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هدف از انجام این پژوهش بررسي رابطه سواد ریاضي دانششآمشوزان پایشه پشنجم
ابتدایي شهر سنندج و ارتباط آن با سبک شناختي ویتکشين بشود .پشژوهش از نشو
علّي ش مقایسهای و جامعه آماری ،شامل کليه دانشآموزان پایه پنجم ابتدایي ششهر
سنندج است .حجم جامعه به تعداد  9873نفر دانشآمشوز بشود کشه بشا اسشتفاده از
روش نمونهگيری خوشهای  941دانشآموز انتخاب شد .به منظور تجزیه و تحليل
دادهها از روشهای آماری  tمستقل ،آزمون  tتشک نمونشهای ،تحليشل واریشانو و
آزمون ناپارامتریک کروسکال ش واليو استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که بين
سواد ریاضي دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد ،اما بين سبک
شناختي دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجشود نشدارد .همینشين بشين
سبک شناختي دانشآموزان با سواد ریاضي باال و پایين تفشاوت معنشادار گشزارش
شد .عالوه بر این ،نتایج پژوهش بيانگر آن بود کشه سشواد ریاضشي دانششآمشوزان
مناطق محروم با مناطق برخوردار و نيمه برخوردار متفاوت است .در نهایت سطح
سواد ریاضي دانشآموزان شهر سنندج متوسط تشخيص داده شد.
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مقدمه
امروزه نقش علوم پایه از جمله ریاضيات در تحوالت جهاني بر کسي پوشيده نيسشت.
صرفنظر از پيامدهای علمي حاصل از تسلط بر ایشن درس در عرصشه جهشاني ،ایشن درس
ابزار و وسيله مهمي برای رشد درک ،فهم و قوه اسشتدالل و اسشتنتاج دانششآمشوزان بششمار
ميرود .در همين ارتباط (ظهوریزنگنه )2978 ،بيان ميکند که بشرای پشرورش انسشانهشای
رشدیافته ،تعليم و تربيت مبتني بر توانایي استدالل ،آزادی انتخاب ،استقالل تصميمگيشری و
مسوليتپذیری ،ضروری است .به طوری که حتي مبارزه با بشيسشوادی ،مسشتلزم یشاد دادن
حداقلي از سواد ریاضي به شهروندان ،متناسب با نياز افراد یا مشاغل مختلف است .از نظشر
لنگنانک )1119( 2دانشآموز زماني سواد ریاضي را کسب ميکند که قادر باشد به صشورت
نظری درباره کاربردهای ریاضي در جهان واقعي قضاوت کند ،به صورت مداوم رابطه خود
را با مسائل مربوط به دانش ریاضيات محکمتر سازد و ظرفيت استدالل قوی در بخشهشای
مختلف دانش ریاضي و کاربردهای آن را باال ببرد .در این ميان سشبکهای ششناختي ،متیيشر
اثرگذاری بر جریان یادگيری ریاضيات است .ویتکشين در سشالهشای  2341تشا  2371بشرای
نخستين بار الگوی سبک شناختي را مطرح ساخت که مشتمل بر دو سبک وابسته به زمينشه
و مستقل از زمينه است .سبکهای شناختي وابسته به زمينشه و مسشتقل از زمينشه ،بشر مبنشای
توانایي افراد در مجزا کردن عناصر کليدی از یک زمينه مبهم و گيجکننده مشخص ميششوند
(یوليانگ و گينتر .)1111 ،1سبک شناختي شيوهای اسشت کشه فشرد دوسشت دارد و تشرجيح
ميدهد با آن به پردازش اطالعات به دست آمده خود بپردازد .سبک شناختي نشوعي عشادت
فردی است که افراد آن را اتخاذ ميکنند .سبکهای شناختي به تعبير ژانشگ )1116( 9ارزش
آزاد هستند و به عبارتي بد و خوب ندارند .مطالعات سبک از اواخر دهه 2391و اوایل دهه
 41ميالدی آغاز و مدلهای نظری ش مفهشومي زیشادی دربشاره آن ارائشه ششده اسشت .سشبک
شناختي وابسته به زمينه و مستقل از زمينه ،به صورت یک ویژگي پایدار شخصيت است که
مسبب تفاوتهای فردی در بيشتر حوزههای شناختي از جمله روابط بين فردی و اجتماعي
و کسب مفاهيم است (ویتکين ،6مور ،9گودیناف 4و کاکو .)2373 ،جانسن و گرابوسشکي
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( )2339تفاوت بين این دو گروه را شبيه کلگرایان و جزئيگرایان ميداننشد .هيشو)2338( 8
مشاهده نمود یادگيرندگان مستقل از زمينه تحليليترند و گشاورنور )2338( 3بيشان مشيکنشد
یادگيرندگان وابسته به زمينه احتياج بيشتری به کمکهای محيط بيروني دارند.
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با توجه به جدید بودن نحوه اجرای این پژوهش (ارزیابي سواد ریاضي دانشآموزان با
استفاده از یک آزمون بينالمللي و ارتباط آن با سشبک ششناختي ویتکشين) تحقيشق مششابهي
وجود ندارد .تحقيقات موجود عملکرد ریاضي دانشآموزان را با نمره پایشان تشرم آنهشا یشا
امتحانات نهایي که در ایران برگزار ميشود ارزیابي کردهاند .در زمينه ارتبشاط بشين عملکشرد
ریاضي و سبک شناختي ویتکين در مقطع ابتدایي تحقيقات چنشداني صشورت نگرفتشه و در
مقاطع دیگر نتایج پژوهشها اغلب ضد و نقيض گزارش ششدهانشد .بشا ایشن حشال محققشان
زیادی سعي در شناخت نو سبک شناختي دانشآمشوزان بشه عنشوان ترجيحشات فشردی در
پردازش اطالعات داشتهاند.
تحقيقات انجام شده ،وجود تفاوت دو جنو را در یادگيری ریاضشيات نششان دادهانشد.
معموال موفقيت پسران در ریاضيات ،بيشتر از دختران است .معلوم شده است ،دليشل اینکشه
پسران در ریاضيات موفقترند به این خاطر است که نگرش مثبتي بشه آن دارنشد .عشالوه بشر
این ،نتایج تحقيقات نشان داده است که دانشآموزان معتقدند ،ریاضيات برای پسران بشيش
از دختران مفيد است .همینين دفتر اسشتانداردهای آموزششي )1117( 21از مشدتهشا پشيش،
عملکرد نسبي پسران و دختران را مورد بحث قرار داده است و معتقد است تفاوت در ميان
کودکان مساوی است و پژوهشگران این دفتر دریافتند که در پایان مرحله مبنا کشه در واقشع
مراحلي برای ارزیابي عملکرد دانشآموزان است ،فراگيران دختر ،امتياز و برتری بيشتری به
دست آوردند و در تمام سطوح آموزشي ،استانداردهای باالتری را نسبت به پسشران کسشب
کردند.
دختران خودشان را در مکانهای باالتری از پسران در جدول فعاليت ،قرار دادند و نيز
مشاهده شد که دختران در ارائه کارها و فعاليتهایشان ،موفقتر از پسران بودند و همینشين
در پاسخ دادن به سواالت ،دستشان را سریعتر باال ميبردند (چشامبرس .)291 ،1118 ،دفتشر
استانداردهای آموزشي ( )1117اعالم ميدارد که پسران ،مهارتهای زباني کمتشری دارنشد و
با اعتماد به نفو کمتری از دختران ،صحبت ميکنند .پژوهشها نشان ميدهد کشه پسشران و
دختران در مقاطع پایين تحصيلي در درسهای عملي و یا در ریاضيات ،تفاوتهای زیشادی
ندارند .این در حالي است که به طور واضحي ،پسران در سن  24سالگي ،بشازده عملکشردی
بهتری در امتحانات عمومي دارند و رتبههای باالتری را بدست آوردهاند .در واقشع ،نشهتنهشا
نتایج و عملکرد کلي پسران ،باالتر بوده است بلکه بر اسشاس سشازمان ارزیشابي عملکشرد در

32

مجلهي مطالعات آموزش و يادگيري ،دوره پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان 2931

سال  ،2381پسران در تمام سطوح ریاضي ،عملکرد باالتری نسشبت بشه دختشران داششتهانشد
(آسکو و ویليام .)2339 ،22تحقيقات نشان ميدهند که چندین دليشل اصشلي در ایشن رابطشه
وجود دارد (چامبرس .)1118 ،از جمله این که آغاز افزایش تعداد دختران در انتخاب درس
ریاضي ،با محدودیتهایي روبرو بوده است ،و نيز احتمشاال مششوو و محشرک کشافي بشرای
ایجاد چنين تیييراتي وجود ندارد و همینين موقعيتهای اجتماعي عامل مشوثر دیگشری در
این رابطه است .تصور خود دختران ،این است که آنها در ریاضيات ضعيفاند و این تصور
حتي در مواقعي که دختران در موقعيتهای عاليتر قرار دارند ،رایج است .در واقع ،معموال
توانایي دختران در ریاضيات ،با برآوردها و ارزیابيهشای پشایيني رو بشه رو بشوده اسشت .در
حالي که پسران در این ارزیابيها توانایي بيششتری در ریاضشيات از خشود نششان مشيدهنشد
(دارنيمرود و هين .)1114 ،21در مطالعه حسينينسب و ولينژاد ( )2981یافتهها نشان مشي-
دهند که بين دانشآموزان دختر و پسر از نظر سبکهای شناختي ویتکين تفشاوت معنشاداری
وجود ندارد .ولي بين دختران و پسران قوی و ضعيف در ریاضي از نظر سبکهای شناختي
تفاوت معناداری وجود دارد .عبدالهپشور ( )2981در بررسشي خشود بشا عنشوان "رابطشه بشين
سبکهای شناختي (وابسته به زمينه و نابسته به زمينه) و راهبردهشای یشادگيری (ششناختي و
فراشناختي) و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پسر پایه اول دبيرستانهای دولتي منطقشه
 4شهر تهران" بيان کرد که تفاوت بين دانشآموزان مستقل از زمينه و وابسشته بشه زمينشه در
پيشرفت درس ریاضي و در استفاده از راهبردهای شناختي معنادار است .همینشين دانشش-
آموزان مستقل از زمينه پيشرفت بهتری در درس ریاضشي دارنشد و از راهبردهشای ششناختي
بيشتر ،استفاده ميکنند .اکبيا ( )2981نيز طي پژوهشي که انجام داد به این نتيجشه رسشيد کشه
افراد دارای سبک یادگيری ميدان نابسته در مقایسه با افراد ميدان وابسته از عملکرد ریاضشي
بهتری برخوردار بودهاند .در تحقيقي که توسط ماتر و چمپن )1118( 29با عنوان ارتباط بشين
انتظارات معلم ،راهبردها و سبکهای یادگيری دانشآموزان انجام ششد ،محققشان مهشمتشرین
یافته خود را در این جمله خالصه ميکنند که :سبکهای یادگيری دانششآمشوزان ،نشاهمگن
است .و توصيه ميکنند که دانشآموزان برای موفقيت علمشي بایشد سشبکهشا و راهبردهشای
شناختي خود را بشناسند .وایدیا و چانسکي )2381( 26در مطالعه خشود بشا عنشوان سشبک -
شناختي به عنوان یک مولفه در پيشرفت ریاضيات به این نتيجه رسيدند که در همه پایههای
تحصيلي ،دانشآموزاني که سشبک ششناختي نابسشته بشه زمينشه دارنشد در یشادگيری مفشاهيم
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محاسباتي و کاربردی ریاضي عملکرد بهتری دارند .مکلوید و آدامز )2373( 29در تحقيقشي
با عنوان تأثير سبک شناختي نابسته به زمينه بر یادگيری اکتشافي در ریاضيات نششان دادنشد
که دانشآموزان با سبک شناختي نابسته به زمينه در یادگيری اکتشافي عملکرد بهتری دارنشد
و دانشآموزان با سبک شناختي وابسته بشه زمينشه پيششرفت بهتشری در یشادگيری توضشيحي
دارند.
هدف کلي از انجام این پژوهش بررسي رابطهی بين سواد ریاضي و سبک شناختي
دانشآموزان پایه پنجم ابتدایي است .هدف دیگر پژوهش ،بررسي تفاوت بين دختران و
پسران و مناطق آموزشي در سواد ریاضي و سبک شناختي است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نو پژوهشهای علّي ش مقایسهای است.
جامعه آمااري ،نموناه و روش نموناهگيري :جامعشه پشژوهش حاضشر ،ششامل کليشه
دانشآموزان پایه پنجم ابتدایي شهر سنندج است که در سال تحصيلي  2987-88مشیول به
تحصيل بودهاند .برای انتخاب آزمودنيهشای ایشن تحقيشق ،از روش نمونشهگيشری تصشادفي
خوشهای استفاده شد .به این ترتيب که ابتدا مناطق آموزشي را به سه منطقه برخوردار ،نيمه
برخوردار و محروم تقسيم کرده و از هر منطقه  4مدرسشه ( 9مدرسشه دخترانشه و  9مدرسشه
پسرانه) به صورت تصادفي انتخاب شدند .سپو از هر مدرسه یک کشالس انتخشاب ششد و
کليه دانشآموزان کالس مورد آزمون قشرار گرفتنشد .بشدین ترتيشب 941 ،دانشآمشوز از 28
مدرسه (یا کالس) در تحقيق شرکت داشتند.
ابزار پژوهش
 -2آزمون گروهی شکلهاي نهفته :ایشن آزمشون در سشال  2372بشه وسشيله ویتکشين،
التمن ،راسکين و کارپ 24و برای ارزیابي سبکهای شناختي وابسته به زمينشه و نابسشته بشه
زمينه تهيه شد .این آزمون از سه بخش تششکيل ششده اسشت .بخشش اول ششامل  7تصشویر،
بخش دوم شامل  3تصویر ،و بخش سوم شامل  3تصویر ميشود .بخش اول بشرای تمشرین
است و نمرهای برای آن در نظر گرفته نميشود ،اما بخشهای دوم و سشوم ،قسشمت اصشلي
آزمون را تشکيل ميدهند و در برگيرندهی  28تصویر هستند .مشدت پاسشخگشویي 9 ،دقيقشه

30

مجلهي مطالعات آموزش و يادگيري ،دوره پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان 2931

برای بخش دوم و  9دقيقه برای بخش سوم در نظر گرفتشه ششده اسشت .در هنگشام اجشرای
آزمون ،از دیدن هم زمان فرم نمونه و طرحهای آزمون جلوگيری ميشود .بدین منظور ،فرم
شکلهای نمونه در پشت دفترچه آزمون چاپ شده است تا هم زمان با شکلهشای پيیيشده
دیده نشود .فرم نمونه دارای هشت شکل هندسي ساده است که با حروف الشف ،ب ،ج ،د،
ه ،و ،ز ،ح مشخص شدهاند .توانایي آزمودني در یافتن اشکال هندسي ساده فشرم نمونشه در
داخل طرح پيیيده ميزان وابستگي و ناوابستگي به زمينه را نشان ميدهد .به ازای هر پاسشخ
صحيح در بخشهای دوم و سوم ،یک نمشره بشه آزمشودني تعلشق مشيگيشرد .جمشع نمشرات
پاسخهای بخشهای دوم و سوم ،نمره کل آزمون را تشکيل ميدهشد .بشدین ترتيشب ،دامنشه
نمرات از صفر تا  28پراکندگي دارد :نمره صفر سبک ششناختي کشامالو وابسشته بشه زمينشه ،و
نمره  28سبک شناختي کامالو ناوابسته به زمينه را نشان مشيدهشد .بشرای جشدا کشردن افشراد
وابسته به زمينه از افراد ناوابسته به زمينه از ميانگين نمرات استفاده ميشود؛ بدین ترتيب که
پو از اجرای آزمون ،ميانگين نمرات کل افراد محاسبه ميششود :افشرادی کشه نمشرات آنهشا
پایينتر از ميانگين است وابسته به زمينه ،و افشرادی کشه نمشرات آنهشا مسشاوی یشا بيششتر از
ميانگين است ناوابسته به زمينه در نظر گرفته ميشوند.
ویتکين و همکاران ( )2372پایایي آزمون گروهي ششکلهشای نهفتشه را بشا اسشتفاده از
روش بازآزمایي به فاصله زماني سه سال  1/83به دست آوردند .آنها همینين روایي آزمون
را با محاسبه همبستگي بين دو بخش اصلي آن  1/81بشه دسشت آوردنشد .همینشين پایشایي
آزمون گروهي شکلهای نهفته را بشا روش بازآزمشایي بشرای مشردان و زنشان  1/81گشزارش
کردند که با پایایي بازآزمایي آزمون اشکال نهفته اصشلي مطابقشت مشيکنشد .ضشریب روایشي
مالکي این آزمون برای مردان  1/81و بشرای زنشان  1/49بشه دسشت آمشده اسشت (بوسشاکي،
 ،2337به نقل از اماميپور و ششمواسشفندآبادی .)2984 ،در پشژوهش حاضشر نيشز ضشریب
همبستگي بين نمرات بخش دوم و سوم ،که بخش اصلي آزمون بودند  1/44و با استفاده از
فرمول اسپيرمن ش براون پایایي کل آزمون برابر  1/81به دست آمد.
 -1آزمون بينالمللی تکس :31آزمون بينالمللي تکو یک آزمون عملکردی است کشه
سواد ریاضي دانشآموزان را ميسنجد و توسط آموزش و پرورش ایاالت متحده آمریکشا در
سال  1113ساخته شده است .آزمون استفاده شده در این پژوهش شامل  66سوال در پایشه
پنجم ابتدایي است که برای تعيين روایي صوری و محتوایي سواالت آزمون ،ابتدا به فارسي
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ترجمه ،و برای قضاوت دربارهی صحت ترجمه در اختيار  21متخصشص آمشوزش ریاضشي
قرار داده شد .بر اساس پيشنهاد آنها و به منظور سهولت فهم مسائل در بعضي از کلمشات و
جمالت آن تیييراتي اعمال شد .و نهایتاو پو از تعدیل سازی ،تعداد سشواالت بشه  97سشوال
تقليل یافت .آزمونهای استاندارد تکو در زمينههای ریاضيات و علوم که توسط آموزش و
پرورش ایاالت متحده آمریکا به نگارش در ميآید هر ساله تجدید چاپ ميششود و بشدیهي
است که سواالت آن به صورت بومي و منطبق بر کتابهای درسي هر ایالت است .از آنجشا
که این آزمون برای کارهای پژوهشي نيست محققيني که تصميم داشته باشند از این آزمشون
در کارهای پژوهشي استفاده کنند باید روایي و پایایي آن را خود بدست آورند .از ایشن رو،
همانطور که بورک ،جانسون و ویتلي )1119( 28آزمون تکو را به منظور انجام پشژوهش در
پایههای سوم و چهارم اعتبارسنجي کرده و پایشایي آن را بشرای بخشهشای دوم و سشوم بشه
ترتيب  1/72و  1/49بدست آوردهاند؛ در پژوهش حاضر نيز روایي و پایایي مشورد بررسشي
قرار گرفت .برای تعيين روایي صوری و محتوایي ،ابتدا سواالت آزمون بشه فارسشي ترجمشه
شد و برای قضاوت درباره صحت ترجمه در اختيار  21متخصص آموزش ریاضي قرار داده
شد .بر اساس پيشنهادهای آنها و به منظور سشهولت فهشم مسشائل ،در بعضشي از کلمشات و
جمالت آن تیييراتي اعمال شد .برای تعيين پایایي آزمشون تکشو از روش دو نيمشه کشردن
آزمون استفاده شد .آزمون مورد نظر یک بار روی گروه واحدی از دانشآموزان اجرا ششد و
پو از آن آزمون به دو نيمه تقسيم گردید بشه ایشن صشورت کشه سشوالهشای فشرد در یشک
خردهآزمون و سواالت زوج در خردهآزمون دیگر قرار گرفت .ضریب همبستگي حاصشل از
نمرات دو نيمه آزمون ضریب پایایي هر یک از دو نيمه است که  1/87محاسبه ششد .بشرای
محاسبه ضریب پایایي کل آزمون ،ضریب همبستگي بين نيمهها ،در فرمول اسپيرمن ش براون
قرار گرفت و بدین ترتيب ضریب پایایي کل آزمون  1/39بدست آمد.
روش اجراي آزمونها
پو از مشخص شدن تعداد افراد نمونه ،آزمون سواد ریاضي و سبک ششناختي توسشط
محققين بر روی افراد نمونه اجرا گردید .آزمونها در ساعات کالسي در بين دانششآمشوزان
توزیع شدند .نحوهی اجرا به این ترتيب بود که ابتدا دانشآموزان به سواالت سشواد ریاضشي
و سپو به آزمون سبک شناختي پاسخ دادند .موضو مهم در اجرای آزمون سبک ششناختي
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این است که قبل از اجرای بخشهای اصلي ایشن آزمشون ،بایشد راهنمشایيهشای الزم بشرای
تکميل آن بشه آزمشودنيهشا ارائشه ششود .بشه همشين منظشور در ابتشدا ،دو تمشرین بشه همشراه
دستورالعملهای الزم ارائه شدند .همینين دستورالعملي کلي نيز برای تکميشل بخششهشای
اصلي آزمون در اختيار مشارکتکنندگان قرارگرفت.
روشهاي آماري

برای تجزیه و تحليل دادهها از آزمون  tبرای گروههای مستقل ،آزمشون  tتشکنمونشهای،

تحليل واریانو ،آزمون کروسکال ش اليو ،و نهایتشا آزمشون تعقيبشي دانشت بشرای تششخيص
تفاوتها استفاده شد.
يافتهها
الف -سواد رياضی دانشآموزان
بر اساس نمرات آزمون تکو ،سشواد ریاضشي بشه گشروههشای خيلشي ضشعيف (،)7-1
ضعيف ( ،)29-8متوسط ( ،)11-24خوب ( ،)91-19و عالي ( )97-92تقسيمبندی گردیشد.
پو از برگزاری آزمون ،ميانگين نمرات بشرای دختشران 12/98 ،و بشرای پسشران 23/97 ،بشه
دست آمد .یعني سواد ریاضي دانشآموزان در محدوده متوسط قرار گرفشت .در ایشن راسشتا،

یافتههای حاصل از اجرای آزمون  tتک نمونهای (جدول  )2نيز نشان داد که بشين ميشانگين
نمونه با ميانگين جامعه تفاوت معنشاداری وجشود نشدارد ( .)t)=2/94 ،p=1/271در نتيجشه،
ميانگين سواد ریاضي دانشآموزان نرمال و در حد متوسط ارزیابي گردید.
جدول  :3نتايج آزمون تک نمونهاي
t
2/94

درجه

سطح

آزادی

معناداری

ميانگين

993

1/271

11/99

تفاوت

فاصله اطمينان

ميانگين

پایين

باال

1/99422

-1/1961

2/9146

ب -بررسی سبکشناختی دانشآموزان با سواد رياضی باال و پايين
بششرای مقایسششهی ميششانگين نمششرات سششبک شششناختي دانشآمششوزان دو گششروه بششا سششواد
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ریاضي باال و پایين ،بشه دليشل عشدم برقشراری مفروضشهی نرمشال بشودن دادههشا ،از آزمشون
ناپارامتری کروسشکال ش والشيو اسشتفاده گردیشد کشه نتشایج آن در جشدول  1آورده ششده
است.
جدول  :0نتايج آزمون کروسکال ا واليس براي تعيين سبک شناختی دانشآموزان با سواد
رياضی باال و پايين
ميانگين

آماره خي

درجه

سطح

تعداد

رتبه

دو

آزادی

معناداری

سواد ریاضي باال

239

126/34

64/37

2

1/112

سواد ریاضي پایين

249

293/77

گروهها

با توجه به یافتههای حاصل از جدول  1و معناداری آزمون کروسشکال ش والشيو
ميتوان نتيجه گرفت که دانشآموزان دارای سواد ریاضي باال دارای نمرات سشبک ششناختي
بيشتر ،یا به عبارت دیگر ،دارای سبک مستقل هستند و دانشآموزان با سواد ریاضي پشایين،
سبک شناختي وابسته دارند.
ج -مقايسه سواد رياضی و سبک شناختی دختران و پسران
نتایج حاصل از اجرای  tگروههای مستقل برای مقایسه ميانگين سواد ریاضي دختشران
( )12/97و ميانگين سواد ریاضي پسران ( )23/97پایه پنجم ابتدایي شهر سنندج نششان داد
که تفاوت معناداری بين ميانگين نمرات سواد ریاضي دختران و پسران وجود دارد .بشه ایشن
صورت که دختران عملکرد بهتری در سواد ریاضي داشتهاند (جدول  .)9یافتههشای حاصشل
از اجرای آزمون  tگروههای مستقل برای مقایسه ميانگين نمرات سبکشناختي دانشآموزان
دختر و پسر (جدول  )9نشان داد که اختالف بين ميانگين نمرات دختران و پسران معنشادار
نيست.
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جدول  :1نتايج آزمون  tمستقل براي مقايسه ميانگين نمره سواد رياضی و سبک شناختی
دختران و پسران
انحراف

تعداد

ميانگين

معيار

نمره سواد

دختر

281

12/98

7/83

ریاضي

پسر

281

23/97

4/89

نمره سبک

دختر

281

9/11

9/31

شناختي

پسر

281

9/32

9/37

متیيرها

t
1/97
2/4

درجه

سطح

آزادی

معناداری

998

1/162

998

1/73

د -دادههاي توصيفی و يافتههاي استنباطی سواد رياضی دانشآموزان به تفکيک مناطق
جدول  6شاخص آمار توصيفي از قبيل ميانگين ،انحراف معيار و دامنه نمرات سواد ریاضي
دانشآموزان مناطق برخوردار ،نيمه برخوردار و محروم را نشان ميدهد.
جدول  :4اطالعات توصيفی مربوط به سواد رياضی با تفکيک مناطق
تعداد

ميانگين

انحراف معيار

دامنه نمرات

مناطق
برخوردار

211

12/74

7/82

97-9

نيمه برخوردار

211

19/92

4/31

99-8

محروم

211

24/49

9/81

91-1

کل

941

11/98

7/66

97-1

به منظور مقایسه ميانگين نمرات سواد ریاضي دانش آموزان مناطق سهگانه ،از آزمشون
تحليل واریانو یکطرفه استفاده شد .نتایج نشان داد که بين ميانگين نمرات سشواد ریاضشي
دانشآموزان در مناطق گوناگون شهری تفاوت معنادار وجود دارد (جدول .)9
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جدول  :5نتايج تحليل واريانس نمرات سواد رياضی دانش آموزان به تفکيک مناطق
درجه آزادی

ميانگين مجذورات

F

p

منابع واریانو مجمو مجذورات
بين گروهي

1329/19

1

2694/42

91/93

1/112

درون گروهي

24334/61

997

67/41

کل

23313/46

993

به دنبال معناداری نتایج تحليل واریانو ،برای مشخص نمودن مکان دقيق تفاوتها از
آزمون تعقيبي دانت استفاده شد .یافتهها نشان داد که تفاوت معناداری ميان گروه محروم بشا
گششروههششای برخششوردار و نيمششهبرخوردار وجششود دارد ،امششا ميششان گششروه برخششوردار و گششروه
نيمهبرخوردار تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتيجهگيري و بحث
تحليل دادههای حاصل از این پژوهش نشان داد که سطح سواد ریاضشي دانششآمشوزان
پایه پنجم ابتدایي نزدیک ميانگين و متوسط است؛ هر چند سطح سواد متوسط ،کار تفکيشک
سبکهای شناختي را دشوارتر ميسازد ،اما بيانگر رویکردهای غيرموثر یاددهي ش یشادگيری
و موضو ش محور بودن برنامههای درس ریاضي است .آزمون بينالمللي تکو بيشتر هوش
دانشآموزان را در ارتباط با توانایي دانشآموزان در مبحث ریاضي ميسنجد و از آنجشا کشه
محققان پژوهش حاضر از نزدیک ششاهد عملکشرد دانششآمشوزان در طشول اجشرای آزمشون
بودهاند و نيز با توجه به نظرات معلمان ،ميتوان به این نتيجه رسيد که برخي دانششآمشوزان
در زمينه درک مفهوم عدد ضعيف هستند.
بررسي یافتهها نشان داد دانشآموزان با عملکرد باالی ریاضي تا حدودی دارای سشبک
شناختي مستقل از زمينه هستند .یعني به راحتي قادرند محرکها را از زمينه جدا کننشد و بشه
تحليل بپردازند .مطالعات متعدد به وجود رابطه بين سبک شناختي مستقل از زمينه و وابسته
به زمينه و پيشرفت تحصيلي اشاره کردهاند .ویتکين و همکاران ( )2373بيان کشردهانشد کشه
افراد مستقل از زمينه گرایش بيششتری بشه تجزیشه و تحليشل دارنشد و در موضشوعاتي ماننشد
ریاضيات موفقيت بيشتری بشه دسشت مشيآورنشد .سشاراچو ( )2337نيشز معتقشد اسشت کشه
آزمودنيهای مستقل از زمينه نسبت به آزمودنيهای وابسشته بشه زمينشه پيششرفت تحصشيلي
بيشتری دارند .این یافته را نتایج تحقيقات دیگر نيز تأیيد ميکنند (ویتکشين2377 ،؛ حسشيني
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نسب و ولينژاد2981،؛ اکبيا2981،؛ عبدالهپور2981 ،؛ تقوایي .)2981 ،نتشایج تحقيشق نششان
داد که دانشآموزان با سواد ریاضي پایين تا حدودی دارای سبک شناختي وابسته بشه زمينشه
هستند .به همين دليل این امکان وجود دارد که با باال رفتن سشن دانششآمشوزان ،متیيرهشای
فرهنگي ،اقتصادی ،اجتماعي تأثير بيشتری بر سشبک ششناختي دانششآمشوزان بگشذارد؛ زیشرا
استقالل دانشآموز از معلم و کتاب درسي در مقاطع تحصيلي باالتر بيشتر از مقطع ابتشدایي
است.
یافتههای این پژوهش همینين نشان داد تفاوت بين سواد ریاضي دانشآموزان دختر و
پسر معنادار است .هرچند دانشآموزان دختر عملکرد بهتشری را در آزمشون تکشو از خشود
نشان دادند ،ولي نتایج تحقيقات صورت گرفته در مقاطع بشاالتر نششان دادهانشد کشه پسشران
عملکرد بهتری داشتهاند .بنابراین ميتوان عملکرد بهتر دانشآموزان دختر را در این تحقيشق
اینگونه توجيه کرد که تفاوتهای فرهنگي درباره پيشرفت تحصيلي در دوره ابتدایي قشوام
نيافتهاند ،پسرها و دخترها مفاهيم مشابهي را در سالهای پيش دبستاني به دست مشيآورنشد
یعني عملکرد دانش آموزان دختر و پسر در مدارس ابتدایي یکسان است .با این حال مهارت
ریاضي پسرها نسبت به دخترها از سشن 21شش  29سشالگي بشه سشرعت افشزایش مشيیابشد و
مهمترین شکاف جنسيتي در عملکرد ریاضي در مدارس راهنمایي و باالتر ایجشاد مشيششود
(بوسير ،موندا و برمائو .)1118 ،هایلوک ( )2386معتقد است دانشآموزان دختشر در سشنين
کمتر از  22و  21سال اضطراب و نگراني کمتری نسبت به ریاضشيات از خشود نششان مشي-
دهند .پوند ( )1114گزارش ميدهد که دختران در سنين کمتر از  21سال اعتمشاد بشه نفشو
بيشتری نسبت به یادگيری ریاضي دارند .تفاوتهای جنسيتي در سالهای اخير کاهش یافته
است که علت آن را بيشتر تیييرات اجتمشاعي ،مراحشل اجتمشاعي ششدن ،تیييشر بافشتهشای
فرهنگي و ایجاد فرصتهای مساوی برای هر دو جنو ميدانند.
نتایج تحليل نيز حاکي از آن است که تفاوت بشين سشبک ششناختي دختشران و پسشران
معنادار نيست .به عبارتي بين سبک شناختي دختران و پسران تفاوتي وجود ندارد .نتایج بشه
دست آمده از مطالعاتي که سبکهای شناختي ویتکين را بررسي کردهاند تا حدودی ضشد و
نقيض است .برخي از مطالعات ،سبک شناختي دختران و پسشران را متفشاوت مشيداننشد در
حالي که گروهي دیگر از مطالعات ،بين سشبکهشای ششناختي دانششآمشوزان دختشر و پسشر
تفاوتي را نشان ندادهاند .نتيجه این پژوهش با نتایج ششماری از پشژوهشهشای قبلشي ماننشد
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هيکسون و بالتيمور ( )2334و نایت ،الفنباین و مارتين ( )2337همسو نيسشت و همخشواني
ندارد .با این حال نتيجه پژوهش ،بشا برخشي از پشژوهشهشا ماننشد حسشينيلرگاني و سشيف
( )2981که نشان دادهاند بين سبک شناختي دختران و پسران تفاوتي وجود ندارد همخواني
دارد.
بر اساس نتایج بدست آمده ،سواد ریاضي دانشآموزان در مناطق نيمه برخوردار نسبت
به مناطق دیگر بهتر بوده است .از دالیشل ایشن امشر ارتبشاط اجتمشاعي پيیيشدهتشر ،احسشاس
مسئوليت بيشتر و انتظارات بيشتر طبقه متوسط از الگوهشای فرزنشدپروری و ادامشه تحصشيل
است .والدین طبقه متوسط بيش از والدین طبقه مرفه و فقير بر الگوهای یشادگيری-یشاددهي
فرزندان خود تأکيد ميکنند .از طرفشي بيششترین تعامشل محيطشي بشرای اسشتفاده از مفشاهيم
ریاضي در زندگي روزمره توسط کودکان طبقه متوسط صورت ميگيشرد (اش .)2391 ،ایشن
یافته با نتایج تحقيقات مهرآیين و عبدی ( )2973همسو است .آنهشا معتقدنشد کشه چشون در
طبقه متوسط تعادل بيشتری در هر یک از عوامشل (درآمشد خشانواده ،بعشد خشانوار ،ششیل و
تحصيالت والدین) وجود دارد ،زمينه یادگيری بيشتری فراهم ميشود .اما یافته این تحقيشق
با نتایج تحقيقات قارون ( ،)2989جهانگيری ،افخمي و کوچکزاده ( )2984میایر است.
در راستای نتایج این تحقيق مبني بر عملکرد بهتر دانشآموزان دختر مقطع ابتشدایي در
درس ریاضي ميتوان به این حقيقت دست یافت که اساسا توانایي ریاضي ،امشری جنسشيتي
نيست و با فراهم آمدن متیيرهای زمينهای همیون آموزش درست و ایجاد افشزایش اعتمشاد
به نفو در دانشآموزان دختر با کمک خانوادهها ،نگرش مثبت جامعه و دست انشدر کشاران
آموزشي ميتوان در مقاطع باالتر نيز شاهد درخشش آنان در دروس پایهای همیون ریاضي
باشيم بدین منظور برای رسيدن به حد عالي پيشرفتهشای تحصشيلي دختشران و پسشران در
درس ریاضي باید از فعاليتهای گروهي برای یادگيری دانشآموزان استفاده کرد .همینشين
توصيه ميشود سبکهای شناختي معلمان و دانشآموزان برای دستيابي بشه مقاصشد یشادگيری
هماهنگي داشته باشد .از آنجا که مقطع ابتشدایي مبنشا و اساسشي بشرای سشایر مقشاطع اسشت
بجاست حساسيت بيشتری نسبت به مسائل آن مانند شناخت سشبکهشای ششناختي دانشش-
آموزان و هدایت آن به شيوه مناسب در جهت یادگيری بهتر دروسي ماننشد ریاضشي داششته
باشيم .با این همه ،برای تعميم پذیری نتایج این پژوهش پيشنهاد ميشود تحقيقات دیگشری
در زمينه شناخت سبکهای شناختي دانشآموزان مقطشع ابتشدایي و بررسشي سشواد ریاضشي
دانشآموزان انجام شود.
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