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 بینی عملکرد ریاضیشناسی ریاضی در پیش هاي معرفتنقش باور

  دانشجویان مهندسی
  

نژادمحمدعلی رستمی
  3 و علی عسگري2 ایرندگانی ملیحه ،1 

  

 به . دانندمی بانی براي ورود افراد بااستعداد به مهندسیبرخی ریاضی را شاهراه مهندسی و برخی دیگر دروازه :چکیده 

 مهندسی ریشه در درس ریاضی ه انصراف دانشجویان از رشتگاهتحصیلی و  افت اي میدانی،هده و مشاهگزارش پژوهشها

 عملکرد تحصیلی دانشجویان مهندسی از هکنندبینیترین درس پیش هدف پژوهش حاضر در گام اول، شناسایی مهم. دارد

در گام دوم، شناسایی نقش باورهاي . ست معادالت دیفرانسیل و ریاضی مهندسی ا)2(، ریاضی )1(بین دروس ریاضی 

 روش نظر از حاضر پژوهش .شده است  ترین درسی است که در گام اول شناسایی بینی مهم شناسی ریاضی در پیش معرفت

در سال  دانشجویان ؛ دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی بیرجند بودند یماتم آماري هجامع .بود همبستگی ـ توصیفی

 نفر 550ا هآن تعداد . آنها برق، رایانه، صنایع و عمران بوده رشت و بودندتر از ترم شش تحصیلیباال 1395 ـ 1394تحصیلی

 تحلیل .شدند انتخاب عنوان نمونهبه نفر 225 تعداد ايگیري خوشهبرآورد شده است که با استفاده از روش نمونه

 )1(کند و درس ریاضی بینی می کل دانشجو را پیش درصد از تغییرات معدل7/32رگرسیون نشان داد دروس ریاضی 

 ه درصد از تغییرات نمر1/8شناسی ریاضی،  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد باور معرفت. کننده استبینیترین پیش مهم

 مهم براي همنبع دانش، سرعت کسب دانش و قابلیت ذاتی سه مؤلف. کندبینی می پیش1در درس ریاضیرا دانشجویان 

ها بحث و پیشنهادهایی براي افزایش این یافته.  هستند)1(بینی موفقیت دانشجویان مهندسی در درس ریاضی شپی

  . شده است  کیفیت و احتمال موفقیت دانشجویان مهندسی در دروس ریاضی ارائه

  

شناسی ریاضی،  آموزش مهندسی، آموزش ریاضی، باور معرفت :کلیدييها  هواژ

   دانش، منبع دانش، قابلیت ذاتی، سرعت کسب)1(ریاضی 
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 مقدمه .1

ها به وجود آورده و  تحوالت شگرفی را در زندگی انسانفناوريعصر کنونی که رشد روزافزون  در

 هازپیش جاي خود را در هم زندگی ساده جاي خود را به زندگی پیچیده داده است، ریاضیات بیش

 زندگی خود ه است براي پاسخ به مسائل پیچیدریزکرده و انسان ناگ هاي اجتماعی و صنعتی باز زمینه

هاي آموزش عالی در سراسر دنیا در تالش هستند  امروزه نظام،اساسبراین. از ریاضیات کمک بگیرد

هاي ذهنی و قدرت استدالل  درسی خود به پرورش توانایی هکه با گنجاندن مباحث ریاضی در برنام

هاي ا را براي همگامی با تحوالت علمی و پیشرفتمنطقی در یادگیرندگان خود کمک کنند و آنه

هاي یکی از اهداف درس ریاضی ایجاد توانایی ).1394رستگار،(نند ک و زندگی آینده یاري فناوري

ذهنی و نظم فکري یادگیرندگان است و هدف از آموزش آن توسعه قدرت درك، فهم، استدالل، 

پروري است؛ ولی موانعی تفکر منطقی و خالقیتوجودآوردن روش استدالل، پرورش تفکر عقلی و به

تنها آموزش این درس را دچار مشکل کرده، بلکه با ایجاد  بر سر راه آموزش ریاضی وجود دارد که نه

 مفهوم افت ریاضی ،بنابراین. داده است الشعاع قرار افت ریاضی مسیر زندگی افراد مختلف را تحت

اي شود تواند شامل هر یادگیرنده شود و می نات خالصه نمیدر امتحا مجدد صرفاً در مردودي و شرکت

بایبن (هاي آموزشگاهی و پیشرفت او کمتر از توان بالقوه و در حد انتظار اوست  که آموخته

گارد
1
  ).1393 ،خسرو باباديملکی و ، ابراهیم کافوري به نقل از 2010،

در ) 1389(  علیزاده گرجیبنا به گزارش. افت تحصیلی ریاضی محدود به آموزش عالی نیست

درصد  03/99 درصد، درس ریاضی با82/99درس ادبیات با درصد قبولی  ابتدایی در مقایسه با هدور

 راهنمایی، بیشترین قبولی در درس هطبق همین آمار در دور. قبولی را داشته استمیزان ترین  پایین

بنا به . ه درس ریاضی بوده استدرصد مربوط ب 80/74درصد و کمترین قبولی با 73/99ادبیات با 

چن و سولدندرگزارش 
2

درصد در مقطع ارشد  69درصد از دانشجویان مقطع کارشناسی و 49 )2013(

STEM هاي مربوط به  در رشته
مشمول افت تحصیلی  گیرد؛ ریاضی را دربرمیهکه اغلب دروس پای ، 3

 . شوند می

 مهارت) 2آموز؛  دانش روابط معلم و) 1: براي افت تحصیلی ریاضی علل متعددي ذکر شده است

هاي درسی و نامفهومی کتاب) 4شرایط آموزشی و امکانات نامطلوب تحصیلی؛ ) 3 معلمان؛ نداشتن

  آموزشی؛

____________________________________________________________________ 
 

1. Biabangard 
2. Chen & Soldner 
3. Science,Technology, Engineering, Mathematics 
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غیرمتخصص بودن ) 8آموزان؛  انتظارات مدرسه از دانش) 6هاي آموزشی؛ ها و روش ناهماهنگی برنامه) 5

  هاي تدریس؛آشنا نبودن به روش) 10هاي یادگیرندگان؛  ضعفنفس و شناخت عدم اعتمادبه) 9ن؛ امدرس

) 13بودن درس ریاضی از نگاه یادگیرندگان؛ دشوار و سخت) 12وجود یادگیرندگان کندذهن و بازیگوش؛  )11

تعویض مکرر معلمان در ) 16ها؛ فضاي نامناسب کالس) 15بودن؛ محتواي سنگین و حجیم) 14کمبود انگیزه؛ 

طراحی ) 19آموزشی مناسب؛  نبودن وسایل کمک) 18ارتباط بسیار ضعیف بین اولیا و مربیان؛ ) 17یک سال؛ 

) 22نگرش فرد نسبت به یادگیري ریاضی؛ ) 21اقتصادي؛  ـ پایگاه اجتماعی) 20روح؛   خشک و بیهايپرسش

و ارتباط عدم درك ) 24کیفیت آموزشی در درس ریاضی؛ ) 23نگرش خانواده نسبت به یادگیري ریاضی؛ 

  ).1389علیزاده گرجی، ( ریاضی یادگیرنده با

 آموزش مهندسی آمریکاهاي دارد؛ به گزارش جامعریاضی در آموزش مهندسی جایگاه ویژه
1
بیش از ) 2014(

 متعددي هايتدر آموزش مهندسی علّ .شوند درصد از دانشجویان مهندسی مشمول افت و تغییر رشته می 40

مایر و مارکس. شده است  گزارشبراي افت تحصیلی 
2
. اند عوامل فردي و عوامل سازمانی را فهرست کرده) 2014(

 درسی مهندسی شامل دروس ریاضی، فیزیک و ه است برناممعتقد) 2014(  آموزش مهندسی آمریکاهجامع

م هرچند این دروس مه.  مهندسی هستندهدانشکداز  که خارج کنند تدریس میی آنها راانادتساشیمی است که 

  . تحصیلی خود درك کنندهتوانند ربط دروس ریاضی را  با رشت هستند اما دانشجویان نمی

عنوان یک درس، جزئی از عملکرد تحصیلی کلی  البته باید توجه داشت که عملکرد ریاضی به

تواند در عملکرد تحصیلی تأثیرگذار  می) محیطی، آموزشی، خانوادگی، فردي( عوامل متعددي. است

کاري و تالش کم، ترس و اضطراب  ریزي صحیح، کم برنامهنداشتن ( هاي مربوط به فرد عامل)1. باشند

 ضعیف ریاضی، عدم آشنایی یادگیرنده با روش هبودن درس ریاضی، پایاز ریاضی، تلقی از مشکل

هاي تمریننکردن توجهی مدرسان، حل  بی(هاي مربوط به آموزشگاه عامل) 2 ریاضی؛  هصحیح مطالع

 در تأخیر معلم، انگاري سهل معلم، وخوي مناسب  تمام مطالب ریاضی، خلقندادندرسب ریاضی، کتا

 و صحیح هرابط برقراري عدم والدین، توجهی بی(خانواده  به مربوط هايعامل) 3ها؛ کالس تشکیل

اشتغال  خانواده، اقتصادي فقر خانواده، از دوري تحصیل، از والدین ممانعت آموز، دانش با دوستانه

  ).1389مقامی، و یارمحمدي (.)یادگیرندگان

. است گرفته صورت مختلف هاي جنبه ریاضی از تحصیلی عملکرد هباردر مختلفی هايپژوهش

 نادرست باورهاي در که است شناسی معرفت باورهاي است آن توجه خاص شده به که عواملی ازجمله

اي لهسئم ؛(Wheeler, 2007) دارد ریشه هاي ریاضیکالس بودنخشک تکالیف، ماهیت ریاضیات، دانشجویان در

____________________________________________________________________ 
 

1. American Society for Engineering Education 
2. Mayer & Marx 
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توجه شده است و تمرکز پژوهش حاضر بر  به آن  آموزش ریاضی به مهندسان کمتر هویژه در حوزکه در ایران به

  .این متغیر است

شناسی معرفت
1

اي  واژه
 

 به مربوط هاي نظریه به که است دانش تفسیر و شناخت معنايبه یونانی

 معیارهاي و هابنیان ساختار، آن هوسیلبه و پردازد می آدمی هاي دانش محدوده و ماهیت منابع، منشأ،

 .(Klein, 2005) شود می بررسی دانسته و داننده بین هابط رو هادانش انواع از کدام هر قطعیت میزان دانش،

شومر
2
باورهاي) 1990(

3
 و  دانشمنبع به مربوط باورهاي( منبع خصوص در افراد باور شناسی را معرفت

 یا آموختن سرعت و کنترل ،)پیچیده و ساده(دانش ساختار ،)موقتی  وقطعی(دانش قطعیت ،)یادگیري

 نظامی شناسیمعرفت باورهاي که بود معتقد شومر. است کرده تعریف) تدریجی  وسریع(دانش کسب

 اثرات است ممکن شناسی تمعرف  باورهاي که بود این او فرض .هستند باورها از مستقل بیشو کم

  .باشند داشته یادگیري بر متفاوتی

دوئک
4

گوید این باورهاي ما هستند که به   می)1389 به نقل از مهدیان، حسن زاده و قدسی، (

 هر معنایی و رفتاري نظام کلی طور بخشند و به می معنا ها تجربه دهند، به دنیاي اطراف سازمان می

پري مثل پردازانی نظریه ).1389 همکاران، و مهدیان از لنق به(دهند  می تشکیل را فرد
5

و ) 1970(

هوفر و پینتریچ
6

 دانش، کسب روند و یادگیري راهبردهاي معرفتی باورهاي که معتقدند )1997(

 تغییر را تحصیلی پیشرفت و مطلب درك اطالعات، ارزیابی و پردازش مسئله، توانایی حل هايقابلیت

 باورهاي داد نشان شومر مطالعات). 1392آهنچیان،  و داورپناه تاري؛مخ از نقل به( دهند می

 باورهاي ابعاد وي نظر از. داد قرار مورد بررسی نامهپرسش از استفاده توان بارا می شناسی معرفت

 قطعیت و است حتمی امري دانشـ 2 است؛ ذاتی یادگیري تواناییـ 1: از اند عبارت شناسی معرفت

 چهار شناسی معرفت باورهاي. افتد می اتفاق سریع یادگیريـ 4 است؛ ساده ايولهمق دانشـ 3دارد؛ 

گیرد  میبردر را دانش قطعیت و دانش ثابت هايدانش، توانایی منبع سریع، یادگیري بعد

 ).1391، به نقل از کدیور و همکاران، 1990شومر،(

 مدل شومر. شدند مند قهعال شناسی معرفت همطالع به 1960هده از مربیان و شناسانروان

 دیگر، هاينظام دانش به نسبت که کرد پیشنهاد شخصی شناسی  معرفتهمطالع براي مندي نظام

 از اند عبارت که گیرند می قرار حوزه چهار در شناسی معرفت باورهاي مدل این در. است مندتر نظام

____________________________________________________________________ 
 

1. Epistemology 
2. Schommer 
3. Believing 
4. Dvyk 
5. Perry 
6. Hofer & Pintrich 
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 توانایی ،)نسبی و قطعی( دانش ثبات ،)پیچیده  وساده دانش( دانش ساختار به مربوط باورهاي

 برزگر از نقل به ،2004 شومر،) (تدریجی  وسریع(یادگیري سرعت و )اکتسابی  وذاتی( یادگیرنده

 نـای  رشدهدر زمین شناسی معرفت ايـباوره به ات مربوطـتحقیق رـاکث). 1391 اران،ـهمک و بفرویی

 است گرفته  یادگیرندگان انجام گیريیاد و تفکر ايـه شیوه و یـتحصیل تـموفقی با ارتباط و اـباوره

(King & Kitchener, 2004).  

 قرار بررسی مورد را پیشرفت اهداف با شناسی معرفت باورهاي میان هرابط هاپژوهش برخی اخیراً

 نتایج و یادگیري رویکردهاي بر شناسی معرفت باورهاي که دهد می نشان آموزشی تحقیقات. اند داده

 پژوهشی شواهد .(Kizilgunes, Tekkaya, & Sungur, 2009)است  ثیرگذارتأ ذهنی هايیادگیري

 پشتکار، و مقاومت یادگیري، در فعال مشارکت میزان بر شناسی معرفت باورهاي که دهد می نشان

 تولد هنگام در هوش دارند باور که دانشجویانی. تأثیرگذارند ناقص ساختار با مسائل حل و مطلب درك

 هنگام در هوش دارند باور تأثیرگذارند و دانشجویانی که ناقص ساختار با مسائل ثابت است در حل

 دهند می نشان خود از بیشتري سرسختی دشوار، تکالیف انجام هنگام به است تثبیت نشده تولد

(Deck & Leggett, 1998)کهند باور این بر احتماالً هستند ضعیف ریاضی درس در دانشجویانی که ؛ 

 )1993( شومر. )Kennel, 1994( هستند حل قابلغیر یا شوند حل دقیقه10 عرض در باید یا ریاضی مسائل

 است راهبردهاي اطالعات از سبدي یا حقایق از فهرستی دانش کنند باور آموزان دانش اگر که است معتقد

  . خواهندکرد انتخاب را باور این با هماهنگ

  تحصیلی عملکرد و شناسی معرفت  بین باورهايهبطبررسی را«تحت عنوان  شومر پژوهشی هاي یافته

دهد  می قرار تأثیرتحت را آنان تحصیلی پیشرفت افراد، شناسی معرفت باورهاي داد که نشان »آموزاندانش

 شناسی معرفت بودن باورهايتغییر در مورد قابل). 1386 زاده، قلی شعبانی ورکی و حسین ؛1993شومر،(

 زمان مرور  به دانش قطعیت و  منبع به نسبت دانشجویان باورهاي که ل شدحاص نتیجه این دانشجویان،

 درگیري دارد ریاضیات وجود بارهدر که باورهایی عالوههب .(Conley & Venire, 2004) یابد می تحول

 شود می مطرح اي مسئله وقتی که صورت این به ؛دده می قرار تأثیر تحت را مسائل حل حوزة در افراد

 و حل به تمایلی هیچ ابتدا همان از زیادي افراد ،شود استفاده آن مورد در سخت نوان مسئلهع از اگر

کلوسترمن . (Lerch, 2004)است خارج آنان عهدة از کنند می فکر چرا کهندارند؛  آن به فکرکردن حتی

استیجو 
1 

 ریاضیات هربادر آنها موفقیت با ریاضیات هبارآموزان در دانش باورهاي که دریافتند )1998(

 با ریاضیات مفیدبودن هدربار آموزان دانش ادراك که است معتقد )2003( ماسون. است مرتبط

آیکنز زعم شومربه .دارد رابطه آنها تحصیلی موفقیت
2

 شناختی معرفت باورهاي )2005(همکاران  و 

____________________________________________________________________ 
 

1. Kloosterman  and Stage  
2. Schommer-Aikins et al. 



  بینی عملکرد ریاضی دانشجویان مهندسیشناسی ریاضی در پیش       نقش باورهاي معرفت

  

38

 معنادار و مثبت هرابط آنها ریاضیات تحصیلی انگیزش و خودکارآمدي با پیشرفت، یادگیرندگان ریاضی

  .بخشد بهبود می را آموزش کیفیت باورها این از آگاهی. دارد

  

   مسئلهتعریف .2

ترین اهداف   اهمیت یادگیري ریاضی و کسب تفکر ریاضی یکی از مهم، گذشتدر مقدمهچنانکه 

  و ورود به مهندسیهبرخی ریاضی را درواز. هاي مهندسی است درسی رشتههشده در برنام گنجانده

بانی براي ورود افراد  برخی دیگر ریاضی را دروازه.دانند راه براي طراحی خوب میهکنندهموار

اي در کارهاي خود از  همچنین مهندسان حرفه.(Winkelman, 2009) دانندبااستعداد به مهندسی می

رغم اهمیت ریاضی براي مهندسان، علی. (Goold & Devitt, 2012) کنند ریاضی زیاد استفاده می

دانشجویان نداشتن اطمینان .  بزرگ استهلئادگیري ریاضی براي دانشجویان مهندسی یک مسی

هاي اساسی آموزش مهندسی در استرالیا گزارش شده مهندسی در یادگیري ریاضی یکی از چالش

در آموزش مهندسی در پژوهشهاي  ریاضی علم اهمیت به ).Cuthbert & MacGillivray, 2003( است

  )Johnson & O’Keeffe, 2016( عنوان نمونه پژوهشی در ایرلند. أکید شده استجدیدتر نیز ت

اند و به نیاز تدوین کردهعنوان پیشتوجه به مشکالت دانشجویان مهندسی در درس ریاضی، دروسی را بهبا

 هايداد این درسنتایج نشان این نشان داده است؛ را ها ارزشیابی، اثربخشی دوره نتایج است؛ شده ارائه دانشجویان

  .جبرانی بر موفقیت تحصیلی و احساس خودکارآمدي دانشجویان مهندسی تأثیر مثبت دارد

 به اهمیت منطق ریاضی در تربیت مهندس، در نظام آموزش عالی ایران، چهار درس کلیديتوجهبا

 لب درسی اغه، معادالت دیفرانسیل و ریاضی مهندسی در برنام)2(، ریاضی )1(  ریاضیشامل

 آموزش هتجربه در حوز نظر و صاحب از طرفی بر هر صاحب. شده است  هاي مهندسی گنجاندهرشته

.  پوشیده نیستدر آن و ریزش باالي دانشجویان هاهاي دانشجویان از این درسمهندسی، گالیه

. درچنانکه در مقدمه گذشت، افت تحصیلی دانشجویان مهندسی تا حدي ریشه در درس ریاضی دا

درس ریاضی  اهمیت به به اهمیت پرداختن به افت تحصیلی دانشجویان مهندسی و نظرجهباتو

دانشجویان مرتبط است ) معدل کل( که با عملکرد تحصیلی کلی،ترین درس ریاضی شناسایی مهم

  : است کهپرسش اول پاسخ به این ه پژوهش حاضر در مرحله است؟  لذا اولین مسئلمهم

  معادالت دیفرانسیل و ریاضی مهندسی)2(، ریاضی )1(از بین نمرات درس ریاضی ،  

 معدل کل دانشجویان مهندسی است؟ هکنندبینی پیش ترین مهم یک  کدام
  

بینی عملکرد دانشجویان مهندسی  که نقش کلیدي در پیش،ترین درس ریاضی پس از شناسایی مهم

به آن اشاره  که در مقدمه ،ناسیش به اهمیت باورهاي معرفتتوجه پژوهش حاضر باهدارد، دومین مسئل
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 اول پژوهش هشناسی در عملکرد، درس مهمی است که در مرحل، شناسایی نقش باورهاي معرفتشد

شناسی ریاضی و نقش آن در عملکرد ریاضی دانشجویان اخیراً  معرفت باورهاي. شده است  شناسایی

  :وهش حاضر عبارت است از پژپرسش بنابراین دومین ؛گرفته است توجه پژوهشگران قرارمورد

 عملکرد هبینی کنندپیشبینی عنوان پیشبه ،شناسی معرفت باورهاي هاي ترین مؤلفه مهم 

  دانشجویان در درس مذکور، کدام است؟

  روش تحقیق .3

 دانشجویان  تمام .بود بستگیهم نوع از توصیفی روش نظر از و کاربردي هدف، نظر از حاضر پژوهش

؛ این دانشجویان همگی ند آماري پژوهش حاضرهجامع بیرجند شهر یصنعت کارشناسی دانشگاه

 به مشغول دانشگاه،این در  1395- 1394تحصیلی سال در تحصیالت باالي شش ترم داشتند و

  گیريمورگان، با استفاده از روش نمونه جدول است که طبق  نفر550آنها حدوداً تعداد .بودند تحصیل

  .شدند انتخاب ن نمونهعنوا نفر به 225تعداد  ايخوشه

 ریاضی درس در شناختی معرفت باورهاي  هنامپرسش از شناختی معرفت گیري باورهايبراي اندازه

 کسب در یادگیرنده نقش و اختیار میزان به(دانش منبع )1:  داردمؤلفه 6 که شد استفاده )2007(ویلر

 یا ایزوله هاي داده مجموعه را شدان که پیوستاري است شامل(دانش ساختار) 2 ؛)دارد اشاره دانش

 باورهاي( قطعیت دانش) 3؛ )داند می مرتبط مفاهیم مجموعه یک را دانش اینکه یا داند می مستقل

 به فرد اینکه( کلی ذاتی قابلیت یا فردي ذاتی قابلیت )4؛ )دانش بودنموقتی یا بودنقطعی به مربوط

 یادگیري توانایی عبارتی به ؛بداند بهبود و پیشرفتقابل را آن یا باشد قائل توانایی یادگیري بودنذاتی

 از است سریع یادگیري به معتقد فردي که( دانش سرعت )5؛ )تغییر و قابل اکتسابی یا است ذاتی امر یک

 دانش بودناستفاده قابل به( دنیاي واقعی در کاربرد )6؛ )کند می خودداري یادگیري براي مداوم فعالیت و درگیري

 شده  ساخته )1990(شومر شناسی معرفت باورهاي براساس درواقع ابزار این). دارد اشاره واقعی زندگی در یریاض

نباخ در پژوهش حاضر و تأییدي و آلفاي کرروایی و پایاي این ابزار با استفاده از تحلیل عاملی. است

  .شده است  گزارش 1جدول موردبررسی و تأیید قرار گرفت که نتایج آن در 
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 شناسی معرفت باورهاي هنامپرسش تأییدي عاملی تحلیل مدل زشابر نتایج: 1 جدول

 معیارهاي برازش آمده دست برازش به *برازش خوب *قبول برازش قابل

≤2 x2/df ≤3 ≤1 x2/df ≤2 76/1 CMIN/DF 

01/0 ≤ p≤ 05/0  < 05/0 p≤1 000/0  P 

 90/0 ≤ NFI  95/0<   95/0 ≤ NFI≤1 566/0 NFI 

 90/0 ≤ TLI  95/0 <   95/0 ≤ TLI≤1 712/0 TLI 

 95/0 ≤CFI  97/0<   97/0 ≤CFI≤1 742/0 CFI 

< 05/0 RMSEA≤ 08/0   0 ≤RMSEA≤ 05/0  049/0 RMSEA 

 

؛ 60/0؛ ساختار دانش61/0؛ قطعیت دانش71/0 منبع دانش هدر پژوهش حاضر ضریب پایایی مؤلف

 و کاربرد در دنیاي 64/0؛ قابلیت ذاتی کلی71/0؛ قابلیت ذاتی شخصی72/0سرعت کسب دانش

که نشان از پایاي مطلوب ابزار   بود86/0نباخ ودست آمد؛ پایایی کل ابزار با آلفاي کر  به76/0واقعی

 عملکرد براي .شد استفاده دانشجویان خوداظهاري معدل کلی تحصیلی عملکرد سنجش براي .دارد

 را درس این که ،دانشجویانی از نیز و مهندسی ، معادالت دیفرانسیل)2(ریاضی  ،)1( ریاضی درس

 از پژوهش هاي داده تحلیلو تجزیه براي .کنند گزارش را خود نمرات شود می خواسته ،اند گذرانده

  .شد استفاده تحلیل همبستگی و رگرسیونو تجزیه

 

 نتایج تحقیق .4

ی دانشجویان  پژوهش آمار توصیفی مربوط به عملکرد تحصیلهايپرسش از بررسی روابط و پرداختن به پیش

، معادالت دیفرانسیل و ریاضی مهندسی همراه با معدل کل )2(، ریاضی )1( پژوهش در دروس ریاضی هنمون

  .شده است  گزارش 2جدول  در ، که بیانگر عملکرد تحصیلی کلی دانشجویان است،دانشجویان
  

  کل مبناي ریاضی و معدلهاي آمار توصیفی نمرات دانشجویان مهندسی در درس :2جدول

 فراوانی انحراف استاندارد میانگین 

 283 74/2 71/14 )1(ریاضی

 266 50/2 27/15 )2(ریاضی 

 246 61/2 19/16 معادالت دیفرانسیل

 233 02/2 65/15 ریاضی مهندسی

 263 90/1 6/16 معدل کل دانشجو
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هاي تحلیل پارامتري وشها از رهاي گرایش مرکزي و اطمینان از نرمال بودن دادهپس از بررسی شاخص

همبستگی بین چهار درس با مبناي ریاضی و معدل کل . براي بررسی همبستگی بین متغیرها استفاده شد

  . شده است زارش گ3جدول  در ، که نشانگر عملکرد کل تحصیلی دانشجویان است،دانشجویان مهندسی

 یهمبستگی معدل کل دانشجوي مهندسی با دروس با مبناي ریاض: 3جدول

 ریاضی دو ریاضی یک 
 معادالت

 دیفرانسیل
 ریاضی مهندسی

همبستگی 

 پیرسون
0/455** 0/422** 0/375** 0/496** 

 000/0 000/0 000/0 000/0 داري اسطح معن
 معدل کل

 211 223 236 250 فراوانی

  

بستگی مثبت و  با مبناي ریاضی با معدل کل دانشجو همهايشود، تمام درسگونه که مشاهده می همان

عالمت دو  . است)1( درس ریاضی سپسبیشترین همبستگی بین درس ریاضی مهندسی و .  داري داردامعن

  دار است معنی01/0 که ضریب همبستگی در سطح کمتر از  به این معنی است3 در جدول ستاره

دیفرانسیل و  الت، معاد)2(، ریاضی )1( پژوهش که از بین نمرات درس ریاضی پرسشبراي پاسخ به این 

معدل کل دانشجویان مهندسی است؟ پس از بررسی  هکنندبینی پیش ترین مهم یکریاضی مهندسی کدام

زمان نمرات بودن متغیر وابسته با روش ورود هم خطی بین متغیرها و نرمالههاي انجام رگرسیون چون رابطمفروضه

  . عنوان متغیر مالك وارد مدل رگرسیون شدند ل کل دانشجو بهبین؛ متغیر معدپیش متغیر عنوان به نامبرده هايدرس

 درصد از 7/32کلی  طور  به، که مبناي ریاضی دارند،نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد چهار درس

نتایج تحلیل واریانس . توجهی است  درصد قابلو اینکند تغییرات معدل کل دانشجویان  را تبیین می

  ).F)4و201=(87/25( بینی نشان دادداري مدل را براي پیشا که معندست آمد صدم به کمتر از یک
  

 بینی معدل کل دانشجو  با مبناي ریاضی در پیشهايدرس و نشده براي ضرایب استانداردشده: 4جدول

نشدهضرایب استاندارد  ضرایب استانداردشده 
 مدل

دشدهضریب بتاي استاندار خطاي استاندارد B آماره داري معنی Tآماره    

036/9 مقدار ثابت  831/0   877/10  000/0  

195/0 ریاضی یک  047/0  313/0  132/4  000/0  

043/0 ریاضی دو  052/0  065/0  834/0  405/0  

معادالت 

 دیفرانسیل

007/0  056/0  010/0  126/0  899/0  
 

256/0 ریاضی مهندسی  070/0  297/0  680/3  000/0  
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 و ریاضی )1(بین  دو  متغیر ریاضی  نقش پیش کهدهد مینشان 4 ل جدودارياستون معن نتایج

توان نتیجه گرفت این درس  می)1( براي ریاضی T هبودن آماربه بزرگباتوجه. دار استامهندسی معن

براساس مقادیر . بینی عملکرد تحصیلی کلی دانشجوي مهندسی استتري براي پیشمتغیر قوي

  :قرار زیر است   ریاضی بههاي رگرسیون براي درسه معادلB هشده در ستون آمار ارائه

  

= معدل کل دانشجو 03/9 -( 195/0 )+( ریاضی یک* 043/0 )+( ریاضی دو* 007/0 )+( معادالت* 256/0  (ریاضی مهندسی*

  

هاي ترین درس مبناي ریاضی، مهم با چهارگانه هايدرس بین از گرفت نتیجه توان می خالصه طور به

 عملکرد تحصیلی دانشجویان مهندسی، درس ریاضی یک سپس ریاضی هندکنبینیاثرگذار و پیش

دست بیاورد احتمال موفقیت   بهتري در این دو درس بهه دانشجویی که نمر،عبارتیبه. مهندسی است

  .بیشتري در تحصیل خود دارد

ترین درسی است که با عملکرد تحصیلی   مهم)1(ازاینکه مشخص شد، درس ریاضی  پس

 دوم پژوهش به پرسشکننده است، در بینیترین پیش  و مهمرد زیادي داههندسی رابطدانشجویان م

  :این مهم پرداخته شده است که

 عملکرد دانشجویان در هکنندبینی پیشبه عنوان ،ریاضی شناسی معرفت باورهاي هاي ترین مؤلفه مهم

  ، کدام است؟ است)1(درس ریاضی 

 هشناسی و نمر هاي باورهاي معرفتهمبستگی بین مؤلفه از گزارش نتایج تحلیل رگرسیون، پیش

داري  عالمت یک ستاره به معنی5در جدول  .گزارش شده است 5 جدول ، دانشجویان در )1(ریاضی 

  . داللت دارد01/0داري در سطح کمتر از  و دو ستاره به معنی05/0در سطح کمتر از 

  

  )1( دانشجویان در ریاضی هاسی ریاضی و نمرشن باورهاي معرفتهاي   همبستگی بین مؤلفه:5جدول

 منبع دانش 
قطعیت 

 دانش

ساختار 

 دانش

سرعت کسب 

 دانش

قابلیت ذاتی 

 شخصی

قابلیت ذاتی 

 عمومی

کاربرد در 

 دنیاي واقعی

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

- 126/0 * - 134/0 * 074/0  - 203/ ** - 170/ ** 049/0  051/0  

داري امعن  034/0  025/0  215/0  001/0  004/0  416/0  396/0  

ریاضی  

)1(  

 283 283 283 283 283 283 283 فراوانی
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 درصد از عملکرد ریاضی 1/8نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمان نشان داد  

 صدم به نتایج تحلیل واریانس کمتر از یک .شودشناسی تبیین می  دانشجویان با باورهاي معرفت)1(

 ).F)7و275=(57/4( بینی نشان داد مدل را براي پیشداريادست آمد که معن

 
 شناسی ریاضی  توسط باورهاي معرفت)1( ریاضی هبینی نمر ضرایب استانداردنشده و شده براي پیش: 6جدول

نشدهضرایب استاندارد  
ضرایب 

 استانداردشده
 مدل

 خطاي استاندارد B آماره
ضریب بتاي 

 استانداردشده

 داري امعن t هآمار

526/16 مقدار ثابت  656/1   977/9  000/0  

296/0 -845/0 منبع دانش  179/0- 855/2- 005/0  

303/0 -311/0 قطعیت دانش  066/0- 023/1- 307/0  

470/0 ساختار دانش  329/0  090/0  429/1  154/0  

625/0 سرعت کسب دانش  274/0  170/0- 283/2- 023/0  

253/0 -400/0 قابلیت ذاتی شخصی  119/0- 580/1- 115/0  

039/1 قابلیت ذاتی عمومی  393/0  195/0  642/2  009/0  

 

177/0 کاربري در دنیاي واقعی  275/0  042/0  643/0  520/0  

  

شناسی هاي باورهاي معرفتدهد، از بین مؤلفهنشان می 6جدول داري در ا سطح معنهچنانکه آمار

صدم   قابلیت ذاتی عمومی کمتر از پنجه منبع دانش، سرعت کسب دانش و مؤلفه مؤلف)3(ریاضی 

) 1( دانشجویان مهندسی در درس ریاضی ه نمرهکنندبینیترین پیش ؛ بنابراین این سه مؤلفه مهماست

 باال در منبع دانش به این معنی است که دانشجو معتقد است یادگیري ریاضی کمتر در هنمر. است

شده است هرچه    در پژوهش حاضر نشان داده.اختیار خودش است و بیشتر به استاد بستگی دارد

در ریاضی بیشتر   احتمال موفقیت،دانشجو باور داشته باشد که خودش متولی یادگیري ریاضی است

 از و است سریع یادگیري به معتقد  باالي سرعت یادگیري بدان معنی است که  فردهنمر. شودمی

بنابراین در این پژوهش هرچه فرد . کند می يیادگیري ریاضی خوددار براي مداوم فعالیت و درگیري

قابلیت ذاتی . تر است نیز ضعیف)1(اعتقاد به یادگیري سریع داشته باشید، عملکرد او در درس ریاضی 

   باال به باورهنمر. تغییربودن یادگیري اکتسابی و قابل بودن یاذاتی است مربوط به کلی، باوري

دهد هرچه دانشجو باور داشته باشد که نشان می 6جدول هاي ه یافته چنانک.بودن اشاره داردتغییر قابل

  . شودمی  بیشتر) 1(تغییر است، احتمال موفقیت در درس ریاضی  یادگیري ریاضی قابلیت ذاتی قابل
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 ریاضی، هاي از بین درس که اول نشان دادپرسشهاي پژوهش حاضر در طور خالصه یافته به

 عملکرد تحصیلی دانشجویان هکنندبینی پیشهايترین درس دسی مهمو ریاضی مهن) 1(درس ریاضی 

شناسی، متغیر منبع دانش، سرعت کسب دانش و  هاي باورهاي معرفتاز بین مؤلفه. مهندسی است

 عملکرد تحصیلی دانشجویان در درس ریاضی یک هکنندبینیترین پیش قابلیت ذاتی عمومی مهم

 .گیري بررسی خواهد شدحث و نتیجهاین یافته و پیشنهادها در ب. است

  

  گیرينتیجهبحث و  .5

 درسی هاز منظر برنام. به عملکرد تحصیلی در آموزش مهندسی از منظرهاي مختلف نگاه شده است

نظر  از.  مهندسی موردتوجه استهايچهار بعد اهداف، محتوا، روش تدریس و روش ارزشیابی درس

  به رضایت پایین از روش تدریس اشاره) 1395( ري و موسوي مذکور نیلی، مقتدایی، نظهابعاد چهارگان

اه ـی به مقوله نگـاي یادگیري دانشجویان مهندسهدر بحثی مرتبط، برخی از منظر سبک. اند کرده

سازي آموزش  مسئله براي متناسبهاي نوین مانند بحث گروهی و روش حل استفاده از روش. اندکرده

از منظر ). 1395امینی و  رحیمی، ( کننده توصیه شده است و جذبریاضی با سبک یادگیري همگرا 

گرفته  توجه قرارپذیري کم استادان و رابطه آن با یادگیري فعال مورد روش تدریس، مشکل انعطاف

ترین مانع و چالش توسط  هاي دیگر مهمدر پژوهش). 1393کریمی، جعفرنیا و امانی، ( است

 .(King, 2008; Croft, & Grove, 2006) شده است  ضی اعالم ریاهايدانشجویان مهندسی، درس

بسیاري از دانشجویان .  درسی دانشجویان مهندسی به ریاضی مرتبط استهتوجهی از برنام  قابلبخش

 فقط بی اعتمادياین  .(Wood et al, 2010)  شغلی آنها چه تأثیري داردهدانند که ریاضی در آیند نمی

 که در ، ریاضیواحدهايشود بلکه برخی از مهندسان نیز معتقدند ود نمیبه دانشجویان مهندسی محد

  .(Cardella, 2007)  آنها کاربردي ندارد ه در حرف،انددوران دانشجویی گذرانده

 قوي در هکنندبینی نقش پیشهارسداین به اهمیت درس ریاضی، پژوهش حاضر نشان داد توجهبا

ژوهش مونیپ. عملکرد تحصیلی دانشجویان دارند
1

نشان داده است عملکرد ) 2010(  و همکاران

 هبرناممطابق .  مهندسی استه تحصیل در رشته ادامهکنندبینیترین پیش ریاضی دانشجویان مهم

هاي  کارشناسی رشتههشده در برنام  ریاضی ارائههايیک از درس درسی ایران، در مورد اینکه کدام

گزارش پژوهشی  کرد تحصیلی دانشجویان مهندسی را دارد،بینی عملمختلف مهندسی توانایی پیش

بین عملکرد ترین درس پیش ، مهم)1( اما پژوهش حاضر نشان داد درس ریاضی ؛شفافی وجود ندارد

____________________________________________________________________ 
 

1. Mooney  
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 میدلتوناین یافته با پژوهش  .تحصیلی دانشجویان مهندسی است
1 

همسو است؛ زیرا در )  2014(و همکاران 

 تحصیل آنها در ه ادام احتماالً، اخذ کنندA هکه در اولین درس ریاضی خود نمرپژوهش مذکور نیز دانشجویانی 

توان گفت محتواي   این یافته میهگیري درباربراي بحث و نتیجه. یابدافزایش می برابر 5/6 مهندسی هايدرس

 این موفقیت دانشجویان در.  ریاضی دبیرستان استهايس درهکنند بندي و تکمیل ، جمع)1(درس ریاضی 

  قوي ریاضی احتمال موفقیت تحصیلی را دره قوي ریاضی دانشجویان است و پایه پایهدهند درس نشان

 انادتها و اسبه این یافته و اهمیت درس ریاضی یک، به مدیران گروهتوجهبا. دهد مهندسی افزایش میهايدرس

 باکیفیت بهتر درس ریاضی هرت بر ارائترم اول تحصیل با نظا شود درمشاور دانشجویان کارشناسی توصیه می

 مند به تدریس این  عالقهانادتانتخاب اس. یک احتمال موفقیت دانشجویان را در این درس افزایش دهند

ترین   مهمانادت اس کهشده است   زیرا در پژوهشی نشان داده؛سازد  در مهندسی این مهم را ممکن میهايدرس

 مدیران گروه و .(Goold  & Devitt, 2012)ي ریاضی در مهندسی هستند  یادگیرهعوامل تأثیرگذار بر انگیز

 ه درس ریاضی یک، احتمال موفقیت دانشجویان مهندسی را در ادامهتوانند بر اساس نمرها میکارشناسان رشته

  .نندکاي از افت تحصیلی و ریزش دانشجویان مهندسی جلوگیري نند و با خدمات مشاورهکبینی تحصیل پیش

اي ـه باورهـه بـال موفقیت دانشجویان مهندسی توجـجمله اقدامات دیگر براي افزایش احتماز

و استیج کلوسترمنپژوهش . شناسی ریاضی آنان استمعرفت
2

دانشگاهی در مقطع پیش) 1992( 

  .آموزان در درس ریاضیات با موفقیت آنها در درس ریاضیات مرتبط استاست باور دانش نشان داده

، )1( علمی آن با عملکرد دانشجویان مهندسی در درس ریاضی هشناسی و رابط معرفتباورهاي 

درصد از عملکرد ریاضی یک، دانشجویان مهندسی  1/8 دوم پژوهش حاضر بود که نشان داد پرسش

سرعت کسب دانش همبستگی منفی با  .شودشناسی ریاضی آنان تبیین میتوسط باورهاي معرفت

 اعتقاد به  ـنظران این حوزه از اولین صاحبـ ) 1993( زعم شومر به.  داشت)1(درس ریاضی این  هنمر

افتاده و پا افتد و نیاز به مداومت و تالش ندارد، یک باور پیشاینکه یادگیري سریع اتفاق می

 منفی به این معنا است که هرچه باور دانشجوي هدر پژوهش حاضر نیز رابط. لوحانه است ساده

 باال هنمر( افتد و نیاز به مداومت و تالش ندارد که یادگیري ریاضی سریع اتفاق میمهندسی این باشد

همخوان است زیرا ) همان( این یافته با شومر. آید و بالعکس ریاضی او پایین میه، نمر)نامهدر پرسش

ري چون او بر آن است که باور به اینکه یادگیري نیاز به زمان و تالش دارد با پیامدهاي مثبت یادگی

ازجمله . هاي تسلط و عملکرد تحصیلی باال مرتبط است باال در آزمونهتوانایی تحلیل متون، نمر

  ریاضی با سنجش باورهاي اشتباههاي درسانادتکاربردهاي عملی این یافته این است که اس

____________________________________________________________________ 
 

1 . Middleton  
2 . Kloosterman and Stage 
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ت بیشتر  موفقیهشناسی زمینسازي دانشجویان و تغییر باور معرفت ا و آگاههشناسی ریاضی آنمعرفت

 . و متعاقب آن در تحصیالت مهندسی را فراهم آورند)1(دانشجویان را در درس ریاضی 

  . منفی داشته یک دانشجویان مهندسی رابط)1(در پژوهش حاضر باور منبع دانش با عملکرد 

درس کاهش این  دانشجویان در هنامه، نمرعبارتی با افزایش ارزش عددي منبع دانش در پرسشبه

لوحانه این است که دانش خارج از یادگیرنده وجود  بر آن است که دید ساده) 2007(1ویلر. یافتمی

گرایانهسازنده تر دیدگاهکه دید معقول درصورتی. دست آید دارد و باید از یک منبع قدرت دیگر به
2
 

 در  فرده پژوهش هرچه نمرهنامدر پرسش. است که در آن یادگیرنده نقش فعال در یادگیري دارد

منبع دانش باالتر باشد بدین معنا است که یادگیرنده نقش خود را در یادگیري ریاضی کمتر فعال 

 دروس ریاضی و انادتدر مورد منبع دانش نیز اس. داندداند و استاد را تنها منبع قدرت یادگیري میمی

هاي ، با دادن مسئولیتارند که منبع دانش بیرونی د،توانند با تشخیص دانشجویانیها میمدیران گروه

  .سازي در فرایند یادگیري و حل مسئله باور آنها را معقول کنندبیشتر و فعال

تغییر و ثابت و درمقابل برخی هوش را امري غیرقابل. هاي هوش داردقابلیت ذاتی ریشه در نظریه

رتباط بین قابلیت  در پژوهش حاضر ا.(Wheeler, 2007) دانندتغییر می برخی هوش و استعداد را قابل

به این معنی که .  منفی بود)1(ذاتی فردي و عملکرد تحصیلی دانشجویان مهندسی در درس ریاضی 

گرفته و تغییر   دارند، هوش و استعداد ریاضی آنها ثابت و در بدو تولد شکل  که اعتقاد،دانشجویانی

 دانشجویان از این باور بنابراین الزم است. کمتر موفق هستنداین درس کند در درس  پیدا نمی

هاي ضمنی این باور برنامه و کالس هاي فرهنگی و فوقتطریق فعالیغیرمنطقی خودآگاه شوند و از

  .دانشجویان تغییر پیدا کند

 مراجع

بررسی نقش عناصر برنامه درسی ). 1393(ابراهیم کافوري، کیمیا؛  ملکی، حسن و خسروبابادي، علی اکبر

فصلنامه . رس ریاضی سال اول دوره متوسطه از دیدگاه شرکاي برنامه درسیکالین در افت تحصیلی د

  .50 ـ 62، )17(2، پژوهش در برنامه ریزي درسی

هاي یادگیري دانشجویان دانشکده مهندسی  ها و شیوهبررسی سبک). 1395( امینی، محمد و رحیمی، حمید

  .39-53 ،)69(18، فصلنامه آموزش مهندسی ایران. دانشگاه کاشان

رابطه باورهاي ). 1394(، احمد؛ قربان جهرمی، رضا، غالمعلی لواسانی؛ مسعود و نیکبخت، مریم رستگار

اي اهداف پیشرفت، خودکارآمدي ریاضی و  نقش واسطه :شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی معرفت

____________________________________________________________________ 
 

1. Wheeler 
2. Constructivist 
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تهران، . چهارمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مهارت آموزي و اشتغال .درگیري شناختی

  .اي کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

دوماهنامه  .دانشجویان شناختی معرفت باورهاي تحول). 1386( رضوان زاده، حسینقلی و ورکی، بختیار شعبانی

  .38- 23، )14(24 ،دانشگاه شاهد پژوهشی دانشور رفتار ـ علمی

یازدهمین کنفرانس آموزش  .اي درسهم ریاضی افت با تحصیلی یافت  رابطه ).1389( خورشید گرجی، علیزاده

  . تیر ماه30 الی 27، ساري ریاضی ایران

 باورهاي مقیاس اعتباریابی و عاملی ساختار بررسی). 1389( مهدي زاده، عرب و زهرا تنها،؛ پروین کدیور،

  .88-73،)1(4 ،گیري تربیتی فصلنامه اندازه .ریاضی شناختی معرفت

 تفکر و یادگیري رویکردهاي شناسی، معرفت باورهاي هرابط ).1391( اله ولی د،فرزا و زهرا تنها،؛ پروین کدیور،

  .265- 251،)16(3 ،مجله روانشناسی. تحصیلی پیشرفت با تأملی

پذیري استادان و یادگیري  بررسی رابطه انعطاف ).1393( جعفرنیا، غالمرضا و امانی، مرتضی؛کریمی، مرضیه

  39-57، )64(11، سی ایرانفصلنامه آموزش مهند. فعال دانشجویان

آموختگان  دانش هايبررسی نگرش). 1395(، ستاره و موسوي، حسین ؛ نظري، لیال؛ مقتدایی، محمدرضانیلی

فصلنامه آموزش مهندسی  .شده هاي درسی تجربه در راستاي کیفیت برنامه مهندسی دانشگاه اصفهان ـ فنی

 .55- 76 ،)69 (18، ایران

 تأثیر و دانشجویان معرفتی باورهاي ).1392(محمدرضا آهنچیان، و محمدرضا داورپناه،؛ حیدر مختاري،

  .22-1،)19(2،ریزي در آموزش عالی فصلنامه پژوهش و برنامه .آن بر اي زمینه تغییرهاي

 بررسی و ترغیبی آموزش نامهپرسش استانداردسازي). 1389(احقر قدسی، و حسن  اسدزاده،؛حسین مهدیان،

  .30-1،)1(1، کاشمر شهر متوسطه دوره آموزان دانش تحصیلی عملکرد و ي هوشیباورها با آن رابطه

 دوره ریاضی درس تحصیلی افت بر مؤثر هايعامل بررسی ).1389( حمیدرضا مقامی،؛ مسیب یارمحمدي،

 .44-27 ،)1(17 ،مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ).منطقه سردرود( متوسطه
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