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آموزش هدایت شدة شناختی یک رویکرد مبتنی بر فراشــناخت و استفاده از زبان و مکالمات 
ریاضی با تأکید بر اکتشاف در آموزش ریاضیات است که به نحوة توسعة درک دانش آموزان از طریق 
تعامل با سایرین، داشتن حداقل دانش پیشین در مورد یک مفهوم ریاضی اشاره دارد. پژوهش حاضر 
کاربردی است و با هدف بررسی تأثیر روش آموزش هدایت شدة شناختی بر کیفیت خود راهبری در 
یادگیری ریاضی و به روش پژوهش های شبه آزمایشــی انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش 
دانش آموزان پایة چهارم ابتدایی ناحیه یک شهرستان اراک و نمونه موردنظر شامل پنجاه دانش آموز 
است که به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب و در دو گروه مساوی به عنوان گروه گواه 
و کنترل گروه بندی شدند. پس از اجرای پیش آزمون اضطراب یادگیری ریاضی در هر دو گروه، برای 
گروه آزمایش، کالس به شیوه آموزش هدایت شدة شــناختی، طی پنج جلسه ۴۵ دقیقه ای اجرا و 
کالس گروه گواه به روش متداول اداره شــد. برای بررسی تغییر در مؤلفه خودراهبری در یادگیری 
ریاضی، از مقایســه توانمندی های فراگیران در حل مسئلة ریاضی و برای بررسی اضطراب یادگیری 
ریاضی از پرسش نامة  اضطراب ریاضی برای کودکان استفاده شد. برای تحلیل نتایج یادگیری ازنظرات 
تحلیلی متخصصان آموزش ریاضی و برای تحلیل داده ای پرسش نامه اضطراب از آزمون آماری تحلیل 
کوواریانس استفاده شد. نتایج نشــان داد که روش آموزش هدایت شدة شناختی، خودراهبری در 

یادگیری را تسهیل کرده است و در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد.

تأثیر روش آموزش هدایت شدة شناختی
 بر نرخ خودراهبری در یادگیری 

 و اضطراب ریاضی 
دانش آموزان
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مقدمه
در	هر	نظام	آموزشــی،	یادگیری	اهمیت	بســزایی	دارد	و	موفقیت	دانش	آمــوزان	در	جهت	یادگیری	
نشــان	دهندة	کارکرد	مثبت	آموزش	وپرورش	اســت	)افضل	نیا،	1394(.	هر	پیشرفتی	در	جامعه	از	نظام	
کارآمد	و	صحیح	آموزش	وپرورش	نشــئت	می	گیرد	و	این	مهم	به	عوامل	متعددی	ازجمله	تغییر	شیوه	ها،	
الگوهای	تدریس	و	استفاده	از	روش	های	نوین	و	فعال	بستگی	دارد؛	بنابراین	در	جهت	رسیدن	به	یادگیری	
مؤثر	و	اهداف	از	پیش	تعیین	شــده،	الزم	اســت	بهترین	راهبردها	را	به		کار	گرفت	و	به	عواملی	که	در	آن	
مؤثرند،	توجه	کرد	)حســنی	زنگبار	و	لیوارجانی،	1396(.	در	این	میان،	اهمیت	ریاضیات	به	قدری	اســت	
که	آن	را	کلید	رشــد	و	توســعة	جوامع	می	داننــد	و	موفقیت	در	ریاضــی	دروازة	موفقیت	حرفه	ای	تلقی	
می	شود	)اندرســون1،	1977،	غالم	آزاد،	1391،	دواچی،	1394(	و	ســرمایه	گذاری	و	برنامه	ریزی	در	این	
حوزه،	می	تواند	زمینه	ســاز	پیشرفت	های	گسترده	در	عرصه	های	گوناگون	باشد	)آبراهام	و	بیّبی2،	1988؛	

غالم	آزاد،	1391(،	لذا	الزم	است	بیش	ازپیش	موردتوجه	برنامه	ریزان	کشور	قرار	گیرد.
یکی	از	مســائل	و	مشکالت	اساسی	زندگی	تحصیلی	دانش	آموزان	و	نظام	آموزشی	هر	کشور،	چالش	
یادگیری	درس	ریاضی	و	پایین	بودن	سطح	عملکرد	دانش	آموزان	در	ریاضیات	است	)سلیمان	نژاد،	1386؛	
سلیمانی	فرد،	1398(.	مطالعات	اخیر	در	کشور	ما	افت	تحصیلی	دانش	آموزان	در	درس	ریاضی	را	در	مقاطع	
مختلف	تحصیلی	نشان	داده	اســت	)رحیمی،	طالیی،	ریحانی	و	فردانش،	1395؛	سلیمانی	فرد،	1398(.	
شواهدی	نظیر	نتایج	نامطلوب	عملکرد	دانش	آموزان	ایرانی	در	مطالعات	تیمز	1999	تا	2011	و	نیز	تیمز	
پیشرفته	2008	مؤید	آن	است	که	اغلب	دانش	آموزان	عملکرد	مطلوبی	در	ریاضیات	ندارند	و	این	عملکرد	
نامطلوب	تنها	به	ســطح	دانش	آن	ها	مربوط	نمی	شــود	)رحیمی	و	همکاران،	1395(.	تکرار	نتایج	ضعیف	
مشابه	درس	ریاضی	در	مطالعات	روند	پیشرفت	تحصیلی	در	ریاضیات	و	علوم	)تیمز3(	در	سال	های	2015	
و	2019	نیز	مؤید	این	نکته	است	که	باید	به	آموزش	ریاضی	نگاه	جدی	تری	داشته	باشیم.	در	تیمز	2015	
درصد	زیادی	از	دانش	آموزان،	ســؤاالت	در	ســطح	نقطة	معیار	بین	المللی	پایین	را	نیز	نتوانستند	جواب	
دهند	و	این	نتایج	نگران	کننده	است	)شفیعی	و	سودخواه	محمدی،	1396(	و	در	نتایج	تیمز	سال	2019	
دانش	آموزان	ایرانی	ازنظر	توجه	به	صورت	مسئله	و	فهم	و	درک	متن	سؤال	و	کیفیت	پاسخ،	از	دامنه	توجه	
و	تمرکز	پایین	تری	نســبت	به	ســطح	میانگین	برخوردارند	)کریمی،	1398(.	بنابراین	با	توجه	به	اهمیت	
ریاضی	و	وجود	بیشترین	افت	تحصیلی	در	این	درس،	توجه	به	عواملی	که	سبب	بهبود	کیفیت	آموزش	در	

این	درس	می	شود،	اساسی	است	)سلیمان	نژاد	و	حسینی	نسب،	1391(.
کریمی	)1394(	یکی	از	عوامل	مؤثر	در	افت	تحصیلی	را	نامناسب	بودن	روش	های	آموزش	و	استفاده	از	
روش	سنتی	برای	یاددهی	این	درس	معرفی	کرد.	بوسو4	)2011(	گزارش	می	دهد	هنگامی	که	دانش	آموزان	
ابتدایی	با	روش	های	سنتی	با	ریاضیات	آشنا	می	شوند،	احساس	تنفر	و	یا	حتی	استرس	را	نشان	می	دهند.	
درواقع	میزان	درک	دانش	آموزان	از	ریاضی،	توانایی	شان	در	حل	مسائل،	اعتمادبه	نفس	و	حتی	نگرش	آن	ها	
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نسبت	به	ریاضی	از	طریق	تدریسی	که	با	آن	مواجه	می	شوند،	شکل	می	گیرد؛	ازاین	رو	بهبود	آموزش	ریاضی	
معلمان	و	عملکرد	دانش	آموزان	درگرو	تدریس	مؤثر	است	)غالم	آزاد،	1391(.

مســیر	خاص	و	ثابتی	در	آموزش	ریاضیات	وجود	ندارد	و	آموزش	ریاضی	دارای	پیچیدگی	و	دشواری	
اســت	)جانسون5،	2013(.	در	بسیاری	از	شیوه	های	آموزشی،	دانش	آموزان	روش	ها	را	حفظ	می	کنند،	اما	
ارتبــاط	بین	آن	ها	را	درک	نمی	کنند	)غالم	آزاد،	1391(.	یکــی	از	روش	های	تدریس	و	آموزش	در	درس	
ریاضیات	که	بر	پایه	راهبردهای	سازنده	گراست،	آموزش	به	روش	هدایت	شدة	شناختی	است	)کارپنتر،	فنما	
و	فرانک6،	1996(.	این	روش	پاسخ	احتمالی	به	دلیل	کاهش	نمرات	ریاضیات	است	)سلیمانی	فرد،	1398(	
و	به	عنوان	نتیجه	ای	از	تحقیقات	انجام	شده	توسط	کارپنتر	و	موزر7	در	دهه	198۰	و	اوایل	دهه	199۰	در	
مرکز	تحقیقات	آموزشی	ویسکانسین8	برای	تحقیقات	آموزش	وپرورش	داده	شد.	این	پژوهشگران	دریافتند	
دانش	آموزان	با	سطح	قابل	توجهی	از	دانش	شهودی	و	غیررسمی	)که	پایه	ای	برای	درک	ریاضیات	است(	به	
مدرسه	می	آیند	و	به	جای	آموزش	الگوریتم	های	سنتی	و	فرمول	ها	و	روش	های	ریاضی،	از	این	نوع	درک	و	

دانش	ضمنی	برای	آموزش	مفاهیم	و	مسائل	ریاضی	استفاده	می	کنند	)موندی9،	2016(.
روش	آموزش	هدایت	شدة	شناختی10،	یک	رویکرد	دانش	آموز	محور	برای	آموزش	ریاضی	است	و	هدف	
این	است	که	بچه	ها	به	صورت	مستقل	و	بدون	آنکه	به	معلمی	نیاز	داشته	باشند،	مشکالت	خود	را	حل	کنند؛	
زیرا	فرایندهای	حل	مشکالت	اغلب	شهودی	اند	و	کودکان	به	طور	طبیعی	به	دنبال	راه	حل	از	طریق	اکتشاف	
و	پرسشگری	هســتند.	این	آموزش	با	شناخت	های	قبلی	دانش	آموزان	شروع	می	شود	و	بر	اساس	احساس	
طبیعی	از	شــمارش	و	اعداد	و	رویکرد	بصری	به	حل	مسئله	می	انجامد.	یک	برنامه	آموزش	ریاضی	مبتنی	
بر	شناخت،	راهی	برای	مشارکت	دانش	آموزان	در	تفکر	و	گوش	دادن	به	سؤاالت	هوشمندانه	آن	ها	با	هدف	
کشف	و	گسترش	درک	ریاضی	است	)کارپنتر	و	فنما	و	فرانک	و	لوی	و	امپسون11،	1999(.	موسکاردینی12	
)2014(	از	این	شــیوه	آموزش،	تحت	عنوان	تعلیم	تعاملی13	یاد	می	کند	که	یک	رویکرد	مشــترک	برای	
تدریس	بر	اساس	این	ایده	است	که	همه	کودکان	می	توانند	با	هم	یاد	بگیرند،	و	این	مشارکت	در	یادگیری	
مستلزم	پاسخ	به	تفاوت	های	فردی	در	میان	دانش	آموزان	است	که	به	برچسب	زدن	نوع	توانایی	یا	گروه	بندی	
و	یا	پشتیبانی	یادگیرنده	با	کالس	اضافی	بستگی	ندارد	و	این	رویکرد	به	معلمان	کمک	می	کند	تا	آموزش	
ریاضی	را	بر	اســاس	درک	دانش	آموز	خود	برنامه	ریزی	کرده	و	آن	ها	را	به	سمت	استدالل	ریاضی	بیشتر	و	
تســلط	بر	مفهوم	هدایت	کنند	)موسکاردینی،	2014(.	بنابراین	آموزش	هدایت	شدة	شناختی	یک	رویکرد	
مبتنی	بر	تحقیق	پیشرفت	حرفه	ای	برای	آموزش	ریاضیات	در	سطح	ابتدایی	است	که	بر	توسعه	تفکر	ریاضی	
دانش	آموزان	تمرکز	دارد.	در	گذشته	آموزش	مستقیم	بهترین	راه	برای	آموزش	بخصوص	برای	دانش	آموزان	
دارای	ناتوانی	یادگیری	در	ریاضی	تلقی	می	شد،	اما	مطالعات	اخیر	نشان	می	دهد	که	دانش	آموزان	کم	تجربه	
و	دارای	ناتوانی	های	یادگیری	هم	می	توانند	از	آموزش	هدایت	شــدة	شــناختی	بهره	ببرند	و	از	این		رویکرد	

به	عنوان	یک	رویکرد	یادگیری	استفاده	کنند	)موسکاردینی،	2010(.
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تحقیــق	درزمینة	آموزش	های	مبتنی	بر	شــناخت	در	اواخر	دهه	1970	شــروع	شــد؛	اما	آموزش	
	هدایت	شــدة	شــناختی	یک	مفهوم	نسبتاً	جدید	آموزشــی	اســت	که	در	اوایل	دهه	1990	معرفی	شد	
)چو14،	2005(.	این	روش	آموزش،	یک	رویکرد	به	آموزش	ریاضیات	است	که	بر	اکتشاف	تأکید	دارد	و	از	
زبان	و	مکالمات	ریاضی	استفاده	می	کند	و	تأکید	بر	این	است	که	دانش	آموزان	در	هنگام	ورود	به	مدرسه،	
اندک	اطالعات	مقدماتی	در	مورد	ریاضیات	دارند	که	می	تواند	و	باید	به	عنوان	پایه	ای	برای	درک	برنامه	های	
درســی	رسمی	اولیه	و	اســتانداردهای	آتی	قرار	بگیرد	)کارپنتر	و	همکاران،	1999(.	کارپنتر	و	همکاران	
)1999(	این	الگوریتم	را	به	عنوان	مبنایی	برای	درک	چگونگی	توسعه	تفکر	ریاضی	کودکان	و	کمک	به	آنان	
در	ایجاد	مفاهیم	از	درون	خودشان	عنوان	می	کنند	و	معتقدند	که	این	شیوه،	به	دنبال	ایجاد	یک	محیط	
مناســب	کالس	درس	است	که	کودکان	را	تشویق	به	توسعه	استراتژی	می	کند	و	روش	های	مورداستفاده	
به	جای	تعیین	توسط	معلم،	بیشتر	توسط	فراگیران	هدایت	و	جهت	دهی	می	شوند.	انواع	مباحث	کالس	های	
درس	نقــش	مهمی	در	درک	دانش	آموزان	از	مفاهیم	ریاضــی	و	در	کارآمدی	آنان	به	ویژه	در	رویکردهای	
دانش	آموزمحور	مانند	روش	آموزش	هدایت	شدة	شناختی	دارد	و	اینکه	گفت	وگوها	به	رهبری	دانش	آموزان	
و	بر	محور	آنان	متمرکز	باشــد،	ارزشــمند	است؛	زیرا	این	امر	آنان	را	قادر	می	ســازد	تا	یادگیری	خود	را	

گسترش	دهند	)اشنرود15،	2016؛	به	نقل	از	بورنز16،	2007(.
اجزای	آموزش	هدایت	شــدة	شناختی	با	نظریة	یادگیری	مبتنی	بر	مغز17	و	اعصاب	شناختی18	مرتبط	
اســت	)گواریرو19،	2014(	و	تقریباً	در	حدود	500	ســال	قبل	از	میالد	مســیح،	فیثاغورث20	با	اعتقاد	به	
	ســازگاری	ذهن	با	طبیعــت	عنوان	کرد	که	در	ریاضــی	همه	چیز	را	می	توان	آمــوزش	داد	و	یاد	گرفت	
)گواریرو،	2014(.	در	قرن	هفدهم،	جان	الک21	عنوان	کرد	که	ذهن	در	هنگام	تولد	مانند	لوح	سفید	است	
و	تا	زمانی	که	تجربه	نباشــد،	ذهن	قادر	به	ایجاد	ایده	های	خود	نیست.	او	ادعا	کرد	که	ما	بیشتر	از	طریق	
حواس	خود	به	دانش	می	رســیم	و	کودک	باید	آموزش	ببیند	تا	بتواند	با	ایده	های	ســادة	ذهنی	ایده	های	
پیچیده	ای	را	ایجاد	کند	و	روش	الک	با	آنچه	ویگوتسکی22	آن	را	داربست	سازی23	می	نامد،	ارتباط	نزدیک	
دارد	)گواریــرو،	2014(.	حرکت	روبه	جلو	و	یافته	های	علوم	اعصــاب	در	مورد	نحوة	یادگیری	مغز،	اعتبار	
بســیاری	از	نوآوری	ها	و	اصالحات	آموزشــی	را	تأیید	کرد؛	اما	پیونــد	دادن	تحقیقات	مغز	به	برنامه	های	
آموزشی	بسیار	کند	بوده	است،	این	امر	احتماالً	به	دلیل	شکاف	قابل	مالحظة	بین	تحقیقات	مغز	)بالینی(	
و	کاربردهای	آموزشــی	آن	ها	در	عمل	است	)جنسن24،	2005؛	نقل	در	گواریرو،	2014(.	به	گفتة	هیبرت	
و	کارپنتر25	)1992(	یک	مفهوم	ریاضی	زمانی	درک	می	شــود	که	بازنمایی	ذهنی	آن	قســمتی	از	شبکة	
	بازنمایی	ها	شــود.	درجة	درک	و	فهم،	به	وســیلة	تعداد	و	قدرت	اتصال	ها	تعیین	می	شود.	به	عبارت	دیگر،	
یک	ایده،	روند	یا	حقیقت	ریاضی	اگر	به	وسیلة	اتصال	های	بیشتر	و	قوی	تر	به	شبکه	های	موجود	وصل	شود	
کاماًل	درک	می	شود.	با	در	نظر	گرفتن	چنین	تصویری	از	درک	و	فهم،	این	سؤال	پیش	می	آید	که	چنین	
اتصاالتی	چگونه	شــکل	می	گیرند؟	ساختار	مغز	هر	انســان	اطالعات	گرفته	شده	را	با	تشخیص	یک	الگو	
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پردازش	می	کند	تا	قبل	از	استدالل	و	اثبات،	الگوی	تعمیم	یافته	را	معرفی	کند.	این	توانمندی	عصبی	ذهن	
کمک	می	کند	تا	یادگیرندگان	در	فعالیت	های	اکتشافی	هدایت	شده	توسط	معلم	بتوانند	آن	ها	را	تشخیص	
داده	و	با	تعمیم	ریاضیاتی	مطلوب،	عملکرد	طبیعی	مغز	خود	را	ارتقا	دهند	)بخشی	زاده	و	امینی	فر،	1394(.
اســتراتژی	های	یادگیری	مبتنی	بر	مغز	و	آموزش	هدایت	شدة	شــناختی	با	فلسفه	های	قرن	بیستم	
انسان	گرایی	و	پیشرفت	گرایی	سازگاری	دارد	)گواریرو،	2014(.	نظریة	ساختارگرایی	به	ما	کمک	می	کند	
بدانیم	که	مردم	چگونه	یاد	بگیرند.	به	این	ترتیب،	این	مدل	آموزش	مبتنی	بر	اصول	ســازنده	گرایی	اســت	
)موســکاردینی،	2014(.	ازنظر	روان	شناســی،	این	اعتقاد	با	تئوری	ســاخت	و	سازگرایی	و	سازنده	گرایی	
مطابقت	دارد	و	اســتدالل	ریاضی	را	به	عنوان	نوعــی	از	دانش	منطقی	ریاضی	مطرح	می	کند	که	از	روابط	
ذهنی	ایجاد	می	شــود	و	می	تواند	در	مقابل	دانش	اجتماعی	از	فردی	به	فرد	دیگر	منتقل	شــود	)اشنرود،	
2016؛	کارپینتر	و	همکاران،	1996(.	از	یک	منظر،	آموزش	هدایت	شدة	شناختی	بر	پایة	فلسفة	آموزشی	
نظریات	یادگیری	اجتماعی	بنا	شــده	اســت؛	زیرا	اگر	بتوانیم	یک	فراگیرندة	قوی	در	ریاضیات	در	ســن	
جوان	تر	ایجاد	کنیم،	تجربه	های	آموزشــی	ما	منجر	به	عزت	نفس	و	رسیدن	به	مشاغل	موردعالقه	خواهد	
شد	)اشنرود،	2016(.	دانش	آموزان	امروز	ما	حامیان	و	رهبران	ما	در	آینده	خواهند	بود	و	ما	می	توانیم	همة	
دانش	آموزان	را	طوری	آماده	کنیم	که	افرادی	مستقل	و	آگاه،	متعهد	و	مسئول	در	جامعة	دموکراتیک	خود	
باشــند.	ما	باید	در	فرزندانمان	تعادل	استقالل	و	مسئولیت	را	تقویت	کنیم	تا	بتوانیم	جامعة	آینده	خود	را	

هدایت	کنیم	)اشنرود،	2016(.
تحقیقات	نشــان	می	دهد	کــه	یادگیری	درس	ریاضی،	نقش	مهمی	در	یادگیری	ســایر	دروس	دارد	
)ســلیمان	نژاد،	1386(	و	همچنین	مقدار	و	کیفیت	دانش	ریاضی	دانش	آموزان	که	موفق	به	نگهداری	آن	
از	ســال	های	ابتدایی	مدرسه	می	شوند،	به	طور	واضح	نقش	کلیدی	در	موفقیت	آن	ها	در	دبیرستان	خواهد	
داشــت	)چو،	2005(.	آموزش	های	مناســب	ریاضی	در	دورة	کودکی،	می	تواند	بسیاری	از	انواع	مشکالت	
آینــدة	تحصیلی	آنان	در	مواجهه	بــا	فرم	های	انتزاعی	ریاضی	و	یا	حتی	انتخاب	یک	حرفة	متناســب	با	
توانمندی	هایشــان	را	حل	کند	)جانســون،	2013	و	وودکیند26،	2011	و	ایروین27،	2013(.	کسانی	که	
در	کودکی	در	ریاضیات	موفق	نیســتند،	برای	رفع	مشکالت	ریاضی	در	بزرگ	سالی،	دچار	ریسک	باالیی	
هســتند	)تال	و	ونلوییت28،	2014(.	کارپنتر	)1985	و	1999(	اشاره	کرد	که	برای	موفقیت	دانش	آموزان	
در	ریاضیات،	نمرات	اولیة	ریاضی	و	همچنین	درک	درســت	آموزگاران	از	شــیوه	های	حل	مشکل	توسط	
کودکان،	می	تواند	بســیار	مهم	باشــد.	این	بدان	معنی	اســت	که	دســتورالعمل	آموزش	ریاضی	در	این	
ســنین	بســیار	مهم	اســت	و	باید	برای	آموزش	مناسب	ریاضیات	از	ســنین	پایین	اهمیت	ویژه	ای	قائل	
	شــویم	و	فعالیت	های	مــدارس	ابتدایی	و	معلمان	این	دوره	ها	را	بــرای	موفقیت	های	بعدی	تنظیم	کنیم	

)به	نقل	از	اشنرود،	2016(.
کارپنتر	)1985(	متوجه	شد	که	کودکان	با	یک	سیستم	بصری	پیشرفته	درزمینة	دانش	ریاضی	شروع	
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به	تحصیل	می	کنند	و	قبل	از	دریافت	آموزش	رسمی،	قادر	به	ارائة	راهکارهای	منطقی	پیچیده	برای	حل	
مشــکالت	کالمی	و	تفسیری	هستند	)به	نقل	از	گواریرو،	2014(.	آموزش	هدایت	شدة	شناختی	در	عمل	
قابل	استفاده	در	مسائل	کالمی	ریاضی	است	)موسکاردینی،	2014(	و	از	طریق	این	لنز،	مشکالت	کالمی	در	
حل	مسائل	ریاضی	را	می	توان	به	گروه	های	خاص	دسته	بندی	کرد	)کارپنتر	و	همکاران،	1996(.	ویلسون	و	
سوانسون29	)2001؛	به	نقل	از	موندی،	2016(	دریافتند	که	مهارت	های	کالمی	به	طور	قابل	توجهی	توانایی	
ریاضی	دانش	آمــوزان	را	پیش	بینی	می	کند؛	به	این	معنا	که	هرچه	دانش	آموز	ازنظر	مهارت	های	کالمی	و	
درک	مفهوم	قوی	تر	باشــد،	عملکرد	ریاضی	باالتری	را	خواهد	داشــت.	به	همین	دالیل	است	که	آموزش	
هدایت	شــدة	شناختی	در	سنین	کودکی	ارزشمند	اســت	و	بر	انتزاع	و	درک	سازنده	تمرکز	می	کند	و	به	
دانش	آموزان	اجازه	می	دهد	تا	ریاضی	را	درک	کنند	و	باعث	رشــد	دانش	شــناختی	ریاضی	آن	ها	می	شود	

)اشنرود،	2016(.
درزمینة	تأثیرگذاری	این	روش،	کارپنتر	و	فنما	)1992(	نشــان	می	دهند	که	آموزش	هدایت	شــدة	
شناختی	با	افزایش	دانش	و	باور	معلمان	در	مورد	تفکر	دانش	آموزان	باعث	موفقیت	دانش	آموزان	می	شود.	
نتایج	تحقیقات	دیگری	نیز	نشــان	می	دهد	دانش	آموزانی	که	در	معرض	آموزش	هدایت	شــدة	شناختی	
قرار	می	گیرند،	نســبت	به	دانش	آموزان	دیگر	موفقیت	بیشتری	در	ریاضیات	کسب	می	کنند	و	این	روش	
در	فراینــد	آموزش	نقش	مؤثری	داشــته	و	تأثیــر	مثبتی	بر	یادگیری	دانش	آمــوزان	دارد	و	باعث	بهبود	
ادراک	آن	ها	شــده	است	)ســاهین30،	2015؛	هنریک31،	2013(.	در	سال	2۰۰8	مطالعه	ای	توسط	السن	
و	رمزی32	به	منظور	تعیین	ادراک	معلمان	در	مورداســتفاده	از	روش	آموزش	هدایت	شــدة	شناختی	انجام	
شــد	و	نشــان	داد	که	رویکرد	آموزش	هدایت	شدة	شناختی	مفید	و	ســودمند	بوده	و	منجر	به	پیشرفت	
دانش	آموزان	می	شود	و	معلمان	برای	ادامة	استفاده	از	این		رویکرد	در	کالس	های	خود	ابراز	رضایت	کردند	
)السن	و	رمزی،	2008؛	به	نقل	از	هنریک،	2013(.	تاریم33	)2009،	نقل	در	اشنرود،	2016(	متوجه	شد	
که	با	تســهیل	یادگیری	تعاونی	در	کالس	درس،	دانش	آموزان	پیش	دبســتانی	توانستند	توانایی	های	حل	
مســئلة	ریاضی	خود	و	همچنین	مهارت	های	اجتماعی	همکاری،	به	اشتراک	گذاری،	تکمیل	کار	گروهی،	
گــوش	دادن	و	راهنمایی	ها	را	افزایش	دهند.	هانتز34	و	کاظمی	)2014(	انواع	مختلفی	از	عوامل	را	که	به	
یادگیری	دانش	آموزان	کمک	می	کنند،	موردبررســی	قرار	دادند.	آن	ها	دریافتند	که	نحوة	برخورد	معلمان	
و	دانش	آموزان	با	یکدیگر	برای	دانش	آموزان	در	مورد	ریاضیات	و	در	مورد	خودشان	به	عنوان	انجام	دهندة	
ریاضی	بســیار	مهم	اســت.	کارپنتر	و	همکاران	)1999(	اظهار	داشتند	دانشجویاِن	معلمانی	که	اطالعات	
بیشــتری	در	مورد	نحوه	تفکر	دانش	آموزان	داشتند،	ســطح	باالتری	از	موفقیت	در	حل	مسئله	را	نسبت	
به	دانشــجویاِن	معلمانی	که	دانش	اندکی	در	این	خصوص	داشتند،	نشــان	دادند.	سلیمانی	فرد	)1398(	
در	پژوهش	خود	نشــان	داد	که	اســتفاده	از	روش	آموزش	هدایت	شدة	شــناختی	بر	یادگیری	و	یادداری	
دانش	آموزان	پایة	دوم	ابتدایی	در	درس	ریاضی	تأثیر	مثبت	دارد.	در	این	پژوهش	هیچ	آموزشی	از	قبل	به	
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دانش	آموزان	ارائه	نشد	و	از	آن	ها	خواسته	شد	خودشان	مسائل	را	به	هر	روشی	و	با	استفاده	از	هر	وسیله	ای	
که	می	خواهند،	پاسخ	بدهند	و	در	پایان	نحوة	انجام	و	راه	حل	را	توضیح	دهند	و	بنویسند.	او	پس	از	اجرای	
آزمون	یادگیری	دریافت	که	تعداد	دانش	آموزانی	که	پیشرفت	کرده	و	نسبت	به	قبل	نمرات	بهتری	گرفته	
و	از	روش	های	متنوع	تری	اســتفاده	کرده	اند،	در	گروه	آزمایش	نســبت	به	گروه	کنترل	بیشتراست.	نتایج	
این	پژوهش	در	خصوص	تداوم	ماندگاری	نشــان	داد	که	دانش	آموزان	پس	از	گذشتن	چهار	هفته	از	اتمام	
این	روش،	می	توانستند	به	خوبی	به	سؤاالت	ریاضی	پاسخ	دهند.	درنهایت،	می	توان	چنان	نتیجه	گرفت	که	
اســتفاده	از	این		روش	در	مقایسه	با	روش	متداول،	باعث	افزایش	یادگیری	و	افزایش	ماندگاری	یادگیری،	

یعنی	یادداری	مطالب	یادگرفته	شده،	می	شود.
محققان	روش	آموزش	هدایت	شــدة	شــناختی،	ارتباط	بین	توسعة	شناختی	و	حل	مسئلة	ریاضی	را	
نیز	کشف	کرده	اند	)جانسون،	2013(.	دانشگاه	نیژنرود	در	سال	1987	در	تحقیقی	پنج	مهارت	ارتباطی،	
تحلیــل	و	مدیریت	اطالعات،	حل	مســئله،	تصمیم	گیری	و	ارزش	گذاری،	تعامــل	اجتماعی	و	رهبری	را	
به	عنوان	مهارت	های	اصلی	فراشناختی	عنوان	کرده	است	)مهرابی	و	آقاصالح،	1385(.	بنابراین،	حل	مسئله	
به	عنوان	یکی	از	مهارت	های	اصلی	عنوان	شــده	توسط	ســازمان	بهداشت	جهانی	و	مؤسسه	های	مختلف	
بین	المللی،	شــامل	مهارت	های	سطح	باالی	تفکر	مانند	تجســم	ذهنی،	انتزاع،	درک	و	فهم،	دست	کاری،	
اســتدالل	و	تجزیه	وتحلیل	اســت	که	باید	به	خوبی	مدیریت	شوند	و	همچنین	مهارت	حل	مسئله	یکی	از	
کارکردهای	عالی	ذهن	و	یکی	از	مهارت	های	مؤثر	بر	موفقیت	در	دنیای	امروز	است	که	اکتساب	آن	معموالً	
به	آموزش	نیاز	دارد	)غریبی	و	جوانمردی	و	رســتمی،	1396(.	مهارت	حل	مســئله	مهم	ترین	مبحث	در	
ریاضی	و	همچنین	از	مهم	ترین	مهارت	های	فراشناختی	است	)سلیمانی	فرد،	1398(.	در	این	شیوه،	از	حل	
مسئله	به	عنوان	ابزار	اصلی	آموزش	و	درک	ریاضیات	استفاده	می	شود	و	از	اجزای	اصلی	آموزش	هدایت	شدة	
شناختی،	حل	مسئله	و	اکتشاف	اصول	ریاضی	است	و	نقش	معلم	در	آموزش	هدایت	شدة	شناختی،	تسهیل	
یادگیری	ریاضی	از	طریق	اکتشاف	و	بحث	با	همساالن	است.	معلمان	مشکالت	ریاضی	را	مطرح	می	کنند	
و	متوجه	می	شــوند	که	چگونه	دانش	آموزان	آن	ها	را	حل	می	کنند	)وودکیند،	2011(.	تفاوت	اساسی	بین	
آموزش	هدایت	شدة	شناختی	و	فراشناخت	این	است	که	فراشناخت	را	می	توان	در	عموم	رشته	ها	استفاده	
کرد	درحالی	که	آموزش	هدایت	شــدة	شناختی	عموماً	در	ریاضی	اســتفاده	می	شود	)اشنرود،	2016(.	در	
فرایند	حل	مسئله،	کودکان	یاد	می	گیرند	که	با	مسائل	و	مشکالت	خود	به	گونه	ای	برخورد	کنند	که	دچار	
اضطراب	نشوند	و	با	شکست	های	احتمالی	برخوردی	مناسب	داشته	باشند.	حل	مسئله	یک	ویژگی	ذاتی	
یا	ژنتیکی	نیســت،	بلکه	یک	مهارت	فراشناختی	محسوب	می	شود	که	در	سایة	آن	مهارت	های	شناختی	
نیز	تا	حد	ایده	آل	توســعه	می	یابد	و	باید	توســط	فرد	و	در	بستر	اجتماع	یاد	گرفته	شود	)مؤمنی	مهمویی	
و	زنکویی	و	دهقانی،	1393(.	بنابراین،	آموزش	هدایت	شــدة	شناختی	مبتنی	بر	فراشناخت	و	حل	مسئله	
است	و	روشی	برای	توسعة	مهارت	های	شناختی	حساب	می	شود	)اشنرود،	2016(.	به	همین	دلیل	در	این	



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

ë شمارة 77
ë سال بیستم 
ë بهار 1400

158

تأثیرروشآموزشهدایتشدةشناختیبرنرخخودراهبریدریادگیریواضطرابریاضیدانشآموزان

پژوهش،	از	میان	مهارت	های	فراشناختی،	بر	مهارت	حل	مسئلة	ریاضی	تأکید	شده	است.
کارپنتر	و	همکاران	)1999(	معتقدند	که	آموزش	هدایت	شدة	شناختی،	از	کودکان	خودراهبرانی	طراحی	
می	کند	که	قادرند	مســیر	حل	مســائل	ریاضی	را	از	درون	تجارب	خود	ردیابی	کنند.	بســیاری	از	محققان	
)فیشـر،	کینـگ	و	تاگو35،	1973	به	نقـل	از	نولز36،	1975(	خودراهبری	در	یادگیری	را	فرایندی	می	دانند	که	
در	آن	فراگیرندگان	با	تکیه		بر	مهارت	های	ارتباطی	با	کمک	و	یا	بدون	کمک	دیگران	برای	تشخیص	نیازهای	
یادگیری،	تنظیم	اهداف،	شناسایی	منابع،	انتخاب	و	اجرای	راهبردهای	الزم	و	ارزشیابی	پیامدهای	یادگیری	
خود،	ابتکار	عمل	را	در	دست	می	گیرنـــد	)آراسته	و	محمودی	راد،	1382،	ویلیامسون37،	2007(.	در	ایـــن	
تعریــف،	توجــه	بــه	یــادگیری	خودراهبر	به	عنوان	یـک	فراینـد	یـا	شـیوة	یـادگیری	و	مسئولیت	پذیری	
در	یادگیری	حائز	اهمیت	است	)یوسفی	و	گردان	شکن،	1389(.	بنابراین،	افــــراد	دارای	ســطوح	بــاالی	
یــادگیری	خودراهبر،	یادگیرندگان	فعالی	هستند	که	میـل	قـوی	بـرای	یادگیری	دارند،	از	مهارت	های	حل	
مسئله	استفاده	می	کنند،	دارای	توانمندی	های	الزم	بـــرای	انجام	فعالیت	های	یادگیری	مستقل	هستند	و	

به	طور	خودمختار	یادگیری	شان	را	اداره	می	کنند	)جباریان	گرو	و	همکاران،	1393(.
یـادگیری	خودراهبر	دربردارندة	سه	بعد	انگیزش،	فراشـناخت	و	خــودتنظیمی	است	و	بر	این	اساس،	
برخی	از	ویژگی	های	افراد	خودراهبر،	خودکنترلی	و	خودمــــدیریتی،	انگیزه	و	اشتیاق	به	یادگیری،	حل	
مسئله	به	منظور	نیل	بـــه	بهتـــرین	نتـایج	یـــادگیری	است	)یوسفی	و	گردان	شکن،	1389(.	به	عقیده	
زیمرمن38،	از	دیدگاه	فراشــناختی	و	انگیزشــی،	شــرکت	فعال	در	یادگیری	از	ویژگی	های	دانش	آموزان	
خودتنظیم	اســت	کــه	دانش	آموزان	خودراهبر،	با	اســتفاده	از	راهبردهای	یادگیری	مناســب،	به	منظور	
کنترل	فرایند	یادگیری	به	تبادل	اطالعات	ارزشمند	و	تعامـل	و	ارتباط	با	دیگران	می	پردازند.	متخصصان	
آموزش	ریاضی	از	قبیل	شــونفیلد39	)1985(،	کای40	)1998(	و	مونتاگو41	)1992(،	مونتاگو	)2007(،	در	
آسیب	شناسی	ضعف	حل	مسئلة	ریاضی	یادگیرندگان	در	همة	سطوح،	از	ابتدایی	تا	دانشگاه،	دریافتند	که	
الزمة	موفقیت	در	حل	مسائل	ریاضی،	عالوه	بر	اکتساب	اصول	مفاهیم	ریاضی،	مجهز	بودن	به	راهبردهای	
خودتنظیمی	و	خودراهبری	است	)نقل	شده	در	گیلک	و	گویا،	1385؛	ابوالقاسمی	و	برزگر	و	رستم	اوغلی،	
1393(.	هرچند	داشتن	دانش	و	منابع	نقش	مهمی	در	حل	موفق	مسئله	ایفا	می	کند،	اما	شونفیلد	)1985(	
ضمن	مشاهدة	رفتار	مسئله	حل	کن	های	تازه	کار،	گزارش	کرده	است	که	چنین	دانش	آموزانی،	اغلب	دانش	
واقعی	موردنیاز	و	راهبرد	مناسب	را	برای	حل	مسئله	دارند،	اما	به	دلیل	اتخاذ	تصمیم	های	اجرایی	ضعیف	
از	عهدة	حل	مســئله	برنمی	آیند،	مسیرهای	نامناسبی	را	پیگیری	می	نمایند	و	نمی	توانند	روی	مسیرهای	
مناسب	ســرمایه	گذاری	کنند	و	عموماً	به	صحت	فرایندهای	انتخابی	و	عملکردها	و	نتایج	خود	اطمینانی	
ندارند.	در	این	مواقع	معلم	در	پاســخ	به	کمک	طلبی42	های	دانش	آموزان،	با	دادن	مشــاوره	های	مناســب	

می	تواند	فراگیرنده	را	به	مسیر	درست	هدایت	کند	)خدایاری،	1392(.
اضطراب	ریاضی	اثر	نیرومندی	بر	عملکرد	دانش	آموزان	دارد	و	یکی	از	مهم	ترین	موانع	خودراهبری	در	
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حل	مسئلة	ریاضی	است	که	معلمان	باید	برای	رفع	آن	تالش	کنند	)حسنی	زنگبار	و	لیوارجانی،	1396(.	
بســیاری	از	دانش	آموزان	در	فهم،	ادراک	و	کاربرد	ریاضی	مشکالت	زیادی	را	تجربه	می	کنند	و	نسبت	به	
کالس	هــای	ریاضی	ترس	و	تجارب	بدی	را	بیان	می	کنند،	بخصوص	اینکه	ریاضیات	دارای	ماهیت	دوگانه	
است	که	می	تواند	احساسات	متضادی	از	دو	جنس	نفرت	یا	لذت	شدید	در	نهاد	دانش	آموزان	برانگیزاند	و	
عملکرد	تحصیلی	آنان	را	تحت	تأثیر	قرار	دهد	)رحیمی	و	همکاران،	1395(.	یکی	از	عوامل	محدودکنندة	
توانایی	هــای	ریاضی	دانش	آموزان	درگــرِو	باورهای	دانش	آموزان	اســت	و	نگرش	های	مثبت،	موفقیت	و	
نگرش	های	منفی،	احتمال	شکست	در	ریاضیات	را	به	دنبال	دارد	)موندی،	2016(.	ازآنجاکه	درس	ریاضی	
در	تمام	طول	مدت	تحصیل	مدرســه	ای	موردتوجه	اولیا	و	دانش	آموزان	بوده	و	بخش	جدانشــدنی	برنامة	
درســی	است	و	بسیاری	از	معلمان	و	دانش	آموزان	آن	را	جزو	دروس	سخت	می	دانند	و	والدین	نیز	نسبت	
به	کیفیت	درک	ریاضی	فرزندانشــان	حساســیت	زیاد	نشان	می	دهند؛	عدم	موفقیت	در	این	درس	ضمن	
ایجاد	شکســت	تحصیلی،	ذهنیتی	منفی	در	دانش	آموزان	ایجــاد	می	کند	و	اضطراب	امتحان	نیز	ازجمله	
پیامدهای	این	عدم	موفقیت	است	)غالم	آزاد،	1391؛	اسدی	گرمارودی،	1389(.	عدم	بهبود	یادگیری	در	

دانش	آموزان	در	بلندمدت	موجب	ایجاد	هراس	و	اضطراب43	می	شود.
واکنش	هــای	منفی	که	دانش	آموزان	در	هنگام	فکر	کردن	به	ریاضی	تجربه	می	کنند،	ترس،	نگرانی	و	
اضطراب	است	و	از	این	میان،	اضطراب	رایج	ترین	مشکل	روانی	و	عاطفی	در	دوران	نوجوانی	دانش	آموزان	
اســت	)الیور،	مورفی،	فرلند	و	رز44،	به	نقل	از	آقابزرگ،	1391(.	اضطراب	به	یک	وضعیت	ناخوشــایند	و	
نگرانی	اطالق	می	شــود	که	معموالً	منبع	و	منشــأ	آن	نامشخص	و	یکی	از	علل	عمدة	بیماری	و	اختالالت	
روانی	است	که	بر	عملکرد	تحصیلی،	اجتماعی،	خانوادگی	دانش	آموزان	تأثیر	می	گذارد	)خلیلی،	1393(.	
عالئم	زیســتی-	رفتاری	اضطراب	عبارت	اند	از:	فزون	کنشی،	هراس،	گوشه	گیری،	تپش	قلب،	درد	سینه،	
احساس	خفگی،	سرگیجه،	احساس	غیرواقعی	بودن،	عرق	کردن،	لرزیدن	و	تنگی	نفس	)پورنقاش	تهرانی،	
1383؛	نقل	شــده	در	حسنی	زنگبار	و	لیوارجانی،	1396(.	گذشته	از	اثراتی	ازاین	دست،	اضطراب	بر	تفکر،	
ادراک	و	یادگیری	دانش	آموزان	هم	اثر	می	گذارد	و	باعث	کاهش	توانایی	آن	ها	در	درک	زمان،	مکان،	معنا	
و	اهمیت	رویدادها	و	نیز	کاهش	تمرکز	و	قدرت	یادآوری	می	شود	)حمزه	لوئیان،	1387؛	به	نقل	از	حسنی	
زنگبار	و	لیوارجانی،	1396(.	شیوع	اضطراب	در	جامعه	ایران	نیز	همانند	افسردگی	است	)کاویانی،	جواهری	
و	بحیرایی،	1384(.	اختالالت	اضطرابی	شــایع	ترین	اختالل	روان	پزشکی	در	میان	دانش	آموزان	است	که	
تا	بزرگ	ســالی	در	آن	ها	باقی	می	ماند	)ســادات	محجوب،	1392(.	مطالعات	انجام	شده	در	رابطه	با	شیوع	
اختالالت	اضطرابی	نشــان	داده	است	که	5	تا	10	درصد	نوجوانان	با	یکی	از	معیارهای	تشخیصی	اختالل	
اضطرابی	مواجه	اند	)موسویان	و	همکاران،	1389؛	به	نقل	از	حسنی	زنگبار	و	لیوارجانی،	1396(.	همچنین	
اضطراب	و	استرس	توأم	با	افسردگی	را	30	تا	75	درصد	در	دورة	پیش	نوجوانی	و	بین	25	تا	50	درصد	در	

دورة	نوجوانی	گزارش	کرده	اند	)ربیعی،	اسالمی،	مسعودی	و	سلحشوری،	1391(.
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دستیابی	به	راهکارهایی	در	جهت	بهبود	یادگیری	درس	ریاضی	و	کاهش	اضطراب	ریاضی	دانش	آموزان	
سال	هاســت	که	موردتوجه	مسئولین	مدارس	و	معلمان	قرار	گرفته	اســت	)حسنی	زنگبار	و	لیوارجانی،	
1396(	و	پژوهشــگران	معتقدند	دانش	آموزانی	که	اضطراب	ریاضی	باالتــری	را	تجربه	کرده	اند،	کمتر	از	
استراتژی	های	پیشرفته	در	حل	مسائل	ریاضی	استفاده	می	کنند	و	یکی	از	راه	های	کاهش	اضطراب	تغییر	
در	روش	های	آموزش	ریاضی	است	)رامیرز،	چانگ،	مالونی،	لوین	و	بایلوک45،	2016(.	لذ،	ا	آموزشی	موفق	
خواهــد	بود	که	این	ذهنیت	منفی	و	اضطراب	را	از	دانش	آموزان	دور	کند	و	با	ایجاد	فرصت	های	یادگیری،	
آن	ها	را	به	موفقیت	رهنمون	ســازد.	با	اندکی	خوشــایند	نمودن	آمــوزش	درس	ریاضی	می	توان	فرصت	
موفقیت	و	دستیابی	به	افتخارات	علمی	و	شغلی	را	برای	فراگیران	فراهم	کرد	)اسدی	گرمارودی،	1389(.	
ازاین	رو	باید	به	دانش	آموزان	اجازه	داده	شــود	تا	روش	های	مختلفی	برای	حل	مشکالت	مختلف	استفاده	
کنند	و	آن	را	به	اشتراک	بگذارند	و	بیاموزند	که	یک	راه	میانبر	برای	حل	مسائل	وجود	ندارد.	همین	عامل	
ســبب	می	شود	تا	درنتیجة	کاهش	اضطراب	و	افزایش	اعتمادبه	نفس،	یادگیری	آن	ها	بهبود	یابد	)رامیرز	و	
همــکاران،	2016(.	با	توجه	به	اینکه	یادگیری	درس	ریاضی	و	کاهش	اضطراب	دانش	آموزان	نه	تنها	باعث	
پیشرفت	تحصیلی	آنان	در	مدرسه	می	شود،	بلکه	در	طول	زندگی	افراد	اثرگذار	و	مهم	است	)حسنی	زنگبار	
و	لیوارجانی،	1396(	و	همچنین	اضطراب	ریاضی	و	فشار	روانی	ناشی	از	آن	در	تعامل	با	یادگیری	ریاضی	
جایگاه	ویژه	ای	را	در	امر	آموزش	مدرسه	ای	به	خود	اختصاص	داده	است؛	و	علی	رغم	این	اهمیت،	در	محافل	
علمی	و	آموزشــی	کشور	ما	کمتر	به	آن	توجه	شده	است	)کاظمی	و	طاهریان	مقدم،	1389(،	بنابراین	در	

این	پژوهش،	سازة	اضطراب	ریاضی	موردتوجه	قرار	گرفته	است.
ارزیابی	های	تیمز،	دانش	و	مهارت	دانش	آموزان	در	ریاضیات	و	توانایی	آن	ها	در	به	کارگیری	این	دانش	
در	حل	مســئله	را	می	ســنجد	و	این	ارزیابی	ها	عموماً	در	هر	دو	پایه	های	چهارم	و	هشتم،	در	گستره	ای	از	
فرآیندها	و	مهارت	های	شناختی	دانش	ریاضی	و	به	کارگیری	آن	و	استدالل	ریاضی	را	اندازه	گیری	می	کند	
)دانایی	زارچی	و	کیان،	1396؛	شــفیعی	و	سودخواه	محمدی،	1396(.	نتایج	روند	عملکرد	دانش	آموزان	
ایران	در	آزمون	های	تیمز	از	ســال	2007	تا	سال	2011	در	ریاضی	چهارم	ابتدایی	یک	روند	افزایشی	29	
نمره	ای	)از	نمره	4۰2	در	ســال	2007	به	نمرة	431	در	سال	2011(	داشته	است؛	اما	نتایج	سال	2015	
نشان	داد	که	ایران	در	پایة	چهارم	ابتدایی	در	طی	سال	های	2011	تا	2015	با	وجود	تغییرات	کتاب	های	
درسی	در	این	پایه،	با	افزایش	نمره	مواجه	نبوده	و	پیشرفتی	نداشته	است	)دانایی	زارچی	و	کیان،	1396(.	
به	دالیل	عنوان	شده	که	نشان	از	اهمیت	آموزش	مؤثر	ریاضی	در	سنین	پایین	و	همچنین	شرایط	برگزاری	
و	نتایج	مســابقات	تیمز	علی	الخصوص	در	پایة	چهارم	ابتدایی،	و	همچنین	اهمیت	این	پایة	تحصیلی	در	
پژوهش	های	پیشــین	مانند	پژوهش	زارعی	زوارکی	و	غریبی	)1391(	و	ســعادتمند	و	نادی	و	طاهرزاده	
بروجنــی	)1390(	مبنی	بر	اهمیت	آموزش	های	نوین	در	پایة	چهــارم	ابتدایی،	در	این	پژوهش	هم	پایة	

چهارم	ابتدایی	مدنظر	قرار	گرفت.
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با	توجه	به	آنچه	ذکر	شــد،	آموزش	هدایت	شدة	شــناختی	در	منابع	گوناگون،	رویکرد	مناسبی	برای	
آموزش	ریاضیات	محسوب	می	شود	و	این	روش	در	پژوهش	های	مختلف	اثربخشی	آموزش	ریاضی	را	تا	حد	
زیادی	تضمین	می	کند	)کارپنتر	و	همکاران،	1999؛	کارپنتر	و	همکاران؛	1996؛	کارپنتر	و	فنما،	1992؛	
بلک46،	2015؛	ســلیمانی	فرد،	1398(	و	نیز	نظر	به	اینکه	با	جست	وجوی	محقق	در	پایگاه	های	مختلف	از	
قبیل	سیویلیکا،	اس	آی	دی،	ایران	داک	و	پورتال	جامع	علوم	انسانی	و...	به	جز	یک	پایان	نامة	کارشناسی	
ارشــد	در	ســال	1398	در	دانشگاه	بیرجند،	گزارش	های	پژوهشــی	قابل	توجهی	مبنی	بر	اثربخشی	این	
روش	در	ایران	مشاهده	نشد	و	ازآنجاکه	اضطراب	و	یادگیری	ریاضیات	شاخص	های	مطلوبی	برای	بررسی	
اثربخشی	یک	مداخلة	آموزش	ریاضی	است	و	در	پیشرفت	ریاضی	مؤثر	است	)حسنی	زنگبار	و	لیوارجانی،	

1396(؛	لذا	این	پژوهش	درصدد	پاسخ	به	سؤاالت	زیر	است:

1.  آیا	آموزش	هدایت	شدة	شناختی	بر	نرخ	خودراهبری	در	یادگیری	ریاضی	دانش	آموزان	پایة	چهارم	
ابتدایی	مؤثر	است؟

2.	آیا	آموزش	هدایت	شدة	شناختی	بر	کاهش	اضطراب	ریاضی	دانش	آموزان	پایة	چهارم	ابتدایی	مؤثر	
است؟

روش تحقیق
پژوهش	حاضر،	ازنظر	هدف	کاربردی	و	در	دســتة	پژوهش	های	شبه	آزمایشــی	قرار	می	گیرد.	جامعة	
آمــاری	این	پژوهش	از	بین	دانش	آموزان	پایة	چهارم	ابتدایی	مدارس	خاص	)نمونه	و	شــاهد(	ناحیة	یک	
شهرســتان	اراک	در	ســال	تحصیلی	98-97	اســت.	مطابق	تجربیات	چندین	ســالة	محقق	که	خود	از	
آموزشــگران	ریاضی	است،	دانش	آموزان	این	نوع	مدارس	به	خاطر	توقعات	والدین	و	معلمان	و	اطرافیان	و	
همچنین	سایة	سنگین	رقابت	های	ناسالم،	اضطراب	ریاضی	قابل	توجهی	دارند.	روش	نمونه	گیری	خوشه	ای	
دومرحله	ای	است.	بدین	صورت	که	جغرافیای	ناحیة	یک	آموزشی	اراک	به	چهار	ناحیة	شرق،	غرب،	شمال	
و	جنوب	تقســیم	و	سپس	از	درون	این	خوشــه	های	همگن	به	انتخاب	شرکت	کنندگان	اقدام	شد.	نمونة	
موردنظر	5۰	دانش	آموز	پایة	چهارم	است	که	در	دو	گروه	25	نفری	به	عنوان	گروه	گواه	و	گروه	آزمایش	به	
شــیوة	تصادفی	گروه	بندی	شده	اند.	این	حجم	نمونه	نسبت	تقریباً	معقول	حدود	25	درصد	حجم	جامعة	

آماری	در	نظر	گرفته	و	با	فرمول	مقابل	محاسبه	شده	است:

/ /
/

× ×
= = ≈

2 2 2 2

2 2
4 56 1 96 50

1 26
s zn

d

معیارهای	شــمول	در	پژوهش	عبارت	اند	از:	پایة	کالس	چهارم،	دارای	نمرة	ریاضی	بســیار	خوب	در	
پایه	های	قبل،	پســر	و	هم	سن	)10	ســاله	بودن(	و	معیارهای	عدم	شمول	عبارت	اند	از:	دانش	آموزانی	که	
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شــرایط	باال	را	نداشته	باشــند،	دانش	آموزان	دارای	اختالالت	یادگیری،	دانش	آموزان	دارای	بیماری	های	
روان	شناختی	که	دارو	مصرف	می	کنند.	البته	مالحظات	اخالقی	مانند	تمایل	دانش	آموزان	و	رضایت	والدین	
آن	ها	برای	شرکت	در	پژوهش،	حفظ	اطالعات	فعالیت	ها	در	طول	پژوهش	و	عدم	انتشار	آن	ها	و	همچنین	
رعایت	اجرای	کالس	ها	در	زمان	های	موردتوافق	تمام	دانش	آموزان	در	این	پژوهش	مدنظر	قرار	گرفته	است.	
در	مورد	انتخاب	متغیر	اضطراب	ریاضی،	دلیل	محقق	با	توجه	به	مبانی	نظری	این	است	که	علت	قابل	توجه	

افت	عملکرد	دانش	آموزان	در	درس	ریاضی،	نشئت	گرفته	از	اضطراب	ریاضی	است.
به	دلیل	اهمیت	مفهوم	الگویابی	به	عنوان	یکی	از	استانداردهای	محتوایی	و	اساسی	ریاضیات	ابتدایی	
)انجمن	معلمان	ریاضی	آمریکا47،	2000	به	نقل	از	بخشعلی	زاده،	1396(،	برای	هر	دو	گروه	حل	مسئلة	
مربوط	به	این	درس	انتخاب	شــد.	پس	از	اجرای	پیش	آزمون	اضطراب	ریاضی،	یادگیری	در	هر	دو	گروه،	
برای	گروه	آزمایش،	کالس	به	شیوة	آموزش	هدایت	شدة	شناختی	و	برای	گروه	گواه	به	روش	متداول	اجرا	
و	اداره	شــد.	با	توجه	به	تحقیقات	پیشــین	مانند	سلیمانی	فرد	)1398(	و	موندی	)2016(	که	در	هر	یک	
از	آن	ها	4	هفته	آموزش	مهارت	های	فراشــناختی	)مجموعاً	بین	4	تا	8	جلسه	آموزشی	45	دقیقه	ای(	در	
نظر	گرفته	شــده	است،	در	این	پژوهش	هم	به	جهت	رعایت	مالحظات	فنی	و	مالحظات	اخالقی	و	برخی	
محدودیت	های	مربوط	به	محل	برگزاری	کالس	های	آموزشــی،	ابتدا	هر	دو	گروه	آزمایش	و	گواه	در	طی	
5جلســه	45	دقیقه	ای	متناوب	در	معرض	آموزش	های	فراشناختی	یکسان	مربوط	به	حل	مسئلة	ریاضی	
قرار	گرفتند.	سپس	هر	دو	گروه	در	جلسه	ششم	با	چالش	حل	مسئلة	ریاضی	الگویابی	و	آزمون	اضطراب	
روبه	رو	شدند	)مجموعاً	شش	جلسه	آموزشــی(.	البته	عدم	امکان	برگزاری	تعداد	جلسات	بیشتر	از	شش	
جلسه	برای	اجرای	تدریس	ها	را	می	توان	به	نوعی	از	محدودیت	های	این	پژوهش	عنوان	کرد.	به	جهت	حذف	
اثر	متغیرهای	مزاحم،	دانش	آموزان	هر	دو	گروه	در	تمام	جلسات	تحت	تعلیم	آموزشگر	مشترک	و	محتوای	
یکسانی	قرار	گرفتند.	در	جلسة	ششم	هر	دو	گروه	مفاهیم	درس	استاندارد	الگویابی	از	ریاضی	پایة	چهارم	
را	به	روش	های	متفاوت	آموزش	دیدند	و	با	مسئلة	ریاضی	زیر	مواجه	شدند	و	تفاوت	آن	ها	در	این	بود	که	
در	این	جلســة	کالس	گروه	گواه	به	روش	متداول	یا	ســنتی	و	کالس	گروه	آزمایش	به	شیوه	هدایت	شدة	

شناختی	اداره	شد.
مسئلة	داده	شده	به	جهت	فعالیت	دانش	آموز	سه	بند	مجزا	دارد	که	به	تفکیک	عبارت	اند	از:	حل	مسئلة	
داده	شده،	طرح	یک	مســئلة	مرتبط	با	مفهوم	مسئلة	داده	شده،	حل	مسئله	ای	که	توسط	خود	دانش	آموز	

طرح	شده	است.

 سؤال:	اگر	برای	ساختن	هر	ضلع	مربع	از	یک	چوب	کبریت	استفاده	کنیم،	آنگاه	برای	ساختن	
شــکل	شــمارة	پنجاهم	به	چند	چوب	کبریت	نیاز	داریم؟	مسئله	ای	مرتبط	با	مفهوم	مسئلة	

داده	شده	طرح	کنید	و	سپس	مسئلة	طرح	شدة	خود	را	حل	کنید.
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... ?

شکلشکل دومشکلشکل پنجاهم

علت	انتخاب	تعداد	50	مربع	در	مســئلة	خواسته	شــده	این	است	که	در	تعداد	محدود	)مثاًل	ده	مربع	
یا	کمتر(	دانش	آموز	به	یک	جدول	نظام	دار	ســاده	و	یا	رســم	شــکل	و	تکیه	بر	شــمارش	می	تواند	تعداد	
چوب	کبریت	های	الزم	را	بیان	کند؛	اما	در	تعداد	باال	مثاًل	پنجاه	یا	صد	مربع	و	در	زمان	محدود	کالســی،	
رسم	شکل	های	ساده	به	طور	کامل	تقریباً	غیرممکن	و	یا	حوصله	بر	و	وقت	گیر	و	پراشتباه	است	و	در	این	گونه	
موارد	دانش	آموز	نیازمند	و	مجبور	به	الگویابی	یا	تعمیم	سطح	باالتر	است.	گروه	گواه	به	شیوة	متداول	در	
معرض	تدریس	همان	درس	و	همان	مسئله	که	به	گروه	قبلی	ارائه	شد،	قرار	گرفتند	و	در	پایان	جلسة	حل	
مســئله،	آزمون	اضطراب	برای	هر	دو	گروه	اجرا	شد.	دلیل	چنین	آموزشی	این	است	که	در	جلسة	ششم	
پایانی،	تمایز	آموزش	هدایت	شدة	شناختی	و	روش	سنتی	در	فعالیت	حل	مسئله	و	کاهش	اضطراب	ریاضی	
برای	پژوهشگر	روشن	شود	و	ضمنّآ	این	نکته	نیز	بررسی	شود	که	آیا	صرفاً	دانستن	مهارت	های	فراشناختی	
حل	مســئله،	بدون	بهره	مندی	از	آموزش	به	شیوة	هدایت	شدة	شــناختی،	می	تواند	در	خودراهبری	حل	
مســئلة	ریاضی	و	کاهش	اضطراب	ریاضی	مؤثر	باشــد	یا	خیر؟	برای	بررسی	تغییر	در	نرخ	خودراهبری،	
توانمندی	های	فراگیران	دو	گروه	در	حل	مسئلة	ریاضی،	با	توجه	به	کیفیت	فعالیت	های	انجام	شده	توسط	
آن	ها،	مقایســه	شد.	به	منظور	برآورد	کیفیت	فعالیت	های	انجام	شده	و	راه	حل	های	اجراشده	در	فرایند	حل	
مسئله	توسط	دو	گروه،	می	توان	از	ویژگی	های	خاصی	از	قبیل	صحت	و	درستی48،	غنای	ریاضی	یا	پر	باری	
و	پرحاصلی	محتوای	ریاضی49،	ســادگی	دسترســی	یا	در	دسترس	بودن50،	فراوری	یا	زایندگی	یا	قابلیت	
تعمیم	پذیری51	و	مشــکالت	و	پیچیدگی	های	تولید	و	اجرای	راهبردها52	اســتفاده	کرد	)زاسالوســکی	و	
پلد53،	1996؛	زازکیس	و	لیکین54،	2008؛	به	نقل	از	ریحانی،	بخشعلی	زاده	و	واشقانی	فراهانی،	1392(.	
بنابراین	ازنظر	متخصصان	آموزش	ریاضی	و	با	در	نظر	گرفتن	ویژگی	های	بیان	شده،	سه	نفر	از	متخصصان	
به	طور	مجزا	با	لیســت	کردن	راهبردهای	مورداستفاده	در	حل	مســئلة	دانش	آموزان	و	ردیابی	نحوة	تفکر	
آنان،	کیفیت	اجرای	فرایند	حل	مسئله	در	دو	گروه	را	برآورد	کردند.	برای	بررسی	اضطراب	از	پرسش	نامة	
اضطراب	ریاضی	برای	کودکان55،	چیو	و	هنری56	)1990(	اســتفاده	شد.	این	مقیاس،	اضطراب	ریاضی	را	
در	4	بعد	اضطراب	یادگیری	ریاضی57،	اضطراب	حل	مسئلة	ریاضی58،	اضطراب	معلم	ریاضی59	و	اضطراب	
ارزیابی	ریاضی60	اندازه	می	گیرد.	در	این	پرسش	نامه	حداقل	امتیاز	ممکن	22	و	حداکثر	88	و	متوسط	44	
خواهد	بود.	نمرة	بین	22	تا	29	میزان	اضطراب	ریاضی	در	حد	پایینی	اســت؛	نمره	بین	29	تا	58	میزان	
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	اضطراب	ریاضی	در	حد	متوســط	اســت؛	نمره	باالتر	از	58	میزان	اضطراب	ریاضی	در	حد	باالیی	اســت.	
بر	اساس	نظر	چیو	و	هنری	می	توان	این	مقیاس	را	برای	کودکان	پایه	های	چهارم	تا	هشتم	مورد	استفاده	
قرار	داد	)وحیدی،	منظری	توکلی،	ســلطانی	نژاد،	1399(.	مقیاس	متشکل	بر	22	عبارت	کوتاه	است	که	
فعالیت	های	مرتبط	با	ریاضی	را	تشریح	می	کند.	از	آزمودنی	ها	خواسته	می	شود	تا	میزان	اضطراب	خود	را	در	
هریک	از	موقعیت	ها	بر	اساس	مقیاس	لیکرت	چهارقسمتی	)1:	هیچ	2:	کم	3:	زیاد	4:	بسیار	زیاد(	عالمت	
بزنند.	ضریب	پایایی	این	آزمون	در	خارج	از	کشور	9	/۰	تا	93	/	۰	متغیر	است	)وحیدی	و	همکاران،	1399(.
چیــو	و	هنری	)1990(	برای	برآورد	پایایی	این	ابزار	برای	پایه	های	چهارم	تا	هشــتم	و	کل	نمونه،	از	
روش	ضرایب	آلفای	کرونباخ	برای	پایة	چهارم	و	هشتم	0/90	و	برای	پایه	پنجم	و	ششم	0/92	و	برای	پایه	
هفتم	0/93	و	پایایی	کل	0/92	گزارش	کردند.	در	پژوهش	وحیدی	و	همکاران	)به	نقل	از	امیری،	1393(	
و	احمدی	)1390(	ضریب	پایایی	کل	پرســش	نامه	از	طریق	ضریــب	آلفای	کرونباخ	0/84	و	در	پژوهش	
مراد	پور	و	همکاران	)2015(	از	طریق	آلفای	کرونباخ	87	/۰	گزارش	شده	است.	شیوندی	چلیچه	)1389،	
به	نقل	از	حســینی،	1384(	برای	برآورد	پایایی	کل	و	زیر	مقیاس	های	این	مقیاس	از	روش	ضرایب	آلفای	
کرونباخ	برای	بعد	اضطراب	یادگیری	ریاضی	عدد	0/62	و	برای	اضطراب	حل	مسئلة	ریاضی	عدد	0/57	و	
برای	اضطراب	معلم	ریاضی	عدد	0/58	و	برای	اضطراب	ارزیابی	ریاضی	عدد	0/75	و	برای	پایایی	کل	عدد	
0/84	را	گزارش	کرد.	چیو	و	هنری	برای	سنجش	روایی	این	مقیاس،	همبستگی	آن	را	با	ابزارهای	مختلفی	
محاســبه	کردند.	این	مقیاس	همبســتگی	زیادی	)حدود	0/97(	با	مقیاس	درجه	بندی	اضطراب	ریاضی	
مارس61	دارد	و	عالوه	بر	آن،	بین	نمرات	این	مقیاس	و	مقیاس	اضطراب	ریاضی62	ساراســون63	همبستگی	
مثبت	زیادی	)0/71(	به	دست	آمده	است.	چیو	و	هنری	شواهد	مربوط	به	روایی	سازه	را	به	وسیلة	محاسبه	
ضریب	همبستگی،	میان	نمرات	این	مقیاس	و	نمره	های	ریاضی	نیمسال	تحصیلی	به	دست	آوردند	و	این	
ضرایب	که	برای	پایه	های	چهارم	و	پنجم	و	ششــم	برآورده	شــد	همه	منفی	و	معنادار	بود	)چیو	و	هنری،	
1990(.	در	این	پژوهش،	مقایســه	کّمی	نرخ	خودراهبری	در	یادگیری	و	حل	مسئلة	ریاضی	در	دو	گروه	
آزمایش	و	گواه	از	حاصل	نســبت	متوســط	زمان	صرف	شــده	برای	تفکر	و	حل	و	بیان	نتیجه	بر	تعداد	
راهنمایی	های	درخواست	شده	از	معلم	توسط	دانش	آموز	به	دست	آمده	است	)کتاب	درسی	ریاضی	یک،	

دهم	فنی	و	حرفه	ای	و	کاردانش64،	1396،	ص	16(.

= نرخ خودراهبری در حل مسئله
متوسط زمان مصرف شده برای تفکر حل و بیان نتیجه

تعداد راهنمایی درخواست های شده از معلم توسط دانش آموز

	فرایند	روش	آموزش	هدایت	شــدة	شــناختی	که	در	جلســه	پایانی	)جلسه	ششــم(	به	اجرا	درآمد،	
در	جدول1	خالصه	شــده	اســت.	روایــی	مداخله	از	طریق	اجرای	آزمایشــی	آن	بر	یک	گــروه	مجزا	از	

شرکت	کنندگان	این	پژوهش	در	متغیرهای	موردنظر	بررسی	شده	است.
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 جدول 1. فرایندومراحلاجرایروشآموزشهدایتشدةشناختی.بااقتباسازموندی)2016(وکارپنتروهمکاران)1999(

فعالیت فراگیرفعالیت معلمهدفمحتوامرحله

مسئله	1
چوب	کبریت	ها

	انگیزش	
و	کنجکاوی

	طرح	مسئله
	)یک	سؤال	چالشی	در	کالس(

	خواندن	مسئله	و	
تالش	برای	فهم	آن

	یادآوری	2
تجارب	قبلی

به	کارگیری	تجارب	
قبلی	در	موقعیت	های	

جدید

	هدایت	فراگیرنده
		به	تجارب	قبلی	
با	اشارات	جزئی

	درگیری	با	مسئله	
	و	استفاده	از	استراتژی	
خاص	خود	بدون	ارائه	

	دستورالعمل	یا	
راهبردی	از	سوی	معلم

3
طرح	حدس	های	
معقوالنه	و	مفید	

فراگیران

ایجاد	بحث	و	
تبادل	نظر	و	انتخاب	
راهبردهای	مناسب

	نظارت	بر	بحث	های	
بین	فراگیران

	شرکت	دسته	جمعی	
	در	به	اشتراک	گذاری	
	راهبردهای	حل	

در	کالس

۴
	تقویت	

حدس	های	معقول	
دانش	آموزان

	تقویت	
خودراهبری

	مشاهده	و	نظارت	
بر	عملکرد	فراگیران

	درگیری	بیشتر	
با	مسئله	و	تبادل	نظر	

دسته	جمعی

۵
اهمیت	بدفهمی	ها	
و	تالش	برای	رفع	

آن	ها

	فهم	درست	مسئله	
و	شرایط	آن

	تشخیص	بدفهمی	ها	
	و	زمان	مناسب	
	برای	مداخله	و	
هدایت	فراگیران

	شرکت	دسته	جمعی	
	در	بحث	ها	به	خاطر	
	رفع	بدفهمی	ها	

و	فهم	صحیح	مسئله

	مرور	راهبردهای	6
حل	مسئله

	اجرای	
راهبرد	انتخابی

	دادن	زمان
		برای	فراگیران
	برای	حل	مسئله

	حل	مسئله	
بدون	دخالت	معلم

7
اجرای	گام	کنترل	
در	فرایند	حل	
مسئله	پولیا

کنترل	و	بازنگری
		سؤاالت	هدایتگر:	

	چگونه	و	با	چه	فرضیاتی	
به	این	جواب	رسیدید؟	و...

	شرکت	دسته	جمعی	
	در	کنترل	پاسخ	ها	

	و	تشخیص	پاسخ	های	
درست	و	نادرست

اصالح	پاسخ	های	8
نادرست

	جمع	بندی	
فرایند	حل

	نظارت	بر	فرایند	
	بازنگری

	و	اصالح	حل

	شرکت	در	اصالح	
	پاسخ	های	نادرست	
	و	درک	زمینه	ها	و	
دالیل	بروز	خطا
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برخی	از	موضوعات	موردبحث	درزمینة	مهارت	های	حل	مســئله	و	فراشــناخت	با	دانش	آموزان	گروه	
آزمایش	و	گروه	گواه	به	صورت	مداخله	ای	و	به	طور	خالصه	در	طی	جلسات	اول	تا	پنجم	آموزش	داده	شد؛	

در	جدول	2	آورده	شده	است.

 جدول 2. موضوعاتموردبحثدرجلساتاولتاپنجم

شماره 
موضوع و محتوای تدریس شده در جلساتجلسه

 جلسة
 اول:

معرفی	مفهوم	و	ماهیت	و	چیســتی	مســئله،	معرفی	فراشناخت	و	مهارت	های	شناختی	و	فراشناختی	
ریاضی

 جلسة 
دوم:

فرایند	حل	مسئلة	ریاضی	از	منظر	پولیا،	راهبردهای	حل	مسئله،	انواع	مسئله	)بسته	پاسخ	و	باز	پاسخ،	
کالمی	و	غیرکالمی،	فرایند	باز(

 جلسة 
سوم:

تفاوت	بین	حل	مســئله	و	طرح	مســئله،	نظام	های	باوری	فراگیران،	حل	مســئله	به	روش	چندگانه،	
بازنمایی	متعدد	از	یک	مسئلة	ریاضی

 جلسة 
چهارم:

تشریح	رفتار	حل	مسئله	متخصصان	و	مبتدیان،	ارزشیابی	مبتنی	بر	حل	مسئله	)کنترل	پاسخ	و	تشریح	
مسائل	حل	شده(

 جلسة
 پنجم:

سبک	های	یادگیری	و	آشنایی	با	روش	های	مطالعه	ریاضیات،	سازمان	دهی	مفاهیم	در	ذهن	و	فراخوانی	
مطالب

 جلسة 
ششم:

برگزاری	کالس	حل	مسئله	به	طور	مجزا	)اجرای	روش	آموزش	هدایت	شدة	شناختی	و	روش	سنتی(	و	
اجرای	آزمون	اضطراب

یافته ها
در	خصوص	ســؤال	اول	پژوهش،	یافته	های	محقق	از	رفتار	حل	مسئله	دانش	آموزان	دو	گروه	و	نوع	و	
کیفیت	پاســخ	های	آنان	در	جداول	3	تا	6	خالصه	شــده	است.	مقایسه	کّمی	فعالیت	های	دو	گروه	گواه	و	
آزمایش	در	جلســه	ششم	و	کالس	حل	مسئله	در	جدول	5	آورده	شده	است.	به	جهت	مقایسه،	برخی	از	
مهم	ترین	مســائل	طرح	شده	این	دو	گروه	در	جدول	شش	آورده	شده	است.	در	این	جداول	متوسط	زمان	
صرف	شــده	برای	پاسخ	ها	از	تقسیم	مجموع	زمان	های	تمامی	دانش	آموزان	بر	تعداد	آن	ها	به	دست	آمده	

است.
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 جدول 3. خالصهفعالیتهایحلمسئلهوطرحمسئلهگروهگواه)تدریسبهروشمتداولیاسنتی(

 بخش های سؤال 
داده شده

 نوع پاسخ و 
مسئله طرح شده

 راهبردهای 
مورداستفاده

متوسط 
 زمان 

صرف شده

 قسمت اول سؤال 
)حل سؤال موردنظر(

 2۵ پاسخ: 

15	درست	و	10	نادرست

	رسم	شکل	)15	نفر(،	
	جدول	نظام	دار	)7	نفر(،	

الگویابی	)3	نفر(

 1۰ 
دقیقه

 قسمت دوم سؤال 
)طرح سؤال مرتبط(

	15	پاسخ	و	بدون	پاسخ	)10	نفر(	
بسته	پاسخ	)13	نفر(
	باز	پاسخ	)2	نفر(

۴ طرح	مسئله	ساختاریافته
دقیقه

 قسمت سوم سؤال 
)حل سؤال طرح شده(

12 پاسخ:
8	درست	و	4	نادرست،	

حل	درست	مسائل	بسته	پاسخ	طرح	شده	)7	نفر(	
حل	درست	مسئله	باز	پاسخ	طرح	شده	)1	نفر(

	رسم	شکل	)6	نفر(،	
	جدول	نظام	دار	)8	نفر(،	

رسم	شکل	و	جدول	نظام	دار	)2	نفر(

 ۴ 
دقیقه

 متوسط	زمان	صرف	شده	برای	پاسخ	به	کل	قسمت	های	مسئلة	داده	شده	)برحسب	دقیقه(
18

دقیقه

 تعداد	راهنمایی	های	خواسته	شده	از	معلم	در	کل	فرایند	جلسه	ششم	توسط	تمام	دانش	آموزان	گروه	گواه
 19
مورد

دانش	آموزان	گروه	گواه	که	به	روش	متداول	ســنتی	آموزش	دیدند،	هرکدام	به	تنهایی	شروع	به	حل	
مســئله	کرده	و	عمده	آن	ها	ظرف	مدت	کوتاهی	پاســخنامه	تشــریحی	خود	را	تحویل	معلم	دادند.	در	
پاسخنامه	های	افراد	این	گروه	سه	راهبرد	جدول	نظام	دار	و	رسم	شکل	و	الگویابی	مشاهده	شد	که	تقریباً	
تمامی	دانش	آموزان	صرفاً	با	یکی	از	این	ســه	راهبرد	مســئله	را	حل	کردند.	الزم	به	ذکر	است	که	برخی	
از	دانش	آموزان	این	گروه	ســعی	کردند	که	با	رسم	شــکل	پنجاه	مربع	کنار	هم	و	تکیه	بر	شمردن،	تعداد	
چوب	کبریت	های	الزم	را	محاســبه	کننــد.	در	این	گروه	از	بین	25	دانش	آموز	فقط	ســه	نفر	آن	ها	با	دو	
راهبرد	مسئله	بیان	شده	را	حل	کردند.	در	این	گروه	هرگاه	دانش	آموزان	در	فرایند	حل	مسئله	به	مشکلی	
برمی	خوردند	بالفاصله	به	صورت	انفرادی	از	معلم	درخواست	کمک	می	کردند	و	مهم	تر	اینکه	تقریباً	عموم	
آن	ها	صحت	وســقم	روش	حل	و	نتایج	به	دست	آمده	را	از	معلم	درخواست	می	کردند	و	نوشته	های	آن	ها	در	
پاسخنامه	هایشان	در	موارد	قابل	توجهی	آشفته	و	بدون	نظام	بود.	از	این	گروه	در	مورد	قسمت	دوم	سؤال	که	
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طرح	مسئله	بود،	با	کنار	گذاشتن	مسئله	های	طرح	شده	مشابه	درمجموع	5	مسئله	بسته	پاسخ	و	2	مسئله	
باز	پاسخ	دریافت	شد.	در	مورد	قسمت	سوم	سؤال	در	این	گروه	12	نفر	مسئله	طرح	شده	خود	را	حل	کردند	
که	در	این	میان	8	نفر	به	مسئله	طرح	شده	خود	پاسخ	درست	داده	بودند.	پاسخ	های	نادرست	سه	نفر	ناشی	
از	یک	تعمیم	نادرست	بود	که	مثاًل	برای	ساخت	یک	صد	مربع	کنار	هم	به	صورت	خطی	تعداد	چوب	کبریت	

الزم	برای	ساخت	پنج	مربع	را	در	بیست	ضرب	کرده	بودند	)16*20=320(	که	پاسخ	اشتباه	است.

 جدول ۴. خالصهفعالیتهایحلوطرحمسئلهگروهآزمایش)تدریسبهروشآموزشهدایتشدةشناختی(

 بخش های سؤال 
داده شده

 نوع پاسخ و 
مسئله طرح شده

 راهبردهای 
مورداستفاده

متوسط 
 زمان 

صرف شده

 قسمت اول سؤال 

)حل سؤال موردنظر(

 2۵ پاسخ: 
22	درست	
و	3	نادرست

رسم	شکل	)20	نفر(،	
جدول	نظام	دار	)21	نفر(،	
دنباله	اعداد	)12	نفر(،	

تبدیل	به	زیر	مسئله	)9	نفر(،	
حدس	و	آزمایش	)4	نفر(،	
استفاده	از	تعمیم	)2	نفر(،	

الگویابی	)5	نفر(،

 30
دقیقه

 قسمت دوم سؤال 

)طرح سؤال مرتبط(

2۵ پاسخ:
	بسته	پاسخ	)4	نفر(	
بازپاسخ	)21	نفر(

طرح	مسئله	نیمه	ساختاریافته،	
ساختاریافته	و	آزاد

 2۴
دقیقه

 قسمت سوم سؤال 

)حل سؤال طرح شده(

2۰ پاسخ:
18	درست	و	2	نادرست،	

حل	درست	مسائل	بسته	پاسخ	طرح	شده	)4	نفر(	
حل	درست	مسئله	بازپاسخ	طرح	شده	)14	نفر(	
تعداد	حل	نادرست	در	مسائل	بسته	پاسخ	)صفر(	
و	تعداد	حل	نادرست	در	مسائل	بازپاسخ	)2	نفر(

رسم	شکل	)12	نفر(،	
جدول	نظام	دار	)15	نفر(،	
دنباله	اعداد	)4	نفر(،	

تبدیل	به	زیر	مسئله	)5	نفر(،	
حدس	و	آزمایش	)5	نفر(،	
استفاده	از	تعمیم	)3	نفر(،	

الگویابی	)10	نفر(،
	استفاده	از	تقارن	)5	نفر(

 21 
دقیقه

 متوسط	زمان	صرف	شده	برای	پاسخ	به	کل	قسمت	های	مسئلة	داده	شده	)برحسب	دقیقه(
 7۵
دقیقه

 تعداد	راهنمایی	های	خواسته	شده	از	معلم	در	کل	فرایند	جلسه	ششم	توسط	تمام	دانش	آموزان	گروه	گواه	آزمایش
12

مورد



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

169
 ë 77 شمارة
 ë سال بیستم
ë 1400 بهار

تأثیرروشآموزشهدایتشدةشناختیبرنرخخودراهبریدریادگیریواضطرابریاضیدانشآموزان

دانش	آموزان	گروه	آزمایش	که	در	روش	آموزش	هدایت	شــدة	شــناختی	در	معرض	حل	مســئله،	با	
مدیریت	خودشــان	به	گروه	های	چند	نفره	کوچک	تقسیم	شدند	و	شروع	به	بحث	در	مورد	شرایط	مسئله	
کردند.	دریافت	خود	از	مفهوم	مسئله	را	با	سایر	گروه	ها	در	میان	گذاشته	و	بدفهمی	های	احتمالی	خود	را	
از	درک	داده	و	خواسته	مسئله	اصالح	نمودند.	سپس	با	همفکری	و	مشارکت	گروهی	شروع	به	حل	مسئله	
کرده	و	عمده	آن	ها	ظرف	مدت	نســبتاً	طوالنی	تر	نسبت	به	گروه	گواه	پاسخنامه	تشریحی	خود	را	تحویل	
معلم	دادند.	در	پاســخنامه	های	این	گروه	هشــت	راهبرد	حدس	و	آزمایش،	جدول	نظام	دار،	رسم	شکل،	
دنباله	عددی،	تبدیل	به	زیرمســئله،	الگویابی،	استفاده	از	تعمیم	و	کاربست	تقارن	مشاهده	شد	که	بیشتر	
دانش	آموزان	)17	نفر	از	25	نفر(	با	بیش	از	این	یک	راهبرد	مســئله	را	حل	کردند.	الزم	به	ذکر	اســت	که	
راهبرد	رسم	شکل	به	چند	صورت	متفاوت	اجرا	شده	است	که	بسیار	جذاب	به	نظر	می	رسد	و	همچنین	در	
تمامی	راهبردهای	فوق	ایده	الگویابی	و	تعمیم	مســئله	استفاده	شده	است.	نمونه	هایی	از	راهبردهای	فوق	

که	توسط	دانش	آموزان	به	کار	گرفته	شده	است،	ارائه	می	شود.

 الف(  راهبرد جدول نظام دار و الگویابی:

شماره شکل54321...504948

تعداد چوب کبریت16131074...151148145

 ب(  راهبرد رسم شکل و الگویابی:	برخی	از	الگوهای	بصری	زیر	در	راهبرد	رسم	شکل	استفاده	شده	اند:

شکل )ب(شکل )الف(

شکل )د(شکل )ج(

شکل )و(شکل )هـ(

شکل)ز(
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é الگوی	بصری	در	شکل	های	)الف(	و	)ب(	نشان	دهندة	پنجاه	تا	سه	تایی	و	یکی	یک	تایی	یعنی	151	
چوب	کبریت	الزم	است؛	)50	×	3(	+	1	=	151	اما	ازلحاظ	بصری	دو	گونه	متفاوت	دیدن	و	تفکر	را	

در	ذهن	دانش	آموزان	نشان	می	دهند.
é الگوی	بصری	در	شــکل	)ج(	نشان	دهندة	یکی	سه	تایی	و	چهل	ونه	تا	دوتایی	و	پنجاه	تا	یکی	یعنی	

151	چوب	کبریت	الزم	است	3	+	)49	×	2(	+	50	=151.
é الگوی	بصری	در	شکل	)د(	نشان	دهندة	یکی	چهارتایی	و	چهل	و	نه	تا	سه	تایی	4	+	)49	×	3(	=151	

یعنی	151	چوب	کبریت	الزم	است.
é الگوی	بصری	در	شکل	)ه(	نشان	دهندة	دو	دسته	پنجاه	تایی	)چوب	کبریت	های	افقی(	و	پنجاه	و	یکی	

چوب	کبریت	عمودی	یعنی)50	×	2(+	51	=	151	یعنی	151	چوب	کبریت	الزم	است.
é الگوی	بصری	در	شکل	)و(	نشان	دهندة	پنجاه	و	یکی	دوتایی	و	چهل	و	نه	تا	یکی)51×2(+49=151	

یعنی	151	چوب	کبریت	الزم	است.
é الگوی	بصری	در	شکل	)ز(	نشان	دهندة	کاربست	تقارن	است	که)25	×	3(×	2	+	1	=	151	برای	25	
خانه	محاسبه	شده	است.	البته	این	الگوی	تقارنی	را	در	شکل	)هـ(	هم	می	توان	دید	که	دانش	آموزان	

به	درستی	آن	را	بیان	کرده	اند.

  ج( راهبرد دنباله اعداد و الگویابی:
در	این	راهبرد	دانش	آموزان	با	شمارش	تعداد	چوب	کبریت	ها	دنباله	ای	به	صورت	زیر	نوشته	و	با	دقت	در	
جمالت	دنباله	و	بحث	و	نتیجه	گیری	گروهی	به	پاسخ	درست	دست	یافتند.	و	47	و	10	و	13	و	17	و…
	الگوی	کشف	شده	این	بود	که	تعداد	جمالت	دنباله	سه	تا	سه	تا	اضافه	می	شود.	مثاًل	در	هر	پنج	جمله	
متوالی،	چهارتا	سه	تایی	به	جمله	اول	اضافه	می	شود.	برای	ده	جمله	متوالی	اولیه،	نه	تا	سه	تایی	به	جمله	اول	
اضافه	می	شود؛	با	ادامه	الگو	در	پنجاه	جمله	متوالی	چهل	ونه	تا	سه	تایی	به	جمله	اول	اضافه	می	شود.	پس	
تعداد	چوب	کبریت	های	الزم	برای	ساخت	پنجاه	مربع	برابر	است	با	4	+	)49	×	3(	=	151	درواقع	این	گروه	
از	دانش	آموزان	با	اینکه	اطالعی	از	ماهیت	دنباله	حسابی	نداشتند،	به	طور	تجربی	و	غیرمستقیم	به	فرمول	

آن	دست	یافتند	که	این	نکته	یعنی	رسیدن	به	یک	تعمیم	سطح	باال	بسیار	اهمیت	دارد.

 د( تبدیل به زیرمسئله و الگویابی:
	در	ایــن	راهبــرد	دانش	آمــوزان	ابتدا	تعــداد	چوب	کبریت	الزم	بــرای	5	مربع	را	به	دســت	آوردند	
)16	چوب	کبریت(.	ســپس	برای	ده	مربع	تعداد	الزم	را	به	دست	آوردند	)31	چوب	کبریت(	و	سپس	برای	
پانزده	چوب	کبریت	محاســبه	کردند	)46	چوب	کبریت(.	در	خالل	فرایندهای	حل	زیر	مســئله	ها	از	رسم	
شکل	استفاده	کردند	و	با	دقت	در	مقایسه	فرایندها	به	الگوی	مناسب	)سه	برابر	تعداد	مربع	ها	به	عالوه	یک(	

و	پاسخ	درست	مسئله	)151(	چوب	کبریت	دست	یافتند.
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 جدول ۵. مقایسهفعالیتهایدوگروهگواهوآزمایشدرکالسحلمسئله

 قسمت های 
مختلف فعالیت

موارد مورد مقایسه
 گروه 
گواه

گروه 
آزمایش

قسمت اول مسئله

	تعداد	کل	پاسخ	ها
	تعداد	پاسخ	های	درست

	تعداد	پاسخ	های	نادرست
	تعداد	بدون	پاسخ

	تعداد	راهبردهای	استفاده	شده
	متوسط	زمان	صرف	شده	)برحسب	دقیقه(

25

15

10

0

3

10

25

22

3

0

7

30

قسمت دوم مسئله

	تعداد	کل	پاسخ	ها
	تعداد	بدون	پاسخ

	تعداد	مسئله	های	بازپاسخ	طرح	شده
	تعداد	مسئله	های	بسته	پاسخ	طرح	شده

	متوسط	زمان	صرف	شده	)برحسب	دقیقه(

15

10

2

13

4

25

0

21

4

24

قسمت سوم مسئله

	تعداد	کل	پاسخ	ها
	تعداد	پاسخ	های	درست	مسائل	باز	پاسخ

	تعداد	پاسخ	های	درست	مسائل	بسته	پاسخ
	تعداد	پاسخ	نادرست

	تعداد	بدون	پاسخ
	تعداد	راهبردهای	استفاده	شده

	متوسط	زمان	صرف	شده	)برحسب	دقیقه(

12

1

7

4

13

2

4

20

14

4

2

5

8

21

1875 متوسط	زمان	صرف	شده	برای	پاسخ	به	کل	قسمت	های	سؤال	داده	شده	)برحسب	دقیقه(

 تعداد	راهنمایی	های	خواسته	شــده	از	معلم	در	کل	فرایند	جلســه	ششــم	توســط	تمام	
دانش	آموزان

1912
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 جدول 6. برخیازمسائلطرحشدهتوسطدانشآموزاندوگروه

گروه آزمایش )آموزش هدایت شدة شناختی(گروه گواه )آموزش سنتی و متداول(نوع مسئله

سخ
 پا

باز

	بــا	20	چوب	کبریت	چند	تا	مربع	
می	توانیم	بسازیم؟

	بـرای	ســـاختن	پانصد	مربع	که	
هر	پنجاه	عــدد	از	مربع	ها	به	هم	
چوب	کبریت	 چند	 شده	اند؛	 وصل	

الزم	داریم؟

	با	20	چوب	کبریت	چند	مدل	نردبان	می	توانیم	بسازیم؟
	با	20	چوب	کبریت	چند	تا	مستطیل	می	توان	ساخت؟

	بــا	20	چوب	کبریت	چــه	تعداد	مربع	می	توانیم	بســازیم؟	
بزرگ	ترین	مستطیل	در	شکل	پنجم	را	معلوم	کنید.

	با	30	چوب	کبریت	چند	تا	مثلث	متساوی	االضالع	می	توانیم	
بسازیم؟

	در	پنــج	مربع	مانند	مســئلة	داده	شــده،	با	حــذف	کدام	
چوب	کبریت	ها	به	بزرگ	ترین	مستطیل	ها	خواهیم	رسید؟	با	

همین	فرض	چند	مستطیل	با	عرض	یکسان	داریم؟

	بــرای	یــک	اتصال	دلخواه	شــش	تایی	از	مربع	هــا	به	چند	
چوب	کبریت	نیازمندیم؟

سخ
ه پا

ست
ب

	اگر	الگوی	مســئلة	داده	شــده	را	
تکــرار	کنیم،	شــکل	صدم	چند	
با	 داشــت؟	 خواهد	 چوب	کبریت	
تکرار	همین	روند	شــکل	پانصدم	
چند	چوب	کبریت	خواهد	داشت؟

	مســاحت	کل	در	شکل	پنجاهم	
چقدر	است؟

	در	شــکل	پنجم	چند	مستطیل	
داریم؟

	با	30	عــدد	چوب	کبریت	چند	تا	
مکعب	می	توان	ساخت؟

	مساحت	بزرگ	ترین	مربعی	که	با	20	چوب	کبریت	می	توان	
ساخت	چقدر	است؟

	اختالف	تعداد	مربع	ها	و	مستطیل	هایی	که	با	20	چوب	کبریت	
می	سازیم	چندتاست؟

	الگویی	ثابتی	که	با	آن	بتوانیم	اعداد	دنباله	ای	مسئلة	داده	شده	
را	تولید	کنیم	چیست؟

	اگر	طول	هر	چوب	کبریت	یک	واحد	باشــد،	آنگاه	در	شکل	
پنجم	مســئلة	داده	شده	مجموع	مساحت	های	مربع	ها	چقدر	
اســت؟	با	همین	فرض	در	شــکل	پنجم	مســئلة	داده	شده	
مجموع	مســاحت	مســتطیل	های	ساخته	شــده	چند	برابر	

مجموع	مساحت	های	مربع	های	ساخته	شده	است؟

	اگر	به	هر	ضلع	یک	مربع	اولیه	یک	چوب	کبریت	اضافه	کنیم	
و	ایــن	کار	را	تا	ده	مرحله	تکرار	کنیم،	شــکل	نهایی	چند	
چوب	کبریت	خواهد	داشت؟	مساحت	و	محیط	شکل	نهایی	

چقدر	خواهد	شد؟
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یافته	های	جداول	یک	تا	شش	نشان	می	دهد	که	کیفیت	فهم	مسئله،	نوع	و	تعداد	و	کیفیت	راهبردها	
و	استراتژی	های	به	کاررفته	در	حل	مسئله،	طرح	مسئله	در	قالب	های	متنوع،	درک	تعمیم	های	ساختاری	
و	سطح	الگویابی	ها	از	تفاوت	های	متمایزکننده	و	مشهود	و	قابل	لمس	در	بین	دانش	آموزان	دو	گروه	است.	
در	روش	های	حل	و	مســائل	طرح	شده	گروه	آزمایش،	الگویابی	ها	و	تعمیم	های	سطح	باالتر	و	فراتر	از	یک	
الگویابی	صرف،	نســبت	به	گروه	گواه	دیده	شد.	اشــاره	به	موضوعات	سطح	و	حجم	در	مربع	و	مستطیل	
و	مکعبات	آن	ها،	شــمارش	و	جایگشت	در	شــمردن	تعداد	حاالت	ممکن،	یافتن	حالت	های	بهینه،	ایده	
فرمول	دنباله	حســابی،	توجه	به	ویژگی	های	مختلف	چندضلعی	ها	از	قبیل	محیط	و	مساحت،	ارتباطات	
بین	چندضلعی	ها	برخی	از	این	تعمیم	ها	و	درک	های	خاص	در	گروه	آزمایش	هســتند؛	که	در	گروه	گواه	
چیزی	در	این	خصوص	مشــاهده	نشــد.	در	گروه	آزمایش	از	راهبردهای	متنوع	تر	و	بازنمایی	های	بصری	
بیشتری	استفاده	شــده	است.	در	گروه	گواه	که	به	روش	متداول	آموزش	دیدند،	مسائل	طرح	شده	عموماً	
بسته	پاسخ،	شامل	الگویابی	های	مقدماتی	و	فاقد	تعمیم	الگوها	بودند.	درحالی	که	تنوع	مسائل	طرح	شده	
در	گروه	آزمایش	بیشتر	بوده	و	مسائل	باز	پاسخ	بیشتری	نسبت	به	گروه	گواه	طرح	شده	است.	همچنین	
گروه	گواه	عموماً	از	طرح	مســئله	در	قالب	ساختاریافته	استفاده	کردند،	درحالی	که	گروه	آزمایش	از	طرح	
مسئله	در	قالب	های	ساختاریافته	و	نیمه	ساختاریافته	و	تا	حدودی	قالب	آزاد	استفاده	کردند.	دانش	آموزان	
گروه	گواه	عموماً	به	صحت	روش	حل	و	یا	نتایج	به	دســت	آمده	خود	مشکوک	بودند	و	عموماً	تائید	صحت	
راهبرد	انتخابی	و	روش	حل	و	نتایج	خود	را	از	معلم	مربوطه	می	خواستند	و	در	بازنگری	و	اصالح	فرایندها	
متکی	به	معلم	بودند	و	این	در	حالی	است	که	مطابق	اطالعات	جداول	قبل،	گروه	آزمایش	در	درک	و	فهم	
مسئله	و	طراحی	راهبرد	و	اجرای	و	اصالح	فرایند	حل	و	کنترل	نتایج	و	جمع	بندی	تقریباً	کمکی	از	معلم	
دریافت	نکردند	)صرفاً	در	دو	مورد	محدود	در	مورد	شــرایط	نوشــتن	پاسخ(	و	تمامی	موارد	چالشی	را	با	
بحث	های	گروهی	مرتفع	نمودند.	زمان	تمرکز	و	درگیری	با	مسئله	از	18	دقیقه	به	75	دقیقه	افزایش	یافته	

	و	برای	گروه	آزمایش	  /=
18 0 9473
19 اســت.	نرخ	خودراهبری	با	فرمول	بیان	شده	برای	گروه	گواه	عدد	

	به	دست	می	آید.  /=
75 37 5
2

عدد	

در	پاسخ	به	ســؤال	دوم	تحقیق	از	پرســش	نامه	اضطراب	ریاضی	کودکان65	استفاده	شد	و	داده	های	
به	دســت	آمده	با	نرم	افزار	SPSS	و	آزمون	آماری	تحلیل	کوواریانس66تحلیل	شد.	قبل	از	تحلیل	داده	های	
پژوهــش،	مفروضه	های	زیربنایی	تحلیل	موردبررســی	قرار	گرفت.	مفروضــات	الزم	برای	اجرای	تحلیل	
کوواریانس،	بررسی	نرمال	بودن	داده	ها	و	همگنی	واریانس	ها	و	یکسانی	شیب	رگرسیونی	است	که	نرمال	
بودن	داده	ها	با	آزمون	کلموگروف	اســمیرنوف	)K-S(	و	همگنی	واریانس	ها	با	آزمون	لوین	بررســی	شد.	
آماره	کلموگروف-	اسمیرنف	برای	پس	آزمون	متغیر	محاسبه	شد	که	مقدار	آن	غیر	معنی	دار	بود،	به	عبارتی	

متغیر	نرمال	بود.
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 جدول 7. اطالعاتتوصیفیدوگروهآزمایشوگواهدرمتغیرهایپژوهشقبلوبعدازمداخله

انحراف میانگینتعدادگروهآزمونمتغیر
واریانساستاندارد

پس	آزمونخودراهبری
250/94731/23411/5230گواه

2537/52/34565/5018آزمایش

اضطراب	ریاضی

پیش	آزمون
2577/121/615552/61گواه

2575/681/819343/31آزمایش

پس	آزمون
2570/167/6030757/807گواه

2561/766/3919240/857آزمایش

اطالعات	جدول	7	نشان	می	دهد	که	میزان	تغییر	میانگین	اضطراب	ریاضی	در	پیش	آزمون	و	پس	آزمون	
برای	گروه	های	گواه	و	آزمایش	به	ترتیب	6/69	و	13/88	واحد	است.

 جدول 8. بررسیمفروضهنرمالبودنمتغیرپژوهشدرپسآزمون

متغیر
آزمون کلموگروف-اسمیرنف برای نرمال بودن

سطح	معنی	داریآماره

0/110/19اضطراب پس آزمون

نتایج	بررسی	پیش	فرض	های	آماری	نشان	داد	که	آزمون	یکسانی	شیب	خط	رگرسیون	و	پیش	شرط	
تساوی	واریانس	ها	)با	استفاده	از	آزمون	لوین(	برای	گروه	های	آزمایش	و	گواه	یکسان	است	)تعامل	بین	شرایط	
.)P	<	0/05(	است	بالمانع	کوواریانس	تحلیل	از	استفاده	و	)نیست	دار	معنی	همپراش	متغیر	و	آزمایشــی

 جدول 9. آزمونیکسانیشیبخطرگرسیونبرایگروههایآزمایشوگواه

سطح معنی داریFدرجات آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

 اثر تعاملی گروه 
و پیش آزمون

333/1623/020/058
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 جدول 10. پیششرطتساویواریانسها)بااستفادهازآزمونلوین(

Fdf1df2سطح معنی داری

1/081480/30

	،)MS(	مجذورات	میانگین	،)SS(	مجــذورات	مجموع	شــامل	کوواریانس	آنالیز	نتایج	11	جدول	در
مقــدار	F،	درجات	آزادی	)df(،	ســطح	معنی	داری	)p(	و	اندازه	اثر	Ŋ2	جهــت	تعیین	اثر	آموزش	روش	

هدایت	شدة	شناختی	بر	اضطراب	ارائه	شده	است.

 جدول 11. خالصهآنالیزکوواریانسبرایتعییناثربخشیآموزشروشهدایتشدةشناختیبراضطراب

SSdfMSFpŊ2منابع تغییرات

5/9815/980/100/740/002اضطراب پیش آزمون

241/991241/994/380/040/08اثر اصلی )آموزش(

2593/214755/17خطای باقی مانده

نتایــج	آنالیز	کوواریانس	نشــان	می	دهد	که	با	حــذف	اثر	نمره	های	اضطــراب	پیش	آزمون	به	عنوان	
متغیــر	همپراش	اثر	اصلی	آموزش	روش	هدایت	شــدة	شــناختی	بر	اضطــراب	در	پس	آزمون	معنی	دار	
اســت.	به	عبارت	دیگر،	جدول	نشان	می	دهد	که	تفاوت	مشاهده	شــده	بین	میانگین	های	نمرات	اضطراب	
شرکت	کنندگان	گروه	هدایت	شدة	شناختی	و	متداول	سنتی	برحسب	عضویت	گروهی	در	مرحله	پس	آزمون	
با	95	درصد	اطمینان	معنی	دار	اســت	)0/05	P >(.	میزان	تأثیر	این	مداخله	0/08	اســت.	در	جدول	11	

میانگین	های	تعدیل	شده	نشان	می	دهد	که	اثر	متغیر	پیش	آزمون	به	صورت	آماری	حذف	شده	است.

 جدول 12. جدولمیانگینهایتعدیلشدهاضطراب

گروهمیانگینانحراف استاندارد

هدایت	شدة	شناختی1/5561/22

متداول	سنتی1/5566/01
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میانگین	های	تعدیل	شــده	نشــان	می	دهد	که	میانگین	نمره	اضطراب	گروه	هدایت	شدة	شناختی	در	
مقایسه	با	گروه	متداول	سنتی	کاهش	بیشتری	دارد.	بنابراین	فرض	صفر	مبنی	بر	برابری	میانگین	اضطراب	
دانش	آموزان	در	دو	روش	تدریس	رد	می	شود	و	به	نظر	می	رسد	که	اثربخشی	روش	هدایت	شدة	شناختی	

بر	کاهش	اضطراب	ریاضی	تأیید	می	شود..

بحث و نتیجه گیری

جایــگاه	ریاضی	در	اقتصاد	و	تنظیم	معــادالت	بازارهای	جهانی	بر	همگان	
واضح	اســت	و	به	اذعان	سیاســت	گذاران	کالن	آموزشی،	ریاضی	و	علوم	کلید	
رشد	و	توسعه	انســانی	در	جوامع	پیشرفته	هستند؛	بنابراین،	سرمایه	گذاری	و	
برنامه	ریزی	مناســب	در	این	حوزه	می	تواند	زمینه	ساز	پیشرفت	های	وسیع	در	
عرصه	های	مختلف	باشد	)غالم	آزاد،	1391(.	در	مدارس،	شاهد	آن	هستیم	که	
بســیاری	از	دانش	آموزان	و	معلمان،	ریاضی	را	جزو	دروس	ســخت	می	دانند	و	
والدین	نیز	نســبت	به	آن،	حساسیت	زیاد	نشان	داده	و	پیشرفت	فرزندان	خود	
را	در	این	حوزه	با	دقت	دنبال	می	کنند؛	اما	نتایج	به	دســت	آمده	از	آزمون	های	
بین	المللی	تیمز	و	مطالعات	انجام	شــده	بر	اســاس	آن	ها	نشان	دهندة	آن	است	
کــه	باوجودآن	که	کودکان	ایرانی	عموماً	در	مدرســه	و	خانه	پرکارند،	عملکرد	
قابل	قبولی	در	آزمون	های	به	عمل	آمده	ندارند.	درواقع،	مشــاهده	می	شــود	که	
آموزش	بر	اســاس	برنامه	های	جاری،	قابلیت	هایی	چون	انتخاب	گری،	نقادی،	
حل	مســئله،	خالقیت،	خودنظمی،	استقالل	فکری	و	یادگیری	در	طول	عمر	را	

که	نیاز	هر	شهروند	هزاره	سوم	است،	برآورده	نمی	کند	)غالم	آزاد،	1391(.
در	آموزش	هدایت	شدة	شناختی،	فراشناخت	یک	عنصر	ذاتی	است	و	یک	
کالس	با	این	شــیوه،	دنباله	ای	از	فعالیت	ها	اســت	که	در	آن	معلم	مشکلی	را	
بــرای	دانش	آموزان	مطرح	می	کنــد	و	به	آن	ها	اجازه	می	دهد	که	با	اســتفاده	
از	اولویت	بنــدی	انــواع	مختلف	راهبردها	آن	را	حل	کنند	و	ســپس	فراگیران	
راهبردهــای	خود	را	برای	همکالســی	های	خود	ارائه	می	دهند.	ســپس	معلم	
ســؤاالتی	را	برای	استنباط	اســتراتژی	ها	برای	اطمینان	از	اینکه	هر	استراتژی	
برای	همه	در	کالس	واضح	است،	می	پرسد	و	فراگیران	استراتژی	ها	و	روش	های	
اجرا	و	پاســخ	های	خود	را	با	یکدیگر	مقایســه	می	کنند	)کارپنتر	و	همکاران،	
1999(.	این	رویکرد	آموزش	اســتراتژیک	به	نوعی	برنامه	ریزی	شــده	است	که	
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نحوه	تفکــر	و	باورهای	دانش	آموزان	و	معلمان	را	تحــت	تأثیر	قرار	می	دهد	و	
همچنیــن	عوامل	مؤثر	بر	دانش،	باورها	و	شــیوه	های	معلمان	و	درک	آن	ها	از	
تفکــر	ریاضی	دانش	آموزان	را	مورد	تأکید	قــرار	می	دهد	)کارپنتر	و	همکاران،	
1999(.	در	کالس	ریاضیــات،	فراگیــران	می	تواننــد	فرایند	تفکــر	را	مرور	و	
موردبحث	قرار	دهند	و	به	یک	نتیجه	گیری	مشــترک	برســند	که	همان	شیوه	
هدایت	شــدة	شناختی	اســت	و	در	این	محیط	معلمان	می	توانند	از	بحث	های	
کالس	درس	به	عنوان	راهی	برای	ارزیابی	خودراهبری	دانش	آموزان	اســتفاده	

کنند	)اشنرود،	2016(.
این	پژوهش	در	راســتای	تأثیر	روش	آموزش	هدایت	شدة	شناختی	بر	نرخ	
خودراهبــری	در	یادگیــری	ریاضی	و	اضطراب	ریاضی	انجام	شــد.	نکته	حائز	
اهمیــت	مطابق	یافته	های	این	پژوهش،	مقایســه	و	درک	تفاوت	های	مهم	دو	
گروه	در	برخورد	با	چالش	حل	مسئله	است	و	در	این	مقایسه	نکات	قابل	تأملی	

وجود	دارد	که	در	زیر	به	برخی	از	آن	ها	اشاره	می	کنیم:
الف(	نوع	رفتار	حل	مســئله	در	دو	گروه	متفاوت	است.	در	گروه	آزمایش	
مباحثه	ای	و	مشــارکتی	است	و	در	گروه	گواه	عموماً	انفرادی	است.	تالش	برای	
فهم	کامل	مســئله	و	توجه	به	تمام	بندهای	مسئله	و	تالش	برای	پاسخ	به	تمام	
آن	ها	در	دو	گروه	متفاوت	است	و	در	گروه	آزمایش	بسیار	قوی	تر	و	بیشتر	است.	
در	گروه	آزمایش	دانش	آموزان	به	بیشتر	سؤاالت	طرح	شده	خود	پاسخ	دادند	و	
خود	را	ملزم	و	متعهد	به	پاسخگویی	می	دانستند	درحالی	که	در	گروه	گواه	تعداد	
پاســخ	های	سفید	زیاد،	قابل	توجه	و	تأمل	است.	وفور	تعداد	پاسخ	های	نادرست	
و	پاســخنامه	های	سفید	در	گروه	گواه	نسبت	به	گروه	آزمایش،	بیانگر	دو	نکته	
مهم	است:	اول	اینکه	دانش	آموزان	این	گروه	توانایی	محدودی	در	فهم	شرایط	
مسئله	و	کنترل	نتایج	به	دست	آمده	داشتند	و	دوم	اینکه	آن	ها	در	سازمان	دهی	
مطالب	در	ذهن	و	ایجاد	ارتباط	بین	بخش	های	مختلف	مسئله	و	جمع	بندی	و	
تلخیص	و	نتیجه	گیری	ضعف	قابل	مالحظه	ای	داشتند.	این	موضوعات	با	نتایج	

تحقیقات	موندی	)2016(	و	گواریرو	)2014(	همسو	است.
ب(	در	مســائل	طرح	شده	توســط	دانش	آموزان	دو	گروه	تفاوت	عمده	ای	
وجود	دارد.	طرح	مســئله	فعالیتی	باالتر	از	حل	مســئله	اســت	و	مســتلزم	و	
نشان	دهندة	کیفیت	درک	دانش	آموز	از	مفهوم	ارائه	شده	و	نیز	درک	ارتباطات	
و	اتصاالت	بین	مفاهیم	اســت	)اسکندری	و	ریحانی،	1393(.	در	این	پژوهش	
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نکته	حائز	اهمیت،	درجه	تعمیمی	است	که	در	حل	و	طرح	مسائل	در	دو	گروه	
دیده	می	شــود.	باز	پاسخ	بودن	مسئله	های	طرح	شــده	گروه	گواه	به	این	دلیل	
است	که	نوع	اتصال	مربع	ها	بیان	نشده	و	یا	دلخواه	فرض	شده	است.	بنابراین	در	
حالت	های	گوناگون	اتصال	مربع	ها،	مسئله	می	تواند	پاسخ	های	درست	متعددی	
داشــته	باشد.	اما	هر	دو	مسئله	باز	پاســخ	این	گروه	از	بابت	عامل	باز	پاسخی	
بــر	یک	موضوع	تکیــه	دارند	که	آن	هم	نوع	اتصال	مربع	ها	به	یکدیگر	اســت.	
مســئله	های	بسته	پاسخ	آن	ها	همان	مسئلة	داده	شده	برای	حل،	صرفاً	با	تغییر	
تعــداد	مربع	های	ساخته	شــده	و	افزایش	این	تعداد	بــه	1۰۰	و	2۰۰	و...	بود.	
مطابق	نظر	متخصصان	و	با	توجه	به	پاســخ	های	دریافت	شــده،	دانش	آموزان	
گروه	گواه	نســبت	به	گروه	آزمایش،	در	تعمیم	مسئلة	داده	شده	ناتوان	تر	ظاهر	
شدند.	این	یافته	ها	با	نتایج	پژوهش	های	سلیمان	نژاد	و	حسینی	نسب	)1391(	
و	ســلیمانی	فرد	)1398(	و	سعادتمند	و	همکاران	)1390(	و	ساهین	)2015(	

همسو	و	مؤید	آنان	است.
ج(	موضوع	کنترل	نتایج	و	ســازمان	دهی	مطالب	نیــز	تفاوت	مهم	دیگر	
در	عملکــرد	دو	گروه	بــود.	عدم	اطمینان	دانش	آموزان	گــروه	گواه	به	صحت	
عملکردهایشان	و	عدم	توانمندی	آنان	در	ارزیابی	فعالیت	های	انجام	شده	و	نگاه	
تشکیکی	آنان	به	نتایج	به	دست	آمده	در	مقابل	اعتماد	نسبی	دانش	آموزان	گروه	
آزمایش	به	نحوه	عملکرد	خود	از	نکات	قابل	تأمل	در	این	خصوص	اســت.	این	
نتایج	با	پژوهش	های	رامیرز	و	همــکاران،	)2016(	و	کارپنتر	و	فنما	)1992(	

وگیلک	و	همکاران	)1385(	و	خدایاری	)1392(	هم	راستا	است.
د( تفاوت	فاحش	دیگر،	زمان	تمرکز	بر	مســئله	در	دو	گروه	است	که	تأمل	
ویــژه	ای	را	می	طلبد.	معموالً	طیف	قابل	توجهی	از	دانش	آموزان	حوصله	تمرکز	
و	صرف	زمان	در	مســائل	تحلیلی	ریاضی	را	ندارند	و	یا	اینکه	اگر	مســئله	را	از	
یک	روش	حل	کردند،	آن	را	تمام	شــده	فرض	می	کنند.	درحالی	که	در	بسیاری	
از	کشورهای	پیشرفته	آموزشــی	نظیر	ژاپن	و	سنگاپور	وقتی	یک	مسئله	حل	
می	شــود،	تازه	بحث	در	مورد	فرایند	تعدیل	و	اصــالح	راه	حل	و	یا	راه	حل	های	
چندگانه	و	بازنمایی	های	متعدد	و	انواع	ارتباطات	آن	با	ســایر	مفاهیم	شــروع	
می	شــود	و	این	دقیقاً	نقطه	عطفی	اســت	که	بســیاری	از	دانش	آموزان	ایرانی	
تمایلی	به	ادامه	مسیر	نداشته	و	یا	حوصله	پیگیری	مطلب	را	ندارند	و	بسیاری	
از	فرصت	های	یادگیری	را	از	دســت	می	دهنــد	و	مهم	تر	از	همه	فرصت	درک	
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ساختارهای	کلی	و	انواع	ارتباطات	مفاهیم	و	یادگیری	شبکه	ای	از	آن	ها	گرفته	
می	شــود	)ریحانی،	احمدی،	کرمی	زرنــدی،	1390(.	افزایش	زمان	تمرکز	و	
درگیری	با	مســئله	از	18	دقیقه	به	75	دقیقــه	از	تأثیرات	مهم	روش	آموزش	
هدایت	شدة	شــناختی	در	آموزش	ریاضی	اســت.	تفاوت	هایی	از	قبیل	جرئت	
درگیر	شدن	با	مسئله	و	اصرار	برای	حل	آن	و	حوصله	داشتن	برای	درگیر	شدن	
با	شــرایط	مختلف	مســئله	در	مدت	زمان	صرف	شده	برای	حل	مسئله	توسط	
دانش	آموزان	دو	گروه	مستتر	است.	تفسیر	پژوهشگر	از	تفاوت	نرخ	خودراهبری	
در	دو	گروه	این	اســت	که	دانش	آموزان	گروه	گواه	به	طور	متوسط	در	هر	۰/9	
دقیقــه	یک	بار	نیاز	به	راهنمایی	معلم	دارند	و	این	امر	برای	دانش	آموزان	گروه	
آزمایــش	در	هر	ســی	وهفت	و	نیم	دقیقه	یک	بار	اتفــاق	می	افتد.	تفاوت	زمان	
در	کمک	طلبی	از	معلم	نشــان	می	دهد	که	نرخ	خودراهبری	در	دانش	آموزان	
گروه	آزمایش	بســیار	باالتر	از	دانش	آموزان	گروه	گواه	است	و	این	نکته	بسیار	
قابل	تأمــل	و	نکته	کلیدی	این	پژوهش	اســت	که	تأثیر	آموزش	هدایت	شــدة	
شــناختی	بر	افزایش	زمان	خودراهبری	حل	مســئلة	ریاضی	دانش	آموزان	را	
نشــان	می	دهد.	این	نتایج	با	نتایج	پژوهش	های	هنریک	)2013(	و	اشــنرود	

)2016(	هم	راستا	و	مؤید	آنان	است.
میزان	تغییــر	میانگین	اضطراب	ریاضی	در	پیش	آزمون	و	پس	آزمون	برای	
گروه	های	گواه	و	آزمایش	به	ترتیب	6/69	و	13/88	واحد	است	که	نشان	می	دهد	
روش	هدایت	شدة	شناختی	بر	کاهش	اضطراب	ریاضی	مؤثر	است.	در	گروه	گواه	
که	به	روش	متداول	تدریس	شــدند،	نمره	اضطراب	بیشــتر	از	حد	متوسط	و	
باالســت.	اما	میانگین	نمره	اضطراب	در	گروه	آزمایش	که	به	روش	هدایت	شدة	
شــناختی	آموزش	دیدند،	در	حد	متوسط	است.	درمجموع	مطابق	تفاوت	های	
مشاهده	شــده،	یافته	های	این	پژوهش	نشان	داد	که	روش	آموزش	هدایت	شدة	
شــناختی	مبتنی	بر	فراشــناخت،	بر	ارتقاء	کیفیت	خودراهبری	در	یادگیری	
ریاضــی	و	همچنین	کاهــش	اضطراب	ریاضی	تأثیر	مثبــت	دارد	و	یافته	های	
این	پژوهش	با	تحقیقات	ســاهین	)2015(	و	موسکاردینی	)2014(	و	اشنرود	
)2016(،	موندی	)2016(	و	گواریرو	)2014(	و	سلیمانی	فرد	)1398(	مبنی	بر	
مؤثر	بودن	روش	هدایت	شــدة	شناختی	بر	افزایش	قابلیت	های	خودراهبری	در	
حل	مســئله	دانش	آموزان	همسو	و	مؤید	تحقیقات	بیان	شده	است	و	همچنین	
اطالعات	جداول	قبل	نشان	می	دهد	که	صرفاً	آموزش	مهارت	های	فراشناختی	
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بدون	تأکیــد	بر	روش	های	نویــن	تدریس	مانند	روش	آموزش	هدایت	شــدة	
شــناختی	نمی	تواند	تأثیر	قانع	کننده	ای	بر	ارتقاء	توانمندی	حل	مسئلة	ریاضی	
دانش	آموزان	داشته	باشــد	و	این	موضوع	وجه	تمایز	یافته	های	این	پژوهش	با	
پژوهش	های	قبلی	اســت.	از	محدودیت	های	این	پژوهش	عدم	امکان	برگزاری	
تعداد	جلســات	بیشتر	از	شــش	جلســه	برای	انجام	تدریس	ها	بود	که	انتظار	
می	رود	در	پژوهش	های	آینده	اعتبار	این	نتایج	با	برگزاری	تعداد	جلسات	بیشتر	
موردبررســی	قرار	گیرد	و	همچنین	در	این	پژوهش	جلســات	پیگیری	جهت	
بررســی	پایداری	مهارت	های	آموخته	شده	وجود	نداشت	و	این	امر	نیز	می	تواند	

در	پژوهش	های	آینده	موردنظر	باشد.
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