
 72/01/1315تاريخ دريافت مقاله: 
 03/07/1315تاريخ بررسی مقاله: 
 12/01/1315تاريخ پذيرش مقاله: 

ی علوم تربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز  مجله
 74ی ششم، سال  ، دوره1316ستان پاييز و زم

 11-101ص:  ، ص7ی  شماره
 
 

ی ریاضی و  تأثیر مدل آموزشی مک کارتی بر عملکرد حل مسئله

 دختر پایه هشتمآموزان  خودکارآمدی ریاضی دانش
 

 منصور بیرامی

 شهرام واحدی

 صرفناز باقری

 چکیده
رو  های مربوط به يادگيری تأثير مثبت دارد. ازاين های آموزشی بر مؤلفه دهد مدل تحقيقات نشان می

ه و خودکارآمدی منظور بررسی تأثير مدل آموزشی مک کارتی، بر عملکرد حل مسئل پژوهش حاضر به
 50آزمون روی  آزمون و پس ی هشتم انجام گرفت. طرح آزمايشی پيش آموزان دختر پايه رياضی دانش

 15-14آموزان دختر پايه هشتم در سال تحصيلی  صورت تصادفی از بين دانش آموز دختر که به دانش
( =75nگروه گواه ) (=75nای انتخاب شدند و در دو گروه آزمايشی ) صورت تصادفی پند مرحله به

ای با روش مک کارتی و در  دقيقه 10ی  جلسه 1گمارده شدند،. در گروه آزمايشی مباحث رياضی در 
ها از آزمون رياضی و پرسشنامه  برای گردآوری داده گروه گواه با روش سنتی آموزش داده شد.

عملکرد حل مسئله رياضی  بينخودکارآمدی رياضی بهره گرفته شد. نتايج تحليل کوواريانس نشان داد، 
 =25/0داری وجود دارد ) های آزمايش و کنترل تفاوت معنی گروه

7
η، 05/0p< ،332/20 F= .) بين

 (.=7η، 05/0p<، 161/21F =26/0شود ) داری ديده می ها تفاوت معنی نمره خودکارآمدی رياضی گروه
ی رياضی و خودکارآمدی رياضی  های حل مسئله ن نمرهعالوه بر اين، نتايج حاکی از آن است که ميانگي

 دار بيشتر از گروه گواه بود. طور معنی گروه آزمايشی به
 

ی رياضی، خودکارآمدی رياضی، تحليل  مدل آموزشی مک کارتی، حل مسئله :یکلیدهای  واژه

 کوواريانس

                                                      
  دانشگاه تبريز ،استاد 

  دانشگاه تبريز ،دانشيار 

  نويسنده مسئول( شناسی تربيتی، دانشگاه تبريز دانشجوی دکترای روان( 
sarfnaz_bagheri@hotmail.com 
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 مقدمه
قتصادی و گسترش ی علوم و فنّاوری و تحوالت عظيم ا جانبه های سريع و همه پيشرفت

های موردنياز و متناسب با  ها و شايستگی ی ارتباطات، منجر به تحوالتی در صالحيت سابقه بی

تربيت رسمی و  (؛ بنابراين1317است )قورچيان، گشته آموزان  دنيای متغير فعلی در دانش

بتوانند  هايی اجتماعی، اخالقی و علمی باشد که متربيان ساز کسب شايستگی عمومی بايد زمينه

های مختلف حيات فردی، خانوادگی و اجتماعی مداخله و مشارکت  صورت فعال در عرصه به

هايی نيازمند تعليم و تربيت مبتنی بر توانايی استدالل، آزادی انتخاب،  کنند. پرورش چنين انسان

 (.1316رضويه، سيف و امامی، ) آموزان آن است پذيری دانش گيری و مسئوليت استقالل در تصميم

های حل مسئله نقش  های تفکر منطقی، تفکر انتقادی و مهارت رياضيات در رشد مهارت

 و  (. به گزارش رئيس مرکز سنجش آموزش7005، 1فلوجو و کرستن، جردنمهمی دارد. )

در آموزان  % دانش41دهد که  نتايج آزمون نهايی نشان می 13-17پرورش در سال تحصيلی 

روند عملکرد  بررسی (1313)عمادی، ی سه مردود شدند. % در رياض45درس حسابان و 

دهد که  های قبلی نشان می ی آن با دوره و مقايسه 7011ايران در تيمز و پرلز آموزان  دانش

ی دوره اول( از وضع خوبی  ی راهنمايی )متوسطه ايران در دورهآموزان  عملکرد رياضی دانش

 5طور رسمی در  ايران به .دارند  استنباط مشکلما در تحليل و آموزان  برخوردار نيست. دانش

ی  شرکت کرده و در همه 7011، 7002، 7003، 11، 15های  در سال TIMMSی  مطالعه

پايه هشتم ايران کمتر از متوسط جهانی است آموزان  مطالعات جايگاه عملکرد رياضی دانش

کشور  47بين در  7011تيمز  ايران در ی . رتبه(1313زاده، کبيری؛  ، بخشعلی)کريمی

 (.1311)مرکز مطالعات آموزش و پرورش، ست ا 37ی  کننده رتبه شرکت

 (1115) 7. آدامزشده است  ها و رويکردهای نظری مختلفی تعريف مفهوم رياضی در ديدگاه

، به نقل 1121) 4بکمند و  تفکر نظام ( روش1166) 3قياسی، مورایرياضيات را علم استدالل 

ی شناختی  ی رياضی، يک فعاليت پيچيده داند. حل مسئله واقعيات می انتزاع (1321 پامالی، از 

 ها  ها بر آگاهی فرد از دانسته است و موفقيت در آن عالوه بر اکتساب اصول، مفاهيم و مهارت
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 (.1115، 1ونفلداسکاست )ها وابسته  ی استفاده از آن های خود و نحوه و ندانسته

شغلی و مديريت امور روزمره نمود دارد. رياضی در  درک و فهم رياضيات در موفقيت

و  )بالوگهای آموزشی است  ی برنامهده ی ابتدايی، راهنمايی و دبيرستان مرکز نظم دوره

به وزان آم وپرورش، فقدان عالقه دانش (. يکی از معضالت امروز در آموزش7006، 7کوچاک

 (. ضعف در رياضی1311اردان، است )ضامنی و کويژه در دروسی چون رياضی  يادگيری، به

توان به آموزش  ی عمومی و شايع در بين افراد است و از داليل احتمالی آن می يک مسئله

)باقری،  های اوليه و دوره پيش دبستانی های صحيح در سال استفاده از آموزش نادرست،

رياضی  شناختی و تصورات خيالی در مورد ماهيت موانع روان (1311، ييالق سپاسی، شهنی

در آموزان  ی معلمان رياضی ضعف دانش دغدغه ترين (. امروزه بزرگ7001، 3کالههبرشمرد )

 (. نتايج7011، 4)ريوروااست ی راهنمايی  های رياضی و يا آموزش جبر در دوره حل مسئله

دهد آموزش نادرست رياضی باعث شده که  نشان می (1111) 5ليفنگويل جاکسون وپژوهش 

 از مهدکودک تا دانشگاه در مورد رياضی ديدگاه مثبت داشته باشند.موزان آ دانش %2تنها 

رفت ولی در  در اکثر مطالعات عملکرد قبلی عامل اساسی در يادگيری رياضی بشمار می

وجود دارد.  ی رياضيات آموزان درباره های زيادی در ارتباط با باورهای دانش های اخير بحث سال

و توانايی درک، دو عنصر کليدی برای موفقيت در رياضيات  به نظر محققان عملکرد قبلی

همچنين سازگاری   (.1116 ،هاکت و 2؛ کمبل1110 6روماس و ن)هاکت، بتز، اوهالورااست 

آموزان  آموزان يکی از عوامل مهم در انگيزه تحصيلی دانش عاطفی و احساسات مثبت دانش

 ک توانايی انجام تکاليف و اهداف تعيينودکارآمدی درمنظور از خ(. 1327)آهنکوب، باشد  می

شده است که   عنوان يک قضاوت شخصی تعريف خودکارآمدی به (.1112 ،1بندورا)است شده  

 (.7003، 1فليپ و ورائ)پاناهدف آموزشی دارد  های خود برای طراحی و پيگيری يک فرد از توانايی
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ژه دارند و محققانی مانند های آموزشی توجه وي محققان به باور خودکارآمدی در پژوهش

( 7006 ،پاجارس و 3يوشر؛ 7006 ،7شانک و پاجارس؛ 1116 ،1پاجارس؛ 1112)بندورا، 

برای رسيدن به اهداف موردنظر، پيشرفت تحصيلی را آموزان  گزارش کردند که باور دانش

 ی اول به است موفقيت در مدرسه در درجه معتقد (7006پاجارس ). دهد تحت تأثير قرار می

همچنين شکست تحصيلی و کاهش عالقه به  .نفس و باور خودکارآمدی بستگی دارد اعتمادبه

بين  (1111لنت )مدرسه به دليل فقدان توانايی نيست بلکه به دليل خودکارآمدی پايين است. 

  (.1314)رجبی، دار وجود دارد  و معنی 31/0ی  باورهای خودکارآمدی و عملکرد رابطه

هايی که  ی پزشکی يکی از زمينه های چشمگير در حوزه ه دنبال پيشرفتهای اخير ب در سال

های مربوط به مغز است. مغز انسان دارای  گذارد، پژوهش بر مفهوم يادگيری و آموزش تأثير می

های آموزش سنتی و فعلی تنها در صد کوچکی از آن را  های گوناگونی است اما نظام قسمت

ای بر جزئی باريک از مغز تمرکز دارند که در قسمت  ای مدرسهه نشانه رفته است. اکنون آموزش

مند آن  های خاص مغز، همبستگی و انسجام نظام چپ قشر مخ قرارگرفته و منزوی شدن قسمت

هرگاه  .(1310زاده و محمدحسين،  ، به نقل از حائری1111) . ندهرمانرا از ميان برده است

آموزان، قادر به  زياد دانش احتمال ان باشد بهآموز های کالسی متناسب با مغز دانش آموزش

دست يا  طور که بسياری از مردم چپ همان نويسد ( می7005) 4شون کری .يادگرفتن خواهند بود

ی چپ مغزشان فعال  کره کره راست مغزشان و يا نيم ها نيز يا نيم دست هستند، اغلب آن راست

کره چپ مغزشان  ی اساساً به افرادی که نيمهای آموزش نظام کند ( بيان می1111) 5. امفوناست

شناسی،  ( همکاری و ارتباط بين علوم زيست7001) 6جنسنيافته است.  فعال است، اختصاص

 شود آموزش مؤثر به وجود آيد. شناسی شناختی و علوم تربيتی باعث می شناسی، روان عصب

2کين ر و کين جیهای  نتايج پژوهش
ات بيشتر معلمان از دهد که اطالع نشان می (1110) 

تدريس کنند. آموزان  طور اثربخش به دانش کند تا به ها کمک می ی يادگيری مغز به آن نحوه
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2-  Shunk 
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ها  کند ما بايد بر آموزش هر دونيم کره تأکيد داشته باشيم، زيرا آن می ( استدالل1317پاترشيا )

راست محيط را فراهم  کره کند و نيم کنند. نيمکره چپ متن را پردازش می هميشه باهم کار می

درسی مبتنی بر مغز مرتبط بازندگی است. اهداف  ی برنامه (1110) جی و کين ر کين. سازد می

ی درسی مبتنی بر مغز بايد باعث حفظ تماميت و کليت مغز شود و تحقق اهداف بايد  برنامه

فاده از های نوين در آموزش با است کارگيری شيوه منجر به تغيير تصاوير ذهنی گردد. به

های مربوط به مغز از عوامل بسيار مهم در پيشرفت تحصيلی و کاهش مشکالت  پژوهش

بر حل مسئله معتقد است اگر معلم با نوين   با تأکيد ويژه (1116) 1مونتاگو .آموزشی است

درستی  تواند به ها آشنا نباشد، نمی و فرايند فکری آنآموزان  پردازش اطالعات نزد دانش

های تدريس خود را تغيير  ترين معلمان کسانی هستند که قادرند روش اثربخشتدريس کند. 

)پيغمبر دوست، پذير باشد  ها انعطاف ها مسلط باشند يعنی روش تدريس آن دهند و بر آن

توجه به  اند که اگر با شده در رابطه با سبک يادگيری نشان داده های انجام (. پژوهش1313

ها آموزش داده شود، پيشرفت تحصيلی  پردازش اطالعات به آنترجيحات افراد در دريافت و 

 ،1115بريو، ، 1114، کالواس ،1111ستل،  ،1113اسپيرز،  ،1166مورای، يابد ) ها افزايش می آن

همچنين سازگار کردن مواد ( 1313آبادی،  به نقل از علی ،7007الولين،  ،1112سواليوان، 

های  است سبک کافی .ستا ، سودمنداگون يادگيریآموزشی برای برآورد کردن نيازهای گون

 .(7003، و يالين مراسيدوگلو کر،)پيادگيری را بشناسيم و مطالب الزم برای هر سبک را فراهم کنيم 

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

شناسی و  ی آموزش، روان زمينه دررا  4matاست. مک کارتی سيستم  2آموزشی مک کارتی

ارائه داده  ديويد کلب، کارل يونگ، ژان پياژه و جان ديويیهای  مغز و اعصاب با ترکيب نظريه

ی تدريس تمام مغزی است که با  (. اين مدل آموزشی شيوه7014، 3)توماس و سوامیاست 

ا در هشت گام ترکيب چهار سبک يادگيری کلب و يادگيری مغز چپ و راست مدل آموزشی ر

ی يادگيری  ای است که يادگيرندگان در طول چرخه گونه طراحی کرده است. مدل مک کارتی به

که با سبک  گيرند چرا هايی که در آن بيشتر ياد می ی خود رادارند. مکان های موردعالقه مکان

د ها انطباق دارد. هدف اين روش آن است تا تجاربی ايجاد کند که باعث شو يادگيری آن

                                                      
1-  Montague 

2-  4 Model Application Techniques 

3-  Thomas & Swami 
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دهند )مک برای يادگيری، ارزش قائل شوند و بتوانند آن را به زندگی خود انطباق آموزان  دانش

 (.7000، 1کارتی

دهد؛  های اين مدل آن است که يادگيری را به زندگی واقعی ارتباط می يکی از ويژگی

ی مدل ها توانند در تحقق اهداف تعليم و تربيت مؤثر باشد. با توجه به ويژگی بنابراين می

 آموزان ی و خودکارآمدی در دانش آموزشی مک کارتی همچنين مشکالت يادگيری و حل مسئله

شود و با توجه به ايجاد توانايی حل  های زودرس می دختر که منجر به ترک تحصيل و ازدواج

وپرورش مسئله اين است آيا استفاده از اين روش  عنوان يکی از اهداف آموزش مسائل به

دختر پايه هشتم افزايش دهد؟ آيا با استفاده از آموزان  انايی حل مسئله را در دانشتواند تو می

دختر پايه هشتم را افزايش داد؟ در آموزان  توان خودکارآمدی رياضی دانش اين مدل می

ايرانی در آموزان  توان از اين شيوه برای ارتقاء جايگاه دانش صورت اثربخشی اين روش می

 ی اول متوسطه استفاده کرد. ک به تحقق اهداف آموزش رياضی در دورههای ملی و کم آزمون
 

 ی پژوهشی پیشینه
شده.   های زيادی در مورد مدل آموزشی مک کارتی در خارج از کشور انجام پژوهش

معلم که از اين مدل  31آموز و  دانش 521( در پژوهش خود با 7014) 7سانجستر و شولمن

آموزان اين روش را  از دانش %20از معلمان  %10انجام دادند و استفاده کرده بودند، مصاحبه 

( در پژوهش خود نشان دادند که استفاده از روش 7014) 3مهيج توصيف کردند. آکتاس، بيلگن

شود مطالب  آموزان را باالبرده و باعث می ی دانش مک کارتی عملکرد تحصيلی و انگيزه

دهد.  آموزان را افزايش می ودکارآمدی دانشهمچنين اين روش مشارکت و خ ،بخش باشد لذت

در مقاطع ابتدايی و متوسطه باعث افزايش عملکرد تحصيلی و انگيزش  4matاستفاده از 

ويلکرسون و  ؛7007، 5، گرمين و ليپيتکارتی ؛1110، 4داوج شود )بيلر و آموزان می دانش

، 2دهد )سيزيوزکی قا می( اين روش عملکرد رياضی و توانايی حل مسئله را ارت7013 ،6وايت

                                                      
1-  McCarthy 

2-  Sangster & Shulman 

3-  Aktas & Biligin 

4-  Blair & Judah 

5-  Germain & Lippitt 

6-  Wilkerson & White 

7-  Szewczyk 
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 ؛1112 ،3بوورز و يانگ؛ 1115، 7( بهبود در عملکرد علوم )بنررزا7000، 1ليبرمن ؛7010

و آموزان  (. آموزش جبر بر اساس مدل مک کارتی در افزايش موفقيت دانش1111 ،4کیسليسو

؛ 7001، 6ندکارتي و ؛ يوانگور7001 ،5سیيکيد و تر است )تاتار آموزشی موفقدستيابی به اهداف 

 (.7004، 1توکدمير و کاگيل تای ؛7003، و يالين ؛ پکر، مراسيدوگلو7003، 2دميرکای،
 

 هدف پژوهش
ی رباضی و  ثير مدل آموزشی رياضی بر عملکرد حل مسئلهأهدف اين پژوهش بررسی ت

 باشد. می دختر پايه هشتمآموزان  ارآمدی رياضی دانشکخود
 

 های پژوهشی فرضیه
 ثير داردأآموزان دختر ت ی رياضی دانش مدل مک کارتی بر عملکرد حل مسئلهآموزش رياضی با 

 دختر تاثير دارد.آموزان  آموزش رياضی با مدل مک کارتی بر خودکارآمدی رياضی دانش
 

 شناسی روش
 روش پژوهش

ها نيمه  اين پژوهش از لحاظ هدف، تحقيق کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده

  باشد. می تجربی

O1 X O´1 R گروه آزمايشی 

O7 - O´7 R گروه شاهد 
 

 گیری جامعه نمونه و روش نمونه

 آموزان پايه هشتم در سال تحصيلی  ی دانش ی آماری پژوهش حاضر شامل کليه جـامعه
 

                                                      
1-  Lieberman 

2-  Benezra 

3-  Young & Bowers  

4-  Lisoskie 

5-  Tatar & Dikici 

6-  Uyangör & Dikkartın 

7-  Demirkaya 

8-  Çağıltay & Tokdemi 
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کالس  307ها  و تعداد کالس 10136پايه هشتم آموزان  تعداد دانش در تبريز هست. 13-14

ی  گانه ای است. ابتدا از بين نواحی پنج ی تصادفی چندمرحلهگير دخترانه هست. روش نمونه

ی اين ناحيه  تصادف انتخاب شد و سپس از بين مدارس دخترانه به 5وپرورش ناحيه  آموزش

آموز(  دانش 50آموز پايه هشتم ) دانش 10ی دخترانه  ی دخترانه و از هر مدرسه پنج مدرسه

طور تصادفی در گروه آزمايشی و  بهآموزان  ش( نفری از دان75انتخاب شد. سپس يک گروه )

 عنوان گروه گواه، جايگزين شد. ( به75گروه ديگر )
 

 ابزارهای پژوهشی
بر آموزان  ی رياضی دانش : در اين پژوهش عملکرد حل مسئلهآزمون حل مسئله ریاضی

يه آزمون ته آزمون و پس اساس محتوای کتاب رياضی پايه هشتم در دو فرم موازی برای پيش

سؤال رياضی بود. اين سؤاالت بر اساس جدول مشخصات آزمون و  40شد. آزمون دارای 

شده است و دارای روايی محتوايی است. پايايی آن  تبريز تهيه  5توسط سرگروه رياضی ناحيه 

 محاسبه گرديد. 10/0ضريب همبستگی دونيمه آزمون  از روی

خود کارآمدی رياضی توسط اساس پرسشنامه  ی خودکارآمدی ریاضی: نامه پرسش

بندورا های  پرسشنامه بر اساس آموزه شده است. اين ( طراحی1311شيرعلی پوراقدم يامچی )

درباره تشابه پرسشنامه خودکارآمدی با حوزه سنجش  (1314، به نقل از کمالی زاج، 1116)

 (1115) 1و ميلر جسراپاشده است. ظاهر اين پرسشنامه بر اساس مقياس  عملکرد طراحی

ای  درجه 11صورت که افراد ميزان توانائی خود را در هر گویِ با مقياس  شده است. بدين تنظيم

گذاری  توانم انجام دهم( عالمت )کامالً می 10توانم انجام دهم( تا  که از صفر )اصالً نمی

ی خودکارآمدی از روی محتوای رياضی پايه هشتم و بر  کنند. در اين پژوهش پرسشنامه می

سؤال  40( طراحی شد. اين آزمون دارای 1311) و بهرنگی ی پوراقدم يامچی س پرسشنامهاسا

شد بدون استفاده از قلم و کاغذ ميزان باور  خواسته میآموزان  بود. در اين پرسشنامه از دانش

 نشان دهند. 10خود را از توانايی برای پاسخ درست سؤال رياضی روی يک مقياس از صفرتا 

ی روايی پرسشنامه از روايی وابسته به مالک استفاده شد. برای تعيين ضريب  برای محاسبه

ی خودکارآمدی رياضی و نمرات رياضی آنان ضريب  آمده از پرسشنامه دست های به روايی بين نمره

                                                      
1-  Parajes & Miller 
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آموزان خواسته شد تا  نفری از دانش 30همبستگی برقرار شد. به اين صورت که ابتدا از يک گروه 

آموزان داده شد تا  خودکارآمدی رياضی پاسخ دهند و بعد همان سؤاالت به دانشی  به پرسشنامه

ی  اين بار پاسخ سوغات رياضی را به دست آورند سپس ضريب همبستگی بين نمرات پرسشنامه

به دست  62/0ها محاسبه شد. مقدار ضريب همبستگی  خودکارآمدی رياضی و نمرات رياضی آن

ی خودکارآمدی  ی همسانی درونی پرسشنامه ار است. برای محاسبهد معنی α=05/0آمد که در سطح 

 به دست آمد. 11/0رياضی از آلفای کرونباخ استفاده شد. ضريب آلفای کرونباخ 
 

 مدل آموزشی مک کارتی

جلسه مباحث رياضی پايه هشتم را بر  17هفته و  6در اين پژوهش گروه آزمايشی در 

ان مباحث را به روش سنتی آموزش ديدند. در جدول اساس مدل مک کارتی و گروه کنترل هم

 شده است. زير مراحل و الگوی آموزشی برای اعداد اول ارائه
 

 کره نیم نوع فعالیت مرحله
 مثال فعال

گام يک 
 اتصال

 درگير کردن يادگيرنده در تجربه
 هدف: ايجاد عالقه نسبت

 .به موضوع در يادگيرنده است

Q1 
 ربع اول

 ی کره نيم
 راست

ی ارتشی در  مايش کليپ کوتاه رژهن
 های سطری و ستونی آرايش

رسم آرايش سطری و ستونی اعداد 
 70از يک تا 

گام دو 
 شرکت

يادگيرنده روی تجارب گام يک 
 کند. تأمل می

 شود. اطالعات تحليل می
 فعاليت مغز چپ مورد

 عالقه است

Q2 
 ربع اول

 ی کره نيم
 چپ

 نمايش باعث ايجاد ارتباط دانش
شود. بعد از  زان با موضوع میآمو 

تماشای کليپ در مورد اتفاقات فيلم 
شود. سپس معلم  و نمايش بحث می

خواهد مواردی که  آموزان می از دانش
های اعداد  ممکن است در چيدمان

 شناسايی کنند. اشتباه رخ دهد

گام سوم 
 تصور

کالمی  های غير آموز به روش دانش
 کند مفاهيم را تصور يا تصوير می

 هايی مانند طراحی، مدل روش
 های ذهنی سازی و نقشه 

Q2 
 ی کره نيم

 راست

صورت  شود. به اعداد اول معرفی می
 های مورد مثالآموزان  داوطلبی دانش
صورت   ها به ی فعاليت نظر را در صفحه

 کنند. ها تکميل می سازی و نقشه مدل

گام چهار 
 رسانی اطالع

در اين مرحله يادگيرنده، مفاهيم 
آموزد. اين  ها را می و مهارت

ی مفهوم  مرحله درک رابطه
 بازندگی از طريق فعاليت عينی

Q2 
 ی کره نيم

 چپ

آموزش روی طبقه بندی اعداد به 
اول و مرکب انجام تکاليف مربوطه 
و روشهای شناسايی اعداد اول و 

 روش غربال اراتستن

 گام پنجم
 تمرين

انجام تمرينات و ايجاد 
استفاده از هايی برای  فرصت

 اطالعات جديد
Q3 

 ی نيم کره
 چپ

ی تمريناتی از اعداد، مرتب و  ارائه
ها،  مقايسه کردن و خواندن آن

 تشخيص اول و مرکب بودن اعداد
گام ششم 
 گسترش

در اين مرحله اطالعات جديد 
 Q3تر مانند يک  به تجارب پيچيده

 ی کره يمن
 راست

برای بسط و تعميم اشتباهات رايج در 
اعداد اول را در يک ليست تهيه 
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 کره نیم نوع فعالیت مرحله
 مثال فعال

شود. اين مرحله  پروژه اعمال می
 شامل فعاليت گروهی است.

 خواهند کرد.
در مورد اشتباهات خود بحث خواهد 

آموزان  مثال بعضی از دانش عنوان کرد. به
 اول است. 107کنند عدد  فکر می

 گام هفتم
 پااليش

هرگونه خطا در اطالعات 
يادگيرنده کشف و اصالح 

 گيرد صورت می
Q4 

 ی کره نيم
 چپ

آموزان برای فعاليت گروهی  دانش
بندی شده و روی مشخص  تقسيم

ی مثال  کردن اشتباهات رايج و ارائه
 شان کار خواهند کرد برای تقويت ايده

 گام هشتم
 تلفيق

در اين مرحله يادگيرنده مطالب 
يادگيری را با ديگران به اشتراک 

در آموزان   گذارد. تمام دانش می
شوند و  دگيری درگير میيا

 پذيرند. مسئوليت يادگيری را می

Q4 
 ی کره نيم

 راست

شود.  طرح نهايی روی پوستر پياده می
ها پوسترهای  نمايشگاه تشکيل و گروه
کنند. در انتها  همديگر را مطالعه می

 .شود سؤال ديگر طرح می

 

 ها روش تحلیل داده
های آزمايشی و کنترل در  انحراف معيار گروهها ميانگين و  در اين پژوهش جهت توصيف داده

 ها از روش تحليل کوواريانس استفاده شد. شده و برای تحليل داده آزمون محاسبه آزمون و پس پيش
 

 ها یافته
آمده از آمار  دست های به وتحليل داده بندی، تجزيه در اين پژوهش جهت توصيف، طبقه

استنباطی شامل تحليل کوواريانس استفاده شد. توصيفی شامل ميانگين، انحراف معيار و روش 

صورت تصادفی در دو  نفر انتخاب شد و به 50دختر پايه هشتم آموزان  از کل جامعه دانش

 های گروه آزمايشی و کنترل جايگزين شد. نفرِ تحت عنوان 75گروه 
 

 کرد حل مسئله و خودکارآمدی رياضیميانگين و انحراف معيار عمل . 1جدول 

 زمایشآ کنترل
 ها آزمون

SD X SD X 

 ی رياضی آزمون عملکرد حل مسئله پيش 77/1 64/4 11/2 16/3

 ی رياضی آزمون عملکرد حل مسئله پس 37/16 11/3 04/17 72/3

 آزمون خودکارآمدی رياضی پيش 16/30 70/11 67/36 71/15

 آزمون خودکارآمدی رياضی پس 62/61 11/15 71/41 57/14
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ی  آزمون عملکرد حل مسئله آزمون و پس های توصيفی پيش ( شاخص1نتايج جدول )

گردد  که مشاهده می دهد. چنان رياضی و خودکار آمدی را در گروه آزمايشی و کنترل نشان می

و برای گروه  11/2آزمون برای گروه کنترل  ميانگين عملکرد حل مسئله رياضی در پيش

آزمون برای گروه کنترل  مسئله رياضی در پساست همچنين مقادير عملکرد حل  77/1آزمايش 

است. در مورد متغير خودکارآمدی رياضی، ميانگين  37/16و برای گروه آزمايشی  04/17

هست. همچنين مقادير  16/30و در گروه آزمايش  67/36آزمون در گروه کنترل برابر  پيش

در گروه آزمايش  و 71/41آزمون در گروه کنترل برابر  خودکارآمدی رياضی ميانگين پس

 است. 62/61

گيری از روش تحليل کوواريانس پيش فرضهای همگنی رگرسيون آماری و  جهت بهره

 های مطالعه موردبررسی قرار گرفت. برابری واريانس خطای گروه

شده بر روی نمره عملکرد حل مسئله رياضی در دو گروه  نتايج تحليل کوواريانس انجام

آزمون تحت کنترل های پيششده است. در اين تحليل نمره رائهآزمايشی و کنترل در جدول ا

های متغير همايند از روی نمره عملکرد حل مسئله آماری قرارگرفته است؛ يعنی اثر نمره

طور  شوند. همان شده و سپس دو گروه بر اساس واريانس باقيمانده مقايسه می رياضی برداشته

بين نمره عملکرد حل مسئله رياضی گروه آزمايش و دهد که نتايج تحليل کوواريانس نشان می

 25است؛ يعنی  25/0(. مجذور اتا =01/0p< ،332/20Fشود )کنترل تفاوت معناداری ديده می

 درصد از واريانس نمره عملکرد حل مسئله رياضی مربوط به عضويت گروهی است.
 

 کرد حل مسئله رياضینتايج تحليل کوواريانس دو گروه آزمايش و کنترل در عمل . 7جدول 

 مجموع 
 df مربعات

 میانگین
 مربعات

 ضریب
 F 

 سطح
 داری معنی

 مجذور
 اتا

 250/0 000/0 332/20 761/203 7 531/1406 گروه
 766/0 000/0 111/16 162/161 1 162/161 آزمون پيش

    111/1 42 133/461 خطا
     50 500/10177 کل

 

ر روی نمره خودکارآمدی رياضی در دو گروه آزمايشی شده ب نتايج تحليل کوواريانس انجام

آزمون تحت کنترل آماری  های پيششده است در اين تحليل نمره ( ارائه6و کنترل در جدول )

 های متغير همايند از روی نمره خودکارآمدی رياضی برداشتهقرارگرفته است؛ يعنی اثر نمره



 399 (4ی  ، شماره3169ستان پاییز و زم، 42ی ششم، سال  )دوره تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، علوم ی مجله

شوند. نتايج حاکی از آن است که  مقايسه می شده و سپس دو گروه بر اساس واريانس باقيمانده 

شود بين نمره خودکارآمدی رياضی گروه آزمايش و کنترل تفاوت معناداری ديده می

(05/0>p ،161/21F= .) درصد از واريانس نمره خودکارآمدی 26است؛ يعنی  261/0مجذور اتا 

 رياضی مربوط به عضويت گروهی است.
 

 نس دو گروه آزمايش و کنترل در نمره خودکارآمدی رياضینتايج تحليل کوواريا . 3جدول 

 مجموع 
 مربعات

 درجه
 آزادی

 میانگین
 مربعات

 ضریب
F 

 سطح
 داری معنی

 مجذور
 اتا

 261/0 000/0 161/21 730/16161 7 451/37336 گروه

 171/0 014/0 414/6 014/1341 1 014/1341 آزمون پيش
    131/706 42 454/1271 خطا
     50 214/112722 کل

 

 گیری بحث و نتیجه

هدف اين مطالعه بررسی تأثير آموزش رياضی با مدل مک کارتی بر عملکرد رياضی و 

ها  ی دو گروه از آزمودنی دختر پايه هشتم بود. در مقايسهآموزان  خودکارآمدی رياضی دانش

سئله نتايج نشان دادند که آموزش بر اساس مدل مک کارتی موجب بهبود عملکرد حل م

 شود. دختر پايه هشتم میآموزان  رياضی در دانش

سی، يکي؛ تاتار و د7000ليبرمن،؛ 7010های )سيزيوزکی، نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش

تای  ؛ کاگيل7003 و يالين مراسيدوگلو کر،؛ پ7003 دميرکای؛ 7001يوانگور و دکارتين، ؛ 7001

ت خود نشان دادند که آموزش بر اساس مدل ها در مطالعا ( همسو است. آن7004 ،و توکدمير

شود. همچنين مدل مک کارتی در  ی رياضی می مک کارتی باعث افزايش عملکرد حل مسئله

تر است. نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش  به اهداف آموزشی موفقآموزان  دستيابی دانش

ها در  دار بين گروه نیها تفاوت مع پژوهش آننيست.  همسو (1112( و باورز )7007سون )يلکرو

 سطح ترکيب و ارزيابی و عملکرد نشان نداده است.

آمده بايد بيان کنيم تئوری يادگيری مبتنی بر مغز فرايند يادگيرنده  دست ن نتايج بهيدر تبي

دهد و اين حقيقت را پذيرفته که  استفاده قرار می محور است که تماميت مغز را مورد

 سازند. د را میفعاالنه دانش خوآموزان  دانش
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دهد اگر با توجه به  های يادگيری نشان می شده در رابطه با سبک های انجام همچنين پژوهش

ها  ها آموزش داده شود، پيشرفت تحصيلی آن ترجيحات افراد در دريافت و پردازش اطالعات به آن

 سواليوان، ،1115 بريو، ،1114کالواس،  ،1111 ستل، ،1113 اسپيرز، ،1166يابد )مورای،  افزايش می

ای است  گونه توان گفت مدل مک کارتی به (. می1313به نقل از علی آبادی،  ،7007الولين،  ،1112

هايی که در آن بيشتر  ی خود رادارند، مکان های موردعالقه که يادگيرندگان در طول يادگيری مکان

ن را برای يادگيرندگان ارزشمند تواند با ايجاد تجارب متنوع يادگيری، آ گيرند. اين روش می ياد می

های مناسب  های يادگيری فعاليت (. در اين چرخه معلم با حرکت در ربع7000سازد )مک کارتی، 

بيند )مک کارتی، مک کارتی،  های مختلف يادگيری را تدارک می آموزان با سبک را برای دانش

کنند تا اهداف خود را  ش می(. در اين مدل معلمان تال7001، 1بالون و سيزريناک ؛7006 و 7003

ای  گونه آموزان، محيط به های فردی دانش ای تنظيم کنند که ضمن احترام به تفاوت گونه به

 (. 7003، و مک کارتی ها مفهوم را درک کنند )مک کارتی دهی شود که آن سازمان

 کسیو د تاتارهای يادگيری روی يادگيری تأثير دارد.  های فردی و سبک توجه به تفاوت

های آموزشی به سبک يادگيری  معتقدند اگر برنامه (7001) 7( و يانگور و اوز7001)

ها شود.  تواند باعث موفقيت تحصيلی و ايجاد نگرش مثبت در آن توجه کند، میآموزان  دانش

شود اين عوامل شامل  است پنج چيز باعث بهبود محيط يادگيری می ( معتقد1112) 3بلوم

آموز از اينکه به  آموز به کار، انگيزش پيشرفت، اطالعات دانش توجه دانش آموز، ی دانش عالقه

حل خوبی برای رسيدن  تواند راه حل خواهد رسيد با توجه به اين موارد مدل مک کارتی می راه

عتقد است اين مدل زمانی ( م7007مک کارتی ) فرد باشد به يک محيط يادگيری منحصربه

وپرورش به صورتی باشد که  يافته و آموزش های معلمان توسعه تواند مفيد باشد که مهارت می

( در پژوهش خود نشان داد 1111) 4واگن و لیهای متنوع را داشته باشد.  ظرفيت استفاده از روش

 دهند. تر است ولی معلمان روش سنتی را ترجيح می آموزان جذاب که اين مدل آموزشی برای دانش

غييرات آموزشی در محتوا و ساختار آموزشی صورت گرفته با توجه به اينکه در کشور ما ت

های  ای برای ايجاد تحول در مهارت های آموزشی معلمان تفاوت نکرده و برنامه است اما روش

                                                      
1-  Ballone & Czerniak 

2-  Uyangör & Övez 

3-  Bloom 

4-  Vaughn & Lynn 
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های آموزشی  نشده است به نظرمی رسد انجام پژوهش در مدل های آن تدوين ای و روش حرفه

تواند به تحقق اهداف  و محتوای آموزشی میهای آموزشی  و بومی کردن اين الگوها با برنامه

 وپرورش کمک کند. شده در سند تحول آموزش ترسيم

دهد که آموزش با مدل مک کارتی خودکارآمدی  ی ديگر اين پژوهش نشان می يافته

های  نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش بخشد. دختر پايه هشتم را بهبود میآموزان  دانش

بالمينفلد،  ،مسی، 1115، 3؛ مک اولی1125، 7؛ کازدين1125، 1دويک؛ 1111شانک،  و بندورا)

های خود  ها در پژوهش همسو است. آن (1115انک، ش، 1121، 5؛ مچين بوم1111، 4هويلی

توان خودکارآمدی را افزايش داد. همچنين  های آموزش می نشان دادند که با استفاده از روش

ها در پژوهش خود نشان  ( همسو است آن7014بيلگن ) پژوهش با نتايج پژوهش اکتاس، نتايج اين

 شود. آموزان می دادند که استفاده از مدل آموزشی مک کارتی باعث افزايش خودکارآمدی دانش

ارتباط بين تالش و آموزان  شود تا دانش رسد مدل آموزشی مک کارتی باعث می به نظر می

(. اين عمل 1114 ، 6بروفیو )گود نند موفقيت را با استفاده از روش آموزش و تدريس درک ک

ها موجب  تالش آن (.1112شود )بندورا،  ها در انجام تکاليف می باعث افزايش تالش بيشتر آن

دهد بين باورهای  ها نشان می گردد با توجه به اينکه نتايج پژوهش رسيدن به موفقيت می

کيامنش و حجازی؛  ی،کبير؛ 1116)پاجارس، خودکارآمدی با پيشرفت رياضی رابطه دارد 

رسد مدل مک کارتی بر ترجيحات عاطفی و هيجانی فرد در  بنابراين به نظر می (؛1315

گردد و  پشتکار و تالش فرد در يادگيری می÷گذارد و باعث افزايش انگيزه،  يادگيری تأثير می

تجربه موفقيت را آموزان  شود، وقتی دانش میآموزان  اين عمل باعث بهبود عملکرد در دانش

شود، اين  کند و بين موفقيت و تالش ارتباط ايجاد می ها تغيير می کنند، اسنادهای علی آن می

 دهد. هايش برای موفقيت را تغيير داده و آن را افزايش می امر باور فرد در مورد توانايی

 ها و مشاهدات  سازی بازی دارای ساختار، شبيه تمرينات (1114) 2کلبتحقيقات طبق 
 

                                                      
1-  Dweck 

2-  Kazdin 

3-  McAuley 

4-  Meece, Blumenfeld, & Hoyle 

5-  Meichenbaum 

6-  Good & Brophy 

7-  Kolb 
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وان ابزارهای قدرتمند در يادگيری هستند، اين ابزارها باعث ايجاد تجارب شخصی برای عن به

شوند، تجارب شخصی موجب درک مطلب و درک مطلب تالش و پشتکار برای  يادگيرنده می

 شود. رسيدن به موفقيت را افزايش داده و باعث تغيير باورهای فرد در يادگيری می

آموزان دختر يک مقطع خاص  پژوهش فقط بر روی دانشمحدوديت اصلی اين پژوهش انجام 

آموزان ناحيه  شده است. پژوهش روی دانش  طور از ابزارهای خود گزارشی استفاده است و همين

پنج صورت گرفته و به دليل منابع و امکانات محقق امکان انتخاب اعضا نمونه محدود بود. البته 

ی موضوعات درسی  ها برای همه ای آن در ردهگير بوده و اجر اجرای اين مدل آموزشی وقت

ی تجربی در تحقيقات داخلی وجود  کند. منابع فارسی و پيشينه های زمانی ايجاد می محدوديت

هايی را در ارتباط با اين مدل آموزشی برای  شود محققان پژوهش نداشت. بنابراين پيشنهاد می

لف انجام دهند و در صورت مؤثر بودن به های مختلف تحصيلی و با موضوعات مخت ها و پايه گروه

هايی با عناوين اين الگو  شکل يک الگو و مدل آموزشی بومی شود. برای اين امر الزم است تا کتاب

ها اجرا شود تا  های آموزشی در قالب کارگاه های مبتنی بر مغز تأليف و ترجمه شود. دوره و يادگيری

 بررسی قرار گيرد.بحث و  اثربخشی مدل مک کارتی بيشتر مورد
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