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  فصل اول 1

  کلیات پژوهش

  مقدمه 1-1

گذارد، ترین عاملی است که بر جامعه تاثیر میپرورش مهمنظران بر این باور هستند که آموزش و صاحب

شود. بر ایـن اسـاس، ضـروري    کند و همراه با تغییرات و تحوالت در سرتاسر جهان متأثر میآن را متحول می

(  است که برنامه هاي آموزش و پرورش به موازات این تحوالت و با توجه به الزامات جامعه سازماندهی شـوند 

نسـل تحـت تربیـت توانمنـد     هاي درسی، بنابراین، از رهگذر ایجاد تحول و تعالی در برنامه). 2010تکینا، گل

گذاري براي تجهیز نوجوانـان  گوید، توانمندسازي و سرمایه) می1385طور که قائدمحمدي (شوند و همانمی

و راهـی  باشـد  ها داشـته زندگی آن تواند تاثیرات جالب توجهی در مراحلهاي مورد نیاز، میبه دانش و آگاهی

هـاي  ي نظامترین وظیفهکشاند. لذا عمدهها را به سوي خود میشود که آنمؤثر براي مقابله با تهدیداتی تلقی

به خاطر اینکه هاي مناسب و مؤثر تدریس است. آموزان به دانش روز با استفاده از روشتجهیز دانشآموزشی، 

تـوان بـا طـرز تلقـی گذشـته و      روزي مفهومی متفاوت با گذشته دارد، هرگز نمـی تعلیم و تربیت در دنیاي ام

در فرآینـد  ها نگریست. تحول علم و فناوري، ضـرورت تحـول   آموزان و تربیت آنهاي کهنه به دانشسوگیري

کـه در  هاي آموزشی امروزي، باید نیروهایی را تربیت کنند هاي آموزشی را انکارناپذیر کرده است. نظامفعالیت

 ي امروز، توانمند و در مدیریت و رهبري آن مبتکر و خالق باشند و منطقی رفتـار کننـد  درك دنیاي پیچیده

یابـد. امـروزه   ي طراحی مناسب براي آموزش توسـط معلـم تحقـق مـی    این هدف در سایه). 1386(شعبانی، 
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حی آموزشی ابزار تـدریس و  طراطراحی آموزشی به عنوان فرآیندي مهم، در تکنولوژي آموزشی مطرح است. 

شود مواد آموزشی مؤثرتر و کارآمدتر باشـند. از طریـق طراحـی آموزشـی اثـربخش،      آموزش است و باعث می

شود. اثربخشی آموزش آن چیـزي اسـت   محتوا به صورت سازماندهی شده و مرتب براي یادگیرندگان ارائه می

   ). 1387(فردانش و کرمی،  ردها و مخصوصاً آموزش و پرورش اهمیت داکه براي سازمان

آموزي و دانشـجویی  اي است که در طی زندگی انسان به ویژه در دوران دانشیادگیري و یادداري مسأله

آموزان و دانشجویان همیشه در معرض امتحان و آزمون قرار دارند و آنچه سزایی دارد، چرا که دانشاهمیت به

آموزان یادگیري معنادار مطالب درسی است. یادگیري اکثر دانشدر این فرآیند اهمیت دارد، کسب شناخت و 

وار بـوده و  خصوص علوم و ریاضی در مقاطع گوناگون، سطحی و طوطینظام آموزشی ما در دروس مختلف به

المللـی علـوم و   ها نیستند. گواه بر این ادعا، نتایج آزمون بینقادر به یادگیري معنادار و درك روابط میان ایده

المللـی ارزشـیابی پیشـرفت    که انجمـن بـین   2011و پرلز  1آموزان ایرانی در تیمزنتایج دانش، 2007ضی ریا

و همچنین آزمونهاي پیشرفت تحصیلی داخلی که داراي سطوح باالي اهداف کند برگزار می )IEA( 2تحصیلی

هایی بـه  ). پژوهش1390پور، (تقینی موفقیتی به دست نیاوردند راآموزان ایها دانشیادگیري است که در آن

اند که آموزان انجام شده است و نتایج نشان دادهمنظور مشخص کردن دالیل نداشتن پیشرفت تحصیلی دانش

ي درس یکی از عوامل مؤثر بر یادگیري و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان، کیفیت تـدریس و چگـونگی ارائـه   

ي دیگر، یادگیري و سپردن آموخته به ذهن است کـه  مسأله). 1388دار، پور و لیاقت( بیرمی وزش) است(آم

پژوهان مطرح بوده و تا کنون روشها و راههاي مختلفی براي بهتر یادگرفتن آموزان و دانشپیوسته براي دانش

آمـوزان  نظران مطرح شده است. تجربه نشان داده است که بسـیاري از دانـش  و خوب آموختن از سوي صاحب

ها پایین اسـت. ایـن   بخش نیست و درصد آموختهگیرند رضایتاي که میکنند، اما نتیجهیها مطالعه مساعت

دهند و از روشهاي درست یادگیري و مطالعه، کوشش زیادي را براي یادگیري انجام می يخبرافراد به علت بی

                                                 
1. TIMSS  
2. International association for the evaluation of educational achievement  
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توانسـتند  که آنها مییابند در صورتی ي مطلوب دست نمیکنند؛ ولی به نتیجهوقت و انرژي زیادي را تلف می

تر یاد بگیرند و در امتحانات موفق با استفاده از راهبردهاي صحیح یادگیري و مطالعه ، مطالب را بهتر و راحت

     ).1381باشند (کرمی، 

  بیان مساله 1-2

امروزه دانش آموزان باید خود را در سطح استانداردهاي جهانی یادگیري نگه دارند. تـا بتواننـد در قـرن    

شـدن زنـدگی و   ي خود و جهان مفید باشند . با توجه به جهـانی قرن دانایی محور است، براي جامعه ،که 21

هـایی کـه کیفیـت    تـرین ارزشـیابی  علوم، امروزه براي سنجش یادگیري ابزارهاي جهانی وجـود دارد. از مهـم  

للـی پیشـرفت تحصـیلی    المتوان به آزمون بینسنجد، مییادگیري فراگیرندگان را در نظام آموزشی جهان می

گیـرد. از اهـداف   انجام مـی  )IEA(المللی سنجش پیشرفت تحصیلی تیمز اشاره کرد که تحت نظر انجمن بین

این آزمون شناسایی نقاط ضعف و قوت نظام آموزشی کشـورهاي عضـو و یـافتن راهکارهـایی بـراي بهبـود و       

  ). 1392( لشکربلوکی،  هاستافزایش عملکرد آموزشی آن

ه جایگاه و روند عملکرد دانش آموزان ایران در مطالعات تیمز حاکی از آن است که در کشور مـا  نگاهی ب

هـاي  سـازي، تخمـین مهـارت   میزان دست یابی دانش آموزان بـه مهـارت هـایی ماننـد حـل مسـئله، فرضـیه       

فیعی، محاسباتی، درك مفاهیم هندسی و موارد دیگر بسیار کمتر از حد انتظار است (سـودخواه محمـدي، شـ   

1393.(  

اصوال یک طراح آموزشی را یک هنرمند آموزشی می نامند به این جهت که گرایشی نمایان بـه فعالیـت   

هاي هنري دارد. و هنرمندانه مسئولیت تمام جنبه هاي طراحی را بـه عهـده مـی گیـرد. ایـن مسـئولیت هـا        

درس، تولید مواد و در بسیاري از موارد تولید رسـانه، ارزشـیابی و    طراحیعبارتند از: تحلیل مشکل آموزشی، 

  ).1384بازنگري (رستگارپور،
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الگوهاي طراحی آموزشی در بهترین شرایط حلقه ي اتصال نظریه هاي یادگیري با عمل آموزش هستند. 

د. الگوهـاي  پس نظریه هاي یادگیري پایه و اساس تمام فعالیت هایی است که طراح آموزشی انجـام مـی دهـ   

-طراحی آموزشی براي تنظیم و سازماندهی فعالیت هاي آموزشی سازماندهی شده اند. پژوهش ها نشان مـی 

-مند موجب افزایش یادگیري دانش آموزان در دروس مختلـف مـی  دهد که استفاده از الگوهاي آموزشی نظام

  ).1382شوند (سراجی،

جمله مسائلی است که پیوسته براي دانش پژوهان و از طرف دیگر یادگیري و سپردن آموخته به ذهن از 

هاي مختلفی براي بهتر یاد گرفتن و خوب آموختن از سـوي  ها و راهدانش آموزان مطرح بوده و تا کنون روش

کنند، ها مطالعه میتجربه نشان داده است که بسیاري از دانش آموزان ساعت صاحب نظران مطرح شده است.

خبـري از  ها پایین است. این افراد به علت بـی بخش نیست و درصد آموختهرند رضایتگیاما نتیجه اي که می

دهند و وقت و انـرژي زیـادي را   روشهاي درست یادگیري و مطالعه کوشش زیادي را براي یادگیري انجام می

ح از ي صـحی توانسـتند بـا اسـتفاده   یابند در صورتی که میي مطلوب دست نمیولی به نتیجه تلف می کنند؛

ــب را بهتــر و راحــت  ــادگیري و مطالعــه، مطال ــات موفــق باشــند  راهبردهــاي ی ــد و در امتحان ــاد بگیرن ــر ی ت

  ).1381(کرمی،

) اصطالح راهبردهاي یادگیري به انواع زیادي از اعمـال ارادي و آگاهانـه   1993از نظر البام و همکاران (

اف یادگیري اتخاذ می شود. این راهبردها دامنه اطالق می شود که به وسیله ي فراگیران براي دستیابی به اهد

اي از فعالیت هاي کلی از قبیل مرور ذهنی اطالعات یا انتقال اطالعات جدید به دانش ذخیره شده ي موجود 

  ).1391را در بر می گیرد (سیف،عطارخامنه،

گیري بـراي  با توجه به آنچه گفته شد ضرورت استفاده از الگوهاي طراحـی آموزشـی و راهبردهـاي یـاد    

رسیدن به سطح استانداردهاي جهانی ضروري به نظر می رسد. یکی از روش هاي جدیـد طراحـی آموزشـی،    
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آموزش با الگوي مریل یا نمایش اجزا است. این الگوي آموزشی در دنیاي امروزي رویکرد تکلیف محـور را بـه   

د تکلیف محور به عنوان تضـاد بـا   بهترین وجه در محتوا و روش طراحی آموزشی پیاده سازي می کند، رویکر

یادگیرنده محور بر اساس حل مسئله به روش طراحی آموزشی است و نشان دهنده ي آموزش مستقیم اسـت  

نشان دهنده ي رویکرد نوع  که می توان گفت یکی از تئوري هاي جدید است. این راهبرد آموزش عرضه شده،

ت. تاکید بر نمایش به جاي کشف یا اکتشاف است که آموزش مستقیم در زمینه ي دنیاي واقعی مشکالت اس

در همکاري قطعا می تواند اثربخش تر باشد. دانش آموزان می توانند روش تکلیف محور را به عنوان یادگیرنده 

و همچنین به عنوان فردي در یک گروه در نظر گیرند. این الگو با یک راهبرد آموزشی سـنتی در تضـاد قـرار    

این الگو براساس رویکرد دانش آموز محور است و چگونگی رسیده به یادگیري را مشـخص   در واقع می گیرد.

و راهبردي موثر براي رسیدن به مولفه هـاي محتـوایی یـادگیري در آزمـون تیمـز و       ).2007می کند (مریل،

   آن است که به سئواالت اساسی زیر پاسخ دهد: محقق بر راهبردهاي یادگیري در دانش آموزان است.

  آیا آموزش با الگوي مریل بر حیطه ي محتوایی آزمون تیمز تاثیر دارد؟  .1

  آیا آموزش با الگوي مریل بر راهبردهاي مدیریت یادگیري تاثیر دارد؟  .2

   فرضیات 1-3

  هاي اصلیفرضیه 1-3-1

  .آموزش با الگوي مریل بر حیطه ي محتوایی آزمون تیمز در درس ریاضی تاثیر دارد  

  .آموزش با الگوي مریل بر راهبردهاي مدیریت یادگیري در درس ریاضی تاثیر دارد 

  هاي فرعیفرضیه 1-3-2

  .آموزش با الگوي مریل بر مدیریت زمان و مطالعه  در درس ریاضی تاثیر دارد  

 آموزان در درس ریاضی تاثیر دارد.آموزش با الگوي مریل بر تنظیم تالش دانش  
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 دگیري از همدرسان در درس ریاضی تاثیر دارد. آموزش با الگوي مریل بر یا  

 آموزان از معلمان در درس ریاضی تاثیر دارد.طلبی دانشآموزش با الگوي مریل بر کمک 

  تعریف نظري و عملیاتی متغیرها 1-4

  1ی آموزشی مریلالگوي طراح 1-4-1

این الگو از جمله الگوهاي خرد و اجرایی در زمینه طراحی آموزشـی اسـت. در ایـن الگـو      الگوي مریل:

طراح یا معلم به تناسب موضوع به تعیین سطح عملکرد و موضوعات می پردازد. بر اساس این الگو، آموزش به 

موقع از شرح و به سازي آموزشتواند براي غنیشود. طراح نیز میسه بخش، ارائه، تمرین و ارزیابی تقسیم می

   ).1390بسط ثانویه بهره گیرد (فردانش، 

منظور از الگوي مریل در این پژوهش این است که موضوعاتی از کتـاب ریاضـی چهـارم ابتـدایی کـه در      

آموزشی مریل که شـامل دو نـوع   باشد، بر اساس خصوصیات الگوي طراحیي محتوایی آزمون تیمز میحیطه

ي اولیه به بیان تعمیم و مثال و در ادامه به سوال از تعمیم و سوال از باشد که در ارائهمیي اولیه و ثانویه ارائه

-بسط آموزش پرداخته شده است. طرح درس در پیوسـت موجـود مـی   وي ثانویه به انواع شرحمثال و در ارائه

  باشد. 

  آزمون تیمز  1-4-2

تـرین مطالعـات   تـرین و وسـیع  از مهـم  TIMSS 2المللی روندهاي آموزش ریاضیات و علوممطالعات بین

یابی پیشـرفت  المللـی ارزشـ  تطبیقی در قلمرو ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است که تحـت نظـر انجمـن بـین    

گیرد. این انجمن نهادي مستقل و معتبر پژوهشی در سطح جهان است که با هـدف  انجام می IEA 3تحصیلی

                                                 
1 . Merill instructional design model 
2 . Trends in international mathematics and sciense study 
3 . International association for the evaluation of educational achievement 
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ي تطبیقی را در ها مطالعهکننده، توانسته است تا کنون دهبهبود و ارتقاي وضعیت آموزشی کشورهاي شرکت 

   ). 1392ي پیشرفت تحصیلی به انجام برساند (لشکربلوکی، زمینه

مون تیمز، و ي محتوایی آزي چهارم ابتدایی در حیطهمنظور از آزمون تیمز، ارزشیابی درس ریاضی پایه 

آزمـون بـا   اي در پـیش نمـره  10سـوال   10است. که  آزمونآزمون و پسآموزان در پیشي دانشتفاوت نمره

ي تفـاوت  نمره و در نهایت محاسبه 100آزمون با مجموع اي در پسنمره 10سوال  10نمره و  100مجموع 

   باشد. آزمون در پیوست موجود میآزمون و پسسواالت پیشاین دو نمره در پایان است. 

  یادگیري  مدیریت منابع راهبردهاي  1-4-3

راهبردهاي مدیریت منابع یادگیري، راهبردهاي تسهیل کننده هسـتند و یادگیرنـدگان معمـوالً از آنهـا     

کننـد (پینتـریچ،   طلبی از همساالن و دیگران اسـتفاده مـی  ي محیط، زمان، تالش و کمکبراي کنترل و اداره

-زگاري با تکلیف یـاري مـی  این راهبردها، یادگیرندگان را در کنترل منابع در دسترس به منظور سا ).2004

ي تکلیف بر ي راهبردهاي مدیریت منابع یادگیري است که یادگیرندگان از عهدهنمایند به بیان دیگر در سایه

). به عبارت دیگر راهبردهاي مدیریت منابع که کیفیت و کمیت درگیري در تکلیـف  2005آیند (کوینین، می

در راستاي اهداف شناخته شده جهـت کسـب نتـایج بهتـر اسـت      ریزي دهند، شامل فرآیند برنامهرا نشان می

  ). 2000(فیلچر و میلر، 

از راهبردهاي مدیریت منابع یادگیري شامل مـدیریت زمـان و محـیط مطالعـه، تنظـیم تـالش،       منظور  

آزمـون  آزمـون و پـس  آمـوزان در پـیش  اختالف نمراتی که دانشطلبی است. طلبی از همدرسان و کمککمک

-مدیریت زمان و محیط مطالعه، تنظیم تالش، کمـک هاي اند، تحت عنوان نمرات مؤلفهسب کردهیادگیري ک

ي راهبردهاي مدیریت منابع یادگیري در پیوست پرسشنامهطلبی ثبت شده است. طلبی از همدرسان و کمک

  باشد. موجود می
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  مدیریت زمان و محیط مطالعه  1-4-3-1

یا رفتارهاي یادگرفتنی اسـت کـه ممکـن اسـت موجـب      مدیریت زمان و محیط مطالعه مجموعه عادات 

؛ به نقل از بابایی نادونلوئی، حاجلو، صـبحی  2012کان، (مک افزایش دانش، آموزش و یا تمرین هدفمند شود

  ). 2013قراملکی، صادقی، 

مربـوط بـه    يگویـه  8آموزان در منظور از مدیریت زمان و محیط مطالعه، اختالف نمرات است که دانش

و تحـت عنـوان نمـرات     اندآزمون یادگیري کسب کردهآزمون و پسیت زمان و محیط یادگیري در پیشمدیر

   باشد. سواالت پرسشنامه در پیوست موجود می ي مدیریت زمان ثبت شده است.مؤلفه

  تنظیم تالش 1-4-3-2

ادامه کند فرد تا تکمیل یک تکلیف به کار خود تنظیم تالش یک راهبرد مدیریت خود است که بیان می

یا خیر. تنظیم تالش در پیشرفت تحصیلی مهم است زیرا کننده باشد) دهد(حتی اگر تکلیف دشوار یا کسلمی

دهد (عاشـوري، پورمحمدرضـاي تجریشـی، جلیـل     تداوم تالش و استفاده از راهبردهاي یادگیري را نشان می

  ). 1390خطاط، آبکار، عاشوري، موسوي

ي مربوط بـه تنظـیم تـالش در    گویه 4آموزان در مراتی است که دانشمنظور از تنظیم تالش، اختالف ن

 ي تنظیم تالش ثبت شده اسـت. اند. و تحت عنوان نمرات مؤلفهآزمون یادگیري کسب کردهآزمون و پسپیش

  باشد.سواالت پرسشنامه در پیوست موجود می

  یادگیري از همدرسان 1-4-3-3

گیرند. شامل مطالع در هاي خود کمک میاز همکالسییادگیري از همدرسان، یعنی افراد به چه میزانی 

  ). 1390گروه یا یادگیري با دوستان و همساالن است (عاشوري و همکاران، 
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Abstract: 

This research is conducted to study the impact of education using Merrill square model on 

TIMSS’s content area and learning management strategies in elementary fourth grade math 

lesson in Ardabil. The study is quasi-experimental. The statistical population included all the 

elementary fourth grade students in the academic year 2015-2016 in Ardebil. The convenience 

sampling is used. Because researcher was a teacher as well, his own class was selected as the 

experimental group and another class as a control group. The research tool is Pintrich’s 

Motivational Strategies Questionnaire for learning, including the learning resource 

management strategies. First of all both groups had pre-test, including TIMSS math questions, 

and they answered to the Management strategies of learning resources Questionnaire. Then the 

experimental group received 10 sessions of math education in TIMSS content area according 

to Merrill model and the control group was trained by the previous traditional method. One 

week after the final session, both groups were taken a post-test including TIMSS’ questions 

.The data then were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA). The findings indicated 

that education with Merrill model has a significant impact on the TIMSS mathematics content 

area. It was also found that education using Merrill model has a significant effect on 

mathematics learning resource management strategies. The analysis also showed that 

education using Merrill model had a significant effect on learning and seeking help from 

classmates, but education using Merrill Model had no significant effect on time management, 

study environment and adjusting efforts. 
Keywords: Merrill education Model , TIMSS, Resource Management Learning Strategies, 

Math lesson, Fourth Grade.  
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