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 چکیده
امروزه پژوهش عملی و کاربردی در به اجرا درآوردن  هدف:

های درسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی  برنامه

های کارگزاران و سیاست گزاران آموزشی و مجریان  از دغدغه

های درسی گسترش پژوهش به ویژه پژوهش مشارکتی  هبرنام

روشی برای « درس پژوهی»درون مدرسه و کالس درس است. 

اصالح شیوه آموزش و الگویی عملی برای بازبینی مداوم الگوهای 

ذهنی و بازاندیشی مشارکتی عمل کارگزاران آموزشی است. 

آموزان پایه پنجم از پژوهش حاضر با هدف بهبود درک دانش

 چگونگی تفریق عددهای مخلوط انجام گرفت.

پژوهی استفاده شد.  در پژوهش حاضر از روش درس روش:

 24و  14آموزان پایه پنجم )دو کالس جامعه مورد مطالعه دانش

نفره( دبستان دخترانه نورالهدی شهر بیرجند بودند. در این 

 هایهای کیفی و کمی استفاده شد. دادهمطالعه از دو دسته داده

کیفی در این پژوهش، شامل مشاهده فعال دو کالس درس 

های ریاضی پایه پنجم ابتدایی در فرایند درس پژوهی، مصاحبه

پژوهی در بهبود آموزش و  روایتی با معلمان برای فهم تأثیر درس

های خود ها، یادداشتسازی یادگیری، بررسی طرح درس غنی

اظر بیرونی و نظرات های نبازاندیشی معلمان، نظرات و یادداشت

پژوهی بر میزان  آموزان پایه پنجم در مورد تأثیر درسدانش

ها از چگونگی تفریق عددهای مخلوط است و یادگیری و درک آن

های کمی مطالعه حاضر شامل نتایج آزمون ریاضی پایه داده

 پژوهی است.  پنجم قبل و بعد از اجرای فرایند درس

پژوهی بر  تأثیر مثبت روش درسدهنده  نتایج نشان ها:یافته

باشد. ایجاد فضای مناسب برای آموزان می یادگیری دانش

های درسی  همفکری و استفاده از تجربیات همکاران در کالس

های نوین در ارائه مطالب آموزشی  می تواند به شکل گیری روش

 کمک کرده و عمل آموزش و یادگیری را تسهیل سازد.

پژوهی، طرح درس  ددهای مخلوط، درستفریق، ع ها: کلید واژه

  ریاضی

Abstract  
Purpose: Nowadays, scientific and applied 

research has been increasingly considered to the 

implementation of curricula. Research 

development especially collaborative research 

within the school and classroom is one of the 

concerns of practitioners and policy makers and 

program executives. «Lesson Study» is a method 

to modify the teaching method and a practical 

pattern for a consistent review of mental patterns 

and participatory reflection on the practice of 

educational brokers. The present research 

implemented to improve fifth grade students' 

understanding from how to subtract mixed 

numbers.  

Method: Lesson Study method has used in the 

present research. Studied population included fifth 

grade students (two classes 14 and 24 people) of 

Nor-al-Hoda girls' Nursery School of Birjand 

City. In this study Quantitative and Qualitative 

data were used. Qualitative data in this research 

include active monitoring of two math classroom 

of fifth grade in research-based study process, 

narrative interviews with teachers to understand 

the impact of research-based study in training 

improvement and enrich learning, study lesson 

plans , self-reflection notes of teachers, external 

observer comments and notes and comments of 

students fifth grade about research-based study 

effect on their learning amount and understanding 

from how to subtract mixed numbers and 

Quantitative data of this study include math test 

results of fifth grade before and after research-

based study implementation.  

Findings: Results show positive effect of 

research-based study on students' learning. 

Creating a suitable atmosphere for cooperation 

and using the experience of colleagues in 

classrooms can help to form modern methods to 

present training materials and facilitates training 

and learning. 

 

Key words: subtract, mixed numbers, Lesson 

Study, math lesson plan 
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 لهأو بیان مس مقدمه

جه قرار های درسی بیش از پیش مورد توامروزه پژوهش عملی و کاربردی در به اجرا درآوردن برنامه

گزاران آموزشی و مجریان برنامه درسی گسترش های کارگزاران و سیاست گرفته است. یکی از دغدغه

روشی برای  1ن مدرسه و کالس درس است. درس پژوهیویژه پژوهش مشارکتی در درو پژوهش به

و الگویی عملی برای بازبینی مداوم الگوهای ذهنی  (Lewis and  Hurd, 2016)اصالح شیوه آموزش 

امکان خود نوسازی، پژوهی  درسدر کتی در عمل کارگزاران آموزشی است. و بازاندیشی مشار

ها شود و آنموزش برای معلمان فراهم میبهسازی فرایند یاددهی یادگیری و بهبود کیفیت آ

سوی بالندگی و گسترش  های عملی بههای کاربردی و مهارتپژوهشگران آشنا با جنبهعنوان  به

دهند که ها نشان می(. پژوهشSarkararani, 2010کنند )ظرفیت شغلی خویش حرکت می

منظور یاری رساندن به خود و  هترین فرایندهای توانمندسازی معلمان بیکی از اثربخشپژوهی  درس

 ,.Sarkararani, 2010; Khakbaz et al) ایهمکارانشان در یادگیری حین عمل و توسعه حرفه

2008 ; Plummer, cited by Habibzadeh, 2013) بهبود تدریس ،(Fernandez, 2010; Teplin 

and  Kratzer, 2007) آموزان و یادگیری دانش(Habibzadeh et al., 2010 cited by Bakhtiari 

and  Mosadeghi Nik, 2016; Fernandez, 2010; Schmidt and  Christie cited by 

Habibzadeh, 2013) آموزانو گسترش تفکر انتقادی در بین دانش (Becker et al., 2007 cited 

by Habibzadeh, 2013)  های در کالسپژوهی  درساست. تجربه کشورهای گوناگون از اجرای

-آموزان فرصتهمراه با دانشپژوهی  درسدهد که معلمان در فرایند درس ریاضی و علوم نشان می

دهی تعامل اثربخش در کالس درس، آموختن از یکدیگر و بهسازی آموزش  های غنی برای سازمان

دست  آموزان و معلم بهویژه از طریق بهبود تعامل میان دانش ای خود و بهمتناسب با شرایط حرفه

 (.Sarkararani, 2010)آورند می

های آموزش و شرح و بسط مفاهیم ریاضی دوره های متعددی به بررسی شیوهمقاالت و کتاب    

 Norouzian, 1990a; Norouzian, 1990b; Ezatkhah, 1992; Tavakoliاند )ابتدایی پرداخته

Saberi, 1990; Tabatabaei et al, 2010های ر مجالت رشد معلم در سال(. بیشتر این مقاالت د

ها دستخوش تغییرات بسیاری بوده های درسی ریاضی بعد از آن سالاند. کتاببه چاپ رسیده 70

های ریاضی های حل مسائل ریاضی هم اکنون نیز در کالسبسیاری از شیوهاین است. با وجود 

ریاضی پایه پنجم  یشنهادی کتابپهای که روش با توجه به این شوند.مدارس ابتدایی بکار گرفته می

تفریق عددهای مخلوط در  آموزش و حل مسائل مربوط به برای های مورد استفاده معلمانو روش

آموزان هر ه است و دانشچندانی نداشتتأثیر  مطالعهمورد  دبستانآموزان پایه پنجم یادگیری دانش

                                                           
1. lesson study  
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درک درستی از چگونگی تفریق عددهای  ها و اظهارات معلمانشان،دو پایه با توجه به نتایج آزمون

آموزان پایه پنجم از چگونگی تفریق این مطالعه با هدف بهبود درک دانشاند، مخلوط کسب نکرده

 عددهای مخلوط انجام گرفت.

 

 پژوهششناسی روش

( 1995بندی مارشال و راسمن ) طبق دستهپژوهی  درساست. پژوهی  درسروش پژوهش حاضر، 

و  (Marshall and  Rossman, 2016)شود ی از نوع مشارکتی محسوب مییک روش پژوهش کیف

 (.Sarkararani, 2010)ای معلمان است الگویی برای توسعه حرفه

نفره(  24و  14)دو کالس آموزان پایه پنجم دبستان نورالهدی پژوهش حاضر بر روی دانش    

اند، انجام مشغول به تحصیل بودهدر این مدرسه  1395-96شهرستان بیرجند که در سال تحصیلی 

های کیفی در این استفاده شد. داده کمیو  کیفی هایدادهاز  اطالعاتگرفت. برای گردآوری 

پژوهی،  پژوهش، شامل مشاهده فعال دو کالس درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی در فرایند درس

یادگیری، سازی  غنیآموزش و  در بهبودپژوهی  تأثیر درسهای روایتی با معلمان برای فهم مصاحبه

های ناظر بیرونی و های خود بازاندیشی معلمان، نظرات و یادداشتها، یادداشتبررسی طرح درس

ها از بر میزان یادگیری و درک آنپژوهی  تأثیر درسآموزان پایه پنجم در مورد نظرات دانش

ون ریاضی پایه پنجم قبل و های کمی شامل نتایج آزمچگونگی تفریق عددهای مخلوط است. داده

 یادگیریمیزان  ،حاصل از این آزمون های کمیبا استفاده از دادهاست. پژوهی  درسبعد از اجرای 

مورد بررسی قرار  جمع و تفریق عددهای مخلوط آموزان قبل و بعد از اجرای روش پیشنهادیدانش

 گرفت. 

، 1یه پنجم به تفکیک کالس در جدول پاآموزان و تعداد دانشپژوهی  درساعضای گروه تعداد     

 شود.میمشاهده 

 
 آموزان پایه پنجمو دانشپژوهی  درستعداد اعضای گروه  (:1) جدول

پنجم 

 الف

)تدریس 

 اول(

پنجم  

 ب

)تدریس 

 دوم(

 

 

 

 اعضای درس پژوهی

گر تطبیق مشاهده

 طرح درس و اجرا

گر فعالیت و مشاهده

 های معلمواکنش

یت و گر فعالمشاهده

-های دانشواکنش

 آموزان

ناظر 

 بیرونی

مجری 

 تدریس

14  24  1 3 5 1 1 
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( پنج مرحله 1999) 1طور مثال، یوشیدا های مختلفی است. بهدارای الگوها و شکلپژوهی  درس    

بررسی و آماده سازی مقدماتی، اجرای درس، بازاندیشی و اصالح، اجرای طرح درس اصالح شده و »

  Bakhtiari and)پیشنهاد کرده است پژوهی  درسمراحل عنوان  بهرا « ه گزارشبازخورد و تهی

Mosadeghi Nik, 2016) .ریزی و طراحی، تدریس و برنامه»مراحل چهارگانه،  (2010) 2هیث کوک

پژوهی  درسمراحل عنوان  بهرا « مشاهده، بازنگری و اصالح، تدریس دوباره و بازاندیشی درباره نتایج

 . (Habibzadeh, 2013)ته است در نظر گرف

آموزان پایه پنجم از چگونگی تفریق عددهای منظور بهبود درک دانش در پژوهش حاضر به    

 مخلوط، مراحل دهگانه زیر دنبال شد.

 

 تشکیل گروه درس پژوهی :مرحله اول

امه صورت گروهی در مورد موضوعات برن یک حلقه پژوهشی است که در آن، معلمان بهپژوهی  درس

در شکل اولیه خود بیشتر پژوهی  درس. (Khakbaz and et al., 2008)پردازند درسی به پژوهش می

های تحصیلی مشترک تدریس شود و معلمانی که در پایههای آموزشی متمرکز اجرا میدر نظام

 . در(Habibzadeh, 2013)دهند مختص به پایه خود را تشکیل میپژوهی  درسهای کنند؛ گروه می

های مختلف یکسان که موضوع آموزش و پژوهش برای معلمان پایه تر، زمانیهای پیشرفتهشکل

روش قدرتمندی است که به معلمان  (3ضربدری )بین مقطعیپژوهی  درسهای است، ایجاد تیم

 ,Lewis and  Hurd)یابد دهد چگونه یک مفهوم در مقاطع مختلف پرورش پیدا مینشان می

( 2002نظرات متفاوتی ارائه شده است. لوئیس )پژوهی  درستعداد اعضای گروه . در مورد (2016

و لوئیس  6تا  3( بین 2006) 4نفر، سربین و کپ 16تا  3را بین پژوهی  درستعداد اعضای گروه 

 . (Habibzadeh, 2013)اند نفر پیشنهاد کرده 6تا  4( بین 2011رد )ها و

های مختلف ه معلمان مدرسه موردنظر تجربه تدریس در پایهک در پژوهش حاضر، با توجه به این    

های مختلف و با توجه به میزان از بین معلمان پایهپژوهی  درسابتدایی را داشتند، اعضای گروه 

نفر از معلمان )مدیر و معاون  10پژوهی  درسمندی و همکاری ایشان انتخاب شد. برای اجرای عالقه

معلم از  دومعلم از کالس پنجم و  دو، معلمان کالس دوم و سوم، معلم کالس اول دوآموزشگاه، 

 کالس ششم( اعالم آمادگی کردند.

 

                                                           
1. Yoshida  

2. Haithcock  

3. cross- grade- level 

4. Cerbin & Kopp 
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 1لهمرحله دوم: تبیین مسأ

و پس از آن، پژوهی  درسله است. بنابراین ضمن تشکیل گروه أیک فرایند حل مسپژوهی  درس

را پژوهی  درسگروه  ای است که فعالیتلهأچه از اهمیت زیادی برخوردار است تبیین مس آن

آموزان به ال عمومی )برانگیختن عالقه دانشؤتواند یک سله میأبرانگیخته و هدایت خواهد کرد. مس

آموزان از چگونگی جمع کردن کسرها با مخرج تر )بهبود فهم دانشال جزئیؤریاضیات( یا یک س

کنند که از تخاب میای را انلهأمعلمان مس . معموالً(Habibzadeh, 2013)نامساوی( باشد 

هایی را ایجاد کرده است آموزانشان دشواریاند یا برای دانشدست آورده ههای خود ب فعالیت

(Bakhtiari and  Mosadeghi Nik, 2016) . 

پژوهی درخواست شد، که با توجه به تجارب در این مرحله از پژوهش حاضر از اعضای گروه درس    

اند و ها برخورد کردهلف، موضوعات و مسائلی که تا کنون با آنهای مختآموزشی خود در پایه

پژوهی  درسآموزان ایجاد کرده است، یادداشت کرده و در جلسات گروه هایی برای دانشدشواری

مطرح کنند. طی جلسات متعدد موضوعات و مباحث مختلفی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. 

جمع و تفریق کسرها با مخرج نامساوی و جمع و تفریق »احث بر روی مبپژوهی  درسدر پایان تیم 

منظور تعیین وضعیت  از کتاب ریاضی پایه پنجم به توافق رسیدند. سپس به« عددهای مخلوط

آموزان در هر یک از موضوعات پیشنهادی و انتخاب نهایی مسئله پژوهش، آزمونی از سه فصل دانش

آموزان پایه پنجم اجرا شد. نتایج ن آزمون بر روی دانشاول کتاب ریاضی پایه پنجم طراحی شد. ای

آموزان پایه پنجم این مدرسه در تفریق عددهای مخلوط دچار اشتباه نشان داد که بیشتر دانش

له أمسعنوان  بهآموزان از چگونگی تفریق عددهای مخلوط شوند. در نتیجه بهبود درک دانش می

 پژوهشی انتخاب شد.

 

 و بررسی موضوع مرحله سوم: مطالعه

له به طراحی درس أپژوهی بالفاصله پس از انتخاب موضوع و مسهای تازه کار درسبیشتر گروه

آل و مطلوب پیش از طراحی درس، باید موضوع از طریق مطالعه ایدهپژوهی  درسپردازند؛ اما در  می

بررسی یک دانش پایه های انجام شده مورد بررسی دقیق قرار گیرد. این ها، مقاالت و پژوهشکتاب

در اختیار اعضای  آموزانقوی درباره موضوع درس، شیوه آموزش آن و نحوه تفکر و یادگیری دانش

 ,Habibzadeh)کنند ها درس را با کیفیت باالتری طراحی میدهد. در نتیجه آنگروه قرار می

2013). 

تجربه کاری و استفاده از با توجه به پژوهی  درسدر پژوهش حاضر، هر یک از اعضای گروه     

های آموزش ریاضی و صحبت با سایر آموزگاران پایه پنجم، روشی های راهنمای معلم و کتابکتاب

                                                           
1. defining and researching a problem 
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پژوهی  درسهای پیشنهادی در جلسات برای آموزش تفریق عددهای مخلوط پیشنهاد کردند. روش

 گرفت. مورد نقد و بررسی قرار می

 

 ریزی درسمرحله چهارم: برنامه

دست  هبا توجه به هدف یادگیری مشخص شده و اطالعات بپژوهی  درساین مرحله اعضای گروه در 

ای که گروه تولید کنند. اغلب برنامه اولیهریزی و طراحی میآموده در مرحله قبلی اقدام به برنامه

سپس شود تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد. ای برای همه معلمان مدرسه مطرح میکند در جلسهمی

  Bakhtiari and)شود بر مبنای بازخوردهای داده شده نسخه اولیه اصالح شده و آماده اجرا می

Mosadeghi Nik, 2016) . 

دست آمده از مراحل قبلی، روش جدیدی  هدر این مرحله از پژوهش حاضر، با توجه به اطالعات ب    

تفریق عددهای مرکب تنظیم شد.  برای آموزش تفریق عددهای مخلوط با الگو گیری از روش جمع و

صورت آزمایشی  طرح درس اولیه را تنظیم کردند و به با همکاری یکدیگر،پژوهی  درساعضای گروه 

آموزان اجرا و نقد و بررسی کردند. سپس نسخه اصالح شده طرح ای بدون حضور دانشدر جلسه

 آموزان آماده شد. درس برای اجرای تدریس با حضور دانش

 
 1پنجم: آموزش درس و مشاهده آنمرحله 

شود. هر کدام از معلمان گروه درس در این مرحله برای تدریس و آموزش درس، تاریخی معین می

های الزم برای اجرای موفق درس در شرایط واقعی مورد گیرند و زمینهپژوهی، نقشی بر عهده می

 .(Khakbaz et al., 2008)گیرد بررسی قرار می

یکی از پژوهی  درساضر با توجه به تخصص و زمینه کاری هر یک از اعضای گروه در پژوهش ح    

گر فعالیت و گر تطبیق طرح درس و اجرا، مشاهدهمجری تدریس، مشاهده»های ولیتؤمس

را بر عهده گرفت و چک « آموزانهای دانشگر فعالیت و واکنشهای معلم، مشاهده واکنش

نحوه چینش کالسی در تدریس  1 تهیه و تنظیم شد. شکل های مشاهده مربوط به هر بخش لیست

 دهد. اول را نشان می
 

                                                           
1. teaching and observing the lesson 



 1397 65مارة اول، بهار فصلنامه تدریس پژوهی                                                                            سال ششم، ش

 

 
 (: نحوه چینش کالسی در تدریس اول1شکل )  

 

های معلم و تطبیق طرح درس و اجرا در انتهای کالس گران فعالیتبا توجه به این شکل مشاهده    

 ها قرار دارند. گروه آموزان در کنار هر یک ازهای دانشگران فعالیتو مشاهده

ها تاریخ تدریس اول مشخص شد و تدریس در تاریخ مشخص ولیتؤبعد از مشخص شدن مس    

 نفر( اجرا شد.14آموزان پنجم الف )شده بر روی دانش

 

 1آنتأثیر مرحله ششم: ارزیابی درس و انعکاس 

 جلسه ابتدا مجری تدریسگیرد. در این این مرحله معموال در همان روز اجرای طرح درس انجام می

آموزان، مشکالت پدید آمده، مواردی که نظر خود را در مورد چگونگی اجرای درس، یادگیری دانش

مجبور بوده برخالف طرح درس تصمیم بگیرد و اجرا کند و مسائل عمده دیگر در کالس درس را 

درس اجرا شده و نظر خود را در مورد طرح پژوهی  درسکند. سپس سایر اعضای گروه بیان می

س است نه معلمی که آن را آموزش داده د. در این مرحله تمرکز بر روی درکننکالس درس بیان می

 .(Habibzadeh, 2013)است 

منظور نقد و بررسی درس اجرا شده  ای بهدر پژوهش حاضر نیز بعد از اجرای تدریس اول جلسه    

در مورد طرح درس اجرا شده بیان کردند. در تشکیل شد. مجری تدریس و سایر اعضا نظر خود را 

این مرحله ضمن مشاهده مجدد فیلم جلسه تدریس نکات قوت و ضعف طرح درس اجرا شده، 

 بررسی شد. تعدادی از نکات مطرح شده توسط اعضای گروه به شرح زیر است:

 شود. موجب اشتباه آنها هنگام محاسبه میآموزان  دانشی آماده به ها ارائه شکل. 1

 تری ارائه شود. بندی با فونت بزرگ ی اسالید ارائه شده هنگام جمعها نوشته. 2

 تواند فضای کالس را تغییر دهد.  هنگام ارزشیابی پایانی پخش موسیقی می. 3

 استفاده شود.« انتقال»در هنگام تفریق عددهای مخلوط از واژه « قرض گرفتن»جای واژه  به. 4

                                                           
1. evaluating the lesson and reflecting on its effects 
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 کمک گرفته شود.آموزان  دانشال از ؤی سها ز کردن تابلو یا توزیع برگهدر انجام کارهایی مثل تمی. 5

 کید بیشتری کند.آموز، معلم نیز بر آن تأهنگام توضیح روش محاسبه تفریق توسط دانش. 6

 له توسط آنها توجه بیشتری شود.أو طرز بیان مسآموزان  دانشی ها به گفته. 7

له تذکر داده أایجاد انگیزه مطرح شده بود بعد از حل مسعنوان  بهله او آموزی که مسأ به دانش. 8

 شود. 

 

 1مرحله هفتم: تجدید نظر در درس

ها کنند. آنبا توجه به مشاهدات و بازخوردها در درس تجدیدنظر میپژوهی  درسمعلمان گروه 

دهند االت و مسائل مطرح شده یا همه این موارد را تغییر ؤها، سممکن است مواد آموزشی، فعالیت

(Bakhtiari and  Mosadeghi Nik, 2016). 

در پژوهش حاضر طرح درس اولیه با توجه به نکات مطرح شده در مرحله قبلی مورد بازبینی قرار     

 گرفت و اصالح شد.

 

 2نظر شدهرس تجدیدمرحله هشتم: آموزش و مشاهده د

شود. گاهی دریس میکه طرح درس تجدیدنظر شده آماده شد، درس در کالس متفاوتی ت زمانی

تدریس را بر پژوهی  درسمعلم درس، همان معلم قبلی است و در بیشتر موارد معلم دیگری از گروه 

 .(Habibzadeh, 2013)گیرد عهده می

در این مرحله از پژوهش حاضر، مجری تدریس تغییری نکرد ولی تدریس دوم بر روی گروه     

و یکی از پژوهی  درساعضای گروه تمامی و با حضور ر( نف 24آموزان پایه پنجم )جدیدی از دانش

 اجرا شد. ناظر بیرونی عنوان  بهاساتید دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

 

 3مرحله نهم: ارزیابی و بازاندیشی مجدد

کنند. گاهی در یک جلسه طوالنی شرکت میپژوهی  درسدر این مرحله معموال همه اعضای گروه 

شود. معلمان و ناظران ارج از مدرسه برای شرکت در این جلسه دعوت مییک فرد متخصص از خ

آموزان بلکه کنند. هنگام بحث درباره درس نه تنها یادگیری و فهم دانشدرس را نقد و بررسی می

اند، مورد توجه قرار بیان شدهپژوهی  درسهای اصلی آن دسته از مسائل عمومی که به وسیله فرضیه

                                                           
1. revising the lesson 

2. teaching and observing the revised lesson 

3. evaluating and reflecting a second time 
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ره در این مورد که چه چیزی از درس و اجرای آن آموخته شده است صحبت خگیرد و باالمی

 .(Khakbaz and et al., 2008)شود  می

ای با حضور ناظر بیرونی و در پژوهش حاضر بعد از اجرای تدریس دوم در همان روز جلسه    

 ست:برگزار شد. بخشی از نکات مطرح در این جلسه به شرح زیر اپژوهی  درساعضای گروه 

 تکالیف ارائه شده در حین تدریس کم تر شود.. 1

 به کتاب درسی هنگام تدریس مراجعه شود.. 2

 طور واضح بیان شود. عنوان درس به. 3

 رسد تشویق شود. تر به پاسخ می گروهی که سریع. 4

موزان در کشیدن و آکه دانش تقسیم شوند و در صورتی ی مساویها به قسمت ها واحد. 5

 این نکته را رعایت نکردند تذکر داده شود.  بندی تقسیم

 

  1مرحله دهم: سهیم شدن در نتایج

ای معلمان و منظور گسترش آثار و نتایج مطالعات انجام شده و کمک به توسعه حرفه در پایان به

های اعضای گروه، های تهیه شده، شواهد و یادداشتبهبود و پیشرفت نظام آموزشی، طرح درس

های آموزان، جریان مباحث گروه در جلسات برگزار شده و فیلمها و تکالیف دانشعالیتای از فنمونه

قرار پژوهی  درسهای گزارش نهایی تهیه و در اختیار معلمان، مدارس و چرخهعنوان  بهتهیه شده 

  .(Habibzadeh, 2013)گیرد می

 

 ی پژوهشهایافته

عدد مخلوط عددی است که از یک عدد صحیح و یک کسر تشکیل شده باشد. در پایه پنجم 

آموزان کالس شوند. دانشآموزان با جمع، تفریق، ضرب و تقسیم عددهای مخلوط آشنا می دانش

رسم شکل، رسم نمودار، تبدیل عددهای مخلوط به کسر و جمع و تفریق »پنجم به چهار روش 

توانند عملیات جمع و تفریق عددهای مخلوط را انجام دهند می« های صحیحجداگانه کسرها و عدد

(Organization for Education Research and Planning, 2016)آموزان با . در این مطالعه دانش

ها به شوند. در ادامه هر کدام از روشروش جدیدی برای محاسبه تفریق عددهای مخلوط آشنا می

 شود.توضیح داده می اضافه روش پیشنهادی

 در تفریق عددهای مخلوط . رسم شکل1

                                                           
1. sharing the results 
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آموزان شکل مربوط به عدد مخلوط اول را رسم کرده و عدد مخلوط دوم را از آن در این روش دانش

 کنند.کم می

 

 

 . رسم محور در تفریق عددهای مخلوط2

آموزان برای محاسبه تفریق از دانشاین روش شبیه به روش اول )رسم شکل( است با این تفاوت که 

روند و به اندازه عدد محور مختصات استفاده کرده، به اندازه عدد مخلوط اول بر روی محور جلو می

 گردند.مخلوط دوم مسیر را بر می

 

 
 . تبدیل عددهای مخلوط به کسر در تفریق 3

گیرد و در مورد ده قرار میهای رسم شکل و رسم محور بیشتر در ابتدای آموزش مورد استفاروش

آموزان دو عدد مخلوط را به کسر تبدیل مقادیر بزرگ کمتر کاربرد دارد. در روش سوم دانش

ها را از های مساوی صورتدهند )در صورت وجود مخرجکنند و سپس عمل تفریق را انجام می می

 گیرند(.کنند در غیر این صورت، مخرج مشترک میهم کم می

تر هستند های نامساوی دارند و عددها نیز بزرگدر شرایطی که دو عدد مخلوط مخرج این روش    

 کند.آموزان را دچار مشکل میدانش

 
 . تفریق جداگانه کسرها و عددهای صحیح 4

نسبت کند. این روش طور جداگانه تفریق می آموز عددهای صحیح و کسرها را بهدر این روش دانش

کنند. اما تر به پاسخ صحیح دست پیدا میآموزان سریعت و دانشبه روش سوم راحت تر اس

خواهیم عدد مخلوط را از یک عدد که می که کسر دوم از کسر اول کوچکتر است و یا زمانی هنگامی

 شوند. آموزان را دچار اشتباه میصحیح کم کنیم، دانش
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2=1-3 

 

  

 . روش پیشنهادی5

شود. مفهوم عدد مرکب در کتاب ریاضی پایه وش با الهام از تفریق عددهای مرکب انجام میاین ر

آموزان با اعداد مرکب و جمع شود. و در فصل اول این کتاب دانشکار برده می هپنجم در مورد زمان ب

. در (Organization for Education Research and Planning, 2016)شوند ها آشنا میو تفریق آن

 شود عددهای مخلوط را زیر هم نوشته و تفریق را انجام دهند.آموزان خواسته میاین روش از دانش

کند و علت باز آموزان ایجاد میتری نسبت به عملیات تفریق در ذهن دانشاین روش درک روشن

 کنند.تر درک میتر است را راحتکردن عددهای صحیح در زمانی که کسر اول از کسر دوم کوچک
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آموزان گرفته در پژوهش حاضر قبل و بعد از تدریس روش پیشنهادی، آزمون ریاضی از دانش    

االت مربوط به تفریق عددهای مخلوط را نشان ؤآموزان به س، درصد پاسخ دانش2شد. جدول 

 دهد. می

 
 ای مخلوطبه سواالت مربوط به تفریق عددهآموزان دانشدرصد پاسخ صحیح  (:2) جدول

یک عدد  ازتفریق یک عدد صحیح  

 مخلوط

 
 

 مخلوطتفریق دو عدد 

 
 

قبل از تدریس روش 

 پیشنهادی

8/7 8/36 

بعد از تدریس روش 

 پیشنهادی

9/72 2/43 

 

االت مربوط به تفریق عددهای مخلوط پاسخ صحیح ؤآموزانی که به س، درصد دانش2جدول     

تا  1های آموزان با استفاده از یکی از روشدانشپژوهی  درساجرای اند نشان داده است. قبل از داده

آموزان آموزش داده شد دادند. وقتی روش جدید به دانش، تفریق عددهای مخلوط را انجام می4

  ال مربوط به تفریق عددهای مخلوط پاسخ صحیح دهند.ؤها توانستند به سدرصد بیشتری از آن

نشان داد که همه پژوهی  درسهای خودارزیابی اعضای گروه برگ بر این بررسی نمون عالوه    

را در تغییر دیدگاه و نگرش، انتقال تجربیات آموزشی و پژوهی  درسفرایند تأثیر اعضای گروه، 

مشارکت و همکاری با  های آموزشی و پرورشی معلم، توسعه مهارتپرورشی، تغییر دانش و مهارت

ای را خیلی اده از ابزار و فناوری آموزشی و ایجاد انگیزش حرفهمعلمان دیگر، تقویت دانش استف

 اند.خوب گزارش کرده

آموزان نیز نشان داد که استفاده از روش جدید برای اکثر های نظرسنجی از دانشنمون برگ    

به یادگیری و احساس بهتر پژوهی  درساست و اجرای های قبلی بودهتر از روشآموزان سادهدانش

 شود:آموزان ارائه میهای دانشای از دیدگاهها در کالس درس کمک کرده است. در ادامه نمونهآن

 «هایم از این روش استفاده کنم.روش خیلی عالی است. دوست دارم در تمام جمع و تفریق»

 «ها را مرور کنیم.شود یک بار دیگر آنفهمم. اگر میمن با این روش خیلی بهتر می»

سیار عالی بود زیرا من چیزهای زیادی یاد گرفتم و امیدوارم دوباره این کالس برگزار این کالس ب»

 «، چیزهای دیگری هم یاد بگیرم.له و سواالت دیروزأبر مس و عالوه شود
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 « من دوست دارم دوباره در این کالس شرکت کنم.»

 

 گیری نتیجهبحث و 

صورت گروهی درباره موضوعات برنامه  یک حلقه پژوهشی است که در آن، معلمان بهپژوهی  درس

های درس، ها ابتدا با توجه به تجارب آموزشی خود در کالسپردازند. آندرسی به پژوهش می

کنند. سپس با همکاری هایی ایجاد کرده است انتخاب میآموزانشان دشواریای که برای دانشلهأمس

آموزان اطالعاتی تفکر و یادگیری دانش یکدیگر در مورد موضوع انتخابی، شیوه آموزش آن و نحوه

پردازند. بعد از آماده شدن طرح درس برای ریزی درس می گردآوری کرده و به طراحی و برنامه

کنند. های جلسه تدریس را در بین خود تقسیم میولیتؤمستدریس درس تاریخی مشخص کرده و 

ازخوردها در طرح جه به مشاهدات و ببعد از اولین تدریس جلسه نقد و بررسی برگزار شده و با تو

ای با حضور اعضای گروه شود. سپس طرح درس اصالح شده در جلسهنظر میدرس تجدید

نظور نقد و بررسی تدریس م شود. مجددا جلسه ای بهیک ناظر بیرونی اجرا می و معموالًپژوهی  درس

 شود.تنظیم میپژوهی  سدرهای گروه شود و گزارشی از نتایج جلسات و یافتهدوم برگزار می

از چگونگی تفریق عددهای مخلوط با پایه پنجم آموزان پژوهش حاضر با هدف بهبود درک دانش    

داد که روش تدریس پیشنهادی گروه درس انجام گرفت. نتایج نشان پژوهی  درساستفاده از روش 

ه تفریق عددهای مخلوط ها در حل مسائل مربوط بآموزان و توانایی آنپژوهی، بر یادگیری دانش

به بهبود پژوهی  درسدهد که های انجام شده نیز نشان میمثبت داشته است. نتایج پژوهشتأثیر 

 Habibzadeh)آموزان و یادگیری دانش (Fernandez, 2010; Teplin and  Kratzer, 2007)تدریس 

et al., 2010 cited by Bakhtiari and  Mosadeghi Nik, 2016; Fernandez, 2010; Schmidt 

and  Christie cited by Habibzadeh, 2013) کند. در واقع استفاده از تجربیات معلمان کمک می

های گیری روشتواند به شکلهای درس و ایجاد فضای مناسب همفکری و تبادل نظر میدر کالس

 سازد.نوین در ارائه مطالب آموزشی کمک کرده و عمل آموزش و یادگیری را تسهیل 

های خود، ها در کالسحضور آن و عدمپژوهی  درسالبته شرکت معلمان در جلسات     

که در بیشتر مواقع با اعتراض و نگرانی مدیران مدارس همراه کرده هایی در مدرسه ایجاد  نظمی بی

توسط پژوهی  درسمند در جلسات است. تخصیص زمان و تسهیل شرایط جهت حضور معلمان عالقه

روند اجرایی این برنامه را تسهیل بخشیده و به ارتقای سطح آموزش کمک  ،آموزش و پرورشوزارت 

بر این، همکاری بیشتر بین دانشگاه فرهنگیان و مدارس و استفاده از دانشجویان  عالوه کند.می

تواند به پیشبرد پژوهی، می مکی در مدارس و جلسات درسنیروهای کعنوان  بهدانشگاه فرهنگیان 

 کمک کند.بیش از پیش پژوهی  درساف اهد
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های کالسدیگر تفریق عددهای مخلوط در  شود روش ارائه شده جهتدر پایان نیز پیشنهاد می    

  منظور مشخص شدن نقاط ضعف و قوت و میزان کارایی روش به اجرا درآید. ابتدایی بهپنجم پایه 

 

 تقدیر و تشکر

؛ استاد گرانقدر دانشکده و زحمات ناظر بیرونی پژوهش دانستم از همکاریدر پایان بر خود الزم 

سرکار  معاونت محترم آموزشگاه نورالهدی؛ مدیریت و، علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

خانم سیدآبادی و سرکار خانم خسروی و کلیه آموزگاران پرتالش و دلسوز این آموزشگاه که ما را در 

 .نمایمتشکر  این مهم یاری نمودند، تقدیر و
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 پیوست

 
          ابتدایی : پنجمپایه     31:صفحه      تفریق دو عدد مخلوطموضوع تدریس:        ریاضی نام درس:

          14: آموزان دانشتعداد                دبستان نورالهدیطراح:      الهدیرنو: نام مدرسه

     17/11/1395:تاریخ         30:مدت جلسه

 های فراگیران ویژگی

 .ساله هستند  12 -11در محدوده سنیآموزان  دانش: سنی

در این سن در مرحله عملیات عینی و محسوس هستند به سخن آموزان  دانشبراساس نظریه پیاژه : شناختی

را با امور  کند، اما این اعمال دیگر، در این مرحله از رشد، کودک توانایی انجام اعمال منطقی را کسب می

 ی انتزاعی.ها محسوس و عینی می تواند انجام دهد نه با امور فرضی و پدیده

 .کنند و با هم رابطه خوبی دارند در کار گروهی شرکت می: اجتماعی

 اند. جسمانی: به رشد مطلوب رسیده

 به جز پنج مورد از نظر وضعیت اقتصادی در سطح متوسط هستند.آموزان  دانشاقتصادی: همه 

 

 هدف کلی
 آموزان با چگونگی انجام تفریق دو عدد مخلوط.آشنایی دانش

 اهداف رفتاری

 از فراگیران انتظار می رود که در این درس:

 اهداف شناختی

 دست آورد. هبا استفاده از محاسبات ریاضی پاسخ تفریق عددهای مخلوط را ب -1

 چگونگی محاسبه تفریق عددهای مخلوط را توضیح دهد. -2

  مسائلی که مرتبط با تفریق عددهای مخلوط می باشد حل کند. -3

 له بنویسد.أبرای عددهای مخلوط داده شده مس -4

 اهداف نگرشی

 .و عوامل مختلف را در نظر بگیرد ها االت خود عجوالنه عمل نکند و ویژگیؤبرای پاسخ گویی به س -1

 روش تدریس

 اکتشافی، توضیحی

 رسانه
 گی، پاورپوینت خالصه درس.تخته، محور و مربع رن
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 فضا
 کالس درس

 محتوا

 31کتاب ریاضی پنجم ابتدایی صفحه 

 چینش کالسی
 نفره ) به صورت نیم دایره ( 3گروه  5

 رفتار ورودی

 آموزان: دانش

 با مفهوم کسر اشنایی دارند. -1

 می توانند کسرهای داده شده را با هم جمع و یا تفریق کنند.  -2

 ورند.دست آ ، محور یا از طریق محاسبات بهیا تفریق را از طریق شکلجواب جمع  -3

تر از واحد را به عدد مخلوط و بالعکس عدد  توانند کسر بزرگ با مفهوم عدد مخلوط اشنایی دارند. و می -4

 مخلوط را به کسر تبدیل کنند.

ی داده ها لوط مربوط به شکلکه عدد مخ توانند برای عددهای مخلوط داده شده شکل بکشند و یا این می -5

 شده را بنویسد.

دو عدد مخلوط داده شده را با هم جمع کنند و با استفاده از رسم شکل، رسم محور و تبدیل به کسر و  -6

 محاسبات جواب را بدست آورند.

 ی مقدماتیها فعالیت

 ی فراگیرانها فعالیت ی معلمها فعالیت

و به گرمی با  معلم پس از در زدن وارد کالس می شود

 سالم و احوال پرسی می کند .آموزان  دانش

 سالم دختران گلم .

 حالتون خوبه ؟ 

 خدا رو شکر . امروز چند شنبه است ؟

 چه تاریخی ست؟

 هر کاری را با نام چه کسی شروع می کنیم ؟ ها بچه

معلم باالی تخته می نویسد ، به نام خداوند بخشنده و 

 مهربان

 قبل را انجام داده اید ؟ تکالیف جلسه ها بچه

زینب جان شما که نماینده کالسی تکالیف را جمع کرده 

 ای ؟

 دست شما درد نکنه .

 

 سالم

 بله

 یکشنبه

17/11/1395 

 با نام خدا

 

 بله

 بله

 

1
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 ارزشیابی تشخیصی
ال ؤند سقبل از اینکه درس امروز را شروع کنیم اماده هستید به چ ها می گوید: بچهآموزان  دانشمعلم رو به 

خواهد با توجه به دستورالعمل داده شده به  می ها نؤال به هر گروه می دهد و از آنوع س 3پاسخ دهید. معلم 

الت در مورد تفریق دو کسر با مخرج مساوی، تفریق دو کسر با ؤال با همفکری یکدیگر پاسخ دهند. سؤهر س

 مخرج نامساوی و جمع دو عدد مخلوط است. 

 ها نؤال برای آاالت را با دو روشی که در برگه سؤباید سآموزان  دانشیکسان است و  اه االت همه گروهؤس

 )شکل، محور، تبدیل به کسر، از طریق محاسبه(. مشخص شده است پاسخ دهند

 

 ایجاد انگیزه 

موز آ ششود. دان شود. معلم از او علت را جویا می خیر وارد کالس میبا ناراحتی و کمی تأآموزان  دانشیکی از 

ویفر  5 ها نگوید مادراشان به آ حت است. او میترش نارا کند که از دست خواهر بزرگ چنین بیان می

تر است. خواهر  و نصفی برای خواهر بزرگ و بقیه برای خواهر کوچک 3گفته  ها نکاکائویی داده و به آ

 صفی می شده است. تر به او یک و نیم ویفر داده اما او معتقد است که سهمش دو تا و ن بزرگ

دهد که با کمک سایر  له است. و به او قول میأنیز در مورد همین مس ها نآگوید که درس امروز  معلم به او می

صورت ریاضی روی تابلو  موز را بهآ ال دانشؤس سپسله به او کمک کند. أدر حل کردن مسآموزان  دانش

 د.سنوی می

 

 ارئه درس و ارزشیابی تکوینی 

 

درس امروز هم  گوید که اتفاقاً میآموزان  دانشمعلم رو به  ورود دانش آموز و مطرح کردن مشکل خود، بعد از

کنیم. سپس تفریق گفته  در مورد همین موضوع است. امروز با کمک یکدیگر مشکل دوست خود را حل می

   نویسد. شده را روی تابلو می

 

 

وسایل وجود دارد )محور و شکل( از هر کدام که  دخترای گلم روی میز هر کدام از شما یک سری -

 ال استفاده کنید. ؤخواهید برای بدست آوردن جواب این س می

اند.  کند. پس از این که مطمئن شد همه به جواب رسیده نها را راهنمایی میآسر زده و  ها معلم به همه گروه

بچسباند و روش کار گروه خود را توضیح دهد.  خواهد تا شکل یا محور خود را روی تابلو می ها از یکی از گروه

ال ؤخواهد که بدون استفاده از شکل جواب س میآموزان  دانشال بررسی شد معلم از ؤبعد از این که پاسخ س

خواهد روش خود را توضیح دهند  می ها ی الزم از گروهها و ارائه راهنمایی ها را پیدا کنند. بعد از بازدید از گروه

 می گوید:آموزان  دانشو در جای مشخص بنویسند. معلم رو به و روی تابلو 

دادیم؟ یا تفریق  را چطور انجام می 281منهای  345به یاد دارید که تفریق عددهای بزرگ مثل  ها بچه -

3َ 

1َ 

20َ 

5 - 3  = 



 1397 77مارة اول، بهار فصلنامه تدریس پژوهی                                                                            سال ششم، ش

 
 اعداد مرکب؟

ن را پیدا آتوانیم از طریق زیر هم نویسی پاسخ  تفریق عددهای مخلوط نیز یک تفریق عادی است و ما می

 یم. کن

  دهد. له قبل را از طریق روش زیر همی حل کرده و توضیح میمعلم مسأ

 
خواهد با استفاده از این روش به پاسخ درست دست پیدا  میآموزان  دانشسپس مثال دیگری مطرح کرده و از 

 نها می خواهد که برای اطمینان از درستی جواب خود شکل رسم کنند.آکنند. و از 

 دهد. له زیر را مطرح و توضیح میأداده و مسسپس مثال را تغییر 

 
 

 داده می شود تا با مشورت با گروه خود جواب را پیدا کنند.آموزان  دانشالی جدید به ؤو مانند قبل س

 

 

 

 بندی جمع
 کند. را با است از پاورپوینت و رسم شکل مرور می معلم چگونگی انجام دو نوع تفریق عدد مخلوط

 

 

 یارزشیابی پایان
االت هر گروه با گروه دیگر ؤتوزیع می کند. سآموزان  دانشاالتی که از قبل تهیه کرده است، بین ؤمعلم س

درستی  سسپاالت را پیدا کنند ؤفرادی جواب سصورت ان می خواهد ابتدا بهآموزان  دانشتفاوت دارد. معلم از 

االت خود را ؤمی خواهد که پاسخ سن آموزا دانشپاسخ خود را با اعضای گروه بررسی کنند. سپس معلم از 

1َ 

3َ 
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 روی تابلو بنویسند.

 

 تعیین تکلیف
صورت انفرادی و در خانه پاسخ  شود بهاالتی که به آنها داده میؤخواهد که به ورقه سآموزان میمعلم از دانش

 دهند.

هی به هر یک از کار گروعنوان  بهی زیر ها در کالس یکی از فعالیت ها سپس با توجه به نحوه فعالیت گروه

 داده می شود.آموزان  دانش

 له بنویسند.أ*برای عبارت داده شده دو مس

 له داده شده پاسخ دهند.أ*به دو مس

 *تفریق داده شده را محاسبه کرده و توضیح چگونگی محاسبات خود را بنویسید.

 ال عملکردی داده شده پاسخ دهید.ؤ*به س

 

1َ 


