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  بر برنامه درسي تجربه شده درس تاريخ هنر » تدريس براي فهميدن«تأثير آموزش مبتني بر 

The impact of instruction based on “teaching for understanding” on students’ 

experienced curriculum in the subject of history 

1389 /14/3: مقاله پذيرش ،5/2/1389: نهايي نسخه دريافت ؛29/8/1388: مقاله دريافت  

  ٢سوسن بالغي زاده  -  ١نژاد دكتر غالمرضا حاجي حسيني

چنين  ه يكي از غايات تعليم و تربيت و همپرورش قوه فهم هموار: چكيده

كه  با آن. ريزي درسي بوده است برنامه مباحث مشكل و مبهميكي از 
مطالعات بسياري بر روي پرورش قوه فهم صورت گرفته، اما هنوز سؤاالت 

كند با استفاده از  پژوهش حاضر سعي مي. بسياري در اين حوزه مطرح است
، تأثير اجراي برنامه درسي »ميدنتدريس براي فه«ارچوب پروژه چ
با هدف فهميدن را به شيوه مرسوم اجراي برنامه درسي در ) تدريس(

در . آموزان دختر هنرستاني معين كند  مدارس بر عملكرد تحصيلي دانش
اهداف فهميدن، مباحث . چارچوب مذكور چهار عنصر مهم مطرح است

جام اين پژوهش از روش در ان.مولد، عملكردهاي فهميدن، ارزشيابي تكويني
دانشگاهي در  آموزان دختر پيش شبه آزمايشي استفاده شد و دو گروه دانش
اين دو گروه آموزش مبتني بر . درس تاريخ هنر مورد بررسي قرار گرفتند

ها را تجربه كردند و  و تدريس مرسوم هنرستان» تدريس براي فهميدن«
ري آنان مورد آزمون قرار ميزان دانش، توانايي تحليل و ماندگاري يادگي

هاي به دست آمده نشان داد كه  بين دو گروه آزمايش و  بررسي داده. گرفت
شاهد در آزمون سنجش دانش تفاوت معناداري وجود ندارد، اما  

 ،چنين ماندگاري ذهني آموزان گروه آزمايش در آزمون تحليل و هم دانش
آموزش مبتني بر تدريس  به عبارت ديگر. عملكرد بهتري از خود نشان دادند

براي فهميدن قادر است توانايي تحليلي و ماندگاري ذهني را بهبود بخشد، 
  . كند اما در سطح دانش همانند روش مرسوم آموزش عمل مي

تدريس، فهميدن، مباحـث مولـد، ارزشـيابي تكـويني، برنامـه      :  ها واژه كليد

 ).كردعمل(، برنامه درسي تجربه شده )آموزش(درسي اجرا شده 

Gh. R. Hajihosseinnejad, (Ph.D) 

S. Baleghizadeh, (M.A) 

Abstract: Cognitive development has 

always been an ultimate purpose yet 

sophisticated and perplexing issue in 

education. Despite numerous studies on 

cognitive development there are still so 

many questions to be addressed. Guided by 

Zero Project at Harvard University, this 

study examined impact of curriculum on 

cognitive development at girl’s high 

schools.  In so doing four factors were 

considered including goals, issues, 

performance, and formative evaluation.  In 

this quasi-experimental study, two groups 

of Art History students as experimental and 

control groups were involved and their 

knowledge, analytical ability, and learning 

sustainability were examined.  Results 

showed no difference in knowledge 

between control and experimental groups. 

However, in terms of analytical ability and 

learning sustainability the experimental 

group had a better performance 
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  مقدمه 

كرد جديدي در آموزش نيست بلكه همواره سهولت تدريس به منظور فهميدن، روي

در واقـع  . رود بخشيدن به امر فهميدن يكي از اهداف مهم تعليم و تربيت بـه شـمار مـي   

. كننـد  همه معلمان به منظور فهميدن، تدريس  و اهداف خود را بر اين اساس تنظيم مـي 

د، قضيه فيثاغورس را درك المللي را بفهمن بين يها آموزان بيانيه خواهيم دانش   همه ما مي

ها را بـه   هاي ادبي و اخالقي نهفته است را شناسايي كرده و آن كنند، نكاتي كه در داستان

آمـوزان كمتـر    ابيم كه دانشي اما بسياري از مواقع درمي. زندگي روزمره خود ارتباط دهند

اد قابـل  شـويم كـه  تعـد    به عبارتي پس از تدريس متوجـه مـي  . اند از حد انتظار فهميده

همـه  . انـد، مشـكل دارنـد    ها هنوز در بسياري از مباحثي كه آموزش ديـده  توجهي از آن

  ). 1998، 1باليت(اند  ها بيانگر آن است كه به فهم واقعي دست نيافته اين

تـوانيم   ، چگونه مـي » فهميدن چيست؟«شود كه اساساً  ها مطرح مي حال اين پرسش

آموزان چه چيزهايي را بايد بفهمنـد؟   و اصوالً دانشآن را پرورش داده و ارزشيابي كنيم 

هاروارد بـا اسـتفاده از پـروژه     دانشگاه  2ها محققان پروژه صفر براي پاسخ به اين پرسش

توانند قوه  چارچوبي را ارائه دادند كه با استفاده از آن معلمان مي» تدريس براي فهميدن«

ه با استفاده از چارچوب  پـروژه مـذكور،   در اين مطالع. آموزان را ارتقاء دهند فهم دانش

ريزي شد و بر آن اسـاس   دانشگاهي برنامه اجراي برنامه درسي سير تاريخ هنر دوره پيش

  .آموزان تدريس شد به دانش

آن است كه  پاسخ قطعي به اين سوال  3ترين مشكل در تدريس براي فهميدن عمده

هاي آن و تفـاوتش   توانيم به ويژگي در واقع تنها مي. وجود ندارد» فهميدن چيست؟«كه 

                                                           
1. Blyte 

2. project zero 

3. teaching for understanding 
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  …بر» تدريس براي فهميدن«تأثير آموزش مبتني بر 

دانند كه دانش  آموزان چيزي را مي توانيم بگوييم دانش هنگامي مي. اشاره كنيم 1با دانستن

هاي معلم پاسخ  آموز به پرسش به عبارتي هنگامي كه دانش. يا مهارتي را به ما ارائه دهند

ن نوعي قطعيـت وجـود دارد،   به عبارتي در دانست. »داند مي«توانيم ادعا كنيم كه  مي ،دهد

آمـوز ممكـن اسـت     كـه دانـش   به كالمي ديگر با آن. اما در فهميدن قطعيت وجود ندارد

توانيم با صراحت بگوييم كه وي همه چيز را در آن  برخي از نكات را دريافته باشد، نمي

تـري بـراي انجـام وجـود دارد و      مبحث ويژه فهميده است زيرا هميشه تكاليف پيچيـده 

در فهميـدن،  . ها و كاربردهاي بسيار ديگري نيز وجود دارند كه بايد كشف شـوند  طارتبا

تـوان گفـت،    پس مي. فرد قادر است عملكردهاي متنوعي درباره يك موضوع انجام دهد

تر از دانستن است به عبارتي فهميـدن، فراسـوي دانسـتن اسـت      فهميدن مفهومي ظريف

  ). 2003،  3و لودن 2واالس(

فهميدن فرآينـدي غيـر   «: گويد مي) يكي از پژوهشگران پروژه صفر( 4زديويد پاركين

توانـد بـه آفـرينش و بـازآفريني      در ذهن است كه توسط آن فرد مـي  5خطي و مارپيچي

بـه عبـارتي در   . سـازد، بپـردازد   الگوهاي جديدي كه دانش قديم را به جديد مرتبط مـي 

ي حل مسائل نـوين  جديد برا يها توانند دانش قديم را در موقعيت فهميدن فراگيران مي

  ).15: 1993پاركينز، (» به كار گيرند

امـا اغلـب   . كننـد  قبل از شروع تدريس معموالً معلمان اقدام به تهيه طرح درس مي

: شـوند بـه عنـوان مثـال     بنـدي اهـداف رفتـاري محـدود مـي      ها به قالب ن طرح درسيا

در ايـن  . »ها حل كنند فاده از ماتريستوانند معادله دو مجهولي را با است آموزان مي دانش«

آمـوزان ايجـاد كنـد،     كند يك سري رفتارهاي آموزشي را در دانش شرايط معلم سعي مي

. شوند، توجه كنـد  ها مي بدون آن كه به رفتارهاي شناختي كه موجب بروز اين توانمندي

آمـوزان محـدود بـه پاسـخگويي بـه       در اين صورت پس از تـدريس، توانمنـدي دانـش   

                                                           
1. knowing 

2. Wallace 

3. Louden 

4. David Parkins 

5. Spiral 
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، 2و پـالمر  1ريتچـارت (ها از قبل مشخص شده اسـت   شود كه جواب آن هايي مي سشپر

كننـد   آموزان حجم بااليي از دانـش را در ذهـن ذخيـره مـي     به اين ترتيب دانش). 2006

نامـد   مـي  3ها را ذهن تعليم نايافتـه  گاردنر اين قبيل ذهن. كه آن را به كار گيرند بدون آن

براي فهميدن معلم بايد بيش از هر چيز به نحـوه تفكـر    اما در تدريس). 2006گاردنر، (

كـه بـدون    ييها در واقع معلم به جاي پافشاري بر انجام فعاليت. آموزان توجه كند دانش

كند فرهنگ تفكـر در كـالس درس    شوند، سعي مي تمركز بر اهداف فهميدن طراحي مي

لذا قبل از تهيه طـرح درس  . را ايجاد كند، تا درك و فهم فراگيران توسعه و پرورش يابد

آمـوزانم ايجـاد كـنم؟ در چـه      چه نوع تفكري را مايلم در دانش: بايد از خود سؤال كند

آموزان را در ايـن   كنند؟ اگر بخواهم قوه درك و فهم دانش شرايطي اين رفتارها بروز مي

ـ   بايد در ذهن آن ييها مبحث رشد دهم چه طرحواره ن ها ايجاد شود؟ قبل از ورود بـه اي

حوزه چه باورها و يا اعتقاداتي بايد در فراگيران ايجاد شـود تـا بـه درك موضـوع نائـل      

هـا بايـد بررسـي و مطالعـه      براي پيمـودن ايـن گـام   ). 2004، 5و والدي 4گيالن(شوند؟ 

چنين راهبردهايي از تـدريس   آموزان و هم بيشتري در مورد چگونگي كاركرد ذهن دانش

پروژه تدريس براي فهميدن، . شود، انجام دهيم ر فهم ميكه منجر به پرورش هر چه بيشت

دهـد كـه آموزشـگران را در     پردازيم، چارچوبي را ارائه مـي  كه در ادامه به تشريح آن مي

  .دهد عملي ساختن فرهنگ تفكر به هنگام اجراي برنامه درسي در كالس درس ياري مي

  

  سوابق موضوع و چهارچوب نظري پژوهش

هـاروارد بـه     هميدن توسط پژوهشگران پروژه صـفر دانشـگاه  پروژه تدريس براي ف

). 1998باليـت،  (آموزان بيش از شصت دبيرستان اجرا شد  مدت پنج سال بر روي دانش

كـاربردي   يهـا  محققان اين پروژه تالش كردند تا مفهوم فهميدن را تعريف كرده و جنبه

زمينـه انجـام شـد،    طـي مطالعـاتي كـه در ايـن     . آن را در كالس درس شناسـايي كننـد  

                                                           
1. Ritchart 

2. Palmer 

7. Unschooled mind  
4. Geelan 

5.Wildy 
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  …بر» تدريس براي فهميدن«تأثير آموزش مبتني بر 

، 1اين چـارچوب شـامل اهـداف فهميـدن    . چارچوب تدريس براي فهميدن شكل گرفت

توانـد   ايـن چـارچوب مـي   . باشد مي 4، ارزشيابي تكويني3، اهداف عملكرد2مباحث مولد

  . هايي كه مبتني بر اهداف فهميدن است ياري كند معلمان را در تدوين طرح درس

  ):1387 ،صفايي موحد(كند  ه تقسيم ميوي اهداف آموزشي را به سه دست

كه فراگيران بايد انجام دهند و  ييها اهدافي هستند كه نوع فعاليت: 5اهداف رفتاري -1

هاي برتر كه از سوي  حتي در طرح درس. كنند ها را دقيقاً تعيين مي و پيامدهاي آن

وزارت آموزش و پرورش در ايران جهت شركت در الگوهاي برتر تدريس انتخاب 

  . باشند ، اهداف آموزشي محدود به اين سطح از اهداف مي شوند مي

كنند، اما باز  ها را با اين دقت تعيين نمي اين اهداف فعاليت: 6اهداف حل مسئله -2

 . كنند هدف را دقيقاً از پيش تعيين مي

شوند،  شوند كه از پيش تعيين نمي به آن گونه اهدافي اطالق مي:  7پيامدهاي معنايي -3

ايـن اهـداف جنبـه تحميلـي ندارنـد،      . گيرند يان فعاليت شكل ميشوند، بلكه در جر نمي

شـوند،   يعني به واسطه نظريات متخصصان و افراد بيروني به محيط يادگيري تحميل نمي

بلكه روييدني و باليدني هستند و به واسطه مقتضيات و شـرايط يـك بافـت ويـژه و بـا      

ت كه معلم بايد با ذهنـي خـالي و   شوند و البته اين به آن معنا نيس د ميييتوافق جمعي تأ

به دور از هر گونه هدفي به استقبال محيط يادگيري برود، بلكه به عكس معلم بايد پيش 

 . ها را به محيط يادگيري تحميل نكند ها را بشناسد، اما آن ذهنيت

بـه عبـارتي   . گيرنـد  معنايي و حل مسئله شـكل مـي   يها اهداف فهميدن بيشتر در حوزه

است كه مـا بـيش از    ييها كننده مفاهيم، فرآيندها و مهارت در واقع تعين اهداف فهميدن

  . آموزان بفهمند همه تمايل داريم دانش

                                                           
1. understanding goals 

2. generative goals 

3. understanding performance 

4. ongoing assessment 

5. behavioral objectives 

5. problem solving objectives 

7. expressive outcomes 
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هـاي متعـددي بـراي رشـد قـوه فهميـدن        مباحث مولد، عمـق، معنـا، ارتبـاط و ديـدگاه    

اين مباحث در يـك يـا چنـد رشـته جـزء مفـاهيم مركـزي        . كنند آموزان ايجاد مي دانش

مباحـث مولـد معمـوالً بـراي     . پروراننـد  مفاهيم بسياري را در دل خـود مـي   باشند و مي

هـا   باشند و با محيط فرهنگي، اجتمـاعي و تجربيـات آن   آموزان جذاب و جالب مي دانش

دهنـد و فراگيـران را    هاي چندمنظوره ارائه مي آموزان فرصت ها به دانش آن. ارتباط دارند

اين . كنند ر مدرسه و خارج از مدرسه ياري ميدر مرتبط ساختن تجربيات پيشين خود د

  . توانند هر بار با عمق بيشتر و بيشتري كشف شوند مباحث مي

  

  1عملكردهاي فهميدن

آمـوز بايـد    البته دانش. آموزان در مدرسه نياز به تجربيات متنوع دارد دانش يادگيري

هـايي   بـدون فرصـت  ها كسب كند، اما  ها و كتاب دانش و اطالعاتي را از طريق سخنراني

متفاوت، يا راهنمايي از سـوي كارشناسـان و مربيـان     يها براي كاربرد دانش در موقعيت

 ييهـا  فعاليـت  ،عملكردهـاي فهميـدن  . توانند درك و فهم خود را رشـد دهنـد   ها نمي آن

در عملكردهاي فهميدن . دهند آموزان قرار مي ها را در اختيار دانش هستند كه اين فرصت

دهـي، گسـترش،    ايد فراسوي اطالعات داده شده، گام بردارند و با بـاز شـكل  فراگيران ب

فعاليت . استنباط كردن، به كارگيري و بازسازي دانش قبلي خود، چيزي جديد خلق كنند

آموزان از طريق آن بتوانند اطالعـات   از اين منظر بايد طوري طراحي شده باشد كه دانش

در واقـع  . فته و اطالعـات خـود را تعميـق كننـد    كسب شده را با شيوه جديد، به كار گر

آمـوزان را   عملكردهاي فهميدن همانند چراغي است كه جعبه سياه فرآينـد تفكـر دانـش   

  .سازد مبدل مي 2تيروشن و آن را به تفكر قابل رؤ

هـاي   مشـغولي  آمـوزان همـواره يكـي از دل    ارزيابي يـادگيري دانـش  : ارزشيابي تكويني

ر سـنتي ارزشـيابي تكـويني معلمـان در دوره متوسـطه در هـر       به طو. معلمان بوده است

                                                           
استفاده شده به » عملكرد«و هر جا كه از » برنامه درسي اجرا شده«استفاده شده به معناي » آموزش«در اين مقاله هر جا كه از واژه  .1

 .است» درسي تجربه شدهبرنامه «معناي 

2. visible thinking 



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 45

  …بر» تدريس براي فهميدن«تأثير آموزش مبتني بر 

فراگيـران   يها هاي مكرر است و هدف آن تعيين ميزان آموخته نيمسال محدود به آزمون

در . اما در رويكرد تدريس براي فهميدن مفهوم ارزشيابي فراتـر از امتحـان اسـت   . است

خدمت پرورش قوه فهم  شود و در واقع ارزشيابي كمك بنيادي به يادگيري محسوب مي

در ايـن نگـاه، ارزشـيابي تكـويني در واقـع فرآينـد آمـاده سـاختن         . آموزان اسـت  دانش

از ايـن  . باشـد  تـر مـي   هاي صريح براي ورود به مرحله پيشرفته آموزان توسط پاسخ دانش

هـاي ارزيـابي و دوم ارائـه     ، ايجـاد مـالك   اول: ه داردهـ منظر ارزشـيابي تكـويني دو وج  

هاي ارزيابي بايد در جهت نيل به اهداف و عملكردهاي فهميدن متمركز  الكم. بازخورد

آمـوزان از انتظـارات    آموزان ارائه شود به طوري كه دانش بوده و به طور صريح به دانش

بازخوردهـا گـاه از طـرف    . ها به طور شـفاف آگـاه باشـند    معلم در مورد عمكردهاي آن

كـه از او    هنگـامي (آمـوز بـه خـودش     دانـش آمـوز، و گـاه از طـرف     آموز به دانش دانش

آمـوز ارائـه    و زماني از طرف معلم به دانش) خواستيم تا كارهاي خود را ارزيابي كند مي

  .شود مي

  

  معرفي طرح اجراي برنامه درسي در كالس درس سير تاريخ هنر

اي كه بر روي انواع اهداف و محتواي درسـي انجـام پـذيرفت     در اين پژوهش با مطالعه

شناسـايي و بررسـي عناصـر مـؤثر در توسـعه و      «: ف زير براي فهميدن استخراج شدهد

  .»گيري هنر دوران باستان شكل

شود اين هدف به صـورت كلـي بيـان شـده و ابعـاد آن بايـد        طور كه مالحظه مي همان 

معلم از قبل عناصـر را بـه صـورت رفتـاري مشـخص      . آموزان كشف شود توسط دانش

گـر را   كند و خود نقشـي هـدايت   آموزان واگذار مي ا به عهده دانشكند، و اين امر ر نمي

نفر از دبيران هنر انجام شد، مبحث چگـونگي توسـعه و    4با مشورتي كه با . كند ايفا مي

گيري هنر در دوران باستان به عنوان مبحث مولد و كليـدي در كتـاب سـير تـاريخ      شكل

  . هنر انتخاب شد
آموزان خواسته شد تا انشـايي در   ه آزمايش، از دانشدر ابتداي اولين جلسه در گرو 
سند، پس از آن از ده يبنو» گيري فرهنگ و هنر در باستان چگونگي توسعه و شكل«مورد 
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در زمـاني كـه   . آموزان خواسته شد تا انشاي خود را بـراي كـالس بخواننـد    نفر از دانش
آمـوزان، عـواملي كـه در     كردند، دو نفـر از دانـش   آموزان انشاي خود را قرائت مي دانش

بعد از اين مرحله حدود . كردند شد را بر روي تخته يادداشت مي توسعه هنر نام برده مي
در جلسـه بعـد معلـم بـا     . پانزده دقيقه پيرامون مبحث تدريس شده بحث و گفتگو شـد 

داد  گيري هنر را نشان مي اي كه ارتباط عناصر مختلف در شكل آموزان شبكه كمك دانش
تـا پايـان آخـرين جلسـه     (ها مجدداً در ابتداي هر جلسه  اين شبكه. س رسم كرددر كال
آمـوزان ضـمن بحـث و گفتگـو بـا       شد و هر بار دانـش  بر روي تخته رسم مي) آزمايش

در انتهـاي آزمـايش ايـن    . كردنـد  هدايت معلم عناصر ديگري را به آن اضافه و يا كم مي
  . تنظيم و كامل شد 1نمودار آموزان و معلم به صورت  شبكه با كمك دانش

   

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  ها با يكديگر گيري هنر و تمدن باستان و ارتباط آن عناصر مؤثر در شكل:  1مودار ن

بـه  . عملي نيز اسـتفاده شـد   يها آموزان، از فعاليت براي تقويت بينش و تفكر دانش

جهـت   آمـوزان  اين ترتيب كه با هماهنگي مديريت مدرسه يك جلسـه آموزشـي دانـش   

قبـل از بازديـد از مـوزه،    . براي بازديـد رفتنـد  ) موزه باغ هنر(به موزه هنر   گردش علمي

بايستي در اين گـردش علمـي انجـام دهنـد، از      كه مي ييها اهداف و انتظارات و فعاليت

برداري از مشاهدات، پرسش از مسئوالن و گزارش از آن، پيشـنهاد بـراي    جمله يادداشت

وضعيت آب وهوا، 

گياهان (محيط زيست 

؛ موقعيت )و جانوران

نگارگري از 

انگياهان و جانور  

 مهاجرت اقوام

 ارتباط ملل

 موقعبت تجاري

اديان و 

اعتقادات 

ساخت و توليد 

تمثيل هاي 

 مذهبي

 شناسايي عناصر موثر در شكل گير در شكل گيري هنر و تمدن باستان
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در فعــاليتي ديگــر از . هــا شــرح داده شــد فضــاي مــوزه بــه آنســازي و طراحــي  بهينــه

فروشي بازديد كننـد و   هاي عتيقه آموزان خواسته شد تا با دوستان خود از فروشگاه دانش

اي ثبت  هاي خود را در دفترچه برداري نمايند و گزارش ها عكس در صورت امكان از آن

زل اشيا  و يا ظروفي عتيقه دارند در آموزان خواسته شد اگر در من چنين از دانش هم. كنند

كـه مـورد اسـتقبال     ييهـا  كـي ديگـر از فعاليـت   ي. ها در كالس صـحبت كننـد   مورد آن

هنـد و  (دوران باسـتان   يهـا  آموزان قرار گرفت ساخت كلكسيون تصاوير مجسمه دانش

هـا را در بحـث و گفتگوهـاي كالسـي بـراي بررسـي        هـا آن  ايـن كلكسـيون  . بود) چين

  .آثار هنري دوران باستان بسيار كمك كردهاي  ويژگي

آموزان خواسته شد تا كارهـاي يكـديگر و خـود را     براي ارزشيابي تكويني از دانش

هـا توضـيحات الزم    اما قبل از آن در مورد چگونگي ارائه بـازخورد بـه آن  . ارزيابي كنند

مطلوب را نيز  آموز از كيفيت كار، وضع دانش بازخوردها عالوه بر آگاه ساختن . داده شد

كرد تا فاصله وضع موجود و مطلـوب   آموز كمك مي اين امر به دانش. ساخت  روشن مي

مانند (بازخوردها  گاهي به صورت رسمي و از قبل طراحي شده بود . را به وضوح ببيند

شد  و زماني ديگر به صورت غيررسمي ارائه مي) داد هنگامي كه فراگير كاري را ارائه مي

ارائـه بازخوردهـا از   ). آموزان در يك بحـث كالسـي   به اظهارنظرهاي دانش مانند پاسخ(

چنـين   هـم . آمـوزان در بهبـود كيفيـت كارهـا نقـش زيـادي داشـت        سوي معلم و دانش

هـا از مـوزه،    ارائـه گـزارش  : دادنـد ماننـد   آموزان انجام مي كه دانش يمختلف يها فعاليت

هـاي كالسـي،    و بحـث ) د و چـين هنـ (دوران باسـتان   يها كلكسيون تصاوير از مجسمه

آموزان هنگام ارائه بازخورد، مسئله را از وجوه مختلـف بررسـي    شد تا دانش موجب مي

  .كنند

  هاي موردنظر پرسش

آموزاني كه با استفاده از چارچوب پـروژه تـدريس بـراي فهميـدن آمـوزش       آيا دانش) 1

اند عملكـرد بهتـري    ديده آموزاني كه به شيوه مرسوم آموزش اند در مقايسه با دانش ديده

  ؟ دهند در آزمون سنجش دانش از خود نشان مي
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آموزاني كه با استفاده از چارچوب پـروژه تـدريس بـراي فهميـدن آمـوزش       آيا دانش) 2

اند عملكـرد بهتـري    آموزاني كه به شيوه مرسوم آموزش ديده اند در مقايسه با دانش ديده

  دهند؟  در آزمون تحليلي از خود نشان مي

آموزاني كه با اسـتفاده از چـارچوب پـروژه تـدريس بـراي       آيا ماندگاري ذهني دانش) 3

انـد،   آموزاني كه به شيوه مرسوم آموزش ديده اند در مقايسه با دانش فهميدن آموزش ديده

  بيشتر است ؟

  روش پژوهش

جايي كه  اما از آن. آزمايشي است يها اين تحقيق با توجه به اهداف آن از نوع شيوه

دهي  بندي و سازمان افته بودند و پژوهشگران اختياري در كالسي ها از قبل سازمان السك

پـذير   ها به صورت تصادفي امكـان   كنندگان در كالس ، قرار دادن شركت مدارس نداشتند

آزمون بـا گـروه    آزمون، پس اين، پژوهش به صورت شبه آزمايشي با طرح پيش نبود، بنابر

  .ي صورت گرفتكنترل بدون گمارش تصادف

بر اساس چـارچوب پـروژه   ) 1در اين پژوهش آموزش با دو سطح : هاي پژوهش متغير

آموزش مرسوم به عنوان متغير مستقل و پيشـرفت تحصـيلي   ) 2تدريس براي فهميدن و 

  . در درس هنر به عنوان متغير وابسته استفاده شده است

هاي دخترانـه منطقـه ده    رستانكليه هن جامعه آماري: گيري روش نمونهنمونه و جامعه، 

اين منطقـه پـنج هنرسـتان دخترانـه      .باشد مي 1387-1388شهر تهران در سال تحصيلي 

دو هنرستان به تصادف انتخاب شد كه يكي گروه شاهد و ديگري گـروه آزمـايش   . دارد

آموز و گروه شاهد دو كالس با  دانش 44گروه آزمايش شامل دو كالس با . قرار داده شد

  . بودند) نقاشي(آموز در رشته هنر  نشدا 46

شاهد و  يها به گروه. اجرا شد 1387اين تحقيق به مدت هفت هفته از اوايل بهمن 

. شـد  ك جلسه در هفته  درس سير هنـر در تـاريخ آمـوزش داده مـي    يآزمايش هر كدام 

در مـدارس گـروه   . بود) چين(مباحث مورد آزمايش هنر شبه قاره هند و هنر شرق دور 

براي آماده سـازي  . هد و آزمايش دبيران مستقل اجراي برنامه درسي را برعهده داشتندشا
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طراحـي و  )  هر جلسه يك سـاعت  (اي  دبير گروه آزمايش يك دوره آموزش چهار جلسه

  . مند نشد اجرا شد و دبير گروه شاهد از اين آموزش بهره

  : ن استفاده شدآزمو چهارآوري اطالعات از  در اين پژوهش براي جمع: ابزار

آزمون از دو  اين آزمون يك هفته قبل از شروع آزمايش به عنوان پيش:  آزمون پيش)  الف

ايـن آزمـون شـامل پـانزده سـوال      . گروه شاهد و آزمايش به طور همزمـان گرفتـه شـد   

الزم براي تـدريس مباحـث مـورد آزمـايش      يها اي براي سنجش پيش دانسته گرينه چند

ز روايي محتوايي آزمـون از نظـرات هشـت دبيـر اسـتفاده گرديـد و       براي اطمينان ا. بود

  . به دست آمد 82/0نباخ براي پايايي اين آزمون وضريب آلفاي كر

اي و كامل كردني  سوال چند گرينه 30اين آزمون متشكل از  : آزمون سنجش دانش) ب

ها  و اصالح آن نفر از دبيران هنر براي طراحي 10براي تعيين روايي محتوايي آن از . بود

  .به دست آمد 85/0ضريب پايايي اين آزمون با روش آلفاي كرونباخ . استفاده شد

آمـوزان خواسـته شـد تـا در مـورد موضـوع        در اين آزمون از دانـش :  آزمون تحليل) ج

جـايي   از آن. خـط بنويسـند   20انشايي در حدود » عناصر مؤثر در توسعه هنر و فرهنگ «

ت تأثير مصححان قرار داشت، از شـاخص پايـايي مصـححان    كه تصحيح اين آزمون تح

هـاي   برگه به طـور تصـادف از گـروه    20به اين ترتيب كه . شد براي اين آزمون استفاده

بـراي  . هـا را تصـحيح كردنـد    آزمايش و شاهد انتخاب و دو مصحح به طور مسـتقل آن 

استفاده شـد  پيرسن  cاز ضريب توافقي  مصححان تعيين ضريب همبستگي بين دو گروه

   .بود دار معنا 01/0و در سطح  81/0كه مقدار اين ضريب 

آموزان، پس  براي سنجش ميزان ماندگاري ذهني دانش :مجدد ، دانشآزمون سنجش) د

آمـوزان گرفتـه    از پنج هفته بدون اطالع قبلي آزمون سنجش دانش براي بار دوم از دانش

  . شد

  

  نتايج
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، دانـش، عملكـرد   )هـا  پـيش دانسـته  (زمـون  آ براي بررسي و مقايسه نمرات پـيش 

هـاي مسـتقل    گـروه  tهاي آزمـايش و شـاهد از آزمـون     تحليلي و ماندگاري ذهني گروه

هاي آزمايش  هاي گروه براي اجراي اين آزمون ابتدا آزمون همگني واريانس. استفاده شد

هـا از   مونمربوط به اين آز Fكه سطح معناداري آماره  با توجه به آن. و شاهد بررسي شد

ها پذيرفتـه شـد و بـا ايـن فـرض       ، فرض صفر مبني بر همگني واريانس بيشتر بود 05/0

  .به دست آمد 4،3،2،1هاي مستقل به شرح جداول  گروه tهاي  نتايج آزمون
  

  

 هاي آزمايش و  گروه) ها دانسته پيش (آزمون  هاي مستقل بين پيش گروه tآزمون :  1جدول 

  ر تاريخشاهد در درس سير هنر د 

  هاي  شاخص

  آماري

  ها گروه

n 

___  

X 

S df t 

سطح 

 معناداري

% 95فاصله اطمينان 

 ها براي اختالف ميانگين

  88 48/3 22/12 44 آزمايش

 

24/0 05/0 )54/1     99/0 -( 

 46/2 95/11 46 شاهد

  

 tاز مقـدار  ) 24/0(محاسـبه شـده    t، )1(شود در جـدول   طور كه مالحظه مي همان

لـذا فـرض   . درصـد كمتـر اسـت    5و احتمال خطاي  88با درجه آزادي ) 96/1(ني بحرا

الزم  يهـا  صفر مبني بر عدم وجود تفاوت بين دو گروه آزمايش و شاهد در پيش دانسته

  .براي آموزش مباحث مورد آزمايش پذيرفته شد
  

  هاي آزمايش و شاهد  نتايج آزمون كسب دانش بين گروه: 2جدول 

  در تاريخدر درس سير هنر 

هاي  شاخص

 آماري

  ها گروه

n 

___  

X 

S df t 

سطح 

 معناداري

% 95فاصله اطمينان 

براي اختالف 

 ها ميانگين
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  88 74/1 40/17 44 آزمايش

 

35/8 05/0    )75/5    54/3( 

 27/3 76/12 46 شاهد

 

 88درجـه آزادي   با )96/1( بحراني tاز ) 07/1( محاسبه شده  tنيز ) 2(در جدول 

لذا فرض صفر مبني بر عدم وجود تفاوت بين دو . درصد كمتر است 5احتمال خطاي  و

بـه عبـارتي بـين عملكـرد دو     . شـود  پذيرفته مي ، گروه آزمايش و شاهد در آزمون دانش

 گروه آزمايش و شـاهد در آزمـون دانـش از نظـر آمـاري اخـتالف معنـاداري مشـاهده        

  .شود نمي
  

  هاي آزمايش و شاهد در درس سير هنر در تاريخ گروه نتايج آزمون تحليل بين:  3جدول 

  شاخصهاي آماري 

  

 ها گروه

  

n 

  

___  
X 

  

S 

  

df 

  

t 

  سطح

 معناداري

فاصله اطمينان 

براي اختالف % 95

 ها ميانگين

  88 13/3 02/18 44 آزمايش

 

07/1 05/0  

)38/1   69/0 -( 

 61/1 67/17 46 شاهد

  

با درجه ) 96/1(بحراني  tاز مقدار ) 35/8(حاسبه شده م t، مقدار )3(با توجه به جدول 

لذا فرض صفر مبنـي بـر عـدم وجـود     . درصد بيشتر است 5و احتمال خطاي  88آزادي 

ايـن مسـئله حـاكي از آن اسـت كـه      . شود هاي آزمايش و شاهد رد مي تفاوت بين گروه

يدن آمـوزش  آموزاني كه با استفاده از چارچوب تدريس براي فهم متوسط عملكرد دانش

آموزاني كه با روش مرسوم آموزش ديده بودند در آزمون  ديده بودند در مقايسه با دانش

  . تحليل، بيشتر است

  هاي آزمايش و شاهد در درس تاريخ هنر نتايج آزمون ماندگاري ذهني بين گروه:  4جدول 
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  هاي آماري شاخص 

         

 ها گروه

  

n 

  

___  
X 

  

S 

  

df 

  

t 

ســـــــطح 

 معناداري

بـراي  % 95له اطمينـان  فاص

 ها اختالف ميانگين

  88 96/1 14/16 44 آزمايش

 

76/7 05/0  

    )59/4   72/2( 

 46/2 48/12 46 شاهد

با درجه ) 96/1(بحراني  tاز مقدار ) 76/7(محاسبه شده  t، مقدار )4(با توجه به جدول 

بـر عـدم تفـاوت    لذا فرض صفر مبني . درصد بيشتر است 5و احتمال خطاي  88آزادي 

اين مسـئله حـاكي از آن اسـت كـه متوسـط      . شود هاي آزمايش و شاهد رد مي بين گروه

آموزاني كه با استفاده از چارچوب تدريس بـراي فهميـدن آمـوزش ديـده      عملكرد دانش

آموزاني كه بـا روش مرسـوم آمـوزش ديـده بودنـد در آزمـون        بودند در مقايسه با دانش

  . ماندگاري ذهني، بيشتر است

  

  تعيين اثر در آزمون تحليل

حاصـل از تغييـر در    يهـا  از مفهوم اندازه اثر براي توضيح ميزان بزرگنمايي يافتـه 

اثربخشـي روش آمـوزش بـر اسـاس چـارچوب پـروژه       . شود رفتار آموزشي استفاده مي

نمـودار  (انحـراف معيـار اسـت     42/1آمـوزان   تدريس براي فهميدن در قوه تحليل دانش

  ). 1شماره 

  :رمول تعيين اثر عبارت است ازف

ES= ( ميانگين گروه آزمايش -ميانگين گروه كنترل  انحراف معيار : (

ES= ( 76 /12-40/17  ) : 27/3  = 42/1  
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 49/1اثربخشي شيوه تدريس با استفاده پروژه تدريس براي فهميدن در ماندگاري ذهنـي  

  .انحراف معيار است

ES= ( ميانگين گروه آزمايش -يانگين گروه كنترلم  انحراف معيار : (

ES= ( 48/12-14/16 ) : 46/2  = 49/1  

 گروه كنترل

 گروه  آزمايش

دامنه تغييرات نمره:  1نمودار شماره   

مين صدك90  
 آموزان تعداد دانش

42/1 اندازه اثر  
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  بحث درباره نتايج

آموزان گـروه آزمـايش در تحليـل و ارتبـاط      نتايج اين پژوهش نشان داد كه دانش

اين نتيجه با نتـايج پژوهشـگران   تر از گروه شاهد بودند كه  مسائل به طور معناداري قوي

آموزان در  كه دانش از طرفي با توجه به آن. خواني دارد هم» تدريس براي فهميدن«پروژه 

ها به طور معناداري  كنند، ماندگاري ذهني در آن اين شيوه خود اقدام به ساخت دانش مي

عنـاداري  از گروه شاهد بيشتر است، اما در آزمون سنجش دانش بين دو گـروه تفـاوت م  

اين نتيجه مؤيد اين نكته است كه اگر آزمـون در سـطح دانـش برگـزار شـود بـين       . نبود

انـد، تفـاوت    آموزاني كه با شيوه مرسـوم و فعـال آمـوزش ديـده     عملكرد دو گروه دانش

معناداري وجود ندارد؛ اما اگر آزمون سطوح باالي يادگيري مانند توانايي سـازمان دادن،  

شيابي را بسنجد، گـروه آزمـايش عملكـرد بهتـري از خـود نشـان       تجزيه و تحليل و ارز

  .دهد مي

  

 

  

 گروه  آزمايش

دامنه تغييرات نمره:  2نمودار شماره   

49/1 اندازه اثر  

مين صدك91  

آموزان تعداد دانش  

 گروه كنترل
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