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  چكيده 

پايه  آموزان دانشدرس رياضي  پيشرفت تحصيلي تكليف شب بر تأثيرهدف از پژوهش حاضر بررسي 
ش پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه آزمايشي با طرح ششم ابتدايي شهرستان اروميه بود. رو

پايه ششم ابتدايي  آموزان دانشو گروه كنترل بود. جامعه آماري پژوهش را كليه  آزمون پس – آزمون پيش
 60اي به حجم  دادند. از اين جامعه نمونه تشكيل مي 1393-94شهرستان اروميه طي سال تحصيلي 

گيري  ) به روش نمونهآموز دانش 15در هر گروه گروه كنترل ( 1يش و در قالب سه گروه آزما آموز دانش
هاي پيش رونده ريون و آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي را  اي تصادفي انتخاب و مقياس ماتريس خوشه

ي مورد تجزيه و تك متغير تكميل كردند. اطالعات گردآوري شده با روش آماري تحليل كوواريانس
و تلفيقي بر  سازي آمادهنشان داد كه هر سه نوع تكاليف تمريني،  ها دادهيج تحليل نتا تحليل قرار گرفتند.

تكاليف تلفيقي (تمريني و  تأثيردارند، با اين وجود،  تأثيرپايه ششم ابتدايي  آموزان دانشپيشرفت رياضي 
تكاليف  رتأثيبه تنهايي است و همچنين  سازي آمادهتكاليف تمريني و  تأثير) بيشتر از سازي آماده
. با توجه به نتايج بدست آمده دبيران و باشد ميتكليف تمريني  تأثيرنيز به مراتب بيشتر از  سازي آماده

نيز بهره برده و با  سازي آمادهتوانند در كنار تكاليف تمريني از تكاليف  دست اندركاران امور آموزشي مي
   .ببخشند را بهبود آموزان دانشاين كار برونداد مهارتي و آموزشي 
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The Effect of Homework on Mathematics Achievement of Sixth Grade 

Elementary School Students in Urmia 
 

Hasan Yousefzadeh 
Parviz Sarandi 

 
 
Abstract 
The aim of this study was to investigat the effect of homework on 
mathematics achievement of sixth grade elementary students in Urmia. The 
study was a quasi-experimental research with pretest - posttest design and 

control group. The statistical population consisted of all sixth grade students 
during the academic year 1393-1394 in Urmia. The sampling method was 
multistage random sampling in which 60 students in three experimental and 
one control groups (each including 15 students) were selected. To gather the 
data, the participants’ mathematics achievement tests scores, and Ravens 
standard progressive matrices were used. To analyze the data, the 
researchers used covariance analysis. The results showed that all three types 
of assignment, practice, preparation, and combined, have an effect on the 
participants’ mathematice achievement, but the effect of combined 
assignment (practice and prepation) were more than the effect of practice 
and preparation alone. Also, the effect of preparation assignment was far 
more than practice assignment. Based on the findings it can be concluded 
that teachers and education staff can assign practice and preparation 
assignment together to improve studentsʼ educational outcomes. 
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  مقدمه
از گذشته تاكنون نظريه پردازان و پژوهشگران زيادي در زمينه يادگيري رياضي و عوامل موثر بر آن به 
نظريه پردازي و مطالعه پرداخته اند. رياضيات از جمله دروسي است كه در مدارس جايگاه و اهميت 

). رياضي 2005، 1ضا را در بر مي گيرد (داوكرخاصي داشته و موضوعي پيچيده است كه زمان، كميت و ف
، 2علمي است كه به مطالعه اعداد، اشكال و اشيا مي پردازد و داراي جنبه هاي مختلفي از جمله محاسبات

كه كودكان ممكن است در  باشد ميو استفاده از راهبردهاي مختلف  5، حل مساله4، عدد نويسي3شمارش
). در اين راستا آموزش 1386ار مشكل شوند (البرزي و خوشبخت، يادگيري هر يك از اين حوزه ها دچ

ابتدايي در شكل گيري مفاهيم مربوط به رياضيات نقش اساسي دارد، بطوري كه كودكان با ورود به دوره 
، حال اين مفاهيم چگونه بايد در اذهان كودكان نهادينه شوند به شوند ميابتدايي با مفاهيم رياضي آشنا 

). در اين رابطه اكثر پژوهش هاي 1381ي و يادگيري اين درس بستگي دارد (علم الهدي، شرايط يادده
انجام شده در زمينه رياضيات و پيشرفت مربوط به آن را مي توان به سه حوزه آموزش كالسي، تحقيقات 
آموزشي و طراحي آموزشي طبقه بندي كرد. همه افرادي كه در اين سه حوزه فعاليت مي كنند داراي 
هدف مشترك بهبود آموزش و يادگيري رياضيات هستند، بطوري كه در حوزه آموزش كالسي معلمان 

، در حيطه تحقيقات آموزشي، محققان براي درك و فهم بيشتر آموزان دانشبراي افزايش توان يادگيري 
ش مي يادگيري و آموزش رياضي و باالخره طراحان آموزشي براي رشد و بهبود مواد آموزشي مفيد تال

). از سويي بهبود عملكرد و پيشرفت در رياضيات، مستلزم شناسايي مشكالتي 2005، 6كنند (ماگيدسون
در اين درس وجود دارد (محسن پور، حجازي و كيامنش،  آموزان دانشاست كه بر سر راه يادگيري 

1386.(  
در رابطه با رياضيات  نآموزا دانشعالوه بر مطالب مطرح شده كه هر كدام به نوعي در افزايش عملكرد 

در كنار اين عوامل در يادگيري و  7دخيل هستند، پژوهش هاي چند دهه اخير به نقش تكليف شب
درصد از فعاليت هاي علمي  20افزايش بازدهي رياضيات تاكيد مي كنند، چرا كه اين تكاليف بالغ بر 

؛ به 1989). كوپر (1999، 11ليندزي و 10، ني9، والنتين8را به خود اختصاص مي دهند ( كوپر آموزان دانش
) تكليف شب را به عنوان مجموعه وظايفي كه توسط معلم در مدرسه تعيين مي 1373نقل از بازرگان، 

در طول ساعات خارج از مدرسه آنها را انجام دهد، تعريف مي كند. همچنين به طور  آموز دانششود تا 
                                                      

1 . Dowker 
2 . calculation 
3 . counting 
4 . numeration 
5 . problem solving 
6 . Magidson 
7 . homework 
8 . Cooper 
9 . Valentine 
10 . Nye 
11 . Lindsay 
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كاليف نوشتني، حفظ كردني، حل كردني و غيره) كلي منظور از تكليف شب كليه وظايف درسي شامل (ت
خود تعيين مي كنند تا در خانه انجام گيرد. تكليف شب  آموزان دانشاست كه معلمان به طور روزانه براي 

، بسطي و خالقيتي دارد كه با توجه به ماهيت اين سازي آمادهانواع مختلفي اعم از تكاليف تمريني، 
مي تواند متفاوت از ديگري باشد. تكليف  آموزان دانشر پيشرفت تحصيلي هر يك از آنها ب تأثيرتكاليف 

شب همواره به عنوان يكي از عوامل دخيل در تحقق يادگيري مطرح بوده است و در هر دوره متناسب با 
؛ رحماني، 1373برداشتي كه از يادگيري وجود داشته، شكل و نوع تكليف نيز متفاوت بوده است (بازرگان، 

1381 .(  
امروزه با توجه به تحوالت وسيع جوامع و با پيدايش نظريه هاي تربيتي و وجود رسانه هاي متنوعي كه 

را به خود اختصاص مي دهد، ضرورت تكليف شب در بسياري از كشورها مورد  آموزان دانشاوقات فراغت 
انان در خانه تدبير قرار گرفته است و راه هاي ديگري براي پر كردن اوقات فراغت كودكان و نوجو سؤال

مي گردد. در اين قبيل كشورها تكليف شب حداقل در سطح ابتدايي به كلي حذف شده و يا اگر تكاليفي 
تعيين مي شود، اكثراً اختياري بوده يا تداوم فعاليتي است كه در كالس شروع شده و  آموزان دانشبراي 

). با اين وجود در بعضي از جوامع 1373ازرگان، ايجاد گرديده است (ب آموزان دانشعالقه يا انگيزه آن در 
ديگر، تكليف شب هنوز جايگاه ارزشي و سنتي خود را حفظ نموده و به مثابه رخداد هاي آموزشي، جزء 

  ). 1381پايداري از اجزاي آموزشي است (رحماني، 
ت يادگيري از طرفي، مطابق با اين تضاد نظري، محققان بسياري به بررسي نقش تكليف شب در پيشرف

مثبت تكليف  تأثيرپرداخته و نتايج گوناگوني را گزارش كرده اند. گروهي از اين محققان به  آموزان دانش
) و گروهي 1997، 2؛ بتز1998، 1شب بر پيشرفت تحصيلي اشاره كرده اند (كوپر، ليندزي، ني و گريتهاوس

  ).2009، 4و باسچر 3دارد (مك مولن منفي تأثيرنيز عنوان كرده اند كه تكليف شب در پيشرفت تحصيلي 
تكليف شب بر يادگيري و پيشرفت رياضيات نيز مطالعات حاكي از يافته هاي  تأثيرهمچنين در رابطه با 

تكاليف تعيين  تأثير) در پژوهشي به بررسي 1981( 6و ساسر 5ضد و نقيض است، به عنوان مثال كارتلج
تيجه رسيدند كه پيشرفت رياضي در دانشجوياني كه شده بر پيشرفت رياضيات پرداختند و به اين ن

تكاليف خانگي دريافت كرده بودند به مراتب بيشتر از پيشرفت دانشجوياني بود كه تكاليفي را دريافت 
تكليف شب تعيين شده بر پيشرفت  تأثير) در پژوهشي به بررسي 2014( 7نكرده بودند. همچنين آدبول

ني كه تكاليف خانگي آموز دانشكرد كه بين پيشرفت رياضي  پرداخت و مطرح آموزان دانشرياضي 
ي كه تكاليف شب دريافت نكرده بودند تفاوت معني داري وجود دارد. آموزان دانشدريافت كرده بودند و 

                                                      
1 . Greathouse 

2 . Betts 

3 . Mc Mullen 
4 . Busscher 
5 .  Cartledge 
6 .  Sasser 
7 . Adebule 
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) عنوان كردند كه تفاوت معني داري بين نمرات پيشرفت 1971( 2و آليسون 1اين در حالي است كه گري
ي كه اين نوع تكاليف را دريافت نكرده آموزان دانشتكاليف شب دريافت كرده و ي كه آموزان دانشرياضي 

  بودند، وجود ندارد. 
از اين رو با توجه به مطالب مطرح شده و اهميت مساله و اينكه در كشور ما تحقيقات بي نهايت اندكي به 

ا توجه به تناقض بررسي نقش تكليف شب در يادگيري و پيشرفت رياضيات پرداخته اند، و همچنين ب
يافته ها در پژوهش هاي خارجي پژوهش حاضر در جهت افزودن بر بدنه پژوهش هاي مرتبط با تكليف 

تكليف شب در ميزان يادگيري درس  تأثيرآن در يادگيري درس رياضي با هدف بررسي  تأثيرشب و 
  پايه ششم ابتدايي شهرستان اروميه انجام گرفت. آموزان دانشرياضي 

  
  اي پژوهشه فرضيه

آموزان پايه ششم ابتدايي  تكليف شب از نوع تكاليف تمريني بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش .1
 تأثير دارد.

آموزان پايه ششم  سازي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش تكليف شب از نوع تكاليف آماده .2
 ابتدايي تأثير دارد.

بر پيشرفت تحصيلي درس  صورت تركيبي)(به  سازي تكليف شب از نوع تكاليف تمريني و آماده .3
  آموزان پايه ششم ابتدايي تأثير دارد. رياضي دانش

 
  جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

با گروه كنترل بود.  آزمون پس – آزمون پيشبا طرح  3روش پژوهش حاضر از نوع مطالعات شيه آزمايشي
ه اي تصادفي استفاده شد، بدين جهت انتخاب نمونه آماري اين پژوهش از روش نمونه گيري خوش

گانه شهرستان اروميه به صورت تصادفي انتخاب و در هر يك از اين  24صورت كه دو منطقه از مناطق 
كالس پايه ششم  1دو منطقه، دو مدرسه از بين تمام مدارس ابتدايي منطقه مورد نظر و از هر مدرسه 

كالس نيز  1كالس به عنوان گروه آزمايش و  3طوري كه ه ابتدايي به صورت تصادفي انتخاب گرديد. ب
قابل ذكر است كه در هر يك از اين كالس ها به عنوان گروه كنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. 

به عنوان نمونه آماري در اين پژوهش انتخاب  آموز دانش 60وجود داشتند كه در مجموع  آموز دانش15
ويژگي هاي فردي آنها در نتايج  تأثيرري و جلوگيري از همچنين به منظور همتاسازي معلمان مجشدند. 

سال و با مدرك تحصيلي ليسانس و متاهل در هر  8تا  4پژوهش، از معلمان مرد با سابقه تدريس بين 
هاي  ها، آزمون هوشي ماتريس سازي گروهمدرسه استفاده شد. بعالوه قبل از شروع آموزش به منظور همتا

                                                      
1 .  Allison 
2 . Ma 
3 . quasi  - experimental design 
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 آموزان دانشجهت كنترل بهره هوشي براي دو گروه اجرا شد و اكثريت  )ساله 8-18( پيشرونده ريون
تك  بودند. اطالعات گردآوري شده با روش آماري تحليل كوواريانس 106تا  104داراي بهره هوشي بين 

  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. SPSS 20ي و با كمك نرم افزار متغير
  

 آزمون با گروه كنترل پس –ون آزم ): نگاره مربوط به طرح پيش1شكل (
Figure 1 

pretest - posttest of control group

 هاگروه
groups

 آزمونپيش
Pretest 

 متغير مستقل
independent variable  

 آزمون پس
Posttest  

 1گروه آزمايش
Examinational group1 T1  X1  T2  

 2گروه آزمايش
Examinational group2 T1  X2  T2  

 3مايشگروه آز
Examinational group3 

T1  X3  T2  
 گروه كنترل

Control group T1  -  T2  

  
  ابزار

  آزمون پيشرفت تحصيلي در رياضي
 آموزان دانشهاي درسي  شوند و مهارت براساس معلومات تحصيلي تهيه مي ي پيشرفت تحصيليها آزمون

معموالً  ها آزمون. همچنين اين را در زمينه هاي مختلف مانند رياضي، فيزيك، علوم و... مي سنجند
گيري  ). در اين پژهش جهت اندازه1389صفار،  زاده غالمو  هاشمي بني( شوند ميبصورت گروهي اجرا 

 آزمون پيشي در سؤال 20در درس رياضي از يك پرسشنامه محقق ساخته  آموزان دانشپيشرفت تحصيلي 
هاي مطروحه درس  حوزه با توجه به سرفصلكه پس از مشورت با اساتيد و متخصصان اين  آزمون پسو 

با استفاده از  ها آزمونرياضي جهت تدريس تهيه شده بود، استفاده گرديد. قابل ذكر است كه پايايي اين 
  بدست آمد.   82/0 آزمون پسو براي  77/0 آزمون پيشروش آلفاي كرونباخ به ترتيب براي 

  
  سال) 18تا  8آزمون ماتريس هاي پيشرونده ريون (دامنه سني 

در سال . تصحيح شد )1947(تهيه شده و در سال ) 1938(در سال آزمون هوشي ريون سخه اوليه ن
ت و گزينه هاي آن تجديدنظر به عمل آمد ولي هيچگونه تغييري در سؤاالهم در ترتيب اصلي ) 1956(

آن موقع تا  تهيه شده و از) 1947(ت صورت نگرفت، فرم دوم آزمون در سال سؤاالجوابهاي صحيح 
مورد ) 1962(منتشر گرديد و در سال ) 1947(نسخه سوم در سال  كنون هيچگونه تغييري نكرده است.

ي پيشرونده ريون است در سال ها ماتريستجديد نظر قرار گرفت. نسخه رنگي آزمون كه فرم دوم آزمون 
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فرم اول آزمون  اشد.داراي سه فرم مي ب). اين آزمون 1372(طاهري،  توسط ريون تهيه شد) 1947(
تايي تقسيم  12سري  5ماتريس يا تصوير است و به  60است كه داراي  1ي پيشرونده معيارها ماتريس

ي ها ماتريسفرم دوم آزمون  .سال مناسب است 18الي  8و براي افراد در دامنه سني  شده است
سال مناسب اند،  8كودكان زير هستند و براي تصوير دارد و اكثر آنها رنگي  36است كه  2پيشرونده رنگي

فرم سوم آزمون ريون است كه داراي دو دفترچه است و براي سنجش  3ي پيشرونده پيشرفتهها ماتريسو 
). در پژوهش حاضر 1372(طاهري،  الي بزرگسالي) بكارگرفته مي شود 11هوش بزرگساالن درخشان (

-18( ي پيشرونده معيارها ماتريسمون فرم اول آزجهت ارزيابي بهره هوشي شركت كنندگان پژوهش از 
) ضرايب پايايي بخش هاي پنج گانه آزمون ماتريس هاي پيشرونده 1372) استفاده گرديد. مولوي (8

گزارش كرده است. همچنين در مطالعه براهني، اصغرزاده، رضوي خسروشاهي،  94/0تا  67/0معيار را از 
و نيز ضرايب پايايي تنصيف  91/0تا  69/0ن آزمون از ) دامنه ضريب بازآزمايي اي1371شمالي و خميري (

  بدست آمده است. 93/0تا  81/0از 
  
  

  ها  يافته
  دهد. هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي مورد مطالعه در پژوهش را نشان مي ) شاخص1جدول (

  
  

 آموزان گروه دانش 4آزمون پيشرفت رياضي در آزمون و پس) ميانگين و انحراف معيار پيش1جدول (
Table 1 

Desciptive statistics of studentsʼ mathematics a achievement pretest and posttest scores in four groups 

  
 آزمون پيشرفت رياضيپيش

mathematics achievement 
pretest 

 آزمون پيشرفت رياضي پس
mathematic achievement 

posttest  
 گروه

group 
ميانگين
mean

 نحراف استانداردا
standard deviation 

 ميانگين
mean 

 انحراف استاندارد
standard deviation

 (تكليف تمريني)1آزمايش
Experimental 1 (practice assignment) 

14.20 1.256 15.67 1.234 
 سازي)(تكليف آماده2آزمايش

Experimental 2 (preparation assignment) 
15.13 1.187 17.13 0.915 

 سازي)(تلفيقي ازتكاليف تمريني و آماده 3آزمايش 
Experimental 3 (practice and preparation 

assignment) 
14.93 1.387 18.13 0.990 

 كنترل
control 14.13 0.743 14.33 1.291 

                                                      
1 . standard progressive matrices test 
2 . colored progressive matrices 
3 . advanced progressive matrics 
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جهت بررسي و پاسخ به فرضيه پژوهش، از روش تحليل كوواريانس تك متغيري استفاده گرديد. 
نين قبل از انجام تحليل كوواريانس، مفروضه هاي اين آزمون آماري به شرح زير مورد بررسي قرار همچ

  گرفتند.
جهت بررسي پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات، قبل از انجام تحليل كوواريانس تك متغيري، از 

) 2در جدول ( اسميرنف استفاده گرديد. نتايج اين آزمون براي متغير هاي پژوهش-آزمون كالموگروف
  ارائه شده است.

  
 

 آموزان اسميرنف  براي متغير هاي پژوهش در چهار گروه دانش-) نتايج  آزمون كالموگروف2جدول (
Table 2 

K S test results for four groups

  
 آزمون پيشرفت رياضيپيش

mathematics achievement 
pre test 

 آزمون پيشرفت رياضي پس
mathematic achievement 

posttest  
 zآماره   گروه

Z score 

 معني داري
significance 

 zآماره 
Z score 

 معني داري
significance  

 (تكليف تمريني)1آزمايش
Experiment 1 (homework exercises) 

0.203 0.097 0.193 0.137 

 سازي)(تكليف آماده2آزمايش
Experiment 2 (preparation task) 

0.167 0.200 0.205 0.084 

 سازي)(تلفيقي ازتكاليف تمريني و آماده 3آزمايش 
Experiment 3 (Consolidated Aztkalyf 

training and preparation) 
0.186 0.173 0.182 0.167 

 كنترل
control 0.172 0.185 0.208 0.079 

  
در چهار گروه  پيشرفت رياضيات آزمون پسو  آزمون پيشبراي  اسميرنف- آزمون كالموگروفنتايج  
اين آزمون براي نمرات  zنشان داد كه نمره   (سه گروه آزمايش و يك گروه كنترل) آموزان دانش
اين بدين معني است كه توزيع اين گروها با توزيع نرمال  معني دار نيست و آزمون پسو  آزمون پيش

دومين پيش فرض، يعني پيش  در ادامه،تفاوت معناداري ندارد، بنابراين فرض نرمال بودن برقرار است. 
  ). 3) مورد بررسي قرار گرفت (جدول LEVENفرض همگني واريانس با آزمون لون (

  
 ا براي متغير وابستهه): نتايج همگني واريانسه3جدول (

Table 3 
Results of the homogeneity of variances for the dependent variable

 متغير وابسته
Dependent variable  

 آزمون پيشرفت رياضي پس
Mathematics achievement 

posttest 

 فراواني

F 

 1درجه آزادي
df1 

  2درجه آزادي 
df2  

  معني داري
significance  

1.766  3  56  0.164  
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پيشرفت  آزمون پسمشاهده شده براي  F)، 3دهد (جدول  همانطوري كه نتايج آزمون لون نشان مي

ها برقرار است.  )، بنابراين پيش فرض همگني واريانس< p 05/0ر نيست (رياضي از نظر آماري معني دا
همچنين، قبل از تحليل كوواريانس پيش فرض همگني شيب خط رگرسيوني و وجود رابطه خطي بين 
متغير همپراش و متغير وابسته مورد بررسي قرار گرفتند كه پيش فرض همگني شيب خط رگرسيوني 

)391/0 , P= 973/0F= 2 =23/0ابطه خطي بين متغير همپراش و وابسته  () و ر, Partial 0001/0 , 

P= 43/16F=  نرمال، همگني  ها داده) مورد تائيد قرار گرفتند. از اين رو، با توجه به اينكه توزيع
ها و پيش فرض همگني شيب خط رگرسيوني و رابطه خطي بين متغير همپراش و متغير وابسته  واريانس

) نتايج 4اي تحليل داده از روش تحليل كوواريانس تك متغيري استفاده گرديد. جدول (وجود دارد، بر
 دهد. پيشرفت تحصيلي) نشان مي آزمون پستحليل واريانس تك متغيري را براي متغير وابسته (

  
 آزمون پيشرفت رياضي : نتايج تحليل كوواريانس اثرات بين گروهي براي چهار گروه در پس4جدول

Table 4 
Analysis of covariance for between-group effects for the four groups in mathematics achievement posttest 

  مجذور اتا سهمي
Chi Eta share  

  معني داري
significance

 فراواني

F 
 ميانگين مجذورات
Mean Square 

 درجه آزادي
df 

 مجموع مجذورات
Sum of squares 

 منبع تغييرات
Source of changes 

0.23 0.0001 16.432 16.133 1 16.133 
  آزمون پيش

Pre test 

 گروه 87.74 3 29.24 29.79 0.0001 0.61
Group  

 
  

 خطا 54.00 55 0.982
Error  

  

 
به  آزمون پيشدهد كه با در نظر گرفتن نمرات  ) نشان مي4نتايج تحليل كوواريانس تك متغري (جدول 

، منجر به ها گروهمكي)، مداخله مبتني بر تعيين نوع تكليف شب ارائه شده به عنوان متغير همپراش (ك
 >Partial 0001/0 , P ,2 =61/0(ي آزمايش و كنترل شده است ها گروهتفاوت معني دار بين 

74/87F=   آزمون پسدرصد از واريانس  61درصد بوده است. به عبارتي،  61 تأثير)، همچنين ميزان 
مربوط به مداخله مبتني بر تعيين نوع تكليف شب ارائه شده است. از اين رو، مداخله (پيشرفت رياضي) 

در ادامه جهت بررسي موثر بوده است.  آموزان دانشمبتني بر تعيين نوع تكليف شب بر پيشرفت رياضي 
ايسه هاي از آزمون مق ارائه شده شبهر كدام از تكاليف  تأثيرو ميزان  ها گروهبين ميانگين چگونگي تفاوت 

 ) درج شده است.5بونفرني استفاده شد كه نتايج آن در جدول (زوجي 
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 آزمون پيشرفت رياضي گروه در پس4: نتايج آزمون بونفرني جهت مقايسه زوجي ميانگين5جدول
Table 5 

Bvnfrny test results for comparing paired means of four groups in mathematics achievement posttest 
 Iگروه 

Group I 
 J  گروه   

Group J 

 تفاوت ميانگين
Mean 

difference  

 خطاي استاندارد تفاوت
The standard error of 

difference 

 سطح معني داري
Significance 

level  

  

 2آزمايش  
Exprimental 2 -1.039* 0.377 0.047 1>2  

 1آزمايش 
Exprimental 1  

 3آزمايش
Exprimental 3 -2.131* 0.371 0.0001 1>3  

 كنترل  
control 1.303* 0.362 0.004 1< كنترل  

 2آزمايش  
Exprimental 2 1.039* 0.377 0.047 2<1  

 2آزمايش 
Exprimental 2  

 3آزمايش
Test 3 -1.92* 0.363 0.024 2>3  

 كنترل  
control 2.342* 0.379 0.0001 2<كنترل  

 2آزمايش  
Exprimental 2 2.131* 0.371 0.0001 3<1  

 3آزمايش 
Exprimental 3  

 3آزمايش
Test 3 1.092* 0.363 0.024 3<2  

 كنترل  
control 3.433* 0.373 0.0001 3<كنترل  

 1آزمايش  
Exprimental 1 -1.303* 0.363 0.004 1<كنترل  

 كنترل
Control  

 2آزمايش
Test 2 -2.342* 0.379 0.0001 2<كنترل  

 3آزمايش  
Exprimental 3 3.433* 1.373 0.0001 3<كنترل  

   05/0* معني داري در سطح 
  
  
  
  
  
  
  
  

  گروه تحت مطالعه 4آزمون پيشرفت رياضي در  ي پسها ميانگين): تفاوت بين 1نمودار (
Chart 1 

The difference among the mathematics achievement posttest scores in four groups 
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ي كه تكليف شب از نوع تمريني دريافت آموزان دانش)، 4-6ون بونفرني در جدول (با توجه به نتايج آزم
) و >004/0pپيشرفت رياضي نسبت به گروه كنترل نمراتشان بهبود يافته بود ( آزمون پسكرده بودند در 

اين امر حاكي از اين است كه تكليف شب از نوع تمريني بر پيشرفت تحصيلي در درس رياضي 
 تأثيرتكليف شب از نوع تمريني بر پيشرفت رياضي كمتر از  تأثيردارد، با اين وجود  تأثير آموزان دانش

  ساير روش هاي ارائه تكليف است.
دريافت  سازي آمادهي كه تكليف شب از نوع آموزان دانش)، 4-6با توجه به نتايج آزمون بونفرني در جدول (

) >0001/0pبت به گروه كنترل بهبود يافته بود (پيشرفت رياضي نمراتشان نس آزمون پسكرده بودند در 
بر پيشرفت تحصيلي در درس رياضي  سازي آمادهو اين امر حاكي از اين است كه تكليف شب از نوع 

بر پيشرفت رياضي بيشتر از تكليف  سازي آمادهتكليف شب از نوع  تأثيردارد، بنابراين،  تأثير آموزان دانش
 است. سازي آمادهتكليف شب از نوع تركيبي از روش تمريني و  شب از نوع تمريني ولي كمتر از

ه تكليف شب از نوع تلفيقي از ي كآموزان دانش)، 4-6با توجه به نتايج آزمون بونفرني در جدول (
پيشرفت رياضي نمراتشان نسبت به  آزمون پسدريافت كرده بودند در  سازي آمادههاي تمريني و  روش

تكليف شب از نوع تلفيقي از ) و اين امر حاكي از اين است كه >0001/0pود (گروه كنترل بهبود يافته ب
دارد، بنابراين،  تأثير آموزان دانشبر پيشرفت تحصيلي در درس رياضي  سازي آمادههاي تمريني و  روش
بر پيشرفت رياضي بيشتر از تكليف  سازي آمادهتكليف شب از نوع تلفيقي از روش هاي تمريني و  تأثير
 است. سازي آمادهز نوع تمريني و شب ا

  
  گيري بحث و نتيجه

يافته مربوط به فرضيه اول پژوهش نشان داد كه تكليف شب از نوع تكاليف تمريني بر ميزان يادگيري 
ي كه تكليف تمريني آموزان دانشدارد. به عبارتي،  تأثيرپايه ششم ابتدايي  آموزان دانشدرس رياضي 

پيشرفت رياضي نسبت به گروهي كه هيچ گونه تكليفي دريافت نكرده  مونآز پسدريافت كرده بودند در 
تكليف شب از نوع تمريني بر پيشرفت رياضي كمتر از  تأثيربودند، عملكرد بهتري داشتند، با اين وجود 

)، 2014)، آدبول (1981ساير روش هاي ارائه تكليف است. اين يافته با يافته هاي كارتلج و ساسر ( تأثير
) و مك مولن و 1971) همسو و با نتايج پژوهش هاي گري و آليسون (1996)، و ما (1390نره ( موسوي
) به بررسي نقش تكاليف شب بر نتايج 2013) ناهمسو است. در اين راستا، گراندر و راپ (1996باسچر (

مفيد  آموزان دانشپرداخته و مطرح كردند كه تكاليف شب بر عملكرد تحصيلي  آموزان دانشيادگيري 
است و نمرات پيشرفت تحصيلي در گروهي كه تكليف دريافت كرده بودند نسبت به گروه كنترل باالتر و 

. در تبيين يافته فوق مي توان مطرح كرد كه، تكاليف تمريني براي تقويت مهارت و دانش باشد ميبهتر 
ف با وجود كاربرد وع تكاليكسب شده و جهت تثبيت يادگيري از سوي معلم ارائه مي شود و اين ن

اي كه دارند، داراي معايبي همچون يادگيري غير تحليلي و نبود زمينه اي براي پرورش خالقيت  گسترده
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 آموزان دانشهستند، از اين رو انجام دادن اين نوع تكاليف به علت تكراري بودن، اغلب براي  آموز دانش
، اثربخشي آنها آموزان دانشبر پيشرفت تحصيلي  رتأثيو معموالً به اين دليل با وجود  باشد ميكسل كننده 

). با اين وجود، اگر تكاليف تمريني به دقت و 1386نسبت به ساير روش ها كمتر است (حسن زاده، 
ند، بسيار مفيد خواهند  بود و تفاوت هاي فردي آنان انتخاب شو آموزان دانشمطابق با توانايي تك تك 

 ).1381؛ رحماني، 1386زاده،  (حسن

بر ميزان يادگيري درس  سازي آمادهيافته مربوط به فرضيه دوم نشان داد كه تكليف شب از نوع تكاليف 
 سازي آمادهي كه تكليف آموزان دانشدارد. به عبارت ديگر،  تأثيرپايه ششم ابتدايي  آموزان دانشرياضي 

تكليفي دريافت نكرده  پيشرفت رياضي نسبت به گروهي كه هيچ گونه آزمون پسدريافت كرده بودند در 
بر پيشرفت رياضي بيشتر  سازي آمادهتكليف شب از نوع  تأثيربودند، عملكرد بهتري داشتند. با اين وجود، 

 سازي آمادهاز تكليف شب از نوع تمريني ولي كمتر از تكليف شب از نوع تركيبي از روش هاي تمريني و 
)، 2011)، امرسون و منكن (1997)، بتز (2010( است. اين يافته با نتايج پژوهش هاي ارن و هندرسون

) ناهمسو 1971) و گري و آليسون (2009) همسو و با نتايج يافته هاي مك مولن و باسچر (2005پلتير (
. در اين رابطه مطالعات بسياري نشان داده اند كه تكاليف شب معموالً اثر مثبتي در پيشرفت باشد مي

). 2009؛ گراندر و وين، 1997؛ بتز، 2000دارند (آكسوي و لينك، و دانشجوان  آموزان دانشتحصيلي 
 25  ي كهآموزان دانشدرصد و  75  ي كهآموزان دانش ) در پژوهشي مطرح كرد،1390همچنين موسوي نره (

ترين ميانگين نمره را در  دادند، به ترتيب باالترين و پايين شان را انجام مي درصد از تكاليف شب رياضي
در تبيين يافته فوق مي توان اهميت اين نوع تكليف را در بررسي موضوع  اضي كسب كردند.امتحان ري

درس جلسه آتي، با مطالعه درسي و غير درسي در مورد آن موضوع دانست كه سبب مي گردد 
زمينه اطالعاتي مناسبي كسب نموده و آمادگي الزم را براي آموختن موضوع جديد داشته  آموزان دانش

را فراهم مي سازد، همچنين در  آموز دانشموجبات بهبود عملكرد  )، و اين امر 1386سن زاده، باشند (ح
اين نوع تكليف، معلم براي پربارتر و سودمندتر ساختن تكاليف مي تواند، راهنمايي ها و دستور كارهاي 

با انحراف  آموزان دانشارائه دهد. با اين كار  آموزان دانشالزم را در مورد چگونگي انجام تكليف به 
) در 2008ارن و هندرسون ( كمتري در مسير هدف مورد نظر حركت مي كنند، بطوري كه در اين رابطه

پرداختند و اشاره كردند كه  آموزان دانشتكليف شب در پيشرفت تحصيلي  تأثيراي به بررسي  مطالعه
ه اي دارند. همچنين آنها نقش تعيين كنند آموزان دانشتكاليف شب در تعيين نمرات آزمون رياضي 

قوي و  آموزان دانشزيادي در پيشرفت تحصيلي  تأثيرعنوان كردند كه تكاليف تعيين شده توسط معلم 
  ضعيف دارد.

يافته مربوط به فرضيه سوم پژوهش نشان داد كه تكليف شب از نوع تلفيقي از روش هاي تمريني و 
دارد. به عبارتي،  تأثيرپايه ششم ابتدايي  زانآمو دانشبر ميزان يادگيري درس رياضي  سازي آماده
دريافت كرده بودند در  سازي آمادهي كه تكليف شب از نوع تلفيقي از روش هاي تمريني و آموزان دانش
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پيشرفت رياضي نمراتشان نسبت به گروه كنترل بهبود يافته بود، و اين امر حاكي از اين است  آزمون پس
بر پيشرفت تحصيلي در درس رياضي  سازي آمادهروش هاي تمريني و  كه تكليف شب از نوع تلفيقي از

نسبت به  سازي آمادهدارد، بنابراين، تكليف شب از نوع تلفيقي از روش هاي تمريني و  تأثير آموزان دانش
رياضي دارد. اين يافته با  بيشتري در پيشرفت تأثيربه تنهايي،  سازي آمادهتكليف شب از نوع تمريني و 

آدبول ، )2011امرسون و منكن (، )2009و همكاران ( دتمرز ، )2008، 2010هاي ارن و هندرسون ( يافته
) همسو و با يافته هاي مك مولن 1985(  3و ولبرگ 2وينيشتين ،1پاسكال، )1991كول و كيت (، )2014(

پژوهشي به  ) در2014. در اين راستا، آدبول (باشد مي) ناهمسو 1971گري و آليسون (، )2009و باسچر (
پايه دوم ابتدايي پرداخت و مطرح  آموزان دانشتكليف شب تعيين شده بر پيشرفت رياضي  تأثيربررسي 

ي كه آموزان دانشني كه تكاليف خانگي دريافت كرده بودند و آموز دانشكرد كه بين پيشرفت رياضي 
است كه، مك مولن و  تكاليف شب دريافت نكرده بودند تفاوت معني داري وجود دارد. اين در حالي

) در مطرح كردند كه رابطه معني داري بين تكليف شب و پيشرفت تحصيلي در مقطع 2009باسچر (
) در پژوهشي به اين نتيجه دست يافتند كه 2010ابتدايي وجود ندارد. در اين ميان، ارن و هندرسون (

د علوم و تاريخ دارد، بطوري كه تكليف شب اثر متفاوتي بر دروسي مانند رياضيات در مقابل دروسي مانن
تكليف شب در رياضيات باعث افزايش عملكرد و پيشرفت تحصيلي مي شود، در حالي كه براي دروسي 

ناچيزي دارد. در تبيين يافته فوق مي توان چنين مطرح  تأثيري نداشته يا تأثيرمانند علوم و تاريخ هيچ 
در  آموز دانشقويت مهارت ها و افزايش سرعت عمل با ت سازي آمادهكرد كه، تلفيق تكاليف تمريني و 

ذهن فراگير براي يادگيري  سازي آمادهو همچنين  آموز دانشكار، تثبيت آموخته هاي قبلي در ذهن 
جهت يادگيري مستقل و در نهايت با تحريك حس كنجكاوي  آموز دانشمطالب جديد و تقويت آمادگي 

 - در فرايند ياددهي آموزان دانشت و موجب درگيري بيشتر در زمينه موضوع درسي جديد، در ارتباط اس
مي گردد (سيف،  آموزان دانشيادگيري شده و در واقع از اين طريق موجب بهبود عملكرد تحصيلي 

  ).1386؛ حسن زاده، 1372
و  سازي آمادهبا توجه به يافته هاي پژوهش حاضر، مالحظه مي گردد كه هر سه نوع تكاليف تمريني، 

پايه ششم ابتدايي  آموزان دانشبه نوعي بر پيشرفت رياضي  سازي آمادهاز روش هاي تمريني و تلفيقي 
تكاليف تمريني و  تأثير) بيشتر از سازي آمادهتكاليف تلفيقي (تمريني و  تأثيردارند، با اين وجود،  تأثير
تكليف  تأثيرشتر از نيز به مراتب بي سازي آمادهتكاليف  تأثيربه تنهايي است و همچنين  سازي آماده

و اين امر داللت بر اين مهم دارد كه دبيران و دست اندركاران امور آموزشي نبايد در  باشد ميتمريني 
فرايند تكليف دهي، تنها بر ارائه تكاليف تمريني تاكيد كنند، چراكه تاكيد صرف به تكاليف تمريني، 

  ا فراهم مي كند.از مسائل تحصيلي ر آموزان دانشموجبات خستگي و دلزدگي 
                                                      

1 . Paschal 
2 . Weinstein 
3 . Walberg 
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و محدود شدن نمونه  آموزان دانشاستفاده از آزمون محقق ساخته جهت ارزيابي پيشرفت تحصيلي 
پايه ششم ابتدايي از جمله محدوديت هاي پژوهش حاضر بود. همچنين با  آموزان دانشمورد مطالعه به 

اضي دارند، توجه مسئولين سطح مختلف در يادگيري دروسي مانند ري آموزان دانشتوجه به مشكالتي كه 
 آموزان دانشمي تواند روند يادگيري  سازي آمادهامر به كاربرد روش هاي ارائه تكليف فعال مانند تكاليف 

را تسهيل كرده و مانعي براي افت تحصيلي و كاهش عملكرد آنها باشد. از سويي، پيشنهاد مي شود 
   .نين در ساير مقاطع تحصيلي انجام گيرددختر و همچ آموزان دانشپژوهش هاي مشابه اي بر روي 
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، دانشگاه آموزش رياضي -رياضي كاربردي ارشد  نامه كارشناسي پايان. ها ي بين آن شب رياضي بر رابطه
  فردوسي مشهد، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.
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