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  چكيده
 رياضـي  خوانـدن درك  بـرد  راه آمـوزش  اثربخشـي  تعيين حاضر پژوهشاز  هدف

SQRQCQ )Survey, Question, Read, Question, and Compute Question( و 
 ايـن  در. بـود  آمـوزان   دانـش  رياضـي مسئلة  حلعملكرد  بر فراشناختي هايبرد راه

 .شـد  اسـتفاده  كنترل گروه با آزمون پس ـ آزمون شيپ آزمايشي نيمه طرح از مطالعه،
 كـه  ندبود ابتدايي چهارم ةپاي دختر آموزان  دانش از نفر 60 پژوهش كنندگان شركت

 از نفـر  40 شـدند؛  انتخـاب  اي  چندمرحلـه  اي  خوشه تصادفي گيري  نمونه روش به
 و فراشناختي هايبرد راه و رياضي خواندن درك برد راه آزمايشي گروه دو در ها  آن
 ةجلسـ  10 يطـ  ،آزمايشـي  هـاي   گـروه  .جاي گرفتند كنترل گروه در ديگر نفر 20
 سـنتي  روش بـه  نيـز  كنتـرل  گروهو  كردند دريافت را الزم هاي آموزش ساعته كي

 هـاي   يافتـه  .شـد  اسـتفاده  طرفه كي كوواريانس تحليلبراي تحليل از  .ديد آموزش
 گـروه  رياضـي  كالمـي  ةمسئل حلعملكرد  كه است اين گر بيان پژوهش از حاصل
درك  بـرد  راه .داشـت  افـزايش  معناداري طور   به كنترل گروه با مقايسه در آزمايش
 كالمـي  ةمسـئل  حـل عملكـرد   ارتقاي در فراشناختي هايبرد راه و رياضي خواندن
 در خوانـدن  درك بـرد  راه آمـوزش  ،بنـابراين ؛ اسـت  مـؤثر  آمـوزان   دانـش  رياضي
  .است ضروري رياضي هاي  كالس

 فراشناختي هايبرد راه رياضي، خواندن درك برد راه ،SQRQCQ روش :ها دواژهيكل
  .رياضي كالميمسئلة  حلعملكرد  و
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 مقدمه. 1

 دار  معنـا  شـناخت  و درك ،استدالل و تفكر اهميتبه  رياضي آموزش نوين هاي  ديدگاهدر 
 هـاي   تفـاوت  بـه  توجـه  و متفـاوت  يافراد چون هم فراگيران بر ديتأك ،مسئله حل ،مفاهيم
 رياضـي  دنيـاي  بـرون  و درون در ارتباطبرقراري  چنين هم و رياضيات يادگيري در فردي
  .شود مي جدي توجه

 رشد تقويت كشور تربيت و تعليم نظام در يادگيري و آموزش اصلي اهداف از يكي
 در زندگي الزمة. است شناختيپيچيدة  مسائل از وسيعي دامنة حل در آموزان  دانش توانايي
 و است مولد و پويا يا شهياند و خالق تفكر از برخورداري هرفت پيش و پيچيده جهان

 بديهي .كند كمك تفكر اين رشد و گيري  شكل به تواند  مي رياضي عوامل دانش فراگيري
 افق گستردگي و بودن باز نظير هايي  ويژگي حضور آموز  دانش فكري رشد الزمة است

 خصوصيات اين با تكيه بر تا است پذيري  انعطاف و انديشه فضاي گشودگي فكري،
 موجودي را آموز  دانش اگر پس .بيابد خود در را گوناگون هاي  انديشه بررسي استعداد
 نيز و قضاوت استدالل، انديشي،  ژرف رياضي، مسائل حل فرايند طي ،آنان بدانيم، گر كاوش
 تفكر )1379( يكمالريمنظر  به عبارتي، به .گيرند  مي ياد را ديگران عقايد به احترام و تعامل
 تا مسئله شناسايي از منطقي تفكر با بايد آموزان  دانش و است فلسفي ذهن اساس منطقي
 كه  اين مگر نيست، ميسر كار اين و ندبردار گام مشكالت براي مناسب هاي  حل  راه يافتن

 است فلسفي ذهن داشتن نتيجة منطقي تفكر .باشند برخوردار منطقي تفكر خصوصيات از
  ).1392 ،ديگران و نوري از نقلبه (

 در روزمره زندگي تداوم در اساسي بسيار فردي هاي  مهارت از يكي رياضيات بنابراين،
 در رياضيات وسيع كاربرد به رغم ،اما ؛)Erden and Akgul, 2010( است هرفت پيش جوامع
در  اند هايي كه داراي تحصيالت دانشگاهي  بسياري از مردم عادي و حتي آن زندگي،

 به ،است شايع بسيار مشكل اين .آن دارند در يضعيفعملكرد  ومشكل  رياضيات يريادگي
 در ناتوان افراد .يابد  مي تداوم باالتر هاي  دوره تاشود و  مي شروع ابتدايي ةدور از كه  يطور 

 و رواني و جسماني سالمت طبيعي، هوش از برخورداري رغم  به ،كه اند كساني رياضيات
 جدي مشكالت ،رياضيات درس در مناسب اقتصادي و اجتماعي محيط از برخورداري نيز

 ).1386 ي،آباد نيحس عباسي( دارند اندكي رفت پيش خود نساال هم با مقايسه در و دارند
 آن تكرار و )1374-1373( يالملل نيب مطالعات سومين در انآموز دانش ضعيف يها رتبه
 است ايراني انآموز دانشعملكرد  ضعف بر شاهدي )1378-1377( تحصيلي سال در
 كه دهد يم نشان رياضيات آموزش ةنيزم در موجود يها پژوهش ).1379 خيريه، و كيامنش(
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 اشاره شناختي عوامل به توان  مي ها آنة جمل از كه اند مرتبط رياضيعملكرد  با زيادي عوامل
 رياضي مسئلة حلكه  است باور اين بر )Schoenfeld, 1992( شونفيلد راستا، همين در .كرد
 و مفاهيم اصول، اكتساب بر عالوه آن، در موفقيت و است شناختي ةديچيپ هاي عملاز 

 ها  دانسته از استفاده چگونگي و خود هاي  نادانسته و ها  دانسته از فرد هاي  آگاهي به ،ها  مهارت
 عملكرد در آموزان  دانش شناختي مشكالت از يكي كه چرا، است وابسته ها  نادانسته جبران و

 انآموز دانش .كنند حل را رياضي مسائل موفقي طور   به توانند  نمي ها  آن كه است اين رياضي
 قادر كه رسد يم نظر به ولي باشند، داشته را محاسبه توانايي و خواندن ةپاي است ممكن
 .كنند تعييني حل راه رياضي مسئلة براي و كنند تركيب را خود گوناگون هاي مهارت نيستند
 دارند نياز تري بيش نمايي راه به خواندن زمينة در رياضي هاي كالس در آموزان  دانش

)Norrise, 2004.(  
 مفاهيممتن بسياري از  در و است نقلي متون سايربا  متفاوت رياضي متونكه  جا آن از

 كمي نمادهاي از كلمه، بر عالوه ،ها  متن نوع اين در است، راه هم زوائد و حشو ترين كم با
 از رياضي هاي  كالس در دارند نياز آموزان  دانش شود؛  مي استفاده نيز غيركمي و
 رابطه رياضي و خواندن توانايي بين كه چرا ببرند، بهره تر بيش خواندن هاي  يينما راه

 درك هايبرد راه آموزش رود  مي انتظار راستا، اين در ).Metsisto, 2005( برقرار است
 سؤال ،)Survey( يابي  زمينه شامل كه ،SQRQCQ روش كمك به رياضي خواندن

)Question(، خواندن )Read(، ،محاسبه سؤال )Compute( مسئله حل فرايند ،است سؤال و 
 كه دهد مي نشان پِژوهشي شواهد .دهد افزايش را انآموز دانش رياضي متون خواندن و

 ،رو  نيا از .هستند رو هروب زيادي مشكالت با رياضيات يادگيري در آموزان دانش
 تنگنا اين رفع .بكوشيم آموزشي معضل اين رفع در زمان نيتر كوتاه در دارد ضرورت
 ضرورت بايد آموزان  دانش .طلبد يم را معلمان آموزش و كشور آموزشي نظام تحول
 و بياموزند را درس اين كافية زيانگ با تا ابنديدر را آن آموزش و زندگي در رياضي دانش
ة مسئل حل هايبرد راهتوسعة  و بسط به حاضر پِژوهشي هاي  يافته .كنند كاربردي را آن

  .كرد خواهد كمك انآموز دانش رياضي
  

  تحقيق فرضية و اهداف .2
درك  هـاي برد راه آمـوزش  تـأثير  بررسي درصدد پژوهش اين شده، مطرح موارد به توجه با

 ابتـدايي  ةدور دختـر  انآمـوز  دانـش  در رياضية مسئل حل بر فراشناختي و رياضي خواندن
 رياضية مسئل حل ميزان ،كه اين از است عبارت پژوهش اصلي ةفرضي ،اساس نيا بر .است
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 از انـد  گرفتـه  قرار فراشناختي و رياضي خواندن هايبرد راه آموزش تحت كه يآموزان دانش
  .است تر بيش ،اند دهيند را ها  آموزش اين كه آموزاني  دانش
  

 تحقيق نظري چهارچوب .3

 سؤال، يابي،  زمينه شامل خواندن تكنيكي هايبرد راه 1941سال  در) Robinson( رابينسون
 طول در سربازان تكنيكي خواندن به كمك برايرا  )SQ3R( مرورو  خواندن، بر از خواندن،
 يالملل نيب انجمن كنفرانس طول در بعدها، ).Sticht, 2002(ارائه كرد  دوم جهاني جنگ

 .كرد بيان را SQ3R برد راه دربارة خود موافق نظر )Leo Fay( لئوفاي ،1965 سال در خواندن
 درمسائل  ةمحاسب و خواندن تكنيكي برد راه ،آموزان دانش درك به كمك براي ،لئوفاي
  .شد ناميده SQRQCQ جديد برد راه اينو  آميختهم  ابرا  رياضي كالس

 شود  ميسبب  ياضير مسائل حل در يريادگي يهابرد راهكار نگرفتن    به بنابراين،
 شواهدي ،ديگر سوي از .شوند مواجه مشكل با ياضري مسئلة حلعملكرد  در آموزان  دانش
 ارتقا را فراگيران تحصيليعملكرد  فراشناختي و شناختي هايبرد راه آموزش كه دارد وجود
 اين از حاكي )Hall, 1999( هالمطالعة  نتايج ).Weinshtein and Hume, 1998( بخشد  مي

 حل زمينة در را آموزان  دانش توانايي فراشناختي هايبرد راه هاي  آموزشارائة  كه است
  .دكن  مي تسهيل تر  پيچيده لئسام

 هاي  شيوه به تمسك رياضي ذهن پرورش هاي  شيوه ترين  مهم از ديگر يكي
 يجا  به شناختي هايفرايند هدايت بر مؤثر عالي هايفرايند نقش بر تأكيد و ورزي  انديشه

 فالول را عنوان اين ؛دارند نام »فراشناخت« تر  عالي هايفرايند اين .است يآموز شهياند
)Flavell, 1979( كرد مطرحبار  براي اولين )،از آگاهي فراشناخت از منظور ).1381 كارشكي 

  .)1384 چنگ، فوالد( است شناخت تنظيم و كنترل طور نيهم و خود شناختي هايفرايند
 خاص هدفي به تا دننك مي كمك آموز دانش به شناختي هايبرد راه ،گريد  عبارت  به
 رسيده هدف آن به آيا كه دريابد آموز دانش شوند مي سبب فراشناختي هايبرد راه اما ،برسد
 به فراشناختي هاي مهارت آموزش و فراشناخت اهميت به توجه لزوم در .نه يا است
 به يادگيري ويژة هايبرد راه آموزش دهه، چند طي ،تربيتي انشناس روان ان،آموز دانش
 در يادگيري بر تأكيد تربيتي شناسي روان در موضوع ترين  مهم .اند كرده تأييد را انآموز دانش

 و يادگيري فرايند كلي هاي  هدف از يكي است كه )يادگيري يادگيريِ( گرفتن ادي چگونگي
آموزي  خود و يخودكنترل فراشناختي آموزش اساسي هدف ).1383 كديور،( است تدريس
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)self-control and self-instruction( و باشند مستقلي رندگانيادگي انآموز دانش تا است 
بر  هدايت، خود ةشد نييتع اهداف جهت در را شان  يادگيري و شناختي هايفرايند بتوانند

  .)1387 عباباف،( كنند اصالحها را  آن و نظارتها  آن
 توضيح ادامه در روند  مي كار   به SQRQCQ برد راهچهارچوب  در كه هايي  نظريه

  :شوند  مي داده
 شده يگانيبا اطالعات فرد هينظر نيا اساس بر ):schema theory( واره طرح يةنظر. 1
 اند،  شده دهيچ يفيرد شكل به كه خانه كتاب در موجود يها  كتاب هيشب را، خود ذهن در
 گذشته تجارب اساس بر را خود دانش آموزان  دانش دگاه،يد نيا در. كند  يم رهيذخ
 ها  تيفعال ريسا و معلم خواندن بلند بحث، طول در تواند  يم دانش خواندن، در سازند؛  يم

 از ديجد ياضير دانش و شود  يم گرفته ادي مند نظام و منظم يمدل در ياضير. شود ساخته
  ).Santrack, 2008( ديآ  يم وجود به ياضير يقبل دانش
 طي را رشديمرحلة  چهار شناختي رشد طي كودكان :پياژه شناختي رشدنظرية . 2
 تشكيل را ها  واره طرح اش  زندگي طول در چگونه كودك كه كند مي بيان وي. كنند  مي
 ها  واره طرح اين. دهد  مي ادامه ها  واره طرح كردن اضافه و ساختن به پيوسته طور به و دهد  مي
  ).ibid( آيند  مي وجود به انطباق و جذب طريق از

 از قبل كودك ،نظريه اين اساس بر ):emergent literacy( نوخاسته سوادنظرية . 3
 نوشتاري زبان از متفاوتي فهم و درك موضوعات از بسياري در موضوعات خواندن شروع
 در شدن موفق براي ،كه باورند اين بر )Elliott and Olliff, 2008( اوليف و الويت .دارد

 صداي تطبيق ،شناسي واج الفبا، بارةدر ابتدايي دانش از بايد خوانندگان ،خواندن يادگيري
 در مشكالت .باشند برخوردار وگو گفت مانند نوشتاري دستورهاي از بسياري و حروف

 درك يبردها راه در كمبود اي ازهاين  شيپ و هياول يها  مهارت صينقا از احتماالً درك ةنيزم
  ).Carreker et al., 2007( ديآ مي وجود   به دو هر اي متن

  
  تحقيق پژوهشي پيشينة .4

تـأثير   رياضـي  درس تحصيلي رفت پيش بر فراشناختي آموزش كه دارد وجود شواهدي
 آمـوزان   دانـش  از تر بيش داري  معني شكل به ضعيف آموزان  دانش آن، آموزش با و، دارد
 ،چنـين  هـم  ).1384 چنـگ،  فـوالد ( شوند مي مند  بهره فراشناختي آموزشبرنامة  از قوي
 و هـا  حـل  راهدربـارة   استدالل و بحث فرصت شود  مي موجب مشاركتي يادگيري   محيط
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 را آنـان  فراشـناخت  رشـد  و شـود  فـراهم  انآموز دانش براي ديگران از خواستن كمك
از سـاير   دارنـد  بـاالتري  فراشـناختي  هاي  مهارت كه آموزاني  دانش چنين، هم .دهد افزايش
 )1377( آوانسـيان  ).1384 ،ديگـران  و عريضي( دارند بهتري رياضيعملكرد  آموزان  دانش

 بـر  فراشـناختي  هـاي برد راه آمـوزش  نقشبه  هاي خود  در پژوهش نيز )1383( صمدي و
 انـد  كـرده   اشاره آموزان  دانش رياضي مسائل حل و يادگيري سرعت مطلب، درك افزايش

  ).1384 ،ديگران و عريضي از نقلبه (
 آموزان  دانش به SQRQCQ برد راه از استفاده كه است معتقد )Heidema, 2009( هيدما

 فهم و درك بر طور  همين و ندكن حل را آن و ندشو متمركز مسئله روي كند  مي كمك
 تأثير بررسي« عنوانبا  پژوهشي در نيز )Montague, 1992( مونتاگو .كنند تأمل شانخود
 موفقيتالزمة  فراشناختي هايفرايند كه داد نشان »مسئله حل در فراشناختي هايفرايند

 را ها  آن و دهند  مي جهت شناختي هايفرايند و هابرد راه به ها آن زيرا ،اند مسئله حل در
  .كنند  مي هدايت

هنگـامي كـه    ،داد نشـان  )2008( نـورمي  و آئونـوال  توهيمـا،  ــ  ولينوس پژوهش نتايج
تـري نيـاز    نمايي بيش شوند، به راه آموزان با مسائل كالمي رياضي در كالس مواجه مي دانش

  .دارند هم     با نزديكي ارتباط خواندن هاي  مهارت و رياضي عملكرد زيراكنند؛  پيدا مي
 حـل عملكـرد   SQRQCQ و فراشـناختي  هـاي برد راه آمـوزش  رسد  مي نظر به ،بنابراين

 كـارگيري   بـه  بـا  آموزان  دانش رود  مي انتظار زيرا دهد، افزايش را آموزان  دانش رياضيمسئلة 
 پردازش مطلوبي نحو به را اطالعات وكنند  درك را مسئله كامل طور   به بتوانند هابرد راه اين
  .كنند حل دقيق طور   به را مسئله و

  
  تحقيق روش .5

 گـروه  بـا  آزمون پسـ  آزمون شيپ با آزمايشي نيمه طرح تحقيق اين در حاضر پژوهش طرح
  ).1 شكل( بود كنترل

  آزمون پس  يفراشناخت يبردها راه ةارائ T1 آزمون شيپ E1 يشيآزما گروه

  آزمون از پس SQRQ برد راه ةارائ  T2 آزمون شيپ  E2 يشيآزما گروه

  آزمون از پس  بردها راه ةارائ عدم  T3 آزمون از شيپ  Cكنترل  گروه

  تحقيق طرح نمودار .1 شكل
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  گيري نمونه روش و آماري جامعة .6
 2793 تعداد به خوي ابتدايي چهارم پاية دختر انآموز دانش تمامي تحقيق اين آماري جامعة

  تحصـيل  بـه  مشـغول  ابتـدايي  مدرسة 276 در 1392- 1391 تحصيلي سال در كه بودند نفر
  .شد انتخاب ساده تصادفي يريگ نمونه روش با آماري نمونة .بودند
 روش .است شده  استفاده يا چندمرحله يا خوشه يريگ نمونه روش از پژوهش اين در
  به مدرسه دو خوي شهر دخترانة ابتدايي مدارس بين از كه بود صورت اين به يريگ نمونه

 گروه در نفر 20 كه بود نفر 60 نمونه حجم كه  يطور  به شد، انتخاب تصادفي صورت
 و )فراشناختي برد راه( دوم آزمايشي گروه در ديگر نفر 20 و )SQRQCQ برد راه( اول آزمايشي

 گروه با آزمون  پس ـ آزمون  شيپ( پژوهش طرح به توجه با .ندگرفت قرار كنترل گروه در نفر 20
 هگرفت نظر در 5/0 يمساو اثر حجم و α=05/0 گواه گروه و شيآزما هاي  گروه براي )كنترل
كننده  شركت 20 انتخاب با نمونه حجم ةمحاسب يبرا كوهن، )U=1( جدول اساس بر ،كه شد
  ).190: 1379 ،ديگران و سرمد( افتي  دست 97/0 برابر آزمون توان به توان  يم گروه، هر يبرا

  
  اجرا روش .7
ـ  از مدرسـه  دو يتصـادف  انتخـاب  از بعـد  كه، بودصورت   نيابه  شيآزما ياجرا ةويش  نيب

ـ  رانيفراگ ةهم يورود يرفتارها سنجش يبرا ،يخو شهرستان مدارس  انجـام  آزمـون  شيپ
 SQRQCQ و فراشناختي هايبرد راه و شدند ارائه جلسه 10 در مستقل متغيرهاي سپس .شد

 از فراشـناختي بردهـاي   راه اول آزمايشـي  گـروه  بـراي  ،پژوهش اين در .شدند داده آموزش
بردهـاي   راه سـاعته  كيـ جلسـة   10 درو  شـد  اسـتفاده  مونتكيـو  رياضي آموزشي هاي  بسته

 شـامل  فراشـناختي  هـاي برد راه آموزشـي بستة . شد داده آموزش آموزان  دانش به فراشناختي
؛ سازي  فرضيه .4؛ مسئله از تصويرسازي .3؛ تفسير و ليتأو .2؛ خواندن .1: بود همرحل هفت

 دوم آزمايشـي  گروه براي .بررسي و مرور .7؛ رياضي محاسبات مجاان .6؛ جواب تخمين .5
؛ خوانـدن  .3؛ سـؤال  .2؛ يابيـ  نهيزم .1 :بود مرحله شش شامل كهانجام شد  SQRQCQ نيز
 در .ديدنـد  آموزش سنتي روش به كنترل گروه آموزان  دانش .سؤال .6 ؛محاسبه .5؛ سؤال  .4

  .آمد عمل به آزمون شده ارائه مطالب از آزمايشجلسة  آخرين
  

  ها  داده گردآوري ابزارهاي .8
 ابتدايي چهارم پاية آموزان دانش رياضيات تحصيلي رفت پيش سنجش براي ،پژوهش اين در
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 اين يها سؤال تدوين براي .شد استفاده رياضيمسئلة  حلعملكرد  ةساخت محقق آزمون از
 كتاب محتواي و ها  هدف تعيين منظور  به ،بلوم سنجش مشخصات جدول ابتدا ،آزمون
 آزمون مشخصات جدول اطالعات از استفاده با ،سپس .شد تهيه ،ابتدايي چهارم پاية درسي

 و آزمون شيپ براي سؤال 10( سان يك دشواري سطح با تشريحي سؤال 20 ،موجود منابع و
 سؤاالتدامنة نمرة  .شد طراحي اصلي عمل چهار خصوص در )آزمون پس براي سؤال 10
 كارشناسي نظر از استفاده بانامه  پرسش اين صوري و محتوايي روايي .بود 10 تا 0 بين

 تربيتي يشناس روان متخصص استادان ابتدايي، چهارم پاية علمي ةرخانيدب و مجرب معلمان
ـ  كودر فرمول از استفاده با سؤاالت پايايي پژوهش، اين در .شدند بررسي يسنج روان و

 توجه با .آمد دست به 76/0 برابر ريچاردسونـ  كودر ضريبو  شد يبررس 21 ريچاردسون
 از سؤاالت كه شود مي گرفته نتيجه ،)7/0( استاندارد مقدار از مقدار اين بودن تر بزرگ به

  .بودند برخوردار قبولي قابل پايايي
 هاي ماتريس .بود ريون هوشي آزمون شد گرفته كار به پژوهش اين در كه ديگري ابزار
 شد  ساخته ريون وسيلةبه  ايتانيبر در 1938 سال در عمومي هوش يريگ اندازه منظور  به مندرج

 كه است طرح و ماتريس 60 شامل آزمون يها ماده .شد نظر ديتجد 1948 سال در سپس و
 يا شش ميان از را شده حذف قسمت بايد آزمودني و است شده  حذف يك هر از قسمتي
 كه است معتبر يها آزمون از ريون ةروند شيپ هاي  ماتريس هوشي آزمون .كند پيدا گزينه هشت

 برخوردار قبولي قابل روايي و پايايي از )G عامل( كلي هوش يريگ اندازه و سنجش منظور  به
 آزمون از وابسته متغير بر هوش هاياثر تعديل براي ).1382 ،ديگران و زاده عباسسيد( است
ا ب آن از كه ،را اسپيرمن هوش عمومي عامل كه هوشي آزمون .شود يم استفاده ريون هوش

 به بودنناوابسته  علت به ،بارها و بارها ،كند  مي گيري  اندازه ،شود  مي برده نام كلي هوش عنوان 
 دست  به تحقيقات نتايج و استشده  استفاده ايران جمله ازگوناگون  كشورهاي در فرهنگ

گوناگون  هاي  گروه در آزمون اين اعتبار ضريب .است آزمون اين باالي اعتبار از حاكي آمده 
 با آزمون اين بستگي هم .است تر كم حدودي تا تر  پايين سنين در و درصد 90 تا 70 بين

 40 گوديناف آدمك و پروتئوس مازهاي ،بينه استنفورد ،وكسلر قبيل از ديگر هوشي هاي  آزمون
  ).همان( است تر بيش غيركالمي هاي  آزمون با آن بستگي هم اما ،استدرصد  75 تا

  
  ها  يافته .9
 ياضـ ير ةمسئل حلعملكرد  آزمون پس و آزمون پيش اريمع انحراف و نيانگيم ،1 جدول در
  .است شده آورده متفاوت گروه سه در
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 رياضيمسئلة  حلعملكرد  آزمون پس و آزمون پيش متغيرهاي توصيفي جدول .1 جدول

 حداكثر حداقل معيار انحراف ميانگين تعداد گروه  

  هوش
  SQRQCQ 20 48/52  20/20  19  79هايبردراهگروه
  77  19  03/21  25/51 20 فراشناختيهايبردراهگروه

  94  19 22/24 50/65 20 كنترلگروه
 آزمون شيپ

 حلعملكرد 
 رياضيمسئلة 

  SQRQCQ20 25/1 21/1  0  4هايبردراهگروه
  3  0  04/1 15/1 20 فراشناختيهايبردراهگروه

  4  0  17/1 30/1 20 كنترلگروه

 آزمون پس
 حلعملكرد 

  رياضيمسئلة 

  SQRQCQ20 65/4 25/2  1  8هايبردراهگروه
  9  0  25/2 65/4 20 فراشناختيهايبردراهگروه

 5  1 53/1 85/2 20 كنترلگروه
  9  0  14/2 85/3 60 كل

 تحليـل  هـاي  فـرض  پـيش  هـا،  فرضـيه  بررسـي  از قبـل  تحقيـق،  هـاي  فرضيه تحليل در
 بررسي رگرسيوني خط شيب بودن سان يك و ها داده توزيع بودن نرمال جمله از كوواريانس

 نتايج .است برقرار رگرسيوني خط  شيب همگنيو  اند نرمال ها داده كه داد نشان نتايج وشد 
 ؛)p>05/0( است دار معني آزمون پيش اثر كه است آن از حاكي 2 جدول كوواريانس تحليل
برقـرار   داري معنـي رابطـة   رياضـي  درس نمرات آزمون پس و آزمون پيش نمراتميان  يعني
 از پـس  يعنـي  ؛)p، 46/7=)37،1(F=01/0 نسبي، η2=17/0( است دار معني نيز گروه اثر .است
 گـروه  و كنتـرل  گـروه  در رياضي درس آزمون پس نمرات ميزان آزمون، پيش نمرات تعديل
 ،بنـابراين  ؛اسـت  آزمايش گروه نفع به تفاوت اين و است داري معني تفاوت داراي آزمايش
 آموزان  دانش رياضي مسئلة حلعملكرد  SQRQCQ برد راه آموزش كه شود  مي گرفته نتيجه
 نشـان  را تغييـر  منبع هر تأثير ميزان اتا مجذور .دهد مي افزايش داري معني طور   به را ابتدايي

 .است تر بيش تأثير ميزان باشد، تر نزديك 1 به چه هر .است 1 و صفر بين عددي كه دهد مي
  .است 17/0 گروه اثر براي و 55/0 برابر آزمون پيش اثر براياتا  مجذور

  رياضي درس نمرات كوواريانس تحليل آزمون نتايج .2 جدول

مجموع  رييتغ منبع
 مجذورات

ةدرج
 يآزاد

نيانگيم
 F مجذورات

 سطح
 يدار يمعن

 مجذور
  اتا

  44/0 01/0  26/29 60/61 1 60/61 آزمون شيپ اثر
  17/0 01/0  46/7 70/15 1 70/15  گروه اثر

    10/2 37 89/77  خطا
     40 00/630  كل
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 است دار يمعن آزمون شيپ اثر كه دهد  يم نشان 3 جدول انسيكووار ليتحل جينتا
)05/0<p( يدار يمعن ةرابط ياضير درس نمرات آزمون پس و آزمون شيپ نمرات انيم يعني؛ 

 يعني ؛)p، 90/13=)49،37(F=001/0 ،ينسب η2=27/0( است دار يمعن زين گروه اثر. است برقرار
 و كنترل گروه در رياضي درس آزمون پس نمرات ميزان آزمون، پيش نمرات تعديل از پس
 است؛ آزمايش گروه نفع به تفاوت اين و است داري معني تفاوت داراي آزمايش گروه

 موجب داري معني طور   به فراشناختي هايبرد راه آموزش كه شود  مي گرفته  نتيجه ،بنابراين
 آزمون پيش اثر براي اتا مجذور .شود  مي انآموز دانش رياضي مسائل حلعملكرد  افزايش
 .است 27/0 گروه اثر براي و 29/0 برابر

  رياضي درس نمرات كوواريانس تحليل آزمون نتايج .3 جدول

  رييتغ منبع
مجموع
  مجذورات

ةدرج
  يآزاد

نيانگيم
 F  مجذورات

 سطح
  يدار يمعن

  اتا مجذور

  29/0 001/0  32/15 32/41 1 32/41 آزمون شيپ اثر
  27/0 001/0  90/13 49/37 1 49/37  گروه اثر

  269  37  78/99  خطا
   

  40  00/736  كل
    

  
  گيري نتيجه .10

 بهبـود سبب  فراشناختي هايبرد راه آموزش كه است مطلب اين گر بيان پژوهش اولفرضية 
 ،شـد  مشاهده پژوهش اين در كه  چنان .شود  مي رياضي مسائل حل در آموزان  دانشعملكرد 
ي گيـر  چشـم گونة    به رياضي كالمي مسائل حل در آزمايش گروه در آموزان  دانشعملكرد 

 و كاپا ،)Garner, 1990( گارنر هاي  يافته با حاضر پژوهش هاي  يافته .شد كنترل گروه از بهتر
 تحقيقـات  نتـايج  .دارد ييسـو  هم )1380( عيليااسم و )Kapa and Merach, 1995( موارچ

 جملـه  از يـادگيري  هايبرد راه چه چنان كه دهد  مي نشان آمده  دست  هب هاي هيافت و ذكرشده
 تحصيلي رفت پيش زمينة در مؤثر گامي شود، داده آموزش آموزان  دانش به فراشناختي برد راه
 هـاي برد راه آمـوزش  احتمـاالً  كـه  كـرد  بيـان  توان  مي ها  يافته اين تبيين در .خواهد بود آنان

 يتـر  بيش موفقيت رياضيمسئلة  حلعملكرد  در آموزان  دانش كه شود  ميسبب  فراشناختي
 و درك را مسـئله  كامـل  طور   به آموزان  دانش هابرد راه اين كارگيري  به با چون باشند، داشته

  .كنند حل دقيق طور   به را مسئلهتوانند   مي و كنند  مي پردازش خوبي نحو به را اطالعات
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 رياضي خواندن برد راه آموزش كه است مطلب اين گر بيان حاضر پژوهش دومفرضية 
)SQRQCQ(  عملكرد  .شود  مي رياضي مسائل حل در آموزان دانشعملكرد  بهبودسبب

 از تر بيش گير چشم يا گونه به مسائل حل در آزمون پس در آزمايش گروه در آموزان  دانش
 SQRQCQ برد راه از استفاده چگونگي آموزش كه دهند  مي نشان نتايج اين .شد كنترل گروه

 پژوهشي اه افتهي .كنند عمل بهتر رياضي مسائل حل در آموزان  دانش كه شود  ميسبب 
 )Fazey and Fazey, 1989( فازي و فازي و )Kristen, 2011( كريستين هاي  يافته با حاضر

 و خواندن جمله از رياضي كالمي مسائل حل براي گوناگوني هاي  مهارت .دارد ييسو هم
، به دانش رياضي ادراكي هاي  مهارت همانند ،آموزان  دانش .است الزم رياضي متن درك
 .گيرند  ميفرا داستاني متون خواندن با را ادراك سنتي طور   به آنان .دارند نياز سنتي
 كمك درك و خواندن در آموزان  دانش به كه دارند وجود SQ3R مانند زيادي هايبرد راه
و  توهيما ـ ويلينو كه گونه  همان .اند شده متمركز رياضي خواندن بر كمي تعداد اما ،كنند  مي

 »اند مرتبط هم به كامل طور   به خواندن مهارت و رياضي كرد عمل« :اند  كرده بيانديگران 
)Vilenious-Tuohimma et al., 2008: 409 .(خواندن برد راه تا است شده  يطراح نظريه اين 

  .كند ارزيابي استكرده   يطراح 1965 سال در )Fay( فاي كه را SQRQCQ يعني رياضي محتواي
 را جديـد  دانـش  آمـوزان   دانش ،)1970( پياژه يساز همسان شناختي ةنظريبر اساس 

 هـاي  بخـش  ماننـد  را كامـل  دانش تا دهند  مي تغيير را خود پيشين دانش وگيرند  مي ياد
 ،تـر   ساده عبارت به .شود  مي ناميده فهميدن يا ادراك عمل اين و كنند مرتبط هم به پازل
 فيلدينگ .است )act of making meaning( سازي  معنا فعاليت همان درك گفت توان  مي
 صـريح  و آشكار صورت  به ادراك اگر معتقدند ),Feilding and Pearson 2005( پيرسون و

 ،تحقيـق  ايـن  هـاي   يافتـه اسـاس   بـر  بنـابراين،  ؛است آميز  موفقيت بسيار شود، داده آموزش
SQRQCQ ايـن  هـاي   يافتـه  .بـود  رياضـي  مسائل درك صريح آموزش براي يمؤثر روش 

 هـا  آنكـرد؛   حمايـت  )Stolp and Zabrusky, 2009( زابروسكي و استالپ تحقيق از تحقيق
 .دهنـد    مـي  شيافـزا  را فـرد  درك بـازخواني  و فراشناخت هايبرد راه كهگرفته بودند  نتيجه
بـه   و شد انجام آموزان  دانش كالميمسئلة  حل هاي  مهارت افزايش جهت در حاضر تحقيق

 درك بر كالس در )SQRQCQ( رياضي خواندن درك برد راه آموزش اين نتيجه انجاميد كه
  .بود مؤثر آموزان  دانش توجه و دقت افزايش و رياضي كالمي مسائل
 ،عالقه ميزان جمله از متغيرهايي كنترل در ناتواني تحقيقي ها تيمحدود جمله از

 اثرگذار متغيرهاي يا و خستگي ،آموزان  دانش به شده آموخته هايبرد راه ميزان و انگيزش
 كنترلاين متغيرها را  حدي تا ها  گروه روي آزمون  پيش اجراي البته( است مدرسه از خارج
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 جمله از آموزان  دانش به هابرد راه آموزش با رويدادها از برخيزماني  هم ،چنين هم .)كرد
 آموزشدورة  شدن تر  طوالني به معلمداشت  بزرگ ةده مراسم برگزاري و اجرايي هاي  برنامه
 نهاد پيش معلمان به پژوهش، هاي  يافته اساس بر .شد منجر آزمايشي هاي  گروه به هابرد راه
 از را )SQRQCQ( رياضي خواندن برد راه جمله از يادگيري هايبرد راه آموزش كه شود  مي

 معلمان براي آموزشي هاي  كارگاه مدارس در شود  مي نهاد پيش .كنند شروع تر  پايين سنين
 رفت پيش بر مؤثر عوامل از ،يادگيري هايبرد راه با آشنايي ضمن معلمان، تا شود برگزار
 در را آموزان  دانش كه شود  مي نهاد پيش معلمان به ،چنين هم .يابند آگاهي آموزان  دانش

 دانش يك آموزش از باالتر مراتب به كه دهند ياري هايشان  توانايي يريكارگ به و شناخت
 فراشناختي هايبرد راه و SQRQCQ يهادبر راه شود  مي توصيه درسي ريزان  برنامه به .است

  .بگنجانند رياضي درسي هاي  كتاب در را
  
  منابع
ـ  سرعت و مطلب درك بر يفراشناخت يبردها راه آموزش نقش« ).1377. (ا ،آوانسيان آمـوزان   دانـش  يريادگي
شناسـي و   دانشـكدة روان  ،ة كارشناسـي ارشـد  نام انيپا ،»تهران شهر يينما راه مقطع روزانه مدارس دختر

  .علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي
ـ پا ،»مسئله حلعملكرد  بر يفراشناخت آموزش ريتأث«). 1380(معصومه ، اسمعيلي  ،كارشناسـي ارشـد  ة نامـ  اني

  .شناسي باليني دانشگاه علوم بهزيستي، گروه روان
ـ  با هوش ةرابط يبررس« ).1382(شيرزاد . ع و گنجي ميرمحمد، مسعود ،زاده  سيدعباس  يليتحصـ  رفـت  شيپ
ـ اردب شهرسـتان  درخشـان  ياستعدادها مدارس يليتحص يينما راه سوم يةپا آموزان  دانش ـ پا ،»لي ة نامـ  اني

  .ريزي استان اردبيل  سازمان مديريت و برنامه، كارشناسي ارشد
، »آمـوزان   دانـش  ياضـ يرمسـائل   حـل  در يميخـودتنظ بردهاي  بررسي نقش راه«). 1383(معصومه  ،صمدي

  .7ش  ،3، س يآموزش يها ينوآور ةنام فصل
 ةنامـ  فصـل  ،»آمـوزان دورة متوسـطه    بردهاي شناختي و فراشناختي دانـش  مقايسة راه«). 1387(زهره  ،عباباف

  .25ش  ،7س  ،يآموزش يها  ينوآور
  ، برگرفتـه از سـايت اينترنتـي    »و اهـداف آمـوزش رياضـي    ها هيظرن«). 1386(ي، مجتبي آباد نيحسعباسي 

http://www.anjryazi.blogfa.com/post aspx14  
توجـه بينـايي درك    ،رابطة ميان توانايي شـمارش «). 1384(محمدرضا، احمد عابدي و مريم تاجي  ،عريضي

ـ شنوايي و دانش فراشناختي با شايستگي رياضي در كودكان   ةنامـ  فصـل  ،»ي شـهر اصـفهان  دبسـتان  شيپ
  .13ش ، 4 س ،يآموزش يها ينوآور
 ،»رفـت تحصـيلي درس رياضـي    بررسي تأثير آمـوزش فراشـناخت بـر پـيش    «). 1384(محبوبه  ،فوالد چنگ
  .14ش ، 4س  ،يآموزش يها ينوآور ةنام فصل
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 و ياجتماع علوم ةمجل ،»بررسي تأثير پردازش شناختي بر حل مسئله«). 1386(، محبوبه و ديگران فوالد چنگ
  .3ش  ،وششم دورة بيست ،رازيش دانشگاه يانسان
 ،يشناسـ  روان ،»آمـوزان   بردهاي فراشناختي بر درك مطلب دانش تأثير آموزش راه«). 1381( نيحس ،كارشكي
  .21ش 
  .سمت: تهران ،يتيترب يشناس روان). 1383(پروين  ،كديور

بر اساس  ياضير آموزش يها  داده برون و ها  داده درون راتييتغ روند). 1379( هيريخكيامنش، عليرضا و مريم 
  .تيو ترب پژوهشكدة تعليم: ، تهرانTimssو  Timss-R يها افتهي

 رياضـي  مسـائل  حـل  توانايي بر فلسفي ذهنيت تأثير«). 1392(فياض و اصغر سيف  نوري، سوده، ايراندخت
  .1 ش ،4، س كودك و تفكر، »جنسيت تفكيك به همدان شهر نمايي راه سوم سال آموزان دانش
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