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 چكيده

گذار باشد. تأثیری زندگی هاعرصهد در تمامی توانمیی مهمی است که یادگیری آن هادرسریاضیات از 
پیشرفت ریاضی بر اساس باورهای انگیزشیی   بینیپیشبا هدف تدوین مُدلی برای تبیین و  ،این پژوهش

ابیزار   ۀتهیی اسیت. پیس از    بینیی پییش ان انجا، شده است. روش پژوهش، همبستگی از نیوع  آموزدانش
ی آنهادبیرسیت سیال دو،   آمیوز دانیش آماری پسران  جامعۀو تعیین روایی و پایایی آن، از بین  گیریاندازه

انتخیاب شید و    ایمرحلیه چنید   ایخوشیه به روش  آموزدانشنفر  337به حجم  اینمونهدولتی تهران، 
عنوان مالک پیشرفت نیز به  انآموزدانشریاضی هر یک از  نمرۀی مربوطه را تکمیل کردند. هاپرسشنامه

و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل آمیاری   spss افزارنر،شده به وسیلۀ آوریجمعی هادادهد. ریاضی اخذ ش
هش به آزمیون  ی پژوهافرضیهمدل پیشنهادی بر اساس  و قرار گرفت. متغیرهای پژوهش توصیف شدند

 بینیی پییش بیرای   توانمیمعنی که  کردند. بدین تأییدی به دست آمده فرضیۀ اول را هاگذاشته شد. یافته
بندی کیرد  رگرسیون را صورت معادلۀپیشرفت ریاضی بر اساس عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی 

. کننید میی درصد از واریانس پیشرفت ریاضیی را تبییین    14گانه، روی هم و نشان داد که این عوامل سه
ر استفاده شد و نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی برازندگی برای آزمون فرضیه دو، از روش تحلیل مسی

و  درصید  63عوامل آموزشیگاهی   ،درصد 60ندارد. نتایج آزمون فرضیه سو، نشان داد که عوامل فردی 
چهار، نشان  ۀپیشرفت ریاضیات سهم دارند. نتایج آزمون فرضی بینیپیشدر  درصد 81عوامل خانوادگی 

ریاضیی را تبییین    سبت به عوامل خانوادگی وارییانس بیشیتری از پیشیرفت   داد که عوامل آموزشگاهی ن
 ی بر پیشرفت ریاضی دارند.دارمعنی تأثیر، گرچه عوامل خانوادگی هم کنندمی

 باورهای انگیزشی، پیشرفت ریاضی، مدل، رگرسیون، تحلیل مسیر. کليدی: واژگان
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 مقدمه
گیری دروس مختلیف  ان بیرای ییاد  آمیوز دانشی، توانایی فرددرونی هاتفاوتبر اساس 

نید. در ایین   آموزمیرا بهتر از دروس دیگر  هادرسین معنی که برخی متفاوت است. بد
زیرا موفقیت  ؛ت که از اهمیت خاصی برخوردار استریاضیات یکی از دروسی اس ،میان
 دارد. تیأثیر ان در این درس تیا حیدود زییادی بیر سرنوشیت تحصییلی آنیان        آموزدانش

ایین   ان در درس ریاضی مشکل دارنید. آموزدانشکه بسیاری از  دهدمیمشاهدات نشان 
ند و ترسمیکه از این درس  کنندمیان اقرار آموزدانشمشکل تا حدی است که برخی از 

ضعف در درس ریاضیی و  . ندآورمیی غیرریاضی روی هارشتهحتی برای فرار از آن به 
عیواملی  . ی و یا سیخت بیودن ریاضییات نیسیت    ستعدادابیگریز از آن همیشه به خاطر 

از درس ریاضیی، برداشیت والیدین از ریاضییات، برداشیت       آمیوز دانشمانند طرز تلقی 
نید در مییزان   توانمیی بسییاری از عوامیل دیگیر     شکسیت و  ۀدوستان از ریاضیات، سابق

 .(3147، زادهکریم) بگذارند تأثیرپیشرفت در درس ریاضیات 
هیای غیرریاضیی در   که در درس ریاضی ضعیف هستند با انتخاب رشتهآموزانی دانش

کیه اهمییت   درحیالی  ؛کننید از ریاضییات فاصیله بگیرنید    مقاطع باالتر تحصیلی سعی می
هیای  ریاضیات فراگیرتر از آن است که تنها در قالب دروس رسمی مطرح شود. در سیال 

مؤثر و پایدار بیر موفقییت در    ۀی و نگرشی به عنوان عوامل برجستمتغیرهای عاطف ،اخیر
 تیأثیر پیشیرفت ریاضیی تحیت     ،(. بر این اساس3778، 3اند )سینفریاضیات مطرح شده

 تیأثیر ، متغیرهیای اقتصیادی،   هیا برداشیت و  هیا نگیرش ای ماننید  متغیرهای به هم وابسته
همساالن و والدین، متغیرهای مربوط به مدرسه و از ایین قبییل اسیت. بسییاری از ایین      

مشیکل و خیار     آنهاتغییر  ،ها مربوط به خانواده و محیط خانه هستند و از این رومتغیر
انید. مثیل   آموزمتغیرهیای مربیوط بیه دانیش     آنهیا از کنترل محیط آموزشی اسیت. سیایر   

تواننید در آینیده بیر    یی که میهانگرشآموز و نسبت دادن موفقیت و ی دانشهابرداشت
، 3بگذارنید )رینولیدز   تیأثیر آمیوزان  ی دانیش هیای شیغل  تحصیلی و فرصت ۀانتخاب رشت

 (.3778، 1به نقل از هیند ،3113
 و دارنید  ریاضی درون منشأ یا یادگیری ریاضی، در شاگردان بر شدهتحمیل مشکالت

. فیردی بیرون  ییا  و هسیتند  یفیرد درون ییا  نییز  ریاضیی بیرون  مشکالت .ریاضیبرون یا
 ،واقع در و ریاضی دانش بودن انتزاعی و طبیعت ،محتوا از ناشی ریاضی درون شکالتم
 داشیته  یفرددرون منشأ اگر ریاضیبرون مشکالت کهدرحالی ؛ندهست ریاضیات جنس از

و  هیا انگییزش  ،یییادگیر  ذهنیی،  هیای پردازش در شاگردان فردی یهاویژگی از ،باشند
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 در ریشیه  فیردی بیرون  منشیأ  بیا  ریاضیبرون مشکالت اما ،ندگیرمی سرچشمه هانگرش
 فیردی  یهیا ویژگیی  بیا  ارتبیاطی  نیه  و هسیتند  ریاضییات  با مرتبط نه که دارند مسائلی

 و تدریس چگونگی و آموزشی اجتماعی، فرهنگی، عوامل از متأثر بلکه ،دارند یادگیرنده
 یهیا دانسیته  کیارگیری  بیه  در فراگییران  توانیایی  عد،. باشندمیغیره  و معلمان برخورد
 ۀارائی  در ضیعف  مسئله، حل و یادگیری ی یاددهی مختلف هایموقعیت در خود ریاضی
 جملیه  از یادگیری یهااختالل و غلط یهاپنداشت خودساخته، راهبردهای و هااستدالل
 واضیح  گذشیت  آنچیه  بیا . آیدمی حساب به فراگیران ریاضی پیشرفت جدی مشکالت

 (.  3773 ،3شرمن) گذارندمی تأثیر ریاضی درس پیشرفت بر متعددی عوامل که است
 مفیاهیم،  طبیعیی  دشیواری  و سیو  ییک  از انسان در یادگیری و تفکر عمل پیچیدگی

 همچنیین  و دیگیر  سیوی  از یی که در درس ریاضی وجیود دارد، هااستدالل و هامهارت
ی چیون  دیگیر  امیل وع وی شی آموز یهاهدف نبودن شفاف ،معلمان از برخی مدیاناکار

 مطلوب نتایج کسب در فراگیران از بسیاری ناکامی موجب یادگیرندگان، انگیزۀرغبت و 
 ؛شیود میی نسیبت بیه ایین درس     آنیان  سیردی  و بییزاری  نتیجه در و ریاضی دروس در

 رفتیار  سینجش  ییادگیری  آموزشیی  یهیا مقولیه  به متفاوت یهانگرش شناخت بنابراین،
 (.3776، 3از اهمیت خاصی برخوردار است )باسی ،آنها به پرداختن و ریاضی

 هیا نگرشد بر توانمیی اشخاص هایادگیریبین نگرش و یادگیری تعامل وجود دارد. 
ی هیا تفیاوت گیاهی   ،بنیابراین  بگذارند؛ تأثیر آنهای هایادگیرید روی توانمی هانگرشو 

 1)دوئیک گیردد  میی ی افیراد بر هابرداشتموجود در رفتارهای آموخته شده، به باورها و 
تیالش ایین    .تلیف ریشیه در عوامیل گونیاگونی دارنید     ی مخهانگرش(. 3144، 8ولگیت
مجموعه عوامیل  این است که هر بیشتر از این عوامل را مورد مطالعه قرار دهد.  ،پژوهش

نیا،   3باورهیای انگیزشیی   گذارنید، میی  تیأثیر  آمیوز دانیش پیشرفت  ۀنگرشی که بر انگیز
 .  (3778هیند، ) اندگرفته

نییاز  پییش  ،ذهنیی ییا رفتارهیای ورودی    آمیادگی به عنوان یک وسیله بیرای  انگیزش 
عالقیه و دارای انگییزش   آموزان نسبت به درس بیاگر دانش. آیدیادگیری به حساب می

سطح پایینی باشند، به توضیحات معلم توجه نخواهند کرد، تکالیف خیود را بیا جیدیت    
 .  (7337، 6ناصر) دانجا، نخواهند داد و باالخره پیشرفت چندانی نصیب آنان نخواهد ش

مدرسه از جملیه  عامل دیگری که در این زمینه اهمیت دارد، عامل آموزشگاهی است. 
 ـمحییط روانیی  . گذارنید اثر میان آموزدانشو انگیزه  گرایش عوامل فیزیکی است که بر

تواند مشوق و برانگیزاننیده  ی در خانواده و مدرسه میانساناجتماعی شامل کیفیت روابط 
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. های ییادگیری و پیشیرفت تحصییلی باشیند    و حتی مانع فعالیتیا برعکس دلسردکننده 
 آمیوز دانیش توجهی در محیط از انگییزش  حمایتی و بیبی وجود ترس، تحقیر، تمسخر،

 (.3774، 3ایکن)کاهندبرای تالش و فعالیت برای پیشرفت تحصیلی می
 نگرشیی اسیت کیه آنیان بیه درس      آموزان نیوع یکی از عوامل مؤثر بر انگیزش دانش

مشییهور، باورهییا یییا  شییناسروان( 3110) 3اریاضییی دارنیید. بییه اعتقییاد آلبییرت بنییدور 
 تیأثیر ی وی هیا مسئولیتهای خود در انجا، وظایف و یت به توانایهای فرد نسبقضاوت
در درون ییک   انسیان بر این است که فرض  «بندورا» اجتماعی ی  نظریه شناختی دارد. در

مییان عوامیل    1کنید کیه مسیتلز، جبیر تقیابلی     میی  پیچیده عمل و ساختار به هم پیوسته
هیا و  (. عوامیل شخصیی شیامل کینش    3110)بنیدورا،   شخصی، رفتاری و محیطی است

ماننید خودکارآمیدی، فراینیدهای فراشیناختی، دانیش راهبیردی،        باورهای شناختی نهفته
های فردی، بییان کالمیی و   عوامل رفتاری شامل کنش ست.هاارزشادراکات، عواطف و 

. عوامل محیطی، ساختار بافت یادگیری، اجتمیاعی و تجیارب غیرمسیتقیم    ستهاتخابان
هیای نمیادی گونیاگون    گیری، ترغیب کالمیی و شیکل  سرمشق ۀشکل داده شده به وسیل
   (.3773؛ زیمرمن، 3146)بندورا،  گیرداطالعات را در برمی

کنتیرل اراد  ییا    ،8سیه مرحلیه شیامل دوراندیشیی     در دیدگاه خود (2002)زیمرمن 
 .دکرمشخص  پیشرفت تحصیلیرا در فرایند  6و خود تاملی 3عملکرد
 مهمیی  عامل تحصیلی موضوعات به نسبت انآموزدانش نگرشمعتقد است  «راجرز»
 دییدگاه  یآمیوز دانش وی، وقتی ۀبر اساس نظری. تحصیلی است پیشرفت و یادگیری در

 آن در او کیه  وجیود دارد  بیشیتری  احتمیال  ،باشد داشته را سریک د به نسبت مطلوبی
بیاالتری   همچنین تالش کند تا به سیطوح  و دهد نشان مقاومت و پایداری خود از درس

 .(3773 ،0استون) دست یابد
 هکی  انید کیرده ( میدلی ارائیه   3146 ،سیلیمان نیژاد  نقل از ، به 3114  (کارور و شی یر

 گییری شیکل  نحیوۀ  افراد و آلایدهین مدل، خود ا .کندمیدرگیری با تکلیف را توصیف 
 . دهدمیقرار  کیدتأ مورد را محیط و مطالبات هاخواستهاز  آنهاو برداشت  ادراک

شناختی مطرح کرده  ی  اجتماعی اندازچشمارچوبی نظری مبتنی بر (، چ3777) پینتریچ
و فرایندهای متفاوتی را که در ییادگیری خیودتنظیمی   که است است؛ و هدفش این بوده 

ی و تحلییل کنید. در ایین    بنید طبقهنقشی به عهده دارند، در نتیجه در پیشرفت تحصیلی 
. ایین چهیار مرحلیه    شیوند میی  دهیسازمانمدل، فرایندهای نظامدار مطابق چهار مرحله 

                                              
1. Aiken, L 
2. Bandura, A 
3. Reciprocal determinant 
4. Forethought 
5. Performance 
6. Self Reflection 
7. Stone, L 



  51 ...   بررسی عوامل انگيزشی و نگرشی

ایین  . در درون هیر کیدا، از   3، خودنظارتی، کنتیرل و ارزییابی  3ریزیبرنامهند از: اعبارت
، 1عیاطفی ی    شیناختی، انگیزشیی   ۀمرحلی  در چهیار یی هیا ییت فعالخیود   ۀمراحل، به نوب

 .  شودمیداده  سازمان 3و بافتی
، تیالش و  6  متعیدد  از قبییل راهبردهیای شیناخت     هیا مؤلفهتنظیم از یادگیری خود

و  4سا؛ بیه نقیل از مال ی   0،3117)پینتیریچ و د  گیروت   فراشناخت تشکیل شیده اسیت  
خودتنظیم  در ییادگیری را شیامل سیه    ( 3117) گروتپینتریچ و د  (. 3773،همکاران

 .  دانندم و راهبردها  شناخت   37، نظارت برتکلیف1جزء راهبردهای فراشناخت 
ای از الگیو ایین مشیتمل بیر مجموعیه      (3113) 33و وایین  33باتلر مدل نگرشی و انگیزشی
 شود.  ای از اطالعات نمایش داده میچرخه ۀوقایع ارادی است و به وسیل

ان نسیبت بیه مدرسیه    آمیوز دانشدرست همان طور که نگرش  دهدمیپژوهش نشان 
از مدرسیه و خانیه شیکل بگییرد، آرزوهیای       آنهیا ترکیبی از تجربیات  د به وسیلۀتوانمی

هیر دو   تیأثیر پیشرفت تحصیلی( نییز احتمیاالز زییر    )ان برای تحصیالت بیشتر آموزدانش
 .(3770و همکاران،  31مارتین)عامل خانواده و مدرسه خواهد بود 
ی پژوهشی موجود، تحقیق حاضر ایین مسیئله را   هایافتهبا توجه به الگوهای نظری و 

عوامل میؤثر بیر ایجیاد و افیزایش باورهیا و انگییزش        .3که  دهدمیمورد پژوهش قرار 
مدل مناسب افیزایش باورهیا    .3 ؟اندکدا،ی نسبت به درس ریاضی دبیرستانان آموزدانش

 ی نسبت به درس ریاضی کدا، است؟دبیرستانان آموزدانشو انگیزش 
ی زیر تدوین و در یک الگوی پژوهش تحلیل مسیر مورد بررسیی  هافرضیهین منظور دب

 و ارزیابی قرار گرفتند.  
در درس ریاضیی   آنهیا بر پیشیرفت تحصییلی    ی،دبیرستانان آموزدانشباورها و انگیزش 

 .دارد تأثیر
در  تیوان میان در درس ریاضی را آموزدانشؤثر بر پیشرفت عوامل نگرشی و انگیزشی م

 .داد ارائهساختاری یک مدل 
نسبت به عوامل خانوادگی و آموزشگاهی وارییانس بیشیتری از پیشیرفت    عوامل فردی، 
 .کنندمیریاضی را تبیین 

                                              
1. Planning  
2. Evaluation  
3. Motivation/affect  
4. Behavioral  
5. Contextual  
6. cognitive strategise  
7. De groote, E  
8. Malpass, J.R  
9. Metacognitive strategies  
10. Task monitoring  
11. Butler, D.E  
12. Winne, P.H  
13. Martin et all 
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عوامل خانوادگی، نسبت به عوامل آموزشگاهی واریانس بیشتری از پیشیرفت ریاضیی را   
 .کنندیمتبیین 

 .دارند تأثیران در درس ریاضی آموزدانشعوامل آموزشگاهی، بر پیشرفت 

 روش
میورد  3بینیی پییش از نوع  3و هدف تحقیق، روش همبستگی هافرضیه، هاالؤسبا توجه به 

 (8)لییزرل  3ساختاری نیز با استفاده از روابط ساختاری خطیی  استفاده قرار گرفت. معادلۀ
 تدوین شد. محاسبه و 

هدف روش تحقیق همبستگی، مطالعه حدود تغییرات یک ییا چنید متغییر بیا حیدود      
سه نوع اطالعات را در اختییار   بینیپیشتغییرات یک یا چند متغیر دیگر است. تحقیقات 

د در توانی میی ای کیه ییک رفتیار ییا ییک متغییر       ( حدود یا دامنیه 3: دهندمیمحقق قرار 
عوامیل   بیرای تیدوین نظرییه در بیارۀ    الز، ( اطالعیات  3شیود.   بینیی پیشچارچوب آن 

( میدارکی دال بیر معتبیر بیودن قیدرت      1ا همبسته با رفتار مورد مطالعه، و ی کنندهتعیین
 .(3143 ،دالور)هایی که با متغیرهای مالک همبسته هستند آزمون یا آزمون بینیپیش

امه کام یوتری لیزرل یک برن. شودمیبرای اجرای تحلیل مسیر از روش لیزرل استفاده 
به وسیله آن انواع مختلف روابط خطیی را   توانمیپذیر است که بسیار پیچیده و انعطاف

 6با متغیرهای آشیکار  3روابط بین متغیر های پنهان توانمیتحلیل و مطالعه کرد. با لیزرل 
و همچنین متغیرهای پنهان با متغیرهای پنهیان را مطالعیه کیرد. در ایین پیژوهش، بیرای       

ه و تحلیل نتایج به دست آمده از همبستگی تحلیل مسییر از روش لییزرل اسیتفاده    تجزی
، هیا میدل که متغیرهای پنهان و آشکار از هم متمایز باشند، در بیان تصویری برای آن شد.

متغیرهای آشکار را با مربع یا مستطیل و متغیرهای پنهان را بیا داییره ییا لیوزی نمیایش      
 .  (3148کرلینجر، ) دهندمی

هیای غییر ریاضیی    ، رشیته دبیرستانآموزان پسر سال دو، دانش ۀآماری شامل کلی جامعۀ
و  انید دهی دولتیی تهیران ثبیت نیا، کیر     آنهادبیرسیت در  44ی   41است که در سال تحصیلی 
 ایهنمیر آموز همراه بیا  هر دانش دبیرستانریاضی سال اول  نمرۀمشغول به تحصیل هستند. 

، ه اسیت به باورهای انگیزشی نسبت به ریاضیات به دست آمید های مربوط که از پرسشنامه
 .های پژوهشی گردآوری شدبه عنوان داده

 شامل سه پرسشنامه به شرح زیر است:   گیریاندازهابزار 
 دی و پینتیریج  سیاخته  MSLQ آزمیون  از کیه  فردی عوامل سؤالی 13 ایپرسشنامه.3

                                              
1. Correlation  
2. Prediction  
3. linear structural relations  
4. Lisrel  
5. Unobserved variables  
6. Observed variables  
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   ؛(3100 شریفی پاشا) ایکن است شده اقتباس (3117) گروت
ان را آمیوز دانیش روش آموزش بر نگرش و انگییزش   تأثیرسؤالی که  17 ۀپرسشنام .3

   ؛کندمی گیریاندازه
هایی که به منظیور سینجش   فرزندپروری باو، ریند به عالوه پرسش ۀپرسشنامه شیو .1

عوامل خانوادگی ساخته شد تا مبنای مصاحبه با والیدین قیرار گییرد و روی هیم      تأثیر
 سؤال دارد.  36رفته 

نبیاخ محاسیبه   وبیه روش آلفیای کر   آنهیا های آزمونها و همچنین خردهپایایی پرسشنامه
ها کیه روی هیم رفتیه باورهیای انگیزشیی را میورد       سؤالتمامی  ،شد. عالوه بر این پایایی

سیؤال دارنید کیه     44ها روی هم پرسشنامه مجموعۀدهند نیز محاسبه شد. سنجش قرار می
هیا بیه   سینجند. تمیامی پرسشینامه   آموزان را نسبت به ریاضیات میباورهای انگیزشی دانش

ۀ هیا نظیر خیود در بیار    آزمیودنی  ،بندی شده است. در روش لیکیرت درجه 3روش لیکرت
الز موافقم، موافقم، نظری نیدار،، مخیالفم   کام»های یک از مواد آزمون را به صورت پاسخهر

نظرهیای مثبیت   در مورد اظهار هاگذاری پاسخنمرۀکنند. برای مشخص می« و کامالز مخالفم
بیه  « کامالز موافقم، موافقم، نظیری نیدار،، مخیالفم، کیامالز مخیالفم     »های به هر یک از پاسخ

ی هر آزمیودنی در  هانمرهجموع م ،شود. پس از آنداده می 3و  3، 1، 8، 3ی هانمرهترتیب 
 گیرد.مقیاس محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می
به مدارس مورد نظر مراجعه شید   هاکالسپس از انتخاب تصادفی نمونه، به مدارس، 

توزییع   هاپرسشنامه هاآزمودنیو با تشریح اهداف پژوهش و جلب همکاری و مشارکت 
ان تکمییل شید. بیه منظیور اطمینیان از طیرز       آمیوز دانیش  ۀو با نظارت محقق و به وسیل

نسیبت بیه    آنهیا نظرات اصلی و همچنین نقطه هاسؤالان و والدین از آموزدانشبرداشت 
ی مکمیل اسیتفاده   هیا روشمورد مطالعه، از مشاهده و مصاحبه به عنوان  عوامل سه گانۀ

ل شود. بیرای پاسیخ   کنتر هاپرسشتا مواردی مانند کم توجهی یا عد، درک صحیح  .شد
بتواننید بیا    هیا آزمیودنی هیچ محدودیت زمانی در نظر گرفته نشد تا  هاپرسشنامهدادن به 

 پاسخ دهند.  هاسؤالفرصت مناسب به 

 هایافته
پیشرفت تحصیلی بر اساس باورهای انگیزشی کیه   بینیپیشبه منظور تدوین مدلی برای 

از  اینمونییهفییرض شییده اسییت.  مبتنییی بییر عوامییل فییردی، آموزشییگاهی و خییانوادگی
ی مربوطه را تکمیل هاپرسشنامه، آنهادو، متوسطه شهر تهران و والدین  ۀان پایآموزدانش
شده پس از استخرا  میورد تجزییه و تحلییل قیرار گرفیت.       آوریجمعی هادادهکردند. 

ی پیژوهش بیه   هیا فرضییه و آزمیون   آنهامراحل دستیابی به اطالعات مورد نیاز، توصیف 

                                              
 1. Rensis Likert  
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 رح زیر است:  ش
کیه   ایجامعیه در  گییری انیدازه توزیع متغیرهای میورد   ۀهای پارامتری درباردر تحلیل

، هیا فیرض پییش یی وجود دارد. یکی از این هافرضپیشنمونه از آن انتخاب شده است، 
طبیعی بودن یا به هنجار بودن توزیع متغیرهاست. در صورت برقرار بودن این فرض، هر 

 توزیع طبیعی است. یز دیگر متغیرها، داراا نظرصرفمتغیر 
 3اسیمیرنوف  یی  برای آزمودن فرض طبیعی بودن متغیرهای مورد بررسی آزمون کولموگروف

هیای  غیرگیری متی به دست آمده از اندازههانمرهنشان داد که توزیع  k.sانجا، شد. نتایج آزمون 
 عوامل فردی طبیعی است.

 بودن طبيعی برای اسميرنوف ـ کولموگروف آزمون نتایج .(5) جدول
 خانوادگی و آموزشگاهی فردی، عامل سه

 گییری انیدازه ی بیه دسیت آمیده از    هیا نمرهکه توزیع  دهدمینشان  k.sنتایج آزمون  
 )فردی، آموزشگاهی و خانوادگی( طبیعی است. گانههای سهمتغیر

جمله مدل تحلیل مسیر کیه در ایین    ی تحلیل چند متغیری ازهامفروضهیکی دیگر از 
مییان متغیرهیای میورد     ۀرابطی پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، فرض خطی بودن 

هاست. به همین منظور رابطه میان متغیرهای موجیود  مطالعه و همچنین همگنی واریانس
با استفاده از نمودار پراکنش متغیرها با خط رگرسیون و نمودار پیراکنش وییرایش شیده    

ت استانداردشیده و در نهایی   ۀشید بینیی پییش های استانداردشده در مقابل مقادیر باقیمانده
 .ماتریس نمودار پراکنش بررسی شد

کیه در بیین متغیرهیای عوامیل فیردی       ی مرکزی و پراکندگی نشان دادنید هاشاخص
ن مییانگین  یتیر بیزرگ ( و 43/4ین میانگین مربوط به متغیر اهیداف پیشیرفت )  ترکوچک

ین انحیراف معییار   ترکم( است. همچنین 37/31مدی تحصیلی )مربوط به متغیر خودکارا
( و بیشییترین انحییراف معیییار مربییوط بییه متغیییر 11/3متغیییر ادراک کنتییرل )مربییوط بییه 

عوامیل آموزشیگاهی    ۀگانی هفیت ( است. در بین متغیرهای 84/0مدی تحصیلی )اخودکار
ین مییانگین  تربزرگ( و 40/37ین میانگین مربوط به متغیر اهداف و انتظارات )ترکوچک

                                              
1. Kolmogorov - Smirnov 

 عوامل خانوادگی عوامل آموزشگاهی عوامل فردی معيارها

 337 337 337 هاآزمودنیتعداد 
 13/41 73/18 61/16 میانگین

 071/31 838/37 113/33 انحراف استاندارد

 Z 317/3 184/3 176/7مقدار 
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ین انحراف معییار مربیوط بیه    ترکمین ( است. همچن17/33مربوط به متغیر اشتیاق معلم )
( و بیشترین انحراف معیار نیز مربوط به متغیر اشیتیاق معلیم   387/1متغیر احترا، متقابل )

ین میانگین مربوط به متغییر  ترکوچک( است. در بین متغیرهای عوامل خانوادگی 333/8)
فرزنیدپروری   ۀبیوط بیه متغییر شییو    ین مییانگین مر تیر بزرگ( و 67/36نظارت والدین )

( 786/1ار مربوط به متغیر کیفییت روابیط )  ین انحراف معیترکم( است. همچنین 77/31)
 ( است.  381/3فرزندپروری ) متغیر شیوۀ و بیشترین انحراف معیار مربوط به

که از بین سه عامل فردی، آموزشگاهی وخیانوادگی عامیل خیانوادگی     نتایج نشان داد
دارای بیشترین میانگن است. همچنین انحراف اسیتاندارد   ین میانگین و عامل فردیترکم

از دو عامل دیگر و انحیراف اسیتاندارد عامیل فیردی از دو عامیل       ترکمعامل خانوادگی 
 دیگر بیشتر بود. 

 گانه سه عوامل همبستگی ماتریس :7 شماره جدول

عوامل  عوامل فردی 
 آموزشگاهی

عوامل 
 خانوادگی

 331/7 -300/7 431/7 ضریب همبستگی 
 777/7 773/7 777/7 سطح معناداری ریاضی نمرۀ

 337 337 337 تعداد 
 

برای عوامل فردی،  73/7ی دارمعنیضریب همبستگی پیرسون با سطح  ۀنتایج محاسب
ریاضیی بیه شیرح زییر اسیت: بیین عوامیل فیردی و          نمیرۀ آموزشگاهی و خانوادگی و 

، (p< 314/7=r, 73/7، عوامل فیردی و خیانوادگی)  (p< 831/7- =r, 73/7خانوادگی )
، عوامیییل آموزشیییگاهی و (p<  431/7=r, 73/7ریاضیییی) نمیییرۀعوامیییل فیییردی و 

  >p, 73/7ریاضییی) نمییرۀ، عوامییل آموزشییگاهی و (p<  134/7- =r, 73/7خییانوادگی)
300/7- = (r نمرۀو عوامل خانوادگی و (73/7ریاضی ,p< 331/7= r.) 

یشرفت ریاضی بر اساس عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی به منظور تدوین مدل پ
انید، از روش تحلییل مسییر بیا بیه      گیذاری شیده  روی هم رفته باورهای انگیزشیی نیا،  که 

اول، اثر هیر ییک از عوامیل سیه گانیه بیر        لیزرل استفاده شد. در مرحلۀ افزارنر،کارگیری 
پیشرفت تحصیلی به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت تا عیواملی کیه بیه صیورت     

، tشده و مقیادیر  مشخص شوند. مقادیر استاندارد دارند، تأثیرمستقیم روی پیشرفت ریاضی 
 افزارنر، ۀسیلمدل پیشنهادی محقق به و اینکهشده است. با توجه به  ارائههای زیر در شکل

داد، اما با توجه بیه   ارائهتوان مدل مذکور را به صورت مورد انتظار نمی ،لیزرل برازش نشد
ی مربیوط بیه عوامیل فیردی، آموزشیگاهی و خیانوادگی       ات هر یک از متغیرهاتأثیرکه این

 ارائهشده بر پیشرفت ریاضی به صورت مدل زیر عوامل یاد تأثیردار بود، به طور کلی معنی
  قرار گرفته است. تأییدلیزرل مورد  افزارنر، شده است. این مدل به وسیلۀ
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 مقادیر استانداردشده مدل مسير نهایی پيشرفت ریاضی (.5)شكل 
 بر اساس عوامل سه گانه

 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 

 
 

 شكل مدل مسير نهایی پيشرفت ریاضی tمقادیر (.7)شكل 
  بر اساس عوامل سه گانه 

 عوامل فردی

عوامل 
 آموزشگاهی

عوامل 
 خانوادگی

پیشرفت 
 تحصیلی

 عوامل فردی

عوامل 
 آموزشگاهی

عوامل 
 خانوادگی

پیشرفت 
 تحصیلی

1.00 

0.00 

1.00 

0.02 0.61 

0.41 

0.67 

7.62 

7.62 

30.22 

45.02 

49.28 

7.62 
7.62 
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همان طور که در مدل مسیر نهایی پیشرفت ریاضی بر اساس متغیرهای عوامل فیردی،  
. متغیرهای مربوط به هر یک از عوامل به طور شودمیآموزشگاهی و خانوادگی مالحظه 
درصید از وارییانس پیشیرفت     14و روی هم رفتیه   مستقیم بر پیشرفت ریاضی اثر دارند

. در بین عوامل سه گانه، عوامل فردی نسبت به دو عامیل دیگیر   کنندمیریاضی را تبیین 
. پیس از آن عوامیل آموزشیگاهی و    کنندمیواریانس بیشری از پیشرفت ریاضی را تبیین 

 سو، عوامل خانوادگی قرار دارد.  ۀدر درج
دهد که در مدل مسیر نهیایی پیشیرفت   شده نشان میهای اصالحنمودار مقادیر شاخص 

 شده است.   اند و صحت تمامی مسیرها تأییدسی شدهریاضی تمامی مسیرها برر
، آموزشییگاهی و پیشییرفت ریاضیی بیر اسییاس عوامیل فیردی    در میدل مسییر نهیایی    

 ین شرح که:د. بانددادهرا بر پیشرفت ریاضی نشان  تأثیرخانوادگی، به ترتیب بیشترین 
  ،(p< 0.01 ، t = 49.26  ،43 .7 = β)متغیرهای عوامل فردی بر پیشرفت ریاضی  

 ،(p< 0.01 ،83.73 t =،= 0.31  β)متغیرهای عوامل آموزشگاهی بر پیشرفت ریاضی 
  ،(p< 0.01 ، t = ،17.33t =،  7.84  =βمتغیرهای عوامل خانوادگی بر پیشرفت ریاضی) 
درصد واریانس  14ی دارند. بر اساس مدل مسیر تدوین شده نهایی دارمعنیکلی  تأثیر 

 شودمیپیشرفت ریاضی بر اساس سه عامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی تبیین 
 14/7 2R. 

گفیت ییک انحیراف معییار تغیییر       تیوان میی بر اساس مقادیر استانداردشیده   بنابراین،
و  13/7، 43/7گاهی و خیانوادگی بیه ترتییب موجیب     همزمان در عوامل فردی، آموزشی 

 انحراف معیار تغییر در پیشرفت ریاضی خواهد شد.   84/7

ان بر اساس عوامل فردی، آموزشیگاهی و  آموزدانشپیشرفت ریاضی  بینیپیشمعادله 
 به صورت زیر نوشت: توانمیخانوادگی را 

 
 
+  63/7عوامل آموزشگاهی(  نمرۀ+ ) 83/7عوامل خانوادگی(  نمرۀ) 
  14/7 و   ریاضی نمرۀ=  60/7عوامل فردی(  نمرۀ)
2R  

   گيرینتيجه
ان آموزدانشدرصد از پیشرفت ریاضی  14 اول پژوهش نشان داد که نتایج آزمون فرضیۀ

 پذیرد.  می تأثیراز عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی 
ی هیا دادهبر اساس خطی بودن  توانمیاول همچنین نشان داد که  ۀنتایج آزمون فرضی
ان بیر اسیاس عوامیل    آمیوز دانشپیشرفت ریاضی  بینیپیشای برای به دست آمده معادله

درصید، عوامیل    60مقادیر استانداردشده این معادله، عوامیل فیردی    گانه نوشت. طبقسه
ان آمیوز دانیش درصد در پیشرفت ریاضی  83درصد و عوامل خانوادگی  63آموزشگاهی 

2

321 ,Ry  
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ی هیا یافتیه ی گذشته به دست آمده و بیا  هاپژوهشیی که از هایافتهسهم دارند. برخی از 
ان آمیوز دانیش که بر باورهای  (3778)ند از: هیند اپژوهش حاضر همسویی دارند عبارت

از اهمییت ریاضییات متکیی اسیت.      آنهیا ها و برداشت شخصی نسبت به دالیل موفقیت
ان در پیشرفت تحصییلی را میورد   آموزدانشوالدین بر انگیزش  تأثیر( که 3776) 3هافمن
ن اآمیوز دانیش مدرسه و خانواده در نگرش  تأثیرکه  (3770)و مارتین  دهدمیقرار  تأکید

 .    کندمینسبت به مدرسه و درس را مطرح 
دو،، نتایج نشان داد که مدل مورد نظر برازندگی الز، را ندارد و بر  ۀدر آزمون فرضی 

پیشیرفت ریاضیی را بیر اسیاس      توانمیی به دست آمده در این پژوهش نهایافتهاساس 
 بینیی پییش لب مدل پیشینهادی،   ردی، آموزشگاهی و خانوادگی، در قترکیب سه عامل ف

کرد. البته حتی اگر مدل مورد نظر برازش هم داشیت، تنهیا میدل و آخیرین میدل تلقیی       
ی بی شماری را مورد آزمیون قیرار   هامدل توانمیاین عوامل  تأثیرشد. برای بررسی نمی

نید  توانمیی ی بعیدی  هیا پیژوهش داد تا به یک مدل مطلوب دست یافیت. در ایین بیاره    
 ی مختلفی را طراحی و مورد آزمون قرار دهند.  هامدل

قرار نگرفته است. از جملیه   تأییدشده نیز مدل پیشنهادی مورد در بعضی مطالعات انجا،
( در کشورهای اروپای شرقی انجا، شد، متغیرهیای  3773) 3ای که به وسیلۀ واریدر مطالعه

مسیتقیمی   تیأثیر ک مدل فردی دار نبود، اما در یمورد مطالعه وی در یک مدل عمومی معنی
ایین   تیأثیر دهد نتیجه گرفت کیه  ها نشان میبر پیشرفت ریاضی داشت. از مقایسۀ این یافته

بنابراین آزمیون   بینی پیشرفت ریاضیات در کشورهای مختلف متفاوت است.متغیر در پیش
 .  نجامددوین یک مدل مطلوب بیهای مختلف ممکن است بتواند به تمدل

نسیبت بیه عوامیل خیانوادگی و     نتایج آزمون فرضیه سو، نشان داد که عوامل فیردی،  
و ایین   کننید میی ان را تبیین آموزدانشآموزشگاهی واریانس بیشتری از پیشرفت ریاضی 

قرار گرفت. نتایج به دست آمده برای متغیرهای عامل فردی بیه شیرح    تأییدفرضیه مورد 
 تیأثیر ردی، متغیر خودکارآمیدی تحصییلی بیشیترین    از بین متغیرهای عوامل ف زیر است:

اک شایسیتگی، ادراک  ردیاضی داشت و پیس از آن بیه ترتییب ا   مستقیم را بر پیشرفت ر
 داشتند. تأثیرکنترل، اهداف پیشرفت، اِسنادها و نگرش به مدرسه بر پیشرفت ریاضی 

وادگی و عوامل فردی بر پیشرفت ریاضی نسیبت بیه عوامیل خیان     تأثیردر این مورد که 
، (3773شیده نظییر واری )  انجیا،  تحقیقیات توان به برخیی از  می ،آموزشگاهی بیشتر است

هیای  ( اشاره کرد. یافته3770) 6و ویلسون 3، جانسن(3778) 8پدوالو  1، شن(3778)هیند، 
توانید  دهند کیه عامیل فیردی تیا حیدود زییادی میی       به طور کلی نشان می هاپژوهشاین 

                                              
1 - Haffman,K. 
2 Vari,P. 
3- Shen, C.  
4- Peddula, J.  
5-Jhonson, W.A  
6- Wilson, J.  
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نشان داده است کیه از بیین    شن ،بینی کند. به عنوان مثالپیشرفت در درس ریاضی را پیش
پیشرفت ریاضیات، آرزوی تحصییلی کیه مربیوط بیه عوامیل       کنندۀبینیپیشچهارده عامل 
. در تحقیقیات وی، ایین   کیرد میی بینیی  بیشتر از همه پیشرفت ریاضی را پیش ،فردی است

هیم بیا    «جوشیوا »داری با پیشیرفت در درس ریاضییات داشیت.    مثبت و معنی رابطۀعامل 
یجرییه دریافتنید کیه نگیرش و     آمیوزان ن بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت ریاضی در دانیش 

تواننید پیشیرفت تحصییلی    میی  ،شوندکه از جمله عوامل فردی محسوب می مدیخودکارا
 بینی کنند.  آموزان را پیشدانش

هیای فیردی از جملیه    جانسن و ویلسون نیز به ایین نتیجیه رسییدند کیه برخیی ویژگیی      
 معنیا  و تجربه از یادگیری ها،اندیشه خلق و رفتار بودن، آغازگری تالشگر و فعال کنجکاوی،
اسیت، بیر پیشیرفت تحصییلی      مندارزشی  بیرای فیرد   در آنچیه  مدیاکار تجارب، به بخشیدن
داری دارنید و چنانجیه یادگیرنیده در شیرایط آموزشیی و پرورشیی       معنیی  تأثیرآموزان دانش

   ی بالقوه شکوفا خواهند شد.هامساعد قرار بگیرد این توانایی
عوامیل خیانوادگی بیشیتر از عوامیل      اینکیه چهار، مبنی بیر   نتایج به دست آمده فرضیۀ

ها نشان دادند کیه پیس از   نکردند. یافته تأییدرا  دارند تأثیرآموزشگاهی بر پیشرفت ریاضی 
را بیر پیشیرفت ریاضیی دارنید. اگیر چیه        تأثیرعوامل فردی، عوامل آموزشگاهی بیشترین 

ا مقیدار اثیر ایین    دار بودن عامل خانوادگی بر پیشرفت ریاضی را نشیان داد، امی  نتایج، معنی
از عامل آموزشگاهی بود. از بین عوامل خانوادگی کیفیت روابط والدین، شییوۀ   ترکمعامل 

را بیر   تیأثیر ین ترکمفرزند پروری، نظارت والدین و انتظارات والدین به ترتیب بیشترین تا 
 پیشرفت ریاضی داشتند.

دارنید،   تأکیید عوامیل خیانوادگی    یکننیده تعییین یی که بر نقیش  هاپژوهشبرخی از  
 و همکیاران  3بیروک  دن وان از نقل به بانکس، جاری ماری ،(3778)ند از: هیند اعبارت

 ( و ابوالقاسیمی 3777(، میارتین ) 3771) 1اکیانر  ،(3773) 3کمبیل  و کوتسولیس، (3771)
عیواملی ماننید وضیعیت اقتصیادی و اجتمیاعی خیانواده،        هاپژوهش. نتایج این (3108)

برداشت والدین از ریاضیات، نقش مادران، اشیتغال میادران و تحصییالت والیدین را در     
 .  دانندمیپیشرفت ریاضیات مؤثر 
عوامیل آموزشیگاهی، بیر پیشیرفت     پنجم نشیان داد کیه نیه تنهیا      ۀنتایج آزمون فرضی

از عوامل خانوادگی بیشیتر   تأثیربلکه میزان این  رنددا تأثیر ریاضیان در درس آموزدانش
است. بر اساس این نتایج در عوامل آموزشگاهی بیه ترتییب اهیداف و انتظیارات، روش     
آموزش، شیوۀ ارزشیابی، اشتیاق معلم، حماییت عیاطفی معلیم و اهیداف و انتظیارات از      

 را بر پیشرفت ریاضی دارند. تأثیرین ترکمبیشترین تا 

                                              
1. Van den broke 
2. Koutsoulis, M.K., & Campbell, J.R. 
3. O’cannor-petruso, S. H 
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از:  انید عبیارت  ،کننید میی پنجم حمایت  ۀی فرضیهایافتهیی که از هاژوهشپبرخی از 
، (3773) 1بوکیائرتز (، 3771) 3ونی   و 3پییپ ، (3771)اُکیانر  ،(6377) یتکیین  تحقیقیات 

، واری (3148)فوالدچنیی  (3116)همکییاران  و 3دسییی، (3773) 8پینتییریچ و شییانک
 .(3140)پرورش  و آموزش سازمان( و 3143)فتحی نیا  ،(3141)شانک (، 3773)

عامیل آموزشیگاهی بیر     تأثیربه طور مستقیم و غیرمستقیم بر  هاپژوهشمجموعۀ این 
و  هیای کالسیی  تمیرین  یتکیین نشیان داد کیه    ،دارند. برای مثیال  تأکیدپیشرفت ریاضی 
بگذارند. تناسب تکیالیف بیا توانیایی     تأثیربر پیشرفت تحصیلی  توانندتکالیف درسی می

 بیرای هیایی  فرصیت آموزان برای دانشیادگیرنده موجب احساس رضایت او شوند زیرا 
بر روشین بیودن و اختصاصیی بیودن      پینتریچ و شانک، .دنسازمیموفقیت فراهم  ۀتجرب
زییرا   ،دارنید  تأکیدآموزان ها برای دانشالوصول بودن این هدفهای درسی و سهلهدف

را بیرای   آنهیا ی درسیی  هیا ه وضوح و قابل دسیترس بیودن هیدف   اعتقاد بر این است ک
سازد. روشن بودن اهداف درسی و دور از دسترس نبیودن  تر میآموز قابل مدیریتدانش
ی غیرمسیتقیم بیر   تیأثیر  ،گذارد و از این طریقمی تأثیرمدی تحصیلی نیز بر خودکارا آنها

 پیشرفت ریاضی دارد.
بسییاری بیر پیشیرفت     تیأثیر توان گفت باورهیای انگیزشیی   کلی می گیرینتیجهدر یک 

. دهنید های مربوط به یادگیری ریاضیات را شکل میی ریاضی دارند تا حدی که اکثر فعالیت
بر رفتار درس خواندن بیرای پیشیرفت بیشیتر در ریاضییات، بهتیر       تأکیدبه جای  ،ینابربنا

هیای واقعیی   آموزان نسبت به فواید ریاضی و انطبیاق آن بیا موقعییت   است باورهای دانش
گییری نگیرش و خیود    زییرا خیانواده و مدرسیه در شیکل     ،زندگی را در نظر داشته باشیم

منیدان بیه ایین    هشیود عالقی  د میی ای دارند. پیشینها کنندهان نقش تعیینآموزتحصیلی دانش
های متفاوت و از هر دو جنس را مورد مطالعیه قیرار دهنید    هایی از جمعیتموضوع نمونه

 دست یافت. ءتا بتوان به یک مدل قابل اجرا
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