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  ابتدائي مقطع انآموز دانش رياضي يادگيري مشكالت بررسي

  4، محبوبه افسون3اميري محسن ، دكتر2احمدي محمدسعيد ، دكتر1ابراهيمي لقمان دكتر

  چكيده 

 استان مدارس ابتدايي مقطع انآموز دانش بين ايشيپيم بصورت رياضي درس يادگيري مشكالت بررسي هدف با حاضر، پژوهش

 ششم و پنچم پايه آموز دانش 380 شامل اي خوشه تصادفي بصورت اي نمونه اساس، براين. گرفت انجام غربي آذربايجان

 ؤاليس 30 پرسشنامه فردي، عوامل سؤالي 32 پرسشنامه از اطالعات گردآوري براي. شد انتخاب) پسر 180 و دختر 200(ابتدايي

 از و گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد ها داده سپس،. شد استفاده پروري فرزند شيوه پرسشنامه و انآموز دانش نگرش و انگيزش

 پژوهش، هاي يافته. شد استفاده يادگيري مشكالت مختلف طبقات در افراد ميانگين نمرات تفاوت معنادارى تعيين براي t آزمون

 هاي مولفه همه در t مقدار. داد جاي خانوادگي و آموزشگاهي فردي، عوامل طبقه سه در ترتيب هب را رياضي يادگيري مشكالت

 يادگيري مشكالت در موثر شده شناسايي هاي طبقه بين تنگاتنگ ارتباط به باتوجه. بود معنادار)  p=05/0( سطح در طبقات اين

  .دارد تام ضرورت عوامل همه به توجه رياضي،

  ابتدايي يادگيري، مقطع ضي، مشكالترياها:  كليدواژه

                                                             
  Ebrahimi.Loghman@yahoo.com  09144463609   . استاديار، گروه روانشناسي، دانشگاه زنجان (نويسنده مسئول) 1
     Ghavaghy57@gmail.com    09127418862     . استاديار، گروه روانشناسي، دانشگاه فرهنگيان زنجان  2
  Amiri_Tmu@yahoo.com     09193014035       . استاديار، گروه روانشناسي، دانشگاه زنجان  3
  Counseling.Atu@gmail.com.com  09036355609   . دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان 4
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  مقدمه

 شكست هاي و كشمكش ها. شود مي انآموز دانش تحصيلي ي زمينه در مكرري شكست هاي تجربه موجب يادگيري مشكالت

 باعث تواند مي نارضايتي همچنين،. است همراه آنها همساالن و معلمان والدين، سرزنش و نارضايتي با اغلب آنها آموزشگاهي

 به افتخار و غرور گسترش جاي به كودكان نهايت در. شود گنگ يا تنبل كُند، عنوان به كودكان روي منفي برچسب نگذاشت

  ). 2008 بروتچ،(روند مي فرو شرمساري و عجز از حالتي در فضايلشان،

ونه بر فرايند قسمت اعظمي از پژوهش هاي انگيزش پيشرفت بر روي اينكه انواع مختلف و متفاوت جهت گيري هاي هدف چگ

ان در درس آموز دانشهاي خود تنظيمي گوناگون اثر مي گذارد، متمركز شده است. از جمله عواملي كه مي تواند بر موفقيت 

؛ ميسن و 2005؛ باول و آلكساندر، 2007رياضيات اثر بگذارد، باور هاي معرفت شناختي رياضيات(رادوسويچ، آلين و يان، 

؛ 1992؛ مك لئود، 1996از توانايي هايشان درباره ي رياضيات است(كلوسترمن، ريموند و امناكر، ) و اطمينان 2004باسكولو، 

؛ 1986ان شكل مي گيرد(كاب، آموز دانش). اين باورها در درون بافتي از تجربه هاي تحصيلي 1985؛ شوئنفلد، 1984ريس، 

  ).1989؛ شوئنفلد، 1989گارافالو، 

بر  رياضيات به نسبت ها آن نگرش و مدرسه درباره انآموز دانش تفكر طرز ن داده اند كهمتعدد نشا مطالعات با پژوهشگران

 .)2003 پاپاناستازيو و همكاران، ؛1385؛ به نقل از صادق، فرزاد و نادري، 1997 و همكاران، ونايان(يادگيري رياضي آنها موثر است

 موضوعات درباره ادراكات و عقايد آن در كه كند مي دايجا را مهم و منظم محتواي مدرسه، محيط آموزشگاهي در آموزش

عواملي  جمله از معلمان رفتار ).1376كيامنش و نوري، (بگيرد شكل تواند مي عاطفي و شناختي نتايج ديگر همچنين درسي،

از ). 1986 و گرولينك، ريان ؛1981 و ريان، شينمن شوارتز، دسي(است انآموز دانش انگيزشي گيري جهت بر موثر آموزشگاهي

 جمله از .گذارد مي تأثير مدرسه در آنها موفقيت و مدرسه به انآموز دانش نگرش آموزش، اهميت بر خانواده سويي ديگر، محيط

و نحوه  آموز دانش بر آنها سبك فرزندپروري و تربيتي و والدين است، و دارد قرار اجتماعي در بافت كه ديگري متغيرهاي

 وجود ارتباط والدين گيري جهت نوع و آموز دانش انگيزش بين كه اند داده نشان مطالعات. است يادگيري او تأثيرگذار

 به است تحصيلي موفقيت با والدين از فرد ادراك بين ارتباط نشانگر مطالعات مختلف . نتايج)2002 كازيك، و ويست وانگ،(دارد

 ريان گرولينك، ؛1993 برونشتين، و گينسبورگ(والدين با تگيپيوس چون متغيرهاي با آموز دانش باالتر انگيزش و پيشرفت طوريكه

 مثبت همبستگي) 1997كازيك؛  و وانگ ويست،(والدين مستقالنه حمايت و) 1994 اسلوياچك، و گرولينك ؛1991 دسي، و

  .دادند نشان را فرزندان شايستگي و تحصيلي پيشرفت بر خانواده محيط ) نيز تأثير2001همكاران( و اسميت. دارد

رياضي يا به عبارت ديگر، مشكالت يادگيري  پايين پيشرفت براي گوناگوني علل دهد كه مي نشان متعدد اصطالحات در تنوع

 براي نداشتن آمادگي ناكارآمد، و ناكافي ژنتيك، آموزش نظير عواملي به توان مي عوامل اين مهمترين از دارد، ولي وجود رياضي

 نسبت انآموز دانش )، نگرش2010 گري، ؛1386 فراهاني،(و فراشناختي شناختي هاي پردازش رد نقص و جا نابه يادگيري، اصرار

 و استنبرگ(تحصيلي از جمله رياضي موضوعات به نسبت انآموز دانش )، نگرش2003به مدرسه(پاپاناستازيو و همكاران، 
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 كمبل، و خانواده(كوتسوليس اجتماعي – ادياقتص خانه، وضعيت ، محيط)2003 همكاران، و پتروسو- اكانر از نقل به همكاران؛

؛ به نقل از صادق و 2003)، پيشينه خانوادگي(برچو، 2003 آكرو، اپدن بروك، دن وان از نقل به بانكس؛ جاري ؛ ماري2001

ك، )، رفتار معلمان و نوع سبك انگيزشي آنها(ريان و گرولين2003مالينيك،  و جتويك رياضي(جان ) خودپنداره1385همكاران، 

ان(اسميت و همكاران؛ آموز دانش)، والدين و نحوه برخورد آنها با 1988)، سبك تدريس معلمان(فلدالفر، ميگلي و اكسلز، 1986

 بارنر، فوكس و ليون، فلچر، ؛2005 كليكمن، -  سمرود(توجه و اجرايي روانشناختي از جمله كاركردهاي عصب )، جنبه هاي2001

جرمن،  و سوانسون ؛2004 گري،(زبان هاي ، مهارت)2010 گري، ؛2009 و ديونر، پركينس مك كلوسكي، ؛2007 ؛ ملتزر،2007

 جرمن، و سوانسون ؛2005حافظه(هانلي،  )، كاركردهاي2006 گري، ؛2005 كليكمن، - فضايي(سمرود - بينايي )، پردازش2006

 و ريورا مغز(منون، كنزي، هاي عاليت نيمكرهف ،)2010منون،  و گري وو، ساليمپور، ؛ ماير2007 هانيچ، و كاپالن جردن، ؛2006

 ناگليري، سرعت پردازش(هال، و ترسيمي - بينايي ، مهارتهاي)2004 فيرلو، و هال ؛2003 و شرمان، برتين فيرلو، هال، ؛2002 ريس،

 حافظة و ناختفراش در )، نقص2009پنينگتون،  ؛2007 شوارتز، و فعال(وارما حافظة و معنايي )، حافظة2004 كاواله، و كافمن

 ؛ عليزاده،2005 كليكمن،و  ؛ سمرود2010 هانيچ، و مازاكو ؛2009 پننينگتون، ؛2007 دنكال، ؛2007 جرمن، و كاري(سوانسون

  كرد. ) اشاره1389 ؛ عابدي،2007بالدوين،  و ؛ اسكارف1385

مي  محسوب تحصيل دوران مهم و بنيادي دروس ي زمره در كه است اساسي هاي مهارت جمله از رياضي درس اينكه به توجه با

 دارد و نيز تنوع وجود رياضيات كاربرد و جامعه ي توسعه و رشد بين پويايي ارتباط كه است داده نشان متعدد پژوهش هاي و شود

 در كه زيادي تفاوت هاي رغم علي است شده باعث اوست عمر طول وسعت به كه انسان يادگيري زماني گسترش و زياد بسيار

 پژوهشي، هاي يافته و نظري مباني شوند. براساس مشكل دچار آموزش و يادگيري عادي روند در افراد برخي دارند، هم با يادگيري

و  )مشكالت درون زا(درونزاي آن هاي متغير و) مشكالت برون زا(برونزاي يادگيري رياضي متغيرهاي بين كه رسد مي نظر به چنين

بنابراين، مطالعه  .داشته باشد وجود رابطه) يادگيري رياضي( وابسته متغير و ي رياضي)متغيرهاي ميانجي(ساير مشكالت يادگير

ان در درس رياضي، به طبقه آموز دانشپيشرفت تحصيلي  بر حاضر با هدف شناسايي مشكالت يادگيري رياضي مقطع ابتدايي موثر

زاد(آموزشگاهي) و متغيرهاي ميانجي(خانوادگي)  بندي اين مشكالت در سه حوزه متغيرهاي دورن زاد(فردي)، متغير هاي برون

  پرداخته است. ابتدايي مقطع رياضي يادگيري بر مشكالت از طبقه هر مرتبط با يادگيري رياضي و بررسي سهم

  روش 

تحقيق حاضر از لحاظ هدف در زمره تحقيقات كاربردي و از لحاظ نوع تحقيق، توصيفي و از نوع  نوع و طرح پژوهش:

  د.پيمايشي بو

 در مقطعان مشغول به تحصيل آموز دانشكليه  شامل پژوهش جامعه ي آماري گيري: ي آماري، نمونه و روش نمونه جامعه

به منظور گزينش نمونه پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي بود.  1392- 93 استان آذربايجان غربي در سال تحصيليابتدايي 
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پس از دريافت آمار مراجعه و  سازمان آموزش و پرورش استانابتدا به  انكار محققشد. براي اين  استفاده خوشه اي چندمرحله اي

منطقه آموزشي)، تعداد چهار منطقه(پيرانشهر، مهاباد، ناحيه يك اروميه، خوي) را انتخاب و سپس، از بين هر يك از  24كل مناطق(

تخاب و به جمع آوري اطالعات پيرامون اهداف پژوهش مناطق انتخاب شده، تعداد سه مدرسه ابتدايي به شيوه كامالً تصادفي ان

  اقدام شد.

  ابزار پژوهش

ساخته پتيزيچ  MSLQسؤالي عوامل فردي كه از آزمون  32براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي زير استفاده شد: پرسشنامه 

) كه تأثير روش آموزش بر انگيزش و 1389سؤالي (قرباني  30). پرسشنامه 1377) اقتباس شده است (ياشا گري، 1990دي گروت (

كه به منظور سنجش تأثير عوامل  نديباوم مر سوالي شيوه فرزندپروري 30ان را اندازه گيري مي كند. پرسشنامه آموز دانشنگرش 

نظرهاي  خانوادگي ساخته شده است. تمامي پرسشنامه به شيوه ليكرت درجه بندي شده و براي نمره گذاري پاسخ ها در مورد اظهار

داده شد. پس از آن مجموع نمره هاي هر آزمودني در مقياس محاسبه و  1و  2، 3، 4، 5مثبت به هر يك از پاسخ هاي به ترتيب نمره 

  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

  : فردي ي عوامل پرسشنامه

  )1377باس شده است (ياشا گري، ) اقت1990ساخته پتيزيچ دي گروت ( MSLQسؤالي عوامل فردي كه از آزمون  32پرسشنامه 

   ان:آموز دانشي انگيزش و نگرش  پرسشنامه
  ان را اندازه گيري مي كند.آموز دانش) كه تأثير روش آموزش بر انگيزش و نگرش 1389سؤالي (قرباني  30پرسشنامه 

   فرزندپروري: ي شيوه پرسشنامه
ه به منظور سنجش تأثير عوامل خانوادگي ساخته شد تا بناي مصاحبه پرسشنامه شيوه فرزند پروري باوم ريند به عالوه پرسش هايي ك

  سؤال دارد. 26با والدين قرار گيرد و روي هم رفته 

پرسشنامه ها به شيوه ليكرت درجه بندي شده است در اين روش آزمودني نظر خود را درباره هر يك از موارد آزمون به صورت 

كنند براي نمره گذاري پاسخ ها در مورد  كامالً مخالفم) مشخص مي - مخالفم - ندارم نظري - موافقم - پاسخ هاي (كامالً موافقم

، 3، 4، 5كامالً مخالفم) به ترتيب نمره  - مخالفم - نظري ندارم - موافقم - اظهار نظرهاي مثبت به هر يك از پاسخ هاي (كامالً موافقم

  اس محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.داده مي شود. پس از آن مجموع نمره هاي هر آزمودني در مقي 1، 2

  ي اجراء  شيوه

پس از انتخاب تصادفي به مدارس و كالس هاي مورد نظر مراجعه شد و با تشريح اهداف پژوهش و جلب همكاري و مشاركت 

ور اطمينان از طرز برداشت ان و والدين تكميل شد. به منظآموز دانشآزمودني ها پرسشنامه ها توزيع و با نظارت محقق و به وسيله 

ان و والدين از سوال ها و همچنين نقطه نظرات اصلي آنها نسبت به مراحل سه گانه مورد مطالعه از مشاهده و مصاحبه به آموز دانش
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عنوان روش هاي مكمل استفاده شد تا مواردي مانند كم توجهي يا عدم درك صحيح پرسش ها كنترل شود. براي پاسخ دادن به 

  امه ها، محدوديت زماني در نظر گرفته نشد تا آزمودني ها بتوانند با فرصت مناسب به سؤاالت پاسخ دهند. پرسشن

تجزيه و تحليل قرار  مورد spss-21پس از جمع آوري اطالعات، داده ها بوسيله نرم افزار  ها: روش تجزيه و تحليل و داده

  .شد استفاده t آزمون از مشكالت يادگيري مختلف طبقات در افراد ميانگين نمرات تفاوت ىرمعنادا تعيين منظور بهگرفت. 

  نتايج

  شناختي  اطالعات جمعيت

  .توزيع نمونه بر حسب جنسيت1جدول 

 شاخص هاي آماري     متغيرها  تعداد  درصد

 پسر 92  2/24%

  دختر  102  %8/26 پايه ي ششم

  جمع  194  51%

 پسر  88  2/23%

 دختر  98  %8/25  پايه ي پنجم

 جمع  186  49%

    جمع كل  380  100%

 194تعداد و درصد متغير جنسيت نمونه مورد مطالعه را نشان داده است. همانطور كه مشاهده مي گردد در بين پاسخگويان  1جدول 

نفر  186ن درصد) دختر بودند. همچني 5/8/26نفر( 102درصد) پسر و 2/24نفر( 92پايه ششم بوده اند كه در اين ميان  آموز دانشنفر 

درصد) نيز دختر 8/25نفر( 98پسر و  درصد)2/23نفر( 88پايه پنجم ابتدايي بودند كه در بين اين دسته از افراد نيز  آموز دانشنيز 

  ان پايه هاي ششم و پنجم جنسيت دختر بيشتر بوده است. آموز دانشبودند. در بين 

  هاي توصيفي يافته

 آموزشگاهي و خانوادگي . آماره هاي توصيفي عوامل فردي،2جدول 

 متغيير ميانگين  انحراف استاندارد  حداقل حداكثر  چولگي  كشيدگي

 عوامل فردي 32/24  09/8  11 44  - 54/0  11/0

 عوامل آموزشگاهي 08/24  01/8  11 41  - 7/0  17/0

 عوامل خانوادگي 49/18  5/5  9 35  - 07/0  02/0
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ان مقطع آموز دانشادگي به عنوان يكي از مشكالت يادگيري رياضي ، متغيرهاي عوامل فردي، آموزشگاهي و خانو2در جدول  

است.  09/8و انحراف استاندارد آن  32/24ابتدايي مورد مطالعه قرار گرفتند. براساس نتايج بدست آمده، ميانگين عامل فردي 

) و - 54/0چيز بدست آمده چولگي(بوده است. مقادير نا 44و  11حداقل و حداكثر ميزان اين متغير در بين پاسخگويان به ترتيب 

است.  01/8و انحراف استاندارد آن  08/24) حاكي از نرمال بودن اين متغير مي باشد. ميانگين عامل آموزشگاهي 11/0كشيدگي(

) و - 7/0بوده است. مقادير ناچيز بدست آمده چولگي( 41و  11حداقل و حداكثر ميزان اين متغير در بين پاسخگويان به ترتيب 

 5/5و انحراف استاندارد آن  49/18) حاكي از نرمال بودن اين متغير مي باشد. ميانگين متغير عوامل خانوادگي نيز 17/0دگي(كشي

) و - 07/0مي باشد. مقادير ناچيز بدست آمده چولگي( 35و  9بوده است. همچنين حداقل و حداكثر ميزان اين متغير به ترتيب 

  اين متغير مي باشد. ) حاكي از نرمال بودن 02/0كشيدگي(

  هاي استنباطي يافته

 . نتايج آزمون رتبه بندي فريدمن براي اولويت بندي مشكالت يادگيري4جدول 

  متغيرها  ميانگين  ميانگين رتبه  درجات آزادي  خي دو  سطح معني داري  نمونه معتبر

  

380  

  

000/0  

  

46/660  

  

2 

 عوامل فردي  32/24 57/2

  هيعوامل آموزشگا  08/24  43/2

  عوامل خانوادگي  49/18  00/1

نشان مي  4براي شناسايي انواع مشكالت يادگيري رياضي از آزمون فريدمن استفاده شد. همانگونه كه نتايج اين آزمون در جدول 

با » خانوادگي«و  43/2و ميانگين رتبه  08/24 با ميانگين» آموزشگاهي«، 57/2و ميانگين رتبه  32/24با ميانگين » فردي«دهد عوامل 

ان بودند. ترتيب اين آموز دانشمشكالت يادگيري رياضي  به ترتيب اولويت عوامل اول تا سوم 00/1و ميانگين رتبه  49/18 ميانگين

درصد مي  95) معني دار مي باشد، لذا با اطمينان  p=05/0بوده كه اين مقدار در سطح ( )sig=000/0( موانع در سطح معني داري

  رتبه بندي را ادعا نمود. توان صحت اين

  

  . توزيع فراواني و ميانگين مولفه هاي عامل فردي5جدول 

  انحراف استاندارد  ميانگين  عوامل فردي يمولفه ها
 

t  Sig 

  000/0  34/39  71/0  96/1  فكر مي كنم بتوانم آموخته هاي خود در رياضي را در ساير دروس بكار گيرم.

  77/0  34/2 ست دارم.به طور كلي مطالب رياضي را دو
    

  07/1  65/2 من به مطالب مربوط به رياضي بسيار عالقمندم.
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  68/0  96/1 من فكر مي كنم به طور كلي يادگرفتن مطالب رياضي برايم مفيد است.

  81/0  08/2 يادگيري مطالب رياضي براي من مهم است.

  82/0  38/2 درك موضوع مطالب رياضي برايم خيلي مهم است.

  /73  01/2  اگر يكي از مباحث درس رياضي نفهمم، مي دانم كه ديگر هرگز آن را نخواهم فهميد

  78/0  11/2 با اينكه حداكثر تالش خود را مي كنم، باز هم از اكثر همكالسي هاي خود ضعيفترم

  82/0  97/1  مطمئنم كه در درس رياضي نمره عالي خواهم گرفت.

  70/0  67/1 اسي تدريس شده در رياضي را ياد مي گيرم.من مطمئنم كه مفاهيم اس

  79/0  12/2 من اطمينان دارم كه اكثر مطالب مشكلي كه در رياضي تدريس مي شود را مي فهمم

 73/0 28/2 من مطمئنم كه مي توانم پيچيده ترين مطالب تدريس شده رياضي را ياد بگيرم.

 71/0 08/2 ا رياضي را در سطح عالي انجام خواهم داد.اطمينان دارم تكاليف و كارهاي مربوط ب

 77/0 10/2 از خودم انتظار دارم كه درس رياضي ام خوب باشد.

 76/0 01/2 من مطمئنم كه بر مهارتهاي آموخته خود در رياضي مسلط خواهم شد.

 87/0 41/2 با در نظر گرفتن درس رياضي، معلم و مهارتهايم، فكر مي كنم درسم خوب است.

 72/0 4/2 اگر به روش مناسبي رياضيات را بخوان بهتر مي توانم آن را ياد بگيرم.

 54/0 42/2  اگر رياضي را ياد نگيرم تقصير خودم است.

 66/0 18/2 اگر مطالب رياضي را درك نكنم به خاطر اينست كه به اندازه كافي تالش نكرده ام.

 67/0 54/1 م مطالب رياضي را خواهم فهميد.اگر به اندازه كافي تالش كن

 89/0 38/2 كسب موفقيت در رياضيات نياز به تالش و تمرين بسيار دارد.

 76/0 37/2 موفقيت در رياضيات بستگي با شانس دارد و تالش در اين مورد تأثير چنداني ندارد.

 78/0 83/2 مربي جبران كرد.ضعيف بودن در هر درسي از جمله رياضي را مي توان با تالش و 

 69/0 42/2 آنهايي كه در رياضي قوي هستند بيشتر به خاطر اين است كه شانس مي آورند.

 72/0 55/1 رياضي را براي اين دوست دارم كه واقعاً مرا وادار مي كند تا مطالب تازه اي بياموزم.

 91/0 25/2 گيزدهرچندمشكل باشد.بخشي ازمطالب رياضي رادوست دارم كه كنجكاوي رابرمي ان

 64/0 07/2 رضايت بخش ترين چيز در رياضي تالش براي درك محتواي آن تا حد ممكن است.

 74/0 06/2 وقت داشته باشم تكاليفي را انتخاب مي كنم كه ياد بگيرم حتي اگر نمره خوبي نگيرم.

 85/0 30/2 محيط مدرسه برايم لذت بخش و انگيز شده است.
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 71/0 24/2 به ندرت مدرسه رفتن را دوست داشته ام.

 91/0 21/2 مدرسه خيلي خسته كننده و كسالت آور است.

  89/0  03/2 همه فعاليت هاي مدرسه را دوست دارم.

 000/0 34/39 63/0 152/2 جمع كل

در نظر داشتن تمامي مولفه هاي عوامل فردي استفاده با  »تك نمونه ايt «براي بررسي سوال دوم، با توجه به ماهيت سوال از آزمون 

ضعيف بودن در هر درسي از «مولفه » فردي«در بين عوامل مرتبط با بعد كه اين است بيانگر ) 5گرديد. نتايج اين آزمون(جدول 

ين نمره را در ميان ساير مولفه ) باالتر78/0معيار (  ) و انحراف83/2با ميانگين (» جمله رياضي را مي توان با تالش و مربي جبران كرد

من رياضي را براي اين دوست دارم «ها به خود اختصاص داده و بعنوان عامل اصلي در اين متغير قلمداد مي گردد. همچنين مولفه 

ه را در بين مولفه ) پايين ترين نمر72/0معيار (  ) و انحراف55/1با ميانگين (» كه واقعاً مرا وادار مي كند تا مطالب تازه اي را بياموزم

همه  t = 34/39را مي توان مشاهده نمود. مقدار 5هاي ديگر بدست آورده است. ميانگين و انحراف معيار ساير مولفه ها در جدول 

  ) معنادار بوده است. p=05/0سطح (در مولفه ها 

  . توزيع فراواني و ميانگين مولفه هاي عوامل آموزشگاهي6جدول 

  گاهيعوامل آموزش يمولفه ها
   انحراف استاندارد  ميانگين

    t Sig 

  000/0  32/36  78/0  09/2 ان را در بحث هاي كالس مشاركت مي دهد.آموز دانش

  68/0  79/1 ان ارتباط چشمي برقرار مي كند و به همه آنها توجه دارد.آموز دانشبا همه 

    

  45/0  23/2  سايل بگردند.ان را به فعاليت وادار مي كند تا به دنبال راه حل مآموز دانشهمه 

  81/0  43/2 ان حتي اگر اشتباه باشند به دقت گوش مي دهد.آموز دانشبه همه پاسخ هاي 

  69/0  78/2 براي توضيح درس از مثال هاي عيني و واقعي استفاده مي كند.

  72/0  19/2 ان توضيح مي دهد.آموز دانشهدف هاي آموزشي هر درس را براي 

  89/0  12/2 ان مي گويدآموز دانشجلسه، موضوع درس جلسه بعد را به  در پايان هر

  67/0  13/2 ان توضيح مي دهد.آموز دانشهدف از تمرين ها و مسايل رياضي را براي 

  69/0  65/2 ان توجه مي كند و آنان را تحسين مي كند.آموز دانشبه كوشش هاي 

  82/0  31/2 هاي كالسي استفاده مي كند در كالس به موقع و به اندازه كافي از تشويق

  65/0  28/2 ان را به آنها نمي دهد.آموز دانشتكاليف خيلي دشوار و خارج از توان 

  64/0  76/1 ان را به كارهاي تحقيرآميز مجبور نمي كند.آموز دانش
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  88/0  35/1 ان را بررسي مي كند و به آنها گوش مي دهد.آموز دانشاز نزديك تكاليف 

  81/0  08/1 ان اهميت مي دهد.آموز دانشبه ظاهر 

  78/0  03/2 ان توجه دارد.آموز دانشبه نيازها و مشكالت 

  74/0  65/2 ان گوش مي دهد و توجه مي كندآموز دانشبه حرفها و و سخنان شخصي 

  61/0  18/2 ان خود را قبول دارد و به آنها اعتماد مي كند.آموز دانش

  65/0  89/1 ان احترام مي گذارد.آموز دانشظرهاي به اظهار ن

  75/0  22/2 ان آنها را مسخره نمي كند.آموز دانشبه خاطر نحوه ي پاسخ 

  81/0  34/2 ان را تشويق به اظهار نظر مي كندآموز دانش

  60/0  17/2 ان پاسخ مي دهد.آموز دانشبا صبر و حوصله به سوالهاي 

  65/0  36/2 مه اي متناسب با موضوع درس بيان مي كند هميشه پيش از تدريس مقد

  61/0  77/1 در كالس حركت مي كند و جابجا مي شود.

  87/0  67/2 درس را خوب توضيح مي دهد و از مثال هاي جالب استفاده مي كند.

  59/0  49/2 براي جلب توجه سرعت بيان خود را به تناسب كم و زياد مي كند.

  53/0  33/2 دادن از حركات سر و دست استفاده مي كند به هنگام درس

  64/0  28/2 ان قرار مي دهدآموز دانشفقط امتحان آخر ترم را مالك ارزشيابي 

  83/0  62/1 ان امتحان به عمل مي آوردآموز دانشپس از تدريس هر فصل يا موضوع از 

  72/0  48/1 اياني تأثير مي دهدان امتياز مي دهد و آن را در نمره پآموز دانشبه تكاليف 

  84/0  63/1 ان امتحان شفاهي يا كتبي به عمل مي آورد.آموز دانشدر هر جلسه از 

 000/0 32/36  71/0  133/2  جمع

با در نظر داشتن تمامي مولفه هاي عوامل آموزشگاهي  »تك نمونه ايt «براي بررسي سوال سوم، با توجه به ماهيت سوال از آزمون 

براي توضيح درس از «در بين عوامل مرتبط بعد آموزشگاهي مولفه كه اين است بيانگر ) 6اده گرديد. نتايج اين آزمون(جدول استف

را در ميان ساير مولفه ها به خود  ) باالترين نمره69/0معيار (  ) و انحراف78/2با ميانگين (» مثال هاي عيني و واقعي استفاده مي كند

با ميانگين » ان اهميت مي دهدآموز دانشبه ظاهر «مانع اصلي در اين متغير قلمداد مي گردد. همچنين مولفه  اختصاص داده و بعنوان

 6) پايين ترين نمره عامل آموزشگاهي بوده است. ميانگين و انحراف معيار ساير مولفه ها در جدول 81/0معيار (  ) و انحراف08/1(

  ) معنادار بوده است. p=05/0سطح (در همه مولفه ها  t = 32/36را مي توان مشاهده نمود. مقدار
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  . توزيع فراواني و ميانگين مولفه هاي عوامل خانوادگي7جدول 

  عوامل خانوادگي يمولفه ها
   انحراف استاندارد  ميانگين

    t Sig 

  000/0  49/31  48/0  98/1 والدين بايد به بچه هاي خود اجازه دهند تا هر چه مي خواهند انجام دهند.

 88/0  76/1 يكي از مراحل مهم موفقيت تحصيلي فرزندان پي گيري هاي مكرر والدين است.

    

  65/0  02/2 هميشه به تكاليف درسي فرزندان خود نظارت دارم.

  61/0  99/1 والدين بايد اشكاالت درسي بچه ها رابرطرف كنند حتي اگر الزم باشد خود درس بخوانند.

رهاي فرزند خود را زير نظر داشته باشند.والدين بايد تمامي كا  01/2  59/0  

  81/0  23/1 هميشه انتظار دارم فرزندم بهترين نمره كالس را بگيرد.

 76/0  38/1 دوست دارم فرزندم به باالترين مقطع تحصيالت دانشگاهي دست يابد.

 72/0  87/1 من معتقدم رياضي خيلي بيشتر از درسهاي ديگر اهميت دارد.

 76/0  34/1 وقتي نمره فرزندم اندكي كاهش يابد عصباني مي شوم.

 72/0  11/1 يك فرزند موفق كسي است كه در چند زمينه مختلف موفقيت چشمگيري داشته باشد.

 54/0  54/1 هرگز فرزند خود را تنبيه بدني نمي كنم.

فتگو مي كنيم.من و فرزندم معموالً درباره مسايل و موضوع هاي مختلف با هم گ  67/1  85/0 

 82/0  44/1 فرزندم مطمئن است كه هميشه او را دوست دارم.

  77/0  19/1 خصوصيات اخالقي فرزندم را خوب مي شناسم.

  68/0  85/1 گاهي لجبازي و استقالل طلبي بچه ها به خاطر ويژگي سني آنهاست و بايد درك كرد.

پدر و مادر نياز دارند. بچه ها در هر سني كه باشند به محبت  48/1  83/0  

  34/0  63/1 هرگاه والدين تصميمي براي بچه ها بگيرند بايد داليل آن را به آنها بگويند.

هاي خانوادگي اعتراض كردند والدين بايد آنها را قانع كنند. اگر نسبت به محدوديت  19/1  69/0  

دارند انجام دهند اما اگر انتظارات والدين غير  بچه ها بايد كاري را كه والدين از آنها انتظار

 قابل قبول است بايد بتوانند آن را با والدين خود مطرح كنند.
27/1  71/0  

  51/0  14/1 اگر بچه هابرخالف ميل والدين عمل كردندوالدين بايدآنهارابه جاي تنبيه راهنمايي كنند.

برنامه هاي خانواده نظر بچه ها را دخالت  والدين بايد هنگام تصميم گيري در مورد مسايل و

 دهند و از آنها نيز نظرخواهي كنند.
39/1  63/0  
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  39/0  57/1 بايد به بچه ها اجازه دادكه اگر فكر مي كنند نظرشان از نظر والدين بهتراست ابراز كنند.

گفتگو  اگر والدين تصميمي برخالف ميل بچه ها گرفتند در چنين مواردي بايد با بچه ها

 كنند و حتي اگر اشتباه كرده بودند آن را بپذيرند
89/1  48/0  

 68/0  74/1 گاهي اوقات والدين بايد با بچه ها سازش كنند، نه اينكه هميشه بچه ها با آنها سازش كنند.

  61/0  81/1 اگر چه بچه ها تجربه كمي دارند، اما گاهي اوقات نظر آنها بهتر از نظر والدين است.

  69/0  64/1 وقتي بچه ها دچار مشكل شدند بايد بدانند با مطرح كردن آن براي والدين تنبيه نمي شوند.

  000/0  49/31  66/0  36/1  جمع

با در نظر داشتن تمامي مولفه هاي عوامل  »تك نمونه ايt «براي بررسي سوال چهارم، با توجه به ماهيت سوال از آزمون 

هميشه به «در بين عوامل مرتبط بعد خانوادگي مولفه كه اين است بيانگر ) 7نتايج اين آزمون(جدول  آموزشگاهي استفاده گرديد.

را در ميان ساير مولفه ها به خود  ) باالترين نمره65/0معيار (  ) و انحراف02/2با ميانگين (» تكاليف درسي فرزندان خود نظارت دارم

يك فرزند موفق كسي است كه در چند «ر قلمداد مي گردد. از سوي ديگر مولفه اختصاص داده و بعنوان مانع اصلي در اين متغي

) كمترين نمره را در بين مولفه هاي عامل 72/0معيار (  ) و انحراف11/1با ميانگين (» زمينه مختلف موفقيت چشمگيري داشته باشد

 t = 49/31مي توان مشاهده نمود. توضيح اينكه مقداررا  7خانوادگي داشته است. ميانگين و انحراف معيار ساير مولفه ها در جدول 

  ) معنادار بوده است. p=05/0سطح (در همه مولفه ها 

  گيري بحث و نتيجه

عوامل  دادنشان  جينتاي و به صورت توصيفي انجام گرفت. ابتدائ مقطع ياضير يريادگيمشكالت  يبررسپژوهش حاضر با هدف 

 نيانگيبا م »يخانوادگ«و  43/2رتبه  نيانگيو م 08/24 نيانگيبا م »يزشگاهآمو«، 57/2تبه ر نيانگيو م 32/24 نيانگيبا م »يفرد«

 اين هاى يافته ان بوده اند.آموز دانش ياضير يريادگيعوامل اول تا سوم مشكالت  تياولو بيبه ترت 1رتبه  نيانگيو م 49/18

 و،ي؛ پاپاناستاز2003 امنش،ي؛ ك2003پتروسو و همكاران، - استنبرگ و همكاران، به نقل از اكانرهاي ( پژوهش نتايج با پژوهش

)كه مشكالت يادگيري رياضي را در حيطه هاي نگرش فردي، خانوادگي و عوامل آموزشگاهي دسته بندي كرده اند همسو 2000

 بيرورش مستلزم آسبه اهداف و بهبود عملكرد آموزش و پ يابيدست نكهيكه با توجه به ا گفتمي توان  اين يافتهدر تبيين است. 

سوابق و آزمونهاي بين المللي نشان مي در مدارس است.  يادگيري رياضي _ياددهي  يها تيآن از جمله فعال يها تيفعال يشناس

خود از آنها مشكالت و مسائلى است كه به  يكه بخش دهند كه در زمينه آموزش رياضيات در كشور ما مشكالتي وجود دارد

 گر،يباشد. بخش د مى نگرشي، شناختى و يشامل مشكالت شخص وي نسبت به اين درس مربوط مي شودو نوع نگرش  آموز دانش

همچنين انواع ديگري از مشكالت وجود  ، انتظارات و الگوهاي خانوادگي استو مسائلى است كه مربوط به ارتباطات تمشكال

و جو حاكم بر مدرسه، مشكالت مربوط به  يكيزيف يضامدرسه، مشكالت مربوط به ف ريبا مد يمشكالت ارتباط دارد كه مربوط به
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ان آموز دانشبا توجه به موارد ذكر شده مي توان مسائل و مشكالت  است.ان آموز دانشروشهاي انگيزش مدرسه به  معلماننگرش 

  را در سه دسته كلي شامل عوامل فردي، عوامل آموزشگاهي و عوامل خانوادگي دسته بندي كرد.

 ،و همكاران ؛ به نقل از صادق2000 بر،ياسچردر اين پژوهش همسو با نتايج پژوهش هاي قبلي(به عنوان مثال؛  يافته هاي ديگر

از جمله  يليان نسبت به موضوعات تحصآموز دانشنگرش و  ان نسبت به مدرسهآموز دانشنگرش ) نشان داد كه عواملي نظير 1385

ست. از سويي ديگر، محيط آموزشگاهي، رفتار معلمان و نوع سبك انگيزشي ان تاثير گذار اآموز دانشي در عملكرد رياضي اضير

  و سبك تدريس معلمان در مدارس و رفتار مسئولين مدارس بر ميزان يادگيري آنها موثر است.

ت ناشي ي كه درسي را به خوبي ياد نمي گيرد ممكن اسآموز دانشتفاوتهاي فردي در افراد منشا بيشتر فراز و فرودهاي آنان است. 

ان به اين امر اذعان داشتند كه اگر تدريس و تمرين براي آنها كافي آموز دانشاز ناكافي بودن تدريس باشد. در پژوهش فوق اكثر 

باشد توان يادگيري هر درسي را دارند. اما با توجه به شرايط و مشكالت بنيادي تدريس رياضي در كشورمان از جمله روشهاي 

ان نسبت به آموز دانشودن كتب درسي و استفاده از معلمان نا كارامد در مقاطع پايه اي و حساس نگرش سنتي تدريس، به روز نب

رياضي و يادگيري اين درس منفي است. از سويي ديگر مي توان گفت هر چه معلمان، مديران و دست اندركاران آموزشي بهتر 

ان نسبت به مدرسه آموز دانشاز به يادگيري را به وجود آورند نگرش ان را برانگيخته كرده و در آنها احساس نيآموز دانشبتوانند 

بيشتر تغيير پيدا مي كند و آنها را به سمت يادگيري بيشتر سوق مي دهد. همچنين درس رياضي با توجه به اينكه نياز به شيوه هاي 

متنوع و مرتبط استفاده كرد، اگر معلم يا خاص آموزشي دارد و در اين راستا بايد از آموزش به شيوه عملي همراه با مثال هاي 

سيستم آموزشي نتواند اين امر رامحقق كند خود مي تواند منشا اصلي مشكالت رياضي در مدارس شود چنانكه در پژوهش حاضر 

ط خوب و بوده است. داشتن رواب» براي توضيح درس از مثال هاي عيني و واقعي استفاده مي كند«بيشترين فراواني مربوط به مولفه 

شده، وي را به زندگي و آينده اميدوار مي كند. درك چنين وضعيتي  آموز دانشمناسب بين اوليا و فرزندان نيز باعث تقويت روحيه 

را به تحصيل عالقه مند مي سازد و موجب پيشرفت تحصيلي او مي گردد. همچنين وقتي كه والدين نقاط ضعف و قوت  آموز دانش

و انتظارات متناسب از او داشته باشند بالطبع فرزند اعتماد به نفس و انگيزه بيشتري خواهد داشت كه نتيجه آن فرزند خود را بشناسند 

كاهش موانع و مشكالت يادگيري است. وقتي فرزندان رابطه مثبتي با والدين خود دارند احتماالً اين رابطه دوستانه را به معلم انتقال 

نسبت به دروس و فعاليت  آموز دانشمطالب براي او جالب و دوست داشتني مي نمايد و نگرش  مي دهند. بنابراين معلم، تدريس و

  هايي كه بايد انجام دهد تغيير كرده و اين خود زمينه را براي عملكرد بهتر تحصيلي فراهم مي كند. 

ئه پاسخ صحيح به سواالت و هم از مهمترين محدوديت هاي پژوهش حاضر مي توان به تمايل پايين والدين به همكاري و يا ارا

ان جهت تشريح اهداف پژوهش نتايج پژوهش را ممكن است دچار خدشه نموده آموز دانشچنين، عدم دسترسي مستقيم به والدين 

  باشد.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 [دومين همايش ملّي روانشناسي مدرسه]

 [اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلي]

 [دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي]

[ 95ارديبهشت  23 ] 

132 

 

ان جذاب آموز دانشبا توجه به يافته هاي پژوهش حاضر پيشنهاد مي شود معلمان با مثال هاي ملموس و عيني درس رياضي را براي 

كنند و از ديدگاه سنتي كه در آن رياضي درسي براي رياضت و مشقت بود اجتناب كنند. به دليل حساسيت باال و بنيادي بودن 

آموزش حتي االمكان مسئولين از معلمان مجرب و باتجربه استفاده نمايند. مديران مدارس از تمام امكانات مدرسه در جهت 

د. مديران به كمك معلمان داراي سبك هاي يادگيري موفق اقدام به كار گروهي به شيوه ان استفاده نماينآموز دانشبرانگيختگي 

ان شناخت كافي پيدا كنند و آموز دانشدرس پژوهي كرده و از آن در جهت آموزش به معلمان تازه كار استفاده نمايند. والدين از 

وستانه و صميمي و بدور از كنترل سخت گيرانه والدين با فرزندان انتظارات متناسب با توانايي هاي آنان داشته باشند. داشتن روابط د

  به گونه اي كه فرزند از بيان مشكالت و مسائل درسي و غير درسي احساس ناامني نكند، مي تواند راه گشا باشد.
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