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MOTYWACJA UCZENIA Sl £ STATYSTYKS
NA STUDIACH PEDAGOGICZNYCH
W procesie ksztalcenia pedagogow statystyka obok informatyki, logiki i
metodologii nalezy do przedmiotow ksztaltuj cych swiadomosc metodologiczn student6w. Jej odmienny charakter wsrdd przedmiot6w obj?tych programem studiow, a gl6wnie wykorzystanie notacji matematycznej, powoduje, ze
statystyka jest zaliczana do przedmiot6w malo przydatnych i trudnych. Przegl dajqc podr?czniki statystyki mozna pokusic si? o stwierdzenie, ze jest to
problem dotyczqcy duzej rzeszy humanistdw zardwno w Polsce, jak i za gra-
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nicii-

Badania, ktore prowadz?, maj dac odpowied na pytanie: jak ositjgn c
planowane zmiany w postawach studentdw , a dokladniej:
- jakie czynniki ksztaituj motywacj? studentow do uczenia si? statystyki?
- jaka jest ich wsp61zmiennosc?
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Analizuj c wybrane zmienne zwi zane z procesem uczenia si? statystyki
przyj?lam nast?puj cy model badawczy:
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- zmienne zalezne:
1) motywacja do uczenia si? statystyki,
2) osiggni?cia poznawcze ze statystyki,

- zmienne niezalezne mozna podzielic na dwie grupy:

1. Zmienne okreslajqce poziom osiqgni?c studentdw w dotychczasowej
edukacji oraz ksztaltuj ce subiektywne przekonanie o intelektualnych mozliwosciach:
- srednia ocen uzyskanych na swiadectwie maturalnym,
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- osiqgni?cia z matematyki,
- wyniki egzaminu wst?pnego,
- Srednia ocen ze studi6w,
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- status spoleczny,
- poziom inteligencji.

2. Zmienne zwi zane z procesem studiowania:
- strategic i style studiowania,
- motywy podejmowania studiow,
- samoocena osi gni c w zakresie studiowania,
- nastawienie do statystyki,
- ulclad i zakres przedmiot6w metodologicznych
- czas.
Przegl d literatury wskazuje, ze na gruncie polskim nie zostala opracowana
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skala motywacji do uczenia si?, ktdra pozwalalaby na uzyskanie ilosciowych
i jakosciowych charakterystyk tego zjawiska. Konstnikcji skali motywacji do
uczenia si? statystyki dokonalam, przyjmuj c za podstaw? teoretyczn model
motywacji Reykowskiego.
Wedhig Reykowskiego motywacja to proces psychicznej regulacji, od kt6rej zalezy kierunek ludzkich czynnosci oraz ilosc energii, jak na realizacj?
danego kierunku czlowiek jest got6w poswi?cic.
Sil? motywacji mozna okreslic jako funkcj? trzech czynnikdw:
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M = f(WG, N,

Ps)

WG - wartosc gratyfikacyjna zalezy od antycypowanej uzytecznosci wyniku ,
N

Ps

-

- napi?cie motywacyjne, to specyficzny stan pobudzenia aparatu regulacji, wy
razaj ey si? w tendencji do podj?cia aktywnosci,
- prawdopodobienstwo subiektywne jest stopniem pewnoSci podmiotu , ze zaj
dzie okreslone zdarzenie (prawdopodobienstwo obiektywne mierzy rzeczywi
st cz?stosc zdarzen).
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Ponizej omawiane badaniabyly poprzedzone badaniami pilotazowymi, kt6re posluzyly do korekty narz?dzi badawczych.
Do konstruowania skali motywacji zastosowalam technik? Likerta. Skal$
motywacji przebadalam prob? najlatwiej dost?pnq, skladajqcq si? z 245 studentow WSP w Bydgoszczy. 100 z nich bylo stuchaczami studi6w dziennych,
a 145 - studi6w zaocznych. Pomiar motywacji zostal wykonany dwukrotnie.
Picrwsze badanie mialo miejsce na pocz tku zaj?c, drugie pod koniec, ale
przed ostatnim kolokwium. Badania byly kodowane, co zapewnialo ich anonimowosc.
,
Do analizy pozycji skali pod k tcm ich przydatnosci do pomiam motywacji
poshizylam si? technikg. t (tj. oceruj. stopnia istotnosci r6znic mi?dzy sredniq
punktacj kazdej pozycji oddzielnie dla giupy o wysokim i niskim wyniku po 25% procent badanych w kazdej z grup). Po wykonaniu obliczen dla pomiaru pocz tkowego ze skali zostaly usuni?te te pozycje, dla ktorych obliczone roznice mi?dzy srednimi okazaly si? nieistotne statystycznie oraz te , kto-
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rych intcrpretacja budzila wgtpliwosci wsrod badanych. W efekcie otrzymalam
skal? skladajgcg si? z 54 pozycji z pi?ciokategorialnym systemem odpowiedzi
(zal. 1).
Rzetelnosc skali szacowalam na dwa sposoby. W celu sprawdzenia stabilnosci skali dokonalam dwukrotnego badania 55 studentdw studifiw dziennych
WSP w Bydgoszczy. Badania przeprowadzalam pod koniec semestru przed
ostatnim kolokwium oraz po wpisaniu ocen do indeksdw. Korelacja wynik6w
powtorzonych badan obliczona wspolczynnnikiem Pearsona jest niemal pebia
i wynosi rXy = 0,91.
Rzetelnosc skali metodg zgodnosci wewn?trznej obliczalam wg wzoru Kudera-Richardsona z poprawkg Fergusona (stosowang dla skal wielokategorialnych). Rzetelnosc skali dla pomiaru poczgtkowcgo wynosi 0,914, a dla pomiaru koncowego ru = 0,927. W obu wypadkach jest to rzetelnosc bardzo
wysoka.
Ustalenie trafiiosci skali ograniczylam do badania trafiiosci teoretycznej i
diagnostycznej. Do badania trafiiosci teoretycznej posluzylam si? hierarchicz
ng analizg skupien.
W przypadku mojej skali korelacj? mi?dzy pozycjami obliczalam wspolczynnikiemGoodmana-Kruskalah. Funkcj? odleglosci zdefiniowalam d = If - hi .
W ten sposdb otrzymalam macierz odleglosci o wymiarze 54 x 54. Wybor
pozycji , dla ktfirych odleglosci sg najmniejsze, pozwolil na wyi7sowanie den
drytu ( zal. 2). Obliczenia te zostaly przeprowadzone dla proby 55 studentow
studiow dziennych.
Pozycje skali zaznaczono:
- nj - napi?cie motywacyjne,
- n2 - wartosc gratyfikacyjna,
ns - prawdopodobienstwo sukcesu.
Pozycje, ktore na dendrycie znajdujg si? blisko siebie, charakteryzuje duza
homogenicznosc. Jak widac z pizedstawionego dendrytu, zarysowujg si? cztery skupienia. Pozycje badajgce prawdopodobienstwo sukcesu sg wyraznie roz
bite na dwie grupy. Blizsza analiza tych pozycji pozwala znalezc tego przy
czyn?. Pozycje 19, 25, 30, 32, 51 dotyczg samooceny podejmowanych przez
badanego dzialan. Natomiast pozycje 9, 15, 16, 17, 27, 36, 52 dotyczg oceny
przez badanego jego mozliwosci w zakresie matematyki i statystyki. Oczywi
scie rozklad pozycji przedstawiony tym dendrytem nie jest idealny. Pojedyn
cze pozycje przenikajg do skupien innych czynnikfiw. Nie uznalam tego jed
nak za powod do usuni?cia tych pozycji ze skali, a jedynie jako asumpt do
powtomej analizy. Jak wiadomo z teorii, czynniki ksztaltujgce motywacj? nie
sg w pelni ortogonalne.
W celu sprawdzenia stabilnosci skupien powtdrzylam powyzsze obliczenia
dla pr6by 245 studentdw. Przedstawione w zal. 2 skupienia nie ulegly istotnym
zmianom. Jak twierdzg autorzy metody, jesli wydzielane grupy na dendroga-
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mie nie przypadkowe, to powi?kszenie zbioru danych nie powinno prowadzic do wi?kszych zmian w jego obrazie.
Do szacowania trafnosci diagnostycznej posluzylam si? skal postaw prof.
B. Niemierki. W polowie semestru 55 student6w studiow dziennych poddalam
badaniu t$ skal . Zgodnosc poziomu motywacji okreslona wg tych skal jest
wysoka (rXy = 0,58) i istotna statystycznie (a < 0,01). Szacowanie rzetelnosci
i trafnosci skali dalo zadowalaj ce wyniki. •
Przy zastosowanym punktowaniu aprobaty pozycji w zakresie od 1 do 5
badany m6gl uzyskac liczb? punkt6w od 54 do 270. Rozst?p w badanej prdbie
wynosil dla pomiaru pocz tkowego 146 punkttiw, a dla koricowego 144. Obliczana wartosc srednia motywacji w pomiarze pocz tkowym jest r6wna
187,47 punkta z odchyleniem standardowym 26,10; w pomiarze koncowym
184,39 punkta z odchyleniem standardowym 27,47. Obydwa rozklady wynik6w zostaly przedstawione na wykresach (zal. 3). Zastosowanie testu Kolmogorowa do odpowiednio sformulowanych hipotez statysytcznych nie wskazuje
na istotne odst?pstwa otrzymanych rozkladdw empirycznych od rozkladu nor-
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malnego.
Korelacja badanych zmiennych niezaleznych z motywacji zostala obliczotrzech przypadkow; pomiaru pocz tkowego motywacji, pomiaru koridla
na
cowego motywacji, zmian motywacji w procesie uczenia si?.
Zwi zki zmiennych niezaleznych z motywacji maj$ w wi?kszosci przypadkow wyzsz wartosc dla motywacji koncowej. Mozna domniewac, ze pod
koniec kursu studenci na bazie wlasnych doswiadczeri mogli dokladniej okreslic zar6wno korzysci plyn ce z nauki tego przedmiotu, jak i swoje w nim
mozliwosci.
Z pierwszej grupy zmiennych niezaleznych, tylko srednia ocen matural
nych oraz wyniki egzaminu wst?pnego koreluj z motywacji pocz tkow i
koncow . Przyczyny braku zaleznoSci mi?dzy ocen z matematyki a motywacj$ mozna upatrywac w malym zroznicowaniu ocen, gdyz 77 % badanych mialo oceny dostateczne.
Prawie wszystkie zmienne niezalezne zwi zane z procesem studiowania
wykazuj istotny statystycznie zwictzek z poziomem motywacji. W zmiennej
dotycz cej strategii i styl6w studiowania, najbardziej istotne w korelacji z
motywacji jest to, jak badany student ocenia stopieri trudnosci nauczanych
tresci oraz na ile chce je gruntownie opanowac. Waznjj wydaje si? tu bye
rowniez atmosfera w grupie oraz dost?p do literatury.
Poznawcze motywy podejmowania studiow , do ktdrych zaklasyfikowalam
takie, jak: ch?c rozwoju intelektualnego, pogl?bienie i rozszerzenie wiedzy
dotycz cej przedmiotu studi6w, mozliwosc pracy o tworezym charakterze, wykazuj rowniez istotny korelacj? z poziomem motywacji. Na ksztalt zwi zku
mi?dzy poziomem motywacji a samoocenq. osi gni?c w zakresie studiowania
najwazniejszy wplyw ma samoocena osiqgni?c w zakresie motywacji oraz
zdolnosci intelektualnych. Nastawienie do statystyki jest jedyn zmienn , kto
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ra wykazuje istotn zaleznosc zarowno z poziomem motywacji na poczqtku i
na koricu procesu uczenia si? statystyki, jak i zmianami motywacji. Osoby,
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dla ktorych statystyka jest przedmiotem latwym i przydatnym, cechuje wysoki
poziom motywacji do uczenia si? statystyki. Analizuj c Sredni poziom motywacji mozna wykazac, ze formy studiow nie rdznicuj go istotnie, natomiast
uklad przedmiotow metodologicznych wplywa zarowno na pojawienie si? r6znic poziomu motywacji, jak i zroznicowanie zmian poziomu motywacji w
procesie uczenia. Dla studentow , kt6rzy z racji zaawansowania studiow sami
prowadzq. badania, statystyka przestaje bye zbiorem abstrakcyjnych nazw i
liezb. Ich tez cechuje wyzszy poziom motywacji do uczenia si? statystyki zardwno na poczqtku , jak i na koncu kursu - oraz wyzszy wzrost motywacji
w trakeie uczenia si?.
Reasumuj c mozna powiedziec, ze najbardziej wyrazny wydaje si? bye
zwizjzek motywacji do uczenia si? statystyki z tym, jak student ocenia przydatnosc i trudnosc tego przedmiotu. Dlatego tez nalezy zadbac o dobor sto
sownych tresci do mozliwosci sluchaczy. Przesadna matematyzaeja moze bye
przyezyn niepowodzen zarowno w sferze poznawczej, jak i motywacyjnej.
Samodzielne prowadzenie badah lub chocby sledzenie publikowanych wynik6w badah powinno uswiadomic studentom, ze statystyka jest to j?zyk, ktory
tez trzeba poznac, by czytac ze zrozumieniem.
Nalezy zwrdcic uwag?, ze wszystkie omawiane zwi zki mi?dzy zmiennymi, choc istotne statystyeznie, sq slabe lub przeci?tne.
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Zal. 1

SKALA POSTAW
Kienmek studi6w
Kod badanego (inicjaly matki): imi$
nazwisko

W jakim stopniu aprobujesz kazde z ponizszych stwierdzeil. Stopien aprobaty okresl
wpisuj c obok numeru stwierdzenia odpowiedni liters, z pi ciostopniowej skali
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nie mam zdania

raczej nie

''

«

tak

1 I

,

B

A

raczej tak

C

D

E

stopien.
aprobaty

1. Statystyka coraz cz§£ciej dociera do nas przez telewizj§, radio, pras§
2. Mam tnidnosci z koncentracj , gdy si§ ucz§.
3. Uczenie si$ jest mojq pasj .
4. Statystyka to wzory, kt6re niczemu nie sluz .
5. Cieszy mnie, gdy mog$ zaimponowac kolegom mojq. wiedz .
6. W czasie studidw chc$ nauczyc si§ jak najwi cej.
7. Statystyka jest potrzebna kazdemu wyksztalconemu czlowiekowi.
8. Robi$ wszystko, zeby moje uczenie si$ przynioslo efekty.
9. Matematyka jest dla mnie przeszkod nie do pokonania.
10. Przywi zuj duz wag§ do mojego rozwoju intelektualnego.
11. Statystyka to „trening” logicznego myslenia.
12. Statystyka ulatwia prac$ badawcz .
13. Odczuwam satysfakcj , gdy pokonuj§ trudnosci podczas uczenia si§
14. Ucz§ si§ szybko i skutecznie.
15. Statystyki nigdy nie rozumiem.
16. Uczenie si$ statystyki sprawia mi ktopot.\/
17. Zdobycie oceny dostatecznej ze statystyki to kres moich mozliwosci
18. Statystyka - po co? Zostawmy j statystykom.
19. Kompleksy cz$sto hamuj moje dzialania. \/
20. Szybko zniech cam si§, gdy doznaj? niepowodzen. \ /
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21. Trace humor na my31 o tym, ze mam si? znowu uczyd.
22. Statystyka to stracony czas.
23. Koncze uczenie si$ przy pierwszej napotkanej trudnoSci.
24. Nigdy nie b$de umial poslugiwac si$ wiedzg statystyczn .
25. Na og61 wszystko mi si$ udaje.
26. Uczenie si$ sprawa mi przyjemnosc.
27. W statystyce skazany jestem na niepowodzenie.
28. Chetnie przerywam nauke pod byle pretekstem.
29. Statystyka jest przydalna tylko w czasie pisania pracy magisterskiej.
30. Niepowodzenia w nauce to moja specjalnoSc.
31. Statystyka to nic nie znaczqce liczby.
32. Brak mi wiary w siebie.
33. Statystyka umozliwia wycigganie trafnych wniosk6w z badan.
34. Bez studiowania moje zycie byloby rownie sensowne.
35. Statystyka to „wyzsza matematyka” niepotrzebna humanistom.
36. Brak mi uzdolnieri do uczenia si$ przedmiotdw gcislych.
37. Niewyjasnione kwestie nie pozwalaj mi o sobie zapomniec.
38. Statystyka czyni wyniki badan bardziej czytelne.
39. Ucze sie tylko po to, zeby zaliczyc.
40. Odczuwam znudzenie, gdy dhizszy czas uczq sie
41. Statystyka poszerza horyzonty.
42. Jest tyle atrakcyjnych zaj$c, ze trudno mi si$ uczyc.
43. Statystyka niczemu nie shtzy, ale zdobi.
44. Jesii czegos nie rozumiem, z uporem poszukuje rozwigzania.
45. Stac mnie na duzy wysilek, zeby zashizyc na pochwale
46. Statystyka moze przydac si? tylko naukowcom.
47. Wszystkiego moge si$ nauczyc.
48. W nauce staram si$ dorownywac najlepszym.
49. Moje mozliwosci intelektualne nie sg. powodem do dumy.
50. Statystyka jest niezb dna w ksztalceniu pedagoga.
51. Wierze w powodzenie podejmowanych przeze mnie dzialari. *
52. Statystyka jest trudniejsza od innych przedmiot6w.
53. Czuje, ze trace czas , kiedy si$ nie ucz$.
54. Statystyka pozwala precyzyjnie oceniac otrzymane wyniki.
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Zal . 2

ANALIZA SKUPIEN POZYCJI SKALI
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Zal. 3

ROZKtAD LICZEBNOSCI WYNIKOW NA SKALI MOTYWACJI
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Barbara Cizkowicz

Motivation to learning statistics
by students of education

-

The Janusz Reykowski’ s model of motivation power, including three dimensions: gratifica
tion value, motivational tension, and subjective probability of success, was instrumented with
54 item attitude scale. Both test-retest and internal consistency coefficients of the scale proved
high and exceeded 0.9.
The interdependence of a student’s motivation to learning statistics and his/her appreciation
of the subject use and difficulty turned out to be the most explicit. Excessive mathematization
may bring failures both in cognitive and in affective domain of learning the subject. Students*
own research or, at least, reading some published research reports would make the students
understand that statistics is a kind of foreign language which should be learn to read and write
appropriate educational texts.
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