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 چکیده 

در دانش آموزان  یاضیدر درس ر یلیتحص یشرفتبر پ یفزنگ تکل یرتأث یمطالعه حاضر به منظور بررس

 .مدرسه فردا انجام شد یاندازمدارس استان تهران  با اهداف راه ییدختر سال پنجم ابتدا

دادند، دو مدرسه به تصادف  یم یلما را تشک یمدارس استان تهران، که جامعه آمار ینمنظور از ب ینا به

به  یبه طور تصادف یکیشوند. از دو مدرسه  یم یاستان تلق ینانتخاب شده که از مدارس مناطق محروم ا

 یمه. روش پژوهش نبه عنوان گروه گواه( گروه کنترل ( منسوب شدند یگریو د یشعنوان گروه آزما

آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد. قبل از شروع برنامه زنگ  یشو براساس طرح پ یشیآزما

ابزار نگرش  یاییبه عمل آمد. )پا یاضیر یشرفتمعلم ساخته پ یشب از هر دو گروه آزمون ها یفتکل

محتوا از نقطه نظر  ییروا جشنس یمحاسبه شد و برا 8/0کرونباخ  یآلفا یبسنج با استفاده از روش ضر

 یاضیر یف.( سپس برنامه زنگ تکلیدراهنما و مشاور استفاده گرد یدو اسات ییمعلمان مقطع پنجم ابتدا

مدت گروه گواه  یناجرا شد. در طول ا یشگروه آزما یتوسط پژوهشگر برا یا یقهدق 30جلسه 9 یط

 یاضیر یشرفتآزمون معلم ساخته پ یک دداًنکردند. پس از اتمام طرح مج یافتدر یگونه مداخله ا یچه

 یلداده ها از تحل یو گواه به عمل آمد. پس از جمع آور یشمعادل آزمون اول از هر دو گروه آزما

 یفزنگ تکل یشرح بود: اجرا ینبه دست آمده به ا یجداده ها استفاده شد، نتا یلتحل یبرا یانسکووار

با گروه کنترل  یسهدر مقا یشگروه آزما یاضیر پیشرفتدر  یمنجر به تفاوت معنادار شب  در مدارس

 .شد

 

 فردا مدارس یاضی،ر یادگیری،  یاضیر یفزنگ تکلواژگان كلیدی: 

 

 
 

 

 
 

 



 

  

 

 مقدمه:

 یجامعه دوران و دانایی عصر در. است نبوده جوامع پیشرفت و بقا اساس امروز مانند پرورش و آموزش گاه هیچ بشر تاریخ در

مصرف زیست، محیط تخریب دیگر، سوی از و طرف یک از فنون و علوم شتابان رشد و پیچیده تحوالت و تغییرات مدار،دانش

 یابی،مشکل اندیشیدن، هایمهارت پرورش بر را خود تأکید بیشترین است، الزم ها،ارزش شدن رنگ کم یا رفتن بین از و گرایی

 زمینه در مهمی نقش مدارس میان این در. سازیم متمرکز پروری خرد و صحیح انسانی ارتباطات برقراری و گشایی مشکل

 هنوز مدارس دهدمی نشان موجود شواهد حالیکه در. دارند امروز پیچیده جوامع در کار و زندگی برای آموزاندانش کردن آماده

 .باشند داشته عهده به امروز پررقابت جامعه در را نقشی چنین اندنتوانسته

در عصر انفجار اطالعات ، اندوختن معلومات و گسترش پویایی علوم ، کمرنگ بودن نگرش در مهارتها و فعالیت یاددهی ، نوعی 

ایستایی و غفلت از قافله  شتابان تعلیم و تربیت محسوب می گردد . در این مسیر برای پویایی درعرصه علم در سطح جهان 

 کرد.باید دانش را معنی دار 

 پایه آموزان دانش: سازدمی روشن را حقایقی ما آموزشی نظام برای( 1تیمز) علوم و ریاضی المللی بین مطالعه سومین هاییافته

 کشور 26 میان از چهارم پایه در و 24 مقام کشور 24 میان از ابتدایی سوم پایه  ریاضی آزمون در دبستان چهارم و سوم های

 :(21 ص ،1389 زاد، حوری) است داشته کارکرد دو ما پرورش و آموزش برای تیمز مطالعات. اند کرده کسب را 25 ی رتبه

 و علل بررسی امکان آنکه دوم و ایمبوده ناموفق اهداف به رسیدن در چقدر که این به نسبت است داده آگاهی و توجه آنکه اول

 زاد، حوری) است داشته ارزانی ما به کشورها پرورش و آموزش های نظام سایر به توجه با خصوص به ها ناکامی در را موثر عوامل

 (.22 ص ،1389

 نتایج به توجهی بی و تحول و نوآوری مقابل در مقاومت آموزش، امر در گذشته مصرف تاریخ و قدیمی های روش بر تأکید

 در ما پرورش و آموزش ماندن عقب سبب که باشد مواردی جمله از تواندمی پرورش و آموزش حیطه در شده انجام تحقیقات

 تواندنمی جنبه یک از و خاص حیطه یک در تنها نوآوری و تغییر ایجاد دیگر طرف از .(15ص ،1385، گویا)است شده رقابت این

 را تأثیر تواندبیشترینمی که هاستآن نبودن همسو و آموزش امر در درگیر هایبخش همه به جانبه همه توجه بلکه باشد کافی

در  یاساس راتییتغ ،یدرس یاطالعات و برنامه ها یفناور قیاست که با تلف یآموزش دیجد کردیرو فردا. مدارس باشد داشته

 .(1394)دلیر ناصر و حسینی را به دنبال خواهد داشت یریادگیو  یاددهی ندیفرا

 :مدرسه فردا عبارتند از یاندازهداف راه

 یآموزش نینو یهاآنان با روش ییآموزان جهت آشناو دانش انیمرب یبرا یآموزش طیمتفاوت از مح یالگو یارائه 

 نه انتقال دهنده  دانشاست  قش معلم به عنوان راهنمان 

 منفعل و مصرف کننده دانش یعضو یبه جااست  دانش آموز به عنوان عضو فعال، خالق، نقاد و مشارکت جو 

 هاکارگاه یآموزان در محدودهو تمرکز بر استقالل دانش یو جستجوگر یروح کنجکاو کیتحر 

 آموزهر دانش یگانگیو  یفرد یهابر تنوع و تعدد استعدادها و لزوم توجه بر تفاوت دیتأک 

 مفرّح، جذاب و پرنشاط یطیمح خلق  

 محور جهیمحور نه نت ندیبه صورت فرا یابینظام ارزش 

آن  جیباشد که فوائد و آثار و نتا یآموزش و پرورش م یاطالعات در برنامه ها یمهم توسعه فناور یاز دستاوردها فردامدارس 

دانش آموزان و  یزندگ طیمح یهمراه با تجارب واقع نینو یخود را خواهد داشت بلکه تحول راتیتاث یآموزش طینه تنها در مح

تواند  یدارد  م ییتوانا شتریدارد که هر کس ب دیموضوع تاک نیبر ا یفلسفه آموزشمدارس فرداآن ها  خواهد بود. در  یفردا

دانش آموزان را پوشش  یها ییمتفاوت و توانا یازهاین یگردد که تمام یم یطراح یطور یو برنامه آموزش ردیبگ ادی شتریب

  (lyton2001).دهد



 

  

 

 مسئله گرفته، صورت آن خصوص در کمی مطالعات و است بوده توجه مورد کمتر ما پرورش و آموزش در که مواردی از یکی

 عنوان خانه به تکالیف بوده است و از مطرح یادگیری تحقق مهم در عوامل یکی از عنوان به همواره تکلیف.است شب تکالیف

 انجام آن در برای مناسب شرایط داشتن تکلیف، انجام نیازهای پیش از گردد امامی استفاده توانایی یادگیری و جهت تمرین

 .کند هدایت را او مشکلی با آموزدانش شدن مواجه صورت در بتواند که است فردی وجود لزوم صورت

 این قدمت نمونه برای. است شده انجام تحصیلی های موفقیت در آن نقش و خانه تکلیف مورد در تحقیق صدها تاکنون

 متخصصانی که جمله از. دانندمی یادگیری ناپذیر جدایی جزء را تکلیف مجموع در آنها رسد ومی پیش سال نود به تحقیقات

 یادگیری تحقق در تکلیف نقش و اهمیت مورد در و باشدمیسیف  اکبر علی دکتر داندمی مفید را درسی انجام تکالیف

 :معتقداست

. باشد مدرسه هایفعالیت و یادگیری مکمل باید مدرسه از خارج هایفعالیت و گیرد انجام کالس در باید یادگیری عمده بخش»

 دیگر بعضی برای اما کند،می کفایت آموزان دانش از بعضی یادگیری برای شودمی داده کالس در که توضیحاتی شرایطی، در

 با مناسب تکالیفی تعیین با توانمی صورت این در باشند، داشته نیاز بیشتری ومرور تمرین به لذا و نباشد چنین است ممکن

هریس کوپر نیز متقد است انجام تکلیف ریاضی در هر پایه . (129ص ،1391 سیف،) «کرد یاری امر این در را او آموز دانش هر نیاز

 را آن معلمی، که ماندمی پایه سه یک مانند شب شود. تکلیفآموزان می ریاضی دانش  یادگیری در پایداری و تثبیت موجب

 یک هر اگر. دهد انجام را آن آموزیدانش و باشند داشته نظارت آن انجام بر والدینی، تا کند،می فراهم را الزم بازخورد و تعیین

 در ولی نمایند می آسان و دسترسی قابل شرایطی، چنین اول نگاه در.شد خواهد واژگون پایه باشد ،سه سست ها پایه این از

 نداشتن خانواده، اعضای مکرر آمد و رفت تکلیف، انجام برای آرام و مناسب فضای نبودن فرزندان، زیادی تعداد با هاییخانواده

 ابهامات رفع در آموزدانش به بتواند که فردی نبودن خانواده، افراد سواد سطح بودن پایین ترمهم همه از و مناسب ابزار و وسایل

 یر)دلکند می تبدیل دشوار و سخت ایوظیفه به را نقص بدون و مرتب شب تکلیف انجام دهد، پاسخ کوچک چند هر سواالت و

 .(1394 ینیناصر و حس

 یریادگیآنان اوامر  زهیانگ تیاست که ضمن تقو یسیتدر ی، استفاده از فنون وروش ها فردادرمدارس  یریادگیاصول  گریز دا

مهارت  نیشود که دانش آموزان نسبت به انتقال ا یامر موجب م نیآن ها فراهم گردد و ا یازآن برا یریو الگو گ یساز هیشب

 انجام جهت در کنند. یم فایرا ا یو موثر دیمف ارینقش بس یریادگی ندینکته در فرا نی. اندیمابه طور خودکار ا قدام ن گرانیبه د

 برای محیط مناسب و اجتماعی ، نبود های آموزشی،نابرابری خانوادگی مشکالت دلیل به که آموزانیدانش برای مساعد محیطی

 فوق مشکالت رفع یا کاهش برای را راهکارهایی توانمی شوندمی درسی مشکالت دچار آنها به شده ریاضی واگذار تکالیف انجام

 و محیطی نامطلوب شرایط برای جایگزینی تواندکه می درمدرسه است برنامه زنگ تکلیف ممکن، کارهای از یکی. گرفت نظر در

 .( 1395گویا،)باشد خانوادگی

 مبانی نظری:
 در نظام، این هدفهای و آرمانها وتمام است پرورش و آموزش ارزیابی در مهم هایشاخص از یکی آموزاندانش تحصیلی پیشرفت

 با که است فعال یادگیری فرایند نهایی محصول تحصیلی پیشرفت. شودمی تلقی مهم امر این به پوشاندن عمل جامه واقع

 مهمترین توانمی کلی طور به .(1386 برارپور، از نقل به ،2004 ، برالینر و گیج) شودانجام می تربیتی فعالیتهای و آموزشی کمک

 فردی موثر عوامل جمله از.نمود تقسیم آموزشی و خانوادگی فردی، عوامل دسته سه به را تحصیلی پیشرفت در موثر عوامل

 اساسی و نخستین توانمی را باشد. خانواده می پنداری خود و ،انگیزش هوش او، تحصیلی پیشرفت و آموز دانش به مربوط

 تحصیلی پیشرفت در آموزاندانش هایتفاوت از بزرگی بخش.دانست گوناگون هایزمینه در کودک توانایی و رشد محرک ترین

 اهمیت و توجه میزان و والدین شغل والدین، تحصیالت میزان همانند عواملی. هاست آن خانوادگی محیط های تفاوت از ناشی

 در موثر آموزشی عوامل از .دهدمی قرار تأثیر تحت را آموزاندانش تحصیلی پیشرفت خود فرزندان تحصیالت به والدین

 ، شرایط ، ارزیابی های روش او، تدریس هایروش و معلم پرورش، و آموزش هایبرنامه و اهداف به توانمی تحصیلی پیشرفت

 باشد، تحصیلی پیشرفت موجب تواندمی آن مطلوب شرایط که عواملی از کدام هر مقابل در .نمود اشاره آموزشی امکانات و فضا



 

  

 

 توانمی را تحصیلی افت. آورد پدید را است تحصیلی افت همانا که معکوس اینتیجه توانند می عوامل آن برای نامساعد شرایط

 دانست. آموزشی های سرمایه اتالف

 صورت این کندو در آزمایش و بسازد بنویسد، ببیند، را تکالیف و ها تمرین آموزدانش که شودمی حاصل زمانی ریاضی پیشرفت

 .( 1395گویا،)است داشته ریاضی پیشرفت آموزدانش که گفت توانمی

 عدم که داشت توجه باید البته است یآموزش ریاضی دانش آموزان ، پیشرفت بر موثر و مهم عوامل همان طورکه اشاره شد از

 نگرش متغیر از ناشی تنها تواندنمی شودمی یاد تحصیلی افت عنوان با آن از کلی طور به که تحصیلی پیشرفت در توافق

 بیزارند شب تکلیف انجام از که آموزانی دانش تحصیلی پیشرفت در موثر عوامل از یکی توانمی را شب تکلیف زنگ.باشد

داردکه شامل  وجود تحصیلی افت های پدیده با مقابله و توضیح زمینه در عمده گرایش سه شده انجام پژوهشهای دانست. در

 مدرسه. درون عوامل و تحصیلی افت( 3خانوادگی کمبودهای و تحصیلی افت( 2فردی، عوامل و تحصیلی افت( 1

-مدرسه می ریاضی در تکالیف انجام است زنگ گردیده پیشنهاد آموزاندانش با مدرسه سازگاری برای که هاییروش از یکی

 انجام به آنان عالقه نیز و معلم راهنمایی با مدرسه در تکالیف دادن انجام برای آموزاندانش از بسیاری تمایل به باشد. باتوجه

 انجام برای توانمی را معلمان توسط درمدرسه شب تکلیف زنگ برنامه خانه در اختیاری و ابتکاری ،تحقیقی، عملی تکالیف

 باشد،زیرمی راهنمایی و نظارت نیازمند که را خود درسی تکالیف از بخشی توانندمی آموزاندانش. گرفت نظر در شب  تکلیف

 موجود نابرابریهای تواندمی شب تکلیف زنگ.دهند انجام"شب تکلیف زنگ"عنوان تحت هفته از ساعاتی در و کالس معلم نظر

 مشکالت با دیگر همتایان به خود،نسبت تکالیف انجام در محروم، هایخانواده به متعلق آموزاندانش. کند جبران را اجتماعی

 مندبهره منظور این برای مناسبی مکان از و ورزندمی اشتغال درس به کمتر مدرسه ساعات از بعد آنها. هستند مواجه بیشتری

 می محروم مناطق مدارس در شب تکلیف زنگ اما.کرد نخواهد کمک آموزشی تساوی برقراری به مطلقا شب لذا،تکلیف. هستند

 .( 27ص ، 1386بازرگان،)دهد کاهش را برابری نا این تواند

 شده مطرح( 1988) ناهمکار و گانیه توسط بار اولین یادگیری و آموزش فرآیند در دار معنی رویداد یک عنوان به شب تکلیف

 هدف به رسیدن برای توانمی کم دست شب تکلیف از. است آموزش اجزای از پایداری جزء شب تکلیف گانیه نظر از. است

 :کرد استفاده است کرده مشخص گانیه که یادگیری اساسی

 نیاز پیش های دانسته بازخوانی به تحریک -1

 عمل به واداشتن -2

 محرک آموزشی موارد عرضه -3

 عملکرد ضعف زمینه در بازخوردی کردن مهیا -4

 عملکرد سنجش -5

 در شب تکلیف خصوص در پژوهش سیمای» مقاله در( 1391) انتقال قورچیان و یادآوری و یادگیری توان بر افزودن -6

 داده آموزاندانش به مجزا و شده تفکیک بصورت تکلیف نوع چهار این. است کرده معرفی را تکلیف نوع چهار «امروز جهان

 است.  تکالیف این همه از تلفیقی آموزاندانش به شده ارائه تکالیف واقع در و شودنمی

 صورت به معمول طور به و پردازدمی شده کسب هایدانش و ها مهارت تقویت به تکالیف، نوع این :تمرینی تکالیف( لفا

 کسل و تکراری تمرینی، تکالیف اکثر شودمی گرفته کار به خواندن هایفعالیت و یادگیری تثبیت جهت و گرددمی ارائه کتبی

 .هستند کننده

 کار بعدبه روزهای یا روز هایدرس برای آموزاندانش سازی و آمادگی آماده برای تکالیف، نوع : اینسازی آماده تکالیف( ب

 جهت مطالب آوریغیردرسی وجمعصورت مطالعه انفرادی کتابهای درسی، مطالعه کتابهای معمول به طور به و شودمی برده

 گیرد.می صورت کالس، به ارائه



 

  

 

 و بسط موجب و کندمی هدایت کالس از خارج کارهای و ها فعالیت به را آموزاندانش تکالیف، نوع این :ایتوسعه تکالیف( ج

 آنان از و بدهد آموزاندانش به را خاصی هایفرم معلم است ممکن مثال برای. شودمی جدید هایموقعیت در یادگیری توسعه

 . دهند پاسخ آن هایسوال به و کنند تکمیل را ها فرم آن منزل در تلویزیون، های برنامه تماشای هنگام کند درخواست

 آموزاندانش در ابتکار و تخیل قدرت پرورش و خالقیت بروز موجب که هستند تکالیفی تکالیف، نوع این :خالقیتی تکالیف( د

 برای. ببندند کار به را متفاوتی و جدید هایحل راه خالقیت با هستند موظف آموزاندانش تکالیف، نوع این انجام برای. شودمی

 . مستعمل بستنی های چوب با مزرعه ساختن مثال،

 بهتر، انتقادی تفکر بیشتر، درک دانش، سپردن خاطر به ، سریع یادگیری و تکلیف شب پیشرفت انجام مثبت برخی از اثرات

 در یادگیری به اشتیاقشامل تحصیلی مدت بلند اثرات.درسی برنامه سازیغنی تقویت اطالعات، پردازش ، مفاهیم تشکیل

 راهبری خود غیرتحصیلی شامل اثرات .مدرسه به نسبت تفکر طرز بهبود آموزشی، مهارت و مطالعه به عادت فراغت، اوقات

 از والدین بیشتر قدردانی مسائل، حل در بیشتر استقالل بیشتر، کنجکاوی وقت، بهتر تنظیم بیشتر، انضباطی خود بیشتر،

  .توان اشاره کرد مدرسه می های فعالیت در شرکت و مدرسه

 فرهنگی فقر ، تحصیلی مسائل به والدین توجه ،عدم آن مثبت تاثیرات و آموزاندانش یادگیری در شب تکلیف اهمیت ذکر با 

 کارساز و درست جهت حسّاسیت، و توجه گاه و شودنمی فرزندان تحصیل به توجهی والدین بیسوادی اثر در که هاخانواده

 مناسب محل نبود رساند،می صفر به آموزشی کمک وسایل کتب، تأمین در را خانه اولیاءی توان خانه اقتصادی مشکالت ندارد،

 آموزشی، هایبرابری نا کل در و مدرسه ساعات از بعد آموزاندانش درسی،اشتغال تکالیف انجام و خانه محیط در خواندن درس

 بازرگان،) دانست حیاتی محروم مناطق در آموزشی خصوصا هایهدف به  دستیابی برای را شب تکلیف زنگ اجرای لزوم باید

 ریاضی یادگیری و مدرسه به نسبت را شاگرد نگرش و فکر که اجبار عامل توان،می ریاضی شب تکلیف زنگ اجرای .با (1386

 اوقات از شدن محروم از را آموزان دانش توان، می  معلمان توسط مدارس در طرح این اجرای با نیز و کرد اصالح دهد،می تغییر

 والدین بین برخورد از جلوگیری ، این طرح اهمیت مورد های جنبه از یکی. داد نجات عالقه مورد اجتماعی فعالیتهای و فراغت

 . باشدمی والدین و معلمان تدریس روش بین تضاد بروز و تکالیف دادن انجام برای والدین فشار ، فرزندان و

 دروغ، به توسل معلم، امضای کردن پاک تقلب،:  قبیل از غیراخالقی رفتارهای رفتن بین از شب تکلیف زنگ دیگر مزایای از

 فرد فرد یادگیری میزان به معلمان که موضوع این گرفتن نظر در با. است خانواده اعضای سایر به تکالیف انجام واگذارکردن

 دهندمی قرار اغماض مورد را آنها یادگیری نیازهای و ،توان استعدادها ،تمایالت، فردی هایتفاوت و ندارند توجه آموزان دانش

 تکلیف کالس در اما  آنهاست استعدادهای و تمایالت کننده ضایع وبیشترعاملآموزاندانش روانی شکنجه عامل شب تکلیف

 خود روانی شکنجه عامل را کالس در شب تکلیف انجام نیز آموزاندانش و دارند نظارت آموزاندانش همه کار به معلمان شب

 . دانندنمی

 مسئوالنه را شاندرسی تکالیف خودشان گیرندمی یاد و آموزندمی پذیریمسئولیت آموزاندانش شب تکلیف زنگ کالس در

 ایجاد. برآیند شده واگذار درسی تکلیف هرگونه عهده از دیگران کمک بدون که یابند دست نفسی به اتکا چنان به دهندو انجام

 خستگی درس، به نسبت عالقه دادن دست از مدرسه، از ،بیزاری دادن انجام را کار یک و نشستن جا یک قبیل از ناسالم تصور

 مسئولیت احساس پرورش ، یادگیری در تثبیت ، سالم رقابت به را خود جای شب تکلیف کالس ،در تکرار از ناشی روحی

  (.1386  بازرگان،).دهدمی  پشتکار و نفس به اعتماد ، ریزی برنامه ،قدرت

 هاتاکید طریق از کندو راهنمایی را او تواندمی معلم باشد نداشته تناسب آموزدانش توانایی با ،اگرتکلیفی شب تکلیف کالس در

 زنگ درکالس.کند تشویق ضعفش نقاط رفع به را او آموز،دانش هایتوانایی مثبت هایجنبه بر مفید و سازنده هایبازی ،

-بازی و هاآزمایش انجام ، نمودن کشف کردن، کاری دست کردن، لمس شنیدن، دیدن، به را آموزاندانش توانمی  شب تکلیف

 با باالتر مقاطع در را تکلیف انجام فواید  وهمچنین نمود تحریک اعداد با بازی و تصویری هایکلمه رسم مفید، و سازنده های

 و تکرار با و شودمی یادگیری به منجر آموزاندانش اغلب در آموزش گونه این.داد توضیح آموزاندانش برای مناسب های روش

 . شودمی آموزان دانش یادگیری در پایداری و تثبیت ،موجب معلمان هایراهنمایی با کالس در تکلیف انجام



 

  

 

 

 

 روش پژوهش:

 منظور به حاضر تحقیق. باشدمی آزمونپس و آزمونپیش با ناهمسان گروهی دو طرح نوع از و آزمایشینیمه تحقیق این طرح

 نوع از لذا گیردمی صورت آزمایش و گواه گروه دو بین مقایسه برای خاص شرایط تحت و معلولی و علی روابط کردن پیدا

  .هاست نمونه تصادفی انتخاب روش از استفاده آزمایشی تحقیق هایویژگی که جا آن از ولی باشدمی آزمایشی

 نمونه و نمونه گیری:
 پنجم کالس چندین دارای مدرسه هر. شدند انتخاب تصادفی طور به مدرسه 2 تهران، استان دولتی ابتدایی مدارس میان از

 در .شد گرفته قرار مطالعه مورد آزمایشی گروه عنوان به مدرسه یک و گواه گروه عنوان به مدرسه یک که است بوده ابتدایی

 واقع مدارس شدن مشخص شامل ترتیب به مراحل این که شده است، کاربرده به مرحلهای چند گیرینمونه نیز تحقیق این

 تهران، 19 منطقه ابتدایی دولتی مدارس بین از مدرسه چند تصادفی انتخاب ،(تهران شهر حاشیۀ) محروم منطقۀ در شده

 آزمایش و کنترل گروه به هاکالس تصادفی انتساب سپس و مدرسه پنجم های کالس بین از تصادفی طور به کالس انتخاب

 باشد.می

 ابزار اندازه گیری:

 آن همتای سوال 10 و( آزمون پیش برای) سؤال 10 شامل آزمون ریاضی که این ساختهآزمون پیشرفت تحصیلی معلم 

 . است شده طراحی پنجم سال اساتید و معلمان توسط که بوده( آزمون پس برای)

 پنجم سال معلمان و ابتدایی پنجم مقطع کارشناسان مشورت با  ، مناسب سواالت تهیه از آزمون پس روایی تعیین برای 

 آموزاندانش برای ، نظر مورد سنجش هدف و مفهومی محتوای حفظ ضمن که شد تدوین شکلی به سواالت دخترانه،

 سؤال 2 مشاوران و متخصصان نظر طبق ابتدایی مقطع برای حاضرسواالت  باشد. چون فهم قابل نیز ابتدایی پنجم مقطع

 پایایی تعیین برای.است گرفته قرار سنجش مورد دوباره ابزار تغییر داده وپایایی ابتدایی مقطع بودن فهم قابل برای آن از

 در ینمونه که نفری 53 نمونه یک روی بر نظر مورد ابزار که طریق بدین. شد استفاده کرونباخ آلفای روش از ابزار

 .است بخش رضایت که آمده بدست  8/0 برابر پایایی ضریب و شد اجرا  بود دسترس

 

 اجرا: شیوه

 برنامه اجرای( 2 ابزار پایایی و روایی سنجش برای مقدماتی طرح (اجرای1 گردد:می تشکیل عمده بخش دو از طرح این اجرای

 30 جلسۀ 9 مشاور، و راهنما اساتید نظر به توجه با طرح اجرای زمان منتخب . مدت مدارس در ریاضی شب تکلیف زنگ

 برای را مشترکی تکالیف گروه هر معلمان که صورت بدین. گردید تعیین( هفته هر در جلسه 3) هفته سه طی در و ایدقیقه

 اقدام تکالیف انجام به نسبت و برده منزل به قبل مانند را خود تکالیف گواه گروه که تفاوت این با نمایندمی تعیین گروه هر

 و دهندمی انجام کالس در و خود معلم حضور در را شده مشخص تکالیف روز پایانی دقیقه 30 در آزمایشی گروه اما نمایندمی

  .گردندمی برخوردار معلمان، توضیح و راهنمایی از خود ریاضی تکالیف حل در ابهامی یا مشکل با مواجهه صورت در

 ها: داده تحلیل و تجزیه های روش

-میاستاندارد انحراف میانگین،: شامل است شده کاربرده پژوهش به این هایداده توصیف برای که هاییروش: توصیفی روش

  .است شده استفاده توصیفی نتایج بیشتر وضوح برای میانگین ستونی نمودار و جداول از همچنین. باشد

-می آزمونپس و آزمون پیش یا ناهمسان گروهی دو طرح نوع از و آزمایشینیمه حاضر پژوهش که جا آن از: استنباطی روش

 .شودمی استفاده کوواریانس تحلیل از آزمایشی اثر بررسی و ها آزمونپیش تأثیر حذف جز به. باشد



 

  

 

 :یافته های پژوهش

 
 خانواده درافراد تعدادفرزندان  به مربوط های .داده1جدول

 درصد تراکمی درصد فراوانی تعداد فرزندان

 1/7 1/7 28 2و  1

 2/73 1/66 259 4و  3

 100 8/26 105 5و  5بیشتر از 

  100 392 کل

 
 1/7 تنها و شود،می شامل را فرزندان تعداد کل از درصد 1/66 گروه این که است فرزندی 4 و 3 گروه فرزند تعداد بیشترین

 در کننده شرکت آموزاندانش هایخانواده بودن پرجمعیت دهنده نشان که باشند،می فرزند 2 یا 1 دارای هاخانواده از درصد

 .باشدمی پژوهش

 
 پژوهش آموزان دانش پدرانشغلبهمربوط های. داده2جدول

 فراوانی تراکمی درصد فراوانی شغل پدر

 8/9 9/8 35 فوت شده

 5/12 6/3 14 بیکار

 5/62 0/50 196 کارگر

 4/71 9/8 35 کارمند

 100 6/28 112 شغل آزاد

  100 392 کل

 

 ثابت درآمد بدون یا و آیندمی حساب به درآمد کم افراد جزو آیندمی حساب به خانواده سرپرست که پدران کل از درصد5/62

 ضعیف گروه جزو اقتصادی لحاظ از جامعه از گروه این که باشدمی کارگری آموزاندانش پدران از درصد 50 شغل! هستند

 آیند.می حساب به جامعه
 پدران تحصیالت به مربوط های . داده3جدول

 فراوانی تراکمی درصد فراوانی تحصیالت پدر

 9/8 9/8 35 فوت شده

 4/21 5/12 49 بیسواد

 1/57 7/35 140 ابتدایی

 0/75 8/17 70 راهنمایی

 4/80 4/5 21 دبیرستان

 100 7/19 77 دیپلم

 _ _ _ لیسانس و باالتر



 

  

 

  100 392 کل

 مددرک دارای هداآن درصدد 20 از کمتر تنها و باشندمی دیپلم از کمتر تحصیالت دارای پدران درصد 80 است نمایان جدول از

 کده اسدت ایدن دهندۀ نشان مسئله این که. باشندنمی دانشگاهی تحصیالت دارای نظر مورد پدران از کدام هیچ و هستند دیپلم

 هستند. پایینی سطح در تحصیالت نظر از مذکور پدران

 
 آموزان دانش مادران تحصیالت به مربوط های داده.4جدول

 فراوانی تراکمی درصد فراوانی تحصیالت مادر

 6/3 6/3 14 فوت شده

 5/12 9/8 35 بیسواد

 7/60 2/48 189 ابتدایی

 3/89 6/28 112 راهنمایی

 1/91 8/1 7 دبیرستان

 2/98 1/7 28 دیپلم

 100 8/1 7 لیسانس و باالتر

  100 392 کل

 

 دارای مادران درصد 1/7 و دارند ابتدایی سطح در تحصیالت مادران این درصد 60 از بیش که است این گویای جدول هایداده

 .باشدمی دانشگاهی مدرک دارای مادران از 8/1 تنها و هستند دیپلم مدرک
 

 پیشرفت آزمون پس و آزمون پیش در كنترل و آزمایش گروه نمرات معیار انحراف و میانگین .5جدول

 

 

 

 

 

 

-می4/3آزمونوپسآزمونپیش در کنترل گروه نمرات میانگین تفاوت و 30/5آزمون پس و آزمونپیش در آزمایش گروه نمرات

 داشته گواه گروه با مقایسه در آزمونپیش به نسبت آزمونپس در بیشتری ینمره افزایش آزمایش گروه دهدمی نشان که باشد

-بی آن از کنترل گروه و گردیده اعمال آزمایش گروه روی بر که باشد آزمایشی عمل اثر در است ممکن افزایش این که است

 است. بوده بهره
 

 ریاضی پیشرفت در رگرسیون ضرایب مگنیه بررسی6 جدول

 منبع تغییرات
مجموع 

مجذورات 
SS 

درجه 

آزادی 
df 

میانگین 

مجذورات 
MS 

F سطح معنی دار 

 27/0 22/1 87/4 1 87/4 گروه

 تعداد گروه

 پس آزمون پیش آزمون

 میانگین
انحراف 

 معیار
 انحراف معیار میانگین

 28/2 97/16 36/3 64/11 198 آزمایش

 88/2 07/17 81/4 67/13 194 کنترل



 

  

 

آزمون  پیش

 ریاضی
94/125 1 94/125 47/31 000/0 

 47/0 536/0 14/2 1 144/2 گروه پیش آزمون

   00/4 390 115/208 خطا

    392 69/1659 کل

 

 همگنی فرضیه نتیجه در نیست معنادار P<05/0 سطح در مستقل تصادفی متغیر و کمکی تصادفی متغیر بین تعامل چون

 شود.می تایید رگرسیون هایشیب

 
 ریاضی پیشرفت كوواریانس در تحلیل جدول .7جدول

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح معنی 

 دار

 000/0 26/39 76/155 1 76/155 گروه

 19/0 79/1 09/7 1 09/7 پیش آزمون 

   97/3 390 26/210 خطا

    392 69/16592 کل

 

 این. شودمی مشاهده P<01/0 سطح در معنادار تفاوت ریاضی درس آزمون در کنترل و آزمایش گروه دو بین شودمی مشاهده

 و آزمایش گروه ریاضی درس نمرات میانگین بین داریمعنی تفاوت ریاضی درس آزمون در که است نکته این گویای مطلب

 . وجود گواه

 همگنی فرضیه نتیجه در نیست معنادارP  <05/0 سطح در مستقل متغیرهای و کمکی تصادفی متغیرهای بین تعامل چون

 شد.می تأیید رگرسیون هایشیب

 نتیجه گیری:

 معناداری تفاوت دارای آزمایشی عمل از قبل تا گواه و آزمایش گروه دو که کرد استنباط چنین توانمی آمده دست به نتایج از

 به نسبت گواه گروه نمره افزایش وجود با آزمایشی، عمل انجام از بعد ولی است بوده گواه گروه نفع به تفاوت این که اندنبوده

 کرده پیدا افزایش آزمایش گروه نمرات سطح که است آن از حاکی امر این. شودمی مشاهده تفاوت گروه دو بین آزمون،پیش

 دو بین داریمعنی که تفاوت کرده تا حدی جبران داشت گواه گروه با که را اینمره اختالف آزمونپس در که نحوی به است

 ریاضی شب اجرای زنگ کلیف که نمود استنباط توانمی آمده به دست نتایج به توجه با و شود،می دیده آزمون پس در گروه

 است. گردیده تهران شهر یعنی حاشیه مطالعه مورد نمونه دختر آموزانریاضی دانش درس تحصیلی در پیشرفت سبب

 هاییافته اما. برساند یاری زمینه این در شده  انجام تحقیقات سایر به آینده در بتواند حاضر پژوهش که است امیدوار پژوهشگر

 نسبت ماهرتر فردی نظر زیر تکلیف انجام که این بر مبنی( 2010)همکاران تراتون و و( 1396) ذوالفقاری تحقیقات با پژوهش

 تحصیلی پیشرفت شب بر تکلیف اثر. باشدمی همسو دارد، یادگیری بر بیشتری تأثیر تنهایی به فرد خود توسط تکلیف انجام به

 تحقیقات با باشدو می ( همسو1386) بازرگان ،(1987) فولی ،(1986) همکاران وکیت  هایپژوهش با تحقیق این هاییافته

 .باشدمی تضاد در( 2015)کوپر و( 1998) همکاران کوپر

 

،  یآموزان )ذهنهمه جانبه دانش رشد فردا  مدارس جادیهدف از ابا توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق ، همان طور که  

ارتقاء و  شیافزای ،آورمتفکر و آشنا به فن یانسان یروین تیتربی،فرد یهاتیو قابل هاییتوانا ارتقاءی(،و روان ی، عاطف یجسم



 

  

 

 یمنطق نهیزم درتفکر یدانش آموزان برا یآماده سازی است ، می توان ذکر محیط آموزشی این مدارس جهت مشارکت مردم

 - یاکتشاف یریادگیبلکه  ستیوار ن یوخواندن طوط یبه شکل سنتفردا در مدارس یریادگی .دینما یفراهم م نیزنمودن امور را 

 فهیفرد درجامعه است. وظ یریپذ تیدار بودن ومسوول یبرمعن یمبتن یبرنامه درس دگاهیمطرح است.  د یدار وشناخت یمعن

در کالس و مدرسه به وجود  زیآن ها را ن نیو فرصت تمر اموزدیرا به دانش آموز ب یزندگ یمدارس آن است که مهارت ها این 

دانش آموزان کم تر به  نیاز مدرسه در ب یزاریو ب زیگر ل،یترک تحص ،یلیافت تحص لیاز قب ی، مسائلفرداآورد. در مدارس 

 .خواهد آمدچشم 

 : كاربردی پیشنهادات
 اجرای امکان چه چنان دارد کوچک هایگروه در یا انفرادی طور به نسبت تکلیف زنگ اجرای که مثبتی اثرات به توجه با -

 .. باشد مفید تواند می هم امتحانات از قبل آخر های هفته در آن انجام نباشد، فراهم تحصیلی سال اول از شب تکلیف زنگ

به  ینظام نیچننیشود. ا میها تقسآن انیصورت عادالنه مبه دیبا یآموزش یهاو فرصت رندیبگ ادی توانندیآموزان متمام دانش

 (.Fullan, 2003آموزان منجر خواهد شد )دانش یکردکاهش تفاوت سطح عمل

 داشته را آموزاندانش با کردن برقرار ارتباط توانایی که شود انتخاب فردی آن اجرای برای شب، تکلیف زنگ ماهیت دلیل به -

 افراد مشارکت جلب طرح این بر تأثیرگذار عوامل ترین مهم از زیرا. باشد داشته آشنایی شناسیروان در انگیزشی هاینظریه با و

  شود. منتهی مثبت نتایج به نتواند است ممکن طرح افراد، مشارکت عدم صورت در و باشدمی

 و دبیرستان مقاطع در طرح این اجرای دارد، ریاضی درس اشکال رفع در شب تکلیف زنگ که مثبتی تاثیرات به توجه با -

 باشد. بخش ثمر تواندمی  دانشگاه

 باالتر مقاطع در تکلیف انجام برای آموزاندانش انگیزه در ایجاد هدف با تواندمی ابتدایی مدارس شب در تکلیف زنگ برنامه -

 شود. واقع  مفید معلمان کمک وبدون

 :پژوهشی پیشنهادات

 .گردد مقایسه دخترانه مدارس با آن نتایج و شود اجرا پسرانه مدارس در شب تکلیف زنگ برنامه -

  .است اجرا قابل ریاضی جز به دروس سایر زنگ تکلیف شب برای -
 

 منابع:
          178 -31اسالمی، ص جمهوری مربیان و اولیاء انجمن انتشارات: تهران دیگر، ایمدرسه(. 1396) زهرا بازرگان،

 و آموزش تحقیقات شورای:  تهران ، مربیان   آموزان دانش نظر از تهران شهر ابتدایی مقطع در شب تکلیف وضعیت بررسی(. 1386) زهرا ، بازرگان

 . 40-20ص پرورش،

 ، تهران شهر پرورش و آموزش 19 منطقه پایه دوم، آموزان دانش فارسی روخوانی درس پیشرفت بر متقابل آموزش تآثیر بررسی( . 1386)گلرخ ، برارپور

 . تهران دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان

و  یمدارس عاد ییآموزان ابتدادر دانش یشرفتپ یزهو انگ یلیتحص یشرفتپ اییسهمقا یبررس (.1394)یدداودس نسبینینرگس ؛ حس یرناصردل

  .42-31، صفحه 1394تابستان ، 29، شماره 8، دوره 3مقاله  مجله ارزیابی دانشگاه ازاد تبریز. یزهوشمند شهر تبر

 .40-21 چهارم، چاپ. زرین لوح نشر: تهران آموزشی، تکالیف سازی غنی(. 1389) بهمن زاد، حوری

-76ص تهران، مدرس تربیت ارشد، نامه کارشناسی پایان کرمان، استان معلمان و والدین نظر از شب تکلیف کارایی مقایسه(. 1389) علی ذوالفقاری،

77. 

 .139-128ص آگاه، نشر: تهران ، پرورشی روانشناسی(. 1391) اکبر علی سیف،

 .78ص ،2 ،10 ؛ تربیت   و تعلیم فصلنامه امروز، جهان در شب تکلیف خصوص در پژوهش سیمای(. 1381) نادرقلی قورچیان،

 .128تربیت  ،ص و تعلیم پژوهشکده ، تهران.  ریاضی در گیریاندازه و سنجش(. 1380) علیرضا کیامنش،

 .18-4ص ،( 24) ،2 ،86 ریاضی آموزش رشد ریاضی، مساله حل آموزش(. 1385) زهرا گویا،

 .121-110ص ،125 ریاضی آموزش رشد چگونه حل کنیم؟،(. 1395) زهرا گویا،
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