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چکيده
هدف اين پژوهش پيشبيني عملکرد رياضي بر اساس خودپنداره ،انگيزش و اضطررا رياضطي
دانشآموزان بود .روش پژوهش از نوع همبستگي بود .جامعه آماري شامل کليطه دانشآمطوزان دختطر
پايه نهم شهر همدان بودند .بدين منظور نمونهاي شامل 316نفطر از دانشآمطوزان دختطر بطه صطورت
تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي انتخا شدند .ابزار گردآوري دادهها شامل مقياس خودپنداره رياضي،
انگيزش رياضي ،اضررا رياضي و نمرات درس درياضي دانشآموزان بود .تجزيه و تحليطل دادههطا
نشان داد مدل پيشنهادي از برازش مناسبي برخوردار اسطت و خودپنطداره بطر عملکطرد ،اضطررا بطر
عملکرد ،خودپنداره بر انگيزش ،خودپنداره بر اضطررا  ،ارطر مسطتقيم و انگيطزش بطر عملکطرد تطارير
غيرمستقيم داشتند .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که معلمطان و والطدين دانشآمطوزان ميتواننطد بطا
افزايش خودپنداره رياضي ،انگيزش رياضي و کاهش اضررا رياضي دانشآموزان ،عملکرد آنهطا را
در درس رياضي بهبود بخشند.
کليدواژهها :خودپنداره رياضي ،انگيزش رياضي ،اضررا رياضي ،عملکرد رياضي

 .9گروه روانشناسي تربيتي ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،همدان ،ايران.
 .1دانشيار گروه روانشناسي تربيتي ،مرکز همدان ،دانشگاه پيام نور( .نويسندة مسئول) erfani_nasr1344@yahoo.com
 .3استاديار گروه آموزش رياضي ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،همدان ،ايران.
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مقدمه
شونفيلد )9111( 9عنوان ميکند که انسان از ديرباز در پي کشف الگوها و قوانين بوده اسطت تطا
بدين وسيله پديدههاي طبيعي ،رفتار انسان و نظامهاي اجتماعي را تبيطين نمايطد و رياضطي بطهعنوان
علم الگوها امکان دستيابي به اين خواست ديرين را فراهم ساخته است .امروزه تمام برنامههاي مطواد
درسي در هر مقرع تحصيلي شامل حداقل چند ساعت آمطوزش رياضطي اسطت .در جهطان پيچيطده و
پيشرفته امروز ،صاحبنظران آموزش رياضي معتقدند که فراگيري دانش رياضي مطيتوانطد بطه تفکطر
خالق و انديشه پويا کمک کند .با توجه به اينکه درس رياضيات بطراي والطدين و مربيطان از اهميطت
بااليي برخوردار است ،عوامل مورر بر پيشرفت يا شکست دانشآموزان در درس رياضي مساله اساسي
آموزش و پرورش بوده است .همواره در کالسهاي رياضي ،بطا ططرز تلقيهطاي متفطاوتي از رياضطي
مواجه شدهايم که کم و بيش به جامعه سرايت کرده اسطت .بع طيها از رياضطيات خطاطرهي چنطدان
خوشي ندارند و خود را در آن ناتوان مييابند .گروهي خود را از رياضطيات گريطزان نشطان ميدهنطد و
سعي ميکنند سراغ رشتههايي بروند که کمتر با رياضيات سر و کار داشته باشطد .بسطياري از والطدين
براي موفقيت فرزندان خود در رياضيات اهميت بيشتري نسبت به ساير دروس قائل ميشوند و اين را
در صحبتها و تشويقهاي خود نشان ميدهند .بع ي ،رياضيات را دشوار و مرلق تلقطي ميکننطد و
درست به همين دليل به آن عالقه دارند و برخي هم به همين داليل ،از آن روي گردانند( غالم آزاد،
 .)33 :9381افت تحصيلي رياضي و عملکرد تحصيلي در رياضطيات ططي چهطار مرحلطه بطه صطورت
چرخشي و تکرار شونده رخ ميدهند .در مرحلهي اول فرد وقتي با مسايل رياضي روبرو ميشود ،دچار
واکنشهاي منفي نسبت به رياضيات ميگردد .در مرحلهي دوم براي فرار از ايطن واکنشهطاي منفطي،
اجتنا از مسايل رياضي رخ ميدهد .بنابراين در مرحلهي سوم فرد دچطار فقطر آمطادگي و تجهيطزات
کافي براي حل مسايل رياضي ميگردد و سرانجام در مرحلهي چهارم افت عملکرد در رياضيات پيش
ميآيد .اين روند دوباره به دنبال گرفتن نتيجهي منفي در رياضي و واکنشهاي ناخوشايند فرد به آن
موقعيت تکرار ميگردد (يارمحمدي.)11 :9381،
از جمله متغيرهطاي مطرتب بطا يطادگيري و پيشطرفت رياضطي خودپنطدارهي رياضطي ميباشطد.
خودپنداره 1يکي از مفاهيم اساسي در روانشناسي است .خودپنداره شبکهاي از عقايد و باورهاي مثبت
. Schoenfeld
. Self-concept

9
1

تبيين روشهاي تربيت زيبايي شناسي از منظر فريدريش هگل و داللتهاي تربيتي آن

913

و منفي در مورد خود ،پذيرش يا رد خود ميباشطد .خودپنطدارهي تحصطيلي بطه شطدت بطر اطالعطات
اجتماعي نسبي متکي است و انعکاسي از ارزيابيهاي سايرين ميباشد و مطاهيتي هنجطاري دارد .بطه
عبارتي خودپندارهي تحصيلي هر فرد در نتيجهي قياس خطود بطا سطايرين حاصطل ميشطود (فطرال، 9
والک 1و ساي .)1661 ،3خودپندارهي تحصيلي نيز فرايند شکلگيري ارزشيابي از خودپنطداره متطررر از
تجار آموزشي دانشآموزان و تفسير محي آموزشي ميباشد ( ناجي ،6وات 3و اکلس.)1696 ،1
امروزه شناسايي ويژگيهاي عاطفي و هيجطاني و برانگيختگيهطاي روانطي دانشآمطوزان ماننطد
انگيزش 7و اضررا  8در رويارويي با تکاليف رياضي به منظور دستيابي به راهکارهاي علمي و عملي
کنترل آنها ،از خصوصيات مورد توجه بسياري از متخصصان روانشناسطي و آمطوزش رياضطي و نيطز
روانشناسان شناختي ميباشد .انگيزش عامل شناختي اررگذار بر عملکرد و رفتارهاي فردي ميباشطد
که به طور به خصوصي بر نوع فعاليتهايي که افراد انتخا ميکنند و سرح درگيريشان در فعاليطت،
ميزان پافشاري در انجام آنها و نتيجهي اعمال ارر ميگذارد (پاسکووا.) 167 :1667 ،1
چهار بعد اصلي انگيطزش در يطادگيري (بطوردن :9113 ،96هطورن )9113 ،99عبارتانطد از عالقطه،
مرتب بودن ،درک احتمال موفقيت ،انتظار موفقيت يا اعتمطاد داشطتن و رضطايت .عالقطه کنجکطاوي
يادگيرنده را نسبت به يادگيري ،پاسخ دادن و پرداختن به موضوع درس را برميانگيزد ،در حطالي کطه
مرتب بودن نشان ميدهد که يادگيرنده تا چه ميزان محتواي موضوع درس را براي خود ارزشمنطد،
با اهميت و مفيد ميداند .اگر آنها مرالب را مرتب و مفيد بيابند ،سطعي در يطادگيري آنهطا خواهنطد
نمود .درک احتمال موفقيت يا انتظار موفقيت يا اعتماد به نفس عبارت است از احتمال امکان توفيقي
که يادگيرنده به واسره کنترل شخص رفتار و کردار خطود ،درک و دريافطت ميکنطد .اگطر يادگيرنطده
دريابد که احتمال گذراندن موفقيتآميز درس وجود دارد ،در يادگيري آنها تطالش بيشطتري خواهنطد
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کرد .و در آخر ،رضايتمندي عبارت است از ايجاد تعطادل روانطي در يادگيرنطده برارطر تجربطه کطردن
تقويتهاي بيروني و برآورده شدن نيازهاي ذاتي فرد (جيتوا 9و نوانجي .)16 : 1663،1يادگيرندههاي با
انگيزه ميتوانند فرايندهاي شناختي برتري را در يادگيري بهکار گيرنطد و از موضطوع درس چيزهطاي
بيشتري را کسب کنند و نگه دارند (گراهام.)9116،3
يکي ديگر از علل مورر در عملکرد رياضي دانشآموزان در درس رياضطي ميتطوان بطه اضطررا
رياضي اشاره نمود .اضررا به عنوان يک عامل مهم و ترريرگذار سهم بهسزايي در کاهش پيشطرفت
در رياضي دارد .فردي که اضررا رياضي را تجربه ميکند ممکن است در هنگام مواجهه با تکطاليف
رياضي دچار رنج و ناراحتي گردد (يارمحمدي واصل .)16 :9381،اضررا رياضي ،احسطاس تطنش و
ترسي است که در کار با اعداد و حل مسايل رياضي رخ مي دهد و منجر به کاهش اتکا و اعتمطاد بطه
نفس در فرد ميشود (توبياس .)9113،6توبياس( )9113اضطررا رياضطي را تنشطي ميدانطد کطه بطا
استفاده از اعداد و حل مسطالههاي رياضطي در زنطدگي روزمطره و در موقعيتهطاي تحصطيلي مداخلطه
ميکند و ميتواند مانع کارکرد مورر عوامل شناختي شود و حاصل اين تداخل عاطفي ،فراموش کردن
اطالعات مورد نياز و از دست دادن اعتماد به نفس است .از آنجا کطه افطراد داراي اضطررا بطاالي
ًً در حال انجام دو کار ميباشند (يعني انجام کار رياضي و مطديريت نگرانيهطا) عملکطرد
رياضي اساسا
رياضي آنها آسيب ميبيند از ايننظر اضررا رياضي در واقع باعث ميشود افراد بسيار ضطعيفتر از
آنچه تواناييشان را دارند عمل کنند (بيلوک و مالوني .)1 :1693،شفيلد ،3هانطت )1661( 1مرالعطهاي
انجام دادند که بر اساس آن و يافتههاي ديگر پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند که اضررا رياضي
به طور آشکار تررير مستقيم بر روي عملکرد رياضي دارد .اين ترريرات زماني به اوج ميرسند که فطرد
در حال انجام يک مسرله رانوي است و اين نوع اضررا را ميتوان مشابه حواس پرتيهطا در زمطان
سخنراني يا انجام آزمونها و حل محاسبات پيچيدهتر دانست که در آن نگهداشتن بخشي از محاسبه
در درون حافظه اهميت دارد .دادههاي علمي ،عصبي که در آنهطا از دسطتگاه  MRIکطاربردي بطراي
سنجش تفاوت بين عملکرد تحريک مغز در کودکان داراي اضررا زياد و کم رياضي استفاده شطده
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بود تاييدي بر اين ايده را بهوجود آورد که اضررا رياضي منابع حافظهي فعال را که براي موفقيطت
در انجام مسرلهي رياضي اهميت زيادي دارند ،مختل ميکند (يانط

 ،9وو ، 1مطنن  .)1691 ،3ظطاهراً

اضررا رياضي همراه با رشد کودک افزايش مييابد و در حدود پايطهي نهطم و دهطم بطه اوج خطود
ميرسد و پس از آن تقريباً رابت ميماند و تا دوران بزرگسالي ادامه مييابد (دونطل ،6گتطز 3و آروچطا،1
 .)1667پژوهشگران معتقدند اضررا و نگراني رياضي ميتوانطد باعطث افطت بيشطتر در عملکطرد و
پيشرفت تحصيلي شود (نوولو ،7دگرا 8و کلينمن.)1667،1
از آنجا که اضررا رياضي و انگيزش و خودپنداره رياضي ازجمله ويژگيهاي فردي ترريرگذار
در امر يادگيري ميباشند ،اين امر ايجاد ميکند کطه مللفطههاي فطردي مطذکور را در امطر آمطوزش و
يادگيري رياضي مورد توجه قطرار دهطيم .در پطژوهش پطيش رو ،سطه موضطوع مطرتب بطا رياضطيات
(خودپنداره رياضي ،انگيزش يادگيري رياضي و اضررا رياضي ) مطورد بررسطي قطرار گرفتنطد .زيطرا
پيشينه تحقيقي که اين سه مللفه را در کشورمان در کنار يکديگر قرار داده باشد ،بسيار محدود اسطت
و اين امر خود ميتواند راه را براي تحقيقي نوين بگشايد .در اين پژوهش سعي بطرآن اسطت بطه ايطن
سوال پاسخ داده شود ،آيا ميتوان مدلي ارايه کرد کطه مرطابق آن خودپنطداره ،انگيطزش و اضطررا
رياضي توان تبيين و پيشبيني عملکرد رياضي دانشآموزان را داشته باشند؟
همچنين فرضيهها عبارتند از:
 -9خود پنداره رياضي بر عملکرد رياضي تررير دارد.
 -1اضررا رياضي بر عملکرد رياضي ارر علي مستقيم دارد.
 -3انگيزش رياضي بر عملکرد رياضي ارر علي مستقيم دارد.
 -6انگيزش رياضي با ميانجيگري اضررا رياضي بر عملکرد رياضي ارر علي غير مستقيم دارد.
 -3خودپنداره رياضي بر اضررا رياضي ارر علي مستقيم دارد.
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 -1خودپنداره رياضي بر انگيزش رياضي ارر علي مستقيم دارد.
 -7خودپنداره ،انگيطزش يطادگيري و اضطررا رياضطي تطارير علطي بطر عملکطرد درس رياضطي
دانشآموزان دختر پاية سوم دورهي اول متوسره شهر همدان دارد.
روش شناسي
طرح تحقيطق از نطوع ططرح از نطوع معطادالت سطاختاري بطود .جامعطهي آمطاري شطامل کليطهي
دانشآموزان دختر پايهي سوم دورهي اول متوسره شهر همدان در سال تحصيلي  11-17بودند کطه
مجموع تعداد آنها  3769بود .نمونطهي پطژوهش بطر اسطاس فرمطول کطوکران  316نفطر بطه صطورت
نمونهگيري تصادفي خوشهاي مرحلهاي انتخا شدند .بطدين صطورت کطه بطين مطدارس دورهي اول
متوسره ناحيهي  9و  1يازده مدرسه به صورت تصادفي انتخا شدند و از هر مدرسطه يطک کطالس
پايه سوم دورهي اول متوسره به صورت تصافي انتخا شطدند .در نهايطت  316پرسشطنامه توزيطع و
جمعآوري گرديد .ابزار گردآوري دادهها عبارت بود از:
مقياس خودپنداره رياضي :پرسشنامه توصيف خود در سال  9183توس مطارش بطر اسطاس
مدل چندگانه و سلسله مراتبي مارش و شيولسون از مفهوم خود ساخته شطده اسطت .مطارش درسطال
 9116اين پرسشنامه را مورد تجديد نظر قرار داد .مقياس خودپنداره رياضي که در اين پژوهش مطورد
استفاده قرار گرفته است توس جيتوا و موانجي از پرسشنامه توصيف خود مارش( نسخه تجديد نظطر
شده  )9116با استفاده از تحليل عاملهاي مرتب با رياضي استخراج شده است .اين پرسشنامه شامل
 91سوال در مقياس ليکرت است .آزمودني بايد ميزان موافقت و مخالفت خود با هر يطک از عبطارات
آزمون را در يک طيف ليکرت  3درجهاي ( =9کامالً مخالفم تا  =3کطامالً مطوافقم) مشطخص سطازد.
سواالت  3و  6و  1و  1و  96و  91سواالت معکطوس ايطن پرسشطنامه ميباشطند .اعتبطار و همسطاني
دروني اين مقياس در پژوهش جيتوا و موانجي( 6/88 )1663گزارش شده است .بعد از اجراي مقيطاس
خودپنداره رياضي سواالت آن براي بررسي مدل اندازهگيري فرضيات پژوهش ،از آزمونهاي روايي و
پايايي استفاده شد .درپژوهش حاضر پايايي آن با استفاده از آلفاي کرونباخ برابطر بطا  6/893و پايطايي
ترکيبي 6/876بهدست آمد .از نظر چين ( )9118کفايت مدل بيروني از سه بعد مختلف سنجيده شطد :
الف)پايايي سنجهها و سازهها ) ،روايي همگرا ،ج) روايي واگرا .براي تعيطين روايطي همگرايطي ميطانگين
واريانس استخراج شده ( )AVEشاخص مناسطبي ميباشطد.در ايطن پطژوهش  AVEبطراي خودپنطداره

تبيين روشهاي تربيت زيبايي شناسي از منظر فريدريش هگل و داللتهاي تربيتي آن

917

 6/373ميباشد که ازحداقل ميزان قابل قبول براي اين ضريب که  6/3ميباشطد بيشطتر ميباشطد .بطراي
روايي واگرا از روش فورنل و الرکر 9استفاده گرديد .مدل در اين پژوهش روايي واگراي قابل قبولي دارد.

مقياس انگيزش رياضي :اين مقياس از رساله دکتر برنطارد جيتطوا و مطوانجي ()1663گرفتطه
شده است .مقياس شامل  18سوال و 6مولفطه عالقطه بطه يطادگيري رياضي(سطوال 9تطا ،)6مناسطبت
يادگيري رياضي يا مرتب بودن(سوال  19تا  ،)18ادراک احتمال موفقيت در رياضي(سوال  3تا  )96و
رضايت از يادگيري رياضي(سوال 93تا  )16است .آزمودني بايد ميزان موافقت و مخالفت خود بطا هطر
يک از عبارات آزمون را در يک طيف ليکرت  3درجطهاي (از =9کامالًمخطالفم تطا=3کطامالً مطوافقم )
مشخص سازد .سواالت  11 ،98 ،97 ،96 ،7 ،1و  18سطواالت معکطوس ايطن پرسشطنامه ميباشطند.
روايي پرسشنامه در کنيا توس محققين مورد بررسي قرارگرفته است .اعتبار و همساني دروني مقياس
در پژوهش جيتوا و موانجي( 6/81 )1663گزارش شده است .بعداز اجطراي مقيطاس انگيطزش رياضطي
سواالت آن براي بررسي مدل اندازهگيري فرضيات پژوهش ،از آزمونهاي روايي و پايايي استفاده شد
در اين پزوهش پايايي انگيزش از طريق آلفاي کرونباخ  6/191پايايي ترکيبي  6/116ميباشد .وبراي
ابعاد انگيزش باالتر از  6/1محاسبه گرديد .در اين پژوهش  AVEبراي انگيزش.6/773ميباشطد و از
حداقل ميزان قابل قبول براي اين ضريب که  6/3ميباشد بيشتر ميباشد .براي روايي واگطرا از روش
فورنل و الرکر 1استفاده گرديد .مدل در اين پژوهش روايي واگراي قابل قبولي دارد.
پرسشنامه اضطراب رياضي MARS-R :مقياس تجديد نظطر شطده اضطررا رياضطي در
سال  9181توس پليک و پارکر به منظور ارزيابي اضررا مربوط به شرکت در کالسهاي رياضطي
و آمار ساخته شده است .اين ابزار نسخهي تجديد نظر شده مقياس  18عبارتي اضررا رياضطي کطه
در سال  9171توس ريچاردسون و سويين ساخته شده است .نسخه فعلي ترکيد بيشتري بر اضررا
مربوط به موقعيتهاي خاص (حالتي) ،اضررا کلي (صفتي) واضررا امتحان دارد .مقياس تجديطد
نظر شده اضررا رياضي يک ابطزار خطود گزارشطي اسطت کطه داراي  11عبطارت و دو زيطر مقيطاس
اضررا يادگيري رياضي ( 96عبارت،سوال 9تا  ))96که مربوط به فراينديادگيري رياضي وارقام است
و زير مقياس اضررا سنجش رياضي ( 8عبارت ،سوال  96تا  ) 11که ميزان اضطررا آزمطودني در
موقعيت ارزيابي رياضي و آمار را ميسنجد .آزمودني بايد ميزان موافقت و مخالفت خود با هر يطک از
9.

The Fornell- Larcker Criterion
. The Fornell- Larcker Criterion
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عبارات آزمون را در يک طيف ليکرت  3درجهاي (از=9اضررا ناچيز تا =3اضررا زياد ) مشطخص
سازد .در اين پزوهش پايايي اضررا از طريق آلفاي کرونباخ  6/819پايايي ترکيبي  6/161ميباشد.
و بططراي ابعططاد اضططررا بططاالتر از  6/1محاسططبه گرديطد ..در اي طن پططژوهش  AVEبططراي اضططررا
6/898ميباشد و براي ابعاد اضررا  ،اضررا سنجش 6/333و براي اضررا يادگيري  6/311محاسبه
گرديد از حداقل ميزان قابل قبول براي اين ضريب که  6/3ميباشد بيشتر ميباشد .براي روايطي واگطرا از
روش فورنل و الرکر 9استفاده گرديد .مدل در اين پژوهش روايي واگراي قابل قبولي دارد.

عملکرد رياضي :براي سطنجش عملکطرد رياضطي از امتحطان رياضطي نطيم سطال اول 13-11
مدارس دخترانه پايه سوم دورهي اول متوسره به عنوان ابطزار عملکطرد رياضطي اسطتفاده شطد .نمطره
رياضي نيم سال اول دانشآموزان پس از پايان امتحانات به عنوان نمره پيشرفت رياضطي از مطدارس
جمعآوري شد.

روش تجزيه و تحليل دادهها :از آنجا که مدل پژوهش حاضر ،رواب ميطان چنطدين متغيطر
پنهان را به طور همزمان اندازهگيري ميکند ،بنابراين به منظور تحليل دادههطا و آزمطون فرضطيات از
مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شد .در اين پژوهش براي کسب نتايج دقيطقتر ،بطراي آزمطون
مدل مفهومي پژوهش ،از روش پي ال اس 1که يک تکنيک مدل سازي مسير واريانس محور است و
امکان بررسي نرريه و سنجهها را به طور همزمان فراهم ميسازد استفاده شد.
يافتهها
با توجه به اينکه مدل پژوهش حاضر ،رواب بين چندين متغير پنهان (متغيرهاي اصلي پطژوهش)
را بهطور همزمان اندازهگيري ميکند ،بنابراين به منظور تحليل دادهها و آزمون فرضيات از مدلسازي
معادالت ساختاري استفاده شد .در اين پژوهش براي کسب نتايج دقيقتر ،براي آزمون مدل مفهطومي
پژوهش ،از روش پي ال اس که يک تکنيک مدلسازي مسير واريانس محور است و امکطان بررسطي
نظريه و سنجهها را به طور همزمان فراهم ميسازد (فورنل و الرکطر  ،)9189 ،اسطتفاده شطد .در ايطن
روش دو مدل مورد بررسي قرار مي گيرد -9 :مدل بيروني که براي بررسي رواب ميطان شطاخصها
(سلاالت پژوهش) با متغيرهاي اصلي مربوط به خود استفاده ميشود .که در واقع معادل همطان مطدل
اندازهگيري در روشهاي کوواريانس محطور اسطت -1 .مطدل درونطي کطه بخطش سطاختاري مطدل را
. The Fornell- Larcker Criterion
.Partial least squares
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ميسنجد و براي بررسي رواب ميان متغيرهاي پنهان (متغيرهاي اصلي) که فرضيات تحقيق از رواب
ميان آنها شکل ميگيرد ،به کار ميرود .همچنين براي بررسي آمار توصيفي و نرمال بودن متغيرها از
نرمافزار  SPSSاستفاده گرديد.
متغير

تعداد

جدول-9آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش
بيشينه
کمينه
انحراف معيار
ميانگين

چولگي

کشيدگي

3

6/679

6/61

عالقه به رياضيات

316

3/9613

6/71167

9

-6/193

-6/371

6/689

-6/181

احتمال موفقيت

316

3/9798

9/69713

9

3

رضايتمندي

316

3/3163

6/71111

9/3

3

-6/661

مرتب بودن

316

1/7876

6/76196

9

6/81

6/936

انگيزش

316

3/6133

6/76917

9/13

6/88

6/678

-6/383

اضررا يادگيري

316

1/1111

6/83381

9

3

6/336

-6/116

اضررا سنجش

316

3/6313

9/63177

9

3

اضررا

316

1/8339

6/83111

9

3

-6/371-6/931

-6/317

خودپنداره

316

1/1161

6/81631

9

3

6/196

عملکرد رياضي

316

93/73

3/363

9

16

9/696-

-6/316-6/3119/931

در جدول  9آمار توصيفي نظير ميانگين  ،انحراف معيار  ،چولگي و کشيدگي متغيرهاي پژوهش
محاسبه گرديد.
متغيرها و ابعاد
خودپنداره
عالقه به رياضي
احتمال موفقيت
رضايتمندي
مرتب بودن
انگيزش
اضررا يادگيري
سنجش يادگيري
اضررا

جدول1.آزمون کلموگروف اسميرنوف
سرح معني-
مقدار
داري
Z
*
6
/
631
6/637
6/683
*6/6669
**
6/613
6/661
6/676
**6/669
6/616
**6/663
6/638
6/166
6/686
**6/6669
**
6/993
6/6669
6/166
6/631

*P‹0/05 ،** P‹0/01

نتيجهگيري
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
غير نرمال
نرمال
غير نرمال
غير نرمال
نرمال
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با توجه به جدول باال مقدار احتمال معنيداري براي متغيرهاي يادگيري و انگيطزش بطاالتر از 6/63
است لذا ميتوان فرض نرمال بودن توزيع مربوط به اين متغيرها را پذيرفت .براي ساير متغيرها مقدار
احتمال معنيداري کمتر از 6/63است لذا نميتوان فرض نرمال بودن توزيع مربوط به اين متغيرهطا را
پذيرفت .اما با توجه به اينکه در  PLS9پيشفرض نرماليته مالک سطنجش فرضطيات نيسطت مطانعي
براي استفاده از  PLSجهت سنجش فرضيات نداريم (داوري و رضازاده.)9313 ،

در شکل  9اصالح مدل بيروني صورت گرفنه و سوالهاي با بار عاملي کمتطر از  6/1حطذف شطدهاند.
ميزان واريانس تبيين شده ،بارهاي عاملي و ضرايب بتا در شکل  1گزارش شدهاند.

شکل -9مقادير استاندارد خروجي مدل بيروني(اندازهگيري)

در روشهاي مدل يابي معادالت ساختاري ،جهت ارزيابي پايايي سازههاي مورد بررسي در مدل
تحقيق ،از دو شاخص )9( :آلفاي کرونباخ 1و ( )1پايايي ترکيبي 3استفاده مي شود .مقدار اين
شاخصها براي هر يک از سازههاي تحقيق در جدول زير ارائه شده است.
جدول  :3پايايي سازهها

. Partial Least Squares
. Cronbach’s Alpha
3
. Composite Reliability
9
1
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سازه

آلفاي کرونباخ

پايايي ترکيبي

AVE

اضررا
اضررا سنجش
اضررا يادگيري
خودپنداره
انگيزش
احتمال موفقيت
عالقه به رياضي
رضايتمندي
مرتب بودن
عملکرد رياضي

6/819
6/816
6/861
6/893
6/191
6/761
6/781
6/133
6/711
9/666

6/161
6/811
6/883
6/876
6/116
6/891
6/877
6/893
6/866
9/666

6/898
6/333
6/311
6/373
6/773
6/313
6/766
6/331
6/311
9/666

چنانکه در جدول فوق مشاهده ميگردد ،تمامي سازههاي تحقيق اين شراي حداقلي را براي
ضريب الفاي کرونباخ (حداقل )6/1و پايايي ترکيبي (حداقل  )6/7برآورده نموده و حتي در سرحي
بسيار باالتر از آن قرار دارند .از اين رو پايايي سازههاي تحقيق مورد پشتيباني ميباشد.
بنا به نظر چين()9118شاخص ميانگين واريانس استخراج شده ) (AVEشاخصي مناسب براي
تعيين روايي همگراي سازههاي تحقيق ميباشد .حداقل ميزان قابل قبول براي اين ضريب از نظر
نويسندة مذکور برابر با  6/3ميباشد(چين .)9118 ،بررسي اين شاخص بين سازههاي اين تحقيق
نشان ميدهد که درتمامي سازههاي تحقيق امتياز اين ضريب بسيار باالتر از حد آستانة مذکور مي-
باشد و بنابراين سازهها از نظر روايي همگرا در حد بسيار قابل خوبي ميباشند.
براي بررسي اين نکته که سازهاي بهخصوص ،داراي واريانس مشترک باالتري با سنجههاي خود
نسبت به ساير سازههاي مدل است ،بايد روايي واگرا براي سازههاي تحقيق آزمون شود .به عبارت
ديگر چنان که آکين ،9بلومهوف ،1رووارد ،3وينسترا 6و رايج )1661(3بيان ميکنند ،سنجههاي انتخا
شده براي توضيح اين متغير ،تنها آن را توضيح دهند .بدين منظور جذر ميانگين واريانسهاي

9

. Akin
. Bloemhof
3
. Ruwaard
6
. Wynstra
3
. Raaij
1
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استخراج شده براي هر سازه با ضرايب همبستگي بين سازهها مقايسه ميگردد .براي سازههاي
تحقيق حاضر ،اين مقايسه در جدول زير ارائه شده است.
جدول :6معيار فرونل-
عملکرد رياضي

خودپنداره

مرتب بودن

الرک9

رضايتمندي

احتمال
موفقيت

عالقهبه
رياضي

اضررا
سنجش

عملکرد
رياضي
خودپنداره

6/611

6/731

مرتب بودن

6/363

6/171

6/711

رضايتمندي

6/661

6/718

6/131

6/776

احتمال
موفقيت
عالقه به
رياضي
اضررا
سنجش
اضررا
يادگيري

6/313

6/731

6/719

6/717

6/711

6/373

6/761

6/186

6/761

6/717

6/831

-6/393

-6/617

-6/391

-6/371

-6/311

-6/311

6/766

-6/363

-6/318

-6/366

-6/661

-6/376

-6/613

6/131

اضررا
يادگيري

9/666

6/713

همانطور که در (جدول )6مشاهده ميکنيد ،در بررسي معيار فرونل -الرک نشان داده شده است که
مقادير موجود در روي قرر اصلي ماتريس (ريشه دوم مقادير واريطانس شطرح داده شطده ) ،(AVEاز
کليه مقادير موجود در سرر و ستون مربوطه بزرگتر ميباشند .اين امر نيز نشان دهنطده همبسطتگي
شاخصها با سازه وابسته به آنها است.
مرابق الگوريتم تحليل داده در  PLSبعد از بررسي برازش مدل اندازهگيري نوبت به برازش مطدل
ساختاري پژوهش ميرسد .بخش مدل ساختاري برخالف مدل اندازهگيري به متغيرهاي آشکار کاري
ندارد .بلکه تنها متغيرهاي پنهان همراه با رواب بين آنها را مورد بررسي قرار ميدهد .مقدار عددي در
رابرهها نشان دهنده آماره تي ميباشد که در واقع مالک اصلي تاييد يطا رد فرضطيات اسطت .مقطادير

.Fornell- Larcker
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مورد قبول براي معناداري ضرايب مسير در سرح اطمينان  6/13 ،6/16و  6/11به ترتيب بايد آماره t

از  9/11 ،9/16و  1/37بزرگتر باشد (محسنين و اسفندياري.)9313 ،
با توجه به اين توضيحات ،مدل فرضيههاي اصلي براي آماره  tدر شکل 3نشان داده شده است.

شکل  -1مقادير  tخروجي مدل دروني(ساختاري) در نرم افزار اسمارت پي ال اس

مدل کلي هر دو بخش مدل اندازهگيري و ساختاري را شامل ميشود و با ترييد برازش آن ،بررسي
برازش در يک مدل کامل ميشود .براي اين امر تنها يک معيار به نام  GOFاستفاده ميشود .که
براي محاسبه اين روش از راديکال حاصل ضر ميانگين دو معيار  R2و شاخص حشو 9استفاده مي
شود .که از مقادير جدول  1و  8براي محاسبه استفاده شده است.

جدول :3معيار Communality
. Communality
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Communality
9/666666
6/378971
6/661716
6/373116
6/311331
6/313839
6/333886
6/766139
6/333173
6/311636

متغير
عملکرد رياضي
اضررا
انگيزش
خودپنداره
مرتب بودن
رضايتمندي
احتمال موفقيت
عالقه به رياضي
اضررا يادگيري
سنجش يادگيري

با توجه به سه مقدار مالک  6/13 ،6/69و  6/31به عنوان مقادير ضعيف ،متوس و قوي براي
 ،GOFحاصل شدن  6/191براي  GOFنشان از برازش کلي قوي مدل است.
باتوجه به ضرايب مسير و معناداري براي فرضيات پژوهش ،که در جدول  1آمده ،آزمون فرضيات
نشان داد که از  7فرضيه 9 ،فرضيه را نميتوان قبول کرد ولي بقيه فرضيات مورد پذيرش قرار گرفت.
جدول  :1نتايج ضريب مسير و معناداري براي فرضيات پژوهش
فرضيه

ضرايب مسير

فرضيه اول

tآماره
3/371

فرضيه دوم

1/387

**

فرضيه سوم

6/131

ns

فرضيه چهارم

9/197
1/387
3/366

فرضيه ششم

63/196

فرضيه هفتم

63/196

فرضيه پنجم

***6/376
-6/917

6/617
6/691

***

-6/613

***6/816
*6/691

سرح اطمينان

(( p<0.01 0/99
)) P <0.05 0/95
-

)(p<0.1 0/90

نتيجه
ترييد
ترييد
رد
ترييد

))p<0.01 0/99

ترييد

)( p<0.01 0/99
))p<0.1 0/90

ترييد
ترييد

9/197
1/387

مربوط
يکي از متداولترين معيارها براي تاييد برازش معادالت ساختاري در پي ال اس ،ضرايب
نشان از تررير يک متغير مستقل بر يک متغير وابسته
به متغيرهاي پنهان وابسته(درونزا) است.
يا همان ضريب تعيين ،ضريبي است که ميزان اررگذاري متغير
دارد .با توجه به اين که مقدار
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برونزا را بر متغير درونزا بررسي ميکند ،بنابراين اين مقدار براي متغيرهاي برونزا صفر است و تنها
براي متغيرهاي درونزاي مدل گزارش ميگردد .سه مقدار  6/33 ،6/91و  6/17به عنوان مقدار
در نظر گرفته شده است (داوري و حبيبي .)9311 ،در
مالک براي مقادير ضعيف ،متوس و قوي
جدول  7اين مقادير را مشاهده ميکنيم .مقدار ضريب تعيين سازه عملکرد رياضي برابر با 6/111
ميباشد .يعني 11 ،درصد از تغييرات متغير عملکرد رياضي با تغيير در متغيرهاي خودپنداره ،اضررا
و انگيزش رياضي تعريف ميشود .يا در مورد متغير وابسته انگيزش رياضي ميتوان اشاره کرد که 18
درصد از تغييرات متغير انگيزش رياضي با تغيير در متغير خودپنداره تعريف ميشود .همچنين در مورد
متغير وابسته اضررا رياضي ميتوان اشاره کرد که  39درصد از تغييرات متغير اضررا رياضي با
تغيير در متغيرهاي خودپنداره و انگيزش رياضي تعريف ميشود.
جدول :7ضريب تعيين(

)

متغير
عملکرد رياضي
اضررا
اضررا سنجش
اضررا يادگيري
انگيزش
احتمال موفقيت
عالقه به رياضي
رضايتمندي
مرتب بودن

نتايج
6/111
6/393
6/861
6/833
6/171
6/711
6/781
6/731
6/716

متوس
متوس
قوي
قوي
قوي
قوي
قوي
قوي
قوي

بحث و نتيجه گيري

بر اساس نتايج پژوهش ،خود پنداره رياضي بر عملکرد رياضي تطارير مثبطت و معنطيداري داشطته
است .نتايج مرالعات حاضر با پژوهشهاي (انجم1661 ،؛ و پوراصغر ، )9383 ،مارش ،يون (، )9188
ويلکينز( ،)1666آقايي( )9313و رعدي ( )9316همسو ميباشد .بطا توجطه بطه نتطايج پطژوهش متغيطر
خودپنداره رياضي ميتواند يکي از پيشبينها براي عملکرد در رياضيات محسو شود .بطراي تبيطين
اين يافته ميتوان چنين بيان کرد ،همانطور که خودپندارهي باالي فرد باعطث ميشطود کطه تصطوير
مثبتطي از خططود در انجططام امططور داشططته باشططد ،خودپنططدارهي پططايين باعططث دلسططرد شططدن و نااميطدي
ميگردد(.سيف )9316 ،بيان ميکند درماندگي آموخته شده نشاندهندهي منفيتطرين حالطت مفهطوم
خود (خودپنداره) است .درماندگي آموخته شده به حالت يادگيرندگاني اشاره ميکند که کوشطش را بطا
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پيشرفت مرتب نميدانند .آنان يادگيرندگاني هستند که باور دارند هر کاري بکنند به موفقيطت دسطت
نمييابند .شايد بر اين اساس کوشش و تالش نميکنند و عملکرد آنها دچار ضعف ميگردد و ضعف
عملکرد باعث کاهش بيشتر خودپنداره آنها ميگردد .هم چنين خودپندارهي باال در رياضيات باعطث
تالش بيشتر و عملکرد بهتر ميگردد .با توجه به اين مباحث يافتهي پژوهش حاضر نيز تطررير مثبطت
خودپنداره رياضي را بر عملکرد ترييد ميکند.
اضررا رياضي بر عملکرد رياضي تارير منفي و معنيداري داشته است .نتطايج ايطن پطژوهش بطا
مرالعات اشکرافت و کريک ( ،)1669ترابي ،محمطديفر ،خسطروي ،شطايان و محمطدجاني ( )9311و
يارمحمدي واصل( )9381همسو ميباشد .يعني اضررا يطادگيري رياضطي در يطک رابرطهي منفطي
ميتواند پيشرفت در درس رياضي را پيشبيني کند .همچنين نتايج اين پژوهش با تحقيقات (هادگز و
کيم1693 ،؛ آدلسون و مکاچ1699 ،؛ چامبرلين1696 ،؛ دومايز1661 ،؛ اسمايل و اونط 1668 ،؛ زن و
همکططاران 1661 ،؛ لططدر و گروتنبططور1663،؛ تاپيططا و مططارش1666 ،؛ هططانوال1661 ،؛ سططين

و

همکاران1661؛ راندل و همکاران 1666؛ روفل )9118 ،ناهمسو ميباشطد زيطرا ايطن مرالعطات نشطان
دادند که اضررا و عملکرد هيچ رابرهاي با يکديگر ندارد .براي تبيين اين فرضيه ميتوان اينگونطه
بيان کرد که نگراني و اضررا بيش از حد انرژي رواني را به خود معروف کرده و به کاهش عملکرد
منجر ميگردد .از آنجا که افراد داراي اضررا باالي رياضي اساسر در حال انجطام دو کطار ميباشطند
(يعني انجام کار رياضي و مديريت نگرانيهطا) عملکطرد رياضطي آنهطا آسطيب ميبينطد از ايطن نظطر
اضررا رياضي در واقع باعث ميشود افراد بسيار ضعيفتر از آنچه تواناييشان را دارند عمطل کننطد.
به عبارتي افراد با اضررا رياضي باال کمتر قادرند از حافظهي فعال به نحو مرلوبي بهرهگيري کنند.
در واقع به جاي افکار سازمان يافته ،افکطار مطزاحم و نطامربوط ناشطي از اضطررا  ،بخطش مهمطي از
حافظهي فعال را تحت تررير قرار ميدهند و موجبات ضعف عملکطرد را پديطد ميآمورنطد ( بيلطوک و
مالوني.)1693 ،
بر اساس نتايج استنباط شده ،ميتوان چنين بيان کرد که انگيزش رياضي به صورت مسطتقيم بطر
عملکرد رياضي تارير معنادار ندارد .از آنجا که مشکل در رياضي يکي از مشکالتي است که تطرريرات
منفياي بر مسايل رواني و آموزشي دانشآموزان و حتي خانواده و معلمان آنطان دارد و برخطورداري از
انگيزش تحصيلي مناسب و بويژه انگيزش رياضي ،يکي از عوامل مهمي است که منجر به سطازگاري
مناسب با آموزش و مدرسه ميشود( پينتريچ1663 ،؛ نريماني.)9319 ،در پژوهش حاضر چهار بعطد در
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انگيزش رياضي بررسي شد (عالقه به رياضي ،مرتب بودن  ،رضطايتمندي ،احتمطال موفقيطت) مطورد
بررسي قرار گرفت که با تحليل نتايج آماري به وسيلهي نرمافزار  PlSانگيزش رابرهي معنيداري بطا
عملکرد رياضي نداشت اما به صورت غير مستقيم به واسرهي متغير اضررا ( ميانجي ) بر عملکطرد
تررير دارد .براي تبيين اين فرضيه به ماهيت درس رياضي و نمونهي مورد بررسي پژوهش بايد توجطه
کرد .از آنجا که تفاوت عمدهي درس رياضي با ديگر دروس پيوستگي مرالطب آن بطه هطم ميباشطد.
الزاروس ( )9173اظهار ميدارد که ماهيت تراکمي برنامهي درسي رياضي ( اگر شما در فهميدن يک
عمليات شکست بخوريد اغلب در ياد گرفتن هر چيزي که پيرامون آن عمليات باشد نطاتوان خواهيطد
بود) تبيين مهمي براي اضررا رياضي ميباشد .بر ايطن اسطاس اگطر هطر چقطدر بطراي بطاال بطردن
متغيرهاي انگيرشي از طرف مسولين آموزش و پروش و خانوادهها بطراي دانشآمطوزان در ايطن پايطه
تالش گردد اگر با آموزش از پايه ( چند سال عقب تر) همراه نباشد مسطمر رمطر واقطع نخواهطد شطد.
معموالً افراد معتقدند که عملکرد در موضوعاتي غير از رياضيات با تمرين و تالش بهبود مييابد ولطي
اگططر در رياض طي توانططايي ندارنططد ه طيچ کططاري نميتواننططد انجططام دهند(اسططتيپک ،ترجمططه حسططنزاده
وعمويي .)9316،برگر و کارابيک  )1696(9در مقالهي خود بيان ميکند کطه انگيطزش و خطودتنظيمي
رابرهي تفکيک ناپذيري با هم دارند .خودتنظيمي به عنوان يک فعاليت فعال و ساختار يافته است که
فرد اهدافي را براي يادگيري در نظر ميگيرد ،سپس با نظارت و تنظطيم و کنتطرل انگيطزه و رفتارهطا
براي رسيدن به آن اهداف تالش ميکند (بوکارتز ،پينتريچ ،زيطدنر ،1666 ،پينتطريچ ،1666 ،زيطرمن،
1668؛ به نقل برگر ،کارابيک .)1696 ،تبيطين ديگطري کطه بطراي ايطن فرضطيه ميتطوان بيطان کطرد
متغيرهاي ديگر انگيزش مورد بررسي قرار نگرفتند مانند( تاريرمحي کالس ،تطررير همسطاالن ،تطررير
خانواده ،رابره با معلم ،عملکرد قبلي در درس رياضي و  )....مورد بررسي قرار نگرفت.
اساس نتايج استنباط شده انگيزش رياضي با ح ور ميانجيگري اضطررا رياضطي بطر عملکطرد
رياضي تارير مثبت و معنيداري داشته است .بدين معني که افزايش يطک واحطدي در متغيطر مسطتقل
انگيزش رياضي به صورت غير مستقيم با ح ور سازه اضررا رياضي باعث افزايش  6/691واحدي
در متغير وابسته عملکرد رياضي خواهد شد .يعني متغير انگيزش به طور غير مستقيم بر روي عملکرد
رابرهي مثبت معنيدار دارد که با محاسبه  VAF= 6/111ميتوان نتيجه گرفت که تقريبطاً  ./13ارطر
کل انگيزش روي عملکرد از طريق غير مستقيم توس متغير ميانجي اضررا تبيين ميشطه .سطعدي
.Berger & Karabenick
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پور و شجاعي ( )9313و کوشکي و همکطاران ( )9381در پطژوهش خطود بطين اضطررا و انگيطزش
پيشرفت تحصيلي رابرهي مثبت معناداري را يافتند .بدين معني که با افزايش اضطررا دانشطجويان
انگيزش پيشرفت آنان بيشتر ميشود .که اين يافتهها با نتايج حاصل از اين پژوهش ناهمسو ميباشد.
تاپيا ( )1666اعالم کرد که دانشآموزاني که اضررا رياضي کمي دارند يطا اصطالً اضطررا ندارنطد
نسبت به آنهايي که اضررا رياضي بااليي دارند در انگيزش نيز به طور معنطاداري نمطرات بطاالتري
دارند ،اضررا کم انگيزش بيشتر و اضررا زياد انگيزش کمتر ،که با نتايج حاصل از ايطن مرالعطه
همسو ميباشد .در تبيين اين فرضيه ميتوان گفت که احساس منفي به رياضي و اضطررا از درس
رياضي در پيشبيني افت رياضي نقش مهمطي دارنطد .بطه بيطان ديگطر ،دانشآمطوزاني کطه طيفطي از
احساسات منفي -از بيقراري و عدم آرامش تا سردرگمي ،پريشطاني و وحشطت -را نسطبت بطه درس
رياضي تجربه ميکنند ،در اين درس موفقيت کمتري بدست خواهند آورد .اين نتايج همسو با شطواهد
حاصل از پژوهشهاي پيشين است(اشکرافت و کطرک .)1669 ،بطراي تبيطين ايطن فرضطيه ميتطوان
اينگونه بيان کرد ،وقتي دانشآموزان از آنچه ميآموزند لذت ببرند ،يادگيري آنها موررتر است زيطرا
اگر به آنچه ميآموزند عالقه داشته باشطند ،تکطاليف و مسطايل رياضطي برايشطان تهديطد کننطده و
ترسآور نميباشد و سروح کمتري از اضررا را تحمل ميکننطد .نبطود اضطررا عملکطرد بهتطر و
پيشرفت بيشتر در درس رياضي را باعث ميشود.
بر اساس نتايج استنباط شده از اين پژوهش ،خودپنداره رياضي بر اضررا رياضي تارير منفطي و
معنيداري داشته است..نتايج پژوهش حاضر با نتايج گاراييگوردوييل و همکطاران( )1668و پطژوهش
آقايي ( ،)9313که با استفاده از روشهاي آماري همبستگي و رگرسيون گطام بطه گطام سطنجيده شطده
همسو ميباشد .نتايج مرالعات حاضر با پژوهش رامشک ( )9316همخواني نطدارد .بنطا بطر نظريطهي
شناختي عامل بهوجودآورندهي اضررا رويدادها و مشکالت نيستند بلکه تفسطير فطرد از رويطدادها و
وقايع است .افراد داراي خودپنداره رياضي باال باورها واعتقادات آنها سبب ميشود که تکاليف مربوط
به رياضيات را به عنوان يک چالش در نظر بگيرند .اما افطرادي کطه داراي خودپنطداره پطايين هسطتند
باورهاي آنان باعث ميگردد که تکاليف مربوط به رياضيات را به عنوان تهديد در نظر گرفته و باعطث
افزايش اضررا در آنان ميشود .بهطور کلي ميتوان گفت دانشآموزاني که داراي خودپنداره پاييني
هستند از خود تصوير مثبتطي ندارنطد ،عملکطرد ضطعيفي بطراي حطل مسطرلهها پيشبينطي ميکننطد و
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تواناييهاي خود را براي انجام تکاليف مورد نظر کافي نميبينند .اين عوامل ميتوانند به بطاال بطردن
اضررا در دانشآموزان بيانجامد.
يافتههاي اين پژوهش نشان داد که اگطر خودپنطداره رياضطي دانشآمطوزان بطاال باشطد انگيطزش
يادگيري رياضي آنها هم باال خواهد بود .اين نتيجه با يافتههاي جيتوا و مطوانجي( )1663مبنطي بطر
رابرطه خودپنططداره و انگيطزش همخطواني دارد .همچنطين کيطامنش و پوراصطغر( )9383دريافتنططد اگططر
خودپنداره رياضي دانشآموزان باال باشد ،انگيزش يادگيري آنان هم باال خواهطد بطود همخطواني دارد.
همچنين نتايج اين تحقيق با پژوهش عرايي ،حميدي و نصطري ( )9316وآريطاپوران ،اميطري مطنش،
تقوايي و حق طلب( )9313نيز همسو ميباشد .ميتطوان گفطت خودپنطدارهي بطاالي دانشآمطوزان در
آنها احساس مثبت در مورد انجام اعمال رياضي ايجاد کرده و همين امر موجب عالقطهي آنهطا بطه
امور مربوط به رياضي ميشود .بنابراين دانشآموزاني که از رياضطيات و حطل کطرردن مسطايل لطذت
ميبرند ،انگيزه دروني آنها براي يادگيري افزايش مييابد .بطدين ترتيطب موجطب افطزايش انگيطزش
رياضي ميگردد .براي بررسي بيشتر مدل را با حذف سازه اضررا اجرا کرديم تطا مشطاهده شطود در
نبود اين سازه فرضيه چه تغييراتي خواهد داشت .وقتي سازهي اضررا از مطدل حطذف شطد ضطريب
مسير سازههاي خودپنداره و انگيزش  6/816شد ،در صورتيکه با ح وراضررا ضريب مسير6/836
ميبود پس ضريب مسير و آماره تي در مسير سازههاي خودپنداره رياضي و انگيطزش رياضطي بطدون
ح ور سازه اضررا قويتر از زماني است که سازه اضررا ح ور دارد .براي تبيين ايطن رابرطهي
قوي بين خودپنداره و انگيزش اينگونه ميتوان بيطان کطرد کطه چطون خودپنطداره رياضطي ادراکطات
يادگيرنده از مهارتها و قابليتهاي فردي رياضي ،توانايي استدالل رياضي ،عالقه به رياضي و لطذت
بردن از آن است(جيتوا و موانجي .)1663 ،چون توانايي حل مسايل رياضي در دانشآموز خطود ايجطاد
خودپنداره باال ودر نتيجه لذت بردن از به دست آوردن جوا  ،انگيزش درونطي بطراي انجطام تکطاليف
رياضي را افزايش ميدهد .همينطور اگر تالشهاي مکرر به پاسخ درست منجطر نگطردد فطرد دچطار
نوعي درماندگي يا به عبارتي خودپنداره پايين ميگردد .در نتيجه با نداشطتن انگيطزه بطراي تطالش و
کوشش بيشتر مواجه ميگردد .در اين پژوهش که به وسيلهي نرم افزار  PLSتحليل گرديد ميتطوان
بيان نمود که مسير حرکت از خودپنداره به طرف انگيزش مثبطت و معنطيدار اسطت همچنطين مسطير
حرکت از انگيزش به طرف اضررا منفي و معنيدار است و سرانجام مسير حرکطت از اضطررا بطه
طرف عملکرد رياضي منفي و معنيدار است .که اين نتايج نشان مي دهد هر چطه خودپنطداره در فطرد
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افزايش يابد موجب افزايش انگيزش و بربع کاهش اضررا و سطرانجام کطاهش اضطررا موجطب
افزايش عملکرد خواهد شد .طبق مستندات در نرم افزار  PlSضطرايب مسطير بطاالتر از  6/33 ،6/91و
 ./17به ترتيب ضعيف ،متوس و قوي توصيف ميشوند (محسنين و اسفندياري .)9313 ،که با توجطه
به اين خودپنداره بر عملکرد با ضريب مسير  6/376معناداري نسبتاً متوس به باال دارد .انگيطزش بطر
عملکرد با ميانجيگري اضررا با ضريب مسطير  ./91معنطاداري خيلطي ضطعيف دارد .اضطررا بطا
عملکرد با ضريب مسير  6/917معناداري ضعيف دارد .براساس اين نتايج ميتوان بيان نمود کطه خطود
پنداره رياضي ،انگيزش رياضي و اضررا رياضي مي توانند عملکرد رياضي را پيش بينطي کننطد .بطا
توجه به يافتههاي پژوهشي توجه به باورها و ادراکات افراد در مورد خود و توانمنديهايشان در درس
رياضي در تمامي موقعيتهاي آموزشطي مطورد توجطه ميباشطد .در ايطن پطژوهش متغيطر خودپنطداره
اررگذارترين متغير بر عملکرد رياضي با ضريب مسير  6/376به دست آمد .با توجه بطه يافتطهها تطررير
خودپنداره بر روي انگيزش قوي و تررير انگيزش بر روي اضررا و اضررا برروي عملکرد رياضي
معني دار به دست آمد .از آنجا که متغير خودپنداره يک متغير شناختي ميباشد بايد معلمين تطدابيري
بيانديشند تا دانشآموزان از خود در درس رياضيات تصوير مثبتي داشته باشند. .
بر اساس يافته فرضيه اول و همچنين بنا بر اهميت نقطش عملکطرد رياضطي بطه عنطوان يکطي از
منبعهاي اطالعات خودپنداره و اضررا رياضي ،به معلمين توصيه ميگردد که با برگزاري امتحانات
ساده به مشکل ،به منظور شکلگيري تجربههاي مثبطت از عملکطرد ،در تقويطت خودپنطداره رياضطي
دانشآموزان بکوشند .بر اساس يافته فرضيه دوم  ،چهارم و پنجم ،به معلمين توصطيه ميشطود بطراي
کاهش اضررا دانشآموزان هر چه بيشتر تالش کنند .معلمين با بکار بردن روشهاي مورر تدريس
و با برگزاري امتحانات پي در پي ميتوانند در کاهش اضررا رياضي ايفاي نقش کنند .همچنين بطه
معلمين توصيه ميشود در انتقال دانشها و مهارتها و مسطرلههاي بنيطادي در رياضطيات کوشطش و
حوصلهي بيشتري به خرج دهند .زيرا عملکرد قبلي رياضي دانشآموزان از لحطا انگيزشطي بطر روي
خودپنداره آنها تررير ميگذارد و همچنين به دليل پيوسره بودن مرالب درس رياضي عملکرد قبلطي
دانشآموزان و توانا شدن آنها در کسب مهارتهاي پايه نقش مهمي در کطاهش اضطررا رياضطي
آنها و موفقيتآميز بودن عملکرد بعديشان ايفا ميکند .دانشآموزان نياز دارند بدانند کطه رياضطي بطا
زندگي روزمره آنها چه ارتباطي دارد و چه نقشي در پيشرفت تمدن بشري ايفا کرده اسطت .آنهطا در
صورتي به تالش و کوشش براي فراگيري رياضي ميپردازند که از ايطن تطالش لطذت ببرنطد و آن را
جالب و مثمر تلقي کنند .به همين دليل براي اجتنا از اضررا و ايجاد عالقطه تطدريس ايطن درس
بايد از حالت خشک و غير منعرف و منحصر به سخنراني به روشهاي متنوع ديگطر تغييطر يابطد .بطر
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اساس يافته فرضيه سوم به معلمين توصيه ميگردد از ايجاد کالس با ساختار رقابتي پرهيز کنند زيرا
نوع ساختار کالس ميتواند در انگيزش به کار و تالش بيشتر مورر باشد .همکاري و تشطويق والطدين
در باالبردن انگيزش دانشآموزان بسيار ترريرگذار است .به معلمين نيز توصيه ميشود تدريس رياضي
در کالس را نه به عنوان يطک تکليطف و وظيفطه ،بلکطه بطا ميطل و رغبطت درونطي انجطام دهنطد تطا
دانشآموزان احساس خودانگيختگي بيشتري نسبت به انجام تکاليف درسي پيطدا کننطد .بطه معلمطين
توصيه ميگردد تکاليف و سواالت درسي را طوري طراحي و انتخا نمايند که چطالش برانگيطز بطوده
زيرا تکاليف چالشانگيز انگيزش دروني را افزايش ميدهد.
با توجه بطه يافتطههاي پژوهشطي توجطه بطه باورهطا و ادراکطات دانشآمطوزان در مطورد خطود وتوانمنديهايشان ،و نيز توجه به متغيرهاي آموزشي اررگذار بر عملکرد رياضي دانشآموزان در تمامي
موقعيتهاي آموزشي حايز اهميت ميباشد .لطذا پيشطنهاد ميشطود در پژوهشهطاي بعطدي رابرطهي
متغيرهاي اين پژوهش در مقاطع مختلف بررسي گردد .ار آنجا که الگوهاي انگيزشي متفاوتي وجطود
دارد ،پيشنهاد ميشود معلمان دربارهي الگوها يا نظريههاي انگيزشي بيشتر بينديشند تا رفتار خطود را
در مدرسه هدايت کنند و براي لذت بخشتر کردن ساعات درسي رياضي هر چه بيشتر تالش کننطد.
به نظر ميرسد که معلمان در نهايت ،نمره دانشآموزان را با ارفاغ اعمطال ميکننطد کطه ايطن نمطرات
نميتوانند بازتا درستي از عملکرد دانشآموزان باشد .به پژوهشگراني که تمايل دارند در اين زمينه
فعاليت کنند پيشنهاد ميگردد از آزمونهاي استاندارد شده بطراي پايطهي مطورد نظطر بطراي سطنجش
عملکرد رياضي استفاده کنند تا ارزيابي درستتري از عملکرد رياضي آنان حاصل گردد .از آنجطا کطه
پژوهش حاضر بر روي دانشآموزان شهر همدان انجام شده و نمونه بررسي دانشآموزان دختر پايهي
اول دورهي اول متوسره ميباشند پيشنهاد ميگردد در پژوهشهاي بعدي از دانشآموزان در مقطاطع
و پايههاي تحصيلي ديگر و فرهن ها و بافتهاي متفاوت و نمونههاي مختلف استفاده شود و نتطايج
به دست آمده براي گروههاي مختلف با هم مقايسه شود و با توجه به اينکه متغير شناختي خودپنداره
قويترين متغير اررگذار بر عملکرد در اين پژوهش به دست آمد به مسولين پيشطنهاد ميگطردد تطا از
دانشآموختههاي رياضيات براي معلمين پايههاي ابتدايي استفاده گردد زيرا قاعطدتر کسطي کطه خطود
داراي خودپنداره پايين در درس رياضيات باشد نميتواند خودپنداره بطااليي بطراي دانشآمطوزان خطود
ايجاد کند.
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