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 مقدمه

امروزه نقش علوم پایه از جمله ریاضيات در تحوالت جهاني بر کسي پوشيده نيسشت. 

نظر از پيامدهای علمي حاصل از تسلط بر ایشن درس در عرصشه جهشاني، ایشن درس صرف

آمشوزان بششمار قوه اسشتدالل و اسشتنتاج دانششابزار و وسيله مهمي برای رشد درک، فهم و 

هشای کند که بشرای پشرورش انسشان( بيان مي2978 زنگنه،رود. در همين ارتباط )ظهوریمي

گيشری و یافته، تعليم و تربيت مبتني بر توانایي استدالل، آزادی انتخاب، استقالل تصميمرشد

سشوادی، مسشتلزم یشاد دادن بشيپذیری، ضروری است. به طوری که حتي مبارزه با مسوليت

حداقلي از سواد ریاضي به شهروندان، متناسب با نياز افراد یا مشاغل مختلف است. از نظشر 

کند که قادر باشد به صشورت آموز زماني سواد ریاضي را کسب ميدانش (1119) 2نانکلنگ

بطه خود نظری درباره کاربردهای ریاضي در جهان واقعي قضاوت کند، به صورت مداوم را

هشای سازد و ظرفيت استدالل قوی در بخشتر محکمرا با مسائل مربوط به دانش ریاضيات 

های ششناختي، متیيشر ن را باال ببرد. در این ميان سشبکمختلف دانش ریاضي و کاربردهای آ

بشرای  2371تشا  2341هشای ویتکشين در سشال گذاری بر جریان یادگيری ریاضيات است.اثر

شناختي را مطرح ساخت که مشتمل بر دو سبک وابسته به زمينشه  الگوی سبکنخستين بار 

مبنشای  های شناختي وابسته به زمينشه و مسشتقل از زمينشه، بشرو مستقل از زمينه است. سبک

ششوند کننده مشخص ميزمينه مبهم و گيج توانایي افراد در مجزا کردن عناصر کليدی از یک

اسشت کشه فشرد دوسشت دارد و تشرجيح ای شناختي شيوه (. سبک1111، 1)یوليانگ و گينتر

شناختي نشوعي عشادت  دهد با آن به پردازش اطالعات به دست آمده خود بپردازد. سبکمي

( ارزش 1116) 9انشگژهای شناختي به تعبير کنند. سبکردی است که افراد آن را اتخاذ ميف

و اوایل دهه 2391از اواخر دهه  آزاد هستند و به عبارتي بد و خوب ندارند. مطالعات سبک

سشبک  مفهشومي زیشادی دربشاره آن ارائشه ششده اسشت. ش های نظریآغاز و مدلميالدی  41

شناختي وابسته به زمينه و مستقل از زمينه، به صورت یک ویژگي پایدار شخصيت است که 

اجتماعي های شناختي از جمله روابط بين فردی و فردی در بيشتر حوزه هایمسبب تفاوت

 7جانسن و گرابوسشکي (.2373، و کاکو 4ناف، گودی9مور ،6)ویتکين و کسب مفاهيم است

( 2338) 8داننشد. هيشوگرایان ميگرایان و جزئي( تفاوت بين این دو گروه را شبيه کل2339)

کنشد بيشان مشي (2338) 3نوررگشاوترند و مشاهده نمود یادگيرندگان مستقل از زمينه تحليلي

 .دارندمحيط بيروني های بيشتری به کمکزمينه احتياج  وابسته بهیادگيرندگان 
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آموزان با )ارزیابي سواد ریاضي دانش با توجه به جدید بودن نحوه اجرای این پژوهش

تحقيشق مششابهي  ششناختي ویتکشين( المللي و ارتباط آن با سشبکاستفاده از یک آزمون بين

هشا یشا آموزان را با نمره پایشان تشرم آنموجود عملکرد ریاضي دانشتحقيقات وجود ندارد. 

اند. در زمينه ارتبشاط بشين عملکشرد شود ارزیابي کردهیران برگزار ميامتحانات نهایي که در ا

شناختي ویتکين در مقطع ابتدایي تحقيقات چنشداني صشورت نگرفتشه و در  ریاضي و سبک

انشد. بشا ایشن حشال محققشان و نقيض گزارش ششدهها اغلب ضد مقاطع دیگر نتایج پژوهش

ات فشردی در عنشوان ترجيحشه آمشوزان بششناختي دانش زیادی سعي در شناخت نو  سبک

 اند.پردازش اطالعات داشته

 انشد. نششان دادهدر یادگيری ریاضشيات  دو جنو را تفاوتوجود  ،تحقيقات انجام شده

معموال موفقيت پسران در ریاضيات، بيشتر از دختران است. معلوم شده است، دليشل اینکشه 

عشالوه بشر ترند به این خاطر است که نگرش مثبتي بشه آن دارنشد. پسران در ریاضيات موفق

آموزان معتقدند، ریاضيات برای پسران بشيش نتایج تحقيقات نشان داده است که دانش این، 

هشا پشيش، ( از مشدت1117) 21ست. همینين دفتر اسشتانداردهای آموزششياز دختران مفيد ا

تفاوت در ميان  عملکرد نسبي پسران و دختران را مورد بحث قرار داده است و معتقد است

که در پایان مرحله مبنا کشه در واقشع  و پژوهشگران این دفتر دریافتند کودکان مساوی است

ان است، فراگيران دختر، امتياز و برتری بيشتری به آموزمراحلي برای ارزیابي عملکرد دانش

دست آوردند و در تمام سطوح آموزشي، استانداردهای باالتری را نسبت به پسشران کسشب 

 کردند.

و نيز  های باالتری از پسران در جدول فعاليت، قرار دادنددختران خودشان را در مکان

تر از پسران بودند و همینشين یشان، موفقهامشاهده شد که دختران در ارائه کارها و فعاليت

(. دفتشر 291 ،1118بردند )چشامبرس، تر باال ميدر پاسخ دادن به سواالت، دستشان را سریع

 های زباني کمتشری دارنشد وکه پسران، مهارت دارداعالم مي (1117وزشي )استانداردهای آم

دهد کشه پسشران و ها نشان ميکنند. پژوهشصحبت مي با اعتماد به نفو کمتری از دختران،

های زیشادی های عملي و یا در ریاضيات، تفاوتان در مقاطع پایين تحصيلي در درسدختر

دی سالگي، بشازده عملکشر 24سران در سن ندارند. این در حالي است که به طور واضحي، پ

تنهشا ، نشهاند. در واقشعهای باالتری را بدست آوردهبهتری در امتحانات عمومي دارند و رتبه

نتایج و عملکرد کلي پسران، باالتر بوده است بلکه بر اسشاس سشازمان ارزیشابي عملکشرد در 
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انشد ، پسران در تمام سطوح ریاضي، عملکرد باالتری نسشبت بشه دختشران داششته2381سال 

دهند که چندین دليشل اصشلي در ایشن رابطشه (. تحقيقات نشان مي2339، 22)آسکو و ویليام

که آغاز افزایش تعداد دختران در انتخاب درس  از جمله این(. 1118امبرس، وجود دارد )چ

و نيز احتمشاال  مششوو و محشرک کشافي بشرای  هایي روبرو بوده است،محدودیتریاضي، با 

های اجتماعي عامل مشوثر دیگشری در ایجاد چنين تیييراتي وجود ندارد و همینين موقعيت

اند و این تصور این است که آنها در ریاضيات ضعيفاین رابطه است. تصور خود دختران، 

تر قرار دارند، رایج است. در واقع، معموال  های عاليحتي در مواقعي که دختران در موقعيت

بشه رو بشوده اسشت. در  هشای پشایيني روتوانایي دختران در ریاضيات، با برآوردها و ارزیابي

دهنشد يششتری در ریاضشيات از خشود نششان مشيها توانایي بکه پسران در این ارزیابي حالي

-ها نشان مشي( یافته2981نژاد )نسب و ولي(. در مطالعه حسيني1114، 12)دارنيمرود و هين

داری تفشاوت معنشاویتکين  شناختيهای آموزان دختر و پسر از نظر سبکد که بين دانشنده

شناختي های ز نظر سبکوجود ندارد. ولي بين دختران و پسران قوی و ضعيف در ریاضي ا

رابطشه بشين " بررسشي خشود بشا عنشوان ( در2981) پشورداری وجود دارد. عبدالهتفاوت معنا

)وابسته به زمينه و نابسته به زمينه( و راهبردهشای یشادگيری )ششناختي و  های شناختيسبک

منطقشه های دولتي فراشناختي( و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پسر پایه اول دبيرستان

آموزان مستقل از زمينه و وابسشته بشه زمينشه در بيان کرد که تفاوت بين دانش "شهر تهران 4

-پيشرفت درس ریاضي و در استفاده از راهبردهای شناختي معنادار است. همینشين دانشش

بردهشای ششناختي آموزان مستقل از زمينه پيشرفت بهتری در درس ریاضشي دارنشد و از راه

( نيز طي پژوهشي که انجام داد به این نتيجشه رسشيد کشه 2981اکبيا ) کنند.يبيشتر، استفاده م

ملکرد ریاضشي افراد دارای سبک یادگيری ميدان نابسته در مقایسه با افراد ميدان وابسته از ع

( با عنوان ارتباط بشين 1118) 92و چمپن ماتردر تحقيقي که توسط  اند.بهتری برخوردار بوده

تشرین مهشممحققشان  آموزان انجام ششد،های یادگيری دانشبردها و سبکانتظارات معلم، راه

آمشوزان، نشاهمگن های یادگيری دانششکنند که: سبکیافته خود را در این جمله خالصه مي

هشا و راهبردهشای آموزان برای موفقيت علمشي بایشد سشبککنند که دانشاست. و توصيه مي

- ( در مطالعه خشود بشا عنشوان سشبک2381) 26شناختي خود را بشناسند. وایدیا و چانسکي

های شناختي به عنوان یک مولفه در پيشرفت ریاضيات به این نتيجه رسيدند که در همه پایه

ششناختي نابسشته بشه زمينشه دارنشد در یشادگيری مفشاهيم  آموزاني که سشبکتحصيلي، دانش
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( در تحقيقشي 2373) 92آدامزو  لویدمک محاسباتي و کاربردی ریاضي عملکرد بهتری دارند.

شناختي نابسته به زمينه بر یادگيری اکتشافي در ریاضيات نششان دادنشد  با عنوان تأثير سبک

شناختي نابسته به زمينه در یادگيری اکتشافي عملکرد بهتری دارنشد  آموزان با سبککه دانش

توضشيحي  شناختي وابسته بشه زمينشه پيششرفت بهتشری در یشادگيری آموزان با سبکو دانش

 دارند.

 سبک شناختيسواد ریاضي و ی بين رابطههدف کلي از انجام این پژوهش بررسي 

دختران و هدف دیگر پژوهش، بررسي تفاوت بين . است آموزان پایه پنجم ابتدایيدانش

 در سواد ریاضي و سبک شناختي است. مناطق آموزشيو  پسران

 

 روش پژوهش
 ای است. ایسهش مق يعلّ هایحاضر از نو  پژوهش پژوهش

حاضشر، ششامل کليشه  جامعشه پشژوهش: گيريجامعه آمااري، نموناه و روش نموناه

مشیول به  2987-88است که در سال تحصيلي پایه پنجم ابتدایي شهر سنندج آموزان دانش

گيشری تصشادفي هشای ایشن تحقيشق، از روش نمونشهدنيبرای انتخاب آزمواند. تحصيل بوده

شد. به این ترتيب که ابتدا مناطق آموزشي را به سه منطقه برخوردار، نيمه ای استفاده خوشه

مدرسشه  9مدرسشه دخترانشه و  9مدرسشه ) 4و از هر منطقه  برخوردار و محروم تقسيم کرده

و  ششد انتخشاب از هر مدرسه یک کشالس سپو .به صورت تصادفي انتخاب شدند (پسرانه

 28 آمشوز از دانش 941، گرفتنشد. بشدین ترتيشبآموزان کالس مورد آزمون قشرار کليه دانش

 در تحقيق شرکت داشتند.  مدرسه )یا کالس(

 

 ابزار پژوهش

 ،ویتکشين بشه وسشيله 2372ایشن آزمشون در سشال  :هاي نهفتهآزمون گروهی شکل -2

های شناختي وابسته به زمينشه و نابسشته بشه و برای ارزیابي سبک 42و کارپ التمن، راسکين

تصشویر،  7شد. این آزمون از سه بخش تششکيل ششده اسشت. بخشش اول ششامل زمينه تهيه 

شود. بخش اول بشرای تمشرین تصویر مي 3تصویر، و بخش سوم شامل  3بخش دوم شامل 

های دوم و سشوم، قسشمت اصشلي شود، اما بخشای برای آن در نظر گرفته نمياست و نمره

دقيقشه  9گشویي، ر هستند. مشدت پاسشختصوی 28 یدر برگيرندهو دهند آزمون را تشکيل مي
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دقيقه برای بخش سوم در نظر گرفتشه ششده اسشت. در هنگشام اجشرای  9برای بخش دوم و 

شود. بدین منظور، فرم ری ميهای آزمون جلوگياز دیدن هم زمان فرم نمونه و طرح ،آزمون

یيشده هشای پيهای نمونه در پشت دفترچه آزمون چاپ شده است تا هم زمان با شکلشکل

ف، ب، ج، د، دیده نشود. فرم نمونه دارای هشت شکل هندسي ساده است که با حروف الش

توانایي آزمودني در یافتن اشکال هندسي ساده فشرم نمونشه در  اند.ه، و، ز، ح مشخص شده

دهد. به ازای هر پاسشخ داخل طرح پيیيده ميزان وابستگي و ناوابستگي به زمينه را نشان مي

گيشرد. جمشع نمشرات یک نمشره بشه آزمشودني تعلشق مشي ،ای دوم و سومهصحيح در بخش

. بشدین ترتيشب، دامنشه دهشدرا تشکيل مينمره کل آزمون  ،مهای دوم و سوهای بخشپاسخ

پراکندگي دارد: نمره صفر سبک ششناختي کشامالو وابسشته بشه زمينشه، و  28تا  صفرنمرات از 

دهشد. بشرای جشدا کشردن افشراد سبک شناختي کامالو ناوابسته به زمينه را نشان مشي 28نمره 

شود؛ بدین ترتيب که وابسته به زمينه از افراد ناوابسته به زمينه از ميانگين نمرات استفاده مي

ششود: افشرادی کشه نمشرات آنهشا ميانگين نمرات کل افراد محاسبه مي پو از اجرای آزمون،

تر از ميانگين است وابسته به زمينه، و افشرادی کشه نمشرات آنهشا مسشاوی یشا بيششتر از پایين

 شوند.ميانگين است ناوابسته به زمينه در نظر گرفته مي

اسشتفاده از  هشای نهفتشه را بشا( پایایي آزمون گروهي ششکل2372) ویتکين و همکاران

به دست آوردند. آنها همینين روایي آزمون  83/1روش بازآزمایي به فاصله زماني سه سال 

پایشایي  همینشينبشه دسشت آوردنشد.  81/1را با محاسبه همبستگي بين دو بخش اصلي آن 

گشزارش  81/1های نهفته را بشا روش بازآزمشایي بشرای مشردان و زنشان آزمون گروهي شکل

کنشد. ضشریب روایشي ایي بازآزمایي آزمون اشکال نهفته اصشلي مطابقشت مشيکه با پای کردند

)بوسشاکي،  بشه دسشت آمشده اسشت 49/1و بشرای زنشان  81/1مالکي این آزمون برای مردان 

(. در پشژوهش حاضشر نيشز ضشریب 2984ی، اسشفندآبادششموپور و ، به نقل از امامي2337

ده از و با استفا 44/1آزمون بودند همبستگي بين نمرات بخش دوم و سوم، که بخش اصلي 

 به دست آمد.  81/1براون پایایي کل آزمون برابر فرمول اسپيرمن ش 

یک آزمون عملکردی است کشه  المللي تکوآزمون بين :31المللی تکسآزمون بين -1

ت متحده آمریکشا در و توسط آموزش و پرورش ایاالسنجد آموزان را ميسواد ریاضي دانش

سوال در پایشه  66ساخته شده است.  آزمون استفاده شده در این پژوهش شامل  1113سال 

پنجم ابتدایي است که برای تعيين روایي صوری و محتوایي سواالت آزمون، ابتدا به فارسي 
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متخصشص آمشوزش ریاضشي  21ی صحت ترجمه در اختيار ترجمه، و برای قضاوت درباره

به منظور سهولت فهم مسائل در بعضي از کلمشات و قرار داده شد. بر اساس پيشنهاد آنها و 

 سشوال  97جمالت آن تیييراتي اعمال شد. و نهایتاو پو از تعدیل سازی، تعداد سشواالت بشه 

های ریاضيات و علوم که توسط آموزش و های استاندارد تکو در زمينهتقليل یافت. آزمون

بشدیهي ششود و ه تجدید چاپ ميآید هر سالت متحده آمریکا به نگارش در ميپرورش ایاال

از آنجشا  .ایالت است رهای درسي هبه صورت بومي و منطبق بر کتاب آن سواالت است که

که این آزمون برای کارهای پژوهشي نيست محققيني که تصميم داشته باشند از این آزمشون 

 ز ایشن رو، . ای پژوهشي استفاده کنند باید روایي و پایایي آن را خود بدست آورندادر کاره

( آزمون تکو را به منظور انجام پشژوهش در 1119) 28و ویتلي همانطور که بورک، جانسون

بشه هشای دوم و سشوم بشرای بخشرا  آن پایشایيو  کرده سنجياعتبارهای سوم و چهارم پایه

مشورد بررسشي روایي و پایایي  حاضر نيز در پژوهش ؛اندبدست آورده 49/1و  72/1ترتيب 

بشه فارسشي ترجمشه  ، ابتدا سواالت آزمونتعيين روایي صوری و محتوایي برای .قرار گرفت

متخصص آموزش ریاضي قرار داده  21شد و برای قضاوت درباره صحت ترجمه در اختيار 

ات و در بعضشي از کلمش ،شد. بر اساس پيشنهادهای آنها و به منظور سشهولت فهشم مسشائل

نيمشه کشردن دو تعيين پایایي آزمشون تکشو از روش  . برایجمالت آن تیييراتي اعمال شد

آموزان اجرا ششد و استفاده شد. آزمون مورد نظر یک بار روی گروه واحدی از دانش آزمون

هشای فشرد در یشک پو از آن آزمون به دو نيمه تقسيم گردید بشه ایشن صشورت کشه سشوال

مبستگي حاصشل از ضریب ه .آزمون دیگر قرار گرفتآزمون و سواالت زوج در خردهخرده

بشرای  .محاسبه ششد 87/1نمرات دو نيمه آزمون ضریب پایایي هر یک از دو نيمه است که 

براون ها، در فرمول اسپيرمن ش ي بين نيمهمحاسبه ضریب پایایي کل آزمون، ضریب همبستگ

  بدست آمد. 39/1ترتيب ضریب پایایي کل آزمون  قرار گرفت و بدین

 

 هاونروش اجراي آزم

ششناختي توسشط  ریاضي و سبک مشخص شدن تعداد افراد نمونه، آزمون سوادپو از 

آمشوزان ها در ساعات کالسي در بين دانششمحققين بر روی افراد نمونه اجرا گردید. آزمون

ریاضشي سواالت سشواد به آموزان ترتيب بود که ابتدا دانش ی اجرا به ایننحوه .توزیع شدند

ششناختي  دادند. موضو  مهم در اجرای آزمون سبکپاسخ ختي آزمون سبک شنابه و سپو 
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هشای الزم بشرای های اصلي ایشن آزمشون، بایشد راهنمشایياین است که قبل از اجرای بخش

هشا ارائشه ششود. بشه همشين منظشور در ابتشدا، دو تمشرین بشه همشراه تکميل آن بشه آزمشودني

هشای کلي نيز برای تکميشل بخشش شدند. همینين دستورالعملي ارائههای الزم دستورالعمل

 قرارگرفت. کنندگانمشارکتاصلي آزمون در اختيار 

 

 هاي آماريروش
ای، نمونشهتشک tهای مستقل، آزمشون برای گروه tاز آزمون  هادادهبرای تجزیه و تحليل 

اليو، و نهایتشا  آزمشون تعقيبشي دانشت بشرای تششخيص  شکروسکال تحليل واریانو، آزمون 

 استفاده شد.ها تفاوت

 

 هايافته

 آموزان سواد رياضی دانش -الف

 (،7-1هشای خيلشي ضشعيف )بشه گشروه سشواد ریاضشي تکو، آزمون نمرات بر اساس

. بندی گردیشدتقسيم( 97-92(، و عالي )91-19(، خوب )11-24(، متوسط )29-8ضعيف )

بشه  97/23 ،انپسشر بشرای و 98/12 ،اندختشر بشرایپو از برگزاری آزمون، ميانگين نمرات 

در ایشن راسشتا،  آموزان در محدوده متوسط قرار گرفشت.یعني سواد ریاضي دانش .دست آمد

بشين ميشانگين  که دادشان ( نيز ن2جدول )ای تک نمونه tهای حاصل از اجرای آزمون یافته

 ،در نتيجشه .(t(=p ،94/2=271/1نمونه با ميانگين جامعه تفاوت معنشاداری وجشود نشدارد )

 گردید.آموزان نرمال و در حد متوسط ارزیابي ميانگين سواد ریاضي دانش

 
 اي: نتايج آزمون تک نمونه3جدول 

  
 t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 
 ميانگين

تفاوت 

 ميانگين

 فاصله اطمينان

 باال پایين

94/2 993 271/1 99/11 99422/1 1961/1- 9146/2 

 

 آموزان با سواد رياضی باال و پايينشناختی دانشبررسی سبک -ب
آمششوزان دو گششروه بششا سششواد ی ميششانگين نمششرات سششبک شششناختي دانشبششرای مقایسششه
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 آزمشون از  ،هشای نرمشال بشودن دادهمفروضشه بشه دليشل عشدم برقشراری ریاضي باال و پایين،

آورده ششده  1گردیشد کشه نتشایج آن در جشدول  والشيو اسشتفاده  ش کروسشکالناپارامتری 

 است.

 
با سواد  آموزانشناختی دانش اليس براي تعيين سبکا و: نتايج آزمون کروسکال 0جدول 

 رياضی باال و پايين

 

هاگروه    

 تعداد
 

ميانگين 

 رتبه

 خيآماره 

 دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 یمعنادار

34/126 239 سواد ریاضي باال  37/64  2 112/1  

77/293 249 سواد ریاضي پایين  

 

ش والشيو و معناداری آزمون کروسشکال   1های حاصل از جدول با توجه به یافته

دارای نمرات سشبک ششناختي  آموزان دارای سواد ریاضي باالتوان نتيجه گرفت که دانشيم

 ،آموزان با سواد ریاضي پشایينو دانش هستنددارای سبک مستقل  ،ه عبارت دیگریا ب، بيشتر

 دارند.سبک شناختي وابسته 

  

 دختران و پسران  و سبک شناختی سواد رياضی مقايسه -ج

ان دختشرسواد ریاضي ميانگين مقایسه  برایمستقل های گروه tاز اجرای  حاصلنتایج 

نششان داد  (  پایه پنجم ابتدایي شهر سنندج97/23ان )پسرميانگين سواد ریاضي و  ( 97/12)

بشه ایشن نمرات سواد ریاضي دختران و پسران وجود دارد. ميانگين تفاوت معناداری بين که 

هشای حاصشل یافته (.9اند )جدول سواد ریاضي داشته دردختران عملکرد بهتری  صورت که

آموزان شناختي دانشبرای مقایسه ميانگين نمرات سبکمستقل های گروه tاز اجرای آزمون 

نمرات دختران و پسران معنشادار ميانگين که اختالف بين  دادنشان ( 9پسر )جدول  دختر و

  نيست.
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 و سبک شناختی مستقل براي مقايسه ميانگين نمره سواد رياضی t: نتايج آزمون 1جدول 

 انو پسر اندختر

 

 هامتیير

 
 تعداد

 
 ميانگين

انحراف 

 معيار

 
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنا

نمره سواد 
 ریاضي

 162/1 998 97/1 83/7 98/12 281 دختر

 89/4 97/23 281 پسر

نمره سبک 
 شناختي

 73/1 998 4/2 31/9 11/9 281 دختر

 37/9 32/9 281 پسر

  

 آموزان به تفکيک مناطقهاي استنباطی سواد رياضی دانشهاي توصيفی و يافتهداده -د 
سواد ریاضي  شاخص آمار توصيفي از قبيل ميانگين، انحراف معيار و دامنه نمرات 6جدول 

  دهد.را نشان ميآموزان مناطق برخوردار، نيمه برخوردار و محروم دانش
 

 : اطالعات توصيفی مربوط به سواد رياضی با تفکيک مناطق4ل جدو

 دامنه نمرات معيارانحراف  ميانگين تعداد مناطق

 97-9 82/7  74/12 211 برخوردار

 99-8 31/4 92/19 211 نيمه برخوردار 

 91-1 81/9 49/24 211  محروم

 97-1 66/7 98/11 941 کل

 

آزمشون گانه، از ناطق سهمبه منظور مقایسه ميانگين نمرات سواد ریاضي دانش آموزان        

سشواد ریاضشي ميانگين نمرات استفاده شد. نتایج نشان داد که بين طرفه تحليل واریانو یک

 . (9)جدول  دار وجود داردمعنار مناطق گوناگون شهری تفاوت آموزان ددانش
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 به تفکيک مناطق نمرات سواد رياضی دانش آموزان:  نتايج تحليل واريانس 5جدول 

 F p ميانگين مجذورات درجه آزادی مجمو  مجذورات منابع  واریانو

 بين گروهي

 درون گروهي

19/1329 

61/24334 

1 

997 

42/2694 

41/67 

93/91 112/1 

    993 46/23313 کل
 

از ها برای مشخص نمودن مکان دقيق تفاوتبه دنبال معناداری نتایج تحليل واریانو، 

وه محروم بشا تفاوت معناداری ميان گرها نشان داد که یافتهآزمون تعقيبي دانت استفاده شد. 

ميششان گششروه برخششوردار و گششروه  امششا ،وجششود داردبرخوردار هششای برخششوردار و نيمششهگششروه

 داری وجود ندارد.تفاوت معنابرخوردار نيمه
 

 گيري و بحثنتيجه

آمشوزان نشان داد که سطح سواد ریاضشي دانششهای حاصل از این پژوهش تحليل داده

کار تفکيشک  ،هر چند سطح سواد متوسط ؛پایه پنجم ابتدایي نزدیک ميانگين و متوسط است

موثر یاددهي ش یشادگيری سازد، اما بيانگر رویکردهای غيرهای شناختي را دشوارتر ميسبک

المللي تکو بيشتر هوش ن بينآزمو های درس ریاضي است.محور بودن برنامهو موضو  ش 

سنجد و از آنجشا کشه آموزان در مبحث ریاضي ميآموزان را در ارتباط با توانایي دانشدانش

آمشوزان در طشول اجشرای آزمشون از نزدیک ششاهد عملکشرد دانشش ان پژوهش حاضرمحقق

آمشوزان که برخي دانششتوان به این نتيجه رسيد ، مينظرات معلمان با توجه به نيز واند بوده

 در زمينه درک مفهوم عدد ضعيف هستند.

آموزان با عملکرد باالی ریاضي تا حدودی دارای سشبک ها نشان داد دانشبررسي یافته

ها را از زمينه جدا کننشد و بشه ني به راحتي قادرند محرکشناختي مستقل از زمينه هستند. یع

تحليل بپردازند. مطالعات متعدد به وجود رابطه بين سبک شناختي مستقل از زمينه و وابسته 

انشد کشه ( بيان کشرده2373) اند. ویتکين و همکارانبه زمينه و پيشرفت تحصيلي اشاره کرده

جزیشه و تحليشل دارنشد و در موضشوعاتي ماننشد افراد مستقل از زمينه گرایش بيششتری بشه ت

( نيشز معتقشد اسشت کشه 2337) آورنشد. سشاراچوریاضيات موفقيت بيشتری بشه دسشت مشي

های وابسشته بشه زمينشه پيششرفت تحصشيلي های مستقل از زمينه نسبت به آزمودنيآزمودني

؛ حسشيني 2377ویتکشين، ند )نکنتایج تحقيقات دیگر نيز تأیيد مي یافته را این .بيشتری دارند
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(. نتشایج تحقيشق نششان 2981تقوایي، ؛ 2981 پور،؛ عبداله2981؛ اکبيا،2981نژاد،ينسب و ول

آموزان با سواد ریاضي پایين تا حدودی دارای سبک شناختي وابسته بشه زمينشه داد که دانش

متیيرهشای  ،آمشوزانهستند. به همين دليل این امکان وجود دارد که با باال رفتن سشن دانشش

 زیشرا  ؛آمشوزان بگشذاردفرهنگي، اقتصادی، اجتماعي تأثير بيشتری بر سشبک ششناختي دانشش

آموز از معلم و کتاب درسي در مقاطع تحصيلي باالتر بيشتر از مقطع ابتشدایي استقالل دانش

 است.

آموزان دختر و یاضي دانشهای این پژوهش همینين نشان داد تفاوت بين سواد ریافته

آموزان دختر عملکرد بهتشری را در آزمشون تکشو از خشود دار است. هرچند دانشمعناپسر 

انشد کشه پسشران نششان داده در مقاطع بشاالتر صورت گرفتهج تحقيقات نشان دادند، ولي نتای

 آموزان دختر را در این تحقيشقانشتوان عملکرد بهتر داند. بنابراین ميعملکرد بهتری داشته

های فرهنگي درباره پيشرفت تحصيلي در دوره ابتدایي قشوام د که تفاوتگونه توجيه کراین

آورنشد های پيش دبستاني به دست مشياند، پسرها و دخترها مفاهيم مشابهي را در سالنيافته

آموزان دختر و پسر در مدارس ابتدایي یکسان است. با این حال مهارت یعني عملکرد دانش

یابشد و سشرعت افشزایش مشيه سشالگي بش 29 شش21سشن  ریاضي پسرها نسبت به دخترها از

 ششودترین شکاف جنسيتي در عملکرد ریاضي در مدارس راهنمایي و باالتر ایجشاد مشيمهم

آموزان دختشر در سشنين ( معتقد است دانش2386) لوک(. های1118، بوسير، موندا و برمائو)

-از خشود نششان مشي سال اضطراب و نگراني کمتری نسبت به ریاضشيات 21و  22کمتر از 

سال اعتمشاد بشه نفشو  21دهد که دختران در سنين کمتر از ( گزارش مي1114) دهند. پوند

های اخير کاهش یافته های جنسيتي در سال. تفاوتریاضي دارندبيشتری نسبت به یادگيری 

هشای است که علت آن را بيشتر تیييرات اجتمشاعي، مراحشل اجتمشاعي ششدن، تیييشر بافشت

 دانند.های مساوی برای هر دو جنو ميایجاد فرصت فرهنگي و
نيز حاکي از آن است که تفاوت بشين سشبک ششناختي دختشران و پسشران  نتایج تحليل

به عبارتي بين سبک شناختي دختران و پسران تفاوتي وجود ندارد. نتایج بشه  دار نيست.عنام
و  اند تا حدودی ضشدکردههای شناختي ویتکين را بررسي دست آمده از مطالعاتي که سبک

در  داننشدمشي متفشاوترا  سبک شناختي دختران و پسشران ،برخي از مطالعات .نقيض است
آمشوزان دختشر و پسشر هشای ششناختي دانششبين سشبک مطالعات،دیگر از  حالي که گروهي

هشای قبلشي ماننشد نتيجه این پژوهش با نتایج ششماری از پشژوهش .اندتفاوتي را نشان نداده
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( همسو نيسشت و همخشواني 2337) باین و مارتينالفن ( و نایت،2334يکسون و بالتيمور )ه
و سشيف  لرگانيحسشيني هشا ماننشدبا این حال نتيجه پژوهش، بشا برخشي از پشژوهش ندارد.

دارد همخواني نوجود  ياند بين سبک شناختي دختران و پسران تفاوت( که نشان داده2981)
 دارد.

آموزان در مناطق نيمه برخوردار نسبت ت آمده، سواد ریاضي دانشبر اساس نتایج بدس
تشر، احسشاس به مناطق دیگر بهتر بوده است. از دالیشل ایشن امشر ارتبشاط اجتمشاعي پيیيشده

مسئوليت بيشتر و انتظارات بيشتر طبقه متوسط از الگوهشای فرزنشدپروری و ادامشه تحصشيل 
یشاددهي -مرفه و فقير بر الگوهای یشادگيری است. والدین طبقه متوسط بيش از والدین طبقه

کنند. از طرفشي بيششترین تعامشل محيطشي بشرای اسشتفاده از مفشاهيم فرزندان خود تأکيد مي
ایشن (. 2391، گيشرد )اشریاضي در زندگي روزمره توسط کودکان طبقه متوسط صورت مي

نشد کشه چشون در آنهشا معتقد .( همسو است2973) با نتایج تحقيقات مهرآیين و عبدی یافته
ششیل و  ،بعشد خشانوار آمشد خشانواده،دل بيشتری در هر یک از عوامشل )درطبقه متوسط تعا

این تحقيشق اما یافته  شود.تحصيالت والدین( وجود دارد، زمينه یادگيری بيشتری فراهم مي
 ( میایر است. 2984زاده )(، جهانگيری، افخمي و کوچک2989با نتایج تحقيقات قارون )

تر مقطع ابتشدایي در آموزان دخای نتایج این تحقيق مبني بر عملکرد بهتر دانشدر راست

جنسشيتي  ، امشریتوانایي ریاضي به این حقيقت دست یافت که اساسا  تواندرس ریاضي مي

ای همیون آموزش درست و ایجاد افشزایش اعتمشاد و با فراهم آمدن متیيرهای زمينه نيست

کشاران  رها، نگرش مثبت جامعه و دست انشدهکمک خانواد آموزان دختر بابه نفو در دانش

ای همیون ریاضي التر نيز شاهد درخشش آنان در دروس پایهتوان در مقاطع باآموزشي مي

هشای تحصشيلي دختشران و پسشران در باشيم بدین منظور برای رسيدن به حد عالي پيشرفت

همینشين  آموزان استفاده کرد.های گروهي برای یادگيری دانشدرس ریاضي باید از فعاليت

آموزان برای دستيابي بشه مقاصشد یشادگيری شود سبکهای شناختي معلمان و دانشتوصيه مي

از آنجا که مقطع ابتشدایي مبنشا و اساسشي بشرای سشایر مقشاطع اسشت  هماهنگي داشته باشد.

-هشای ششناختي دانششمانند شناخت سشبک بجاست حساسيت بيشتری نسبت به مسائل آن

ماننشد ریاضشي داششته  يان و هدایت آن به شيوه مناسب در جهت یادگيری بهتر دروسآموز

شود تحقيقات دیگشری پيشنهاد ميهش نتایج این پژوبرای تعميم پذیری  با این همه، .باشيم

بررسشي سشواد ریاضشي  وآموزان مقطشع ابتشدایي های شناختي دانشدر زمينه شناخت سبک

 آموزان انجام شود. دانش



 2931دوره پنجم، شماره اول، بهار و تابستان ، ي مطالعات آموزش و يادگيريمجله   322

 هايادداشت
1. Lengnink  2. Yuliang & Ginter  
3. Zhang  4. Witkin   
5. Moor 6. Goodenough 
7. Jonassen & Grabowski 8. Hu 
9. Governor  10. Office for Standards in Education 
11. Askew & William  12. Dar-Nimrod & Heine  
13. Matter & Champagne  14  . Vaidya & Chanansky 
15. McLeod & Adams 16. Witkin, Olttman, Raskin & Karp  
17. Task assessment of knowledge and 

skills (TAKS) 
18. Burk, Johnson & Whitley 

  

 

 منابع

 الف. فارسی

هشای ششناختي در (. بررسي اثربخشي ظرفيت حافظشه فعشال و سشبک2981اکبيا، ابولقاسم )

آموزان پسر سال سوم راهنمایي شهرسشتان خشواف، پایشان ریاضي دانشعملکرد درس 

 نامه کارشناسي ارشد، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم.

هشای یشادگيری و ششناختي: سشبک(. 2984) ، حسشنیآبشاداسشفندپور، سوزان، شموامامي
 )سمت(. هاوم انساني دانشگاه، تهران: سازمان مطالعه و تدوین علهاها و آزموننظریه

های شناختي و اضطراب ریاضي بشا عملکشرد (. بررسي رابطه بين سبک2981تقوایي، علي )

آمشوزش و پشرورش ششهر  7آموزان پسر سشال اول دبيرسشتان منطقشه ریاضي در دانش

تهران، پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تربيت 

 معلم.

(.، گسترش واژگاني و ساختاری 2984) ، فهيمهکوچک زادهعلي؛ افخمي،  ؛جهانگيری، نادر

-های زبشانپژوهش ابتدایي بر اساس متیير اجتماعي. آموزان مقطعزبان نوشتاری دانش

 .97-12، 98، های خارجي

بشا  هشای یشادگيری دانششجویان(. مقایسه سبک2981) اکبر، عليسيف ؛لرگاني، مریمحسيني

ریشزی فصلنامه پشژوهش و برنامشه سيت، مقاطع تحصيلي و رشته تحصيلي.توجه به جن
 .226-39، 23، در آموزش عالي

(. بررسي رابطه سبک شناختي وابسته بشه زمينشه و 2981) ، یدالهنژادنسب، داود، وليحسيني

م آمشوزان سشونابسته به زمينه و یادگيری خودنظم داده شده با عملکرد ریاضشي دانشش



 212   ... آموزان پایه پنجم ابتدایي شهر سنندج و ارتباط آنبررسي سواد ریاضي دانش

 (،6و  9) 3، مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه ششهيد چمشران اهشوازراهنمایي، 

78-43. 

(. ریاضيات کليد راه توسعه، چهارمين کنفرانو آموزش ریاضي 2978ظهوری زنگنه، بيژن )

ایران، تهران: معاونت برنامه ریزی و نيروی انساني اداره کل آموزش و پشرورش ششهر 

 تهران.

های شناختي)وابسته به زمينشه و نابسشته بشه (. بررسي بين سبک2981محمدآزاد ) پور،عبداله

نامشه کارشناسشي ارششد، زمينه( و راهبردهای یشادگيری بشر پيششرفت تحصشيلي. پایشان

 دانشگاه عالمه طباطبایي.

ای تشأثير عوامشل اقتصشادی اجتمشاعي خشانوار بشر (. بررسي مقایسشه2989قارون، معصومه )

ریشزی در آمشوزش عشالي، آموزش عالي، فصلنامه پشژوهش و برنامشه تقاضای ورود به

 .6شماره 

آموزان و ميزان (. رابطه بين طبقه اجتماعي دانش2973) ، مسعودرضا، عبدیآیين، محمدمهر

 .279-297 (،9)1، شناسيجامعهفصلنامه تخصصي  یادگيری آنها.

 ب. انگليسی
Asch, S. E. (1952). Social psychology. Englewood Cliifs, N. J. Prentic Hall. 

Askew, M., & Wiliam, D. (1995). Recent Research in Mathematics 

Education 5-16. London: HMSO. 

Bosire, J., Mondoh, H., & Barmao,  A. (2008). Effect of Steaming by 

Gender on Student Achivement in Mathematics in Secondary School in 

Kenya. South African Journal of Education, 28, 595-607. 

Burk, J., Johnson, D., & Whitley, J. (2005). Tarleton State University 

validity of the Texas Assessment of Knowledge and Skills (TAKS). 

Journal of Border Educational Research, 4l (2), 29-39. 
Chambers, P. (2008). Teaching mathematics: Developing as a reflective 

secondary teacher. SAGE.  

Dar-Nimrod, I., & Heine S. J. (2006). Exposure to scientific theories affects 

women’s math performance. Science, 31(4), 435. 

Governor, D. (1998). Cognitive styles and metacognition in web based 

instruction. http://www.members.cox.net/vogannod/THESIS.html. Last 

date accessed: April 5, 2004. 

Haylok, D. (1984). Aspects of mathematical creativity in children aged 11-

12. Unpublished Ph.D thesis, University of London. 

Hickson, J., & Baltimore, M. (1996). Gender-related learning style patterns 

of middle school pupils. School Psychology International, 17(1), 59-70. 



 2931دوره پنجم، شماره اول، بهار و تابستان ، ي مطالعات آموزش و يادگيريمجله   320

Hu, J. (1998). The relationship between hypermedia features and the 

learning style/cognitive control of hypermedia developers. 

http://etd.wvu.edu/templates/showETD.cfm?recnum=691. Last date 

accessed: April 5, 2004. 

Jonassen, D. H., & Grabowski, B. L. (1993). Field dependence and field 

independence (Global vs. Articulated Style). Handbook of individual 

differences, learning, and instruction. London, UK: Lawrence Erlbaum 

Associates. 

Kingt, K. H, Elfenbein, M. H., & Martin, M. B. (1997). A psychometric 

redenomination of Kolb’s experiential learning cycle construct: A 

separation of level, style, and process. Educational and Psychological 

Measurement, 59(5), 401-474. 

Lengnink, K. (2005). Reflecting mathematics: an approach to achieve 

mathematical literacy. ZDM, 37(3), 246-249. 

Mather, J. A., & Champagne, A. (2008). Student learning styles/strategies 

and professors’ expectation: Do they match? College Quarterly, 11(2), 

1-8. 

McLeod, D. B., & Adams, V., M. (1979). The interaction of field 

independent with discovery learning in mathematics. The Journal of 

Experimental Education, 48(1), 32-35. 

Office for Standards in Education (England) (2007). The Foundation Stage: 

A Survey of 144 setting. London: office for Standards in Education. 

Pound, L. (2006). Supporting mathematical development in the early years. 

(2nd ed.). Maidenhead: Open University Press. 

Saracho, O. N. (1997). Teachers and students’ cognitive styles in early 

childhood education. Westport, CT: Greenwood Publishing Group, Inc. 

Vaidya, S., Chansky, N. M. (1980). Cognitive development and cognitive 

style as factors in mathematics achievement. Journal of Educational 

Psychology, 72(3), 326-330. 

Witkin, H. (1977). Cognitive Styles: Essence and origins, NY: international 

University Press. 

Witkin, H. A., Moore, C. A., Goodenough, D. R., & Cox, P. (1979). Field 

dependence/independence cognitive style and their educational 

implication. Review of Educational Research, 22, 1-64. 

Witkin, H. A., Oltman, P. K., Raskin, E., & Karp, S. A. (1971). Group 

embedded figure test manual. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists 

Press. 

Yuliang, L., & Ginter, D. (2000). Cognitive style and distance education. 

Journal of Distance Learning Administration, 11, 1-18. 

Zhang, L. F. (2004). Thinking styles: university students’ preferred teaching 

styles and their conceptions of effective Teachers. Journal of 

Psychology, 138(3), 233-252.  


