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Abstract 
The purpose of this study was to determine the effect of NCTM standards-based education 
on the attitude and academic achievement of fifth grade students in mathematics. This 
research is a semi-experimental study whose statistical population included all fifth grade 
elementary students of Birjand city in the 2018-2019 semester. From this population, 100 
students from four schools with board trustees (two boys 'schools and two girls' schools) 
were selected as sample size by convenience sampling method. Then, Students were 
randomly assigned to two equal groups of experiment and control (n = 50). The selected 
topics were taught to the experimental group for 8 weeks in 10 sessions using a process-
based approach by the researcher. The control group was also taught the traditional method 
during the same time period by their teachers. Data collection was performed using 
demographic information form, Aiken mathematics attitude standard questionnaire and the 
researcher-made academic achievement test. The validity and reliability of the mathematics 
attitude questionnaire were confirmed by a pilot study. Also, the validity of the academic 
achievement test before and after the intervention was confirmed by an expert team. 
Finally, data analysis was performed using descriptive and analytical statistics in SPSS 
software version 18 at the significant level p <0.05. The results indicated that after the 
intervention, the process-based approach improved the math attitude and academic 
achievement of the experimental group compared to the control group (P <0.001). This 
study highlighted the importance of using NCTM process standards to improve math 
attitudes and academic achievement of fifth grade students. Therefore, it is recommended 
that NCTM process standards in school curricula be taken into consideration by principals, 
teachers, and other primary school education planners. 
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بر  NCTMیندی ابررسی تأثیر آموزش مبتنی بر استانداردهای فر

 درس ریاضی آموزان پایة پنجم دردانش نگرش و پیشرفت تحصیلی

 4، مجید پاکدامن3، محمدرضا اسدی یونسی2رضا دستجردی ،1مهدی حسنی

 يمی، قاینات، ایرانشناسی، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسال شناسی تربیتی، گروه روان دانشجوی دکتری روان. 1
 شناسی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران استادیار روان .2

 شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران استادیار، گروه روان. 3
 شناسی، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اساليمی، قاینات، ایران استادیار، گروه روان. 4

 (10/10/0011: ذیرش؛ تاریخ پ01/10/0011: تاریخ دریافت)

 دهیچک

آمشوزا  پایش    دانشش  بر نگرش و پیشرفت تحصیلی NCTMیندی اتأثیر آموزش مبتنی بر استانداردهای فر پژوهش حاضر با هدف بررسی
آموزا  پایش  پشنجم ابتشدایی    جامع  آماری پژوهش هم  دانش. تجربی است ای نیمه پژوهش حاضر مطالعه. اجرا شد درس ریاضی پنجم در
دو مدرسش  پرشرانه و دو مدرسش     )نفر از چهار مدرس  هیئشت امنشایی    011از این جامعه، . بود 19-19تا  بیرجند در سال تحصیلی شهرس
آموزا  به روش تصشادفی سشادب بشه دو گشروب مرشاوی آزمشایش و       در ادامه، دانش. گیری در دسترس انتخاب شدندبا روش نمونه( دخترانه

 یبشر اسشتانداردها   یمبتنجلره، با روش  01هفته و در قالب  9باحث منتخب به گروب آزمایش به مدت م(. =01n)کنترل تخصیص یافتند 
آموزش به گروب کنترل نیز به شیوة سنتی در مدت زما  مششابه توسشط آموزگشارا  خودششا      . ی توسط پژوهشگر آموزش دادب شدفرآیند

شناختی، پرسشنام  استاندارد نگرش به ریاضی آیکن و آزمو  پیششرفت  جمعیتها با استفادب از فرم اطالعات آوری دادب جمع. انجام گرفت
روایی آزمو  پیشرفت تحصیلی قبل و بعد . روایی و پایایی پرسشنامه با مطالع  مقدماتی تأیید شد. تحصیلی پژوهشگرساخته، انجام گرفت

نربت به  به بهبود نگرش روش مبتنی بر استانداردهای فرایندی نتایج نشا  داد بعد از مداخله،. از مداخله توسط تیم کارشناسا  تأیید شد
این مطالعشه اهمیشت اسشتفادب از    (. >110/1P)شود  به گروب کنترل منجر مینربت گروب آزمایش  آموزا دانش ریاضی و پیشرفت تحصیلی

بشر ایشن   . پایشه پشنجم آششکار کشرد     آموزا را در بهبود نگرش به درس ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش NCTMاستانداردهای فرایندی 
ریشزا   های آموزشی مدارس مورد توجه مدیرا ، معلما  و سایر برنامشه در برنامه NCTMاستانداردهای فرایندی  ،شود اساس، پیشنهاد می

 . آموزشی مدارس ابتدایی قرار گیرد

  .به ریاضی نگرش، یلیپیشرفت تحص ،یندیااستانداردهای فر، NCTMیندی ااستانداردهای فر: واژگان کلیدی
                                                           

 نویسندة مسئول، رایانامه: R.dastjerdi@bums.ac.ir 

تدوین الگوی آموزش ریاضی مبتنی بر استانداردهای »با عنوان   شناسی تربیتی این مقاله مستخرج از رسالة دکتری روان
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 مقدمه

رد و به عنوان موضوعی دا یخاص تیو اهم گاهیاست که در مدارس جا یریاضیات از جمله دروس

زیرا حساب و استدالل منطقی پایه و اساس علم و فناوری است . شوداساسی در نظر گرفته می

مایلی مثبت نسبت های ریاضی در کودک و ایجاد تپرورش مهارت(.  ، ص2 91و همکاران،   یه)

آموزانی که فاقد مهارت هستند یا دانش. به ریاضیات در همان اوایل آموزش بسیار اهمیت دارد

نگرش منفی نسبت به ریاضیات دارند، در معرض خطر شکست و عدم پیشرفت در مقاطع 

د بنابراین، پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی و ایجا. راهنمایی، دبیرستان و فراتر از آن هستند

های اساسی محققان و معلمان در ادوار مختلف بوده همواره از چالش نگرش مثبت نسبت به آن

 (. 2 91، 9سینگر)است 

شده از طریق دستیابی به نمرات گذاریکسب دانش و نتایج هدف به یلیتحص شرفتیپ

به  یلیصتح شرفتیپ ،نیهمچن(. 9، ص2 91،  یورک، گیبسون و رانکین) ارزشیابی باال اشاره دارد

معدل شود که به طور عمده، توسط اطالق می یو شناخت ینگرش ی،مهارت راتییتغ ی،ریادگی زانیم

تنها  نه است نشان داده های پیشین نتایج پژوهش (. 1، ص21  سراجی و سیفی، ) شود ارزیابی می

یرگذار آموزان در درس ریاضیات تأثهای نوین تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانشکارگیری روش به

آموزان مانند نگرش نسبت به ریاضی نیز از جمله عوامل است، بلکه برخی عوامل فردی در دانش

؛ پیتسیا، بیگارت و 22، ص2 91، 1بالنتین)آموزان است بینی پیشرفت تحصیلی دانشمؤثر در پیش

 (. 1 ، ص2 91، 2کاراکولیدیس

 پژوهشگران بسیاری .رود یمبه شمار  یاضیدرس ر یریادگیعوامل مهم در  از جملهنگرش 

و انواع  انددرس ریاضی بودهنگرش مثبت نسبت به  برای بهبود ییراهکارها افتنی یهمواره در پ

                                                           
1. Yeh 

2. Singer  

3. York, Gibson &Rankin  

4. Balentyne 

5. Pitsia, Biggart & Karakolidis 
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. اند بررسی کردهدرس  نیاعالقه و نگرش مثبت نسبت به  جادیرا با هدف ا سیتدر الگوهای

و  کنیآ طالعاتمبا  یاضیر یلیتحص شرفتیو نقش آن در پ یاضینگرش به ر ةنیدر زم پژوهش

شامل چندین  یاضینگرش به درس رشواهد حاکی از این است که . شروع شد(  21 )  دریگر

 در یا رهروزم یدر زندگ یاضیر فیشدن در تکالریبردن از درگ لذت اند از بعد است که عبارت

ارزش و  تیاهم ةفرد دربار یباورها ،درس نیا یریادگیفرد نسبت به  زشیانگ ،یلیتجارب تحص

 کارگیری به نیازمندکه های است شرایط و موقعیتترس از مواجهه با  زانیمی، همچنین، اضیر

که  یآموزان دانشدهد،  نشان می های پیشینپژوهش نتایج (.9111 کن،یآ)هستند  یاضیدانش ر

مناسب در آن درس نشان  تیبه فعال لیخاص دارند، تما ینگرش مثبت نسبت به مواد درس

معتقد است نگرش منفی مانع یادگیری مؤثر (   91)  جوزف (. ، ص2 91، 9نتوکاراجا) دهند یم

 1برگر، مکنزی و هولمز. گذارداست و متعاقباً بر نتیجة یادگیری و عملکرد پس از آن نیز تأثیر می

آموزان نگرش خوبی به یادگیری ریاضیات داشته باشند،  کنند که اگر دانشاستدالل می( 9191)

مفاهیم ریاضی خواهند داشت و پیشرفت تحصیلی باالتری را در آن کسب  درک بیشتری از

 . خواهند کرد

 نیا اتیاضیدر ر تحصیلی شرفتیو پ نبود عالقه یاز علل اصل یکی بیان کرد(  911) 2برتیه

ی به اضیردر آموزش  یسطح هایو استدالل محورمعلم نامناسبهای معلمان از روشاست که 

بیان ( 9 91) 2هو، زینگ و تو(. 92، ص1 91 ،1بوسن، لیتنر و پالم)کنند می آموزان استفادهدانش

های مؤثر تدریس بستگی آموزان در درس ریاضی بیش از هر چیزی به روشکردند پیشرفت دانش

ها و مسائل معتقد است نقش معلمان کنونی باید از حالت توضیح ساده روش( 9112) 9فنما. دارد
                                                           
1. Aiken & Dreger 
2. Karjanto 

3. Joseph 

4. Berger, Mackenzie & Holmes 

5. Hibert 

6. Boesen, Lithner & Palm 

7. Hu, Xing & Tu 

8. Fennema 

https://www.tandfonline.com/author/Karjanto%2C+N
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های حل مسئله و آموزان با درگیرکردن آنان در انواع موقعیتیاضی در دانشبه حالت ایجاد تفکر ر

 . وگو در مورد تفکرات ریاضی خود تغییر کند تشویق آنان به بحث و گفت

نگرش  جادیا یبرا ییراهکارها افتنی یهمواره در پ یاضیر حوزة یهاپژوهشگران در پژوهش

 هایاند و انواع روشبوده آموزانیلی دانشو در نتیجه پیشرفت تحص درس نیمثبت نسبت به ا

های در سال. اند مقایسه و بررسی کردهدرس  نیانگرش مثبت نسبت به  جادیرا با هدف ا سیتدر

موزان در آاخیر، مداخالت آموزشی مختلفی به منظور تغییر مثبت نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش

توان به اصول و استانداردهای اخالت، میاز جمله این مد. انددرس ریاضی طراحی و اجرا شده

شورای . اشاره کرد( NCTM)شده توسط شورای ملی معلمان ریاضی  طراحی ریاضیات مدرسه،

به منظور بهبود آموزش و یادگیری یادشده توسط گروهی از معلمان ریاضی آمریکا و کانادا 

در جهان است  تأسیس شد و بزرگترین سازمان آموزش ریاضیات 291 در سال ریاضیات 

کند برنامة درسی مناسب باید بر حل بیان میNCTM (9111 )(. 2 91و همکاران،   دینگمن)

مسئله، ایجاد ارتباط بین مباحث ریاضی، برقراری ارتباط با مفاهیم ریاضی با استفاده از زبان 

راهبردهای  هاست کهسال. آموزان متمرکز باشد مناسب و ایجاد عدالت در یادگیری برای همة دانش

ای جای دانش رویه در پی تغییر و بهبود الگوهای تدریس معلمان است و به NCTMپیشنهادی 

را در  یاضیدر آموزش ر یینداپنج استاندارد فراین شورا، . تأکید زیادی بر درک مفهومی دارد

حل مسئله،  شامل روشکند که یم توصیه یامدرسه اتیاضیر یکتاب اصول و استانداردها

بر لزوم به  NCTMهمچنین، . اتصاالت و ارتباطات و بازنمایی استاثبات و استدالل،  ،تمانگف

کردن  استدالل ییتواناکند و کارگیری استانداردهای فرایندی پنچگانه در آموزش ریاضی تأکید می

 (. 9، صNCTM ،91 1)داند یة یادگیری ریاضی میاساس و پارا  یاضیدرک ر یبرا

های متعددی در زمینة تعیین و مقایسه اثربخشی استانداردهای ن پژوهشدر خارج از ایرا

در (. 9111، 9کورتیس)اند ها طراحی و اجرا شدهبا سایر روش NCTMشده توسط  فرایندی تدوین
                                                           
1. Dingman 
2. Curtis 
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را بر برخی  NCTMها به طور خاص تأثیر بخشی از استانداردهای پنجگانة ایران نیز برخی پژوهش

احمدی، ریحانی و )است   ان در درس ریاضی سنجش و بررسی کردهآموزهای دانشتوانمندی

ولی، (. 99، ص21  ، نخستین روحی، ریحانی ،احمدی؛  1 ، ص21  نژاد،  توحیدی

ای که به بررسی اثربخشی دهد تاکنون مطالعههای اطالعاتی گوناگون نشان میوجو در بانک جست

درس  آموزان دردانش یشرفت تحصیلیبر نگرش و پ NCTMیندی ااستانداردهای فرمجموعة 

آموزان بنابراین، با توجه به اهمیت بهبود نگرش دانش. بپردازد، در ایران انجام نشده است ریاضی

نسبت به درس ریاضی و تأثیر بسزای آن در پیشرفت تحصیلی آنان در این درس و همچنین خأل 

ایران، پژوهش حاضر به دنبال آن  موجود در بدنة دانش مرتبط با استاندارهای نوین تدریس در

بر نگرش و پیشرفت  NCTM یندیاآموزش مبتنی بر استانداردهای فراست تا به بررسی تأثیر 

. بپردازد 22-29در سال تحصیلی  درس ریاضی آموزان کالس پنجم شهر بیرجند دردانش تحصیلی

 :اند از های پژوهش عبارتبر اساس پیشینة مطالعات، فرضیه

آموزان ضی مبتنی بر استانداردهای فرایندی شورای ملی معلمان بر نگرش دانشآموزش ریا . 

 .نسبت به درس ریاضی تأثیر دارد

آموزش ریاضی مبتنی بر استانداردهای فرایندی شورای ملی معلمان بر پیشرفت تحصیلی  .9

 .آموزان در درس ریاضی تأثیر دارددانش

 شناسی پژوهش  روش

آزمون است که  پس -آزمون تجربی با طرح دوگروهی به شیوة پیش ای نیمه پژوهش حاضر مطالعه

. انجام شد 22  -29  آموزان پایة پنجم ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی بر روی دانش

آموزان پایة پنجم ابتدایی شهرستان بیرجند در سال تحصیلی جامعة آماری پژوهش شامل همة دانش

خذشده از سوی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند، بود که مطابق با آمار ا 22  -29  

دو )نفر از چهار مدرسة هیئت امنایی شهر بیرجند  11 از این جامعه، . نفر بودند 9911شامل 

گیری های نمونه مورد تحقیق با روش نمونهعنوان آزمودنیبه( مدرسة پسرانه و دو مدرسة دخترانه



   027           ...آموزان دانش بر نگرش و پیشرفت تحصیلی NCTMیندی ابررسی تأثیر آموزش مبتنی بر استانداردهای فر 

  

 

های یک پرسشنامة  ها به پرسشگیری، آزمودنییان نمونهپس از پا. در دسترس انتخاب گردیدند

و آزمون پیشرفت ریاضی  یاضی آیکننگرش نسبت به ر شناختی، پرسشنامةجمعیت

ها به روش تصادفی ساده با کمک جدول اعداد تصادفی سپس، نمونه. پژوهشگرساخته پاسخ دادند

ها به شرح  آوری داده زارهای جمعاب(. =21n)به دو گروه مساوی آزمایش و کنترل تقسیم شدند 

 .دهی شده بود زیر سازمان

شناختی، از فرم اطالعات برای سنجش اطالعات جمعیت: یشناخت فرم اطالعات جمعیت

آموز، جنسیت معلم، تعداد فرزندان شناختی مشتمل بر سؤاالتی دربارة جنسیت دانشجمعیت

 .و در نهایت سن پدر و مادر استفاده شد خانواده، فرزند چندم خانواده، تحصیالت پدر و مادر

آموزان نسبت  به منظور سنجش نگرش دانش: آموزان نسبت به ریاضیپرسشنامة نگرش دانش

که در پژوهش کنونی (  22 ) کنآی یاضینگرش به ر نسخة ایرانی مقیاساز  یاضیردرس به 

ای یف لیکرتی چهارگزینهدر یک ط هیگو  9شامل  اسیمق نیا. شداستفاده است، اعتباریابی شده 

انگیزش ، از درس ریاضی بردن لذتو چهار زیرمقیاس شامل ( 1=تا کامالً موافقم  =کامالً مخالفم)

نقطة برش این  29نمرة . درس ریاضی و احساس ترس از ریاضی است تیاهم ،یادگیری ریاضی

اضی و نمرات دهندة نگرش مثبت نسبت به درس ریمقیاس است که نمرات باالتر از آن نشان

های نگارندگان، بر اساس بررسی. دهندة نگرش منفی نسبت به درس ریاضی استتر نشانپایین

آموزان دورة متوسطه اعتباریابی شده آیکن در ایران برای دانش یاضینگرش نسبت به رمقیاس 

بنابراین، . ستآموزان دورة ابتدایی تاکنون اعتباریابی نشده ابود؛ ولی پرسشنامة یادشده برای دانش

 91آموز دورة ابتدایی از دانش  11روایی و پایایی این پرسشنامه با کمک یک مطالعه بر روی 

با استفاده از روش تحلیل عاملی  نگرشروایی سازة مقیاس . مدرسة ابتدایی شهر بیرجند تعیین شد

ا حذف یک گویه روایی صوری مقیاس نیز با استفاده از شاخص روایی محتوا ب. تأییدی تأیید شد

 -های ثبات درونی، آزمونهمچنین، پایایی این مقیاس با روش. تأیید شد(  22 )از مقیاس آیکن 

نگرش مقیاس کل کردن در محدودة مطلوب گزارش شد و ضریب آلفای ترتیبی  بازآزمون و دونیمه

ی، انگیزش بردن از درس ریاضی، اهمیت درس ریاض لذتهای و مؤلفه 21/1یاضی برابر نسبت به ر

 . به دست آمد 91/1و  1/ 9، 1/ 2، 21/1ترتیب برابر یادگیری ریاضی و احساس ترس از ریاضی به
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آزمون پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دو گروه کنترل و مداخله : آزمون پیشرفت تحصیلی

آزمون از مباحث شش فصل  آزمون از مباحث پنج فصل اول کتاب و در مرحلة پسدر مرحلة پیش

 . نمره بارُم برگزار شد 91ول با ا

های  پیشرفت ریاضی با روش اولیه ةتعیین نمر به منظور (:آزمون پیش)ابزار پیشرفت تحصیلی 

 ةدر حوز پرسشبر اساس اصول طراحی  2تا فصل   آزمون از فصل  پیش ،موجود آموزش ریاضی

  و تعیین روایی(  2  سیف، )محتوا  -فآموزش ریاضی جدول دوبعدی هد
 
CVI متخصصان

طراحی ( های آموزشی کالس پنجم شهرستان و استانگروه) نظران تدریس شناسی و صاحب روان

دست ه کمتری بCVI ة که نمر پرسش 2 ،فصل 2مرتبط با این  ةشد ارائه پرسش 92از بین  .شد

آزمون  پیش های پرسشباقیمانده به عنوان  پرسش 1 در نهایت، و  شدندکنار گذاشته  ند،آورد

 .شد اجرا تدوین برایپیشرفت ریاضی 

آزمون از  سپ پیشرفت ریاضی نهایی ةتعیین نمر به منظور (:آزمون پس)ابزار پیشرفت تحصیلی 

ة شد ارائه پرسش 92از بین  .آزمون طراحی شدمشابه با روال در مرحلة پیش 1تا فصل   فصل 

 2) شدندکنار گذاشته  ند،دست آورده کمتری ب  CVIةکه نمر پرسش    ،فصل 1مرتبط با این 

آزمون  پیش های پرسشباقیمانده به عنوان  پرسش 1 و ( 1 فصل ةنمر   فصل اول و  2 ةنمر

 .شداجرا تدوین  برایپیشرفت ریاضی 

برای انجام این مطالعه، پژوهشگران پس از کسب مجوز از کمیتة تحقیقات دانشگاه، ادارة 

و پس از توضیح اهداف  نتخب مراجعه کردندآموزش و پرورش شهرستان بیرجند به مدارس م

آموزان، ابزارهای پژوهش توسط هر ها و والدین دانشمطالعه و کسب رضایت مسئوالن دبستان

 . آموزان تکمیل شدیک از دانش

مبحث ) دبستانپنجم  کتاب ازفصل ششم ( راهنمای تدریس)برای تهیة محتوای بستة آموزشی 

ی و خارجی داخلی ها پژوهشفرایندی شورای ملی معلمان و سایر  از استانداردهای( گیریاندازه

                                                           
1. Content validity index 
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مدل آموزشی  شایان ذکر است این محتوا بر اساس. مرتبط با این شیوة آموزش ریاضی استفاده شد

 توجه  جلبگانة این مدل آموزشی شامل  وقایع آموزشی نه. تدوین شد (221 )  نگزیبرگانیه و 

مواد آموزشی  ةارائی گذشته، ها یریادگداف آموزشی، فراخوانی یکردن فراگیر از اه فراگیر، مطلع

بازخورد در ارتباط با صحت  ةارائ ،آزمون عملکرد ،راهنمای یادگیری ةارائ ،(صورت متنوع به)

در ادامه، محتوای . است ترغیب و تسهیل یادآوری و انتقال یادگیری ،ارزیابی عملکرد ،عملکرد

انند مساحت لوزی و ذوزنقه، محیط دایره، حجم و گنجایش بر شده شامل مباحثی مآموزش تهیه

گیری بهره)ی حل مسئله ها و مهارتفنون  اساس استاندارهای فرایندی شواری ملی معلمان شامل

آموزان با  وگوی دانش گفت) گفتمان، (آموز از دانش خود در جهت یافتن بهترین راه حلدانش

، (هاگیری از مثالبا بهره تفکرات بارةدادن در توضیح ،با یکدیگر آموزاندانشگفتگوی معلم، 

گیری معلم بهره) ارتباطات، (از طریق بحث و توجیه آموزاندانش متقاعدکردن) و اثباتاستدالل 

، (و غیره های کارتی ها، انگشتان دست، تاس، بازی ها، مهره مانند اسباب بازی ،تجارب ملموساز 

مانند تفریق یا  های تخصصی ریاضی واژه معلم، اصطالحات، ها و توضیحات مانند جمله) زبان

 (غیرهسیاه، محورها و  های روی تخته ها، رسم مانند نمودارها، عکس) ریتصاو، (و غیره حاصلضرب

ی ها ییبازنما و (غیرهو  <و  -و+ و= و 9 ,  مانند نمادهای خاص ریاضی مانند) نمادهاو 

به ( های مختلف ها و شکل م ریاضی با استفاده از وضعیتدادن یک مفهو معرفی یا نشان)چندگانه 

جلسة آموزشی توسط پژوهشگر  1 هفته و در قالب  9دانش آموزان گروه آزمایش به مدت 

های گروه کنترل با شیوة سنتی همچنین، آموزش مباحث همین فصل به آزمودنی. آموزش داده شد

آزمون، پس از مداخله در مرحلة پس. هفته توسط آموزگاران خودشان انجام گرفت 9به مدت 

نگرش های آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی و نیز پرسشنامة  های هر دو گروه به پرسشآزمودنی

 .برای مرتبة دوم پاسخ دادند یاضینسبت به ر

و استنباطی ( تعیین فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد)ها با استفاده از آمار توصیفی  داده

                                                           
1. Gagne and Briggs 
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در  9 نسخة  SPSSافزار  در نرم( کوواریانستحلیل دو، تی مستقل، تی وابسته و کای های آزمون)

اجرای  برایفرض های آماری الزم  پیششایان ذکر است . شددتحلیل  >12/1Pسطح معناداری 

  .بررسی شد اسمیرنوف-کولموگروف  ، با استفاده از آزمونهای استنباطیآزمون

 های پژوهشیافته

آموز دختر در دانش( درصد 21) 21آموز پسر و دانش( درصد 21) 21یفی نشان داد، های توص یافته

 21)پسر  92های کنترل و آزمایش نیز همچنین، در هر یک از گروه. پژوهش حاضر شرکت کردند

بررسی شاخص جنسیت . حضور داشتند( درصد افراد گروه 21)دختر  92و ( درصد افراد گروه

ها در هر دو گروه پژوهش توسط معلم زن آموزش ود که همة آزمودنیآموزگاران حاکی از آن ب

 12/2در گروه کنترل کننده در پژوهش آموزان شرکتمیانگین سنی پدران دانش. بودند دیده

بین دو گروه از نظر سن پدران تفاوت آماری . بود 29/19± 2/ 1و در گروه آزمایش  ±99/11

در کننده در پژوهش آموزان شرکتنگین سنی مادران دانشمیا (.P=1/ 1)معناداری وجود نداشت 

دو گروه از نظر سن مادران . بود 9 /99± 1/2 و در گروه آزمایش  9 /11± 21/1گروه کنترل 

و در گروه  21/9± 1/ 9میانگین تعداد فرزندان خانواده در گروه کنترل (. P=22/1)همگن بودند 

سایر اطالعات (. P=21/1)دو گروه تفاوتی مشاهده نشد  بود و از این نظر بین 11/9±1/ 2آزمایش 

 . بیان است  کننده در پژوهش در جدول شناختی افراد شرکتجمعیت
 

 هاکننده در پژوهش به تفکیک گروهآموزان شرکتشناختی دانشاطالعات جمعیت. 1جدول 

 متغیر
 گروه آزمایش گروه کنترل

 نتیجة آزمون کای اسکوئر
 (درصد)تعداد  (درصد)تعداد 

فرزند چندم 
 خانواده

 (21) 92 (21) 92 اول
29/1=

2 

2 /1 =P
 

 (1 ) 2  (1 ) 2  دوم
 (1 ) 9 (1 ) 2 سوم
 (1) 9 (9)   چهارم

 تحصیالت پدر

 (1 ) 2 (9) 1 دیپلم و زیر دیپلم

 9/  =
2 

92/1 =P
 

 (1 ) 2 (9) 1 فوق دیپلم
 (1 ) 9  (11) 99 لیسانس

 (9 ) 1  (9 ) 1  سانسفوق لی
 (9) 1 (9) 1 دکتری
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 متغیر
 گروه آزمایش گروه کنترل

 نتیجة آزمون کای اسکوئر
 (درصد)تعداد  (درصد)تعداد 

 تحصیالت مادر

 (1 ) 9 (1 ) 9 دیپلم و زیر دیپلم

11/1=
2 

22/1 =P
 

 (99)    (9 ) 2 فوق دیپلم
 (9 ) 2  (11) 99 لیسانس

 (99)    (91) 1  فوق لیسانس
 (9)   (9)   دکتری

ی آن به ها مؤلفهش نسبت به ریاضی و های توصیفی مقیاس نگرشاخص، عالوه بر 9در جدول 

-با دقت در اعداد و ارقام جدول مشخص می. ها و مراحل پژوهش ارائه شده استتفکیک گروه

آموزان گروه آزمایش میانگین نمرات باالتری در نگرش نسبت به ریاضی در مقایسه با شود دانش 

 .اندآزمون نشان دادهآموزان گروه کنترل در مرحلة پس دانش
 

 ها و مراحل پژوهشی آن به تفکیک گروهها مؤلفههای توصیفی مقیاس نگرش نسبت به ریاضی و شاخص. 2جدول 

 مرحله متغیر
 گروه آزمایش گروه کنترل

 حداکثر حداقل میانگین±انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین±انحراف معیار

 مندیلذت
 11/1  /11 99/9±2/1 11/1  /21 99/9±1/1 آزمون پیش

 11/1 11/9  /12±2/1  /12  /   21/9±2/1 آزمونپس

 اهمیت
 11/1  /    /9 ±1/1 11/1 11/9  /12±2/1 آزمونپیش

 11/1 11/9  / 2±1/1 11/1  /91 21/9±2/1 آزمونپس

انگیزش 

 یادگیری

 11/1  /21 21/9±1/1 11/1  /12 29/9±1/1 آزمونپیش

 11/1 2/9   /11±2/1 11/1  /12 99/9±1/1 آزمونپس

احساس ترس 

 از ریاضی

 11/1  /21 21/9±1/1 11/1  /12 21/9±2/1 آزمونپیش

 11/1  /11  /11±2/1 11/1  /   12/9±1/1 آزمونپس

 نگرش کل
  /29  /12 9/ 2±2/1  /21  / 2 99/9±2/1 آزمونپیش

 11/1 9/ 9  /11±1/1  / 2  / 2 29/9±2/1 آزمونپس

آزمون، های نمرة کل آزمون پیشرفت ریاضی در مرحلة پسبر شاخص، عالوه  در جدول 

صورت مجزا به های مربوط به نمرة پنج فصل اول و فصل ششم آزمون این مرحله بهشاخص
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با دقت در اعداد و ارقام جدول مشخص . ها و مراحل پژوهش ارائه شده استتفکیک گروه

 آزمون پیشرفت تحصیلی نسبت به دانشر پسآموزان گروه آزمایش نمرات بهتری دشود دانش می

  .اند آموزان گروه کنترل کسب کرده
 

 ها و مراحل پژوهشهای توصیفی نمره آزمون پیشرفت ریاضی به تفکیک گروهشاخص. 3جدول 

 بارُم مبحث مرحله
 گروه آزمایش گروه کنترل

 حداکثر قلحدا میانگین± انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین± انحراف معیار

 2 /92 21/1   /11±9/9 2 /21 21/1   /11±2/9 91 فصل اول 2 آزمونپیش

 آزمونپس

 22/9  /21 1/ 2± /9 11/9 92/9 1/2 ± /1 2 فصل اول 2

   /11 21/1 11/2± /9 21/2 21/9 1/2 ± /1    فصل ششم

 2 /22 1 /22 2 /22±9/9 2 /11 11/2 1 /11±1/9 91 فصل اول 1

کمتر ( ردیف سوم)آزمون گرِ پیش، از آنجا که سطح معناداری متغیر مداخله1جدول مطابق با 

گر بر درصد نتیجه گرفت این متغیر مداخله 22توان با اطمینان می( P< 12/1)شده است  12/1از 

 یر قرار دادهتأثمتغیر وابسته اثر معناداری داشته است و رابطة متغیر مستقل با متغیر وابسته را تحت 

ها از طریق تحلیل کوواریانس، آزمون نگرش گروهبه عبارت دیگر، حذف اثر نمرات پیش. است

همچنین، سطح معناداری متغیر مستقل . ها الزم و ضروری استآزمون آنقبل از مقایسة نمرات پس

بنابراین، فرض صفربودن ضریب متغیر در (. P<12/1)شده است  12/1، کمتر از (ردیف پنجم)

وضعیت اولیة )آزمون توان گفت پس از حذف اثر پیشبنابراین، می. شودبا اطمینان رد می معادله

آزمون، تا حد زیادی توسط گروهی که ها در مرحلة پس، تغییرات نمرات نگرش آزمودنی(ها گروه

ها بینی است و این یعنی روش آموزش متفاوت گروهدر آن حضور دارند، تبیین شده و قابل پیش

بنابراین، فرضیة اول پژوهش، مبنی بر . ها شده استآزمون آنفاوت معنادار در نمرات پسسبب ت

آموزان اینکه آموزش ریاضی مبتنی بر استانداردهای فرایندی شورای ملی معلمان بر نگرش دانش

 .شودگروهی نیز تأیید مینسبت به درس ریاضی اثر دارد، از طریق مقایسة بین
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 گروهین تحلیل کوواریانس برای بررسی فرضیة اول به شیوة بیننتایج آزمو. 4جدول 

 ضریب معناداری Fآمارة  میانگین مربعات درجة آزادی مجموع مربعات منبع

 <1/ 11 11/12 2/2  9 9 /2  شده مدل تصحیح

 1/ 11 21/22 21/2   21/2 از مبدأعرض 

 <1/ 11* 12/ 1 21/1   21/1 آزمونپیش

 <000/0* 19/29 1 /21   1 /21 روش تدریس

   1/1  22   /22 خطا

    11  111 /29 مجموع

    22   /21 شده مجموع تصحیح

 (P<12/1)معنادار است  12/1ضریب متغیر در سطح خطای  *

منظور بررسی اثر روش تدریس بر میزان پیشرفت تحصیلی ریاضی، مقایسة نمرات به

ها از تحلیل آزمون آنا حذف اثر نمرات پیشآزمون افراد دو گروه کنترل و آزمایش ب پس

ردیف )آزمون گرِ پیشاز آنجا که سطح معناداری متغیر مداخله(. 2جدول )کوواریانس استفاده شد 

درصد نتیجه گرفت این متغیر  22توان با اطمینان ، می(P<12/1)است  12/1کمتر از ( سوم

یر تأثابطة متغیر مستقل با متغیر وابسته را تحت گر بر متغیر وابسته اثر معناداری دارد و ر مداخله

ها آزمون پیشرفت ریاضی گروهدهد که حذف اثر نمرات پیشاین امر نشان می. دهد خود قرار می

همچنین . ها الزم و ضروری استآزمون آناز طریق آنالیز کوواریانس، قبل از مقایسه نمرات پس

بنابراین، (. P<12/1)شده است  12/1متر از ، ک(ردیف پنجم)سطح معناداری متغیر مستقل 

توان گفت پس از حذف اثر شود و میصفربودن ضریب متغیر در معادله با اطمینان رد می

آزمون پیشرفت ریاضی، تا حدود زیادی ، تغییرات نمرات پس(هاوضعیت اولیة گروه)آزمون  پیش

ینی است و این یعنی روش آموزش بتوسط گروهی که در آن حضور دارند، تبیین شده و قابل پیش

بنابراین، فرضیة دوم . ها شده استآزمون آنها سبب تفاوت معنادار در نمرات پسمتفاوت گروه

پژوهش، مبنی بر اینکه آموزش ریاضی مبتنی بر استانداردهای فرایندی شورای ملی معلمان بر 

گروهی تأیید قایسة بینآموزان در درس ریاضی اثر دارد، از طریق مپیشرفت تحصیلی دانش

 .شود می
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 گروهینتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی فرضیة دوم به شیوة بین. 5جدول 

 ضریب معناداری Fآمارة  میانگین مربعات درجة آزادی مجموع مربعات منبع

 <1/ 11 9  /22 21 /29 9  9 / 1 شده مدل تصحیح

 1/ 11 11/21 2  /21   2  /21 از مبدأعرض 

 <1/ 11* 22/91 11/19   11/19 آزمونپیش

 <000/0*   11/9 9  /22   9  /22 روش تدریس

    /11 22 22 /19 خطا

    11   9/229  مجموع

    22 1 11/2 شده مجموع تصحیح

 (.P<12/1)معنادار است  12/1ضریب متغیر در سطح خطای  *

 گیریبحث و نتیجه

بر نگرش  NCTMیندی اآموزش مبتنی بر استانداردهای فرشی مطالعة حاضر با هدف تعیین اثربخ

در نیمسال تحصیلی  درس ریاضی آموزان کالس پنجم شهر بیرجند دردانش و پیشرفت تحصیلی

 یندیامبتنی بر استانداردهای فر یآموزشنتایج پژوهش حاضر نشان داد روش . انجام شد 29-22

ضی و همة ابعاد آن نسبت به روش تدریس آموزان نسبت به درس ریاسبب بهبود نگرش دانش

های درسی مبتنی بر استانداردهای فرایندی به اند کالسبرخی مطالعات پیشین نشان داده. سنتی شد

از جملة این  .شودطور مؤثری سبب بهبود یادگیری و نگرش دانش آموزان نسبت به ریاضیات می

هفده منطقه اشاره کرد که اثربخشی  در NCTMشده توسط  توان به مطالعة طراحیمطالعات می

نتیجة این مطالعه . های درس مبتنی بر استانداردهای فرایندی را تجزیه و تحلیل کرده استکالس

آموزان از همکاری با همساالن خود در مندی دانشنشان داد با اجرای این مداخلة لذت و عالقه

همچنین، بعد از مداخلة اهمیت . فتهای گروهی به طور معناداری افزایش یا ها و بحثپروژه

شود تا دیدند گفتمان سبب میها میزیرا آن. گفتمان و ارتباطات برای معلمان آشکار شد
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در (. 1 ، ص299 ،  جانسون و جانسون)های ریاضی خود اعتماد کنند آموزان به مهارت دانش

ها برای یادگیری و اعتماد به  آنآموزان، انگیزة  تبیین این یافته باید تأکید کرد درک و نگرش دانش

(. NCTM ،91 1)گیرد نفس برای کسب موفقیت، با نحوة تدریس معلم در کالس شکل می

برای مثال، در . در پی تغییر و بهبود الگوهای تدریس معلمان است NCTMراهبردهای پیشنهادی 

ژی، ترغیب گیری از ابزارهای مناسب از جمله تکنولوبهره NCTMاصول و استانداردهای 

ها و راهکارهای حل مشکل در آموزان برای تفکر عمیق در مفاهیم و بحث دربارة روش دانش

ای بر درک جای دانش رویه به NCTMتمرکز استانداردهای . های تدریس گنجانده شده استروش

آموز از مفاهیم ریاضی از طریق درگیری فعال از طریق کار با درک دانش .مفهومی استوار است

وگو و کمک  های دنیای واقعی، کار گروهی، بحث و گفتانواع اشیاء، تجسم ریاضی در موقعیت

آموزان را تشویق کنند ، معلمان باید دانش292 سال   NCTMدر استانداردهای .یابدمعلم ارتقا می

را به  آموزان باید بتوانند عقاید خوددانش. تا فرصتی برای تأمل و دفاع از تفکر خود داشته باشند

از آنجا که مطالعة ابزاری مهم برای بحث شفاهی صحیح است،  .صورت شفاهی و کتبی بیان کنند

همچنین، در اصول . شوندآموزان به خواندن کتاب درسی و سایر مطالب مرتبط ترغیب میدانش

NCTM به همین سبب، . شودهای کوچک برای ترویج بحث گروهی تأکید می بر استفاده از گروه

آموزان نسبت به ل و استانداردهای شورای ملی معلمان توانسته است در بهبود نگرش دانشاصو

 . تر عمل کندهای سنتی و معمول بسیار موفقدرس ریاضی در مقایسه با روش

آموزان در مباحث منتخب درس ریاضی همچنین، نتایج حاکی از پیشرفت تحصیلی بیشتر دانش

در مطالعه خود نشان داد ( 292 ) 9زچ. بود یندیااردهای فرمبتنی بر استاند یآموزشبا روش 

از . آموزان تأثیر مثبت داردبر پیشرفت ریاضی دانش NCTMفرایندها و راهکارهای پیشنهادی 

آموزان، درک مفهومی از  ای دانشهای رویهدیدگاه او، پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با مهارت

. آموزان نسبت به ریاضیات مرتبط استنگرش دانش های کاربردی و همچنینریاضی، مهارت

                                                           
1. Johnson & Johnson 
2. Zech 
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 ،NCTMبه عنوان بخشی از برنامة استاندارد فرایندی  گفتمان داد نیز نشان( 92  ) یدیناه مطالعة

( 9111)  یسوئتمارتون و نتایج مطالعة  با یافته نیا. شودیدرک مفاهیم کسر م ارتقایسبب 

و مطالب  مباحثآموزان از دانش گروهیبه درک  یاضیگفتمان ر افتندیدرراستا است که  هم

 یةپا میمفاه یریادگیو  یاضیرة گو دربارو گفت جیترو سببکند و یآن کمک م رامونیشده پ ارائه

آموزش مبتنی در مطالعة خود نشان داد ( 92  )سخت  قربانی سیهمچنین، . شودمی یاضیدانش ر

. شود می چهارم ابتدایی از کسرها ةوزان پایآم دانشبهتر درک سبب های چندگانه  بر بازنمایی

تأثیر روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ای با هدف تعیین نیز در مطالعه( 22  )زاده و تنهایی  علی

تدریس مبتنی  هایدرس ریاضی نشان دادند روش درهفتم  ةآموزان پای بر پیشرفت تحصیلی دانش

برخی محققان استدالل . های سنتی در یادگیری درس ریاضی برتری دارندبر حل مسئله بر روش

آموزند که درک ریاضی خود را بسازند و این آموزان فقط وقتی ریاضیات را می کنند دانشمی

شوند و  وگو آموزان در گروه کار کنند، درگیر بحث و گفت افتد که دانشموضوع زمانی اتفاق می

بنابراین، بر اجرای الگوی تدریس مبتنی بر . مسئولیت یادگیری خود را بر عهده گیرند

، 9گای، بروئنینگ و بروس)اند تأکید کرده NCTMاستانداردهای فرایندی مانند استانداردهای 

9111.) 

ن سازی نسل جدید معلما توانند در آمادهمی  NCTMشده توسطاستانداردهای فرایندی ارائه

شایان ذکر است آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت معلمان ریاضی باید . مؤثر واقع شوند

فرصتی را برای معلمان فراهم کند تا در فرضیات خود دربارة نحوة تدریس ریاضی و چگونگی 

  .آموزان بررسی و تجدید نظر کنندیادگیری دانش

ابتدایی مشغول به تحصیل در  آموزان دختر و پسر پایة پنجمپژوهش کنونی بر روی دانش

شناختی منحصر به خود که تحت تعلیم معلم زن قرار های جمعیتمدارس هیئت امنایی با ویژگی

 NCTMریزی و اجرای استانداردهای فرایندی مطابق با نتایج مطالعة کنونی، پایه. داشتند، انجام شد

                                                           
1. Marton & Tsui 
2. Gay, Bruening & Bruce 

http://uimecedu.ir/article-1-1070-fa.pdf
http://uimecedu.ir/article-1-1070-fa.pdf
http://uimecedu.ir/article-1-1070-fa.pdf
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آموزان پایة پنجم با یلی دانشتواند در راستای بهبود نگرش به درس ریاضی و پیشرفت تحصمی

 دشو یم شنهادیپ ،بنابراین. شناختی یادشده در این مطالعه مؤثر واقع شودمشخصات جمعیت

های آموزشی مدارس مورد توجه مدیران، استانداردهای فرایندی در برنامه بر یمبتن یهاآموزش

 . ریزان آموزشی مدارس ابتدایی قرار گیردمعلمان و سایر برنامه

پژوهش حاضر  از نقاط قوتای دوگروهی و حجم نمونة باال برخورداری از یک طرح مداخله

گیری به شیوة توان به نمونههای مطالعه حاضر میاز جمله محدودیت. شوندمی محسوب

دردسترس صرفاً از یک دورة تحصیلی و مدارس هیئت امنایی شهر بیرجند اشاره کرد، هر چند این 

. ها مؤثر بوده است که نتایج آن پیش از این مرور شدشدن گروه در همگن نوع انتخاب نمونه

آموزان از مقاطع مختلف تحصیلی های مختلف دانشبر روی گروه ندهیمطالعات آشود پیشنهاد می

بین دو جنسیت  NCTMاستانداردهای فرایندی مقایسة تأثیر  و مدارس متفاوت انجام گیرد و

تعلیم با معلمان از هر دو جنسیت مرد و زن نیز مورد توجه قرار آموزان و تحت مختلف دانش

شود مطالعات آینده به بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر استانداردهای  به عالوه، پیشنهاد می .گیرد

بر متغیرهایی مانند توانایی استدالل، خودکارآمدی و خودآموزی شناختی  NCTMفرایندی 

 . زندآموزان در درس ریاضی بپردا دانش
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