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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آ  موزش م تب نی رب     ش شش وی ه تم مایزس زا ییی ب  ر پپیش فر ت در وص یس ر پ ت ذ فری ت   .
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی است و از نظر ش ششیوه و روش اج  هب ار صور شیپ اب یشیامزآ هبش ت        
ومزآ ن -پس ومزآ ن و گروه ک تن رل اجرا گردی .د عماج ه مت ار شهوژپ یرامآ  ا د یم ا شن

پ رتخد نازومآ اا ا ااااا ااااااااای ییه اول

وتم سطه اول ناح هی  1شهرستان کرمانشاه درسال تحصیلی  39-49تشکیل دادن .د هک هنومن دارفا
ب دو ند در دو گروه  62نفری از پیش تشکیل ش هب هد    ش شش وی ه در دس سرت

عومجم رد

      25نفر

ختنا ا  ب ش هورگ نازومآ شناد ادتبا .دند

     

مزآ ایشی به وسیله پرسشنا هم سبکهای یادگیری کلب ( ) 85 91به  4گ گمه هور ر  ،ا و هدننک بذج ،ارگا قابطنا و      
یابنده تقسیم شدند ،سپس برای جمع آوری داده ها از پرسشنا هم ومزآ ن پیشر تف

درسی محقق سا هتخ استفاده گردید.

برای تجزیه و تحلیل دادهها از ومزآ ن تحلیل کواریانس استفاده شد .در نهایت نتایج نشان داد که با ک تن رل نمره پیش
ومزآ ن ،بین نمرات پیشر تف
شزومآ

تحصیلی دو گروه مزآ ایش وک تن رل تفاوت نعم ادار وج دو دارد و این به آن نعم ا است که

نتبم ی بر شیوه تم مایزسازی بر پیشر تف تحصیلی تا یث ر مث تب

دار .د

کلید واژهها :متمایزسازی ،سبک های یادگیری ،پیشرفت تحصیلی
دریافت مقاله4931/2/52 :

پذیرش مقاله4931/8/ 29 :

 -1کارشناس ارشد تک ون لوژی زومآ شی ،دانشگاه زآ اد اسالمی واحد کرمانشاه amiri_zh@yahoo.com
 -2دکترای برنا هم ریزی درسی ،استادیار و هیئت علمی گروه علوم ترب تی ی ،دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه

Ali_abdi2004@yahoo.com
 -3دانش وج ی دکتری روانشناسی ،مدرس مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تا یم ن اجتماعی کرمانشاه
Mohsen.amiri1985@yahoo.com
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مقدمه
پیشر تف

تحصیلی دانش زومآ ان یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی شزومآ

و پ و تسا شرور

تمام کوششهای این نظام در واقع جا هم عمل پوشاندن به این امر تلقی میش دو  .به عبارتی دیگر،
ش ج و نازومآ ا ای هاگ
و پرورش به رشد و تکامل فوم ق تی  یمآ ززز دانش ش

جا هعم و به ویژه نظام شزومآ
آنان در جا هعم عالقه نم د و نس تب

به آن نگران است و انتظار دارد ک دو کان در جوان نوگانوگ ب   

اعم از شنا تخ ی ،عاطفی ،شخصیتی ،کسب مهارتها و تواناییها ا آن چ نان ک ب ه اای یید پیش فر ت و
تعالی یابند (حیدری و همکاران.) 1389 ،
در کشور ایران مسأله پیشر تف

ش زومآ ان در درس علوم یکی از مسائلی است ک اب ه   
تحصیلی دان 

توجه به نتایج مطالعات بینالمللی درس علوم و ریاضی تیمز 1در سالهای گذش هت که نشانده دن ههه

پیشر تف

ش مآ زو ان ایران ننی نس تب
تحصیلی بسیار پایین دان 

س هب ااا اااایر کش تسد ،تسا هدوب اهرو    

ًال ع م مد وفققق ییی ت و ک را اایی نظ ما
اندرکاران تعلیم و تربیت را به تکاپو اندا هتخ است و آنان عم مو ًال
فها ای مل للی
زومآ شی کشورشان را در عدم توجه زال م به ای یین درس ممم یش نرام ددد ،چ هک ار    هدف ف
شزومآ

علوم با اهداف و آرمانهای نظام زومآ شی ،هم پوشی و قرابت بسیار زیادی داش هت اس .ت

بنابراین میتوان تحقق اهداف زومآ شی علوم را گامی بسیار اساس سسی در جهت
آرمانهای نظامممها ای زومآ ش ششی ب رامش ه    آورد (س مر دددی و همک ،نارا

امت ممممم ی اه و فاد

 ) 1389چراکه عل هب مو   

دانش زومآ ان در ایجاد فهم چ وگ نگی ک نوگچ ،ناهج درکرا گگگگگگگ ی تعا ع لم ننن ا و رادناج رص غغ غغغ ییی ر
تهای حل
جاندار که باهم مرتبطاند کمک میکند ،همچنین وم جب رشد تفکر انتقادی و مهار 

مسأله در آنان میش دو (گریسون .)9002،2جم موعه یا هتف های تیمز نشان میدهد ک ککه نق ،ملعم ش   
شزومآ

مهارتهای تدریس به آنه گن ،ا ر  ش م هب تبث

رد عوضوم سسسسس س سسسسسسسی ،تهی ههه برنام ههه نم اسببب،

روشهااای تدرر ریس اشم ،لاعف رررر رکت و حمایییت والدددین ب ا هارمه ه ممممم کان و تا

زومآ عبانم شش ششش ششی

اثربخش ،از مهمترین عوامل فوم قیت کش هدوب اهرو    است ((مرک م تاعلاطم ز لل ل للللی تیم ،زلرپ و ز   
 .) 1388یاکسل ( )8002ع ون ان میدارد سبک تدریس ب ای نننگررر خصو صصص یات شخص صصی و ر اتف ررری
غالب و با دوام زومآ شی است که در ضمن رهبری و مدیریت کال ،س دوخ را آشکار میس زا ددد ؛
به عبارت دیگر ،س دت کب رر ررریس نمایانننگررر خصو صصص یات و ویژگیییهاییی ب اودا ممم زومآ شششگررر و
)-Trend international mathematics and science study(Timss
-Garrison
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مشخص ک نن ده نوع ر تف ار وی در کالس اس .ت با این حال در پیش هنی این وم ضوع تعاریف و ان عاو
تم فاوتی از سبک تدریس ذکر شده است(امین نخ دقی؛ رجائی.)29 13 ،
زومآ ش م مت اااا ایز ی ییک ن دت شور عو رررر ریس ب سا ر اس    

فرص تتت هااای نم اس  ب بر اااا ای تف وا تتت هااای

دانش زومآ ان و رسیدگی به این تفاوتها میباشد .شزومآ
به آینده ،بیشتر کیفی است

تم مایز رویکردی است که ب اگن ا هه هههی

ک ات مم م ممممی و ب اگن ساسا ر ههه ههههی ارزش ششیابان ،ه از نظ و اوتحم ر دنیارف و

یاساررر.) 2010 ،1

محص تالو چند بعدی و محصول فرآیندی دانش زومآ مح راک(تسا ،رو ادا ،ج
شزومآ

ی ک  هب رتهب ه ننن ننننیازها ای صاخ
ش زومآ ان در عف ال تی ه یا ی ی
تم مایز ،با درگیر کردن همه دان 

یادگیری ،نقاط ق ،تو اولویتهای یادگیری آنها پاسخ میدهد ،ی ییادگیری را براای آنه اقترا ا   

میبخشد(هیاکوکس .) 2012 2،شزومآ

تم مایز( )DI3رویکردی است که عم لمان را قادر میس زا ددد

تا روشهایی نم اسب برای پاسخگویی به نیاز هر دانش زومآ را طرحریزی ک نن د .اخیر ًاًا  DIتبدددیل
به یک ایدهه جال رب ب اا ااای اس د هدافت ر کال سسسها ای عا ددد ی .تسا هدش مظنم

کال سسسها ایی که

دانش زومآ ان در آن تم مایل به کار مشترک هس نت د .نظری ههه  DIویژگیییهاییی ی ییک ک سال

درس

ش ،نازومآ  -2کمک
تم مایز را این گونه تعریف میکند -1 :توجه به تف وا تتتها ای رف ددد ی دانش ش
سازنده ،ارزشیابی و شناسایی نقاط ضعف برای ادا هم یادگیریهای بعدی -3 ،تجدی یید نظ ملعم ر   
در مح وت ا ،فرایند و فراورده با توج  هب ه نن نننیازها ای یادگیرنددده -4 ،همک و ملعم یرا

فرآیند یادگیری(اسمی ،ت هامپرت.) 2012 ،4

ارف گگ گگگ ییی ران در

به طور کلی کال سسسها ای تم ما ایز در بس سسیاری جه زا تا کال سسسها ای سن تتت ی تم ف رد .دنتسه توا   
سها
کالسهای تم مایز برای درسها و هر بم حث یک روش تدریس مشخص شده اس .ت این در 
حول نیازهای دانش زومآ ان طرحریزی شدهاند و بر حسب مآ ادگی و عالیق یادگیری کل گ هور
برنا هم ریزی میش دو  .پیش ومزآ ن نقش مهمی در پیشر تف

دانش زومآ ان در درسها اجرا میکنددد

ش زومآ ان نیست بلکه برای این است که عم لم چ وگ نه
و فقط برای آگاه ب دو ن عم لم از وضعیت دان 
ش زومآ ان ممک دامآ قبط رب تسا ن گگگگگ گگگگگگی ی ییا عالی ییق دوخ
درس را شروع کند .در این شیوه دان 

1

-Karadag & Yasar
-Heacox
3
- Diffrencation instruction
4
- Smit& Humpert
2
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گروهبندی شوند(کوئز .)7002 ،1مطالعات نشان دادند که انجام شزومآ
یادگیری ت ثأ یرات مث تب ی بر پیشر تف

کهای
تم مایز بر طبق سب 

تحصیلی دانش زومآ ان داش ،روبلات( تسا هت      .) 2011در این

رابط ،ه میلیکویک  2و همکاران(  ) 2010در پ ف رب دوخ شهوژ ر ددددددددد ی س نتخا ی ییادگیری از طری ییق
کامپیوتر تمرکز کردند .آنان به این نم ظور ،دم للی طراح ححی و پیش داهن ک در هههانددد ک د ه ر طط طططی آن
برنا هم ای برای فراگیران ارائه میش دو و به نم زله عم لم خص صو ی عمل و به طور ات مو اتیک عالیق و
ترجیحات فراگیران را در نظر میگ ری ددد  .نتا ایج پ  نانآ شهوژ ن د ناش ااا ااااد که ی ییادگیری تبم ننن ی بر
فنآوری و مطابق با سبک یادگیری و ترجیح ارف تا گگگ ییی ران نتا ایج مطلو بببتررری ب اد لابند ه ر .د
همچ ین ن تال وب ر ) 2011 (3در تحقیق دوخ با ع ون ان شزومآ
تحصیلی عم لمان بدو تمدخ

تم مایز برای عم لمان بدو خد ،تم ا تارث
د ار ر نمون هههای  49نف یر

شزومآ

تم مایز در پیشر تف

شزومآ

یک ترم برای گروه مزآ ایش اجرا شد .به گروه مزآ ایشی راهبردهای شزومآ

سن ججج ید .ای یین
تم مایز یاد

داده شد که چ وگ نه بر اساس سبکهای یادگیری ار بلاطم دوخ    ی ییاد بگیرن د ،د ر روص  تت تتتی که
گروه ک تن رل شزومآ ها را به وص رت س تن ی دریا تف
ب دو که تفاوت نعم یداری در پیش فر ت
خد تم

بهره زیادی از شزومآ

ع ون ان ت ثأ یر شزومآ
گر تف

حت صص صصصیلی در دو گ دهاشم هور ه    ممم یشو ددد و عم لم ودب نا   

تم مایز بردهاند .از سوی دیگر ،کادوم ) 2012 (4در پژوهش دوخ با

تم مایز بر پیشر تف

به شدت اثرات شزومآ

کردند .تجزیه و تحلیل دادهها ا تبم ننن ی ب نآ ر

ش زومآ دوره ابتدایی ان ماج
یادگیری ریاضی که بر  78دان 

تم مایز را بر پیشر تف

درس ریاضیات در دوره ابتدایی تأیید کر .د

ش ،نازومآ
کهای یادگیری تم فاوت دانش ش
به طور دقیق ،طراحی یک روش تدریس با توجه به سب 
ب  روظنم ه اااا ای تن داج اااا ایج علم مم ی بیش روبلات(تسا شزومآ رد رت  .) 2013 ،،،،،،،ای یی ن تف وا تتت ه اا ای ب بب ین
دانش زومآ ان و برخی تفاوتهای دیگر باید توسط عم لم در نظر گر هتف ش دو و عم لم باید در نامز
برنا هم ریزی تدریس در مح وت ای شزومآ

ش د ار نازومآ ر رظن    
و کاربر ،د تفاوتها ای رف ددد ی دانش ش

بگیرید(کادوم و همکاران .) 2012 ،امروزه پیشر تف

شها ای جدی ییدی را مط حر
علوم و ونف ن دانش ش

میسا دز که نیازهای جدیدی را برای انسان ای داج

ممم یکنددد ب ربان ااین ب شزومآ اای یید ب و تعرس ا

کیفیت بیشتر انجام ش .دو برای شزومآ

هرچه بهتر باید این نک هت را مدنظر داشت که اس هدادعت اای
1

-koez
-Milicevis
3
-Tulbur
4
- kadum
2

تاثیر شزومآ

31

ٔ تم مایزسازی  / ...ا یم ری و همکاران
نتبم ی بر ش وی ه ٔٔ

دانش زومآ ان یکسان نیس ،ت هتخومآ های قبلی آنها باهم فرق میکند و تما ایالت و انگ زی هههاییی
آنها زاییده عوامل تخم لفی اس .ت زومآ ششش تم ما ایز ب همه ه    تف وا تتتها ای وم ج د دو ر ممم ییی ان همه
دانش زومآ ان احترام میگذارد .دانش زومآ ان از لحاظ سطح دانش ،مهار ،ت تجرب هههها ا و ع تادا
ش قرف مهاب نازومآ   
باهم تم فاوتند ،قابل تی هاییی ش خان تتت ی دانش ش
یادگیری و انگ ییی زه پیش فر ت

ممم یکنددد و ن ییی ز عالی ییق و س تعر

اب نانآ     یکدددیگر تم ف تسا توا (( (((کادوم .) 2012 ،ب تایبدا هجوت ا    

پژوهشی ذم کور مشخص گش هت که روش شزومآ

ب  ه شش شششیوه تم مایزسا ززز ی در ،ندناوخ شزومآ   

نوش  ،نت ررر ریاض ضضض یا ،ت زیس تتتت شناس ییی ی(کارادا ،ج یاسا ررر ر ) 2010 ،1و ب تفرشیپ یلک روط ه   

تحصیلی(تال وب ر ) 2011 ،ثوم ر ب دو ه اس ،ت لذا سوال اصللی ای یین پ  شهوژ اای یین است

        

شزومآ هک

تم مایز در دانش زومآ ان پایه اول وتم سطه اول تا چه اندازه میتواند بر پیش فر ت درس

انآ مولع ن    

مؤثر باشد.
رو ش
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،جزء پژوهشها ای ک ربرا ددد ی و از لح رو ارجا ظا و وآدرگ ش ر رر رررری
اطالعا ،ت ش هب مزآ ایشی با طرح پیش ومزآ ن -پس ومزآ ن با گروه ک تن رل ناهمسان ممم ی باش .د در
این طرح از گروههای از پیش تشکیل شده استفاده شده اس .ت جا هعم امآ ررری پ  رضاح شهوژ را   
تمامی دانش زومآ ان تخد ر پای ههه اول وتم سط ههه اول سرادم

تلود ی ناتسرهش شرورپ و شزومآ       

ش ازومآ ننن
کرمانشاه در سال تحصیلی  39-49تشکیل دادند .نمونه این پژوهش را  25نف زا ر دانش ش
سال اول وتم سطه اول( 62نفر گروه مزآ ایش و  62نفر گروه ک تن رل) تش اب هک دنداد لیک     روش
نمونهگیری در دسترس ان خت اب شده ب دو ند به این وص رت که از میان مدرسههای وتم سط ههه ناحی ههه
یک کرمانشاه یک مدرسه ان خت ا ،ب سپس از بین کال سسسها ای اول وتم سط ههه اول ای یین مدرس ود ه
کالس همگن به ع ون ان نمونه ان خت اب شدند و سپس به وص رت تصا فد ی یکی از آنها ا ب ناونع ه   
گروه ک تن رل و دی ظن رد یشیامزآ هورگ ناونع هب یرگ ر هتفرگ 
دادهه اا ا :آزم  نو

.دندش

      ابز یروآدرگ را   

پپ پیش رد تفر سس س سس ی علو مم م :ب  شجنس روظنم ه ممممممم ییی زان پیش رد تفر سس س سس ی

دانش زومآ ان با همکاری عم لم نمونه وم رد مطال هع ی ییک نومزآ

محققققس تخا ههه ب ساسا ر

ج لود

مشخصات هدف -مح وت ا تهیه و تنظیم گردید .پرسشنا هم هب هجوت اب روکذم فلتخم حوطس       

- Karadag& Yasar

1
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حیطه شنا تخ ی بلوم طراحی و تدوین گردید که شامل  20سؤال چه را گزین هههای ب .دو روظنم هب    
روایی مح وت ایی ومزآ ن پیشر تف

تحصیلی گف هت میش دو ومزآ نی رواست

نآ تالاؤس هک

ومن نه     

کاملی از هدفها و مح وت ا باشد .از آن جا که در این پژوهش  نومزآ پپیش فر ت درسس سسسی عل اب مو   
توجه به جدول هدف -مح وت ا تدوین گردید ،ب ربان ااین ور زا روکذم نومزآ اا ااایییی مح وت اایی زال م
بر وخ ردار اس .ت عالوه بر این ،روایییی مح وت اایی اب  راز نن ییی ز توس مولع سرد ناملعم زا نت ود ط     
تجربی وم رد تأیید قرار گر .تف به نم ظور س جن ش پایایی ومزآ ن ،سؤالهای مقدماتی بر روی یک
گروه  20نفری اجرا وپایایی ومزآ ن با استفاده از ضریب آلف  خابنورک یا م رگ هبساح ددددددد ید.س سپ
0/ 79

پایایی ومزآ ن نیز در پیش ومزآ ن وپس ومزآ ن بر اساس آلفای  0/ 71براای پ پپیش و نومزآ

ب :براای تعی ییی ن
برای پس ومزآ ن محاس هب گردی یید .پرسش مان ههه سببکهاای ی ییادگیری کلب ب
سبکهای یادگیری دانش زومآ ان از پرسشنا هم  12سؤالی سبکهای یادگیری کلب استفاده شد
که دومزآ ننیهاییی آن را ب ساسا ر

اولوی تتتهاییی ی ییادگیری ما دوخ تتت ییی ا دز هی ممم یک نن ددد .در ای یین

پرسشنا هم پاسخهای هر سؤال بر اساس چهار حالت یادگیری تنظیم شده است که هیچک اد ممم بر
دیگری ارجحیتی ندار .د هدف پرسشنا هم این است که چ وگ نگی یادگیری را شرح دهد .پای ییایی
و روایی این پرسشنا هم بر اساس پرسشنا هم ترجمه شده توسط حسینی گرگانی  ، 1377رحماننی
شمس  1379و تقوایی  1 38 1وم رد بررسی قرار گر هتف است و شاخص پایایی و روایی پرسشنا هم
بر اساس ضریب آلفای کرونباخ وم رد ق وب ل است (کریمی مشاور.)1931 ،
شیوه انجام پژوهش :به نم ظور تع یی ن میزان ت ثأ یر تدریس درس علوم بر اساس شزومآ
تم مایز سازی و روش س تن ی بر پیشر تف

به شیوه

درسی درس علوم دانش زومآ ان ،در ابتدا از ب ببین سرادم

وتم سطه شهرستان کرمانشاه یک مدرسه ان خت اب و دو کالس اول وتم سطه آن به ع رد هنومن ناون   
نظ زا سپ .دندش هتفرگ ر ک نیا ا زا یکی یفداصت روط هب ،ر            
مزآ ایشی( شزومآ

     

کال سسس ه اا ا ب هورگ ناونع ه       

به شیوه تم مایزسازی) و کالس دیگر به ع ون ان گروه ک تن رل( هب شزومآ    ش شش وی ه

س تن ی) در نظر گر هتف شد .قبل از اعمال مداخل ،ه ومزآ ن محقق سا هتخ پیشر تف

درسی درس عل مو

به ع ون ان پیش ومزآ ن وم رد استفاده قرار گر .تف پس از اجرای پیش ومزآ ن بر روی هر دو گروه،
تم غ یی ر مستقل فقط بر گروه مزآ ایشی اعمال شد .تم غ یی ر مستقل عبارت ب دو از تدریس درس عل مو
کهای ی یگدا ر .بلک ی
ش زومآ ان گروه مزآ ایشی بر اساس سب 
تجربی بر اساس تم مایز سازی دان 
تم غیر مستقل توسط عم لمی که در مز هنی مدل تدریس بر اساس شیوه تم مایزسازی شزومآ

زال م را

ٔ تم مایزسازی  / ...ا یم ری و همکاران
نتبم ی بر ش وی ه ٔٔ

تاثیر شزومآ

دریا تف
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کرده ب دو به اجرا در مآ د .در هر جلسه تدریس ،عم لم بر اساس طرح درس و عف ال تی های

یادگیری تنظیم شده برای درس علوم ،بر نبم ای شزومآ
مدل شزومآ

به شیوه تم مایزسازی تدررریس ممم یکر ددد .

به شیوه تم مایزسازی شامل:گروهبندی و شزومآ

کها ای
ش زومآ ان بر اساس سب 
دان 

یادگیری دیوید کلب در غالب چهار گروه همگرا ،واگرا ،ج بذ ک نن ده و انطباق یابنده ب .دو گروه
گ ،لسکا و ررر رررروه ج بذ

واگرا با دیدن گرافیک نتم ی ،گروه همگرا ب ون ا ش پرواپ ،نتم ،هت و وووووو ی تن

ک نن ده با شنیدن ،ویدیو و انیمیشن و گروه انطباق یابنده با انجام دادن ،ای تن رنت و تحقیق ،شزومآ
دیدن رد دحاو ،لرتنک هورگ رد .د سسسسسسسس س سسسسس ی مرب سرد هب طو شزومآ شور ساسا رب مولع
س تن ی(س نخ رانی)تدریس شد .شزومآ

   

س تن ی شامل س نخ رانی عم لم درب م هرا و وض عع عععی صاخ

همه کالس ب دو و پس از س نخ رانی دانش زومآ ان تکالیف کتاب ک هب طوبرم هک ار را
مرتبط ب دو تکمیل میکردند .پس از پایان یک دوره شزومآ
پیشر تف

     

هشت

رب اا ااای

عوضوم      

هفت هههای ،دجم دا پرسش مان ههه

تحصیلی به ع ون ان پس ومزآ ن بر گروه ک تن رل و مزآ ایش به اجرا در مآ د و نهایتا پ زا س

گر آد وری دادهها ،با استفاده از تحلیل کواریانس در خص صو

فرض هی های پژوهش تصمیم گیری

شد.
یافتهها

جدول .1ویژگی های جمعیت شناختی گروه آزمایش وگروه کنترل
تعداد

گروه
مزآ ایش

N
62

همگرا

N
8

واگرا

N
6

ج بذ ک نن ده

N
7

انطباق یابنده

N
4

ک تن رل

62

7

6

9

5

کل

25

15

12

16

9

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی درس علوم در دو گروه آزمایش و کنترل

تم غیر
پیشر تف

گروه
تحصیلی(درسی)

درس علوم

تعداد

پیش ومزآ ن
میانگین

پس ومزآ ن
انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

گروه مزآ ایش

62

7/26

0/ 021

16 / 54

1/ 240

گروه ک تن رل

62

8/ 38

2/104

12 / 31

2/ 797

برای تحلیل مآ اری دادهها ای مرب رف هب طو ضض ض ضضضضیه از تحل ییی ل کواری ییانس اس حت رد .دش هدافت لل للل ییی ل،
م ییی انگین پ زآ س م مزآ هورگ نو اااااا ایش هب شزومآ( ی
ک تن رل( شزومآ

     ش شش وی ه تم مایزسا ززز ی) ب  ا ممم ییی انگین گ هور   

به ش وی ه س تن ی) مقایسه شده و نمرههای پیش ومزآ ن آنها به ع ون ان متغ یی ر کمک ککی

61

لنا هم رهبری و مدیریت زومآ شی /سال نهم  /شماره سوم /پاییز 49 13
فص 

بهای رگرسیون الزامی میباشد که
یا همپراش به کار گر هتف شدند .ال هتب رعایت شرط هم نگ ی شی 
نتایج آن نیز گزارش شده اس .ت
بهای رگرسیون در پس آزمون پیشرفت تحصیلی
جدول .3نتایج تحلیل کواریانس یک متغیری برای بررسی همگنی شی 
درس علوم در دو گروه آزمایش و گروه کنترل

بنم ع

SS

گروه
پیش ومزآ ن پیشر تف
تحصیلی

MS

df

sig

F

2/ 855

1

2/ 855

0/506

0/ 441

1/ 066

1

1/ 06

0/ 26 2

0/ 637

1/ 122

0/592

گروه× پیش ومزآ ن

5/ 97 2

خطا

66 2/216

کل

11284 /000

5/ 97 2

1

4/ 721

48

----

25

همانطور که در جدول  3مشاهده میش دو تعا  لم بب بببین گ  و هور پپ پپپیش  نومزآ پپیش فر ت

حت صص صصصیلی

بهای رگرس سسیون پش تتت یبانی ممم یکنددد
نعم یدار نیس .ت به عبارت دیگر دادهها از فرضیه هم نگ ی شی 
( p=0/592و .)F= =1/ 122
جدول .4نتایج تحلیل کواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پس آزمون پیشرفت تحصیلی درس علوم در دو گروه
آزمایش و کنترل
بنم ع

SS

گروه

MS

df

sig

F

812/ 149

1

812/ 149

46 / 093

0/ 100

2/ 091

1

2/ 091

0/ 442

0/ 905

خطا

231 /909

94

4/ 733

کل

11284 /000

25

پیش ومزآ ن پیشر تف

تحصیلی

همانطور که در جدول  4مشاهده میش دو پس از تعدیل نمرات پیش ومزآ ننن پیش فر ت
بین پس ومزآ ن دو گروه مزآ ایش و ک تن رل تف توا

حت صص صصصیلی،

عم ننن یدار وج دراد دو ((= 46 / 093 ،p= 0/100

=(1و .)F)94ب ربان اا این  ضرف صفر ضرف و در  ت ققحم أأأ أ أأأأ ی ییی د ممم یشو ددد  .ای یی ن ب هک تسانعم ناد
ش ومآ رانی که به روش شزومآ
دان 
که به روش مرسوم س تن ی شزومآ

به شیوه تم مایزسازی ومآ رش دیده اند نس تب
دیدهاند دارای پیشر تف

    

ش زومآ انی
به دان 

درسی بیشتری در درس علوم ب دو هاند.

برای مقایسه و بررسی جهت تفاوتهای نعم ی دار ذم کور ،میانگین و انحراف عم یار تعدددیل ش هد
پیشر تف

ش زومآ ان گروه مزآ ایش و ک تن رل در جدول  5نشان داده شده اس .ت
تحصیلی دان 

جدول .5میانگین و انحراف معیار تعدیل شده پیشرفت تحصیلی درس علوم در دانشآموزان گروههای آزمایش و کنترل
تم غیر
پیش  تفر تح صصص ص صصصص یلی درس
عل و م

مزآ ایش

M

16 /305

SD
0/ 430

ک تن رل
M

12 / 343

SD
0/ 430

تاثیر شزومآ
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همانطور که در جدول  5مشاهده میش دو میانگین نمرات پ مزآ س و  ن پپ پپپیش فر ت

حت صص صصصیلی درس

علوم به طور نعم یداری در گروه مزآ ایش بیشتر از گروه ک تن رل اس .ت
بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که بین یم ان یگ ن نمرات پیشر تف

تحصیلی درس علوم دانش زومآ انی ک  هب ه شش ش ششششیوه

تم مایزسازی بر اساس سبکهای یادگیری کلب ،شزومآ
روش س تن ی شزومآ

ش ازومآ ننی ک هب ه   
دیده ب دو ن اب د    دانش ش

دیده ب دو ند تفاوت نعم ادار وج .دراد دو اای یین یا تن اب هتف ااا اااایج ک دا ممم،) 2012 (1

تال وب ر ،) 2011 (2ساقی و همکاران(  ،)09 13حسینی نسب و همک نارا ((  ،) 1389باحص دددین و ب ببیالل

علی ،) 2013 (3میلوینگ و دیگران ) 2010 (4که اثر بخش ششی هب شزومآ    ش شش وی ه تم مایزسا ززز ی را بر
پیشر تف

تحصیلی بررسی کردهاند ،همسو و هم وخ ان اس .ت همچنین این یا هتف همسو با نتایج پاپ

که اا ای ی یی ادگیری و پیش حت تفر صص ص صص یلی
زن و همک را ان (( ( ) 139 0ممم یباش دد د که    یا  دنتف بب ب بب ین سب کک 
کها ای
دانش زومآ ان رابطه وج دو دارد و هماهنگ ب دو ن سبکها ای ی ییادگیری فراگ ییی ران با سبک ک
تدریس سبب افزایش میزان یادگیری و پیشر تف

تحصیلی آنان میش دو  .یا هتف قوف به وص رتی که

در ادا هم مطرح میش دو قابل ت ییب ن اس .ت از بررسی پیش هنی پژوهش ،سه اصل تم قاطع به ع ون ان پای ههه
و اساسی برای این پژوهش ،در نظر گر هتف شده است:
اصل اول ،نظریه یادگیری مز هنی ای وی وگ تسکی اس ،ت که تعامل اجتماعی تم قابل و رابطه مشترک
بین عم لم و دانش زومآ را با مز نی ههه ت  یلوحت و یخیرا ی یگدا ر قیبطت ی     

ممم یدهد(س ابا ننن.)6002 ،5

نم ظقه جم اور رشد در نظریه وی وگ تسکی 6به فاصله بین توانایی ک دو ک برای ان اج ممم کاررری زیررر

ل مس لئ ههه ب ههه
ی او براای حل ل
نظر یک بزرگسال و با مشارکت همساالن و توان یا ی ی

روص تتت مس قت ل ل
ل

اطالق میش دو  .وی وگ تسکی بر این باور است که یادگیری در این نم طقه روص تتت ممم یگ ری ددد  .به
عبارت دیگر ،نم ظور از نم طقه جم اور رشد ،الیهای از مهارت یا دانش است ک ههه کمییی برتررر از
دانش و مهارت عف لی ک دو ک است(ویلیامز و ب ،ندر

 ) 1997و و کو ددد ک ممم یتوانددد با ا کمک ک
ک

دیگران به آن سطح دست یابد .نک هت مهم در وم رد نم طقه جم اور رشد ایدة حل مسئله است؛ به
1

-Kadum
-Tulbur
3
-Sahabudin & Bilal Ali
4
- Milicevis
5
- Subban
6
)- zone of proximal development
2
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این نعم ی که ک دو ک دارای توانایی بالقوه برای حل بخشی از مسئله به وص رت مستقل اس تتت و
بخشی را نیز میتوانددد تحت

ی دیگران(بزرگس تهب )نالاسمه و نالا ررر رررر حل ل
ل
راظن تتتتت و راهنم یا ی ی

کند(وو ،د  .) 1993در نظریه نم طقه جم اور رشد ،افراد بزرگسال در روند یادگیری ک دو ک نقش
ح ی یگدا ررری او کمک ک
ک
کلیدی دارند و با ان خت اب روشهای یادگیری نم اسب ب ببه ب دربالا ننن سطح ح
یک نن د .میتوان گفت نبم ای این نظری ،ه تعامل اجتم هوج(یعا ررر ا لص ییی نظریا تتت وی وگ تس )یک
م 
تها را کسب کند یا
است که برپایه آن ک دو ک با کمک دیگران می دزومآ چ وگ نه بعضی مهار 
به حل مسئله بپردا .دز به عبارت دیگر ،تعامل اجتماعی ک دو ک با بزرگساالن این امکان را برای
وی فراهم میکند که قبل از به دست آوردن ظر تیف

ی در روم ددد
مگ ری ی ی
ذهنی زال م بر ای تصمی 

م بزرگس الا ننن در
عف ال تی هایش ،ب وت اند عف ال تی های پیچیده انجام دهد تا به تدریج ر تف ارهای ظنم م م
مز هنی های تعاملی ،جزئی از ر تف ارهای او شوند.

اصل دوم این است ک ،ه هنیمز یا با تف

یادگیری ،یک با تف

اجتماعی است که باعث تشویق رشد

و تحول عملکردهای شنا تخ ی و مهارتهای ارتباطی میش دو  .تعامل اجتم و هدنریگدای نیب یعا
بزرگسال آگاه ،احتمال افزایش عف ال تی

ذهنی را باال میبرد.

اصل سوم که در این پژوهش بیشتر مد نظر اس ،ت از دل پژوهش درباره عف ال تی های مغز انس و نا
کهای یادگیری بیرون مآ ده است
اکتشافات ا یخ ر در وم رد ه شو های چندگانه و سب 
میدارد ،اگر یادگیرندگان ،درگیر یادگیریهای جدید مرتبط با اطالعات وم ج دو

ناعذا هک    
و دنوش دوخ

این اطالعات را با ش وی های نم اسب ،با توجه به سبک یادگیری فردی دوخ تحکم بخشند ،پتانسیل

آنها برای یادگیری زیاد وخ اهد شد(سابان.)6002 ،1

بر اساس نظر کلب ،یادگیری هم فرایند است و هم برآیند و به چهار شکل در افراد دی ییده مییی
ل دارنددد و از
ش ،دو به گونهای که عف االن به طور عف ال تجربه میک نن د؛ تاملیها ا مش دها هه با ا تامل ل
ط فو ان مغزی بهره بیشتررری ممم یبرنددد؛ نظری هههپ ازادر ننن ب ههه مفهوممم سا ززز ی انتزاعییی عالق ههه نم دنددد و
عملگراها به کاربرد عینی توجه دارند و بر مشاهده و کاربرد در عمل تاکید میک نن ددد ،و هماننن
طور که گذش ،ت بر این اساس سبک یادگیری افراد به واگرا ،ج بذ

ک نن ده ،هم رگ اا و انط اب ققق

یابنده طبقهبندی میش دو ؛ به طوری که افراد سبک واگرا ،عالقه به مشارکت در گروه دارنددد و

- Subban
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داده و با وخز رد دریا تف

ممم یک نن ددد .ا ارف ددد جذ ببب ک دنن هه ب ههه خالص ههه

با ذهن باز به بحث گ شو

گویی ،وخ اندن ،س نخ رانی و کشف مدلهای تحلیلی عالقه نم دند .افراد سبک همگرا به استدالل
نم طقی و بم احثه استقرایی عالقه دارند و افراد سبک انطباق یابنده به کار تجربی تمایل داش هت و
 .) 1389در

از راههای تخم لف برای رسیدن به هدف استفاده ممم یک نن ددد(پازارگادی و طهماس ،یب

کهای یادگیری دوخ که ذکر آنان ر تف
این پژوهش ،دانش زومآ ان گروه مزآ ایشی بر اساس سب 
به چهار گروه تم مایز تقسیم بندی شدند و سبک تدریس درس علوم آنان بر سبک یادگیری آنان
نم طبق گش .ت با توجه به خص صو یات ویژهای که افراد با سبکها ای ی دا گگگیری تخم ل ،دنتشاد ف   
دور از انتظار ن دوب که شزومآ

و تدریس نتم اسب با آن سبک و خص صو یات وی ییژه ،باع دوبهب ث   

فرایند یادگیری ،و در نتی هج پیشر تف

تحصیلی بیشتر ش .دو

همچ ین ن ،در تب یی ن این یا هتف میتوان به نقش ثوم ر تم غیرهای واسطهای اشاره ک در  ...جداا از نتا ایج
زومآ شی و کمی این پژوهش ،ثآ ار کیفی آن نیز در وخ ر توجه ب دو  .مش ادها تتت ح ححین تحق ییی ق،
بم ین بارقه امید ،انگیزه و شعف در فراگیران ب دو  .بدیهی است ثآ ار وضعی پیشر تف

تحص صصیلی و

احساس فوم قیت دانش آ زوم در کنار جذبه کالس های زومآ شی ،جداا از ای اج ددد دوخ ب وا ررری و
دوخ کار مآ دی و به دوب انگیزشی ،همچون یک چر هخ

دوخ تشدید ک نن ده ،وم جب فوم قی تتتهاییی

بعدی وخ اهد شد؛ همچنانکه ک ککوهن(  ) 2010ه ههیچ چ ییی ز همچوننن فوم ق ییی ت را ،وم جببب فوم ق ییی ت
نمیداند .بنا به گف هت پاجارس(  ) 1997دوخ کار مآ دی ی نع ی همان توانایی ذه ننن ی عمو ممم ی ،تأثثثیرات
مستقیم و نیرو نم دی بر پیشر تف
ک نن ده قوی پیشر تف

شب نی ییی
تحصیلی دارد و در جم م هرواب عو اا ااای دوخ کار مآ دددی پ پپی 

تحصیلی هس نت د(غال عم لی لواسانی ،) 1388 ،و به نظر میرسد شزومآ

به ش وی ه

تم مایزسازی ب وت اند از طریق تم غیرهای واسطهای نظیر دوخ کار مآ دی یا اعتماد به نفس بر پیش فر ت
تحصیلی اثر گذار باشد.
کها ای ی ییادگیری و
به طور کلی یا هتف های این پژوهش و تحقیقاتی که در مز هنی ارت  طاب بب بببین سبک ک
عملکرد تحصیلی وص رت گر هتف اند ،همگی بر این واقعیت تأکید دارند که هماه گن ی بین س کب
های یادگیری و ویژگی های افراد عملکرد تحصیلی را ا زف اایش ممم ی ده و د ب ببیت هجو ییی ب رما ه   
تفاوت ه ز رد یدرف یا ممممم ی هن ی ییادگیری یشزومآ هدزاب شهاک هب رجنم

   

ممم یشو ددد (محمد زاده

ا مد الیی .) 1388 ،با توجه به عواملی مانند ن دوب ن امکانا تتت و فضاییی نم اسببب مزآ ایش اگ هههی ،ع مد
امکان ک تن رل ت ثأ یر بر خخخ ی از تم غیرها ای مداخل هههگررر مان دن ویژگیییهاییی شخص صصیتی دومزآ ننیها ا،
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وضعیت اجتمایی و اقتصادی آنها و انگیزه دانش زومآ ان برای پاسخ به ومزآ نها ،به طور کلی تا
ح یاور یدود یب ی هب شهوژپ جیاتن میمعت و ینور

رطخ     

    

      ممم یا تف ددد .همچ عت نین مم مممیم نتااایج به  

دانش زومآ ان پسر به دلیل ویژگیهای تم ف اب نارتخد یلامتحا توا دیاب زین نارسپ       ب تحا ا ی طا   
وص رت پذیر .د
پیشنهاد میش دو با توجه به اهمیت پایهای ش تخان

کها ای ی ییادگیری ،تحقیق باشم تا هه هههی در
سبک ک

دورههای ابتدایی و راهنمایی نیز انجام پذیر .د همچ ین ن پیشنهاد میگر دد تا ثثث یر هب شزومآ    ش شش وی ه
تم مایز سازی بر سایر سبکهای یادگیری مانند سبک یادگیری مستقل از مز ی هن و وابس هت به مز ی هن
کهای شنا تخ ی ن ییی ز رب دروم ر  رارق یس گگگ گگگگ ییی ر .د در نهایت
و همچنین تاثیر آن بر سب 

هب هجوت اب    

محدودیتهای پژوهش پیشنهاد میگر دد نق تم ش غغغیره عت یا دد دددیل ک و هدنن واسط هههای از جمل :ه
دوخ کار حت یدمآ صص صصصیلی ،ان خ ،یلیصحت شزیگ و نت د ظظظظظ ظظیم نشارف یاهرواب ،ی ا نج ،تخ
وضعیت اقتصادی -اجتماعی در رابطه بین شزومآ

سسسس س سسسسیت و

به ش شش وی ه تم ما ایز س  و یزا پپیش فر ت

حت صص صصصیلی

وم رد بررسی قرار بگیرند.
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