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 فراشناختی بر های استراتژیکاربرد تلفیقی روش ارونیک و  تأثیربررسی 

مقطع چهارم ابتدایی شهر  خودکارآمدی، خالقیت و نگرش ریاضی دانش آموزان

 69-69تحصیلی  در سالکرمان 
 

 3، الهام شیروانی2، محمود فرهادیان1فرزاد خسرو پور

 دانشگاه پیام نور الهام شیروانی علمی هیئت 8

 دانشگاه پیام نور الهام شیروانی علمی هیئت 2

 ارشد آموزش ریاضی دانشگاه پیام نور کارشناسی 3

 

 چکیده

خودکارآمدی، خالقیت و نگرش  فراشناختی بر های استراتژیکاربرد تلفیقی روش ارونیک و  تأثیربررسی این مقاله با هدف 

با استفاده از روش تحقیق شبه آزمایشی  69-65تحصیلی  در سالمقطع چهارم ابتدایی اول شهر کرمان  ریاضی دانش آموزان

نفر بود  8644چهارم ابتدایی شهر کرمان به تعداد پسر مقطعانجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان 

یاس نگرش سنج از مق ها دادهدر دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری  گیری نمونهنفری به روش  34گروه  0نفر در  824که 

و استعداد عددی از کتاب پرورش خالقیت مرتضی ثابت قدم  اسیمق ویلرویلد، مقیاس خودکارآمدی کودکان علوم ریاضی ایکن،

بودن یا نبودن کاربرد تلفیقی روش  اثربخشاز میزان  آگاهیمعلم ساخته سنجش سطح ریاضی استفاده شد. وجهت  آزمون

آنالیز  از آزمونبا استفاده  و ssssافزار نرم وسیله به ها دادهاجرا شد.  ماه 2مدت  فراشناختی به های استراتژیارونیک و 

 تأثیرفراشناختی  های استراتژیتحلیل شدند. نتایج نشان داد کاربرد تلفیقی روش ارونیک و  ها فرض پیشکوواریانس با رعایت 

 های استراتژی . کاربرد تلفیقی روش ارونیک وشود می گیری نتیجهو نگرش ریاضی دارد  خالقیت و بر خودکارآمدی، معناداری

افزایش خودکارآمدی و افزایش  در مدارس جهت افزایش نگرش مثبت به ریاضی، مؤثر های روشیکی از  عنوان بهفراشناختی 

 .گیرد میخالقیت ریاضی دانش آموزان مورد استفاده قرار 

 

 قیت، نگرش ریاضیخودکارآمدی، خال روش ارونیک، فراشناختی برهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

که علیرغم قدمت خود همچنان محور مباحث و  گردد مینهادهای زندگی بشر محسوب  ترین قدیمیآموزش و پرورش یکی از 

است و روز به روز نیز بر اهمیت و نقش آن افزوده می شود بدون شک آموزش و پرورش منشاء  نظران صاحب های نظریه

در این خصوص یکی از دستاوردهای آن  به طور اعم و در قرن معاصر به طور اخص بوده است،تحوالت عظیمی در تاریخ بشر 

 شتاب رو به افزایش تحوالت علمی، اقتصادی و اختصاصی جوامع است.

هدف "حرکتی تقسیم کرده اند.  –اهداف آموزشی را به سه حوزه یا حیطه شناختی، عاطفی و روانی  8(8656بلوم و همکاران )

 (.8351)سیف،  ". شود میوزه عاطفی به احساس، انگیزش، نگرش، قدردانی، ارزش گذاری و از این قبیل مربوط های ح

با توجه به اهمیت حوزه عاطفی در آموزش مفاهیم و یادگیری های آموزشگاهی، الزم است مطالعات بیشتری در این زمینه 

خودکارآمدی یک فرد به ادراک یا باور او از ارآمدی است که در حوزه یادگیری خودک مؤثرازدیگر سازه های صورت گیرد. 

توانایی هایش در ارتباط با انجام یک عملکرد مطلوب یا داشتن اعتماد به نفس دریادگیری یک درس اشاره می کند و احتماالً 

 (8660، 2)فرانکنپایه و اساسی برای کلیه رفتارهای انگیزشی می باشد. 

قال آن به یادگیرنده، حاصل تعامل او با محیط یادگیری می باشد در روند تعلیم و تربیت، روشهای فرآیند ساختن دانش و انت

تدریس به منزله ابزارهای کار تلقی می گردند و هراندازه که ما با روشهای متفاوت آشنا باشیم ابزارهای متعددی را در اختیار 

مواد دلخواه را با توجه به عامل زمان و مکان در اختیار دانش پژوهان خواهیم داشت. توسط این ابزارهاست که می توان محتوا و 

قرار داد. شناسایی روشها برای معلمان به مثابه شناسایی کشتی برای دریا، ترن برای ریل، ماشین برای جاده، هواپیما برای 

انه باید از میان راههای گوناگون آسمان و زیردریایی برای قعر دریا می باشد. شما در جریان مسافرت تدریس خویش هوشیار

تدریس بهترین راه )روش( را با توجه به زمان، مکان و شرایط آموزشی انتخاب نمایید. ما به هیچ وجه نمی توانیم در باب 

بهترین روش یک حکم کلی صادر نماییم زیرا کاربرد هر یک از روشها بستگی کامل به محتوای درس، موقعیت و شرایط 

 اد شاگردان دارد )دوژنچ وهمکاران، بی تا(.آموزشی و تعد

یکی از عناصر مهم آموزشی، معلم است، وظیفه معلم فقط انتقال واقعیت های علمی نیست، هدف معلم این نیست که از انسان، 

ان ماشین اطالعاتی بسازد بلکه باید هدفش ساختن انسان های متفکر باشد و برای رسیدن به این هدف ضروری است که معلم

آن در فرآیند یادگیری و  مؤثرفراشناختی و نقش مطلوب و  های استراتژیتدریس تلفیقی ارونیک و  های روشبه اهمیت 

 های روش تأثیرهدف ما در این مقاله بررسی (. 8396)فروغی ابری و گل محمدی شورکی،  آموزش، توجه خاصی داشته باشند

بر تغییر نگرش و افزایش خالقیت ریاضی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی فراشناختی تدریس  های استراتژیتلفیقی ارونیک و 

 در مقایسه با شیوه سنتی آموزش است. 65 -69شهر کرمان در سال تحصیلی  8اول ناحیۀ 

 

                                                           
1 bloom 

2. Franken 
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 مبانی نظری

 یادگیری

تمدن و فرهنگ  از جمله ویژگی های انسان، استعداد خاص او در یادگیری است. به یقین می توان گفت که پیدایش و بقای

انسان، به وجود استعداد یادگیری او بستگی داشته و یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت های اجتماعی در زندگی انسان، 

 (.8368شعاری نژاد، یادگیری است )

ت های کودک در آغاز، با برخی ظرفیت ها و قابلیت های فیزیولوزیک وغریزی، پا به دنیا می گذارد. از آن پس، به جز ظرفی

غریزی و طبیعی نظیر رشد و نمو و بازتاب ها، آنچه شخصیت او را می سازد، حاصل یادگیری اوست. آموزش های مدرسه ای و 

(. پس 8364آموزش های اجتماعی، همه قسمت هایی از زندگی او را تشکیل می دهند که تماماً، یادگیری است )کریمی، 

و در مدرسه و یا هر جای دیگری که  شود میلی و غیرتحصیلی را شامل حیطۀ یادگیری گسترده است و رفتارهای تحصی

(. یادگیری یکی از مهمترین زمینه ها در روانشناسی امروز 8362کودکان، دنیایشان را تجربه می کنند، رخ می دهد )بیابانگرد، 

تج یادگیری این گونه تعریف و در عین حال یکی از مشکل ترین مفاهیم برای تعریف کردن است. در فرهنگ آمریکایی هری

و اما بیشتر روانشناسان این تعریف را نمی پذیرند؛ زیرا "کسب دانش، فهمیدن یا تسلط یابی از راه تجربه یا مطالعه  "شده است:

در آن اصطالحات مبهم دانش، فهمیدن و تسلط یابی به کار رفته اند. در عوض روان شناسان در سال های اخیر به تعریف هایی 

 وسیله بهایل نشان داده اند که به تغییر در رفتار مشاهده پذیر اشاره می کنند. معروف ترین این تعریف ها تعریفی است که تم

تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری )رفتار بالقوه(  "کیمبل پیشنهاد شده است. کیمبل یادگیری را این گونه تعریف کرده است:

این تعریف هرچند بسیار معروف است اما به هیچ وجه مورد پذیرش همه  "، رخ می دهد. که در نتیجه تمرین تقویت شده

 (.8364روانشناسان نیست )سیف، 

 

 عملکرد خالقانه در ریاضی

برای تحلیل نقش خالقیت ریاضی در بافت های جدید، به عبارت دیگر خالقیت در سطح تولید دانش ریاضی در بافت جدید، 

ات پیشرفته را هم در نظر بگیریم. در این حالت خالقیت مانند ابزاری برای ساخت ریاضیات جدید عمل باید ماهیت آن ریاضی

زیادی دارد  تأثیرمی کند برای مثال ماهیت ریاضی در هندسه با ماهیت ریاضی در جبر متفاوت است، تجسم در تولید هندسه 

یتا متفاوت است. همچنین ماهیت اصول موضوعه هندسی با و یا شکل اثبات ها و استدالل های هندسی با نوع جبری آن ماه

ریاضیات جدیدباید در خالقیت ریاضی مورد  تیماه ماهیت اصول موضوعه جبری تفاوت هایی دارند؛ بنابراین در این مورد،

باشد اگر  توجه قرار گیرد. یک نظریه ریاضی، چارچوبی متشکل از تعریف مفاهیم و همچنین روابط بین مفاهیم تعریف شده می

 گره هایی از یک شبکه نگاه شود، عنوان بهبه مفاهیم 
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 آموختنی بودن نگرشها

 (، در زمینۀ آموختنی بودن نگرشها به شیوه های زیر اشاره کرده است.8396کریمی )

 الف( تجربه مستقیم

است. نگرش مثبت نسبت به یک  یکی از راههایی که نگرشها می توانند شکل بگیرند، تجربۀ مستقیم با موضوع یا شیء نگرشی

شیء، ممکن است، حاصل تجربۀ مستقیم و خوشایند ما با آن شیء باشد. همین طورنگرش منفی ما، که می تواند حاصل تجربۀ 

 تلخ ما با یک شیء باشد.

 ب( در معرض قرار گرفتن صرف

قرار می دهد. مفهوم  تأثیرموضوع یا شیء تحت  تعداد دفعاتی که ما با یک شیء نگرشی روبه رو می شویم، ارزشیابی ما را از آن

 اثر، در معرض قرار گرفتن صرف را مطرح کرده است.

یعنی گاهی ما بدون داشتن برنامۀ از قبل تعیین شده، در معرض محرک یا محرک هایی قرارمی گیریم و همین عمل نگرش ما  

 (.8651، 8)زایونگ را نسبت به آن محرک یا محرکها شکل می دهد

 ج( شرطی شدن کالسیک

نظریۀ شرطی شدن کالسیک در این زمینه چنین بیان می دارد که وقتی یک شیء خنثی )شیء که نگرشی نسبت به آن 

نداریم( با یک شیء غیر خنثی )شیء که نگرش معینی را در ما بر می انگیزد( همراه شود، بتدریج خواص شیء غیر خنثی را 

 بر می انگیزد که نسبت به شیء غیر خنثی داشته ایم.پیدا کرده و در ما همان نگرش را 

 د( شرطی شدن کنشگر

نظریه شرطی شدن کنشگر در این زمینه به این معنا است که، رفتارهایی که به نتیجۀ خوشایند برسند، تقویت و تکرار می 

دیدگاه، اظهار نظر یک کودک یا  شوند و رفتارهایی که به نتایج ناخوشایند برسند، تکرار نمی شوند. بنابراین بر طبق این

بزرگسال در مورد موضوعی، اگر مورد استقبال، تایید یا تشویق قرار گیرد، این اظهار نظر تکرار شده و به صورت یک نگرش 

 مثبت درمی آید.

 هـ( نظریۀ یادگیری اجتماعی

ۀ نگرشهای دیگران و از طریق الگو و نظریۀ یادگیری اجتماعی براین باور است که بسیاری از نگرشهای ما از طریق مشاهد

 (.8396سرمشق گیری شکل می گیرند. بنابراین بخشی از نگرشهای ما، تقلیدی از نگرشهای دیگران است )کریمی، 

 

 الگوهای تغییر نگرش

جهت اهمیت و نقش نگرشها بر جنبه های مختلف زندگی انسان بر کسی پوشیده نیست، چرا که صاحبنظران، مطالعۀ نگرش را 

درک رفتار اجتماعی حیاتی می دانند و نگرشها را تعیین کنندۀ رفتارها می دانند، لذا با تغییر دادن نگرشها می توان رفتارها را 

تغییر داد. با توجه به این مقدمۀ کوتاه، در روانشناسی اجتماعی، موضوع تغییر نگرش در چارچوب چندین الگو، مورد بحث و 

 (، این الگوها را چنین نام می برد:8396کریمی )بررسی قرار گرفته است. 

 . الگوهای یادگیری تغییر نگرش8

 پاسخ –نظریه محرک  - 

                                                           
1. Zajonc 
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 نظریه مشوقها و تعارضها - 

 . الگوهای شناختی تغییر نگرش2

 نظریه تعادل - 

 نظریه توافق - 

 نظریه همسازی شناختی - 

 نظریه قضاوت اجتماعی - 

 . الگوهای پذیرش و طرد3

 گوهای کارکردی. ال0

 

 فراشناخت چیست ؟

مفهوم فراشناخت، با وجوداهمیت بنیادی آن هنوز به خوبی درک نشده است. پژوهش های شناختی مفصل، مشتمل بر بررسی 

های بالینی دانش آموزان در حین حل مسئله، برنامه های کامپیوتری با مولفه های چند وجهی تا حدودی به این نکته اشاره 

چگونه فراشناخت با شناخت تعامل پیدا می کند. پیش از پرداختن به معنی فراشناخت و نقش آن در آموزش حل کرده اندکه 

مسئله ی ریاضی جهت درک بهتر واژه فراشناخت تعریفی از آن در آموزش حل مسئله ی ریاضی جهت درک بهتر واژه 

 «فرا»ی باشد که در فرهنگ آکسفورد چنین آمده است: م «فرا»فراشناخت تعریفی از آن ارایه می دهیم. جزء نخست این واژه 

 یعنی به معنی باال تر و ماوراء است و جزء دوم این اصطالح، «فرا» چنین، هم به تغییر وضعیت یا حالت اشاره می کند،

 شناخت به فرایندهایی اشاره می کند که افراد به کمک آن ها یاد می گیرند،»بر این باور است که  فرتیس شناخت،

 

 پیشینه تحقیق

در این بخش به بررسی بعضی از پژوهشهایی که انجام شده است و به طور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع تحقیق در ارتباط 

 های استراتژیبررسی کاربرد تلفیقی ارونیک و البته باید گفت پژوهشی که مستقیماٌ مانند تحقیق حاضر  شود میاست پرداخته 

باشد مالحظه نشد. لذا از تحقیقات انجام ریاضی دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی شهر کرمان  فراشناختی برنگرش وخالقیت

 ادبیات این پژوهش استفاده شده است، که عبارتند از: عنوان بهشده 

( مطالعه ای تحت عنوان نگرش دانش آموزان ابتدایی به درس ریاضی و پیشرفت تحصیلی در ریاضیات، 8396برومندیان ) ۞

 ام داد که در آن رابطه مثبت و معنی دار، اما پایین بین پیشرفت تحصیلی در ریاضی و نگرش به درس ریاضیات بدست آورد.انج

بررسی رابطه بین انگیزش به درس ریاضیات و پیشرفت تحصیلی ریاضیات در  "( تحقیقی تحت عنوان 8396) برومندیان ۞

 نتایج تحقیق نشان داد: وانجام داده  " دانش آموزان کالس پنجم ابتدایی

 میان نمره ریاضی ثلث سوم کالس چهارم دانش آموزان با نمره پرسشنامه نگرش، رابطۀ مثبت و معنی داری داشت. -

 عامل اهمیت دادن و عالقه به ریاضی، رابطۀ معنی داری با ریاضی نداشت. -

 رسی همبستگی معنی داری با ریاضی داشتند.عامل تمرکز و توجه به محتوای درس و عامل لذت بخش بودن محتوای د

 جنسیت و ناحیه آموزشی به طور مجزا بر نگرش تاثیری نداشتند. -

 تفاوت معنی داری بین دختران و پسران در ریاضیات وجود نداشت. -
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و  اثربخشی روش تدریس جیگ ساو بر خودکارآمدی ریاضی "تحقیقی تحت عنوان ( 8366)تقی زاده وسلطان احمدی  ۞

انجام داده اند و این دو محقق به این نتیجه رسیده اند که روش تدریس یادگیری  "خالقیت ریاضی در درس آمار و مدل سازی

 است. مؤثرمشارکتی از نوع جیگ ساو بر خودکارآمدی ریاضی و کاهش خالقیت ریاضی در بین دانش آموزان 

ح پاداش و پسخوراند برعملکرد و عالقه به درس ریاضی در دانش سطو تأثیرمقایسه  "( تحقیقی تحت عنوان 8395) جعفری ۞

 نتایج تحقیق نشان داد:انجام داده و  " آموزان

اثر اصلی پاداش در سطوح بدون پاداش، پاداش کم و پاداش زیاد بر روی عملکرد و عالقه به درس ریاضی تفاوت معنی داری  -

 نشان می دهد.

پسخوراند، پسخوراند منفی و پسخوراند شایستگی مثبت بر عملکرد، تفاوت معنی دار  اثر اصلی پسخوراند در سطح بدون -

 نشان نمی دهد. در حالی که اثر اصلی مربوط به عالقه تفاوت معنی دار نشان می دهد.

و عالقه را  بررسی تعامل پاداش و پسخوراند نشان داد که اگر پاداش، نمادی برای شایستگی باشد، پاداش زیاد افزایش عملکرد -

 .شود میسبب 

 مقدار و اندازه پاداش می تواند با اثر کاهشی یا افزایشی آن رابطه معنی دار داشته باشد. -

بررسی رابطۀ بین نگرش دانش آموزان به ریاضیات با میزان موفقیت تحصیلی  "(، مطالعه ای با عنوان8318رحمانی، ج. ) ۞

نشان داد که بین دو متغیر نگرش نسبت به درس ریاضی و موفقیت تحصیلی در درس انجام داد. نتایج  "آنان در درس ریاضی

ریاضی رابطۀ مستقیم و معنی داری وجود دارد. همچنین عناصر سه گانۀ شناختی، عاطفی و رفتاری نگرش با متغیر پیشرفت 

 تحصیلی همبستگی های مستقیم و معنی داری را نشان دادند.

رابطه بین نگرش نسبت به ریاضی با پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی  "حقیقی تحت عنوان ( ت8316) خسرویرحیمی و  ۞

 انجام داده است. این محقق به این نتیجه رسیده است که "دانش آموزان 

درصد اطمینان برابر با  66. ضریب همبستگی پیرسون بین پیشرفت تحصیلی در ریاضیات و نگرش کلی دانش آموزان با 8

 است. 609/4

درصد اطمینان برابر با  66. ضریب همبستگی پیرسون بین پیشرفت تحصیلی در ریاضیات و نگرش شناختی دانش آموزان با 2

 است. 006/4

 589/4درصد اطمینان برابر  66. ضریب همبستگی پیرسون پیشرفت تحصیلی در ریاضیات و نگرش عاطفی دانش آموزان با 3

 است.

درصد اطمینان برابر با  66پیشرفت تحصیلی در ریاضیات و نگرش رفتاری دانش آموزان با . ضریب همبستگی پیرسون بین 0

 است. 383/4

روش یادگیری تسلط یاب بر میزان پیشرفت تحصیلی و نگرشهای  تأثیر"( در مطالعه خود تحت عنوان 8390سعادتمند ) ۞

 داده و نتایج حاصل از آن را به شرح زیر ارائه داده است:، دانش آموزان سال اول دبیرستان را مورد آزمایش قرار"دانش آموزان

در حالیکه بین گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون پرسشنامه نگرش سنج نسبت به درس جبر، محیط مدرسه، مفهوم » 

وارد ، لیکن نتایج حاصل از پس آزمون پرسشنامه نگرش، در تمامی مشود میخود تحصیلی و معلم تفاوت معنی دار دیده ن

 «مذکور بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنا دار نشان می دهد. 



 مهندسی در کاربردی علوم مطالعات

 831-856، صفحات 8048 بهار ،8 شماره ،1 دوره

800 

 

در این پژوهش، نمرات  انجام داده است و "یادگیری از طریق همیاری و ریاضیات "( تحقیقی تحت عنوان 8318عالی، م. ) ۞

ودند، جمع آوری و مورد که با دو روش همیاری و سنتی آموزش دیده ب 14-18دانش آموزان در نیم سال دوم سال تحصیلی 

نتایح این تحقق حاکی از آن است که روش همیاری، یادگیری دانش آموزان را سهل تر کرده تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

وشرایط مساعدتری را برای یادگیری به وجود آورده است. نتایج حاصل از عملکرد تحصیلی دانش آموزان نشان می دهد که 

 آموزان تحت آموزش همیاری باالتر از میانگین نمرات دانش آموزان تحت آموزش سنتی است. میانگین نمرات دانش

فراشناختی تدریس و روش سنتی بر  های استراتژیروشهای تلفیقی ارونیک و  تأثیر "( تحقیقی تحت عنوان 8313عالی، م. ) ۞

ش آموزان در سه گروه قرار گرفته اند گروه اول که در این پژوهش دانانجام داده است.  "عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی 

تحت آموزش تلفیقی تسلط یاب و همیاری و گروه دوم که تحت آموزش تسلط یاب بوده، گروه های آزمایش و گروه سوم که 

 نتایج این پژوهش حاکی از آن است که روش تلفیقی ارونیک وتحت آموزش سنتی بوده، گروه گواه پژوهش را تشکیل داده، 

 فراشناختی، یادگیری دانش آموزان را نسبت به روش سنتی افزایش می دهد. های استراتژی

( در پژوهشی نگرش دانش آموزان را نسبت به درس هندسه سنجیده است. در این پژوهش، نگرش دانش 8310عالی، م. ) ۞

ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که آموزان دختر پایه های دوم رشته های تجربی و ریاضی شهر کرمان نسبت به هندسه، م

بر اساس یافته های آن، افزایش لذت بردن، اهمیت دادن و انگیزه دانش آموزان و نگرش های دانش آموزان نسبت به موضوعات 

 مختلف درسی، حاصل تصورات آنها از موفقیت ها یا شکست های آنان در گذشته است.

انجام داده  " رسی کاربرد اصول یادگیری در حد تسلط در آموزش دروس اجتماعیبر "( تحقیقی تحت عنوان 8616) 8لید ۞

نشانگر تفاوت معنادار در سطح پیشرفت تحصیلی فراگیران در این درس بود )به نقل از  این محققنتایج تحقیق  است که

 (.8390سعادتمند، 

اثربخشی سه شیوۀ آموزش مستقیم، آموزش به مقایسۀ  "( تحقیقی تحت عنوان 8368معتمدی، برقی ایرانی و کریمی ) ۞

انجام داده اند، نتایج این پژوهش نشان داد  "کمک کامپیوتر و ترکیبی بر کاهش مشکالت دانش آموزان دارای اختالل ریاضی 

ن که برنامه آموزش مستقیم، آموزش به کمک کامپیوتر و برنامه ترکیبی در کاهش سطح مشکالت اختالالت ریاضی دانش آموزا

بوده اند. بر این اساس نتیجه گیری می شود که استفاده از روش های آموزش مستقیم، آموزش به کمک کامپیوتر و روش  مؤثر

 ترکیبی می تواند در کاهش مشکالت دانش آموزان دارای اختالل ریاضی از روش های سنتی مرسوم موثرتر باشد.

دانش  آگاهیکارآمد معلم، آرامش و امنیت و روابط محترمانه،  تأثیر ( بیانگر8364نتایج پژوهش پهلوان صادق و کجباف ) ۞

آموز به صالحیت و استعدادهای تحصیلی خویش در تشکیل نگرش مثبت در درس ریاضی و تحقق اهداف آموزشی و پرورشی 

 می باشد.

ده بر حیطه های مختلف ( گویای آن است که روش اکتشافی هدایت ش8362نتایج پژوهش کوالیی نژاد و جعفری ندوشن ) ۞

مناسب تدریس  های روشداشته و آن را افزایش داده است، بدون شک می توان این روش را یکی از  تأثیرریاضی دانش آموزان 

 ریاضی در جهت هرچه خالق تر شدن دانش آموزان در درس ریاضی دانست.

تدریس  های روشهوش هیجانی دانش آموزانی که با  ( نشان داد بین8362یافته های تحقیق نوظهوری پهرآباد و همکاران ) ۞

 های استراتژیفراشناختی آموزش دیده اند و دانش آموزانی که با روش غیرتلفیقی ارونیک و  های استراتژیتلفیقی ارونیک و 

 تفاوت معنی دار وجود دارد.، فراشناختی آموزش دیده اند

                                                           
1 lid 
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 روش تحقیق

تحقیقات کاربردی است. همچنین با توجه به ماهیت موضوع و طرح تحقیق که  نوع تحقیق مطرح شده بر اساس اهداف از نوع

فراشناختی بر نگرش و خالقیت ریاضی دانش آموزان پایه  های استراتژیکاربرد تلفیقی روش ارونیک و  تأثیردرصدد بررسی 

در این پژوهش از  توجه به اینکهچهارم ابتدایی است، پژوهش حاضر را می توان در قلمرو پژوهش های تجربی در نظر گرفت. با 

لذا این تحقیق ترکیبی  شود میشده اند، استفاده  یک گروه آزمایش و گواه که بصورت نمونه در دسترس ازجامعه آماری انتخاب

و توسط « پیش آزمون » از پژوهش های توصیفی و شبه آزمایشی است. ابتدا از دانش آموزان دو گروه یک آزمون گرفته

آنها سنجیده شد و پس از اجرای دو ماه روش تلفیقی ارونیک و  گرش و خالقیت ریاضی و خودکارآمدینپرسشنامۀ، 

فراشناختی، بر روی گروه آزمایش، آزمون دیگری از هر دو گروه گرفته شد و همان پرسشنامه به دو گروه داده  های استراتژی

ین نتایج این دو آزمون که توسط پرسشنامه سنجیده شده آنها سنجیده شود. یعنی ب نگرش و خالقیت ریاضیشد تا تغییر در 

مقایسه به عمل آمد. با توجه به اینکه انتخاب نمونه ها تصادفی نبوده و کنترل همه متغیرها در اختیار پژوهشگر نیست، 

حقیق همچنین پیشرفت قبلی ریاضی دانش آموزان توسط پژوهشگر اندازه گیری نشده پس پژوهش حاضر شبه تجربی است. ت

روش رسمی و کالسیک آزمایشگاهها و تحقیقات علمی و آزمایشگاهی است و در عین پیچیدگی و دشواری در اجرا،  8تجربی

یکی از صحیح ترین و قوی ترین روشهای کشف حقیقت و گسترش دانش است. هرچند که سودمندی و بهره دهی روش 

خی موارد، در شرایط غیر آزمایشگاهی مانند کالس درس که عوامل تحقیق تجربی در شرایط آزمایشگاهی بیشتر است، اما در بر

یا متغیر ها تا حدی قابل کنترل اند، عملی و مفید است. هدف اولیه این نوع پژوهش پیش بینی وقایع در شرایط تجربی است. 

زرگتر و وسیع تر و خارج از برای تعمیم یافته ها و نتایح حاصل از مطالعه و بررسی رابطه متغیرهای مورد تجربه به گروهی ب

محیط آزمایشگاهی و تجربه ای، پس از انجام پژوهش تجربی ابتدایی، می توان پژوهش های بعدی را طراحی کرد. پژوهش 

 آزمایشی در ابتدا اعتبار درونی تحقیق و پژوهش های گسترده تر با نمونه بزرگتر زمینه اعتبار بیرونی تحقیق را فراهم می آورد.

 ( آمده است.8جرای پژوهش در جدول )طریقه ا

 پس آزمون با گروه کنترل –( نمای کلی از طرح پیش آزمون1جدول )

 

وط به متغیرهای مورد بررسی، در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار ی جمع آوری شده مربها داده

و  8آمار استنباطی شامل، آزمون لوین های روشگرفته اند. روشهای آمار توصیفی شامل میانگین، نمودار و انحراف معیار و 

صورت گرفت. به منظور بررسی  ی، نگرش و خالقیتمی باشد. بررسی همگنی گروهها از نظر خودکار آمد 2تحلیل کوواریانس

همگنی واریانس نمرات در گروهها از آزمون لوین استفاده شد و برای آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. 

قرار گرفته جهت این کاربرای اثبات فرضیه های تحقیق نمرات پیش آزمون )نمرات اجرای اولیه پرسشنامه ها( مورد استفاده 

 است.

                                                           
1. Experimental research 
1. Levene”s Test 
2. Ancova 

 پس آزمون متغیر مستقل پیش آزمون گروه

 T X T فراشناختی( های استراتژیگروه آزمایش )تدریس تلفیقی ارونیک و 

 T X T گروه کنترل )تدریس سنتی(
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معمولی است که در آن یکی از متغیرها بر اساس رابطه ای که با  NAVOCNAروش تحلیل کوواریانس شامل یک طرح 

. متغیر همگام یک متغیر کمی در نظر شود می. این متغیر نامربوط متغیرهمگام نامیده شود مییک متغیر نامربوط دارد، تعدیل 

سته رابطه معنی داری دارد. به عبارتی در تحلیل کوواریانس یک متغیر وابسته کمی و چند متغیر که با متغیر واب شود میگرفته 

گفته  3یا همگام  2و به متغیر مستقل کمی متغیر کمکی 8مستقل کمی و کیفی، وجود دارد. به متغیر مستقل کیفی، عامل

 .شود می

یل یافته ای از خطای آزمایشی با در نظر داشتن رگرسیون هدف اصلی تجزیه و تحلیل کوواریانس، بدست آوردن برآورد تقل

همبستگی  Xذاتاً با اندازه های  Y)متغیر همگام( است. بطور کلی اگر اندازه های Xبر روی اندازه های )متغیر وابسته(  Yاندازه

که از تجزیه واریانس اندازه داشته باشد، آنگاه در نتیجه تجزیه کوواریانس، برآورد خطای آزمایشی کوچکتر از آن خواهد بود 

بدست آید. بنابراین، تحلیل کوواریانس در ساده ترین شکل دارای یک متغیر وابسته و یک متغیر همگام است. حال آنکه  Yهای

دقت  ها دادهدر حالت های پیچیده تر ممکن است دو یا چند متغیر همگام نیز وارد پژوهش کرد. البته در این حالت تفسیر 

انجام شده  SSSS 86افزار نرمبا استفاده از  ها داده( در این مقاله تجزیه و تحلیل 8310م دارد )فراهانی و عریضی، بیشتر الز

 است.

 

 ها دادهتجزیه و تحلیل 

 2فراشناختی و  های استراتژیکالس انتخاب شد که دو کالس به روش تلفیقی ارونیک و  0در این مقاله یک مدرسه که شامل 

فراشناختی  های استراتژیروش سنتی انتخاب شد و در هر مدرسه یکی از کالسها با روش تلفیقی ارونیک و  کالس دیگر با

وکالس دیگر با روش سنتی، به مدت دو ماه تحت آموزش قرار گرفتند و سپس دو کالس که به روش تلفیقی ارونیک و 

گروه  عنوان بهس که به روش سنتی آموزش دیدند گروه آزمایش و دو کال عنوان بهفراشناختی آموزش دیدند  های استراتژی

 کنترل در نظر گرفته شدند.

 ( اطالعات اولیه مربوط به تحلیل کوواریانس2جدول )

 

 

 

 

ش به ریاضی و خالقیت ریاضی دانش آموزان از مقایسه میانگین پیش آزمون های برای نشان دادن میزان خودکارآمدی و نگر

( مشاهده می کنید؛ میانگین این 2-0متغیرهای وابسته در گروه آزمایش و کنترل استفاده می کنیم. همانطور که در جدول )

 روه آزمایش و کنترل می باشد.پیش آزمون ها بیانگر میزان خودکارآمدی و نگرش به ریاضی وخالقیت ریاضی نزدیک دو گ

                                                           
1. Factor 
2. Concomitant 
3. Covariate 

 نام گروه شماره نوع تعداد گروه

 آموزش 4 فراشناختی های استراتژیتلفیقی ارونیک و  54

 کنترل 8 سنتی 54
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 ( اطالعات توصیفی گروه های آزمایش وکنترل در پیش آزمون3جدول )

 متغیر گروه میانگین انحراف استاندارد

 آزمایش 144. 8 634. 4
 خودکارآمدی

 کنترل 944. 2 054. 4

 آزمایش 018. 3 340. 0
 خالقیت ریاضی

 کنترل 369. 3 344. 4

 ایشآزم 662. 8 604. 4
 نگرش به ریاضی

 کنترل 938. 2 095. 4

 

؛ میانگین پیش آزمون متغیرهای وابسته در گروه های آزمایش و کنترل ارائه شده است شود میهمانطور که در جدولمشاهده 

که بیانگر میزان خالقیت ریاضی، نگرش به ریاضی و خودکارآمدی نزدیک گروه آزمایش و گروه کنترل می باشد. در این 

وهش از دانش آموزان یک امتحان ریاضی از پیش نیازهای درس ریاضی چهارم گرفته شد تا همگنی این گروه ها از نظر پژ

 ، گروه ها میانگین ریاضی نزدیک به هم دارند.شود میسطح ریاضی نیز سنجیده شود. و همانطور که در جدول زیر مالحظه 

 ل و گروه آزمایش درپیش آزمون ریاضی( مقایسه میانگین نمرات ریاضی گروه کنتر4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 ( مقایسه میانگین نمرات ریاضی گروه کنترل و گروه آزمایش درپیش آزمون ریاضی1نمودار )

 

 گروه میانگین انحراف معیار

 کنترل 48. 89 668. 4

 آزمایش 66. 86 82. 8
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 یافته های آماری فرضیه اصلی تحقیق

 فراشناختی بر نگرش های استراتژیقی ارونیک و تدریس تلفی های روشفرضیه اصلی: 

 است. مؤثرو خالقیت دانش آموزان در درس ریاضی  

برای آزمون فرضیه اصلی از تحلیل کوواریانس )مانکوا( استفاده شده است. این آزمون روش آماری است که اجازه می دهد اثر 

که اثر متغیر دیگر را حذف کرده یا از بین می برد و وجود  متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد، در حالی

رابطه بین متغیرهای وابسته متفاوت را نیز نشان می دهد. و البته تمام این کارها را به طور هم زمان انجام می دهد. بنابراین 

بی جدید از چندین متغیر می توان تفاوت بین سطوح مختلف یک متغیر وابسته را وارسی و همچنین تفاوت آنها را در ترکی

 وابسته نیز سنجید.

تحلیل کواریانس، تحلیل مستقل و جداگانه ای نمی باشد بلکه ترکیبی از تجزیۀ واریانس و تحلیل رگرسیون است. علت ترکیب 

 موارد زیرند:کردن این دو نوع تحلیل و دستیابی به تحلیل کواریانس به خاطر کاربردهای آن می باشد. این کاربردها دربرگیرندۀ 

ی ها دادهکاهش اشتباهات آزمایشی، اعمال کنترل آزمایشی، تفسیر اثرات آزمایشی و تصحیح میانگین های آزمایش، تخمین 

گمشده و یا از دست رفته. ترکیب دو روش تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیونی را می توان در ساختار مدل تجزیۀ کواریانس 

 مشاهده نمود.

انس چند متغیری، چهار آزمون آماری برای اینکه نشان دهد تفاوت بین سطوح متغیر مستقل در ترکیب خطی در تحلیل کواری

متغیرهای وابسته معنادار است، وجود دارد. که اغلب پژوهشگران مقادیر المبدای ویلکز را گزارش می کنند. و در این تحقیق 

 نیز نتایج المبدای ویلکز گزارش شده است.

 –ابتدا مفروضه های این آزمون که شامل همگنی رگرسیون، ارتباط خطی، همگنی ماتریس های واریانسپس دراینجا 

 .گیرد میکواریانس و یکسانی واریانس ها است، مورد بررسی قرار 

 

 ارتباط خطی پیش آزمون و پس آزمون متغیرها

قطع نکرده اند و تقریباً موازی همانطور که نمودارهای زیرنشان می دهد شیب های خطوط رگرسیون همدیگر را 

 هستند در چنین وضعیتی شرط همگنی رگرسیون نیز وجود دارد؛ پس انجام آزمون مانکوا بالمانع است.

 
 پس آزمون خالقیت-( ارتباط خطی پیش آزمون2نمودار )
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 پس آزمون نگرش -( ارتباط خطی پیش آزمون 3نمودار )

 

 
 پس آزمون خودکارآمدی -( ارتباط خطی پیش آزمون4نمودار )
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 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس

 ( نتایج آزمون تحلیل کوواریانس اثرمتغیر مستقل و پیش آزمون در گروه های آزمایش وکنترل5جدول )

sig F 
 میانگین مجذورات

MS 

 درجه آزادی

df 

 مجذورات مجموع

ss 
 منابع تغییرات

    
 روش و

 قیتپیش آزمون خال

_ _     خطا

    
 روش و

 پیش آزمون نگرش

_ _     خطا

    
 روش و

 پیش آزمون خودکارآمدی

_ _     خطا

 

 :شود می( مشاهده 0-0همانگونه که در جدول )

بررسی تعامل بین روش و پیش آزمون خالقیت ریاضی گروه آزمایش و گروه کنترل از نظر  به دست آمده برای Fمقادیر  -

( ؛ به عبارتی گروه های آزمایش و کنترل در پیش آزمون از میزان خالقیت ریاضی یکسانی s >46. 4آماری معنادار نیست. )

 برخوردار بودند. بنابراین مفروضه های همگنی رگرسیون مورد تایید است.

2 9،

به دست آمده برای بررسی تعامل بین روش و پیش آزمون نگرش به ریاضی گروه آزمایش و گروه کنترل از نظر  Fمقادیر  -

( ؛ به عبارتی گروههای آزمایش و کنترل در پیش آزمون از میزان نگرش به ریاضی و s >46. 4آماری معنادار نیست. )

 وردار بودند. بنابراین مفروضه های همگنی رگرسیون مورد تایید است.خودکارآمدی یکسانی برخ

2 9 ،

 

به دست آمده برای بررسی تعامل بین روش و پیش آزمون خودکارآمدی گروه آزمایش و گروه کنترل از نظر آماری  Fمقادیر  -

کنترل در پیش آزمون از میزان خودکارآمدی یکسانی برخوردار ( ؛ به عبارتی گروههای آزمایش و s >46. 4معنادار نیست. )

 بودند. بنابراین مفروضه های همگنی رگرسیون مورد تایید است.

2 9   ،  

 ( آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس9جدول )

Box,s M F Sig 

  4
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 دهد:همانطور که جدول آزمون باکس نشان می 

،s4

( می باشد و گویای آن است که شرط همگنی ماتریس واریانس کواریانس به خوبی 46/4در این جدول مقدار سطح معناداری )

 رعایت شده است.

 ( آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس ها9جدول )

Sig df df متغیر 

 .4    خودکارآمدی

4 .004    خالقیت ریاضی

 .4    نگرش به ریاضی

 

باشد و چون در  46. 4آزمون لوین برای بررسی فرض یکسانی واریانس ها انجام می پذیرد. باید سطح معنی داری بیشتر از 

رش به لون برای مولفه های خالقیت ریاضی، نگ Fاست، با توجه به نتایج آزمون لوین معنی دار نبودن آمارۀ  s >46. 4جدول 

جدول فوق گویای آن است که واریانس های هر دو  ریاضی و خودکارآمدی، برابری واریانس های متغیرهای وابسته برقرار بوده و

و اجرای آزمون گروه با هم برابر بوده و با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارند، که این یافته، پایایی نتایج بعدی را نشان می دهد 

 ست.مانکوا امکان پذیر ا

 ( اطالعات توصیفی متغیرهای وابسته گروه آزمایش وکنترل درپس آزمون8جدول )

 متغیر گروه میانگین انحراف استاندارد

   آزمایش
 خودکارآمدی

   کنترل

   آزمایش
 خالقیت ریاضی

   کنترل

   آزمایش
 نگرش به ریاضی

   کنترل

 

؛ با اینکه میانگین پیش آزمون متغیرهای وابسته در گروه آزمایش و گروه کنترل نزدیک شود میهمانطور که در جدول مشاهده 

بود اما میزان خالقیت ریاضی، نگرش به ریاضی و خودکارآمدی گروه آزمایش و کنترل در درس ریاضی در پس آزمون با هم 

برای بررسی این نکته که این تفاوت از نظر آماری معنی دار است یا نه و ناشی از اثر آموزش است، تحلیل مانکوا اختالف دارند. 

 انجام پذیرفت.

 در نمودارزیر نیز می توان اطالعات توصیفی متغیرهای وابسته گروه آزمایش وکنترل درپس آزمون را مشاهده نمود.
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ی وابسته گروه آزمایش وکنترل درپس آزمون( اطالعات توصیفی متغیرها5نمودار )  

 
 

 

 ( آزمون اندازه اثر ترکیبی براساس المبدای ویلکز6جدول )

ή Sig df df F Value المبدای ویلکز 

 8      

 

ضی، نگرش و خودکارآمدی دانش فراشناختی بر میزان خالقیت ریا های استراتژیباتوجه به نتایج جدول روش تلفیقی ارونیک و 

 خودکارآمدی( که درآن: -نگرش -آموزان در یک متغیر ترکیبی )خالقیت ریاضی

 ، 


 ، ، 

ت که مربوط به متغیر سهمی از واریانس اس شود میاثر معنی داری داشته است. مقادیر مجذوراتی ایتا که در جدول دیده 

باشد میزان اثر زیاد است. مجذور سهمی ایتا  80. 4. قاعده کلی چنین است که اگر این مقدار بزرگتر از شود میترکیبی جدید 

درصد از تغییرات چند متغیره، متغیرهای  5. 23نشان می دهد که بیانگر شدت اثر باالست. یعنی  235. 4شدت این اثر را 

فراشناختی بر میزان  های استراتژیروش تلفیقی ارونیک و  تأثیرعامل روش است. معنی دار شدن  وابسته مربوط به

تفاوت میانگین متغیرهای وابسته  نشان می دهد که بینخودکارآمدی، نگرش و خالقیت ریاضی دانش آموز در درس ریاضی 

انگین های جامعه براساس متغیر های وابسته برای . و این نشان می دهد که می توان فرضیه مشابه بودن میمعنادار وجود دارد

 دو روش آموزش را رد کرد.

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون های باکس، المبدای ویلکز و لون، تحلیل های مربوط به اثرات بین آزمودنی ها را مورد 

 بررسی قرار می دهیم.

 

کنترل نگرش آزمایش نگرش کنترل خالقیت آزمایش خالقیت کنترل ازمایش به ریاضی به ریاضی ریاضی ریاضی خود 

 کارآمدی خود کارآمدی
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 یافته های آماری فرضیه های تحقیق

فراشناختی تدریس باعث افزایش میزان خالقیت ریاضی در  های استراتژیتلفیقی ارونیک و  های روش فرضیه اول:

 .شود میدانش آموزان 

فراشناختی بر خالقیت  های استراتژی( نتایج آزمون تحلیل کوواریانس اثر روش تلفیقی ارونیک و 10جدول )

 ریاضی دانش آموزان

 اندازه اثر F Sig جذوراتمیانگین م df مجموع مجذورات منابع تغییرات

ریاضی خالقیت      

خطا   4   

و تدریس تلفیقی ارونیک فاوت معنادار وجود دارد ت ریاضی خالقیتبین دوگروه آزمایش و کنترل، در مولفه با توجه به جدول  

 قیت نسبت به درس ریاضی در دانش آموزان شده است.فراشناختی منجر به افزایش خال های استراتژیو 

1، > 4 .448  ،

نشانگر آن است که میانگین  تأثیرنشان می دهد که این  381. 4سهمی ایتا شدت این اثر را  شود میهمانطور که مشاهده 

 های استراتژیآموزانی که با روش تلفیقی ارونیک و متغیرهای وابسته در گروه آزمایش و کنترل متفاوت است. یعنی دانش 

فراشناختی آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که با روش سنتی آموزش دیده اند در پس آزمون از خالقیت بیشتری 

 را تبیین می کند. ریاضی خالقیت درصد واریانس 1. 38متغیر روش . برخوردارند

 معیار گروه کنترل و آزمایش درپس آزمون خالقیت ریاضی ( مقایسه میانگین و انحراف11جدول )

 گروه میانگین انحراف معیار

   کنترل

   آزمایش

خالقیت ریاضی در گروه آزمایش و گروه کنترل ارائه شده  ؛ میانگین پس آزمون نمراتشود میهمانطور که در جدول مشاهده 

 است.

 گروه آزمایش وکنترل درپس آزمون خالقیت ریاضی را مشاهده نمود. ی توان اطالعات توصیفی نمرات( نیز م5در نمودار )

 مقایسه میانگین و انحراف معیار گروه کنترل و آزمایش درپس آزمون خالقیت ریاضی (9)نمودار 
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 روش و پس آزمون خالقیت رابطه (9)نمودار 

 
همان طور که از نمودار پیداست، یک رابطه قوی بین روش . ا نشان می دهدرابطه روش ریاضی و پس آزمون خالقیت رنمودار 

فراشناختی وافزایش خالقیت دانش آموزان در درس ریاضی وجود دارد. یعنی روش تلفیقی  های استراتژیتلفیقی ارونیک و 

 فراشناختی باعث افزایش خالقیت ریاضی در دانش آموزان شده است. های استراتژیارونیک و 

 

فراشناختی تدریس باعث ایجاد نگرش های مثبت نسبت به  های استراتژیتلفیقی ارونیک و  های روش یه دوم:فرض

 .شود میدرس ریاضی در دانش آموزان 

فراشناختی برنگرش به  های استراتژینتایج آزمون تحلیل کوواریانس اثر روش تلفیقی ارونیک و  (12) جدول

 ریاضی

 اندازه اثر F Sig یانگین مجذوراتم df مجموع مجذورات منابع تغییرات

نگرش به ریاضی 0 .698  0 .698 81 .566  4 .831

خطا 38 .849  4 .255   

 

فراشناختی منجر به افزایش نگرش های مثبت نسبت به درس ریاضی  های استراتژیبا توجه به جدول تدریس تلفیقی ارونیک و 

 در دانش آموزان شده است.

181 66 ،  > 4 .448، 831 

 

نشانگر آن است که میانگین  تأثیرنشان می دهد که این  831. 4سهمی ایتا شدت این اثر را  شود میهمانطور که مشاهده 

 های استراتژیمتغیرهای وابسته در گروه آزمایش و کنترل متفاوت است. یعنی دانش آموزانی که با روش تلفیقی ارونیک و 

آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که با روش سنتی آموزش دیده اند در پس آزمون از خالقیت کمتری  فراشناختی

 را تبیین می کند. ریاضی خالقیت درصد واریانس 1. 83متغیر روش. برخوردارند
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 ( مقایسه میانگین و انحراف معیار گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون نگرش به ریاضی13جدول )

 

 

 

 

در گروه آزمایش و گروه کنترل ارائه شده است. گرش به ریاضی ؛ میانگین پس آزمون نشود میهمانطور که در جدول مشاهده 

 را مشاهده نمود. به ریاضی گرشن ندر نمودار زیرنیز می توان اطالعات توصیفی مربوط به گروه آزمایش وکنترل درپس آزمو

 گرش به ریاضیمقایسه میانگین و انحراف معیار گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون ن (8)نمودار 

 
 

 گروه آزمایش و گروه کنترل رابطه روش و پس آزمون نگرش (6)نمودار 

 

اف معیارانحر  میانگین گروه

 2 کنترل

  آزمایش
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ه از نمودار پیداست، یک رابطه قوی بین روش همان طور ک. پس آزمون نگرش را نشان می دهد و رابطه روش ریاضینمودارباال 

دانش آموزان به درس ریاضی وجود دارد. یعنی روش  نگرش های مثبتفراشناختی و افزایش  های استراتژیتلفیقی ارونیک و 

 دانش آموزان شده است. نگرش های مثبت به ریاضی درفراشناختی باعث افزایش  های استراتژیتلفیقی ارونیک و 

 

فراشناختی باعث باالبردن خودکارآمدی دانش آموزان  های استراتژیتلفیقی ارونیک و  های روش فرضیه سوم:

 .شود می

 فراشناختی بر خودکارآمدی های استراتژی( نتایج آزمون تحلیل کوواریانس اثر روش تلفیقی ارونیک و 14جدول )

 اندازه اثر .F Sig میانگین مجذورات df مجموع مجذورات منابع تغییرات

 خودکارآمدی     

 خطا  4 - - -

 

دانش آموزان در  خودکارآمدیفراشناختی منجر به باالرفتن میزان  های استراتژیبا توجه به جدول تدریس تلفیقی ارونیک و 

 درس ریاضی شده است.

8، 4 .446>  ،  4 .455  

 

نشانگر آن است که میانگین  تأثیرنشان می دهد که این  455. 4را سهمی ایتا شدت این اثر  شود میمشاهده  همانطور که

متغیرهای وابسته در گروه آزمایش و کنترل متفاوت است. و دانش آموزان گروه آزمایش )که با روش تلفیقی ارونیک و 

باالتری نسبت به گروه کنترل )که با روش سنتی آموزش  مدیخودکارآفراشناختی آموزش دیده اند( از پیشرفت  های استراتژی

 را تبیین می کند. خودکارآمدی درصد واریانس 5. 5متغیر روش دیده اند( در پس آزمون برخورنیستند. 

 خودکارآمدیگروه کنترل و آزمایش درپس آزمون  مقایسه میانگین وانحراف معیار (15)جدول 

 گروه میانگین انحراف معیار

 5  کنترل

 64  آزمایش

 

در گروه آزمایش و گروه کنترل ارائه  خودکارآمدی؛ میانگین وانحراف معیار پس آزمون شود میهمانطور که در جدول مشاهده 

شده است که بیانگر نزدیک بودن میزان خودکارآمدی گروه آزمایش و کنترل در درس ریاضی است. در نمودار نیز می توان 

 گروه آزمایش وکنترل در پس آزمون را مشاهده نمود. خودکارآمدیطالعات توصیفی مربوط به ا
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 خودکارآمدیگروه کنترل وآزمایش درپس آزمون  ( مقایسه میانگین وانحراف معیار10نمودار )

 
 رابطه روش و پس آزمون خود کارآمدی( 11نمودار )

 
یک رابطه ضعیف همان طور که از نمودار پیدا است، . را نشان می دهد مدیو پس آزمون خود کارآ رابطه روش ریاضینمودار 

یعنی دانش آموزان در درس ریاضی وجود دارد.  خود کارآمدیفراشناختی و افزایش  های استراتژیبین روش تلفیقی ارونیک و 

درنمودارهای وزان شده است. فراشناختی باعث افزایش بسیار کم خود کارآمدی دانش آم های استراتژیروش تلفیقی ارونیک و 

را قبل از اجرای تدریس تلفیقی ارونیک و دو گروه کنترل و آزمایش  خالقیت، نگرش و خود کارآمدیزیر می توان وضعیت 

 فراشناختی و پس از آن مشاهده نمود. های استراتژی
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 دیخودکارآم( مقایسه میانگین گروه کنترل و آزمایش درپیش آزمون وپس آزمون 12نمودار )

 
 

 نگرش ( مقایسه میانگین گروه کنترل و گروه آزمایش درپیش آزمون وپس آزمون13نمودار )
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 خالقیت ( مقایسه میانگین گروه کنترل و گروه آزمایش درپیش آزمون وپس آزمون14نمودار )

 
 

 در این قسمت به بحث و تفسیر در مورد یافته های حاصل از پژوهش می پردازیم.

 

فراشناختی بر نگرش و خالقیت دانش آموزان نسبت به درس  های استراتژیاصلی: روش تلفیقی ارونیک و فرضیه 

 است. مؤثرریاضی 

بدست آمده برای بررسی تعامل بین متغیر مستقل و پیش آزمون گروههای آزمایش و کنترل، از نظر آماری معنی دار  Fمقادیر

ش و کنترل در پیش آزمون از میزان خالقیت ریاضی و نگرش نسبتاً یکسانی در ( ؛ به عبارتی گروههای آزمایs<4 .46نیست. )

درس ریاضی برخوردار بودند. نتایج نشان داد پس از تعدیل نمرات گروههای آزمایش و کنترل در پیش آزمون میزان تغییر 

روش تلفیقی ارونیک و  تأثیرنگرش و خالقیت ریاضی دانش آموزان در درس ریاضی با هم اختالف دارند. معنی دار شدن 

فراشناختی بر میزان تغییر نگرش و خالقیت ریاضی دانش آموزان در درس ریاضی نشانگر آن است که میانگین  های استراتژی

 متغیر های وابسته در این گروه ها متفاوت است.

(، 8316) خسرویرحیمی و (، 8318رحمانی )(، 8366حسنی زنگبار و لیوارجانی ) نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر با نتایج

(، 8318(، عالی )8313(، ظفر بخش )8368رکابدار )سلیمانی و (، 8366) (، سلیمانی، سپهریان آذر و قادری8390سعادتمند )

 ،قاضی طباطبایی (،8364) غالمعلی لواسانی، حجازی و خندان(، 8314)(، غریبی و بهاری زر 8310(، عالی )8313عالی )

کوالیی (، 8368ی و کریمی )(، معتمدی، برقی ایران8616) لید(، 8316) کریمی باغملک و عبادی( ، 8362) و نقش حاتمی

(، 8311خدادادنژاد ) (،8360صادقی دیزج، حسینی نسب، عسگریان، شیرعلی پور و مقصودی ) (،8362نژاد و جعفری ندوشن )

 همسو می باشد.( 8362(، نوظهوری پهرآباد و همکاران )8364بدری گرگری و همکاران )(، 8318نصری )(، 8368) موسوی

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=+محمد+قاضي+طباطبايي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=معصومه+حاتمي*
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=معصومه+حاتمي*
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=معصومه+حاتمي*
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فراشناختی باعث مشارکت تلفیقی ارونیک  های استراتژیکه از آنجا که روش تلفیقی ارونیک و  شود میاز نتایج چنین برداشت 

فراشناختی تر دانش آموزان در جریان تدریس شده وباعث درگیری بیشتر آنها با موقعیت های یادگیری شده  های استراتژیو 

طالب را عرضه می کند و دانش آموزان را به درس ریاضی پس آنها را به تفکر واداشته ودر مقایسه با روش سنتی که معلم م

افزایش داده وبا افزایش خودکارآمدی فراگیر باعث افزایش چشمگیر خالقیت ریاضی آنها شده است. در واقع نتایج بدست آمده 

نسبت به فراشناختی بر نگرش و خالقیت دانش آموزان  های استراتژیاز پژوهش نشان می دهد که روش تلفیقی ارونیک و 

 درس ریاضی موثربوده است.

 

فراشناختی تدریس باعث افزایش میزان خالقیت ریاضی در  های استراتژیتلفیقی ارونیک و  های روش فرضیه اول:

 .شود میدانش آموزان 

درس  دانش آموزان درباعث افزایش میزان خالقیت ریاضی فراشناختی  های استراتژیبا توجه به نتایج روش تلفیقی ارونیک و 

خالقیت ریاضی  فراشناختی بر های استراتژیروش تلفیقی ارونیک و  تأثیرمعنی دار شدن (. s<448. 4ریاضی شده است )

دانش آموزان نشانگر آن است که میانگین متغیرهای وابسته در این گروهها متفاوت است. دانش آموزان گروه آزمایش از 

 پس آزمون برخوردارند.بیشتری نسبت به گروه کنترل در  خالقیت ریاضی

فراشناختی باعث مشارکت تلفیقی ارونیک  های استراتژیکه از آنجا که روش تلفیقی ارونیک و  شود میاز نتایج چنین برداشت 

فراشناختی تر دانش آموزان در جریان تدریس شده و باعث درگیری بیشتر آنها با موقعیت های یادگیری شده  های استراتژیو 

فکر واداشته ودر مقایسه با روش سنتی که معلم مطالب را عرضه می کند و دانش آموز منفعل است، باعث پس آنها را به ت

 های استراتژیافزایش خالقیت آنها شده است. در واقع نتایج بدست آمده از پژوهش نشان می دهد که روش تلفیقی ارونیک و 

 .شود میموزان فراشناختی تدریس باعث افزایش میزان خالقیت ریاضی در دانش آ

 

فراشناختی تدریس باعث ایجاد نگرشهای مثبت نسبت به  های استراتژیتلفیقی ارونیک و  های روشفرضیه دوم: 

 .شود میدرس ریاضی در دانش آموزان 

دانش آموزان در درس ریاضی  ایجاد نگرشهای مثبتفراشناختی باعث  های استراتژیبا توجه به نتایج روش تلفیقی ارونیک و 

فراشناختی بر نگرش دانش آموزان به  های استراتژیروش تلفیقی ارونیک و  تأثیرمعنی دار شدن (. s<448. 4است ) شده

درس ریاضی نشانگر آن است که میانگین متغیرهای وابسته در این گروهها متفاوت است. دانش آموزان گروه آزمایش از نگرش 

 خوردارند.مثبت باالتری نسبت به گروه کنترل در پس آزمون بر

فراشناختی باعث مشارکت بیشتر دانش  های استراتژیکه از آنجا که روش تلفیقی ارونیک و  شود میاز نتایج چنین برداشت 

آموزان در جریان تدریس شده وباعث درگیری بیشتر آنها با موقعیت های یادگیری شده پس آنها را به تفکر واداشته ودر 

ب را عرضه می کند و دانش آموز منفعل است، نگرش مثبت دانش آموزان را به درس مقایسه با روش سنتی که معلم مطال

 های استراتژیریاضی افزایش داده است. در واقع نتایج بدست آمده از پژوهش نشان می دهد که روش تلفیقی ارونیک و 

 .شود میفراشناختی تدریس باعث ایجاد نگرشهای مثبت نسبت به درس ریاضی در دانش آموزان 
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فراشناختی تدریس باعث باالبردن خودکارآمدی دانش  های استراتژیتلفیقی ارونیک و  های روشفرضیه سوم: 

 .شود میآموزان 

فراشناختی باعث افزایش خودکارآمدی چندانی در دانش آموزان نشده  های استراتژیبا توجه به نتایج روش تلفیقی ارونیک و 

فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان در  های استراتژیوش تلفیقی ارونیک و ر تأثیرمعنی دار شدن (. s<448. 4است )

درس ریاضی نشانگر آن است که میانگین متغیرهای وابسته در این گروهها چندان متفاوت نیست ودانش آموزان گروه آزمایش 

 و گروه کنترل از خودکارآمدی نسبتاً یکسانی در پس آزمون برخوردارند

فراشناختی باعث مشارکت بیشتر دانش  های استراتژیکه با اینکه روش تلفیقی ارونیک و  شود میبرداشت  از نتایج چنین

آموزان در جریان تدریس شده و باعث درگیری بیشتر آنها با موقعیت های یادگیری شده و آنها را به تفکر واداشته ودر مقایسه 

وز منفعل است، اما خودکارآمدی دانش آموزان را چندان افزایش با روش سنتی که معلم مطالب را عرضه می کند و دانش آم

فراشناختی تدریس  های استراتژینداده است. در واقع نتایج بدست آمده از پژوهش نشان می دهد که روش تلفیقی ارونیک و 

 بسیار کمی در باالبردن خودکارآمدی دانش آموزان داشته است. تأثیر

 

 گیری نتیجهبحث و  

به سزایی در افزایش انگیزه آنها نسبت به درس  تأثیرمثبت دانش آموزان از توانمندی های خودشان می تواند  داشتن تصور

ریاضی داشته باشد و نگرش منفی دانش آموزان از توانمندی های خودشان می تواند در کاهش انگیزه آنها نسبت به انجام 

 است. مؤثرفراشناختی ریاضی بسیار  های استراتژیتلفیقی ارونیک و 

از طرف دیگریکی از علل افزایش خالقیت دانش آموزان نسبت به درس ریاضی، افزایش نگرش مثبت آنها به درس ریاضی و 

خودکارآمدی دانش آموز در انجام تکالیف ریاضی؛ نداشتن تصور منفی آنها نسبت به توانایی های خویش درکالس درس ریاضی 

فراشناختی  های استراتژیآموز در هنگام یادگیری وبا کمک روش تلفیقی ارونیک و  است. که این امر با شرکت فعال دانش

 .شود میتدریس میسر 

 های استراتژیفراشناختی یت های کالس ریاضی شرکت تلفیقی ارونیک و  های استراتژیافرادی که در تلفیقی ارونیک و  

موفقیت خود یا شکست و عقب ماندگی خود در کالس را  فراشناختی دارند، دارای اعتماد به نفس بیشتری هستند و پیشرفت و

. در حالی که شود میبه میزان تالش و زحمات خود درکالس نسبت می دهند و این امر باعث پویایی آنها در جهت پیشرفت 

ریاضی  فراشناختی یتهای مربوط به های استراتژیفراشناختی در تلفیقی ارونیک و  های استراتژیافراد غیرتلفیقی ارونیک و 

میزان موفقیت یا نافرجامی خود را به تالش دیگران، شانس و حوادث گوناگون ربط می دهند وبه همین علت دست از تالش 

 برداشته و از درس ریاضی زده می شوند.

ار داده و یک معلم خالق می بایست در فراگیرانش انگیزه الزم را ایجاد نموده، معلومات و اطالعات الزم را در اختیار آنها قر

 حتی االمکان به کمک وسایل کمک آموزشی آنها را به کشف و پویش نکات جدید راهنمایی کند.

 های استراتژیفراشناختی باعث مشارکت تلفیقی ارونیک و  های استراتژیدر واقع معلم با تدریس به روش تلفیقی ارونیک و 

یله می تواند عالوه بر داشتن دانش آموزانی شاد و موفق در که به این وس شود میفراشناختی دانش آموز در جریان یادگیری 

ریاضی که لذت ریاضی را می چشند گامی مهم در جهت باال بردن سطح ریاضی و تفکر، شهود دانش آموزان برداشته و آنها را 

 زیر است:برای آینده ای موفق وسرشار از پیشرفت تربیت نماید. پیشنهادهای عملی جهت کاربست یافته ها به شرح 
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فراشناختی بر میزان نگرش و خالقیت دانش آموزان در درس ریاضی  های استراتژیبا توجه به نتایج روش تلفیقی ارونیک و 

 دارد که با توجه به آن به مسئوالن و دست اندرکاران امر آموزش و پرورش پیشنهاد می گردد: تأثیر

فراشناختی در آموزش ریاضی دوره های مختلف تحصیلی استفاده  های استراتژیاز معلمان آشنا به روش تلفیقی ارونیک و  ∴

 شود.

 فراشناختی تدریس فراهم نمایند. های استراتژیدر تالیف کتب ریاضی زمینه را برای بکارگیری روش تلفیقی ارونیک و  ∴

 اده شود.فراشناختی در دوره های ضمن خدمت معلمان، آموزش د های استراتژیروش تدریس تلفیقی ارونیک و  ∴

فراشناختی بر میزان خودکارآمدی دانش آموزان در  های استراتژیروش تلفیقی ارونیک و ( 83-0جدول )با توجه به نتایج  ∴

 دارد که با توجه به آن به معلمان دبستان پیشنهاد می گردد: تأثیردرس ریاضی 

ابسته است و شکست نیز به عوامل بیرونی و درونی به دانش آموزان بیاموزند که موفقیت به علل درونی و بیرونی پایدار و ∴

 ناپایدار بستگی دارد.

 با ایجاد رابطه بین مطالب آموخته شده و زندگی واقعی، انگیزه یادگیری را در دانش آموزان تقویت نمایند. ∴

برای فراگیران خود معلمان با آموزش روشهای تدریس متناسب با دانش آموزان، محیطی سرشار از تالش و شوق یادگیری  ∴

 فراهم آورند.

فراشناختی بر میزان خالقیت و نگرش خودکارآمدی دانش آموزان در  های استراتژیبا توجه به نتایج روش تلفیقی ارونیک و  

 دارد، که بر این اساس به اساتید دوره های آموزشی معلمان دبیرستان پیشنهاد می گردد: تأثیردرس ریاضی 

فراشناختی در برنامه های درسی  های استراتژیری به روش ها و فنون تدریس تلفیقی ارونیک و واحدهای درسی بیشت ∴

کامل از این روشها باعث افزایش سطح خودکارآمدی، نگرش مثبت و  آگاهیدانشگاه فرهنگیان اختصاص یابد تا معلمان با 

 افزایش خالقیت دانش آموزان در درس ریاضی شوند.

فراشناختی بر خالقیت و نگرش دانش آموزان در درس ریاضی  های استراتژیروش تلفیقی ارونیک و ل جدوبا توجه به نتایج  

 دارد، که بر این اساس به اولیاء دانش آموزان پیشنهاد می گردد: تأثیر

 آشناسازی دانش آموزان با مفاهیم ریاضی و کاربرد آن در زندگی و نقش ریاضی در پیشرفت جوامع، از دوران کودکی. ∴

گفتار و رفتار دانش آموز در کالس درس در باال بردن نگرش و کاهش خالقیت او و اهتمام  مؤثروالدین از نقش  آگاهیلزوم  ∴

 به تربیت فرزندانشان درجهت همکاری شایسته در کالس با همکالسی ها و معلمان.

رزند خویش جهت حفظ وحل تمرین کوشش جهت تغییر نگرش های منفی دانش آموز نسبت به ریاضی وعدم فشار به ف ∴

 های دشوار بیش از حد توان فرزندشان.

 کوشش جهت افزایش مهارتهای شناختی وعملی مربوط به ریاضی در دانش آموزان. ∴

 پرهیز از به کارگیری روشهای تنبیهی و مقایسه فرزندشان در درس ریاضی با دیگران. ∴

حمایت از دانش آموزان ضعیف جهت تقویت از نظر درسی به خصوص در درس  استفاده از تخصص مشاورین و روانشناسان برای

 ریاضیات دبستان.
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