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آموزان با  نقش خودکارآمدي ریاضی، خودپنداره ریاضی و ادراك از محیط کالس در پیشرفت ریاضی دانش
  کنترل جنسیت

 3؛ حسین زارع2؛ محمدحسین فالح1*دا شریفی ساکیشی

  
  چکیده

بررسی نقش خودکارآمدي ریاضی،  ،هدف این مطالعه
خودپنداره ریاضی و ادراك از محیط کالس بر پیشرفت 

  تحصیلی با کنترل نقش جنسیت بود. 
روش پژوهش حاضر، غیرآزمایشی (همبستگی) بود. 

اي (مناطق، مدارس،  گیري خوشه بدین منظور به روش نمونه
 222پسر،  178آموز ( نفر دانش 400آموزان)  کالس، دانش

محیط کالس،  نامه پرسشدختر) انتخاب شدند که به 
  خودکارآمدي ریاضی، و خودپنداره ریاضی پاسخ دادند. 

نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که با کنترل نقش 
جنسیت در گام اول و ورود متغیرهاي خودکارآمدي، 

ی، و ادراك از محیط کالس در گام دوم خودپنداره ریاض
بینی است؛ همچنین در گام دوم  پیشرفت تحصیلی قابل پیش

با ورود متغیرهاي خودکارآمدي و خودپنداره ریاضی، ادراك 

دار شد که نشان داد خودکارآمدي و  از محیط کالس غیرمعنی
اي بین ادراك از محیط کالس و  خودپنداره نقش واسطه

  رند. پیشرفت تحصیلی دا
از آنجا که باور خودکارآمدي بر گزینش اهداف 

آور، میزان تالش و کوشش در انجام وظایف، میزان  چالش
استقامت و پشتکاري در رویارویی با مشکالت و میزان 

گذارد و خودپنداره ریاضی از طریق  تحمل فشارها اثر می
هاي هیجانی و رفتاري دربارة ارزش ریاضیات و  واکنش
کر ریاضی، اطمینان و انگیزه براي یادگیري هاي تف شیوه

شود و در نتیجه پیشرفت ریاضی  ریاضیات را موجب می
یابد. این در حالی است که خودپنداره و  افزایش می
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  مقدمه
انسان از دیرباز در پی کشف الگوها و قوانینی بوده است 

هاي طبیعی، رفتار و نظام اجتماعی را  پدیده ها آنتا از طریق 
تبیین کند. علم ریاضی به عنوان علم الگوها در مسیر تحقق 

(رضویه،  .این خواست دیرین نقش مهمی ایفا کرده است
در عصر کنونی نیز که رشد روزافزون  )1386سیف و امامی، 

ي موجب تحوالتی شگرف در زندگی انسان شده و فنآور
است،  ي خود را به زندگی پیچیده داده زندگی ساده، جا

هاي  ریاضیات بیش از پیش جاي خود را در همۀ زمینه
اجتماعی و صنعتی باز کرده و انسان ناگزیر براي دستیابی به 

هاي پیچیده به ریاضیات  هاي الزم و مناسب به پرسش پاسخ
که ریاضیات براي مدیریت مؤثر زندگی  طوري آورده به روي 

تحصیلی و انتخاب شغل اهمیت   رشته شخصی، انتخاب
با وجود  )2009، 1(جین و داونسون .زیادي یافته است

ها گواه از ضعف  اهمیت ریاضیات، نتایج پژوهش
آموزان در این حوزه تحصیلی است. به عنوان نمونه،  دانش

بر ضعف  2هاي تیمز ) با توجه به یافته1376کیامنش و نوري (
  ریاضیات تأکید دارند. آموزان ایرانی در درس  دانش
 هآموزان ایرانی در حوز طور کلی عملکرد ضعیف دانش به

ریشه در عوامل و متغیرهاي متعددي دارد که امر  ،ریاضیات
سازد.  آموزش و یادگیري ریاضیات را با مشکل روبرو می

بدیهی است که آموزش مناسب و پیشرفت تحصیلی در 
که بر سر راه  درس ریاضی، مستلزم شناسایی مشکالتی است

آموزان در این درس وجود دارد. نظر بر این  یادگیري دانش
آموزان در یادگیري  است که مشکالت تحمیل شده بر دانش

ریاضی یا منشأ درون ریاضی یا برون ریاضی دارند. مشکالت 
فردي.  فردي هستند یا برون برون ریاضی نیز یا درون

رند از فردي دا مشکالت برون ریاضی که منشأ درون
هاي ذهنی،  آموزان در پردازش  هاي فردي دانش ویژگی

گیرند.  ها سرچشمه می ها و نگرش یادگیري، باورها، انگیزش
فردي از عوامل فرهنگی،  که مشکالت برون در حالی

اجتماعی، آموزشی، محیط یادگیري، چگونگی تدریس و 

                                                             
1.Jain & Downson 
2.TIMSS 

پذیرند. براي بررسی مشکالت  ... اثر می برخورد معلمان و
اجتماعی کمک  - توان از نظریه شناختی برون ریاضی می

  گرفت.
اجتماعی، معموالً  - هاي قبل از نظریه شناختی در نظریه

لّیهاي  عملکرد انسان بر اساس مدل طرفه که تأکید  یک ع
هاي رفتاري  هاي محیطی (مثل نظریه کننده تنها بر تعیین ها آن

ردي (مثل ف هاي درون کننده اسکینر و پاولف) یا تعیین
توضیح داده  ،گري فروید و یونگ) بود تحلیل هاي روان نظریه
اجتماعی  -) ولی در نظریه شناختی1978  ،3(بندورا .شد می

لّیفرآیندهاي  توضیح داده  4گري متقابل برحسب تعیین ع
ی به صورت یک شناخت روانعملکرد «شود. در این دیدگاه  می

ی و محیطی دیده تعامل دائمی بین اثرات رفتاري، شناخت
؛ نقل 1986). از نظر بندورا (344ص ، 1978(بندورا » شود. می

) عوامل شخصی (ازجمله باورها، انتظارات، 1388از سیف، 
ها، دانش، راهبردها)، رویدادهاي محیطی (فیزیکی و  نگرش

اجتماعی) و رفتارهاي (عملی، کالمی) فرد با یکدیگر تأثیر 
توان جدا از  سه جزء را نمی یک از این متقابل دارند و هیچ

کننده رفتار انسان به حساب  اجزاي دیگر به عنوان تعیین
 ،شوند ها تنها از محیط متأثر نمی آورد. به عبارت دیگر انسان

توانند بر محیط اثر  بلکه براساس فرآیندهاي شناختی خود می
  ها داراي عاملیت هستند. د انسانبگذارند. بنابراین خو

) از میان 2002، 5؛ نقل از تونگنوم2001( به نظر بندورا
تر و  هیچ یک اساسی» 6عاملیت شخصی«کارهاي  و ساز

شان در اعمال  فراگیرتر از باورهاي افراد در مورد توانایی
کنترل بر عملکرد خود و نیز بر رخدادهاي محیطی نیست. در 

نامیده » 7خودکارآمدي«اجتماعی این باورها -نظریه شناختی
دکارآمدي به باورهاي شخصی درباره شود. خو می

ها در سطوح  هاي خود براي یادگرفتن یا انجام فعالیت ظرفیت
؛ نقل 1986) از نظر بندروا (1997  (بندورا، .معین اشاره دارد

کنند  هاي شخصی را اتخاذ میافراد باور) «2002از تونگنوم، 

                                                             
3.Bandura 
4.reciprocal determination 
5.Thongnoum 
6.Personal agency 
7.Self-efficacy 
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را قادر به اعمال کنترل بر افکار، احساسات و  ها آنکه 
کنند، عقیده دارند و  کنند... آنچه مردم فکر می رفتارهایشان می

تأثیر  ها آنکنند بر چگونگی رفتار کردن  می احساس
  ).25(ص » گذارد می

خودکارآمدي به حوزه مشخصی وابسته است یعنی درجه 
به اي خاص منجر  باالیی از خودکارآمدي در حوزه
) از 1997 (بندورا،  .شود خودکارآمدي باال در حوزه دیگر نمی

) خودکارآمدي سه ویژگی است: بافت 1993نظر بندورا (
وابستگی، تکلیف وابستگی و موقعیت وابستگی. باورهاي 
خاص خودکارآمدي نه تنها اختصاص به یک بافت یا حوزه 
 خاص مثل (ریاضی، کار و...) دارد بلکه در یک حوزه خاص

نیز باورهاي خودکارآمدي براي اجزاء آن متفاوت است (مثل 
جبر، هندسه، حساب در حوزه ریاضی). از سوي دیگر 
باورهاي خودکارآمدي در سطوح ساده تا دشوار یک تکلیف 
و نیز موقعیت انجام تکلیف متفاوت است. مثالً ممکن است 

جبري دشوار کارآمد ببیند اما  مسایلفردي خود را در حل 
در کالس کارآمد باشد و در جلسه امتحان احساس  فقط

  کارآمدي نکند.
هاي خاص تکلیف با  از آنجا که عملکرد افراد در حیطه

هاي آنان درباره توانایی خود در همان حیطه رابطه  قضاوت
دارد، غالب تحقیقات حوزه خودکارآمدي این ویژگی را در 

ار هاي خاص مورد مطالعه قر هاي درسی یا مهارت حیطه
اند. در حوزه پیشرفت تحصیلی نیز بیشتر مطالعات انجام  داده

) بر 1385  (نقش، .شده در زمینه ریاضی و علوم بوده است
 1همین اساس است که مفاهیمی چون خودکارآمدي ریاضی

  یا خودکارآمدي علوم مطرح شده است.
ضعیتی از ارزیابی و«توان  خودکارآمدي ریاضی را می

آمیز یا تکمیل  شان در انجام موفقیت ییوانااطمینان افراد در ت
، 2(هاکت و بتز .تعریف کرد» وظیفه یا مسأله مشخص ریاضی

دهد که باورهاي خودکارآمدي  ) تحقیقات نشان می1989
؛ 1996(پاجارس،  .ریاضی با پیشرفت ریاضی رابطه دارد

؛ فراهانی و 1385نقش،   ؛1385 کبیري، کیامنش و حجازي، 
مدي ریاضی نه تنها به عنوان یکی از آ) خودکار1381کرامتی، 

                                                             
1.Math self-efficacy 
2.Hacket & Bets 

عواملی که به طور مستقیم بر عملکرد ریاضی تأثیر دارد مورد 
اي که نقش  بلکه به عنوان یک متغیر واسطه ،بررسی است
کند،  ریاضی را نیز تعدیل می هاي عملکرد کننده دیگر تعیین

)، 1382)، کبیري (1384مورد توجه است. پهلوان صادق (
) تأثیر 2004و همکاران ( 3و ویلکینز )1382پیرحسینلو (

مستقیم و غیرمستقیم خودکارآمدي ریاضی بر پیشرفت 
کارگیري روش  ه) با ب1382ریاضی را گزارش کردند. کبیري (

کننده خودکارآمدي  بینی معادالت ساختاري، نقش پیش
آموزان پایه سوم  ریاضی را بر پیشرفت ریاضی دانش

راهنمایی مورد مطالعه قرار داده و نتایج او حاکی از این است 
که خودکارآمدي ریاضی بیشترین تأثیر را بر پیشرفت ریاضی 
نسبت به اضطراب ریاضی و نگرش ریاضی دارد. فراتحلیلی 

رهاي خودکارآمدي و هاي بررسی رابطه باو که در پژوهش
پیشرفت تحصیلی انجام گرفته است به طور متوسط 

 .دهد را بین این دو متغیر نشان می r=38/0همبستگی حدود 
  )1991و همکاران،  4(مولتون

نیز در  5خودکارآمدي، مفهوم خود یا خودپنداره عالوه بر
) بر این 1986این نظریه از اهمیت برخوردار است. بندورا (

ي دو مفهوم متفاوت خودکارآمده خودپنداره و باور است ک
) خودکارآمدي عبارت 1994(پاچارس و میلر،  .از خود است

هاي خود دارد.  است از قضاوت فرد از اطمینانی که به توانایی
در حالی که خودپنداره، توصیف از خود ادراك شده فرد 
است. خود یا من به منزله موجود فرد کوچکی در درون ما 

بلکه  ،نیست. انسان خویشتنی ندارد که رفتار او را کنترل کند
ها  دهنده مجموعه ادراکات و برداشت ن خویشتن نشانای

اجتماعی به اجتماع و تجربیات فرد و -است. دیدگاه شناختی
» مفهوم خود«گیري  همچنین به توان شناختی او در شکل

اجتماعی محصولی  - در دیدگاه شناختی» خود«توجه دارد. 
 .کند اي بین جهان درون و بیرون ایفا می است که نقش واسطه

) نیز 1974) کوپراسمیت و فیلدمن (1375حسنی، (م
هایی که  خودپنداره را ترکیبی از باورها، فرضیات و پنداشت

                                                             
3.Wilkins 
4.Multon 
5.self-concept 
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(نقل از  .کنند ، تعریف می»هر فرد در مورد خود دارد
  )242، ص2002، 1پاجارس و شانک

اجتماعی بر این باور است که انسان  - نظریه شناختی
شد که احتماالً از با جاي یک خود داراي چندین خود می هب

) 1381(پروین و جان،  .یابد زمانی به زمان دیگر تغییر می
) بر اساس 1990، 2؛ نقل از مارش1976شیلسون و همکاران (

این خودها، یک الگوي سلسله مراتبی و چندوجهی از 
به دو » خودپنداره کلی«اند که در آن  خودپنداره ارائه نموده

» تحصیلیودپنداره غیرخ«و » خودپنداره تحصیلی«مؤلفه 
تحصیلی خود شامل  هگردد. خودپندار تقسیم می

یاضی و علوم و... است و ر ههایی از قبیل خودپندار زیرمؤلفه
اجتماعی،  هغیرتحصیلی نیز شامل خودپندار هخودپندار
گردد. خودپنداره  بدنی می ههیجانی و خودپندار هخودپندار
ها، احساسات و ادراکات مربوط  متشکل از نگرش«تحصیلی 
باشد و بیانگر  هاي تحصیلی فرد می ها و قابلیت به توانایی

ترکیبی از عقاید و احساسات خود درباره عملکرد تحصیلی 
) و 2009، 4؛ نقل از لی1997،  3(لنت، براون و گور» است

هاي  ییها و ادراکات از توانا برداشت«ی خودپنداره ریاض
 .است» فردي براي یادگیري و انجام تکالیف ریاضی

 )599؛ ص. 1984، 5، نقل از ریز2004(ویلکینز، 

؛ ویلکینز و 2006، 6هاي متعددي (آنجم پژوهش
) نقش 1383؛ و پوراصغر، 2004؛ نقل از ویلکینز، 2002

ی را مورد تایید تأثیرگذار خودپنداره ریاضی بر پیشرفت ریاض
) نشان دادند که 1997( 7قرار دادند. مارش، بیرن و یونگ

پیشرفت ریاضی با خودپنداره ریاضی همبستگی بیشتري 
هاي تحصیلی دیگر همبستگی  دارد؛ در حالی که با حوزه

با دیگر مفاهیم خود  دهد و اساساً کمتري را نشان می
لمللی تیمز، ا تحصیلی همبستگی ندارد. نتایج یک مطالعه بین

تحت عنوان خودپنداره ریاضی و علوم که به مقایسه 

                                                             
1.Schunk 
2.Marsh 
3.Lent, Brown & Gore 
4.Lee 
5.Reyes 
6.Anjum 
7.Byrne & Yeung 

کننده  خودپنداره علوم و ریاضی در بین کشورهاي شرکت
درصد بین خودپنداره  99پرداخت، نشان داد با سطح اطمینان 

وجود دارد  دار معنیریاضی و علوم با پیشرفت ریاضی رابطه 
شورهاي عضو و ایران در متغیر خودپنداره ریاضی در بین ک

رتبه هفتم، و در متغیر خودپنداره علوم رتبه نخست را دارا 
؛ نقل از 1982( 8) شیولسون و بلوس2004(ویلکینز،  .است

) نیز دریافتند که نمرات دروس 1997مارش، بیرن و یونگ، 
هاي خاص  در زمینه» خودپنداره«ریاضی، ادبیات و علوم با 

(خودپنداره ریاضی، کالمی و علوم) نسبت به  ها آن
  خودپنداره کلی، همبستگی بیشتري دارند. 

اجتماعی محیط نیز بر رفتار فرد  - براساس نظریه شناختی
نقش حیاتی و نیرومندي در  ،9گذارد. محیط کالس می تأثیر

آموزان بر  شناختی و رفتاري دانش تحصیلی، روان عملکرد
؛ آندرمن و 2001و همکاران،  10عهده دارد (کاپرمینک

) محیط کالس را به 1998( 12). فراسر1997، 11میگلی
شناختی، و آموزشی که در  هاي اجتماعی، روان صورت بافت

ها و پیشرفت  دهد و بر نگرش یادگیري رخ می ها آن
گذارد، تعریف کرده است. منظور از  آموز تاثیر می دانش

آموز از  ت که دانشادراك محیط کالس، ادراك یا برداشتی اس
اجتماعی کالس خود دارد. جو  –هاي مختلف روانی ویژگی
بافتی و هاي  شناختی محیط یادگیري کالس و ویژگی روان

ي بر رفتارهاي دار معنیثیرات أاجتماعی و حمایت معلم، ت
، باورهاي ها آنگیري هدف  آموزان، جهت یادگیري دانش

ی، کاربرد راهبردها، انگیزش لّمربوط به خود، اسنادهاي ع
تحصیلی و اجتماعی، عملکرد هیجانی، درگیري با تکالیف، 

هاي  در محیط ها آنهاي تحصیلی و پیشرفت تحصیلی  ارزش
و  سونگر ؛2008، 13(الروك .یادگیري مختلف دارد

؛ 2002، 1؛ میر و تارنر2003، 15دیویس ؛2009 ،14گانگرون
  )2005 ،2موراي و مالمگرین

                                                             
8.Bolus 
9.classroom environment 
10.Kuperminc 
11.Anderman&Midgley 
12.Fraser 
13.Larocque 
14.Sungur&Gungoren 
15.Davis     



  93بهار  م،چهارشماره  سال اول،، در یادگیري آموزشگاهی  پژوهشفصلنامه   22

 
 پژوهش در یادگیري آموزشگاهی

چهارم سال اول/ شماره  
Vol .1- No.4 / Spring 2014 

هاي جنسیتی در  عالوه بر عوامل مطرح شده، تفاوت
پیشرفت ریاضی نیز در دو دهه گذشته موضوع عمده 

دهد که  عمده مطالعات نشان می طور بهها بوده است.  پژوهش
باشد. یک دلیل  پیشرفت ریاضی پسران برتر از دختران می

براي این تفاوت ارائه شده است و آن اینکه خودکارآمدي 
، 1974، 3(ماکوبی و ژاگلین .از دختران است پسران بیشتر

ها  رغم این یافته علی )2005،  4نقل از لوید، والش و یایالق 
دهد،  که برتري پسران در متغیر عملکرد ریاضی را نشان می

؛ رضویه، سیف و طاهري، 1381برخی از مطالعات (نوري، 
دهد که بین دو جنس در نمره پیشرفت  ) نشان می1384

  بود.  دار معنیجهت برتري دختران  ریاضی در
ها روابط بین خودکارآمدي  بنابر آنچه بیان شد، پژوهش

ریاضی، خودپنداره ریاضی و ادراك از محیط کالس با 
اند، و همچنین، از آنجایی که  پیشرفت ریاضی را نشان داده

 ،پیشرفت تحصیلی در دو جنس دختر و پسر متفاوت است
به این  تأثیراین مطالعه سعی دارد تا با کنترل نقش جنسیت 

پی ببرد که رابطه خودکارآمدي ریاضی، خودپنداره ریاضی و 
ادراك از محیط کالس با پیشرفت ریاضی همچنان برقرار 

ماند، یا نه. بنابراین، این پژوهش در نظر دارد با کنترل  می
نداره متغیر جنسیت، رابطه خودکارآمدي ریاضی، خودپ

ریاضی و ادراك از محیط کالس با پیشرفت ریاضی مورد 
 بررسی قرار گیرد. 

  ها روشد و امو
(همبستگی) انجام  پژوهش حاضر به روش غیرآزمایشی

رابطه میان متغیرها براساس هدف  ،شد.در این نوع پژوهش
هاي  گردد. بر اساس هدف، پژوهش پژوهش تحلیل می

و متغیري (مانند همبستگی، شامل مطالعه همبستگی د
همبستگی پیرسون)، تحلیل رگرسیون (مانند رگرسیون 
چندمتغیري) و تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس 

شود. در  (مانند تحلیل عاملی و مدل معادالت ساختاري) می
مالك از  ،بینی یک یا چند متغیر پیش معموالً ،رگرسیون هدف

بینی یک  پیش بین است. چنانچه هدف یک یا چند متغیر پیش

                                                                                             
1.Meyer & Turner   
2.Murray &Malmgren 
3.Maccoby&Jacklin 
4.Lloyd, Walsh&Yailagh 

از مدل رگرسیون  ،بین باشد متغیر مالك از چند متغیر پیش
  )1389(سرمد، بازرگان و حجازي،  .شود چندگانه استفاده می

آموزان دختر و پسر پایه  کنندگان این مطالعه دانش شرکت
 1391- 92فیزیک سال تحصیلی  - سوم رشته ریاضی

ده  ها آنهاي دولتی شهر تهران بودند که از بین  دبیرستان
آموزان یک  مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و کل دانش

نفر). براي این پژوهش حداقل  383کالس انتخاب شدند (
آمد اما جهت  دست بهنفر  383حجم نمونه مورد نیاز 

یابی این  اي مدلفرض حجم کافی نمونه بر برآوردن پیش
 222پسر،  178نفر افزایش یافت. بنابراین،  400تعداد به 

؛ 19، 6، 4، 2، 1اي (نواحی گیري خوشه دختر به روش نمونه
  آموزان) انتخاب شدند.  مدرسه؛ کالس؛ دانش

  گیري اندازه ابزار
فراسر، فیشر و مک  ادراك از محیط کالس: نامه پرسش

) براي سنجش ادارك از محیط کالس 1996روبی (
در « نامه پرسشاي بر مبناي  نامه پرسشآموزان دبیرستانی  دانش

 56) ساختند که شامل WIHIC( 5»گذرد این کالس چه می
اي، و هفت خرده مقیاس  با طیف لیکرت پنج درجه پرسش

  گویه) است.  8(هر خرده مقیاس 
را اعتباریابی  نامه پرسش) این 1389( در ایران نیکدل
ي (شاخص نیکویی تأییدهاي تحلیل عاملی  کرده که شاخص

)، 94/0شده نیکویی برازش  ؛ شاخص تعدیل96/0برازش، 
مناسب است. در مطالعه نیکدل ضرایب همسانی درونی بین 

آمد. در مطالعه  دست به 95/0تا  89/0ها بین  خرده مقیاس
بود و  89/0کل آزمون برابر با  حاضر نیز ضریب همسانی

ها، به ترتیب در وابستگی  همسانی درونی خرده مقیاس
درگیري  )،71/0( 7)، حمایت معلم74/0( 6آموزان دانش
 10گیري تکلیف جهت )،85/0( 9)، تحقیق80/0( 8آموزان دانش

) به 82/0( 12) و عدالت (انصاف)76/0( 11)، همکاري84/0(
   دست آمد.

                                                             
5.What Is Happening In This Classroom questionnaire 
6.Student Cohesiveness 
7.Teacher Support 
8.Involvement 
9.Investigation 
10.Task- Orientation 
11.Cooperation 
12.Equity 
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پوراقدم یامچی و  خودکارآمدي ریاضی: نامه پرسش
 13خودکارآمدي ریاضی ( نامه پرسش) 1388بهرنگی (

، نقل از کمالی 1986هاي بندورا ( گویه)، را براساس آموزه
خودکارآمدي با حوزه  نامه پرسش)، درباره تشابه 1384زاج، 

گویی به این  سنجش عملکرد طراحی شده است. براي پاسخ
امتحان ریاضی سال  هاي پرسش، افراد با توجه به نامه پرسش

اي  درجه 11قبل، میزان توانائی خود را در هر گویه با مقیاس 
توانم  (کامالً می 10توانم انجام دهم) تا  که از صفر (اصالً نمی
کنند. روایی سازه آن مورد  گذاري می انجام دهم) عالمت

شاخص ؛ 90/0قرار گرفت (شاخص نیکویی برازش،  تأیید
در  نامه پرسش) و اعتبار این 86/0شده نیکویی برازش  تعدیل

و در این  91/0) 1388مطالعه پوراقدام یامچی و بهرنگی (
  به دست آمد. 86/0مطالعه 

: براي سنجش خودپنداره پنداره ریاضیخود نامه پرسش
) استفاده 1990تجدیدنظرشده مارش ( نامه پرسشریاضی از 

اي (کامالً  ف لیکرت پنج درجهشد. این مقیاس در یک طی
اقدم یامچی و  شود. پور موافق تا کامالً مخالف)، پاسخ داده می

) ساختار عاملی این مقیاس را بررسی کرد و 1388بهرنگی (
 7عالقه به ریاضی ( مؤلفهنشان داد این مقیاس داراي دو 

گویه) است و از روایی  5گویه) و ادراك از توانایی ریاضی (
؛ 97/0دار است (شاخص نیکویی برازش، سازه برخور

). همچنین براي 90/0شاخص تعدیل شده نیکویی برازش

از روش همسانی درونی  نامه پرسشبررسی اعتبار این 
و در  81/0استفاده شد که ضریب کل آزمون برابر با 

و ادارك از توانایی ریاضی،  70/0هاي عالقه به ریاضی، مؤلفه
  به دست آمد.  76/0

آموز در آزمون  : نمره هر دانشحصیلی ریاضیپیشرفت ت
کتبی پایان ترم وي از درس ریاضی به عنوان شاخص 

  پیشرفت تحصیلی ریاضی در نظر گرفته شد. 
  شیوه اجرا

، هدف ها آنپس از صحبت با معلمان و کسب اجازه از 
ها توضیح داده شد (ما  کننده کلی پژوهش براي شرکت

آموزشی چه  مسایلخواهیم بدانیم شما درباره بعضی  می
اي دارید). سپس به آنان گفته شد هر کس تمایل به  عقیده
تواند نظر خود را  را ندارد می نامه پرسشدهی به این  پاسخ

جواب دادن شد که قبل از  گفته می ها آنبیان کند. همچنین به 
ها را به دقت بخوانند،  نامه پرسش، دستورالعمل هاي پرسشبه 

شان در  و آنگاه عبارات را با توجه به عقیده و نظر واقعی
  نامه عالمت بزنند. پاسخ
  ها یافته

جهت کنترل نقش جنسیت بر پیشرفت تحصیلی و 
خودکارآمدي ریاضی، ادراك از ساختار کالس، بررسی نقش 

) 1و خودپنداره ریاضی از رگرسیون چندگانه (سلسله مراتبی
استفاده شد. در این مطالعه همچنین براي وارد کردن متغیر 

، و پسران 1کیفی جنسیت از کدگذاري تصنعی (دختران کد 
(کرلینجر و پدهاژور، ترجمه حسن  .) استفاده شد0 کد

گونه که بیان شد از  ) براي ورود متغیرها همان1390سرایی، 
رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد که در گام اول جنسبت 

آن کنترل شد، سپس متغیرهاي دیگر همه به  تأثیروارد و 
وارد معادله شدند. در بخش اول  زمان همصورت 
 1مطالعه در جدول مورد هاي توصیفی متغیرهاي  شاخص

  گزارش شده است.

                                                             
1.Hierarchical 

هاي توصیفی متغیرهاي پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدي ریاضی، ادراك از محیط کالس و خودپنداره ریاضی شاخص .1جدول   

 بیشترین نمره کمترین نمره انحراف استاندارد میانگین متغیر ردیف

 20 67/3 24/3 99/15 پیشرفت تحصیلی 1

 9 1 74/1 53/6 خودکارآمدي ریاضی 2

 5 68/1 54/0 34/3 ادراك از محیط کالس 3

 92/4 1 64/0 6/3  خودپنداره ریاضی 4
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   گیري نتیجهبحث و 
هدف این مطالعه بررسی نقش خودکارآمدي ریاضی، 
خودپنداره ریاضی و ادراك از محیط کالس با کنترل نقش 

طور که نتایج نشان  جنسیت بر پیشرفت تحصیلی بود. همان
بین براي پیشرفت  داد خودکارآمدي ریاضی بهترین پیش

طور که در مقدمه بیان  مدل ارائه شده بود. همانریاضی در 
؛ فراهانی و 1385؛ نقش، 1996ها (پاجارس،  شد، پژوهش

) نیز نشان داده است که 1382؛ کبیري، 1381کرامتی، 
وي پیشرفت تحصیلی قکننده  بینی رهاي خودکارآمدي پیشباو

دهد که  ) در تحقیقات خود نشان می2000است. شانک (
بیست و پنج درصد واریانس  مدي تقریباًباورهاي خودکارآ

پیشرفت تحصیلی را، حتی فراتر از اثرات تدابیر آموزشی 
  کنند.  بینی می پیش

به طور کلی خودکارآمدي ادراك شده در سه سطح 
): 1993 شود (بندورا،  مختلف منجر به پیشرفت تحصیلی می

دهی به فرآیند یادگیري  آموز براي نظم کارآمدي دانش - 1
باورهاي  - 2کند.  ها و انگیزش فرد را تعیین می که آرمانخود 

کارآمدي معلم که با برانگیختن معلم براي ایجاد شرایط بهتر 
باورهاي کادر اداري  - 3شود و  منجر به پیشرفت تحصیلی می

شان که به  مدرسه (مدیر، ناظم و...) در مورد کارآمدي جمعی
  شود. تر منجر می ایجاد محیط آموزش مطلوب

اي بر  کننده شده نقش تعیین  خودکارآمدي ادراك
افراد دارد. زیرا باور خودکارآمدي بر گزینش » 1خودانگیزشی«

آور، میزان تالش و کوشش در انجام وظایف،  اهداف چالش
میزان استقامت و پشتکاري در رویارویی با مشکالت و میزان 

باورهاي  )2000(بندورا،  .گذارد تحمل فشارها اثر می
هایی  آموزان را از طریق انتخاب کارآمدي انگیزش دانشخود

ثیر أتحت ت ،کنند کنند و اهدافی که براي خود تعیین می که می
آموزان کارآمد با تکالیف دشوار  دهد. زمانی که دانش قرار می

دهند که این فرایند  شوند، پشتکار بیشتري نشان می روبرو می
؛ 1997(بندورا،  .گردد ها می منجر به پیشرفت تحصیلی آن

  ) کسانی که احساس کارآمدي باالیی دارند،1991شانک، 
کنند که راهنماهاي مثبت و  هاي موفقیت را تجسم می صحنه

کنند. کسانی که در  هایی براي عملکرد فراهم می حمایت
                                                             
1.self-motivation 

هاي شکست را تجسم  شان تردید دارند، صحنه کارآمدي
خالف میل کنند و به چیزهاي بسیاري که ممکن است بر می

  ) 1997 (بندورا، .اندیشند پیش رود می
براساس اهمیت نقش باورهاي خودکارآمدي در پیشرفت 

) با بررسی 1989آموزان است که هاکت و بتز ( درسی دانش
آموزان در حوزه درس ریاضیات به  خودکارآمدي دانش
کنند که به همان اندازه که براي عملکرد  معلمان توصیه می

-شوند، به خود زان اهمیت قائل میآمو واقعی دانش
هایشان نیز توجه کنند.  آموزان از توانایی هاي دانش ارزشیابی

تواند به معلمان در  آموزان می بررسی خودکارآمدي دانش
)این 2000(شانک،  .آموزان کمک کند بینی عملکرد دانش پیش
اجتماعی هر چه بیشتر  - ها باعث شد که نظریه شناختی یافته

ت آموزشی مورد توجه قرار گیرد و مطالعات در در مطالعا
  زمینه خودکارآمدي ریاضی نیز مورد اقبال بیشتري قرار گیرد.

بعد از خودکارآمدي، خودپنداره ریاضی  ،براساس نتایج
بین قوي براي پیشرفت ریاضی است. این نتیجه با  پیش

هاي انجام شده همسو است (ویلکینز و همکاران،  پژوهش
زاده  ). کریم1383؛ پوراصغر، 2004؛ نقل از ویلکینز، 2002

) به بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی و غیرتحصیلی 1380(
آموزان پرداخت و نشان  ی در دانشو خودکارآمدي تحصیل

داد که متغیرهاي خودپنداره تحصیلی و خودکارآمدي 
بینی پیشرفت تحصیلی برخوردار  تحصیلی از قدرت پیش

  هستند. 
)، 1993طبق مدل مارش و شیولسون (مارش، 

هاي ریاضی ادراك شده خود را با دیگر  آموزان مهارت دانش
دهند و از این  ار میهاي کالمی خود مورد مقایسه قر مهارت
هاي درونی به عنوان یک پایه یا اساس دوم براي  مقایسه

کنند. براي  در هر زمینه استفاده می» خودپنداره«رسیدن به 
مثبت خواهم داشت؛ اگر » خودپنداره ریاضی«مثال، من یک 

هاي دیگر من  مهارت ریاضی ادراك شده من بهتر از مهارت
د. همین خودپنداره مثبت ام باش در موضوعات درسی مدرسه

 .شود نیز منجر به پیشرفت تحصیلی ریاضی بیشتر می
  )1994(پاجارس و میلر، 

ها  بین نتایج نشان داد که متغیر جنسیت نیز یکی از پیش
واقع پیشرفت  شود و در براي پیشرفت ریاضی محسوب می
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ریاضی دختران نسبت به پسران بیشتر است. در زمینه 
خورد، به  ها به چشم می ی در پژوهشجنسیت نتایج متفاوت

پیشرفت ریاضی  ،اند ها نشان داده طوري که بعضی پژوهش
دختران باالتر است، درحالی که تعدادي دیگر پیشرفت 

اند. این درحالی است که بعضی  ریاضی پسران را اعالم نموده
اي بین جنسیت و پیشرفت ریاضی نشان  ها رابطه از پژوهش

  اند. نداده
هاي جنسیتی در  ) تفاوت2005لش و یایالق (لوید، وا

اسناد، خودکارآمدي و پیشرفت ریاضی را روي یک نمونه 
هاي  آموزان پایه چهارم بررسی کردند. یافته نفر از دانش 62

دهد که در متغیر پیشرفت ریاضی بین دو  این مطالعه نشان می
دار و به نفع پسران وجود دارد و در متغیر  جنس تفاوت معنی

داري وجود  دکارآمدي بین پسران و دختران تفاوت معنیخو
  ندارد. 

) نیز در پژوهش خود به 1384رضویه، سیف و طاهري (
د که عملکرد تحصیلی درس دناین نتایج دست یافته بو

) در 1380ریاضی دختران بهتر از پسران است. کرامتی (
پژوهش خود گزارش کرده بود که بین خودکارآمدي ریاضی 

داري وجود  درس ریاضی رابطه مثبت و معنی و عملکرد
دار مالحظه  دارد، ولی در خصوص جنسیت این تفاوت معنی

) 2008و همکاران ( 1رین وسیله بهنشد. در تحقیقی مشابه که 
هاي جنسیتی در خودپنداره زبان/ریاضی  تحت عنوان تفاوت

ساالن به روش تحلیل مسیر  گرو پیشرفت زبان/ریاضی در بز
نشان داد که در هر دو متغیر خودپنداره  صورت گرفت

دار بین دو جنس  ریاضی و پیشرفت ریاضی تفاوت معنی
  دیده نشد.

یکی از نتایج جالب پژوهش این بود که اگرچه ادراك از 

                                                             
1.Rinn 

محیط کالس با پیشرفت ریاضی رابطه داشت، اما با ورود 
متغیرهاي خودکارآمدي و خودپنداره ریاضی این رابطه از 

رفت. اما آنچه باید درنظر داشت این است که    میبین 
هاي موجود بین متغیرها، این از بین رفتن  براساس همبستگی

اي بین ادراك از محیط کالس  رابطه، گواه وجود متغیر واسطه
اي  و پیشرفت ریاضی است. این متغیرهاي واسطه
- خودکارآمدي و خودپنداره هستند. در جهت نظریه شناختی

توان بیان کرد که محیط بر باورهاي  اجتماعی می
گونه که از تعریف  خودکارآمدي نقش مؤثري دارد و همان

شود فرد از  باعث می ،شود ) استنباط می1989هاکت و بتز (
له أآمیز یا تکمیل وظیفه یا مس هایش در انجام موفقیت توانایی

خودکارآمدي  مشخصی در ریاضیات آگاه شود و در نتیجه،
 .که بافت ویژه، تکلیف ویژه و موقعیت ویژه است، رخ دهد

  )1993(بندورا، 
و کند که این خودکارآمدي  بندورا همچنین بیان می

شود  ها و ادراکاتی می اطمینان فرد از خودش باعث برداشت
که فرد از طریق تعامل با محیط اطراف و تفسیر این 

دهد (شیولسون، هابنر و  تعامالت، درباره خود شکل می
ارزشمند است و خودپنداره فرد  او ) و براي1976، 2استنتن

ه دهد و خودپنداره ریاضی که نظامی سازمان یافت را شکل می
هاي  واکنشاز طریق  ،از باورها در زمینۀ ریاضیات است

هاي تفکر  ارزش ریاضیات و شیوه ههیجانی و رفتاري دربار
ریاضی، همچنین اطمینان و انگیزه براي یادگیري ریاضیات را 

  )1998، 3(اپاچیچ و کادیجویچ .شود موجب می
شود که معلمان  پیشنهاد می ،با توجه به آنچه بیان شد

آموزان  ریاضی براي بهبود ساختار کالس تالش کنند تا دانش
خودکارآمدي و خودپنداره باالتري نسبت به ریاضی داشته 
باشند و در نتیجه نتایج بهتري در این زمینه کسب کنند.

                                                             
2.Hubner& Stanton 
3.Opachich, G. &Kadijevich 

 نتایج خالصه رگرسیون سلسله مراتبی . 2جدول 

 R2 ∆R2 b SEb β r partial part F متغیر گام

 67/14* 19/0* 19/0* 19/0* 19/0* 32/0 22/1 04/0* 04/0 جنسیت 1

 55/53* 05/0 06/0 19/0* 05/0 28/0  36/0 31/0* 35/0 جنسیت 2
  30/0* 35/0* 54/0* 37/0* 09/0 69/0   خودکارآمدي ریاضی 
  00/0 00/0 /28* 00/0 28/0 01/0   کالس ساختار ادراك از 
  23/0* 28/0* 49/0* 29/0* 26/0 48/1   خودپنداره ریاضی 

P< 01/0 * N=400 
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