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چکیده
پژوهش حاضر باهدف تحلیل نگرش ،راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی دانش آموزان ششم ابتدایی در درس
ریاضی ،شهر بندرلنگه انجامگرفته است .جامعه آماری تحقیق را كلیه دانش آموزان پسر و دختر ششم ابتدایی در سال تحصیلی -99
 ،0011مجموعا  011نفر ( 074نفر پسر و  524دختر) بودند ،می باشد .با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه  241نفر تعیین شد.
برای انتخاب نمونه مورد نیاز ،روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای مورداستفاده قرار گرفت .ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه
محقق ساخته كه یکی برای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،باورهای انگیزشی و دیگری برای نگرش ریاضی بود ،استفاده شد.
جهت تجزیهوتحلیل آماری دادههای تحقیقی در سطح توصیفی از همبستگی پیرسون و در سطح استنباطی از آزمونهای رگرسیون
چند متغیره و  tدو نمونه مستقل ،استفادهشده است .نتایج تحقیق نشان داد ،بین نگرش دانش آموزان در خصوص یادگیری ریاضی
و راهبرد یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی دانش آموزان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ( .)P<0/01همچنین پاسخهای
دانش آموزان در حیطه نگرش به یادگیری ریاضی ،شناختی ،فراشناختی ،جهتگیری به هدف و اضطراب با توجه به جنسیت تفاوت
معناداری وجود ندارد اما بین پاسخهای خودكارآمدی و ارزشگذاری درونی تفاوت وجود دارد.
واژههای کليدی :آموزش ابتدایی ،نگرش ریاضی ،راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،باورهای انگیزشی.
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مقدمه
آموزش ریاضی یکی از موضوعات موردبحث در دهههای گذشته بوده است (زیمرمن و چانک)2100 ،0؛ زیرا باعث تقویت توانایی
حل مسئله و رشد مهارتهای تفکر دانش آموزان میشود .ریاضی در دوره ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان مركز نظم دهی برنامههای
آموزشی است (جان و داوسون .)2119 ،2درواقع منظور اصلی از آموزش ریاضی عبارت است از توسعهی قدرت درك و فهم
استدالل ،پرورش تفکر عقلی و به وجود آوردن روش استدالل و تفکر منطقی و ایجاد آفرینشهای فکری و خالقیت پروری در
فراگیران می باشد .همچنی ن ریاضی به دلیل ماهیت و ساختار خاص آن ،حوزهای مناسب برای تقویت مهارتهایی چون تعمیم
دادن ،حدسی سازی ،حل مسئله و طرح مسئله است كه از ملزومات بروز خالقیت و پرورش آن است .درك مفهوم در ریاضی باید
یکی از مؤلفههای اصلی آموزش ریاضی در نظر گرفته شود .درك مفهوم در ریاضی كه با عبارت یادگیری ریاضی بیان میشود
(اكبری احمدسرایی ،مقامی و مهدوی نسب ،)0597 ،یادگیری ریاضی از دیگر حیطه های برنامه درسی نیز حمایت میكند .وقتی
كودكان در حل مسئله از ریاضیات كمک میگیرند بسیار خوشحال میشوند ،بهویژه هنگامیكه آنها را به كشف غیرمنتظره یا
ارتباطات جدید سوق میدهد .ریاضیات راهی قدرتمند برای تحلیل و برقراری ارتباط به كودكان ارائه میدهد .آنها یاد میگیرند با
استفاده از نمادها ،نمودارها و زبان گفتاری و نوشتاری ایدههای خود را كشف و توضیح دهند .آنها شروع به كشف چگونگی
پیشرفت ریاضی در طول زمان و كمک به اقتصاد ،جامعه و فرهنگ میكنند .مطالعه ریاضی باعث تحریک حس كنجکاوی ،پرورش
خالقیت و مجهز شدن كودكان به مهارتهای مورد نیاز در زندگی فراتر از مدرسه میشود (زیمرمن .)2100 ،بااینحال ،تا آنجا كه
به موفقیت در درس ریاضی مربوط میشود ،ایران در سطح مطلوبی از فراگیری ریاضی در مدارس قرار ندارد .نتایج بهدستآمده از
سومین مطالعهی بینالمللی ریاضی و علوم تیمز نشان میدهد كه بروندادهای آموزشی كشور حتی در مقایسه با كشورهای
درحالتوسعه تفاوت چشمگیری دارد .نمرات دانش آموزان ایرانی در آزمون ریاضی از میانگین كشورهای شركتكننده در مطالعه
بسیار پایینتر ( )011بوده است (اكبری احمدسرایی ،مقامی و مهدوی نسب .)0597 ،از طرف دیگر بین عملکرد تحصیلی در درس
ریاضی و نگرش به یادگیری ریاضی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در حال حاضر اتفاقنظر گستردهای بین دانشمندان تعلیم و تربیت در زمینه آموزش ریاضی وجود دارد (دی و ورچافل2111 ،5؛
شورای تحقیقات ملی2110 ،؛ به نقل از زیمرمن و چانک )2100 ،كه برای گرایش به درس ریاضی نیازمند دستیابی به پنج دسته از
مؤلفههای شناختی ،عاطفی و مفهومی است-0 :تسلط بر دانشپایه در حوزه ریاضی كه بهخوبی سازمانیافته و انعطافپذیر باشد
شامل حقایق ،نمادها ،الگوریتمها ،مفاهیم و قوانینی است كه محتوای ریاضیات را بهعنوان یکرشته موضوعی تشکیل میدهد-2 .
روشهای ابتکاری ،احتمال یافتن راهحل صحیح :بهعنوانمثال ،تجزیه یک مسئله به اهداف فرعی :ایجاد نمایش گرافیکی از یک
مسئله -5 .فرا دانش ،كه شامل آگاهی در مورد یک عملکرد دانش شناختی (فراشناختی) است :بهعنوانمثال ،دانستن اینکه یک
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موضوع شناختی میتواند از طریق یادگیری و تالش ایجاد شود) و همچنین دانش در مورد یک انگیزه و احساسات (بهعنوانمثال،
آگاهی ترس از شکست ،زمانی كه با یک كار پیچیده یا مسئله ریاضی روبرو میشوید -0 .مهارتهای خودتنظیمی ،كه شامل
مهارتهای مربوط به فرآیندهای خودتنظیمی شناختی (مهارتهای فراشناختی یا خودتنظیمی شناختی؛ بهعنوانمثال ،برنامهریزی و
نظارت بر فرآیندهای حل مسئله) و همچنین مهارتهایی برای كنترل انگیزه و فرآیندهای عاطفی (مهارتهای ارادی خودتنظیمی:
بهعنوانمثال ،نگهداشتن توجه و انگیزه برای حل یک مسئله خاص) -4 .تأثیرات مثبت مرتبط با ریاضی ،كه شامل احساسات و
نگرشهای مثبت نسبت به آموزش و یادگیری ریاضی و حساب و همچنین باورهای مربوط به ریاضی است كه به نوبه خود شامل
مفاهیم ضمنی و صریح ذهنی در مورد ریاضی و حساب (باورهای انگیزشی) ،و در مورد زمینه اجتماعی كالس ریاضی است.
در این مقاله با توجه به گستردگی عوامل مختلف ،دو عامل مهم و تأثیرگذار بر نگرش ریاضی دانش آموزان یعنی مؤلفههای انگیزشی
(خودكارآمدی ،ارزشگذاری درونی ،جهتدهی هدف و اضطراب امتحان) ،مؤلفههای یادگیری خودتظیمی (شناختی و فراشناختی)
پرداختهشده است.
یادگیری ریاضی فقط شامل تفکر و استدالل نیست ،بلکه به نگرش فراگیران نسبت به یادگیری ریاضی نیز بستگی دارد (آنتونی و
والشاو2117 ،0؛ گروتنبوئر ،لوماس و اینگرام2110 ،2؛ كله و شارما .)2100 5،بسیاری از محققان ادعا می كنند كه نگرش ها عوامل
مهمی هستند كه میتوانند در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش داشته باشند (لستر ،گاروفالو و كرول0909 ،؛ مایر و كوهلر،
0991؛ پاپاناستاسیو و پاپاناستاسیو2112 ،؛ شونسی ،هاالدینا و شونس0905 ،؛ به نقل از پاپاناستاسیو و پاپاناستاسیو.)2110 ،0
سینگ ،گرانویل و دیکا )2112( 4عواملی كه میتوانند عملکرد ریاضی را تحت تأثیر قرار دهند را موردمطالعه قراردادند آنها دریافتند
موفقیت باالی ریاضی تابع بسیاری از متغیرهای مرتبط بادانش آموزان ،خانوادهها و مدارس هستند .همچنین متوجه شدند كه در بین
متغیرهای مرتبط به دانش آموزان ،نگرش توسط چندین محقق بهطور گسترده موردمطالعه قرارگرفته است .محققان از نگرش به
ریاضی تعریفهای مختلفی ارائه كردهاند .نیل )0919( 1در مورد نگرش به ریاضی چنین بیان میكند «نگرش به ریاضی تمایل فرد
به ریاضی ،دوست داشتن یا متنفر بودن ،درگیر شدن با فعالیتهای ریاضی یا اجتناب از آن ،باور او به موفقیت یا عدم موفقیت در
ریاضی یا باور به مفید بودن یا نبودن ریاضی دانست» (مقصود .)0990 ،مک لئود )0990( 7نگرش نسبت به ریاضی را یک احساس
مثبت یا منفی نسبت به ریاضی میداند .هونیوال )2112( 0ما و كیشور )0997( ،9معتقدند كه نگرش نسبت به ریاضی میتواند به
اینکه یک شخص بهطور خاص تا چه اندازه ریاضی را دوست دارد یا از آن دوری میگزیند و یا اینکه تا چه حد درك و یادگیری

1

- Anthony & Walshaw
- Grootenboer & Ingram
3
- Kele & Sharma
4
- Papanastasiou & Papanastasiou,
5
- Singh Granville & Dika
6
- Nile
7
- McLeod
8
- Hannula
9
- Ma & Kishor
2

فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره چهارم ،شماره سیزدهم ،بهار 1041

015

شیرپور

تحلیل نگرش ،راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی ...

ریاضی را در زندگی خود مهم یا بیاهمیت میداند ،باشد .اشون ،)0954( 0نگرش نسبت به ریاضی را چنین تعریف میكند" :گرایشی
نسبت به جنبهای از ریاضی كه توسط باورها و تجربیات خود فرد كسبشده است ،اما میتواند تغییر یابد".
آیکن )2111( 2نگرش به درس ریاضی را اینگونه مشخص میكند " نگرش نسبت به ریاضی عبارت است از تمایالتی مانند لذت
بردن از درگیر شدن در فعالیتهای ریاضی ،انگیزش یادگیری درس ریاضی ،اهمیت دادن به فراگیری ریاضی و ترس از عوامل
گوناگونی كه همراه با این درس پدیدار میشوند و با توجه بهمواجهه مثبت یا منفی نسبت به موضوعی مشخص ،وضعیتی معین در
فرد ایجاد میشود ".نگرش ها فقط نتیجه منفعل تجربه گذشته نیستند .در عوض رفتار را تحریک میكنند و شکل و روش آن را
هدایت میكنند (گیومارست .)2114 ،5این نگرش است كه آنچه فرد درباره هر شخص میاندیشد را بیان میكند و میتوان با مشاهده
نحوه رفتار فرد نسبت به هر شیئی ،آنچه را كه او درباره آن فکر میكند درك كرد (ایان و كاراتاس .)2104 ،0هان و كارپنتر)2100( 4
اظهار داشتند كه نگرش ها شامل واكنشهای شناختی ،عاطفی و رفتاری است كه افراد بر اساس احساسات یا عالقه خود نسبت به
یک شی یا محیط پیرامون نشان میدهند .مؤلفه شناختی نگرش همان چیزی است كه فرد درباره ریاضی فکر میكند یا باور دارد
(اكین سوال و الووی جایه2110 ،1؛ مایو و هادوك2119 ،7؛ منشاء ،اوكیرو و كورانچی .)2105 ،0مؤلفه عاطفی نگرش ،احساس یا
عواطف فردی است كه با یادگیری ریاضی مرتبط است (اینگرام)2104 ،9؛ بنابراین ،مؤلفه عاطفی منبع هدایت دانش آموزان به سمت
ریاضی است .عالوه بر این ،جنبه عاطفی نیز تحت تأثیر باور حاصل از مؤلفه شناختی نگرش قرار میگیرد ،كه باعث ایجاد تصوری
میشود كه باگذشت زمان ثابت میشود و احساسات دانش آموزان را نسبت به یادگیری ریاضی تحت تأثیر قرار میدهد (اینگرام،
2104؛ زان و دی مارتینو .)2117 ،01به همین ترتیب ،مؤلفههای شناختی و عاطفی نگرش با هم مرتبط هستند و با یکدیگر تعامل
عمیقی دارند جنبه رفتاری نگرش تمایل به پاسخگویی به روش خاصی نسبت به یادگیری ریاضی است (اكین سوال و الووی جایه،
2110؛ منشاء و همکاران 2105؛ مایو و هاددوك .)2119 ،نگرش رفتاری نیز تحت تأثیر نگرش عاطفی است .احساس اطمینان دانش
آموزان در انجام ریاضی با موفقیت در ریاضی مرتبط است ،كه بهعنوان یک رفتار مثبت در نظر گرفته میشود.
یکی دیگر از متغیرهایی كه در این پژوهش بررسی میشود یادگیری خودتنظیمی است .روانشناسان یادگیری از توانایی خودتنظیمی
نهتنها در مدرسه ،بلکه در همه زمینههای زندگی بهعنوان یک مؤلفه مهم یاد میكنند (بوكارتس .)0999 ،00در این زمینه زیمرمن
( ) 2112معتقد است ،خودتنظیمی یک توانایی ذهنی یا عملکرد تحصیلی نیست ،بلکه یک فرایند خودگردانی است كه در آن دانش
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آموزان تواناییهای ذهنی خود را به مهارتهای خود نظم دهی تبدیل میكنند .بهعبارتیدیگر یادگیری خودتنظیمی فقط یادگیری
دانش آموزان را تقویت نمیكند ،بلکه فرصتهایی را برای آنها فراهم میكند تا بهطور فعال فرایندهایی مانند تنظیم اهداف،
خودكنترلی ،خودارزشیابی ،خودانگیزشی را مدیریت كنند (شانک0990 ،؛ به نقل از رضویه ،لطفیان و سیف  .)0501بااینکه خود نظم
دهی یا یادگیری خودتنظیمی موردتوجه بسیاری از محققان آموزش قرارگرفته است ،هنوز یک مفهوم كامال مشخصی نیست (مولنار،0
 ،)2112احتماال به این دلیل كه نظریهای چندبعدی است ،به همین دلیل توصیفش دشوار است .اكثر صاحبنظران خودتنظیمی را
بهعنوان یک توانایی یا ظرفیت تعریف میكنند .پینتریچ و همکاران ،)2111( 2كه تحقیقات زیادی در این زمینه انجام داده است،
یادگیری خودتنظیمی را «فرایندی فعال و سازنده كه بهموجب آن فراگیران برای یادگیری خود ،اهدافی را تعیین میكنند و سپس
تالش میكنند تا شناخت ،انگیزه و رفتار خود را كنترل ،تنظیم و هدایت كنند ».میداند ،این هم با توجه به اهداف و ویژگیهای
زمینهای در زندگی ،هدایت و محدود میشود .زیمرمن ( ،)2111محقق دیگری ،كه مطالعات زیادی در زمینه خودتنظیمی داشته
است ،معتقد است كه خودتنظیمی "افکار ،احساسات و اعمال درونی ،به شمار میآید كه برای رسیدن به اهداف شخصی،
برنامهریزیشده و بهصورت منسجم سازماندهی مییابد" .صاحبنظران آموزش ریاضی ،نظریه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را
بهعنوان یک موضوع مهم ،پذیرفتند .آنها دریافتاند كه این توانایی باعث میشود كه دانش آموزان كنترل و اختیارات خود را بر
فعالیتهای یادگیری و حل مسئله خودشان بر عهده بگیرند (زیمرمن .)2100 ،تحقیقات زیادی نشان داده است كه خودتنظیمی در
آموزش بسیار مهم است .دانش آموزان خودتنظیم از فرایندهای یادگیری خودآگاهی دارند و از وظایفی كه میتوانند و نمیتوانند در
زمان یادگیری انجام دهند ،آگاه هستند (پاژارس ،گراهام0999 ،5؛ زیمرمن و مارتینز-پونز0900 ،0؛ ایلهان ،كاراتاش .)2104 ،4ثابتشده
است كه بین خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی ارتباط مثبت وجود دارد و دانش آموزان با خودتنظیمی باال نسبت به دانش آموزان با
خودتنظیم پایین ،انگیزه بیشتری برای استفاده از راهبردهای برنامهریزی ،سازماندهی و نظارت بر خوددارند (پینتریچ و دی گروت،
.)0991
همچنین تحقیقات اخیر آموزشی نشان میدهد كه یادگیری خودتنظیم به دانش آموزان كمک میكند تا برای رسیدن به نتیجه یادگیری
بهتر ،از سازگاری با محیط مدرسه برخوردار شوند (دنیال .)2104 ،1فرایند خودتنظیم دانش آموزان را ملزم میكند تا یادگیری خود
را همزمان برنامهریزی ،نظارت و ارزیابی كنند .دانش آموزان خودتنظیم با استفاده از راهبردهای یادگیری به نظارت و كنترل محیطی
و شناختی و تنظیم فرآیند یادگیری خود كمک میكنند (زیمرمن .)2110 ،درواقع یادگیری خودتنظیمی یک فرآیند فعال است كه
بهموجب آن دانش آموزان باید خودشان یادگیری خود را هدایت كنند (زیمرمن .)2110 ،یادگیری خودتنظیم ،بهعنوان یک چارچوب
جامع برای درك چگونگی تبدیل شدن دانش آموزان به عوامل فعال در روند یادگیری خود ،عمل میكند (زیمرمن.)2100 ،
1
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شیرپور

بهعبارتیدیگر یادگیری خودتنظیمی نیازمند به مشاركت فعال دانش آموزان ازنظر دانش شناختی ،آگاهی فراشناختی ،باورهای
انگیزشی در فرایند یادگیری است (پنتریچ ،اسمیت ،گارسیا و مک گیچی0990 ،0؛ پنتریچ ،ماركس و بویل .)0995 ،2در مدل
خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت )0991( 5بر وجود سه مقوله كلی راهبردها تأكید شده است این سه مقوله عبارتاند از راهبردهای
شناختی ،راهبردهای خودتنظیمی (برای كنترل شناخت) و مدیریت منابع (نظیر مدیریت زمان و مکان مطالعه و یادگیری و كمک
طلبی از همساالن) .بندورا (0901؛ به نقل از كدیور )0507 ،معتقد است الزمهی ادراك و احساس خودتنظیمی ،توسعهی راهبردهای
شـناختی و فراشـناختی اسـت .راهبرد شناختی به هرگونه رفتار ،اندیشه یا عملی گفته میشود كه فرد در ضمن یادگیری از آن
استفاده میكند و هدف آن كمک به فراگیری ،سازماندهی و ذخیرهسازی و دانشها و مهارتها و همچنین سهولت بهرهبرداری از
آنها در آینده است (واینستاین و هیوم)2110 ،0؛ بهعبارتدیگر راهبردهای شناختی ابزارهای یادگیری هستند كه به افراد كمک
میكنند تا اطالعات تازه را برای تركیب با اطالعات قبال آموختهشده و ذخیرهسازی آنها در حافظه درازمدت آماده كنند (خاكسار
و سیف .)059 ،ازآنجاكه این فرایندها بـه دانستن و شناخت مربوط میشوند ،به آنها فرایندهای شناختی حافظه میگویند .این
فرآیندها در سه دسته؛ تکرار و مرور ،گسترش (بسط) و سازماندهی تقسیم میشوند .به مجموعهی این فرآیندها ،راهبردهای شـناختی
میگویند (سیف .)0507 ،پروكاپ ،4راهبردهای شناختی را روشی كه در آن اطالعات زبانـی پردازش ،نمادگذاری ،ذخیره و بازیابی
میشوند ،تعریف كرده است .فراشناخت به اطالعاتی گفته میشود كه فرد از نظام شناختی خود دارد (فالول0971 ،1؛ به نقل از
كدیور .)0507 ،برك ( )2111فراشناخت توانایی فرد برای تفکر درباره فرآیندهای فکری خودش ،توجه دقیق به آنها بهخصوص
تالش فرد برای توانایی شناختی باالتر است .مارتینز ( )2111فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است كه شامل دانش (باور) ،پردازش
و راهبردهایی میشود كه ارزیابی ،نظارت یا كنترل شناخت را بر عهدهدارند .كدیور ( )0507معتقد است كه با رشد و گسترش نظام
شناختی در انسان مجموعهای از فرایندهای فراشناختی و نظارتی شکل میگیرد كه موجب كارآیی ،انعطافپذیری حافظه و یادگیری
هدفمند و آگاهانه میشود .بهعبارتیدیگر مهارتهای فراشناختی ،آگاهی دهنده عمل میكنند كه در طی یادگیری و پردازش اطالعات
مورداستفاده یادگیرنده قرار میگیرند و نیز جریان این پردازش را تسهیل میكنند .بهطوركلی ،كیفیت حافظه و یادگیری به فراشناخت
وابسته است (كدیور.)0507 ،
روش پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه دانش آموزان پسر و دختر به تعداد  011نفر كه در پایه ششم ابتدایی مدارس دولتی شهرستان
بندرلنگه در سال تحصیلی  0599-0011مشغول به تحصیل بودند و نمونه آماری  241نفر ( 074نفر پسر و  524دختر) از این دانش
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آموزان هستند كه برای انتخاب آنها از روش نمونهگیری خوشهای مرحلهای به طریق تصادفی انتخاب شد .در این پژوهش بهمنظور
كسب اطالعات موردنظر از دو پرسشنامه كمک گرفتهشده است پرسشنامه اول ،راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ( )MSLQپینتریچ
و دی گروت ( )Pintrich and Groot Deكه این پرسشنامه شامل  07گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنجدرجهای لیکرت می باشد
و در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و فراشناختی) تنظیمشده است .بخش
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل  22گویه بوده و سه وجه خودتنظیمی تحصیلی یعنی راهبردهای شناختی ( 05سؤال)،
راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع ( 9سؤال) را میسنجد .بخش باورهای انگیزشی دارای  24گویه و شامل چهار جزء
خودكارآمدی ( 9سؤال) جهتگیری هدف ( 4سؤال) ارزشگذاری درونی ( 0سؤال) و اضطراب امتحـان ( 7سؤال) بود ،استفاده
شـد .پینتریچ و دی گروت ( )0991ضرایب پایایی خرده مقیاسهای خودكارآمدی ،ارزشگذاری درونی اضطراب امتحان ،استفاده
از راهبردهای شناختی و فراشناختی را با روش آلفای كرونباخ به ترتیب  1/70 ،1/05 ،1/74 ،1/07 ،1/09تعیین كردند .پرسشنامه
دوم ،پرسشنامه نگرش به یادگیری ریاضی كه بهمنظور اندازهگیری نگرش به یادگیری ریاضی دانشآموزان بهكاررفته است ،در پژوهش حاضر
بهمنظور سنجش پایایی خرده مقیاس عالقه به ریاضی از روش آلفای كرونباخ استفاده شد كه ضریب  1/00حاصل گردید .جهت تجزیهوتحلیل
آماری دادههای پژوهش از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفادهشده است.

یافتهها
بخشهای زیر یافتههای این مطالعه را ارائه میدهد .ابتدا آمار توصیفی و بعد آمار استنباطی ارائه میشود و به دنبال آن نتایج
تجزیهوتحلیل متغیرهای موردمطالعه ارائه میشود .جدول  0آمار توصیفی توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت را ارائه میدهد .طبق
جدول شماره  0تعداد كل نمونه موردمطالعه  241نفر می باشد كه از این تعداد  057نفر پسر ( )40/0و  005نفر دختر ( )04/2را
تشکیل میدهند.
جدول  .1جدول توزیع فراوانی به تفکيک جنسيت
جنسیت

فراوانی

درصد

پسر

057

40/0

دختر

005

04/2

همانطور كه در جدول شماره  2مشاهده میشود ضریب همبستگی  Rبین خرده مقیاس راهبرد شناختی خودتنظیمی و نگرش به
یادگیری ریاضی مساوی با  1/055و سطح معناداری برابر با  1/110می باشد و این نشان میدهد بین این دو متغیر رابطه مثبتی وجود
دارد این یعنی راهبرد شناختی خودتنظیمی میتواند  1/05درصد نگرش به یادگیری ریاضی دانش آموزان را پیشبینی كند همچنین
طبق جدول  2بین متغیر راهبرد فراشناختی خودتنظیمی و نگرش به یادگیری ریاضی ضریب همبستگی  Rمساوی با  1/011است

كه نشاندهنده رابطه مثبت و قوی بین این دو متغیر در این مطالعه می باشد.
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جدول  .2ماتر یس همبستگی بين متغيرهای خودتنظيمی و نگرش به یادگيری ریاضی
1

متغیرها

2

 -1نگرش به یادگیری ریاضی
 -2شناخت

1/055

 -3فراشناخت

1/011

1/459

**

P<0.01 N = 250

طبق جدول  5میزان ضریب تعدیل برابر با  1/151است .این میزان نشان میدهد كه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی  1/15درصد
از واریانس نگرش به یادگیری ریاضی را پیشبینی میكند .به این معنی كه دو زیرمقیاس راهبرد شناخت و فراشناخت یادگیری
خودتنظیمی  1/15درصد از واریانس نگرش به یادگیری ریاضی را تعیین میكند .همچنین با توجه به جدول  5متغیر فراشناخت با
میزان بتای  1/799و سطح معناداری  1/110بیشترین پیشبینی از متغیر نگرش به یادگیری ریاضی را دارد.
جدول  .3تحليل رگرسيون چند متغيره رابطه بين متغيرهای خودتنظيمی و نگرش به یادگيری ریاضی
B

SE

Beta

T

P

شناخت

1/110

1/150

1/112

1/150

1/975

فراشناخت

0/501

1/100

1/799

00/924

1/111

متغیرهای پیشبین

R Square = 1/101

Adjusted R Square = 1/151

R = 1/011

همانطور كه در جدول شماره  0مشاهده میشود بین كلیه مؤلفههای باورهای انگیزشی با متغیر نگرش به یادگیری ریاضی رابطه
وجود دارد .مؤلفه خودكارآمدی باالترین همبستگی ( )1/442و ارزشگذاری درونی كمترین همبستگی ( )1/594را با نگرش به
یادگیری ریاضی دارند .بدین معنی كه دانشآموزانی كه از باورهای انگیزشی باالیی برخوردار هستند نگرش مثبت بیشتری نسبت به
یادگیری ریاضی دارند.
جدول  .4ماتریس همبستگی بين متغيرهای خودتنظيمی و نگرش به یادگيری ریاضی
متغيرها

0

5

2

0

 -1نگرش به یادگيری ریاضی
-2خودكارآمدی

1/442

 -5جهتگیری هدف

1/400

1/745

 -0اضطراب

- /052

- /241

- /500

 -4ارزشگذاری درونی

1/594

./409

1/000

- /011

**

P<0.01 *P<0.05 N = 180

طبق جدول  4میزان ضریب تعدیل برابر با  1/010است .این میزان نشان میدهد كه مؤلفههای باورهای انگیزشی  1/01درصد از
واریانس نگرش به یادگیری ریاضی را پیشبینی میكند؛ یعنی چهار مؤلفه خودكارآمدی ،جهتگیری هدف ،اضطراب و ارزشگذاری
درونی  1/01درصد از واریانس نگرش به یادگیری ریاضی را تعیین میكند .همچنین با توجه به جدول  4متغیر خودكارآمدی با
میزان بتای  1/799و سطح معناداری  1/110بیشترین پیشبینی از متغیر نگرش به یادگیری ریاضی را دارد.
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جدول  .5تحليل رگرسيون چند متغيره رابطه بين متغيرهای انگيزشی و نگرش به یادگيری ریاضی
متغيرهای پيشبين

B

SE

Beta

T

P

خودكارآمدی

.417

.145

.270

2.875

.005

جهتگیری هدف

.307

.139

.199

2.208

.029

اضطراب

-.169

.038

-.275

-4.486

.000

ارزشگذاری درونی

.239

.147

.113

1.633

.104

Adjusted R Square = .408 R =.649 R Square = .421

همانطور كه در جدول شماره  1مشاهده میشود بین كلیه مؤلفههای خودتنظیمی و مؤلفههای انگیزشی رابطه وجود دارد .مؤلفه
خودكارآمدی باالترین همبستگی ( )1/442و ارزشگذاری درونی كمترین همبستگی ( )1/594را با نگرش به یادگیری ریاضی دارند.
بدین معنی كه دانشآموزانی كه از باورهای انگیزشی باالیی برخوردار هستند نگرش مثبت بیشتری نسبت به یادگیری ریاضی دارند
مؤلفهها
خودتنظیمی
انگیزشی

0

5

2

4

0

 -0شناخت
-2فراشناخت

**.539

 -5خودكارآمدی

**

.687

 -0ارزشگذاری درونی

**

.354

**

.664

**

.320

**

.549

 -4جهتگیری هدف

**.549

**.567

**. .753

**.444

-1اضطراب

**.277

**

**

*

-.504

-.256

-.166

**

-.348

همانطور كه نتایج جدول  1را مشاهده میكنید بین پاسخهای دانش آموزان پسر و دختر در حیطه نگرش به یادگیری ریاضی،
شناختی ،فراشناختی ،جهتگیری به هدف و اضطراب تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین پاسخهای خودكارآمدی و ارزشگذاری
درونی تفاوت وجود دارد بهطوریكه میانگین پاسخهای دانش آموزان پسر  50/1و دانش آموزان دختر  59/1می باشد.
شماره  .6تفاوت پاسخهای دانش آموزان در مورد مؤلفههای موردمطالعه بر اساس جنسيت
متغیرها

دانش آموزان

نگرش به یادگیری ریاضی
شناختی
فراشناختی
خودكارآمدی
جهتگیری هدف
اضطراب

میانگین

انحراف معیار

پسر

51.00

4.155

دختر

50.44

2.377

پسر

53.73

4.697

دختر

54.11

5.097

پسر

30.55

2.027

دختر

31.11

2.197

پسر

38.00

2.055

دختر

39.56

2.179

پسر

16.00

1.767

دختر

17.11

1.204

پسر

22.09

2.246

دختر

22.89

2.197
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سطح معناداری
.263

.600

.075

.000

.018

.136

F
8.962

.483

.754

.003

.000

1.692
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پسر

15.82

5.747

دختر

14.56

5.493

.000

11.020

بحث و نتيجهگيری
این مطالعه چندین مسیر مؤثر برای توسعه نگرش مثبت و گرایش به یادگیری ریاضی دانش آموزان را شناسایی كرده است توجه به
راهبردهای خودتنظیمی و باورهای انگیزشی بهعنوان یک رویکرد مطلوب نسبت به یادگیری در برنامهریزی درسی و مواد آموزشی
توسط مربیان ،معلمان ،مدیران در محیط آموزشی مدارس مهم است نتایج این تحقیق نشان میدهد جنسیت دانش آموزان در
خودتنظیمی و باورهای انگیزشی تأثیری معناداری ندارد بیشتر ،آگاهی فراشناختی و خودكارآمدی آنها در نگرش به یادگیری ریاضی
تأثیرگذار است .یافتههای این مطالعه نشان میدهد كه بین متغیر شناختی خودتنظیمی و نگرش به یادگیری ریاضی رابطه مثبت وجود
دارد این یعنی ،دانشآموزانی كه در زمینهی راهبرد شناختی اطالعاتی بیشتری دارند و مهارتی در این زمینه كسب كردهاند در درس
ریاضی به موفقیتهای بیشتری دست پیدا میكنند و برعکس دانشآموزانی كه در مورد راهبرد شناختی آگاهی و تسلطی ندارند
موفقیت آنها در درس ریاضی كمتر میشود درواقع این دانش آموزان قادر به حل مشکالت خود بهتنهایی نیستند.
یکی دیگر از یافتههای این مطالعه ،این است كه بین راهبرد فراشناخت و نگرش دانش آموزان رابطه مثبت و قوی وجود دارد این
بیانكننده این است كه دانشآموزانی كه از مهارتهای فراشناختی در هنگام یادگیری ریاضی استفاده میكنند بر یادگیری خود نظارت
دارند و در صورت نیاز راهبرد یادگیری خود را تغییر میدهند چنین دانشآموزانی در ریاضی به موفقیتهای باالیی دست پیدا
میكنند و میتوانند بر مشکالت خود غلبه كند .نتایج نشان میدهد كه بین باور خودكارآمدی یکی دیگر از مؤلفههای انگیزشی و
نگرش به یادگیری ریاضی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد این رابطه بیانكننده این است كه خودكارآمدی دانش
آموزان نقش مهمی در یادگیری و موفقیت درسی دروسی چون ریاضی ایفا میكند و باعث میشود كه دانش آموزان بدون وابستگی
به معلم به دنبال یادگیری و حل مشکالت خود باشند و باعث موفقیت آنها در دروس آینده میشود برای این منظور ،معلمان باید
خودكارآمدی یا خودتنظیمی دانش آموزان را تقویت كنند و سطح اضطراب درسی آنها را كاهش دهند .بهعنوانمثال ،معلمان باید
دانش آموزان را متقاعد كنند كه توانایی یادگیری خودتنظیم را دارند و تالشها میتواند در پیشرفت تحصیلی تفاوتی ایجاد كند .در
طی فرایندهای یادگیری ،استقالل ،آزادی و انتخاب بیشتری باید به دانش آموزان داده شود .این كار بهمنظور بهبود باورهای كنترل
دانش آموزان و فراهم آوردن فرصتهایی برای خودتنظیمی در یادگیری به آنها است .همچنین بین یکی دیگر از متغیرهای انگیزشی
یعنی ارزشگذاری درونی و نگرش به ریاضی رابطه مثبت وجود دارد درواقع معلمان با ایجاد فرصتی در زندگی برای درك اهمیت
یادگیری درسهایی چون ریاضی میتواند باعث توسعه مؤلفه ارزشگذاری درونی در دانش آموزان شود یافتههای این پژوهش بیان
كنده این است كه بین جهتگیری هدف و نگرش ریاضی رابطه وجود دارد درواقع جهتگیری هدف باعث میشود كه دانش آموزان
برای خود در زندگی هدف داشته باشند با توجه به ظرفیتها و محدودیتهای خود یادگیری خود را جهت دهند .نتیجه دیگر این
است كه اضطراب زیاد امتحان نیز با نگرش به ریاضی رابطه معکوس دارد یعنی با افزایش اضطراب ،نگرش منفی نسبت به ریاضی
نیز بیشتر میشود درواقع باید زمینهای ایجاد كرد كه اضطراب دانش آموزان در محیطهای آموزشی كمتر شود زیرا باكم شدن اضطراب
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موفقیت دانش آموزان نیز بیشتر میشود از بین بردن شرایط و محیطهای اضطراب زا در فرایند یادگیری دانش آموزان یکی از راههای
ایجاد آرامش و افزایش نگرش و گرایش دانش آموزان به درس ریاضی به شمار میآید .همچنین بین مؤلفههای خودتنظیمی و
انگیزشی رابطه معناداری وجود دارد یعنی با توسعه یکی ،دیگری نیز توسعه پیدا میكند درواقع با ایجاد زمینههای توسعه یکی از
آنها در فضای آموزشی دیگری نیز توسعه پیدا میكند كه مربیان معلمان و رهبران آموزشی برنامه درسی توجه داشته باشند بهطور
خالصه ،میتوان از یافتههای این مطالعه چنین نتیجهگیری كرد كه مؤلفههای خودتنظیمی شناخت و فراشناخت مؤلفههای انگیزشی،
خودكارآمدی ،جهتگیری هدف ارزشگذاری درونی اضطراب سهم مستقیم یا غیرمستقیم قابلتوجهی در تبیین نگرش و موفقیت
دانش آموزان در فرایند یادگیری ریاضی دارند .ایجاد فرصتهایی در جهت ارتقا یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان زمینه موفقیت
بیشتر دانش آموزان در دروس مختلف بهویژه ریاضی را فراهم میكند توسعه و طراحی مطالب آموزشی مؤثر نیازمند توجه دقیق به
نگرش ها و برداشتهای دانش آموزان است و باید تالش شود تا از مطالب و ابزارهای مختلف آموزشی به بهترین شکل استفاده
شود تا آنها به سمت احساسات مثبتتری سوق داده شوند .بررسی وظایف و موضوعات جذابتر و چالشبرانگیزتر و گنجاندن
آنها در برنامه درسی منجر به نتایج مطلوبی میشود .نکته آخر و مهمترین ،رویکردهای مختلفی كه برای تقویت رفتار خودتنظیمی
دانش آموزان ایجادشده است ،باید در مطالب و برنامههای درسی گنجانده شود .نحوه ارائه اطالعات و مواد از عوامل اصلی تشویق
به مشاركت و تعامل در روند یادگیری است كه نهتنها به موفقیت بهتر منجر میشود بلکه فرد را برای زندگی خود آماده میكند .اگر
هدف آموزش ،ایجاد یادگیرندگانی است كه انگیزه دارند و قادر به نظارت بر رفتار خود هستند ،شناخت و انگیزه باید همزمان در
نظر گرفته شود و هرگونه مداخله باید در جهت ایجاد یادگیرندگان خودتنظیم بررسی شود؛ و چشمانداز مادامالعمر مربیان برای
دانش آموزان برای پیشگامی و حركت از مرحله تنظیمشده دیگر به مرحله خودتنظیم ،تا حدی برآورده میشود.
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