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نگرش سنج ریاضی و بررسی عوامل مرتبط با آن
the construction and standardization of math achievement test and attitude test toward
mathematics and related factors
2

 و مرضيه غالمی توران پشتی4مهديه سادات آقائی

Abstract:
This study examines the construction and
standardization of math achievement test and
attitude test toward mathematics and related
factors .For this purpose, 212 ninth grade
students in Shahrebabak were selected by
multistage cluster sampling method and
responded to questionnaires of mathematics
achievement test, attitude toward mathematics
and demographic information. Cronbach's
alpha test was used for the reliability of
achievement test that after removing the
eleventh question, Cronbach's alpha became
medium that is acceptable. The findings of
this study, using multiple R related to
regression was statistically significant (R =
0.47, F=15.07 p<0/00). And three out of four
predictor variables (father's education,
amount of study and attitudes toward
mathematics) signifi- cantly contributed to the
prediction of mathematical achievement
(p<0/005). And maternal education is not
statistically significant in predicting academic
achievement in math. To evaluate the validity
of this study exploratory and confirmatory
factor analysis is used. KMO value scale
mathematical achievement and attitude
mathemati- cal gauge was equivalent to 0.61
and 0.87 and the significance level of
Bartlett's test of sphericity is less than 0.005.
Therefore, based on both criteria, it can be
concluded that the implemen- tation of factor
analysis based on the correlation matrix of the
studied sample, would be justified. Due to the
characteristics of the fitness for confirmatory
factor analysis and Cronbach's alpha

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی سااتت و اساتاادارد سااز
آزمون پيشرفت تحصيلی رياضی و استاادارد ساز آزمون
 بارا.اگرش سنج رياضی و عوامل مرتبط با آن میباشاد
 افر از دااش آموزان پايه اهام شهرساتان242 اين منظور
شهر بابک به روش امواهگير توشها چناد مرحلاها
ااتخاااو و بااه پرسشاانامها متش ا ل آزمااون پيشاارفت
 اگاارش ساانج رياضاای و ا العااات،تحصاايلی رياضاای
 برا پايايی پرسشنامه پيشارفت.دموگرافيک پاسخ داداد
تحصيلی از آزمون آلفا کرواباخ استفاده شد که پا از
حذف سؤال يازدهم آلفا کرواباخ به حد متوسط رسايد
 يافته ها اين پژوهش با اساتفاده.که قابل قبول میباشد
 چندگااه مربوط به رگرسيون به لحاظ آمار معنادارR از
 ( و ساه ماورد از چهاارR=0.47, F=15.07 p<0.00) بود
 ميااان ماالعاه و،متغيرها پيش بين (تحصايالت پادر
اگرش اسبت به رياضی) به ور معنی دار در پايش بينای
) وp< 0.005( پيشارفت تحصايلی رياضای ساهيم بودااد
تحصيالت ماادر باه لحااظ آماار ساهم معنای دار در
 باه منظاور.پيش بينی پيشرفت تحصيلی رياضی اداشات
بررسی روايی مقياس پيشرفت تحصيلی رياضی و اگارش
سنج رياضی از روايی عاملی اکتشافی و تايياد اساتفاده
 در مقياااسهااا پيشاارفتKMO  مقاادار.شااده اساات
0.87  و0.61 تحصيلی رياضی و اگرش سنج رياضی برابربا
به دست آمد و ساح معنی دار آزمون کرويت بارتلات اياا
 است بنابراين بر پايه هر دو مالک میتوان0.005 کمتر از
اتيجه گرفت که اجرا تحليل عااملی براسااس مااتري

Mahdyehaghaye@gmail.com ، ايران، شهربابک، واحد شهربابک، عضو هيأت علمی دااشگاه ازاد اسالمی، اويسنده مسئول.4
 ايران، شهربابک، ، واحد شهربابک، دااشگاه آزاد اسالمی، عضو هيأت علمی.2

همبستگی حاصال در گاروه اموااه ماورد ماالعاه ،قابال
توجيه تواهد بود .برا تحليل عاملی تاييد با توجه باه
مشخصهها برازادگی و ضرايب آلفا کروابااخ گااارش
شده در جدول فوق شاتصها ريشاه مياااگين مجاذور
تاا ( )RMSEAبرازش تابيقی ( ،)CFIاي اويی بارازش
( )GFIو اي ويی برازش تابيقی ( )AGFIاشاان داد کاه
مدل از برازش متوسط برتوردار است.

واژههای کلیدی:
ساتت ،استاادارد ساز  ،پيشرفت رياضی ،اگرش باه
رياضی

coefficients reported in the table above
indicators of root mean error square
(RMSEA) adaptive fit (CFI), goodness of fit
(GFI) and comparative goodness of fit
(AGFI) showed that the model is average
fitted.

Key words:
construction, normalization math achievement
test and attitude test toward mathematics

مقدمه
در عصر کنوای که رشد روز افاون فناور تحوالت شگرفی را در زادگی ااسانها به وجود آورده و زادگی ساده جا تود را باه
زادگی پيچيده داده است ،رياضيات بيش از پيش جا تود را در همه زمينهها اجتماعی و صنعتی باز کرده و ااسان اااگريا
است برا پاسخ به مسائل پيچيده زادگی تود از رياضيات کمک بگيرد .بر اين اساس امروزه اظامها آموزش عالی در سراسار
دايا در تالش هستند که با گنجاادن مباحث رياضی در براامهها تحصيلی تود به پرورش توااايیها ذهنی و قدرت استدالل
مناقی در فراگيران تود کمک کنند و آاها را برا همگامی با تحوالت علمی و پيشرفتهاا فنااور و زاادگی آيناده ياار
امايند .بديهی است که حصول چنين اهدافی مستلام شناسايی مش التی است که بر سار راه ياادگير دااشاجويان در دروس
رياضی وجود دارد .از رفی به اظر می رسد که برتی از مش الت فراگيران در يادگير رياضايات ريشاه درون فارد دارااد و
ااشی از متغيرها شناتتی-ااگياشی و اگرشها دااشجويان میباشند (اسپيرو ،فلتوويچ و کولسون4556 ،؛ شومر.)4551،
ماالعه در زمينه اگرش به رياضی و اقش آن در پيشرفت تحصيلی رياضی باا تحقيقاات آي ان آغااز شاد (آي ان و درگار،
4564؛ آي ن  .)4575يافتهها پژوهش ياد شده اشان داد که اگرش به رياضی سازها مشتمل بر چند بعد شامل لذت باردن
از درگير شدن در ت اليف رياضی -چه در تجارو تحصيلی و چه در زادگی روزماره  -باورهاا فارد در ماورد ارزش و اهميات
رياضی و مياان ترس از رويارويی با موقعيتهايی است که مستلام به کارگير دااش رياضیااد (آي ن .)4575 ،تاايلر ()4557
پی برد که ترس از رياضی ،عاملی مستقل در سازه اگرش به رياضی ايست بل ه بعد منفای عامال التاذاذ را تشا يل مایدهاد؛
بنابراين ،اگرش به رياضی شامل دو بعد التذاذ و ارزش است.
در تعريف مفاهيم پژوهش بايد بيان کرد که اگرش از سازه هايی است که باا توجاه باه زميناه ماورد اساتفاده آن تعااريفی
متفاوت دارد .در حوزه روااشناسی و تعليم و تربيت ،اگرش در برگيراده ابعاد شناتتی ،ورزشای ،عاا فی و کنشای اسات .بعاد
شناتتی به داشتن باورها يا عقايد آگاهااه اشاره دارد .بعد ارزشی به مثبت يا منفی بودن جهتگيار عاا فی باه زميناههاا
هيجاای و احساسی فرد اسبت به موضوع مورد اظر اشاره دارد و بعد کنشی بر جهتگير بارا ااجاام دادن ياک رفتاار وياژه
تاکيد میکند (ربر و ربر .)2114 ،اگرش عبارت است از تمايالت ياد گرفتی قبلی براساس مواجهه مثبات ياا منفای اسابت باه
موضوع مشخص ،وضعيت ،اهاد يا فرد معين (آي ن .)2119 ،از آاجا که اگرش تعيين کننده رفتار است ،ي ای از موضاوعات و
عالئق پژوهشی بررسی اگرش دااشآموزان اسبت به درس است.
اگرش اسبت به درس رياضی يک مقوله از رفتار است که بر تمايل يا فقدان تمايل فرد اسبت به درس رياضی داللت مایکناد و از
پنج مولفه اساسی تش يل شده است )4 :عوا ف فرد اسبت به مفهوم رياضی )2 ،عوا اف فارد اسابت باه فعاليات رياضای )9 ،ارزش
رياضی رد ساتتار اهداف کلی فرد )1،ااتظارات ،اتايجی که فرد ااتظار دارد با ماالعه رياضی به دست آورد )9 ،اگارش فارد اسابت باه
معلم رياضی (کامياو.)4939 ،

ماالعات اشان داده است که دااش آموزان دارا اگرش مثبت اسبت به مواد درسی ،تمايل به فعاليت توبی در آن درس از
تود ابراز میکنند و بر ع  ،کساای ک ه درباره درسی اگرش منفی داراد ،واکنش مناسبی اسبت به آن درس ادارااد .ماالعاه
در زمينه اگرش به رياضی و اقش آن در پيشرفت تحصيلی رياضی با پژوهشها آي ن ( 4564و  )4575آغاز شد.
گودي نتا ( )2115مدل اظر ارائه داده است که مدل مذکور معرف تاثير عوامال چهارگاااه مشخصاات تادري رياضای،
مشخصات معلم رياضی ،مشخصات کالس درس رياضی و هم چنين چگواگی ارزيابی و موفقيت درس رياضی بر اگرشها باه
درس رياضی است .بر اساس مدل ،اگرش دااش آموزان به درس رياضی اتيجه عوامل چهارگااه مذکور اسات کاه البتاه عوامال
چهارگااه روابط متقابلی بين ي ديگر داشته و اگرش به درس رياضی ااشی از تعامل عوامل چهار گااه مورد اظر است.
با توجه به مبنا اظر موجود و اتايج پژوهشها قبلی که به آن اشاره شد به اظار مایرساد متغيرهاا ماورد اظار در
پژوهش حاضر سهم تعيينکننده ا در پيش بينی عمل رد رياضی دااشجويان داشته باشند .بنابراين مسأله اساسی در پاژوهش
حاضر ساتت و استاادارد ساز آزمون پيشرفت تحصيلی رياضی ،اگرش سانج رياضای و بررسای عوامال مارتبط باا پيشارفت
تحصيلی رياضی میباشد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر توصيفی از اوع همبستگی است.
جامعه آماری نمونهآماری و روش نمونهبرداری
جامعه آمار پژوهش شامل همه دااشآموزان دتترااه پايه اهم شهرستان شهربابک میباشد که تعداد آاها هفتصد افر میباشد
که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  242افر به عنوان امواه ااتخاو شداد .روش امواهگيار توشاها تصاادفی مایباشاد.
بدين صورت که در مرحله اول تعداد  9دبيرستان به صورت تصادفی ااتخاو شداد در مرحله بعد از ميان کالسها موجاود
به صورت تصادفی  2کالس ااتخاو شده و در اهايت پرسشنامه بين همه کالس ارائه شد.
ابزارهای پژوهش
 -4اگرش سنج رياضی :اگرش درباره رياضی ،با استفاده از "مقياس اگرش به رياضی" (اي ن )4575 ،مورد سنجش قرارگرفات
.اين مقياس مشتمل بر  21گويه است و پاسخ به گويهها آن به وسيله مقياس پنج بخشی از اوع لي رت از” بسيار موافقم “ تاا
”بسيار مخالفم“ صورت میگيرد .در پژوهش حاضر ،روايی سازها اين مقياس با پژوهش تايلر ( )4557همخواای داشت .پاياايی
”مقياس اگرش به رياضی"(اي ن ) 4575 ،از ريق محاسبه ضريب آلفا کرواباخ برا دو مؤلفه التاذاذ و ارزش و کال مقيااس
احراز شد (شريفی.)4951 .
در پژوهش حاضر آلفا کرواباخ برا مقياس اگرش سنج رياضی محاسبه شد که مياان آن عبارتناد از  0.92مایباشادکه
بسيار باال می باشد.
 .2پيشرفت تحصيلی رياضی :به منظور تهيه اباار مورد اظر ااواع اظريهها در حوزه پيشارفت تحصايلی ماالعاه مایشاود و
سؤاال ت براساس ساح دشوار از آسان به مش ل مرتب شداد و هر سؤال چهار گاينه داشت و تمام اصول سؤال سااز در آن
رعايت شد .جهت بررسی روايی محتوا اظر متخصصان در اين حوزه را جويا شديم  .پ از تاييد محتاوايی ساؤاالت پرسشانامه
اجرا رو امواه اصلی آغاز شد.
پ از حذف سؤال يازدهم در پژوهش حاضر آلفاا کروابااخ بارا مقيااس پيشارفت تحصايلی رياضای عبارتناد از 0.52
میباشدکه قابل قبول میباشد.
یافتههای پژوهش
با استفاده از (متغير) پيشرفت تحصيلی در رياضی به عنوان متغير وابسته و تحصيالت مادر ،تحصيالت پادر ،ميااان ماالعاه در
هفته و اگرش اسبت به رياضی به عنوان متغير مستقل رگرسيون چند گااه استاادارد اجرا شد.

جدول  :1تاثیر عوامل مختلف ازقبیل میزان مطالعه ،نگرش به ریاضی و غیره بر پیشرفت تحصیلی ریاضی پایه نهم
ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

تتا

سطح معنیداری

0.72

0.00

5.27

0.00
0.40

بتا

بتا

انحراف معیار خطا

میزان ثابت

5.94

0.61

نگرش ریاضی

0.03

0.00

0.39

تحصیالت مادر

0.13

0.15

0.05

0.83

تحصیالت پدر

-0.62

0.18

-0.23

-3.39

0.00

میزان مطالعه

0.12

0.05

0.15

2.04

0.04

اتايج رگرسيون در جدول شماره يک اشان داد که  Rچندگااه مربوط به رگرسيون به لحاظ آمار معناادار باود
) ( F=15.07, p<0.00و سه مورد از چهار متغيرها پيشبين (تحصيالت پدر ،مياان ماالعه و اگرش اسبت به رياضی) به ور
معنیدار در پيشبينی پيشرفت تحصيلی رياضی سهيم بوداد ( )p< 0/005و تحصيالت مادر به لحاظ آمار سهم معنیدار در
پيش بينی پيشرفت تحصيلی رياضی اداشت.
R=0.47,

تحلیل عاملی اکتشافی مواد مقیاس پیشرفت تحصیلی ریاضی
به منظور بررسی روايی مقياس پيشرفت تحصيلی رياضی از روايی عاملی اکتشافی و تاييد استفاده شده است .در ابتادا اتاايج
روايی عاملی اکتشافی و سپ تاييد ارائه میشود .اادازهها  KMOو اتايج آزمون بارتلت برا ماتري همبستگی در گاروه
امواه در جدول زير ارائه شده است.
جدول  :2نتایج آزمون بارتلت و KMO

کيسر-مايا-ال ين

0.61

آزمون بارتلت
درجه آزاد
ساح معنیدار

632.683
55
.000

جدول  :3جدول برونداد انتخابی از تحلیل مولفههای اصلی
Initial Eigenvalues

سؤالها

Extraction Sums of Squared Loadings

درصدی

فراوانی

واریانس

تراکمی

1

2.827

25.703

25.703

2.827

2

1.942

17.651

43.354

1.942

17.651

3

1.512

13.749

57.103

1.512

13.749

57.103

4

1.179

10.720

67.823

1.179

10.720

67.823

5

.970

8.819

76.642

6

.574

5.214

81.856

7

.537

4.880

86.736

8

.493

4.481

91.217

9

.427

3.883

95.100

مجموع

مجموع

درصدی

فراوانی

واریانس

تراکمی

25.703

25.703
43.354

10

.344

3.129

98.229

11

.195

1.771

100.000

چنااچه در جدول باال مشاهده میکنيم ،مقدار  KMOبرابربا  0.61است و ساح معنیدار آزمون کرويت بارتلات اياا کمتار
از  0.005است بنابراين بر پايه هر دو مالک میتوان اتيجه گرفت که اجرا تحليل عاملی بر اساس ماتري همبستگی حاصال
در گروه امواه مورد ماالعه ،قابل توجيه تواهد بود .از ساتتار امودار  SCREEبارا اداماه تحليال و اتخااذ راه حال مناساب
استفاده شود از امودار  SCREEمیتوان استنباط کرد که اولين مولفه در راهحل چرتش ايافته هميشه بيشاترين واريااا را
تبيين میکند که در اين مثال در حدود  29درصد است و پ از آن دومين عامل بوده است که در حدود  47درصاد واريااا
را تبيين میکند و به همين ترتيب تا آتر مقدار کل وارياا تبيين شده به وسيله چهار مولفه اصلی در حدود  67درصد است.
تحلیل عاملی اکتشافی مواد مقیاس نگرس سنج ریاضی
به منظور بررسی روايی مقياس اگرش سنج رياضی از روايی عاملی اکتشافی و تاييد استفاده شده است .در ابتدا اتاايج روايای
عاملی اکتشافی و سپ تاييد ارائه میشود .اادازهها  KMOو اتايج آزمون بارتلت برا ماتري همبستگی در گاروه اموااه
در جدول زير ارائه شده است.
جدول  :5نتایج آزمون بارتلت و KMO

کيسر-مايا-ال ين

0.870

آزمون بارتلت
درجه آزاد
ساح معنیدار

3566.233
276
.000

جدول :6جدول برونداد انتخابی از تحلیل مولفههای اصلی
Initial Eigenvalues

سؤالها

Extraction Sums of Squared Loadings

درصدی

فراوانی

واریانس

تراکمی

1

10.878

45.325

45.325

10.878

2

1.769

7.371

52.696

1.769

7.371

3

1.479

6.163

58.859

1.479

6.163

58.859

4

1.162

4.840

63.699

1.162

4.840

63.699

5

1.000

4.166

67.866

6

.952

3.965

71.831

7

.872

3.632

75.463

8

.806

3.359

78.822

9

.678

2.827

81.649

10

.546

2.276

83.924

11

.504

2.101

86.025

12

.475

1.981

88.006

13

.419

1.746

89.752

14

.379

1.580

91.332

15

.323

1.346

92.677

16

.286

1.190

93.867

17

.272

1.134

95.000

18

.250

1.041

96.042

19

.226

.940

96.982

20

.191

.795

97.777

21

.185

.771

98.548

22

.146

.609

99.158

23

.126

.527

99.684

24

.076

.316

100.000

مجموع

مجموع

درصدی

فراوانی

واریانس

تراکمی

45.325

45.325
52.696

شکل :1

نمودار

اسکری

ارزشهای

ویژه مربوط

به تحلیل

مولفههای

اصلی

در جدول باال
چنااچاااه
مااایکنااايم،
مشاااااااهده
برابرباااا 0.87
مقاادار KMO
معناااااایدار
است و ساح
بارتلاات ايااا
آزمون کرويت
است بنابراين
کمتر از 0.00
ماااااااااالک
بر پايه هر دو
اتيجه گرفات
ماااایتااااوان
تحليل عاملی
کاااه اجااارا
مااااااااتري
بااار اسااااس
همبستگی حاصل در گروه امواه مورد ماالعه ،قابل توجيه تواهد بود .از ساتتار امودار  SCREEبرا ادامه تحليل و اتخاذ راه
حل مناسب استفاده شود از امودار  SCREEمیتوان استنباط کرد که اولين مولفه در راه حل چرتش ايافته هميشه بيشترين
وارياا را تبيين میکند که در اين مثال در حدود  19درصد است و پ از آن دومين عامل بوده است که در حدود  7درصاد
وارياا را تبيين می کند و به همين ترتيب تا آتر مقدار کل وارياا تبيين شده به وسيله چهاار مولفاه اصالی در حادود 69
درصد است.

شکل  :2نمودار ضرایب استاندارد شده مسیر ساختار چهار عاملی مقیاس
پیشرفت تحصیلی ریاضی

جدول -7شاخص های برازندگی تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول عامل های کشف شده

÷

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

IFI

0.88

0.79

0.77

0.124

0.78

اظر به اين ه آماره تی دو  X2به عنوان يک آماره برازش به حجم امواه بارگ حساس است به اين معنی که آزماون تای
دو تقريبا هميشه وقتی که اادازه امواه ما زياد باشد معنی دار است .پژوهشگران استفاده از ديگار شااتصهاا بارازش مادل از
قبيل ريشه ميااگين مجذور تاا ( )RMSEAکمتر از ( 0.008کلين )4553 ،شاتص برازش تابيقی ( ،)CFIشااتص اي اويی
برازش ( )GFIو شاتص اي ويی برازش تابيقی ( )AGFIبارگتر يا مساو ( 0.90براون و کادک4559 ،؛ هياو و بنتلار)4555 ،
را اشااه برازش مناسب میدااند هم چنين در ارتباط با آماره  X2 /dfاگر چه معيارثابتی وجود ادارد (هاومن )4934.ولای اکثار
متخصصان معتقداد قرار گرفتن آماره بين  4و  2اشان برازش مناسب است (سبحاای فارد و ترازياان .)4954 .توجاه باه ايان
شاتصها اشان میدهد در مجموع از تمامی شاتصها میتوان اتيجهگير کرد که مدل از برازش کمی برتوردار است.
شکل  :3نمودار ضرایب استاندارد شده مسیر ساختار عاملی مقیاس نگرش سنج ریاضی با
مهمترین سؤاالت

جدول  :8شاخص های برازندگی تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول عامل های کشف شده
GFI

AGFI

CFI

RMSEA

IFI

0.72

0.63

0.75

0.155

0.74

( GFIشاتص ا ويی برازش) و ( AGFشاتص تعديل يافته ا ويی برازش) برا مدلها دارا برازادگی توو مساو ياا
بارگتر از  1/5است (هومن .)4931 ،با توجه به مشخصهها برازادگی و ضرايب آلفا کرواباخ گااارش شاده در جادول فاوق
شاتصها ريشه ميااگين مجذور تاا ( )RMSEAبرازش تابيقی( ،)CFIاي اويی بارازش( )GFIو اي اويی بارازش تابيقای
( )AGFIاشان دهنده اين است که مدل از برازش متوسط برتوردار است (الورا )4954 ،
بحث و نتیجهگیری
ا تايج تحقيقات اتير اشااگر افت شديد در درس رياضی در مقاا راهنماايی و دبيرساتان اسات و باه ايان دليال اسات کاه
دااش آموز رياضی را درک امیکند و با آن امیتوااد ارتباط برقرار کنند .بنابراين به رياضيات و آموزش آن عالقه ادارد آااان در
آموزش مش ل داراد و بالاب در راباه با آموزش درس رياضی با معلم رياضی امیتوااند ارتبااط صاميمااه و مناسابی داشاته
باشند .رياضی با شيرينی تاص تود هنوز بر شمار زياد از دااشآموزان سنگين و تشک به اظر میآيد .با توجاه باه ايانکاه
رواد آموزش و فراگير رياضی مالزمه زياد با يک اظريه برا آموزش رياضی دارد و آموزش صحيح و مؤثر در رياضيات ايااز
به آشنايی و شناتت عميق از ماهيت رياضيات و اصول حاکم بر فعاليت دارااد .رابااه درس رياضای و ااتخااو رشاته در دوره
متوساه موفقيت تحصيلی و شغلی و ام ان برتوردار از مايتها اجتماعی در آينده باا ميااان برتاوردار افاراد از داااش
کاربرد و متناسب با اياز جامعه راباه ا مستقيم دارد و در اين باين رياضايات اقشای بایباديل و تأثيرگاذار در ياادگير و
آموزش ديگر علوم ايفا میکند .از جهتی همواره اوليا و دااشآموزان با بای تاوجهی و غفلات ،ضامن از دسات دادن فرصاتهاا
تواستار کسب اتيجه و موفقيت در اين درس در آترين فرصت يادگير و آموزشی میباشند و اين ا ته ضمن ايجاد ش سات
تحصيلی ،ذهنيتی منفی را در درس رياضی ايجاد کردهاست (فرهاد .)4933 ،
يافتاااههاااا ايااان پاااژوهش باااا اساااتفاده از  Rچندگاااااه مرباااوط باااه رگرسااايون باااه لحااااظ آماااار معناااادار
بود ) (R=0.47, F=15.07, p<0/00و سه مورد از چهار متغيرها پيش بين (تحصيالت پدر ،مياان ماالعه و اگرش اسابت باه
رياضی) به ور معنیدار در پيش بينی پيشرفت تحصيلی رياضی سهيم بوداد ( )p< 0/005و تحصيالت مادر باه لحااظ آماار
سهم معنیدار در پيش بينی پيشرفت تحصيلی رياضی اداشت .به منظور بررسی روايی مقياس پيشارفت تحصايلی رياضای و
اگرش سنج رياضی از روايی عاملی اکتشافی و تاييد استفاده شده است .مقادار  KMOبرابرباا  0.61اسات و سااح معنایدار
آزمون کرويت بارتلت ايا کمتر از  0.005است بنابراين بر پايه هر دو مالک میتوان اتيجه گرفت که اجرا تحليال عااملی بار
اساس ماتري همبستگی حاصل در گروه امواه مورد ماالعه  ،قابل توجيه تواهد بود .با توجاه باه مشخصاههاا برازاادگی و
ضرايب آلفا کرواباخ گاارش شده در جدول فوق شاتصها ريشه ميااگين مجذور تاا ( )RMSEAبارازش تابيقای(،)CFI
اي ويی برازش( )GFIو اي ويی برازش تابيقی ( )AGFIاشان دهنده اين است که مدل از برازش متوسط برتوردار است .اتايج
يافتهها اين پژوهش مشابه يافتهها ( بساات )4559 ،که اشان داده است که پيشرفت تحصيلی در درس رياضی ااه تنهاا از
ساتتارها دااش و فرايندها پردازش ا العات تاثير میپذيرد بل ه به عوامل ااگياشی از جملاه باورهاا ،اگرشاها ،ارزشهاا و
اضاراوها ايا مربوط میشود.
يافتهها پژوهشی متعدد (برا امواه آي ن4571 ،؛ اساتيناکام4532 ،،؛ مينااتو4539 ،؛ يااااز4539 ،؛ ااتاوان 4536 ،و
کلوسترمن 4554 ،به اقل از رضويه و هم اران )4939 ،اشان میدهند که ارتباط بين اگرش اسبت به درس رياضی و عمل ارد
(موفقيت) در درس رياضی از اظر آمار معنا داراست .اتايج پژوهش فراهاای و کرامتی (  )4934مبين آن بوده که تاثير اگرش
به درس رياضی بر عمل رد رياضی به واساه متغير تود کارآمد رياضی عملياتی میشود.

بهبود محيط يادگير افاايش دو موضوع اگرش به ردس رياضی و هم چنين موفقيت رياضی را موجاب مایشاود .اگرچاه
محيط ياديگر به صورت مستقيم بر موفقيت رياضی تاثير داشته ،عالوه بر آن به ور غير مستقيم از رياق اگارش باه درس
رياضی موفقيت رياضی را افاايش داده است (امودار )1

اگرش به درس رياضی
محيط يادگير درس رياضی

موفقيت در درس رياضی
نمودار  :4عوامل موثر در موفقیت در درس ریاضی

متغير جميعت شناتتی ديگر که اتايج پژوهشها از تاثير آن بر پيشرفت تحصيلی ح ايت داراد ،مياان تحصيالت والدين
است که يک ياز مهمترين شاتصها بقه اجتماعی به شمار میآيد ( کارپنتر و هايدن  ،4539مهرياار  ،4572تيار ،4969
تير  .49765اين يافتهها حاکی از آن ااد که همراه با افااايش سااح تحصايالت والادين ،پيشارفت تحصايلی فرزاادان فاواای
میيابد.
اتايج پژوهش دماير و هم اران (  )2115اشان داده که چهار دسته از عوامل موفقيت درس رياضی ترکيه را موجب شاده و
بيشترين عامل سوابق اجتماعی ،تااوادگی و در مراحل بعد متغيرها تود پنداره به درس رياضی ،راهبردهاا يااگير و هام
چنين جو سازماای مدرسه قرار داشتهااد و چهار متغير مذکور  91درصد تغييرات موفقيت تحصيلی در درس رياضای را تبياين
کردهااد.
منابع:

 تير ،محمد ( )4969راباه ش ست تحصيلی با زمينهها و شرايط تااوادگی ،مجله علوم اجتماعی و ااساای دااشاگاه شايراز،
دوره اول ،شماره دوم .صص93 -79 ،

 تير ،محمد ( .)4976بررسی راباه برتی از شاتص ها بقاه اجتمااعی باا پيشارفت تحصايلی در گروهای از ساال اول
دبيرستان اظام جديد ،مجله علوم اجتماعی و ااساای دااشگاه شيراز ،دوره دوازدهم ،شماره دوم ،صص 77-449
 سبحاای فرد ،و ترازيان ،م ا .)4954( .تحليل عاملی .مدل ساز معادالت ساتتار و چناد سااحی .تهاران .ااتشاارات
دااشگاه امام صادق.
 حسن ،پاشاشريفی .شريفی ،استرن .)4951( .اصول روان سنجی و روان آزمايی .ااتشارات رشد
 فراهاای ،محمداقی ،کرامتی ،هاد  .)4934( .بررسی راباه تودکارآمد با اگرش و عمل رد تحصيلی درس رياضی در سوم
راهنمايی شهر تهران .اشريه علوم ااساای الاهرا.
 کامياو ،زهرا .)4939 ( ،ااثير اگرشها اسبت به درس رياضی بر عمل رد آاها ،پايان ااماه کارشناسای ارشاد رشاته علاوم
تربيتی ،دااشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات
 الورا اس .ميرز  -گلن گامست  -ا .جی .گارينو .)4954( .پژوهش چند متغير کاربرد (مترجمان حسن ،پاشا شريفی.
فرزاد ،ولی اهلل .رضاتاای ،سيمين دتت .حسن آباد  ،حميدرضا .ايااالو .بالل .حبيبی ،مجتبی) .ااتشارات رشد .چاپ دوم
 هومن ،حيدرعلی ،)4934( ،تحليل دادهها چند متغير  ،تهران ،اشر پارسا.
 هومن ،حيدرعلی ،)4931( ،مدليابی معادالت ساتتار (ليارل) ،تهران ،ااتشارات سمت.
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