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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی میزان اثربخشی حضور دانشآموزان ابتدایی در منطقۀ عمل معلم بر میزان یادگیری
و یادداری درس ریاضیات پایۀ پنجم ابتدایی بود .برای رسیدن به این هدف ،از روش آزمایشی و از طرح
پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد .جامعۀ این پژوهش تمامی دانشآموزان پسر پنجم
ابتدایی شهرستان باشت و نمونه  00نفر از این جامعه بود که از طریق نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند و در
دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند .برای هر دو گروه پیش آزمون ،پس آزمون و آزمون یادداری که هر
کدام حاوی  02سؤال هم ارز چهارگزینهای محقق ساخته بود اجرا شد .در طی آموزش درس ریاضیات،
دانشآموزان گروه آزمایش در منطقۀ عمل معلم و دانشآموزان گروه کنترل در مناطق دیگر کالس بر روی
صندلیها نشسته بودند .برای تحلیل دادهها دربخش آمار توصیفی ،شاخصهایی نظیرمیانگین و انحراف
استاندارد نمرات ،مورداستفاده قرارگرفت و دربخش آماراستتنباطی و برای بررسی فرضیۀ پژوهش ازآزمون
تحلیل کوواریانس بهره گرفته شد .نتایج بدست آمده نشان داد دانشآموزانی که در منطقۀ عمل قرار دارند
نه تنها نمرۀ بهتری در ریاضیات کسب میکنند بلکه میزان یادداری آنها در مقایسه با دانشآموزانی که در
مناطق دیگر قرار دارند بیشتر است.

واژگان کلیدی :منطقۀ عمل ،ریاضیات ،دانشآموزان ابتدایی.
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مقدمه
از آنجا که پیشرفت روز افزون صنعت و تکنولوژی در جهان پهناور ،رو به افزایش است
ضرورت و جایگاه ریاضیات ابتدایی در جامعۀ معاصربیشتر احساس میگردد .زیراکه اوّلین
و بنیادیترین دوره آموزش و تربیت برای هر انسانی به طور رسمی ،آموزش ابتدایی
است(رستگارپور ،بیرانوند و کاوسیان .)1011 ،اهمیت ریاضیات به قدری است که جوامع
گوناگون بر اساس نیازها و ارزشهای حاکمشان در مقاطع مختلف زمانی از زوایای
گوناگونی به مطالعۀ ریاضی اقدام کردهاند .به عنوان مثال ،تاریخ علم در یونان باستان نشان
میدهد که یونانیان توجّه خاصی به ریاضیات داشته و ریاضیات نیز در آن دوران همپایۀ فلسفه
که در دوران اوج شکوفایی خود قرار داشته پیش میرفت .به گونهای که سقراط افراد دارای
قدرت حساب نیرومند را به طور کلی هوشمندترین افراد شمرده بود (بنی اسدی و پورشافعی،
.)1091
در جامعۀ کنونی خوب زیستن نیازمند تواناییهای انتخابگری ،استدالل ،تصمیمگیری
وحل مسئله است .آموزش و پرورش رسالتی بزرگ در ایجاد چنین تواناییهایی دارد .از
دیدگاه برنامهریزان ،ریاضیات یکی از مواد درسی است که آموزش و فراگیری آن در جهت
انجام دادن چنین رسالتی ،ضروری است .پرورش قدرت تفکروخالقیت حداقل انتظاری
است که از آموزش ریاضی مدنظر است (صمدی .)1011 ،عالوه بر این موارد ،مشکل در
ریاضی یکی از مشکالتی است که تاثیرات منفیای بر مسائل روانی و آموزشی دانشآموزان
و حتی خانواده و معلمان آنان دارد (آریاپوران ،عزیزی و دیناروند .)1090 ،از این رو برنامه
ریزان و پژوهشگران توجه ویژهای به درس ریاضیات نشان میدهند.
در طی سه دهۀ اخیر تحقیقات زیادی (نظیر حجازی ،رستگار ،کرمدوست و قربان
جهرمی1011 ،؛ محسن پور ،حجازی ،کیامنش1011 ،؛ حجازی و نقش )1011 ،در رابطه با
پیشرفت تحصیلی ریاضیات و عوامل مؤثر بر آن صورت گرفته است .با این وجود مرور
پیشینۀ پژوهشی نشان میدهد که در رابطه با اثربخشی حضور یا عدم حضور دانشآموز در
منطقۀ عمل معلم بر یادگیری و یادداری درس ریاضی در ایران پژوهشی صورت نگرفته
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است .منطقۀ عمل1فضایی از کالس است که در آن دانشآموزان خاصی ،توجّه کامل معلم
را از طریق رفتارهای غیر کالمی نظیر خیره نگاه کردن و ارتباط چشمی و رفتارهای کالمی
نظیر پرسش کردن و داوطلب شدن به دست میآورند (ریچاردز و لوک هارت.)19940
دانشآموزی که در منطقۀ عمل معلم مینشیند راحت تر سخنان معلم را میشنود و نوشتههای
معلم بر روی تخته را با راحتی بیشتر میخواند .این دانش آموزان فرصت مشارکت فعّال و
پرسیدن سؤال بیشتر دارند (میکس 0و همکاران .)0210 ،البته باید توجّه داشت که منطقۀ عمل
تا حد زیادی بستگی به چینش نیمکتها و حرکات خود معلم دارد (فارل .)0229 4بنابراین
در کالسی که میز و صندلیها به شکل ردیفی و پشت سرهم چیده شدهاند معموالً منطقۀ
عمل به میز و صندلیهای جلو محدود خواهد شد(پارسونز.)1011 ،
در عرصۀ پژوهشی وجود یافتههای ضد و نقیض (هاست0225 ،5؛ هیل و اپس0212 ،1؛
فیشر )0221 ،1در ارتباط با اثربخشی حضور دانش آموز در منطقۀ عمل ضمن نشان دادن بسته
به فرهنگ بودن این پدیده ،ضرورت اجرای طرح آزمایشی با تخصیص تصادفی آزمودنیها
را آشکار میسازد .به عنوان مثال پرکینس و ویمن  )0225(1معتقدند حضور در منطقۀ عمل
بر عملکرد دانشآموز (میزان دستیابی به اهداف آموزشی) تاثیر مثبت دارد این در حالیست
که کاینوسکی و تاپر  )0221(9در پژوهش خود چنین رابطهای پیدا نکردند.
بررسی پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی و عوامل مؤثر بر آن در دورهی دبستان از این
حیث دارای اهمیت ویژه است که در این دوره دانش آموز ریاضی را موضوعی بسیار ذهنی
در نظر می گیرد که هیچ معنایی در زندگی واقعی ندارد .اگر معلم در تدریس خود در این
دوره دچار خطا شود دانش آ موز نگرش منفی خود را به ریاضی حفظ کرده و ممکن است

1. Action zone
2. Richards & Lockhart
3. meeks
4. Farrel
5. Hurst
6. Hill & Epps
7. Fisher
8. Perkins & Weiman
9. Kalinowski & Taper
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در سالهای بعد به ریاضیات عالقهای نشان ندهد (فن دو وال0221 ،1؛ سوبل و مالتسکی،0
1999؛ کانتری من.)1990 ،0در مجموع هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی حضور
دانشآموز ابتدایی در منطقۀ عمل معلم بر میزان یادگیری و یادداری درس ریاضیات میباشد.
در قلمرو نظری ،نظریه پردازان زیادی از اثربخشی حضور دانشآموز در منطقۀ عمل بر
پیشرفت تحصیلی یاد کردهاند .ویگوتسکی با ارائۀ مفهوم منطقۀ تقریبی رشد4و جروم برونر
با ارائۀ مفهوم داربست5که هر دو با جنبۀ اجتماعی یادگیری مرتبط است نظر خود را در این
رابطه ارائه دادهاند .بر طبق نظر ویگوتسکی ،یادگیرندگان دو سطح متفاوت از رشد دارند:
سطح واقعی رشد و سطح بالقوۀ رشد .سطح واقعی رشد به کارکرد هوشی حال حاضر فرد و
توانایی فردی خود یادگیرنده در یادگیری یک امر خاص اشاره میکند .سطح بالقوۀ رشد،
به کارکردی اشاره دارد که فرد میتواند با همکاری فردی دیگر همچون معلم ،والدین و
همساالن ماهر آن را بهدست آورد .منطقۀ بین سطح واقعی و سطح بالقوۀ رشد یادگیرنده
چیزی است که ویگوتسکی آن را منطقۀ تقریبی رشد مینامد .همچنین برونر داربست را
فرایندی میداند که در آن ،یادگیرنده بهوسیلۀ کمک (داربست) معلم یا فردی ماهر بر
مسئلهای تسلط مییابد که فراتر از قابلیتهای رشدی او است .از این رو ویگوتسکی و برونر
معتقدند زمانی که دانشآموز در منطقۀ عمل معلم قرار دارد منطقۀ تقریبی رشد افزایش پیدا
میکند و داربست با سهولت بیشتری شکل میگیرد که این خود عاملی برای موفقیت
تحصیلی دانشآموز در درس ریاضی میباشد (آرندز .)0229 ،1به عبارت دیگر ،ویگوتسکی
و برونر معتقدند این دانشآموزان مطالب ارائه شده توسط معلم و مثالهای او را با سهولت
بیشتری دریافت میکنند و به سطح عمیقتری از یادگیری میرسند و درنهایت میتوانند
بدون کمک معلم اهداف آموزشی را به ثمر برسانند(ویگوتسکی1911 ،1؛ سایر.)0221 ،1
1. Van de Walle
2. Sobel & Maletsky
3. countryman
4. Zone of Proximal Development
5. Scaffolding
6. Arends
7. Vygotsky
8. Sayer
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عالوه بر نظریههای ساختنگرایانه ،الگوهای پردازش اطالعات و بویژه الگوی سه
مرحلهای اتکینسون -شفرین به بررسی اثربخشی حضور دانشآموز در منطقۀ عمل
پرداختهاند .الگوی پردازش اطالعات ،الگویی کالسیک است که روانشناسان شناختی
استفاده میکنند تا بدین طریق بتوانند یادگیری و شناخت را تبیین کنند .در الگوی سه
مرحلهای اتکینسون-شفرین بر رمزگردانی 1اطالعات (دروندادها) ،ذخیرهکردن 0اطالعات
و بازیابی 0اطالعات تأکید میشود و فرض بر این است که اطالعات زمانی یادگیری میشوند
و به حافظۀ بلند مدت انتقال مییابند که در مرحلۀ اوّل زمانی که اطالعات وارد حافظۀ حسی
میشوند به آنها توجّه شود .در این راستا ،در این الگو فرض بر این است دانشآموزانی که
در منطقۀ عمل هستند خود را در معرض دید و پرسشهای احتمالی معلم در نظر میگیرند و
بدین جهت توجه بیشتری به درس مینمایند از این رو آنها مطالب بیشتری یاد میگیرند و
توانایی بیشتری در بخاطر آوردن اطالعات دارند (مورنو0212 ،4؛ کالین.)0229 ،5
در راستای الگوی پردازش اطالعات و نظریههای ساختنگرایانه ،رفتارگرایان نیز معتقدند
حضور در منطقۀ عمل موجب پیشرفت تحصیلی میشود .به عنوان مثال اسکینر معتقد است
پاداش دادن به پاسخهای صحیح ،رفتار را نیرومند میسازد؛ در حالی که نادیده گرفتن پاسخ
صحیح ،به تدریج باعث ضعف آن میشود (کلین و ماور  .)0222،1او همچنین معتقد است
برای یادگیری باید به یادگیرندگان دربارهی یادگیریشان بازخورد فوری داده شود .از نظر
وی تدریس در واقع سازماندهی وابستگیهای تقویتهایی استکه یادگیری تحت آنها
صورت میگیرد .دانشآموزان بدون تدریس نیز در محیط طبیعی خود چیزهایی یاد
میگیرند ولی معلم وابستگیهای خاصی را که موجب تسریع یادگیری میشوند سازماندهی
میکند .از آنجایی که اکثر بازخوردها و تقویتهایی که از سوی معلم صورت میگیرد
معطوف به دانشآموزانی است که در منطقۀ عمل قرار دارند در نظریۀ شرطیسازی اسکینر
1. Encoding
2. Storage
3. Retrieval
4. moreno
5. Kelein
6. Klein &Mowrer

فصلنامه مطالعات پیشدبستان و دبستان ،سال اول ،شماره یکم ،پاییز 49

78

فرض بر این است که این دانشآموزان از پیشرفت تحصیلی قابل توجّهتری برخوردارند
(نوید.)0211 ،1
در حیطۀ پژوهشی ،تعدادی از پژوهشها (نظیر فلود 0220 ،0؛ دام 1910 ،0؛دلفس و
جکسون ) 1910 ،4عنوان میکنند چون معلّم بر منطقۀ عمل نظارت و وارسی کامل دارد هر
دانشآموزی که در این منطقه قرار بگیرد از پیشرفت تحصیلی مطلوبتری در مقایسه با
سایرین برخوردار خواهد شد .بنابراین ،با توجه به مطالب گفته شده سؤال پژوهش حاضر به
این صورت ارائه میگردد:
سؤال پژوهش :آیا حضور دانشآموز در منطقۀ عمل معلم تاثیری مثبت بر میزان
یادگیری و یادداری درس ریاضی دارد؟
در پژوهش حاضر از روش آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه
کنترل استفاده شد .دلیل استفاده از این طرح این است که پارهای از پژوهشها (نظیر ساویج

5

0229؛ بندیک و هاگ0224 ،1؛ هولیمن و اندرسون1911 ،1؛ پدرسن )1994 ،1معتقدند
دانشآموزان باهوش منطقۀ عمل را انتخاب میکنند و هوش آنها عامل پیشرفت تحصیلی
بهتر آنهاست .دیکمن و ریس )1919(9در این رابطه معتقدند دانشآموزانی که عزت نفس
پایینی دارند معلم را تهدید کننده در نظر میگیرند و سعی میکنند مکانهایی را برای نشستن
انتخاب کنند که از معلم فاصله دارد نتیجۀ این کار این است که آنها کمتر از سوی معلم
مورد وارسی قرار میگیرند در تکالیف گروهی کمتر درگیر میشوند و کمتر مورد پرسش
واقع میشوند .این عوامل دست به دست هم میدهند و عدم موفقیت آنها را رقم میزند .پر
واضح است که طرح آزمایشی با تخصیص تصادفی آزمودنیها این مشکل را مرتفع میسازد
و تبیینی دقیقتر از ماهیت منطقۀ عمل ارائه میدهد.
1. Nevid
2. Flood
3. Daum
4. Delefes & jackson
5. Savage
6. Benedict & hoag
7. Holliman & Anderson
8. Pedersen
9. Dykman&Reis
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روش پژوهش
با توجه به هدف پژوهش ،یعنی بررسی اثربخشی حضور دانشآموز در منطقۀعمل معلم بر
میزان یادگیری و یادداری درس ریاضی ،در این پژوهش از روش آزمایشی و از طرح
پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .در این طرح آزمودنیها به صورت
تصادفی انتخاب و به کمک همین روش در گروههای کنترل و آزمایش جایگزین شدند.
برای اجرای پژوهش ابتدا پژوهشگران با مشاهدۀ کالس ریاضی معلم منطقۀ عمل او را
تعیین کردند .بعد از شمارهگذاری صندلیها ،بصورت تصادفی تعدادی از دانشآموزان (11
نفر) در صندلیهای واقع در منطقۀ عمل و تعدادی از دانشآموزان ( 11نفر) به صندلیهایی
غیر از منطقۀ عمل اختصاص داده شده و آن جا نشستند (شکل  1نمایی کلی از نحوۀ نشستن
دانشآموزان در کالس را در پژوهش حاضر نشان میدهد) .سپس از آزمودنیها پیشآزمون
که حاوی  02سؤال چهارگزینهای مرتبط با مباحث ریاضیات پایۀ پنجم بود گرفته شد و بعد
از آن  14جلسۀ آموزشی برای دانشآموزان اجرا شد .سپس میزان یادگیری آزمودنیها در
هر دو گروه به وسیلۀ پس آزمون ( 02سؤال چهارگزینهای هم ارز با پیشآزمون) مورد
اندازهگیری قرار گرفت نتیجۀ این آزمون بیانگیر میزان یادگیری دانشآموزان بود .سپس بعد
از یک ماه آزمون یادداری ( 02سؤال هم ارز با پیش آزمون و پس آزمون) اجرا شد که نتایج
این آزمون نشانۀ میزان یادداری یادگیرندگان بود.
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شکل  .1نحوه نشستن دانشآموزان کالس درس وجایگاه معلم

جامعه و نمونۀ پژوهش :جامعۀ این پژوهش تمامی دانشآموزان پنجم ابتدایی پسر شهرستان
باشت (استان کهکیلویه و بویراحمد) و نمونه  00نفر از این جامعه بود که از طریق نمونهگیری
خوشهای چند مرحله ای انتخاب شدند و در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند .بدین
صورت که از میان مدارس ابتدایی پسرانۀ شهرستان باشت ( 1مدرسه 1105 ،دانشآموز) ابتدا
دو مدرسه انتخاب شد و در مرحلۀ بعد از میان چهار کالس ابتدایی موجود در این مدرسهها
دو کالس به صورت تصادفی انتخاب گردید .اعضای این کالسها که شامل  00نفر میشد
به دو گروه گواه و آزمایش بصورت تصادفی تقسیم شده و آزمایش روی آنها صورت
پذیرفت.
ابزار پژوهش :ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پیشآزمون ،پسآزمون و
آزمون یادیاری بود که هر سه آزمون به وسیلۀ محققان و از کتاب ریاضیات پایۀ پنجم تهیه
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گردید .آزمون شامل  02سؤال چهارگزینهای بود و بدین صورت تهیه گردید پس از تهیۀ
آزمونهای اولیه توسط محققان برای بررسی روایی محتوایی ،سؤاالت به سه معلم درس
ریاضیات ارائه شد .پس از دریافت نظرات معلمان ویرایش نهایی صورت گرفت وسؤاالت
روا برای هر سه آزمون مشخص گردید .در تهیۀسؤاالت آزمونها از شکل موازی و سؤاالت
عینی استفاده شد .برای اندازه گیری پایایی آزمونها سؤاالت بر روی دانشآموزان پایۀ ششم
اجرا گردید که نتایج همسانی درونی آزمونها به ترتیب برای پیش آزمون  2/11یادگیری
 2/11و یادداری  2/10محاسبه گردید.
در این پژوهش ابتدا  02سؤال چهارگزینهای به عنوان پیشآزمون در هر دو گروه کنترل
و آزمایش به اجرا در آمد .این سؤالها توسط پژوهشگران و معلم تهیه شد بعد از اجرای
آموزش برای هر دو گروه ،پس آزمون که حاوی  02سؤال چهارگزینهای هم ارز بود اجرا
شد و بعد از یک ماه از هر دو گروه آزمون یادداری ( 02سؤال چهارگزینهای هم ارز) گرفته
شد و دادههای بدست آمده مورد تحلیل قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
جدول ( )1نمرههای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری درس ریاضی را به تفکیک حضور
در منطقۀ عمل و عدم حضور در منطقۀ عمل نشان میدهد .الزم به ذکر است نمرات آزمونها
در دامنۀ صفر تا بیست قرار دارد.
جدول  .1شاخصهای توصیفی نمرات پیشآزمون ،یادگیری و یادداری درس ریاضی به تفکیک روش
روش
حضور در منطقۀ عمل
(گروه آزمایش)
عدم حضور در منطقۀ عمل
(گروه گواه)

مرحله

میانگین

انحراف استاندارد

پیش آزمون

4/01

0/20

یادگیری

11/14

1/19

یادداری

11/52

0/10

پیش آزمون

4/11

1/11

یادگیری

15/11

0/14

یادداری

10/15

0/10

همانگونه که جدول ( )1نشان میدهد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در
پیشآزمون ،یادگیری و یادداری درس ریاضی تفاوتهایی دیده میشود .در پژوهش حاضر
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برای بررسی این مطلب که آیا این تفاوتها به لحاظ آماری معنادار هستند و میتوان نتایج
را با سطحی از اطمینان به جامعۀ پژوهش حاضر تعمیم داد از تحلیل کوواریانس
( )ANCOVAاستفاده شد.
یکی از مفروضههای آزمون تحلیل کوواریانس نرمال بودن توزیع نمرات میباشد به
منظور بررسی مفروضه مذکور از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف1استفاده شد .نتایج در
جدول ( )0ارائه شده است.
جدول  .2نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات پیشآزمون،
یادگیری و یادداری
پیش آزمون

یادگیری

یادداری

درجۀ آزادی

00

00

00

آماره کالموگروف اسمیرنوف

2/10

2/10

2/21

سطح معناداری

2/02

2/10

2/02

همانگونه که جدول ( )0نشان میدهد سطح معناداری آمارۀ محاسبه شده بزرگتر از 2/25
می باشد .بنابراین فرض نرمال بودن توزیع نمرات پیش آزمون ،یادگیری و یادداری پذیرفته
میشود.
یکی دیگر از مفروضههای آزمون تحلیل واریانس بررسی همسانی واریانسها میباشد.
بدین منظور از آزمون لوین0استفاده شد جدول ( )0نتایج محاسبه را نشان میدهد.
جدول  .3نتایج آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانسها
آماره

df1

df2

سطح معناداری

پیش آزمون

2/15

1

02

2/19

یادگیری

2/09

1

02

2/51

یادداری

2/10

1

02

2/11

همانگونه که جدول ( )0نشان میدهد واریانس خطای متغیر وابسته در گروهها مساوی
میباشد .پیش نیاز دیگر برای انجام تحلیل کوواریانس ،همگنی شیب رگرسیون0میباشد.
1. Kolmogorov-Smirnov
2. Levene's test
3. Homogeneity of regression slopes
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این پیش نیاز بدین معنی است که رابطۀ بین متغیر وابسته و متغیر کمکی 1در هر دو گروه
آزمایش و گواه میبایست یکسان باشد .بررسی این پیش نیاز از طریق مشاهدۀ شکل
پراکندگی و یا تعیین مدل به صورتی که اثر تعاملی متغیر مستقل و متعیر کمکی فراهم شود
مقدور میشود .شکل پراکندگی دادهها و سطح معناداری اثر تعاملی ( )P=0/06بیانگر این
است که شیب رگرسیونها همگن هستند و تفاوتی معنادار بین آنها وجود ندارد .در مجموع
میتوان گفت کلیۀ پیش نیازهای تحلیل کوواریانس تک متغیره جهت بررسی فرضیههای
پژوهش فراهم است.
در تحلیل کوواریانس با قراردادن نمرات پیش آزمون ریاضی به عنوان متغیر کمکی،
نمرههای پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل مقایسه شد .جدول ( )4نتایج تحلیلهای
کوواریانس تک متغیره را برای نمرات یادگیری و یادداری دانشآموزان بعد از حذف اثر
پیشآزمون نشان میدهد.
جدول  .4نتایج حاصل از تحلیلهای کواریانس تک متغیری ( )ANCOVAبر اساس گروههای مورد
مطالعه در میزان یادگیری و یادداری درس ریاضی
منابع تغییرات

بینگروهها
خطا
کل

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

یادگیری

00/101

1

0/101

1/19

2/212

یادداری

12/401

1

12/401

1/511

2/212

یادگیری

101/24

09

4/11

یادداری

001/41

09

1/91

یادگیری

9011/152

00

یادداری

1110/52

00

همانگونه که جدول ( )4نشان میدهد تفاوت میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه هم
در میزان یادگیری درس ریاضی ( )F= 7.69, P=0.010و هم در میزان یادداری درس
ریاضی ( )F=7.57, P= 0.010به لحاظ آماری در سطح  2/25معنادار است .بنابراین فرض
صفر پژوهش رد میشود و میتوان با  2/95اطمینان گفت دانشآموزانی که در منطقۀ عمل
1. Covariate
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معلم هستند در درس ریاضی هم مطالب بیشتری یاد میگیرند و هم از میزان یادداری بهتری
در مقایسه با دانشآموزانی که در منطقۀ عمل قرار ندارند برخوردار هستند.
نمودار ( )1نیز میانگین نمرات ریاضی دانشآموزان را در دو گروه طی سه مرحله سنجش
(پیش آزمون ،یادگیری و یادداری) نشان میدهد.

نمودار  .1میانگین نمرات ریاضی دانشآموزان در سه مرحله سنجش

بحث و نتیجه گیری
امروزه ،ما شاهد تحوالت عظیم در زمینۀ کلیۀ علوم ،خصوصاً علوم انسانی و علوم پایه هستیم.
درجهان امروز با توجه به پیچیده شدن فرایند توسعه ،نیاز به آگاهی و دانش ،هر لحظه بیشتر
شده است و تفکر ،استدالل ،تحلیل و نقد ،انتخابگری ،تصمیمگیری ،یادگیری مستمر و
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برقراری ارتباط سازنده با حجم عظیم دادهها ،خودتنظیمی و برخورد منطقی و مناسب با
پدیدهها از ویژگیهای ضروری و شهروندی است که میباید به افراد آموزش داده شود.
نقش ریاضیات در صورت بندی نظم عالم و تبیین پدیدهها به عنوان ملکۀ علوم بشری از یک
طرف و نقش بیبدیل ریاضیات درپرورش توانایی فکر ،استدالل و نقّادی همگی جایگاه
منحصر به فردی برای ریاضیات بوجودآورده است (رضایی درویشی.)1015 ،
یکی از تدابیر الزم برای بهینه سازی آموزش کشور ،پرداختن به مسائل و عوامل مؤثر بر
رشد و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است .اینکه چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت
تحصیلی دانشآموزان در درس ریاضی تأثیر میگذارد و یا سهم ومشارکت هرعامل چه
اندازه است ،همواره ازحیطههای موردعالقه پژوهشگران تربیتی بوده است (لواسانی و دراتی،
.)1010
پژوهش حاضر در این راستا و از این جهت که در ایران در رابطه با اثربخشی منطقۀ عمل
معلم پژوهشی صورت نپذیرفته بود انجام شد .نتایج نشان داد دانشآموزانی که در منطقۀ
عمل قرار دارند نه تنها مطالب بیشتری یاد میگیرند بلکه از میزان یادداری بیشتری برخوردار
هستند .به نظر میرسد دانشآموزانی که در منطقۀ عمل قرار دارند با توجّه به اینکه در دید
معلم قرار دارند دقت و تمرکز خود را در سرتاسر کالس حفظ میکنند؛ این در حالی است
که دانشآموزان دیگر مناطق کالس اگرچه با دقت و تمرکز در کالس حاضر میشوند ولی
بعد از چند لحظه حواسشان کامالً پرت میشود و زمانی هم که به خود میآیند چند دقیقهای
از وقت کالس گذشته است .در واقع ،آنها ذهن خود را با افکار پراکنده مشغول میکنند.
از سوی دیگر ،کسانی که صندلیهای جلویی را اشغال میکنند در میدان دید خود فقط معلم
و تخته سیاه را خواهند داشت .اما کسانی که در ردیفهای بعدی مینشینند ،افراد ردیفهای
جلویی کالس را میبینید و کوچکترین حرکات افراد جلویی را در نظر دارند این امر حواس
پرتی را موجب میشود .بنابراین حضور در منطقۀ عمل معلم تمرکز حواس را افزایش میدهد
و بدین طریق موجب میشود دانشآموزانی که در منطقهی عمل قرار دارند از موفقیت
تحصیلی بهتری نسبت به دانش آموزان سایر مناطق پیدا کنند .این یافتهها همخوان با

فصلنامه مطالعات پیشدبستان و دبستان ،سال اول ،شماره یکم ،پاییز 49

77

پژوهشهای پرکینس و ویمن0225 ،1؛ بندیک و هاگ0224 ،0؛ فلود 0220 ،0؛ دام1910 ،4؛
دلفس و جکسو ن1910 ،5؛ اندرسو ن1911 ،1؛ بک ر 1و همکاران 1910 ،و نظریههای
ساختنگرایانه ،رفتارگرایانه و الگوی پردازش اطالعات و ناهمخوان با یافتههای واندر شی،1
 0211میالرد و سیمسون9؛  1912و باکلو 12و همکاران؛  1911میباشد .به عبارت دیگر
پژوهش حاضر استنباطهای برخاسته از این نظریهها را به حیطۀ آزمایش برد و به این نظریهها
قوام بیشتر بخشید.
در قلمرو نظری دانشمندان مختلف نظرهای متفاوتی در رابطه با جهت علّی موجود بین
ویژگیهای فردی دانشآموز و منطقۀ عمل ارائه میدهند .به گونهای که عدهای معتقدند
دانشآموزان باهوش ،منطقۀ عمل و دانشآموزان با عزت نفس پایین ،مناطق دور از چشم
معلم را انتخاب میکنند و این خود موجب میشود دانشآموزان منطقۀ عمل از پیشرفت
تحصیلی باال و دانشآموزان دیگر پیشرفت تحصیلی کمتری داشته باشند.این در حالیست که
اندیشمندان دیگر معتقدند این منطقۀ عمل و مزایای این منطقه است که موجب میشود
دانشآموز صرف نظر از ویژگیهای شخصیش به موفقیت برسد .پژوهش حاضر جهت رابطۀ
علّی را در شهرستان باشت نشان میدهد و منطقۀ عمل را علّت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
پایۀ پنجم ابتدایی در درس ریاضیات میداند .زیرا که در پژوهش حاضر آزمودنی ها به شکل
کامال تصادفی در منطقه ی عمل معلم و در منطقه ی دیگر قرار داده شدند.
از جمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به محدود بودن جامعۀ آماری به شهرستان
باشت ،محدود بودن پژوهش به یک مقطع تحصیلی ،یک جنس و یک مقطع زمانی را در
نظر داشت و هنگام تعمیم نتایج در نظر آورد .هم چنین پژوهش حاضر در کالسی نسبتاً
1. Perkins & Weiman
2. Benedict & Hoag
3. Flood
4. daum
5. Delefes & jackson
6. Anderson
7. Becker
8. Vander schee
9. Millard & Stimpson
10. buckalew
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بزرگ و به تعداد  00دانش آموز اجرا شد در تعمیم نتایج به کالسهایی که تعداد دانشآموز
کمتری دارند یا اندازۀ آنها کوچکتر است این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد.
معلم با استفاده از راهکارهای زیر میتواند منطقۀ عمل خود را گسترش داده و زمینه را
برای موفقیت تحصیلی هر چه بیشتر دانش آموزان در درس ریاضی فراهم آورد


در جریان آموزش منطقۀ عمل خود را با کارهایی نظیر سؤالهای جالب و راه رفتن

در کالس گسترش داده و بر کل کالس نظارت داشته باشد.


بسته به موضوعی که قصد آموزش آن را دارد چینش نیمکتها را به گونهای تغییر

دهد که منطقۀ عمل گسترش پیدا کند.


قبل از شروع تدریس به دانش آموزان بگوید که در پایان درس امروز چند سؤال

پرسیده میشود و به هر کس که پاسخ صحیح دهد امتیازی تعلق میگیرد.


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

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


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

به تناسب سنش دارای محدودیت است.


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

بگوید و به تناسب به چهره ی تک تک آنها نگاه کند.
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