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پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی و تأثیر
آموزش آن بر حل مسائل ریاضی دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی انجام
شده است .عالوه براهمیت موضوعی درس ریاضی ،ضعف اساسی دانش آموزان در این
درس و تأثیر راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی در پیشرفت تحصیلی ،پرداختن به این
موضوع را ضرورت میبخشد .با توجه به موضوع و هدف پژوهش حاضر ،برای دستیابی به
اطالعات مورد نیاز دو مطالعه در قالب دو روش علی ـ مقایسه ای و طرح مصالحهای انجام
شده است .جامعه آماری تحقیق حاضر دانش آموزان دختر و پسر پایه اول مقطع متوسطه
استان آذربایجان شرقی بوده است .در مطالعه اول تحقیق حاضر از روش نمونه گیری
خوشه ای و در مطالعه دوم از روش هدفمند استفاده شده است .در مطالعه اول  172نفر و
در مطالعه دوم  85نفر در تحقیق شرکت داده شدند .در این پژوهش به منظور سنجش
متغیرها از دو ابزار آزمونهای موازی ریاضی و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری
( )MSLQاستفاده شده است .داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل شدهاند.
آزمونهای تحلیل واریانس یک راهه ،توکی و  tمستقل برای تحلیل داده ها در سطح
استنباطی محاسبه شده اند .از یافته های پژوهش حاضر می توان چنین استنباط کرد که اوالً
دانش آموزان قوی از نظر ریاضی دارای مهارتهای یادگیری خود-تنظیمی باالتر هستند و
بهتر از دانش آموزان دیگر از رفتارهای خود-نظارتی و انگیزشی برای فائق آمدن بر
دشواریها سود می جویند .ثانیاً آموزش راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی در بهبود عملکرد
دانش آموزان ضعیف اثر گذار است و باید به طور جدی مورد توجه مربیان و دبیران
ریاضی قرار بگیرد.
کلید واژه ها :راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی ،حل مسائل ریاضی ،دانش آموزان
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مقدمه
در عصری که تفکر و انسجام بخشیدن به آن به منزلة شاه کلیدی برای گشودن گنجینة شگفتی
برانگیز دانش و معرفت محسوب می شود ،بدیهی است که ضرورت تفکر و پرورش فرآیندهای
پیچیده آن بر هیچ اجتماعی پوشیده نیست .یکی از رایج ترین شکلهای تفکر که تقویت و
شکوفاسازی آن از مهمترین رسالتهای آموزش و پرورش است ،حل مسئله است .حل مسئله در
واقع عالی ترین نوع تفکر انسان است و برجسته ترین و نظام یافته ترین آن در دانش ریاضیات
مرتبط با آن ،تفکر و ذهن انسان را نظم و انسجام می بخشد.
امروزه لزوم بیش از پیش توجه به مباحث ریاضی و شیوههای ورزیده سازی ذهن ریاضی در
دانش آموزان ،سبب انجام پژوهشهای بسیار شده است .در این میان فرآیندهای آموزش و یادگیری
ریاضی از پویاترین حوزه های مطالعاتی در این زمینه شمرده می شوند .یکی از مفاهیمی که نه تنها
در فراگیری ریاضی ،بلکه در یادگیری همة مهارتها و علومی که مستلزم طی مسیری موسوم به
«فرآیند یادگیری »1هستند ،مطرح شده ،یادگیری خود -تنظیمی 3است.
زیمرمن 4واضع «مدل شناختی ـ اجتماعی خود-تنظیمی »8که از نظریة شناختی ـ اجتماعی
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بندورا 7تأثیر پذیرفته است ،خود-تنظیمی را مشارکت فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری افراد در
فرآیند یادگیری خود تعریف می کند .او معتقد است که افراد تفکر ،هیجان و رفتارهایشان را از راه
خود-نظم بخشی کنترل می کنند و به این ترتیب به اکتساب دانش نایل می آیند (افروز و همکاران،
 .)2356مفهوم یادگیری خود-تنظیمی فرآیند فعالی است که طی آن دانش آموز با تعیین اهدافی که
یادگیری او را جهت می دهد ،در تالش است تا شناختها ،انگیزش و رفتارهای خود را برای
دستیابی به اهداف مذکور ،نظارت ،تنظیم و کنترل کند (لنز و وانستین کیست1005 ،5؛ به نقل از
وال 1و همکاران .)1001 ،این مفهوم یادگیرندگانی را توصیف می کند که مهارت -محورند و تمایل
بسیار به فهم بهتر فرآیندهای یادگیری خود دارند ( زیمرمن2110 ،؛ به نقل از شو.)1005 ،20
1. Eysenck
2. Learning process
)3. Self-regulated learning (SRL
4. Zimmerman
5. Social- Cognitive Model of Self-Regulation
6. Social-Cognitive Theory
7. Bandura
8. Lens &Vansteenkiste
9. Valle
10. Xu
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پنتریچ )2110( 2از صاحب نظران مطرح در یادگیری خود-تنظیمی و طراح مدل «چارچوب
کلی برای یادگیری خود-تنظیمی »1یادگیری خود-تنظیمی را دارای سه مؤلفه اساسی می داند .مؤلفه
اول یادگیری خود-تنظیمی آن دسته از راهبردهای شناختی است که دانش آموزان برای یادگیری،
یادآوری و درک مطلب درسی ازآنها استفاده می کنند .مؤلفه دوم یادگیری خود-تنظیمی آن دسته از
راهبردهای فراشناختی را در بر میگیرد که دانش آموزان برای طرح ریزی ،نظارت و اصالح
شناخت خود به کار می برند .مؤلفه سوم یادگیری خود-تنظیمی شامل مدیریت کردن تکالیف
به اعتقاد چن )1001( 3راهبردهای متعدد دخیل در یادگیری خود-تنظیمی به چهار دسته اصلی
تقسیم میشوند .دسته نخست از راهبردهای فراشناختی تشکیل میشود که مهمترین جنبه یادگیری
خود-تنظیمی هستند .این راهبردها به دانش آموزان کمک می کنند تا توجه خود را بر مطلب
متمرکز کنند و میان عملکرد مؤثر و غیر مؤثر تفاوت قائل شوند .دسته دوم راهبردهای مدیریت
محیط فیزیکی و اجتماعی را در بر می گیرد .این راهبردها شامل مدیریت محیط مطالعه (مانند
انتخاب یک محیط ساکت و آرام) و جستجوی کمک از سوی دیگران است .دسته سوم از
راهبردهای یادگیری مربوط به مدیریت زمان است که دربرگیرنده برنامهریزی و تعیین جدول زمانی
برای مطالعه است .دسته چهارم راهبردهای تنظیم تالش است که شامل مقاومت دانش آموز در
انجام دادن فعالیتهای دشوار و خسته کننده است.
یادگیری خود-تنظیمی دارای بار ارزشی بسیار است ،زیرا بر چگونگی تعیین اهداف و
راهبردهای یادگیری از سوی خود فرد و چگونگی درک او از وظایف محوله و کیفیت یادگیری
حاصل شده می پردازد (پاریس و وینوگرد .)1002 ،4بوکارتز )2111( 8معتقد است که یادگیری
خود-تنظیمی به معنای توانمندی در ایجاد نگرشها ،مهارتها و دانشهایی است که میتواند از یک
بافت یادگیری به بافتهای دیگر و از یک موقعیت یادگیری که اطالعات در آن کسب شده است به
موقعیتهای کاری و واقعی منتقل شود .از دید پژوهشگران شناختی ـ اجتماعی خود-تنظیمی تعاملی
همزمان ،میان فرد ،رفتار و محیط و فرآیندی چرخه ای است (سانگر و تکایا.)1006 ،6

1. Pintrich
2. General framework for self-regulation learning
3. Chen
4. Paris & Winogred
5. Boakaerts
6. Sungur &Tekkeya
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پنتریچ در مطالعهای با همکاری دی گروت ،)2110(2به این نتیجه رسیده است که دانشآموزانی
که از لحاظ شناختی در تکالیف خود درگیر میشوند ،عملکردشان بهتر از آنهایی است که تمایل به
استفاده از این راهبردها ندارند .پنتریچ و دی گروت باور دارند که استفاده از راهبردهای فراشناختی
و پایداری در انجام دادن تکالیف ،بهترین پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان
محسوب میشود .پوردی و هاتی )2116( 1در پژوهش خود نشان دادهاند ،دانشآموزان دوره
متوسطه که دارای عملکرد تحصیلی باالیی هستند ،در استفاده از راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی
( ،)2116میلر و همکاران ( ،)2116پاجارس و گراهام ،)2111( 8جملگی حکایت از آن دارد که
گزارش دانش آموزان مبنی بر استفاده از راهبردهای یادگیری عمیق در مقایسه با یادگیری سطحی و
پایداری در انجام دادن تکالیف ،با عملکرد تحصیلی مطلوب تر همراه است.
مطالعات متخصصان آموزش ریاضی مانند شوئنفلد ،)2158( 6مونتاگو )2111( 7و کای
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( ،)2115حکایت از آن دارد که الزمه موفقیت و کسب تبحر در حل مسائل ریاضی ،عالوه بر
اکتساب اصول و مفاهیم ریاضیات ،مجهز بودن به راهبردهای شناختی و فراشناختی یا همان
راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی است .استیونس 1و همکاران ( )1004با مطالعه دو گروه از
دانش آموزان قفقازی و اسپانیولی که توانایی کلی ریاضی آنها کنترل شده بود ،مالحظه کردند که
تفاوت پایدار در عملکرد آزمودنیها را می توان با سطح باالی خود-کارآمدی ریاضی در آنها مرتبط
دانست .آیدا و وان )1001( 20نیز در مسیری همسو با متون پژوهشی موجود دریافتند ،دانشآموزانی
که تالش بسیار برای فراگیری ریاضیات و تکالیف آن می کنند از سطوح باالی خود-کارآمدی و
انگیزش برخوردار هستند.
افزون بر این ،در مطالعات کشورمان هم به بررسی و تبیین روابط میان باورهای انگیزشی و
راهبردهای یادگیری خود -تنظیمی با پیشرفت تحصیلی و حل مسائل ریاضی پرداخته شده است.
حجازی و نقش ( )2356با بررسی رابطه میان خود-کارآمدی ریاضی ،راهبردهای خود-تنظیمی
1. De Groot
2. Purdie & Hatti
3. Martinez-Pons
4.Greene & Miller
5. Pajares & Graham
6. Schoenfeld
7. Montague
8. Chi
9. Stevens
10. Aida & Wan
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یادگیری و سودمندی ادراک شده با پیشرفت ریاضی ،به ارتباط معناداری دست یافتند .خادمی و
نوشادی ( )2358نشان دادند که جهتگیری هدف و خود-تنظیمی یادگیری میتوانند به خوبی
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را پیش بینی کنند .یافتههای حاصل از مطالعه صمدی ()2353
حکایت از آن دارد که راهبردهای خود-تنظیمی در حل مسائل معمولی ریاضی نقش قابل توجهی
ندارند ،در حالی که این راهبردها نقشی مؤثر در حل مسائل غیر معمول ایفا میکنند .کجباف،
مولوی و شیرازی تهرانی ( )2351رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی را با
کارآمدی و اضطراب امتحان بهترین پیش بینی کننـدگان عملکرد تحصــیلی محسـوب میشوند.
یافتههای البرزی و سامانی ( )2357نیز حاکی از آن است که دانش آموزان باهوش و موفقتر بیشتر
از دانشآموزان دیگر از راهبردهای خود-تنظیمی برای یادگیری استفاده میکنند.
عالوه بر ای ن ،تحقیقاتی نیز پیرامون مقایسه عملکرد دانش آموزان ایرانی با دانش آموزان سایر
کشورها در درس ریاضی صورت پذیرفته است که ضرورت انجام مطالعه حاضر و مطالعاتی دیگر
در این زمینه را توجیه می کند .نتایج و یافتههای «سومین مطالعه بین المللی ریاضیات و علوم »2که
زیر نظر انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در سال تحصیلی  2373-74در ایران
صورت گرفته ،نشان داده است که دانشآموزان ایرانی در درس ریاضیات پایه دوم و سوم راهنمایی
از میان  42کشور شرکت کننده به ترتیب رتبه های  37و  35را کسب نمودهاند (کیامنش و نوری،
2376؛ به نقل از کمالی زارچ و همکاران .)2358 ،همچنین در مطالعة «تیمزـ آر »1در سال
تحصیلی 2377-75نیز از میان  35کشور شرکت کننده ،دانش آموزان ایرانی رتبه  33را احراز
نمودهاند (کیامنش و خیریه2371 ،؛ به نقل از همان منبع) .نتایج مذکور نشان میدهد که دانش-
آموزان ایرانی در مقایسه با دانشآموزان سایر کشورها ،عملکردی مطلوب در درس ریاضی
نداشتهاند.
با توجه به نتایج تحقیقات انجام یافته ،پرسش این است که ،آیا میان دانش آموزانی که از نظر
حل مسائل ریاضی تبحر دارند و دانش آموزانی که از مهارت اندکی در حل مسائل ریاضی
برخوردارند ،از نظر میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی ،تفاوتی وجود دارد؟

)1. Third International Mathematics and Science Study (TIMSS
2. TIMSS-R
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همچنین آیا با آموزش راهبردهای خود-تنظیمی میتوانیم مهارتهای مرتبط با حل مسائل ریاضی در
دانشآموزان را افزایش دهیم؟
در این تحقیق سعی شده است با مقایسه راهبردهای خود-تنظیمی میان دانشآموزان قوی،
متوسط و ضعیف در حل مسائل ریاضی و همچنین با آموزش راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی و
تحلیل نتایج حاصل از این آموزش بر افزایش مهارت حل مسائل ریاضی دانشآموزان به پرسشهای
مطرح شده پاسخ دهیم.
با توجه به موضوع و هدف پژوهش حاضر ،برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز دو مطالعه در
قالب دو روش علی ـ مقایسهای و طرح مصالحهای انجام شده است .در مطالعه اول با بهره گیری از
پرسشنامه و روش علی -مقایسهای ،راهبردهای یادگیری خود-تنطیمی درگروههای هدف بررسی
شده است .در مطالعه دوم ،تأثیر آموزش راهبردهای مذکور روی منتخبی از دانش آموزان در قالب
طرح مصالحهای مورد بررسی قرار گرفته است.
جامعه آماري
جامعه آماری تحقیق حاضر دانشآموزان دختر و پسر پایه اول مقطع متوسطه استان آذربایجان
شرقی در سال تحصیلی  10-51است.
انتخاب دانشآموزان پایه اول دبیرستان به این دلیل است که نمرات ریاضی دانشآموزان در این
پایه از دامنهای گستردهتر نسبت به پایههای باالتر برخوردار است و لذا تفکیک دانشآموزان به
گروههای قوی ،متوسط و ضعیف از نظر حل مسائل ریاضی ،دقیقتر انجام میگیرد.
روش نمونه گیري و حجم نمونه
در مطالعه اول تحقیق حاضر از روش نمونه گیری خوشهای استفاده شده است .در این مرحله
از مناطق برخوردار و کم برخوردار به تصادف  1دبیرستان دخترانه و  1دبیرستان پسرانه انتخاب
شده و دانشآموزان آن کالسها در تحقیق شرکت داده شدهاند .افراد منتخب بر اساس امتیازات دوره
راهنمایی خود در درس ریاضی به سه گروه ضعیف ،متوسط و قوی تقسیم شدند .دانش آموزانی که
نمرات آنها بین  26و  23بود در گروه متوسط ،دانش آموزانی که نمرات آنها باالی  26بود قوی و
در نهایت افرادی که نمرات آنها زیر  23بود به عنوان گروه ضعیف طبقه بندی شدند.
در مطالعه دوم پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد .دلیل استفاده از این روش فعالیت
گسترده و زمان گیری بود که هر فرد و هر مدرسه با محققان همکاری نمی کرد .با توجه به
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روشهای تعیین حجم نمونه در پژوهشهای غیرآزمایشی ،تعداد نمونه مورد نیاز در این پژوهش با
استفاده از فرمول زیر بدست آمده است:

z 2 pq
d2
n=) 1/851 ×0/18( /0/05 1=160
n

بنابراین در مطالعه حاضر 160 ،نفر به عنوان حداقل نمونه تعیین شدند که در نهایت  110نفر
از  110پرسشنامة توزیع شده 21پرسشنامه قابل استفاده نبودند که در نتیجه نمونه مورد بررسی
به  172نفر کاهش یافت .استفاده از تعداد مذکور با توجه به شرایط مدارس و در مقایسه با
تحقیقات دیگر ]مانند کجباف و همکاران( )2351نمونه ای به حجم  210نفر را مطالعه کرده اند[،
قابل قبول به نظر می رسد.
سادهترین راه برای تعیین حجم نمونههای آزمایشی و مصالحهای استفاده از جدول کوهن
( )2156است .برای دو گروه مورد مطالعه ،با انتخاب حجم اثر  0/8اگر تعداد آزمودنی  10نفر باشد
توان آزمون برابر با  0/13خواهد شد .لذا حداقل حجم نمونه در هر گروه  11آزمودنی در نظر
گرفته شد تا بدین ترتیب توان آزمون باالتر از  0/13به دست آید (سرمد و همکاران .)2354 ،در
روش آزمایشی حداقل  28نفر آزمودنی برای هر گروه پیشنهاد شده است (دالور .)2358 ،در مطالعه
دوم بر همین اساس  85دانش آموز مورد مطالعه قرار گرفتند .از این  85دانش آموز11 ،نفر در قالب
گروه آزمایش ( 28نفر پسر و  24نفر دختر) و  11نفر در قالب گروه کنترل ( 26نفر پسر و  23نفر
دختر) مطالعه شدند.
ابزارهاي سنجش
آزمونهاي موازي رياضي
به منظور ارزیابی مهارتهای حل مسئله دانش آموزان از آزمونهای هماهنگ ریاضی که به
صورت کشوری اجرا می شود استفاده شده است .این آزمونها که از  10سؤال استاندارد چهارگزینه-
ای تشکیل شده اند در دو نوبت و به تاریخهای  25مهر ماه و  30آذر ماه  2351اجرا شدند .نمرات
آزمودنیها از  200بوده است و پاسخهای نادرست از نمره منفی برخوردار بودند.
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پرسشنامه راهبردهاي انگیزشي براي يادگیري

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری 1دارای  44ماده است که پنتریچ و دی گروت در

قالب دو مقیاس باورهای انگیزشی ( 11ماده) و راهبردهای یادگیری خود -تنظیمی ( 11ماده)
تدوین کرده اند (پنتریچ و همکاران .)2112 ،مقیاس باورهای انگیزشی از سه خرده مقیاس خود-
کارآمدی ،ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان تشکیل شده است .مقیاس یادگیری خود-
تنظیمی دارای سه خرده مقیاس استفاده از مهارتهای شناختی سطح باال ،استفاده از مهارتهای
گروهی قابل اجراست .در این پرسشنامه آزمودنی پاسخهای خود را روی یک مقیاس  7درجه ای
رتبه بندی می کند و اعداد  2تا  7بیانگر میزان موافقت فرد با محتوای هر گویه است .عدد  7به
معنای کامالً موافق و عدد  2به معنای کامالً مخالف است .از نظر نمره گذاری در بعضی از سؤاالت
نمره معکوس وجود دارد .بررسیهای پنتریچ و دی گروت برای تعیین پایایی و روایی

MSLQ

حکایت از مختصات فنی مطلوب آن دارد (پنتریچ و همکاران .)2112 ،این آزمون در پژوهشهای
حسینی نسب ( ،)2371البرزی و سامانی ( )2357به کار برده شده که از ویژگیهای روانسنجی
رضایت بخشی برخوردار بوده است.
پنتریچ و دی گروت ( )2110نشان دادند که قابلیت پایایی برای عوامل سه گانه باورهای
انگیزشی ،یعنی خود-کارآمدی ،ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان ،به ترتیب 0/57 ،0/51و
 0/78و برای دو عامل مقیاس راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی ،یعنی راهبردهای شناختی و
فراشناختی به ترتیب  0/53و  0/74است (کجباف و همکاران.)2351 ،
در مطالعه حسینی نسب ( )2371ضرایب آلفای کرونباخ برای خود-کارآمدی ،ارزش گذاری
درونی ،اضطراب امتحان ،راهبردهای شناختی و فراشناختی به ترتیب  0/64 ،0/77 ،0/42 ،0/65و
 0/65به دست آمد .البرزی و سامانی نیز ( )2357که برای به دست آوردن پایایی MSLQاز روش
بازآزمایی بهره گرفتند ،ضریب پایایی  0/76را برای این آزمون گزارش کرده اند.
شیوه اجرا
در مطالعه اول این طرح آزمودنیها بر اساس امتیازات دوره راهنمایی خود در درس ریاضی به
سه گروه ضعیف ،متوسط و قوی تقسیم شدند .در مطالعه اول ،پرسشنامه راهبردهای خود-تنظیمی
برای یادگیری ( )MSLQبه اجرا در آمد .در مطالعه دوم ،با توجه به آشنایی محققان با جو مدارس
)1. Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ
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و با در نظر گرفتن میزان همکاری آنها ،چهار مدرسه که شرایط آزمایشی و ارائه بسته آموزشی به
دانش آموزان منتخب را پذیرفته بودند ،به عنوان مدارس هدف برای برگزاری دوره و انجام دادن
مطالعه دوم پژوهش انتخاب شدند.
در مطالعه دوم با استفاده از نمرات سه ساله ریاضی در دوره راهنمایی ،افرادی که میانگین
نمرات آنها کمتر از نمره  23بود ،به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و بر اساس نمرات هوش به دو
گروه همتا تقسیم شدند .نمرات هوش آزمودنیها با توجه به نتایج تست هوشی ریون که قبالً از
افراد ،برای تعیین اینکه کدام گروه را در معرض آموزش قرار دهیم و کدام یک را به عنوان گروه
کنترل مطالعه کنیم ،از روش قرعه کشی استفاده شد .بدین ترتیب به قید قرعه دو گروه آزمایش و
کنترل مشخص شد .بعد از مشخص شدن گروهها ،ابتدا پیشآزمون ریاضی برای هر دو گروه اجرا
شد .سپس در شرایطی که دانش آموزان گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرده بودند ،دانش-
آموزان گروه آزمایش هشت جلسه در زمینة یادگیری خود-تنظیمی آموزش دریافت کردند.
موضوعاتی مانند معرفی ابعاد خود-تنظیمی یادگیری؛ انتخاب هدف و اهمیت آن؛ تقسیم بندی
اهداف از نظر زمانی؛ اولویت بندی اهداف؛ شناسایی عوامل تسریع کننده و بازدارنده نیل به اهداف؛
مدیریت زمان و نقش آن در پیشرفت؛ پیش نیازهای مدیریت زمان؛ اولویت بندی فعالیتها بر اساس
جدول دو بعدی اهمیت و فوریت؛ عوامل اتالف کننده زمان؛ مدیریت مکان و منابع مطالعه؛ نحوه
کمک طلبی از دیگران در یادگیری مباحث ریاضی؛ ابعاد انگیزشی مطالعه و روشهای مطالعه و
یادگیری مباحث ریاضی ،در جلسات آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند .پس از اتمام
جلسات آموزشی ،پسآزمون ریاضی برای هر دو گروه مورد مطالعه به اجرا در آمد.
یافته ها
نتايج حاصل از مطالعه اول
نتایج توصیفی حاصل از اجرای پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری به تفکیک خرده-
مقیاسهای آن در جدول شماره  2آمده است.
جدول شماره  .1میانگین و (انحراف استاندارد) نمرات دانش آموزان در خرده مقیاسهاي MSLQ
خرده مقیاس
گروه

خود -کارآمدي

ارزش گذاري

اضطراب

راهبردهاي

راهبردهاي

دروني

امتحان

فراشناختي

شناختي

خود-تنظیمي

قوي

دختر ( 11نفر)

(31/1 )8/6

(81/2 )1/3

(27/2 )7

(87/1 )5

(36 )8/3

(30/8 )7/1

پسر ( 11نفر)

(40/3 )8/6

(60/3 )7/4

(24/5 )6/4

(88/1 )5/8

(33/7 )8/5

(15/7 )6/3

کل ( 11نفر)

(31/7 )8/6

(81/6 )5/8

(26/2 )6/5

(86/3 )5/3

(38 )8/6

(11/7 )6/5
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متوسط
ضعیف

دختر ( 11نفر)

(36/5 )6/2

(87/5 )5/5

(25/3 )6/4

(83/1 )5/4

(36 )8/3

(17 )6/1

پسر ( 11نفر)

(36/3 )7/4

(86/3 )1/8

(26/5 )6/5

(84/3 )5/1

(31 )6/2

(15/5 )6/8

کل ( 11نفر)

(36/8 )6/7

(87 )1/2

(27/6 )6/6

(84/2 )5/6

(34 )6

(15 )6/5

دختر ( 11نفر)

(31/1 )6/7

(81/5 )5/5

(27/4 )8/7

(46/4 )1/1

(11/7 )7/3

(16/2 )6/7

پسر ( 11نفر)

(31/6 )5/8

(81/1 )20/1

(28/5 )8/3

(45 )1/6

(11/7 )5/5

(16/2 )6/5

کل ( 11نفر)

(31/5 )7/8

(81/5 )1/3

(26/7 )8/6

(47 )1/7

(11/7 )7/1

(16/2 )6/7

در جدول شماره  1نتایج حاصل از مقایسه سه گروه مورد مطالعه در خرده مقیاسهای

MSLQ

آورده شده است.
خرده مقیاسها
خود -کارآمدي

ارزش گذاري
دروني

اضطراب امتحان

راهبردهاي
فراشناختي
راهبردهاي
شناختي

خود-تنظیمي

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

بین گروه

1246/8

1

2073/17

درون گروه

22733/21

165

43/75

کل

23571/74

170

بین گروه

1076/1

1

2035/48

درون گروه

12687/5

165

50/52

کل

13734/7

170

بین گروه

206/44

1

83/11

درون گروه

20104/3

165

40/65

کل

22020/7

170

بین گروه

4217/56

1

1063/1

درون گروه

12051/16

165

75/61

کل

18127/21

170

بین گروه

2371/22

1

656/2

درون گروه

22437/68

165

41/65

کل

21501/76

170

بین گروه

877/60

1

155/5

درون گروه

21382/3

165

46/05

کل

21115/1

170

F

P

14/8

0/000

21/58

2/32

16/13

26/07

6/17

0/000

0/171

0/000

0/000

0/001

بر اساس جدول فوق در مورد خرده مقیاس خود -کارآمدی با توجه به اینکه  p>0/002و
 F)170( =14/8به دست آمده است ،بنابر این نتیجه می شود که میانگین میزان خود -کارآمدی سه
گروه از تفاوتی معنادار برخوردار است .بر اساس نتایج آزمون توکی ،میان میزان خود -کارآمدی
سه گروه به صورت دو به دو تفاوت معنادار وجود دارد .به عبارت دیگر میزان خود ـ کارآمدی
گروه قوی به گونهای معنادار از گروه متوسط و ضعیف بیشتر است.
مقایسه دانش آموزان در خرده مقیاس ارزش گذاری درونی با توجه  p>0/002و
 F)170(=21/58نشان می دهد که میانگین میزان ارزش گذاری درونی سه گروه از تفاوتی معنادار
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برخوردار است .بر اساس نتایج آزمون توکی ،میان میزان ارزش گذاری درونی گروه قوی و ضعیف
با  p=0/000و گروه متوسط و ضعیف با  p=0/006تفاوت معنادار وجود دارد .تفاوت گروه
متوسط و قوی از نظر میزان ارزش گذاری درونی با  p=0/215معنادار نیست .جدول شماره 1
حکایت از عدم تفاوت میزان اضطراب امتحان در سه گروه دارد.
نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی سه گروه
مورد مطالعه ،نشان میدهد ،با توجه به اینکه p>0/002و F)170(=16/13به دست آمده است،
براساس نتایج آزمون توکی ،میان میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی گروه قوی و ضعیف با
 p=0/000و گروه متوسط و ضعیف با  p=0/000تفاوت معنادار وجود دارد .تفاوت گروه متوسط
و قوی از نظر میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی با  p=0/113معنادار به دست نیامده است.
مقایسه میزان استفاده از راهبردهای شناختی سه گروه مورد مطالعه حاکی از آن است ،با توجه
به  p>0/002و  ،F)170(=26/07میانگین میزان استفاده از راهبردهای شناختی سه گروه از تفاوتی
معنادار برخوردار است .بر اساس نتایج آزمون توکی ،میان میزان استفاده از راهبردهای شناختی
گروه قوی و ضعیف با  p=0/000و متوسط و ضعیف با  p=0/000تفاوت معنادار وجود دارد.
تفاوت گروه متوسط و قوی از نظر میزان استفاده از راهبردهای شناختی با  p=0/861معنادار نیست.
نتایج تحلیل واریانس یک راهه دربارة میزان خود-تنظیمی سه گروه مورد مطالعه ،باتوجه به
 p>0/008و  ،F)170(=6/17از تفاوت میانگین سه گروه حکایت می کند .بر اساس نتایج آزمون
توکی ،میان میزان خود-تنظیمی گروه قوی و ضعیف با  p=0/002تفاوت معنادار وجود دارد.
تفاوت گروه متوسط با گروههای قوی و ضعیف از نظر میزان خود-تنظیمی به ترتیب با p=0/253
و p=0/252معنادار نیست.
جدول شماره  .1مقايسه میانگین نمرات دانش آموزان دختر و پسر در خرده مقیاسهاي  ،MSLQبه تفکیک گروهها
قوي

گروه

ضعیف

متوسط

df

t

P

df

t

P

df

t

P

خود -کارآمدي

18

0/16

0/331

55

-0/31

0/748

51

-0/28

0/553

ارزش گذاري دروني

18

0/67

0/808

55

-0/75

0/436

51

0/04

0/166

اضطراب امتحان

18

-2/72

0/012

55

-2/07

0/157

51

-2/11

0/102

راهبردهاي فراشناختي

18

-2/12

0/115

55

0/130

0/525

51

0/71

0/472

راهبردهاي شناختي

18

-1

0/045

55

-3/15

0/002

51

0/03

0/178

خود-تنظیمي

18

-2/30

0/218

55

2/15

0/103

51

0/008

0/116

شاخص آماري
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در جدول شماره  ،3نمرات خرده مقیاسهای MSLQدختران و پسران سه گروه مورد مقایسه
قرار گرفتهاند.
نتايج حاصل از مطالعه دوم
نتایج تحلیل توصیفی نمرات آزمودنیهای پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل
در جدول شماره  4مشاهده می شود.
جدول شماره  .1میانگین و (انحراف استاندارد) حاصل از اجراي پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمايش و کنترل
آزمايش
آزمودني

پیش آزمون

پس آزمون

آزمودني

پیش آزمون

پس آزمون

دختر

(-1/35 )0/13

(21/24 )21/37

دختر

(2/61 )2/31

(1/86 )20/41

پسر

(-1/14 )2/86

(41/66 )46/04

پسر

(2/41 )0/17

(5/58 )27/66

کل

(-1/32 )2/17

(17/13 )37/04

کل

(2/88 )2/26

(6/03 )24/16

جدول شماره  .1میانگین و (انحراف استاندارد) مربوط به تفاضل نمرات پیش آزمون از پس آزمون و مقايسه نمرات حاصل در
دو گروه آزمايش و کنترل
مقايسه تفاضل نمرات در دو گروه

تفاضل نمرات پیش آزمون از پس آزمون
آزمودني

آزمايش

کنترل

اختالف میانگین

df

t

P

دختر

(24/81 )21/14

(0/18 )20/31

23/87

18

3/20

0/008

پسر

(44/12 )46/21

(7/38 )27/51

37/88

27/55

1/18

0/001

کل

(30/14 )37/05

(4/45 )28/01

18/78

37/01

3/46

0/002

بر اساس ارقام مندرج در جدول شماره  ،8نتیجه آزمون  tبرای مقایسه میانگین نمرات تفاضل
پیش آزمون از پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل با مقدار  t=3/46و  p=0/002در جهت
تأیید متفاوت بودن میانگین دو گروه قرار دارد و فرض یکسانی میانگینها رد میشود .بنابراین چنین
نتیجه می شود ،دوره آموزشی در بهبود نمرات ریاضی دانش آموزان تأثیر دارد و تفاوت مشاهده
شده میان نمرات گروه دریافت کننده دوره و گروهی که این دوره را نگذرانده اند ،تفاوتی واقعی و
ناشی از متغیر مستقل است .در جدول فوق مقایسه نمرات پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک
جنسیت آزمودنیها نیز آمده است.
بحث و نتیجهگیري
با توجه به اینکه امروزه در عصر انفجار اطالعات به سر می بریم و امکان انتقال دانش به شکل
سنتی آن ،یعنی به روش معلم -محور بسیار محدود است ،لذا نه تنها در حوزه آموزش ریاضی که
بلکه در تمام حوزه های یادگیری نیازمند افرادی خود -تنظیم گر هستیم .از آنجایی که درس
ریاضی در کشور ما در حکم یکی از دروس دشوار شناخته شده و بسیاری از آمار افت تحصیلی را
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به خود اختصاص داده است ،لذا توجه به شیوههای علمی یادگیری ،به ویژه یادگیری خود -تنظیمی
در آموزش و پژوهش این درس بسیار شایان توجه است .اگر چه در اغلب موارد سخن از دانش
آموزانی به میان می آید که به دلیل ضعف در یادگیری مسائل ریاضی برچسب ناتوانی یادگیری
دریافت میکنند ،اما در واقع موارد بسیاری وجود دارد که به نظر می رسد ،استفاده از عنوان ضعف
در تدریس ریاضی بهتر از برچسب ناتوانی در یادگیری ،واقعیت را بیان میکند.
نتایج پژوهش حاضر به خوبی بر تأثیر یادگیری خود-تنظیمی و راهبردهای آن بر توانمندی
دیگر نیز بر نقش یادگیری خود-تنظیمی و تأثیر پرورش آن بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری غنیتر
تأکید ورزیدهاند (به عنوان مثال :وال و همکاران1001 ،؛ سو1005 ،؛ پنتریچ2110 ،؛ کجباف ،مولوی
و شیرازی تهرانی2351 ،؛ حجازی و نقش2356 ،؛ خادمی و نوشادی2358 ،؛ البرزی و سامانی،
.)2357
در این پژوهش مقایسه میانگین میزان کارآیی دانش آموزان ضعیف ،متوسط و قوی نشان می-
دهد که دانش آموزان قوی میزان کارآیی باالتری نسبت به دو گروه دیگر دارند و گروه ضعیف به
گونهای معنادار از هر دو گروه کارآیی کمتری دارد .دختران و پسران در هر سه گروه از لحاظ متغیر
مذکور تفاوت معنادار با یکدیگر نشان ندادند .احساس کارآیی کمتر منجر به انگیزة پایینتر برای
یادگیری و عملکرد فرد می شود .از سویی نیز احساس کارآیی پایین از اعتماد به نفس دانش آموز
می کاهد و مانع از درگیری عمیق وی با تکالیف مربوطه می شود .مسلم است که چنین ضعفی از
جسارت دانش آموز برای حل مسئله کم می کند و در نتیجه به دریافت نمرات پایین و اجتناب از
حل مسائل منجر میشود.
حجازی و نقش ( )2356در بررسی ارتباط خود-کارآمدی ریاضی با پیشرفت تحصیلی در این
حوزه به نتایجی همسو با یافتههای پژوهش حاضر دست یافتهاند .در مطالعه یادشده ارتباطی معنادار
میان خود-کارآمدی و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی مشاهده شده است .این ارتباط در هر دو
جنس دختر و پسر معنادار بوده و پیش بینی کننده میزان پیشرفت ریاضی در آنها بوده است .یافته
اخیر با نتایج مطالعات کجباف ،مولوی و شیرازی تهرانی( )2351نیز همسوست .این محققان نشان
دادهاند ،خود-تنظیمی ،خود-کارآمدی و اضطراب امتحان بهترین پیشبینی کنندگان عملکرد
تحصیلی هستند.
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در چارچوب بررسی حاضر مقایسه میانگین میزان ارزشگذاری درونی سه گروه بر تفاوت آنها
داللت دارد .اختالف میانگین گروههای قوی و متوسط با گروه ضعیف گویای آن است که دانش-
آموزان گروه اخیر در یادگیری خود از ارزشگذاری درونی پایینتر برخوردارند و این موضوع
سبب ناتوانسازی خود در یادگیری به ویژه یادگیری ریاضی می شود .یافته مذکور همسو با این
بیان نظری زیمرمن ( )1002است که دانش آموزان موفق و خود-تنظیمگر به لحاظ انگیزشی و
ارزشگذاری فعالیتهای معطوف به یادگیری خود فعال هستند.
ارزشیابی شخصی یا خود -ارزیابی از تقویت بیرونی فراهم آمده از سوی دیگران بسیار نیرومندتر
است .یکی از فواید انگیزش درونی بنا به باور ریو ( ،1008ترجمه سید محمدی )2358 ،توانایی آن
در افزایش درک مفهوم به هنگام یادگیری است .در صورتی که انگیزش درونی باال باشد،
یادگیرندگان در نحوه تفکرشان انعطاف پذیری بیشتری نشان می دهند ،اطالعات را فعالتر پردازش
میکنند و به صورت مفهومی نه طوطی وار ،یاد می گیرند .وقتی که یادگیرندگان انگیزه درونی
دارند ،به صورت انعطاف پذیرتر به اطالعات فکر می کنند ،در صورتی که یادگیرندگان به صورت
بیرونی کنترل شوند ،تفکر آنها انعطاف ناپذیر می شود ،به طوری که فقط روی اطالعات سطحی و
طوطیوار تمرکز می کنند.
یافته اخیر همچنین گواهی بر تأیید نتایج پژوهشهایی است که درباره تأثیر انگیزش بر یادگیری
صورت پذیرفته است .در مطالعه کیت و کول ( ،2111به نقل از سیف و لطیفیان )2353 ،آثار چند
عامل مهم مانند توانایی یادگیرندگان ،آموزش معلمان و انگیزش ،بر یادگیری را در میان 18000
دانش آموز مورد بررسی قرار دادند .مهمترین عاملی که مستقیماً با میزان یادگیری رابطه مثبت نشان
داد سطح توانایی یادگیرندگان بود .پس از آن ،دو عامل مهم دیگر ،یعنی آموزش معلم و دیگری
انگیزش برای یادگیری بودند.
دختران و پسران در این مطالعه از نظر میزان ارزش گذاری درونی تفاوتی با هم نداشتند.
برخورداری از چنین وضعیت برابری در متغیر مذکور مورد تأیید پژوهشی محققان دیگر نیز وجود
دارد .مطالعات پنتریچ و دی گروت ( )2110حاکی از آن است که در زمینه های عملکرد تحصیلی،
راهبردهای شناختی و انگیزش درونی میان دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد.
بررسی میزان اضطراب امتحان در گروههای مورد مطالعه تفاوت آماری معناداری را در این
تحقیق نشان نداد .اگرچه از نظر نمرات میانگین دانش آموزان قوی کمترین میزان اضطراب را نشان
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دادهاند ،اما این مقدار تفاوت از نظر آماری قابل توجه نیست .یافته مذکور در مقابل پژوهشهایی قرار
دارد که روی اضطراب امتحان باال در ناکارآمدی تحصیلی تأکید می ورزند .مثالً در تحقیق کجباف،
مولوی و شیرازی تهرانی( )2351اضطراب امتحان پایین از رابطهای قدرتمند با عملکرد تحصیلی
برخوردار بوده است.
در توجیه یافته اخیر ،مضاف بر اینکه ممکن است دانش آموزان اضطراب خود را به گونهای
واقعی گزارش نکرده باشند ،باید به ماهیت اضطراب برانگیز بودن کالسهای ریاضی ،حتی برای
میان دو جنس نشان نداد .یعنی هر دو جنس از نظر میزان اضطراب ،سطح مشابهی را در درس
ریاضی تجربه می کنند .تشابه نتایج اخیر مانند دیگر موارد مشابهت دانش آموزان دختر و پسر در
این تحقیق ،مورد تأیید سایر پژوهشها نیز هست.
بررسی مقایسهای میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی و شناختی در میان دانش آموزان سه
گروه ،مبین وجود تفاوت دو گروه قوی و متوسط با گروه ضعیف بود .اگر چه دانش آموزان قوی و
متوسط از نظر متغیرهای مذکور تفاوت معنادار با یکدیگر نداشتند ،اما تفاوتی آشکار میان این دو
گروه با گروه ضعیف وجود داشت .دریافت چنین نتیجهای از مقایسه های انجام شده ،بنا به
همسویی آن با بررسیهای دیگر منطقی به نظر می رسد .مثالً ،یافته های حاصل از مطالعه البرزی و
سامانی ( )2357حکایت از آن داشت که دانشآموزان با پیشرفت تحصیلی باالتر و احتماالً باهوش-
تر ،بیشتر از سایر دانشآموزان از راهبردهای خود-تنظیمی برای یادگیری استفاده میکنند.
بررسی تفاوت دانش آموزان دختر و پسر سه گروه از نظر میزان استفاده از راهبردهای
فراشناختی و شناختی در مورد اول اختالف معناداری نشان نداد ،اما در مورد میزان استفاده از
راهبردهای شناختی تفاوتی معنادار به نفع دختران در دو گروه متوسط و قوی مشاهده شد .در هر
دو گروه دختران به میزان باالتری از راهبردهای شناختی استفاده میکردند.
در مورد تفاوتهای جنسیتی در استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی نیز مطالعات متعدد،
اما در برخی موارد با نتایج متناقض صورت گرفته است .برای مثال نتایج بعضی از پژوهشها حاکی
از عدم تأثیر عامل جنسیت بر میزان استفاده از راهبردهای شناختی است (اندرمن و یانگ ،به نقل از

دهقانی .)2371 ،لین و هاید )2151(1بر اساس فراتحلیلی که در مورد تأثیر جنسیت بر تواناییهای
شناختی انجام دادند ،دریافتند که میان زنان و مردان تفاوتی موجود نیست ،بلکه تفاوت در زمینه
1. Linn & Hyde

Downloaded from qjoe.ir at 1:47 +0330 on Saturday March 6th 2021

دانش آموزان توانمند نیز توجه داشت .مقایسه دختران و پسران در گروههای سه گانه نیز تفاوتی

111

فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 111

روشهای یادگیری آنهاست .مطالعات پنتریچ و دی گروت ( )2110نیز حاکی از آن است که در
زمینه های عملکرد تحصیلی ،راهبردهای شناختی و انگیزش درونی میان دختران و پسران تفاوتی
وجود ندارد .اختیاری ( )2377معتقد است زمانی که به هر دو گروه دختران و پسران ،راهبردهای
شناختی همراه با حل مسئله آموزش داده می شود ،دختران عملکردی بهتر در حل مسائل از خود
نشان می دهند.
برابر آنچه در مطالعات دیگر آمده است ،مقایسه میزان خود-تنظیمی سه گروه در مطالعه حاضر
میان دو جنس آشکار نساخت .چنان که پیش از این اشاره شد ،کجباف ،مولوی و شیرازی تهرانی
( )2351نیز بر خود-تنظیمی به عنوان یکی از سه عنصر راهبردی مؤثر در پیشرفت تحصیلی اشاره
کرده اند .مضاف بر این یافته های اخیر در راستای نتایج مطالعات سیف و لطیفیان ( )2353که بر
اهمیت خود-تنظیمی در درس ریاضی عمومی دانشجویان تأکید ورزیده اند ،قرار گرفته است.
در این مطالعه عالوه بر مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی ،به
آموزش راهبردهای مذکور در افرادی پرداخته شده است که نمرات پایینی را در ریاضی کسب
کرده بود ند .آموزش این راهبردها ،حکایت از اثربخشی باالی آن در بهبود عملکرد دانش آموزان در
درس ریاضی بود .به بیانی دیگر گروهی که از نظر ریاضی ضعیف بودند ،بر اثر دریافت آموزش
باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود -تنظیمی به جهشی قابل مالحظه در نمرات ریاضی
دست یافتند .به نظر می رسد دانش آموزانی که راهبردهای یادگیری خود تنظیمی را فرا می گیرند،
با استفاده از خود نظارتی ،پیشرفت خود را در جهت دستیابی به اهداف یادگیری تحت نظر قرار
داده و با کمی تالش رفتارشان را در جهت بهبود بخشیدن به فرآیند یادگیری ،تغییر می دهند

(شلومر و برنان.)1006 ،1

نتیجه به دست آمده از اجرای دوره آموزشی و به تبع آن ارتقای عملکرد دانش آموزان در درس
ریاضی در راستای پژوهشهای دیگر قرار داشته و از پشتوانه نظری محکمی برخوردار است .مثالً،
افروز و همکاران ( )2356در بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای خود-تنظیمی بر عملکرد
تحصیلی دانش آموزان نابینا نیز به نتایجی همسو با این پژوهش دست یافته اند.
در مجموع از یافتههای پژوهش حاضر میتوان چنین استنباط کرد که اوالً دانش آموزان قوی از
نظر ریاضی دارای مهارتهای یادگیری خود-تنظیمی باالتر هستند و بهتر از دانشآموزان دیگر از
1. Schloemer & Brenan
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رفتارهای خود-نظارتی و انگیزشی در جهت فائق آمدن بر دشواریها سود میجویند .به عبارتی
دیگر ،در حالی که دانشآموزان ضعیف کمتر از راهبردهای یادگیری خود -تنظیمی بهره می برند،
یکی از ویژگیهای دانش آموزان موفق در درس ریاضی برخورداری آنها از مهارتهای شناختی و
فراشناختی در امر یادگیری است .ثانیاً آموزش راهبردهای یادگیری خود -تنظیمی در بهبود عملکرد
ریاضی دانش آموزان ضعیف تأثیری قابل توجه دارد .این موضوع به خوبی اهمیت شیوه تدریس و
توجه به تواناییهای اکتسابی یادگیرندگان را برجسته می سازد .به کارگیری مهارتهای مذکور امری
این مهارتها باشند ،به عملکرد مطلوب تر آنها منجر می شوند.
در نهایت بر مبنای یافتههایی که از پژوهش حاضر و بسیاری از تحقیقات دیگر حاصل آمده
است ،پیشنهادات زیر مطرح می شود:
 .2عنایت بیشتر دبیران ریاضی به مقوله یادگیری خود-تنظیمی و تدوین طرح درسهایی که به
گونه ای مؤثر بر تقویت مهارتهای یادگیری خود-تنظیمی دانشآموزان در حل مسائل ریاضی توجه
شده است.
 .1تهیه بستههای آموزشی برای ارتقای سطح معلومات دبیران در حوزه یادگیری خود-تنظیمی و
ارائة آن در کارگاههای آموزشی.
 .3برگزاری دورههای آموزشی با موضوعات تعلیم آموزههای یادگیری خود-تنظیمی برای دست
اندرکاران آموزش و پرورش.
 .4برگزاری دوره های آموزشی با موضوعات تعلیم آموزه های یادگیری خود-تنظیمی برای
دانش آموزان.
 .8تدوین دستورالعملهایی برای مشاوران مدارس و آموزش آنها برای کمک به دانش آموزانی
که از نظر یادگیری خود-تنظیمی و مهارتهای مطالعه با دشواریهایی مواجه هستند.
 .6اجرای پژوهش حاضر در چارچوب کیفی و هماهنگ با دبیران ریاضی دانش آموزان.
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