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  چکیده
 هب است امروزي پیشرفته جهان زندگی الزمه ریاضی دانش با آشنایی
 را آن تحصیلی پیشرفت زمینۀ تواند می آن به مثبت نگرش که طوري
 عملکرد توان می ریاضی درس به نسبت نگرش تغییر با لذا کند. فراهم
 آزمون پیش نوع از تجربی نیمه که حاضر تحقیق در داشت. انتظار را خوب
 به یگروه ةمشاور آموزش یاثربخش است. کنترل گروه با آزمون پس –
 مورد یاضیر درس یلیتحص شرفتیپ و نگرش رییتغ بر یشناخت ةویش

 خرمشهر مدارس راهنمایی دوم پسر آموزان دانش کلیۀ گرفت. قرار بررسی
 صورت به آنان نفر 24 که اند داده تشکیل را حاضر تحقیق آماري جامعۀ

 از ها داده آوري جمع منظور به شدند. انتخاب اي مرحله چند تصادفی
 تحصیلی پیشرفت آزمون و )1381( رحمتی ساختۀ ریاضی سنج نگرش
 چند واریانس تحلیل طریق از ها داده گردید. استفاده ساخته محقق ریاضی
 مشاورة که داد نشان نتایج شدند. تحلیل و تجزیه متغیري تک و متغیري
 و ریاضی درس به مثبت نگرش افزایش موجب شناختی شیوة به گروهی

  .شد آزمایش گروه ریاضی درس تحصیلی پیشرفت همچنین
  

  کلیدي گانواژ
 درس یلیتحص شرفتیپ ،نگرش رییتغ شناختی، ةشیو به مشاوره آموزش

  ی.اضیر
  

 
 
 

Abstract 
Knowing math science is necessary for nowadays de-
veloped world, so by positive attitude to it, can provide 
the educational improvement. We can get positive atti-
tude by the change of attitude toward the mathematics. 
The present study that is quasi-experimental of pre-test 
and post-test with control group, attempts to determine 
impacts of group counseling training by cognitive 
method on attitude changing toward mathematics and 
academic improvement. All of male students of grade 
two in guidance schools in Khorramshahr were statisti-
cal population of this research that 24 students were 
selected by multiple stage random sampling. Data was 
collected by the mathematical attitude questionnaire of 
Rahmati (1381) and researcher-made math educational 
improvement test. The data were analyzed by multi-
variables covariance and unique variance. Result re-
vealed that the group counseling by cognitive method is 
increasing the positive attitude toward the mathematics 
and academic improvement of experimental group in 
mathematics. 
 
Keywords 
Group Counseling by Cognitive Method, Attitude 
Changing, Academic Improvement of Math. 

  
  

 درس یلیتحص شرفتیپ و نگرش رییتغ بر یشناخت ةویش به یگروه ةمشاور آموزش یبخشاثر
  یاضیر

  
  2سید مهدي جلیلیان ،1*کریم سواري

  دانشگاه پیام نور ،تربیتیشناسی  روان . دانشیار،1
  دانشگاه پیام نور، مشاوره ،کارشناس ارشد. 2

  09/02/1395 پذیرش: تاریخ            22/02/1394 :دریافت تاریخ
  

 
Impacts of Group Counseling Training by Cognitive Method on Attitude 
Changing Toward Mathematics & Academic Improvement of the Second 

Grade of Guidance School of Khorramshahr 
 

K. Sevari*1, S.M Jalilian2 
1. Associate Professor, Educational Psychology, Payame Noor University 

2. M.A., Consultation, Payame Noor University 
Received: 2015/05/12            Accepted: 2016/04/28 

 

 
  

mailto:k_sevari@pnu.ac.ir


 1395، بهار مدوازدهپژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال سوم، شماره  ،پژوهشی –فصلنامه علمی   28

  مقدمه
 معتقدند ریاضی، درس آموزش حیطۀ نظران صاحب از برخی

 تفکر از برخورداري امروز، پیشرفتۀ جهان در زندگی الزمۀ که
 است ریاضی دانش مؤثر فراگیري و مولد و پویا اندیشۀ خالق،

 اجتماعی، پیشرفت الزمۀ نظران صاحب و )1989 ،1(شونفلد
 معرفی ریاضی دانش را جامعه تکنولوژي و صنعتی علمی،
 ،3داونسون و جین ،2011 ،2کالینگهام و (بسیویک اند کرده

 ؛4بارتون ،1393 زارع، و فالح ساکی، شریفی از نقل به ؛2009
 ریاضی دانش اهمیت در ).2003 ،5عثمان و اگوا از نقل به

 6فروبیشرو و اورتون اورتون، همچون نظران صاحب از برخی
 مدارس در دروس بقیۀ از بیش ریاضی که دارند اعتقاد )2004(
 7بارودي رابطه همین در شود. می داده آموزش ها دانشگاه و
 ابزار یک ریاضی دانش که کرد مطرح را بحث این )1987(

 حل براي توان می آن از و است بشري جامعۀ براي اساسی
 ).1996 ،8(بیشاپ نمود استفاده محاسباتی زندگی مشکالت
 نفر ها میلیون تاکنون که داد گزارش )1993( 9توبیاس
 دست از سبب این به را خود شغلی و تحصیلی هاي فرصت

 زمینه این در خود ضعیف کارکرد و ریاضی از که اند داده
 با منفی تجاربی مدرسه دوران در آنان اند. داشته هراس

 نیز بعدي هاي سال در آن خاطرة که اند داشته ریاضی یادگیري
 با تجارب این از حاصل منفی عواطف تداخل است. شده حفظ

 در نقصان به اند، داشته ریاضی زمینۀ در آنان که اطالعاتی
 نشان پژوهشی هاي یافته اینکه و است شده منجر ریاضی فهم
 نیز و تحصیلی عملکرد بر واسطه بی نگرش که دهد می

 ریتأث اطالعات پردازش فرایند در تداخل طریق از غیرمستقیم
 تحصیلی پیشرفت بر مؤثر عوامل مطالعۀ ).1998 ،10(ولترز دارد

 توجه مورد پیش از بیش اخیر دهۀ سه طی ریاضی درس
 که طوري به است گرفته قرار تربیت و تعلیم متخصصان

 تحصیلی پیشرفت که داد نشان متعدد تحقیقات هاي یافته
 پردازش فرایندهاي و دانش ساختارهاي از تنها نه ریاضی

 از انگیزشی و فراشناختی عوامل بلکه پذیرد؛ می ریتأث اطالعات
                                                
1. Scholoenfeld 
2. Beswick & Callingham 
3. Jain & Downson 
4. Barton 
5. Agwah & Usman 
6. Orton, Orton & Frobisher 
7. Baroody 
8. Bishop 
9. Tobias 
10. Wolters 

 مربوط نیز ها اضطراب و ها ارزش ها، نگرش باورها، جمله
 ؛2003 ،12کرامارسکی و موارچ ؛2004 ،11(دحل شود می

 از برخی نتایج همچنین ).1995 ،14بسنت ؛2001 ،13مارگ
 با ریاضی دروس موفقیت یا شکست که داد نشان مطالعات
 از نقل (به دارد ارتباط آموزان دانش انگیزشی باورهاي
  ).1393 میرمعینی، و پور سعیدي

 از ناشی ریاضی درس در آموزان دانش عملکرد دیگر عبارت به
 شناختی، خطاي نمونه (براي است گوناگونی متغیرهاي تأثیر

 ها آن تأثیرگذاري میزان و شناسایی که احساس) و نگرش
 درسی حوزة این در آموزان دانش پیشرفت بهبود به تواند می

 و بالنکو کابالرو، ؛2011 ،15مارتینو دي و پزیا( نماید کمک
 همین در ).1997 ،18پاجارسومیلر ؛2003 ،17کوبن ؛2008 ،16گارو

 دروس آموزش در که است معتقد )1382( بحرانی راستا همین
 خطاهاي جمله (از یادگیري فقدان دالیل بایستی آموزان دانش

 گیرد. قرار بررسی مورد شناختی)
 استفاده مورد زمینۀ به توجه با که است ییها سازه از ،19نگرش

 و تعلیم و شناسی روان حوزة در دارد. متفاوتی تعاریف آن
 و عاطفی ارزش، شناختی، ابعاد برگیرندة در نگرش تربیت،
 عقاید و باورها داشتن به شناختی بعد که طوري به است کنشی
 بودن منفی یا مثبت به ارزشی بعد دارد؛ اشاره آگاهانه
 زمینه به عاطفی بعد و شود؛ می مربوط فرد عاطفی گیري جهت

 دارد اشاره نظر مورد موضوع به نسبت فرد احساسی و هیجانی
 دیتأک ویژه رفتار یک انجام براي گیري جهت بر کنشی بعد و

 به نسبت نگرش زمینۀ در مطالعه .)2001 ،20ربر و (ربر کند می
 تحقیقات با ریاضی تحصیلی پیشرفت در آن نقش و ریاضی
 پردازانی نظریه ،1990 تا 1970 هاي سال در شد. آغاز ایکن

 به )1976( 22شرمن و فنما و )1961( 21دراگر و ایکن همچون
 کارکرد بر نگرش مانند عاطفی و انگیزشی متغیرهاي نقش

 توجه ریاضیات زمینۀ در ویژه به آموزان دانش تحصیلی

                                                
11. Dahl 
12. Mevarech & Kramarski 
13. Marge 
14. Bessnt 
15. Pezzia & Di Martino 
16. Caballero, Blanco & Guerrero 
17. Coben 
18. Pajares & Miller 
19. Attitude 
20. Reber & Reber 
21. Aiken & Dreger 
22. Fenma & Sherman 
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 در نگرش نقش بر خود يها پژوهش در ها آن اند، کرده
 از تبیینی تا کردند تالش تحصیلی پیشرفت با مرتبط رفتارهاي

 پسران و دختران ریاضی تحصیلی کارکرد بر موجود تفاوت
 از نقل به ؛2007( 1مارتینو و زن رابطه همین در باشند. داشته
 سازة ریاضی درس به نگرش که معتقدند )1390 ذکی،

 درس به افراد باورهاي و احساسات شامل که است اي پیچیده
 ریاضی درس به نسبت افراد رفتارهاي همچنین و ریاضی
 موثر عوامل تبیین راستاي در )2009( 2نانگچالرم و پیمتا است.

 نگرش که دادند نشان آموزان دانش ریاضی درك توانایی بر
 توانایی و حواس تمرکز افزایش باعث ریاضی درس به مثبت
 دي و پزیا هاي پژوهش نتایج شود. می ریاضی مسائل حل

 که است آن معرف )2009( 3هرون و براملت )،2011( مارتینو
 نگرش افزایش ریاضی، درس در آموزان دانش پیشین موفقیت

 بهبود دیگر سوي از و شده موجب را ریاضی درس به مثبت
  شود. می باعث را ریاضی درس در عملکرد
 بود گرفته صورت ریاضی به نگرش پیرامون زیادي مطالعات

 )2007 مارتینو، دیمی و زان ؛2007 ؛4تئودویس و (الفترویس
 موحد، همچون پژوهشگرانی هاي بررسی رابطه همین در

 )،2010( 6محمود و خاتون )،2011( 5اسماعیل و محمود
 9شنگل )،2009( 8کرافت و گو )،2009( 7آنوانگ و اسماعیل

 11پاپاناستاسیو )،2008( 10ایستمن و زانگ چو، ،اکیبا )،2009(
 نگرش داشتن که داد نشان )1997( 12کیشور و ما و )2000(

 تحصیلی پیشرفت و خودکارآمدي ریاضی، درس به مثبت
 13سین رابطه همین در شود. می موجب را علوم و ریاضی درس

 گروهی مشاورة که داد نشان اي مطالعه طی )2000 و 2002(
 نوجوانان ریاضی به نسبت نگرش تغییر در مهمی بسیار نقش
 که داد نشان اي مطالعه طی )1991( 14کلوسترمن دارد. دختر

                                                
1. Zan & Di Mrtino 
2. Pimta & Nuangchalerm 
3. Bramlet & Herron 
4. Eleftherios & Theodosius 
5. Mohd, Mahmood & Ismail 
6. Khatoon & Mahmood 
7. Ismail & Anwang 
8. Goe & Croft 
9. Schenkel 
10. Akiba, Chiu, Zhuang & Eastman 
11. Papanastasiou 
12. Ma & Kishor 
13. Zink 
14. Kloosterman 

 درس در تحصیلی پیشرفت و ریاضی درس به نگرش بین
 ،طاهري و سیف رضویه، از نقل (به دارد وجود ارتباط ریاضی
 اي مطالعه طی )1381 رحمانی، از نقل (به 15هوسن ).1384
 به عالقه و ریاضیات به نسبت مثبت نگرش بین داد نشان

 همبستگی درس این در تحصیلی پیشرفت با آن یادگیري
 که معتقدند )2001( 16گودمن و بریگمن دارد. وجود مثبت

 و شور فقدان و اعتماد عدم باعث ریاضیات به منفی نگرش
 جلوگیري ریاضی درس در تحصیلی پیشرفت از و شده شوق
 نگرش رابطۀ عنوان با اي مطالعه در )1381( رحمانی کند. می

 در آنان تحصیلی موفقیت میزان با ریاضیات به آموزان دانش
 و تحصیل به نسبت نگرش بین که شد مشخص ریاضی درس

 معناداري و مستقیم رابطۀ ریاضی درس تحصیلی موفقیت
 رفتاري و عاطفی شناختی، گانه سه عناصر همچنین دارد. وجود

 و مستقیم همبستگی تحصیلی پیشرفت متغیر با نگرش
 و موارچ )؛2010( 17هایگلوري بررسی دادند. نشان را معناداري
 و )2002( 19آرامی و کرامارسکی موارچ، )؛2006( 18فریدکین
 هاي روش آموزش تأثیر عنوان با )1997( 20کراماسکی و موارچ

 ریاضی درس پیشرفت بر فراشناخت) و (شناخت شناختی
 پیشرفت و پیشبرد در شده یاد برنامه که بود آن از حاکی

 است. بوده مؤثر بسیار آموزان دانش ریاضی درس تحصیلی
 )1375( برومندیان و )1381( کرامتی و فراهانی پژوهش نتایج
 موجب ریاضی درس به مثبت نگرش که است بوده آن مبین

 باال مقدمۀ به توجه با شود. می ریاضی درس تحصیلی پیشرفت
 ةویش به یگروه ةمشاور که ها فرضیه این حاضر تحقیق در

 یاضیر درس یلیتحص شرفتیپ و نگرش رییتغ بر یشناخت
  گرفت. قرار بررسی مورد است، اثرگذار

  
  ها روش و مواد
 پایه پسر آموزان دانش کلیه شامل حاضر پژوهش آماري ۀجامع
- 92 تحصیلی سال در که بودند خرمشهر شهر راهنمایی دوم

 بر مشتمل تحقیق این نمونه اند. بوده تحصیل مشغول 1391
 از گواه) گروه نفر 12 و آزمایشی گروه نفر 12( آموز دانش 24

                                                
15. Husen 
16. Brigman & Goodman 
17. Glory 
18. Mevarech & Fridkin 
19. Mevarech Kramarski & Arami 
20. Mevarech & Kramarski 
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 تصادفی گیري نمونه روش به که بودند مذکور جامعه
 تنها و انتخاب شهر این پسرانه مدارس بین از يا چندمرحله

 به نمودند. دریافت آموزشی جلسه 7 که بود آزمایشی گروه
 درس به نگرش مقیاس ابتدا مناسب، نمونه انتخاب منظور
 درس در ها آن کل نمره که آموز دانش 24 و گردید اجرا ریاضی
 گروه دو به و انتخاب بود درصدي 60 نقطه از تر پایین ریاضی

 نگرش سنجش براي شدند. تقسیم کنترل و آزمایشی نفر 12
 36 ریاضی سنج نگرش نامه پرسش از ریاضی به آموزان دانش
 درس به نگرش مقیاس از الگوگیري با )1381( رحمانی یسؤال

 تعیین براي شد. استفاده )1961 دراجز، و (ایکن ایکن ریاضی
 که شد استفاده فیتصن و کرونباخ آلفاي روش دو از آن پایایی
 بیانگر که 0.79 و 0.74 با برابر ترتیب به نامه پرسش کل براي

 روایی .باشد می شده یاد نامۀ پرسش قبول قابل پایایی ضرایب
 همبستگی ضریب محاسبه طریق از سنج نگرش نامه پرسش

 نمرات و سنج نگرش نامه پرسش در ها آزمودنی نمرات میان
 ضریب مقدار و محاسبه ایکن سنج نگرش مقیاس در ها آن

 میزان سنجش منظور به آمد. دست به 0.87 آن همبستگی
 ریاضی آزمون یک ریاضی درس در ها آزمودنی پیشرفت
 تعیین آن روایی و پایایی مقدماتی مطالعۀ در و شد ساخته
 زوج روش به کردن نیمه دو طریق از آن پایایی ضریب گردید.

 جدول از استفاده با همچنین آمد. دست به 0.82 فرد و
 شد. گردآوري آزمون محتوایی روایی شواهد آزمون مشخصات

 و آموزشی هاي هدف بعدي دو جدول یک منظور این براي
 تا شد خواسته ریاضی معلمان از نفر 15 از و گردید تهیه محتوا

 و هدف کدام به کنند مشخص سؤاالت از یک هر بررسی با
 از سؤال چهار ،سؤاالت بررسی از پس است. مربوط محتوا

 بعدي دو جدول هاي خانه در آزمون سؤاالت مجموعه

 و حذف آزمون از دلیل همین به و نگرفت قرار مشخصات
 یاد سؤاالت روایی تعیین براي شد. جایگزین جدیدي سؤاالت

 و شده یاد آزمون در ها آزمودنی نمرات بین همبستگی از شده
 ضریب و استفاده ها آن تحصیلی اول نیمسال نمرات

 تجربی نیمه حاضر پژوهش طرح آمد. دست به 0.95 همبستگی
 در است. کنترل گروه با آزمون پس -  آزمون پیش نوع از

 آموزشی جلسات محتوي( آموزشی جلسۀ هفت حاضر تحقیق
 بک شناختی تئوري نظري مبانی و مطالعات برخی نتایج از

 اول جلسۀ در ترتیب به که شد گرفته نظر در است) شده گرفته
 و جلسات تشکیل محل و بندي زمان جلسات، آموزش اهداف
 لمسائ با مرتبط شناختی الگوي دوم جلسۀ در ،کارگروه منطق

 نقش و خودکار افکار سوم جلسۀ در ریاضی، درس مشکالت و
 و شناخت چهارم جلسۀ در فردي، رفتار و احساسات بر ها آن

 جلسۀ مبحث ادامۀ پنجم جلسۀ در فردي، شناختی خطاهاي
 اهمیت و گستردگی علت به شناختی خطاهاي و (شناخت قبل

 هاي روش و اي هسته باورهاي ششم جلسۀ در موضوع)؛
 در و گرفت قرار بررسی و بحث مورد ها آن تغییر و شناسایی

 اجمالی مرور ضمن (هفتم) آخر و پایانی جلسۀ در نهایت
 روي دوباره ها آزمون پس آموزشی، جلسات محتوي تمامی

 آموزشی جلسات همۀ است ذکر به الزم گردید. اجرا ها آزمودنی
  بود. مبتنی عملی تمرینات بر اول جلسه از غیر
  

  ها داده و اطالعات
 و میانگین 1 جدول در اند. شده ارائه ها یافته بخش این در

 پیشرفت و ریاضی درس به نگرش هاي نمره معیار انحراف
 آزمون پیش مراحل در پسر آموزان دانش ریاضی درس تحصیلی

  است. شده ارائه آزمون پس و

 آزمون پس و آزمون پیش مراحل در پسر آموزان دانش یاضیر درس یلیتحص شرفتیپ و نگرش رییتغ نمره معیار انحراف و میانگین .1 جدول

  گروه  تعداد  معیار انحراف  میانگین  آماري شاخص  مرحله  متغیر

  نگرش رییتغ
  12  3.72  105.58  آزمایش  آزمون پیش

  12  3.66  107.00  گواه
  12  7.28  124.00  آزمایش  آزمون پس

  12  3.88  107.25  گواه

  یاضیر درس یلیتحص شرفتیپ
  12  1.56  10.16  آزمایش  آزمون پیش

  12  2.33  10.50  گواه
  12  1.91  15.66  آزمایش  آزمون پس

  12  2.00  10.04  گواه
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 تساوي فرض پیش رعایت براي ها فرضیه بررسی از قبل
 است شده استفاده لوین آزمون از تحقیق متغیرهاي واریانس

  است. شده ارائه 2 جدول در آن نتایج که
 براي صفر فرض شود، می مشاهده 2 جدول در که گونه همان

 متغیرهاي کلیۀ در گروه دو هاي نمره هاي واریانس تساوي

 هاي واریانس تساوي فرض پیش یعنی گردد. می تأیید تحقیق
 حال این با گردید. تأیید گواه و آزمایش گروه دو در ها نمره
 آزمون شدن معنادار باشد، مساوي ها نمونه حجم که وقتی
 نخواهد اسمی آلفاي سطح بر اي مالحظه قابل تأثیر لوین

  داشت.
 فرض پیش جهت اسمیرنف کلموگروف آزمون نتایج همچنین

 بررسی آزمون نتایج نیز و جامعه در نمرات توزیع بودن نرمال
 نگرش متغیر براي رگرسیون، هاي شیب همگنی فرض پیش

 در ریاضی درس تحصیلی پیشرفت و ریاضی درس به نسبت
  است. شده داده نشان 4 و 3 جداول
 براي صفر فرض گردد، می مالحظه 3 جدول در که گونه همان
 و نگرش رییتغ متغیرهاي در گروه دو نمرات توزیع بودن نرمال

 یعنی گردد. می تأیید یاضیر درس یلیتحص شرفتیپ
 هر در و آزمون پیش در نمرات توزیع بودن نرمال فرض پیش

  گردید. تأیید گواه و آزمایش گروه دو

 تعامل F مقدار شود، می مشاهده 4 جدول در که گونه همان
 متغیرهاي کلیه براي رگرسیون خط شیب بودن یکسان براي

 خط شیب همگنی دیگر، عبارت به باشد. می غیرمعنادار تحقیق
  است. شده پذیرفته رگرسیون

 کنترل با است شده داده نشان 5 جدول در که طوري همان
 هستند آن بیانگر ها آزمون همه داريامعن سطوح آزمون پیش

 هاي گروه راهنمایی مقطع دوم پایۀ پسر آموزان دانش بین که
 ریی(تغ وابسته متغیرهاي از ییک لحاظ از حداقل گواه و آزمایش
 داريامعن تفاوت ی)اضیر درس یلیتحص شرفتیپ و نگرش

 به بردن پی براي ).=44.52F و >0.001p( شود می مشاهده
 متن در راهه یک کواریانس تحلیل از  حاصل نتایج تفاوت،
 با برابر آن تفاوت یا تأثیر میزان است. آمده 6 جدول در ،مانکوا
 در فردي هاي تفاوت درصد 82 دیگر، عبارت به باشد. می 0.82

 یلیتحص شرفتیپ و نگرش رییتغ متغیرهاي آزمون پس نمرات
 شناختی شیوة به گروهی مشاورة تأثیر به مربوط یاضیر درس

  باشد. می
 کنترل با شود می مالحظه 6 جدول در که يطور همان

 راهنمایی مقطع دوم پایه پسر آموزان دانش بین آزمون پیش
 به نگرش رییتغ لحاظ از کنترل گروه و آزمایش هاي گروه
 و >0.001p( دارد وجود داريامعن تفاوت ریاضی درس

44.79F=(، عبارت به گردد. می تأیید اول ۀفرضی بنابراین 

 هاي واریانس تساوي فرض پیش مورد در لوین آزمون نتایج .2 جدول
 یاضیر درس یلیتحص شرفتیپ و نگرش رییتغ هاي نمره

  F  متغیر
 درجه
 آزادي

  اول

 درجه
 آزادي

  دوم
 سطح

  معناداري

 درس به نسبت نگرش
  0.986 22 1  0.001  ریاضی

 تحصیلی پیشرفت
  0.155 22 1  2.76  ریاضی درس

 درس یلیتحص شرفتیپ و نگرش رییتغ متغیرهاي نمرات توزیع بودن نرمال فرض پیش مورد در اسمیرنف کلموگروف آزمون نتایج .3 جدول
 یاضیر

  اسمیرنف کلموگروف  ها گروه  اسمیرنف کلموگروف  ها گروه  نمرات توزیع بودن نرمال
  معناداري  آزادي درجه  آماره  داري معنا  آزادي درجه  آماره

  0.200  12  0.116  گواه  0.200  12  0.116  آزمایش   ریاضی درس به نسبت نگرش
  0.200 12  0.112  گواه  0.200 12  0.112  آزمایش   ریاضی درس تحصیلی پیشرفت

 خط هاي شیب همگنی فرض پیش بررسی آزمون نتایج .4 جدول
 یاضیر درس یلیتحص شرفتیپ و نگرش رییتغ متغیرهاي رگرسیون

  تغییرات منبع  متغیر
  مرحله

  آزمون پس – آزمون پیش
F (تعامل)  معناداري  

 به نسبت نگرش
   تعامل   ریاضی درس

 * گروه
  آزمون پیش

3.95 0.061  
 تحصیلی پیشرفت

  0.347 0.929   ریاضی درس
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 میانگین به توجه با شناختی شیوة به گروهی مشاورة دیگر
 آزمایش گروه پسر آموزان دانش ریاضی درس به نگرش رییتغ
 گروه پسر آموزان دانش میانگین به نسبت آزمون پس در

 آزمایش گروه ریاضی درس به نگرش افزایش موجب کنترل،
 به باشد، می 0.69 با برابر تفاوت یا تأثیر میزان است. شده

 نمرات در فردي هاي تفاوت درصد 69 دیگر، عبارت
 مشاوره تأثیر به مربوط ریاضی درس به نگرش آزمون پس

 کنترل با همچنین باشد. می شناختی شیوه به گروهی
 راهنمایی مقطع دوم پایۀ پسر آموزان دانش بین آزمون پیش
 تحصیلی پیشرفت لحاظ از کنترل گروه و آزمایش هاي گروه
 و >0.001p( شود می مشاهده داريامعن تفاوت ریاضی درس

64.86F=(، به گردد. می تأیید تحقیق دوم ۀفرضی نتیجۀ در 
 به توجه با شناختی شیوة به گروهی مشاورة ،دیگر عبارت

 پسر آموزان دانش ریاضی درس تحصیلی پیشرفت میانگین
 آموزان دانش میانگین به نسبت آزمون پس در آزمایش گروه
 درس تحصیلی پیشرفت افزایش موجب کنترل، گروه پسر

 با برابر تفاوت یا تأثیر میزان است. شده آزمایش گروه ریاضی
 در فردي هاي تفاوت درصد 76 دیگر، عبارت به باشد، می 0.76

 به مربوط ریاضی درس تحصیلی پیشرفت آزمون پس نمرات
  .است شناختی شیوة به گروهی مشاورة تأثیر

  
  بحث و گیري نتیجه
 شیوة به گروهی مشاورة که داد نشان حاضر مطالعۀ نتایج

 آموزان دانش ریاضی درس به مثبت نگرش افزایش بر شناختی
 با مطالعه این نتایج دارد. تأثیر راهنمایی مقطع دوم سال پسر
 )،2009( کرافت و گو همچون پژوهشگرانی هاي یافته

 کرامتی و فراهانی )؛1997( کیشور و ما و )2000( پاپاناستاسیو
 این واقع در است. هماهنگ )1375( برومندیان و )1381(

 شیوة به گروهی مشاورة با که است نکته این بیانگر نتایج

 درس به نسبت را آموزان دانش نگرش توان می بک، شناختی
 به داد. سوق مثبت سوي و سمت به و تغییر بهبود، ریاضی
 به نسبت افراد شناخت دادن تغییر با طرفی از دیگر عبارت

 و کند می تغییر نیز ها آن رفتار و عواطف و... موضوعات
 هاي نگرش توان می آموزش با و هستند تغییر قابل ها نگرش
 توان می پس کرد، قبلی هاي نگرش جایگزین را جدیدي
 این نتایج داد. تغییر را ها شناخت این شناختی، تئوري براساس

 درس یلیتحص شرفتیپ و نگرش رییتغ متغیرهاي آزمون پس نمرات میانگین روي بر مانکوا متن در راهه یک کواریانس تحلیل نتایج .6 جدول
 آزمون پیش کنترل با کنترل و آزمایش هاي گروه یاضیر

غیر
مت

  

 مجموع  تغییرات منبع
  مجذورات

 درجه
  آزادي

 میانگین
 F  مجذورات

  سطح
 توان  اتا مجذور  p داريامعن

  آماري

 رییتغ
رش

نگ
  

 0.076  0.01  0.622  0.250  9.26  1  9.26  آزمون پیش
  1.00  0.69  0.0001  44.79  1657.54  1  1657.54  گروه
    37.005  20  740.10  خطا

یپ
فت

شر
 

حص
ت

 یلی
رس

د
 

  یاضیر

  0.777  0.29  0.010  8.18  24.57  1  24.57  آزمون پیش
  1.00  0.76  0.0001  64.86  194.80  1  194.80  گروه
    3.00  20  60.06  خطا

 و نگرش رییتغ متغیرهاي آزمون پس نمرات میانگین روي بر (مانکوا) چندمتغیري واریانس تحلیل نتایج .5 جدول
 آزمون پیش کنترل با گواه و آزمایش هاي گروه آموزان دانش یاضیر درس یلیتحص شرفتیپ

  اتا مجذور  )p( داريامعن سطح  F  خطا DF  فرضیه DF  مقدار  آزمون نام
  0.82  0.01  44.52  19  2  0.824  پیالیی اثر

  0.82 0.01  44.52  19  2  0.176  ویلکز المبداي
  0.82 0.01  44.52  19  2  4.68  هتلینگ اثر

  0.82 0.01  44.52  19  2  4.68  روي ریشه بزرگترین
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 اجتماعی شناسی روان حوزة پژوهشگران نتایج با پژوهش
 سین پژوهش رابطه همین در دارد. همخوانی االشاره) (فوق

 نگرش تغییر بر گروهی مشاورة که داد نشان نیز )2000(
 بود. مؤثر ها آن رفتاري تغییرات و دبیرستانی دختر آموزان دانش

 شاخص یک انعنو به زانموآنشدا تحصیلی پیشرفت وزهمرا
 گرفته ارقر توجه ردمو دنیا شیزموآ يهامنظا یابیارز مهم

 ن،معلما ايبر ارههمو تحصیلی پیشرفت ،ینا بر وهعال ست.ا
 حائز نیز تربیتی نمحققا و دازاننظریهپر ،لدینوا زان،موآنشدا
 لئمسا و تحصیلی پیشرفت دیگر عبارت به ؛ستا دهبو همیتا

 پرورش و آموزش نظام اصلی هاي دغدغه از یکی آن به مربوط
 سیاسی، گیرندگان تصمیم و نمسئوال که چرا کشورهاست

 و توسعه در را دنیا سراسر در اجتماعی و فرهنگی اقتصادي،
 از پیشرفت و توسعه این و دانند می آموزشی نظام پیشرفت

 کالس و مدرسه در آموزان دانش تحصیلی پیشرفت طریق
 تحصیلی پیشرفت رابطه همین در گردد. می عملیاتی درس
 به تحصیلی، مختلف مقاطع در آموزان دانش ریاضی درس

  .است نیازمند قوي ةانگیز و ریاضی درس به مثبت نگرش
 به گروهی آموزش که بود این حاضر تحقیق نتایج دیگر از

 آموزان دانش ریاضی درس تحصیلی پیشرفت بر شناختی شیوة
 با حاضر پژوهش نتایج بود. تاثیرگذار مطالعه مورد پسر

 و موارچ )،2008( ایستمن و زانگ چو، اکیبا، هاي پژوهش
 )؛2002( آرامی و کرامارسکی موارچ، )؛2006( فریدکین

 کراماسکی و موارچ )،1997( کیشور و ما )2000( پاپاناستاسیو
 و )1381( کرامتی و فراهانی )،1381( رحمانی )؛1997(

 مطالعات طی ها آن زیرا دارد؛ همخوانی )1375( برومندیان
 دروس به نگرش بین که رسیدند نتیجه این به جداگانه
 ارتباط ریاضی درس تحصیلی پیشرفت با تحصیلی مختلف

 و اندیشه روي بر کار با توان می یافته این تبیین در دارد. وجود
 ریاضی درس به نسبت را ها آن نگرش آموزان، دانش شناخت

 و احساسات و عواطف در نگرش، تغییر با نتیجه در و داد تغییر
 تواند می کار این نتیجه و شود می ایجاد تغییر نیز ها آن عالقۀ

 شود؛ منجر ریاضی درس بیشتر تحصیلی موفقیت و تالش به
 ،2گلدین ؛2001 ،1(فورگاس زیادي پژوهشگران دیگر عبارت به

 مطرح را بحث این )2001 ،3راکر و دستنو پتی، و 2002
                                                
1. Forgas 
2. Goldin 
3. Petty, DeSteno & Rucker 

 آموزش هاي جنبه ترین مهم از شناخت و عاطفه که اند کرده
 و نقش شد، گفته نیز قبالً که طوري همان باشد. می ریاضی
 درآوردن بالفعل و شکوفاسازي در ریاضی درس اهمیت

 یک عنوان به تنها نه جوانان و نوجوانان بالقوه استعدادهاي
 به اخیر دهۀ سه در بلکه رشته، یا مهارت درسی، موضوع
 رویارویی نحوة در ارتباطی نظام و منطقی فرایند یک عنوان

 زندگی در مسئله) حل و (استدالل ها آن پردازش و اطالعات با
 و ریاضی نقش و است داشته مهم نقش اجتماعی و فردي
 بررسی قابل بعد چند از معاصر انسان زندگی در آن کاربرد
 از بسیاري ساز زمینه پایه، علوم مادر عنوان به ریاضی است.
 عبارت به ؛باشد می و... شیمی و فیزیک جمله از دیگر علوم
 و فناوري و علم شتابنده توسعۀ با اخیر هاي سال در دیگر

 اهمیت بر و... مخابرات ژنتیک، قبیل از هایی رشته تکامل
 هاي جنبه در تحقیق و پژوهش ضرورت و ریاضی درس
 ضمناً ).1375 (شهرآراي، شد افزوده پیش از بیش آن با مرتبط
 جامعه، خانواده، فاکتورهاي و اجتماعی محیط تاثیر نقش

 به نسبت آموزان دانش شناخت بر و... همساالن گروه و مدرسه
 تحریف تغییر این و شده شناختی تحریفات به منجر ریاضی
 اشتیاق و عالقه با جوانان و نوجوانان که است شده سبب افکار
 هاي توانایی از نتوانند و نکرده توجه مهم درس این به الزم
 در چشمگیر افت آن نتیجۀ که کنند برداري بهره خود بالقوه
  باشد. می درس این

 پیشینه و تحقیق در مشارکت از آموزان دانش از برخی انصراف
 بر شناختی شیوة به گروهی آموزش خصوص در عملی کم

 و داخل در ریاضی درس تحصیلی پیشرفت و نگرش تغییر
 رود. می شماره ب حاضر تحقیق هاي محدودیت از کشور خارج

 تحقیق (در شناختی شیوة به گروهی مشاور که آنجایی از
 نگرش ایجاد همچنین و مثبت نگرش باالرفتن باعث حاضر)
 پیشرفت و ریاضی درس به نسبت آموزان دانش در مثبت

 به حاضر، تحقیق نتایج به توجه با لذا گردید ها آن تحصیلی
 و تربیت و تعلیم اندرکاران دست و پرورش و آموزش مسئوالن

 اهمیت و نقش به توجه با شود می توصیه ها خانواده حتی
 به تربیت و تعلیم اهداف پیشبرد در آموزان دانش مثبت نگرش

 آغاز از ،یاضیر درس یلیتحص شرفتیپ و نگرش رییتغ ویژه
 و مفید هاي کارگاه و ها کالس برگزاري با تحصیلی سال هر

 و کنند آموزان دانش آگاهی و شناخت باالبردن به اقدام عملی،
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 و انگیزه با آموزان دانش که کنند فراهم اي گونه به را شرایط
 در را خود فعالیت تحصیلی، سال آغاز همان از بیشتر عالقه
 در پیشرفت و تربیت و تعلیم اهداف پیشبرد و بهبود زمینۀ
 مشکالت و مسائل از وسیله بدین تا گیرند کار به ریاضی درس
 مشکالت و مسائل زمینه در خصوص به تحصیل امر در دیگر
 مسئله این": دیگر عبارت به شود؛ جلوگیري ریاضی، درس
 باور تا بکوشند ریاضی درس مربیان که است حیاتی بسیار
 آن مديآکار و ریاضی دانش ارزش به نسبت را آموزان دانش
 ظرفیت و توان که سازند متقاعد را آنان و تقویت جامعه در

 به بوده رادا آینده و حال در را ریاضی هاي فعالیت انجام
 عرصه در را اعتمادي قابل و روز به اطالعات پیوسته اي گونه
 و نقش به توجه با همچنین ".آورند فراهم ریاضی همقول

 درس به نسبت آموزان دانش دید و مثبت نگرش اهمیت

 این شود می توصیه تحصیلی، پیشرفت بر آن اثر و ریاضی
 عنوان به ها، آن بررسی و باورها و افکار به توجه یعنی روش،
 یا و آموزان دانش درسی هاي کالس زمانی برنامه از بخشی

 باورهاي و افکار بررسی و بحث منظور به جلساتی
 نظر در دروس سایر و ریاضی درس به نسبت آموزان دانش
 ایجاد و مشاوره رشته متخصصان از استفاده شود. گرفته

 آگاهی و علم باالبردن منظور به مناسب، اي مشاوره سیستم
 همچنین و ریاضی) درس خصوص ه(ب تحصیل به نسبت ها آن

 کردن آماده و ها آن احساسات و عواطف و عالقه برانگیختن
 جهت مناسب ریزي برنامه و خود وقت از استفاده براي ها آن

 به حاضر تحقیق پیشنهادات دیگر از تحصیل، امر به پردازش
  رود. می شمار
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