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  چکیده

راهنمـایی در   ةدور آمـوزان دانـش وهش شناخت عوامل مرتبط بـا افـت تحصـیلی    ژهدف این پ

 438همبستگی است، که بـر روي   -درس ریاضی است؟ این پژوهش بر اساس روش توصیفی

نفر که در درس ریاضـی نمـره کمتـر از     288تعداد ( استان خراسان شمالی  آموزاندانشنفر از 

مشـغول تحصـیل    1387که در سـال  ) کسب کرده بودند 17نفر نمره بیشتر از  150و تعداد  10

 خودپندارة تحصیلیدالور،  خودپندارة تحصیلیهاي و با استفاده از پرسشنامه. ام شدبودند، انج

ا اسـتفاده از آزمـون   هـا  داده. ریاضی و افت تحصیلی ریاضی انجام گرفت مسـتقل، ضـریب    tـب

هـا  نتایج تحلیل داده. چند متغیره مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت همبستگی پیرسون و رگرسیون

درصـد اسـت و بـین     13/25نشان داد نرخ افت تحصیلی ریاضـی در اسـتان خراسـان شـمالی     

 ۀبا افـت تحصـیلی ریاضـی رابطـ    ) =62/0R(خودپندارة ریاضی، )=41/0R(خودپندارة تحصیلی

، خودپندارة تحصـیلی شانگر آن است که هاي پژوهش حاضر نیافته. مثبت و مستقیم وجود دارد

، تجدید شدن در ریاضی، استفاد از تک ماده در درس ریاضی، معـدل پـایین   خودپندارة ریاضی

در درس ریاضی، با افت تحصیلی در درس  آموزاندانشدر پنجم ابتدایی، تالش و کوشش کم 

و تربیـت، توجـه بـه     هاي پژوهش براي دست اندرکاران تعلیمتلویح یافته. ریاضی همراه است

  . نقش این عوامل در پیشگیري از افت تحصیلی در درس ریاضی است

.آموزان، دانشخودپندارة ریاضی، خودپندارة تحصیلیافت تحصیلی ریاضی،  :واژگان کلیدي

                                                                                                                              
  .ته استپژوهش با حمایت مالی شوراي تحقیقات سازمان آموزش پرورش خراسان شمالی انجام یاف این. 1

  دکتراي تخصصی روانشناسی، هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان* 

  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران**
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  مقدمه

کـاربرد  «ریاضیات یکی از دستاوردهاي ارزشمند تمدن بشري است که بنـا بـر ویژگـی    

عـالوه بـر آن ریاضـیات یکـی از     . شناخت واقعیت عینی است آن ابزار اساسی» پذیري

نقش ریاضـیات در شـناخت طبیعـت و تربیـت فکـري از      . ابزارهاي تربیت فکري است

جنبـه هـاي   هـا  عـالوه بـر ایـن   . زمینه هاي اساسی تدوین اهداف آموزش ریاضی است

تی در نظر فرهنگی آموزش ریاضیات و نقش آن در آینده سازي فرد و جامعه را نیز بایس

  .داشت

نظران حیطۀ آموزشی ریاضی معتقدند که الزمۀ زنـدگی در جهـان پیچیـده و    صاحب

پیشرفته و برخورداري از تفکر خالق و اندیشه اي پویا و مولد است و فراگیـري دانـش   

شونفلد(تواند به شکل گیري و رشد این تفکر کمک کند می ریاضی
1

تحقیقـات  ). 1989

ل مختلفی در افت تحصیلیحاکی ازآن است که عوام
2

درس ریاضی نقش دارند عواملی  

ــدارة        ــود پنـ ــود و خـ ــد خـ ــی فرزنـ ــایی ریاضـ ــدین از توانـ ــد؛  ادراك والـ ماننـ

ئل اشـان در مـورد حـل مسـ    ، قضـاوتهاي افـراد از تواناییهـاي   )1376کامکار،(آموزدانش

پاجارس(ریاضی 
3
 ،1996.(  

 آمـوزان دانـش لی بسیاري از یکی از مشکالت فعلی ما در آموزش و پرورش افت تحصی

تواند از خودپنـداره می در این درس آموزاندانشافت تحصیلی . در ریاضی است
4
تحصـیلی   

ـا و   خودپنداره. ناشی شده باشد یک مفهوم کلی است به معناي تصورات کلی فـرد از تواناییه

را در  هاي مختلف مربوط بـه عملکـرد فـرد     این تصور زمینه. هاي خودقابلیتها و محدودیت

ماننـد خودپنـداره اجتمـاعی،    . باشـد مـی  هـاي مختلـف  گیرد و قابل تقسیم بـه بخـش    برمی

خودپندارة تحصـیلی خودپنداره شغلی، خودپنداره خانوادگی، خودپنداره اقتصادي، 
5

. و غیـره 

البتـه ایـن   . هاي شـخص دارد اي از قابلیت  هر بخش از خودپنداره فرد اختصاص به محدوده

  ).1375باقري، (زا از هم نیستند و ممکن است باهم تعامل داشته باشندها کامالً مجبخش

                                                                                                                              
1. Schoenfeld
2. School drop-out 
3. Pajaris & Hackett
4. Self concept
5. Educational Self -Concept
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است کـه بخصـوص در رفتـار     خودپندارة تحصیلییک قسمت از خودپنداره شامل 

از آنجا که قسمت قابل توجهی از اوقـات مفیـد   . نقش مهمی دارد آموزاندانشتحصیلی 

ایـام، فـرد دائمـاً درمعـرض      و در این) ماه 9هرسال حداقل ( گذرد می افراد در مدرسه

در جریان این تعامالت اجتماعی است که فـرد  . گیردمی تعامالت اجتماعی مختلف قرار

ها چه مستقیم و چه غیر مسـتقیم، بـه   این ارزشیابی. گیردمی مورد ارزشیابی دیگران قرار

گذارنـد واز البـالي ایـن    مـی  ات خـود را بـر شـخص   تـأثیر گیرنـد و  می هر حال انجام

ایـن  . آوردمـی  هاست که فرد تصوري از وضـعیت تحصـیلی خـود بـه دسـت     شیابیارز

هاي ها و محدودیتیعنی تلقی خود از قابلیت. نامیممی خودپندارة تحصیلیتصورات را 

هـا  هاي مستقیم و غیر مستقیم معلم، بازخوردهاي همکالسیارزشیابی. تحصیلی خویش

فـرد   خودپندارة تحصـیلی دهد در مجموع یم هایی که خود فرد انجامو والدین، مقایسه

  ).1375؛ به نقل از باقري، 1363سیف، (دهندمی را تشکیل

گیـري  هاي اولیه تحصـیل بتـدریج در حـال شـکل    کلی در سال خودپندارة تحصیلی

گـذارد، و اطالعـات علمـی را    می هاي تحصیلی را پشت سرهمچنان که فرد سال. است

اگـر  . کندمی نفی از خودش در امر تحصیل نیز کسبکند، تصوري مثبت و ممی دریافت

در فعالیتهاي یادگیري خود در اکثر تکـالیف یـادگیري و طـی چنـدین سـال       آموزدانش

تحصیلی احساس موفقیت و شایستگی کند، و این شایستگی نیز از سوي دیگران به وي 

 ندي کسباطالع داده شود، در ارتباط با تکالیف تحصیلی یک نوع احساس کلی ارزشم

و برعکس اگر در انجام تکالیف آموزشگاهی احساس عدم موفقیـت و شکسـت   . کندمی

  .شودمی کند احساس عدم کفایت و شایستگی کلی در او ایجاد

ـاب    را علت مهـم شکسـت   آموزدانشهاي قبلی معموالً شکست  هـاي بعـدي او بـه حس

، اعتماد به نفـس او را کـم   وزآمدانششود که شکست اولیه می در این مورد عنوان. آورندمی

). 1368نـوابی نـژاد،   ( کرده و قانعش ساخته که توانایی الزم را در جهت انجـام امـور نـدارد   

شکست قبلی از اهمیت باالیی برخوردار است چراکه موجب بروز باور و نگـرش شکسـت   

ـیه ابنابراین محقق. شودمی نسبت به خود آموزدانشخوردگی تحصیلی  ه کننـد کـ  مـی  ن توص

را سـد کـرد و بـراي     آمـوزان دانشهاي براي پیشگیري از افت تحصیلی باید جلوي شکست

  ).1365فر،   امین(آنها تجربیات موفقیت آمیز تحصیلی را حتی به مقدار کم مهیا ساخت 
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مارش
1

کند که در آن خودپنداره به دو مؤلفه می یک الگوي نظري از خودپنداره ارائه

نیـز شـامل    خودپنـدارة تحصـیلی  . شـود مـی  حصیلی تقسیمو غیر ت خودپندارة تحصیلی

مارش، (، زبان انگلیسی یا خودپنداره کالمی استخودپندارة ریاضیی چون هایمؤلفهزیر

هـاي  از طریق مقایسه آموزاندانشرا  خودپندارة تحصیلیبه نظر مارش ).1997و 1990

خـود   هايمهارته بین مقایس(بیرونی ها و مقایسه) خود هايمهارتمقایسه بین (درونی

تحقیقات بعـدي ایـن الگـو را     .)1991مارش (آورندمی وجوده ب) آموزاندانشبا دیگر 

 خودپندارة تحصیلیریاضیات و  خودپندارة تحصیلیمثالً در اثبات تفکیک . کردند تأیید

سنین مختلف نشـان داده اسـت کـه پیشـرفت کالمـی بـا        آموزاندانشکالمی، تحقیق با 

بیشـترین همبسـتگی را    خودپنـدارة ریاضـی  کالمی و پیشـرفت ریاضـی بـا    خودپنداره 

در مدل مـارش خودپنـداره سـازمان یافتـه، چنـدوجهی و سلسـله       ). 1990مارش، (دارد

  . مراتبی است و داراي دو جنبه توصیفی و ارزیابنده است

ا ی خود رهایزمانی است که فرد توانایی» مثبت خودپندارة ریاضی، فرایندبرطبق این 

و یـا  ) در چـارچوب اطالعـات خـود   (بهتر بداند آموزاندانشدر درس ریاضی از دیگر 

ریاضـی ادراك شـده ضـعیف     هايمهارتزمانی است که فرد » منفی خودپندارة ریاضی«

  .در چارچوب منابع اطالعاتی خود دارد آموزاندانشتري از دیگر 

رسـد کـه یـک تعامـل     میاما به نظر. خودپنداره با پیشرفت تحصیلی همبستگی دارد

دوجانبه دربین آنها وجود داشته باشد به هر حـال باورهـاي خودپنـداره داراي خـواص     

توانـد منجـر بـه تغییـر در پیشـرفت      مـی  تغییر در خودپنـداره  بنابراین،. انگیزش هستند

تحصـیلی   هـاي مهـارت رشـد   خودپندارة تحصـیلی هاي رشد یکی از راه. شودتحصیلی 

شـناختی  خودپنـداره و پیشـرفت تحصـیلی در ادبیـات روان     ۀابطر). 1997مارش، (است

تعـدادي از مطالعـات بـین خودپنـداره و پیشـرفت      . بسیار مورد بحث قرار گرفته اسـت 

اسـکالویک ( انـد تحصیلی همبستگی را نشان داده
2

). 1991؛ بـه نقـل از مـارش،    1986، 

و پیشـرفت ریاضـی    خودپندارة تحصیلیاثرات متقابل ) 2005(مطالعه مارش و همکاران

پایین، عالقه به ریاضـی   خودپندارة تحصیلیهمچنین . دهدمی را بر روي همدیگر نشان

                                                                                                                              
1. Marsh
2. Skalvik
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هـاوس . کنـد می و پایه تحصیلی را تضعیف
1

نیـز در مطالعـه خـود یافـت کـه      ) 2006(

  . با پیشرفت تحصیلی آنان ارتباط وجود دارد آموزاندانشبینخودباوري 

و عملکـرد   خودپنـدارة تحصـیلی  رزمینـه ارتبـاط   بسیاري از تحقیقات انجام شـده د 

کلـی و کوالنجلـو  (تحصیلی 
2

؛ چـووان 1984، 
3

خودپنـدارة  حـاکی هسـتند کـه    ) 1984، 

  ).1375باقري، (تحصیلی آنان ارتباط مستقیم دارد هايتواناییافراد با  تحصیلی

پاجارس و گراهـام 
4

تیزهـوش از   آمـوزان دانـش در تحقیـق خـود دریافتنـد کـه     ) 1999(

آنـدرمن  . باشـند مـی  قـوي تـري برخـوردار    پندارة ریاضـی خود
5
ـاران    بـین  ) 2001(و همک

ـارس و کرانـذلر   . خودپنداره و پیشرفت ریاضی ارتبـاط مثبـت یافتنـد    همچنـین پاج
6)1995 (

اندکه خود کارآمدي ریاضی متغیري است که معموالً یک پـیش بینـی کننـده قـوي      نشان داده

نیـز  ) 2003(مطالعـات کیـامنش  ). 1997و همکاران، پاجارس (براي عملکرد  تحصیلی است 

  .ننده قوي براي پیشرفت ریاضی استکبینیپیش خودپندارة ریاضینشان داد که 

خودپنـدارة  بسـتگی بـه    آمـوزان دانـش نشان داد پیشـرفت تحصـیلی   ) 1375(باقري 

، اسـتنتون )1984(بایرن . آنان دارد تحصیلی
7
در تحقیقـات  ) 1985(مـارش و شولسـون    

به عنوان مثـال  . دریافتند که یک ارتباط قوي بین ساختارهاي تحصیلی وجود دارد  خود

» خودپنداره کالمـی  «نسبت به »خودپندارة ریاضی«با  پیشرفت ریاضیات یک ارتباط قوي

دارد و پیشـرفت کالمـی   » خودپنداره کالمی«دارد و پیشرفت کالمی یک ارتباط قوي با  

مـارش، والکـر و   (تحقیقات ). 1380کریم زاده، (بودند همبسته% 8تا % 5و ریاضی نوعاً 

دبو
8

مـرتبط بـا   ) خودپنـدارة ریاضـی  (دهـد کـه ادراك خـود ریاضـی     می نشان) 1991، 

آنوال . عملکرد ریاضی است
9

نشان دادند که کالسهایی که معلمان بـر  ) 2006(و همکاران

  .یابدمی افزایشکنند، عالقه به تکالیف ریاضی تأکید میانگیزش و رشد خودپنداره 

                                                                                                                              
1. House
2. Kelly and colanglo
3. Chovan
4. Graham
5. Anderman
6. Kranzler
7. Stanton
8. Walker & Debus
9. Aunola
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هاي مـولر  یافته
1

و  خودپنـدارة ریاضـی  حـاکی اسـت کـه بـین     ) 1977(و همکـاران 

و یافتــه هــاي کــریم زاده . پیشــرفت ریاضــی رابطــه مســتقیم و معنــی دار وجــود دارد

حاکی از آن است که هر قدر نگرش افراد نسبت به خود عمیـق تـر و غنـی تـر     )1380(

رآمــدي بهتــر و قــوي تــر برخــوردار باشــند  و هــر انــدازه افــراد از احســاس کا شــود

مشـارکت   آمـوزان دانـش تحصیلی آنها رشد یافته و احتمال دارد که ایـن گـروه    پیشرفت

  . بیشتري در رشته هاي ریاضی فیزیک داشته باشند

کن کردن افت تحصیلی در این درس و به منظـور بررسـی علـل آن،    به منظور ریشه

خت علـل و عوامـل افـت تحصـیلی، و تـالش در      با توجه به مطالب فوق در زمینه شنا

بـراي مسـئولین آمـوزش و     آمـوزان دانـش خصوص مـردودي  ه جهت کاهش انواع آن ب

پرورش یک کشور یک ضرورت غیرقابل اجتناب تلقی شده و هرگونه تفکر، مطالعـه و  

از طرفـی درس ریاضـی   . گشا باشدتواند به نوبه خود مؤثر و راهمی بررسی در این زمینه

تـوجهی و  موجـب بـی   آمـوزان دانـش از جانـب   داردکـه  اي سبب ماهیـت پیچیـده  به 

نتایج پایان سـال اسـتان خراسـان شـمالی گویـاي ایـن       . گیردمی مهري بیشتري قراربی

بیشـتري را بـه خـود    ) تجدیـدي و مـردودي  (واقعیت است که درس ریاضـی قربانیـان   

ایـن  . کنـد مـی  این درس پهـن  اي را براي قربانیانهاي گستردهدهد و داممی اختصاص

. کنـد می درس ریاضی را دوچندان آموزاندانشها، ضرورت بررسی عدم موفقیت نشانه

ایــن پدیــده ریشــه در عــواملی دارد کــه بایــد تجزیــه و تحلیــل شــود و بــدون درنــگ 

ـ . کار گرفته شوده راهکارهاي مناسب براي حل این مشکل ب وهش ژبنابراین هدف این پ

دوره راهنمـایی در درس ریاضـی    آمـوزان دانـش ر در افت تحصیلی شناخت عوامل مؤث

  .است

  روش

آمـاري ایـن    ۀجامعـ . همبستگی استفاده شـده اسـت   -در این پژوهش از روش توصیفی

دوره راهنمــایی اســتان خراســان شــمالی کــه در ســال  آمــوزاندانــشۀپــژوهش را کلیــ

خـرداد مـاه سـال    (سال  مشغول به تحصیل بودند و در امتحانات پایان 86–87تحصیلی

                                                                                                                              
1. Muller
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 انـد، تشـکیل  کسـب کـرده   17و بـاال تـر از    10در درس ریاضی نمره کمتـر از  ) 1387

نفر که در درس ریاضی نمـره کمتـر    288تعداد ( نفر  438پژوهش نمونه تعداد . دهدمی

اسـت، در ایـن پـژوهش    ) کسب کـرده بودنـد   17نفر نمره بیشتر از  150و تعداد  10از 

از فرمـول  داراي افت تحصـیلی در درس ریاضـی    آموزاندانشمونهبراي تعیین حجم ن

 و بر اساس تحقیقات، dو  p  ،qبراي محاسبه حجم نمونه، مقادیر . استفاده شد کوکران

بـا در  . شـد انتخاب 05/0و  75/0، 25/0ترتیب  به  هاي فرمولشاخص ،پیشینرب اتج

این مقـادیر در فرمـول کـوکران،     و جایگزینی  = 05/0αنظر گرفتن مقادیر فوق و سطح 

اي تصادفی خوشهگیري با استفاده از روش نمونهکه . دست آمده نفر ب 288حجم نمونه 

ــه ترتیــب زیــر انتخــاب  اي  طبقــهو  ــه ب ــه اول: ندشــدطــی دو مرحل انتخــاب «:مرحل

در این مرحله استان به سه بخش برخوردار، نیمـه  » استان خراسان شمالی يهاناشهرست

ي بجنورد، شیروان، جاجرم و هانار، محروم تقسیم شد و با توجه به آن شهرستبرخوردا

ي استان هانابعد از شهرست» انتخاب مدارس«:مرحله دوم. راز و جرگالن انتخاب شدند

خراسان شمالی به منظور شناسایی علل افت تحصیلی ریاضی از مدارس شـهید مرآتـی،   

ی، نرجس،  عفت، عالمیه، نـور، جبارخوشـی،   رسالت، احمد هاشمیان، فرهنگیان، طالقان

افروز، باهنر، ابوریحان بیرونی، موعود گرمه، شـهید رمضـانی، حـاج سپاسـی، رجـایی،      

:مرحلـه سـوم  . تربیت، حضرت مریم، حاج تقـی سـعیدي و فضـیلت انتخـاب شـدند     

اي اسـتفاده شـد تـا زیـر      گیـري طبقـه  از روش نمونـه  منظوربدین » هاانتخاب آزمودنی«

ها به عنوان نماینده جامعه، با همان نسبتی که در جامعه حضور دارند، در نمونه  همجموع

نفـر  203از شهرستان بجنوردبنابراین نمونه آماري این پژوهش . نیز حضور داشته باشند

نفـر  35و پسـر   نفـر  82(نفـر  117شهرستان شیرواناز ) دخترنفر  64و پسر  نفر 139(

از شهرسـتان راز و  ) دختـر نفـر  18و پسـر   نفـر 48(نفر 66از شهرستان جاجرم) دختر

    .انتخاب شدند) دخترنفر 12و پسر  نفر40(نفر 52جرگالن

 خودپنـدارة ریاضـی  دالور و  خودپندارة تحصـیلی در این پژوهش از پرسشنامه هاي 

جملـه اسـت کـه هـر یـک از       40شـامل   خودپندارة تحصیلیمقیاس . است استفاده شده

توسط دکتـر  ) 1372(این مقیاس در سال . درجه را دارند 4نظر دهی در جمالت قابلیت 

عوامل مـؤثردر مشـروط شـدن دانشـجویان     «علی دالور در جریان تحقیقی تحت عنوان 
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این مقیـاس،  . گزارش شده است 78/0ساخته شد و اعتبار آن » ی دانشگاه عالمه طباطبائ

 خودپنـدارة تحصـیلی  کند؛ می حسه سطبه  خودپندارة تحصیلیاز نظر سطح ها آزمودنی

بوسـیله ضـریب    خودپندارة تحصـیلی در این پژوهش پایایی مقیاس . پایین، متوسط، باال

  . بدست آمد 87/0و ضریب پایایی حدود  شدآلفاي کرونباخ محاسبه 

در این پژوهش با توجه به طـرح تحقیـق ابتـدا بایـد پرسشـنامه       :خودپندارة ریاضی

اي بـر منـابع و   شـد، بنـابراین مرورگسـترده   مـی  اعتباریـابی  ساخته و خودپندارة ریاضی

تحقیقـات پیشـین در زمینــه علـل افــت تحصـیلی ریاضـی انجــام گرفـت و پرسشــنامه       

ها و پرسشنامه هاي موجـود و  با توجه به تعاریف این سازه، فهرست خودپندارة ریاضی

ه است کـه بـه   براي تهیه این پرسشنامه مراحلی طی شد. هاي پیشین طراحی شدپژوهش

ابتدا با توجـه بـه ادبیـات پـژوهش و بررسـی دقیـق دیگـر        . شودمی اختصار شرح داده

 50مطالعاتی که در زمینه هاي مشابه با این موضوع صـورت گرفتـه بـود پرسشـنامه بـا      

عبارات پس از بررسی و ویرایش، به منظور تعیین اعتبـار صـوري و   . عبارت تدوین شد

پس از دریافـت  . دانشگاه و صاحبنظران قرار گرفت استاداناز محتوا در اختیار چند نفر 

نظرات و پیشنهادات اصالحی، عباراتی که نقص داشتند مـورد اصـالح و ارزیـابی قـرار     

بعد از بررسـی  . گرفتند و عبارات نامناسب حذف و عبارات دیگري جایگزین آنها شدند

نفـر از    30ماتی در بـین  اعتبار صوري و محتوا، پرسشنامه طراحی شده، به صورت مقد

اجرا شد و از آنان خواسته شد تا ضمن پاسخگویی به عبارات نظرات خود  آموزاندانش

پس از بررسی و تحلیـل پرسشـنامه   . را در خصوص روشن بودن عبارات نیز بیان نمایند

عبـارت   38ها، تغییراتی در فرم اولیه عبارات داده  شد و در نهایت پرسشنامه اصـلی بـا   

از روش ضـریب   خودپنـدارة ریاضـی  پرسشـنامه  ) پایایی(براي تعیین اعتبار . ه شدساخت

  .بدست آمد 87/0آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی

(دراین پژوهش براي تحلیل اطالعـات از آزمـون همخـوانی مجـذور کـاي      
X ( و

، خودپندارة تحصیلیا و براي تعیین رابطه بین براي مقایسه تفاوت میان میانگینه tآزمون 

ریاضی، با افت تحصیلی ریاضی از ضـریب همبسـتگی پیرسـون و     خودپندارة تحصیلی

تحلیل ارتباط پیچیده میان این متغیرها از رگرسیون چند متغیري و استفاده شد و تمـامی  

.شدتجزیه و تحلیل  spss16داده هاي پژوهش بوسیله نرم افزار آماري 
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  هاافتهی

استان خراسان شـمالی  نرخ افت تحصیلی درس ریاضی در : وهشهاي پژبر اساس یافته

16/27؛ مانـه و سـملقان   )96/31دختـران  04/68پسـران (68/32به ترتیـب در اسـفراین   

؛ جـاجرم  )06/31دختـران  94/68پسـران (06/26؛ بجنورد )30/32دختران 70/67پسران(

؛  )42/29دختـران   58/70پسـران  (93/21شیروان؛ )25/28دختران  75/71پسران(76/24

پسـران  (43/19؛ راز و جـرگالن  )31/35دختـران  68/64پسران(36/21بام و صفی آباد 

نرخ افـت  . است) 63/26دختران  37/73پسران (60/16؛ فاروج )14/20دختران  86/79

. اسـت  31/30و دختران  69/69تحصیلی درس ریاضی در پسران استان خراسان شمالی 

.داراي افت تحصیلی در درس ریاضی هستند آموزاندانشدرصد  13/25همچنین 

آموزاندانشدر  خودپندارة تحصیلیسطح ) 1(جدول 

  هاي آماريشاخص           

  خودپندارة تحصیلی

افت تحصیلی ریاضی

پیشرفت تحصیلی 

  خی دوریاضی

سطح 

  داريمعنی

درصدفراوانیدرصدفراوانی

  50  68  2/17  45باال رة تحصیلیخودپنداسطح 

62/49001/0 693/26293/21متوسط خودپندارة تحصیلی

1485/56397/28پایین خودپندارة تحصیلی

262100136100جمع کل

  

از  آمـوزان دانـش خودپنـدارة تحصـیلی  دهد که سطح می نشان) 1(هاي جدول یافته

ــاظ ــیلی درس ریا   لحــ ــت تحصــ ــا افــ ــاري بــ ــی آمــ ــضــ ــی ۀرابطــ دار معنــ

:دارد 5,62/49 0
02

2  PX پـایین   خودپنـدارة تحصـیلی  در سـطح  هـا  و تراکم داده

  ).=148N: (است

  با عملکرد تحصیلی ریاضی خودپندارة تحصیلیضریب همبستگی )2(جدول 

  هاي توصیفیشاخص      

  متغیرهاي پژوهش

  میانگین

انحراف 

  معیار

  تعداد

ضریب 

  همبستگی

  سطح

  ريدامعنی

  379  39/4  08/14  عملکرد تحصیلی ریاضی

  
41/0  001/0  

  28/17  71/66  خودپندارة تحصیلی
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) 41/0( دهد که مقدار ضریب همبستگی محاسـبه شـده   می نشان)  2(نتایج جدول 

بـا عملکـرد    خودپندارة تحصیلیباشد، بنابراین بین می معنی دار 001/0در سطح خطاي 

بـدین معنـا کـه بـا کـاهش نمـرات       . و مثبتی وجود دارد مستقیم ۀتحصیلی ریاضی رابط

. شودمی عملکرد ریاضی دچار افت، خودپندارة تحصیلی

آموزاندانشدر  خودپندارة ریاضیسطح ) 3(جدول 

  هاي آماريشاخص

  

  خودپندارة ریاضی

افت تحصیلی 

ریاضی

پیشرفت تحصیلی 

  خی دوریاضی

  سطح

داريمعنی

ددرصفراوانیدرصدفراوانی

95/117001/0  9/52  72  9/9  26باال خودپندارة ریاضیسطح 

966/36547/39متوسط خودپندارة ریاضی

1404/53104/7پایین خودپندارة ریاضی

262100136100جمع کل

از لحاظ  آموزاندانشخودپندارة ریاضیدهد که سطح می نشان) 3(هاي جدول یافته

: حصیلی درس ریاضی  رابطه معنی دار داردآماري با افت ت 5,95/117 0
02

2  PX 

  ).=140N: (پایین است خودپندارة ریاضیدر سطح ها و تراکم داده

  با افت تحصیلی ریاضی خودپندارة ریاضیضریب همبستگی )4(جدول 

  هاي توصیفیشاخص       

  

  متغیرهاي پژوهش

  میانگین

انحراف 

  معیار

  تعداد

ضریب 

  همبستگی

سطح

  داريمعنی

  319  39/4  08/14  افت تحصیلی ریاضی

  
62/0  001/0  

  83/24  94/122  خودپندارة ریاضی

         

در ) 62/0(دهد که مقدار ضریب همبستگی محاسبه شده می نشان)  4(نتایج جدول 

بـا عملکـرد    خودپنـدارة ریاضـی  باشد، بنـابراین بـین   می معنی دار 001/0سطح خطاي 

بـدین معنـا کـه بـا کـاهش نمـرات       . مستقیم و مثبتی وجود دارد ۀی رابطتحصیلی ریاض

  .شودمی ، عملکرد ریاضی دچار افتخودپندارة ریاضی
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به منظور تحلیل ارتباط پیچیده میان افت تحصیلی ریاضی و عوامل مـرتبط بـا آن از   

سـتقلی  براي انتخاب متغیرها ابتدا متغیرهاي م. تحلیل رگرسیون چند متغیري استفاده شد

برگزیده، سپس با استفاده از آزمـون همبسـتگی    ،که رابطه معنادار با متغیر وابسته داشتند

  .رابطه میان آنها محاسبه و متغیرهاي مناسب وارد تحلیل شدند

معادله رگرسیون چند متغیره بین افت ریاضی با متغیرهاي پژوهش  ) 5(جدول 

SigT  

  

Standardized 
CofficientS  

Unstandardized 
CofficientS  

  

MODEL
Beta  Std.ErrorB

008/0664/2-  011/2358/5Constant

خودپندارة ریاضی  571/2  012/0  142/0  215/2  028/0

تالش و کوشش  795/3  017/0  142/0  203/2  029/0

استفاد از تک ماده  397/1  516/0  136/0  708/2  007/0

  دل پنجم ابتداییمع  647/0  107/0  291/0  060/6  001/0

  تجدیدي در ریاضی  501/1  245/0  332/0  127/6  001/0

       

دهد که معادله رگرسیون چند متغیره بین افت تحصیلی می نشان) 5(نتایج جدول     

از تـک مـاده،    هریاضی با متغیرهاي تجدید شدن در ریاضی، معدل پنجم ابتدایی، استفاد

  :  باشدمی به صورت زیر آموزاندانش، تالش و کوشش خودپندارة ریاضی

  افت تحصیلی ریاضی= 571/2+ 795/3+ 647/0+397/1+ 501/1–358/5

) + اسـتفاد از تـک مـاده   ) +(معدل پنجم ابتدایی) + (تجدیدي در ریاضی (–358/5

  افت تحصیلی ریاضی= )خودپندارة ریاضی) + (تالش و کوشش(

  :دهد کهمی نشان) Beta( هاي بتا در این جدول وزن

واحد تغییر در افت تحصـیلی   14/0خودپندارة ریاضیبه ازاي یک واحد تغییر در  -

  . شودمی ریاضی ایجاد

واحد تغییر در افـت تحصـیلی    14/0به ازاي یک واحد تغییر در تالش و کوشش  -

  . شودمی ریاضی ایجاد
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افت تحصـیلی  واحد تغییر در  13/0به ازاي یک واحد تغییر در استفاد از تک ماده  -

  . شودمی ریاضی ایجاد

واحـد تغییـر در افـت     29/0به ازاي یـک واحـد تغییـر در معـدل پـنجم ابتـدایی        -

  .شودمی تحصیلی ریاضی ایجاد

واحـد تغییـر در افـت     33/0به ازاي یک واحد تغییر در تجدید شـدن در ریاضـی   -

  .شودمی تحصیلی ریاضی ایجاد

  گیرينتیجه

. معضالت و مشکالت خاص استان خراسان شمالی است افت تحصیلی ریاضی یکی از

ایی چند بعدي است و ریشه در عواملی دارد که باید تجزیه و تحلیل مسئلهاي این پدیده

اگر بگوییم درس ریاضی نسبت به دروس دیگر سهم بیشـتري در افـت تحصـیلی    . شود

تحصیلی ریاضی در  نرخ افت 1387در سال . ایماستان دارد به اغراق نرفته آموزاندانش

ــمالی   ــی در    13/25اســتان خراســان ش ــت تحصــیلی ریاض ــزان اف درصــد اســت و می

؛ مانه )96/31دختران 04/68پسران(68/32شهرستانهاي این استان به ترتیب در اسفراین 

 94/68پســران(06/26؛ بجنــورد )30/32دختــران 70/67پســران(16/27و ســملقان 

پسـران  (93/21؛ شـیروان )25/28دختران  75/71پسران(76/24؛ جاجرم )06/31دختران

؛ راز و )31/35دختـران  68/64پسـران (36/21بام و صفی آبـاد  ؛ )42/29دختران  58/70

دختـران   37/73پسران (60/16؛ فاروج )14/20دختران  86/79پسران (43/19جرگالن 

 69/69نرخ افت تحصیلی درس ریاضی در پسران استان خراسان شـمالی  . است) 63/26

. است 31/30و دختران 

، )=41/0R(خودپندارة تحصـیلی نشان داد بین ها در پژوهش حاضر نتایج تحلیل داده

مثبـت و مسـتقیم وجـود     ۀ، با افت تحصیلی ریاضـی رابطـ  )=62/0R(خودپندارة ریاضی

یابـد و بـا   مـی  بدین معنا که با افزایش نمرات ابعاد فوق عملکرد ریاضـی افـزایش  . دارد

 ، عملکـرد ریاضـی دچـار افـت    خودپندارة ریاضیو  دپندارة تحصیلیخوکاهش نمرات 

همچنین تحلیل ارتباط پیچیده میان افت تحصیلی ریاضی و عوامل مرتبط با آن . شودمی

= 29/0( ، معـدل پـنجم ابتـدایی    )Beta= 33/0( نشان داد که تجدید شدن در ریاضی 

Beta( ،خودپندارة ریاضی )14/0 =Beta( آموزاندانشکوشش کم ، تالش و )14/0



155  ...خودپندارة تحصیلی با عملکرد ریاضی ۀبررسی رابط

 =Beta ( و استفاد از تک ماده )13/0 =Beta (    از پیش بینی کننده هـاي اصـلی افـت

  .تحصیلی ریاضی بود

پس افت تحصیلی ریاضی به ترتیب ابتدا  از تجدید شـدن در ریاضـی، بعـد معـدل     

ز تـک  و تالش و کوشش و در نهایـت اسـتفاد ا   خودپندارة ریاضیپنجم ابتدایی، سپس 

در پـیش بینـی افـت     داريمعنـی بنابراین الگوي زیر اثر . پذیردمی را تأثیرماده بیشترین 

  . تحصیلی ریاضی دارد

ی کـه داراي افـت تحصـیلی در درس ریاضـی     آمـوزان دانشدر این پژوهش اکثریت 

تحصیلی بـا افـت    ةخود پندار ۀباشند و رابطمی پایین خودپندارة تحصیلیهستند داراي 

، )1985(و شولسـون  هماهنگ با تحقیقاتی است کـه توسـط اسـتنتون، مـارش    تحصیلی 

انجام شـده  ) 1380(،کریم زاده )1375(، باقري)1990(،مارش و والکرودبو)1999(مارش

  .است

شناختی بسیار مورد بحث قرار خودپنداره و پیشرفت تحصیلی در ادبیات روان ۀرابط

تـا   4/0ه و پیشرفت تحصیلی همبسـتگی  تعدادي از مطالعات بین خودپندار. گرفته است

بــروك اور(.انــدنشــان دادهرا  6/0
1
، پاســاالکوا1981،

2
؛ بــه نقــل از اســکالویک، 1982، 

سـه احتمـاالً خودپنـداره مثبـت     رسد کـه خـوب بـودن در مدر   می اغلب به نظر). 1996

بتـی دارنـد، دربـاره خـود و     دهد و آنهـایی کـه خودپنـداره مث   می آموز را پرورشدانش

 شان احساس بهتري دارنـد، در نتیجـه در تکـالیف آموزشـگاهی بهتـر عمـل      هايواناییت

  ).1991مارش، (کنندمی

بـا عملکـرد    خودپنـدارة تحصـیلی  ارتبـاط   ۀبسیاري از تحقیقات انجام شده در زمین

ري(تحصیلی 
3

و همکاران، هیمن
4
افـراد بـا    خودپندارة تحصـیلی نشان دادند که ) 1990،

  ). 1375باقري، (آنان ارتباط مستقیم دارد تحصیلی هايتوانایی

، عملکرد ریاضی خودپندارة ریاضیهاي این پژوهش نشان داد با کاهش نمرات یافته

، یکـی از پـیش بینـی    )Beta= 14/0( خودپندارة ریاضـی همچنین . شودمی دچار افت

                                                                                                                              
1. Brook over
2. Passalacqua
3. Rey
4. Heyman 
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تحقیقـات انجـام شـده در زمینـه ارتبـاط     .کننده هاي اصلی افت تحصیلی ریاضـی بـود  

افـراد بـا    خودپندارة ریاضیبا افت تحصیلی ریاضی حاکی هستند که  خودپندارة ریاضی

و ادراك ). 1996؛ پاجارس ،1376کامکار، (ریاضی آنان ارتباط مستقیم دارد  هايتوانایی

و دبـو،  مارش، والکر(مرتبط با عملکرد ریاضی است ) خودپندارة ریاضی(خود ریاضی 

  ).1380؛ کریم زاده ،1991

سنین مختلـف نشـان داده اسـت کـه پیشـرفت ریاضـی بـا         آموزاندانشقیقات با تح

مطالعـات اریکـان، مـک    ). 1990مـارش،  (بیشترین همبستگی را دارد خودپندارة ریاضی

کریس، الپوینته
1

قـوي بـراي    ةکننـد بینـی پـیش  خودپندارة ریاضـی نشان داد که ) 2005(

مولر  در تحقیقات .پیشرفت ریاضی است
2

بـا   خودپندارة ریاضـی نیز ) 1977(و همکاران

  . ارتباط داشت پیشرفت ریاضی

 ۀبـا اسـتفاده از داده هـاي سـومین مطالعـ     )1384(پهلوان صادق و همکـاران  ۀمطالع

و نگرش به ریاضـی اثـرات    خودپندارة ریاضینشان داد که ) 2003تیمز،(جهانی ریاضی

همچنـین رائـو  . داردآمـوزان دانـش مستقیم و غیر مستقیم زیادي بر پیشرفت ریاضی 
3
و  

خودپنـدارة  نشان دادند که عملکرد ریاضی توسط پیشرفت تحصیلی و ) 2000(همکاران

  .شودمی ریاضی پیش بینی تحصیلی

در تحقیقـات خـود دریافتنـد کـه     ) 1985(مارش و شولسون ، استنتون)1984(بایرن 

رفت ریاضیات به عنوان مثال پیش. یک ارتباط قوي بین ساختارهاي تحصیلی وجود دارد

  ). 1380کریم زاده، (دارد » خودپندارة ریاضی«با  یک ارتباط قوي 

پاجارس
4

شـان  هايهاي اشخاص درباره توانایینشان داده است که قضاوت) 1996(

 کننده توانایی واقعی افراد براي حل مسئله ریاضـی بینینسبت به حل مسئله ریاضی پیش

مثـل اضـطراب   (را هـا  ات سایر پیش بینی کننـده یرتأثها باشد و همچنین این قضاوتمی

تواند توانایی ذهنی عمومی را می کارآمدي ریاضیخود. نمایدمی تعدیل) ریاضی و غیره

                                                                                                                              
1. Ericikan & McCreith And Lapointe
2. Muller
3. Rao
4. pajares
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مطالعه مارتین و دباس. همانند حل مسئله ریاضی پیش بینی کند
1

حـاکی اسـت   ) 1998(

گیـزش و پیشـرفت   باال سطوح باالي ان خودپندارة تحصیلیباال و  خودپندارة ریاضیکه 

  . کندمی ریاضی را پیش بینی

در تحقیقـی نشـان داد کـه خودکارآمـدي ادراك شـده یکـی از       ) 1981-83(شانک 

همچنین به این نتیجه . شودمی مهمترین عواملی است که منجر به پیشرفت در ریاضیات

 رسیده است که باورهاي خود کارآمـدي بـاال درگیـري و اشـتغال بـه تکلیـف را حفـظ       

 تر منجـر از طرف دیگر احساس خود کارآمدي پایین به پشتکار و پیشرفت پایین. ندکمی

  ). 1996پاجارس و همکاران ، (شود می

تـالش   خودپندارة ریاضی، خودپندارة تحصیلیدر این پژوهش در مجموع وضعیت 

، خودپنـدارة تحصـیلی  و کوشش دختران باالتر از پسران و حد متوسط بود اما وضعیت 

نتـایج پـژوهش   . ، تالش و کوشش پسران کمتر از حـد متوسـط بـود   ة ریاضیخودپندار

قنبرزاده علمداري نشان داد دختران و پسران در اکثر متغیرهـا ، یعنـی نگـرش ریاضـی،     

کارآمدي شخصی تصوري ریاضـی و انتظـار عملکـرد ریاضـی و عملکـرد ریاضـی بـا        

تمامی متغیرها فوق بیشتر  دارند و میانگین نمرات دختران در داريمعنییکدیگر تفاوت 

همچنین باورهاي کارآمدي شخصی تصـوري ریاضـی بوسـیله متغیرهـا     . از پسران است

محمــد (شـود مـی  عملکـرد ریاضـی، اعتمــاد بـه خـود و عملکــرد ریاضـی پـیش بینــی      

  ). 1382یاري،

خودپنـدارة  ، خودپنـدارة تحصـیلی  هاي پژوهش حاضـر نشـانگر آن اسـت کـه     یافته

ر ریاضی، استفاد از تک ماده در درس ریاضـی، معـدل پـایین در    ، تجدید شدن دریاضی

در درس ریاضی بـا افـت تحصـیلی در     آموزاندانشپنجم ابتدایی، تالش و کوشش کم 

هـاي پـژوهش بـراي دسـت انـدرکاران تعلـیم و       تلویح یافته. درس ریاضی همراه است

. ریاضی اسـت  تربیت، توجه به نقش این عوامل در پیشگیري از افت تحصیلی در درس

هـاي  براي بهبود پیشرفت در درس ریاضی باید به نقش عوامل فوق توجه کـرد و روش 

ریاضی تا زمانی کـه بـه   . آموزش ریاضی را در مسیر ایجاد عالقه به این درس سوق داد

                                                                                                                              
1. Martin & Debus
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کنـد، عالقـه و تالشـی را     کننـده  جلـوه  صورت درسی رنج آور، کسـالت بـار و ناکـام   

به همین دلیل تـدریس  . شودمی منجر آموزاندانشو اجتناب انگیزد و به اضطراب برنمی

هـایی  این درس باید از حالت خشک و غیر منعطف و منحصر بـه سـخنرانی، بـه روش   

هـاي  ویژه در نخستین ساله ب. متنوع و متناسب با سبک یادگیري فراگیرندگان تغییر یابد

درك مفـاهیم انتزاعـی    اي عینی براي تفکر ریاضی وآموزش رسمی که پی ریزي شالوده

در رابطه با توانایی ریاضـی بایـد درسـت     آموزاندانشخودپنداره . آن اهمیتی ویژه دارد

براسـاس   آمـوز دانـش این مسئله حائز اهمیت است کـه   آموزاندانشچه در مورد . باشد

شـود کـه   می به دبیران محترم توصیه. اش را تشکیل دهدتوانایی واقعی خود، خودپنداره

ایـن مهـم   . حرکـت نماینـد   آموزاندانشت افزایش خود پنداره تحصیلی ریاضی در جه

مستلزم کوششی نظامدار و هدفمند از سوي نظام تعلیم و تربیت جامعه در جهت ایجـاد  

  . تحول در کتاب هاي آموزشی ریاضی و روشهاي تدریس ریاضی است
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