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چکیده
تحقيقات نشان میدهد مدلهای آموزشی بر مؤلفههای مربوط به يادگيری تأثير مثبت دارد .ازاينرو
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثير مدل آموزشی مک کارتی ،بر عملکرد حل مسئله و خودکارآمدی
رياضی دانشآموزان دختر پايهی هشتم انجام گرفت .طرح آزمايشی پيشآزمون و پسآزمون روی 50
دانشآموز دختر که بهصورت تصادفی از بين دانشآموزان دختر پايه هشتم در سال تحصيلی 15-14
بهصورت تصادفی پند مرحلهای انتخاب شدند و در دو گروه آزمايشی ( )n=75گروه گواه ()n=75
گمارده شدند .،در گروه آزمايشی مباحث رياضی در  1جلسهی  10دقيقهای با روش مک کارتی و در
گروه گواه با روش سنتی آموزش داده شد .برای گردآوری دادهها از آزمون رياضی و پرسشنامه
خودکارآمدی رياضی بهره گرفته شد .نتايج تحليل کوواريانس نشان داد ،بين عملکرد حل مسئله رياضی
گروههای آزمايش و کنترل تفاوت معنیداری وجود دارد ( .) F=20/332 ،p<0/05 ،η7= 0/25بين
نمره خودکارآمدی رياضی گروهها تفاوت معنیداری ديده میشود (.)F=21/161 ،p<0/05 ،η7 =0/26
عالوه بر اين ،نتايج حاکی از آن است که ميانگين نمرههای حل مسئلهی رياضی و خودکارآمدی رياضی
گروه آزمايشی بهطور معنیدار بيشتر از گروه گواه بود.

واژههای کلیدی :مدل آموزشی مک کارتی ،حل مسئلهی رياضی ،خودکارآمدی رياضی ،تحليل
کوواريانس
 استاد ،دانشگاه تبريز
 دانشيار ،دانشگاه تبريز
 دانشجوی دکترای روانشناسی تربيتی ،دانشگاه تبريز (نويسنده مسئول)
sarfnaz_bagheri@hotmail.com
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مقدمه
پيشرفتهای سريع و همهجانبهی علوم و فنّاوری و تحوالت عظيم اقتصادی و گسترش
بیسابقهی ارتباطات ،منجر به تحوالتی در صالحيتها و شايستگیهای موردنياز و متناسب با
دنيای متغير فعلی در دانشآموزان گشته است (قورچيان)1317 ،؛ بنابراين تربيت رسمی و
عمومی بايد زمينهساز کسب شايستگیهايی اجتماعی ،اخالقی و علمی باشد که متربيان بتوانند
بهصورت فعال در عرصههای مختلف حيات فردی ،خانوادگی و اجتماعی مداخله و مشارکت
کنند .پرورش چنين انسانهايی نيازمند تعليم و تربيت مبتنی بر توانايی استدالل ،آزادی انتخاب،
استقالل در تصميمگيری و مسئوليتپذيری دانشآموزان آن است (رضويه ،سيف و امامی.)1316 ،
رياضيات در رشد مهارتهای تفکر منطقی ،تفکر انتقادی و مهارتهای حل مسئله نقش
مهمی دارد( .کرستن ،جردن و فلوجو .)7005 ،1به گزارش رئيس مرکز سنجش آموزش و
پرورش در سال تحصيلی  13-17نتايج آزمون نهايی نشان میدهد که  %41دانشآموزان در
درس حسابان و  %45در رياضی سه مردود شدند( .عمادی )1313 ،بررسی روند عملکرد
دانشآموزان ايران در تيمز و پرلز  7011و مقايسهی آن با دورههای قبلی نشان میدهد که
عملکرد رياضی دانشآموزان ايران در دورهی راهنمايی (متوسطهی دوره اول) از وضع خوبی
برخوردار نيست .دانشآموزان ما در تحليل و استنباط مشکل دارند .ايران بهطور رسمی در 5
مطالعهی  TIMMSدر سالهای  7011 ،7002 ،7003 ،11 ،15شرکت کرده و در همهی
مطالعات جايگاه عملکرد رياضی دانشآموزان پايه هشتم ايران کمتر از متوسط جهانی است
(کريمی ،بخشعلیزاده ،کبيری؛  .)1313رتبهی ايران در تيمز  7011در بين  47کشور
شرکتکننده رتبهی  37است (مرکز مطالعات آموزش و پرورش.)1311 ،
مفهوم رياضی در ديدگاهها و رويکردهای نظری مختلفی تعريف شده است .آدامز)1115( 7
رياضيات را علم استدالل قياسی ،مورای )1166( 3روش تفکر نظاممند و بک ،1121( 4به نقل
از پامالی )1321 ،انتزاع واقعيات میداند .حل مسئلهی رياضی ،يک فعاليت پيچيدهی شناختی
است و موفقيت در آن عالوه بر اکتساب اصول ،مفاهيم و مهارتها بر آگاهی فرد از دانستهها
Gersten, Jordan, & Flojo
Adams
Murray
Back
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و ندانستههای خود و نحوهی استفاده از آنها وابسته است (اسکونفلد.)1115 ،1
درک و فهم رياضيات در موفقيت شغلی و مديريت امور روزمره نمود دارد .رياضی در
دورهی ابتدايی ،راهنمايی و دبيرستان مرکز نظمدهی برنامههای آموزشی است (بالوگ و
کوچاک .)7006 ،7يکی از معضالت امروز در آموزشوپرورش ،فقدان عالقه دانشآموزان به
يادگيری ،بهويژه در دروسی چون رياضی است (ضامنی و کاردان .)1311 ،ضعف در رياضی
يک مسئلهی عمومی و شايع در بين افراد است و از داليل احتمالی آن میتوان به آموزش
نادرست ،استفاده از آموزشهای صحيح در سالهای اوليه و دوره پيش دبستانی (باقری،
سپاسی ،شهنیييالق )1311 ،موانع روانشناختی و تصورات خيالی در مورد ماهيت رياضی
برشمرد (کالهه .)7001 ،3امروزه بزرگترين دغدغهی معلمان رياضی ضعف دانشآموزان در
حل مسئلههای رياضی و يا آموزش جبر در دورهی راهنمايی است (ريوروا .)7011 ،4نتايج
پژوهش جاکسون و ليفنگويل )1111( 5نشان میدهد آموزش نادرست رياضی باعث شده که
تنها  %2دانشآموزان از مهدکودک تا دانشگاه در مورد رياضی ديدگاه مثبت داشته باشند.
در اکثر مطالعات عملکرد قبلی عامل اساسی در يادگيری رياضی بشمار میرفت ولی در
سالهای اخير بحثهای زيادی در ارتباط با باورهای دانشآموزان دربارهی رياضيات وجود دارد.
به نظر محققان عملکرد قبلی و توانايی درک ،دو عنصر کليدی برای موفقيت در رياضيات
است (هاکت ،بتز ،اوهالوران و روماس1110 6؛ کمبل 2و هاکت .)1116 ،همچنين سازگاری
عاطفی و احساسات مثبت دانشآموزان يکی از عوامل مهم در انگيزه تحصيلی دانشآموزان
میباشد (آهنکوب .)1327 ،منظور از خودکارآمدی درک توانايی انجام تکاليف و اهداف تعيين
شده است (بندورا .)1112 ،1خودکارآمدی بهعنوان يک قضاوت شخصی تعريف شده است که
فرد از توانايیهای خود برای طراحی و پيگيری يک هدف آموزشی دارد (پانائورا و فليپ.)7003 ،1
Schoenfeld
Balog lu & Koçak
Kalhe
Riverva
Jackson & Leffingwell
Hackett, Betz, Ohalloran, & Romace
Campbell
Bandura
Panaoura & Philippue
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محققان به باور خودکارآمدی در پژوهشهای آموزشی توجه ويژه دارند و محققانی مانند
(بندورا1112 ،؛ پاجارس1116 ،1؛ پاجارس و شانک7006 ،7؛ يوشر 3و پاجارس)7006 ،
گزارش کردند که باور دانشآموزان برای رسيدن به اهداف موردنظر ،پيشرفت تحصيلی را
تحت تأثير قرار میدهد .پاجارس ( )7006معتقد است موفقيت در مدرسه در درجهی اول به
اعتمادبهنفس و باور خودکارآمدی بستگی دارد .همچنين شکست تحصيلی و کاهش عالقه به
مدرسه به دليل فقدان توانايی نيست بلکه به دليل خودکارآمدی پايين است .لنت ( )1111بين
باورهای خودکارآمدی و عملکرد رابطهی  0/31و معنیدار وجود دارد (رجبی.)1314 ،
در سالهای اخير به دنبال پيشرفتهای چشمگير در حوزهی پزشکی يکی از زمينههايی که
بر مفهوم يادگيری و آموزش تأثير میگذارد ،پژوهشهای مربوط به مغز است .مغز انسان دارای
قسمتهای گوناگونی است اما نظامهای آموزش سنتی و فعلی تنها در صد کوچکی از آن را
نشانه رفته است .اکنون آموزشهای مدرسهای بر جزئی باريک از مغز تمرکز دارند که در قسمت
چپ قشر مخ قرارگرفته و منزوی شدن قسمتهای خاص مغز ،همبستگی و انسجام نظاممند آن
را از ميان برده است .ندهرمان ( ،1111به نقل از حائریزاده و محمدحسين .)1310 ،هرگاه
آموزشهای کالسی متناسب با مغز دانشآموزان باشد بهاحتمالزياد دانشآموزان ،قادر به
يادگرفتن خواهند بود .شون کری )7005( 4مینويسد همانطور که بسياری از مردم چپدست يا
راستدست هستند ،اغلب آنها نيز يا نيمکره راست مغزشان و يا نيمکرهی چپ مغزشان فعال
است .امفون )1111( 5بيان میکند نظامهای آموزشی اساساً به افرادی که نيمکره چپ مغزشان
فعال است ،اختصاصيافته است .جنسن )7001( 6همکاری و ارتباط بين علوم زيستشناسی،
عصبشناسی ،روانشناسی شناختی و علوم تربيتی باعث میشود آموزش مؤثر به وجود آيد.
نتايج پژوهشهای کين جی و کين ر )1110( 2نشان میدهد که اطالعات بيشتر معلمان از
نحوهی يادگيری مغز به آنها کمک میکند تا بهطور اثربخش به دانشآموزان تدريس کنند.
Pajares
Shunk
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Shaun Kerry
Mfune
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1234567-

تأثیر مدل آموزشی مک کارتی بر عملکرد حل مسئلهی ریاضی و ...

61

پاترشيا ( )1317استدالل میکند ما بايد بر آموزش هر دونيم کره تأکيد داشته باشيم ،زيرا آنها
هميشه باهم کار میکنند .نيمکره چپ متن را پردازش میکند و نيمکره راست محيط را فراهم
میسازد .کين جی و کين ر ( )1110برنامهی درسی مبتنی بر مغز مرتبط بازندگی است .اهداف
برنامه ی درسی مبتنی بر مغز بايد باعث حفظ تماميت و کليت مغز شود و تحقق اهداف بايد
منجر به تغيير تصاوير ذهنی گردد .بهکارگيری شيوههای نوين در آموزش با استفاده از
پژوهشهای مربوط به مغز از عوامل بسيار مهم در پيشرفت تحصيلی و کاهش مشکالت
آموزشی است .مونتاگو )1116( 1با تأکيد ويژه بر حل مسئله معتقد است اگر معلم با نوين
پردازش اطالعات نزد دانشآموزان و فرايند فکری آنها آشنا نباشد ،نمیتواند بهدرستی
تدريس کند .اثربخشترين معلمان کسانی هستند که قادرند روشهای تدريس خود را تغيير
دهند و بر آنها مسلط باشند يعنی روش تدريس آنها انعطافپذير باشد (پيغمبر دوست،
 .)1313پژوهشهای انجامشده در رابطه با سبک يادگيری نشان دادهاند که اگر با توجه به
ترجيحات افراد در دريافت و پردازش اطالعات به آنها آموزش داده شود ،پيشرفت تحصيلی
آنها افزايش میيابد (مورای ،1166 ،اسپيرز ،1113 ،ستل ،1111 ،کالواس ،1114 ،بريو،1115 ،
سواليوان ،1112 ،الولين ،7007 ،به نقل از علیآبادی )1313 ،همچنين سازگار کردن مواد
آموزشی برای برآورد کردن نيازهای گوناگون يادگيری ،سودمند است .کافی است سبکهای
يادگيری را بشناسيم و مطالب الزم برای هر سبک را فراهم کنيم (پکر ،مراسيدوگلو و يالين.)7003 ،

يکی از روشهای نوين ياددهی و يادگيری بر اساس تئوری يادگيری مبتنی بر مغز ،مدل

آموزشی مک کارتی 2است .مک کارتی سيستم  4matرا در زمينهی آموزش ،روانشناسی و
مغز و اعصاب با ترکيب نظريههای ديويد کلب ،کارل يونگ ،ژان پياژه و جان ديويی ارائه داده
است (توماس و سوامی .)7014 ،3اين مدل آموزشی شيوهی تدريس تمام مغزی است که با
ترکيب چهار سبک يادگيری کلب و يادگيری مغز چپ و راست مدل آموزشی را در هشت گام
طراحی کرده است .مدل مک کارتی بهگونهای است که يادگيرندگان در طول چرخهی يادگيری
مکانهای موردعالقهی خود رادارند .مکانهايی که در آن بيشتر ياد میگيرند چرا که با سبک
يادگيری آنها انطباق دارد .هدف اين روش آن است تا تجاربی ايجاد کند که باعث شود
1- Montague
2- 4 Model Application Techniques
3- Thomas & Swami

62

مجلهی علومتربیتی دانشگاه شهید چمران

اهواز( ،دورهی ششم ،سال  ،42پاییز و زمستان  ،3169شمارهی )4

دانشآموزان برای يادگيری ،ارزش قائل شوند و بتوانند آن را به زندگی خود انطباق دهند (مک
کارتی.)7000 ،1
يکی از ويژگیهای اين مدل آن است که يادگيری را به زندگی واقعی ارتباط میدهد؛
بنابراين میتوانند در تحقق اهداف تعليم و تربيت مؤثر باشد .با توجه به ويژگیهای مدل
آموزشی مک کارتی همچنين مشکالت يادگيری و حل مسئلهی و خودکارآمدی در دانشآموزان
دختر که منجر به ترک تحصيل و ازدواجهای زودرس میشود و با توجه به ايجاد توانايی حل
مسائل بهعنوان يکی از اهداف آموزشوپرورش مسئله اين است آيا استفاده از اين روش
میتواند توانايی حل مسئله را در دانشآموزان دختر پايه هشتم افزايش دهد؟ آيا با استفاده از
اين مدل میتوان خودکارآمدی رياضی دانشآموزان دختر پايه هشتم را افزايش داد؟ در
صورت اثربخشی اين روش میتوان از اين شيوه برای ارتقاء جايگاه دانشآموزان ايرانی در
آزمونهای ملی و کمک به تحقق اهداف آموزش رياضی در دورهی اول متوسطه استفاده کرد.

پیشینهی پژوهشی
پژوهشهای زيادی در مورد مدل آموزشی مک کارتی در خارج از کشور انجام شده.
سانجستر و شولمن )7014( 7در پژوهش خود با  521دانشآموز و  31معلم که از اين مدل
استفاده کرده بودند ،مصاحبه انجام دادند و  %10از معلمان  %20از دانشآموزان اين روش را
مهيج توصيف کردند .آکتاس ،بيلگن )7014( 3در پژوهش خود نشان دادند که استفاده از روش
مک کارتی عملکرد تحصيلی و انگيزهی دانشآموزان را باالبرده و باعث میشود مطالب
لذتبخش باشد ،همچنين اين روش مشارکت و خودکارآمدی دانشآموزان را افزايش میدهد.
استفاده از  4matدر مقاطع ابتدايی و متوسطه باعث افزايش عملکرد تحصيلی و انگيزش
دانشآموزان میشود (بيلر و جودا1110 ،4؛ کارتی ،گرمين و ليپيت7007 ،5؛ ويلکرسون و
وايت )7013 ،6اين روش عملکرد رياضی و توانايی حل مسئله را ارتقا میدهد (سيزيوزکی،2
McCarthy
Sangster & Shulman
Aktas & Biligin
Blair & Judah
Germain & Lippitt
Wilkerson & White
Szewczyk
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7010؛ ليبرمن )7000 ،1بهبود در عملکرد علوم (بنررزا1115 ،7؛ يانگ و بوورز1112 ،3؛
ليسوسکی .)1111 ،4آموزش جبر بر اساس مدل مک کارتی در افزايش موفقيت دانشآموزان و
دستيابی به اهداف آموزشی موفقتر است (تاتار و ديکيسی7001 ،5؛ يوانگور و دکارتين7001 ،6؛
دميرکای7003 ،2،؛ پکر ،مراسيدوگلو و يالين7003 ،؛ کاگيل تای و توکدمير.)7004 ،1

هدف پژوهش
هدف اين پژوهش بررسی تأثير مدل آموزشی رياضی بر عملکرد حل مسئلهی رباضی و
خودکارآمدی رياضی دانشآموزان دختر پايه هشتم میباشد.

فرضیههای پژوهشی
آموزش رياضی با مدل مک کارتی بر عملکرد حل مسئلهی رياضی دانشآموزان دختر تأثير دارد
آموزش رياضی با مدل مک کارتی بر خودکارآمدی رياضی دانشآموزان دختر تاثير دارد.

روششناسی
روش پژوهش
اين پژوهش از لحاظ هدف ،تحقيق کاربردی و از لحاظ روش گردآوری دادهها نيمه
تجربی میباشد.
1O

X

´1O

 Rگروه آزمايشی

7O

-

´7O

 Rگروه شاهد

جامعه نمونه و روش نمونهگیری
جـامعهی آماری پژوهش حاضر شامل کليهی دانشآموزان پايه هشتم در سال تحصيلی
Lieberman
Benezra
Young & Bowers
Lisoskie
Tatar & Dikici
Uyangör & Dikkartın
Demirkaya
Çağıltay & Tokdemi

12345678-

69

مجلهی علومتربیتی دانشگاه شهید چمران

اهواز( ،دورهی ششم ،سال  ،42پاییز و زمستان  ،3169شمارهی )4

 14-13در تبريز هست .تعداد دانشآموزان پايه هشتم  10136و تعداد کالسها  307کالس
دخترانه هست .روش نمونهگيری تصادفی چندمرحلهای است .ابتدا از بين نواحی پنجگانهی
آموزشوپرورش ناحيه  5بهتصادف انتخاب شد و سپس از بين مدارس دخترانهی اين ناحيه
پنج مدرسهی دخترانه و از هر مدرسهی دخترانه  10دانشآموز پايه هشتم ( 50دانشآموز)
انتخاب شد .سپس يک گروه ( )75نفری از دانشآموزان بهطور تصادفی در گروه آزمايشی و
گروه ديگر ( )75بهعنوان گروه گواه ،جايگزين شد.

ابزارهای پژوهشی
آزمون حل مسئله ریاضی :در اين پژوهش عملکرد حل مسئلهی رياضی دانشآموزان بر
اساس محتوای کتاب رياضی پايه هشتم در دو فرم موازی برای پيشآزمون و پسآزمون تهيه
شد .آزمون دارای  40سؤال رياضی بود .اين سؤاالت بر اساس جدول مشخصات آزمون و
توسط سرگروه رياضی ناحيه  5تبريز تهيه شده است و دارای روايی محتوايی است .پايايی آن
از روی ضريب همبستگی دونيمه آزمون  0/10محاسبه گرديد.
پرسشنامهی خودکارآمدی ریاضی :اساس پرسشنامه خود کارآمدی رياضی توسط
شيرعلی پوراقدم يامچی ( )1311طراحیشده است .اين پرسشنامه بر اساس آموزههای بندورا
( ،1116به نقل از کمالی زاج )1314 ،درباره تشابه پرسشنامه خودکارآمدی با حوزه سنجش
عملکرد طراحیشده است .ظاهر اين پرسشنامه بر اساس مقياس پاراجس و ميلر)1115( 1
تنظيمشده است .بدين صورت که افراد ميزان توانائی خود را در هر گویِ با مقياس  11درجهای
که از صفر (اصالً نمیتوانم انجام دهم) تا ( 10کامالً میتوانم انجام دهم) عالمتگذاری
میکنند .در اين پژوهش پرسشنامهی خودکارآمدی از روی محتوای رياضی پايه هشتم و بر
اساس پرسشنامهی پوراقدم يامچی و بهرنگی ( )1311طراحی شد .اين آزمون دارای  40سؤال
بود .در اين پرسشنامه از دانشآموزان خواسته میشد بدون استفاده از قلم و کاغذ ميزان باور
خود را از توانايی برای پاسخ درست سؤال رياضی روی يک مقياس از صفرتا  10نشان دهند.
برای محاسبهی روايی پرسشنامه از روايی وابسته به مالک استفاده شد .برای تعيين ضريب
روايی بين نمرههای بهدستآمده از پرسشنامهی خودکارآمدی رياضی و نمرات رياضی آنان ضريب
1- Parajes & Miller
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همبستگی برقرار شد .به اين صورت که ابتدا از يک گروه  30نفری از دانشآموزان خواسته شد تا
به پرسشنامهی خودکارآمدی رياضی پاسخ دهند و بعد همان سؤاالت به دانشآموزان داده شد تا
اين بار پاسخ سوغات رياضی را به دست آورند سپس ضريب همبستگی بين نمرات پرسشنامهی
خودکارآمدی رياضی و نمرات رياضی آنها محاسبه شد .مقدار ضريب همبستگی  0/62به دست
آمد که در سطح  α=0/05معنیدار است .برای محاسبهی همسانی درونی پرسشنامهی خودکارآمدی
رياضی از آلفای کرونباخ استفاده شد .ضريب آلفای کرونباخ  0/11به دست آمد.

مدل آموزشی مک کارتی
در اين پژوهش گروه آزمايشی در  6هفته و  17جلسه مباحث رياضی پايه هشتم را بر
اساس مدل مک کارتی و گروه کنترل همان مباحث را به روش سنتی آموزش ديدند .در جدول
زير مراحل و الگوی آموزشی برای اعداد اول ارائهشده است.
مرحله
گام يک
اتصال

گام دو
شرکت

گام سوم
تصور
گام چهار
اطالعرسانی
گام پنجم
تمرين
گام ششم
گسترش

فعالیت

نوع

نیمکره
فعال

مثال

نمايش کليپ کوتاه رژهی ارتشی در
درگير کردن يادگيرنده در
تجربه  Q1نيمکرهی آرايشهای سطری و ستونی
نسبت
هدف :ايجاد عالقه
يادگيرنده است ربع اول راست رسم آرايش سطری و ستونی اعداد
به موضوع در
.
از يک تا 70
نمايش باعث ايجاد ارتباط دانش
آموزان با موضوع میشود .بعد از
يادگيرنده روی تجارب گام يک
تماشای کليپ در مورد اتفاقات فيلم
تأمل میکند.
 Q2نيمکرهی و نمايش بحث میشود .سپس معلم
اطالعات تحليل میشود.
ربع اول چپ از دانشآموزان میخواهد مواردی که
فعاليت مغز چپ مورد
ممکن است در چيدمانهای اعداد
عالقه است
اشتباه رخ دهد شناسايی کنند.
اعداد اول معرفی میشود .بهصورت
دانشآموز به روشهای غير کالمی
نيمکرهی داوطلبی دانشآموزان مثالهای مورد
مفاهيم را تصور يا تصوير میکند
Q2
راست نظر را در صفحهی فعاليتها به صورت
روشهايی مانند طراحی ،مدل
مدلسازی و نقشهها تکميل میکنند.
سازی و نقشههای ذهنی
آموزش روی طبقه بندی اعداد به
در اين مرحله يادگيرنده ،مفاهيم
نيمکرهی اول و مرکب انجام تکاليف مربوطه
و مهارتها را میآموزد .اين
Q2
چپ و روشهای شناسايی اعداد اول و
مرحله درک رابطهی مفهوم
روش غربال اراتستن
بازندگی از طريق فعاليت عينی
انجام تمرينات و ايجاد
ارائهی تمريناتی از اعداد ،مرتب و
 Q3نيم کرهی مقايسه کردن و خواندن آنها،
فرصتهايی برای استفاده از
چپ تشخيص اول و مرکب بودن اعداد
اطالعات جديد
نيمکرهی برای بسط و تعميم اشتباهات رايج در
در اين مرحله اطالعات جديد
به تجارب پيچيدهتر مانند يک Q3
راست اعداد اول را در يک ليست تهيه
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نوع

پروژه اعمال میشود .اين مرحله
شامل فعاليت گروهی است.
هرگونه خطا در اطالعات
گام هفتم
يادگيرنده کشف و اصالح
پااليش
صورت میگيرد
در اين مرحله يادگيرنده مطالب
گام هشتم يادگيری را با ديگران به اشتراک
تلفيق میگذارد .تمام دانش آموزان در
يادگيری درگير میشوند و
مسئوليت يادگيری را میپذيرند.

Q4

Q4

نیمکره
فعال

مثال

خواهند کرد.
در مورد اشتباهات خود بحث خواهد
کرد .بهعنوانمثال بعضی از دانشآموزان
فکر میکنند عدد  107اول است.
دانشآموزان برای فعاليت گروهی
نيمکرهی تقسيمبندی شده و روی مشخص
چپ کردن اشتباهات رايج و ارائهی مثال
برای تقويت ايدهشان کار خواهند کرد
طرح نهايی روی پوستر پياده میشود.
نيمکرهی نمايشگاه تشکيل و گروهها پوسترهای
راست همديگر را مطالعه میکنند .در انتها
سؤال ديگر طرح میشود.

روش تحلیل دادهها
در اين پژوهش جهت توصيف دادهها ميانگين و انحراف معيار گروههای آزمايشی و کنترل در
پيشآزمون و پسآزمون محاسبهشده و برای تحليل دادهها از روش تحليل کوواريانس استفاده شد.

یافتهها
در اين پژوهش جهت توصيف ،طبقهبندی ،تجزيهوتحليل دادههای بهدستآمده از آمار
توصيفی شامل ميانگين ،انحراف معيار و روش استنباطی شامل تحليل کوواريانس استفاده شد.
از کل جامعه دانشآموزان دختر پايه هشتم  50نفر انتخاب شد و بهصورت تصادفی در دو
گروه  75نفرِ تحت عنوانهای گروه آزمايشی و کنترل جايگزين شد.
جدول  .1ميانگين و انحراف معيار عملکرد حل مسئله و خودکارآمدی رياضی
آزمونها

کنترل

آزمایش

پيشآزمون عملکرد حل مسئلهی رياضی

X
1/77

SD
4/64

X
2/11

SD
3/16

پسآزمون عملکرد حل مسئلهی رياضی

16/37

3/11

17/04

3/72

پيشآزمون خودکارآمدی رياضی

30/16

11/70

36/67

15/71

پسآزمون خودکارآمدی رياضی

61/62

15/11

41/71

14/57
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نتايج جدول ( )1شاخصهای توصيفی پيشآزمون و پسآزمون عملکرد حل مسئلهی
رياضی و خودکار آمدی را در گروه آزمايشی و کنترل نشان میدهد .چنانکه مشاهده میگردد
ميانگين عملکرد حل مسئله رياضی در پيشآزمون برای گروه کنترل  2/11و برای گروه
آزمايش  1/77است همچنين مقادير عملکرد حل مسئله رياضی در پسآزمون برای گروه کنترل
 17/04و برای گروه آزمايشی  16/37است .در مورد متغير خودکارآمدی رياضی ،ميانگين
پيشآزمون در گروه کنترل برابر  36/67و در گروه آزمايش  30/16هست .همچنين مقادير
خودکارآمدی رياضی ميانگين پسآزمون در گروه کنترل برابر  41/71و در گروه آزمايش
 61/62است.
جهت بهرهگيری از روش تحليل کوواريانس پيش فرضهای همگنی رگرسيون آماری و
برابری واريانس خطای گروههای مطالعه موردبررسی قرار گرفت.
نتايج تحليل کوواريانس انجامشده بر روی نمره عملکرد حل مسئله رياضی در دو گروه
آزمايشی و کنترل در جدول ارائهشده است .در اين تحليل نمرههای پيشآزمون تحت کنترل
آماری قرارگرفته است؛ يعنی اثر نمرههای متغير همايند از روی نمره عملکرد حل مسئله
رياضی برداشته شده و سپس دو گروه بر اساس واريانس باقيمانده مقايسه میشوند .همانطور
که نتايج تحليل کوواريانس نشان میدهد بين نمره عملکرد حل مسئله رياضی گروه آزمايش و
کنترل تفاوت معناداری ديده میشود ( .)F=20/332 ،p<0/01مجذور اتا  0/25است؛ يعنی 25
درصد از واريانس نمره عملکرد حل مسئله رياضی مربوط به عضويت گروهی است.
جدول  .7نتايج تحليل کوواريانس دو گروه آزمايش و کنترل در عملکرد حل مسئله رياضی

گروه
پيشآزمون
خطا
کل

مجموع
مربعات
1406/531
161/162
461/133
10177/500

df
7
1
42
50

میانگین
مربعات
203/761
161/162
1/111

ضریب
F
20/332
16/111

سطح
معنیداری
0/000
0/000

مجذور
اتا
0/250
0/766

نتايج تحليل کوواريانس انجامشده بر روی نمره خودکارآمدی رياضی در دو گروه آزمايشی
و کنترل در جدول ( )6ارائهشده است در اين تحليل نمرههای پيشآزمون تحت کنترل آماری
قرارگرفته است؛ يعنی اثر نمرههای متغير همايند از روی نمره خودکارآمدی رياضی برداشته
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شده و سپس دو گروه بر اساس واريانس باقيمانده مقايسه میشوند .نتايج حاکی از آن است که
بين نمره خودکارآمدی رياضی گروه آزمايش و کنترل تفاوت معناداری ديده میشود
( .)F=21/161 ،p>0/05مجذور اتا  0/261است؛ يعنی  26درصد از واريانس نمره خودکارآمدی
رياضی مربوط به عضويت گروهی است.
جدول  .3نتايج تحليل کوواريانس دو گروه آزمايش و کنترل در نمره خودکارآمدی رياضی
گروه

مجموع
مربعات
37336/451

درجه
آزادی
7

میانگین
مربعات
16161/730

ضریب
F
21/161

سطح
معنیداری
0/000

مجذور
اتا
0/261

پيشآزمون

1341/014

1

1341/014

6/414

0/014

0/171

خطا
کل

1271/454
112722/214

42
50

706/131

بحث و نتیجهگیری
هدف اين مطالعه بررسی تأثير آموزش رياضی با مدل مک کارتی بر عملکرد رياضی و
خودکارآمدی رياضی دانشآموزان دختر پايه هشتم بود .در مقايسهی دو گروه از آزمودنیها
نتايج نشان دادند که آموزش بر اساس مدل مک کارتی موجب بهبود عملکرد حل مسئله
رياضی در دانشآموزان دختر پايه هشتم میشود.
نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهای (سيزيوزکی7010،؛ ليبرمن7000،؛ تاتار و ديکيسی،
7001؛ يوانگور و دکارتين7001 ،؛ دميرکای 7003؛ پکر ،مراسيدوگلو و يالين 7003؛ کاگيل تای
و توکدمير )7004 ،همسو است .آنها در مطالعات خود نشان دادند که آموزش بر اساس مدل
مک کارتی باعث افزايش عملکرد حل مسئلهی رياضی میشود .همچنين مدل مک کارتی در
دستيابی دانشآموزان به اهداف آموزشی موفقتر است .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش
ويلکرسون ( )7007و باورز ( )1112همسو نيست .پژوهش آنها تفاوت معنیدار بين گروهها در
سطح ترکيب و ارزيابی و عملکرد نشان نداده است.
در تبيين نتايج بهدستآمده بايد بيان کنيم تئوری يادگيری مبتنی بر مغز فرايند يادگيرنده
محور است که تماميت مغز را مورد استفاده قرار میدهد و اين حقيقت را پذيرفته که
دانشآموزان فعاالنه دانش خود را میسازند.
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همچنين پژوهشهای انجامشده در رابطه با سبکهای يادگيری نشان میدهد اگر با توجه به
ترجيحات افراد در دريافت و پردازش اطالعات به آنها آموزش داده شود ،پيشرفت تحصيلی آنها
افزايش میيابد (مورای ،1166 ،اسپيرز ،1113 ،ستل ،1111 ،کالواس ،1114 ،بريو ،1115 ،سواليوان،
 ،1112الولين ،7007 ،به نقل از علی آبادی .)1313 ،میتوان گفت مدل مک کارتی بهگونهای است
که يادگيرندگان در طول يادگيری مکانهای موردعالقهی خود رادارند ،مکانهايی که در آن بيشتر
ياد میگيرند .اين روش میتواند با ايجاد تجارب متنوع يادگيری ،آن را برای يادگيرندگان ارزشمند
سازد (مک کارتی .)7000 ،در اين چرخه معلم با حرکت در ربعهای يادگيری فعاليتهای مناسب
را برای دانشآموزان با سبکهای مختلف يادگيری را تدارک میبيند (مک کارتی ،مک کارتی،
 7003و 7006؛ بالون و سيزريناک .)7001 ،1در اين مدل معلمان تالش میکنند تا اهداف خود را
بهگونهای تنظيم کنند که ضمن احترام به تفاوتهای فردی دانشآموزان ،محيط بهگونهای
سازماندهی شود که آنها مفهوم را درک کنند (مک کارتی و مک کارتی.)7003 ،
توجه به تفاوتهای فردی و سبکهای يادگيری روی يادگيری تأثير دارد .تاتار و دکسی
( )7001و يانگور و اوز )7001( 7معتقدند اگر برنامههای آموزشی به سبک يادگيری
دانشآموزان توجه کند ،میتواند باعث موفقيت تحصيلی و ايجاد نگرش مثبت در آنها شود.
بلوم )1112( 3معتقد است پنج چيز باعث بهبود محيط يادگيری میشود اين عوامل شامل
عالقهی دانشآموز ،توجه دانشآموز به کار ،انگيزش پيشرفت ،اطالعات دانشآموز از اينکه به
راهحل خواهد رسيد با توجه به اين موارد مدل مک کارتی میتواند راهحل خوبی برای رسيدن
به يک محيط يادگيری منحصربهفرد باشد مک کارتی ( )7007معتقد است اين مدل زمانی
میتواند مفيد باشد که مهارتهای معلمان توسعهيافته و آموزشوپرورش به صورتی باشد که
ظرفيت استفاده از روشهای متنوع را داشته باشد .واگن و لی )1111( 4در پژوهش خود نشان داد
که اين مدل آموزشی برای دانشآموزان جذابتر است ولی معلمان روش سنتی را ترجيح میدهند.
با توجه به اينکه در کشور ما تغييرات آموزشی در محتوا و ساختار آموزشی صورت گرفته
است اما روشهای آموزشی معلمان تفاوت نکرده و برنامهای برای ايجاد تحول در مهارتهای
Ballone & Czerniak

Uyangör & Övez
Bloom
Vaughn & Lynn
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حرفهای و روشهای آن تدويننشده است به نظرمی رسد انجام پژوهش در مدلهای آموزشی
و بومی کردن اين الگوها با برنامههای آموزشی و محتوای آموزشی میتواند به تحقق اهداف
ترسيمشده در سند تحول آموزشوپرورش کمک کند.
يافتهی ديگر اين پژوهش نشان میدهد که آموزش با مدل مک کارتی خودکارآمدی
دانشآموزان دختر پايه هشتم را بهبود میبخشد .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهای
(بندورا و شانک1111 ،؛ دويک1125 ،1؛ کازدين1125 ،7؛ مک اولی ،1115 ،3مسی ،بالمينفلد،
هويلی1111 ،4؛ مچين بوم ،1121 ،5شانک )1115 ،همسو است .آنها در پژوهشهای خود
نشان دادند که با استفاده از روشهای آموزش میتوان خودکارآمدی را افزايش داد .همچنين
نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش اکتاس ،بيلگن ( )7014همسو است آنها در پژوهش خود نشان
دادند که استفاده از مدل آموزشی مک کارتی باعث افزايش خودکارآمدی دانشآموزان میشود.
به نظر میرسد مدل آموزشی مک کارتی باعث میشود تا دانشآموزان ارتباط بين تالش و
موفقيت را با استفاده از روش آموزش و تدريس درک کنند (گود و بروفی .)1114 ،6اين عمل
باعث افزايش تالش بيشتر آنها در انجام تکاليف میشود (بندورا .)1112 ،تالش آنها موجب
رسيدن به موفقيت میگردد با توجه به اينکه نتايج پژوهشها نشان میدهد بين باورهای
خودکارآمدی با پيشرفت رياضی رابطه دارد (پاجارس1116 ،؛ کبيری ،کيامنش و حجازی؛
)1315؛ بنابراين به نظر میرسد مدل مک کارتی بر ترجيحات عاطفی و هيجانی فرد در
يادگيری تأثير میگذارد و باعث افزايش انگيزه÷ ،پشتکار و تالش فرد در يادگيری میگردد و
اين عمل باعث بهبود عملکرد در دانشآموزان میشود ،وقتی دانشآموزان موفقيت را تجربه
میکنند ،اسنادهای علی آنها تغيير میکند و بين موفقيت و تالش ارتباط ايجاد میشود ،اين
امر باور فرد در مورد توانايیهايش برای موفقيت را تغيير داده و آن را افزايش میدهد.
طبق تحقيقات کلب )1114( 2تمرينات دارای ساختار ،شبيهسازی بازیها و مشاهدات
Dweck
Kazdin
McAuley
Meece, Blumenfeld, & Hoyle
Meichenbaum
Good & Brophy
Kolb
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بهعنوان ابزارهای قدرتمند در يادگيری هستند ،اين ابزارها باعث ايجاد تجارب شخصی برای
يادگيرنده میشوند ،تجارب شخصی موجب درک مطلب و درک مطلب تالش و پشتکار برای
رسيدن به موفقيت را افزايش داده و باعث تغيير باورهای فرد در يادگيری میشود.
محدوديت اصلی اين پژوهش انجام پژوهش فقط بر روی دانشآموزان دختر يک مقطع خاص
است و همينطور از ابزارهای خود گزارشی استفاده شده است .پژوهش روی دانشآموزان ناحيه
پنج صورت گرفته و به دليل منابع و امکانات محقق امکان انتخاب اعضا نمونه محدود بود .البته
اجرای اين مدل آموزشی وقتگير بوده و اجرای آن در ردهها برای همهی موضوعات درسی
محدوديتهای زمانی ايجاد میکند .منابع فارسی و پيشينهی تجربی در تحقيقات داخلی وجود
نداشت .بنابراين پيشنهاد میشود محققان پژوهشهايی را در ارتباط با اين مدل آموزشی برای
گروهها و پايههای مختلف تحصيلی و با موضوعات مختلف انجام دهند و در صورت مؤثر بودن به
شکل يک الگو و مدل آموزشی بومی شود .برای اين امر الزم است تا کتابهايی با عناوين اين الگو
و يادگيریهای مبتنی بر مغز تأليف و ترجمه شود .دورههای آموزشی در قالب کارگاهها اجرا شود تا
اثربخشی مدل مک کارتی بيشتر مورد بحث و بررسی قرار گيرد.
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