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چکیده
ش ازومآ ننن
این پژوهش ال وگ ی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای مدیریت نم ابع یادگیری با یادگیری ریاضی دانش ش
وتم سطه مآ ل ب دو  .روش تحقیق ت یصو فی از نوع همبس گت ی اس .ت

عماج ه لماش یرامآ      

ش ازومآ ننن
 2950نف زا ر دانش ش

وتم سطه دوم و سوم ریاضی یف زیک شهرستان مآ ل ب دو ه اس .ت از بین جا هعم مآ اری بر اس سا

مرف و وک ل ک دادعت نار     

 9 33نفر دانش زومآ به روش نمونهگیری وخ شهای چندمرحلهای ان خت اب گردید که پرسشنا هم برگشتی زا  ادعت د    333
نفر قابل تحلیل ب .دو ابزار پژوهش ،بخشی از پرسشنا هم راهبردهای ان یگ زش برای یادگیری پ راکمه و چیرتنی ا لماش ن    
راهبردهای مدیریت نم ابع یادگیری ب .دو دادهها با استفاده از ضریب همبس گت ی پیرس ت ریسم لیلحت و نو ححح ححححل دش لی .....
ش ازومآ ننن در س نانیمطا حط   
یا هتف ها نشان داد بین راهبردهای مدیریت ی اب یریگدای عبانم ا  یریگد ر یضای       دانش ش

99

کطلبی و ی یگدا ر زا ی
درصد رابطه نعم یداری وج دو دار .د همچ ین ن نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تنظیم تال ،ش کم 
ش زومآ ان اثر غ قتسم ری ی  م م ییی ییییگ دراذ
همدرسان از طریق تم غیر مدیریت مز ان و مکان مطالعه بر یادگیری ریاضی دان 
یگذار .د
ش زومآ ان اثر مستقیم م 
ولی مدیریت مز ان و مکان مطال هع بر یادگیری ریاضی دان 
کلید واژهها :راهبردهای مدیریت منابع ی ،یریگدا
شآموزان.
ریاضی ،دان 
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مقدمه
درک و فهم ریاضی در فوم ق تی

شغلی و تیریدم

دومن ام هرمزور یگدنز رد یصخش .دراد     

ریاضی در دوره ابتدایی ،راهنمای و دبیرستان مرکز نظمدهی برنا هم ها ای زومآ ش ،ناج( تسا ی    
تهای ریاضی نیاز دارند زی د ار ر  مامت  م لحار    
داوسون .)9002 ،1دانش زومآ ان به یادگیری مهار 

ح.) 2010 ،4
زندگیشان مهم تلقی میش دو (کافمن8002 ،2؛ بریچ ،مزاکا7002 ،3؛ تمبچیک ،اریم ح ح
یکی از ح زو ههایی که یادگیری آن نیا ضوم و هدوب یریگدای و یشزیگنا یاهربهار دنمز و یع       
بسیار مهم تلقی می ش دو یادگیری ریاضی اس .ت زیرا که صاح نب ظران در حیطه شزومآ

ریاضی بر

این عقیدهاند که زندگی در جهان پیچیده و پیشر هتف امروز مستلزم بر وخ رداری از تفک و قالخ ر
اندیشه پویاست و فراگیری مؤثر دانش ریاضی میتواند در فرایند نضج ،تطور و تحول این تفکر

نقش تع یی نک نن ده ایفا نماید (شونفلد 89 91،5؛ مک ل دو  ، 1992 ،6به نقل از رضوی ،ه لطیفیان ،سیف،
سیف .) 1385 ،با توجه به اهم تی

ریاضیا ،ت نظامهای زومآ شی میکوشند تا با گ جن ان ثحابم ند   

ش ازومآ ننن
یهای ذه لالدتسا تردق و ین     دانش ش
ریاضیات در برنا هم های تحصیلی به پرورش توانا 
دوخ کمک ک نن د و آنان را برای همگانی با تح تالو علمی و پیش فر ت تتهاییی د یروانف ر یگدنز    
آینده مهیا سازند (علم الهدی .)1 38 1 ،امروزه ه شو

و اس عت داد را همچنان از عوامل مهم تعی ییی ن

ک نن ده کمیت و کیفیت یادگیری انسانها به حساب میآورنددد (اس ،راوت غالممم زآ اد ،مص ،یدابآر
 .)1931ریاضیات فقط تخم ص مدرسه نیس ،ت بلکه با تف

ویژهای را شامل میش دو ک دارفا نیب ه    

تم فاوت اس .ت بنابراین ریاضیات هدف مهمی برای افراد و جا عم ه محس م بو یی یییشو ددد (یاری ،یرا
افرو ،ز یم رمحمدی.) 1389 ،
جوامع گوناکون ،براساس نیازها و ار شز های حاکم بر آنها در مقاطع مز انی تم فاوت از زاوی یا
گوناگون به مطال هع ریاضی پردا نتخ د (محسنپور ،حجازی ،کیا نم ش .) 1386 ،توس هع ریاضیات در
ارتباط با مفاهیم اجتماعی و اقتصادی ثاب ببت ش  تسا هد

(( (((ک مودار ننن .) 2010 ،7ریاض زا شیب تای

1

- Jain, Dowson
-Kafman
3
-Berch, Mazzocco
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- Tambychik, Meerah
5
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6
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7
- Karaduman
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پیش جای دوخ را در همه مز هنی های اجتماعی و تعنص ی باز کرده و انسان ناگریز برای دس یت ابی به
پاسخهای زال م و نم اسب به پرسشها ای پیچ  تسا هدروآ یور تایضایر هب هدی (((( (((((محسنننپوررر و
شا هصالخ نازوم   
همکاران .) 1386 ،یادگیری ریاضی ،فقط در انتقال مفاهیم و ت ناد هب فیراع ششش ششش
نمیش ،دو بلکه برنا هم ریاضی همچ  ،یضایر میهافم میمعت و هعسوت لوئسم نین ا داجی ا ،هزیگن         
پرورش قدرت خالق تی

ش تسا نازومآ
و به کارگیری و ای تخومآ نیب طابترا داج هههههههههه ناد یا شش شش

(یاوری ،یاریاری ،رس گت ارپور .) 1385 ،ریاض  ةمانرب یندشنادج وزج ی دد د دددددد رس .تسا ی
وم جب شده است که ریاضیات از اهم تی
یتوان ادعا کر ،د شزومآ
م 

رما نیا     

وف قققال داع هههای بر یتح هک یروط هب ،دوش رادروخ

ریاضی همزاد شزومآ

رسمی است (خاکبا ،ز وم سیپ ،رو

    

 .) 1387در

ی در س وط ححح تخم لففف و وارد شدننن در
ی براای جای با ی ی
ی عم مو ی ی
اندازه گیررری پیش فر ت تت و توان یا ی ی
برنا هم های خاص و پذیرش در دانشگاه استفاده میش دو (غال عم لیلواسانی ،حجازی ،خضریآذر،
.)09 13
مشکل پیشر تف

جترین مشکالت وم ج دو در نظام زومآ شی
تحصیلی در درس ریاضی یکی از رای 

کشور است که در تمام مقاطع تحصیلی مشاهده میش دو  .بر این اس سا

تحت یضایر تفرشیپ    

ت یثأ ر تم غیرهای به هم وابس هت ای مانند نگرشها و برداشتها ،تم غیرهای اقتصادی ،ت یثأ ر همساالن و
والدین ،تم غیرهای مربوط به مدرسه و از این ق یب ل هس نت د .بسیاری از افراد به ویژه نوجوانان به رغم
تالش زیاد در درس ریاضی ،باز هم دچار بدفهمی یا نافهمی مطالب هس نت د و از ب رد یبوخ ةدزا   

کار ریاضی بهره نم د نمیباشند (ه نی د4002 ،1؛ شرمن1002 ،2؛ شاهورانی ،تلخ آب خلت ،هاشیلع ی    
آبی علیشاه .) 1388 ،ضعف در ریاضی و گریز از آن همیشه به خاطر ب ببیاس دادعت ییی و ی تخس ا

ب دو ن ریاضیات نیست ( الد ور ،قربانی .) 1389 ،به راستی چه تف وا تتتها ایی  ار یضایر شزومآ از
فراگیری سایر علوم تم مایز  ؟دزاس یم و یارب دیاب ار یتادیهمت هچ یریگدای تالکشم عفر

        

ریاضی اندیشید؟ (شاهورانی و همکاران.) 1388 ،
نظر بر این است که مشکالت تحمیل شده بر دانش زومآ ان در یادگیری ریاضی ی ینورد أشنم ا    
ش زومآ ان در
ریاضی دارند یا برون ریاضی .مشکالت درونی ریاضی که از ویژگیهای فردی دان 
شها سرچشمه ممم یگیرنددد (عل ،یدهلا م
پردا شز های ذهنی ،یادگیری ،انگیزشها و نگر 

   .)1 38 1
- Hind
-Sherman

1
2
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روانشناسان و ختم صصان تعلیم و ترب تی

از دیر باز به بررسی ت یثأ ر عوامل ان یگ زشی در یادگیری و

عملکرد دانش زومآ ان در ح زو ههای گوناگون درسی توجه داشت هههانددد (ل یرب ننی ننننن ک ،پ یرتنی چ چ
چ،1
 . )2002درس ریاضی بیش از سایر دروس در عم رض باورهای قالبی و سوء ت یبع رهایی است
جنم ر به نگرش نم فی و کاهش ان یگ زش فراگیران نس تب
را در ای ،سرد ن

وم عنام اب ا هج و       

هک   

به آن میگر دد و عتم ابقا حصول فوم ق تی

فرص تتت هااای تحص و یلی

دودحم ار نانآ یلغش         ممم یس زا ددد

( یف لیپس .)2002،2در حالی که مشکالت برون فردی از عوا یشزومآ ،یعامتجا ،یگنهرف لم و   

چ وگ نگی تدریس و بر وخ رد عم لمان و  .....اثر میپذیرد (علم اله ،ید

 .)1 38 1مش یضایر تالک   

توجه بیشتری را به دوخ عم طوف کرده اس .ت این ب هک تسا لیلد نید

ش د نازومآ ر
    هم ههه دانش ش

سالهای اول هی مدارس ملزم به ان یلو دنتسه یضایر تابساحم ماج

 سورد ریاس تاعوضوم را    

  

یتری را در زندگی ایفا میک نن د
یک نن د .ضمن اینکه محاسبات ریاضی نقش اساس 
بعدها ان خت اب م 
ش ازومآ ننن اس لالدت
(کارگر شورکی ،ملکپور ،احمدی .) 1389 ،بس زا یرای دانش ش

ممم یک نن ددد که

استفاده از تواناییهای شنا تخ ی در یادگیری مؤثر داجیا یعناوم    ممم یکنددد .آنها ا گ هدرک شراز   
ب دو ند که در حقیقت مشکالت ریاضی در احساسات و تفسیر د  ر ،تس

،هظفاح تسرد یبایزاب      

تمرکز و استفاده از تفکر نم طقی ایجاد میکند (عبدل عزیز ،صالح ،3تمبچیک9002 ،؛ تمبچیک،

5002؛ اسمائیل9002 ،4؛ آندرسون ،لیکسل7002 ،5؛ برای تن 6002 ،6؛ تمبچ یم ،کی ر ،حا    .) 2010
به دوب شزومآ

ریاضیات نیا نمز د توس هع جم موع هههای از مف رد هک تساهرایعم و میها و شزومآ

یادگیری ریاضیات مهم است (انجمن ملی عم لمان ریاضی .) 1999 ،از جمله عواملی که ممم یتوانددد
در یادگیری ریاضی ت یثأ ر گزار باشد راهبردهای مدیریت نم ابع یادگیری اس .ت
مفهوم یادگیری در طول زندگی بشر ،یکی از مفاهیم وم رد توجه ب دو ه اس .ت عالوه بر عوامل از
پیش داش هت از قبیل شخصی ،ت بهرههوشی ،مز ی هن خانوادگی ،جنس و سن ،عوامل اکتسابی نیز بر
این امر ت ثأ یرگذار میباشند که سبک یادگیری بنم ع ک تن رل ،راهبردهای انگیزش برای ی ییادگیری
یزاده ،تف حی آذر ،مز ان زاده .) 1386 ،راهبردهای مدیریت
و شیوههای مطال هع از آن جملهاند (ول 
1

-Linnenbrink, Pintrich
-Philips
3
- Abdul Aziz, Salleh
4
-Ismail
5
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6
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نم ابع یادگیری بیانگر این مطلب است که یادگیرنده به ط  نامز زا هنیهب رو ا صتخ ا د ص ا

دش هد ه     

برای مطال هع استفاده کند .در واقع ،یادگیرنده با مدیریت مز ان میتواند ب وخ یگدنز ر ددددددد ک لرتن

داش هت باشد ( ،وبمد آتن .)0002 ،1پ تنی ریچ نویسندة مهمی است

تروص هب ار اهدربهار نیا هک

کامل وم رد مطال هع قرار دا .د او ب زا یعیسو روط ه ا بهار نی رده  یمامت رد یا مقا عط

     

یلیصحت        

اس یمسا ،چیرتنیپ( درک هدافت تتتتتتتتت  ،2گارسی اا ا  ،3کم ک ،یچی      1 99 1ب گ زا لقن ه ا وگنیماد ،وکس         
وایالرول ،گونی .) 2014 ،4همچ ین ن راهبردهای مدیریت نم ابع به ک تن رل عف االن زا فلتخم عبانم ه

جمله مز ان ،مکان نیرو ،ایجاد یک محیط مطال هع نم اسب ،در وخ است کمک از همتایان و عم لم نا
اش اد هرا ر ئوسام( د یییی ی ،5دی ،تورگ

    1999؛ ب ریش زا لقن ه

یم ،لد ر ،نایئاز          حس نن نزاده.)29 13 ،

راهبردهای مدیریت نم ابع یادگیری شامل وم ارد :مدیریت ،شالت میظنت ،هعلاطم ناکم و نامز      
کطلبی و یادگیری از همدرسان میباشد.
کم 
مدیریت مز ان جم موعه عادات یا ر تف ارهای یادگر نتف ی است
دانش ،شزومآ

شیازفا بجوم تسا نکمم هک       

و یا تمرین هدفمند ش دو (مک کان 2012 ،؛ به نقل از باب لنودان یئا ووووو یی ،ح ،ولجا

بص حی قراملکی ،صادقی .) 2013 ،مدیریت مز ان ت یثأ رات مث تب ی بر روی عملک دارفا یلیصحت در    
میگذارد .فوم ق تی تحصیلی اثرات مث تب ی بر روی ان یگ زش و مدت مز ان کار و عملکرد میگذارد
ش ازومآ ننن ای وگن نه
(ایندرایکا 2011 ،6؛ به نقل از بابائی نادونلویی و همکاران .) 2013 ،عم مو ا دانش ش

گزارش کردهاند که با افزایش مدیریت رب یتبثم تارثا نامز یور هدمایپ ا یریگدای ی        آنها ا
وخ اهد گذاشت (کلیسنس ،وان ایر ،د رو ،ت راو7002 ،7؛ به نقل از بابائی نادونلویی و همک ،نارا

.) 2013
تنظیم تالش یک راهبرد مدیریت دوخ است که بیان میکند فرد تا تکمیل یک تکلیففف ب راک ه   
دوخ ادا هم میدهد (حتی اگر تکل هدننک لسک ای راوشد فی شالت میظنت .ریخ ای )دشاب رد        
پیشر تف

  

تحصیلی مهم است زیرا تداوم تالش و استفاده از راهبردهای یادگیری را نشان ممم یدهددد
1

-Dembo, Eaton
- Smith
3
- Garsia
4
-Gasco, Domingo Villarroel, Goñi
5
-Masui
6
-Indreicaa
7
-Claessens, Van Eerde, Rutte, Roe
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یخطاط  .)09 13 ،ی یگدا ری
(عاشوری ،پورمحمد رضای تجریشی ،جلیل آبکار ،عاشوری ،وم سو 
از همدرسان ی نع ی افراد به چه یم زانی در یادگیری از همکالسیهای دوخ کمک میگیرند .شامل
مطال هع در گروه یا یادگیری با دوس ،ناراکمه و یروشاع( تسا نالاسمه و نات        .)09 13روش
همساالن سا تخ اری است که دانش زومآ ان با همکاری هم تش یگدای هب قیو ر چ ی ی یدایز یاهز      
ش زومآ ان ت یثأ ر س یدنمدو
میشوند .در بسیاری از وم ارد همکاری با هم ،در یادگیری ریاضی دان 
میگذارد (مسترجورج3002 ،1؛ به نقل از تسائو .) 2012 ،2تحقیقاتی در وم رد همدرسان تروص
گر هتف است که میتواند وم جب توس هع رشد شنا تخ ی و ییادتبا شزومآ

یارب یدنمدوس ریثأت      

اقدامات بعدی باشد (راهر بک ،3گ نی سبرگ ،4فان زوت و ،5یم لر3002 ،6؛ به نقل تسائ ،و  .) 2012به هر

هر حال ،تاحدودی کاربردهای یادگیری از همدرسان در ریاضیات شنا هتخ ش راه( تسا هد ممم مممم،7

جاروال5002 ،8؛ به نقل از تسائ ،و  .) 2012در دروم

کطل ببب ی ،ن موی ننن ) 1998 (9کمک
وم لف ههه کمک ک

طلبی را جس وجت ی کمک از دیگری به ه گن ام رو به رو شدن با ابهام و دشواری در ا لیصحت رم   
بیان میکند و آن را نوعی تالش عف االنه فرد برای استفاده از امکانات وم ج دو در راستای دس یت ابی
به فوم ق تی

میداند.

پیشی هن های پژوهشی گویای ارتباط بین راهبردهای مدیریت نم ابع ی یگدا ر یگدای اب ی ر  ی ری ضا ی     
هس نت د .نتایج پ شهوژ

س احب ننین اژ ددد و عابدددی (  ) 1385ح زا یکا ،یهدنامزاس نیب هک دوب نآ      

ش زومآ ان رابطه وج دو دار .د مطالعات حجازی،
کمکطلبی ،تکرار و مرور با عملکرد ریاضی دان 
عابیدنی (  ) 1387نشان دادن که کمک طلبی از همدرسان رابطه نم فی با پیشر تف
یادگیری از همساالن رابطه مث تب

با پیشررر تف

تحصیلی دارد و

تحص .دراد یلی در پ  یفراع شهوژ (( (((  ) 1387ن جیات

حاکی از آن ب دو که مدیریت مز ان ،تنظیم تالش و کمکطلبی عملک ار یلیصحت در    پ پپیشبی ننن ی
ش ازومآ ننن رابط هههای وج دو
یکردند .ولی بین یادگیری از همس یلیصحت درکلمع اب نالا      دانش ش
م 
1

-Mastergeorge
-Tsuei
3
-Rohrbeck
4
-Ginsburg
5
-Fantuzzo
6
-Miller
7
-Hurme
8
-Jarvela
9
- Newman
2

29

ال وگ ی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای مدیریت  / ...بابایی نم قاری

نداش .ت در پژوهش غال عم لیلواسانی و همکاران (  )09 13نتایج حاکی از آن ب دو که رویکردهای
یادگیری و تالش نقش

واسط هههای در رابط د یضایر تفرشیپ و تفرشیپ فادها نایم ه ا .دنر       

عابدینی و همکاران (  ) 1389نشان دادند که بین تم غیرهای اضطراب ا تم حان و پیشر تف

تحصیلی و

پس از آن به ترتیب بین تم غیرهای دوخ کارامدی و تفکر انتق بارطضا ،یدا    ا تم ح ریدم و نا یت
مز ان و مکان مطال ،هع زا یبلط کمک و یمیظنتدوخ دوجو هطبار نالاسمه .دراد شهوژپ رد       
شیردل و همکاران (  )29 13نتایج نشان داد که بین راهبردهای تیریدم

تفرشیپ شزیگنا عبانم    

دانش زومآ ان را پیشب نی ی میکند .س  دابآرگسع یبوقعی ،همدرا ،درگرب حای ((((( ((((((  )1931- 92نتا ایج
حاکی از آن ب دو کمکطلبی ،اض احتما بارط نن ننن عملک ینیب شیپ ار یلیصحت در   

ممم یکنددد .در

ش ازومآ ننی ک زا ه یاهدربهار   
مطالعات پاته و ایبراهیم (  ) 2010نتایج ح زا یکا هک دوب نآ     دانش ش
مدیریت مز ان و مکان ،تنظیم ت و ناسردمه زا یریگدای ،شال

کطل ببب ی اس هدافت ک در هههانددد
کمک ک

عملکرد بهتری در ةنیمز ح یضایر لئاسم ل     داشت هههانددد .در پ گرب سیئول شهوژ ر ینبراک  ،کککک کککک
ک
کطلبی و تیریدم
(  ) 2011نتایج حاکی از آن ب دو که بین کم 

و نامز

1

علاطم ناکم هه ه هههههه ب سالک ا

درس ریاضیات دانش زومآ ان رابطه وج دو دار .د در پژوهش بم نب اتی ( )7002ن شهوژپ نیا جیات    
حاکی از آن ب دو که مدیریت مز ان و محیط مطال هع با دوخ کار مآ دی برای یادگیری رابطه مث تب
عم نننن یداری دار .د در مطال  ناراکمه و وکساگ تاع ((((((((( (  ) 2014ن نآ زا یکاح جیات هک دوب       

و
     

دانش زومآ ان پایة نهم که از راهبردهای یادگیری کمکطلبی و مدیریت مز ان و مکان مطال هع در
درس ریاضی استفاده کردهاند با دانش زومآ ان پایة هشتم که از این راهبردهای یادگیری اس هدافت

ک ) 2013 ( 2نش مهس هک داد نا    
نکردهاند تفاوت نعم یداری وج .دراد دو ک مدرا ک یلکک ،کیل ککک ککک
تم غیرهای ار شز

پیشر تف

تکلیف ،مدیریت مز ان و مکان مطال ،هع یادگیری از همدرسان وارد مدل شدند و

ریاضی را پیشب نی ی میک نن د .قریس راکمه و می ا نن ننن (  ) 2012ن هک دوب نآ زا یکاح جیات

جهتگیری درونی ،جهتگیری بیرونی ،یادگیری از همدرسان پیشر تف

   

تحصیلی دانش ازومآ ننن

شب نی ی میکند.
ر ا پی 
پژوهشهای که ارتباط علی یم ان این سازهها را وم رد مطال هع قرار ده هدوب هجوت دروم رتمک د      
اس ،ت از این رو اگر این سازهها در چارچوبی نم طقی در ارتباط ب م ،دنریگ رارق رگیدکی ا د یل      
-Louis Berger, Karabenick
-Erdem Kelik, Kelik

1
2
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طرح وخ اهد شد که در آن میتوان مدیریت مز ان و مکان مطال هع را به ع ون ان تم غ یری

واسط هههای

یم ان راهبردهای مدیریت نم ابع یادگیری و استفاده از یادگیری ریاضی نگریس .ت نگاره این لدم
در نم دو ار  1مآ ده اس .ت
با عنایت به اینک ،ه برنا هم ریزان زومآ ش رب هجوت اب ی وشک رد هک یتاقیقحت ر یاه         توسعه ههیا تف ههه
وص رت گر هتف تعم قدند ک ،ه امروزه ریاضیات وم ضوع اصلی برنا هم درسی دوره یمومع شزومآ   
قلمداد میش دو و سهم بسزایی در یادگیری سایر دروس ایفا میکند .بدین لح قحم ظا ق رظن رد     
ش زومآ ان وتم سطه شهرستان مآ ل را با یادگیری
دار ،د مدل راهبردهای مدیریت نم ابع یادگیری دان 
ریاضی آنان بررسی نماید .این پژوهش درصدد ومزآ ن فرض هی های زیر میباشد:
 .1بین راهبردهای مدیریت نم ابع یادگیری با یادگیری ریاضی دانش زومآ ان رابطه وج دو دار .د
 .2راه نامز تیریدم درب و هطساو شقن هعلاطم ناکم       

        ای در ارت میظنت نایم طاب ،شالت

      

کطلبی ،یادگیری از همدرسان و یادگیری ریاضی دار .د
کم 
روش پژوهش
روش این پژوهش از نوع تحقیقات ت یصو فی از نوع همبس گت ی اس .ت از نظر هدف ،این پ شهوژ
ش ازومآ ننن رش و یضایر هت
به وص رت طرح کاربردی اس .ت جا هعم مآ اری این پژوهش کل هی دانش ش
یف زیک مقطع وتم سطه شهرستان مآ ل باحجم  2958نفر میباشد .از بین جا آ هعم م ساسا رب یرا    
فر وم ل کوکران با لحاظ  α = 0/ 05و مقدار خطای قابل ق وب ل  0/ 05و p=q =0/5؛ تعداد  9 33نفر
از دانش زومآ ان به روش نمونهگیری وخ شه ای ان هک دیدرگ باخت     پرسش مان ههه برگشتی زا  نیا   
تعداد  331نفر قابل تحلیل ب .دو ازبا رر ررر پ یارب شزیگنا یاهدربهار همانشسرپ زا یشخب شهوژ
یادگیری ،پرسشنا هم

     

 19سوالی راهبردهای مدیریت نم ابع ی یگدا ر  چیرتنیپ ی وو ووو همک ارا ننن ( ) 1993

بازنویس  نکناد طسوت هدش ی وووو ووووو چیک کم یی ییی ( )5002ب ییایاپ ا   

 0/ 77و نمرههه درس ریاضی

دانش زومآ ان ب .دو دادههای بدست مآ ده با استفاده از ومزآ ن همبس گت ی پیرسون و تحلیل مسیر اب    
اس رن زا هدافت مممم ما رازف     SPSS21و ) LISREL8.80 (Studentتحلی لل ل ش ،شالت میظنت .د       
کطلبی و یادگیری از همدرسان به ع ون ان تم غیر مشاهده شده برون زاد (علت) ،مدیریت مز ان
کم 
و مکان مطال هع و یادگیری ریاضی به ع ون ان تم غیرهای مش ششاهده ش د هد ر رظن رد )هتسباو( داز نو    
گر هتف شدند.
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یافته ها

شبینی
یهای متقابل برای آگاهی یادگیری ریاضی و متغیرهای پی 
نها ،انحراف استانداردها و همبستگ 
جدول .1میانگی 
کننده (راهبردهای مدیریت منابع یادگیری)
SD
M
2
1

تم غیر
یادگیری ریاضی

17 / 41

1/ 66

-

3

5

4

مدیریت مز ان

36 / 67

9/ 21

0/ 97 2

تنظیم تالش

17 / 46

4/ 50

0/ 124

0/ 645

-

-

ی زا یریگدا         

12 / 30

4/ 37

0/ 196

0/ 485

0/ 436

-

کطلبی
کم 

18 / 24

4/ 99

0/ 271

0/917

0/ 567

0/ 537

همدرسان
-

 N= 331؛ P>0/ 01

نتایج نم درج در جدول  1نشان میدهد که تم غیرهای مدیریت مز ا ان ( ،)r = 0/ 97 2تنظ شالت می   
(  ،)r = 0/ 124یادگیری از همدرسان(  )r = 0/ 196و کمکطلبی (  )r = 0/ 271به ع ون ان وم لفههای
ش ازومآ ننن
راهبردهای مدیریت نم ابع یادگیری؛ رابطه ساده عم ننن یداری ب یضایر یریگدای ا     دانش ش
دارند ( .)P >0/ 01

یش ،دو تنظیم تالش رابطه مستقیم و مث تب
چنانچه در نم دو ار  1مشاهده م 

و نعم یداری با تیریدم

مز ان و مکان مطال هع دانش ا زوم ان دارد (  .)Beta= 0/ 67یادگیری از همدرس و میقتسم هطبار نا
مث تب

و نعم یداری با تیریدم

مستقیم و مث تب

و نامز

کطل ببب ی رابطه
دراد هعلاطم ناکم      (  .)Beta= 0/ 16کمک ک

و نعم یداری با مدیریت مز ان و مکان مطال هع دارد (  .)Beta= 0/ 91مدیریت مز ان

و مکان مطال هع رابطه یم ان تنظ یگدای ،شالت می ر زا ی

و ناسردمه   

کطل ببب ی را ب یریگدای ا   
کمک ک

کطل ببب ی
ریاضی یم انجیگری میکند .به عبارت دیگر تنظیم تال ،ش یادگیری از همدرسان و کم 
اثر غیر مستقیمی بر روی یادگیری ریاضی میگذار .د هم رثا یناوخ    کل تیریدم یاهدربهار ی   
نم ابع یادگیری با یادگیری ریاضی از یک سو و همبس گت ی یم ان آنها از دیگر سو نش دهد یم نا    
که مدل به گونه ای نم اسب تنظیم شده اس .ت
صهای نیکویی برازش برای مدل ساختاری تنظیم تالش ،یادگیری از همدرسان ،کمک طلبی ،مدیریت
جدول  .2شاخ 
ذجم ور خی دو

df

6/ 58

3

نس تب

زمان و مکان مطالعه و یادگیری ریاضی
RMSEA
یداری
سطح نعم 
ذجم ور خی به درجه زآ ادی
0/000

2/ 19

جدول  2نشان میدهد ،نس تب
همچ ین ن مقدار ش صخا

0/ 06

GFI

AGFI

RMR

0/ 99

0/ 96

0/ 02

خی دو ب د ا رج ههههه زآ ادی براب اب تسا ر      2/ 19و کم زا رت  4اس ؛ت

 RMSEAبراب اب ر     0/ 06و کم زا رت  ،0/8مق خاش راد صص صصصه یا

 GFIو
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 AGFIنزدیک به یک است و مقدار  RMRبرابر با  0/ 02و بس نیا رادقم ،تسا کچوک رای     
شاخصها ،از برا شز

مطل بو بر وخ ردار اس .ت

نمودار  .1ضرایب تحلیل مسیر در مدل راهبردهای مدیریت منابع یادگیری با یادگیری ریاضی دانش آموزان

شاخصهای نیکویی برا شز

صها در
برای این مدل سا تخ اری وم رد بررسی قرار گر تف ؛ این شاخ 

جدول زیر وم رد مشاهده قرار میگیر .د
بحث و نتیجه گیری
هدف از این پژوهش ال وگ ی تحل  ریسم لی ر بهار نیب طباو رده عبانم تیریدم یا

ب یریگدای ا          

ش زومآ ان وتم سطه پایه دوم و سوم رش هت ریاضی -یف زیک شهرستان مآ ل ب .دو
یادگیری ریاضی دان 
یا هتف های پژوهش نشان داد که بین راهبردهای مدیریت نم ابع ی یگدا ر ریدم( ی ی ناکم و نامز ت     
ش ازومآ ننن با
کطلبی) با یادگیری ریاضی دانش ش
مطال ،هع تنظیم تال ،ش یادگیری از همدرسان و کم 
استفاده از ضریب همبس گت ی پیرسون رابطه نعم یداری وج دو دار .د همچ ین ن تحلیل مسیر نشان داد
کطل ببب ی ا رث
ک ،ه راهبردهای مدیریت نم ابع یادگیری تنظیم تال ،ش یادگیری از همدرس و نا کمک ک
غیرمستقیمی بر یادگیری ریاضی دانش زومآ ان دارند و مدیریت مز ان و مکان مطال هع اثر مس میقت
یشان
بر یادگیری ریاضی دار .د به بیان دیگر دانشا زوم انی که این راهبردها را در یادگیری ریاض 
به کار میبرند عملکرد بهتری را در یادگیری این درس کس م ب یی یییک .دنن زا لصاح جیاتن ا نی     
پژوهش با یا هتف های (عارفی ) 1387 ،نبم ی بر تکرار و مرور ،بسططط یانعم ی تیریدم ،یهدنامزاس    ،
شب نی ی میکند؛ (پات ،ه
مز ان و مکان مطال ،هع تنظیم تالش و کمکطلبی بر عملکرد تحصیلی را پی 
ایبراهیم ) 2010 ،نبم ی بر رابطه ب ریدم نی ی زا یریگدای ،شالت میظنت ،هعلاطم ناکم و نامز ت      
ک  ) 2011 ،رب ینبم ر نیب هطبا     
همدرسان ،کمکطلبی با عملکرد ریاضی؛ (لوئیس برگر،کاربنیک ک
کطل ریدم و یب یت
دوخ کار مآ دی ،تکرار و مرور ،سا مز اندهی ،بسط یانعم ی  ،،،فراش تخان ی مک  ،کک کک
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ز و نام

            ) 2014هکنیا رب ینبم

سرد سالک اب هعلاطم ناکم راکمه و وکساگ( ؛یضایر ا ،ن    

دانش زومآ انی که از راهبردهای سا مز اندهی ،دوخ تنظیمی ،کمکطلبی ،تیریدم

و نامز

    

ناکم    

مطال هع در درسشان استفاده میکردهاند با آنهایی که استفاده نمیکردهاند تفاوت وج دو داشت
ولی بین تکرار و مرور و بسط نعم ایی تفاوتی وج دو نداش ک مدرا( ؛ت ک ،کیلکک ،کیل     ) 2013
نبم ی بر پیشب نی ی ار شز

تکلیف ،مدیریت هعلاطم ناکم و نامز  ،،،،،،،دوخ کار هج ،یدمآ تتتتتگ یری

هدف بیرونی ،اض یگدای ،ناحتما بارط ر زا ی
(سبحانینژاد ،عاب ،ید

امزاس و ناسردمه ننننن ننننننده شیپ اب ی ر ضایر تف ی؛     

 ) 1385ب ینبم رر ررر رابط و یهدنامزاس ،یمیظنتدوخ ،رورم و رارکت نیب ه     

کمکطل  درکلمع اب یب ر ضای ی ،ناراکمه و یناساول یلعمالغ( ؛           )09 13رب ینبم ر نیب هطبا     
رویکردهای یادگیری و تنظیم تالش با پیشر تف

ریاضی؛ (س و درگرب حای ،ناراکمه     )1931- 92

کطلبی
نبم ی بر رابطه بین دوخ کار مآ دی ،تکرار و مرور ،ارزش ذگ اری درونی ،دوخ تنظیمی و کم 
با عملکرد تحصیلی و عدم رابطه بین اضطراب ا تم حان با عملکرد تحصیلی؛ (قریسیم و همک ،نارا
 ) 2012نبم ی بر پیشب نی ی یادگیری از همدرسان بر پیشر تف

تحص بمب( ؛یلی ن ،یتا     )7002رب ینبم   

رابطه بین مدیریت مز ان ومکان مطال هع ب آراکدوخ ا م دریش( ؛ید للل لللل )29 13 ،رب ینبم    پ پپیشب نی ییی
راهبردهای مدیریت نم ابع یادگیری ب ؛تفرشیپ ر

وخمه ا  ن ا یلو .تس اب        یا تف ههههاییی (ح ،یزاج

عابیدنی ) 1387 ،نبم ی بر رابطه نم فی بین کمک طلبی با پیشر تف

تحص لیلد .تسا وسمهان ؛یلی     

شه یباع ،یزاجح( یا ددد ددددنی) 1387 ،
این ناهمسویها ممکن است بر این اساس باشد که در پژوه 
کمکطلبی ،پیشر تف

تحصیلی وم رد بررسی ق مک شهوژپ نیا رد یلو داد رار

کطل اب ار یب   
کک ک کک ککککک

یادگیری ریاضی وم رد بررسی قرار گر .تف یک ت یبع ن احتمالی این است که در یادگیری ریاضی
کطلبی و یادگیری از همدرسان نقش زیادی دارند
راهبردهای مدیریت مز ان ،تنظیم تال ،ش کم 
و یادگیرنده ریاضی برخالف دروس دیگر باید ب یگب ارف ار یضایر بلاطم موادم روط ه ر .دن       
بنابراین ،استفاده از ای م دربهار ن ییی ییییتوان دایز رایسب مهس د ی د  ر گدای  ی پ و یر ی یضایر تفرش

      

ش ینازومآ
دانش زومآ ان داش هت باشد .در ت یب ن این مسئله میتوان به این وم رد اشاره داشت که دان 
که از راهبردهای مدیریت مز ان و مکان بیشتری اس م هدافت یی یییک د ،دنن ر ای ملعم سیردت ماگنه 
ه گن ام مطال هع سعی میک نن د هم م نا و داجیا ،تاعالطا ندرک رادانعم اب عق ا بتر اط اب یقطنم

   

        

اطالعات قبل ،ک تن رل چ وگ نگی این فرایند و ایجاد محیط یادگیری نم اسب ،مطالب را یاد ب یگ رند
و عملکرد تحصیلی دوخ را باال ببرند .عالوه بر این تغ یی ر نگرش و باورها ،ت یثأ رات مث تب ی در فرد و
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یکند .با تغ یی ر نگر ،ش ک تن رل مز ان آسانتر و برنا هم ری اتوک یز هه ههه دنلب و تدم   
عملکرد او ایجاد م 
مدت بهتر انجام میگیرد و وقتی کارها در مز ان نم اسب و درست انجام گر تف

خا و رط

رض تیا

ییابد.
خش دون ی در فرد ایجاد میش دو و یم زان استرس و اضطراب او کاهش م 
مهمترین مساله برای داشتن مدیریت مز ان مؤثر این است که فرد همواره دوخ را رو ب تفرشیپ ه
ن هگ دارد؛ هر آنچه فرد ان یگ زش پیشر تف

بیشتری داش هت باشد ب یار

اس دافت ههه به زا هنی شزرا نامز

بیشتری قایل اس .ت در کل او تعم قد است اگر از یک مدیریت مز ان قوی در زندگی استفاده ش دو
دقتعم زدراچیر     

هر چند مز ان محدود و فر تص ها اندک باشد اما پایان بزرگی در انتظ .تسا را

است نکات اصلی در مدیریت مز ان میتواند به دانشا زوم ان کمک نماید تا برنا هم ریزی ار دوخ
با بهترین روش سا مز اندهی یعم ن ک نن د همچ ین ن به نظر او دانش م نازومآ یی یییبایست

راهم تتتتته یا

تبندی عف الی تتته یتاعلاطم یا   
مدیریت مز ان را در همه جوانب زندگیشان تمرین نماید و اولوی 
روزانه برای پیشر تف

آنها بسیار مهم اس .ت

ه گن امی که دانش زومآ ان به راهبردهای مدیریت رتهب ،دنشاب زهجم یریگدای عبانم       ممم یتواننددد
ش زومآ انی که
درگیر عف ال تی های زومآ شگاهی شوند و فوم ق تی تحصیلی بیشتری کسب ک نن د .دان 
ازاین راهبردها استفاده میک نن د ،در ه گن ام تدریس عم لم یا ه گن ام مطال هع سعی میک نن د با نعم ادار
کردن اطالعا ،ت ایجاد ارتباط نم طقی با اطالعات قبل ،ک رتن للل چ نوگ گگگ ی ای یین فراینددد و ای اج ددد
یادگیری نم اسب ،مطالب را یاد بگیرند و عملکرد تحصیلی دوخ را باال ببرند.
منابع
اس وت ار ،نگار؛ غالم زآ اد ،سهیال؛ مصرآبادی ،ج  داو (( .)1931ت یثأ رگ آ یراذ موزش

شور هب    

صها ای ش تخان ی و یتخانشارف ،
دانش زومآ ان به گروههای پیشر تف ( )STADبر ش خا ص ص

مبندددی
تقس سسی 
رد ،یفطاع   

یهای آموزشی ،سال یا دز هم( . 29 - 50 ،) 41
یادگیری درس ریاضی .فصلنامه نوآور 
سیاح برگر ،د مه  ؛یلع ،همدرا ؛ید ی  لیعامسا ،دابآرگسع یبوقع (((((( (((((((  .)1931- 92بررس یاهرواب هطبار ی    
ان یگ زشی و راهبردهای یادگیری دوخ گردان با عملک تشادهب هدکشناد نایوجشناد رد یلیصحت در     
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوا .ز توسعه آموزش جندی شاپور. 60 - 70 ،)2( 5 ،
سبحانینژاد  ،مهدی ،عابدی ،احم  د ((  .) 1385بررس سسی رابط ههه ب ببین راهبردها ای ی ییادگیری وخ ددد تنظ ظظیم و
انگیزش پیشر تف

تحصیلی دانش زومآ ان دوره وتم سط شهر ا اهفص ننن با ا عملک ککرد تحص صصیلی آناننن در

درس ریاضی .فصلنامه علمی -پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز( .ا). 41 - 50 .
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حجازی ،الهه؛ عابدینی ،یاسمین (  .) 1387ال وگ ی سا تخ اری رابطة اهداف رویکردی -عملکردی ،درگیری
تحصیلی و پیشر تف

تحصیلی .روانشناسی. 332 - 348 ،)3( 12 ،

خاکبا ،ز عظیمهسادات؛ وم سیپور ،نعمتال  ه ((  .) 1387بهرهههگ زا یری ریغ تایضایر ر یحارط یارب یمس      
فر تص های یادگیری در برنا هم درسی ریاضی .فصلنامه مطالعات برنامه درسی. 44 - 65 ،)11( ،
رض غصا ،هیو ر ( ابید ،فیس ؛یضترم ،نایفطل ؛           

 .) 1385رابط  ةرابرد یشزیگنا یاهرواب ة ر و یضای        

راهبردهای دوخ تنظیمی ان یگ زشی در دانش زومآ ان تیزه .شو روانشناسی ی
ی ،س (مهدزای لا    -901 ،)1
.98

شاهورانی ،احمد؛ تلخ آبیعلیشاه ،غالمرض بآ خلت ؛ا ییی ییییعلیش یلع ،ها ر  اض (( (((  .) 1388بررس یگژیو ةطبار ی    
ش ازومآ ننن ب .یضایر یریگدای ا   
ارتباطات اثربخش لعم ی مم ممم -دانش ش

فص و یربهر همانل

تیریدم    

آموزشی ،سال سوم(. 51 - 67 ،)3
شیردل ،یخ رالنسا؛ یم رزائیان ،بهرام؛ حسن زاده ،رمضان (  .)29 13رابطه راهبرده ههای ی یگدا ر و میظنتدوخ ی
ان یگ زش پیشر تف

دانش زومآ ان دوره وتم سط .ه پژوهش در برنامهریزی درسی211- 99 ،)9( 2 ،

عارفی ،مژگان (  .) 1387مقایسة دوخ گردانی دانش زومآ ان مدارس تیزهوشان و ع شقن و یدا   

شبی ننن ی
پ پپی 

ک نن دگی ابعاد دوخ گردانی برای عملکرد تحصیلی .دانش و پ ت مولع رد شهوژ رر ررربیتییی،) 18 ( ،

. 75 -89

عاش ،یشیرجت یاضر دمحمروپ ؛دمحم ،یرو

،راکبآ لیلج ؛هموصعم ؛لامج ،یروشاع ؛هیمس                       

وم س ووو یخطا طط ط ،محم  د (( (  .)09 13بررس تیصخش تافص طابترا ی را یدم یاهدربه ر و عبانم تی    
ش ازومآ نن ن ک هذ ناوت م ن .ی
راهبرده یلیصحت تفرشیپ رد یشزیگنا یا          دان شش 

   

     

مجل تاعلاطم ه     

ناتوانی.1- 14 ،)1(1،

علم الهدی ،حسن ( .)1 38 1راهبردهای نوین در آموزش ریاضی .تهران :نشر ش وی ه.

عابدینی ،یاسمین؛ باقریان ،رضا؛ کدخدایی ،مح وب به السادات (  .) 1389بررسی رابطة باوره و یشزیگنا یا
راهبردهای شنا تخ ی -فراشنا تخ ی با پیشر تف

تحص مزآ :یلی و .بیقر یاهلدم ن    

ت زا هههها ای عل مو

شناختی. 34 - 48 ،)3( ،

غال عم لیلواسانی ،مس دوع ؛ حجازی ،الهه؛ خضریآذر ،هیمن (  .)09 13ال وگ ی پیشبی ننن ی پیش فر ت

:یضایر   

نقش اهداف پیشر ،تف رویکردهای یادگیری و تال .ش مجله روانشناسی ،سال پانزدهم- 178 ،)2( ،
. 163
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مهار 

حرکتی ظریف ،بر یادگیری مفاهیم ریاضی در ک دو کان دارای ا تخ ال تال یادگیری ریاضی پایه س مو
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    ی دانش دحاو یمالسا دازآ هاگ
دبیم فصلنامه رهب ریدم و یر ی شزومآ ت ییی ییی. تا پ جن م شهرستان
.501- 126 ،)3(4 ،گرمسار
   ید، تفرشیپ فادها،  نق آراکدوخ ش م.) 1386 (((((( ((((( یزاجح ؛میرم، شنمایک ؛ههلا،   اضریلع،محسنپور
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تحصیلی
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.317- 734 ،) 21 (
مفاهیم پایه
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