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بینیپیشدرمؤثرنگرشیوانگیزشیعواملبررسی
ساختاريمدلیکتدوینمنظوربهریاضیات،پیشرفت

دبیرستاندومپایهانآموزدانشبراي

1دکتر علی دالور*

٢محمد قربانی**

چکیده
ي زندگی تاثیرگذار باشـد.  هاعرصهد در تمامی توانمیریاضیات از درسهاي مهمی است که یادگیري آن 

پیشرفت ریاضی بر اساس باورهـاي انگیزشـی   بینیپیشاین پژوهش با هدف تدوین مدلی براي تبیین و 
اسـت. پـس از تهیـه ابـزار     بینـی پـیش ان انجام شده است. روش پژوهش، همبستگی از نـوع  آموزدانش
ي هـا آندبیرسـت سـال دوم  آموزدانشو تعیین روایی و پایایی آن، از بین جامعه آماري پسران گیرياندازه

انتخـاب شـد و   ايمرحلـه به روش خوشه اي چنـد  آموزدانشنفر 120به حجم اينمونهدولتی تهران، 
ان نیز به عنوان مالك پیشرفت آموزدانشي مربوطه را تکمیل کردند. نمره ریاضی هر یک از هاپرسشنامه

و لیزرل مـورد تجزیـه و تحلیـل    spssشده به وسیلۀ نرم افزار آوريجمعي هادادهریاضی اخذ گردید. 
هش بـه  ي پـژو هافرضیهمتغیرهاي پژوهش توصیف شدند، مدل پیشنهادي بر اساس آماري قرار گرفت. 

بـراي  تـوان مـی ي به دست آمده فرضیۀ اول را تایید کردند. به این معنی کـه  هاآزمون گذاشته شد. یافته
رگرسـیون را  يمعادلـه پیشرفت ریاضی بر اسـاس عوامـل فـردي، آموزشـگاهی و خـانوادگی      بینیپیش

درصد از واریانس پیشرفت ریاضـی  98و نشان داد که این عوامل سه گانه، روي هم صورت بندي کرد
. براي آزمون فرضیه دوم از روش تحلیل مسیر استفاده شد و نتایج نشـان داد کـه مـدل    کنندمیرا تبیین 

عوامل آموزشگاهی %،67پیشنهادي برازندگی ندارد. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که عوامل فردي 
پیشرفت ریاضیات سهم دارند. نتایج آزمـون فرضـیه چهـارم    بینیپیشدر %49و عوامل خانوادگی 61%

ریاضی را تبیین نشان داد که عوامل آموزشگاهی نسبت به عوامل خانوادگی واریانس بیشتري از پیشرفت
ي بر پیشرفت ریاضی دارند.دارمعنی، گرچه عوامل خانوادگی هم تاثیر کنندمی

باورهاي انگیزشی، پیشرفت ریاضی، مدل، رگرسیون، تحلیل مسیر.هاي کلیدي:واژه 

دانشگاه علّامه طباطباییاستاد *1
دانشگاه علّامه طباطبایی**٢
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هاي آموزشیپژوهش در نظام6

مقدمه
ان بـراي یـادگیري دروس مختلـف    آمـوز دانشي، توانایی فرددروني هاتفاوتبر اساس 

ند. در ایـن  آموزمیرا بهتر از دروس دیگر هادرسمتفاوت است. به این معنی که برخی 
که از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا موفقیـت  میان ریاضیات یکی از دروسی است 

ان در این درس تـا حـدود زیـادي بـر سرنوشـت تحصـیلی آنـان تـاثیر دارد.         آموزدانش
ان در درس ریاضی مشکل دارنـد، ایـن   آموزدانشکه بسیاري از دهدمیمشاهدات نشان 

ند و ترسیمکه از این درس کنندمیان اقرار آموزدانشمشکل تا حدي است که برخی از 
ضعف در درس ریاضـی و  . ندآورمیي غیرریاضی روي هارشتهحتی براي فرار از آن به 

عـواملی  . ي و یا سـخت بـودن ریاضـیات نیسـت    استعدادبیگریز از آن همیشه به خاطر 
از درس ریاضـی، برداشـت والـدین از ریاضـیات، برداشـت      آمـوز دانشمانند طرز تلقی 

نـد در میـزان   توانمـی بسـیاري از عوامـل دیگـر    ت ودوستان از ریاضیات، سابقه شکسـ 
.)1380، زادهکریم(پیشرفت در درس ریاضیات تاثیر بگذارند

هـاي غیرریاضـی در   آموزانی که در درس ریاضی ضعیف هستند با انتخـاب رشـته  دانش
کـه اهمیـت   کننـد از ریاضـیات فاصـله بگیرنـد، درحـالی     مقاطع باالتر تحصیلی سعی می

هـاي  فراگیرتر از آن است که تنها در قالب دروس رسمی مطرح شود. در سـال ریاضیات 
ي مؤثر و پایدار بر موفقیت در اخیر متغیرهاي عاطفی و نگرشی به عنوان عوامل برجسته

). بر این اسـاس پیشـرفت ریاضـی تحـت تـاثیر      2004، 1اند (سینفریاضیات مطرح شده
، متغیرهـاي اقتصـادي، تـاثیر    هـا برداشـت وهـا نگـرش اي ماننـد  متغیرهاي به هم وابسته

همساالن و والدین، متغیرهاي مربوط به مدرسه و از ایـن قبیـل اسـت. بسـیاري از ایـن      
مشـکل و خـارج   هاآنمتغیرها مربوط به خانواده و محیط خانه هستند و از این رو تغییر 

انـد. مثـل   آمـوز  متغیر هاي مربـوط بـه دانـش   هاآناز کنترل محیط آموزشی است. سایر 
تواننـد در آینـده بـر    یی که میهانگرشآموز و نسبت دادن موفقیت و ي دانشهابرداشت

، 2آمـوزان تـاثیر بگذارنـد (رینولـدز    هاي شغلی دانـش ي تحصیلی و فرصتانتخاب رشته
).2004، 3، به نقل از هیند1991

یـا وارنددریاضیدرونمنشأیایادگیري ریاضی،درشاگردانبرشدهتحمیلمشکالت
. فـردي بـرون یـا وهسـتند يفـرد درونیـا نیـز ریاضـی بـرون مشکالت.ریاضیبرون

1 - Singh,K
2 -Reynolds,A
3 - Hind, A.M
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7... بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی
واقعدروریاضیدانشبودنانتزاعیوطبیعت،محتواازناشیریاضیدرونشکالتم

يفـرد درونمنشـأ اگـر ریاضیبرونمشکالتکهدرحالی؛باشندمیریاضیاتجنساز
هـا انگیزش،يیادگیرذهنی،هايپردازشدرشاگردانفردييهاویژگیازباشندداشته

درریشـه فرديبرونمنشأباریاضیبرونمشکالتاما.ندگیرمیسرچشمههانگرشو 
فـردي يهـا ویژگـی بـا ارتبـاطی نـه وهسـتند ریاضـیات بامرتبطنهکهدارندمسائلی

وتدریسچگونگیوآموزشیاجتماعی،فرهنگی،عواملازمتأثربلکه،دارندیادگیرنده
يهـا دانسـته کـارگیري بـه درفراگیـران توانـایی عدم. باشندمیغیره ومعلمانبرخورد
ارائـه درضعفمسئله،حلویادگیريـیاددهیمختلفهايموقعیتدرخودریاضی
جملهازیادگیرييهااختاللوغلطيهاپنداشتساخته،خودراهبردهايوهااستدالل

واضـح گذشـت آنچـه بـا . آیدمیحساببهفراگیرانریاضیپیشرفتجديمشکالت
).  1،2001شرمن(گذارندمیتأثیرریاضیدرسپیشرفتبرمتعدديعواملکهاست

مفـاهیم، طبیعـی دشـواري وسـو یـک ازانساندریادگیريوتفکرعملپیچیدگی
همچنـین ودیگـر سـوي ازیی که در درس ریاضی وجـود دارد، هااستداللوهامهارت
ي چـون  دیگـر امـل وعوی شـ آموزيهاهدفنبودنشفاف،معلمانازبرخیمديناکارآ

نتـایج کسـب درفراگیـران ازبسـیاري ناکـامی موجـب یادگیرندگان،يانگیزهرغبت و 
. شودمینسبت به این درس آنانسرديوبیزارينتیجهدروریاضیدروسدرمطلوب
رفتـار سـنجش یـادگیري آموزشـی يهـا مقولهبهمتفاوتيهانگرششناختبنابراین،
).2006، 2از اهمیت خاصی برخوردار است. (باسی،هاآنبهپرداختنوریاضی

و هانگرشد بر توانمیبین نگرش و یادگیري تعامل وجود دارد. یادگیري هاي اشخاص 
ي هـا تفـاوت هی تاثیر بگذارنـد. بنـابراین گـا   هاآند روي یادگیري هاي توانمیهانگرش

3(دوئـک گـردد  مـی ي افراد بر هابرداشتموجود در رفتارهاي آموخته شده، به باورها و 

ي مختلـف ریشـه در عوامـل گونـاگونی دارنـد تـالش ایـن        هانگرش). 1988، 4ولگیت
مجموعه عوامـل  پژوهش این است که هر بیشتر از این عوامل را مورد مطالعه قرار دهد. 

نـام  5تـاثیر مـی گذارنـد باورهـاي انگیزشـی     آمـوز دانـش نگرشی که بر انگیزه پیشرفت 
.  )2004هیند، (اندگرفته

ین مشـکالت موجـود در نظـام    تـر رایـج یکـی از  پیشرفت تحصیلی در درس ریاضیمشکل 

1 -Sherman, J.A
2 -Bassey, B.A
3 - Dweck ,C. S
4 - Leggett ,E.L
5 - Motivational Attitudes
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هاي آموزشیپژوهش در نظام8
عوامـل مـؤثر بـر پیشـرفت    .شـود مـی مشاهده تحصیلی مقاطعتمام که درآموزشی کشور است 

بسیار مهـم  آموزش و پرورشان همیشه در نظر محققین و دست اندرکارانآموزدانشتحصیلی 
ي هـا سـال ان در آمـوز دانـش بوده و پیشرفت تحصیلی حکایت از یادگیري مستمر و رو به رشد 

بدیهی است نهاد آموزش و پرورش بدون رشد آموزشی دچـار  . )1380کدیور، (تحصیلی دارد
نـد  ي دولتـی و غیردولتـی را کُ  هـا دستگاهگی خواهد شد و رشد و ترقی سایر ماندعقبرکود و 

وسیله نهایی آموزش و پرورش فراهم کردن شرایط مساعدي است که به هدف زیرا خواهد کرد
. سازدتر تر و سریعي منظم و مؤثر، یادگیري را راحتهابرنامهي

نیاز یـادگیري  پیش،رهاي وروديآمادگی ذهنی یا رفتابه عنوان یک وسیله براي انگیزش 
عالقـه و داراي انگیـزش سـطح    آموزان نسبت بـه درس بـی  اگر دانش. آیدبه حساب می

پایینی باشند، به توضیحات معلم توجه نخواهند کرد، تکالیف خود را بـا جـدیت انجـام    
.  )2002، 1ناصر(دنخواهند داد و باالخره پیشرفت چندانی نصیب آنان نخواهد ش

مدرسـه از جملـه   عامل دیگري که در این زمینه اهمیت دارد، عامل آموزشـگاهی اسـت.   
-محـیط روانـی  . گذارنـد اثر میان آموزدانشو انگیزه گرایشعوامل فیزیکی است که بر

تواند مشوق و برانگیزاننـده  ی در خانواده و مدرسه میانساناجتماعی شامل کیفیت روابط 
. هاي یـادگیري و پیشـرفت تحصـیلی باشـند    مانع فعالیتیا برعکس دلسردکننده و حتی 

آمـوز دانـش توجهی در محیط از انگیـزش  حمایتی، و بیبیوجود ترس، تحقیر، تمسخر،
).2008، 2ایکن(کاهندبراي تالش و فعالیت براي پیشرفت تحصیلی می

مطالعه در زمینـه ي نگـرش بـه ریاضـیات و نقـش آن در پیشـرفت تحصـیلی در درس        
ي ایکن هایافته).1979؛ ایکن، 41961ایکن و درگر(آغاز شد3با تحقیقات ایکنریاضی 

مشتمل بر چند بعد از قبیل لذت بـردن از  ايسازهو درگر نشان داد که نگرش به ریاضی 
یی که مستلزم بـه کـار گیـري    هاموقعیتتکلیف ریاضی، میزان ترس از رو به رو شدن با 

نگرش به ریاضی )1997(5). همچنین به نظر تیلور1979ن، ایکاند، است (ریاضیدانش 
داشـتن یـا اهمیـت دادن بـه ایـن      6لذت بردن و دیگري ارزشیکی:داراي دو بعد است

هادیدگاهاز جمله این ي نظري برجسته در زمینه یادگیري، فراوان است.هادیدگاه.درس
ـپژوهشـگران اجتمـاعی  . ویگوتسکی از جملـه  به نظریه ویگوتسکی اشاره کردتوانمی

اسـت و بـر تاثیرپـذیري یادگیرنـده از محـیط و درونـی کـردن آن تاکیـد دارد        فرهنگی

1 - Nasser, F
2 -Aiken, L
3 -Aiken, L
4- Derger, R
5 -Tailor, J.A
6 -Value
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9... بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی
.)1979، 2؛ ورتش1981، 1ویگوتسکی(

آموزان نوع نگرشی است که آنان به درس ریاضـی  یکی از عوامل مؤثر بر انگیزش دانش
هـاي فـرد   روانشناس مشـهور، باورهـا یـا قضـاوت    ) 1997(3دارند. به اعتقاد آلبرت بندورا

نظریـه  دري وي تـاثیر دارد.  هـا مسـئولیت هاي خـود در انجـام وظـایف و    نسبت به توانائی
در درون یـک سـاختار بـه هـم     انسـان بر این اسـت کـه   فرض بندورا اجتماعی- شناختی
میـان عوامـل شخصـی، رفتـاري و     4کند که مستلزم جبـر تقـابلی  پیچیده عمل میوپیوسته

هـا و باورهـاي شـناختی نهفتـه     عوامل شخصی شامل کنش).1997بندورا، (محیطی است
مانند خودکارآمدي، فرایندهاي فراشناختی، دانـش راهبـردي، ادراکـات، عواطـف و ارزش     

عوامـل  . اسـت هـا  هاي فـردي، بیـان کالمـی و انتخـاب    عوامل رفتاري شامل کنش.هاست
تار بافت یادگیري، اجتماعی و تجارب غیرمستقیم شکل داده شده بـه وسـیله   محیطی، ساخ

گیـرد هـاي نمـادي گونـاگون اطالعـات را در برمـی     گیري، ترغیب کالمی و شکلسرمشق
).  2002؛ زیمرمن، 1986بندورا، (

کنتـرل ارادى یــا  ،5سـه مرحلــه شـامل دوراندیشـی   در دیـدگاه خـود  )2002(زیمـرمن  
.مشخص نمودپیشرفت تحصیلیرا در فرایند 7و خود تاملی6عملکرد

درمهمیعاملتحصیلیموضوعاتبهنسبتانآموزدانشنگرشراجرز معتقد است 
دیـدگاه يآمـوز دانـش وي، وقتیيبر اساس نظریه. تحصیلی استپیشرفتویادگیري
آندراوکـه وجـود دارد بیشـتري احتمـال باشـد داشتهراسریک دبهنسبتمطلوبی

بـاالتري  همچنین تالش کند تا به سـطوح ودهدنشانمقاومتوپایداريخودازدرس
.)8،2005استون(دست یابد

هکـ انـد نمـوده ) مـدلی ارائـه   1386،سلیمان نـژاد نقل از ، به 1998(کارور و شی یر
گیـري شـکل نحـوة افراد وآلین مدل، خود ایدها.کندمیدرگیري با تکلیف را توصیف 

. کـارور  دهدمیقرار تاکیدموردرامحیطو مطالباتهاخواستهاز هاآنو برداشت ادراك
از اصول یـا اهـداف سـطح    انسجام یافته)، خود را به عنوان یک سیستم 1998(یرشیو 

. اهداف سطح باالتر انتزاعی هستند و در سلسله مراتب اهداف در کنندمیباالتر توصیف 

1 - Vygotsky, L
2 - Wertsch, J. V
3 -Bandura, A
4 -Reciprocal determinant
5 -Forethought
6 -Performance
7 -Self Reflection
8 -Stone, L
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هاي آموزشیپژوهش در نظام10
، توصـیف  »باشـم ...خـواهم مـی مـن  «این اهداف را به صورت هاآنی گیرند، باال قرار م

قـرار مـی گیرنـد. ایـن اهـداف      تـر پایینان در سطح آموزدانش. اهداف شخصی کنندمی
هسـتند، زیـرا بـه ارائـه     تـر عینیاز اهداف شخصی ترپایینهستند. اهداف سطح ترعینی

گوهاي رفتاري نام دارند.ي رفتاري اعمال، اشاره دارند و الهازنجیره
شـناختی مطـرح   -اجتمـاعی انـداز چشم)، چهارچوبی نظري مبتنی بر 2000(پینتریچ

و فرایندهاي متفاوتی را که در یـادگیري خـودتنظیمی   که کرده است؛ و هدفش این بوده 
ي و تحلیـل کنـد. در ایـن    بنـد طبقهنقشی به عهده دارند، در نتیجه در پیشرفت تحصیلی 

. ایـن چهـار مرحلـه    شـوند مـی دهیسازماندهاي نظامدار مطابق چهار مرحله مدل، فراین
ایـن  . در درون هـر کـدام از   2، خودنظـارتی، کنتـرل و ارزیـابی   1ریـزي برنامـه عبارتند از: 

، 4، رفتـاري 3عاطفیـ در چهارمرحله شناختی، انگیزشییی هافعالیتمراحل، به نوبه خود 
.  شودمیسازمان داده 5و بافتی

، تـالش و  6ى متعـددى از قبیـل راهبردهـاي شـناختى    هامؤلفهیادگیري خود تنظیم از 
و 8سا؛ بـه نقـل از مالپـ   7،1990(پینتـریچ و دى گـروت  فراشناخت تشکیل شـده اسـت  

خودتنظیمى در یـادگیري را شـامل سـه    ) 1990(پینتریچ و دى گروت). 2002،همکاران
.  دانندمىراهبردهاى شناختى ، و10، نظارت برتکلیف9جزء راهبردهاي فراشناختى
از ايمجموعـه الگو این مشتمل بـر  )1995(12و واین11باتلرمدل نگرشی و انگیزشی

. همـانطور کـه   شـود میاز اطالعات نمایش داده ايچرخهوقایع ارادي است و به وسیله 
و عقایدي نیز دارند که مبنـاي  هانگرش، هادانششوندمییادگیرندگان با تکالیف درگیر 

بـر اسـاس تفسـیر خـود،     هـا آن. گیـرد میو ملزومات این تکالیف قرار هاویژگیتفسیر 
، سپس با به کارگیري فنون و راهبردهایی براي رسیدن بـه آن  کنندمیرا انتخاب هاهدف
دها و . به دنبال این تالش و درگیـري بـا تکـالیف، پیامـ    کنندمیتالش اقدام به ، هاهدف

سپس با نظارت بر این فراینـدها و  . شودمیحاصل دستاوردهاي ذهنی و رفتاري خاصی 
. اطالعات بـه  گرددمیاز بازخوردهاي درونی ایجاد ايمجموعهبازبینی پیامدهاي جدید، 

Planning.١
Evaluation.٢
Motivation/affect.٣
Behavioral.٤
Contextual.٥

٦- cognitive strategise
De groote, E.٧
Malpass, J.R.٨
Metacognitive strategies.٩

Task monitoring.١٠
١١- Butler, D.E
١٢- Winne, P.H
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11... بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی
یی براي تغییر مجدد عناصر تکلیف و درگیـري فـردي   هازمینهدست آمده از این نظارت، 

ي بعـدي بـا تکلیـف سـامان     هادرگیري. بدین وسیله، دآورمیوجود را به ایجاد هاآنبا 
ي جدید و بررسی راهبردهـا، نحـوه درگیـر    هاهدفممکن است با انتخاب هاآن. یابدمی

شدن خود را تغییر دهند. اگر بازخورد بیرونی فراهم شود، اطالعات اضافی ممکن اسـت  
ادگیرنده از تکالیف و یادگیري قرار ي یهابرداشتتایید و تحکیم شود و یا در تعارض با 

).1995واین، باتلر و (گیرد
ان نسـبت بـه مدرسـه    آمـوز دانشدرست همان طور که نگرش دهدمیپژوهش نشان 

از مدرسه و خانه شکل بگیـرد، آرزوهـاي   هاآند به وسیله ي ترکیبی از تجربیات توانمی
احتمـاالً زیـر تـاثیر هـر دو     پیشرفت تحصیلی) نیـز (ان براي تحصیالت بیشتر آموزدانش

.)2007و همکاران، 1مارتین(عامل خانواده و مدرسه خواهد بود 
شناسایی روش هاي افزایش باورهاي انگیزشـی،  اهداف پژوهش حاضر عبارت است از: 

ان و تعیین میـزان اثـر   آموزدانشي انگیزشی در باورهاطراحی مدل مناسب براي افزایش 
ي هاآندبیرستان پسر آموزدانشي انگیزشی باورهابخشی مدل طراحی شده براي افزایش 

تهران.
ي پژوهشی موجـود، تحقیـق حاضـر ایـن مسـئله را      هایافتهبا توجه به الگوهاي نظري و 

عوامل مـؤثر بـر ایجـاد و افـزایش باورهـا و انگیـزش       -1که دهدمیمورد پژوهش قرار 
مدل مناسب افزایش باورهـا  -2؟اندکدامی نسبت به درس ریاضی دبیرستانان آموزدانش

ی نسبت به درس ریاضی کدام است؟دبیرستانان آموزدانشو انگیزش 
ي زیر تدوین و در یک الگوي پژوهش تحلیل مسیر مورد بررسی هافرضیهبه این منظور 

و ارزیابی قرار گرفتند.  
در درس ریاضـی  هـا آنبر پیشرفت تحصـیلی  ی،دبیرستانان آموزدانشباورها و انگیزش 

.تاثیر دارد
در تـوان میان در درس ریاضی را آموزدانشعوامل نگرشی و انگیزشی مؤثر بر پیشرفت 

.ارایه دادساختاري یک مدل 
نسبت به عوامل خانوادگی و آموزشگاهی واریـانس بیشـتري از پیشـرفت    عوامل فردي، 

.کنندمیریاضی را تبیین 
عوامل خانوادگی، نسبت به عوامل آموزشگاهی واریانس بیشتري از پیشـرفت ریاضـی را   

١- Martin et all
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هاي آموزشیپژوهش در نظام12
.کنندمیتبیین 

.ان در درس ریاضی تاثیر دارندآموزدانشعوامل آموزشگاهی، بر پیشرفت 

روش
مـورد  2بینـی پیشاز نوع 1و هدف تحقیق، روش همبستگیهافرضیه، هاسئوالبا توجه به 
)4(لیـزرل 3گرفت. معادله ساختاري نیز با استفاده از روابط ساختاري خطـی استفاده قرار
تدوین شد. محاسبه و 

هدف روش تحقیق همبستگی، مطالعه حدود تغییرات یک یـا چنـد متغیـر بـا حـدود      
سه نوع اطالعات را در اختیـار  بینیپیشتغییرات یک یا چند متغیر دیگر است. تحقیقات 

ـ مـی ) حدود یا دامنه اي کـه یـک رفتـار یـا یـک متغیـر       1: دهندمیمحقق قرار  د در توان
) اطالعـات الزم جهـت تـدوین نظریـه در بـاره عوامـل       2شـود.  بینیپیشچارچوب آن 

) مـدارکی دال بـر معتبـر بـودن قـدرت      3ا هم بسته با رفتار مورد مطالعه، و یکنندهتعیین
.)1382دالور (هم بسته هستند آزمون یا آزمون هایی که با متغیرهاي مالكبینیپیش

لیزرل یک برنامه کامپیوتري . شودمیبراي اجراي تحلیل مسیر از روش لیزرل استفاده 
به وسیله آن انواع مختلف روابط خطی را توانمیبسیار پیچیده و انعطاف پذیر است که 

6رهاي آشـکار با متغی5روابط بین متغیر هاي پنهانتوانمیتحلیل و مطالعه کرد. با لیزرل 

و همچنین متغیرهاي پنهان با متغیرهاي پنهـان را مطالعـه کـرد. در ایـن پـژوهش، بـراي       
تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از همبستگی تحلیل مسـیر از روش لیـزرل اسـتفاده    

، هـا مـدل براي آنکه متغیرهاي پنهان و آشکار از هم متمایز باشند، در بیان تصـویري  شد.
ر را با مربع یا مستطیل و متغیرهاي پنهان را بـا دایـره یـا لـوزي نمـایش      متغیرهاي آشکا

.  )1384کرلینجر، (دهندمی
ي غیر ریاضـی  هارشته، دبیرستانان پسر سال دوم آموزدانشجامعه آماري شامل کلیه 
ي دولتـی تهـران ثبـت نـام نمـوده و      هاآندبیرستدر 88ـ 89است که در سال تحصیلی 

همراه بـا نمـره   آموزدانشهر دبیرستانمشغول به تحصیل هستند. نمره ریاضی سال اول 
ي مربوط به باورهاي انگیزشی نسبت به ریاضیات به دست آمد، به هاپرسشنامهاي که از 

١- Correlation
٢- Prediction

- linear structural relations٣
٤- Lisrel

Unobserved variables -٥
Observed variables -٦
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13... بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی
ي شد.گردآوري پژوهشی هادادهعنوان 

از ايمجموعـه کمـی روابـط علـی بـین     هدف تحلیل مسیر، به دسـت دادن برآوردهـاي  
سـازد مـی متغیرهاست. یکی از مزایاي عمده تحلیل مسیر آن است که پژوهشگر را قـادر  

را کـه  هـا آنیک متغیر را بر متغیر دیگر اندازه گرفته، مقـدار  غیرمستقیماثرات مستقیم و 
مزایـاي  ي عملی علی است، با هـم مقایسـه کنـد. از   هامکانیزمکنندهمشخصدر حقیقت 

همبستگی بین دو متغیر را به صـورت  سازدمیدیگر تحلیل مسیر آن است که ما را قادر 
مجموع مسیرهاي ساده و مرکب تجزیه کنیم. این تکنیک روابط بین چندین متغیـر را بـه   

هومن، (و نه رد شودمینه تایید هاآنرابطه علی احتمالی میان کهدرحالیدهد،میدست 
1380.(

شامل سه پرسشنامه به شرح زیر است:  گیرياندازهابزار 
ديوپینتـریج سـاخته MSLQآزمـون ازکـه فرديعواملسؤالی32ايپرسشنامه

).  1377شریفیپاشا(ایکن. استشدهاقتباس)1990(گروت
ان را آمـوز دانـش سؤالی که تاثیر روش آموزش بـر نگـرش و انگیـزش    30پرسشنامه 

.   کندمیگیرياندازه
پرسشنامه شیوه ي فرزند پروري باوم ریند بـه عـالوه پرسـش هـایی کـه بـه منظـور        
سنجش تاثیر عوامل خانوادگی ساخته شد تا مبناي مصاحبه با والدین قرار گیـرد و روي  

سؤال دارد. 26هم رفته 
بـه روش آلفـاي کرانبـاخ محاسـبه     هاآني هاها و همچنین خرده آزمونپرسشنامهپایایی 

که روي هم رفتـه باورهـاي انگیزشـی را مـورد     هاسئوالبر این پایایی تمامی شد. عالوه
سـؤال دارنـد   88روي هم هاپرسشنامهيمجموعهنیز محاسبه شد. دهندمیسنجش قرار 

هـا پرسشـنامه . تمامی سنجندمیان را نسبت به ریاضیات آموزدانشکه باورهاي انگیزشی 
نظر خـود در بـاره   هاآزمودنیي شده است. در روش لیکرت بنددرجه1به روش لیکرت

کامالً موافقم، مـوافقم، نظـري نـدارم،    «هاي پاسخي هر یک از مواد آزمون را به صورت 
در مـورد اظهـار   هـا پاسـخ ي گـذار نمـره . براي کنندمیمشخص » مخالفم و کامالً مخالفم

افقم، نظري ندارم، مخالفم، کامالً کامالً موافقم، مو«هاي پاسخنظرهاي مثبت به هر یک از 
. پس از آن مجموع نمـره هـاي   شودمیداده 1و 2، 3، 4، 5به ترتیب نمره هاي » مخالفم

.گیردمیهر آزمودنی در مقیاس محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار 

Rensis Likert -١
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هاي آموزشیپژوهش در نظام14
به مدارس مورد نظر مراجعه شـد  هاکالسپس از انتخاب تصادفی نمونه، به مدارس، 

توزیـع  هاپرسشنامههاآزمودنیاهداف پژوهش و جلب همکاري و مشارکت و با تشریح
ان تکمیـل شـد. بـه منظـور اطمینـان از طـرز       آمـوز دانـش و با نظارت محقق و به وسیله 

نسبت به هاآنو همچنین نقطه نظرات اصلی هاسئوالان و والدین از آموزدانشبرداشت 
مصـاحبه بـه عنـوان روش هـاي مکمـل      عوامل سه گانه ي مورد مطالعـه، از مشـاهده و  

کنترل شود. بـراي  هاپرسشتا مواردي مانند کم توجهی یا عدم درك صحیح .استفاده شد
بتوانند هاآزمودنیهیچ محدودیت زمانی در نظر گرفته نشد تا هاپرسشنامهپاسخ دادن به 

پاسخ دهند. هاسئوالبا فرصت مناسب به 

هایافته
پیشرفت تحصیلی بر اساس باورهاي انگیزشی کـه  بینیپیشراي به منظور تدوین مدلی ب

از اينمونــهمبتنــی بــر عوامــل فــردي، آموزشــگاهی و خــانوادگی فــرض شــده اســت. 
ي مربوطـه را  هـا پرسشـنامه ، هـا آنان پایه دوم متوسطه شهر تهـران و والـدین   آموزدانش

ـ   آوريجمعي هادادهتکمیل کردند.  ه و تحلیـل قـرار   شده پس از اسـتخراج مـورد تجزی
ي هـا فرضـیه و آزمـون  هـا آنگرفت. مراحل دستیابی به اطالعات مـورد نیـاز، توصـیف    

پژوهش به شرح زیر است:  
در جامعـه اي کـه   گیرياندازهدر تحلیل هاي پارامتري در باره توزیع متغیرهاي مورد 

، هـا فـرض پـیش 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.ياز دیگر متغیرها، دارانظرصرفمتغیر 
-براي آزمودن فرض طبیعـی بـودن متغیرهـاي مـورد بررسـی آزمـون کولمـوگروف       

زیع نمره هاي به دسـت آمـده از   نشان داد که توk.sانجام شد. نتایج آزمون 1اسمیرنوف
متغیر هاي عوامل فردي طبیعی است.گیرياندازه

١ - Kolmogorov - Smirnov
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15... بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی
بودنطبیعیبراياسمیرنوف–کولموگروفآزموننتایج:1شمارهجدول

خانوادگیوآموزشگاهیفردي،عاملسه

متغیـر  گیـري اندازهکه توزیع نمره هاي به دست آمده از دهدمینشان k.sنتایج آزمون 
(فردي، آموزشگاهی و خانوادگی) طبیعی است.هاي سه گانه

ي تحلیل چند متغیري ازجمله مـدل تحلیـل مسـیر کـه در ایـن      هامفروضهیکی دیگر از 
پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، فرض خطی بودن رابطـه میـان متغیرهـاي مـورد     
مطالعه و همچنین همگنی واریانس ها است. بـه همـین منظـور رابطـه میـان متغیرهـاي       

ودار پراکنش ویـرایش  موجود با استفاده از نمودار پراکنش متغیرها با خط رگرسیون و نم
شـده اسـتاندارد شـده و در    بینیپیششده باقی مانده هاي استانداردشده در مقابل مقادیر 

.نهایت ماتریس نمودار پراکنش بررسی شد
ي مرکــزي و پراکنــدگی نشــان دادندکــه در بــین متغیرهــاي عوامــل فــردي هــاشــاخص

بزرگترین میانگین مربوط ) و 85/8کوچکترین میانگین مربوط به متغیر اهداف پیشرفت (
) است. همچنین کمترین انحراف معیـار مربـوط   10/23به متغیر خودکارآمدي تحصیلی (

) و بیشترین انحراف معیار مربـوط بـه متغیـر خودکارآمـدي     93/2به متغیر ادراك کنترل (
عوامـل آموزشـگاهی کـوچکترین    يگانـه هفت) است. در بین متغیرهاي 48/7تحصیلی (

) و بزرگتـرین میـانگین مربـوط بـه     87/10ط به متغیر اهداف و انتظـارات ( میانگین مربو
) است. همچنین کمترین انحراف معیار مربوط به متغیر احترام 90/15متغیر اشتیاق معلم (

) 115/4) و بیشترین انحراف معیار نیز مربـوط بـه متغیـر اشـتیاق معلـم (     140/3متقابل (
کوچکترین میانگین مربوط بـه متغیـر نظـارت    است. در بین متغیرهاي عوامل خانوادگی

) 00/29بـوط بـه متغیـر شـیوه فرزنـد پـروري (      ) و بزرگترین میانگین مر60/16والدین (
) و بیشترین 046/3ار مربوط به متغیر کیفیت روابط (است. همچنین کمترین انحراف معی

) است.  549/5متغیر شیوه فرزند پروري (انحراف معیار مربوط به
که از بین سه عامل فـردي، آموزشـگاهی وخـانوادگی عامـل خـانوادگی      شان دادنتایج ن

عوامل خانوادگیعوامل آموزشگاهیعوامل فرديمعیارها

120120120هاآزمودنیتعداد 
63/9605/9495/83میانگین

335/22414/20703/13انحراف استاندارد
Z190/1948/1906%مقدار 
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هاي آموزشیپژوهش در نظام16
کمترین میانگین و عامل فردي داراي بیشترین میانگن است. همچنین انحراف اسـتاندارد  
عامل خانوادگی کمتر از دو عامل دیگر و انحـراف اسـتاندارد عامـل فـردي از دو عامـل      

دیگر بیشتر بود. 
گانهسهعواملهمبستگیماتریس:2شمارهجدول

عوامل عوامل فردي
آموزشگاهی

عوامل 
خانوادگی

**529/0**-277/0**859/0ضریب همبستگی
000/0001/0000/0سطح معنادارينمره ریاضی

120120120تعداد

بـراي عوامـل فـردي،    01/0ي دارمعنینتایج محاسبه ضریب همبستگی پیرسون با سطح 
ریاضی بـه شـرح زیـر اسـت: بـین عوامـل فـردي و        ينمرهآموزشگاهی و خانوادگی و 

، )p<538/0=r,01/0، عوامل فردي و خـانوادگی( )p<423/0-=r,01/0خانوادگی (
ــره ریاضـــی(  ــگاهی و )p<859/0=r,01/0عوامـــل فـــردي و نمـ ، عوامـــل آموزشـ

>p,01/0، عوامــل آموزشــگاهی و نمــره ریاضــی()p<318/0-=r,01/0خــانوادگی(
277/0-=(r)01/0و عوامل خانوادگی و نمره ریاضی,p<529/0=r.(

به منظور تدوین مـدل پیشـرفت ریاضـی بـر اسـاس عوامـل فـردي، آموزشـگاهی و         
، از روش تحلیل مسـیر  اندشدهخانوادگی که روي هم رفته باورهاي انگیزشی نام گذاري 

ي نرم افزار لیزرل استفاده شد. در مرحله اول، اثر هر یک از عوامل سه گانه با به کار گیر
بر پیشرفت تحصیلی به صورت مستقیم مورد بررسـی قـرار گرفـت تـا عـواملی کـه بـه        

مشخص شوند. مقادیر استاندارد شـده  ،صورت مستقیم روي پیشرفت ریاضی تاثیر دارند
با توجه به این که مدل پیشنهادي محقق به ، در شکلهاي زیر ارایه شده است. tو مقادیر 

مدل مذکور را به صـورت مـورد انتظـار    توانمیوسیله نرم افزار لیزرل برازش نشد لذا ن
ارایه داد. اما با توجه به این که تاثیرات هر یک از متغیرها ي مربـوط بـه عوامـل فـردي،     

یـاد شـده بـر پیشـرفت     بود، به طور کلی تاثیر عوامل دارمعنیآموزشگاهی و خانوادگی 
ریاضی به صورت مدل زیر ارایه شده است. این مدل به وسیله نـرم افـزار لیـزرل مـورد     

تایید قرار گرفته است.
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17... بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی

: مقادیر استاندارد شده مدل مسیر نهایی پیشرفت ریاضی1شکل شماره 
بر اساس عوامل سه گانه

شکل مدل مسیر نهایی پیشرفت ریاضیt: مقادیر2شکل شماره 
بر اساس عوامل سه گانه

عوامل فردي

عوامل 
آموزشگاهی

عوامل 
خانوادگی

پیشرفت 
تحصیلی

عوامل فردي

عوامل 
آموزشگاهی

عوامل 
خانوادگی

پیشرفت 
تحصیلی

1.00

0.00

1.00

0.020.61

0.41

0.67

7.62

7.62

30.22

45.02

49.28

7.62
7.62
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هاي آموزشیپژوهش در نظام18
همان طور که در مدل مسیر نهایی پیشرفت ریاضی بر اساس متغیرهاي عوامل فـردي،  

. متغیرهاي مربوط به هر یک از عوامل به طور شودمیآموزشگاهی و خانوادگی مالحظه 
درصـد از واریـانس پیشـرفت    98و روي هم رفتـه  مستقیم بر پیشرفت ریاضی اثر دارند

. در بین عوامل سه گانه، عوامل فردي نسبت به دو عامـل دیگـر   کنندمیریاضی را تبیین 
. پـس از آن عوامـل آموزشـگاهی و    کنندمیواریانس بیشري از پیشرفت ریاضی را تبیین 

ر دارد. در درجه سوم عوامل خانوادگی قرا
دهد که در مدل مسیر نهایی پیشـرفت  هاي اصالح شده نشان مینمودار مقادیر شاخص

اند و صحت تمامی مسیرها تایید شده است.  ریاضی تمامی مسیرها بررسی شده
، آموزشــگاهی و پیشــرفت ریاضـی بـر اســاس عوامـل فـردي    در مـدل مسـیر نهـایی    

. به این شرح که:انددادهرفت ریاضی نشان خانوادگی، به ترتیب بیشترین تاثیر را بر پیش
>p(متغیرهاي عوامل فردي بر پیشرفت ریاضی  0.01 ،t = 49.26  ،85 .0=β( ؛

>p(متغیرهاي عوامل آموزشگاهی بر پیشرفت ریاضی  0.01 ،45.02t =،= 0.31β(؛
>pمتغیرهاي عوامل خانوادگی بر پیشرفت ریاضی( 0.01 ،t = ،30.22t =،0.48 =β؛(

درصـد واریـانس   98ي دارند. بر اساس مدل مسیر تدوین شده نهایی دارمعنیتاثیر کلی 
شـود مـی پیشرفت ریاضی بر اساس سه عامل فـردي، آموزشـگاهی و خـانوادگی تبیـین     

98.2 R.
در گفت یک انحراف معیار تغییر همزمـان توانمیلذا بر اساس مقادیر استاندارد شده 

انحـراف  0.48و 0.31، 0.85عوامل فردي، آموزشگاهی و خانوادگی به ترتیـب موجـب   
معیار تغییر در پیشرفت ریاضی خواهد شد. 

ان بر اسـاس عوامـل فـردي، آموزشـگاهی و     آموزدانشپیشرفت ریاضی بینیپیشمعادله 
به صورت زیر نوشت:توانمیخانوادگی را 

+ (نمره عوامل آموزشـگاهی)  41/0(نمره عوامل خانوادگی) 
= نمره ریاضی0/ 67+ (نمره عوامل فردي) 61/0

98.02 R  و

2
321 , Ry  
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19... بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی
گیرينتیجهوبحث

ان آموزدانشدرصد از پیشرفت ریاضی 98اول پژوهش نشان داد کهنتایج آزمون فرضیه 
از عوامل فردي، آموزشگاهی و خانوادگی تاثیر می پذیرد.  

ي هـا دادهبر اساس خطی بودن توانمینتایج آزمون فرضیه اول همچنین نشان داد که 
وامـل  ان بـر اسـاس ع  آموزدانشپیشرفت ریاضی بینیپیشبه دست آمده معادله اي براي 

درصـد، عوامـل   67سه گانه نوشت. طبق مقادیر استاندارد شده این معادله، عوامل فردي 
ان آمـوز دانـش درصد در پیشرفت ریاضی 41درصد و عوامل خانوادگی 61آموزشگاهی 

ي هـا یافتـه ي گذشته به دست آمده و بـا  هاپژوهشیی که از هایافتهسهم دارند. برخی از 
ان آمـوز دانـش که بـر باورهـاي   )2004(عبارتند از: هیند پژوهش حاضر همسویی دارند 

از اهمیت ریاضـیات متکـی اسـت.    هاآننسبت به دالیل موفقیت ها و برداشت شخصی 
ان در پیشرفت تحصـیلی را مـورد   آموزدانش) که تاثیر والدین بر انگیزش 2006(1هافمن

ان آمـوز دانـش که تاثیر مدرسه و خانواده در نگرش )2007(و مارتین دهدمیتاکید قرار 
.    کندمینسبت به مدرسه و درس را مطرح 

در آزمون فرضیه دوم، نتایج نشان داد که مدل مورد نظر برازندگی الزم را ندارد و بر 
پیشـرفت ریاضـی را بـر اسـاس     توانمیي به دست آمده در این پژوهش نهایافتهاساس 

بینـی پـیش لب مدل پیشـنهادي،  ، آموزشگاهی و خانوادگی، در قاترکیب سه عامل فردي
کرد. البته حتی اگر مدل مورد نظر برازش هم داشت، تنها مدل و آخرین مدل تلقی نمـی  

ي بی شماري را مورد آزمـون قـرار داد   هامدلتوانمیشد. براي بررسی تاثیر این عوامل 
ي هـا مـدل نـد  توانمیي بعدي هاهشپژوتا به یک مدل مطلوب دست یافت. در این باره 

مختلفی را طراحی و مورد آزمون قرار دهند. 
در بعضی مطالعات انجام شده نیز مدل پیشنهادي مورد تایید قرار نگرفته است. از جملـه  

) در کشــورهاي اروپــاي شــرقی انجــام شــد، 2005(2در مطالعــه اي کــه بــه وســیلۀ واري
دار نبود، اما در یک مدل فردي تـاثیر  مومی معنیمتغیرهاي مورد مطالعه وي در یک مدل ع

دهد نتیجه گرفـت کـه   ها نشان میمستقیمی بر پیشرفت ریاضی داشت. از مقایسۀ این یافته
بنـا بینی پیشرفت ریاضیات در کشورهاي مختلف متفـاوت اسـت.  تاثیر این متغیر در پیش

.  مدل مطلوب بیانجامدهاي مختلف ممکن است بتواند به تدوین یک براین آزمون مدل
نسـبت بـه عوامـل خـانوادگی و     نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که عوامل فـردي،  

1 - Haffman,K.
2 Vari,P.
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هاي آموزشیپژوهش در نظام20
و ایـن  کننـد مـی ان را تبیین آموزدانشآموزشگاهی واریانس بیشتري از پیشرفت ریاضی 

فرضیه مورد تایید قرار گرفت. نتایج به دست آمده براي متغیرهاي عامل فردي بـه شـرح   
بین متغیرهاي عوامل فردي، متغیر خودکارآمـدي تحصـیلی بیشـترین تـاثیر     اززیر است:

مستقیم را بر پیشرفت ریاضی داشت و پـس از آن بـه ترتیـب ارداك شایسـتگی، ادراك     
کنترل، اهداف پیشرفت، اسنادها و نگرش به مدرسه بر پیشرفت ریاضی تاثیر داشتند.

در این مورد که تاثیر عوامـل فـردي بـر پیشـرفت ریاضـی نسـبت بـه عوامـل خـانوادگی و          
، هینـد،  )2005(انجـام شـده نظیـر واري    تحقیقاتبه برخی از توانمیآموزشگاهی بیشتر است 

هـاي ایـن   ) اشاره کـرد. یافتـه  2007(4و ویلسون3، جانسن)2004(2پدوالو 1، شن)2004(
تواند پیشـرفت در  دهند که عامل فردي تا حدود زیادي میبه طور کلی نشان میهاپژوهش

نشان داده است که از بین چهارده عامـل  بینی کند.  به عنوان مثال شندرس ریاضی را پیش
بینی کننده ي پیشرفت ریاضیات، آرزوي تحصیلی که مربوط به عوامـل فـردي اسـت    پیش

يرابطـه . در تحقیقـات وي، ایـن عامـل    کردمیبینی شبیشتر از همه پیشرفت ریاضی را پی
جوشـوا هـم بـا بررسـی عوامـل      داري با پیشرفت در درس ریاضیات داشت. مثبت و معنی

آموزان نیجریه دریافتند که نگرش و خودکارآمدي کـه از  مؤثر بر پیشرفت ریاضی در دانش
آمـوزان را  تواننـد پیشـرفت تحصـیلی دانـش    جمله عوامل فردي محسوب مـی شـوند مـی   

بینی کنند.  پیش
ي فـردي از جملـه   هـا ویژگـی جانسن و ویلسون نیز به این نتیجه رسیدند که برخی 

وتجربهازیادگیريها،اندیشهخلقورفتاربودن، آغازگريتالشگروفعالکنجکاوي،
اسـت، بـر پیشـرفت    ارزشـمند بـراي فـرد  در آنچـه کارآمـدي تجارب،بهبخشیدنمعنا

ي دارند و چنانجه یادگیرنده در شـرایط آموزشـی و   دارمعنیان تاثیر آموزدانشتحصیلی 
پرورشی مساعد قرار بگیرد این توانایی ها ي بالقوه شکوفا خواهند شد.

نتایج به دسـت آمـده فرضـیه چهـارم مبنـی بـر ایـن کـه عوامـل خـانوادگی بیشـتر از عوامـل             
ها نشان دادند که پـس از عوامـل   تایید نکردند. یافتهآموزشگاهی بر پیشرفت ریاضی تاثیر دارند؛ را

دار بـودن  فردي، عوامل آموزشگاهی بیشترین تاثیر را بر پیشرفت ریاضی دارند. اگر چه نتایج، معنی
عامل خانوادگی بر پیشرفت ریاضی را نشان داد، اما مقدار اثر این عامل کمتر از عامل آموزشـگاهی  

کیفیت روابط والدین، شیوة فرزند پروري، نظارت والدین و انتظارات بود. از بین عوامل خانوادگی 
والدین به ترتیب بیشترین تا کمترین تاثیر را بر پیشرفت ریاضی داشتند.

١- Shen, C.
٢- Peddula, J.
٣-Jhonson, W.A
٤- Wilson, J.
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21... بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی
عوامل خانوادگی تاکید دارنـد، عبارتنـد   يکنندهتعیینیی که بر نقش هاپژوهشبرخی از 

، )2003(و همکـاران 1بـروك دنوانازنقـل بهبانکس،جاريماري،)2004(از: هیند 
. )1374() و ابوالقاسـمی 2000)، مـارتین ( 2003(3اکـانر ،)2001(2کمبـل وکوتسولیس
عواملی ماننـد وضـعیت اقتصـادي و اجتمـاعی خـانواده، برداشـت       هاپژوهشنتایج این 

والدین از ریاضیات، نقش مادران، اشتغال مـادران و تحصـیالت والـدین را در پیشـرفت     
.  دانندمیت مؤثر ریاضیا

عوامـل آموزشـگاهی، بـر پیشـرفت     نتایج آزمون فرضـیه پـنجم نشـان داد کـه نـه تنهـا       
بلکه میزان این تاثیر از عوامل خانوادگی بیشـتر  تاثیر دارندریاضیان در درس آموزدانش

است. بر اساس این نتایج در عوامل آموزشگاهی بـه ترتیـب اهـداف و انتظـارات، روش     
آموزش، شیوة ارزشیابی، اشتیاق معلم، حمایـت عـاطفی معلـم و اهـداف و انتظـارات از      

بیشترین تا کمترین تاثیر را بر پیشرفت ریاضی دارند.
عبارتند از: تحقیقاتکنندمیي فرضیه پنجم حمایت هایافتهیی که از هاپژوهشبرخی از 

پینتـریچ و  ، )2002(6بوکـائرتز )، 2003(5ونـگ و4پیـپ ، )2003(اُکـانر ،)2006(یتکـین 
شـانک  )، 2005(، واري )1384(فوالدچنـگ  )1996(همکـاران  و8دسی، )2002(7شانک

.)1387(پرورش وآموزش) و سازمان1385(فتحی نیا ،)1983(

1 - Van den broke
2 -Koutsoulis, M.K., & Campbell, J.R.
3 -O’cannor-petruso, S. H
4 -Pape, S. J
5 -Wang, C
6 -Boekaerts, M.
7 -Pintrich, P.R., & Schunk, D.
8 -Deci, E.
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بـر تـاثیر عامـل آموزشـگاهی بـر      غیرمسـتقیم به طور مستقیم و هاپژوهشمجموعۀ این 

و تمـرین هـاي کالسـی   پیشرفت ریاضی تاکید دارند. براي مثـال یتکـین نشـان داد کـه    
بر پیشرفت تحصیلی تاثیر بگذارند. تناسب تکـالیف بـا توانـایی    ندتوانمیتکالیف درسی 

جهـت  یی هـا فرصتان آموزدانشبراي س رضایت او شوند زیرا یادگیرنده موجب احسا
بر روشن بـودن  و اختصاصـی بـودن    پینتریچ و شانک،.دنسازمی تجربه موفقیت فراهم 

ان تاکید دارنـد زیـرا   آموزدانشبراي هاهدفي درسی و سهل الوصول بودن این هاهدف
را بـراي  هـا آني درسـی  هـا هـدف اعتقاد بر این است که وضوح و قابل دسترس بودن 

. روشن بودن اهداف درسی و دور از دسترس نبودن سازدمیقابل مدیریت تر آموزدانش
بـر  غیرمستقیمبر خود کارآمدي تحصیلی نیز تاثیر می گذارد و از این طریق تاثیري هاآن

پیشرفت ریاضی دارد.
اري بـر پیشـرفت   گفت باورهـاي انگیزشـی تـاثیر بسـی    توانمیدر یک نتیجه گیري کلی 

ي مربـوط بـه یـادگیري ریاضـیات را شـکل      هـا فعالیـت ریاضی دارند تا حدي که اکثـر  
. بنا برین بـه جـاي تاکیـد بـر رفتـار درس خوانـدن بـراي پیشـرفت بیشـتر در          دهندمی

ان نسـبت بـه فوایـد ریاضـی و انطبـاق آن بـا       آمـوز دانشریاضیات، بهتر است باورهاي 
گیـري شکلر نظر داشته باشیم زیرا خانواده و مدرسه در ي واقعی زندگی را دهاموقعیت

شـود مـی ان نقـش تعیـین کننـده اي دارنـد. پیشـنهاد      آموزدانشنگرش و خود تحصیلی 
عالقمندان به این موضوع نمونه هایی از جمعیـت هـاي متفـاوت و از هـر دو جـنس را      

مورد مطالعه قرار دهند تا بتوان به یک مدل قابل اجرا دست یافت.
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