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الکترونیکی و تدریس به روش کارگاهی در  تأثیر محتوای
 یادگیری و یادداری درس ریاضی

 1علیرضا بادله

 89/80/0936تاریخ پذیرش:  80/08/0931تاریخ وصول: 

 چکیده
محتوای الکترونیکی آموزشی و روش تدریس کارگاهی بر  کارگیریبهتأثیر  مطالعة حاضر با هدف مقایسة

ه است. این پژوهش از شهرستان البرز انجام شد س ریاضی پایة سوم ابتدایی پسرانةیادگیری و یادداری در
، آماری پژوهش ون برای سه گروه نمونه بود. جامعةپس آزم-آزمونبا طرح پیش آزمایشینوع شبه

آزمایشی(، سه شبهانتخابی ) ه با توجه به نوع روشسوم ابتدایی بودند که از این جامع آموزان پایةدانش
با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب  برای هر کالس، آموزدانش 08سوم ابتدایی شامل  الس پایةک

با فاصله  آزمون و آزمونپس، آزمونپیش)شدند. اطالعات این تحقیق از برگزاری سه آزمون ریاضی 
از آمار  هاداده برای تحلیلشد؛  آوریجمعآموزان هر کالس از دانش بیندر  (زمانی مشخص برای یادداری

آزمون  ،هادادهو آمار استنباطی )بررسی نرمال بودن  (گرایش مرکزی و پراکندگی هایشاخص)توصیفی 
 هاکوواریانسون برای بررسی یکنواختی آزمون کرویت موچلی و مقادیر اپسیل اسمیرنوف،-کولموگروف

یکی و وناستفاده از محتوای الکتر که ن دادنشا هایافته شد. استفاده (هافرضیهمستقل برای بررسی  tآزمون و 
سوم ابتدایی  آموزان پایةادگیری و یادداری درس ریاضی دانشتدریس به روش کارگاهی در افزایش ی

 .شودمیآموزان دانشافزایش سطح یادگیری و یادداری  موجب و است مؤثر

هی، یادگیری و کارگابه روش تدریس  یکی، تدریس سنتی،نومحتوای الکتر کلیدی: واژگان
 یادداری

                                                           

 Alireza.Badeleh@gmail.com (مسئول نویسنده)استادیار علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان  .0



 69تابستان ، چهل و چهارم، شماره سیزدهمسال  شناسی تربیتی،روانفصلنامه                                            231

 مقدمه
 در که افرادی است. 0سواد ریاضی از مندیبهره ستلزم، مویکبیست قرن در زندگی

 روزمره هایفعالیت از برخی در نکنند، کسب ریاضی را در الزم هایشایستگی ،مدرسه

 که اندداده نشان مطالعات زیادی شد. خواهند روروبه مشکالتی با خود شغلی و زندگی

 مورد ریاضی هایمهارت بر نفر یک نفر، چهار از هر آمریکا در سالبزرگ جمعیت بین

، گری) هستند 0ریاضیسواد مافراد، ک این درواقع که ندارد تسلط ششم پایة انتظار برای
 (.0800، 9و بالی ، ناجنتهورد

یهی عقلی، بد یکی از علوم منطقی و دانشی که به مدد قوانین و اصول مثابهبهریاضیات 
 دهدمیسیر  ایگسترهفعالیت عقالنی و منطقی ذهن آدمی را در  است، حوزة بررسیقابل

مبنای اصولی که  ،کندمیعالم خلقت را کشف  هایناشناختهاصول و  ،آن که به واسطة
ریاضیات را چه علمی کلی و عام  .گیردمینیز قرار  ترتخصصیتفسیر بسیاری از علوم 

خاص  هایویژگیو چه به معنای علمی خاص با  یابدمییر علوم ارتباط بدانیم که با سا
بسیاری از  ،از مفاهیم است که آدمی از بدو تولد ایگسترهبدانیم، صاحب اجزا و  خودش

آن  بیند،میمادر را  ، اجزای بارز تصویر کلی چهرةکه نوزاد آنجاییرا به همراه دارد.  هاآن
که مقدار،  شتابدمی، به ادراک جهانی شناسدبازمیمایز مت هایرنگاز  ایصفحهرا در 

 آن هستند. مفاهیمی همچون عدد، بزرگی، جدانشدنیاندازه، پهنا، سطح و حجم اجزای 
استدالل، حل مسئله، مقایسة  کوچکی، تساوی، جمع و تفریق، ضرب و تقسیم، قدرت

 جدانشدنیاجزای  توانندمیها در ابعاد طول، عرض، ارتفاع، سطح، حجم و... همه اندازه
 .(0881، 4جی دبلیولرنر ) باشندعلم ریاضی 

شاگردان و درگیر  کردنفعال  ،ابتدایی هایدورهآموزش ریاضی در  هایشیوهاز 
نسبت به درس ریاضی با استفاده از  هاآن ةدر یادگیری و باال بردن انگیز هاآننمودن 

با رشد  چراکه ؛است 6آموزشی هایهرسانو کاربست  1یادگیری-نوین یاددهی هایشیوه

                                                           

1. numeracy 

2. innumeracy 

3. Geary, Hoard, Nugent & Bailey 

4. Lerner JW 

5. teaching-learning 

6. educational media 
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ارضاء  ،آموزان را به یادگیری پایدارنیاز دانش ،سنتی تدریس هایروشعلم، دیگر  ةفزایند
روش تدریس فعال و پویا و  ،دارند سروکارنخواهد کرد. کسانی که با روانشناسی 

اریف در انباشتن قواعد و تع ،آموزش ریاضیات چراکه کنند،میمحور را پیشنهاد کودک
، ملموس، همراه با آزمایش و عمل، 0، بلکه جریانی است شهودینیستذهن شاگردان 

 (.0911 )بهروش، گیرینتیجهکشف و 
 0و راهبردهای طراحی هارهیافتآموزشی آن است که  مسائل نظرانصاحب ةتوصی

علم  ةو سازند تولیدکنندهرا  آموزدانشطوری صورت گیرد که بتواند  ،درسی هایبرنامه
کمتر بیشتر » شعار ،صرف. در همین راستا در آغاز قرن حاضر کنندةدریافتنه  ،بار آورد

را کمتر منتقل کن و بیشتر روش  هادانش» که، به این معنا است طرح شده، م«تاس
تبدیل دانایی به توانایی، الزم  منظوربه چراکه، «هو تولید دانش را افزایش بد 9سازیمفهوم
عاملی که انقالب بزرگی در  .کندنقش فعالی را در فرآیند یادگیری ایفا  ،آموزدانشاست 

 .استتدریس و یادگیری به پا کرده است، استفاده از رایانه در امر تدریس و یادگیری 
به آموزش  ،و معموالً به آن گرددبرمیچهل سال قبل  کاربرد رایانه در آموزش به ةتاریخچ

 (.0900)احدیان،  شودمیاطالق  4محورکمک رایانه و یا آموزش رایانه
محیط مختلف،  هایویژگیبرای افراد متفاوت با  توانمیبا آموزش الکترونیکی 

از  تواندمی ،طراحی شده باشد خوبیبهاگر این محیط کرد. مطلوب یادگیری را ایجاد 
دانش ، در فراخوانی کندطریق رمزگذاری دوگانه، فرایند بازخوانی را تسهیل و تقویت 

کمک کند )عالمی،  ،حل مناسب با استفاده از دانش موجودراه ةو در ارائ کندعمل  موقعبه
بخواند و بنویسد و  مداوم طوربهسنتی، فرد مجبور است  ةبه شیو یادگیری در (.0911
مزبور، با فراهم کردن محیطی  هایآوریفن کارگیریبه ، امااست طرفهیک تقریباً ،ارتباط

های آموزشی نظام ناکارآمدی توانسته است بسیاری از ،م با تعامل باالی فراگیرانغنی و توأ
اساسی در نظام آموزشی به وجود آورد. از جمله این  هایدگرگونیو  کندگذشته را رفع 
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2. designapproaches 

3. conceptualization 

6. computer-based learning 
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فراهم بودن فرصت ، وریبهرهآموزشی، بهبود عملکرد و  هایهزینهبه کاهش  توانمیمزایا 
 (.0880 ،0کرد )رندی نش، اشارهدا روزآوریبه

به درک مطلب و  تواندمی، 0ایچندرسانهآموزش مبتنی بر  که انددادهنشان  هاپژوهش
 ترکیب تعاملی شدة درواقع ایچندرسانه (.0883 ،9آموزان کمک کند )کپلیادداری دانش

که با  استکامپیوتری  هایسازیشبیهمتن، صدا، تصویر، فیلم، انیمیشن )پویانمایی( و 
تولید  ویژة افزارهاینرمآموزشی، با استفاده از  هایپیام مؤثرانتقال  منظوربهدف خاصی، ه

 (.0931)عباسی،  شودمیمناسب به مخاطبان ارائه  افزارهایسختو توسط 
اول،  دست واصلی  هایموقعیتتوجه به فراهم بودن  با 4در روش تدریس کارگاهی

محیط کارگاهی  ازآنجاکه است. بخشلذت یادگیری برای فراگیران-فرایند یاددهی
متشکل از ابزار و وسایل متنوع آموزشی که بعضاً توسط یادگیرندگان و گاهی نیز توسط 

 ،فراگیران را در فرایند یادگیری و یادداری ،؛ همین امرشودمیمربی ساخته و پرداخته 
ی و آموزش در در نتیجه یادگیراست؛ قابل لمس  که برای فراگیر کندمیدرگیر عملی 

دی افراد تعدا گردهمائیکارگاه آموزشی عبارت است از  .پذیردمیسطوح باال انجام 
 هایمهارت افزایش وشغلی  مسائل آموزشی ةمنطقی در زمین کارپیدا کردن راه منظوربه

که برای جلب مشارکت افراد از انواع فنون  و روشی است مبتنی بر حل مسئله شخصی
بر همین اساس در اینجا نیز سعی  ؛(0938 )حسینی، شودمیی استفاده تدریس و بحث گروه

 کارگاهی صورت گیرد. صورتبهتدریس در کالس درس است که شده 
 پیشرفت و خالقیت بر لوگو اثرات بررسی منظوربه که پژوهشی ( در0333) 1سوبهی

 هایهارتم افزایش طریق از لوگو که دریافت داد، انجام اردنی موزانآدانش ریاضی

 .دهدمی افزایش را هاآن کالمی هایمهارتقیت و خال و ریاضی پیشرفت حل مسئله،
ویرجینیا نشان  منطقة 9دارس ابتدایی و متوسطه در ( در م0880) 6پژوهش مایر هاییافته
شده توسط معلمان در مقایسه با ، طراحیهای ویدئویی استاندارداستفاده از کلیپ که داد

                                                           

1. Randy 

2. multimedia 

3. Kppel 

4. workshop 
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6. Mayer, R 
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ی آموزش دیده بودند، پیشرفت تحصیل تنهاییبهکه با روش سنتی  آموزانیدانش
 را رایانه بر مبتنی هایآموزش ،(0880) 0اکانر و اسکری دهد.آموزان را افزایش میدانش

 انفرادی فرایند تسهیل سوگیرانه، و ذهنی هایقضاوت از پرهیز ارائه بازخورد فوری، در

 هایآموزش با مقایسهدر  یادگیرندگان، زشو انگی توجه افزایش دامنة آموزش، کردن

زمینة  در دهشانجام هایپژوهش .شمارندبرمی متنوع یادگیری، )محورمعلم (سنتی
 داشته را امکان این فراگیر وقتی که است آن از حاکیحواس مختلف،  راه از یادگیری

 08 تا تواندیمباشد،  داشته متقابل نیز، کنش ادگیریمحیط ی با و ببیند بشنود، که باشد

در پژوهشی تحت عنوان  ،(0808) 0الیوت بسپارد. خاطر به را اطالعات درصد
-آموزش مبتنی بر وب  تأثیربه  «ای در کالس سوم و پنجم و هشتم دبیرستانچندرسانه»

حاکی از آن بود  هایافتهآموزان پرداخت. انیمیشن با یادگیری علوم، زبان، خواندن در دانش
محمد،  متوسط و بهتر از عملکرد گروه گواه بود. ازحدبیش ،وه آزمایشیکه عملکرد گر

بودند که استفاده از محتوای آموزشی  القولمتفق( 0808) 9داسامی و گوین مانیندی
 را آموزش کیفیت و روش تکنیک، سبک، تواندمی ایچندرسانهالکترونیکی در غالب 

 افزایش فعال، یادگیری محیط و یادگیری برای را انگیزه تواندمیو همچنین  بخشد ارتقا

 هایکالسآموزان پژوهشی روی دانش ایمطالعه( در 0880) همکارانو  4کرامر .دهد
درسی سنتی برای آموزش  که برنامة آموزانیدانشبین پیشرفت  ایمقایسهچهارم و پنجم، 

بر استفاده از  با تأکید ایویژهدرسی  که برنامة آموزانیدانشنسبت به  ،کسرها داشتند
، هاآنآموزشی  که در دورة هاییآن ،نشان داد هایافتهانجام داد.  ،داشتند هاسازهدست

بود، از نظر آماری نمرات باالتری در امتحانات و  هاسازهتدریس با استفاده از دست 
 در دانشگاه آیووا پژوهشی(، 0808) 1ماکنیو پیشرفت تحصیلی کسب کردند. هایآموزش

در  یادگیری معنادار بین نتایج هایتفاوتوجود یا عدم وجود ف بررسی و مقایسة با هد
داده  محور انجاممبتنی بر رویکرد کتاب هایکالسو  تکنولوژیمبتنی بر علم،  هایکالس

خود از وسایل و  هایتدریسکه اگر معلمان در جریان  ه استبه این نتیجه رسیدو 

                                                           

1. Askeri & akaner, 

2. Elliot, S. 

3. Muhammad, R., Muninday, B., and Govindasamy, M. 

4. Cramer 

5. Maknew 
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-به عوامل مؤثر در فرایند یاددهی و کنندژی استفاده تکنولوو ابزارهای مبتنی بر علم 
و سطح یادگیری باشند تدریسی اثربخش داشته  توانندمی ،یادگیری آشنایی داشته باشند

( با بررسی جایگاه و 0808) 0کاین .خواهد شدفراگیران نیز از ماندگاری باالیی برخوردار 
 به و از دیدگاه معلمان پرداختیادگیری غنی در یادگیری علوم ریاضی  هایمحیطنقش 

، ضمن آموزشی غنی از وسایل آموزشی مناسب هایمحیطاین نتیجه رسید که کاربست 
موجب کاهش اضطراب یادگیری این رشته  ،الزم برای یادگیری در فراگیران ایجاد انگیزة

 .دهدمیافزایش  ایمالحظهقابلو میزان یادگیری فراگیران را در سطح  شودمیاز علم 
 آموزش ریاضی افزارنرم خصوص اثربخشی در (0909) هادزنتیجة پژوهش شیخ

 ارتقای بر ایرایانه هایآموزشتأثیر دهندة گرایی، نشانسازنده اساس رویکرد بر ابتدایی

 گلزاری .استمعمول مدارس  هایآموزش نسبت به آموزانپیشرفت تحصیلی دانش
 از استفاده و همچنین آموزشیکمک زارافنرم از استفاده که داد نشان (0909)

 روش تدریس سنتی با مقایسه در آموزاندانش افزایش یادگیری در نیز هاسازهدست

بررسی رابطه بین استفاده از » ( در پژوهش خود با عنوان0901) طاهری .است مؤثرتر
گرایانه در درس ریاضی مقطع و تدریس با رویکرد سازنده آموزشیکمکوسایل 

وسایل و مواد  کارگیریبهبه این نتیجه رسید که « مایی با پیشرفت تحصیلیراهن
س درس ریاضی، میزان یادگیری جدید در تدری هایروشو تدریس به  آموزشیکمک
در دانش  آموزیمهارتو باعث افزایش خالقیت و  دهدمیآموزان را افزایش دانش

و  هاسازهه و بررسی نقش دستوهشی جهت مطالع( در پژ0903) جاللی .شودمیآموزان 
ابتدایی به این  نجم دورةپ یادگیری و یادداری هندسه در پایة در آموزشیکمکوسایل 

که در آموزش و تدریس  آموزانیدانشیادداری آن دسته از  نیزنتیجه رسید که یادگیری و 
گروهی  در مقایسه با کردند،استفاده  هاسازهمجسم و دیگر دست آموزشیکمکاز وسایل 

در سطحی  هاآن یادگیری وکردند، در سطحی باالتر سخنرانی( کار ) سنتیکه به روش 
تأثیر استفاده از »، به بررسی ( با موضوع پژوهشی0903) پوردهقان بود. دارمعنی

بر  گرایانه و مقایسه آن با روش سنتیسازنده هایمحیطآموزشی در  هایسازهدست
 هایمحیط کارگیریبه که رسید، به این نتیجه «نمایییادگیری ریاضی سال سوم راه

                                                           

1. Kain 
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، در مقایسه با آموزش سنتی، (هاسازهدست) آموزشیکمککارگاهی برخوردار از وسایل 
و یادگیری مطلوبی را  دهدمیافزایش  ایمالحظهقابلدر سطح را میزان یادگیری فراگیران 

 استفاده تأثیر بررسی منظوربه وهشی( در پژ0938زارعی زوارکی و غریبی ) به دنبال دارد.

به این نتیجه  آموزاندانش و یادداری یادگیری در ریاضی آموزشی ایچندرسانه از
 پایة آموزاندانش یادداری و یادگیری بر ریاضی، آموزشی ایچندرسانه که رسیدند

ان ( در پژوهشی با عنو0938) و همکاراننوروزی  است. بوده تأثیرگذار ابتدایی چهارم
 پسر موزانآریاضی دانش درس یادداری و یادگیری میزان بر ایچندرسانهآموزش  تأثیر»

 به نفع آموزش از پس کنترل و آزمایش گروه دو که تفاوت اظهار داشتند ،«درخودمانده

 افزارنرم کمک به آموزش کلی، نمرة سطح در لذااست؛  یافته آزمایش افزایش گروه
 بوده روش سنتی از مؤثرتریادداری،  میزان در هم و یادگیریمیزان  در هم ایچندرسانه

( در پژوهشی با هدف کلی تعیین اثربخشی کاربرد 0938) همکارانعسگری و  است.
گرایی در کالس درس ریاضیات دورة راهنمایی ی تدریس مبتنی بر نظریة سازندههاروش

که با  روه آزمایشو پیشرفت تحصیلی گ مسئلهبه این نتیجه رسیدند که مهارت حل 
اند، از گروه کنترل که با روش گرایی آموزش دیدهی تدریس مبتنی بر سازندههاروش

، باالتر است. همچنین، میزان افزایش میانگین انددهیدسنتی( آموزش ) متداولتدریس 
داشت نگه وآموزان گروه آزمایش، از نظر یادگیری دانش و مفاهیم ریاضی نمرات دانش

شده و این افزایش، از نظر آماری  ترشیبزان افزایش میانگین نمرات گروه کنترل، آن، از می
 معنادار است.

محقق درصدد یافتن پاسخی برای با در نظر گرفتن موارد مطرح شده در این پژوهش 
پژوهشی است که آیا استفاده از محتوای الکترونیکی و تدریس به روش  سؤالاین 

 موزان پایه سوم ابتدایی تأثیر دارد؟آاری درس ریاضی دانشادگیری و یاددکارگاهی در ی
قرن محور و ، قرن داناییکیوستیبیعنی قرن  ،میکنیمقرنی که ما در آن زندگی 

 در این عصر که :گفت توانیم جرئتمشارکت دانش و تحول در امر اطالعات است و با 
آموزشی از طرفی به دلیل رشد  ، نظاماستجلو در حال حرکت  و بهبسیار شتابنده و متغیر ر

قابل و  متنوع یهاآموزشو از طرف دیگر به دلیل افزایش تقاضا برای  یآورفنعلم و 
الکترونیکی  یهاآموزشباید به سمت  ناچاربهفراگیران مستعد، خالق و پویا، به انعطاف 

موزشی آ عدالت ویادگیری و یادگیری موقعیتی  -جهت ارتقا بخشیدن به فرایند یاددهی
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یکی از دستاوردهای مهم  ،0محتوای آموزشی الکترونیکیکه بدیهی است  .کندحرکت 
محتوا از طریق متن،  ةارائ ،. در محیط آموزش الکترونیکیاستآموزشی نوین  یهاستمیس

 ،واقعی( یهاتیموقع)توصیف  9سازهاهیشب)پویانمایی( و  0صدا، فیلم، تصاویر متحرک
موضوعات درسی و ایجاد  ترجذاب ةباعث ارائ ،مبتنی بر تجربهعالوه بر ایجاد یادگیری 

لذا مقایسة روش تدریس فعلی )سنتی( و روش  ؛(0808 4)گوموس شودیمیادگیری معنادار 
تا مشخص  رسدیمتدریس کارگاهی و استفاده از محتوای الکترونیکی، ضروری به نظر 

نهایت،  در وبیشتر است؟  اهروشدر استفاده از کدام  شود که یادگیری و یادداری
حوزة تعلیم  اندرکاراندستبه آموزگاران، کارشناسان و  تواندیمی پژوهش حاضر هاافتهی

 و پرورش کمک کند. آموزش در 1و تربیت

  وشر
یکی ونبا استفاده از محتوای الکتر آموزش تأثیربررسی  ،هدف این پژوهش با توجه به اینکه

آموزان ادگیری و یادداری درس ریاضی دانشزایش یو تدریس به روش کارگاهی در اف
 آزمایشی است؛ هایطرح بهترین و معتبرترین روش برگزیده برای اجرای آن، انجام است،

وجود دارد از این روش  استفاده در هاییمحدودیت ،علوم انسانی در حوزة کهازآنجایی اما
 هایروشیکی از انواع ز اتصادفی انجام گیرد،  کامالً یانتخاب صورتبهباید که 

که برای انجام  شودمیاستفاده  (6تجربیآزمایشی )شبهنام شبه آزمایشی به هایپژوهش
 طرح لذا در این پژوهش از یط مدرسه و کالس درس کاربرد دارد؛ر محپژوهش د

گروه کنترل در این )شد.  استفاده کنترل گروه با آزمونپس – آزمونپیش آزمایشیشبه
 هایدوره، این (آموزان کالسی بودند که با روش سنتی آموزش دیدندنشتحقیق دا
به این صورت که در یکی از این  ؛هر هفته برگزار شددر ساعته  0 جلسة پنج درآموزشی 

ز گچ، تخته و کتاب و که در آن با استفاده ا ایشیوه با روش سنتی کار شد؛ هاکالس

                                                           

1. e-learningcontent 

2. moving pictures 

3. simulatorses 

4. Gumus 

5. Teaching & Training 

6. Quasi-experimental 
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پژوهشگر با فراهم نمودن  ،در کالس دوم د.سخنرانی بو صورتبهو  محوراصوالً معلم
... به امر تدریس و ساخته و از انواع محتوای الکترونیکی محققمحیطی تعاملی و غنی 

کالس هوشمند از  ،که در جریان یاددهی و یادگیری فراگیران این گروه آموزش پرداخت
وسایل متنوع درسه که مجهز به . کالس سوم با حضور در محل آزمایشگاه مشداستفاده 

آن بخش از محتوای درسی  بود، ، وسایل مجسم و دست اولهاسازهآموزشی از قبیل دست 
 .داده شدآموزش اضی سوم که از قبل تعیین شده بود، کتاب ری

 هایدبستانجامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پایه سوم ابتدایی  :هاآزمودنی
، حجم نمونه با توجه به است البرز شهردر  مشغول به تحصیل 39-34پسرانه سال تحصیلی 

 گیرینمونهنفر در سه کالس با استفاده از روش  68 ،پژوهش که شبه آزمایشی بود روش
به  به این صورت بود که ابتدا یک دبستان پسرانه هانمونهانتخاب  ساده انتخاب شدند. شیوة

دبستان  آموزیدانش قید قرعه انتخاب شد، سپس برای تعیین نمونة آماری از جامعة
تصادفی ساده  صورتبهآموزان مشخص و نفر به قید قرعه از بین دانش 68، به تعداد منتخب

 .نفره تقسیم شدند 08به سه گروه 
ساخته مربوط به چهار آزمون محقق از برای انجـام پژوهش حاضر :پژوهش ابزار

اول  آزمونپس، آزمونپیشاز:  اندعبارتدرس ریاضی استفاده شد. ابزارهای این پژوهش 
صوری و محتوایی آن توسط سرگروه آموزشی و  ساخته که رواییدوم معلم آزمونپسو 

 تائید شد. ،باتجربهچند معلم 
آموزان در دانش هایدانستهآگاهی از پیش منظوربه آزمونپیش سؤاالت :اجرا شیوة

درسی ریاضی سوم، شامل کتاب  0و  1، 6 هایفصلاز  شدهبینیپیشارتباط با مباحث 
از اجرای  قبل وآمار و احتمال و ضرب برای آموزش تهیه  مباحث مربوط به جمع و تفریق،

سؤال در قالب  98این آزمون دارای شد؛ آموزان این سه گروه توزیع آزمایش، بین دانش
نمره بود. در مرحلة  08جمع شامل  غلط و حل کردنی و در -سؤاالت چهار جوابی، صحیح

شده مشترکی از مباحث تعیین سؤاالتآزمایش،  م پس از طی زمان و جلسات دورةدو
آموزان سه گروه توزیع شد، اول بین دانش آزمونپس عنوانبه( 0و  1، 6 هایفصل)

جهت تعیین یادداری  ،دورة آزمایشهفته از اتمام  چهار همچنین بعد از گذشت
دوم در قالب  آزمونپسزش داده شده، مباحث آموآموزان این سه گروه در زمینة دانش
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 ،آموزان سه گروهمشترک بین دانش طوربهسؤال،  98به تعداد  ایچهارگزینهسؤاالت 
 .شد برگزارتوزیع و آزمون مربوطه 

ی پژوهش از دو روش آماری شامل آمار هادادهبرای تحلیل  :هاداده تحلیل روش
ی گرایش مرکزی هاشاخصصیفی از توصیفی و استنباطی استفاده کردیم؛ در آمار تو

و در آمار استنباطی با توجه به  انحراف معیار()شاخص پراکندگی  و( و نما نیانگیم)
کسب اطمینان از نرمال بودن  منظوربهمستقل استفاده شد؛ همچنین  tها، از آزمون فرضیه

ن اجرا اسمیرنوف و آزمون کرویت موچلی و مقادیر اپسیلو-، آزمون کولموگروفهاداده
 شد.

 نتایج
 هادادهتعیین نرمال بودن  .0جدول 

 

 کارگاهی الکترونیکی سنتی

یپ
ش

آزمون
 

س
پ

آزمون
 

ی
پیگیر

 

یپ
ش

آزمون
 

س
پ

آزمون
 

ی
پیگیر

 

یپ
ش

آزمون
س آزمون 

پ
 

ی
پیگیر

 

 08 08 08 08 08 08 08 08 08 تعداد

ی
رها

امت
پار

 
ال

رم
ن

 
 01/01 91/01 9/04 41/01 01/01 0/04 11/04 01/04 04 یانگینم

 30/0 14/0 19/9 69/0 60/0 41/9 01/9 60/9 00/0 انحراف معیار

آماره اسمیرنوف 
 کلموگروف

1/8 13/8 43/8 98/0 01/0 01/0 09/0 83/0 9/0 

 86/8 001/8 83/8 80/8 81/8 86/8 31/8 01/8 101/8 یداریمعنسطح 

 هاداده ان داد کهنش آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،(0جدول ) یهاافتهیبا توجه به 
است که  تربزرگ 8081از  رهایمتغتمام  یداریمعنزیرا سطح  ،دارای توزیع نرمال است

پژوهش مجاز در استفاده از  پذیرفته شد، لذا هادادهفرض صفر مبنی بر عدم پراکندگی 
 پارامتریک شد. یاهآزمون
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 ترکارانهمحافظه یهاآزمونآزمون کرویت موچلی و مقادیر اپسیلون روی  .2جدول 

اثرات  
 یگروهدرون

آماره 
 موچلی

آماره 
 کای دو

درجه 
 آزادی

سطح 
 یداریمعن

 مقادیر اپسیلون
 -گرین هوس

 گیسر

هیونه 
 فیلدت

کران 
 پایین

زمان اجرای 
 آزمون

30/8 01/1 0 81/8<p 300/8 30/8 1/8 

باید  ،ستاو پیگیری  آزمونپس، آزمونشیپدر طرح پژوهشی حاضر که دارای  
 هاانسیکووارتساوی  فرضشیپرعایت شود.  هاانسیکوواریکسانی  فرضشیپ
(covariance) با آزمون  توانیماین آنالیز را  جهیدرنت ؛بین متغیرهای وابسته است

آزمون کرویت  ،(0حاصل از جدول ) یهاافتهیچلی ارزیابی کرد. با توجه به وکرویت م
لذا دلیلی برای  ؛است 81/8از  تربزرگ 810/8برابر  ،ریکه سطح معنادا نشان داد موچلی

از  یگروهدروندر انجام آزمون  توانیموجود ندارد و  هاانسیکوواربودن  کنواختیریغ
 فرض کرویت استفاده کرد.

 اثرهاآزمون برابر بودن  .3جدول 

 

 مجموع
 مربعات

 درجه
 آزادی

 میانگین
 مربعات

آماره 
F 

 سطح
 یداریمعن

 زمان

 ایاجر

 آزمون

 p<80/8 30/10 10/30 0 49/001 فرض کرویت

 -گرین هوس
 گیسر

49/001 04/0 80/080 30/10 80/8>p 

 p<80/8 30/10 68/34 36/0 49/001 هیونه فیلدت

 p<80/8 30/10 49/001 0 49/001 کران پایین

 متقابل اثر

 زمان اجرای

آزمون و 
 گروه

 p<80/8 40/00 11/01 4 81/69 فرض کرویت

 -گرین هوس
 گیسر

81/69 61/9 00/01 40/00 80/8>p 

 p<80/8 40/00 83/06 30/9 81/69 هیونه فیلدت

 p<80/8 40/00 19/90 0 81/69 کران پایین

 خطا
 01/0 004 09/044 فرض کرویت

  

 90/0 69/084 09/044 -گرین هوس
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 گیسر

 98/0 14/00 09/044 هیونه فیلدت
  

 14/0 11 09/044 کران پایین
  

گیسر  -نشان داد که هر چهار آزمون فرض کرویت و گرین هوس (9ی جدول )هاافتهی
و  آزمونپس، آزمونشیپ)و هیونه فیلدت و کران پایین، در مورد زمان اجرای آزمون 

همچنین اثر متقابل زمان اجرای آزمون و گروه، با  ی وجود دارد؛داریمعنپیگیری( اختالف 
و پیگیری، رفتار  آزمونپسشده در سه مرحلة پیش و گروه بررسی این تفسیر که دو

که  دهدیم( نشان 4ی جدول )هاافتهملموس است. ی کامالً هاافتهمتفاوتی دارند، با بررسی ی
اما در مرحلة  ی نزدیک به هم هستند،هانیانگیمدارای  آزمونشیپهر سه گروه در مرحلة 

الکترونیکی و کارگاهی با افزایش قابل توجه در ی آموزش به روش هاگروه، آزمونپس
مشاهده نشد؛ در مرحلة پیگیری  یتوجهقابلسنتی، افزایش  گروه درنمره روبرو هستند و 

، دو گروه الکترونیکی و کارگاهی، اختالف خود با سنجدیمنیز که یادداری آموزش را 
یادداری نیز دو گروه در مرحلة  دهدیماند؛ این امر نشان گروه سنتی را حفظ کرده

ی آزمون تعقیبی مندرج در هاافتهی الکترونیکی و کارگاهی بهتر از گروه سنتی ماندند.
 ست.هاافته(، بیانگر این ی4جدول )

 جفتی یهاگروهآزمون تعقیبی: مقایسه  .4جدول 

 مرحله (J) مرحله (I) گروه

 (I-Jتفاوت ) نیانگیم آزمون
 31فاصله اطمینان 

 درصدی

 نگینمیا
 تفاوت

 انحراف
 استاندارد

 سطح
 یداریمعن

 کران
 پایین

 باال کران

 سنتی

 p 19/0- 89/0>81/8 43/8 -01/8 آزمونپس آزمونشیپ

 p 01/0- 01/8>81/8 00/8 -11/8 پیگیری آزمونشیپ

 p 90/0- 10/8>81/8 90/8 -98/8 پیگیری آزمونپس

 الکترونیکی

 -p 61/9- 09/0<80/8 00/8 -31/0 آزمونپس آزمونشیپ

 -p 09/4- 00/0<80/8 91/8 -01/9 پیگیری آزمونشیپ

 p 01/0- .61>81/8 96/8 -98/8 پیگیری آزمونپس

 -p 01/4- 39/0<80/8 49/8 -81/9 آزمونپس آزمونشیپ کارگاهی
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 مرحله (J) مرحله (I) گروه

 (I-Jتفاوت ) نیانگیم آزمون
 31فاصله اطمینان 

 درصدی

 نگینمیا
 تفاوت

 انحراف
 استاندارد

 سطح
 یداریمعن

 کران
 پایین

 باال کران

- p<80/8 96/8 -01/0 پیگیری آزمونشیپ 13/9  30/0- 

 p 01/8- 61/8>81/8 01/8 08/8 پیگیری آزمونپس

و روش  که با دو روش محتوای الکترونیکی یآموزاندانشبین میزان یادگیری  (:1فرضیه )
 تفاوت وجود دارد. ،انددهیدسنتی آموزش 

محتوای الکترونیکی و روش سنتی آموزش  که به دو روش یآموزاندانشمقایسه یادگیری  .5جدول 
 مستقل یهاگروهبرای  tآزمون  با استفاده از ،انددهید

 تعداد گروه     
اختالف میانگین 

 آزمونپسو  آزمونشیپ

انحراف 
 معیار

T 
درجه 
 آزادی

سطح 
 یداریمعن

 یادگیری
 01/0 01/8 08 سنتی

09/4- 90 
80/8>p 

 09/0 31/0 08 الکترونیکی

و  آزمونشیپنشان داد که اختالف یادگیری درس ریاضی در  (1ی جدول )هاافتهی
 31/0و آموزش از طریق محتوای الکترونیک،  01/8ش از روش سنتی، آموز آزمونپس

مشاهده شد، لذا بین  8081کمتر از  80880ی، برابر داریمعننمره بود. با توجه به اینکه سطح 
اختالف میانگین  ازآنجاکهی وجود دارد و داریمعنمیانگین یادگیری دو گروه، تفاوت 

، پس فرضیة تحقیق تأیید و فرض صفر رد شد؛ به یادگیری گروه الکترونیکی باالتر است
 آموزش الکترونیکی بر افزایش یادگیری، تأیید شد. ریتأثعبارتی، 

و روش  که با دو روش محتوای الکترونیکی یآموزاندانشداری بین میزان یاد :(2فرضیه )
 تفاوت وجود دارد.، انددهیدسنتی آموزش 

روش سنتی آموزش  محتوای الکترونیکی و که به دو روش یآموزاندانش داریمقایسه یاد .6جدول 
 مستقل یهاگروهبرای  tآزمون  با استفاده از ،انددهید

 تعداد گروه 
اختالف میانگین 

 آزمونپسو  آزمونشیپ

انحراف 
 معیار

t 
درجه 
 آزادی

سطح 
 یداریمعن

 یادداری
 09/0 11/8 08 سنتی

06/1- 90 80/8>p 
 61/0 01/9 08 الکترونیکی
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و  آزمونشیپنشان داد که اختالف یادداری درس ریاضی در  (6ی جدول )هاافتهی
 01/9و آموزش از طریق محتوای الکترونیک،  11/8آموزش از روش سنتی،  آزمونپس

مشاهده شد، لذا بین  81/8کمتر از  880/8ی، برابر داریمعننمره بود. با توجه به اینکه سطح 
اختالف میانگین  ازآنجاکهی وجود دارد و داریمعنه، تفاوت میانگین یادداری دو گرو

یادداری گروه الکترونیکی باالتر است، پس فرضیة تحقیق تأیید و فرض صفر رد شد؛ به 
 آموزش الکترونیکی بر افزایش یادداری تأیید شد. ریتأثعبارتی، 

و روش  اهیتدریس کارگ که با دو روش یآموزاندانش یریادگیبین میزان  :(3فرضیه )
 تفاوت وجود دارد. ،انددهیدسنتی آموزش 

روش سنتی آموزش  تدریس کارگاهی و که به دو روش یآموزاندانش یریادگی مقایسة .7جدول 
 مستقل یهاگروهبرای  tآزمون  با استفاده از ،انددهید

 تعداد گروه  
اختالف میانگین 

 آزمونپسو  آزمونشیپ

انحراف 
 معیار

T 
درجه 
 آزادی

طح س
 یداریمعن

 یادگیری
 01/0 01/8 08 سنتی

99/4- 90 80/8>p 
 38/0 81/9 08 کارگاهی

و  آزمونشیپنشان داد که اختالف یادگیری درس ریاضی در  (1ی جدول )هاافتهی
نمره  99/4کارگاهی،  سیتدرو آموزش از طریق  01/8آموزش از روش سنتی،  آزمونپس

مشاهده شد، لذا بین  81/8کمتر از  880/8ی، برابر دارینمعبود. با توجه به اینکه سطح 
اختالف میانگین  ازآنجاکهی وجود دارد و داریمعنیادگیری دو گروه تفاوت  میانگین

یادگیری گروه کارگاهی باالتر است، پس فرضیة تحقیق تأیید و فرض صفر رد شد؛ به 
 شد.تأیید  ،یریادگآموزش کارگاهی بر افزایش ی ریتأثعبارتی، 

و روش  تدریس کارگاهی که با دو روش یآموزاندانشداری بین میزان یاد (:4فرضیه )
 تفاوت وجود دارد. ،انددهیدسنتی آموزش 

روش سنتی آموزش  تدریس کارگاهی و که به دو روش یآموزاندانشداری مقایسة یاد .8جدول 
 مستقل یهاگروهبرای  tآزمون  با استفاده از ،انددهید

 تعداد هگرو    
اختالف میانگین 

 آزمونپسو  آزمونشیپ

انحراف 
 معیار

T 
درجه 
 آزادی

سطح 
 یداریمعن

 یادداری
 09/0 11/8 08 سنتی

83/1- 90 80/8>p 
 68/0 01/0 08 کارگاهی
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و  آزمونشیپنشان داد که اختالف یادداری درس ریاضی در  (0ی جدول )هاافتهی
نمره  01/0کارگاهی،  سیتدرو آموزش از طریق  11/8آموزش از روش سنتی،  آزمونپس

مشاهده شد، لذا بین  8081کمتر از  80880ی، برابر داریمعنبود. با توجه به اینکه سطح 
اختالف میانگین  ازآنجاکهی وجود دارد و داریمعنیادداری دو گروه تفاوت  میانگین

فرض صفر رد شد؛ به یادداری گروه کارگاهی باالتر است، پس فرضیة تحقیق تأیید و 
 تأیید شد.داری، بر افزایش یاد آموزش کارگاهی ریتأثعبارتی، 

و روش  تدریس کارگاهی که با دو روش یآموزاندانشبین میزان یادگیری  :(5فرضیه )
 تفاوت وجود دارد. ،انددهیدی الکترونیکی آموزش امحتو

ی الکترونیکی امحتو کارگاهی وتدریس  که به دو روش یآموزاندانش یریادگی مقایسة .9جدول 
 مستقل یهاگروهبرای  tآزمون  با استفاده از ،انددهیدآموزش 

 تعداد گروه        
اختالف میانگین 

 آزمونپسو  آزمونشیپ

انحراف 
 معیار

T 
درجه 
 آزادی

سطح 
 یداریمعن

 یادگیری
 09/0 31/0 08 الکترونیکی

08/8- 90 81/8<p 
 38/0 81/9 08 کارگاهی

و  آزمونشیپنشان داد که اختالف یادگیری درس ریاضی در  (3جدول ) یهاافتهی
 سیتدرو آموزش از طریق  31/0آموزش از روش محتوای الکترونیکی  آزمونپس

 8081 از شتریب 8. 041برابر  ،یداریمعننمره بود با توجه به اینکه سطح  81/9کارگاهی 
پس فرضیة  ؛وجود ندارد یداریمعنو گروه تفاوت لذا بین میانگین یادگیری د ،مشاهده شد

ی اآموزش کارگاهی و آموزش محتو ریتأث ،به عبارتی ؛ید شدتحقیق رد و فرض صفر تأی
 یکسان است. ،الکترونیکی بر افزایش یادگیری

و روش  تدریس کارگاهی که با دو روش یآموزاندانشبین میزان یادداری  (:6فرضیه )
 تفاوت وجود دارد. ،انددهیدزش ی الکترونیکی آموامحتو

ی الکترونیکی امحتو تدریس کارگاهی و که به دو روش یآموزاندانشیادداری  مقایسة .01جدول 
 مستقل یهاگروهبرای  tآزمون  با استفاده از ،انددهیدآموزش 

 تعداد گروه  
اختالف میانگین 

 آزمونپسو  آزمونشیپ

انحراف 
 معیار

T 
درجه 
 آزادی

سطح 
 یداریمعن

 یادداری
 61/0 01/9 08 الکترونیکی 

10/8 90 81/8<p 
 68/0 01/0 08 کارگاهی 
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و  آزمونشیپنشان داد که اختالف یادداری درس ریاضی در  (08ی جدول )هاافتهی
 سیتدرو آموزش از طریق  01/9آموزش از روش محتوای الکترونیکی،  آزمونپس

 81/8 از شتریب 440/8ی، برابر داریمعناینکه سطح  نمره بود. با توجه به 01/0کارگاهی، 
ی وجود ندارد، پس فرضیة داریمعنشد، لذا بین میانگین یادداری دو گروه تفاوت  مشاهده

آموزش کارگاهی و آموزش محتوای  ریتأثتحقیق رد و فرض صفر تأیید شد؛ به عبارتی، 
 یکسان است. ،الکترونیکی بر افزایش یادداری

 گیریو نتیجه بحث
محتوای الکترونیکی و تدریس به روش  ریتأثبا هدف تعیین و مقایسه  پژوهش این

 6کارگاهی در یادگیری و یادداری درس ریاضی انجام شد. در این پژوهش با طرح 
آموزان در تدریس ادار بین یادگیری و یادداری دانشبه بررسی وجود تفاوت معن ،فرضیه

حتوای الکترونیکی و روش تدریس کارگاهی پرداخته ریاضی به روش سنتی، استفاده از م
کند، بین میزان یادگیری و فرضیه است که بیان می 4های پژوهش حاکی از تأیید یافتهشد. 

یادداری دو روش کاربرد تولید محتوا و تدریس کارگاهی، در مقایسه با روش تدریس 
لید محتوا با روش تدریس ؛ اما تفاوت معناداری بین کاربرد توسنتی، تفاوت وجود دارد

دهند که نشان می پژوهش یهاافتهیکارگاهی در میزان یادگیری و یادداری، مشاهده نشد. 
 بیشتر از آموزش به سبک سنتی آموزش از طریق تدریس کارگاهی و محتوای الکترونیکی

(، 8308) 0کپل یهاافتهاست؛ همچنین این نتایج با ی مؤثرآموزان در افزایش یادگیری دانش
 و (، اسکری0808) (، داسامی و همکاران0333) 4(، سوبهی0808) 9(، الیوت0880) 0مایر

 زادهخیش(، 0880) همکارانو  0(، کرامر0883) 1(، کاین0808) 6کنیو(، م0880) 1اکانر

(، 0938) (، نوروزی و همکاران0938(، زارعی زوارکی و غریبی )0909) گلزاری(، 0909)
                                                           

1  . Kppel 

2. Mayer, R 

3. Elliot, S 

4. Subhi, T 

5. Askeri & Akaner 

6. Maknew 

7. Kain 

8. Cramer 
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 (،0903) پور(، دهقان0903) یجالل(، 0938) همکارانو  (، عسگری0901) طاهری
لذا با توجه به اهمیت و نقش یادگیری درس ریاضی در زندگی بشر که  ی دارد؛همخوان

ی موضوعات این رشته از علوم امری محال است و با وجود ریادگامروزه زندگی بدون ی
و به  دهندینمدرس عالقه نشان کاربرد فراوان آن در زندگی، بسیاری از افراد نسبت به این 

ی عالقگیب؛ این پندارندیمهمواره ریاضی را درسی سخت  چراکه، کنندینمآن توجه 
ی ارائه و آموزشِ هاوهیشبه دالیل مختلفی باشد که نتایج این پژوهش نشان داد:  تواندیم

ب و زیرا روش تدریس نامناس به شمار رود، تواندیمدالیل  نیترمهماین درس از 
جز خستگی و  ،دنکنینمیی که امکان عینی شدن محتوا را فراهم هاروشی ریکارگبه
 واریطوطآموزان مطالب را فقط دانش جهیدرنتی در بر نخواهد داشت و اجهینتی، عالقگیب

 سروکارمداوم با آن  طوربهیی که هادهیپدآموزند و از کاربرد بسیاری از قوانین و می
که با تعیین  رودیمانتظار  وپرورشآموزشبنابراین از نظام  شوند؛ینمدارند، آگاه 

گیری انواع محتوای الکترونیکی، تدریس کاربه خصوصبهنوین تدریس  یهاروش
و اصول اولیه  یازهایناز  گراییسازندهتدریس با رویکرد  یهاروشکارگاهی و استفاده از 

برای یادگیری  الزم و انگیزة برطرف ، این نقص رااستیاددهی و یادگیری  یندهایفرا
درک  یبرا را فرصتی ،آموزشی یافزارهانرماستفاده از  .کندفراهم  را درس ریاضی

در  را یادگیری سطح بتوان تا برد کار به و اندیشید تدابیری پس باید ،کندیم فراهم ترقیعم
 مسئوالن تمام مکاریه با مگر شودینم عملی کار این و رساند خود حد باالترین مدارس به

داد )صفاریان،  سوق رشد یسوبه را یادگیری تدریس و امر بتوان تا مربوطه یهاسازمانو 
 ژهیوبهمتعدد آموزشی  یهارسانهتدریس و استفاده از  یهاروشپس با تغییر (. 0903
 نمود. چسبدلجذاب و  توانیمتدریس ریاضی را  ،فناوریآموزشی حوزة  یهارسانه

 منابع
تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی  .(. آموزش الکترونیکی0900) .احمدی، حسین

 ایران.

 وتهران: انجمن اولیاء  تفکر. وفرهنگ اسالمی، برنامه درسی (. 0908کاظم. ) سیداکرمی، 
 .مربیان



 69تابستان ، چهل و چهارم، شماره سیزدهمسال  شناسی تربیتی،روانفصلنامه                                            211

 .یادگیری الکترونیکی افزارهایدرساستانداردهای (. 0900امیر تیموری، محمدحسین. )
 سه.تهران: مدر

 .کوچک هایمقیاس در تدریس هایمهارت تمرین خرد، تدریس(. 0909. )جرج براون،
 (.0301 اصلی زبان به انتشار تاریخ. )مدرسه انتشارات: تهران(. مترجم رؤوف، علی)

تهران:  .معلمتربیت مرکز درعملی  تدریس یابرنامه کارورزی  .(0910بهارستان، جلیل. )
 اه.دفتر همکاری حوزه و دانشگ

 .مؤلف: تهران آموزشگاهی. ومدیریت آموزشی (. 0910بهرنگی، محمدرضا. )

روش تدریس ریاضیات (. 0918. )اصغرعلی. دانشور، اکبرعلیبهروش، محمود. جعفری، 
 تهران: سهامی عام. .ابتدایی

ها ایچندرسانهنقش  بررسی(. 0930. )الهامکریمی، و ، مریمپناهاسالم ؛الهحبیب، زادهحسن
-www.aradاز  0939اردیبهشت  00بازیابی شده در  ،و یادگیری آموزش در

apm.ir 
بر  گراییبرساخت(. بررسی نقش الگوهای فعال تدریس مبتنی 0938حسینی، احمد. )

کارشناسی،  نامهپایان ،آموزان ابتدایی شهر زنجانیادگیری درس ریاضی دانش
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ابهر.

کتاب معلم ریاضی . (0911فرهودی مقدم، پرویز. ) و فرزان، مسعود ؛بداهللعفر، رشیدی
 تهران: شرکت افست. .چهارم ابتدایی

 .مربیان وتهران: انجمن اولیاء  .مدارس پیشرو کارآمد(. 0906وسی. )رضایی، م

تکنولوژی  ،برای یادگیری متعهدانه ایزمینه ،(. فناوری آموزشی0900لقا. )رئیس دانا، فرخ
 .1-6. 1 ش، 3 د، موزشیآ
 تهران: آگاه. .روانشناسی تربیتی(. 0909. )اکبریعلسیف، 

: تهران .تدریس( فنون و هاروش) پرورشی وآموزشی  هایمهارت (.0901شعبانی، حسن. )
 سمت.

(. عوامل مؤثر در اجرای طرح هوشمند از دیدگاه 0903کاشانی، ندا. ) ؛صالحی، محمد
از  0939فروردین  09شده در بازیابی ،ان مازندراناست هایدبیرستانمدیران 

www.noormags.com/view/fa/creator/16681 
 .آموزش ریاضی به کودکان دبستانی با روش کشورهای پیشرفته(. 0908اله. )ی، امانوصف

 تهران: رشد.
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 قدس.
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 .03-00، 41، رشد ریاضی .(. آموزش ریاضی چیست؟0911گویا، زهرا. )
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 تدریس در یادگیری بر هادهندهسازمان(. تأثیر پیش0911محمودی، عبدالرحمان. )
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 تبریز.
 و هاروشمدیریت کالس درس اثربخش، موانع (. 0906مت اله. )زاده، حشمرتضوی

 قزوین: حدیث امروز. .راهکارها
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 تهران: یسطرون. نیروی انسانی.
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 .91-94، 0 و 1، تربیتی علوم
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