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چكيده
در اين پژوهش با توجه به ارتباط خودپنداره تحصيلي با پيشرفت تحصيلي طبق ديدگاههاي
خودپنداره و همچنين طبق رويكرد شناختي -اجتماعي ،نقش خودپنداره رياضي ،انگيزش يادگيري،
عملكرد قبلي رياضي و جنسيت بر پيشرفت رياضي به روش تحليل مسير مورد بررسي قرار گرفته
است .براي انجام مطالعه تعداد  814دانشآموز ( 511دختر و  511پسر) پايه اول دبيرستان از منطقه 6
تهران ،مقياس خودپنداره و انگيزش يادگيري رياضي را تكميل نمودند .همچنين ،براي تعيين ميزان
پيشرفت رياضي ،نمره نيم سال اول سال تحصيلي  5831-38و براي سنجش عملكرد قبلي رياضي نمره
رياضي سال تحصيلي  5835-31اين دانش آموزان از مدارس جمع آوري گرديد .يافتههاي مربوط به
مدل كلي تحليل مسير نشان داد كه خودپنداره رياضي در مقايسه با عملكرد قبلي رياضي ،انگيزش
يادگيري رياضي و جنسيت پيشبيني كننده قويتري براي پيشرفت رياضي ميباشد .بررسي دقيق
اثرهاي مستقيم متغيرها نشان داد كه عملكرد قبلي رياضي نيز اثر مستقيم بسيار قوي بر خودپنداره
رياضي دارد .اين اثر تقريباٌ برابر با ميزان اثر خودپنداره رياضي بر پيشرفت رياضي است و لزوم توجه
به ديدگاه تأثير دو جانبه خودپنداره تحصيلي را در آموزش رياضي آشكار ميسازد.

كليد واژگان :خودپنداره رياضي ،انگيزش يادگيري رياضي ،عملكرد قبلي رياضي ،جنسيت،
پيشرفت رياضي

 عضو هيأت علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تربيت معلم تهران
 كارشناس تحقيقات آموزش وزارت آموزش و پرورش
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خودپنداره مفهومي روانشناختي است كه

مقدمه
يكي از مهمترين مسائلي كه در حال

احساسها ،ارزيابيها ،نگرشها و نيز مقولههاي

حاضر جهان به طور اعم و آموزش و

توصيفي ما را از خودمان در بر ميگيرد.

پرورش به طور اخص با آن دست به گريبان

خودپنداره در بيرون ،ويژگيهاي شخصيتي و

است «خود »5و بررسيهاي كيفيت «خود» در

رفتاري و در درون چگونگي احساس ما را

ميان افراد است .نوجوانان در تجربيات و

درباره خودمان و جهان اطرافمان نشان

رفتارهاي اجتماعي و كيفيت محتواي «خود»

ميدهد .مك كوبي ( )5231معتقد است

تفاوتهاي قابل مالحظهاي با هم دارند.

خودپنداره به عنوان يك كل روانشناختي ،بر

نوجواناني كه نسبت به خودشان ارزش و

ادراكات خود ويژه فرد و ادراكات فرد از

اعتبار بيشتري احساس ميكنند در ارتباط
متقابل با ديگران نيز موفقترند .ايفورت

1

( ،5233به نقل از احمدي )5871 ،بيان
ميكند زماني كه شخص خويش را فردي پر

سايرين تأثير ميگذارد .همچنين ،شناخت
اجتماعي ،پيشرفت تحصيلي و نگرش نسبت
به مدرسه را تنظيم ميكند (نقل از كوبال و
7

موسك  ،5222 ،ص .)333

توان بداند در برابر مشكالت مقاومت

خودپنداره ،ديد جامع فرد را درباره

بيشتري نشان ميدهد در حالي كه اگر خود

خودش تشكيل ميدهد (هاماچك 5237 ،به

را فردي ضعيف بداند خيلي زود دست از

نقل از گالور و برنينگ ،ترجمه خرازي،
 ،5871ص  .)141اگر دانشآموزي را در

تالش بر ميدارد.
خودپنداره به عنوان يك واژه نظري

وضعيتي قرار دهيم كه كامالً در توصيف

مترادفها و تعاريف متعددي دارد .در ادبيات

خويش آزاد و دقيق باشد و نتيجه اين

تحقيق برخي اوقات به شماي خود،8

توصيف ،كلماتي چون "باهوش"«" ،سخت

خويشتن نمايي ،4تصوير خود ،1ادراك خود،6

كوش»« ،مسئول» و مانند اينها باشد ،چكيدة

عزت نفس و ارزيابي تعريف شده است.

خودپنداره او را بدست آوردهايم .خودپنداره
ثابت و تغييرناپذير نيست بلكه با تجربه افراد

self
Effort
self-schema
self representation
self image

1.
2.
3.
4.
5.

و تفسير ديگران از آن تجربه شكل ميگيرد.
6. self perception
7. Kobal & Musek

نقش خودپنداره رياضي ،انگيزش يادگيري رياضي ،عملكرد قبلي رياضي ...

87

گرفتن نمره عالي در درس حساب «من در

درباره خويش به ثبوت ميرساند (گالور و

درس حساب خيلي خوب هستم» ،زدن گل

برنينگ ،ترجمه خرازي.)5871 ،

در مسابقه «من يك گل زن مسلم هستم،».

رابطه خودپنداره و پيشرفت تحصيلي در

غلط نوشتن هشت كلمه از ده كلمه در

ادبيات روانشناختي بسيار مورد بحث قرار

امتحان امالء «من در امال وضعم خراب

گرفته است .تعدادي از مطالعات بين

است» .باورهايي است كه در نتيجه تجربه

خودپنداره و پيشرفت تحصيلي همبستگي

براي فرد به وجود ميآيد و مبناي نگاه او به

 1/4تا  1/6را نشان دادهاند (بروك اور،5

خودش ميباشد.

5231؛ پارساكوا5231 ،1؛ اسكالويك،5236 ،8

خودپنداره فقط توصيف خويشتن نيست.

به نقل از اسكالويك 5226 ،به نقل از

طرز تلقي افراد از خودشان در نوع تجاربي

كريمزاده .)5831 ،اصوالً ارتباط پيشرفت

كه خواهند داشت نيز تأثير ميگذارد .به

تحصيلي با خودپنداره ميتواند به چند

عنوان مثال ،جاي تعجب نخواهد بود كه از

صورت مورد بحث قرار گيرد .در نخستين

دو دانشآموز درس شيمي با توانايي مساوي

حالت اين فرض مطرح است كه پيشرفت

آنكه معتقد است در «درس علوم دانشآموز

تحصيلي علت مفهوم "خود" است .مدل

خوبي است» ،در اوقات فراغت مقاالت و

افزايش خود خودپنداره بر اين اساس قرار

كتابهايي درباره علوم بخواند ،در باشگاه علوم

دارد .در مدل افزايش خود خودپنداره

مدرسه شركت جويد و با عالقه تكاليف

پيشرفت تحصيلي تعيين كننده اصلي خود

درس شيمي را انجام دهد و به اين ترتيب

خودپنداره ميباشد .بر اساس ارزيابيهاي

عملكرد بهتري داشته باشد و اعتقاد خود را

روزنبرگ 5272( 4به نقل از كريمزاده)5831 ،

درباره خود به ثبوت برساند .شاگرد دوم كه

نيز ميتوان پيشبيني كرد كه پيشرفت

معتقد است «در علوم دانشآموز ضعيفي

تحصيلي از طريق ارزشيابيهاي افراد معتبر

است» ،از مطالعه علوم اجتناب ورزد ،فعاليت

مثل معلم ،والدين و يا دوستان بر مفهوم خود

فوق برنامه مربوط به علوم نداشته باشد و از

تحصيلي دانشآموز تأثير ميگذارد .همچنين،

انجام دادن تكاليف شيمي تا آخرين لحظه
طفره رود .اين فرد نيز احتماالً عقيده خود را

Brookover
Passalac Qua
Skalvic
Rosenberg

1.
2.
3.
4.
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بر طبق نظريه مقايسه اجتماعي ،عملكرد

انتظارات كمتري براي موفقيت دارند ممكن

مناسب درون يك گروه مقايسه اجتماعي،

است بيشتر به استفاده از راهبردهاي اجتناب

خصوصاً در فضاي كالس بر مفهوم خود اثر

از شكست فكر كنند و به جاي تالش براي

ميگذارد .در حالت دوم خودپنداره علت

موفقيت ،سعي كنند كه تنها شكست نخورند.

پيشرفت تحصيلي تلقي ميشود .مدل رشد

در حالت سوم خودپنداره و پيشرفت

مهارت خودپنداره بر اين اساس قرار دارد،

تحصيلي به شيوه متقابل بر هم اثر ميگذارند.

طبق اين مدل خودپنداره تحصيلي پيآمد

كاوينگتون ،5234( 1به نقل از كريمزاده،

پيشرفت تحصيلي است و پيشرفت تحصيلي

 )5831مدل تعادل جويي پويا را پيشنهاد

به عنوان علت و تعيين كننده اصلي

كرده كه در آن پيشرفت تحصيلي ،مفهوم

خودپنداره تحصيلي مطرح است .در مدل

خود و اسنادهاي خود در يك شبكه روابط

خودافزايي خودپنداره ،بر دخالت صريح و

متقابل عمل ميكنند .مثالً تغيير در يكي ،در

ضمني در برنامههاي آموزشي براي افزايش

ديگري هم دگرگونيهايي را ايجاد خواهد كرد

خودپنداره تأكيد ميشود .زيرا كه با افزايش

تا دوره تعادل برقرار شود .مدل تأثير دو

خودپنداره ،پيشرفت تحصيلي نيز افزايش

جانبه خودپنداره تحصيلي بر اين اساس قرار

خواهد يافت .بر عكس مدل رشد مهارت بر

دارد (مارش و كولر .)1118 ،اين ديدگاه با

افزايش دادن و رشد مهارتها در پيشرفت

رفع محدوديتهاي متدولوژيك در روشهاي

تحصيلي تأكيد دارد .طبق نظريه همساني

بررسي علّي و با پيشرفتهاي اخير در كاربرد

خود (جونيز به نقل از همان منبع) نتيجه

مدلهاي معادالت ساختاري ،در مطالعه رابطه

گرفته ميشود كه دانشآموزان با مفهوم خود

خودپنداره و پيشرفت تحصيلي مورد استفاده

تحصيلي پايين از موقعيتهايي كه ميتواند

قرار گرفته است .بدين ترتيب ،انتخاب نوع

مفهوم خود آنها را تغيير دهد اجتناب ميكنند

ديدگاه در نحوه تحليل رابطه خودپنداره و

و كوشش كمتري براي خوب بودن در

پيشرفت تحصيلي بسيار مهم است.

مدرسه انجام ميدهند .همچنين ،با توجه به

با توجه به اهميت خودپنداره تحصيلي

نظريه «ارزش خود »5دانشآموزاني كه

در پيشبيني پيشرفت تحصيلي تحقيقات

1. self worth

2. Covington
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زيادي همراه با متغيرهاي مختلف در اين

بر پيشرفت تحصيلي ،با برخي از متغيرهاي

زمينه صورت گرفته است .پاجارس و ميلر

تأثيرگذار بر پيشرفت تحصيلي از جمله

و

جنسيت رابطه دارد .وايلي( 5به نقل از

خودكارآمدي رياضي به همراه متغيرهاي

كريمزاده )5831 ،از تحقيقاتي كه در مورد

سودمندي ادراك شده رياضي ،جنسيت و

اثر جنسيت بر «مفهوم خود» انجام گرفته

عملكرد قبلي در حل مسأله رياضي را با

نتيجه ميگيرد كه در هيچ سني شواهدي مبني

روش تحليل مسير مورد بررسي قرار دادهاند.

بر وجود تفاوتهاي جنسيتي در »مفهوم خود

در اين پژوهش خودپنداره رياضي ،متغير

كلي» بدست نيامده است .اما در اجزاي

واسطهاي است و تجارب رياضي دبيرستان

اختصاصي "مفهوم خود"" ،مفهوم خود

(عملكرد قبلي) و خودكارآمدي رياضي از

رياضي" و "مفهوم خود عاطفي" تفاوتهايي

طريق خودپنداره رياضي بر پيشرفت رياضي

ديده شده است .همچنين ،طبق نتايج

مستقيم

تحقيقات كيتوا و منگي ( )1118خودپنداره

خودپنداره رياضي بر پيشرفت رياضي 1/56

رياضي با جنسيت رابطه دارد .اين رابطه با

محاسبه شده كه يك اثر معنيدار بر پيشرفت

ساختار سازماني مدرسه (از جمله تك جنسي

رياضي است .بيشترين تأثير خودپنداره بر

بودن يا مختلط بودن مدرسه) و پايه

پيشرفت رياضي به لحاظ نقش واسطهاي آن

دانشآموزان متفاوت ميشود .طبق نتايج آنها

است .اساس نظري مدل اين مطالعه طبق مدل

خودپنداره دختران و پسران در دوره ابتدايي

خودافزايي خودپنداره و طبق ديدگاههاي

تفاوتي ندارد اما به تدريج در طي زمان در

خودپنداره و رويكرد شناختي -اجتماعي

دبيرستان متفاوت ميشود .همچنين ،رابطه

طراحي و بررسي شده است .در اين مطالعه

جنسيت با خودپنداره رياضي تحت تأثير

متغير خودپنداره به عنوان يك متغير

ساختار سازماني مدرسه قرار دارد .خودپنداره

واسطهاي مطرح و هدف بررسي ،نقش

رياضي دختران و پسران در مدارس مختلط

مستقيم و غيرمستقيم متغيرها بر متغيرهاي

متفاوت است .در مدارس تك جنسيتي

وابسته است.

خودپنداره رياضي دختران و پسران تفاوت

()5224

تأثير

اثر

غيرمستقيم

خودپنداره

دارند.

رياضي

تأثير

بنابراين ،با توجه به ديدگاههاي «خود»،
خودپنداره تحصيلي به لحاظ تأثير واسطهاي

1. self
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بسيار اندكي دارد .در واقع در مدارس

با اين توصيفات ميتوان نتيجه گرفت كه

مختلط ،دختران ادراك از توانايي رياضي

عملكرد قبلي (به عنوان بخشي از تجارب

خود را به لحاظ مقايسه كردن خود با پسران

قبلي) بر خودپنداره و خودپنداره نيز بر

كمتر ارزيابي ميكنند .اما در مدارس تك

انگيزش يادگيري رياضي تأثير دارد و هر دو

جنسيتي اين مقايسه صورت نميگيرد.

متغير با پيشرفت تحصيلي رابطه بااليي دارند

از جمله متغيرهاي ديگر كه با خودپنداره

و بر پيشرفت تحصيلي تأثير ميگذارند.

رياضي و پيشرفت تحصيلي رابطه و

همچنين ،انگيزش يادگيري رياضي با

همبستگي بااليي دارد ،انگيزش يادگيري

جنسيت نيز رابطه دارد .رابطه جنسيت و

رياضي است .كم يا زياد بودن عالقه

انگيزش يادگيري رياضي بر اسنادها ،باورها و

دانشآموز به يادگيري موضوعات مختلف

ارزشها تمركز دارد .دانشآموزان دختر و پسر

درسي به تجارب آنها در برخورد با اين

باورهاي مرتبط به شايستگي در زمينه

موضوعات وابسته است .تجارب دانشآموزان

پيشرفت دارند.

در درسهاي مختلف به صورت موفقيتها يا

بنابراين ،طبق مدل خودافزايي و تأثير دو

شكستهاي پي در پي اندوخته ميشوند و

جانبه ،خودپنداره تحصيلي يكي از متغيرهاي

تصورات آنها را نسبت به تواناييهاشان در

اثرگذار بر پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته

رابطه با يادگيري موضوعات مشابه جديد

ميشود .در اين پژوهش طبق اين مدلها و

تحت تأثير قرار ميدهند (سيف.)5863 ،

ديدگاههاي «خود» ،خودپنداره رياضي به

آنچه تعيين كننده ويژگيهاي عاطفي يا

عنوان يك متغير اثرگذار عمده بر پيشرفت

انگيزشي دانشآموز براي يادگيري يك مطلب

رياضي و متغير عملكرد قبلي رياضي به

آموزشي يا واحد يادگيري جديد است،

عنوان يك متغير اثرگذار بر خودپنداره

تصورات او از موفقيتها يا شكستهايي است

تحصيلي و پيشرفت رياضي لحاظ ميشوند.

كه در گذشته از دروس مشابه يا در درس

همچنين ،خودپنداره رياضي به عنوان متغير

تازه كسب كرده است .تصور يادگيرنده

اثرگذار بر انگيزش يادگيري رياضي و

درباره موفقيت يا شكست در يك تكليف

جنسيت نيز طبق اهداف تحقيق و به دليل

يادگيري ،مبتني بر تجاربي است كه وي از آن

رابطهاي كه با همه متغيرهاي مورد بررسي

تكليف يا تكاليف مشابه دارد (سيف.)5863 ،

دارد به صورت تحليل چند متغيري با روش
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تحليل مسير مورد بررسي قرار گرفتهاند .با

در نهايت مدل تحليل مسير برازش شده

فرض متغير عملكرد قبلي و جنسيت به

است .در واقع در اين مطالعه تالش بر اين

متغيرهاي

بوده كه طبق مدل نظري طراحي شده براي

خودپنداره رياضي ،انگيزش يادگيري و

هر مسير ،اثرهاي مستقيم و غيرمستقيم

پيشرفت رياضي به عنوان متغيرهاي درونزا

متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته مورد

براي پيشبيني احتمال وجود رابطه متغيرها،

بررسي قرار گيرد .لذا براي هر مسير در مدل

طبق ادبيات خودپنداره و رابطه آن با پيشرفت

نظري ،فرضيههاي اثرهاي مستقيم و

رياضي و ساير متغيرها مدل اوليه براي

غيرمستقيم بررسي شده است.

عنوان

متغيرهاي

برونزا

و

برازش ترسيم شده است .پس از بررسي
ارزيابي معنيداري هر يك از روابط متغيرها،
انگيزش يادگيري رياضي

عملكرد قبلي رياضي

پيشرفت رياضي

جنسيت
خودپنداره رياضي
نمودار  .5مدل مفهومي اوليه مسيرها جهت برازش

روش

پرورش منطقه  6شهر تهران در سال تحصيلي

جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگيري

 31-38تعداد  8181دانشآموز ( 5312دختر

با توجه به آمار رسمي آموزش و

و  5875پسر) در دبيرستانهاي اين منطقه
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تحصيل ميكردهاند از روش نمونهگيري چند

زير نظر آموزش و پرورش منطقه  6استخراج

مرحلهاي براي نمونهگيري استفاده شد .پس

و مورد استفاده قرار گرفت.

از برآورد حجم نمونه 4 ،دبيرستان دخترانه و

ج) مقياس خودپنداره رياضي :از پرسشنامه

 4دبيرستان پسرانه از ميان دبيرستانهاي منطقه

توصيف خود كه در سال  5238توسط

به صورت تصادفي ساده انتخاب شد .سپس

هربرت دبيليو مارش بر اساس مدل چندگانه

از هر دبيرستان  1كالس اول به طور تصادفي

و سلسله مراتبي مارش و شيولسون از مفهوم

و از هر كالس نيز  52نفر به صورت تصادفي

خود ساخته شده براي سنجش خودپنداره

انتخاب شدند .در مجموع  814دانشآموز

رياضي استفاده شده است .مارش در سال

( )52*1*3از  56كالس  3دبيرستان براي

 5221اين پرسشنامه را مورد تجديدنظر قرار

انجام مطالعه برگزيده شدند.

داده است .مقياس خودپنداره رياضي كه در
اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است

ابزارها و مقياسهاي سنجش
الف) پيشرفت رياضي :براي سنجش پيشرفت
رياضي از امتحان رياضي نيم سال اول -38
 31به عنوان ابزار پيشرفت رياضي استفاده
شد .به دليل عدم همكاري مدارس و آموزش
و پرورش منطقه آزمون يكسان به عمل نيامد
و از آزمون رياضي نيم سال اول مدارس به
عنوان ابزار سنجش استفاده شد .پس از پايان
امتحانات نمره رياضي نيم سال اول به عنوان
نمره پيشرفت رياضي از مدارس جمعآوري
گرديد.
ب) عملكرد قبلي رياضي :نمرههاي رياضي
دانشآموزان در سال سوم راهنمايي به عنوان
معيار سنجش عملكرد قبلي رياضي در نظر
گرفته شد .اين نمرهها از پرونده دانشآموزان

توسط جيتوا و موانجي از پرسشنامه توصيف
خود مارش (نسخه تجديدنظر شده  )5221با
استفاده از تحليل عاملهاي مرتبط با رياضي
استخراج شده است .اين پرسشنامه شامل 51
سؤال در مقياس ليكرت است .اعتبار و
همساني دروني اين مقياس در پژوهش جيتوا
و موانجي  1/33گزارش شده است .در
پژوهش حاضر اعتبار دروني آن با استفاده از
آلفاي كرونباخ برابر با  1/32به دست آمد.
د) مقياس انگيزش يادگيري رياضي :اين
مقياس از رساله دكتري برنارد ناينجي جيتوا

با عنوان بررسي عاملهاي مرتبط به انگيزش
يادگيري رياضي دانشآموزان متوسطه
مدارس كنيا ،سال  1115گرفته شده است
(كيتوا و منگي.)1118 ،
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جدول  .5شاخصهاي توصيفي نمونه مورد بررسي
انحراف

حداكثر

حداقل

معيار

نمره

نمره

11

55
57

متغيرها

N

ميانگين

خودپنداره رياضي

124

88/16

51/56

انگيزش يادگيري رياضي

124

11/12

58/81

31

عملكرد قبلي رياضي

124

54/37

8/62

11

5

پيشرفت رياضي

124

51/21

4/28

11

1/11

جدول  .1ماتريس همبستگي متغيرها براي كل نمونه
انگيزش
متغيرها

خودپنداره

خودپنداره رياضي

5

يادگيري
رياضي

انگيزش يادگيري رياضي
عملكرد قبلي رياضي
جنسيت
پيشرفت رياضي

1/31 

به يادگيري

رياضي

جنسيت

رياضي

5

1/44
1/51

1/66

1/84

5

1/13

-1/51

1/18

اين مقياس شامل  13سؤال و  4مؤلفه عالقه
5

عملكرد قبلي

پيشرفت

رياضي ،مناسبت يادگيري

رياضي ،1ادراك احتمال موفقيت در رياضي

5

1/64

P<0.05

1/114

5

P<0.01

دروني با استفاده از آلفاي كرونباخ برابر با
 1/218به دست آمده است.

8

و رضايت از يادگيري رياضي 4را مورد

نتايج

سنجش قرار ميدهد .همساني دروني اين

شاخصهاي توصيفي چهار متغير مورد بررسي

مقياس در پژوهش جيتوا و موانجي 1/32

(ميانگين ،انحراف معيار ،حداكثر و حداقل

گزارش شده است .در پژوهش حاضر اعتبار

مقدار كسب شده) همراه با حجم نمونه در

Interest in learing
Relevance
Perceived Probability of Success
Satisfaction

1.
2.
3.
4.

جدول شماره  5ارائه شده است .بر اساس
اطالعات

مندرج

در

جدول

ماتريس

همبستگي (جدول شماره  ،)1متغير جنسيت
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جدول  .8اثرهاي مستقيم و ضرايب مسير در مدل كلي برآورد ليزرل( 5بر اساس روش درست نمايي
بيشينه)
اثرها

برآورد
پارامتر

بر روي خودپنداره رياضي
از جنسيت
از عملكرد قبلي رياضي
بر انگيزش يادگيري رياضي
از جنسيت
از خودپنداره رياضي
بر روي پيشرفت رياضي
از جنسيت
از عملكرد قبلي رياضي
از خودپنداره رياضي
از انگيزش يادگيري رياضي

1/54
1/41
1/15
1/31
-1/15
1/48
1/47
1/11

پارامتر
استاندارد
شده
1/54
1/41
1/15
1/15
-1/15
1/48
1/47
1/11

خطاي
استاندارد
برآورد
1/1
1/1
1/14
1/14
1/14
1/14
1/17
1/16

خطاي
واريانس

T
1/62
3/13
1/57
11/51
-1/11
51/52
7/18
1/18

()1/72

()1/86

()1/45

P<0.01

با ديگر متغيرها همبستگي معني دار ندارد.

رياضي باالترين همبستگي را با پيشرفت

ضرائب همبستگي بين ديگر متغير در سطح

رياضي دارند.

ب ا توجه به هدفهاي بررسي "مطالعه

 1/15معني دار مي باشند .باال بودن مقدار
ضريب همبستگي بين دو متغير پيش بيني
كننده خودپنداره رياضي و انگيزش

نقش خودپنداره رياضي ،انگيزش يادگيري
رياضي ،عملكرد قبلي رياضي و جنسيت

يادگيري رياضي ( )1/3بررسي احتمال

بر

طريق

وجود مسئله چندگانگي خطي بين اين دو

داده هاي جمع آوري شده و پيش فرضهاي

را ضروري مي سازد .بررسي اين مسئله در

تحليل مسير ،مدل طراحي شده مورد

پيش فرضهاي تحليل مسير نشان داد كه با
وجود باال بودن ضريب همبستگي چنين

ارزيابي قرار گرفت .از روش درست
نمايي بيشينه 51براي برآورد پارامترها

رابطه اي وجود ندارد .در ماتريس شماره 1

(ضرايب اثر مستقيم) استفاده شده است.

خودپنداره رياضي باالترين همبستگي را با

(ضرايب

پيشرفت رياضي دارد .بعد از آن به ترتيب
عملكرد قبلي رياضي و انگيزش يادگيري

پيشرفت

پارامترهاي

رياضي"،

برآورد

شده

از

1. LISREL Estimates
2. Maximum Likelihood
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جدول  .4اثرهاي مستقيم ،غيرمستقيم و اثرهاي كل متغيرها در  8رگرسيون متفاوت
اثرها
بر روي خودپنداره رياضي
از جنسيت
از عملكرد قبلي رياضي
بر انگيزش يادگيري رياضي
از جنسيت
از عملكرد قبلي رياضي
از خودپنداره رياضي
بر روي پيشرفت رياضي
از جنسيت
از عملكرد قبلي رياضي
از خودپنداره رياضي
از انگيزش يادگيري رياضي

برآورد
پارامتر

پارامتر
استاندارد شده

1/54
1/41

-

1/15
1/31

1/55
1/86
1/17
1/15
1/11
-

-1/15
1/48
1/47
1/11

خطاي
استاندارد
برآورد
1/54
1/41
1/51
1/86
1/31
1/16
1/64
1/47
1/11

P<0.05

R

خطاي
واريانس

1/15

()1/72

1/64

()1/86

1/12

()1/45

2

P<0.01

اثر مستقيم) در جدول شماره  8ارائه و

طراحي شده در مدل تحليل مسير اثر مستقيم،

بررسي شدهاند.

اثر غيرمستقيم و اثر كل متغيرهاي پيش بيني

در جدول شماره  8ضرايب برآورد
استاندارد شده ،خطاي استاندارد برآورد،

كننده روي متغير پيش بيني شونده ارائه شده
است.

ارزش  tبراي برآورد پارامتر و خطاي

بررسي دادههاي جدول شماره  4در

واريانس يا ضريب مسير باقيمانده هر متغير

ارتباط با فرضيه پژوهش "عملكرد قبلي

درونزا آورده شده است .پارامتر برآورد شده

رياضي بر خودپنداره رياضي و پيشرفت

براي اثر جنسيت بر خودپنداره رياضي،

رياضي تأثير مستقيم دارد ".ارائه شده در

جنسيت بر انگيزش يادگيري رياضي و

نمودار شماره  5نشان ميدهد كه هر دو مسير

همچنين ،انگيزش يادگيري رياضي روي

اثر مستقيم عملكرد قبلي رياضي بر

پيشرفت رياضي معنيدار نيستند .در جدول

خودپنداره رياضي ( )1/41و عملكرد قبلي

شماره  4براي هر يك از  8معادله رگرسيون

رياضي بر پيشرفت رياضي ( )1/48با احتمال

مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

77

خطاي  1/15معنيدار است .همچنين ،بررسي

تأثير غيرمستقيم دارد» ،با توجه به دو مسير

دادههاي جدول شماره  4در ارتباط با فرضيه

غيرمستقيم از جنسيت به انگيزش يادگيري

پژوهش "عملكرد قبلي از طريق تأثيرگذاري

رياضي ( )1/55و از جنسيت به پيشرفت

بر خودپنداره رياضي بر انگيزش يادگيري و

رياضي ( )1/17با احتمال خطاي 1/15

پيشرفت رياضي تأثير مستقيم دارد" نشان

معنيدار ميباشند .لذا ميتوان گفت كه متغير

ميدهد كه هر دو مسير غيرمستقيم :از

خودپنداره رياضي يك متغير واسطهاي است

عملكرد قبلي به انگيزش يادگيري رياضي

كه اثر جنسيت را هم بر انگيزش يادگيري

( )1/86و از عملكرد قبلي به پيشرفت رياضي

رياضي و هم بر پيشرفت رياضي تعديل

( )1/15با احتمال خطاي  1/15معنيدار

ميكند .نكته قابل توجه در رابطه با متغير

است .در نتيجه ميتوان گفت كه خودپنداره

جنسيت (جدول شماره  )4اين است كه

رياضي طبق ديدگاههاي خودپنداره و

جنسيت در عين حال كه يك اثر غيرمستقيم

رويكرد شناختي در مدل تحليل علّي يك

( )1/17معنيدار بر پيشرفت رياضي دارد اما

متغير واسطهاي است كه اثر عملكرد قبلي را

اثر كل ( )1/16و اثر مستقيم ( )-1/15آن بر

هم بر پيشرفت رياضي و هم بر انگيزش

پيشرفت رياضي معنيدار نيست .اين يافته

يادگيري رياضي تعديل ميكند .دادههاي

نشان ميدهد كه جنسيت بر پيشرفت رياضي

جدول شماره  4در ارتباط با فرضيه پژوهش

به طور مستقيم اثر معنيدار ندارد ولي اثر آن

"جنسيت بر خودپنداره رياضي ،انگيزش

از طريق غيرمستقيم بر پيشرفت رياضي

يادگيري رياضي و پيشرفت رياضي تأثير

معنيدار است.

مستقيم دارد" ،بيانگر عدم وجود رابط

بررسي فرضيه پژوهش «خودپنداره

معنيدار براي اثر مستقيم جنسيت بر انگيزش

رياضي بر انگيزش يادگيري رياضي تأثير

يادگيري رياضي و پيشرفت رياضي است .با

مستقيم و از طريق اين متغير بر پيشرفت

وجود اين ،اثر مستقيم جنسيت بر خودپنداره

رياضي تأثير غيرمستقيم دارد» ،نيز نشان

رياضي ( )1/54با احتمال خطاي 1/15

ميدهد كه اثر مستقيم خودپنداره رياضي بر

معنيدار ميباشد.

انگيزش يادگيري رياضي ( )1/31با احتمال

همچنين ،فرضيه پژوهش« ،جنسيت از

خطاي  1/15معنيدار است ،ولي اثر

طريق تأثيرگذاري بر خودپنداره رياضي بر

غيرمستقيم آن بر پيشرفت رياضي از طريق

انگيزش يادگيري رياضي و پيشرفت رياضي

انگيزش يادگيري رياضي ( )1/111معنيدار
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نيست .اين نتيجه نشان ميدهد كه انگيزش

احتمال خطاي  1/15معنيدار ميباشند .لذا

يادگيري رياضي نميتواند در نقش يك متغير

متغير خودپنداره رياضي يك متغير واسطهاي

واسطهاي بين خودپنداره رياضي و پيشرفت

است كه اثر عملكرد قبلي رياضي را بر

رياضي عمل كند.

انگيزش يادگيري رياضي تعديل ميكند.

دادههاي جدول شماره  4در ارتباط با

متغير خودپنداره رياضي ضمن آنكه نقش

فرضيه پژوهش «خودپنداره رياضي و

واسطهاي بين جنسيت و پيشرفت تحصيلي و

انگيزش يادگيري بر پيشرفت رياضي تأثير

بين جنسيت و انگيزش يادگيري رياضي ايفاء

مستقيم دارند» ،نشان ميدهد كه اثر مستقيم

ميكند اثر مستقيم آن بر متغير پيشرفت

خودپنداره رياضي بر پيشرفت رياضي

تحصيلي ( )1/31نيز با احتمال خطاي 1/15

( )1/47با احتمال خطاي  1/15معنيدار و اثر

معنيدار است.

مستقيم انگيزش يادگيري رياضي بر پيشرفت
رياضي ( )1/111معنيدار نيست.

در مجموع ميتوان گفت كه پيشرفت
رياضي نه بصورت مستقيم و نه بصورت

نكته قابل توجه در رابطه با متغير

غيرمستقيم از متغير انگيزش يادگيري رياضي

انگيزش يادگيري رياضي اين است كه اين

اثر نميپذيرد .همچنين ،جنسيت عملكرد

متغير ضمن آنكه با پيشرفت رياضي

قبلي رياضي و خودپنداره رياضي به عنوان

همبستگي بااليي دارد (( )1/18جدول  )1اما

متغيرهاي تبيين كننده انگيزش يادگيري

اثر كل ( )1/111و اثر مستقيم ( )1/111آن بر

رياضي عمل ميكنند و  1/64از واريانس

پيشرفت رياضي معنيدار نيست .در واقع

متغير انگيزش يادگيري رياضي را تبيين

انگيزش يادگيري رياضي نقشي در تبيين

ميكند.

پيشرفت رياضي ندارد و همبستگي آن با
متغير پيشرفت رياضي تحت تأثير هم

معنيداري و نكويي برازش مدل تحليل

پراكندگي مشترك غير علي آن با پيشرفت

مسير :اطالعات مربوط به برازش مدل در

رياضي قرار دارد.

نمودار شماره  1آمده است .در شاخص

دادههاي جدول شماره  4نشان ميدهد

 PMSEAبا توجه به در نظر گرفتن

كه اثر غيرمستقيم عملكرد قبلي رياضي بر

باقيماندهها و خطاها مقدار كمي مورد انتظار

انگيزش يادگيري رياضي از طريق متغير

است ( .)1/1115كم بودن مقدار اين شاخص

واسطهاي خودپنداره رياضي ( )1/86با

به منزله مطلوبيت برازش مدل است (قاضي
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طباطبايي .)5835 ،شاخص ديگر مجذور خي

رقيب مقايسه ميگردد (سرمد و همكاران،

است .مقدار خي دو آزمون براي فرض صفر

 .)5876در اين مدل ارزش خي دو (با درجه

قابل قبول بودن مدل در جامعه را محاسبه

آزادي  5و با  )P=1/33معنيدار نيست.

ميكند .يك خي دو معنيدار حاكي از اين

نزديكي ارزش  Pبه مقدار يك مطلوبيت

است كه مدل براي دادههاي جامعه قابل قبول

برازش را نشان ميدهد .بنابراين ،طبق دادهها

نيست .بنابراين ،از شاخص مجذور خي به

مدل به طور مناسبي برازش يافته است.

طور مقايسهاي استفاده شده و مدل مورد

با توجه به دادههاي جدول شماره  4نمودار

بررسي با بدترين مدل (كه رابطهاي اتفاقي

شماره  1ترسيم شده و ضرايب اثرهاي

بين متغيرها برقرار ميكند) يا ساير مدلهاي

مستقيم هر متغير پيشبين بر متغير پيشبيني
1/86

انگيزش يادگيري رياضي

1/15

1/11
1/48

پيشرفت رياضي

عملكرد قبلي رياضي

-1/15
1/41

1/47
1/31

1/47

جنسيت

1/54

خودپنداره رياضي

1/72
RMSEA=0/000

P<0.05
df=1
P-V=0/9907

نمودار شماره  1مدل تحليل مسير در كل نمونه

P<0.01
Chi=0/02
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شونده روي مسيرهاي رسم شده از متغيرهاي

خودپنداره مؤثر ميداند و همچنين ،به دليل

پيش بين به متغيرهاي پيشبيني شونده نوشته

اينكه هم اثر خودپنداره رياضي بر پيشرفت

شده است .عالوه بر آن ،مسير مربوط به

رياضي و هم اثر عملكرد قبلي رياضي بر

خطاي واريانس يا واريانس تبيين نشده براي

خودپنداره رياضي بسيار قوي ارزيابي شده

هر يك از متغيرهاي پيشبيني شونده

لزوم توجه به ديدگاه تأثير دو جانبه

(خودپنداره رياضي ،انگيزش يادگيري رياضي

خودپنداره تحصيلي را در آموزش رياضي

و پيشرفت رياضي) رسم و مقدار واريانس

آشكار ميسازد .تأثير مستقيم و معنيدار

خطا روي هر يك مشخص شده است.

عملكرد قبلي رياضي بر خودپنداره رياضي
در اين پژوهش در واقع تأييدي بر ديدگاه

بحث و نتيجهگيري

تأثير دو جانبه محسوب ميشود .از آنجائيكه

يافتههاي حاصل از تحليل مسير نشان

در اين پژوهش خودپنداره قبلي مورد

داد كه متغير خودپنداره رياضي در مقايسه با

سنجش قرار نگرفته است ،بررسي دقيق

متغيرهاي عملكرد قبلي رياضي ،انگيزش

ديدگاه تأثير دو جانبه امكان پذير نيست.

يادگيري رياضي و جنسيت يك پيشبيني

در اين مطالعه ،نقش واسطهاي متغير

قوي براي پيشرفت رياضي ميباشد .اين يافته

خودپنداره رياضي بين عملكرد قبلي رياضي

ميتواند حمايتي بر ديدگاه خودافزايي

و پيشرفت رياضي مورد تأييد قرار گرفت.

خودپنداره محسوب شود .اما بررسي دقيق

اين نتيجه با تئوريهاي خودپنداره و ديدگاه

اثرهاي مستقيم متغيرها نشان داد كه عملكرد

شناختي -اجتماعي ،كه خودپنداره را يك

قبلي رياضي نيز اثر مستقيم بسيار قوي بر

متغير واسطهاي معرف ميكند همسو ميباشد.

خودپنداره رياضي دارد .ميزان اين اثر تقريباً

خودپنداره رياضي عالوه بر تأثير مستقيم بر

با ميزان اثر خودپنداره رياضي بر پيشرفت

پيشرفت رياضي به عنوان متغير واسطهاي بين

رياضي برابر است .اين نتايج نشان ميدهد كه

متغيرهاي ديگر از جمله عملكرد قبلي

ديدگاه خودافزايي خودپنداره تحصيلي يك

رياضي (به عنوان بخشي از تجارب رياضي)

تحليل ضعيف از رابطه خوپنداره و پيشرفت

و جنسيت عمل ميكند .همچنين ،عالوه بر

تحصيلي ارائه ميدهد .لذا لزوم توجه به

اثر غيرمستقيم عملكرد قبلي رياضي بر

ديدگاه رشد مهارت كه اثر عملكرد را بر

پيشرفت رياضي از طريق متغير واسطهاي
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خودپنداره رياضي ،تأثير مستقيم عملكرد

ميتوان نتيجه گرفت كه طبق ديدگاههاي

قبلي رياضي بر پيشرفت رياضي نيز تأييد

خودپنداره و رويكرد شناختي -اجتماعي هم

شد .اين يافته نيز با ادبيات پژوهش مبني بر

متغيرهاي واسطهاي ذهني و هم متغيرهاي

اثر و رابطه بسيار قوي عملكرد قبلي بر

پيامدي محيطي در ايجاد و نگهداري رفتار

عملكرد بعدي همسو ميباشد.

مؤثر هستند .همچنين ،طبق مدل تأثير دو

در تبيين واريانس متغيرها مشخص

جانبه خودپنداره تحصيلي ،عملكرد قبلي

شد كه بيشترين واريانس تبيين شده مربوط

رياضي (به عنوان يك متغير پيامدي و بخشي

به متغير انگيزش يادگيري رياضي است .بعد

از تجارب در ايجاد مفهوم خود) هم به طور

به ترتيب پيشرفت رياضي و خودپنداره

مستقيم بر خودپنداره بعدي رياضي تأثير

رياضي بيشترين واريانس تبيين شده را دارند.

ميگذارد و هم غيرمستقيم بر عملكرد بعدي

پائين بودن مقدار واريانس تبيين شده متغير

دارد.

خودپنداره رياضي با استفاده از  1متغير پيش
بيني كننده نشان ميدهد كه عوامل ديگري در
تبيين واريانس خودپنداره رياضي نقش دارند،
متغيرهايي كه در اين مطالعه بررسي نشدهاند.
با توجه به مطالب ارائه شده مبني بر
نقش واسطهاي و پيشبيني كنندة خودپنداره
رياضي و رابطه آن با عملكرد قبلي رياضي و
پيشرفت رياضي ميتوان نتيجه گرفت كه
ادراكات دانشآموزان از تواناييها و قابليتهاي
خود در رياضي نقش مهمي در پيشرفت
رياضي آنان ايفاء ميكند .همچنين ،با توجه
به يافتهها در ارتباط با تأثير مستقيم و
غيرمستقيم عملكرد قبلي رياضي و رابطه آن
با خودپنداره رياضي و پيشرفت رياضي

(پيشرفت

رياضي

رياضي)

اثر

خودپنداره رياضي نيز هم به طور مستقيم و
هم از طريق واسطهاي بر عملكرد بعدي
(پيشرفت رياضي) تأثير ميگذارد .اين تأثير
حالت دو جانبه دارد لذا تالش معلمان و
دست اندركاران تعليم و تربيت بايد از يك
سو

بر

افزايش

خودپنداره

رياضي

دانشآموزان (طبق مدل افزايش خود) و از
سوي ديگر بر افزايش مهارتهاي تحصيلي
(طبق مدل رشد مهارت) معطوف گردد .در
واقع در آموزش رياضي بايد هم بر مفهوم
خود و هم برمهارتهاي تحصيلي تأكيد شود.
يافته ديگر در اين پژوهش اثر مستقيم
بسيار قوي خودپنداره رياضي بر انگيزش
يادگيري رياضي است كه نشان ميدهد اگر
خودپنداره رياضي دانشآموزان باال باشد
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انگيزش يادگيري رياضي آنان هم باال خواهد

رياضي عمل ميكند و يك عامل برانگيزنده

بود .از اين يافته ميتوان نتيجه گرفت كه

دروني محسوب ميشود) .در واقع يافتههاي

معلمان و دست اندركاران تعليم و تربيت به

اين پژوهش نشان ميدهد كه خودپنداره

جاي تأكيد بر انگيزش بيروني و محيطي بايد

تحصيلي يكي از مهمترين تعيين كنندههاي

به انگيزش دروني دانش آموزان توجه كنند

انگيزش يادگيري رياضي و پيشرفت رياضي

(خودپنداره رياضي به عنوان يك متغير

ميباشد.

شناختي در ايجاد و تأثير بر انگيزش يادگيري
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