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عالوه بر این ،مشخص شد که نگرش به ریاضیات بر توانایی حل مسأله ریاضی تأثیر مثبت
معنی دار دارد .انگیزه پیشرفت بر توانایی حل مسأله ریاضی تأثیر ندارد ولی بر نگرش به ریاضیات
تأثیر مثبت و معنی دار دارد .همچنین مشخص شد که با وجود تأثیر مثبت و معنی دار مهارت تفکر
انتقادی بر نگرش به ریاضیات و انگیزه پیشرفت ،این دو متغیر یعنی نگرش به ریاضیات و انگیزه
پیشرفت نقش میانجی بین مهارت تفکر انتقادی و توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان ندارند.

واژگان کلیدی :تفکر انتقادی -انگیزه پیشرفت -نگرش به ریاضیات -توانایی حل مسأله
ریاضی.
مقدمه

میزان افت تحصیلی در درس ریاضی از مشکالت رایج دانش آموزان ایرانی در همه
پایه های تحصیلی است .یافته های جدید ترین مطالعه جهانی علوم و ریاضی(تیمز) بر
ضعف عملکرد دانش آموزان ایران در حوزه ریاضیات تأکید دارند .نتایج نشان می دهد که
ایران در بین  43کشور شرکت کننده در درس ریاضیات پایه چهارم ،رتبه  45و در ریاضیات
پایه هشتم نیز از بین  45کشور شرکت کننده ،رتبه  95را به خود اختصاص داده است .با
نگاهی گذرا به نتایج تیمز در دوره های پیشین نیز مشاهده می شود که متأسفانه عملکرد
دانش آموزان در درس ریاضیات از وضعیت مناسبی برخوردار نیست(محمد زاده ،اسدی
یونسی ،ساالری فر ،عسگری .)7932 ،مطالعات انجام شده در زمینه آموزش ریاضی حاکی
از این است که آموزش ریاضی به ندرت توانایی اندیشیدن و حل مسأله را در دانش آموزان
ایجاد کرده است .گزارش ها حاکی از این است که ضعف یادگیرندگان در همه سطوح
آموزش ریاضی از ابتدایی تا دانشگاه با ضعف آن ها در حل مسأله 7ارتباط دارد و ضعف
در حل مسأله نیز به عدم آگاهی از دانش مرتبط با مسأله ،نحوه پردازش مسأله و راهبردهای
حل مسأله مربوط می شود( احمدی.)7923 ،
حل مسئله موضوعی است که نه تنها در آموزش ریاضی بلکه در سایر علوم نیز هدف
نهایی در آموزش محسوب می شود .عده ای معتقدند که حل مسأله ،جوهر اصلی ریاضیات
problem solvin
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است و پس از آموزش مفاهیم ریاضی ،دانش آموزان باید بتوانند مسأله های مربوط به آن
مفاهیم را حل کنند(سیف .)7921 ،در تمام طول تاریخ آموزش و پرورش ،حل مسأله یکی
از هدف های مهم آموزشی به شمار آمده است و یکی از شواهد این ادعا این است که حل
مسأله یکی از چهار روند جاری در نظریه های یادگیری است .نظریه پردازان یادگیری ،چهار
روند مهم را در رویکرد جدید به مطالعه یادگیری بر می شمارند :نخست این که نظریه
یادگیری امروز از لحاظ دامنه عمل محدود تر است .دوم ،بر نوروفیزیولوژی یادگیری تأکید
فزاینده ای می شود .سوم ،فرایند های شناختی مانند مفهوم سازی و حل مسأله ،دوباره به
صورت موضوع هایی قابل توجه و مشهور در آمده اند و چهارم این که عالقه روز افزونی
به کاربرد اصول یادگیری در حل مسائل علمی وجود دارد(السون ،هرگنهان.)5443 ،7
در نظریه گانیه ،5حل مسأله یادگیری قاعده سطح باالتر نام گرفته است که در آن
یادگیرنده ،از ترکیب قاعده های ساده ،قاعده های سطح باالتر درست می کندکه این خود
منجر به حل مسأله می شود.گروهی از روانشناسان حل مسأله را به نوعی انتقال یادگیری می
دانند؛ انتقال از دانش به عمل و از مفهوم به کاربرد .گروهی دیگر عقیده دارند که حل مسأله
به عنوان یک فعالیت عالی ذهنی ،نوعی یادگیری است که به کسب دانش و مهارت های
تازه منجر می شود(سیف.)7921 ،
پراوت و فولدن )7334( 9اشاره می کنند که در فرایند حل مسأله فرد باید ضمن دریافت
اطالعات ،آن ها را پردازش کند ،به تجربه های پیشین مرتبط سازد ،آموخته هایش را سازمان
دهد و آن ها را برای حل کردن مسائل واقعی زندگی و انواع مسائل پیچیده در موقعیت های
تازه به کار ببرد(به نقل از رادمهر.)7934،
حل مسأله ریاضی یکی از اهداف تدریس ریاضی است که در آن روش ،فرایند و
استراتژی ،روندهای اصلی یا به بیان دیگر قلب ریاضی هستند و به دانش آموزان کمک می
کند تفکر تحلیلی شان را توسعه دهند ،نقاد و خالق باشند ،و مهارت های ریاضی شان را
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بهبو د بخشند .یادگیری حل مسأله ریاضی ،یادگیری تفکر ،استدالل و به کارگیری دانش
شناخته شده است(هندریانا ،7جوهانتو ،5سومارمو.)5472،9
نقش اصلی حل مسأله ،افزایش توانایی دانش آموزان در فهم محتوای ریاضی است.
حل مسأله به عنوان هدف آموزشی و حل مسأله به عنوان فرایند آموزشی دو رویکرد در
زمینه حل مسأله ریاضی است که در رویکرد اول ،هدف افزایش توانایی حل مسأله و توانایی
تفکر دانش آموزان است و هر موقعیت یادگیری به عنوان یک موقعیت حل مسأله در نظر
گرفته می شود .در رویکرد دوم ،هدف ایجاد مفاهیم ریاضی از طریق حل مسأله می باشد
(کرمی زرندی ،احمدی ،ریحانی.)7923 ،
توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان از عوامل متعددی درونی یا بیرونی متأثر
می شود .عوامل درونی شامل هوش ،انگیزش ،عالقه ،استعداد و توانایی ریاضی یا جنسیت
می باشد .عوامل بیرونی مانند ابزارها ،رسانه ،برنامه درسی ،استاد(معلم) ،تسهیل کنندگان
یادگیری و غیره می باشند .دانش آموزانی که پس زمینه ها و توانایی های ریاضی متفاوتی
دارند ،اغلب دارای توانایی های متفاوت برای حل مسأله در ریاضی هستند(رزیمان.)5472،4
از جمله عوامل درون فردی مؤثر بر پیشرفت ریاضی به ویژه توانایی حل مسأله ریاضی،
ع وامل انگیزشی و شناختی را می توان نام برد .روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت از
دیر باز به بررسی عوامل مختلف ازجمله عوامل انگیزشی و شناختی در زمینه یادگیری و
عملکرد دانش آموزان در حوزه های گوناگون درسی توجه داشته اند .بسیاری از تحقیقات
اولیه در زمینه یادگیری و پیشرفت دانش آموزان ،عوامل شناختی و انگیزشی را از هم تفکیک
کرده اند ولی امروزه تحقیقات این حوزه بر چگونگی تعامل عوامل انگیزشی و شناختی ،که
به صورت مشترک روی یادگیری و پیشرفت دانش آموزان اثر می گذارند ،متمرکز شده اند
و این اتفاق نظر شکل گرفته که دانش آموزان برای آن که عملکرد تحصیلی خوبی داشته
باشند ،نیاز به مهارت های شناختی و تمایالت انگیزشی دارند(کدیور ،ولی اهلل ،دستا.)7937،
1
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حل مسأله یک مهارت کلی است که می تواند از مهارت های دیگر متأثر
باشد(رادمهر .)7934،پژوهش حبیبی کلیبر ( )7937نشان می دهد که دانش آموزان فاقد
مهارت های الزم برای کمک به حل مسائل خاص هستند و مهارت تفکر به ویژه مهارت
تفکر انتقادی 7یکی از این مهارت ها است.
تفکر انتقادی یک فرایند ذهنی سازمان یافته است و در فرایند تصمیم گیری و حل مسأله
نقش بازی می کند .در فرایند تفکر انتقادی ،راه حل های مختلف برای مسائل آزمون
می شود و به بررسی و جستجوی دالیل ،تحلیل مباحث ،تصمیم گیری و استنتاج و در نهایت
حل مسأله پرداخته می شود(سلطان القرائی ،سلیمان نژاد.)7922،
رزیمان )5472(5در مقاله اش ذکر می کند که توانایی و مهارت تفکر دانش آموز بدون
تالش صریح و هدف دار توسعه نمی یابد و یک دانش آموز بدون درگیر شدن با تمریناتی
که در یادگیری استفاده می شود ،قادر نخواهد بود توانایی سطح باالیی از تفکرش را توسعه
دهد .یکی از توانایی های سطح باال ،تفکر انتقادی است .اگر دانش آموز همواره از طریق
تمرکز روی مباحث یا توسط یک مربی آموزش ببیند ،قادر به تفکر انتقادی خواهد بود.
مهارت تفکر انتقادی در افراد یکسان نیست و برای ارزیابی این که فردی تفکر انتقادی
دارد یا نه ،می توان از توانایی تفسیر ،تحلیل ،ارزیابی و نتیجه گیری ،توضیح در مورد
چگونگی تفکر و تصمیم گیری ،به کار گیری قدرت تفکر انتقادی در مورد خودش و بهبود
توانایی تفکر انتقادی در باره عقایدش این را متوجه شد .فردی که قادر است شش توانایی
ذکر شده در باال را انجام دهد با فردی که فقط توانایی تفسیر ،تحلیل و ارزیابی را دارد،
متفاوت است .بنا بر این می توان گفت که سطوحی از توانایی تفکر انتقادی در مورد افراد
وجود دارد .سطح تفکر انتقادی هر فرد متفاوت است و این تفاوت را می توان مانند یک
پیوستار در نظر گرفت که از یک سطح پایین تا باال ادامه دارد(فاسیون.)5443،9
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افراد برخوردار از تفکر انتقادی باال ،به دلیل قدرت دریافت و پردازش خوب اطالعات
و سازماندهی آن ،برخورداری از قوه استدالل و استنباط ،کنجکاوی ،سعه صدر و گشودگی
ذهن و دوری از تعصبات و سوگیری و قدرت تشخیص ،بهتر می توانند از عهده تکالیف
درسی خود بر آمده و در نتیجه عملکرد تحصیلی بهتری داشته باشند(فاطمی نسب.)7931 ،
آموزش تفکر انتقادی موجب افزایش میزان عزت نفس و مهارت حل مسأله دانش
آموزان می شود .آموزش مهارت های تفکر انتقادی نیز می تواند بر رفتار و عملکرد دانش
آموزان تأثیر گذار باشد .تان هیان )5471(7اشاره می کنند که دانش آموزانی که مهارت های
تفکر انتقادی را آموزش دیده اند ،عملکردشان در حل مسأله ریاضی را در مقایسه با افرادی
که آموزش ندیده اند ،به نحو معنی داری افزایش داده اند.
از نظر لومزدین )7322(5افرادی که تفکر انتقادی در آنان پرورش یابد ،قادر به تحلیل،
ارزیابی و قضاوت در امور خواهند بود و بهتر مسائل فردی و شخصی را در زندگی خود
حل خواهند کرد .تفکر ا نتقادی یک فرایند ذهنی سازمان یافته است و در فرایند تصمیم
گیری و حل مسأله نقش بازی می کند .تفکر انتقادی شامل تحلیل فعالیت ها و تعبیر داده ها
در فعالیت های پژوهشی -علمی است(به نقل از قنبری هاشم آبادی و شهابی)7921،
توانایی تفکر انتقادی یکی از اجزای واقعی و معنی دار تدریس و یادگیری است .تفکر
انتقادی در حل مسأله ،تصمیم گیری و رسیدن به اهداف به دانش آموز کمک می کند .تفکر
انتقادی یک فرایند فعال است نه منفعل .برای مثال اگر مهارت های تفکر انتقادی دانش آموز
هنگام حل مسأله فعال باشند ،نتایج موفقیت آمیزی به دنبال خواهد داشت .مهارت تفکر
انتقادی به عنوان یکی از گام های مهم در بسیاری از حوزه های تدریس و یادگیری به ویژه
در ارتباط با مسأله های مربوط به شناخت و هوش نیز نقش مهمی دارد(توسانکوگال.)5472،9
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سانجا ) 5471(7در پژوهش خود نتیجه گیری کرد که فقدان مهارت تفکر انتقادی در
کالس درس شانس موفقیت دانش آموزان را کاهش می دهد و شکاف های بین درک
اطالعات دانش آموزان ،توانایی آن ها را برای ترکیب دانششان کاهش می دهد.
زارع و نهروانیان( )7931بر این باور هستند که تفکر انتقادی ،ترکیب توانایی های دانش
آموز و رساندن آن به بیشترین حد ممکن است که این خود به ارتقای یادگیری خود راهبر
و حل مسأله می انجامد و می توان ادعا کرد که با رشد و پیشرفت سطوح تفکر انتقادی ،به
عنوان توانمندی و قابلیتی اثر گذار بر خود راهبری و حل مسأله ،سطوح یادگیری خود راهبر
و حل مسأله نیز در دانش آموزان ارتقا خواهد یافت.
آلکانترا و باسکا )5472(5اشاره می کنند که دانش آموزان با مهارت های تفکر انتقادی
بهتر ،احتمال بیشتری دارد که عملکرد ریاضی بهتر داشته باشند .تفکر انتقادی به مهارت های
خاص در ریاضی و کاربرد آن ها منجر می شود .مهارت هایی مانند :بررسی منطقی عقاید،
نگرش ها ،فرضیات ،اصول ،مباحثات ،نتیجه گیری ها ،حل مسائل ،اظهار نظر ها ،عقاید و
اعمال.
عالوه بر توانایی حل مسأله ریاضی ،انگیزه پیشرفت 9و نگرش 4نیز می تواند متأثر از
متغیر هایی مانند تفکر انتقادی باشد .در مورد تأثیر تفکر انتقادی بر انگیزه پیشرفت،
پژوهش ها نشان می دهد که مهارت تفکر انتقادی می تواند بر انگیزه پیشرفت تأثیر داشته
باشد و تفکر انتقادی پیش بینی کننده انگیزه پیشرفت است و همه مؤلفه های تفکر انتقادی
شامل ارزیابی ،تحلیل ،استنتاج ،قیاس و استقرا با انگیزه پیشرفت همبستگی معنی دار
دارند(خادم صادق ،امیدوار ،جلیلی پور .)7932 ،تفکر انتقادی بر انگیزه پیشرفت تأثیر مثبت
و معنی دار دارد(فاطمی نسب.)7931 ،

1
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ستین سمرسی )5477(7پژوهشی با عنوان رابطه تفکر انتقادی و انگیزه متمرکز بر
پیشرفت انجام داد .هدف این تحقیق بررسی رابطه انگیزه متمرکز بر پیشرفت و تفکر انتقادی
بود .نتایج این تحقیق نشان داد که تفکر انتقادی ابزار مؤثری در پیش بینی انگیزه متمرکز بر
پیشرفت است.
همان طور که اشاره شد عالوه بر انگیزه پیشرفت ،نگرش هم می تواند متأثر از مهارت
تفکر انتقادی باشد .واتسون و گالسر )7314(5تفکر انتقادی را به عنوان توانایی فهم
مفروضات ،ارزشها ،نگرش ها و باورها تعریف می کنند و رویکردهای مرتبط با تفکر انتقادی،
ادعا می کنندکه تفکر انتقادی با ترکیب دانش ،مهارت ها و نگرش ها اتفاق می افتد(به نقل
از بولگورکوگلو .)5471 ،9رامپاگاپرن )5442( 4در پژوهش خود با عنوان مهارت تفکر
انتقادی و نگرش دانش آموزان به فناوری اطالعات و محیط یادگیری ،نشان داده است که
سطوح تفکر انتقادی در دانش آموزان و نگرش آنها رابطه مثبت دارد و هنگامی که سطوح
تفکر انتقادی دانش آموزان افزایش یافته است ،نگرش آن ها به محیط یادگیری و فناوری
اطالعات در جهت مثبت بهبود یافته است( به نقل از حافظی کن کت .)7934،قدم
پور( ) 7932هم در پژوهش خود به این نتیجه رسید که آموزش تفکر انتقادی می تواند بر
نگرش به خالقیت تأثیر مثبت داشته باشد .پس می توان گفت که تفکر انتقادی می تواند
جنبه های مختلف نگرش دانش آموز را تحت تأثیر قرار دهد.
در کنار مباحث مربوط به تفکر و ویژگی های شناختی ،ویژگی های عاطفی دانش آموز
از قبیل انگیزه و انگیزش نیز ،می تواند بر توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان تأثیر
داشته باشد .انگیزه و انگیزش غالبا به صورت مترادف به کار می روند با این حال می توان
انگیزه را دقیق تر از انگیزش دانست(سیف.)7921،
در رابطه با حل مسأله و انگیزه ،برخی از نظریه پردازان هم به انگیزه درونی و هم
بیرونی اشاره کرده اند .به عنوان نمونه برونر می گوید وقتی یادگیرندگان با مسأله ای رو به
1
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رو می شوند ،اطالعات تازه ای را جستجو می کنند یا اطالعات قبلی را باز آرایی می کنند
تا این که نسبت به حل مسأله بینش پیدا کنند .جروم برونر به انگیزه درونی اشاره می کند
وکنجکاوی برای کاهش ابهام و عدم تعادل را نمونه ی واضحی از انگیزه درونی می داند
(السون و هرگنهان.)5443،
یکی از مهم ترین انواع انگیزش ،انگیزه پیشرفت یا گرایش کلی به تالش کردن برای
موفقیت و انتخاب کردن فعالیت های هدف گرا است .انگیزه پیشرفت ،دربرگیرنده الگویی
از تدبیر اندیشی ،اعمال و احساس هایی است که با تالش برای دستیابی به نوعی برتری،
سازگار با استانداردهای برتر درونی ،مرتبط می باشد(امیدوار.)7937،
پژوهش ها نشان داده اند که افراد دارای انگیزه پیشرفت زیاد ،در انجام کارها از جمله
یادگیری ،بر افرادی که از این انگیزه بی بهره اند ،پیشی می گیرند .اگر دانش آموزان نسبت
به درس بی عالقه باشند و دارای انگیزش سطح پایین باشند ،به توضیحات معلم توجه
نخواهند کرد ،تکالیف خود را با جدیت انجام نخواهند داد و بألخره پیشرفت زیادی نصیب
آن ها نخواهد شد .اما اگر نسبت به درس عالقه مند باشند و دارای سطح انگیزشی باالیی
باشند ،هم به توضیحات معلم با دقت گوش خواهند داد و هم تکالیف درسی خود را با
جدیت انجام خواهند داد و هم به دنبال کسب اطالعات بیشتری در زمینه مطلب درسی
خواهند بود و هم پیشرفت زیادی خواهند داشت .فعالیت هایی مانند حل مسأله می تواند
نمونه ای از این تکالیف و اطالعات باشد(اصل روستا.)7935 ،
دانش آموزانی که انگیزه پیشرفت دارند در مقابل دانش آموزانی که انگیزه پیشرفت
کمی دارند ،به مدت طو النی تر در انجام دادن تکلیف و حل مسائل استقامت می کنند و
وقتی شکست می خورند تالش خود را دو چندان می کنند تا موفق شوند و انگیزه پیشرفت
می تواند در حل مسأله به آن ها کمک کند(اسالوین.)5441 ،
از مباحث دیگری که جنبه عاطفی دارد و می تواند بر پیشرفت تحصیلی و به ویژه
مهارت حل مسأله های ریاضی توسط دانش آموز تأثیر گذار باشد ،نگرش به ریاضیات است
که در موفقیت دانش آموزان در درس ریاضی عامل مهمی محسوب می شود .نگرش مثبت
به ریاضی و حل مسأله را می توان پرورش داد به طوری که دانش آموزان ازیادگیری
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ریاضیات لذت ببرند .پاپاناستاسیو )5444(7بیان می کند که دانش آموزانی که دارای نگرش
مثبت به ریاضیات هستند ،به طور کلی عملکرد ریاضی عالی خواهند داشت .نگرش و دیدگاه
فرد نسبت به یک موضوع می تواند پرداختن یا نپرداختن فرد به آن موضوع را تحت تأثیر
قرار دهد(به نقل از حبیبی کلیبر.)7937،
پژوهش پائولو ،5روزنتال ،9آزودو )5472(،4نشان می دهد که برای دانش آموزانی که
نگرش منفی به آمار و احتمال دارند ،خوشایند نیست که درباره عناصر آمار و احتمال فکر
یا عمل کنند یعنی این که آن ها نگرش منفی در باره موضوعات مرتبط با محتوای آن دارند
و این می تواند فعالیت های یادگیری 2آن ها را تحت تأثیر قرار دهد و باعث شود دانش
آموزان فاقد اعتماد الزم در حل مسأله های ریاضی به ویژه مسائل مرتبط با آمار و احتمال
باشند .برعکس ،نگرش مثبت نسبت به ریاضی ،عملکرد ریاضی را بهبود می دهد .تانور 1و
همکاران( )5472بیان می کنند که نگرش مثبت به ریاضی باعث می شود که دانش آموز با
میل و رغبت به یادگیری مباحث ریاضی بپردازد و فعالیت های مرتبط با ریاضی که حل
مسأله یکی از آن فعالیت ها است را به نحو مطلوب تری انجام دهد.
با توجه به اهمیت موضوع توانایی حل مسأله و توجه به عوامل تاثیر گذار بر این
موضوع ،پژوهش حاضر به بررسی رابطه این عوامل می پردازد .در این پژوهش اثرات
مستقیم و غیر مستقیم مهارت تفکر انتقادی ،و اثر مستقیم نگرش به ریاضیات و انگیزه پیشرفت
با توانایی حل مسأله ریاضی در دانش آموزان دبستان با توجه به سواالت زیر مورد بررسی
قرار گرفته است.


آیا مهارت تفکر انتقادی بر توانایی حل مسأله ریاضی در دانش آموزان تأثیر دارد؟



آیا نگرش به ریاضیات بر توانایی حل مسأله ریاضی در دانش آموزان تأثیر دارد؟



آیا انگیزه پیشرفت بر توانایی حل مسأله ریاضی در دانش آموزان تأثیر دارد؟
1
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آیا مهارت تفکر انتقادی بر انگیزه پیشرفت در دانش آموزان تأثیر دارد؟



آیا مهارت تفکر انتقادی بر نگرش به ریاضیات در دانش آموزان تأثیر دارد؟



آیا انگیزه پیشرفت بر نگرش به ریاضیات در دانش آموزان تأثیر دارد؟



آیا انگیزه پیشرفت و نگرش به ریاضیات نقش میانجی بین مهارت تفکر انتقادی با

توانایی حل مسأله ریاضی در دانش آموزان دارد؟
در شکل  7مدل مفهومی اولیه تحقیق ارائه شده است:

شکل  -7مدل مفهومی اولیه پژوهش

روش :این پژوهش از حیث روش ،توصیفی و از نوع همبستگی و تحلیل مسیر است.
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری :جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان
کالس ششم شهر مشهد در سال تحصیلی  7931-7932است که از بین آنها تعداد  444نفر
به روش خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است .ابتدا از هفت
ناحیه آموزش و پرورش شهرستان مشهد ،چهار ناحیه به صورت تصادفی انتخاب و سپس
لیست مدارس و کالس های دخترانه و پسرانه این چهار ناحیه استخراج شده است و از هر
ناحیه یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه به صورت تصادفی انتخاب شده است .در
انتها دو کالس ششم از هر مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شده است.
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ابزار گرد آوری داده ها:

پرسشنامه تفکر انتقادی سطح  xکرنل :7این مقیاس در سال  7322از سوی انیس برای دانش
آموزان  74تا  74ساله در نظر گرفته شده و دارای  21سؤال(  2سؤال نمونه آزمایشی و 27
سؤال نهایی) است و پنج عامل استقرا ،قیاس ،استنباط ،تحلیل و ارزشیابی از مفروضات را
اندازه گیری می کند .انیس( )5445پایایی این آزمون را با روش آلفای کرونباخ برای مؤلفه
های پنج گانه استقرا ،قیاس ،استنباط ،تحلیل و ارزشیابی از مفروضات به ترتیب،4/21 :
 4/25 ،4/12 ،4/21و  4/13گزارش داد(بدری گرگری ،فتحی آذر ،محمودی .)7931
جهانی( )7921پایایی این مقیاس را با دو روش تصنیف و آلفای کرونباخ محاسبه کرده و
ضریب همبستگی در روش تصنیف  4/25و به روش کرونباخ 4/13به دست آمده است و
همچنین روایی این آزمون را با استفاده از روش همبستگی بین عوامل پنج گانه آن آن مناسب
گزارش کرده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تفکر
انتقادی 4/24به دست آمد.
پرسشنامه نگرش به ریاضی آیکن :5این مقیاس توسط آیکن( )7322طراحی شده و
شامل  54گویه است که نظر دانش آموزان را در چهار مؤلفه ی ،لذت بردن از درس ریاضی،
انگیزش یادگیری درس ریاضی ،اهمیت درس ریاضی و احساس ترس و نگرانی از درس
ریاضی را با استفاده از فرم  54گویه ای ،مورد سنجش قرار می دهد .این پرسش نامه برای
هر مؤلفه  1گویه دارد که بر اساس مقیاس لیکرت  4درجه ای از ( 7کامال مخالفم) تا 4
(کامال موافقم) نمره گذاری می شود .پایایی کل مقیاس به روش کرونباخ توسط
آیکن( 4/34 )7322گزارش شده است .همچنین پایایی آن به روش آزمون مجدد توسط
آیکن و گروث مارنت 4/34 ،)5442(9گزارش شده است .پایایی ابزار آیکن در پژوهش های
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متعددی( برای نمونه واتسون ،7329،7ادوربواماه ،5و همکاران ،7321 ،تایلور ،7332 ،9ونگ،4
 ،5447اولسون 5445 ،2و یوشوی )5441 ،1تأیید شده است .در پژوهش زکی( )7393ضریب
آلفای کرونباخ پرسشنامه 4/27به دست آمده است .فردائی بنام و فرزاد( )7937ابزار آیکن
را در ایران هنجار یابی و اعتبار یابی کرده اند و مطلوبیت ویژگی های روانسنجی این ابزار
را تأیید کرده اند .در پژوهش محمدی نسب( )7935ضریب آلفای کرونباخ برای این
پرسشنامه  4/32گزارش شده است .در پژوهش محمد زاده و همکاران ( )7932ضرایب
آلفا ی کرونباخ در مؤلفه لذتمندی درس ریاضی  ،4/29اهمیت درس ریاضی  ،4/11انگیزش
یادگیری درس ریاضی  ،4/29احساس ترس و نگرانی از درس ریاضی  4/27و برای کل
مقیاس  4/35گزارش شده است .در این پژوهش ضریب آلفا برای پرسشنامه آیکن  4/22به
دست آمد.
آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس :2در سال  7324هوبرت هرمنس 2پرسشنامه انگیزه
پیشرفت را تدوین کرد .این آزمون دارای  53سوال می باشد که پرسش های آزمون به
صورت جمله های ناتمام و به صورت چهار گزینه ای بیان شده اند و به دنبال هر جمله،
چند گزینه داده شده است .برای هر سوال پرسشنامه  4گزینه نوشته شده است .نمره کل
یعنی نمره ای که از مجموع سئواالت به دست می آید اگر باال باشد نشانگر انگیزه پیشرفت
باال و نمرات پایین بیانگر انگیزه پیشرفت پایین در فرد می باشد.
هرمنس در سال  7324بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود در باره نیاز به پیشرفت
و با بررسی پژوهش های مربوط به این زمینه ،پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس را تدوین
کرد و برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد که ضریب 4/24برای این
آزمون به دست آمد .با استفاده از روش بازآزمایی در مطالعه اصلی ،پرسشنامه بعد از گذشت
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سه هفته مجددا به کارآموزان داده شد .ضریب پایایی بدست آمده 4/24بدست آمد .هومن
و عسکری( )7923ضریب آلفای  4/249را برای این آزمون گزارش کردند .پیر بلوطی
()7922ضریب پایایی پرسشنامه را با استفاده از آزمون آلفایکرونباخ  4/24و با استفاده از
آزمون مجدد برابر با  4/25به دست آورده است .در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه()7923
پس از استاندارد کردن و هنجاریابی آزمون انگیزه پیشرفت ،ضریب اعتبار آن با استفاده از
آلفای کرونباخ برابر با  4/29بدست آمد .در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون
انگیزه پیشرفت هرمنس  11/4به دست آمد.
آزمون حل مسأله ریاضی :پرسشنامه محقق ساخته متناسب با محتوای کتب ریاضی
دانش آموزان پایه ششم می باشد .برای ساخت این آزمون متناسب با محتوای کتاب ریاضی
پایه ششم در سال تحصیلی  7931-7932یک آزمون ده سؤالی ساخته شد و روایی آن با
توجه به روایی محتوایی و نظر کارشناسان آموزش و پایایی آن به روش بازآزمایی اندازه
گیری شد .ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون حل مسأله ریاضی که دارای  74سؤال و هر
سؤال یک نمره و حد اقل نمره صفر و حد اکثر نمره ده بود 4/24 ،به دست آمد.
یافته ها:

نمونه آماری شامل  444دانش آموز کالس ششم بود که از این تعداد  42/3درصد پسر
و  27/7درصد پسر بودند.
آماره های توصیفی متغیر های مورد مطالعه در جدول 7و  5ارائه شده است.
جدول  )7شاخص های توصیفی متغیر های مورد مطالعه
متغیر

مهارت تفکر انتقادی

حل مسأله ریاضی

انگیزه پیشرفت

نگرش به ریاضیات

شاخص
تعداد

444

444

444

444

میانگین

99/51

9/92

22/37

24/21

انحراف معیار

3/25

5/2

2/924

72/343

کجی

-4/131

4/232

-4/237

-4/527

کشیدگی

4/554

-4/245

4/294

-4/455

حداقل

77

4

42

92

حداکثر

14

74

741

754
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جدول  )5ماتریس همبستگی متغیر های مورد مطالعه
متغیر

مهارت تفکر انتقادی

انگیزه پیشرفت

نگرش به ریاضیات

متغیر
توانایی حل مسأله ریاضی

4/221

4/597

4/922

مهارت تفکر انتقادی

-

4/574

4/593

انگیزه پیشرفت

-

-

4/914

برای بررسی روابط بین سازه های مهارت تفکر انتقادی با توانایی حل مسأله ریاضی با
نقش میانجی انگیزه پیشرفت و نگرش به ریاضیات ،الگوی مفهومی بر اساس مبانی نظری
ترسیم شد سپس مدل پیشنهاد شده از طریق مدل یابی معادالت ساختاری به روش بیشینه
احتمال 7بررسی شد .سازه توانایی حل مسأله ،سازه ی درون زای مدل که واریانس آن توسط
متغیرهای درون مدل تبیین می شود و سازه مهارت تفکر انتقادی ،سازه برون زای مدل می
باشد و واریانس آن توسط متغیرهای بیرون از مدل که برای پژوهشگر ناشناخته بودند ،تبیین
می شوند.
در شکل 5مدل نهایی تحقیق ارائه شده است و در نهایت پس از بررسی میزان برازش الگوی آزمون شده ،نتایج مربوط به
بررسی فرضیه های تحقیق ارائه شده است.

شکل  5مدل نهایی رابطه مهارت تفکر انتقادی و توانایی حل مسأله با میانجیگری انگیزه پیشرفت و نگرش به
ریاضیات

Maximum likelihood

1
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جهت آزمون فرضیه های تحقیق ،از روش تحلیل مسیر استفاده شده است .نتایج به
دست آمده نشان می دهد که دو متغیر مهارت تفکر انتقادی و نگرش به ریاضیات با 33
درصد اطمینان بر توانایی حل مسأله ریاضی دانش تأثیر مستقیم دارد ولی انگیزه پیشرفت بر
توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان تأثیر مستقیم ندارد .عالوه بر آن ،مهارت تفکر
انتقادی با  33درصد اطمینان بر انگیزه پیشرفت و نگرش به ریاضیات تأثیر مستقیم دارد.
همچنین انگیزه پیشرفت با  33درصد اطمینان بر نگرش به ریاضیات اثر مستقیم دارد .جدول
 5نتایج تحلیل مسیر را نشان می دهد:
جدول  :5نتایج تحلیل مسیر مربوط به فرضیه ها ی تحقیق
تأثیر مستقیم

مهارت تفکر انتقادی بر

ضریب مسیر

ضریب مسیر

خطای

(استاندارد

(استاندارد

استاندارد

نشده)

شده)

برآورد

4/79

4/27

4/47

آماره بحرانی

سطح معنی
داری

79/591

4/444

توانایی حل مسأله ریاضی
انگیزه پیشرفت بر توانایی

4/443

4/494

4/475

4/247

4/423

حل مسأله ریاضی
نگرش به ریاضیات بر

4/442

4/525

4/441

1/592

4/444

توانایی حل مسأله ریاضی
مهارت های تفکر انتقادی

4/729

4/574

4/444

4/231

4/444

بر انگیزه پیشرفت
مهارت های تفکر انتقادی

4/524

4/713

4/429

9/222

4/444

بر نگرش به ریاضیات
انگیزه پیشرفت بر نگرش

4/155

4/952

4/422

2/955

4/444

به ریاضیات

عالوه بر تأثیرات مستقیم متغیر های مطرح شده ،فرضیات مربوط به نقش میانجی دو
متغیر انگیزه پیشرفت و نگرش به ریاضیات در ارتباط مهارت تفکر انتقادی و توانایی حل
مسأله ریاضی دانش آموزان بررسی شد .با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل مسیر
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مشخص شد که انگیزه پیشرفت و نگرش به ریاضیات نقش میانجی در ارتباط با مهارت
تفکر انتقادی و توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان ندارند .جدول  9نتایج این تحلیل
را نشان می دهد:
جدول :9اثر غیرمستقیم واثر کل
مسیر
مهارت تفکر انتقادی بر
توانایی حل مسأله ریاضی

اثر کل

اثر غیر مستقیم
استاندارد

غیر استاندارد

استاندارد

4/412

4/472

4/221

غیر استاندارد
4/742

برای آزمون مدل ساختاری ،از شاخص هایی که گیفن و همکاران )5444( 7مطرح
نموده اند ،استفاده شد .این شاخص ها شامل موارد زیر هستند X2/df .که مقادیر کمتر از 9
قابل پذیرش هستند ،شاخص نیکویی برازش ،)GFI( 5شاخص برازش تطبیقی )CFI( 9که
مقادیر بیشتر از  3/4نشانگر برازش مناسب الگوی هستند ،شاخص نیکویی برازش تعدیل
یافته )AGFI( 4که مقادیر بیشتر از  2/4قابل قبول هستند ،شاخص برازش ایجاز )PNFI( 2که
مقادیر بیشتر از  1/4نشانگر برازش مناسب الگوی هستند و مجذور میانگین مربعات خطای
تقریب )RMSEA( 1که مقادیر کمتر از  42/4نشانگر برازش مناسب الگو هستند .در جدول
 4شاخص های برازش مدل آزمون شده تحقیق گزارش شده است.

1

- Geffen et al
- Goodness of Fit Index
3
- Comparative Fit Index
4
- Adjusted Goodness of Fit Index
5
- Parsimony Fit Index
6
- Root Mean Square Error of Approximation
2
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جدول  : 4شاخص های برازش مدل مفهومی تحقیق
X2/d.f

مدل

GFI

CFI

AGFI

RMSEA

حد قابل پذیرش

کمتر از 9

بیشتر از 4/34

بیشتر از 4/24

بیشتر از 4/34

کمتر از 4/42

مدل آزمون شده

7/454

4/33

4/32

4/37

4/442

با توجه به جدول  4شاخص مجذور خی دو بر درجه آزادی برای مدل آزمون
شده 454/7،بدست آمد که کمتر از حد قابل قبول  9می باشد .شاخص های  GFIو
نیز به ترتیب  33/4و  32/4بدست آمد که بیشتر از حد  34/4می باشند.

CFI

شاخص RMSEA

نیز برای مدل آزمون شده  442/4بدست آمد که کمتر از حد قابل قبول آن یعنی 42/4
می باشد .این نتایج نشان می دهند که شاخص مجذور خی دو بر درجه آزادی در دامنه
مطلوب قرار دارد و دیگر شاخص های مدل تدوین شده تحقیق ،هم در دامنه مطلوب قرار
دارند .در حالت کلی شاخص های برازش  ،در دامنه های مورد قبول می باشند .با توجه
به این مطالب ،مدل نهایی تحقیق دارای برازش می باشد.
بحث و نتیجه گیری

هدف این پژوهش ،تعیین رابطه مهارت تفکر انتقادی با توانایی حل مسأله ریاضی دانش
آموزان با میانجیگری انگیزه پیشرفت و نگرش به ریاضیات در دانش آموزان است .پژوهش
حاضر با پژوهش آلکانترا و باسکا( ،)5472پائولو و همکاران( ،)5472سانجا ،)5471( 7تان
هیان ،)5471(5تانور 9و همکاران( ،)5472زارع ( ،)7931فاطمی نسب( ،)7931خادم صادق

1

Sanja
Tan Hian
3
Tanveer
2
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و همکاران( ،)7932ساکرن پیمتا 7و پراسارت ،)5443( 5ستین سمرسی،)5477(9

بهاسکارا4

و پاناکاروانزواد )5472( 2و داگنیو آسرات )5472(1هم سو است.
نتایج حاصل از تحلیل مسیر 2نشان داد که مهارت تفکر انتقادی بر توانایی حل مسأله
ریاضی دانش آموزان تأثیر مثبت معنی دار دارد .در تبیین این نتیجه می توان گفت که عملکرد
ریاضی دانش آموزان با سطح مهارت های تفکر انتقادی آن ها رابطه دارد و مهارت تفکر
انتقادی عملکرد ریاضی دانش آموزان را افزایش می دهد(آلکانترا و باسکا .)5472،از طرف
دیگر ،تفکر انتقادی یک فرایند ذهنی سازمان یافته است و در فرایند تصمیم گیری و حل
مسأله نقش بازی می کند(حبیبی کلیبر .)7937عالوه بر این ،می توان اشاره کرد که فرایند
حل مسأله ،نقاط مشترک و مشابه فرایند تفکر انتقادی دارد .در فرایند تفکر انتقادی راه
حل های مختلف برای مسائل آزمون می شود و به بررسی و جستجوی دالیل ،تحلیل مباحث،
تصمیم گیری و استنیاج و در نهایت حل مسأله پرداخته می شود(سلطان القرائی ،سلیمان
نژاد .)7922 ،در فرایند حل مسأله دانش آموز ترکیبی از قاعده ها و مهارت های یاد گرفته
شده خود را می آزماید که می تواند با وضعیت جدید منطبق شود و راه حل مسئله ی او باشد؛
مهارت تفکر انتقادی می تواند یکی از این مهارت ها باشد(رادمهر .)7934،افراد برخوردار
از تفکر انتقادی باال ،به دلیل قدرت دریافت و پردازش خوب اطالعات و سازماندهی آن،
برخورداری از قوه استدالل و استنباط ،کنجکاوی ،سعه صدر و گشودگی ذهن و قدرت
تشخیص ،بهتر می توانند از عهده تکالیف درسی خود بر آمده و در نتیجه عملکرد تحصیلی
بهتری به ویژه در زمینه حل مسأله ریاضی داشته باشند(فاطمی نسب )7931 ،و فقدان این
توانایی ها و ضعف در مهارت های ریاضی موانع عمده در حوزه توانایی حل مسأله
هستند(بهاسکارا ،پاناکاروانزواد .)5472 ،مهارت های تفکر انتقادی با سبک یادگیری دانش
1

Sakorn Pimta
Prasart
3
Cetin Semerci
4
Bhaskara
5
panacharoensawad
6
Dagnew Asrat
7
- Path analysis
2
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آموزان هم رابطه دارد و می تواند آن را تحت تأثیر قرار دهد(دیلکلی یالکین )54727لذا
دانش آموزانی که خوب مسأله حل می کنند سبک های یادگیری مناسب تری را انتخاب
کرده اند(زارع.)7931
از دیگر نتایج این پژوهش تأثیر مثبت و معنی دار مهارت تفکر انتقادی بر انگیزه پیشرفت
و نگرش به ریاضی است .تفکر انتقادی پیش بینی کننده انگیزه پیشرفت است و همه مؤلفه
های تفکر انتقادی با انگیزه پیشرفت همبستگی معنی دار دارند(خادم صادق و
همکاران ،7932،امیدوار  .)7937تفکر انتقادی بر انگیزه پیشرفت تأثیر مثبت و معنی دار
دارد(فاطمی نسب )7931 ،و ابزار مؤثری در پیش بینی انگیزه متمرکز بر پیشرفت است(ستین
سمرسی .)5477،5در تبیین این اثر می توان گفت افراد برخوردار از تفکر انتقادی باال به دلیل
قدرت دریافت و پردازش خوب اطالعات بهتر می توانند از عهده تکالیف بر آیند و معموال
تکالیف نسبتا چالش انگیز را انتخاب می کنند و پشتکار در کار ،باعث پیشی گرفتن بر
دیگران و انگیزه پیشرفت باال می شود.
نتیجه دیگر پژوهش ،تأثیر تفکر انتقادی بر نگرش است .سطوح تفکر انتقادی در دانش
آموزان و نگرش آنها رابطه مثبت دارد و هنگامی که سطح تفکر انتقادی دانش آموزان افزایش
یابد ،نگرش آن ها به محیط یادگیری و فناوری اطالعات در جهت مثبت بهبود می
یابد(رامپاگاپرن ،5442 9به نقل از حافظی کن کت .)7934،تفکر انتقادی همچنین باعث
افزایش نگرش به خالقیت نیز می شود(قدم پور )7932 ،در نتیجه دانش آموز می تواند راه
کار ها ی خالقانه تر برای انجام تکالیف و حل مسأله انتخاب کند .با توجه به این که تفکر
انتقادی ،تفکر مستدل و تیز بینانه در زمینه باور داشتن و انجام آن باور هاست می توان انتظار
داشت که نگرش فرد به امور را نیز تحت تأثیر قرار دهد .در تبیین این رابطه ،با توجه به
دیدگاه واتسون و گالسر 7314(4به نقل از بولگورکوگلو )5471 ،2می توان گفت تفکر

1
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انتقادی ،توانایی فهم مفروضات ،ارزشها ،نگرش ها و باورها است پس تفکر و نگرش می
توانند با هم ارتباط داشته باشند.
با وجود تأثیر مثبت و معنی دار مهارت تفکر انتقادی بر توانایی حل مسأله ،انگیزه
پ یشرفت و نگرش به ریاضیات ،نتایج این تحقیق نشان می دهد که نگرش به ریاضیات و
انگیزه پیشرفت ،نقش میانجی بین مهارت تفکر انتقادی و توانایی حل مسأله ریاضی دانش
آموزان ندارند .این نتیجه با قسمتی از تحقیق ساکرن پیمتا 7و پراسارت )5443( 5نا همسو
می باشد .در پژوهش مذکور نگرش به ریاضیات هم تأثیر مستقیم و هم نقش میانجی و
انگیزه پیشرفت فقط نقش میانجی در رابطه تمرکز و توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان
داشتند.
از دیگر نتایج این پژوهش ،عدم تأثیر انگیزه پیشرفت بر توانایی حل مسأله ریاضی
دانش آموزان است که در این مورد با نتایج پژوهش اردانی( ،)7934اسالوین( )5441و
السون و هرگنهان( ،)5443مغایر است .نتایج پژوهش و نظریه های مذکور نشان می دهد که
انگیزه پیشرفت بر نگرش به ریاضی و به دنبال آن بر توانایی حل مسأله ریاضی تأثیر دارد.
با توجه به این که مباحث مربوط به ریاضیات چالش برانگیز هستند،کسانی که انگیزه پیشرفت
باال دارند بیشتر در تکالیف چالشی درگیر می شوند و این بر نگرش آن ها نسبت به ریاضی
تأثیر دارد .با این وجود در مورد تبیین عدم تأثیر انگیزه پیشرفت بر توانایی حل مسأله دانش
آموزان در این پژوهش می توان به انگیزه درونی و بیرونی اشاره کرد و به نظر می رسد
انگیزه های بیرونی در دانش آموزان دبستان بیشتر از انگیزه های درونی اثر گذار است و به
همین دلیل دانش آموزان دبستان بینش الزم را در زمینه حل مسأله ندارند و بیشتر به
پیامد های بیرونی حل مسأله از قبیل رفتار معلم و پیامد های انجام تکلیف توجه می کنند.
یکی دیگر از نتایج این پژوهش ،تأثیر نگرش به ریاضیات بر توانایی حل مسأله دانش
آموزان است .یکی از عواملی که باعث کاهش عملکرد فرد می شود نگرش فرد به موضوعی
است که با آن رو به رو می شود .نگرش به ریاضیات در موفقیت دانش آموزان در درس
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ریاضی ع امل مهمی محسوب می شود .نگرش مثبت به ریاضی و حل مسأله را می توان
پرورش داد به طوری که دانش آموزان ازیادگیری ریاضیات لذت ببرند و این لذت بردن بر
عملکرد آنان در درس ریاضی تأثیر دارد .دانش آموزانی که دارای نگرش مثبت به ریاضیات
هستند ،به طور کلی عملکرد ریاضی عا لی خواهند داشت .وقتی دانش آموزان نگرش منفی
در باره موضوعات ریاضی و محتوای آن دارند ،برایشان خوشایند نیست که درباره عناصر
آن فکر کنند ولی بر عکس نگرش مثبت نسبت به ریاضی ،عملکرد ریاضی را بهبود
می دهد(پاپاناستاسیو ،5444 ،7به نقل از حبیبی کلیبر 7937،و پائولو 5و همکاران.)5472 ،
نگرش مثبت به ریاضی باعث می شود که دانش آموز با میل و رغبت به یادگیری مباحث
ریاضی بپردازد و فعالیت های مرتبط با ریاضی که حل مسأله یکی از آن فعالیت ها است را
به نحو مطلوب تری انجام دهد(تانور 9و همکاران .)5472بر عکس می توان گفت نگرش
منفی به ریاضی باعث می شود که دانش آموز با میل و رغبتی به یادگیری مباحث ریاضی
از خود نشان ندهد و از انجام فعالیت های مرتبط با ریاضی و حل مسأله ،پرهیز کند.
دانش آموزانی که نگرش مثبت به ریاضی دارند بهتر می توانند مفاهیم و محتوای آن را
درک کنند و با میل و رغبت از عهده تکالیف و فعالیت های مرتبط با ریاضی به ویژه حل
مسأله ریاضی بر می آیند .نگرش به ریاضی هم تأثیر مستقیم و هم از طریق سایر متغیرها،
تأثیر غیر مستقیم بر توانایی حل مسأله ریاضی در دانش آموزان دارد(ساکرن پیمتا 4و و
پراسارت .)5443 2تأثیر مستقیم آن به این دلیل است که دانش آموزی که نگرش مثبت به
ریاضی دارد با توجه و عالقه به حل مسأله ریاضی می پردازد و اثر غیر مستقیم آن به این
دلیل است که سایر مؤلفه های مؤثر در توانایی حل مسأله ،مانند انجام تکالیف و
فعالیت های مرتبط با آن را تحت تأثیر قرار می دهد .این نتیجه را می توان با توجه به نظریه
ثرندایک نیز تبیین کرد .آن چه را ثرندایک نگرش ،زمینه ،پیش سازگاری یا آمایه می نامد،
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نشان دهنده تأکید او بر اهمیت آمادگی هایی است که یادگیرنده با خود به موقعیت یادگیری
می آورد .این یک قانون کلی یادگیری است که تغییرات حاصل در انسان به وسیله هر
عاملی ،به شرایط انسان زمانی که آن عامل فعال است وابسته است .شرایط انسان را به دو
صورت که یکی ثابت و پایدار که همان نگرش ها و آمایه ها هستند و دیگری شرایط متغیر،
می توان مورد توجه قرار داد(السون و هرگنهان.)5443،
از دیگر نتایج این پژوهش تأثیر انگیزه پیشرفت بر نگرش به ریاضیات است .این نتیجه
با پژوهش عسگری( )7939و داگنیو آسرات )5472(7هم سو است .انگیزه پیشرفت و نگرش
دانش آموز به مدرسه و مواد درسی به ویژه ریاضیات رابطه مثبت و معنی دار دارد (داگنیو
آسرات .)5472،کسانی که انگیزه پیشرفت باالتری برای حل مسأله ریاضی دارند ،دارای
نگرش مثبت تری نسبت به ریاضی می باشند و در نتیجه عملکرد بهتری در درس ریاضی
دارند .فراگیرانی که پایداری و استقامت در برابر حل مسائل نشان می دهند ،خود را در
درس ریاضی قوی و مثبت ارزیابی می کنند و دیدگاه مثبتی نسبت به این درس
دارند(عسگری .)7939،به نظر می رسد انگیزه پیشرفت سبب می شود که یادگیرنده به
ارزیابی همه جانبه عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیار ها و تالش برای موفقیت در
عملکرد سوق داده شود و باعث باال بردن استقامت و سخت کوشی فراگیر در حل مسائل
ریاضی شود.
محدودیت و پیشنهاد :محدودیت این تحقیق جامعه آماری دانش آموزان است که فقط
دانش آموزان پایه ششم می باشند .پیشنهاد می شود :محققان ،در پژوهش های آینده ،از تمام
پایه های تحصیلی به عنوان جامعه آماری استفاده کنند و تأثیر متغیرهای بیرونی مانند الگوها
و راهبرد های تدریس را بر توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان مورد بررسی قرار دهند.
ادارات آموزش و پرورش ،کارگاه های آموزشی و دوره های ضمن خدمت با محتوای تفکر
انتقادی و مؤلفه های آن ،برگزار کنند .مدیران مدارس ،آموزش مهارت تفکر انتقادی را در
برنامه های آموزشی مدارس قرار دهند.
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