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بینی کیفیت تدریس معلم و جو کالس براي بررسی قدرت پیش
گري باورهاي انگیزشی و راهبردهاي یادگیري ریاضی با واسطه

آموزان کالس پنجم ابتداییدهی در دانشنظمیادگیري خود

مرتضی لطیفیان

فریبا خوشبخت

چکیده
کنندگی کیفیت تدریس معلم و عوامـل جـو کالسـی    بینیهدف پژوهش حاضر بررسی قدرت پیش  

دهـی  رهـاي انگیزشـی و راهبردهـاي یـادگیري خـودنظم          گـري باو  براي یـادگیري ریاضـی بـا واسـطه        
، مـدلی سلـسله مراتبـی ارائـه      )1994(اساس مدل کریمرز و ریزایت      رو بر ایناز. باشدآموزان می دانش
ي آموز کالس پنجم ابتـدایی شـهر شـیراز بـود کـه بـه شـیوه       دانش100ي پژوهش شامل    نمونه. گردید
متغیرهاي پژوهش با ابزارهاي مقیاس کیفیت تـدریس        . بودنداي برگزیده شده    تصادفی مرحله اي  خوشه

وبلز، کریتون، لوي و هوي (آموزان تعامل معلم و دانشي، پرسشنامه)2000کریاکیدز، کمپل و گازانیر ،  (
ي، پرسـشنامه )2001بـوالچ،  (فرهنگ و جـو مدرسـه   يو بعد انتظارات از مقیاس اندازه     )1993مایزر،  

ریاضـی آزمـون هماهنـگ       يو نمـره  ) 1990پینتریچ و دیگـروت،     (اي یادگیري   بر راهبردهاي انگیزشی 
روایـی و    ،گیـري شـدند   اندازه 85-86پرورش شهر شیراز سال     وآموزش 1يپیشرفت تحصیلی ناحیه  

نتـایج حاصـل از تحلیـل رگرسـیون چنـد متغیـري، نقـش        . پایایی ابزارهاي مـورد نظـر احـراز گردیـد       
که رفتار معلـم  طوريبه؛دهی را نشان دادو راهبردهاي یادگیري خودنظمگري باورهاي انگیزشی میانجی

کنندگی و سختگیرانه معلم و انتظارات معلم دوستانه، سرزنش/کنندهاز کیفیت تدریس معلم، رفتار کمک
شـده  دادهگري باورهاي انگیزشی اضطراب و ارزشگذاري درونی و نیز راهبردهاي خـودنظم           به واسطه 

ـ     طوربه. دار یادگیري ریاضی پرداختندیبینی معنن به پیش آموزادانش ثیر أکلی نتـایج ایـن پـژوهش بـر ت
. کید داردأآموزان تتدریس، بر عملکرد ریاضی دانشيتر رفتار معلم نسبت به شیوهبیش

. یادگیري ریاضی، کیفیت تدریس، انتظارات معلم، جو کالس، مدل کریمرز: هاي کلیديواژه
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مقدمه
تربیت واز جمله مطالعات جدید در تعلیم      »1اثربخشی آموزشی «مطالعات يچه حوزه اگر

. گـر بـود   توان در ادبیـات تحقیـق، اهمیـت آن را بـه خـوبی نظـاره               گردد، ولی می  محسوب می 
هاي ارتباطی، محاسباتی و همچنین اطالعات مربوط       که منجر به افزایش مهارت     را هاییآموزش

گوینـد  گـردد اثربخـشی آموزشـی       آموزان مـی  انسانی در دانش  عی و علوم  اجتمابه علوم، علوم  
آموزشی وقتی بحث از اثربخشی    بنابراین). 1979،  2بیدي، فلود، شویتزر و ویسنبرگر    ور،بروك(

و  2002،  3کریمـرز (شـود   مـی  متوجه) انواع یادگیري (ها به سمت پیامدهاي مدرسه      است، نگاه 
.)2005، 4کریاکیدز

، 5کمپل، کریاکیدز، میوجز و رابینـسون     (شود  سه دسته مدل دیده می     »اثربخشی«يدر زمینه 
-3شناسـی و  هـاي آموزشـی، روان  مـدل -2هاي عملکرد محصول اقتـصادي،      مدل-1): 2004
هـاي  کنند تا با ادغـام یافتـه      هاي اثربخشی تالش می   مدل. »آموزشیاثربخشی«هاي ترکیبی   مدل

مـدلی  يداد بـه ارائـه   بـرون -دادقیقات اولیه در دیـدگاه درون     و تح  »ثرؤمدرسه م «هاي  پژوهش
؛ کریمـرز،   1992،  6اسـترینگفلد و اسـالوین    (بپـردازد    »آموزشـی اثربخـشی «ي  ترکیبی در زمینه  

در سـه سـطح   در این مدل متغیرها. باشدمی) 1994(ها، مدل کریمرزاز جمله این مدل   ). 1994
، )سازدآموزان فراهم می  ه مدرسه براي یادگیري دانش    کیفیت قوانین، فرصت و زمانی ک     (مدرسه  
آمـوزان  کیفیت تدریس معلم و فرصت و زمانی که معلم براي یادگیري در اختیار دانش             (کالس  
. باشدمطرح می) اجتماعی، استعداد و انگیزش-وضعیت اقتصادي(آموز ، و دانش)دهدقرار می

ي تحقیقپیشینه
کریاکیدز، کمپل   ،)2000(8اسلیگرز، درسین و  )2004(7یترمطالعات یانگ، وسترهاف و کر    

1- Educational effectiveness
2- Brookover, Beady, Flood, Schweitzer, & Wisenbaker
3- Creemers
4- Kyriakides
5-  Campbell, Kyriakides, Muijs, & Robinson,
6- Stringfield & Slavin
7- Young, Westerhof, & Kruiter
8- Driessen & Sleegers
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هاي اصلی مدل کریمرز    به آزمون جنبه  ) 1999(و کریمز  2و ریزایت، گلدمن  ) 2000(1و گازاتیز 
به دلیل حذف برخی از متغیرهـاي مـدل         ) 1999ریزات و دیگران،    (ي اول   در مطالعه . پرداختند

ي قبلـی، دریـسن و اسـلیگرز        بـه دنبـال مطالعـه     . مدشواهدي حاکی از روایی مدل به دست نیا       
کید بر نقش تدریس معلم به بررسی مدل پرداختند، نتـایج نـشان داد کـه تـدریس               أبا ت ) 2000(

ي یانـگ و همکـارانش   آموزان ارتباطی نـدارد و نتـایج مطالعـه      معلم با پیشرفت تحصیلی دانش    
شده، فرصت براي یـادگیري و      راندهیعنی زمان گذ   ؛نشان داد که عوامل اصلی در مدل      ) 2004(

در سـال  . باشـند آموزان میبینی کننده براي یادگیري ریاضی دانشترین پیشکیفیت تدریس مهم 
از نظر  . کریمرز به همراه ریزایت متغیرهاي جو کالس و مدرسه را به مدل اضافه نمودند              1999

کنـد  درسه و کالس مـی تربیت، جو سالم احساس خوبی است که محصل در م  ومحققان تعلیم 
). 1999، 3فرایبرگ(جا دارد و نیز سالمت روانی که در آن

از جملـه   (دهـد   مطالعات متعددي ارتباط بین جو کـالس و پیامـدهاي تحـصیلی را نـشان مـی                
پینتریچ و دیگـروت  ). 1994و فراسر،4،2005النگ، وانگ و فراسر    ؛1979ور و دیگران،  بروك

. شمرنددهی را در یادگیري مهم می     راهبردهاي یادگیري خود نظم    باورهاي انگیزشی و  ) 1990(
، اضـطراب   )توانـایی یـادگیري خـود      يباور فرد درباره  (باورهاي انگیزشی شامل خودکارآمدي     

ي میزان اهمیـت و عالقـه     (گذاري درونی   و ارزش ) حاالت عاطفی فرد نسبت به درس     (امتحان  
ي فـرد از راهبردهـاي      دهی نیز به اسـتفاده    خودنظم راهبردهاي یادگیري . باشدمی) فرد به درس  

. شودشناختی و راهبردهاي فراشناختی گفته می
تـر و   آموزان داراي راهبردهاي شناختی و فراشـناختی بـیش        دهند دانش ها نشان می  پژوهش

،6رویرز و بـایس   ، دزوت، 51991شانک(خودکارآمدي باالتر، عملکرد بهتري در ریاضی دارند        
اند که بهترین معلمان معموالً اشتیاق و حـرارت فـراوان در            مچنین محققان نشان داده   ه. )2001

آمـوزان حـساس هـستند، روابـط مثبـت،      تک دانـش تدریس خود دارند، نسبت به پیشرفت تک     

1- Gagatasis
2- Reezigt & Goldemond
3- Freiberg
4- Lang, Wong & Fraser
5- Schunk
6- Desoete, Roeyers, & Buysse
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نیز نـشان داد از بـین   ) 2010(2الیوت). 2010،  1اي اس آر سی   (انگیزش باال و تعهد زیاد دارند       
. شان در کالس درس داردبودنثرؤماي در اي بودن آنان نقش عمدهحرفههاي معلمان،ویژگی
ي پـژوهش   آموزان در آیینه  این آمد به اهمیت بررسی یادگیري ریاضی دانش       ازچه پیش آن

المللـی تیمـز، نـشان داد متوسـط عملکـرد      ي بـین از طـرف دیگـر نتـایج مطالعـه    . اشاره داشت 
پژوهـشگاه مطالعـات    (المللـی اسـت     تر از سطح بین   پایینآموزان ایرانی در درس ریاضی      دانش

ثر در ؤبنابراین هرگونه پژوهشی که بتواند به نـشان دادن عوامـل مـ            ). 1384پرورش،  وآموزش
رو و با الهـام از مـدل کریمـرز و ریزایـت     از این .بوداهمیت خواهد یادگیري ریاضی بپردازد با   

را دارد بـه ایـن امیـد کـه           1ه شده در شـکل      پژوهش حاضر سعی در بررسی مدل ارائ      ) 1999(
آموزان اسـتفاده  پیشنهاداتی در جهت بهبود پیشرفت ریاضی دانش     يبتوان از نتایج آن براي ارائه     

. کرد

گري باورهاي انگیزشی ثیر کیفیت تدریس و عوامل جو کالسی بر یادگیري ریاضی با واسطه  أت.  1شکل  
دهینظمو راهبردهاي یادگیري خود

تحقیقاالت ؤاهداف و س
باشـد و  حاضر بررسی روابط متغیرهاي مذکور در قالب یک الگو مـی        تحقیقهدف کلی از    

:پردازداالت زیر میؤها و سدر این راستا به آزمون فرضیه

1- ESRC
2- Elliott

کیفیت تدریس معلم

ــم و -1 ــامالت معلـ تعـ
آموزدانش

انتظارات معلم -2

باورهاي انگیزشی 
دانش آموز

ادگیري یراهبردهاي
ریاضیينمرهآموزدانشدهینظمخود

عوامل اثر بخشی کالس

کالسعوامل جو 
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آمـوزان را   داري راهبردهـاي انگیزشـی دانـش      یمتغیر کیفیت تدریس معلم به طور معن      -1
.کندبینی میپیش

داري راهبردهاي  یانتظارات معلم به طور معن    آموز و معلم، و   متغیرهاي تعامالت دانش  -2
. کندبینی میآموزان را پیشانگیزشی دانش

داري راهبردهـاي یـادگیري     یآمـوزان، بـه طـور معنـ       متغیر راهبردهاي انگیزشی دانش   -3
. کندبینی میآموزان را پیششدهی داننظمخود

ریاضی يداري نمرهیآموزان به طور معن   دهی دانش دهاي یادگیري خودنظم  متغیر راهبر -4
. کندبینی میآنان را پیش

گـري  آموز و معلم و انتظارات معلم با میانجی       آیا کیفیت تدریس معلم، تعامالت دانش     -5
در ریاضی آنان    يآموزان با نمره  دهی دانش نظمراهبردهاي انگیزشی و راهبردهاي یادگیري خود     

ارتباط است؟

شناسی تحقیقروش
تحقیقروش 

.باشدرویکرد پژوهش حاضر کمی و روش تحقیق از نوع همبستگی می

گیرينمونهروش جامعه و
آموزان دختر کالس پنجم مدارس عادي شـهر شـیراز در سـال             این پژوهش دانش   يجامعه
ز کـالس پـنجم مقطـع       آمـو دانـش  100ي حاضر شامل    ي مطالعه نمونه. بودند 86-85تحصیلی  

ابتـدایی   ياي از دو مدرسـه    اي مرحله باشد که به صورت تصادفی خوشه     ابتدایی شهر شیراز می   
والن آمـوزش و    ؤصـورت کـه بـا نظـر مـس         بـدین . آموزش و پرورش انتخاب شدند     1يناحیه

ي معـرف  به عنوان ناحیـه    1ي  ي آموزش و پروش شهر شیراز ناحیه      ناحیه چهارپرورش از بین    
سپس از بین مدارس ابتدایی، دو مدرسه و در         . انتخاب شد ) اجتماعی متوسط -طح اقتصادي س(

.دادندي این پژوهش را تشکیل میآموزان کالس پنجم، نمونههر مدرسه تمام دانش

آوري اطالعاتجمعابزار 
کریاکیـدز و  (گیري ایـن متغیـر از مقیـاس کیفیـت تـدریس         براي اندازه : کیفیت تدریس )1

ج
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در ). گویه و دو بعد وضوح تدریس و رفتـار معلـم        15داراي  (استفاده گردید   ) 2000مکاران،  ه
این پژوهش ابتدا متن این مقیاس از انگلیسی بـه فارسـی و سـپس توسـط شـخص دیگـري از         

سپس روایـی محتـوایی     . ده شد و مورد انطباق فرهنگی قرار گرفت       یفارسی به انگلیسی برگردان   
شناسـی تربیتـی دانـشگاه    رواناندایاتی متغیرها توسط چهار نفر از است     آن بر اساس تعریف عمل    

ياي، ابتدا همبستگی هر گویـه بـا نمـره   براي بررسی روایی سازه. ید قرار گرفتأیشیراز مورد ت 
. داري حذف شدندیبه دلیل دارا بودن ضریب پایین و بدون معن  گویهکل محاسبه گردید که دو    
بعـد وضـوح     يرابطـه . کل استفاده شد   يدیگر و با نمره   بعاد با یک  ا يسپس از همبستگی نمره   

يوضوح تدریس و رفتار معلم بـا نمـره         يو رابطه ) P>01/0(55/0تدریس و بعد رفتار معلم      
آلفـاي  يضریب پایـایی بـه شـیوه   . باشدمی) >01/0P(86/0و ) >01/0P(90/0کل به ترتیب    

. به دست آمد62/0معلم و رفتار 65/0کرنباخ براي وضوح تدریس 
تعامل معلـم و  يپرسشنامه) ايگویه48(این متغیر توسط فرم کوتاه : تعامالت اجتماعی )2
ایـن پرسـشنامه داراي   . گیري شداندازه) 1993، 1وبلز، کریتون، لوي و هوي مایرز (آموزان  دانش

م بـا توانـایی درك و       أورفتار ت  -کنندهکمک/ رفتار دوستانه -رفتار مدیریتی (باشد  هشت بعد می  
-2رفتار عدم رضایت  -اطمینانرفتار عدم -آموزولیت و آزادي به دانش    ؤرفتار اعطاي مس  -فهم

روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران توسـط خیـر   ). 4گیرانهرفتار سخت -3کنندهرفتار سرزنش 
يستگی بین نمره  حاضر روایی از طریق همب     يدر مطالعه . محاسبه شده است  ) 1384(و البرزي   

داري یکل بررسی شد که پنج گویه به دلیـل داشـتن ضـرایب و بـدون معنـ                  يهر گویه با نمره   
بـه دسـت     81/0تـا    50/0آلفاي کرنباخ براي ابعاد ذکر شـده از          يپایایی به شیوه  . حذف شدند 

.آمد
يس انـدازه  گیري انتظارات، از بعد انتظارات مربوط به مقیـا        براي اندازه : انتظارات معلم )3

). 2001بـوالچ،   (گویه اسـتفاده گردیـد       8با   »بررسی رشد تدریس  «فرهنگ و جو مدرسه با نام       
جهت احراز روایی و پایایی مقیاس، ابتدا متن آن از انگلیسی به فارسی ترجمه گردید و سـپس                  

1- Wubbels, Creton, Levy, & Hooymayers
2- dissatisfied
3- admonishing
4- strict behavior
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ده شـد و مـورد انطبـاق فرهنگـی قـرار          یـ توسط شخص دیگري از فارسی به انگلیـسی برگردان        
انداسپس روایی محتوایی آن بر اساس تعریف عملیاتی متغیرها توسط چهار نفر از اسـت        . گرفت
ياي این ابـزار بـه شـیوه    روایی سازه . ید قرار گرفت  أیشناسی تربیتی دانشگاه شیراز مورد ت     روان

داري یگویـه بـه دلیـل عـدم معنـ          2. کل محاسـبه گردیـد     يهر گویه با نمره    يهمبستگی نمره 
محاسبه  69/0آلفاي کرنباخ    يپایایی این خرده مقیاس به شیوه     . ی حذف شدند  ضریب همبستگ 

. گردید
گیري این دو متغیر از     براي اندازه : دهینظمباورهاي انگیزشی، راهبردهاي یادگیري خود    )4

) 1990،  1پینتـریچ و دیگـروت    ((MSLQ)»راهبردهاي انگیزشی براي یـادگیري    «يپرسشنامه
بـا سـه خـرده      (باورهاي انگیزشـی    «اي، شامل دو مقیاس     گویه 47ي  سشنامهاین پر . استفاده شد 

راهبردهـاي یـادگیري    «و   »)گـذاري درونـی و اضـطراب امتحـان        مقیاس خودکارآمـدي، ارزش   
»)شـده دادهبا دو خرده مقیاس استفاده از راهبرد شناختی و راهبردهـاي خـودنظم  (دهی  خودنظم

در . محاسـبه گردیـده اسـت   ) 1376(در ایران توسط موسوي   روایی و پایایی این ابزار      . باشدمی
کل جهت احراز روایی و      يهاي هر بعد با ابعاد دیگر و نمره       حاضر از همبستگی نمره    يمطالعه

همبستگی بعد راهبردهاي شناختی با     . پایایی استفاده شد   ياز روش آلفاي کرنباخ براي محاسبه     
شـده بـا    دادهدهـاي شـناختی و راهبردهـاي خـودنظم        و راهبر 67/0شده  دادهراهبردهاي خودنظم 

به ترتیـب بـراي      53/0و   51/0،  60/0ضرایب  . به دست آمد  89/0و   93/0کل به ترتیب     ينمره
و -32/0کـل،    يگـذاري درونـی بـا نمـره       همبستگی خودکارآمدي، اضطراب امتحـان و ارزش      

مقـدار   55/0ري درونـی و     گـذا اضطراب امتحان با خودکارآمدي با ارزش      يبراي رابطه  -31/0
تمام ضـرایب در سـطح    (گذاري درونی به دست آمد      ضریب همبستگی خود کارآمدي با ارزش     

).دار بودندیمعن01/0
ریاضـی مربـوط بـه آزمـون هماهنـگ پیـشرفت             ياز نمـره  : پیشرفت در درس ریاضی   )5

. شداستفاده85-86موزش و پرورش شهر شیراز در سال تحصیلی آ1يتحصیلی ناحیه

هادادهروش تحلیل 
تحلیل مـسیر بـا اسـتفاده از آزمـون           يدر این پژوهش براي آزمون مدل ارائه شده از شیوه         

1- Pintrich & De Groot
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. آماري رگرسیون چند متغیري سلسله مراتبی استفاده گردید

تحقیقهاي یافته
.هاي توصیفی متغیرهاي مدل پژوهشویژگی

مدل پژوهشیافته هاي توصیفی براي متغیرهاي .  1جدول 
نمراتيدامنهانحراف استانداردمیانگینمتغیر

13- 8/2618/336وضوح تدریس
11- 9/2477/228رفتار معلم

0- 6/2604/430رفتار مدیریتی
0- 67/2232/430کنندهرفتار دوستانه،کمک

0- 29/2644/430م با درك و فهمأرفتارتو
0- 36/1135/426اطمینانعدم

0- 51/115/529عدم رضایت
0- 28/1498/429کنندگیسرزنش
0- 98/1377/529گیرانهسخت

تعامالت 
آموزدانش-معلم

0- 1/1823/429ولیت،آزاديؤرفتاراعطاي مس
5- 09/3826/416آموزاندانشانتظارات معلم از 

24- 9/3533/445خودکارآمدي
7- 25/155/631حاناضطراب امت باورهاي انگیزشی

25- 5/388/345گذاري درونیارزش
32- 66/5145/665راهبردهاي شناختی راهبردهاي یادگیري 

22- 3784/445دهیتنظیمراهبردهاي خودخودنظم داده شده
10- 41/1716/220ریاضیينمره

انگین متعلق به بعد   ترین می دهد در متغیر کیفیت تدریس بیش     طور که جدول نشان می    همان
ترین میانگین متعلق به بعـد      آموز و معلم، بیش   ، در متغیر تعامالت دانش    )8/26(وضوح تدریس   

) 36/11(تـرین مربـوط بـه بعـد رفتـار عـدم اطمینـان معلـم                 و کم ) 6/26(رفتار مدیریتی معلم    
و ) 5/38(تـرین میـانگین    گـذاري درونـی بـیش     در بین ابعاد باورهاي انگیزشی، ارزش     . باشدمی

در بین دو بعد راهبردهـاي یـادگیري   . را دارا هستند ) 25/15(ترین میانگین   اضطراب امتحان کم  
.را دارد) 66/51(ترین میانگیندهی نیز راهبردهاي شناختی بیشخودنظم
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ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش.  2جدول 

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ردیف
1 1

1 **55/0 2
1 **25/0 01/0 3

1 **5/0 04/0- 05/0- 4
1 **53/0 **78/0 **3/0 05/0 5

1 13/0- 18/0 1/0- *2/0- 08/0- 6
1 **76/0 **49/0 12/0 *22/0- **27/0- 09/0- 7

1 **55/0 **51/0 04/0- **34/0 02/0 18/0- 09/0 8
1  **56/0 **73/0 **67/0 15/0- 14/0 08/0- 12/0- 09/0- 9

1  **35/0  **51/0 **73/0 *839/0 *21/0 **37/0 **28/0 06/0- 01/0- 10
1 14/0- 18/0- **26/0- **31/0- 17/0- 15/0 01/0 1/0 **7/0 **42/0 11

1 **39/0 5/0- 18/0- 16/0- 17/0- 1/0 14/0 13/0 *21/0 **4/0 **31/0 12
1 **32/0- *22/0- **3/0  **41/0 **41/0  **34/0  **27/0 15/0- 01/0- 16/0- 18/0- 07/0 13

1  **35/0 **55/0 **29/0 13/0-  *24/0- 15/0- **29/0-  *24/0- *22/0 **14/0 **26/0 *23/0 19/0 14
1 **64/0  **31/0  **62/0 **29/0 15/0- *23/0- 02/0- **37/0-  *22/0- *2/0 08/0 **3/0 **28/0 15/0 15

1 **67/0 **59/0 **41/0-  **55/0 **37/0 17/0- **35/0- **28/0- **42/0- **36/0- **34/0 **35/0 18/0 **36/0 15/0 16
1 **42/0 *22/0  **4/0 **27/0-  **30/0 02/0- 03/0- *25/0- 13/0- **26/0- **27/0- **35/0 **37/0 **37/0 *23/0 02/0 17

05/0P<* 01/0وP<**

- 11آزاد، -10گیر، سخت-9متزلزل، -8ناراضی، -7نامطمئن، - 6درك و فهم، -5کننده، کمک-4مدیریت، -3رفتار معلم، -2وضوح تدریس، -1
ينمره- 17راهبردهاي خودتنظیمی، -16راهبردهاي شناختی، - 15ارزشگذاري درونی، - 14اضطراب امتحان، - 13خودکارآمدي، -12لم، انتظارات مع

.ریاضی
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هاي در حقیقت یافته. دهد، ارتباط بین متغیرها را نشان می2ضرایب آورده شده در جدول 
زاد است، نشانگر میسر بودن انجام رونزاد و داین جدول که مبین ارتباط بین متغیرهاي برون

.باشدتحلیل مسیر در این پژوهش می

)تحلیل مسیر(نتایج تحلیل آماري مدل 
براي بررسی فرضیات و سؤال پژوهش از روش تحلیل مسیر با استفاده از تحلیل رگرسیون 

آورده 2شکل هاي انجام گرفته در نتایج تحلیل رگرسیون. چند متغیر سلسله مراتبی استفاده شد
2در زیر نتایج، به ترتیب بر اساس فرضیات و سؤاالت پژوهش و بر اساس شکل .اندشده

.آورده شده است
دار راهبردهاي انگیزشی یمتغیر کیفیت تدریس معلم به طور معن: اوليفرضیه- 1
. کندبینی میآموزان را پیشدانش

اضطراب ) 2R=17/0و R=42/0(رگرسیون کیفیت تدریس معلم بر خودکارآمدينتایج
حاکی از آن ) 2R=055/0و R=24/0(و ارزشگذاري درونی ) 2R=036/0و R=19/0(امتحان

دار براي خودکارآمدي یمعنيبینی کنندهپیش) β=34/0(است که رفتار معلم به صورت مثبت 
گذاري ارزشاضطراب امتحان و (باورهاي انگیزشی ياما براي بقیه،باشدآموزان میدانش

کدام از وضوح تدریس معلم نیز براي هیچ. دار نبوده استیمعنيبینی کنندهپیش)درونی
.باشددار برخوردار نمییبینی کنندگی معنآموزان از قدرت پیشباورهاي انگیزشی دانش

داري یآموز و معلم، و انتظارات معلم به طور معنتعامالت دانش: دوميفرضیه- 2
.کندبینی میآموزان را پیشي انگیزشی دانشراهبردها

، اضطراب امتحان )2R=23/0و R=48/0(رگرسیون عوامل جو کالس بر خودکارآمدي 
)52/0=R 2=27/0وR (گذاري درونی و ارزش)47/0=R 2=23/0وR (از -نشان داد که الف

دار خودکار یت و معنرفتار مدیریتی معلم به صورت مثب،آموزبین انواع تعامالت معلم و دانش
گذاري درونی دوستانه او نیز ارزش/ کنندهو رفتار کمک) >05/0Pو β=26/0(آمدي 

)26/0=β (کننده رفتار سرزنش- ب.کندبینی میآموزان را پیشدانش)24/0=β 05/0وP<( و
اب دار و مثبت براي اضطریهاي معنکنندهبینیپیش) >05/0Pو β=28/0(معلم يگیرانهسخت
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و ) >01/0Pو β=37/0(انتظار معلم براي خودکارآمدي -ج.باشندآموزان میامتحان دانش
.باشددار و مثبت مییمعنيبینی کنندهپیش) >05/0Pو β=21/0(گذاري درونی ارزش
داري راهبردهاي یآموزان به طور معنراهبردهاي انگیزشی دانش: سوميفرضیه- 3

.کندبینی مین را پیشدهی آنایادگیري خودنظم
و ) 2R=51/0و R=71/0(نتایج رگرسیون باورهاي انگیزشی بر راهبردهاي شناختی 

- حاکی از آن است که الف) 2R=45/0و R=67/0(نظم داده شدهراهبردهاي خود
) >01/0Pو β=41/0(گذاري درونی و ارزش) >01/0Pو β=38/0(خودکارآمدي 

دار براي استفاده از راهبردهاي شناختی در یهاي مثبت و معنبینی کنندهآموزان پیشدانش
گذاري درونی و ارزش) >01/0Pو β=29/0(خودکارآمدي -ب.آموزان هستنددانش

)36/0=β 01/0وP< (آموزان به صورت مثبت و اضطراب امتحان دانش)20/0-=β و
05/0P< (نظم داده شده هاي خوددار براي راهبردیهاي معنبینی کنندهبه طور منفی پیش

. آموزان هستنددانش
آموزان به طور دهی دانشراهبردهاي یادگیري خودنظم: چهارميفرضیه- 4

.کندبینی میریاضی آنان را پیشيداري نمرهیمعن
و R=43/0(ریاضی يدهی بر نمرهنظمرگرسیون راهبردهاي یادگیري خودنتایج

18/0=2R (آموزان به صورت مثبت و دانشينشان داد که راهبردهاي خودنظم داده شده
.کندبینی میآموزان را پیشریاضی دانشيبه خوبی نمره) P>01/0و β=5/0(دار یمعن

آموزان و انتظارات آیا کیفیت تدریس معلم، تعامالت معلم با دانش: نجمپيفرضیه- 5
يآموزان با نمرهدهی دانشانگیزشی و راهبردهاي خودنظمگري راهبردهاي معلم با میانجی

ریاضی آنان در ارتباط است؟
راهبردهاي (ايو واسطه) کیفیت تدریس و جو کالس(زاد نتایج رگرسیون متغیرهاي برون

) 2R=43/0و R=66/0(ریاضی يبر نمره) آموزاندهی دانشانگیزشی و راهبردهاي خودنظم
و ) >01/0Pو β=32/0(معلم يکنندهکمک/ فقط رفتار دوستانهحاکی از آن است که  

مستقیم يبه شیوه) P>01/0و β=40/0(آموزان دانشيراهبردهاي خودنظم داده شده
.بینی کننددار پیشیآموزان را به طور معنریاضی دانشياند نمرهتوانسته
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ریاضیينمره

عدم رضایت
کنندهسرزنش
گیرسخت

انتظار معلم

مدیریت معلم

کنندهکمک/دوستانه
درك و فهم

ولیت و آزاديؤمس
عدم اطمینان

وضوح تدریس

رفتار معلم

درونیگذاري ارزش

خودکارآمدي

اضطراب امتحان

راهبردهاي خودتنظیمی

راهبردهاي شناختی

**32/0

**34/0
*26/0

*26/0

**37/0

*24/0

*26/0

*28/0

*21/0

**38/0

**29/0

**36/0
**41/0

*20/0
-**40/0

نمودار تحلیل مسیر اثربخشی آموزشی. 2شکل 
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گیرينتیجهبحث و 
:گیردزیر مورد بررسی قرار میبخشدودر نتایج این تحقیق 

بینی کنندگی عملکرد ریاضی در مدلمسیرهاي مستقیم پیش) الف
نتایج این پژوهش نشان داد که: دهی و عملکرد ریاضیراهبردهاي یادگیري خودنظم-1

باشد که این یافته همسو با دار مییعنریاضی ميشده به نمرهدادهمسیر راهبردهاي خودنظم
چه استفاده از البته الزم به ذکر است که اگر. باشدمی) 2001(نتایج پژوهش دزوت و دیگران 

کند اما در مدل به دلیل بینی میریاضی را به خوبی پیشيراهبردهاي شناختی به تنهایی نمره
يقوي با نمرهيدهی که رابطهخودنظمقرارگرفتن آن در کنار متغیر استفاده از راهبردهاي 

.استدار نشدهریاضی دارد، واریانس کمی را به خود اختصاص داده و معنی
قابل توجه دیگر درياما نکته: معلم و عملکرد ریاضیيدوستانه/ کنندهرفتار کمک-2

و ) آموزدانشاز ابعاد تمایالت معلم و (کننده معلم کمک/ مدل، مسیر مستقیم رفتار دوستانه
زاد دهد تمام متغیرهاي بروننشان می2طور که شکل همان. آموز استریاضی دانشينمره

يگري متغیرهاي واسطه بر نمرهمعلم، با میانجیيکنندهکمک/ مدل به جز رفتار دوستانه
ل، با بنابراین مسیر مذکور به دلیل عدم تبعیت آن از جریان معمول مد. اندریاضی اثر گذاشته

رسد رفتار معلم جا که به نظر میاز آن. گیردجا مورد بررسی قرار میاهمیت بوده و در این
آموزان تغییر ایجاد کند و احتماالً باید با اعمال نفوذ ریاضی دانشيتواند در نمرهمستقیماً نمی

ناشناخته آموز این کار را انجام دهد پس در این مدل جاي یک متغیربر یک ویژگی در دانش
گري بین باشد که نقش میانجیخالی می) دهیبه جز باورهاي انگیزشی و راهبردهاي خود نظم(

بنابراین . گیردآموزان را به عهده میریاضی دانشيمعلم و نمرهيدوستانه/ کنندهرفتار کمک
ر شناخته شود دقیق ادبیات تحقیق، این متغیيهاي آینده با مطالعهگردد، در بررسیپیشنهاد می

.و مورد مطالعه قرار گیرد

گري متغیرها در مدلمسیرهاي غیر مستقیم و نقش میانجی) ب
يدهی و نمرهمسیر کیفیت تدریس، باورهاي انگیزشی، راهبردهاي یادگیري خودنظم-1

گري نقش میانجی) 1999(همسو با مدل کریمرز و ریزایت این پژوهش، نتایج .ریاضی
در این مدل را آموزاندهی دانشزشی و استفاده از راهبردهاي یادگیري خودنظمباورهاي انگی
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که دوباره درس را براي در واقع وقتی معلم براي نمونه از این.به وضوح نشان داد
ينسبت به بقیه(آموز از خود ، دانش)رفتار معلم(باشد آموزان توضیح دهد، راضی میدانش

که در کالس راملکرد باالیی در درس ریاضی دارد و موضوعاتیانتظار ع) هایشکالسیهم
کند به دنبال این احساس سعی می). خودکارآمدي(شود بهتر خواهد فهمید تدریس می

راهبردهاي خودنظم داده (ها نباشد هاي کتاب را انجام دهد حتی اگر مجبور به انجام آنتمرین
توان به در توجیه این یافته می. ریاضی خواهد بودباال در امتحان يکسب نمرهينتیجه). شده

) آیزینک و ماركدرنقل ،1981(و باور ) 2000، 1آیزینک و ماركدرنقل ،1976( نظر بک 
کنند و بازي میندارند باورهاي افراد نقش اساسی در رفتارهاي آنان میاشاره کرد که بیا

. کننده باشندتوانند تعیینمی
چه بعد وضوح تدریس متغیر کیفیت تدریس معلم با که اگرالزم به ذکر است 

و r=31/0(دار یمثبت و معنيرابطه) یکی از ابعاد باورهاي انگیزشی(آموز خودکارآمدي دانش
01/0<P (کنندگی باالي رفتار معلم بینیدارد اما در مدل به دلیل قدرت پیش) یکی دیگر از

کنندگی وضوح تدریس خنثی بینیعمالً تأثیر پیشبراي خودکارآمدي، ) ابعاد کیفیت تدریس
.شده است

آموزان، باورهاي انگیزشی، راهبردهاي یادگیري دانشتعامالت معلم ومسیر-2
آموزان، دانشنتایج نشان داد از بین ابعاد متغیر تعامالت معلم و.ریاضیيدهی و نمرهخودنظم

مدي، و خودکارآمدي از طریق تأثیر بر راهبردهاي خودکارآبعد رفتار مدیریتی معلم با تأثیر بر
در واقع وقتی . دار داشته استیآموزان اثر مثبت و معنریاضی دانشيدهی بر نمرهخودنظم

آموز را به درس کند توجه دانشدهد و سعی میمعلم درس ریاضی را با اشتیاق توضیح می
تواند مطالب درسی را یاد بگیرد ند میکآموز احساس میدانش) رفتار مدیریتی معلم(جلب کند 

در .)آموزخودکارآمدي دانش(کند خوبی کسب میيو در سال تحصیلی در درس ریاضی نمره
چه که قبالً خواند به آنکند مطالبی را که میهنگام درس خواندن سعی میآموز درنتیجه دانش

کند و آن را کنار ن تالشخوانده ربط دهد و وقتی درس برایش سخت است براي یادگیري آ
.و در نهایت عملکرد او در درس ریاضی باالتر رود) دهیاستفاده از راهبرد خودنظم(نگذارد 

معلم از طریق باور يکنندهکمک/ همچنین تحلیل اطالعات نشان داد رفتار دوستانه

1- Eysenck & Mark
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م داده شده به آموز و به دنبال آن اثر بر راهبردهاي خودنظگذاري درونی دانشانگیزشی ارزش
آموز رفتاري دوستانه یعنی زمانی که معلم با دانش؛پردازدریاضی میيدار نمرهیبینی معنپیش

/ کنندهرفتار کمک(تواند به حرف معلم اطمینان کند کند میآموز احساس میدارد و دانش
با ). ري درونیگذاارزش(رود آموز باال می، اهمیت مطالب درسی در نظر دانش)معلميدوستانه

یابد و افزایش اهمیت درس، احتمال کنار گذاشتن درس به دلیل سخت بودن آن کاهش می
.گرددآموز در درس ریاضی میریاضی دانشيهمین امر منجر به افزایش نمره

گیرانه کنندگی، سختآموزان، سه رفتار سرزنشاز جمله ابعاد دیگر تعامالت معلم و دانش
) یکی از باورهاي انگیزشی(بینی اضطراب امتحان دهی معلم است که با پیشولیتؤو آزاد و مس

دهد و به دنبال آن دهی را در آنان کاهش میآموزان، استفاده از راهبردهاي خودنظمدر دانش
یعنی زمانی که معلم خصوصیاتی از قبیل عصبانی شدن ؛یابدنمره در درس ریاضی کاهش می

يو اجازه) معلميگیرانهفتار سخت(گیري در امتحان ، سخت)کنندگی معلمرفتار سرزنش(
دهی و آزادي ولیتؤرفتار مس(دهد آموزان در کالس را از خود نشان میشلوغ کردن به دانش

یابد و با باال رفتن اضطراب، استفاده از آموزان افزایش می، اضطراب امتحان در دانش)معلم
توسط ) شدهدادهنظمراهبردهاي خود(از خود سؤال پرسیدن راهبردهایی مانند به هنگام مطالعه

.یابدآموز در امتحان ریاضی کاهش میدانشيیابد و در پایان نیز نمرهآموزان کاهش میدانش
همسو ) 1999(و مدل کریمرز و ریزایت) 2005(النگ و همکاران ياین نتایج با مطالعه

.هستند
يدهی و نمرهي انگیزشی، راهبردهاي یادگیري خودنظممسیر انتظارات معلم، باورها-3

نیز منطبق بر مدل ) 1979(بروکر و دیگران يها همسو با نتایج مطالعهتحلیل داده.ریاضی
بینی باورهاي تواند با پیشآموزان مینشان داد که انتظارات معلم از دانش) 1999(کریمرز 

در . ریاضی بپردازديبینی نمرهشده به پیشدادهانگیزشی از طریق اثر بر راهبردهاي خودنظم
يمطالعه. شودتوجیه این یافته به طور اجمالی به مطالعات مربوط به اثر پیگمالیون پرداخته می

ثیر انتظارات أاثر پیگمالیون معروف شد، بیانگر تيکه به مطالعه)1986(1روزنتال و جکوبسون
اثر پیگمالیون معتقدند در در مورد)1986(2روفیبگود و . معلم بر عملکرد تحصیلی است

1- Rosenthal & Jacobson
2- Good & Brophy
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یعنی تغییر در انتظار معلم باعث ؛دهدمیرخرسالت خودشکوفایی بروز اثرات این انتظارات،
به.گرددآموز میگردد تغییراتی در رفتار او صورت گیرد که منجر به تغییر در رفتار دانشمی

این نوع رفتار . دنکنآموزان رفتار میبا دانشدر راستاي انتظار خود عبارت دیگر معلمان
در نتیجه خودپنداره، انگیزش، سطح رضایت، . نمایدآموزان را تعیین میچگونگی رفتار دانش

ي حاضر، همچنین یافته.دهدثیر قرار میأبا معلم را تحت تآموزدانشمحصول کالسی و تعامل
را ) آیزینک و ماركدرنقل ،1981(باور و ) 2000آیزینک و مارك، درنقل ،1976(نظر بک

یعنی انتظارات معلم، چارچوبی براي ؛کندیید میأثیر باورهاي افراد در رفتارهایشان تأدر مورد ت
.دهدآموزان را شکل میهایی از جمله انگیزش دانشکند که ویژگیآموزان ایجاد میدانش

را ) 1999(مدل کریمرز و ریزایت به طور کلی نتایج این پژوهش ساختار سلسله مراتبی 
آموزشی در ایران، اولین پژوهش محسوب هاي اثربخشیي آزمون مدلنشان داد که در زمینه

. گرفتیید قرارأفرضیات این پژوهش مورد تي همه2همچنین بر اساس شکل . گرددمی
موزان در آهاي پژوهش حاضر بیانگر این است که براي افزایش عملکرد دانشهمچنین یافته

آموزان رفتار او با دانشيچه بیش از روش تدریس معلم اثرگذار است شیوهدرس ریاضی آن
هاي ضمن خدمت با این موضوع رو این پژوهش توصیه به برگزاري کالسایناز. باشدمی

. براي معلمان را دارد

ي تحقیقهاو محدودیتهاپیشنهاد
اطالعات در پژوهش حاضر برگرفته از آوريالزم به ذکر است که ابزارهاي جمع

چه تالش بسیاري در جهت انطباق و اگر. ها بوده استهاي محققان سایر فرهنگپژوهش
ي ابزارهاي مناسب در این زمینه الزم به ها انجام گرفته است، اما پیشنهاد تهیهسازي آنفرهنگ
آموزان اضر توسط دانشدر مورد کیفیت تدریس معلم که در پژوهش حهمچنین. رسدنظر می

تر این هاي آینده براي ارزیابی دقیقگردد در پژوهشمورد ارزیابی قرار گرفت، پیشنهاد می
انجام . دیده نیز استفاده شودگر آموزشمتغیر، در کنار این شیوه از مشاهده توسط مشاهده

لعات آینده، هاي تحصیلی، در مطاي کیفی و نیز بررسی مدل در سایر دورهپژوهش به شیوه
که راهبردهاي همچنین با توجه به این. تري در این زمینه فراهم آوردتواند افق روشنمی

هاي گردد در پژوهشریاضی نپرداخته است، پیشنهاد میيبینی نمرهشناختی در مدل به پیش
ج
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گردد چک شود تا هم میزان برازش مدل محاسبه LISRELافزار آینده مدل با استفاده از نرم
شاید این متغیر نقش دیگري را در مدل . و هم جایگاه دقیق این متغیر در مدل مشخص گردد

.عهده داشته باشدبر
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