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  چکيده

وجوي معني و استفاده از استدالل در نوشتن و استقالل در يادگيري است.  هدف يادگيري فرآيندی، اكتشاف، حل مساله، خواندن براي جست اهداف:

  آموزان دوره متوسطه اجرا شد.  هاي موسسات آزاد علمي بر پيشرفت درس رياضيات دانش پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش آزمون

 ۱۳۸۸-۸۹آموزان دختر سال دوم پايه متوسطه شهر سمنان در سال تحصيلي  رويدادي و از نوع مقطعي در دانش پس -روش توصيفي مطالعه حاضر به ها: روش

های  نامه ها را تكميل كردند. از پرسش نامه اي انتخاب شدند و پرسش گيري خوشه آموز به روش نمونه دانش ۱۵۶با توجه به جدول مورگان، انجام شد. 

ها  آوری داده هاي مطالعه، نگرش به رياضي، عزت نفس روزنبرگ و اطالعات مربوط به درک بهتر مفاهيم رياضي برای جمع اضطراب امتحان، مهارت

  ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  دوگروهي مستقل براي مقايسه ميانگين Tو با استفاده از آزمون  SPSS 16افزار  ها به کمک نرم ده شد. دادهاستفا

گين عزت نفس دو گروه دار وجود داشت. بين ميان ها تفاوت معني کننده در آزمون کرده و غيرشرکت آموزان شرکت بين ميانگين درك رياضي دو گروه دانشها:  يافته

های مطالعه،  دار وجود داشت. بين ميانگين نمرات رياضي ترم اول، نمرات رياضي ترم دوم، مهارت ها، تفاوت معني کننده در آزمون کننده و غيرشرکت آموز شرکت دانش

  دار وجود نداشت. نگرش به رياضی و اضطراب امتحان تفاوت معني

هاي مطالعه، کاهش اضطراب  های آزاد تاثيری بر ايجاد مهارت های درس رياضی در آموزشگاه آزمونره متوسطه در آموزان دو شرکت دانشگيری:  نتيجه

آموزانی که در  امتحان، پيشرفت تحصيلي و تغيير نگرش به درس رياضي ندارد و در مقابل عزت نفس و درك مفاهيم رياضي را در ايشان نسبت به دانش

   دهد. د کاهش میکنن ها شرکت نمی اين آزمون

  عزت نفس، نگرش رياضي آزاد علمي، پيشرفت درس رياضي، موسسات :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: The aim of process-based learning is exploration, problem-solving, reading in search of meaning, use of 

reasoning in writing and independence in learning. The present research aimed at determining the role of non-

affiliated institute exams on math improvement of high school students.  

Methods: This cross-sectional descriptive study was performed with post-facto method on high school female 

students of Semnan during 2009-10. 156 students were selected based on Morgan’s table of sample size through 
cluster sampling method and filled the questionnaires. The data collection tools were the Exam Anxiety 

Questionnaire, Study Skills Questionnaire, Mathematics Attitude Questionnaire, Rosenberg’s Self-Esteem Scale 

and the data on better comprehension of mathematical concepts. The data were analyzed by SPSS 16 software 

using independent T-test in order to compare the means.  

Results: The self-esteem and the mathematical concept were significantly higher among the students who didn’t 

participate in non-affiliated institute exams compared to the students who participated in non-affiliated institute 

exams. There was no significant difference between the two groups considering the first and the second semester 

math scores, study skills, math attitude and test anxiety. 

Conclusion: The attendance of high school students in the math exams of non-affiliated institutes doesn’t affect 

their study skills, test anxiety, academic achievement and mathematics attitude and will reduce their self-esteem 

and mathematical concept compared to the students who do not attend these exams.  
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 مقدمه

هاي انسان، تحوالت سريع  ها و توانمندي تغيير نگرش نسبت به قابليت
هاي متفكري كه بتوانند خود را  علم و فناوري و ضرورت تربيت انسان

شده كه بيني آينده سازگار كنند، موجب  پيش با تغييرات غيرقابل
يادگيري فرآيندی تلقي شود که هدف آن، اكتشاف، حل مساله، 

وجوي معني و استفاده از استدالل در نوشتن و  خواندن براي جست
آموزان بايد  استقالل در يادگيري است. براي تحقق اين اهداف، دانش

پردازي و داوري باورهاي خود و  فرصت فكركردن، بيان افكار، نظريه
تواند عنصري  ويكم نمي  آموزان قرن بيست كنند. دانش ديگران را پيدا

اختيار درنظر گرفته شوند كه حتي چگونه يادگرفتن هم از اختيار وی  بي
آموزد نداشته باشد.  گونه دخل و تصرفي در آنچه مي خارج بوده و هيچ

هاي فكري، جانشين حفظ جزئيات   بدون ترديد بايد يادگيري مهارت
  ].١شود [

هاي آموزشي را  بايست بهترين و موثرترين روش س، ميبر اين اسا
مورد مطالعه قرار داد و به موضوع كارآيي و اثربخشي در شيوه انتقال 

چندان دور،  اي نه آموزاني كه قرار است در آينده مطالب و علوم به دانش
شدت توجه کرد. در ميان  عامل موفقيت و بهروزي جامعه باشند به

ام آموزشي، عنصر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي را ها و عناصر نظ مولفه
ها درنظر گرفت. سنجش  توان ممتاز از ساير مولفه از جهات مختلف مي

ناپذير و محور اصلي فرآيند ياددهي و  و ارزشيابي بخش جدايي
يادگيري است. ارزشيابي، فرآيند گردآوري اطالعات درباره پيشرفت 

آنان براي آگاهي از نقاط قوت آموزان و بازخورددادن به  تحصيلي دانش
و ضعف خود و بهبود كيفيت يادگيري و قضاوت درباره اثربخشي 

هاي آموزشي است. براساس نظريه  تدريس و كفايت برنامه
، اين واقعيت كامالً پذيرفته شده (Constructivist)گرايي  سازنده

آموز در فرآيند  است كه شرط اساسي يادگيري موثر آن است كه دانش
هاي خود، فعاالنه شركت كند، با  دگيري و سنجش آموختهيا

ريزي، فرآيند يادگيري خود را كنترل كند و سرانجام بازخورد  برنامه
هايش به كار  گيري اي موثر در تصميم حاصل از سنجش را به گونه

  ]. ٢بندد [
درباره ارزشيابي تعاريف متعددي ارايه شده است. براساس تعريف ورتن 

زشيابي به مثابه تعيين ارزش يك شئ است. در اين معنی، و ساندرز ار
ارزشيابي عبارت از گردآوري اطالعات براي قضاوت در مورد ارزش 
يك برنامه، محصول، شيوه، هدف يا استفاده بالقوه از رويكردهاي 

]. كرانباخ ارزشيابي ٣هاي مشخص است [ گوناگون براي نيل به هدف
گيري درباره يك  منظور تصميم به آوري و كاربرد اطالعات را "جمع

ترين تعريف  ]. در نهايت، جامع٤برنامه آموزشي" تعريف كرده است [
آوري، تحليل و تفسير  دار براي جمع ارزشيابي را فرآيندی نظام

هاي مورد نظر  داند، به اين منظور كه تعيين شود آيا هدف اطالعات مي
يافتن هستند. با توجه به  اند يا به چه ميزاني در حال تحقق تحقق يافته

تعاريف فوق، ارزشيابي به تعيين ارزش براي هر چيزي يا داوري 
]. منظور از ٥شود [ گفته مي (Value Judgement)ارزشي كردن 

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، سنجش عملكرد يادگيرندگان و مقايسه 
منظور  شده به تعيين هاي آموزشي ازپيش نتايج حاصل با هدف

هاي آموزشي معلم و  باره است كه آيا فعاليت ري دراينگي تصميم
آموزان به چه ميزاني به نتايج مطلوب  هاي يادگيري دانش كوشش
شود كه ارزشيابي پيشرفت  اند. از اين تعريف معلوم ميانجاميده

هاي آموزشي و سنجش  تحصيلي مستلزم دو اقدام اساسي تعيين هدف
است. بنابراين، ارزشيابي پيشرفت  گيري عملكرد يادگيرندگان يا اندازه

تحصيلي بر سنجش عملكرد استوار است و سنجش عملكرد به كمك 
  ]. ٦پذيرد [ ترين آنها آزمون است صورت مي ابزارهايي كه معروف

هاي  هاي پيشرفت تحصيلي، عالوه بر تعيين ميزان آموخته آزمون
يبسون و آموزان، اهداف ديگري را نيز ممكن است دنبال كنند. گ دانش

گيري الف)  هاي پيشرفت تحصيلي براي اندازه ميشل معتقدند كه آزمون
آموز با  ميزان يادگيري؛ ب) سرعت يادگيري؛ ج) مقايسه پيشرفت دانش

آموزان يا مقايسه پيشرفت خود فرد در يك حوزه با  پيشرفت ساير دانش
هاي فرعي؛  ها؛ ت) سطح يادگيري در حوزه پيشرفت او در ساير حوزه

آموز در يك موضوع درسي؛ و در  هاي دانش ها و ضعف ) توانمنديث
گيرند  بيني يادگيري آينده مورد استفاده قرار مي بعضي موارد ح) پيش

]٧ .[  
توانند اطالعات مهمي را ارايه دهند. آنها  ها مي بنابراين آزمون

آموز،  اي دانش اطالعات ارزشمندي در مورد اثربخشي برنامه مطالعه
آموز  دادن و تسلط دانش هاي امتحان وي در اكتساب مهارتپيشرفت 

آموزان با  دهند. عالوه بر آن، دانش بر محتواي دانش در اختيار قرار مي
توانند مطالبي از عملكرد  اند، مي ارزيابي سئواالتي كه اشتباه جواب داده

ها عالوه بر تاثير بر پيشرفت  ]. آزمون٨خويش در امتحان بياموزند [
گذارند  آموزان نيز تاثير مي شناختي دانش هاي روان ي، بر ويژگيتحصيل

ها بر انگيزش، عزت نفس،  توان بر تاثير آزمون كه از آن جمله مي
هاي مطالعه، اضطراب، درك و فهم مطالب درسي و  نگرش، مهارت

ها بر تمامي اين  مفاهيم آموزشي اشاره نمود که در ادامه به تاثير آزمون
  ته شده و نتايج تفصيلي آن منعكس شده است.متغيرها پرداخ

آموزان، عزت  يكي از عوامل مهم و موثر در پيشرفت تحصيلي دانش
نفس است. عزت نفس عبارت از ارزيابي مداوم شخص نسبت به 
ارزشمندي خويشتنِ خود است. به عبارت ديگر، عزت نفس نوعي 

والس ]. شاولسون و ب٩قضاوت نسبت به ارزشمندي وجود خود است [
عنوان تصورات فرد درباره خود كه از طريق تجربه  عزت نفس را به

محيطي، تعامل با افرادي كه اهميت ويژه براي وي دارند و 
]. ١٠كنند [اند، تعريف مي هاي رفتاري خود فرد شكل گرفته خصيصه

كوپر اسميت عزت نفس را "قضاوت شخصي درباره ارزشمندي كه در 
]. وي با ١١داند [ يابد" می خود تجلي ميبازخوردهاي فرد نسبت به 

هاي راجرز در تحقيقات خود به اين نتيجه  كاربردن مفاهيم و روش به
رسيد كه كودكاني كه عزت نفس بيشتري دارند، افرادي هستند كه 

راحتي  كنند و به احساس اعتماد به نفس، استقالل و خوداعمالي مي
رند. نتايج تحقيقات نشان گي تحت تاثير و نفوذ عوامل محيط قرار نمي
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دهد كه بين عزت نفس با نحوه عملكرد و موفقيت فرد رابطه وجود  مي
دارد. اگر فرد در خود احساس توانمندي و ارزش نمايد، موجب افزايش 
موفقيت در تحصيل، اعتماد به نفس بيشتر، خالقيت، احساس لذت از 

] ٩شود [ او مي هاي بعدي روابط با ديگران و انتظار موفقيت در موقعيت
آموزاني كه عزت نفس باال و كنترل دروني  و به باور اتكينسون، دانش

زيادي دارند، احساس رضايت در موفقيت را به موارد ديگر نيز تعميم 
شود فرد احساس حقارت كند و خود  دهند. ولي خالف آن باعث مي مي

]. ١[كه بر عملكردش تاثير منفي بگذارد  طوري را ناچيز بشمارد، به
هايش  ها تصوراتي را در فرد نسبت به توانايي بنابراين، شركت در آزمون

كند كه اين تصورات بسته به موفقيت يا شكست در آزمون،  ايجاد مي
  تواند منجر به افزايش عزت نفس يا كاهش آن شود.  مي

آموزان از جمله عوامل مهم ديگر در اين  ها بر نگرش دانش تاثير آزمون
دهنده اثر شناختي و عاطفي  توماس نگرش را نشانبررسي است. 

شده تجربه شخص از شئ يا موضوع اجتماعي و تمايل  گذاشته جاي به
توان نگرش را آمادگي قبلي  ]. مي١٢داند [ به پاسخ در برابر آن شئ می

براي پاسخ مساعد و نامساعد به شئ و هدفي دانست كه بيانگر اين 
گيزه، به رفتار شكل و جهت واقعيت است كه نگرش، همانند ان

دهد. با اين تفاوت كه انگيزه نيروزاست و موجود زنده را در جهت  مي
دهد، اما نگرش فقط در او آمادگي  رسيدن به هدف مطلوب سوق مي

ها مانند  بخشد. نگرش آورد و به وی نيروي فعال مي ذهني پديد مي
ني و ها، فطري و ذاتي نيستند، بلكه آموخت ها و هيجان احساس

اي  يافته اكتسابي هستند و براي فرد مفاهيم و معاني معتبر و تعميم
دست  هستند كه بر اثر تجربه با شخص، شئ يا انديشه خاصي به

  ].١٣آيند [ مي
هاي  دهند نگرش شواهد تجربي فراواني وجود دارد كه نشان مي

گرفته بر مبناي تجربه مستقيم، اثرات نيرومندتري بر رفتار  شكل
هايي كه در نتيجه تجربه مستقيم شكل گرفته  ارند، يعني نگرشگذ مي

آيند و اين عامل اثر آنها را بر رفتار تقويت  تر به ذهن مي باشند، آسان
ها نيز نوعي تجربه مستقيم است كه  ]. شركت در آزمون١٢كند [ مي
كننده احساسي خوشايند يا ناخوشايند و خوب يا بد به  تواند منتقل مي

دهنده   شده خوشايند، خوب يا پاداش باشد. اگر احساس منتقل آموزدانش
آورد و اگر  وجود مي آموز به شدن را در دانش باشد، آمادگي جذب

كننده باشد، آمادگي اجتناب، كناركشيدن و  ناخوشايند، منفي يا تنبيه
آورد. در نظريه يادگيري آموزشگاهي بلوم، كم  وجود مي دورشدن را به

هاي مختلف  آموزان نسبت به يادگيري موضوع قه دانشيا زيادبودن عال
شود.  ها ارتباط داده مي درسي، به تجارب آنها در برخورد با اين موضوع

صورت  هاي مختلف وقتي به آموزان در درس تجارب يادگيري دانش
شوند، به ايجاد تصوراتي  درپي اندوخته مي هاي پي ها يا شكست موفقيت

هاي مختلف  شان درباره يادگيري موضوع هاي يدر آنها نسبت به تواناي
هاي مشابه  انجامند و نگرش آنها را در رابطه با يادگيري موضوع مي

 ].٥دهد [ تحت تاثير قرار مي

آموزان نيز امر پراهميتي  ها بر ميزان اضطراب امتحان دانش تاثير آزمون

كار  است. ساراسون اضطراب امتحان را عمدتاً مساله خودمشغولي با اف
]. اضطراب مربوط به عملكرد و ارزشيابي تحصيلي، ١٤داند [ مزاحم مي
ها از قبيل  طور غيرمستقيم و در اشكال مختلف ناراحتي اغلب به

سردردها، دردهاي معده و ديگر رفتارهاي ناسازگارانه مانند غيبت از 
كردن يا ساير رفتارهاي اجتماعي مشابه از سوي  مدرسه، گريه

پردازان  ]. اكثر نظريه٨شود [ به معلمان و والدين ابراز مي آموزان،  دانش
گيري آينده است و در آن،  هاي اضطراب از جهت معتقدند که ريشه

]. ممكن است اضطراب ١٥افراد نسبت به آينده بيمناك هستند [
امتحان در كودكان ناشي از اين باشد كه در گذشته، نتايج فعاليت آنها 

ييني بوده است و به همين علت، در ها در سطح پا در آزمون
نمايند. رابطه  هاي فعلي امتحان احساس شكست و ناكامي مي موقعيت

ميان اضطراب و پيشرفت تحصيلي به خوبي اثبات شده است. 
دهد كه در تمام سطوح تحصيلي،  ها نشان مي ترين يافته محكم

  ].٨پيشرفت ضعيف با اضطراب باال همراه است [
تر هم ذکر شد، متخصصان عقيده دارند كه بر  گونه که پيش همان

هاي  دهنده فعاليت گيري، پايان خالف تصور معمول، سنجش و اندازه
کننده  گيري تعيين آموزشي معلم نيست، بلکه غالباً سنجش و اندازه

آموزان و  هاي يادگيري دانش هاي آموزشي معلمان و کوشش فعاليت
طالعه و يادگيري دانشجويان است. به سخن ديگر، چگونگي م

طور مستقيم از ماهيت سنجش تاثير  آموزان و دانشجويان به دانش
عنوان  ها بر راهبردهاي مطالعه، به ]. لذا تاثير آزمون١٦پذيرند [ مي

مهارت بنيادين در دوره تحصيل از جمله محورهاي خطير در اين 
هاي سنجش،  اند كه روش پژوهش است. آلدرسون و وال نشان داده

زيادي در رويکردهاي مطالعه يادگيرندگان و نيز راهبردهاي آنها  تاثير
]. عالوه بر اثر کلي آزمون، ١٧شدن برای امتحان دارد [ منظور آماده به

نوع آزمون نيز يکي از عوامل تاثيرگذار در رويکردهاي مطالعه و 
شدن  يادگيري است. اسپت و براون اعتقاد دارند که در هنگام آماده

هاي برتر مطالعه را  هاي تشريحي روش ن، سئوالبراي امتحا
هاي عيني باعث يادگيري سطحي جزئيات  انگيزند، اما آزمون برمي

ها بر بازشناسي است و الزم نيست که  شوند، زيرا تاکيد اين آزمون مي
دهي يا درباره آنها  هاي موجود را سازمان يادگيرندگان مطالب و ايده

بين هم با انجام پژوهشي نشان دادند ]. توماس و ١٨استدالل کنند [
هاي مختلف سنجش از رويکردهاي متفاوت  که دانشجويان براي روش

]. وجود رابطه بين رويکردهاي مطالعه و ١٩گيرند [ مطالعه بهره مي
طور  عملکرد تحصيلي در چندين پژوهش به تاييد رسيده است. به
بردي معمول پيشرفت تحصيلي باال با رويکردهاي عمقي و راه

  ]. ١٨همبستگي مثبت و با رويکرد سطحي همبستگي منفي دارد [
شده مبين نقش و اهميت آزمون،  ها و مطالعات انجام هاي پژوهش يافته

سنجش و ارزشيابي در تبيين پيشرفت تحصيلي است. لكن بر كسي 
پوشيده نيست كه صرف برگزاري آزمون بدون توجه به جوانب و ابعاد 

شناسي مورد توجه است، امكان  لوم تربيتي و روانگوناگون آن كه در ع
دارد امري عبث و گاه مضر برای فرآيند آموزش باشد. با توجه به 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  نسب بهناز بهرامي  ۱۶۲

   ۱۳۹۰ مستانز، ۴، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

هاي پيشرفت تحصيلي در قالب موسسات آموزشي سه  که آزمون اين
هاي مدارس سراسر  آموزان حوزه هدف عمده مقايسه عملكرد دانش

آموزان  با پيشرفت دانشكردن اطالعات رشدي در ارتباط  كشور؛ فراهم
آموز را دنبال  كردن نقاط قوت و ضعف دانش در طول زمان؛ و مشخص

هاي برگزارشده  کنند، لذا اين پژوهش با هدف تعيين تاثير آزمون می
توسط موسسات آزاد علمي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضيات 

  آموزان دوره متوسطه اجرا شد.  دانش

  
  ها  روش

رويدادي و از نوع مقطعي در  پس -مطالعه حاضر به روش توصيفي
آموزان دختر سال دوم پايه متوسطه (رشته  جامعه پژوهشي دانش

-٨٩فيزيك و علوم تجربي) شهر سمنان در سال تحصيلي  -رياضي
آموزان  انجام شد. جامعه آماري متشكل از دو گروه دانش ١٣٨٨
هاي موسسات آزاد بود. تعداد  نكننده در آزمو كننده و غيرشركت شركت
آموزان  نفر و تعداد دانش ٧٠ها  كننده در آزمون آموزان شركت دانش

نفر بود؛ با توجه به جدول مورگان،  ٢٦٠ها  كننده در آزمون غيرشركت
 ٣دبيرستان و از  ٣اي از  گيري خوشه آموز به روش نمونه دانش ١٥٦

  كردند.  ها را تكميل نامه منطقه انتخاب شدند و پرسش
ها، اسناد و مدارك موجود (نمرات  با مراجعه حضوري به دبيرستان

كننده و  آموزان شركت رياضي ترم اول و ترم دوم دانش
هاي مرتبط با  آوري داده ها) براي جمع كننده در آزمون غيرشركت

آوري  پيشرفت درس رياضي مورد استفاده قرار گرفت. برای جمع
  استفاده شد:ها از ابزار زير  داده

ماده است كه  ٢٥نامه شامل  نامه اضطراب امتحان: اين پرسش پرسش
، گاهي ١ندرت= ، به ٠اي (هرگز= گزينه٤آزمودني براساس يك مقياس 

گويد. حداقل نمره در اين آزمون  ) پاسخ مي٣و اغلب اوقات= ٢اوقات=
است. هرچه فرد نمره باالتري كسب كند،  ٧٥صفر و حداكثر نمره 

هنده اضطراب بيشتري است. براي سنجش همساني دروني د نشان
TAI  از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است. براساس نتايج

هاي  هاي دختر و آزمودني حاصله ضرايب آلفا براي كل نمونه، آزمودني
) گزارش شده است. اعتبار ٩٢/٠و  ٩٥/٠، ٩٤/٠ترتيب ( پسر به
هاي متعددي بررسي و تاييد  وهنامه نيز در مطالعه مذکور به شي پرسش

]. پايايي اين ابزار در اين مطالعه با استفاده از روش ٢٠شده است [
  محاسبه شد. ٩٤/٠آلفاي کرونباخ 

اي است كه آزمودني  ماده٤٠هاي مطالعه: آزمونی  نامه مهارت پرسش
گذاري  دهد. نمره صورت "بله" و "خير" پاسخ مي به سئواالت آن به

آوردن اعتبار مقدماتي،  دست فر و يك است. براي بهصورت ص آزمون به
طور همزمان با مقياس اضطراب امتحان  هاي مطالعه به مقياس مهارت

آموزان سال دوم  نفر از دانش ٧٢٠و مقياس ارزيابي شناختي به 
دبيرستان دو رشته علوم تجربي و رياضي شهر تهران داده شده است. 

هاي مطالعه  ا در مقياس مهارته ضرايب همبستگي بين نمره آزمودني

) و بين مقياس p=٠١/٠، r=-٥٢/٠و مقياس اضطراب امتحان (
، r=-٥٣/٠هاي مطالعه و مقياس ارزيابي افكار شناختي ( مهارت

٠١/٠=p حاكي از معتبربودن آزمون است. براي سنجش پايايي (
هاي مطالعه از روش بازآزمايي استفاده شد كه همساني  مقياس مهارت

سنجد. براي آزمون مجدد اين مقياس پس  را در طول زمان مي آزمون
هايي كه در مرحله اول شركت داشتند،   نفر از آزمودني ٧٢هفته به  ٦از 

داده شده است. ضريب همبستگي بين دو نوبت براي مقياس 
]. پايايي اين ابزار ٢٠دست آمده است [ به r=٥٨/٠هاي مطالعه  مهارت

  محاسبه شد. ٧٦/٠ه از روش آلفاي کرونباخ در اين مطالعه با استفاد
سئوالي براساس  ٢٠نامه  نامه نگرش به رياضي: اين پرسش پرسش
اي نگرش شامل بعد شناختي، بعد عاطفي و بعد رفتاري  مولفه٣نظريه 

نامه  اي تنظيم شده است. پايايي پرسش گزينه٥در قالب طيف ليكرت 
در اجرا بر روي  ٩٢/٠رابر به روش آلفاي كرونباخ (همساني دروني) ب

دست آمده و بر روي  صورت مقدماتي به آموز دبيرستاني به نفر دانش ٢٧
صورت نهايي (در يك طرح پژوهشي) برابر  آموز به نفر دانش ١٦٩٩

صورت كامالً  نامه به گذاري پرسش محاسبه شده است. نمره ٨٩/٠
، ١٤، ١٠، ١١، ٧هاي شماره  است. گويه ٥تا كامالً موافقم= ١مخالفم=

شوند. يعني كامالً  گذاري مي صورت عكس نمره به ١٩و  ١٧، ١٥
نامه نمرات باال  . بنابراين در كل پرسش٥تا كامالً مخالفم= ١موافقم=

]. پايايي اين ابزار در اين ٢١نشان از نگرش مثبت به رياضيات است [
  محاسبه شد. ٩١/٠مطالعه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 

آوري  ت مربوط به درك بهتر مفاهيم رياضي: براي جمعاطالعا
ساخته  اطالعات مربوط به درك مفاهيم رياضي از آزمون محقق

 ٢سئوال براساس محتواي كتاب رياضي  ٩استفاده شد. در اين آزمون 
هاي درك و  هاي رفتاري حيطه (دوم متوسطه) طراحي شد كه هدف

ا دربرداشت. با توجه به فهم، كاربرد، تجزيه و تحليل و ارزشيابي ر
که اين آزمون از نوع پيشرفت تحصيلی است، روايی صوری و  اين

محتوايی آن از نظر دبيران رياضی مورد تاييد بوده و ضريب تمييز 
  محاسبه شد. ٥/٠تک سئواالت باالی  تک

ماده  ١٠نامه عزت نفس روزنبرگ: اين مقياس شامل  پرسش
صورت  يا پذيرش خود را بهخودگزارشي است که احساس کلي ارزش 

کند. آزمودني براساس يک مقياس "بلي" و "خير" به اين  مثبت بيان مي
و  ١صورت بله= نامه به گذاري پرسش دهد. نمره مقياس پاسخ مي

 ١٠تا   ٦هاي  و عكس آن براي گويه ٥تا  ١هاي  براي گويه - ١خير=
 است که ١٠و  -١٠است. کمينه و بيشينه نمره در اين مقياس 

هاي باالتر بيانگر ميزان باالي عزت نفس است. پايايي اين آزمون  نمره
]. پايايي ٢٢محاسبه شده است [ ٧٩/٠با استفاده از آلفاي کرونباخ برابر 

 ٧٢/٠اين ابزار در اين مطالعه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 
  محاسبه شد.

استفاده از و با  SPSS 16افزار  آمده به کمک نرم دست هاي به داده
ها مورد تجزيه و  دوگروهي مستقل براي مقايسه ميانگين Tآزمون 

  تحليل قرار گرفت.
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  نتايج

کرده و  آموزان شرکت بين ميانگين درك رياضي دو گروه دانش
-٦٤٠/١دار وجود داشت ( ها تفاوت معني کننده در آزمون غيرشرکت

=t(210) ٠٥/٠؛p<ه کنند آموزان غيرشرکت ). درك رياضي دانش
) بيشتر بود. ٧٨/٣کرده ( آموزان شرکت ) از درك رياضي دانش١٩/٤(

کرده و  آموز شرکت بين ميانگين عزت نفس دو گروه دانش
-٩٢٧/٢دار وجود داشت ( ها، تفاوت معني کننده در آزمون غيرشرکت

=t(210) ٠٥/٠؛p<کننده  آموزان غيرشرکت ). عزت نفس دانش
 ) بيشتر بود٧٥/١کرده ( تآموزان شرک ) از عزت نفس دانش٩٥/٢(

  .)١(جدول 
بين ميانگين نمرات رياضي ترم اول، نمرات رياضي ترم دوم، 

های مطالعه، نگرش به رياضی و اضطراب امتحان تفاوت  مهارت
  دار وجود نداشت. معني

  
کننده و  آموزان شرکت مقايسه متغيرهاي مورد مطالعه دانش )١جدول 

  )=٢١٠dfها ( کننده در آزمون غيرشرکت

  ←آماره

  متغير↓
  ميانگين

انحراف 

  معيار
t sig 

اختالف 

  ميانگين

سطح 

  داری معني

پيشرفت 

  ترم اول

۷۹/۱۵  شرکت  ۰۷/۳  
۱۳۸/۱  ۲۶/۰  ۵۳۸/۰  ۰۵/۰p> 

۲۵/۱۵  عدم شرکت  ۹۴/۲  

پيشرفت 

  ترم دوم

۷۵/۱۴  شرکت  ۳۸/۳  
۴۳۱/۱  ۱۶/۰  ۷۵۶/۰  ۰۵/۰p> 

۹۹/۱۳  عدم شرکت  ۴۳/۳  

درك 

  رياضي

۷۸/۳  شرکت  ۹۶/۱  
۶۴۰/۱-  ۰۱/۰  ۴۰۶/۰-  ۰۵/۰p< 

۱۹/۴  عدم شرکت  ۴۴/۱  

هاي  مهارت

  مطالعه

۴۴/۲۹  شرکت  ۶۱/۵  
۶۳۳/۱  ۱۱/۰  ۳۹۵/۱  ۰۵/۰p> 

۰۵/۲۸  عدم شرکت  ۱۰/۵  

اضطراب 

  امتحان

۵/۳۲  شرکت  ۲۷/۱۷  
۰۴۰/۱-  ۳۰/۰  ۷۳۳/۲-  ۰۵/۰p> 

۲/۳۵  عدم شرکت  ۶۶/۱۵  

نگرش 

  رياضي

۲۶/۶۷  شرکت  ۷۲/۱۴  
۹۶۵/۰-  ۳۴/۰  ۱۶۸/۲-  ۰۵/۰p> 

۴۳/۶۹  عدم شرکت  ۵۳/۱۳  

  عزت نفس
۷۵/۱  شرکت  ۶۴/۲  

۹۲۷/۲-  ۰۴/۰  ۱۹۸/۱-  ۰۵/۰p< 
۹۵/۲  عدم شرکت  ۵۸/۲  

  

  بحث

ها  کننده در آزمون کننده و غيرشرکت آموزان شرکت بين دو گروه دانش
هاي مطالعه، اضطراب امتحان، پيشرفت تحصيلي  در متغيرهاي مهارت

دست نيامد. در مقابل عزت  دار به و نگرش درس رياضي تفاوت معني
كننده باالتر از  آموزان غيرشركت نفس و درك مفاهيم رياضي دانش

كننده بود. توماس و بين معتقدند که  زان شركتآمو ميانگين دانش
هاي مختلف سنجش از رويکردهاي متفاوت  دانشجويان براي روش

دهند که  آبادي نيز نشان می ]. سيف و فتح١٩گيرند [ مطالعه بهره مي
دانند که در ارزشيابي از  آموزان يک کالس از پيش مي وقتي دانش

اهد شد، هنگام مطالعه و يادگيري آنها از آزمون عيني استفاده خو

يادسپردن نکات جزيي  يادگيري مطالب درس، در جهت پيداکردن و به
و پراکنده درس خواهند کوشيد و به مسايل کلي و ساختاري آن توجه 
زيادي نخواهند کرد. در مقابل، يادگيرندگاني که خود را براي شرکت 

س چندان کنند به اطالعات پراکنده در در امتحان تشريحي آماده مي
کنند تا مسايل کلي و استنباطي را  دهند و بيشتر سعي مي اهميتي نمي

طور معمول پيشرفت تحصيلي باال با رويکردهاي عمقي  فرا بگيرند و به
و راهبردي همبستگي مثبت و با رويکرد سطحي همبستگي منفي دارد 

هاي برگزارشده توسط موسسات آزاد علمي نيز بر  ]. آزمون١٨[
آموزان را به سمت  اي استوارند، لذا دانش ندگزينهسئواالت چ

دهد. در اين پژوهش نيز تفاوت چنداني  رويكردهاي عمقي سوق نمي
  هاي مطالعه دو گروه مشاهده نشد.  بين مهارت

در خصوص نگرش درس رياضي نيز وضع به همين شکل است. 
اهد اند. شو آموزان به رياضي تاثيرگذار نبوده ها بر نگرش دانش آزمون

گرفته  هاي شكل دهند نگرش تجربي فراواني وجود دارد كه نشان مي
گذارند. يعني  بر مبناي تجربه مستقيم، اثرات نيرومندتري بر رفتار مي

تر به  هايي كه در نتيجه تجربه مستقيم شكل گرفته باشند، آسان نگرش
 ]. در١٢كند [ آيند و اين عامل اثر آنها را بر رفتار تقويت مي ذهن مي

ها نيز نوعي تجربه مستقيم  رسد شركت در آزمون نظر مي نگاه اول به
هاي الزم  ها و نيز عدم مشاوره باشد. با تفکر در نحوه اجراي اين آزمون

ها،  و کافي به همراه ارايه بازخوردها در زمان اعالم نتايج آزمون
  شود که اين تجارب مستقيم خوشايند نيست. احساس مي

كننده و  بين درك مفاهيم رياضي دو گروه شركتدر مطالعه حاضر 
ها  داري مشاهده شد. يافته کننده در آزمون تفاوت معني غيرشرکت

تر از  كنندگان در آزمون پايين نشان داد درك رياضي شركت
ها بود. مطالعات شيولسون،  کننده در آزمون آموزان غيرشرکت دانش

هاي  آموزان در آزمون بکستر و پاين نشان داده است که عملکرد دانش
پذيرد و از يك آزمون به  هاي آزمون تاثير مي سنجش عملکرد از سئوال

هاي  آموزان، نوع فعاليت آزمون ديگر، با توجه به تجارب قبلي دانش
]. رضويه، ٢٣کند [ شده و عالقه آنان به انجام فعاليت تغيير مي خواسته

مندي به درس سيف و طاهري نيز در پژوهشي نشان دادند که عالق
رياضي و باورداشتن اين نكته كه رياضي جالب، ارزشمند و حايز 

آموزاني  اهميت است، با موفقيت بيشتر در اين درس همراه است. دانش
هاي  كه درس رياضي را دوست دارند و از درگيرشدن در فعاليت

برند، در درس رياضي  كاربردن دانش رياضي لذت مي مستلزم به
  ].٢٤آورند [ دست مي يشتري بهموفقيت تحصيلي ب

كننده و  در اين پژوهش، بين عزت نفس دو گروه شركت
ها  داري مشاهده شد. يافته کننده در آزمون تفاوت معني غيرشرکت

آموزان  تر از دانش كنندگان در آزمون پايين نشان داد عزت نفس شركت
دهنده عدم تاثيرگذاري  ها بود كه نشان کننده در آزمون غيرشرکت

ها در اين زمينه بود. در نظريه يادگيري آموزشگاهي بلوم، كم و  آزمون
هاي مختلف   آموزان نسبت به يادگيري موضوع زيادبودن عالقه دانش

شود.  ها ارتباط داده مي درسي به تجارب آنها در برخورد با اين موضوع



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  نسب بهناز بهرامي  ۱۶۴

   ۱۳۹۰ مستانز، ۴، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

صورت  هاي مختلف وقتي كه به آموزان در درس تجارب يادگيري دانش
شوند، به ايجاد تصوراتي  پي اندوخته مي در هاي پي ها يا شكست موفقيت

هاي مختلف  هايشان در رابطه با يادگيري موضوع در آنها نسبت توانايي
]. مركوفو و استفنز نيز نشان دادند كه چنانچه ٥انجامند [ مي

ها، بتوانند بازخورد الزم را در اختيار  هاي تكويني يا ساير آزمون آزمون
يابد، در صورتي كه  زان قرار دهند، عملكرد آنان افزايش ميآمو دانش

ها  اي برانگيزيم، قبل از آزمون هاي  مرحله بتوانيم آنان را براي آزمون
هاي  رسد آزمون نظر مي ] که به٢٥آمادگي الزم را كسب خواهند كرد [

اجراشده فاقد اين کارآمدي هستند. بر اين اساس بايد به دنبال 
اي ارايه بازخورد مناسب، ايجاد انگيزه و ترغيب راهكارهايي بر

شده بود تا  بندي ريزي در مطالعه مرتب و زمان آموزان به برنامه دانش
هاي  عملكردشان افزايش يابد. همچنين الزم است که بر توانمندي

هاي آزاد علمي نظارت بيشتر و  مشاوران و مجريان در آموزشگاه
ها نسبت به جايگاه و  ان و خانوادهآموز تري به عمل آيد و دانش دقيق

ها و تفكيك آن از رسالت مدارس توجه داشته باشند،  رسالت آموزشگاه
هاي رسمي  هاي آزاد را نبايد جايگزين آموزش بدين معنی كه آموزش

تفاوت بوده و  بي آموز نبايد به آموزش رسمي در مدارس  بدانند و دانش
هاي  خصوص آزمون و به ها براي يادگيري دروس خود به آموزشگاه

  ها متكي باشد.  اي در آموزشگاه دوره
ها در برخي  كننده در آزمون آموزان شركت محدودبودن تعداد دانش

هاي تحصيلي و تاكيد بر متغيرهاي سطح كالسي و رشته   پايه
آموزان پايه  تحصيلي سبب شد که گروه نمونه منحصراً از ميان دانش

فيزيك و علوم تجربي)  -رياضي دوم متوسطه شاخه نظري (رشته
هاي پژوهش را با  پذيري يافته انتخاب شود كه اين امر تعميم

 محدوديت مواجه ساخت.

  

  گيري نتيجه

های درس رياضی در  آموزان دوره متوسطه در آزمون شرکت دانش
هاي مطالعه، کاهش  های آزاد تاثيری بر ايجاد مهارت آموزشگاه

و تغيير نگرش به درس رياضي  اضطراب امتحان، پيشرفت تحصيلي
ندارد و در مقابل عزت نفس و درك مفاهيم رياضي را در ايشان نسبت 

  دهد. کنند کاهش می ها شرکت نمی آموزانی که در اين آزمون به دانش
  

بدين وسيله از مسئوالن نشريه، داوران محترم،  تشکر و قدردانی:
موزان و معلمان آ سازمان آموزش و پرورش استان سمنان و كليه دانش

هاي الزم را نمودند، صميمانه  محترم كه در انجام اين تحقيق مساعدت
  شود. سپاسگزاري مي
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