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 های روان سنجی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضیبررسی ویژگی

 1نوشین فرامرزپور

  2ابوالفضل رفیع پور 

 3چاریمسعود حسین
01/10/39تاریخ دریافت:   

10/00/39تاریخ پذیرش:   

 چکیده

آموزان در باورهای دانش، متغیرهای دیگری نیز مانند نشان داده است که عالوه بر هوش تحقیقات :زمینه

سنجی بنابراین، بررسی خصوصیات روان ،د ریاضی بر نحوهً عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنان موثر استمور

هدف این  :هدفحائز اهمیت است.  ،باورهای تحصیلی ریاضیمقیاس پر کاربرد از جمله ابزارهای 

رای ب (2112 ،فورگز)لدر و  ی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضیپژوهش بررسی کارایی نسخه بومی شده

باشد که این پرسشنامه بخشی از پرسشنامه نگرش ریاضی فنما و ایران میآموزشی استفاده در فرهنگ جامعه 

نفر  251عداد ای تد مرحلهای چنگیری خوشهاستفاده از نمونهبا  ،به این منظور :روش( است . 0390شرمن )

 ها:یافتهتحصیلی ریاضی پاسخ دادند.  مقیاس باورهایسواالت انتخاب و به  دبیرستان آموزان سوماز دانش

عامل را برای مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی تایید  سههای اصلی وجود نتایج تحلیل عاملی به روش مولفه

درصد از واریانس کل آزمون را تبیین  39/9عامل سوم  و 39/01، عامل دوم 09/21عامل اول کرد که 

باورهای تحصیلی ریاضی از همبستگی بین آن و نمرات آزمون . برای محاسبه اعتبار همگرای مقیاس نمود

 92/1آموزان استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین مقیاس و آزمون پایان ترم ریاضی دانش

پایایی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی با استفاده از ضریب . باشددار میمعنی p<110/1است که در سطح 

نتایج به دست آمده از بررسی  گیری:نتیجهباشد. قابل قبول و رضایت بخش می است که 09/1آلفا 

مقیاس مذکور در سنجش نشان دادند که تحصیلی ریاضی سنجی مقیاس باورهای  های روانشاخص

توان از آن در باشد و میمیکارایی الزم را دارا  دبیرستانآموزان دوره دانش باورهای تحصیلی ریاضی

  استفاده کرد.وزه آموزش ریاضی های حپژوهش

                                                 
 ان؛کرمباهنر شهید دانشگاه  آموزش ریاضی دکتریدانشجوی . 0

  Drafiepour@gmail.com)نویسنده مسئول(  ؛دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه آموزش ریاضیانشیار د. 2

   ؛دانشگاه شیراز گروه روان شناسی تربیتیدانشیار . 9
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آموزان دوره دبیرستان، مقیاس باورهای تحصیلی ، دانشاعتبار، پایایی :واژگان کلیدی

 . ریاضی

 مقدمه

شود هایی است که از خانواده شروع میتعلیم و تربیت در معنای وسیع خود شامل آموزش

خود شامل فرایند  خاصعنای یابد و در مها ادامه میرسانهو  دانشگاه ،و از طریق مدرسه

رسمی تحصیل است که به منظور سازگار کردن کودکان و نوجوانان با محیط اجتماعی و 

طی سه قرن  (.0999، 1کند )اسمیتمنتقل می هاسیاسی خود، سیستمی از باورها را به آن

آموزان در مورد های دانشگذشته برخی کشورها عالقمند به بررسی باورها و نگرش

، 3؛ موزاتی و آگنولی0331، 2ها با رفتارها شدند )مکلودیات و ارتباط باورها و نگرشریاض

، نقل شده از  2111، 6ویلکینز و ما؛ 0300، 5ویگفیلد و مسی0399، 4؛ فنما و شرمن2119

هایی را که در آموزش ریاضی بنابراین این افراد اثر عامل، (2119، 7لیو، کاسیم و تت لوک

ها و موثر دربردارنده باورها، نگرش کردند. عواملکردند، بررسیا مینقش مهمی را ایف

و این سه عنصر مرتبط با موفقیت  و آموزان نسبت به ریاضی داشتنداحساساتی بود که دانش

 با .(2113 ،8مب و اسچلوگلمناز شده نقل ، 0332 ،مکلود) ریاضی بودندعملکرد در 

 بر هنوز اند،داشته توجه  "باورها" به  شایانی تتحقیقا اخیر یدهه چند در اینکه وجود

به نقل از  ،0332) 9تامپسون ندارد؛ وجود نظری اتفاق محققان میان در آن، سر تعریف

شخصی به عنوان تصورات  ،ی ریاضیباورهاروی تعریف که  کندمیبیان  (2111 ،10قوش

  ومی وجود دارد.ریاضی توافق عمو یادگیری در مورد طبیعت ریاضیات و نیز یاددهی 

                                                 
1. Smith 

2 . Mcleod 

3. Muzzatti & Agnoli 

4. Sherman & Fennema 

5. Wigfield & Meece 

6. Wilkins & Ma 

7. Liau, Kassim & Tet Loke 

8. Maab & Schloglmann, 

9. Thompson 

10. Ghosh 
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اظهار کرد که باورها از سه مولفه اساسی  (2113از مب و اسچلوگلمن به نقل  ،0301) 1دینه

تشکیل  4و جنبه فکری ایجاد شدنی 3، جنبه فکری رسمی2به نام جنبه فکری متداول یا سنتی

 رهاباو میان یدرستی، رابطه یعنی عامل باورها تعریف مشترک هایویژگی به اگر اند.شده

 نگاه کنیم ارزشی الزامات عنوان به باورهاو  ناآگاهانه مقابل در آگاهانه باورهای رفتار، و

 واقع در که است ذهنی کیفیتی باور،به عبارت دیگر  ؛دکنپیدا می ترروشن یمفهومباور 

 متفاوتی باورهای دیگران که بدانند افراد هرچند پذیرد،می را آن حقیقت عنوان به فرد

 واقعاً دانش چراکه است، دانش و باور کلیدی میان هایتفاوت از یکی نکته ینا .دارند

این مطلب  رفتار و باورها میان یرابطه .باشد درست برونی هایمصداق از برخی در باید

 تعیین عنوان را به باورها است، شده پیشنهاد باور برای که تعاریفی بیشترکند که را بیان می

 آگاهانه باورهای هم افراد که اندعقیده این بر بعضی .دانندمی افراد لعم و فکر یکننده

 (.2110، 5بورگ) ناآگاهانه هم و دارند

اهمیت باورها برای یاددهی و یادگیری ریاضیات به طور وسیعی در میان آموزشگران 

ریاضی به رسمیت شناخته شده است به طوری که مطالعات بسیاری روی نقش باورها در 

 باورهای (.2119، 7؛ فیلیپ0303، 6هی و یادگیری ریاضی تاکید کردند )ریچاردسونیادد

 یادگیری در آن مرکزی نقش و شناسایی اساسی هایجنبه از یکی عنوان به آموزاندانش

 و 8)پهکنن ه استشد تایید ریاضی آموزشگر چندین توسط بارها و بارها ریاضی، موفق

آموزان تا حدی تحت تاثیر باورهای معلم در ی دانشباورهای ریاضاین . (0330، 9تُرنر

آموزان )ویلر و محیط یادگیری دانش (،2101، 10مورد ریاضی )دپیپ، کرت و ورشافل

                                                 
1. Dionne 

2. Traditional Perspective  

3. Formalist Perspective  

4. Constructivist Perspective 

5. Borg 

6. Richardson 

7. Philipp 

8. Pehkonen 

9. Torner 

10. Depaepe, Corte and Verschaffel 
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های دیگران و ایمانی که محیط خانواده، مدرسه، اجتماع، صحبت(، 2113، 1مونتگمری

ترنر، یاری از جمله تحقیقات بس (.0305 ،2تگ)ها می باشندآنان به توانایی خود دارند، 

گرالد، یاکو، روبرت، لیزا و ؛ (2100) و ورشافل 6، کلمن5کسابا؛(2100) 4و پپین 3رسکن

ن زمینه و به عنوا ی ریاضیباورهانشان دادند که  (2113) 8کالجو و ویالو  (0121) 7وینر

آموزان و و پیوستگی آشکاری بین عملکرد دانش اساس عملکرد در ریاضی هستند

  .بودآنان باورهای 

آموزان با تکالیف دانش در بیشتر مواقع مشکالتکه  د( بیان کر3303) 9کیولیک

ای و به باورهای نادرست آنان در مورد طبیعت ریاضی، تکالیف ریاضیات مدرسه، ریاضی

 اضی وقتی کهمثال عملکرد دختران روی تکالیف ری مرتبط است.رفتارهای ریاضی آنان 

تر ینکه پسران در ریاضی بهتر از دختران هستند را داشتند، ضعیفباورهای منفی از قبیل ا

برای به دست آوردن یک نمره  ،فشارهای زیادهمچنین  .(2119، 10بود )مارتین و دیزرت

نگرش های منفی نسبت به یادگیری ریاضی در بسیاری از دانش آموزان  قابل قبول منجر به

، نقل شده از لیو، کاسیم و تت 2112 ،11اشد )مارزیتدر برخی از مناطق از جمله مالزی 

در فنما و شرمن  12(. به همین منظور روایی و پایایی مقیاس نگرش ریاضی2119لوک، 

 " حوزه جنسیتیریاضیات به عنوان  "ابزار جدید ،  نوعدو و  ای از مالزی مطالعه شدمنطقه

فنما  ریاضی مقیاس نگرشبه جای  "یا باورهای تحصیلی ریاضی و چه کسی ریاضیات"و 

که  بود آموزانگیری این باور دانشاندازه ،هدف هر دو ابزار که و شرمن توسعه داده شد

ها از بررسی روایی و پایایی این مقیاسهای حاصل یافته، استریاضی یک حوزه جنسیتی 

                                                 
1. Wheeler & Montgomery 

2. Hackett 

3. Roesken 

4. Pepin  

5. Csaba 

6. Kelemen 

7. Gerald, Yakov, Roberta, Lisa & Warner 

8. Callejo & Vila  

9  . Kulik 

10. Martinot & Désert 

11. Marzita 

12. MAS 
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در سنجش باورهای جنسیتی ریاضی و باورهای مربوط از کارایی و اعتبار این ابزارها نشان 

های گزارش شده در کشورهای این پژوهش با یافته هاییافته و ادگیری ریاضی بودندبه ی

سنگاپور، سوئد، یونان و ایاالت متحده آمریکا  آموزان دبیرستانی،روی دانش استرالیا

توضیحات مربوط به نحوه ساختن این دو ابزار  (.2112، 1 فورگزر و شتند )لدهمخوانی دا

 ( آمده است.2112در مقاله لدر و فورگز )

پرداختن به باورهای ریاضی مخصوصا شناسایی باورهای نادرست ریاضی از بنابراین 

آموزان در با شناسایی باورهای منفی دانش های متفاوت و متعددی حائز اهمیت است.جنبه

تری جو مناسبتوانند در جهت کاهش یا رفع آنان تالش کنند و معلمان می ،مورد ریاضی

ریاضی که در بین دانشجویان منفی باورهای این برخی از  .س درس برقرار سازندرا در کال

کند و باعث وجود دارد نقش مهمی را به عنوان مانع پیشرفت آنان بازی می آموزانو دانش

از جمله شود که برخی از آنان به این واحد درسی کمتر توجه کنند. دالیل متعددی می

های والدین و معلمان، محیط مدرسه، اعتماد به ها و تشویقهای منفی، رفتارداشتن سرمشق

. در نهایت تمامی اینها منجر توان برای این نقصان در بین دانشجویان مطرح کردرا مینفس 

تواند در دراز مدت صدمات شود که میآموزان میبه باورهای منفی و نادرست در دانش

بنابراین از یک سو نبود ابزار . رد آوردآوری واجبران ناپذیری را به توسعه علم و فن

های داخل کشور و همچنین گیری باورهای ریاضی در پژوهشمناسب جهت اندازه

داده در این مورد در کشور ما و از سوی دیگر های تجربی و مبتنی بر نپرداختن به پژوهش

 که برای سنجش باورهای( 2112) فورگزلدر و رآمدی مقیاس طراحی شده توسط کا

های مختلف به کار گرفته ریاضی در کشورهای مختلف از جمله استرالیا، سوئد و پژوهش

محور در این زمینه باشد. های داده تواند مبین اهمیت ورود به حوزه پژوهششده است، می

ریاضی تحصیلی بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی مقیاس باورهای 

 ایرانی انجام گرفت.  بومیرهنگ در ف( 2112) فورگزلدر و 

                                                 
1. Leder and Forgasz 
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 روش

سال دوم و سوم  )پسر و دختر(آموزان دانشکلیه پژوهش حاضر شامل آماری ی جامعه

مشغول به  30-32سال که در  است شهرستان جیرفترشته ریاضی و تجربی دبیرستان، 

نفر پسر  025نفر دختر و  025نفر شامل  251ای مشتمل بر نمونهاز این جامعه . تحصیل بودند

روش انتخاب انتخاب شد. ای ای چند مرحلهگیری تصادفی خوشها استفاده از روش نمونهب

 0به این صورت بود که ابتدا لیستی از تمام مدارس تهیه شد و سپس از بین این مدارس 

به طور تصادفی انتخاب شدند. سپس از هر  مدرسه دخترانه( 1مدرسه پسرانه و  1مدرسه )

تکمیل و آموزان آن کالس ها توسط دانشس انتخاب شد و پرسشنامهمدرسه یک کال

 آوری شدند.جمع

 پژوهشابزار 

توسط  2112در سال که در پیوست آورده شده است، ریاضی تحصیلی مقیاس باورهای 

این مقیاس به صورت انفرادی و . بودگویه  91دارای اولیه مقیاس ساخته شد.  فورگزلدر و 

(، هم دختران و هم پسران 2، احتماال پسران )(0قطعا پسران)ای از درجه 5بر اساس طیف 

مقیاس مورد نظر ابتدا به  گذاری شد.نمره( 5قطعا دختران) و (1(، احتماال دختران )9)

به انگلیسی برگردانده شد و چند متخصص زبان انگلیسی فارسی ترجمه شد و سپس با نظر 

های نظر گردید و بر این اساس ویرایشلیسی اظهارپیرامون انطباق محتوای متن فارسی و انگ

 آموزش نفر از استادان 1ی مقیاس توسط محتوایی و ادبی به عمل آمد. متن فارسی شده

های آن صحه توایی گویهریاضی مورد مطالعه قرار گرفت که بر صحت ترجمه و روایی مح

شرایط و فرهنگ ایرانی  به دلیل سازگار نبودن با 90و  91، 29 هایگویه و .گذاشته شد

 حذف گردیدند. 

 روش اجرای پژوهش 

های مورد کند که نمونه سوالبا توجه به اینکه روایی محتوایی به این مطلب اشاره می

متن فارسی ، حتوا یا موضوع مورد نظر هستندحد معرف ممون تا چه استفاده در یک آز

 د مطالعه قرار گرفت که برنفر از استادان آموزش ریاضی مور 1ی مقیاس توسط شده
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ضمن بررسی روایی  .های آن صحه گذاشته شدصحت ترجمه و روایی محتوایی گویه

به دلیل  29محتوایی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی توسط اساتید آموزش ریاضی، گویه 

به  90ها حذف گردید، همچنین گویه رایج نبودن در جامعه مورد نظر از مجموعه گویه

-شدند، حذف شد. از بین گویههای درس به صورت مختلط تشکیل نمیکالس دلیل اینکه

به با نظر اساتید آموزش ریاضی حذف گردید و  91به علت مشابهت گویه  01و  91های 

در در پرسشنامه استفاده شده است.  20به علت مبهم بودن گویه  23و  20های جای گویه

هایی که طی حقق ضمن حضور در کالس. مگویه از این مقیاس باقی ماند 20نهایت 

های مختصر و کلی پیرامون پژوهش ارائه کرد پژوهش در نمونه قرار گرفته بودند، توضیح

توانند در پژوهش شرکت نکنند، آگاه کرد. سپس و افراد را از حق خود مبنی بر اینکه می

وجه به محدودیت آموزان توزیع شدند و از آنان خواسته شد بدون تها بین دانشپرسشنامه

 ها را تکمیل کنند. زمانی پرسشنامه

 تجزیه و تحلیلهای روش

میانگین و انحراف معیار و از ها و رسیدن به اهداف پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شد. سازی )تعیین روایی، تحلیل عاملی و پایایی(های متعارف آزمونروش

 هایافته

سازه بیشتر از روایی محتوایی و روایی  رواییتحصیلی ریاضی:  سازه مقیاس باورهای روایی

سازه است که نمرات  رواییبینی جنبه نظری دارد. یک آزمون در صورتی دارای پیش

، 0391 ،1های نظریه مورد نظر مربوط باشند )کرانباخهحاصل از اجرای آن به مفاهیم یا سازه

در پژوهش حاضر برای تعیین . (0932 ایی،نجفی، رضایی، دبیری و رض ،دالورنقل شده از 

 3و اعتبار همگرا 2سازه مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی از روش تحلیل عاملی روایی

                                                 
1. Cronbach 

2. factor analysis 

3. convergent validity 
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و  (KMO) 1پیش از اجرای تحلیل عاملی شاخص کفایت نمونه برداری استفاده شده است.

 (.0محاسبه گردید )جدول  2مقدار شاخص کرویت بارتلت

 (و شاخص کرویت بارتلتKMOایت نمونه برداری ). مقادیر شاخص کف1جدول 

 کل دختران پسران هاشاخص

 KMO 915/1 903/1 005/1مقدار 

 01/0512 910/959 915/959 کرویت بارتلتدار آزمون مق

 290 290 290 درجات آزادی

 1110/1 1110/1 1110/1 داریسطح معنی

مقدار باشد. می 903/1 دختران و برای 915/1 پسران، برای  KMOدر این تحلیل مقدار 

و ضریب آزمون کرویت بارتلت برابر با  005/1کنندگان برای کل شرکت KMOضریب 

گیری و ماتریس دار و حاکی از کفایت نمونهمعنی 1110/1 بود که در سطح 01/0512

ها برای انجام تحلیل عاملی بود. برای تعیین اینکه مقیاس باورهای تحصیلی همبستگی گویه

نسبت واریانس  -2ارزش ویژه،  -0های ریاضی از چند عامل تشکیل شده است، شاخص

مورد توجه قرار  3دارهای ویژه یا طرح شیبارزش نمودار -9 تبیین شده توسط هر عامل و

با عامل  سهدهد، های ویژه را نشان میبر پایه آزمون اسکری که نمودار ارزش گرفت.

 .تحلیل عاملی آورده شده استنتایج  2در جدول  د.ارزش بزرگتر از یک به دست آم

 . نتایج تحلیل عوامل پرسشنامه باورهای تحصیلی ریاضی2جدول 

 9عامل  2عامل  0عامل  عوامل اصلی

 31/0 09/2 01/1 ارزش ویژه هر عامل

 39/9 39/01 09/21 درصد واریانس تبیینی توسط هر عامل

 ضریب عاملی هاگویه

 90/1 0گویه شماره 

  
 92/1 2گویه شماره 

 91/1 9گویه شماره 

 91/1 1گویه شماره 

                                                 
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 

2. Bartlett's Test of Sphericity 

3. scree  
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 51/1 0گویه شماره 

 03/1 9گویه شماره 

 00/1 0گویه شماره 

 19/1 09گویه شماره 

 03/1 01گویه شماره 

 12/1 03گویه شماره 

 50/1 21گویه شماره 

 12/1 29گویه شماره 

 00/1 21گویه شماره 

 13/1 25گویه شماره 

 01گویه شماره 

 

90/1 

 99/1 00گویه شماره 

 53/1 02گویه شماره 

 53/1 05گویه شماره 

 00/1 09گویه شماره 

 50/1 00گویه شماره 

 5گویه شماره 

 

09/1 

 99/1 3گویه شماره 

 51/1 20گویه شماره 

مشتمل بر  48/8 یویژه ارزششود عامل اول با یمالحظه م 2همانگونه که در جدول 

 در نوسان است. دومین عامل با 92/1تا  91/1ها از ی بار عاملی گویهگویه بود که دامنه 01

ها رقم زد. را برای گویه 99/1تا 50/1گویه، بار عاملی از  0و تعداد  09/2ی ویژه ارزش

ها از بود که بار عاملی در این گویهگویه  9مشتمل بر  31/0ی ویژه ارزشعامل سوم با 

به دلیل پایین بودن بار عاملی  20و  22، 00های گویهضمنا باشد. متغیر می 99/1تا  51/1

 گویه باقی ماند. 29گویه  20حذف شدند. در نهایت از مجموع 

 فورگزلدر و  همگرای مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی رواییبه منظور بررسی 

آموزان پایان ترم درس ریاضی دانشریاضی آزمون نمرات آن با همبستگی  ،(2112)

محاسبه گردید. زیرا  شود،که به صورت هماهنگ برگزار می شرکت کننده در پژوهش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1311، بهار 11شماره  ،ششملنامه اندازه گیری تربیتی، دوره / فص 112

 

اند که بین باورهای ( نشان داده2110) 1نیتحقیات انجام شده از جمله ملیسین و لوت

 داری وجود دارد.ی معنیآموزان و عملکرد ریاضی آنان همبستگتحصیلی ریاضی دانش

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میزان همبستگی بین نمرات پرسشنامه و 

  باشد.دار میمعنی p<110/1 است که در سطح 92/1 آموزانآزمون پایان ترم دانش

مقیاس باورهای  2پایایی :(2112) فورگزلدر و  مقیاس باورهای تحصیلی ریاضیپایایی 

شد. مقادیر ضرایب آلفای  محاسهاز روش آلفای کرونباخ ضی با استفاده تحصیلی ریا

 آورده شده است. 9تمامی عوامل در جدول کرونباخ برای 

 . ضریب آلفا برای مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی9جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ عوامل

 00/1 0عامل 

 92/1 2عامل 

 09/1 9عامل 

 09/1 کل

گویه، برابر با  01عامل اول با مقادیر ضرایب آلفای کرونباخ برای با توجه به جدول باال 

گویه، برابر با  9؛ برای عامل سوم با 92/1گویه، برابر با  0؛ برای عامل دوم با 00/1

شد که حاکی از پایایی قابل قبول  09/1یاس برابر با قحاصل شد. به طور کلی پایایی م09/1

 ای تحصیلی ریاضی است.مقیاس باوره

مستقل دو گروه  tاز آزمون  باورهای تحصیلی ریاضی پسران و دختران مقایسهبه منظور 

 آورده شده است.  9. خالصه نتایج این تحلیل در جدول استفاده شد

 ی عملکرد دختران و پسران در مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی. مقایسه3جدول

 t Pمقدار  حراف معیاران میانگین تعداد هاگروه متغیر

باورهای تحصیلی 

 ریاضی

  56.11 21.56 025 پسران

4.99 

 

 .55.1 14..1 025 دختران 5.....

                                                 
1  . Meelissen & Luyten 

2. reliability  
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 استباورهای تحصیلی ریاضی پسران بیشتر از دختران دهد که نشان می 9نتایج جدول 

(1110/1>p ،11/3 =tو به این ترتیب پسران باورهای ریاضی قوی )ران تری نسبت به دخت

 دارند.

 بحث و نتیجه گیری

مقیاس باورهای فارسی  نسخهسنجی بررسی خصوصیات روانبا هدف پژوهش حاضر 

بر پایه  د.انجام ش دبیرستانآموزان دوره بر روی دانش( 2112) لنتحصیلی ریاضی لدر و ه

های بدست آمده مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی یک ابزار قابل اعتماد و مناسب یافته

 است. دبیرستانآموزان دوره بررسی و سنجش باورهای تحصیلی ریاضی دانش برای

سازه مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی از روش تحلیل عاملی و  رواییبرای تعیین 

همگرا استفاده شد. پیش از اجرای تحلیل عاملی شاخص کفایت نمونه برداری  روایی

(KMO)  نتایج نشان داد که مقدار و مقدار شاخص کرویت بارتلت محاسبه گردید و

KMO باشد. می 903/1و برای زنان  915/1، برای مردان 005/1 کنندگانبرای کل شرکت

کنندگان، مردان و زنان در مقدار مشخصه آزمون کرویت بارتلت نیز برای کل شرکت

بدین ترتیب عالوه بر کفایت نمونه برداری، اجرای تحلیل  دار بود.معنی >1110/1P  سطح

 مقیاس لی بر پایه ماتریس مورد مطالعه قابل توجیه بود. برای تعیین اینکه عام

های ارزش ویژه، باورهای تحصیلی ریاضی از چند عامل تشکیل شده است، شاخص

دار مورد های ویژه یا طرح شیبنسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل و نمودار ارزش

 سهدهد، های ویژه را نشان مینمودار ارزشبر پایه آزمون اسکری که  توجه قرار گرفت.

 و 39/01، عامل دوم 09/21 عامل با ارزش ویژه بزرگتر از یک به دست آمد که عامل اول

با نتایج لدر و نیز ، این یافته کننددرصد از واریانس کل آزمون را تبیین می 39/9عامل سوم 

های تحلیل با توجه به یافتهدارد. عاملی بودن پرسشنامه همخوانی سه ( مبنی بر 2112فورگز )

به دلیل پایین بودن بار عاملی از مقیاس باورهای تحصیلی  20و  22 ،00 هایعاملی، گویه

 ریاضی حذف شدند.

بین نمرات پرسشنامه و نمرات  ،همگرای مقیاس باورهای تحصیلی رواییبرای محاسبه 

که به صورت هماهنگ در ه در نمونکننده آموزان شرکتدانشریاضی پایان ترم آزمون 
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نتایج نشان داد که میزان  گرفته شد. پیرسون همبستگی شودسطح استان برگزار می

معنی دار به  >P /1110است که در سطح  92/1همبستگی بین نمرات پرسشنامه و آزمون 

دهد که مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی برای دست آمد. بنابراین، نتایج حاصله نشان می

 یک ابزار روا است. آموزانباورهای مثبت یا منفی دانش شناسایی

گیری از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه هپایایی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی با بهر

است که در حد مطلوب و رضایت  09/1شد. نتایج نشان داد که پایایی کلی مقیاس برابر با 

 باشد. بخش می

دو گروه مستقل  tضی پسران و دختران از آزمون به منظور مقایسه باورهای تحصیلی ریا

 استفاده شد و نتایج نشان داد که باورهای ریاضی پسران بیشتر از دختران است.

توان چنین استنباط کرد که مقیاس باورهای می به طور کلی از نتایج پژوهش حاضر

دوره  زانآموتحصیلی ریاضی یک ابزار مناسب و قابل اعتماد برای سنجش باورهای دانش

، لدر و  فورگز( در استرالیا؛ 2112) فورگزهای لدر و یافته نتیجه باکه این  باشدمی دبیرستان

( در ایاالت متحده 2111) 2و کلوسترمن فورگز( در کشور سنگاپور؛ لدر، 2110) 1کور

و  4ارد )لدر، برندل( در یونان همخوانی د2110) 3و بارکتس فورگزلدر، و  آمریکا

(، لدر، 0333) 6لی از جمله . همچنین با توجه به اینکه تحقیقات بسیاری(2119، 5نیستروم

آموزان نقش ند که باورهای دانشنشان داد (2101) 7( و کیمپان2119نیستروم و برندل )

توان در جهت تغییر باورهای مهمی در عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنان دارند و اینکه می

و تالش  جهت شناسایی باوره از این مقیاس استفاد ،را برداشتهایی آموزان گاممنفی دانش

شود. همچنین پیشنهاد میو والدین  آموزان، معلمانبه دانشدر جهت اصالح باورهای منفی 

نشان  (2101) 8پنینا، کلین، ایسدر و اسمیچ حکاک از جملهتحقیقاتی با توجه به اینکه 

                                                 
1. Kaur 

2. Kloosterman 

3. Barkatsas 

4. Brandell 

5. Nystrom 

6. Li 

7. Cimpian 

8. Pnina, Klein, Esther & SimchaHakak 
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اند، مورد ریاضی باورهایی را نشان دادهاند که کودکان در پیش دبستانی هم در داده

گردد مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی برای دوره پیش دبستانی و دبستان پیشنهاد می

 رواسازی و پایایی سنجی شود.

های میدانی و توان به فقدان اطالعات مبتنی بر دادههای پژوهش حاضر میاز محدودیت

. این باور اشاره کردای مردانه است، ی حوزهحاکم بودن این باور غلط بر جامعه که ریاض

همچنین  آموزان را در پاسخ دادن به پرسشنامه تحت تاثیر قرار داده بود.های دانشپاسخ

آموزان راهنمایی بود که این امر تعمیم نتایج به سایر جامعه پژوهش حاضر محدود به دانش

ها تاثیر سایر سازهگردد تا در آینده می کند. در پایان پیشنهادها را با احتیاط همراه میگروه

تا از این طریق بتوان عواملی را  ... بر باورهای تحصیلی بررسی گردد از جمله اضطراب و

شود را شناسایی و در جهت کاهش یا رفع آنان تالش که موجب ایجاد باورهای منفی می

تن توجه اشرود انجام پژوهش حاضر گامی کوچک در جهت معطوف دامید می گردد.

 پژوهشگران این حوزه باشد.

 منابع

. مشهد، انتشارات آستتان  آموزش و پرورش. ترجمه سعید بهشتی اسمیت، فیلیپ جی. فلسفه

 .0999قدس رضوی، چاپ دوم، 

دالور، علی،؛ نجفی، محمود؛ رضایی، علی محمد؛ دبیتری، ستولماز؛ رضتایی، نتور محمتد.      

دی عمومی در کارکنان دانشگاه. سنجی مقیاس خودکارآم. خصوصیات روان0932

 .32، سال چهارم، تابستان 02گیری تربیتی شماره فصلنامه اندازه
Borg, M. (2001). Teacher's beliefs. ELT journal. Volume 55/2. Oxford 

University Press. 186-188. 

Brandel, G., Leader, G., Nystrom, P .(2007). gender and mathematics: resent 

development from a Swedish perspective. 235- 248 

Callejo, M., Vila , A. (2009). Approach to mathematical problem solving 

and students’ belief systems: two case studies. Education Study Math, 

72:111–126. DOI 10.1007/s10649-009-9195-z 

Cimpian, A. (2010). The impact of generic language about ability on 

children’s achievement motivation. Developmental Psychology, 

46,1333–1340. doi:10.1037/a0019665. 

Csı´kos, C., Kelemen, R., Verschaffel, L. (2011). Fifth-grade students’ 

approaches to and beliefs of mathematics word problem solving: a 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1311، بهار 11شماره  ،ششملنامه اندازه گیری تربیتی، دوره / فص 111

 

large sample Hungarian study. ZDM Mathematics Education, 43:561–

571. DOI 10.1007/s11858-011-0308-7 

Depaepe, F., Corte, E.,  Verschaffel, L. (2010). Teachers’ metacognitive and 

heuristic approaches to word problem solving: analysis and impact on 

students’ beliefs and performance. ZDM Mathematics Education 

(2010) 42:205–218. DOI 10.1007/s11858-009-0221-5 

Gerald A., Yakov, G., Roberta, E., Lisa. S & Warner, B. (2011). Beliefs and 

engagement structures: behind the affective dimension of 

mathematical learning. ZDM Mathematics Education 43:547–560 

DOI 10.1007/s11858-011-0348-z 

Ghosh, S. (2004). Teachers beliefs on gender differences in mathematics 

education. 12 – 25 

Hackett, G. (1985). The role of mathematics self-efficacy in the choice of 

math related majors of colleges woman and men: path analysis. 

Journal of Counseling Psychology. 32, 47-56 

Kulik, I. (1999). “Marital power relation, resource and gender role ideology: 

multivariate model for assessing effects”, Journal of Comparative 

Family Studies, spring. Vol. 30, Issue, 2, p p: 189- 207 

Leder, G., Forgasz, H. (2002). Two New instruments To Paper Attitudes 

about Gender and Mathematics. 28p. 1- 28 

Li, Q. (1999). Teachers’ beliefs and gender differences in mathematics: A 

review. Educational Research, 41(1), 63–76. 

Liau, A., Kassim, M., Tet Loke, M. (2007). Reliability and Validity of a 

Malay Translation of the Fennema-Sherman Mathematics Attitudes 

Scales. The Mathematics Educator. Vol. 10, No.2, 71-84 

Maab, J., Schloglmann, W. (2009). Beliefs and Attitudes in Mathematics 

Education. Sense Publishers. 59- 74 

Martinot, D., Désert, M. (2007). Awareness of a gender stereotype, personal 

beliefs and self-perceptions regarding math ability: when boys do not 

surpass girls. Psychology Education, 10:455–471 DOI 

10.1007/s11218-007-9028-9 

Meelissen, M., Luyten, H. (2008). The Dutch gender gap in mathematics: 

Small for achievement, substantial for beliefs and attitudes. journal 

homepage. 34: 82–93. doi:10.1016/j.stueduc.2008.04.004 

Pehkonen, E., & Torner, G. (1996). Mathematical beliefs and different 

aspects of their meaning. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 

28, 101-108. 

Philipp, R. A. (2007). Mathematics teachers’ beliefs and affect. In F. K. 

Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching 

and learning: a project of the National Council of Teachers of 

Mathematics (pp. 157–224).  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 117ی ... / اضیر یلیتحص یباورها اسیمق یروان سنج هاییژگیو یبررس

 

Klein, P. S., Adi-Japha, E., & Hakak-Beizri, S. (2010). Mathematical 

thinking of kindergarten boys and girls: similar achievement, different 

contributing processes. Education Study Math, 73:233–246 

Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. 

In J. Sikula (Ed.), Handbook of research on teacher education (Second 

edition ed., pp. 102–119). New York: Macmillan. 

Roesken, B., Pepin, B & Toerner, G. (2011). Beliefs and beyond: affect and 

the teaching and learning of mathematics. ZDM Mathematics 

Education, 43:451–455. DOI 10.1007/s11858-011-0354-1 

Wheeler, D., Montgomery, D. (2009). Community college students’ views 

on learning mathematics in terms of their epistemological beliefs: a Q 

method study. Education Study Math (2009) 72:289–306. DOI 

10.1007/s10649-009-9192-2 

 پیوست

 آموز گرامی؛دانش

خانوادگی اختیاری است. این برگه برای انجام یک تحقیق علمی است؛ نوشتن نام و نام

شود. ماند و فقط به منظور پژوهش استفاده میه صورت محرمانه باقی میهای شما بپاسخ

های شما تأثیری در نمرة شما ندارد. نظر شما هیچ پاسخ درست و غلطی وجود ندارد. پاسخ

گذارید و به هر چه باشد برای ما ارزشمند است. از این که وقت خود را در اختیار ما می

 یم. دهید؛ متشکرمی همة موارد پاسخ

 0قطعاً پسران= 2احتماالً پسران= 9هم پسران، هم دختران= 1احتماالً دختران= 5قطعاً دختران= 

 ،فقط به دور یکی از اعداد روبروی هر عبارت**لطفاً هر عبارت را بخوانید و با توجه به راهنمای باال 

 دایرة کوچکی بکشید**

 های شماپاسخ هاعبارت ردیف

 0 2 9 1 5 های استخدام احتیاج دارند.ندن زندگی و فرصتبه ریاضی برای گذرا 0

 0 2 9 1 5 مسائل سخت ریاضی را دوست دارند. 2

 0 2 9 1 5 فهمند.ریاضی را راحت می 9

 0 2 9 1 5 کنند ریاضی برای زندگی آینده مهم است.فکر می 1

 0 2 9 1 5 شوند.اگر ریاضی را خوب یاد نگیرند، ناراحت می 5

 0 2 9 1 5 ه دارند که ریاضی را به عنوان رشته تحصیلی انتخاب کنند.عالق 0

 0 2 9 1 5 به ریاضی عالقه دارند. 9
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 0 2 9 1 5 کنند، ریاضی را به خوبی یاد بگیرند.تالش می 0

3 
-ی کافی تالش نکردهکنند به اندازهاگر ریاضی را خوب یاد نگیرند، حس می

 اند.
5 1 9 2 0 

 0 2 9 1 5 دانند.کل و سخت میریاضی را مش 01

 0 2 9 1 5 کنند ریاضی خسته کننده است.فکر می 00

 0 2 9 1 5 در یادگیری ریاضی احتیاج به کمک دارند. 02

 0 2 9 1 5 ی آنان مهم است.یادگیری ریاضی از نظر والدین برای آینده 09

 0 2 9 1 5 دانند.ریاضی را جالب می 01

 0 2 9 1 5 دانند.مهم نمی یادگیری ریاضی را 05

00 
برند که دیگران ای را به کار میهای پیچیدهبرای حل مسائل ریاضی روش

 ها را بفهمند.توانند آننمی
5 1 9 2 0 

 0 2 9 1 5 شوند.وقتی مسئله ریاضی سخت باشد، از حل کردن آن منصرف می 09

 0 2 9 1 5 از ریاضی بیشتر می ترسند. 00

03 
کنند؛ مثال برای خرید وسایل موردنیاز در زندگی بیشتر استفاده میاز ریاضی 

 در روز، شمردن پول تو جیبی
5 1 9 2 0 

 0 2 9 1 5 کنند.والدین آنان را برای یادگیری ریاضی تشویق می 21

 0 2 9 1 5 خواهند بیشتر توضیح دهد.گیرند از معلم میوقتی ریاضی را یاد نمی 20

 0 2 9 1 5 دهند.ا درکالس درس انجام میهایشان رتمرین 22

 0 2 9 1 5 والدین فکر می کنند که مطالعة ریاضی برای آنها مهم است. 29

 0 2 9 1 5 گیرند.کنند که آنها به خوبی ریاضی را یاد میمعلمان ریاضی فکر می 21

 0 2 9 1 5 دهند.وقت زیادی را به ریاضی اختصاص می 25

 0 2 9 1 5 کنند.باشند، دیگران آنان را مسخره می اگر در ریاضی خوب 20

 0 2 9 1 5 از کامپیوتر برای کار کردن با مسائل ریاضی استفاده می کنند. 29

 0 2 9 1 5 پسران را اگر در ریاضی خوب باشند، مسخره می کنند. 20

 0 2 9 1 5 دختران را اگر در ریاضی خوب باشند، مسخره می کنند. 23

 0 2 9 1 5 برای آنها چیز جالبی است. ریاضیات 91

 0 2 9 1 5 معلمان ریاضی وقت بیشتری را برای آنها صرف می کنند. 90
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