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ریاضیات از درسهای مهمی است که یادگیری آن میتواند در تمامی عرصههای زندگی تأثیرگذار باشد.
این پژوهش ،با هدف تدوین مُدلی برای تبیین و پیشبینی پیشرفت ریاضی بر اساس باورهای انگیزشیی
دانشآموزان انجا ،شده است .روش پژوهش ،همبستگی از نیوع پییشبینیی اسیت .پیس از تهییۀ ابیزار
اندازهگیری و تعیین روایی و پایایی آن ،از بین جامعۀ آماری پسران دانیشآمیوز سیال دو ،دبیرسیتآنهای
دولتی تهران ،نمونهای به حجم  337نفر دانشآموز به روش خوشیهای چنید مرحلیهای انتخیاب شید و
پرسشنامههای مربوطه را تکمیل کردند .نمرۀ ریاضی هر یک از دانشآموزان نیز به عنوان مالک پیشرفت
ریاضی اخذ شد .دادههای جمعآوریشده به وسیلۀ نر،افزار  spssو لیزرل مورد تجزیه و تحلیل آمیاری
قرار گرفت .متغیرهای پژوهش توصیف شدند و مدل پیشنهادی بر اساس فرضیههای پژوهش به آزمیون
گذاشته شد .یافتههای به دست آمده فرضیۀ اول را تأیید کردند .بدین معنی که میتوان بیرای پییشبینیی
پیشرفت ریاضی بر اساس عوامل فردی ،آموزشگاهی و خانوادگی معادلۀ رگرسیون را صورتبندی کیرد
و نشان داد که این عوامل سهگانه ،روی هم  14درصد از واریانس پیشرفت ریاضیی را تبییین مییکننید.
برای آزمون فرضیه دو ،از روش تحلیل مسیر استفاده شد و نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی برازندگی
ندارد .نتایج آزمون فرضیه سو ،نشان داد که عوامل فردی  60درصد ،عوامل آموزشیگاهی  63درصید و
عوامل خانوادگی  81درصد در پیشبینی پیشرفت ریاضیات سهم دارند .نتایج آزمون فرضیۀ چهار ،نشان
داد که عوامل آموزشگاهی نسبت به عوامل خانوادگی وارییانس بیشیتری از پیشیرفت ریاضیی را تبییین
میکنند ،گرچه عوامل خانوادگی هم تأثیر معنیداری بر پیشرفت ریاضی دارند.
واژگان کليدی :باورهای انگیزشی ،پیشرفت ریاضی ،مدل ،رگرسیون ،تحلیل مسیر.

 *3استاد دانشگاه عالمه طباطبایی
 **2دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی

51

پژوهش در نظامهای آموزشی

مقدمه
بر اساس تفاوتهای درونفردی ،توانایی دانشآمیوزان بیرای ییادگیری دروس مختلیف
متفاوت است .بدین معنی که برخی درسها را بهتر از دروس دیگر میآموزنید .در ایین
میان ،ریاضیات یکی از دروسی است که از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا موفقیت
دانشآموز ان در این درس تیا حیدود زییادی بیر سرنوشیت تحصییلی آنیان تیأثیر دارد.
مشاهدات نشان میدهد که بسیاری از دانشآموزان در درس ریاضی مشکل دارنید .ایین
مشکل تا حدی است که برخی از دانشآموزان اقرار میکنند که از این درس میترسند و
حتی برای فرار از آن به رشتههای غیرریاضی روی میآورند .ضعف در درس ریاضیی و
گریز از آن همیشه به خاطر بیاستعدادی و یا سیخت بیودن ریاضییات نیسیت .عیواملی
مانند طرز تلقی دانشآمیوز از درس ریاضیی ،برداشیت والیدین از ریاضییات ،برداشیت
دوستان از ریاضیات ،سابقۀ شکسیت و بسییاری از عوامیل دیگیر مییتواننید در مییزان
پیشرفت در درس ریاضیات تأثیر بگذارند (کریمزاده.)3147 ،
دانشآموزانی که در درس ریاضی ضعیف هستند با انتخاب رشتههیای غیرریاضیی در
مقاطع باالتر تحصیلی سعی میکننید از ریاضییات فاصیله بگیرنید؛ درحیالیکیه اهمییت
ریاضیات فراگیرتر از آن است که تنها در قالب دروس رسمی مطرح شود .در سیالهیای
اخیر ،متغیرهای عاطفی و نگرشی به عنوان عوامل برجستۀ مؤثر و پایدار بیر موفقییت در
ریاضیات مطرح شدهاند (سینف .)3778 ،3بر این اساس ،پیشیرفت ریاضیی تحیت تیأثیر
متغیرهای به هم وابستهای ماننید نگیرشهیا و برداشیتهیا ،متغیرهیای اقتصیادی ،تیأثیر
همساالن و والدین ،متغیرهای مربوط به مدرسه و از ایین قبییل اسیت .بسییاری از ایین
متغیرها مربوط به خانواده و محیط خانه هستند و از این رو ،تغییر آنها مشیکل و خیار
از کنترل محیط آموزشی اسیت .سیایر آنهیا متغیرهیای مربیوط بیه دانیشآموزانید .مثیل
برداشتهای دانشآموز و نسبت دادن موفقیت و نگرشهایی که میتواننید در آینیده بیر
انتخاب رشتۀ تحصیلی و فرصتهیای شیغلی دانیشآمیوزان تیأثیر بگذارنید (رینولیدز،3
 ،3113به نقل از هیند.)3778 ،1
مشکالت تحمیلشده بر شاگردان در یادگیری ریاضی ،یا منشأ درون ریاضی دارنید و
یا برونریاضی .مشکالت بیرونریاضیی نییز ییا درونفیردی هسیتند و ییا بیرونفیردی.
مشکالت درون ریاضی ناشی از محتوا ،طبیعت و انتزاعی بودن دانش ریاضی و در واقع،
از جنس ریاضیات هستند؛ درحالیکه مشکالت برونریاضی اگر منشأ درونفردی داشیته
باشند ،از ویژگیهای فردی شاگردان در پردازشهیای ذهنیی ،ییادگیری ،انگییزشهیا و
1. Singh,K
2. Reynolds,A
3. Hind, A.M
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نگرشها سرچشمه میگیرند ،اما مشکالت برونریاضی بیا منشیأ بیرونفیردی ریشیه در
مسائلی دارند که نه مرتبط با ریاضییات هسیتند و نیه ارتبیاطی بیا ویژگییهیای فیردی
یادگیرنده دارند ،بلکه متأثر از عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی و چگونگی تدریس و
برخورد معلمان و غیره میباشند .عد ،توانیایی فراگییران در بیه کیارگیری دانسیتههیای
ریاضی خود در موقعیتهای مختلف یاددهی ی یادگیری و حل مسئله ،ضیعف در ارائیۀ
استداللها و راهبردهای خودساخته ،پنداشتهای غلط و اختاللهای یادگیری از جملیه
مشکالت جدی پیشرفت ریاضی فراگیران به حساب میآید .بیا آنچیه گذشیت واضیح
است که عوامل متعددی بر پیشرفت درس ریاضی تأثیر میگذارند (شرمن.)3773 ،3
پیچیدگی عمل تفکر و یادگیری در انسان از ییک سیو و دشیواری طبیعیی مفیاهیم،
مهارتها و استداللهایی که در درس ریاضی وجیود دارد ،از سیوی دیگیر و همچنیین
ناکارامدی برخی از معلمان ،شفاف نبودن هدفهای آموزشیی و عوامیل دیگیری چیون
رغبت و انگیزۀ یادگیرندگان ،موجب ناکامی بسیاری از فراگیران در کسب نتایج مطلوب
در دروس ریاضی و در نتیجه بییزاری و سیردی آنیان نسیبت بیه ایین درس مییشیود؛
بنابراین ،شناخت نگرشهای متفاوت به مقولیههیای آموزشیی ییادگیری سینجش رفتیار
ریاضی و پرداختن به آنها ،از اهمیت خاصی برخوردار است (باسی.)3776 ،3
بین نگرش و یادگیری تعامل وجود دارد .یادگیریهای اشخاص میتواند بر نگرشهیا
و نگرشها میتواند روی یادگیریهای آنها تأثیر بگذارند؛ بنیابراین ،گیاهی تفیاوتهیای
1
موجود در رفتارهای آموخته شده ،به باورها و برداشتهای افیراد برمییگیردد (دوئیک
ولگیت .)3144 ،8نگرشهای مختلیف ریشیه در عوامیل گونیاگونی دارنید .تیالش ایین
پژوهش ،این است که هر بیشتر از این عوامل را مورد مطالعه قرار دهد .مجموعه عوامیل
نگرشی که بر انگیزۀ پیشرفت دانیشآمیوز تیأثیر مییگذارنید ،باورهیای انگیزشیی 3نیا،
گرفتهاند (هیند.)3778 ،
انگیزش به عنوان یک وسیله بیرای آمیادگی ذهنیی ییا رفتارهیای ورودی ،پییشنییاز
یادگیری به حساب می آید .اگر دانشآموزان نسبت به درس بیعالقیه و دارای انگییزش
سطح پایینی باشند ،به توضیحات معلم توجه نخواهند کرد ،تکالیف خیود را بیا جیدیت
انجا ،نخواهند داد و باالخره پیشرفت چندانی نصیب آنان نخواهد شد (ناصر.)3773 ،6
عامل دیگری که در این زمینه اهمیت دارد ،عامل آموزشگاهی است .مدرسه از جملیه
عوامل فیزیکی است که بر گرایش و انگیزه دانشآموزان اثر میگذارنید .محییط روانیی ـ
اجتماعی شامل کیفیت روابط انسانی در خانواده و مدرسه میتواند مشوق و برانگیزاننیده
1. Sherman, J.A
2. Bassey, B.A
3. Dweck ,C. S
4. Leggett ,E.L
5. Motivational Attitudes
6. Nasser, F
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یا برعکس دلسردکننده و حتی مانع فعالیتهای ییادگیری و پیشیرفت تحصییلی باشیند.
وجود ترس ،تحقیر ،تمسخر ،بیحمایتی و بیتوجهی در محیط از انگییزش دانیشآمیوز
برای تالش و فعالیت برای پیشرفت تحصیلی میکاهند(ایکن.)3774 ،3
یکی از عوامل مؤثر بر انگیزش دانشآموزان نیوع نگرشیی اسیت کیه آنیان بیه درس
ریاضییی دارنیید .بییه اعتقییاد آلبییرت بنییدورا )3110( 3روانشییناس مشییهور ،باورهییا یییا
قضاوتهای فرد نسبت به تواناییهای خود در انجا ،وظایف و مسئولیتهیای وی تیأثیر
دارد .در نظریه شناختی ی اجتماعی «بندورا» فرض بر این است که انسیان در درون ییک
ساختار به هم پیوسته و پیچیده عمل مییکنید کیه مسیتلز ،جبیر تقیابلی 1مییان عوامیل
شخصی ،رفتاری و محیطی است (بنیدورا .)3110 ،عوامیل شخصیی شیامل کینشهیا و
باورهای شناختی نهفته ماننید خودکارآمیدی ،فراینیدهای فراشیناختی ،دانیش راهبیردی،
ادراکات ،عواطف و ارزشهاست .عوامل رفتاری شامل کنشهای فردی ،بییان کالمیی و
انتخابهاست .عوامل محیطی ،ساختار بافت یادگیری ،اجتمیاعی و تجیارب غیرمسیتقیم
شکل داده شده به وسیلۀ سرمشقگیری ،ترغیب کالمیی و شیکلهیای نمیادی گونیاگون
اطالعات را در برمیگیرد (بندورا3146 ،؛ زیمرمن.)3773 ،
8
زیمرمن ( )2002در دیدگاه خود سیه مرحلیه شیامل دوراندیشیی  ،کنتیرل اراد ییا
عملکرد 3و خود تاملی 6را در فرایند پیشرفت تحصیلی مشخص کرد.
«راجرز» معتقد است نگرش دانشآموزان نسبت به موضوعات تحصیلی عامل مهمیی
در یادگیری و پیشرفت تحصیلی است .بر اساس نظریۀ وی ،وقتی دانشآمیوزی دییدگاه
مطلوبی نسبت به یک درس را داشته باشد ،احتمیال بیشیتری وجیود دارد کیه او در آن
درس از خود پایداری و مقاومت نشان دهد و همچنین تالش کند تا به سیطوح بیاالتری
دست یابد (استون.)3773 ،0
کارور و شی یر )  ،3114به نقل از سیلیمان نیژاد )3146 ،میدلی ارائیه کیردهانید کیه
درگیری با تکلیف را توصیف میکند .این مدل ،خود ایدهآل افراد و نحیوۀ شیکلگییری
ادراک و برداشت آنها از خواستهها و مطالبات محیط را مورد تأکید قرار میدهد.
پینتریچ ( ،)3777چارچوبی نظری مبتنی بر چشمانداز اجتماعی ی شناختی مطرح کرده
است؛ و هدفش این بوده است که فرایندهای متفاوتی را که در ییادگیری خیودتنظیمی و
در نتیجه در پیشرفت تحصیلی نقشی به عهده دارند ،طبقهبنیدی و تحلییل کنید .در ایین
مدل ،فرایندهای نظامدار مطابق چهار مرحله سازماندهی مییشیوند .ایین چهیار مرحلیه
1. Aiken, L
2. Bandura, A
3. Reciprocal determinant
4. Forethought
5. Performance
6. Self Reflection
7. Stone, L
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عبارتاند از :برنامهریزی ،3خودنظارتی ،کنتیرل و ارزییابی .3در درون هیر کیدا ،از ایین
مراحل ،به نوبۀ خیود فعالییتهیایی در چهیار مرحلیۀ شیناختی ،انگیزشیی ی عیاطفی،1
و بافتی 3سازمان داده میشود.
یادگیری خودتنظیم از مؤلفههیا متعیدد از قبییل راهبردهیای شیناخت  ،6تیالش و
فراشناخت تشکیل شیده اسیت (پینتیریچ و د گیروت3117،0؛ بیه نقیل از مال یاس 4و
همکاران .)3773،پینتریچ و د گروت ( )3117خودتنظیم در ییادگیری را شیامل سیه
جزء راهبردهای فراشناخت  ،1نظارت برتکلیف 37و راهبردها شناخت م دانند.
مدل نگرشی و انگیزشی باتلر 33و وایین )3113( 33الگیو ایین مشیتمل بیر مجموعیهای از
وقایع ارادی است و به وسیلۀ چرخهای از اطالعات نمایش داده میشود.
پژوهش نشان میدهد درست همان طور که نگرش دانشآمیوزان نسیبت بیه مدرسیه
میتواند به وسیلۀ ترکیبی از تجربیات آنهیا از مدرسیه و خانیه شیکل بگییرد ،آرزوهیای
دانشآموزان برای تحصیالت بیشتر (پیشرفت تحصیلی) نییز احتمیاالز زییر تیأثیر هیر دو
عامل خانواده و مدرسه خواهد بود (مارتین 31و همکاران.)3770 ،
با توجه به الگوهای نظری و یافتههای پژوهشی موجود ،تحقیق حاضر ایین مسیئله را
مورد پژوهش قرار میدهد که  .3عوامل میؤثر بیر ایجیاد و افیزایش باورهیا و انگییزش
دانشآموزان دبیرستانی نسبت به درس ریاضی کدا،اند؟  .3مدل مناسب افیزایش باورهیا
و انگیزش دانشآموزان دبیرستانی نسبت به درس ریاضی کدا ،است؟
بدین منظور فرضیههای زیر تدوین و در یک الگوی پژوهش تحلیل مسیر مورد بررسیی
و ارزیابی قرار گرفتند.
باورها و انگیزش دانشآموزان دبیرستانی ،بر پیشیرفت تحصییلی آنهیا در درس ریاضیی
تأثیر دارد.
عوامل نگرشی و انگیزشی مؤثر بر پیشرفت دانشآموزان در درس ریاضی را میتیوان در
یک مدل ساختاری ارائه داد.
عوامل فردی ،نسبت به عوامل خانوادگی و آموزشگاهی وارییانس بیشیتری از پیشیرفت
ریاضی را تبیین میکنند.
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

59

پژوهش در نظامهای آموزشی

عوامل خانوادگی ،نسبت به عوامل آموزشگاهی واریانس بیشتری از پیشیرفت ریاضیی را
تبیین میکنند.
عوامل آموزشگاهی ،بر پیشرفت دانشآموزان در درس ریاضی تأثیر دارند.
روش
با توجه به سؤالها ،فرضیهها و هدف تحقیق ،روش همبستگی از نوع پییشبینیی میورد
استفاده قرار گرفت .معادلۀ ساختاری نیز با استفاده از روابط ساختاری خطیی( 3لییزرل)8
محاسبه و تدوین شد.
هدف روش تحقیق همبستگی ،مطالعه حدود تغییرات یک ییا چنید متغییر بیا حیدود
تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است .تحقیقات پیشبینی سه نوع اطالعات را در اختییار
محقق قرار میدهند )3 :حدود یا دامنیهای کیه ییک رفتیار ییا ییک متغییر مییتوانید در
چارچوب آن پیشبینیی شیود )3 .اطالعیات الز ،بیرای تیدوین نظرییه در بیارۀ عوامیل
تعیینکننده یا همبسته با رفتار مورد مطالعه ،و  )1میدارکی دال بیر معتبیر بیودن قیدرت
پیشبینی آزمون یا آزمونهایی که با متغیرهای مالک همبسته هستند (دالور.)3143 ،
برای اجرای تحلیل مسیر از روش لیزرل استفاده میشود .لیزرل یک برنامه کام یوتری
بسیار پیچیده و انعطافپذیر است که میتوان به وسیله آن انواع مختلف روابط خطیی را
تحلیل و مطالعه کرد .با لیزرل میتوان روابط بین متغیر های پنهان 3با متغیرهای آشیکار6
و همچنین متغیرهای پنهان با متغیرهای پنهیان را مطالعیه کیرد .در ایین پیژوهش ،بیرای
تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از همبستگی تحلیل مسییر از روش لییزرل اسیتفاده
شد .برای آنکه متغیرهای پنهان و آشکار از هم متمایز باشند ،در بیان تصویری میدلهیا،
متغیرهای آشکار را با مربع یا مستطیل و متغیرهای پنهان را بیا داییره ییا لیوزی نمیایش
میدهند (کرلینجر.)3148 ،
جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشآموزان پسر سال دو ،دبیرستان ،رشیتههیای غییر ریاضیی
است که در سال تحصیلی  41ی  44در دبیرسیتآنهای دولتیی تهیران ثبیت نیا ،کیردهانید و
مشغول به تحصیل هستند .نمرۀ ریاضی سال اول دبیرستان هر دانشآموز همراه بیا نمیرهای
که از پرسشنامههای مربوط به باورهای انگیزشی نسبت به ریاضیات به دست آمیده اسیت،
به عنوان دادههای پژوهشی گردآوری شد.
ابزار اندازهگیری شامل سه پرسشنامه به شرح زیر است:
.3پرسشنامهای  13سؤالی عوامل فردی کیه از آزمیون  MSLQسیاخته پینتیریج و دی
3

3

1. Correlation
2. Prediction
3. linear structural relations
4. Lisrel
5. Unobserved variables
6. Observed variables
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گروت ( )3117اقتباس شده است ایکن (پاشا شریفی )3100؛
 .3پرسشنامۀ  17سؤالی که تأثیر روش آموزش بر نگرش و انگییزش دانیشآمیوزان را
اندازهگیری میکند؛
 .1پرسشنامه شیوۀ فرزندپروری باو ،ریند به عالوه پرسشهایی که به منظیور سینجش
تأثیر عوامل خانوادگی ساخته شد تا مبنای مصاحبه با والیدین قیرار گییرد و روی هیم
رفته  36سؤال دارد.
پایایی پرسشنامهها و همچنین خردهآزمونهای آنهیا بیه روش آلفیای کرونبیاخ محاسیبه
شد .عالوه بر این پایایی ،تمامی سؤالها کیه روی هیم رفتیه باورهیای انگیزشیی را میورد
سنجش قرار میدهند نیز محاسبه شد .مجموعۀ پرسشنامهها روی هم  44سیؤال دارنید کیه
باورهای انگیزشی دانشآموزان را نسبت به ریاضیات میسینجند .تمیامی پرسشینامههیا بیه
روش لیکرت 3درجهبندی شده است .در روش لیکیرت ،آزمیودنیهیا نظیر خیود در بیارۀ
هریک از مواد آزمون را به صورت پاسخهای «کامالز موافقم ،موافقم ،نظری نیدار ،،مخیالفم
و کامالز مخالفم» مشخص میکنند .برای نمرۀگذاری پاسخها در مورد اظهارنظرهیای مثبیت
به هر یک از پاسخهای «کامالز موافقم ،موافقم ،نظیری نیدار ،،مخیالفم ،کیامالز مخیالفم» بیه
ترتیب نمرههای  3 ،1 ،8 ،3و  3داده میشود .پس از آن ،مجموع نمرههای هر آزمیودنی در
مقیاس محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
پس از انتخاب تصادفی نمونه ،به مدارس ،کالسها به مدارس مورد نظر مراجعه شید
و با تشریح اهداف پژوهش و جلب همکاری و مشارکت آزمودنیها پرسشنامهها توزییع
و با نظارت محقق و به وسیلۀ دانیشآمیوزان تکمییل شید .بیه منظیور اطمینیان از طیرز
برداشت دانشآموزان و والدین از سؤالها و همچنین نقطهنظرات اصلی آنهیا نسیبت بیه
عوامل سه گانۀ مورد مطالعه ،از مشاهده و مصاحبه به عنوان روشهیای مکمیل اسیتفاده
شد .تا مواردی مانند کم توجهی یا عد ،درک صحیح پرسشها کنترل شود .بیرای پاسیخ
دادن به پرسشنامهها هیچ محدودیت زمانی در نظر گرفته نشد تا آزمیودنیهیا بتواننید بیا
فرصت مناسب به سؤالها پاسخ دهند.
یافتهها
به منظور تدوین مدلی برای پیشبینی پیشرفت تحصیلی بر اساس باورهای انگیزشی کیه
مبتنییی بییر عوامییل فییردی ،آموزشییگاهی و خییانوادگی فییرض شییده اسییت .نمونییهای از
دانشآموزان پایۀ دو ،متوسطه شهر تهران و والدین آنها ،پرسشنامههای مربوطه را تکمیل
کردند .دادههای جمعآوری شده پس از استخرا میورد تجزییه و تحلییل قیرار گرفیت.
مراحل دستیابی به اطالعات مورد نیاز ،توصیف آنها و آزمیون فرضییههیای پیژوهش بیه
1. Rensis Likert
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شرح زیر است:
در تحلیلهای پارامتری دربارۀ توزیع متغیرهای میورد انیدازهگییری در جامعیهای کیه
نمونه از آن انتخاب شده است ،پیشفرضهایی وجود دارد .یکی از این پییشفیرضهیا،
طبیعی بودن یا به هنجار بودن توزیع متغیرهاست .در صورت برقرار بودن این فرض ،هر
متغیر صرفنظر از دیگر متغیرها ،دارای توزیع طبیعی است.
برای آزمودن فرض طبیعی بودن متغیرهای مورد بررسی آزمون کولموگروف یی اسیمیرنوف3
انجا ،شد .نتایج آزمون  k.sنشان داد که توزیع نمرههای به دست آمده از اندازهگیری متغیرهیای
عوامل فردی طبیعی است.
جدول ( .)5نتایج آزمون کولموگروف ـ اسميرنوف برای طبيعی بودن
سه عامل فردی ،آموزشگاهی و خانوادگی
معيارها
تعداد آزمودنیها
میانگین
انحراف استاندارد
مقدار Z

عوامل فردی عوامل آموزشگاهی عوامل خانوادگی
337
16/61
33/113
3/317

337
18/73
37/838
3/184

337
41/13
31/071
7/176

نتایج آزمون  k.sنشان میدهد که توزیع نمرههیای بیه دسیت آمیده از انیدازهگییری
متغیرهای سهگانه (فردی ،آموزشگاهی و خانوادگی) طبیعی است.
یکی دیگر از مفروضههای تحلیل چند متغیری از جمله مدل تحلیل مسیر کیه در ایین
پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است ،فرض خطی بودن رابطیۀ مییان متغیرهیای میورد
مطالعه و همچنین همگنی واریانسهاست .به همین منظور رابطه میان متغیرهای موجیود
با استفاده از نمودار پراکنش متغیرها با خط رگرسیون و نمودار پیراکنش وییرایش شیده
باقیماندههای استانداردشده در مقابل مقادیر پییشبینییشیدۀ استانداردشیده و در نهاییت
ماتریس نمودار پراکنش بررسی شد.
شاخصهای مرکزی و پراکندگی نشان دادنید کیه در بیین متغیرهیای عوامیل فیردی
کوچکترین میانگین مربوط به متغیر اهیداف پیشیرفت ( )4/43و بیزرگتیرین مییانگین
مربوط به متغیر خودکارامدی تحصیلی ( )31/37است .همچنین کمترین انحیراف معییار
مربییوط بییه متغیییر ادراک کنتییرل ( )3/11و بیشییترین انحییراف معیییار مربییوط بییه متغیییر
خودکارامدی تحصیلی ( )0/84است .در بین متغیرهای هفیتگانیۀ عوامیل آموزشیگاهی
کوچکترین میانگین مربوط به متغیر اهداف و انتظارات ( )37/40و بزرگترین مییانگین
1. Kolmogorov - Smirnov
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مربوط به متغیر اشتیاق معلم ( )33/17است .همچنین کمترین انحراف معییار مربیوط بیه
متغیر احترا ،متقابل ( )1/387و بیشترین انحراف معیار نیز مربوط به متغیر اشیتیاق معلیم
( )8/333است .در بین متغیرهای عوامل خانوادگی کوچکترین میانگین مربوط به متغییر
نظارت والدین ( )36/67و بزرگتیرین مییانگین مربیوط بیه متغییر شییوۀ فرزنیدپروری
( )31/77است .همچنین کمترین انحراف معیار مربوط به متغیر کیفییت روابیط ()1/786
و بیشترین انحراف معیار مربوط به متغیر شیوۀ فرزندپروری ( )3/381است.
نتایج نشان داد که از بین سه عامل فردی ،آموزشگاهی وخیانوادگی عامیل خیانوادگی
کمترین میانگین و عامل فردی دارای بیشترین میانگن است .همچنین انحراف اسیتاندارد
عامل خانوادگی کمتر از دو عامل دیگر و انحیراف اسیتاندارد عامیل فیردی از دو عامیل
دیگر بیشتر بود.
جدول شماره  :7ماتریس همبستگی عوامل سه گانه
عوامل فردی
نمرۀ ریاضی

ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

7/431
7/777
337

عوامل
آموزشگاهی
-7/300
7/773
337

عوامل
خانوادگی
7/331
7/777
337

نتایج محاسبۀ ضریب همبستگی پیرسون با سطح معنیداری  7/73برای عوامل فردی،
آموزشگاهی و خانوادگی و نمیرۀ ریاضیی بیه شیرح زییر اسیت :بیین عوامیل فیردی و
خانوادگی ( ،)r= -7/831 ,p< 7/73عوامل فیردی و خیانوادگی(،)r=7/314 ,p< 7/73
عوامیییل فیییردی و نمیییرۀ ریاضیییی( ،)r=7/431 ,p< 7/73عوامیییل آموزشیییگاهی و
خییانوادگی( ،)r= -7/134 ,p< 7/73عوامییل آموزشییگاهی و نمییرۀ ریاضییی(,p< 7/73
 (r= -7/300و عوامل خانوادگی و نمرۀ ریاضی(.) r=7/331 ,p< 7/73
به منظور تدوین مدل پیشرفت ریاضی بر اساس عوامل فردی ،آموزشگاهی و خانوادگی
که روی هم رفته باورهای انگیزشیی نیا،گیذاری شیدهانید ،از روش تحلییل مسییر بیا بیه
کارگیری نر،افزار لیزرل استفاده شد .در مرحلۀ اول ،اثر هیر ییک از عوامیل سیه گانیه بیر
پیشرفت تحصیلی به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت تا عیواملی کیه بیه صیورت
مستقیم روی پیشرفت ریاضی تأثیر دارند ،مشخص شوند .مقادیر استانداردشده و مقیادیر ،t
در شکلهای زیر ارائه شده است .با توجه به اینکه مدل پیشنهادی محقق به وسیلۀ نر،افزار
لیزرل برازش نشد ،نمیتوان مدل مذکور را به صورت مورد انتظار ارائه داد ،اما با توجه بیه
اینکه تأثیرات هر یک از متغیرهای مربیوط بیه عوامیل فیردی ،آموزشیگاهی و خیانوادگی
معنیدار بود ،به طور کلی تأثیر عوامل یادشده بر پیشرفت ریاضی به صورت مدل زیر ارائه
شده است .این مدل به وسیلۀ نر،افزار لیزرل مورد تأیید قرار گرفته است.
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عوامل فردی
1.00
0.67
0.02

پیشرفت
تحصیلی

0.61

عوامل
آموزشگاهی

0.00

0.41
عوامل
خانوادگی

1.00

شكل ( .)5مقادیر استانداردشده مدل مسير نهایی پيشرفت ریاضی
بر اساس عوامل سه گانه
عوامل فردی

7.62

49.28
7.62

پیشرفت
تحصیلی

45.02
30.22

عوامل
آموزشگاهی

عوامل
خانوادگی

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

7.62

7.62
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همان طور که در مدل مسیر نهایی پیشرفت ریاضی بر اساس متغیرهای عوامل فیردی،
آموزشگاهی و خانوادگی مالحظه میشود .متغیرهای مربوط به هر یک از عوامل به طور
مستقیم بر پیشرفت ریاضی اثر دارند و روی هم رفتیه  14درصید از وارییانس پیشیرفت
ریاضی را تبیین میکنند .در بین عوامل سه گانه ،عوامل فردی نسبت به دو عامیل دیگیر
واریانس بیشری از پیشرفت ریاضی را تبیین میکنند .پیس از آن عوامیل آموزشیگاهی و
در درجۀ سو ،عوامل خانوادگی قرار دارد.
نمودار مقادیر شاخصهای اصالحشده نشان میدهد که در مدل مسیر نهیایی پیشیرفت
ریاضی تمامی مسیرها بررسی شدهاند و صحت تمامی مسیرها تأیید شده است.
در میدل مسییر نهیایی پیشییرفت ریاضیی بیر اسییاس عوامیل فیردی ،آموزشییگاهی و
خانوادگی ،به ترتیب بیشترین تأثیر را بر پیشرفت ریاضی نشان دادهاند .بدین شرح که:
متغیرهای عوامل فردی بر پیشرفت ریاضی (،)β = 7 .43 ، t = 49.26 ،p< 0.01
متغیرهای عوامل آموزشگاهی بر پیشرفت ریاضی (،)β = 0.31 ، t =83.73 ،p< 0.01
متغیرهای عوامل خانوادگی بر پیشرفت ریاضی(،)β = 7.84 ،t =17.33 ، t = ،p< 0.01
تأثیر کلی معنیداری دارند .بر اساس مدل مسیر تدوین شده نهایی  14درصد واریانس
پیشرفت ریاضی بر اساس سه عامل فردی ،آموزشگاهی و خانوادگی تبیین میشود
2
. R  7/14
بنابراین ،بر اساس مقادیر استانداردشیده مییتیوان گفیت ییک انحیراف معییار تغیییر
همزمان در عوامل فردی ،آموزشیگاهی و خیانوادگی بیه ترتییب موجیب  7/13 ،7/43و
 7/84انحراف معیار تغییر در پیشرفت ریاضی خواهد شد.
معادله پیشبینی پیشرفت ریاضی دانشآموزان بر اساس عوامل فردی ،آموزشیگاهی و
خانوادگی را میتوان به صورت زیر نوشت:
y  1   2  3 , R 2

(نمرۀ عوامل خانوادگی) ( + 7/83نمرۀ عوامل آموزشگاهی) + 7/63
(نمرۀ عوامل فردی)  = 7/60نمرۀ ریاضی

R2 

و 7/14

نتيجهگيری
نتایج آزمون فرضیۀ اول پژوهش نشان داد که  14درصد از پیشرفت ریاضی دانشآموزان
از عوامل فردی ،آموزشگاهی و خانوادگی تأثیر میپذیرد.
نتایج آزمون فرضیۀ اول همچنین نشان داد که میتوان بر اساس خطی بودن دادههیای
به دست آمده معادلهای برای پیشبینی پیشرفت ریاضی دانشآمیوزان بیر اسیاس عوامیل
سهگانه نوشت .طبق مقادیر استانداردشده این معادله ،عوامیل فیردی  60درصید ،عوامیل
آموزشگاهی  63درصد و عوامل خانوادگی  83درصد در پیشرفت ریاضی دانیشآمیوزان
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سهم دارند .برخی از یافتههایی که از پژوهشهای گذشته به دست آمده و بیا یافتیههیای
پژوهش حاضر همسویی دارند عبارتاند از :هیند ( )3778که بر باورهای دانیشآمیوزان
نسبت به دالیل موفقیتها و برداشت شخصی آنهیا از اهمییت ریاضییات متکیی اسیت.
هافمن )3776( 3که تأثیر والدین بر انگیزش دانشآموزان در پیشرفت تحصییلی را میورد
تأکید قرار میدهد و مارتین ( )3770که تأثیر مدرسه و خانواده در نگرش دانیشآمیوزان
نسبت به مدرسه و درس را مطرح میکند.
در آزمون فرضیۀ دو ،،نتایج نشان داد که مدل مورد نظر برازندگی الز ،را ندارد و بر
اساس یافتههای به دست آمده در این پژوهش نمیتوان پیشیرفت ریاضیی را بیر اسیاس
ترکیب سه عامل فردی ،آموزشگاهی و خانوادگی ،در ق لب مدل پیشینهادی ،پییشبینیی
کرد .البته حتی اگر مدل مورد نظر برازش هم داشیت ،تنهیا میدل و آخیرین میدل تلقیی
نمیشد .برای بررسی تأثیر این عوامل میتوان مدلهای بی شماری را مورد آزمیون قیرار
داد تا به یک مدل مطلوب دست یافیت .در ایین بیاره پیژوهشهیای بعیدی مییتواننید
مدلهای مختلفی را طراحی و مورد آزمون قرار دهند.
در بعضی مطالعات انجا،شده نیز مدل پیشنهادی مورد تأیید قرار نگرفته است .از جملیه
در مطالعهای که به وسیلۀ واری )3773( 3در کشورهای اروپای شرقی انجا ،شد ،متغیرهیای
مورد مطالعه وی در یک مدل عمومی معنیدار نبود ،اما در یک مدل فردی تیأثیر مسیتقیمی
بر پیشرفت ریاضی داشت .از مقایسۀ این یافتهها نشان میدهد نتیجه گرفت کیه تیأثیر ایین
متغیر در پیشبینی پیشرفت ریاضیات در کشورهای مختلف متفاوت است .بنابراین آزمیون
مدلهای مختلف ممکن است بتواند به تدوین یک مدل مطلوب بینجامد.
نتایج آزمون فرضیه سو ،نشان داد که عوامل فیردی ،نسیبت بیه عوامیل خیانوادگی و
آموزشگاهی واریانس بیشتری از پیشرفت ریاضی دانشآموزان را تبیین مییکننید و ایین
فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .نتایج به دست آمده برای متغیرهای عامل فردی بیه شیرح
زیر است :از بین متغیرهای عوامل فردی ،متغیر خودکارآمیدی تحصییلی بیشیترین تیأثیر
مستقیم را بر پیشرفت ریاضی داشت و پیس از آن بیه ترتییب ادراک شایسیتگی ،ادراک
کنترل ،اهداف پیشرفت ،اِسنادها و نگرش به مدرسه بر پیشرفت ریاضی تأثیر داشتند.
در این مورد که تأثیر عوامل فردی بر پیشرفت ریاضی نسیبت بیه عوامیل خیانوادگی و
آموزشگاهی بیشتر است ،میتوان به برخیی از تحقیقیات انجیا،شیده نظییر واری (،)3773
هیند ،)3778( ،شن 1و پدوال ،)3778( 8جانسن 3و ویلسون )3770( 6اشاره کرد .یافتههیای
این پژوهشها به طور کلی نشان می دهند کیه عامیل فیردی تیا حیدود زییادی مییتوانید
1 - Haffman,K.
2 Vari,P.
3- Shen, C.
4- Peddula, J.
5-Jhonson, W.A
6- Wilson, J.
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پیشرفت در درس ریاضی را پیشبینی کند .به عنوان مثال ،شن نشان داده است کیه از بیین
چهارده عامل پیشبینیکنندۀ پیشرفت ریاضیات ،آرزوی تحصییلی کیه مربیوط بیه عوامیل
فردی است ،بیشتر از همه پیشرفت ریاضی را پیشبینیی مییکیرد .در تحقیقیات وی ،ایین
عامل رابطۀ مثبت و معنیداری با پیشیرفت در درس ریاضییات داشیت« .جوشیوا» هیم بیا
بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت ریاضی در دانیشآمیوزان نیجرییه دریافتنید کیه نگیرش و
خودکارامدی که از جمله عوامل فردی محسوب میشوند ،مییتواننید پیشیرفت تحصییلی
دانشآموزان را پیشبینی کنند.
جانسن و ویلسون نیز به ایین نتیجیه رسییدند کیه برخیی ویژگییهیای فیردی از جملیه
کنجکاوی ،فعال و تالشگر بودن ،آغازگری رفتار و خلق اندیشهها ،یادگیری از تجربه و معنیا
بخشیدن به تجارب ،کارامدی در آنچیه بیرای فیرد ارزشیمند اسیت ،بیر پیشیرفت تحصییلی
دانشآموزان تأثیر معنییداری دارنید و چنانجیه یادگیرنیده در شیرایط آموزشیی و پرورشیی
مساعد قرار بگیرد این تواناییهای بالقوه شکوفا خواهند شد.
نتایج به دست آمده فرضیۀ چهار ،مبنی بیر اینکیه عوامیل خیانوادگی بیشیتر از عوامیل
آموزشگاهی بر پیشرفت ریاضی تأثیر دارند را تأیید نکردند .یافتهها نشان دادند کیه پیس از
عوامل فردی ،عوامل آموزشگاهی بیشترین تأثیر را بیر پیشیرفت ریاضیی دارنید .اگیر چیه
نتایج ،معنیدار بودن عامل خانوادگی بر پیشرفت ریاضی را نشیان داد ،امیا مقیدار اثیر ایین
عامل کمتر از عامل آموزشگاهی بود .از بین عوامل خانوادگی کیفیت روابط والدین ،شییوۀ
فرزند پروری ،نظارت والدین و انتظارات والدین به ترتیب بیشترین تا کمترین تیأثیر را بیر
پیشرفت ریاضی داشتند.
برخی از پژوهشهایی که بر نقیش تعییینکننیدهی عوامیل خیانوادگی تأکیید دارنید،
عبارتاند از :هیند ( ،)3778ماری جاری بانکس ،به نقل از وان دن بیروک 3و همکیاران
( ،)3771کوتسولیس و کمبیل ،)3773( 3اکیانر ،)3771( 1میارتین ( )3777و ابوالقاسیمی
( .)3108نتایج این پژوهشها عیواملی ماننید وضیعیت اقتصیادی و اجتمیاعی خیانواده،
برداشت والدین از ریاضیات ،نقش مادران ،اشیتغال میادران و تحصییالت والیدین را در
پیشرفت ریاضیات مؤثر میدانند.
نتایج آزمون فرضیۀ پنجم نشیان داد کیه نیه تنهیا عوامیل آموزشیگاهی ،بیر پیشیرفت
دانشآموزان در درس ریاضی تأثیر دارند بلکه میزان این تأثیر از عوامل خانوادگی بیشیتر
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
بیشترین تا کمترین تأثیر را بر پیشرفت ریاضی دارند.
1. Van den broke
2. Koutsoulis, M.K., & Campbell, J.R.
3. O’cannor-petruso, S. H
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برخی از پژوهشهایی که از یافتههای فرضیۀ پنجم حمایت مییکننید ،عبیارتانید از:
تحقیقیات یتکیین ( ،)3776اُکیانر( ،)3771پییپ 3و ونی  ،)3771( 3بوکیائرتز،)3773( 1
پینتییریچ و شییانک ،)3773( 8دسییی 3و همکییاران ()3116فوالدچنیی ( ،)3148واری
( ،)3773شانک ( ،)3141فتحی نیا ( )3143و سازمان آموزش و پرورش (.)3140
مجموعۀ این پژوهشها به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تأثیر عامیل آموزشیگاهی بیر
پیشرفت ریاضی تأکید دارند .برای مثیال ،یتکیین نشیان داد کیه تمیرینهیای کالسیی و
تکالیف درسی میتوانند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر بگذارند .تناسب تکیالیف بیا توانیایی
یادگیرنده موجب احساس رضایت او شوند زیرا برای دانشآموزان فرصیتهیایی بیرای
تجربۀ موفقیت فراهم میسازند .پینتریچ و شانک ،بر روشین بیودن و اختصاصیی بیودن
هدفهای درسی و سهلالوصول بودن این هدفها برای دانشآموزان تأکید دارنید ،زییرا
اعتقاد بر این است که وضوح و قابل دسیترس بیودن هیدفهیای درسیی آنهیا را بیرای
دانشآموز قابل مدیریتتر میسازد .روشن بودن اهداف درسی و دور از دسترس نبیودن
آنها بر خودکارامدی تحصیلی نیز تأثیر میگذارد و از این طریق ،تیأثیری غیرمسیتقیم بیر
پیشرفت ریاضی دارد.
در یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت باورهیای انگیزشیی تیأثیر بسییاری بیر پیشیرفت
ریاضی دارند تا حدی که اکثر فعالیتهای مربوط به یادگیری ریاضیات را شکل مییدهنید.
بنابراین ،به جای تأکید بر رفتار درس خواندن بیرای پیشیرفت بیشیتر در ریاضییات ،بهتیر
است باورهای دانشآموزان نسبت به فواید ریاضی و انطبیاق آن بیا موقعییتهیای واقعیی
زندگی را در نظر داشته باشیم ،زییرا خیانواده و مدرسیه در شیکلگییری نگیرش و خیود
تحصیلی دانشآموزان نقش تعیینکنندهای دارند .پیشینهاد مییشیود عالقیهمنیدان بیه ایین
موضوع نمونههایی از جمعیتهای متفاوت و از هر دو جنس را مورد مطالعیه قیرار دهنید
تا بتوان به یک مدل قابل اجراء دست یافت.

1. Pape, S. J
2. Wang, C
3. Boekaerts, M.
4. Pintrich, P.R., & Schunk, D.
5. Deci, E.
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