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 چکیده 

 اجرای در کهاست  آزمایشیشبه نوع از ها،داده گردآوری ءشیوه لحاظ به و کاربردی هدف، نظر از حاضر پژوهش

 آموزاندانش از نفر 72 شامل . نمونه آماریاستشده استفاده کنترل گروه با آزمونپس -آزمونپیش طرح از آن

 دو در تصادفی طور به و شدند انتخاب دسترس در گیرینمونه روش به کهاست  ارومیه شهر 2 ناحیه ششم پایه پسر

 تحصیلی انگیزش استاندارد پرسشنامه دو از پژوهش، این در. گرفتند قرار( نفر 36 گروه هر) کنترل و آزمایش گروه

 میانگین بین که داد نشان ی تحقیقهایافته. شد استفاده هاداده گردآوری برای تیلور و فام تحصیلی عملکرد و هارتر

 اثر در این بدان معناست که .دارد وجود یدارمعنی تفاوت ،کنترل و آزمایش هایگروه آموزاندانش نمرات

 و انگیزش ،...(دروس، تمرین و مطالعه صحیح ءشیوه زمان، مدیریت ریزی،برنامه)تحصیلی هایمهارت آموزش

 مذکور هایمهارت آموزش از استفاده بنابراین. استیافته افزایش ریاضی درس در آموزاندانش تحصیلی عملکرد

 .دارد مثبت تأثیر آموزاندانش تحصیلی بازده بر
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 ABSTRACT 

This study was a practical study in terms of purpose and a quasi-experimental research 

in terms of data collection conducted based on the pre-test-post-test design with a 

control group. The sample included 72 sixth grade male students of district two of 

Urmia. They were selected by convenience sampling method and were randomly 

divided into the experimental and control groups. The standard questionnaires of 

Hanter's academic motivation and Fam Taylor's academic performance were used to 

collect the data. Results showed that there was a significant difference between the mean 

scores of the experimental and control groups for both variables. This means that as a 

result of teaching academic skills (planning, time management, proper study and 

practice of lessons ...), students' motivation and academic performance in mathematics 

have been increased. Therefore, the use of these skills' training has a positive effect on 

students' academic performance. 
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 مقدمه 
است و وپرورش بسیار مهم بودهکاران آموزشاندرموزان همیشه در نظر محققان و دستآعوامل موثر بر پیشرفت دانش

های تحصیلی دارد. مشکل پیشرفت تحصیلی در آموزان در سالرشد دانشبهومستمر و رحکایت از یادگیری  ،عملکرد تحصیلی

آموزان مشاهده های تحصیلی و بین دانشآموزشی کشور است که در تمام دورهیکی از مشکالت موجود در نظام  ،درس ریاضی

 یااز نظر عده ،یو عموم یدر آموزش رسم یاضیر ژهیبا وجود نقش و (.& Dinarvand, 2013 Arianporan, Azizi) شودمی

 ,Shams & Tabe bordbar) دارند آننسبت به  ینگرش و عواطف منفو  ستین ابجذّ درس کی یاضیآموزان، راز دانش

های ، در دورهآموزان ایرانیحکایت از ضعف عملکرد ریاضی دانش ،های تحقیقات گوناگون ملی و بین المللی نیز(. یافته2011

ة در مجموع ،ایرانى آموزاننشان داد که دانش 2007 و 2003 در سال های میدانی تیمز ءهمطالعکه، چنانصیلی دارد. مختلف تح

 & Krimi, Bakhshalizadeh) دارندسطح پایینى های قابلیت هاى رسمى کشور،متناسب با برنامه عملکردى،های آزمون

Kabiri, 2012 .) 

 انگیزش ،واقع یادگیرندگان است. در 1انگیزش پیشرفت ر بر یادگیری،موثروانشناختی ترین عوامل شک یکی از مهمبی

 نیترمهم از یکیو  (Stephanie & Hanrahan, 2009) دهدیجهت م ،رسیدن به هدف و یانرژ ،به رفتار است که یینیرو

 یاز عوامل اصل یکی ،گیزشکه ان دهندیم نشان هایاست که در آموزش و تعلیم و تربیت کاربرد دارد. بررس یمفاهیم روانشناخت

تفکر، خالقیت و هیجان اثر  ،یفراموش ،یادآوریادراك، دقت،  عملکرد، ،یادگیریبروز رفتار است و در تمام رفتارها؛ از جمله 

 کندیم تیآن را هدا دارد،یمفعالیت و هدف وا یاست که انسان را به سو شده فیتعر یعوامل مجموعه به عنوان 2انگیزشدارد. 

 یدرون یندیبه فرا 3یانگیزش تحصیل، به عبارت دیگر(.  ,2015Memarian, Abedi & Shoshtari) شودیب تداوم آن مو سب

 Kusurkar and) ابدییم خاص تداوم یتحصیل یبه دستاوردها ییابدست رایب و کندیم کیها را تحرکه فعالیت شودیم گفته

et al, 2014). 

به وابسته  ،هر جامعه ء، معتقد است که آیندهپردازان مطرح انگیزش پیشرفتز نظریه(، به عنوان یکی ا1989)4ندک کلم

 یهاتیفعال ءهاست که هم یمهم ءهصیخص زش،یانگ ،اساس نیبر اآموزان آن جامعه است. سطوح انگیزش پیشرفت فعلی دانش

 به کوش هستند، اعتمادند، سختارد ها عالقهتیبه فعال ،شدههختیآموزان برانگ. دانشدهدیم قرار ریآموزان را تحت تأثدانش

 (.Schunk, Meece & Pintrich, 2012)دارند یترو عملکرد مطلوب دهندیاستمرار نشان م فیدر انجام تکال دارند، نفس

 ا،هدانش یادگیری با آن موثر ارتباط دلیل به ،تربیت و تعلیم در را انگیزش به توجه ضرورت شناساندیگر رواناز سوی

 تحصیلی پیشرفت و یادگیری با که است چندوجهی ایسازه ،انگیزه آموزشی، دیدگاه از. انددانسته مهم رفتارها و هامهارت

 اهداف یا دالیل نظر، مورد فعالیت انجام درباره توانایی ،شخص باورهای ءبرگیرنده در ،انگیزه آموزش، ءحوزه در. است مرتبط

-می اطالق رفتارهایی به ،تحصیلی پیشرفت انگیزش. است فعالیت آن انجام با مرتبط عاطفی اکنشو و فعالیت آن انجام برای فرد

 که آن به است فراگیر تمایل ،تحصیلی پیشرفت انگیزش دیگر، عبارت به. گرددمی تحصیلی موفقیت و یادگیری به منجر که شود

 انگیزش که رفتارهایی غالب. کند ارزیابی خودجوش طور به را عملکردش و دهد انجام خوبی به خاصی قلمرو در را کاری

 تسلط حد در یادگیری جهت در کوشش یا کوشیسخت دشوار، تکالیف انجام بر پافشاری: از عبارتند دهند،می نشان را تحصیلی

 که چرا ،اردد خاصی اهمیت ،انگیزه تحصیلی ابتدایی، دوره آموزاندانش خصوص در. دارند نیاز تالش به که تکالیفی انتخاب و
                                                           
1. Achievement  motivation 
2. Motivation 
3. Academic motivation 
4. McClelland 
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 یا آموزشی هدف یک به رسیدن تکلیف، یک آمیزموفقیت رساندن پایان به برای را الزم محرك ،آموزاندانش انگیزه، این با

 پیشرفت و یادگیری امر در را الزم موفقیت بتوانند باالخره تا کنندمی پیدا خود کار در شایستگی از معینی درجه به یابیدست

 (.  (Yosefi et  al, 2009نمایند کسب تحصیلی

ناسان شروان وپرورش وهای اصلی والدین، نظام آموزشچنین عملکرد یا پیشرفت تحصیلی، همواره یکی از دغدغههم

. شودده مین سنجیآصیلی افراد شاغل در عمدتاً با میزان پیشرفت تح ،بوده است. در حقیقت، بازدهی مطلوب نظام آموزشی

-ته میصیل، شناخترك تح آموز، میزان واحد گذرانده یا افتاده، اخراج یاا مواردی چون معدل دانشتحصیلی ب معموالً پیشرفت

با  صیلیفت تح. پیشرشود، در این زمینه استفاده میاز معیار معدل کل دروس یا بعضی از دروس خاص ،شود؛ گر چه در منابع

 ءیزهبر فرد، انگواده، میزان هوشاجتماعی خان -وضعیت اقتصادیتوان به این عوامل، می ءاز جمله عوامل متعددی همبسته است؛

 ءهر یک زمیننظری د هایتسلط بر اطالعات و دانش ،های مطالعه اشاره کرد. بنا به تعریف، پیشرفت تحصیلیپیشرفت و شیوه

-ؤفق بودهآموزش م ءورههای دان تا چه حد در رسیدن به هدففت تحصیلی، یعنی این که فراگیر. پیشراستشده، معین تعریف

 (.Sief, 2014اند)

 یطیوامل محاز جمله عی نیز بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی فراگیران تاثیرگذار است. طیعوامل مح، از سوی دیگر

کاربرد (. Sharafi & Rahnati,2014ی گوناگون است)لیتحص هایکسب مهارت ،آموزاندانش یلیتحص شرفتیبر پ رگذاریتأث

 نیا نیرتاز مهم. شود رییگیتر پبخش و لذت ترعیتر، سرمطالعه آسانکه  شودیباعث م رییادگیهای مطالعه و مهارت فنون و

 حافظه و تیتقو ،یوانکردن، تندخخالصه برداری،ادداشتی زمان، تمرکز حواس، تیریمد زی،یربه برنامه ،توانیها ممهارت

 حیصح ءوهیشاست. آموزش  و عملکرد مطلوب تیکسب موفق ،ای تحصیلیهآموزش مهارت یینهاکرد. هدف تست زدن اشاره 

-مهارت ییرااج هایوهیش از کردن کتابو خالصه برداریادداشتی ری،یادگیاستفاده از منابع و  ءدروس، نحوه نیمطالعه و تمر

 (. Shafiabadi, 2011) شوندیمحسوب م های تحصیلی

 Nohi et؛ از جمله، نوحی و همکاران)دارندهای تحصیلی ضعیفی ندگان، مهارتان داده که یادگیره نشمطالع ینچند جینتا

al, 2008ریزی، یادداشتدارند و در مدیریت زمان و برنامههای تحصیلی مطلوبی نها و مهارت، عادت(، دریافتند دانشجویان-

آموزانی که از دانش نشان داد ،(Raba et al, 2014مشکل دارند. پژوهش رابا و همکاران) ،برداری و تمرکز برای مطالعه

 ،نتایج برخی تحقیقات هستند. همچنینکنند، با مشکالتی در عملکرد تحصیلی مواجه راهبردهای مطالعه و یادگیری استفاده نمی

های تحقیق شعبانی و که یافتهمورد تایید قرار داده است؛ چنان های تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابین مهارت ءرابطه

بینی توان عملکرد تحصیلی را پیشمی 1های تحصیلیاین بود که بر اساس مهارت(، حاکی از 2018al,  Shabani etاران)همک

بهبود آن را فراهم  ءتواند زمبنهل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی میدر کنار سایر عوام ،های تحصیلیکرد. لذا، توجه به مهارت

روش ( نیز طی پژوهشی دریافتند که Alimohammadi, Sohrabi & Saberi, 2017) صابری و ، سهرابیمحمدیعلی. آورد

 &Midgley) و اردن یدگلیمکند. در همین راستا، عمل می آموزانپیشرفت دانش ءبین انگیزهپیش ءتدریس معلمان به مثابه

2001Urdan, و  سیمناسب تدر هایروش یریو به کارگ یکالس تیریو مد یرفتار ءوهی(، در پژوهش خود نشان دادند که ش

  ها رابطه دارد.آن یلیتحص زشانگی و درس کالس بر حاکم تعامالت از آموزانارتباط مؤثر معلم، با ادراکات دانش یبرقرار

تمرکز  های علمی،بحث سوال پرسیدن، گوش دادن، تقویت حافظه،، های مطالعهبه مجموعه روش اصطالح مهارت تحصیلی      

 خواندن، تکرار و مرور مطالب، تندخوانی، مدیریت زمان، ریزی،برنامه نوبسی،حاشیه نویسی،خالصه برداری،اشتیادد حواس،

                                                           
1 - Academic Skills 



 53   ریاضی درس در ابتدایی ششم پایه پسر آموزان دانش تحصیلی عملکرد و پیشرفت انگیزش بر تحصیلی های مهارت تاثیرآموزش

آموز باید با فراگیری این هر دانشو  گردد، اطالق مییادگیری، آموزش و درس خواندن کاربرد دارند در که…شنیدن و  دیدن،

 (. Mohammadifar, 2017) ددانش بپرداز کسبمهارت به 

در  ویژه، به، مورد توجه محافل علمیهای اخیرعلوم و معرفت بشری است که در سالای از آموزش ریاضی، شاخه

هایی سشگویی به پرخبررسی و پاس ءای، عرصهرشتهتخصص میان ءاست. آموزش ریاضی به مثابه، بودهیافتهکشورهای توسعه

-لسفه، جامعه، آمار، فم تربیتیشناسی، علویگر علوم از جمله ریاضیات و تاریخ آن، رواننیازمند به د ،هااست که برای نیل به آن

ن یک ا به عنواضی تنه. ریاداردکمیت و کیفیت متفاوتی  ،شناسی و ... می باشد. بنابراین، موضوعات قابل بحث در این حوزه

در تمام  اضیاتس ریامروزی، در ءدارس به شیوهزمان تأسیس اولین مدارای هدف های محدود مطرح نیست. از  ،موضوع درسی

 -فرهنگی درویکر ، ریاضی درسی ءبرنامه بر حاکم (. رویکرد,2010Bakhshalizadeh) های درسی وجود داشته استبرنامه

 ینا. است اکتشافی هایهارتم راه از تجربه مستمر بازسازی در یادگیرنده دادن قرار محور طریق از لهمسئ حل بر تأکید با تربیتی

-مهارت رشد راه در تالش و دارد غیرفعال بر او فعال بعد تقدم بر مبنی کودك، طبیعت در موجود قانون به ویژه یتوجه برنامه،

 زا د ونر دارعقالنی قرا سطح ترینپایین در که هاییداند؛ تواناییهایی عقالنی کودکان را نیازی اساسی میتوانایی و تفکر های

-اناییتو این بین(.  اظرمتن امور تشخیص کردن، ردیف بندی، طبقه مشاهده،: هایی مانندتوانایی)اندوم ماندهمحر رسمی آموزش

 نای ینب نظم و شکل مترسی گیری، اندازه محاسبه، نوشتاری، نمادهای رمزگشایی: چون اکتشاف هایمهارت با فکری ءاولیه های

 منظ و شکل ترسیم ری،گی اندازه محاسبه، نوشتاری، نمادهای رمزگشایی: چون اکتشاف هایمهارت با فکری ءاولیه هایتوانایی

 به را آموزاندانش ،دبستان ءدوره پایان در تواندمی گیرد،می قرار کودکان توجه مورد مدرسه سن در که داده ها به بخشیدن

 هدایت یفیزیک نظام یک در عناصر بین تعامل هایویژگی همچنین و دهدمی رخ علمی فرایند در آنچه فهم و درك

 (.Porjalal et al, 2014)نماید

(، Shabani, Pashsharifi, Mirhasheni & Ibrahimigavam, 2018) شعبانی، پاشاشریفی، میرهاشمی و ابراهیمی قوام

 خصیتی درش هایویژگی و تحصیلی هایهای مهارتمؤلفه اساس بر ،تحصیلی پیشرفت بینیدر تحقیقی به بررسی پیش

ان ز دانشجوینفر ا 250بوده که بر روی  حلیلیت-ی توصیفیامطالعه این پژوهششهید بهشتی پرداختند.  پزشکی علوم دانشجویان

 رد تحصیلیوان عملکتچندگانه، حاکی از این بود که می ها با استفاده از رگرسیوناست. نتایج تحلیل دادهاجرا گردیده

                          بینی کرد.         ی پیشتیشخص یاهیژگیو و یلیتحص هایارتمه یاهبر اساس مؤلفهدانشجویان را  

آموزان دانش یلیتحص شرفتیکرنل بر پ یبردارادداشتی ریتأث یبررس(، در پژوهش خود به Sadegi, 2017) صادقی

بوده که در اجرای آن از طرح  آزمایشیشبهداده است. روش پژوهش از نوع  انجام هیاروم 2 هیناح یاضینهم در درس ر هیدختر پا

های آموزان گروهکه بین میانگین نمرات دانشآزمون با گروه کنترل استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد پس -آزمونپیش

ین دار وجود دارد  و اآزمایش و کنترل در مورد پیشرفت تحصیلی ریاضی) دانش، کاربرد و استدالل ریاضی(، تفاوت معنی

خود  (، در تحقیقOtagi, 2015. اطاقی)استری کرنل ابرددیده با استفاده از شیوه یادداشتآموزان آموزش تفاوت به نفع دانش

-، با طرح پیشایمداخله ءهای تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرداخت. این مطالعهبه بررسی تاثیر آموزش مهارت

های های آموزشی مهارتج حاصل نشان داد که اجرای کارگاهآمد. نتایبه اجرا در زمون بدون گروه کنترلآپس –آزمون 

  ,2012) 1شاوانا و همکاران ءنتایج مطالعهدانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنان موثر است.  هایمهارت بر کاربرد ،تحصیلی

Shawana et al ،)ءرابطهن پاکستانی به این نتیجه رسیدند که آموزاای مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانشهدر بررسی نقش مهارت 

                                                           
1. Shawana et al 
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وجود  آموزانبرداری با پیشرفت تحصیلی دانشیادداشت هایرتریزی زمانی، خواندن و مهاهای برنامهداری بین مهارتمعنی

  .دارد

که دانشجویانی که جه رسید به این نتی ،وارد دانشگاهدانشجویان تازه ءهای مطالعهروش ء، درباره(Halyng  ,2010) 1هالینگ

درس خواندن برای امتخانات استفاده کرده بودند، نمرات بیشتری نسبت به دیگر  ءهای یادگیری و مطالعه در زمینهاز روش

آوردند و همچنین، دانشجویان استفاده کننده از روش یادگیری و دستمعمولی مطالعه کرده بودند بهدانشجویان که با روش 

ه کرده دانستند و این در حالی بود که دانشجویانی که با روش معمولی مطالعر و داناتر از بقیه دانشجویان میخود را ماهرت ،مطالعه

  & Nonis ,2010)2ونیس و هادسونن . ) ,2017Mohammadifar (فهمیدندهای دانشگاه را بسیار مشکل میبودند درس

Hudson،) برداری، های مطالعه، به ویژه یادداشتمهارتزان دریافتند که آموشبه تجربی بر روی دانش ءدر پژوهشی به شیوه

 .هستنددر موفقیت تحصیلی مؤثر  ،قبل از کالس ءدر کالس و مطالعه توجه

 انگیزش بر لیتحصی هایمهارت آموزش آیا: که است این حاضر تحقیق اصلی سوال شده، ذکر مطالب به توجه با حال

 دارد؟ تأثیر ریاضی درس در زاندانش آمو تحصیلی عملکرد و پیشرفت

 

 پژوهش روش

 –که از طرح پیش آزمون  است 3آزمایشیشبه نوع از ،هاداده یگردآور ءوهیش لحاظ به و یکاربرد هدف، نظر از حاضر تحقیق

 2بتدایی ناحیه ششم ا ءآموزان پسر پایهدانش ءکلیه آماری این پژوهش شامل ءجامعه. استاستفاده شدهکنترل با گروه  4آزمونپس

گیری در آماری از روش نمونه ءدر این مطالعه، برای انتخاب نمونه. استنفر  1761، به تعداد 1397-98ارومیه در سال تحصیلی 

های کالس ءسپس از میان همه شد،ابتدایی دولتی یک مدرسه مشخص  ءمدارس پسرانه ءابتدا از بین کلیه شد؛دسترس استفاده 

شدند و نفر( انتخاب  36آموز مساوی ) هر کالس کل تصادفی دو کالس با تعداد دانشمورد نظر، به ش ءمدرسهششم موجود در 

ها و البته قبل از اعمال متغیر مستقل، باید از همگنی کالس .به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین گردیدند

شد که این کار با فنون همتاسازی )برگزاری یک آزمون ریاضی معلم ساخته(، ، اطمینان حاصل میهای آزمایش و کنترلیا گروه

آماری  ء( بر روی افراد نمونهابزارهای اندازه گیری)پرسشنامه ،ازیاطالعات مورد ن یآورجمعدر این روش، جهت انجام گرفت. 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  ،آوری شدهای جمعهپرسشنامه مرحله اجرا شد و در نهایت،در دو  ،آموزان پسر پایه ششمیعنی دانش

آموزشی  سناریوی ءتحقیق مطالعه شد و سپس به تهیهدر تحقیق حاضر، ابتدا مبانی نظری و پژوهشی مرتبط با موضوع  گرفت.

وی هر آزمون بر ره شد، و در نهایت پسآموزان گروه آزمایش ارائرای دانشهای تحصیلی بجلسه، مهارت 10اقدام گردید. طی 

 ها از دو ابزار استاندارد به شرح زیر استفاده شده است.در تحقیق حاضر برای گردآوری دادهدو گروه به اجرا درآمد. 

 .کرد یطراح، آموزانانگیزش تحصیلی دانش رییگمنظور اندازه بهرا ابزار  نیا( 1981هارتر )مقیاس انگیزش تحصیلی:  .1

دو مولفه )انگیزش درونی و و  استگویه  33 شامل و ای(لیکرت )پنج درجه طیفگزارشی -پرسشنامه یک ابزار خود نیا

ابتدایی کاربرد  ءهای انگیزشی است که در دورهمقیاس مذکور از معدود مقیاس. کندیم رییگرا اندازهانگیزش بیرونی( 

( ضریب 1981هارتر)است. معکوس  31و  27، 21، 19، 16، 15، 10، 9، 5، 4، 3های گذاری در سوالنمره ءالبته شیوهدارد. 

به بررسی ( 2009)یو رجب یریظهگزارش کرده است. در ایران نیز،  78/0ماه  9پایایی ابزار فوق را بر روی یک نمونه طی 

                                                           
1. Halyng 
2. Nonis & Hudson 
3. Quasi- Experimental 
4. Pretest- Posttest Control Group Design 
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اذعان نمودند و آن را  و بر مقبولیت پایایی آن نفر از دانش آموزان، پرداختند 198 ایو پایایی ابزار فوق بر روی نمونهروایی 

 اند. برآورد کرده 92/0

یلور است فام و ت هایآموزان، اقتباسی از پژوهشسنجش عملکرد تحصیلی دانش ءپرسشنامه ابزار سنجش عملکرد تحصیلی: .2

 48مل ین آزمون شاااست. برای جامعه ایران اعتباریابی شده ،عملکرد تحصیلی ءتهیه کرده و در حوزه (1999)که در سال

ذاری بر گ و نمره تاسریزی و انگیزش ( جانی، فقدان کنترل پیامد، برنامهرآمدی، تاثیرات هیمولفه ) خودکا 5سوال و 

 گیرد.ای انجام میدرجه 5اساس طیف لیکرت 

آنها، از روش روایی صوری و محتوایی  1رواییبرای اطمینان از هر چند که ابزارهای مورد استفاده استاندارد هستند، اما 

 است:به شرح زیر  اجرای آموزش ) مداخله ( ءشیوه  .استاد راهنما( استفاده شد )نظر متخصصان و همچنین

 ها؛آن به کار روند و قوانین اهداف، ءارائه و آموزاندانش با آشنایی و معارفه :اول جلسه

 ؛مالز تکالیف ءارائه و ریزیبرنامه هایمهارت توضیح کافی در مورد م:دو جلسه

 با متناسب تکلیف تعیین با همراه زمان مدیریت مهارت آموزش وآموزان دانش قبل ءهجلس تکلیف بررسی :سوم جلسه

 ع؛موضو

 ارائه و لعهمطا صحیح ونفن اجرای و درسی کتاب از بخشی تعیین مطالعه، صحیح هایروش مهارت آموزش :چهارم جلسه

 آموزان؛دانش به تکلیف

 تمرکزبخشی میزان افزایش جهت در الزمون فن از صحیح استفاده و مطالعه،در  تمرکزتوضیحات کافی در مورد  :پنجم جلسه

 ه؛مطالع

 رفع اشکاالت موجود؛ ودانش آموزان  قبل ءجلسه لیفاتک بررسی :ششم جلسه

 آموزان؛نشدا به مربوطه تکلیف ارائهو  بردارییادداشت هایمهارتتوضیحات کافی در مورد  ءارائه :مهفت جلسه

رزی وجدد و مهارتمتکالیف برای تمرین  ءهه همراه رفع اشکاالت موجود و ارائآموزان بدانش لیفاتک بررسی :متشه جلسه

 بیشتر؛

 م؛الز تکالیف ءارائه و نویسی خالصه توضیحات الزم درباره :منه جلسه

 .آموزان برای پس آزمونسازی دانشمع بندی نهایی و آمادهج :مده جلسه

 

 های پژوهشیافته

، از  ابتدایی شمش پایه پسر آموزاندانش ریاضی«  تحصیلی انگیزش» بر تحصیلی هایمهارت ر آموزشبرای بررسی تاثی

کل توزیع متغیرهای وابسته و شنرمال بودن  -1های این آزمون شامل: ترین مفروضهشود. مهمتحلیل کوواریانس استفاده می

ها وهیت و وابسته در گرهمگنی شیب رگرسیون متغیر کوور -3ها؛ ر گروهدهای متغیر وابسته همگنی واریانس -2کووریت، 

 هستند.

استفاده شده است.  2اول تحقیق، از تحلیل کوواریانس تک متغیره ءها، به منظور آزمون فرضیهپس از بررسی مفروضه

 ( می باشد.1نتایج این آزمون مطابق جدول )

 

                                                           
1. Validity  
2. ANCOVA 
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 «انگیزه تحصیلی» ورد ها در محلیل کوواریانس دو گروه آزمودنینتایج ت. 1جدول 

 مجموع منبع واریانس

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F سطح 

 معنی داری

 ضریب تأثیر

 اتا

 063/0 091/0 982/2 299/0 1 299/0 اثر پیش آزمون

 500/0 001/0 915/43 403/4 1 403/4 اثر مداخله )گروه(

    100/0 69 411/4 خطا

 

 یشده، در سطح خطا حیتصح یالگو یبرا یداریدهد که اوالً سطح معنی(، نشان م1) در جدول انسیکووار لیتحل جینتا

 Fمقدار  گر،ی. از طرف داستعامل موثر، مناسب  ییشناسا برای مذکور مدل لذا، ؛( P = 001/0<05/0است ) داریمعن 5%

-پیش (. بنابراین، با حذف اثر  = 001/0P <05/0دار است )درصد، معنی 5در سطح خطای  زیمستقل ن ریمتغ یبرآورد شده برا

آموزان های تحصیلی به دانشدرصد، آموزش مهارت 95است؛ لذا، به احتمال صفر ردّ و فرضیه تحقیق تأیید شدهآزمون، فرض 

توان گفت که می آنها را افزایش داده است. همچنین، با توجه به مقدار ضریب تأثیر ) اتا (، نیز« انگیزه تحصیلی»گروه آزمایش، 

دیگر، در اثر مدامخله،  شود. به بیاندرصد واریانس متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین می 50پس از تعدیل اثر دانش پیشین، 

است. در ادامه، به منظور بررسی تاثیر ارزیابی تاثیر متغیر مستقل درصد افزایش یافته 50ع به میزان وزان، در مجموآمنمرات دانش

 ( است. 2استفاده شده که نتایج مطابق جدول ) 1از تحلیل کوواریانس چندمتغیره یا مانکووا« انگیزه تحصیلی»های  مولفه بر

 
 «انگیزه تحصیلی» نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمودنی در مورد  .2جدول 

 مقدار منبع واریانس
df 

 فرضیه
df 

 F خطا
 سطح

 معنی داری

 ضریب تأثیر

 اتا

 489/0 001/0 579/19 48 4 489/0 پیالییآزمون 

 489/0 001/0 579/19 48 4 511/0 آزمون المدای ویلکز

 489/0 001/0 579/19 48 4 955/0 اثر هتلینگ

 ترینآزمون بزرگ

 ریشه روی
955/0 4 48 579/19 001/0 489/0 

 

ابسته وهای تغیرل از لحاظ یکی از محداق ،های آزمایش و کنترلآزمون، بین گروهمطابق جدول فوق، با کنترل پیش

دام متغیر بین دو گروه کبرای اطالع از این موضوع که از لحاظ  (. P =001/0 <05/0 )دار وجود دارد چهارگانه، تفاوت معنی

 .  ستا( 3ل )آزمودنی تفاوت وجود دارد، از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شده که نتایج مطابق جدو

  

 

 

 

                                                           
1. MANCOVA 
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 «انگیزه تحصیلی» های س دو گروه آزمودنی در مورد مولفهنتایج تحلیل کوواریان. 3 ولجد

                                                                                                                                     ضریب تاثیر اتا                        داری       طح معنیس            F   مجذورات     میانگین        درجه آزادی              مجذورات مجموع         متغیر          منبع واریانس  

انگیزه  

 درونی

 034/0                       202/0               672/1          232/0                           1                    232/0پیش آزمون                 

 444/0                        001/0              196/32          463/4                           1                      463/4مداخله )گروه(           

    139/0                          69                   515/6خطا                            

 انگیزه بیرونی

 087/0                        064/0               753/4          594/0                            1                    594/0آزمون                 پیش

 407/0                      001/0            004/40              996/4                           1                    996/4مداخله )گروه(             

 125/0                            69                    245/6خطا                             

انگیزه 

 تحصیلی

      063/0                       091/0               982/0             299/0                             1                    299/0آزمون                  پیش

  0.500                       001/0              915/43            403/4                             1                     403/4            (گروه) مداخله

 100/0                               69                  411/4خطا                            

، برای متغیر اصلی و درصد 5حاصل در سطح خطای  Fآزمون، مقدار شود که با حذف اثر پیشبا توجه به نتایج، مالحظه می

درصد،  95ذا، به احتمال لاست؛ رد و فرضیه اول تحقیق تأیید شده ض صفر(. بنابراین، فرP <05/0) استدار آن معنی ءدو مولفه

اثیر متغیر یز میزان تن)اتا(  آن تأثیر مثبت دارد؛ از طرفی، ضرایب ءهای تحصیلی، بر متغیر اصلی تحقیق و دو مولفهآموزش مهارت

بیرونی بوده  ءاز انگیزه ری بیشتردرونی قد ءمتغیر انگیزهکه این تاثیر برای شود دهد؛ مشاهده میستقل بر متغیر وابسته را نشان میم

 است. 

 ،یاضیریی در درس ششم ابتدا هیآموزان پسر پادانش «یلیتحصعملکرد » برهای تحصیلی آموزش مهارت برای بررسی تأثیر

 ءمنظور آزمون فرضیهها، به پس از بررسی مفروضه .آزمون کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت زیر برای تحلیل هایمفروضه

 ( می باشد.4استفاده شده است. نتایج این آزمون مطابق جدول ) 1اصلی تحقیق، از تحلیل کوواریانس تک متغیره
 

 «عملکرد تحصیلی» ها در مورد تحلیل کوواریانس دو گروه آزمودنینتایج  .4جدول 

 مجموع منبع واریانس

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F سطح 

 نی داریمع

 ضریب تأثیر

 اتا

 099/0 008/0 578/7 685/1898 1 685/1898 آزموناثر پیش

 134/0 200/0 703/10 724/2681 1 724/2681 اثر مداخله )گروه(

    568/250 69 176/17289 خطا

 

 یدر سطح خطاشده،  حیتصح یالگو یبرا یداریدهد که اوالً سطح معنی(، نشان م4در جدول) انسیکووار لیتحل جینتا

  Fمقدار  گر،ی. از طرف داستعامل موثر، مناسب  ییشناسا برای مذکور مدل لذا، ؛( P = 00/0<05/0است ) داریمعن 5%

-(. بنابراین، با حذف اثر پیش  = 002/0P <05/0دار است )درصد، معنی 5در سطح خطای  زیمستقل ن ریمتغ یبرآورد شده برا

« عملکرد تحصیلی»محور بر -لمنظارت مع ءدرصد، شیوه 95؛ لذا، به احتمال استیق تأیید شدهض صفر ردّ و فرض تحقآزمون، فر

                                                           
1 - ANCOVA 
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قدار ضریب تأثیر ) اتا (، نیز دار دارد؛ همچنین، با توجه به مدر درس ریاضی تأثیر مثبت و معنی ی ششمآموزان پسر پایهدانش

شود. به بیان دیگر، متغیر مستقل تبیین می ریانس متغیر وابسته بادرصد وا 4/13توان گفت که پس از تعدیل اثر دانش پیشین، می

 است.  درصد افزایش یافته 4/13به میزان آموزان، در مجموع لکرد تحصیلی دانشدر اثر مداخله، نمرات عم

لیل کوواریانس از تح« عملکرد ریاضی» ءگانههای پنجبر روی مولفه« محور -نظارت معلم»در ادامه، به منظور بررسی تاثیر 

 است. ( گزارش شده5استفاده شده که نتایج در جدول ) 1چندمتغیره یا مانکووا
 

 «عملکرد تحصیلی»ریانس دو گروه آزمودنی در مورد نتایج تحلیل کووا. 5 جدول

 مقدار منبع واریانس
df 

 فرضیه
df 

 F خطا
 سطح

 معنی داری

 ضریب تأثیر

 اتا

 0.892 0.001 82.361 60 6 0.892 آزمون پیالیی

 0.892 0.001 82.361 60 6 0.108 آزمون المدای ویلکز

 0.892 0.001 82.361 60 6 8.236 اثر هتلینگ

 ترینآزمون بزرگ

 ریشه روی
8.236 6 60 82.361 0.001 0.892 

 

وت بسته، تفااغیرهای واز مت آزمایش و کنترل حداقل از لحاظ یکی هایآزمون، بین گروهمطابق جدول فوق، با کنترل پیش

متغیره برای تشخیص کت( نتایج  آزمون تحلیل کوواریانس 6های جدول)لذا، داده (. P =001/0 <05/0 )دار وجود دارد معنی

 دهد. ل بر متغیرهای وابسته را نشان میتاثیر متغیر مستق

 
 «یعملکرد تحصیل»های س دو گروه آزمودنی در مورد مولفهنتایج تحلیل کوواریان .6جدول 

 ح معنی داری           ضریب تاثیر اتاسط          F      مجذورات      مجذورات     درجه آزادی           میانگین متغیر          منبع واریانس      مجموع

خودکارآمد 

 یپندار

 034/0                       807/0               060/0             522/1                           1            522/1آزمون                 پیش

 123/0                  003/0                653/9          398/245                            1            398/245مداخله )گروه(           

    422/25                     69                117/1754خطا                        

 یراتتاث

 یجانیه

 002/0               681/0                 170/0            709/8                       1                     709/8آزمون                 پیش

 077/0                 019/0               722/5          158/293                       1                   158/293مداخله )گروه(           

   235/51                        69                236/3535خطا                      

                                                                                                                                          ی                  ضریب تاثیر اتا                  سطح معنی دار          Fمجذورات        مجذورات     درجه آزادی      میانگین متغیر          منبع واریانس      مجموع

 یامدفقدان پ

 کنترل

 016/0                           297/0               103/1             589/6              1               589/6آزمون                 پیش

   097/0                          008/0              379/7            091/44              1                091/44مداخله )گروه(           

    975/5                 69             300/412            خطا           

                                                           
1 - MANCOVA 
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 یزیربرنامه

 0208/0                      166/0              963/1             344/72                1              344/72آزمون                پیش

 073/0                    023/0              401/5           344/198              1                  344/198مداخله )گروه(            

 736/36             69                106/2534خطا                       

 یزشانگ

                         022/0                     494/5           736/208           736/208              1                  736/208آزمون             پیش

 148/0                001/0               011/12           363/456                     1                  363/456مداخله )گروه(             

           995/37                      69            653/2621خطا                            

 عملکرد

 تحصیلی

 099/0                  703/10                578/7          685/1898                       1             685/1898آزمون                 پیش

 134/0                 002/0                 196/32          724/2681                      1             724/2681مداخله )گروه(             

   568/250                         69           176/17289خطا                      

 

« عملکرد تحصیلی» ءفهچهار مول ءهدرصد، برای هم 5حاصل در سطح خطای  Fآزمون، مقدار ه به نتایج حاصل، با حذف اثر پیشبا توج

، متغیر درصد 95حتمال توان گفت که به ااست؛ لذا، میض صفر ردّ و فرض تحقیق تأیید شده(. بنابراین، فرP <05/0) استدار معنی

یر متغیر میزان تاث تا( نیزاثیر )اششم تأثیر مثبت دارد؛ ضرایب ت ءآموزان پسر پایهدر دانش« عملکرد تحصیلی»های مولفه ءمستقل، بر همه

رصد قرار دارد. به عبارتی، بیشترین د 8/14الی   3/7ای از شود که این تاثیر در دامنهدهد؛ مشاهده میل بر متغیرهای وابسته را نشان میمستق

 است. بوده« برنامه ریزی »و « انگیزش»های و کمترین تاثیر متغیر مستقل به ترتیب بر مولفه

 گیریبحث و نتیجه

 پسر آموزاندانش تحصیلی عملکرد و پیشرفت انگیزش بر تحصیلی هایمهارت آموزش تأثیر بررسی هدف با پژوهش این

» و  «پیشرفت انگیزش» برتحصیلی  هایمهارت آموزش داد نشان تحلیلی نتایج. گرفت انجام ریاضی، درس در ابتدایی ششم پایه

 ,Nonis & 2015Otagi ;)هایاین یافته با یافته تأثیر مثبت دارد.ابتدایی  شمش ءپایه پسر آموزاندانش « تحصیلی عملکرد

Hudson,2010; Shawana et al,2012; Sadegi,2017 )  .عوامل جمله ازکه  توان گفتاین نتایج میدر تبیین مطابقت دارد 

 کنار ها درتحصیلی است. این مهارتهای مهارت کسب ،آموزاندانش تحصیلی و عملکرد پیشرفتانگیزش  بر تأثیرگذار محیطی

در  مهمی نقش آموزان و حتی اولیای آنهاست،معلمان، دانش کارشناسان آموزشی، توجه بسیار مورد که شناختی هایمهارت

 شناختی هایمهارت مکمل توانرا می تحصیلی هایمهارت با این حال، نماید؛ایفا می تحصیلی هایها و موفقیتشایستگی کسب

 محیط در آموزانتحصیلی دانش وضعیت برای بهبود را زمینه ،آنها به پرداختن با و آورد شمار به محتوای درسی دگیرییا و

تواند به عنوان می یادگیری و مطالعه هایو مهارت فنون کاربردبر این اساس  .نمود فراهم تحصیل به بهتر ایجاد نگرش و آموزشی

  .ازده مطالعه و یادگیری مورد استفاده قرار گیردراهنمای عملی سودمندی جهت افزایش ب

شناختی آنها شکل ا در آغاز راه هستند و هنوز ساختاینکه آنه به عنایت با دوره ابتدایی آموزدانش به توجهدر این راستا 

ه آموزش این قیق نشان داد کنتایج تح. دارد ضرورت پیش های تحصیلی تقریبا بی بهره هستند، بیش ازته و از مهارتنگرف

 توانبه کارگرفته شود میپژوهش  این هاییافته اگربنابراین، . است مؤثر آموزاندانش انگیزش و عملکرد تحصیلی بر هامهارت

 مالی، هایخسارت آن پی در و یابد افزایش آنها تحصیلی پیشرفت آموزان،شدان تحصیلی هایمهارت افزایش با داشت انتظار

های پژوهش حاضر عبارت ترین محدودیتمهم گردد.کنترل  تحصیل ترك و شودم ک تحصیلی افت از یناش اجتماعی عاطفی،

 کاهش را نتایج تعمیم قابلیت که ارومیه 2 ناحیه ابتدایی ششم ءپایه آموزاندانش به آماری ءنمونه و جامعه بودن محدود بود از:
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در پایان  مشاهده و مصاحبه جمله از اطالعات آوریجمع دیگر هایوهشی از استفاده عدم و پرسشنامه از صرف استفاده .دادمی

 دارمعنی و مثبت تاثیر به توجه با گردد:پژوهش حاضر به شرح زیر ارائه می هایبردی به دست آمده از نتایج یافتهپیشنهادات کار

 -تدریس فرایند شروع ابتدای در مانمعل گردد،می پیشنهاد آموزان،دانش «پیشرفت انگیزش» بر تحصیلی هایمهارت آموزش

 باچنین هم. دهند قرار خود کار دستور در آموزاندانش یادگیری ءانگیزه کاهش با مقابله برای را هامهارت این آموزش یادگیری،

 مربیان و معلمان شود، می توصیه آموزاندانش «تحصیلی عملکرد» بر تحصیلی هایمهارت آموزش دارمعنی مثبت و تاثیر به توجه

-دانش ریاضی یادگیری های ناتوانایی رفع و تحصیلی افت کاهش منظور به تحصیلی هایمهارت آموزش برای را الزم اهتمام

 .  باشند داشته آموزان
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