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چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانشآموزان
متوسطه آمل بود .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل  6155نفر از دانشآموزان
متوسطۀ دوم و سوم ریاضی فیزیک شهرستان آمل بود .از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد
 331نفر دانشآموز به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند که پرسشنامه برگشتی از تعداد
 333نفر قابل تحلیل بود .ابزار پژوهش ،بخشی از پرسشنامۀ راهبردهای انگیزش برای یادگیری پینتریچ و
همکاران شامل راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان بود .دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون،
رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر تحلیل شد .یافتهها نشان داد بین راهبردهای یادگیری با یادگیری ریاضی
دانشآموزان در سطح اطمینان  11درصد رابطه معنیداری وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که
سهم سازماندهی ،خودتنظیمی ،تکرار و مرور ،بسط معنایی و تفکر انتقادی در پیشبینی میزان یادگیری ریاضی
دانشآموزان معنیدار است؛ اما سهم اضطراب امتحان دانشآموزان معنیدار نبود .همچنین نتایج تحلیل مسیر
نشان داد که تکرار و مرور ،سازماندهی ،تفکر انتقادی و بسط معنایی از طریق متغیر خودتنظیمی بر یادگیری
ریاضی دانشآموزان اثر غیر مستقیم میگذارد ولی خودتنظیمی بر یادگیری ریاضی دانشآموزان اثر مستقیم
میگذارد.
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مقدمه
درک و فهم ریاضی در موفقیت شغلی و مدیریت شخصی در زندگی روزمره ما نمود
دارد .ریاضی در دوره ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان مرکز نظمدهی برنامههای آموزشی است
(جان و داوسون .)6551 ،1دانشآموزان به یادگیری مهارتهای ریاضی نیاز دارند؛ زیرا در
تمام مراحل زندگیشان مهم تلقی میشود (کافمن6552 ،6؛ بریچ و مزاکا6557 ،3؛ تمبچیک
و میراح .)6515 ،4یکی از حوزههایی که یادگیری آن نیازمند راهبرهای انگیزشی و یادگیری
بوده و موضوعی بسیار مهم تلقی میشود یادگیری ریاضی است؛ زیرا که صاحبنظران در
حیطه آموزش ریاضی بر این عقیده اند که زندگی در جهان پیچیده و پیشرفته امروز مستلزم
برخورداری از تفکر خالق و اندیشه پویاست و فراگیری مؤثر دانش ریاضی میتواند در
فرایند نضج ،تطور و تحول این تفکر نقش تعیینکننده ایفا نماید (شونفلد1121،5؛ مک لود،2
1116؛ به نقل از رضویه ،لطیفیان و سیف .)1325 ،با توجه به اهمیت ریاضیات ،نظامهای
آموزشی میکوشند تا با گنجاندن مباحث ریاضیات در برنامههای تحصیلی به پرورش
تواناییهای ذهنی و قدرت استدالل دانشآموزان خود کمک کنند و آنان را برای همگانی
با تحوالت علمی و پیشرفتهای فناوری در زندگی آینده مهیا سازند (علم الهدی.)1321 ،
جوامع گوناکون ،براساس نیازها و ارزشهای حاکم بر آنها در مقاطع زمانی متفاوت از
زاویای گوناگون به مطالعه ریاضی پرداختند (محسنپور ،حجازی و کیامنش .)1322 ،توسعه
ریاضیات در ارتباط با مفاهیم اجتماعی و اقتصادی ثابت شده است (کرادومن.)6515 ،7
ریاضیات بیش از پیش جای خود را در همه زمینههای اجتماعی و صنعتی باز کرده و انسان
ناگریز برای دستیابی به پاسخهای الزم و مناسب به پرسشهای پیچیده به ریاضیات روی
آورده است (محسنپور و همکاران .)1322 ،مشکل پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی یکی
از رایج ترین مشکالت موجود در نظام آموزشی کشور است که در تمام مقاطع تحصیلی
مشاهده می شود .بر این اساس پیشرفت ریاضی تحت تأثیر متغیرهای به هم وابستهای مانند
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نگرشها و برداشتها ،متغیرهای اقتصادی ،تأثیر همساالن و والدین ،متغیرهای مربوط به
مدرسه و از این قبیل هستند .بسیاری از افراد بهویژه نوجوانان بهرغم تالش زیاد در درس
ریاضی ،باز هم دچار بدفهمی یا نافهمی مطالب هستند و از بازدۀ خوبی در کار ریاضی
بهرهمند نمیباشند (هیند6554 ،1؛ شرمن6551 ،6؛ شاهورانی ،تلخ آبی علیشاه ،تلخ آبی
علیشاه.)1322 ،
نظر بر این است که مشکالت تحمیلشده بر دانشآموزان در یادگیری ریاضی یا منشأ
درونی ریاضی دارند یا برون ریاضی .مشکالت درونی ریاضی از ویژگیهای فردی
دانشآموزان در پردازشهای ذهنی ،یادگیری ،انگیزشها و نگرشها سرچشمه میگیرند
(علم الهدی .)1321 ،روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت از دیر باز به بررسی تأثیر عوامل
انگیزشی در یادگیری و عملکرد دانشآموزان در حوزههای گوناگون درسی توجه داشتهاند
(لینن برینک و پینتریچ .)6556 ،3در حالی که مشکالت برون فردی از عوامل فرهنگی،
اجتماعی ،آموزشی و چگونگی تدریس و برخورد معلمان و .....اثر میپذیرد (علم الهدی،
 .)1321بسیاری از دانشآموزان استدالل میکنند که استفاده از تواناییهای شناختی در
یادگیری مؤثر موانعی ایجاد میکند .آنها گزارش کرده بودند که در حقیقت مشکالت
ریاضی در احساسات و تفسیر درست ،بازیابی درست حافظه ،تمرکز و استفاده از تفکر
منطقی ایجاد میکند (عبدل عزیز ،صالح و تمبچیک6551 ،؛ تمبچیک6555 ،؛ اسماعیل،4
6551؛ آندرسون و لیکسل6557 ،5؛ براینت6552 ،2؛ تمبچیک و میراح .)6515 ،بهبود
آموزش ریاضیات نیازمند توسعه مجموعهای از مفاهیم و معیارهاست که در آموزش و
یادگیری ریاضیات مهم است (انجمن ملی معلمان ریاضی.)1111،
عوامل و راهبردهای زیادی وجود دارند که با یادگیری در ریاضیات مرتبط هستند؛
می توان به انگیزش ،عادت مطالعه ،نگرش نسبت به معلم و  ....اشاره کرد که مهمترین این
عوامل ،راهبردهای یادگیری است (باتلر و وین .)1115،7بر خالف گذشته که تصور میشد
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توانایی یادگیری هر فرد تابعی از میزان هوش و استعدادهای اوست ،در چند سال اخیر این
نظریه در میان روانشناسان قوت گرفته است که با وجود نقش تعیینکننده عوامل ذاتی هوش
و استعداد در یادگیری ،عوامل غیرذاتی دیگری نیز دراین رابطه مهم قلمداد میشوند .یکی
از این موارد «راهبردهای یادگیری» است که در چند سال اخیر شاهد پیشرفت زیاد روانشناسی
تربیتی در کشف این راهبردها بودهایم (واینستاین و هیوم1112 ،1؛ به نقل از ملکی.)1324 ،
راهبردهای یادگیری به اعمال ارادی و آگاهانه اطالق میشود که به وسیله یادگیرندگان برای
دستیابی به اهداف یادگیری اتخاذ میشود (سیف .)1322 ،شناخت راهبردهای یادگیری از
چند جهت حائز اهمیت است :یکی اینکه معلم راهبردهای یادگیری خود را با راهبردهای
تدریس دانشآموزان هماهنگ میکند .دوم اینکه در صورت آگاهی از اینکه دانشآموزان
با راهبردهای یادگیری آشنا نیستند ،یا از راهبردهای یادگیری به درستی استفاده نمیکنند؛
میتوان راهبردهای یادگیری را به آنها آموزش داد (محمدامینی .)1327،این راهبردها
عبارتند از :تکرار و مرور ،بسط معنایی ،سازماندهی ،تفکر انتقادی و خودتنظیمی.
راهبردهای تکرار و مرور میتواند در بعضی از انواع یادگیری خیلی مؤثر واقع شود.
مطالب رونوشت ،یادداشت برداری کلمه بر کلمه ،از بر خواندن کلمات و زیر خط کشیدن
مطالب در کتاب مثالهای از راهبردهای تکرار و مرور هستند (دمبو .)6554 ،راهبرد بسط
معنایی ،راهبردی است که اطالعات را در سطح عمیقی پردازش میکند .بسط عمیق
(معنیدار کردن اطالعات) ،بهترین روش به خاطر سپردن است (صمدی .)1311 ،یادگیرنده
در استفاده از راهبرد سازماندهی ،برای معنیدار ساختن یادگیری ،به مطالبی که قصد
یادگیری آنها را دارد نوعی چارچوب یا ساختارسازمانی را تحمیل میکند؛ اما چنین عملی
در راهبردهای بسط و گسترش الزامی نیست (سیف .)1322 ،راهبرد تفکر انتقادی مستلزم
فرآیندهای عالی ذهنی داوری بر اساس شواهد و مدارک است (سیف .)1322 ،تفکر انتقادی
بر مهارتهای حل مسئله ،تصمیمگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مؤثر است (به نقل
از بانتا .)6516 ،6راهبردهای خودتنظیمی به فرایندی اطالق میگردد که به وسیله آن افراد
اعمال خود را در پی گیری اهداف خود کنترل نموده و جهت میدهند (گارسیا 3و پینتریچ،
1114؛ به نقل از برزگر .)1316 ،خودتنظیمی برای فرایند یادگیری ضروری است (جاروالو
1. Weinstein & Hume
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جارونوجا6511 ،1؛ زیمرمن .)6552 ،6این امر در دانشآموزان کمک میکند تا عادات
یادگیری بهتری را در خود به وجود بیاورند ،مهارتهای مطالعه خود را بهبود بخشند (ولترز،3
.)6511
یکی دیگر از متغیرهای این پژوهش اضطراب امتحان میباشد .اضطراب به منزله بخشی
از زندگی هر انسان ،در همه جوامع ،به عنوان یک پاسخ مناسب و سازگار تلقی میگردد.
فقدان اضطراب با اضطراب بیمارگونه ممکن است ما را با مشکالت و خطرات زیادی مواجه
سازد .اضطراب در حد متعادل و سازنده ما را وا میدارد که برای انجام امور خود ،به موقع و
مناسب تالش کرده بدینترتیب زندگی خود را بادوامتر و باورتر سازیم (ابوالقاسمی.)1372 ،
به ندرت اتفاق میافتد که در خالل فرایند نوجوانی ،بحرانهای اضطراب مشاهده نگردد،
گاهی این اضطراب بهطور ناگهانی و زمانی بهصورت تدریجی ظاهر میشود .گاهی فراگیر
است و زمانی بالعکس در خالل چند ساعت پایان میپذیرد؛ بنابراین ،اضطراب به منزلۀ بخشی
از زندگی کودکان و نوجوانان ،یکی از مولفههای ساختار شخصیت آنها را تشکیل میدهند
و از این زاویه است که پارهای از اضطرابهای دوران کودکی و نوجوانی را میتوان به
هنجار تلقی کرد و تأثیر مثبت آنها را بر فرایند تحول پذیرفت (دادستان .)1372 ،اضطراب
امتحان به عنوان یک پدیده متداول و مهم آموزشی ،رابطه تنگاتنگی با عملکرد تحصیلی
دارد .به دنبال ارتقاء سطح سواد دانشجویان و دانشآموزان از طریق سیستمهای آموزشی،
آنها با فراوانی بیشتری از امتحانات روبه رو میشوند .این مسأله انتظارات و فشارهای بیشتری
را از سوی والدین و سیستمهای آموزشی در خصوص عملکرد آنان به دنبال میآورد و
تدریجاً اضطراب امتحان را افزایش میدهد (مک دونالد6551 ،؛ به نقل از بختیارپور ،حافظی
و بهزادی شینی .)1321 ،یکی از نگرانیها و دغدغههای نظام آموزشی ،استادان ،مدرسین و
بهویژه دانشآموزان مسئله اضطراب امتحان ،پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانشآموزان
است .این مشکل در همه سطوح آموزشی از ابتدایی تا دانشگاه مطرح است .بیتردید ،تغییر
انتظارات از نظامهای آموزشی داللتهایی را در اجزاء عناصر و ماموریتهای نظام آموزشی
خواهد داشت (شاه نعمتی ،والیی و فانی.)1327،

1. Jarvela, Jarvenoja
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پیشینههای پژوهشی گویای ارتباط بین راهبردهای یادگیری با ریاضی هستند .پژوهش
درویزه ،خسروی و جاهدی ( )1322حاکی از آن بود که دانشآموزانی که آموزش اسناد و
آموزش راهبردهای یادگیری را دریافتند عملکرد ریاضی باالتری نسبت به گروه کنترل
خواهند داشت .سیف و لطیفیان ( )1324در پژوهشی که انجام دادند به این نتایج دست یافتند
که رابطه بین باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی در درس ریاضی دانشجویان وجود
دارد .پژوهش احمدی دهقطبی ( )1322نشان داد که اهداف تسلط با راهبردهای یادگیری
رابطۀ معنیداری دارد و توانایی حل مسئله ریاضی با راهبردهای یادگیری رابطه دارد.
مطالعات سبحانینژاد و عابدی ( )1325حاکی از آن بود که بین راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی ،سازماندهی ،تکرار و مرور با عملکرد تحصیلی ریاضی دانشآموزان در سطح
 15درصد اطمینان رابطه وجود .صمدی ( )1311نشان داد که بین موفقیت تحصیلی و
راهبردهای یادگیری از جمله تکرار و مرور ،سازماندهی و بسط معنایی رابطه وجود دارد.
پژوهش عارفی ( )1327حاکی از آن بود که تکرار و مرور ،بسط معنایی و سازماندهی،
عملکرد تحصیلی را پیشبینی میکردند .پژوهش حاج حسینی ،اخوان تفتی ( )1322حاکی
از آن بود که بین راهبرد یادگیری (بسط معنایی) با درس حسابان دانشآموزان رابطه وجود
دارد ولی بین راهبردهای یادگیری تکرار و مرور ،راهبرد یادگیری سازماندهی و
خودتنظیمی با درس حسابان رابطه وجود ندارد .در مطالعه میرافشار و همکاران ( )1311نتایج
حاکی از آن بود که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت درس ریاضی
مؤثر بود .زارعی و مرندی ( )1315نشان دادند که بین راهبردهای یادگیری بسطدهی ،تفکر
انتقادی و سازماندهی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری دارد ولی بین خودتنظیمی،
تکرار و مرور با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود ندارد .نتایج پژوهش دمایر ،کجیجک و
دیپرن )6551( 1حاکی از آن بود که بین راهبردهای یادگیری و خودتنظیمی با پیشرفت درس
ریاضی رابطه وجود دارد .نتایج لوئیس برگر و کاربنیک )6511( 6حاکی از آن بود که بین
خودکارآمدی ،تکرار و مرور ،سازماندهی ،بسط معنایی ،فراشناختی ،کمکطلبی و
مدیریت زمان و مکان مطالعه با کالس درس ریاضیات دانشآموزان رابطه وجود دارد .در
پژوهش سعدی و یویار )6513( 3نتایج حاکی از آن بود که بین راهبردهای یادگیری
1. Demir,KJlJç, Depren
2. Louis Berger, Karabenick
3. Sadi & Uyar
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خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنیداری وجود دارد و همچنین راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی با راهبردهای یادگیری شناختی (تفکر انتقادی ،بسط ،سازماندهی ،تکرار و
مرور) را پیشبینی میکنند .در پژوهش بهزادی ،لطفی و محبودی )6514( 1حاکی از آن بود
که آموزش راهبردهای مطالعه و یادگیری بر پیشرفت ریاضی دانشآموزان تأثیر دارد .در
پژوهش گاسکو ،دومینگو و گونی )6514( 6نتایج حاکی از آن بود که دانشآموزان پایۀ نهم
که از راهبردهای یادگیری سازماندهی ،فراشناختی خودتنظیمی ،کمکطلبی و مدیریت
زمان و مکان مطالعه در درس ریاضی استفاده کردهاند با دانشآموزان پایۀ هشتم که از این
راهبردهای یادگیری استفاده نکردهاند تفاوت معنیداری وجود دارد .در پژوهش ابوالقاسمی
( )1322نتایج حاکی از آن بود که بین اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
رابطه وجود دارد .در پژوهش پیری و قبادی ( )1316نتایج نشان داد که خودکارآمدی و
اضطراب امتحان عملکرد تحصیلی را پیشبینی میکنند .در مطالعات سیاح و همکاران (-16
 )1311نتایج حاکی از آن بود که بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی رابطه وجود ندارد.
با عنایت به تحقیقات برنامهریزان آموزشی در کشورهای توسعهیافته ،امروزه ریاضیات
موضوع اصلی برنامه درسی دوره آموزش عمومی قلمداد میشود و سهم بسزایی در یادگیری
سایر دروس ایفا میکند .بدین لحاظ محقق در نظر دارد ،مدل راهبردهای یادگیری و
اضطراب امتحان دانشآموزان متوسطه شهرستان آمل را با یادگیری ریاضی آنان بررسی کند.
این پژوهش درصدد آزمون فرضیههای زیر میباشد:
 بین راهبردهای یادگیری با یادگیری ریاضی دانش آموزان رابطه وجود دارد. بین اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش آموزان رابطه وجود دارد. راهبرد خودتنظیمی نقش واسطهای در ارتباط میان تکرار و مرور ،بسط معنایی،سازماندهی ،تفکر انتقادی ،اضطراب امتحان و یادگیری ریاضی دارد.

1. Behzadi, Lotfi, Mahboudi
3. Gasco, Doming, Goñi-
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روش
روش این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی و از نظر هدف طرح کاربردی است
جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشآموزان رشته ریاضی و فیزیک مقطع متوسطه شهرستان
آمل با حجم  6152نفر بودند .برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده شد .1در
زیر روش محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران آورده شده است:
)NZ2 (p × q
= 2
=𝑛
) 𝑞 × 𝑝( (N − 1)𝑑 2 + 𝑍 2
)2958 × 1. 962 (0.5 × 0.5
= 339
)(2958 − 1)0.052 + 1. 962 (0.5 × 0.5
با استفاده از فرمول کوکران ،حجم نمونه  331نفر تعیین شد و این تعداد به روش
نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند که تعداد  331پرسشنامه برگشتی قابل تحلیل بود.
جمعآوری داده ها به شیوه میدانی و با مراجعه به مدارس (امام خمینی ،پیامبر اعظم ،لسانی،
میرحیدرآملی ،شریعتزاده ،رضوان ،شهید حیدری ،ملکزاده ،صدرا ،نمونه پسرانه،
عصمتیه ،حائری ،زینب کبری ،نرجس و شهید بهشتی) انجام شد؛ آزمودنیها به صورت
خوشهای انتخاب شدند که به هر یک از آنها یک نسخه از پرسشنامه مذکور ارائه شد .ابزار
پژوهش بخشی از پرسشنامه راهبردهای انگیزش برای یادگیری ،پرسشنامه  31سوالی
راهبردهای یادگیری و پرسشنامه  5سوالی اضطراب امتحان که توسط پینتریچ و همکاران
( )1113ساخته شده بود و توسط دانکن و مک کیچی ( )6555بازنویسی شده است و نمرۀ
درس ریاضی دانشآموزان برای اندازهگیری یادگیری ریاضی در نظر گرفته شد .پایایی این
پرسشنامه و پایایی این مطالعه در جدول ( )1آمده است .دادههای بهدست آمده با استفاده از
آزمون همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزار SPSS21
و  LISREL8.80تحلیل شد .تکرار و مرور ،سازماندهی ،تفکر انتقادی و بسط معنایی به

 .1بر این اساس در این پژوهش ،برای جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آمل ،مقادیر فرمول کوکران
عبارتند از:
= d 5055

z = 1012

q = 505

p = 505

N =6152

 .6حجم نمونه = ،nحجم جامعه آماری =  ،Nمقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سططططح اطمینان  ،z = 1-αاحتمال
وجود صفت در جامعه آماری = ،pاحتمال عدم وجود صفت در جامعه آماری = ،qمقدار اشتباه نمونه گیری=d
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عنوان متغیر مشاهده شده برون زاد (علت) ،خودتنظیمی و یادگیری ریاضی به عنوان متغیرهای
مشاهده شده درون زاد (وابسته) در نظر گرفته شدند.
جدول  .1همسانی درونی پرسشنامه راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان
پایایی
مولفه

شماره گویه ها

زیر مقیاس

مطالعهی
اصلی

اضطراب امتحان

این

*

مطالعه

3و2و14و11و62

5/25

5/73

-

-

5/23

تکرار و مرور

31و42و51و76

5/21

5/71

بسط معنایی

53و26و24و27و21و21

5/75

5/72

سازماندهی

36و43و41و23

5/24

5/22

تفکر انتقادی

32و47و51و22و71

5/25

5/77

5/71

5/25

راهبردهای یادگیری

خودتنظیمی فراشناختی

33و32و41و44و54و55و52و5
7و21و72و72و71

نتایج
جدول  .2ضریب همبستگی راهبردهای یادگیری با یادگیری ریاضی دانش آموزان
متغرها

1

تکرار و مرور

-

6

3

4

5

بسط معنایی

**5/751

-

سازماندهی

**5/242

**5/724

-

تفکر انتقادی

**5/221

**5/775

**5/276

-

خودتنظیمی

** 5/745

** 5/721

** 5/752

** 5/737

-

یادگیری ریاضی

** 5/625

** 5/654

** 5/125

** 5/612

** 5/651

2

-

نتایج جدول  6نشان میدهد که بین مؤلفههای راهبردهای یادگیری با یادگیری ریاضی
دانش آموزان در سطح اطمینان  11درصد رابطۀ مثبت وجود دارد .هرچه این راهبردها
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افزایش یابند موجب افزایش یادگیری ریاضی دانش آموزان میشود.همچنین نتایج نشان داد
که بین اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی رابطه وجود ندارد.
جدول  .3ضرایب رگرسیون مؤلفههای راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان در پیش بینی
یادگیری ریاضی
متغیرهای پیشبین

B
15/51

5/41

تکرار و مرور

5/55

5/56

5/17

بسط معنایی

-5/56

5/56

-5/11

-3/11

سازماندهی

-5/553

5/51

-5/51

-5/11

5/554

تفکر انتقادی

5/15

5/56

5/36

4/41

5/553

خودتنظیمی

5/12

5/51

5/41

5/21

5/556

اضطراب امتحان

5/56

5/51

5/54

5/61

5/31

ثابت

خطا

Beta

T
35/24

sig
5/555

1/17

5/55
5/554

برای آزمون معنیداری سهم هر یک از مؤلفههای راهبردهای یادگیری و اضطراب
امتحان در پیش بینی یادگیری ریاضی مقادیر بتای هر کدام از متغیرها مورد توجه قرار گرفت

و معلوم شد که سهم تکرار و مرور ( ،)β =5/17بسط معنایی ( ،)β =5/11سازماندهی

( ،)β =5/51تفکر انتقادی ( )β =5/36و خودتنظیمی ( )β =5/41در پیشبینی میزان یادگیری
ریاضی دانشآموزان معنیدار است؛ اما سهم اضطراب امتحان در پیشبینی یادگیری ریاضی
دانشآموزان معنیدار نبود (جدول  .)6در این پژوهش برای ترسیم نمودار تحلیل مسیر
محققین تئوری کافی در مورد آرایش متغیرها بهدست نیاوردهاند در این صورت یکی از
راه هایی که بتوان تا حدودی آرایش متغیرها را تعیین کرد ،استفاده از رگرسیون چندگانه
است (خردمند)1315 ،؛ بدینمعنی که اول یک متغیر به عنوان متغیر وابسته (یادگیری
ریاضی) در نظر گرفته شد و سپس با استفاده از برونداد رایانه ،بتاهای کلیه متغیرها را بهدست
میآوریم؛ آنگاه بتاهایی که معنیدار نیستند را حذف کرده و از بین بتاهای ،باقیمانده آنکه
از همه بزرگتر است را مشخص میکنیم و آن را به عنوان متغیر وابسته در نظر میگیریم
(خودتنظیمی)؛ متغیرهای باقیمانده بهعنوان متغیرهای بیرونی در نظر گرفته میشوند؛ با رعایت
دستورالعمل فوق در نهایت آرایش متغیر زیر بهدست آمد .به این ترتیب مدل نهایی مربوط
به تأثیر مولفههای راهبردهای یادگیری با میانجیگری خودتنظیمی بر یادگیری ریاضی
دانشآموزان در نمودار ( )1میآید.
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تکرار و
مرور

بسط
یادگیری

معنایی

ریاضی

خودتنظیمی
سازماندهی

تفکر
انتقادی

نمودار  1ضرایب تحلیل مسیر در مدل راهبردهای یادگیری با یادگیری ریاضی دانش آموزان

شاخص های نیکویی برازش برای این مدل ساختاری مورد بررسی قرار گرفت؛ این
شاخصها در جدول زیر مورد مشاهده قرار میگیرد.
جدول  .4شاخصهای نیکویی برازش برای مدل ساختاری تکرار و مرور ،بسط معنایی ،سازماندهی،
تفکر انتقادی ،خودتنظیمی و یادگیری ریاضی
مجذور خی

Df

14/12

4

دو

نسبت مجذور خی به

سطح

درجه آزادی

معنیداری

3/55

5/55

RMSEA

GFI

AGFI

RMR

5/52

5/11

5/13

5/53

جدول  4نشان میدهد ،نسبت خی دو با درجهآزادی برابر است با  3/55و کمتر از 4
است؛ همچنین مقدار شاخص  RMSEAبرابر با  5/52و مساوی با  ،5/52مقدار شاخصهای
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 GFIو  AGFIنزدیک به یک است و مقدار  RMRبرابر با  5/53و بسیار کوچک است،
مقدار این شاخصها ،از برازش مطلوب برخوردار است.
چنانچه در نمودار  1مشاهده میشود ،تکرار و مرور رابطه مستقیم ،مثبت و معنیداری با
خودتنظیمی دانش آموزان دارد ( .)Beta= 5/22بسط معنایی رابطه مستقیم و مثبت و
معنیداری با خودتنظیمی دارد ( .)Beta= 5/44سازمان دهی رابطه مستقیم و مثبت و
معنیداری با خودتنظیمی دارد ( .)Beta= 5/75تفکر انتقادی رابطه مستقیم و مثبت و
معنیداری با خودتنظیمی دارد ( .)Beta= 5/31خودتنظیمی رابطه میان تکرار و مرور ،بسط
معنایی ،سازماندهی و تفکر انتقادی را با یادگیری ریاضی میانجیگری میکند .به عبارت
دیگر تکرار و مرور ،بسط معنایی ،سازماندهی و تفکر انتقادی اثر غیر مستقیمی بر روی
یادگیری ریاضی میگذارد .همخوانی اثر کلی راهبردهای یادگیری با یادگیری ریاضی از
یک سو و همبستگی میان آنها از دیگر سو نشان میدهد که مدل به گونهای مناسب تنظیم
شده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش مدلسازی راهبردهای یادگیری با یادگیری ریاضی دانشآموزان
متوسطه پایه دوم و سوم رشته ریاضی -فیزیک شهرستان آمل بود .یافتههای پژوهش نشان
داد که بین راهبردهای یادگیری (تکرار و مرور ،بسط معنایی ،سازماندهی ،تفکر انتقادی و
خودتنظیمی) با یادگیری ریاضی دانشآموزان با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه
معنیداری وجود دارد .همچنین تحلیل مسیر نشان داد که راهبردهای یادگیری تکرار و مرور،
سازماندهی ،تفکر انتقادی و بسط معنایی اثر غیرمستقیمی بر یادگیری ریاضی دانش آموزان
دارند و خودتنظیمی اثر مستقیم بر یادگیری ریاضی دارد .به بیان دیگر دانشآموزانی که این
راهبردها را در یادگیری ریاضیشان به کار میبرند عملکرد بهتری را در یادگیری این درس
کسب میکنند .نتایج حاصل از این پژوهش با یافتههای درویزه و همکاران ( )1322مبنی بر
آنکه دانش آموزانی که از آموزش راهبردهای یادگیری استفاده میکنند عملکرد ریاضی
باالتری دارند؛ با یافتههای پژوهش سیف و لطفیان ( )1324مبنی بر رابطه بین باورهای
انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی با ریاضی ،و با پژوهش احمدی دهقطبی ( )1322مبنی بر
رابطه بین حل مسئله ریاضی با راهبردهای یادگیری؛ با نتایج پژوهشهای (سبحانی نژاد و
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عابدی 1325 ،؛ میرافشار و همکاران1311 ،؛ صمدی1311 ،؛ عارفی1327 ،؛ دمایر و
همکاران؛ 6551؛ لوئیس برگر،کاربنیک ) 6511 ،مبنی بر رابطه بین تکرار و مرور،
خودتنظیمی ،بسط معنایی ،سازماندهی و کمکطلبی با عملکرد ریاضی؛ (سعدی یویار،
 )6513مبنی بر خودتنظیمی راهبردهای یادگیری تفکر انتقادی ،تکرار و مرور ،سازماندهی،
بسط معنایی را پیش بینی میکند؛ (بهزادی و همکاران6514 ،؛ گاسکو و همکاران)6514 ،
مبنی بر تأثیر راهبردهای یادگیری با پیشرفت ریاضی؛ با پژوهش حاضر همسو است.
ولی یافتههای این پژوهش با یافتههای (حاجحسینی ،اخوان تفتی )1322 ،مبنی بر عدم
رابطه بین تکرار و مرور ،سازماندهی و خودتنظیمی با درس حسابان و (زارعی ،مرندی،
 )1315مبنی بر عدم رابطه خودتنظیمی و تکرار ومرور بر پیشرفت تحصیلی ناهمسو است.
دلیل این ناهمسویی ممکن است در جامعه آماری ،نمونه و حجم نمونه آماری ،روش
نمونه گیری ،ابزار پژوهش و حتی متغیر مالک باشد .یک تعبین احتمالی این است که در
یادگیری ریاضی راهبردهای بسط معنایی ،خودتنظیمی ،سازماندهی و تفکر انتقادی نقش
زیادی دارند و یادگیرنده ریاضی برخالف دروس دیگر باید بهطور مداوم مطالب ریاضی را
فرا بگیرند  .شایان ذکر است که در این تحقیق راهبردهای یادگیری از جمله تفکر انتقادی
که داللت بر به کار بردن دانش و اطالعات قبالً فرا گرفته شده در موقعیتهای جدید و
ارزشیابی اندیشههای موجود در یک موضوع درسی دارد و راهبردهای بسط معنایی،
سازماندهی و خودتنظیمی مورد پیشبینی با یادگیری ریاضی قرار گرفتهاند؛ این نشان از
کارکرد درست راهبردهای مزبور در فراگیری درس ریاضی است .یادگیرندگانی که
راهبردهای یادگیری تکرار و مرور را به کار میگیرند بهخوبی کارهای خود را انجام
میدهند ،آنها زمانبندی را رعایت میکنند و با کوشش و تالش فراوان به مطالعه
می پردازند .این یادگیرندگان دقیق هستند و اهداف روشنی برای مطالعه دارند .اگر
دانشآموزان در یادگیری درس ریاضی تکرار و مرور ،بسط ،سازماندهی و تفکر انتقادی را
از طریق خودتنظیمی به کار ببرند ،اثرات زیادی در یادگیری این درس برایشان میگذارد.
اندرسون ( )1175دریافت که دانشآموزان قوی ،اغلب محتوای کتاب را بررسی
میکنند تا ایدههایی دربارۀ آن به دست آورند و یک سازماندهی برای فعالیت زمینهیابی را
فراهم کنند .همچنین او دریافت که دانشآموزان قوی برای زیاد کردن توانایی نگهداری
اطالعات از راهبردهای تکرار و مرور همراه با طبقهبندی کردن استفاده میکنند (به نقل از
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عباباف .)1327 ،هنگامی که دانشآموزان به راهبردهای یادگیری خاص تکالیف مثل تکرار
و مرور و خودتنظیمی یادگیری مجهز باشند ،بهتر میتوانند درگیر فعالیتهای آموزشگاهی
شوند و موفقیت تحصیلی بیشتری کسب کنند .دانشآموزانی که از راهبردهای خودتنظیمی
بیشتری استفاده میکنند ،در هنگام تدریس معلم یا هنگام مطالعه سعی میکنند با معنادار
کردن اطالعات ،ایجاد ارتباط منطقی با اطالعات قبل ،کنترل چگونگی این فرایند و ایجاد
یادگیری مناسب ،مطالب را یاد بگیرند و عملکرد تحصیلی خود را باال ببرند.
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که اضطراب امتحان ،یادگیری ریاضی دانشآموزان را
پیشبینی نمیکند .همانطوری که نتایج ضریب همبستگی نشان میدهد بین این دو متغیر
رابطهای وجود ندارد .نتایج حاصل از این پژوهش با یافتههای (سیاح برگرد و همکاران-16 ،
 )1311مبنی بر عدم رابطه بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی ،همخوانی دارد .ولی با
یافتههای (ابوالقاسمی1322،؛ پیری ،قبادی )1316،ناهمسو است .در تبیین این نتایج میتوان
گفت؛ پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی نهتنها از ساختارهای دانش و فرایندهای پردازش
اطالعات تأثیر میپذیرد ،بلکه به عوامل انگیزشی از جمله باورها ،نگرشها ،ارزشها و
اضطرابها نیز مربوط میشود .از جمله اجزاء انگیزشی ناسازگار که به فقدان موفقیت
فراگیران درس ریاضی منجر میشود.
کاربردهای پژوهش خصوصاً برای دستانداران تعلیم و تربیت آن است که بهمنظور
بهبود پیشرفت در درس ریاضی ،باید به نقش عوامل انگیزشی بهویژه نگرشی به ریاضی توجه
کرد و روشهای آموزش ریاضی را در مسیر ایجاد عالقه به این درس سوق داد .امروزه
فراگیران از چرایی مفاهیم و روشها میپرسند ،آنها نیاز دارند بدانند که ریاضی با زندگی
روزمره آنها چه ارتباطی دارد و چه نقشی در پیشرفت تمدن بشری ایفاء کرده است .آنها
در صورتی به تالش شناختی برای فراگیری ریاضی اهتمام میورزند که از این تالش لذت
ببرند و آن را جالب ،مهم و مثمر تلقی کنند .ریاضی تا زمانی که بهصورت درسی رنجآور،
کسالت بار و ناکام کننده جلوه کند ،عالقه و تالشی را برنمیانگیزد و به اضطراب و اجتناب
دانشآموزان منجر میشود .به همین دلیل تدریس این درس باید از حالت خشک و
غیرمنعطف و منحصر به سخنرانی ،به روشهایی متنوع و متناسب با سبک یادگیری
فراگیرندگان تغییر یابد.
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محدودیت پژوهش حاضر تنها بر دانشآموزان پایه دوم و سوم ریاضی -فیزیک
شهرستان آمل انجام شد؛ بنابراین نتایج پژوهش به دانشآموزان سایر رشتهها ،شهرها ،مقاطع
و پایههای تحصیلی قابل تعمیم نیست .از پیشنهادات این پژوهش میتوان به بررسی
راهبردهای یادگیری با یادگیری ریاضی دانشآموزان در سایر ادوار و مقاطع تحصیلی و
مطالعه تأثیر سلسله مراتبی مولفههای راهبردهای یادگیری بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی
اشاره کرد  .شایان ذکر است که شواهد حاصل از این نوع تحقیقات ،سیاستگذاران نظام
آموزشی را در ایجاد تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت یاری خواهد داد.
تقدیم و تشکر
از تمامی دانشآموزان ،معلمان و مدیران مدارس متوسطه شهرستان آمل تقدیم و تشکر
مینماییم.
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