هم

آموایان   پرتوی برتوی دانوش    در کالس درس است، ممکن است باعث حااس

 گردد.

 آمایان انتظار دریافت فار  کمک دارند. تک دانش در این رویکرد، تک 

 

                                                 
1. Davis  
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 1موازیتدریس مشارکتی  -2

رس را بوه  و کوالس د  پردایند یمدر این رویکرد هر دو معلم مشترکاً به طراحی تدریس 

و هر دو به تدریس یوک ماضواع واحود و در یموان واحود        کنند یمدو قسمت تقسیم 

ریاضیات در دو  به تشریح درس حل مسئله در تاانند یممبال هر دو  عناان . بهپردایند یم

بخش مختلف کالس بپردایند. اگر کالس درس دارا  دو کامپیاتر باشد یکی ای معلمان 

هت اتصال به اینترنت استفاده کند و دیگر  در حوال فعالیوت بوا    ای کامپیاتر ج تااند یم

در این رویکرد معلم   .2،2009ماراوسکیباشد )افزار جدید آمایشی  کاربردها  یک نرم

. پورداید  یمو آموایان   دانوش  ای نواهمگن  مختلوف   هوا  گوروه در کالس درس به تدریس 

یان در یوک کوالس درس بوه    آموا    متفواوتی ای دانوش  ها گروهدیگر، معلمان با  عبارت به

  مختلوف  هوا  گوروه دهوی ایون      مختلفوی بورا  سوایمان   ها نهیگزو  پردایند یمفعالیت 

تااند بوا گروهوی ای    آمای  وجاد تااهد داشت. در این روش یکی ای معلمان می دانش

مبوال مسوائل ییسوت و محیطوی را       عنواان  آمایان در کالس به فعالیت بپرداید و به دانش

و صنعت مارد بررسی قرار دهد و معلم دیگر با گروه تاد هموان   وکار سبک نظر اینقطه

تااند پیرامان ایون   ییست بررسی نماید و درنهایت کالس می نظر محی  مبحث را اینقطه

 ماضاع بحبی جد  داشته باشند.

آمایان وجاد دارد،  که نظارت بیشتر  بر یادگیر  دانش در این رویکرد، ایآنجایی

هوا  بیشوتر     آمایان فرصت شاد و دانش تاجهی تسهیل می   تا حد قابلفرایند یادگیر

هوا  تواد دارنود. معمواالً ایون نواع تودریس در         ها و قابلیوت  جهت نمایش تاانمند 

آمایان آن نیایمند بهبواد آموایش هسوتند، کواربرد      هایی که تعداد اندکی ای دانش کالس

هوا    آموایان در بحوث   کت دانوش تاان جهت ارتقاء سوطح مشوار   بیشتر  دارد. البته می

ینوی نیوز ای ایون شویاه      ها  تسوت  چنین در کالس کالسی، انجام تمرینات کالسی و هم

هر ماضاعی که دارا  ابعاد مختلفی باشد و این امکان وجاد داشته باشد  استفاده نماد.

تاانود بوا ایون روش     که بتاان آن را ای یوایا  مختلف مارد نقدوبررسوی قورار داد، موی   

                                                 
1. Parallel Co-teaching  

2. Murawski 
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هوا  مختلوف    آمایانی که در گروه ریس گردد، چراکه این امکان فراهم است تا دانشتد

ها به بحث پیرامان ماضواعات کالسوی    عضا هستند با مراجعه و سرکشی به سایر گروه

  .2،2004فریند ،1کاک) بپردایند

 برخی مزایای این رویکرد

 ها  تودریس  شده، ماجوب بهبواد فراینودها و پیامود     ریز  ای قبل تعیین برنامه

 ؛شاد یم

  کاچوک در کوالس درس بوه    هوا  گوروه بوا   تاانند یمدر این رویکرد معلمان  

 فعالیت بپردایند؛

 که در صوارت   دهد یمآمایان این امکان را  تقسیم کالس به دو گروه، به دانش

 قرار گیرند؛ ها گروهتمایل در هرکدام ای این 

   انودایه کوافی    ، بوه هر یک ای معلمان در تدریس یک ماضاع واحود در کوالس

 آیاد  عمل دارند؛

 دار هستند. هر یک ای معلمان نقش فعالی را در فرایند تدریس عهده 

 معایب این رویکرد

     هر دو معلم در تصاص محتاایی که باید تدریس نمایند باید بوه یوک انودایه

آمایان نیز در یک سطح  تبع آن یادگیر  دانش دانش و مهارت داشته باشند تا به

 باشد؛

 یموان واحود    سرعت تدریس هر دو معلم باید یکسان باشد تا درنهایت در یک

 تدریس تاد را به پایان برسانند؛

 پایر در کالس درس برا  مطابقت با هر دو گروه  باید فضا  آمایشی انعطاف

 وجاد داشته باشد؛

 همان منبع .شاد )تابی کنترل  میزان سروصدا باید به 

 

 

 

                                                 
1. Cook 

2. Friend 
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 1تدریس متناوب یا نوبتی -3

آموایان کوالس اسوت،     در این رویکرد یک معلوم مشوغال تودریس بوه اکبریوت دانوش      

. پرداید یمکه معلم دیگر با گروه کاچکی در کالس یا تارج ای کالس به فعالیت  درحالی

این گروه کاچک الزاماً مشغال یادگیر  همان ماضاعی نیستند کوه در کوالس تودریس    

تودریس تکوالیف رویهوا  قبول ایون       ، بلکه ممکن است معلم مشوغال مورور و  شاد یم

هوا   آمای یا گروه کواچکی ای آن  به اریشیابی یک دانش تااند یمآمایان باشد. معلم  دانش

هوا باشود. ایون گوروه ای        اجتماعی بورا  آن ها مهارتبپرداید یا حتی مشغال تدریس 

مشوکل   ها دچوار  در یادگیر  آن قبالًباهم بر رو  ماضاعاتی که  تاانند یمآمایان  دانش

  .2012، 2بارسکبپردایند )، به فعالیت اند شده

 مزایای این رویکرد

  صوارت فورد ، ماجوب     آمایان بوه    کاچک یا فعالیت با دانشها گروهکار با

 تا بیشتر به نیایها و عالیق آنان تاجه شاد؛ شاد یم

 کوه   در کالس حضارداشته باشند توا ایون   تاانند یمیمان  طار هم هر دو معلم به

  تودریس توا  را   هوا  مودل طار غیررسمی بتاانود سوایر    ای معلمان بهیکی 

 مشاهده کند.

 معایب این رویکرد

 آمایان متفاوت باشند چراکه در غیور   باید اینظر هدف و ترکیب دانش ها گروه

  همچان باهاش، تنبل و... تااهند ها برچسبها  سرعت به آن این صارت به

 ید؛

 است به  تر بزرگکه مشغال فعالیت با گروه آمایان ممکن است به معلمی  دانش

 کننده بنگرند؛ دید یک معلم کنترل

                                                 
1. Alternative teaching 

2. Bursuck 
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      یمانی که هر دو معلم مشغال به تدریس هسوتند، سوطح سروصودا در کوالس

 مدام باید کنترل گردد؛

  همان منبع .باشد )باید فضا  کافی در کالس درس نیز وجاد داشته 

 1تدریس ایستگاهی -4

ریز   و هر یک مسئالیت برنامه کنند یما بین تاد تقسیم هر دو معلم محتاا  آمایشی ر

دار تااهند باد. در تدریس ایستگاهی کالس بوه   و تدریس محتاا  تاص تاد را عهده

معلوم هور یوک در ایسوتگاه کوار        -آمای . معلم و دانششاد یمدو مرکز تدریس تقسیم 

آموایان   تاس  دانش طار مستقل   کار  یا بهها ستگاهیاتاص تاد مستقر هستند. سایر 

مبوال   عنواان  . بوه رندیگ یمها را به عهده  یا دستیاران آمایشی هدایت آن شاند یمهدایت 

  متفواوتی  هوا  شیآیموا ممکن است دو یا تعداد بیشتر  ایستگاه علام که هر یک شوامل  

معلموان و یوا حتوی والودین      -است شکل بگیرند که تاس  معلم، دسوتیار او یوا دانوش   

  .3،2016و انستاسیا 2ماورپالیسشاند ) یمدهی  و سایمان داوطلب مدیریت

 مزایای این رویکرد

 هر معلم دارا  شرح وظایف مشخص و روشنی است؛ 

 ؛گردند یممند    کاچک بهرهها گروهآمایان ای فعالیت در  دانش 

 مااد و مطالب آمایشی متناعی را تر کاتاهیمان  معلمان قادر تااهند در مدت  

 تدریس نمایند؛

 آمایشوی در  هوا  تیو فعالآمایان سوخت درگیور انجوام     که دانش به علت این  

 ؛دهد یم  تاد هستند، لاا مشکالت انضباطی کمتر  نیز رخ ها گروه

 آمایانی را که تمایل چندانی ندارنود بواهم بوه     این امکان وجاد دارد که دانش

 فعالیت بپردایند، ای هم جدا شاند؛

 سواالن در   ا  حضار والودین و سوایر بوزرگ   این رویکرد بیشترین امکان را بر

 .آورد یمکالس درس فراهم 

                                                 
1. Station teaching 

2. Mavropalias 

3. Anastasiou 
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 معایب این رویکرد

 کووه بیشووترین اثرگوواار  را داشووته باشوود نیایمنوود   ایوون رویکوورد بوورا  ایوون

   است؛تر قیدق  ها ریز  برنامه

 دهی شاند؛ تمام مااد و مطالب آمایشی باید ای قبل آماده و سایمان 

 اهد رسید؛میزان سروصدا به حداکبر تا 

  یمان یکسوان   باید باهم حرکت کنند تا درنهایت تدریس در یک ها ستگاهیاتمام

 همان منبع .برسد )به پایان 

 تدریس گروهی -5

در این رویکرد هر دو معلم مسئال و پاسخگا  تدریس هسوتند و آموایش واحود  را    

 تاسو  ها  درسآمایان،  دانش تاس  بحث تشایق . برا کنند یمآمایان اجرا  برا  دانش

 هر. شاد یمسخنرانی  تدریس  نهکنند ) یم شرکت گفتگا در فعال طار به که معلم دو هر

 رویکورد  ایون . مشارکت دارنود  انضبا  و نظم و درس مدیریت در فعال طار به معلم دو

که بواهم   آمای -دانش معلم دو یا و آمای دانش - معلم و درس کالس معلم در با تااند یم

هوا     . یکی ای ویژگوی 2،2008و ییگماند 1کلاشاد )شته باشند، اجرا مشارکت فعالی دا

مببت تدریس گروهی را باید در کسب دانش درون فرد  و بین فرد  و افزایش عالقوۀ  

تاان انعان داشوت کوه ای رهگوار تودریس      دیگر می عبارت معلمان به تدریس دانست. به

کنود و   دیگر افزایش پیودا موی  شدت در جهت یادگیر  ای هم گروهی، انگیزۀ معلمان به

تواان تأکیود نمواد کوه      ساید. درواقع موی  ا  آنان فراهم می فرصتی را جهت رشد حرفه

  تودریس  2006اسوت. یانوگ )   3تدریس گروهی یک الگا  آمایشی تبادلی و گفتموانی 

داند که در آن تعامل بین افراد و شکل جدید   می 4گروهی را ناعی منطقۀ تقریبی رشد

کند. در منطقۀ تقریبی رشد نشوأت گرفتوه ای تودریس     اجتماعی ظهار پیدا میای فعالیت 

                                                 
1. Kloo 

2. Zigmond 

3.Dialogic 

4. the zone of proximal development 
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آموایان اسوت ماجبوات رشود      گروهی، گفتمانی که حاصل تعامل نهن معلمان و دانوش 

  .1392رضایی،  و ایزد  هاشمی،) ساید ا  معلمان را فراهم می حرفه

 مزایای این رویکرد

  ؛باشند یمهر دو معلم دارا  نقش فعالی 

 آمایان نقش هر دو معلم یکسان است؛ ر دانشاینظ 

 نقوش  مودیریت آن  و درس کوالس  دهوی  سوایمان  در فعال طار به معلم دو هر 

 دارند؛

 ممکون  معلموان . معلمان تااهود شود   پایر  ریسک روش ماجب تقایت این 

  جدید را بررسی ها تیفعالکه دو نفر یا بیشتر هستند امارات و  است هنگامی

 که در تنهایی قادر به انجام آن نیستند؛ چیز  و آیمایش کنند

 .همااره دو نفر بهتر ای یک نفر است 

 معایب این رویکرد

 ریز  گردد؛ یمان بسیار ییاد  باید صرف برنامه 

 همان منبع .گردد )وضاح مشخص  نقش هر یک ای معلمان باید به 

 1مکمل تدریس -6

 را تواد  ها  فعالیت و شاد یم ظاهر مکمل نقش در معلمان ای یکی رویکرد این در

 گوروه  اعضوا   سایر تاس  که ییها تیفعال تکمیل به و دهد یم انجام راستا این در

 راستا  در درس کالس در او اقدامات بیشتر مبال عناان به. پرداید یم است، شده ارائه

 اظهوارت  سوای   شفاف مانند ،ردیگ یم صارتها  آمایش بیشتر چه هر سای  شفاف

 وظیفوۀ  معلوم  یوک  رویکورد  این در. بیشتر  ها مبال ارائۀ و وهگر در همکاران سایر

 به آمایان دانش رسیدن دیگر معلمِ و باد تااهد دار عهده را محتاا انتقال و تدریس

 محتواا  تدریس به معلم یک رویکرد این در. ندینما یم تسهیل را درسی برنامۀ کلیت

 سوای   سواده  محتواا،  ای یانآما دانش فهم تعمیق راستا  در دیگر معلم و پرداید یم

 .کند یم تالش آن باینایسی و تفسیر و محتاا

                                                 
1. Complementary teaching 
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 سیتاان انعان داشت که تدر یبا تاجه به آن چه تا کنان مارد بحث قرار گرفت م

قرار گرفتوه   تیو ترب میمارد تاجه متخصصان تعل  ماای سیتدر ژهیبه و یمشارکت

د اقبال مدارس قرار گرفته مار کردیرو نیا  تا حدود زیکشارها ن یاست و در برت

و اثور   سیتدر ندیمعلمان در فرا شارکتم تیمقاله با علم به اهم نیاست. نگارنده ا

 یپژوهش را با هدف بررس نیا ، ریادگی -یاددهی  ندهایفرا تیفیآن در ک  گاار

نگرش  نیدانش آمایان و همچن یلیبر عملکرد تحص  ماای سیاستفاده ای تدر ریتاث

 انجام داده است. آنان به مدرسه

 روش تحقیق

. اسوت آیمان با گوروه کنتورل    پس ـآیمان  روش این پژوهش شبه آیمایشی ای ناع پیش

 95ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی پایۀ ششم آمایان دتتر  جامعه آمار  شامل دانش

نیز نفر  35نفر ای آنان در گروه کنترل و  35نفر است که  70و حجم نمانه برابر با  94 –

گیور    حاضر روش نمانوه  قیگیر  در تحق نمانه روشدر گروه آیمایش گمارده شدند. 

و کنتورل   شیها  آیما گروه  افراد نمانه برا ینیگزیباده است که جا هدفمندصارت  به

آیموان   ای انتخا  دو گروه ای هر دو گروه پیش پس باده است.  یتصادفکامالً صارت  به

اجورا   الیم )به عمول آمود. سوپس موداتالت      مدرسهنگرش نسبت به  درس ریاضی و

گانه تغییور    روش تدریس ماای   بر رو  گروه آیمایش اجرا شد ولی گروه گااه هیچ

الیم به نکر است که در راستا  اجرا  دقیق رویکرد تدریس  در این یمینه دریافت نکرد.

دقیق اجرا  این مشارکتی ماای  طی جلساتی که با حضار هر دو معلم برگزار شد شیاۀ 

طار کامل تشریح گردید و معلمان با نقش تاد در فرایند اجرا  تحقیق آشونا   رویکرد به

شدند و ابهامات احتمالی برطرف گردید و درنهایت طی جلسات متناو ، ماضاعاتی که 

، مشخص شد. در فرایند اجرا  تحقیق نیز هر جلسوه  گرفتند یمباید مارد تدریس قرار 

بند  قبلوی   . معلمان پس ای ورود به کالس و بر اساس تقسیمشد یم یک ماضاع تدریس

ای آن  و پس  پرداتتندطار مشترک به تدریس ماضاع آن جلسه  که صارت گرفته باد، به

  آمایشوی تواد را بوا    هوا  تیفعالو هر معلم  نمادند آمایان را به دو گروه تقسیم  دانش

 نمادند یمآمایان تالش    دانشها  ریدگاو در جهت تعمیق ی داد یمگروه مرباطه ادامه 
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و در این راستا در برتی جلسات ای مااد آمایشوی   پرداتتند و به حل تمرینات کالسی 

آمایان گروه گوااه   مختلف ای جمله کامپیاتر نیز استفاده شد. الیم به نکر است که دانش

اجورا  بسوتۀ   تک معلمی . پوس ای  ) گرفتند نیز همان ماضاعات را با شکل مرسام فرا 

به عمل آمد و نتایج  نگرش نسبت به مدرسه آیمانِ ریاضی و آمایشی ای هر دو گروه پس

افزار تحلیل آمار  تحلیل و با یکدیگر مقایسه شودند. یموان اجورا  طورح      ای طریق نرم

تا اواس   1395باد که ای اول مهرماه سال تحصیلی  تدریس ماای  در این تحقیق دو ماه

شده در ایون دو   آیمان گرفته آیمان و پس امید. الیم به نکر است که پیشآنر به طال انج

گروه ای مفاهیم ریاضی شامل: کسرها  متعارفی، ضر ، تقسویم، اعوداد اعشوار ، حول     

که بعد ای طراحی تاس  چند معلّوم ریاضوی و    باشد یممسائل مربا  به ضر  و تقسیم 

  ها گروهآیمان عملکرد تحصیلی ریاضی تاس  کارشناسان و دبیران متخصص در  دییتأ

آمایشی ناحیوۀ سوه تبریوز و همچنوین سورگروه ریاضوی ششوم ابتودایی در اداره کول          

نامۀ میزان نگرش نسبت به مدرسه به مرحله اجرا  وپرورش استان به همراه پرسش آمایش

آمایان نسبت به مدرسه ای  ش دانشنگر سنجش جهت الیم به نکر است نیهمچن درآمد.

ایون   اسوت.  شوده   اسوتفاده  SAAS-R  2003) 1نامه استاندارد مک کاچ و سیگل پرسش

هوا،   نامه دارا  پنج عامل ادراک تاد تحصیلی، نگرش نسبت به معلمان و کالس پرسش

ها  مدرسوه و انگیوزش تواد نظوم      گاار  هدف مدرسه، اریش محی  نگرش نسبت به

شوده و    هیو   ته2003) گلیپرسش نامه پرسشنامه تاس  مک کواچ وسو   نی. ادهی است 

  گواار  نموره   پرسشنامه بورا  نیشده است. در ا یابی  هنجار1389)  تاس  مصر آباد

کامالً  نیدر دامنه ب ها نهیشده است که گز استفاده کرتیل  ا درجه هفت اسیها ای مق سؤال

، مواافقم  5مواافقم =  ی، کم4ندارم =   نظر ،3مخالفم =  ی، کم2، مخالفم = 1مخالفم = 

ابزار استفاده شده است بوه   نیای ا یمختلف قاتی. در تحقباشند یم 7، کامالً ماافقم = 6=

بوه   86/0پرسش نامه را  نیا ییایپا  آلفا بی  ضر1394و همکاران )  عناان مبال جبار

را  91/0 ییایو    پا1395)یالنو یم  و شوعار  93/0 ییایو   پا1395) زیدست آوردند. عز

ابوزار بوا محاسوبه     نیو کول ا  ییایپا زیپژوهش ن نیابزار گزارش کرده اند. در ا نیا  برا

عالوه بر این جهت اطالع ای عملکرد تحصیلی  حاصل شد. 90/0کرونباخ   آلفا بیضر

                                                 
1. McCoach, D.B. & Siegle 
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آیمان بر اسواس   . اینشد استفاده ساتته -محقق آمایان درس ریاضیات ای آیمان دانش

باد که بوا نظور دبیوران    سؤال  18شامل  ایۀ ششم ابتدایی باده وریاضی پ محتاا  کتا 

کارشناسان و سرگروه آمایشی ادارۀ کل به مرحله اجرا درآمود، الیم بوه    دییتأو  مرباطه

نکر است جهت اطمینان ای پایایی آن ای ضریب پایایی مصححان استفاده شد که میزان آن 

 آمده است. دست به 82/0

 ی پژوهش:ها افتهی

استفاده  رنفیاسم -ها ای آیمان کالماگروف نرمال داده عیای تای نانیابتدا جهت اطمدر 

 رهوا یمتغ  دار یسطح معنو  که ییشاد ایآنجا یمشاهده م 1شد. همان گانه که در جدول 

 .باشند ینرمال برتاردار م عیها ای تای لاا داده باشد، یم 05/0باالتر ای 

 رهاینرمال بودن توزیع مقادیر متغ نییبرای تعاسمیرنف  -(:آزمون کولموگروف1) جدول

 داری سطح معنی آزمون گروه متغیرها

 37/0 91/0 تدریس موازی     پیش آزمون –نگرش نسبت به مدرسه

 30/0 96/0 پس آزمون –نگرش نسبت به مدرسه

 50/0 82/0 مرسوم     پیش آزمون –نگرش نسبت به مدرسه

 24/0 02/1 پس آزمون –نگرش نسبت به مدرسه

 64/0 74/0 تدریس موازی پیش آزمون –عملکرد تحصیلی 

 61/0 76/0 پس آزمون –عملکرد تحصیلی 

 66/0 72/0 مرسوم پیش آزمون –عملکرد تحصیلی 

 29/0 98/0 پس آزمون –عملکرد تحصیلی 

 اسمیرنف استفاده -ای آیمان کالماگروف ها دادهدر ابتدا جهت اطمینان ای تاییع نرمال 

ای تاییع نرمال  ها داده، لاا است 05/0دار  متغیرها باالتر ای  که سطح معنی شد. ایآنجایی

 استفاده گردید. ها هیفرضبرتاردار بادند و بر این اساس ای آمار پارامتریک برا  آیمایش 

 ریاضی آمایان درس ها  تاصیفی عملکرد تحصیلی دانش نتایج شاتص 2جدول 

میانگین  شاد یمگانه که مالحظه  دهد. همان ارد مطالعه نشان میها  م را به تفکیک گروه
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آیمان  و پس 97/2و  11آیمان گروه تک معلمی به ترتیب برابر  و انحراف استاندار پیش

آیمان گروه  . همچنین میانگین و انحراف استاندار پیشباشد یم 72/3و  17/11آن برابر 

است.  14/3و  83/13آیمان آن برابر  و پس 15/3و  71/11تدریس ماای  به ترتیب برابر 

آیموان نسوبت بوه     میانگین کالس تدریس مواای  در پوس   شاد یمطار که مشاهده  همان

 ا  یافته است. مالحظه کالس تک معلمی افزایش قابل

درس ریاضی  آزمون عملکرد تحصیلی آزمون و پس ی توصیفی پیشها شاخص( 2جدول )

 تدریس موازی کالس تک معلمی و کننده در کالس آموزان شرکت دانش

انحراف  میانگین تعداد گروه متغیرها

 استاندارد

آمووایان درس  عملکوورد تحصوویلی دانووش

 ریاضی در کالس تک معلمی

 79/2 11 35 آیمان پیش

 72/3 17/11 35 آیمان پس

آمووایان درس  دانووش عملکوورد تحصوویلی

 ریاضی در کالس تدریس ماای 

 15/3 71/11 35 آیمان پیش

 14/3 83/13 35 آیمان پس

 

 بوه  نسوبت  آموایان  دانوش  ها  تاصیفی نگورش  نتایج شاتص  3همچنین جدول 

 شاد یمگانه که مالحظه  دهد. همان ها  مارد مطالعه نشان می را به تفکیک گروه مدرسه

به مدرسوه در کوالس درس    نسبت آیمان متغیر نگرش میانگین و انحراف استاندار پیش

؛ است 47/3و  51/34آیمان آن برابر  و پس 42/14و  54/180برابر  تک معلمی به ترتیب

ا  کوه   گانوه  اما وضعیت همین متغیر در کالس درس تدریس ماای  متفواوت اسوت بوه   

آیموان آن برابور بوا     و پوس  13/16و  20/113 آیموان  میانگین و انحراف استاندار پویش 

آیموان و   نمورات پویش   وضعیت شاد یمگانه که مالحظه  است. همان 79/17و  71/137

یافتوه اسوت    ا  افوزایش  مالحظه طار قابل تدریس ماای   به) شیآیماآیمان در گروه  پس

. در ادامه شاد ینمتدریس تک معلمی  مشاهده کنترل )که این وضعیت در گروه  درحالی

متغیر دیگر    استنباطی مربا  به این متغیر آمده است. در جدول ییر وضعیتها لیتحل
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آیموان آورده شوده    آیموان و پوس     آن نیز به تفکیک پیشها مؤلفههرکدام ای  پژوهش و

 است:

آموزان نسبت به  آزمون نگرش دانش آزمون و پس ی توصیفی پیشها شاخص( 3جدول )

 تدریس موازی کالس ی آن در کالس تک معلمی وها مؤلفهمدرسه و 

انحراف  نمیانگی تعداد گروه آموزان دانش ی آنها مؤلفهمتغیر اصلی و 
 استاندارد

نگوورش نسووبت بووه معلووم و   
 کالس درس

 64/4 49/38 35 آیمان پیش تک معلمی

 92/4 94/38 35 آیمان پس

 25/6 49/22 35 آیمان پیش چند معلمی

 07/7 60/27 35 آیمان پس

 50/4 49/51 35 آیمان پیش تک معلمی انگیزش تاد نظم دهی

 93/8 29/50 35 آیمان پس

 62/8 83/29 35 آیمان پیش علمیچند م

 62/3 06/35 35 آیمان پس

نگوورش نسووبت بووه محووی    
 مدرسه

 83/3 94/27 35 آیمان پیش تک معلمی

 19/3 40/28 35 آیمان پس

 02/5 71/20 35 آیمان پیش چند معلمی

 78/4 80/25 35 آیمان پس

 19/3 34 35 آیمان پیش تک معلمی ادراک تاد تحصیلی

 47/3 51/34 35 یمانآ پس

 76/4 66/21 35 آیمان پیش چند معلمی

 11/5 66/26 35 آیمان پس

هووا    گوواار  هوودف   اریش
 مدرسه

 61/2 63/28 35 آیمان پیش تک معلمی

 78/2 17/29 35 آیمان پس

 78/4 51/18 35 آیمان پیش چند معلمی

 17/5 40/22 35 آیمان پس

 42/14 54/180 35 آیمان پیش لمیتک مع نگرش کل نسبت به مدرسه

 31/17 31/181 35 آیمان پس

 13/16 20/113 35 آیمان پیش چند معلمی

 79/17 71/137 35 آیمان پس
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ی درس هما  کمالس آموزان پایۀ ششم  در   فرضیه اول تحقیق: عملکرد تحصیلی دانش

معلّممی   ی درس تکها کالسآموزانی که در  تدریس مشارکتی موازی نسبت به دانش

 ، متفاوت است.نندیب یمآموزش 

هوا  تحقیوق ای روش    شده و آیمایش فرضیه آور  ها  جمع در راستا  تحلیل داده

  ایون روش همچوان   هوا  فرض شیپتحلیل کاواریانس استفاده شد. بر این اساس، ابتدا 

 و رگرسویان  تو   هوا   شیب مستقل، همگنی متغیر و آیمان پیش تعاملی اثرات همگنی

به دسوت   جیبا تاجه به نتاآیمان لان  مارد بررسی قرار گرفت تطا ) واریانس همگنی

دانش آمایان،  یلیعملکرد تحص رینشان داد که در متغ انیرگرس ت  بیآمده نمادار ش

 لیمارد مطالعه مببت باده و به دل  ها آیمان در گروه و پس آیمان شینمرات پ یهمبستگ

آیمان لان هوم   جیمحقق شده است. نتا ها بیش یهمگن ان،یبادن تطا  رگرس  ماای

مارد مطالعه همگن است، چورا    ها وابسته در گروه ریمتغ  تطا انسیکه وار دنشان دا

است  077/0دانش آمایان برابر  یلیعملکرد تحص ریمتغ  شده برا محاسبه  F ریکه مقاد

 . ستندین دار یمعن 05/0که در سطح 

تدریس موازی بمر   روش اثر تک متغیره ریانسکووا (: نتایج تحلیل4جدول شماره )

 آموزان درس ریاضی عملکرد تحصیلی دانش

آیمان، تدریس  که با کنترل اثرات پیش شاد یم  جدول باال مشاهده ها دادهمطابق 

  درس انآمای دار  در افزایش عملکرد تحصیلی دانش اثرات مببت و معنی به شکل ماای 

؛ دار اسوت  معنوی  P <05/0شوده در سوطح    محاسوبه  Fداشته است، ییرا مقودار   ریاضی

 .ردیگ یماول مارد تائید قرار بنابراین فرضیۀ 

توان 

 آزمون

سطح 

 داری معنی

F  میانگین

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

 اثر آزمون

 آیمان پیش 96/494 1 96/494 41/349 001/0 839/0

 گروه 75/69 1 75/69 20/49 000/0 423/0
 طات 98/94 67 41/1   

 کل 11651 69    
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ی هما  کمالس آموزان پایۀ شش  در  مدرسه در میان دانش نگرش نسبت به: دوم فرضیه

ی درس تمک معلّممی   هما  کالسآموزانی که در  درس تدریس موازی نسبت به دانش

 ، متفاوت است.نندیب یمآموزش 

تفاده شد که اس  رو شهیر نیبزرگ تر رهیای آیمان چندمتغ هیفرض نیا شیآیما  برا

آیمووان،  نیو آموده اسووت؛ اموا قبول ای اسوتفاده ای ا     6حاصوله در جودول     هوا  داده

 یمسوتقل، همگنو   ریو متغ آیمان شیپ یاثرات تعامل یهمچان همگن ییها فرض شیپ

 لیقرار گرفت. با تحل لیحلتطا مارد ت انسیوار یو همگن انیت  رگرس  ها بیش

بوه    05/4آیموان   شیگروه بوا پو   یتعامل Fآیمان مقدار  شیپ یاثرات تعامل یهمگن

 تو   بینموادار شو   جینتوا  نی. همچنو سوت ین دار یمعن 05/0دست آمد که در سطح 

 ینگرش دانش آمایان نسبت به مدرسوه، همبسوتگ   رینشان داد که در متغ انیرگرس

 لیو موارد مطالعوه مببوت بواده و بوه دل       ها آیمان در گروه و پس آیمان شینمرات پ

آیمان لوان   جیمحقق شده است. نتا ها بیش یهمگن ان،یگرسبادن تطا  ر  ماای

موارد مطالعوه     هوا  وابسته در گوروه  ریمتغ  تطا انسیباد که وار نیای ا یهم حاک

نگرش نسوبت بوه مدرسوه در     ریمتغ  شده برا محاسبه  F ریهمگن است چان مقاد

اکار ای نباد. عالوه بور مواارد مو    دار یمعن 05/0در سطح  22/0دانش آمایان برابر 

 یبررسو   . برادیحاصل گرد نانیاطم زین انسیکاوار -انسیوار  ها سیماتر یهمگن

 ریو آیموان در جودول ی   نیو ا جیباکس استفاده شد. نتوا  Mای آیمان  فرض شیپ نیا

 شده است: ارائه

 کوواریانس -های واریانس باکس برای همگنی ماتریس M(: آزمون 5جدول )
 مقدار شاخص

M 83/61 باکس 
F 79/3 

Df1 15 
Df2 68/18617 
 094/0 دار  سطح معنی
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کاواریوانس   -  واریانسها سیماترفرض همگنی  دهد که پیش نتایج جدول باال نشان می

  در سطح 97/3شده ) محاسبه F  مارد مطالعه، محقق شده است، ییرا مقدار ها گروهدر 

  .P> 05/0) ستین  094/0دار ) معنی 05/0

 

تدریس موازی در ترکیب  یانس چند متغیره اثرات اجرای روش(: تحلیل کووار6جدول )

 متغیرهای وابسته

تممممموان  

 آزمون

سمممممطح 

 داری معنی

درجمممه 

 آزادی

 خطا

درجممممه  

آزادی 

بممممممین 

 گروهی

F ترین بزرگ 

ریشمممممه 

Roy 

 اثر

نگرش نسبت به معلوم و   849/1 819/21 5 59 001/0 649/0

 درس کالس

 نظم دهیانگیزش تاد  602/0 098/7 5 59 001/0 376/0

نگرش نسبت بوه محوی     776/0 036/9 5 59 001/0 434/0

 مدرسه

 ادراک تاد تحصیلی 915/1 598/22 5 59 001/0 657/0

هوا    گاار  هدف اریش 853/3 466/45 5 59 001/0 794/0

 مدرسه

 گروه 702/0 270/8 5 59 001/0 412/0

 یرهوا  متغ  بورا  Royیشوه  ر تورین  بوزرگ  شاد یم   مشاهده6) که در جدول طار همان

دو گروه پوس ای کنتورل اثور     یناتتالف ب ینآیمان معنادار است، همچن پیش وابسته در

دو  ینگرفت کوه بو   یجهنت تاان یم ینبنابرا  P<05/0) است شده معنادار یزآیمان ن پیش

 تواد  ادراک مدرسوه،  محی  به نسبت نگرشوابسته )یرها  متغ یتط یبدر ترک گروه

  انگیزش و ها کالس و معلمان به نسبت نگرش مدرسه، ها  هدف  گاار اریش تحصیلی،

تک  ها در تک گروه یناتتالف ب   تعیینوجاد دارد. برا  تفاوت معنادار دهی  تاد نظم

 7ول آن در جود  یجشده که نتا استفاده یرهمتغ تک یانسکاوار یلوابسته ای تحل یرها متغ

 آمده است:
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 وابسته یرهایتک متغ تک یبرا یانسکووار یلمربوط به تحل یجنتا(: 7جدول )

 بین متغیرها همه وابسته متغیر پنج بین ای شاد یم مشاهده فاق جدول در طار که همان

 را تأثیر بیشترین مستقل متغیر در مداتله دیگر، عبارت دارند. به معنادار  تفاوت ها گروه

 است. گااشته جا  بر وابسته مه متغیرها ه بر

 

منبووووووووع 
 پردایش

ع مجموووا  متغیرها  وابسته
 مجاورات

درجه 
 آیاد 

میووووانگین 
 مجاورات

مقوووودار 
 واریانس

سوووووطح 
 دار  معنی

تووواان  
 آیمان

نگوورش نسووبت بووه   بین گروهی
 ها معلمان و کالس

29/21 1 29/21 77/3 047/0 057/0 

انگیوزش تواد نظووم   
 دهی

95/59 1 95/59 28/4 042/0 064/0 

نگوورش نسووبت بووه  
 محی  مدرسه

43/182 1 43/182 68/24 000/0 281/0 

 061/0 047/0 10/4 25/31 1 25/31 ادراک تاد تحصیلی

گوووووووواار   اریش
 ها  مدرسه هدف

09/35 1 09/35 11/10 002/0 183/0 

نگوورش نسووبت بووه   گروهی درون
 ها معلمان و کالس

41/335 63 64/5    

انگیوزش تواد نظووم   
 دهی

56/2217 63 19/35    

نگوورش نسووبت بووه  
 محی  مدرسه

68/465 63 39/7    

    61/7 63 81/479 ادراک تاد تحصیلی

گوووووووواار   اریش
 ها  مدرسه هدف

07/218 63 47/3    

نگوورش نسووبت بووه   کل
 ها معلمان و کالس

82265 70     

انگیوزش تواد نظووم   
 دهی

136763 70     

نگوورش نسووبت بووه  
 محی  مدرسه

52887 70     

     70 68240 ادراک تاد تحصیلی

گوووووووواار   اریش
   مدرسهها هدف

48509 70     
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 گیری بحث و نتیجه

  این پژوهش مشخص گردید که تدریس به روش ماای  تا حد ییاد  ها افتهبر اساس ی

ارتقاء  آمایان درس ریاضی و نگرش آنان نسبت به مدرسه را تاانسته است عملکرد دانش

  که در تحقیق تواد بوه   1388) ها  این تحقیق با تحقیقاتی همچان فخر  بخشد. یافته

آمایان درس  دانش یلیتحص شرفتیپ ۀزیبر انگ  اریهم سیروش تدر این نتیجه رسید که

  نیوز بوه   1389یاده )باشد. حبیب  چشمگیر  داشته است، همسا می ریتأث یعلام تجرب

نشوان داد کوه روش    تحقیوق ایشوان   جینتوا یافته است.  نتایج مشابهی در این راستا دست

نمورات افوراد و    نیبو  و اسوت   تور  روش مافق ی،نسبت به روش سنت همیار تدریس 

شناتتی مسوتقل در   سبک  وجاد دارد و افراد دارا  ها تفاوت معنادار شناتتی آن سبک

نیز در تحقیق   2011) 2شالروف و 1اند. شاال کسب کرده  نمرات باالتر  اریروش هم

، برند ینفع م یگروه  ریادگی  ای استراتژکه  یرندگانیادگتاد به این نتیجه رسیدند که ی

 کند یمبیان    نیز1393) یبخت. اند یافته دست ها روشبه عملکرد بهتر  در قیاس با سایر 

بسوزایی   ریآمایان ابتودایی توأث   در عملکرد تحصیلی دانش چند معلم استفاده ای طرح که

 .دارد

موااره همکوار  و   انعوان داشوت کوه ه    تواان  یمو   این پژوهش ها افتهدر تبیین ی

ایون امور در    ریتوأث   فرد  و انفراد  تفاق و برتر  داشته اسوت.  ها تیفعالهمیار  بر 

بدیهی است که در دنیا  کنانی  آمای  نیز بارها به اثبات رسیده است.   دانشها  یمح

گواار  دانوش و مهوارت تواد در امور تودریس        معلمان باید بیشتر به سمت به اشتراک

ا  کنانی تعلیم و تربیت شرایطی را به وجاد آورده است که معلمان حرکت نمایند. فض

  ها کالسصرفاً با اتکا  به دانش و مهارت تاد قادر به انجام صحیح وظایف تاد در 

گاار  دانش، نگرش و مهارت بیشتر ای پیش  درس نیستند، بنابراین رویکرد به اشتراک

 ماردتاجه قرارگرفته است.

                                                 
1. Shoull 

2.Shoolroof 
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هوا    تحقیق اتفواق افتواد تودریس، نظوارت و تسوهیل فعالیوت      آنچه در فرایند این 

یمان واحد و در یوک محوی  یکسوان     آمایان در یک ها  مختلفی ای دانش آمایشی گروه

آمای به معلم تا  تحت عناان کالس درس باد. اجرا  این روش باعث شد که نسب دانش

ام مهمی در جهت بهباد تااند گ تنهایی می حد قابل قبالی کاهش یابد. تحقق همین امر به

آمایان باشد. ای طرف دیگر با اجورا  ایون    ها  یادگیر  دانش کیفیت تدریس و فعالیت

آمایان بیشتر ماردتاجه واقع شد و ایون   ها  فرد  دانش روش در کالس درس، تفاوت

ها  این پژوهش مارد  عناان دلیل ماجهی جهت تفسیر و تاجیه یافته تااند به امر هم می

ها  کاچک در کالس درس ماجب گردید تا  قرار گیرد. ای طرفی هم ایجاد گروهاستناد 

آمایان باهم برقرار  آمایان و معلمان و همچنین دانش تر  بین دانش رواب  مببت و نزدیک

آمایان و نگرش آنان  تااند بر عملکرد تحصیلی دانش نابه تاد می گردد و این امر هم به

د. اجرا  این روش شرایطی را فراهم ساتت که معلمان نسبت به مدرسه تأثیرگاار باش

ها داشته باشند و معلم  آمایان تعامل بیشتر  در گروه کمتر صحبت کنند و در مقابل دانش

ای طورف   ها  اعضا  گروه ظواهر شواد.   فعالیت کننده گر و تسهیل بیشتر در نقش نظاره

تا معلموان در کوالس درس    دینما یمدیگر نیز؛ تدریس به شیاه ماای  فرصتی را فراهم 

و وظایف همدیگر داشته باشوند و در راسوتا  نیول بوه اهوداف       ها نقشدرک درستی ای 

 . چان کوالس  1995گارنر، ) طار مؤثر باهم به فعالیت و همکار  بپردایند مشخصی به

  یادگیر  و عالیوق و نیایهوا    ها ییتاانا  فرهنگی، تفاوت در ها تفاوتدرس مملا ای 

تنهایی هرگز قادر نخااهد باد که مااجهه درستی با ایون   است، لاا یک معلم بهگاناگان 

  درسی، حتی در ها برنامهداشته باشد. به دلیل محدودیت یمان و فشردگی  ها یگاناگان

شوده تواد    صارت پرداتتن به این مسائل نیز ای قسمت اعظمی ای برنامه ای پیش تعیین

در تدریس ماای  به سبب وجاد گروهی ای معلمان ؛ این در حالی است که ماند یمعقب 

بنود  کوه    حل است و معلمان بر اساس تقسیم راحتی قابل در کالس درس این مشکل به

وظایف تاص تاد را  تاانند یم، هر یک اند دادهدر تصاص وظایف تاد صارت  قبالً

یور  برناموۀ   مبال یکی ای معلمان مسوئال آموایش و پیگ   عناان پیگیر  و دنبال نمایند؛ به

در چنوین  آمایان تاجه نمایود.   درسی در کالس باشد و دیگر  به نیایها  تاص دانش
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و ابهامات نهنی تواد مااجوه    سؤاالتتاجهی معلم به  آمایان کمتر با بی شرایطی دانش

و  کنند یمعناان حامی در کنار تاد مشاهده  که همااره معلمان را به و ایآنجایی شاند یم

  هوا  فرصوت   مشغال به یوادگیر  هسوتند و در کول بوا     تر منعطف در فضا  آمایشی

 شاد یم، لاا به عااطف و احساسات آنان تاجه بیشتر  شاند یمآمایشی متناعی مااجه 

است  تأثیرگاارها به یادگیر  و فضا  یادگیر   این عاامل بر نگرش آن و تا حد ییاد 

  .3،2016و انستاسیا 2ماورپالیس ؛1،2009)ماراوسکی

 نهنی، عاطفیرشد جسمی،    مختلفها دورهمدرسه و در آمایان در  دانش رتقا ا

نتایج قا  است.   ها زهیرشته تحصیلی و انگ مدرسه، و اجتماعی نیایمند نگرش مببت به

که میزان انطباق فراگیران با تکوالیف آمایشوگاهی    حاکی ای این است ها پژوهشبرتی 

آمایان یموانی در  دانش. عالوه بر این مدرسه دارد ها به ارتبا  ییاد  با نحاۀ نگرش آن

 تااننود  یاحوساس امنیوت و راحتووی تااهنوود کوورد کووه احووساس کننوود م مدرسه

هوا  آن شورکت کننود. وقتوی      گیور   در کووالس فعاالنووه درگیوور شووده و در تصمیم

ساس ایمنی نکرده را دارد، اح یوابی و شآمای احساس کند معلم هرلحظه قصد اری دانش

 . نتوایج  1391تجسته مهور و همکواران،   ) تااهد آمدیا فوراهم  و درنتیجه جوا  تنش

صوارت   بوه کوه   یآموایان  دانوش حاکی ای آن است کوه    2009) 5و مکاچ 4تحقیق سیگل

درس هندسوه    بورا  نیهمچنو  ،درنو دا مند  هدف  ریادگی نندیب یمچندمعلمی آمایش 

 و همکواران  6ماسوکاوتیز  .ندردا بهتر لکرد تحصیلی ند و عمهستقائل   شتریاریش ب

تواانش   ۀ  جهوت تاسوع  یوار  )هم یتدریس گروه  ها کیتکن که کنند یمبیان   2009)

 .است نسبت به مدرسه تأثیرگاارآنان و میزان نگرش   رواب  ساتتار ،یاجتماع

گیور  ای   اشاره کرد که تدریس ماای  نیوز بوه سوبب بهوره     تاان یمبر این اساس 

  فورد   ها تفاوتویکرد همیار  و مشارکت در امر تدریس و به سبب تاجه بیشتر به ر

                                                 
1. Murawski 

2. Mavropalias 

3. Anastasiou 

4. Siegle 

5. McCoach 

6.Mouskovetiz 
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مببتی بر عملکرد  ریتأثآمایان، تاانسته است    ای دانشتر عیوسو پاشش نیایها  طیف 

آمایان درس ریاضیات و نگرش آنان به مدرسه داشته باشد. البته نکر این  تحصیلی دانش

تور    هوا  دقیوق   ریوز   مافق این روش باید برناموه  نکته ضرور  است که جهت اجرا 

گیر  تاسعه فرهنگ مشوارکت و   معلم باید جهت ها  درسی تربیت صارت گیرد. برنامه

همیار  داشته باشند. به عبارت بهتر جهت مافقیت ایون طورح در مقیواس کوالن بایود      

 اقتصاد  و فرهنگی ماردتاجه جد  قرار گیرند. ها  فنی، ییرساتت

 منابع

چنود  متخصوص ) آمایش با استفاده ای شیاۀ معلموین   ریتأث ، 1393ختی، فریده )ب
  چهوارم و پونجم ابتودایی شوهر     هوا  هیو پاآموایان   تحصیلی دانش پیشرفت   درمعلمی
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آیاد اسالمی واحد تاارسگان. ، پایاناصفهان

 راهنموایی  ۀدور در مودارس  نبرنامۀ درسی پنها اثر تبیین ، 1388فاطمه ) فر، بیان
 در مدل ارائه و آمایان دانش تحصیلی پیشرفت و یادگیر  عاطفی  ها بایده بر تحصیلی
 ، رسالۀ دکتر ، دانشگاه عالمه طباطبایی.برنامه این اثرگاار عاامل تصاص

 نیعاطفوه بو    هوا   . نقش مؤلفوه 1394.)یجااد، یوار، تق ، مصرآباد ا،یثر ، جبار
دانوش آموایان    نیبو   گواار  زیدر تموا  یلیو عملکرد تحص یتیمدرسه، صفات شخص

. 29، شوماره  8. سوال  یابیآموایش و اریشو   هی. نشور یمشکل انضوباط   منضب  و دارا
 .93-108صص

  ، تأثیر1391) رحیم و کاچکی، کرایی؛ امین اهلل؛ نبیح ؛ عباسپار،رضا مهر، تجسته

 به مدرسه، نسبت نگرش ،تحصیلی پندارۀ تاد و عملکرد بر تحصیلی مافقیت برنامۀ

 ۀمجلو آموایان؛   دانوش  اجتمواعی  سوایگار   و مدرسوه  در مافقیوت  شویاۀ  یوادگیر  
 .1، ش 1، دورۀ مدرسه شناسی روان

 ، 1389) کریمی، یاسفمحمدرضا و  ،نژاد یفلسف ی؛عل یف،س ؛یاده، عباس یبحب

 دانش آموایان در درس  یلیتحص شرفتیاستفاده ای روش مطالعه درس بر پ یاثربخش
 .48-69، صص 10شماره ، یآمایش  پژوهش در نظام ها ،اتیاضیر
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 و یوادگیر   روانشناسوی : نواین  پرورشوی  روانشناسوی  ، 1389) اکبور  علوی  سیف،
 .دوران نشر: تهران ، 9 چاپ) ،آمایش

دانش آمایان اول متاسوطه   یعاطف  ها  . نقش  بایده1395یهرا.) ،یالنیم  شعار
 یتیارشد، دانشکده علام ترب ینامه کارشناس انی. پایسبر نگرش آنان نسبت به برنامه در

 .جانیآنربا یمدن دیدانشگاه شه یو روانشناس

کنندگان انرژ .   ، روانشناسی تغییر نگرش و رفتار مصرف1384صفار  نیا، مجید )

 ور  انرژ  ایران. تهران: انتشارات سایمان بهره

 ، فرا 1394) میمر یاده،احمد عبدالحسین و شمسی، احمد؛ عابد ، مریم؛ صمد ،
 تحصویلی  عملکورد  بهبواد  بور  آمایشوی  و شوناتتی  روان موداتالت  اثربخشی تحلیل

 : 75 پیواپی ) 3 ش ،19 دوره ،1394 پواییز  ،روانشناسی ، مجلۀنارساتاان آمایان دانش
270-285. 

 یسۀمقا ، 1393) و افقی، نادر جاوید، تسرو مهنای؛ عباس؛ صادقی، عبیر  مرجان،
بور عملکورد تحصویلی و     یو سوخنران  اکتشافی، یمشارکت یار هم یستدر روش یرتأث

 ،2، دورۀ 11، س درسی ریز  برنامه در مجلۀ پژوهشیزیک، درس ف به نگرش نسبت
 .55-76: 15 ش

 یلیبر عملکورد تحصو   یشناتت ییبایبر ی یمبتن سیتدر ری . تأث1395.)،قادر زیعز
ارشد، دانشکده علام  ینامه کارشناس انیآمایان و نگرش آنان نسبت به مدرسه. پا دانش

 .جانیآنربا یمدن دیدانشگاه شه یو روانشناس یتیترب

 همیوار   تدریس روش اثربخشی میزان سهیمقا و بررسی  ،1391محماد ، مریم )
 چهوارم  یوۀ پا دتتر آمایان دانش تجربی علام عملکرد بر آیمایشگاهی تدریس روش و
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 دانشکدۀ ارشد، کارشناسی نامۀ ، پایان90-91 تحصیلی سال در رشت شهرستان ابتدایی

 .طباطبائی عالمه دانشگاه تربیتی، علام و روانشناسی

 پرسشوونامۀ اکتشووافی عواملی  تحلیوول و هنجاریووابی ، 1389)جوااد   مصور آبوواد ، 
 :12ش  ،3 دوره ،تربیتوی  علام مجلۀ مدرسه، به نسبت نگرش سنجش شدۀ تجدیدنظر

120 - 107. 

 ، تودریس گروهوی:   1392) یینوب  صمد و رضایی قاد ، ،ایزد  سهیال؛ هاشمی،

مجلۀ کارگیر  آن در دانشگاه ای دیدگاه اساتید دانشگاه مایندران،  ها  به ماانع و چالش
 .58-47 :1، ش 1س  ،تدریس پژوهی
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