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نقش واسطه اى نگرش 
نسبت به رياضى و خودكارآمدى رياضى 

در رابطة بين ادراك از خوش بينى آموزشى معلم 
با پيشرفت رياضى دانش آموزان دورة متوسطه

محمد محمدزاده*        محمدرضا اسدى يونسى**       محمدحسين ساالرى فر***       على عسگرى****

هدف اين مطالعه بررسـى نقش واسـطه اى نگرش نسـبت به رياضى و خودكارآمدى رياضى در رابطة 
بين ادراك از خوش بينى آموزشـى معلم با پيشـرفت تحصيلى درس رياضى است. بدين منظور 315 
دانش آموز دورة متوسـطة شـهر بيرجند (133 دختر و 182 پسـر) به روش خوشـه اى چندمرحله اى 
به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شـدند و به پرسش نامه هاى خوش بينى آموزشى معلم وولفولك هوى، 
هوى و كورز (2٠٠8)، نگرش نسبت به رياضى آيكن (1978) و مقياس خودكارآمدى رياضى لئو، كويراال 
و مى (2٠٠9) پاسخ دادند و درنهايت پيشرفت تحصيلى رياضى آنان از طريق نمرات رياضى پايان ترم 
دانش آموزان ارزيابى شد. داده هاى پژوهش با استفاده از روش تحليل مسير مورد تجزيه وتحليل قرار 
گرفت. مدل تحليل مسير نشان داد كه برازش مطلوبى با داده ها دارد. نتايج نشان داد كه اثر مستقيم 
ادراك از خوش بينى آموزشـى معلم و نگرش نسـبت به رياضى بر پيشرفت تحصيلى رياضى معنادار 
نيست، اما اثر مستقيم خودكارآمدى رياضى بر پيشرفت تحصيلى رياضى معنادار است. همچنين اثر 
غيرمستقيم ادراك از خوش بينى آموزشى معلم بر پيشرفت تحصيلى رياضى از طريق نگرش نسبت 
به رياضى و خودكارآمدى رياضى معنادار اسـت. عالوه بر اين، اثر مستقيِم نگرش نسبت به رياضى بر 
خودكارآمدى رياضى و اثر غيرمستقيم نگرش نسبت به رياضى بر پيشرفت تحصيلى رياضى از طريق 
خودكارآمدى رياضى از نظر آمارى معنادار اسـت. از يافته هاى اين پژوهش نتيجه گيرى شد كه ادراك 
دانش آموزان از خوش بينى آموزشـى معلم از طريق متغيرهاى واسطه اى ديگر يعنى نگرش نسبت به 

رياضى و خودكارآمدى رياضى بر پيشرفت تحصيلى درس رياضى اثر دارد.

 ادراك از خوش بينى آموزشـى معلم، نگرش نسـبت به رياضـى، خودكارآمدى رياضى، 
پيشرفت تحصيلى رياضى
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مقدمه
موضــوع پيشــرفت تحصيلی دانش آموزان و عوامل مؤثر بر آن را از گذشــته تــا امروز مورد توجه 
روان شناسان و مربيان تعليم وتربيت بوده است. در اين ميان با توجه به اهميت درس رياضی در دوره ها 
و پايه های مختلف تحصيلی در اغلب رشته ها، يکی از هدف های نظام آموزشی اين است که با گنجاندن 
مباحث رياضی در برنامه ريزی تحصيلی، عالوه بر اينکه به پرورش توانايی های ذهنی و قدرت استدالل 
دانش آموزان می پردازد، آنان را برای همگامی با تحوالت علمی و پيشرفت های فناوری در زندگی آينده 
آماده سازد. بديهی است با توجه به ميزان باالی افت تحصيلی۱ در اين درس، آموزش مناسب و توجه 

به عواملی که باعث بهبود کيفيت آموزش اين درس می گردد، ضروری است.

طرح موضوع
ميزان افت تحصيلی در درس رياضی از مشکالت رايج دانش آموزان ايرانی در همة پايه های تحصيلی 
است. يافته های مطالعه جهانی علوم و رياضی (تيمز) در سال ۲٠۱۱ بر ضعف عملکرد دانش آموزان ايران 
در حوزة رياضيات تأکيد داشــت. آن نتايج نشــان داد که ايران، در بين ۵٠ کشــور شرکت کننده در درس 
رياضيات پاية چهارم، رتبه ۴۳ را حائز شده و در رياضيات پاية هشتم نيز از بين ۴۲ کشور شرکت کننده رتبة 
۳۲ را به خود اختصاص داده است (کريمی، بخشعلی زاده و کبيری، ۱۳۹۱). با نگاهی گذرا به نتايج تيمز 
در دوره های پيشين نيز مشاهده می شود که متأسفانه عملکرد دانش آموزان در درس رياضيات از وضعيت 
مناسبی برخوردار نيست. بنابراين برای شناخت علل آن بايد مجموعه عوامل درون آموزشگاهی و برون 

آموزشگاهی مؤثر بر پيشرفت تحصيلی درس رياضی را در تعامل با هم مورد بررسی قرار داد.
طی ســه دهة اخير، متخصصــان تعليم وتربيت به مطالعة عوامل مؤثر بر پيشــرفت تحصيلی درس 
رياضی، بيش ازپيش توجه کرده اند. مرور پيشــينة پژوهش ها نشــان می دهد که ســه دســته از عوامل بر 

پيشرفت تحصيلی درس رياضی مؤثرند.
۱. عوامــل و زمينه های خانوادگی. وضعيت اجتماعی- اقتصادی۲ (پهلوان صادق و کجباف، ۱۳۹٠؛ 
مهدوی هــزاوه، فرزاد، کيامنش و صفرخانــی، ۱۳۹٠) تحصيالت پدر۳ و حمايت والدين۴ (بلوکی، 

دالور و مام شريفی، ۱۳۸۹) از عوامل اين دسته است.
۲. دستة دوم عوامل و زمينه های آموزشگاهی است. پژوهش های معدودی در زمينة اين دسته از عوامل 
انجام شده است که از جمله می توان به عامل های فرهنگ و جّو۵ مدرسه (پهلوان صادق و کجباف، 
۱۳۹٠) سبک مديريت کالس۶ (آريان پوران، عزيزی و ديناروند، ۱۳۹۲) تدريس معلم۷ (خوشبخت 
و لطيفيان، ۱۳۹٠) باورهای خودکارآمدی معلم۸ (قالئی، کديور، صرامی و اسفندياری، ۱۳۹۱) و نيز 
خوش بينی آموزشی۹ معلم (مزارعی، ۱۳۸۹؛ باقريان، ۱۳۹٠؛ بول۱٠، ۲٠۱٠؛ ريوز۱۱، ۲٠۱٠) اشاره کرد.

باور معلمان به خودکارآمدی خويش از مهم ترين عوامل و زمينه های آموزشــگاهی اســت که تأثير 
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بســياری بر محيط يادگيری، تدريس و دانش آموز دارد. همچنين اســت خوش بينی آموزشی که موجب 
پيشرفت تحصيلی دانش آموزان می شود. خوش بينی آموزشی، که بر مبنای روان شناسی مثبت۱۲ و نظرية 
شــناختی  ـ اجتماعی۱۳ بندورا۱۴ (۱۹۷۷-۱۹۸۶) قرار دارد و دارای سه مؤلفة احساس کارآمدی معلم۱۵، 
اعتماد۱۶ به والدين و دانش آموزان و تأکيد آموزشی۱۷ است، توسط هوی تارتر۱۸ و وولفولک هوی (۲٠٠۶) 
در حوزة روان شناسی تربيتی مطرح گرديد. اين سازه از عوامل مختلفی نشئت گرفته و بر متغيرهای مهمی 
چون تعلق به مدرسه و پيشرفت تحصيلی تأثير بسزايی دارد (وولفولک هوی، هوی و کورز۱۹، ۲٠٠۸).
خوش بينی آموزشی يک باور مثبت در معلمان است مبنی بر اينکه آن ها احساس می کنند قادرند با 
تأکيد بر تدريس خوب و يادگيری مؤثر، با اعتماد به مشارکت والدين و دانش آموزان و با ايمان به ظرفيت 
خود در غلبه بر مشکالت و شکست ها، با تالش و پشتکار، سبب پيشرفت تحصيلی دانش آموزان شوند 

(وولفولک هوی و همکاران، ۲٠٠۸).
با توجه به اصل عامليت انسان۲٠ و تعيين گری متقابل سه بعدی۲۱ بندورا (۱۹۷۷-۱۹۸۶) می توان سه 
مؤلفة خوش بينی آموزشی و تعامالت آن را در جهت ايجاد يک محيط يادگيری فعال و سازنده تشريح 
کرد. منظور از جبر متقابل، يا تعيين گری متقابل، اين است که ميان محيط، رفتار و شخص تعامل سه جانبه 
وجــود دارد. بدين ترتيب رويدادهای محيطی بر رفتار تأثير می گذارند، رفتار محيط را تحت تأثير قرار 

می دهد، و ويژگی های شخصيتی نيز بر رفتار اثر می گذارند، و بالعکس (سيف، ۱۳۸۷).
از نظر مفهومی، خوش بينی آموزشــی معلم، ترســيم کنندة تصويری غنی از عامليت انسان است که 
رفتار معلم را در قالب ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری ترسيم می کند. احساس معلم در مورد کارآمدی 
خويش، يک باور فردی اســت و جنبة شناختی و شخصی دارد؛ اعتماد معلم به دانش آموزان و والدين 
يک پاســخ عاطفی از ســوی محيط اســت و تأکيد آموزشــی عامل مؤثر بر يک رفتار خاص در کالس 
اســت. ارتباط ميان اين ســه بعد اصلِی خوش بينی آموزشی، مانند يک مجموعة سه بعدی از تعامالت، 
نشان می دهد که در آن هر عنصر به طور عملکردی به ديگر عناصر وابسته است. اعتماد معلم به والدين 
و دانش آموزان، تقويت کنندة احســاس کارآمدی در معلم اســت که خود موجب تقويت اعتماد متقابل 
ميان معلم و والدين می شــود. هنگامی که معلم به والدين اعتماد داشــته باشــد، می تواند، با اطمينان از 
ناديده گرفته نشدن توسط آن ها، استانداردهای تحصيلی باالتری را تنظيم کند که به نوبة خود اعتماد وی 

را باز هم تقويت می کند (وولفولک هوی و همکاران، ۲٠٠۸).
۳. يک دســته از عوامل ديگر مؤثر بر پيشــرفت تحصيلی، عوامل و ويژگی های فردی است که البته 
خود اين عوامل می تواند، معلول عوامل و زمينه های خانوادگی و مدرسه ای باشد. اين موضوعی 
اســت که در اکثر پژوهش ها به آن توجه نشــده يا کمتر بدان پرداخته شــده است. مرور مطالعات 
انجام شــده تأثير متغيرهای فردی زيادی را بر پيشــرفت تحصيلی نشــان داده است. از آن جمله 
عوامل انگيزشــی و شــناختی اســت که می توان آن ها را عبارت از اهداف پيشرفت۲۲ (لواسانی، 
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حجازی و خضری آذر، ۱۳۹٠) جهت گيری هدف۲۳ (شمس و تابع بردبار، ۱۳۹٠) ارزش تکليف۲۴ 
(لواسانی، حجازی و خضری آذر، ۱۳۹۱) انگيزش يادگيری۲۵ (کيامنش و پوراصغر، ۱۳۸۵، ۱۳۸۸) 
خودپنــداره۲۶ (کيامنش و پوراصغــر، ۱۳۸۸؛ بلوکی و همــکاران، ۱۳۸۹) عملکرد قبلی رياضی۲۷ 
(رجبی، شهنی ييالق، شکرکن و حقيقی، ۱۳۸۴) خودکارآمدی رياضی۲۸ (کبيری، ۱۳۸۲؛ حجازی 
و نقش، ۱۳۹٠) اضطراب رياضی۲۹ (برومند و شــيخی فينی، ۱۳۸۸؛ جاين و داوسون۳٠، ۲٠٠۹) و 

نگرش نسبت به رياضی۳۱ (زکی، ۱۳۹٠؛ مارکيس۳۲، ۲٠۱۱) دانست.
از جمله اجزای انگيزشی ناسازگار که به عدم موفقيت درس رياضی منجر می شود، نگرش منفی نسبت 
به اين درس است (فنما۳۳، ۱۹۸۹؛ نقل از زکی، ۱۳۹٠). در تعريف سازة نگرش نسبت به رياضی بايد گفت که 
نگرش از سازه هايی است که با وجود مطالعات متعدد دربارة آن هنوز تعريف واضحی از آن داده نشده است.

زن و دی مارتينو۳۴ (۲٠٠۷) دو تعريف از نگرش داشته اند: 
۱. يک تعريف ســاده، که نگرش را به عنوان ميزانی از احساســات مثبت يا منفی نســبت به رياضی 

تعريف می کند، به عبارت ديگر، نگرش تمايل عاطفی فرد نسبت به رياضی است. 
۲. يک تعريف چندبعدی که سه جزء را در نگرش دخيل می داند: پاسخ احساسی، باورهای مربوط به 
موضوع و رفتار در ارتباط با اين موضوع. از اين زاوية ديد نگرش رياضی فرد به روش پيچيده تر 
از طريق احساسات وی نسبت به درس (که بااين حال ارزش مثبت يا منفی را دارد)، با باورهای 
فرد نسبت به رياضيات و با چگونگی رفتار و واکنش وی تعريف می شود (هارت ، ۱۹۸۹؛ نقل از 

زان و دی مارتينو، ۲٠٠۷).
در بعضی مطالعات نشان داده شده است که رابطة ميان نگرش به رياضيات و پيشرفت در آن پايين 
است (از صفر تا ٠/۲۵) و از اين ها نتيجه گرفته اند که رابطة نگرش و پيشرفت ضعيف است و نمی تواند 
عمًال بسيار حائز اهميت باشد (واخون۳۶، ۱۹۸۴؛ ولف و بليکست۳۷، ۱۹۸۱). رابينسون۳۸ (۱۹۷۵) نتيجه 
می گيرد که نگرش نسبت به رياضيات در بهترين حالت ۱۵٪ واريانس پيشرفت رياضيات را پيش بينی 
می کند که اين رابطه هيچ اســتفادة کاربردی برای تمرين های آموزشــی ندارد (نقل از هی۳۹، ۲٠٠۷). در 
يک فراتحليل با ۱۱۳ تحقيق اوليه در مورد کودکان مدرســة ابتدايی و راهنمايی، ما و کيشور۴٠ (۱۹۹۷) 
دريافتند که نگرش نسبت به رياضيات و پيشرفت در رياضيات رابطة مثبت و پايايی دارند، اگرچه اين 
رابطه، يا همبســتگی، از نظر آماری معنادار نيست. پاپاناســتازيو۴۱ (۲٠٠٠) با ارائة الگوهای عّلی مجزا 
در بررســی نقش عوامل خانوادگی، مدرسه ای و ويژگی های شخصی در پيشرفت رياضی دانش آموزان 
کشورهای آمريکا، ژاپن و قبرس، با گزارش روابط همبستگی معکوس بين متغيرهای نگرش، ضرايب 

مسير بين اين دو متغير را در هيچ يک از الگوهای عّلی معنادار گزارش نکرده است.
محققان اظهار می کنند که نحوة نگرش دانش آموزان نســبت به رياضيات، در پيشــرفت آنان در اين 
درس و شرکت در فعاليت های رياضی بسيار حائز اهميت است. مطالعات آندرسون۴۲ (۱۹۷۵)، اتينگتون 
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و ولف (۱۹۸۱) و والندبرگ۴۳ (۱۹۹۲) حاکی از تأثير معنادار نگرش بر عملکرد رياضی اســت (نقل از 
کمالی زارچ، کديور، قاضی طباطبائی و کيامنش، ۱۳۸۵). گاالگر و دی ليســی۴۴ (۱۹۹۴) در پژوهشــی به 
رابطة مثبت ميان نحوة عملکرد دانش آموزان در آزمون های رياضی استاندارد و نگرش مثبت نسبت به 
رياضيات دســت يافتند. شنکل  (۲٠٠۹) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد که نگرش دانش آموزان با 
عملکرد آنان رابطة مثبت دارد. باورهای دانش آموزان و نگرش هايشان نقش بالقوه ای در تسهيل يا تثبيت 
يادگيری دارد. نتايج پژوهش فراهانی و کرامتی (۱۳۸۱) نشان می دهد که نگرش مثبت به درس رياضی 

در خودکارآمدی رياضی تأثير دارد و در نهايت افزايش عملکرد درس رياضی را موجب می شود.
يکی از متغيرهای فردی ديگر، که با پيشــرفت تحصيلی درس رياضی مرتبط اســت خودکارآمدی 
است. بر اساس نظرية شناختیـ  اجتماعی بندورا، خودکارآمدی می تواند ناشی از باورها يا قضاوت های 

فرد در مورد توانايی های خود در انجام وظايف و مسئوليت ها باشد (بندورا، ۱۹۷۷).
شواهد تجربی نشان می دهد که ميان خودکارآمدی و پيشرفت تحصيلی، در درس رياضی، همبستگی 
معناداری وجود دارد (کديور، نعمت طاووســی و يوســفی، ۱۳۸۹؛ کرامتی، ۱۳۸٠؛ کرامتی و شهرآرای، 
۱۳۸۳؛ لواسانی و همکاران، ۱۳۹۱). پژوهش ها نيز نشان داده است که خودکارآمدی عالوه بر اينکه بر 
پيشرفت تحصيلی اثر مستقيم دارد، به عنوان متغير واسطه ای ايفای نقش می کند. به عبارت ديگر، بسياری 
از اثرات خودکارآمدی بر پيشــرفت، به علت اثرات مســتقيم ديگر متغيرها بر خودکارآمدی اســت. در 
تحقيقی رندهاوا۴۶، بيمر و لندبرگ۴۷ (۱۹۹۳) از مدل سازی معادالت ساختاری۴۸ برای بررسی رابطة بين 
نگرش رياضی، خودکارآمدی رياضی و پيشــرفت رياضی اســتفاده کردند، که در پی آن نقش واسطه ای 

خودکارآمدی در رابطة بين دو متغير «نگرش» و «پيشرفت» رياضی تأييد شد.
کبيری، کيامنش و حجازی (۱۳۸۵) در پژوهشی با استفاده از مدل عّلی، نقش عوامل فردی دانش آموزان 
همچون نگرش رياضی، خودکارآمدی رياضی، اضطراب رياضی و عملکرد قبلی رياضی در پيشــرفت 
رياضی، و مدل تأثيرگذاری اين عوامل بر همديگر را از روش تحليل مســير۴۹ بررســی کردند. نتايج اين 
پژوهش نشان داد که عملکرد قبلی باالترين و پس ازآن خودکارآمدی رياضی باالترين نقش را در پيشرفت 
رياضی دارد، لذا نقش واسطه ای خودکارآمدی رياضی بين نگرش رياضی و پيشرفت رياضی تأييد شد. 
همچنين نقش واســطه ای اضطراب رياضی، بين خودکارآمدی رياضی و پيشرفت رياضی، ازيک طرف، 
و نگرش رياضی و پيشرفت رياضی از طرف ديگر تأييد شد. نتايج همچنين نشان داد که سطح پيشرفت 
قبلی، به واســطة نگــرش رياضی، خودکارآمدی رياضی و اضطراب رياضی، بر پيشــرفت رياضی تأثير 
دارد. به عالوه، نگرش رياضی بر اضطراب رياضی نيز اثر دارد. مقايســه بين انواع اثرات نگرش رياضی 
بر پيشرفت رياضی نشان داد که نگرش رياضی به طور غيرمستقيم و به واسطة تأثيرگذاری بر متغيرهای 

ميانجی، چون خودکارآمدی رياضی و اضطراب رياضی، بر پيشرفت تحصيلی تأثير دارد.
باتوجه به موارد عنوان شده بايد گفت که، در مجموع، عملکرد ضعيف دانش آموزان در رياضی ناشی 
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از متغيرهای گوناگون خانوادگی، آموزشــگاهی و فردی اســت؛ پس شناسايی و ميزان تأثيرگذاری آن ها 
در تعامل با هم می تواند منجر به بهبود پيشرفت در اين حوزة درسی شود. تحقيقات قبلی نقش عوامل 
و زمينه های خانوادگی و آموزشگاهی مؤثر بر پيشرفت تحصيلی درس رياضی را بيشتر به تنهايی مورد 
مطالعه قرار داده اند و به نقش و تأثير آن ها بر برخی متغيرها و ويژگی های فردی، که تبيين کنندة پيشرفت 
در رياضــی اســت، کمتر پرداخته انــد. از مطالعات مرتبط با پژوهش حاضر مــدل رندهاوا و همکاران 
(۱۹۹۳) و مدل کبيری و همکاران (۱۳۸۵) است که تأثير عوامل فردی بر پيشرفت تحصيلی را بررسی 
کرده اند. با توجه به مدل نظر ی پژوهش (شــکل شــمارة ۱) فرض بر اين است که ادراک دانش آموزان 
از خوش بينی آموزشــی يکی از متغيرهای آموزشــگاهی است که می تواند به طور مستقيم و غيرمستقيم 
و به واســطة نگرش و خودکارآمدی رياضی بر پيشرفت تحصيلی تأثيرگذار باشد. بنابراين موضوع اين 
پژوهش «بررسی نقش واسطه ای نگرش نسبت به رياضی و خودکارآمدی رياضی در رابطة بين ادراک 

از خوش بينی آموزشی معلم با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دورة متوسطة شهر بيرجند» می باشد.

۱        

اعتماد به والدين
و دانش آموزان

خود کارآمدی 
e۵رياضی ۱

e۴تأکيد آموزشی ۱

احساس 
e۳خودکارآمدی معلم ۱

لذتمندی

e۸
۱

انگيزش يادگيری

e۶
۱

اهميت

e۷
۱

احساس ترس
 و نگرانی

e۹
۱

پيشرفت تحصيلی
 درس رياضی

e۲
۱

e۱
۱

e۱۰۱

۱

ادراک از 
خوش بينی علمی

نگرش 
نسبت به رياضی

      شكل    1.     مدل نظرى پژوهش                                                                                                                                             

فرضيه هاى پژوهش
۱. ادراک از خوش بينی آموزشی معلم بر پيشرفت تحصيلی درس رياضی اثر مستقيم دارد.

۲. ادراک از خوش بينی آموزشی معلم از طريق خودکارآمدی رياضی، بر پيشرفت تحصيلی درس 
رياضی اثر غيرمستقيم دارد.
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۳. ادراک از خوش بينی آموزشــی معلم از طريق نگرش نســبت به رياضی، بر پيشــرفت تحصيلی 
درس رياضی اثر غيرمستقيم دارد.

۴. نگرش نسبت به رياضی از طريق خودکارآمدی رياضی بر پيشرفت تحصيلی درس رياضی اثر 
غيرمستقيم دارد.

۵. نگرش نسبت به رياضی بر خودکارآمدی رياضی اثر مستقيم دارد.
۶. ادراک از خوش بينی آموزشی معلم بر خودکارآمدی رياضی اثر مستقيم دارد.

۷. ادراک از خوش بينی آموزشی معلم بر نگرش رياضی اثر مستقيم دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف (کاربردی) و از نظر روش، در زمرة تحقيقات توصيفی (غيرآزمايشی) 
و از نوع همبستگی است. در اين پژوهش از تحليل مسير استفاده شد تا ارتباط بين خوش بينی آموزشی 
معلم با پيشرفت تحصيلی درس رياضی دانش آموزان، با واسطة نگرش نسبت به رياضی و خودکارآمدی 

رياضی مشخص شود.

جامعة آمارى، نمونة آمارى و روش نمونه گيرى
جامعة آماری پژوهش کلية دانش آموزان دختر و پســر پاية اول، دوم و ســوم دورة متوســطة شــهر 
بيرجند است، که در سال تحصيلی ۹۳-۹۲ مشغول به تحصيل بودند. ۳۱۵ نفر (۱۸۲ پسر و ۱۳۳ دختر) 
از دانش آموزان مدارس دورة متوســطه شــهر بيرجند به روش نمونه گيری خوشه ای مرحله ای از نواحی 
چهارگانه شهر بيرجند انتخاب شدند. به اين صورت که از هر ناحيه ۳ دبيرستان و در مجموع ۱۲ دبيرستان 
انتخاب شــدند. ســپس با مراجعه به دبيرســتان ها، از هر پاية تحصيلی (اول، دوم و ســوم) يک کالس 
و پــس ازآن از هر کالس ۱٠ دانش آموز به طور تصادفی انتخاب شــدند. بديــن ترتيب، در مجموع ۲۱٠ 
دانش آموز پسر و ۱۵٠ دانش آموز دختر پرسش نامه ها را تکميل کردند؛ آنگاه پس از حذف پرسش نامه های 

ناقص، در مجموع ۳۱۵ پرسش نامه (۱۸۲ پسر و ۱۳۳ دختر) مورد تجزيه وتحليل آماری قرار گرفت.

ابزارهاى پژوهش
الف. پرسش نامة نگرش نسبت به رياضی

جهت ارزيابی نگرش نســبت به رياضی از پرســش نامة نگرش نســبت به رياضی آيکن۵٠ (۱۹۷۸) 
استفاده شــد. پرسش نامه چهار مؤلفة لذتمندی درس رياضی، اهميت درس رياضی، انگيزش يادگيری 
درس رياضی، و احســاس ترس و نگرانی از درس رياضی را با اســتفاده از فرم ۲۴ گويه ای می سنجد. 
اين پرسش نامه برای هر مؤلفه ۶ گويه دارد که بر اساس مقياس ليکرت ۴ درجه ای از ۱ (کامًال مخالفم) 

تا ۴ (کامًال موافقم) نمره گذاری می شود.
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گويه های ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۲٠، ۲۲، ۲۳ نمره گذاری معکوس دارند. آيکن و گروث 
مارنت (۲٠٠۵) اعتبار کل اين پرسش نامه را ٠/۹٠ گزارش کرده اند (نقل در زکی، ۱۳۹٠). در پژوهش 
زکــی (۱۳۹٠) اعتبــار ابزار نگرش به درس رياضی آيکن با توجه به ضرايب آلفای کرونباخ برای کل 
نمونه ٠/۸۱، آزمودنی های پســر و دختر به ترتيب ٠/۷۸ و ٠/۸۴ و همچنين برحســب رشتة تحصيلی 
علوم انسانی و علوم تجربی به ترتيب ٠/۷۹ و ٠/۸۳ گزارش شده است. زکی (۱۳۹٠) همچنين ضريب 
همبســتگی اين پرســش نامه با پرســش نامة اضطراب امتحان را ٠/۳۶- گزارش کرد که معرف روايی 
تفکيکــی اســت. در پژوهش حاضر ضرايب آلفای کرونباخ در مؤلفــة لذتمندی درس رياضی ۸۳/٠، 
اهميت درس رياضی ٠/۶۶، انگيزش يادگيری درس رياضی ٠/۸۳، مؤلفة احساس ترس و نگرانی از 

رياضی ٠/۸۱ و برای کل مقياس ٠/۹۲ به دست آمد.

ب. پرسش نامة خوش بينی آموزشی معلمان
پرسش نامة خوش بينی آموزشی معلمان ۲۷ گويه دارد که از مجموعه گويه های پرسش نامة خوش بينی 
آموزشــی معلمان ولفولک هوی و همکاران (۲٠٠۸) اســتفاده شــد. ۶ گويه اول اعتماد به دانش آموزان و 
والدين را می سنجد، ۱٠ گوية بعدی تأکيد آموزشی را مورد ارزيابی قرار می دهد و ۱۱ گويه آخر به احساس 
کارآمدی معلم اختصاص دارد. مقياس حاضر بر اساس ليکرت ۶ درجه ای از ۱ (کامًال مخالفم) تا ۶ (کامًال 
موافقم) نمره گذاری می شود. مزارعی (۱۳۸۹) به منظور سنجش روايی پرسش نامه، تحليل عاملی اکتشافی۵۱ 
(EFA) انجام داده اســت. کفايت نمونه برداری کيسرـ ميرـ اولکين۵۲ (KMO) برابر ٠/۹٠۳ به دست آمد. 
همچنين آزمون کروّيت بارتلت (۳۶۹۲/۳) نشان داد که در سطح ٠/٠٠۱>  P معنادار است. برای استخراج 
عامل ها از روش تحليل مؤلفه های اصلی و چرخش ابليمن استفاده شد و وجود سه خرده مقياس کارآمدی 
معلم، اعتماد به والدين و دانش آموزان و تأکيد آموزشی، تأييد گرديد. در اجرای نهايی اين پژوهش، ضرايب 
آلفای کرونباخ برای مؤلفه های تأکيد آموزشــی ٠/۷۹، اعتماد به دانش آموزان و والدين برابر ٠/۸۵ و برای 
مؤلفه کارآمدی معلم برابر ٠/۹۱، و برای کل مقياس (ادراک خوش بينی آموزشی) برابر ٠/۹۲ گزارش شد. 
در پژوهش حاضر ضرايب قابليت اعتماد در مؤلفه اعتماد به والدين و دانش آموزان ٠/۸۵، تأکيد آموزشی 

٠/۷۷، احساس کارآمدی معلم ٠/۹۱ و برای کل مقياس ٠/۹۲ به دست آمد.

ج. پرسش نامة خودکارآمدی رياضی
پرســش نامة خودکارآمــدی رياضی ۱۸ گويه دارد که ۵ گوية آن از پرســش نامة خودکارآمدی لئو 
و کويراال۵۳ (۲٠٠۹) و ۱۳ گوية ديگر آن از پرســش نامة می۵۴ (۲٠٠۹) اســتخراج شــده است. مقياس 
حاضر بر اســاس ليکرت ۵ درجه ای از ۱ (تقريبًا هرگز) تا ۵ (تقريبًا هميشه) نمره گذاری می شود. لئو 
و کويراال (۲٠٠۹) اعتبار اين پرسش نامه ۵ گويه ای را بر اساس آلفای کرونباخ ٠/۹۳ گزارش کرده اند 
که نشان دهندة همسانی درونی باال بين گويه های اين عامل است. عالوه بر اين لئو و کويراال (۲٠٠۹) 
برای بررســی روايی مقياس، تحليل عاملی اکتشــافی (EFA) انجام دادند. از روش مؤلفه های اصلی 
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و چرخش ابليمن در تحليل عاملی اکتشافی استفاده کردند. همچنين کفايت نمونه برداری کيسرـ ميرـ 
اولکين (KMO)، آزمون بارتلت، اشتراک، ارزش ويژه و نمودار اسکری را نيز بررسی کردند. کفايت 
نمونه برداری کيســرـ ميرـ اولکين (KMO) برابر ٠/۸۷۹ به دست آمده است. همچنين آزمون کروّيت 
بارتلت (۴۳۴۶۹/۲۵) نشــان داده که در ســطح ٠/٠٠۱> P معنادار اســت. تمام ۵ گويه بر روی يک 
عامل اســتخراج و بارگذاری شــده، و تمام بارهای عاملی باال بوده و بين ٠/۸۳ و ٠/۸۷ متغير بودند. 
به بيان ديگر نتايج حاکی از اين است که پرسش نامة خودکارآمدی رياضی دارای يک عامل است. می 
(۲٠٠۹) ضريب آلفای کرونباخ پرسش نامة ۱۳ گويه ای را ٠/۹٠ گزارش کرده است. در پژوهش حاضر 

ضريب قابليت اعتماد اين پرسش نامه برابر ٠/۹۵ به دست آمد.

د. پيشرفت تحصيلی
در اين پژوهش نمرات پايان ترم دانش آموزان در درس رياضی به عنوان مبنای ســنجش پيشــرفت 

تحصيلی مورد استفاده قرار گرفت.

روش تحليل داده ها
برای تحليل توصيفی داده ها از شاخص های ميانگين و انحراف استاندارد، و برای تحليل استنباطی 

داده ها از روش آماری تحليل مسير استفاده شد.

يافته ها
جدول ۱ ميانگين، انحراف استاندارد و ضرايب همبستگی ميان متغيرهای پژوهش را نشان می دهد.

      جدول    1.     نتايج محاسبة ضريب همبستگى پيرسون براى متغيرهاى تحقيق                                                                                                                                             

انحراف ميانگينمتغير
۱۲۳۴استاندارد

۱۵۸/۶۲۱۶/۵۹۱. خودکارآمدی رياضی

۱*۲۶۵/۱۵۱۳/۵۱٠/۷۲. نگرش نسبت به رياضی

۱*٠/۴۱*۳۱٠۴/۴۳۲۴/۵۸٠/۴۳. ادراک از خوش بينی

۱*٠/۲٠*٠/۳۷*۴۱۶/۱۸۳/۱۷٠/۴۹. پيشرفت درس رياضی

*   p<٠/٠۱

P <٠/٠۱ نتايج جدول ۱ نشــان می دهد که همبســتگی دو به دو بين همة متغيرهای مدل در ســطح
معنادار است. در بين ضرايب، بيشترين مقدار مربوط به همبستگی بين خودکارآمدی رياضی و نگرش 
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نسبت به رياضی است که برابر ٠/۷۲ به دست آمده و کم ترين مقدار مربوط به همبستگی بين ادراک از 
خوش بينی آموزش و پيشرفت تحصيلی درس رياضی است که برابر ٠/۲٠ به دست آمده است.

الگوی پژوهش حاضر در مجموع چهار متغير را در خود جای داده اســت که ســه متغير آن، يعنی 
خودکارآمدی رياضی، نگرش نســبت به رياضی و پيشرفت تحصيلی درس رياضی به عنوان متغيرهای 
درونزاد، و ادراک از خوش بينی آموزشــی معلم به عنوان متغير برونزاد مورد بررســی قرار گرفتند. پيش 
از بررســی ضرايب مسير، برازندگی الگو مورد بررســی قرار گرفت. به منظور بررسی برازندگی مدل از 
شــاخص های برازندگی استفاده شد. مدل نظری تبيين شده که يک مدل رگرسيونی چندمتغيره است در 
صورت وجود همة مســيرها تبديل به يک مدل اشباع شــده می شد که عمًال امکان برآورد شاخص های 
برازندگی وجود نداشت و در نتيجه امکان بررسی اينکه آيا اين داده ها به طورکلی مدل را تأييد می کنند 

يا خير امکان پذير نبود، به علت اينکه درجه آزادی مدل برابر صفر می شد (قاسمی، ۱۳۸۹).
به طورکلی از ميان شاخص های برازندگی متنوعی که وجود دارد، در اين پژوهش بر اساس شاخص های 
برازش، شاخص تاکرـ       لويز (۹۹۵/٠=TLI)، شاخص نيکويی برازش تعديل شده (۹۶۴/٠=AGFI)، شاخص 
نيکويــی برازش (۹۸۲/٠=GFI)، شــاخص برازش تطبيقی (۹۹۷/٠=CFI)، شــاخص نرم شــده برازش 
(۹۸۲/٠=NFI)، ريشة خطای ميانگين مجذورات تقريب (٠/٠۲۵=RMSEA) و شاخص هنجارشدة خی 
دو (χ2/df =۱/۱۹۴)، برازنده بودن مدل، تأييد می شــود. همچنين مقادير باالتر از ٠/۹ برای شــاخص های

 CFI، GFI و AGFI، NFI نشان دهندة برازش خوب الگو با داده هاست (براون و کادک۵۵، ۱۹۹۳).

       شكل    2.     مدل برازش رابطة بين متغيرهاى پژوهش                                                                                                                                             

اعتماد به والدين
و دانش آموزان

خود کارآمدی 
e۵رياضی

e۴تأکيد آموزشی
احساس 

e۳خودکارآمدی معلم

لذت مندی

e۸

انگيزش يادگيری

e۶

اهميت

e۷

احساس ترس
 و نگرانی

e۹

پيشرفت تحصيلی
 درس رياضی

e۲

e۱
۱

e۱٠

ادراک از 
خوش بينی علمی

نگرش 
نسبت به رياضی

۰/۷۸ ۰/۱۶ ۰/۴۷

۰/۰۴
۰/۸۷

۰/۴۶

۰/۷۱ -۰/۰۳

۰/۸۵۰/۶۶
۰/۹۲ ۰/۸۶

۰/۶۹
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نتايج اين جدول نشان می دهد که از شش مسير اصلی در نظر گرفته شده در مدل ضرايب، دو مسير به 
لحاظ آماری معنادار نيستند. اين مسيرها عبارت اند از: اثر مستقيم نگرش نسبت به رياضی روی پيشرفت 
تحصيلی درس رياضی و اثر مســتقيم ادراک از خوش بينی آموزش معلم بر پيشــرفت تحصيلی درس 
رياضی. به عبارت ديگر اين جدول نشــان می دهد که فرضيه های ۱ و ۴ رد ولی فرضيه های ۵، ۷، ۸ و ۹ 
پذيرفته می شوند. بررسی ساير فرضيات مدل از طريق محاسبه اثرات مستقيم و غيرمستقيم خواهد بود.

در جدول ۲ نتايج برآورد پارامترهای اصلی شامل ضرايب رگرسيون استانداردشده، خطای معيار و 
آماره آزمون و سطح معناداری ارائه شده است.

      جدول    2.     نتايج برآورد پارامترهاى اصلى مدل با روش حداكثر درستنمايى                                                                                                                                             

پارامتر
ضرايب 
رگرسيون 
استاندارد

خطای 
معيار

مقدار 
بحرانی 

آماره
 آزمون

سطح 
معناداری

← نگرش نسبت به رياضى *٠/46٠/٠2٠7/24٠/٠٠1ادراك از خوش بينى آموزشى معلم

← خودكارآمدى رياضى *٠/16٠/٠723/26٠/٠٠1ادراك از خوش بينى آموزشى معلم

*٠/69٠/24813/28٠/٠٠1نگرش نسبت به رياضى← خودكارآمدى رياضى

*٠/47٠/٠165/77٠/٠٠1خودكارآمدى رياضى←پيشرفت تحصيلى درس رياضى

٠/٠4٠/٠78٠/51٠٠/61نگرش نسبت به رياضى← پيشرفت تحصيلى درس رياضى

← پيشرفت تحصيلى درس رياضى ٠/471٠/63-٠/٠3٠/٠18-ادراك از خوش بينى آموزشى معلم

*   p<٠/٠۱
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نقش ميانجى نگرش نسبت به رياضى و خودكارآمدى رياضى
تفاوت و ويژگی بارز مدل های مسير اين است که برخالف رگرسيون، که يک متغير نقش متغيِر مالک 
و يک يا چند متغير ديگر نقش متغير پيش بين را دارند، در مدل های مســير يک متغير می تواند همزمان 
هم نقش متغير پيش بين داشته باشد و هم نقش متغير مالک. اين ويژگی باعث می شود که در يک مسير 

بتوان اثرات مستقيم و غيرمستقيم را برآورد کرد.
در مدل نظری تحقيق نيز، برای بررســی اثر کلی ادراک از خوش بينی آموزشــی معلم بر پيشــرفت 
تحصيلی عالوه بر اثر مســتقيم، اثرات غيرمستقيم آن شــامل اثر ادراک از خوش بينی آموزشی معلم بر 
خودکارآمدی رياضی و نتيجه آن بر پيشرفت تحصيلی و اثر ادراک از خوش بينی آموزشی معلم بر نگرش 
نسبت به رياضی و نتيجه آن بر پيشرفت تحصيلی را می توان بررسی کرد. بديهی است در اين حالت اثر 
کلی يک متغير بر ديگری از مجموع اثرات مستقيم و غيرمستقيم به دست خواهد آمد. اين روش برای 
کليه متغيرهای مدل که دارای اثر غيرمســتقيم باشند قابل محاسبه است. نتايج بررسی اثرات ميانجی در 

جدول ۳ آمده است.

      جدول    3.     نتايج آزمون سوبل                                                                                                                                             
 

رگرسيون مسير
غيراستاندارد

خطای 
سطح مقدار tمعيار

معناداری

← نگرش نسبت به رياضى ٠/144٠/٠2٠ادراك از خوش بينى آموزشى معلم 
٠/51٠/6٠

٠/٠4٠/٠78نگرش نسبت به رياضى← پيشرفت تحصيلى درس رياضى

← خودكارآمدى رياضى ٠/236٠/٠72ادراك از خوش بينى آموزشى معلم 
2/83٠/٠٠4

٠/٠9٠/٠16خودكارآمدى رياضى←پيشرفت تحصيلى درس رياضى

با توجه به نتايج جدول که بر اســاس آزمون ســوبل به دســت آمده اســت، ديده می شود که متغير 
خودکارآمدی رياضی می تواند به عنوان يک متغير ميانجی محسوب گردد، چراکه سطح معناداری آن کمتر 
از ٠/٠۵ می باشد (تأييد فرضيه ۲). اما متغير نگرش نسبت به رياضی نمی تواند به عنوان يک متغير ميانجی 

محسوب گردد، چراکه سطح معناداری آن بيشتر از ٠/٠۵ می باشد (رد فرضيه ۳).
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بحث و نتيجه گيرى
ايــن پژوهــش با هدف بررســی نقش واســطه ای نگرش نســبت بــه رياضی و 
خودکارآمدی رياضی در رابطة بين ادراک از خوش بينی آموزشــی معلم با پيشــرفت 
تحصيلــی درس رياضی انجام شــد. همان طور که در نتيجه های آزمــوِن فرضيه های 
پژوهش، در بخش يافته ها، مشــاهده شــد تمامی فرضيه های مستقيم به استثنای مسير 
مســتقيم ادراک از خوش بينی آموزش معلم و نگرش نســبت به رياضی بر پيشــرفت 
تحصيلی درس رياضی تأييد شــد. همچنين تمامی فرضيه های غيرمســتقيم نيز تأييد 
شــدند. نقش واســطه ای نگرش نســبت به رياضی تأييد نشــد، اما نقش واســطه ای 
خودکارآمدی رياضی در رابطة بين ادراک از خوش بينی آموزشی با پيشرفت تحصيلی 
درس رياضــی مورد تأييد واقع شــد. در ادامه به تبييــن فرضيه های پژوهش پرداخته 

می شود.
نتايج نشان داد که اثر مستقيم ادراک از خوش بينی آموزشی بر پيشرفت تحصيلی 
درس رياضی به لحاظ آماری معنادار نيســت. لذا اين فرضيه که ادراک از خوش بينی 
آموزشــی معلم بر پيشــرفت تحصيلی درس رياضی اثر مســتقيم دارد تأييد نشد. اين 
يافتــه با نتايج يافته های هوی و همکاران (۲٠٠۶)، اســميت۵۶ و هوی (۲٠٠۷)، وو۵۷ 
(۲٠۱۲)، بونن۵۸، پين اکســتن۵۹، واف دامه و اونگن۶٠ (۲٠۱۴) همسو نيست. در تبيين 
ايــن يافتــه می توان گفت با توجه به تحقيقات پيشــين انتظار می رفــت بين ادراک از 
خوش بينی آموزشی معلم و پيشرفت تحصيلی درس رياضی اثر مستقيم وجود داشته 
باشــد، اما در اين تحقيق رابطه ای بين ادراک از خوش بينی آموزشی معلم با پيشرفت 
تحصيلــی درس رياضی به دســت نيامد. در توجيه اين يافتــه می توان گفت ادراک از 
خوش بينی آموزشــی به تنهايی اثر مستقيمی بر پيشرفت تحصيلی درس رياضی ندارد 
بلکه هنگامی که توأم با خودکارآمدی و نگرش مطلوب باشد منجر به پيشرفت می شود.

با توجه به نتايج اين پژوهش، مســير ادراک از خوش بينی آموزشی معلم از طريق 
خودکارآمــدی رياضی بر پيشــرفت تحصيلی درس رياضی به لحــاظ آماری معنادار 
بــود. لذا اين فرضيه که ادراک از خوش بينی آموزشــی معلــم از طريق خودکارآمدی 
رياضی، بر پيشــرفت تحصيلی درس رياضی اثر غيرمســتقيم دارد تأييد شد. در تبيين 
اين يافته بايد گفت ازآنجايی که اثر ادراک از خوش بينی آموزشــی معلم بر پيشــرفت 
تحصيلــی درس رياضی غيرمعنادار بود، اثر کل نشــان می دهد که اين تأثير بيشــتر از 
طريــق متغيرهای واســطه ای ديگر، يعنی نگرش نســبت به رياضــی و خودکارآمدی 
رياضــی، اتفاق می افتد و نه به طور مســتقيم. اگر معلمی دارای خوش بينی آموزشــی 
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باشــد يعنی احســاس کارآمدی بااليی داشته باشد، شــرايط بهتری را برای يادگيری 
دانش آمــوزان فراهم می کند، با نوآوری ها و خالقيت کالس درس را اداره می کند، از 
رويکردهای مديريت کالسی و روش های تدريس مناسب استفاده می کند، و افزون بر 
اين ها، استانداردهای آموزشــی بااليی را برای خود تعيين می کند (گيبسون و دمبو۶۱، 
۱۹۸۴؛ نقــل از زين آبــادی و رضايی و رمرزيــار، ۱۳۹۲). از طرفی چون اعتماد جنبة 
عاطفِی خوش بينی آموزشــی اســت بنابراين اعتماد معلم به دانش آموز زمينة برقراری 
رابطة عاطفی را بين دانش آموز و معلم برقرار می کند. زمانی که دانش آموز احســاس 
کند معلم به وی و والدينش در پيشرفت درس رياضی اعتماد دارد بيشترين تالشش را 
برای انجام يک تکليف به کار می گيرد و اهداف باالتری را برای خود تعيين می نمايد 
که اين موجب ترغيب توسط معلم خواهد شد. از طرف ديگر ترغيب کالمی يکی از 
منابع خودکارآمدی اســت و خودکارآمدی باال زمانی اتفاق می افتد که ترغيب کالمی 
از ســوی معلمی باشــد که دانش آموز نزد وی مورد اعتماد است (بندورا، ۱۹۹۴؛ نقل 

از استرامل۶۲، ۲٠۱٠).
با توجه به نتايج، مســير غيرمســتقيم ادراک از خوش بينی آموزشی معلم از طريق 
نگرش نســبت به رياضی به لحاظ آماری معنادار نيســت. لذا اين فرضيه که ادراک از 
خوش بينی آموزشــی معلم از طريق نگرش نســبت به رياضی، بر پيشــرفت تحصيلی 
درس رياضــی اثر غيرمســتقيم دارد تأييــد نمی گردد. يکی از عوامــل مؤثر بر نگرش 
دانش آموزان نسبت به رياضی عوامل مربوط به مدرسه، معلم و تدريس است که توسط 
پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است: مواد آموزشی مورد استفادة معلم، مديريت 
کالس توسط معلم، دانش معلم و شخصيتش، موضوعات تدريس به همراه مثال هايی 
از زندگــی واقعی، ديگــری نظرات دانش آمــوزان دربارة واحدهای درســی رياضی 
(ييلمــاز۶۳، آلتون و اولــکان۶۴، ۲٠۱٠)، روش های تدريس و تقويت ها (پاناستاســيو، 
۲٠٠۲)، دريافت شهرية خصوصی (گوکســی۶۵، يلديز۶۶، آيدين و آلتينداگ۶۷، ۲٠٠۹)، 
باورهای معلم نســبت به رياضيات (کاتر و نــوروود۶۸، ۱۹۹۷) و نگرش های رياضی 
معلــم (فــورد۶۹، ۱۹۹۴؛ کارپ۷٠، ۱۹۹۱). در تبيين اين يافته بايد گفت يکی از عوامل 
مؤثر بر نگرش دانش آموزان نسبت به رياضی، باورهای معلم نسبت به رياضی است و 
خوش بينی آموزشی يکی از اين باورها می باشد. وقتی معلم خوش بينی آموزشی داشته 
باشد، يعنی يادگيری و آموزش برای او مهم است و بر آن تأکيد می کند و استاندارهای 
آموزشی باالتری را در نظر می گيرد، تا بتواند بر يادگيری دانش آموزان تأثيرگذار باشد، 
و با در نظر گرفتن عوامل عاطفی با دانش آموزان و والدين روابط توأم با اعتماد ايجاد 
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کند. وی می تواند نگرش و ديدگاه دانش آموزان خود را نســبت به دروس مختلف از 
جمله رياضی تقويت و آن ها را نســبت به يادگيری دروس تشويق نمايد، و اين خود 

موجب پيشرفت تحصيلی درس رياضی می شود.
نتايج حاصل از تحليل مســير نشــان داد که اثر مســتقيم نگرش نسبت به رياضی 
بر پيشــرفت تحصيلی درس رياضی به لحاظ آماری معنادار نيست. لذا اين فرضيه که 
نگرش نســبت به رياضی بر پيشــرفت تحصيلی درس رياضی اثر مستقيم دارد تأييد 
نشد. اين يافته ها با نتايج پژوهش های پيشين مانند، ما و کيشور (۲٠٠۷) همسو است 
ولــی با نتايج پژوهش های رندهاوا و همکاران (۱۹۹۳)، شــنکل (۲٠٠۹)، فراهانی و 
کرامتی (۱۳۸۱)، مروتی، شهنی ييالق، مهرابی زاده هنرمند و کيانپور قهفرخی (۱۳۹۲)، 
ميرشمشــيری، مهرمحمدی، کيامنش و فردانش (۱۳۸۹) همخوان نيســت. در توجيه 
اين يافته بايد گفت پيشرفت تحصيلی درس رياضی زمانی افزايش می يابد که نگرش 
مثبت نسبت به رياضی همراه با خودکارآمدی باال باشد. يعنی نگرش نسبت به رياضی 
زمانی منجر به پيشــرفت رياضی خواهد شــد که توأم با خودکارآمدی باال در رياضی 

باشد.
نتايج حاصل نشــان داد که اثر مستقيم خودکارآمدی رياضی بر پيشرفت تحصيلی 
درس رياضی به لحاظ آماری معنادار اســت؛ لذا اين فرضيه که خودکارآمدی رياضی 
بر پيشرفت تحصيلی درس رياضی اثر مستقيم دارد تأييد شد و با پژوهش های پيشين 
ماننــد رندهاوا و همکاران (۱۹۹۳)، کرامتی و شــهرآرای (۱۳۸۳)، کبيری و همکاران 
(۱۳۸۵)، مروتــی و همکاران (۱۳۹۲) همســويی نشــان داد. در برخی از پژوهش ها، 
از بين متغيرهای فردی مؤثر بر پيشــرفت تحصيلی، خودکارآمدی بيشــترين اثر را در 
پيش بينی پيشــرفت تحصيلــی درس رياضی دارد که ازاين جهــت پژوهش حاضر با 
پژوهش های پيشين مانند، کديور و همکاران (۱۳۸۹)، پيرحسينلو (۱۳۸۲)، محسن پور 
و همــکاران (۱۳۸۵)، حجــازی و نقش (۱۳۸۷)، بنی اســدی و پورشــافعی (۱۳۹۱)، 
نصراصفهانی (۱۳۸۲) همسو می باشد. تبيينی که از اين يافته می توان کرد اين است که 
اگر باورهای خودکارآمدی دانش آموزان در حوزة تحصيلی يک فرد قوی تر باشــد آن 
فرد تمايل خواهد داشــت تالش بيشتری به خرج داده و پشتکار داشته و در صورت 
مشــکل، انعطاف پذير بماند (بندورا، ۱۹۸۶). پاجارس (۲٠٠۲) بيان می کند که افرادی 
که خودکارآمدی بااليی دارند، تکاليف مشکل را به عنوان چالش هايی در نظر می گيرند 
که بايد حل شــود نه امری که بايد از آن ترســيد و اجتناب کرد. اينان همچنين بعد از 
شکســت سريعًا عزمشان را برای تالش بيشــتر جزم کرده و شروع می کنند. بنابراين، 
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دانش آموزانی که حس خودکارآمدی باال دارند، فرصت هايی را ايجاد می کنند تا تعامل 
بيشتری با موضوع داشته باشند و آنچه را که بدون تالش و پشتکار حاصل نمی شود، 

بياموزند؛ و اين امر موجب بهبود پيشرفت تحصيلی درس رياضی آن ها می شود.
نتايج حاصل از تحليل مســير نشــان داد که مســير غيرمســتقيم نگرش نسبت به 
رياضی به واســطة خودکارآمدی رياضی بر پيشرفت تحصيلی درس رياضی به لحاظ 
آماری معنادار اســت. همان طور که قبًال بيان شد اثر مستقيم نگرش نسبت به رياضی 
بــر پيشــرفت تحصيلی درس رياضــی به لحاظ آماری تأييد نشــد بنابرايــن اثر کلی 
نگرش نســبت به رياضی بر پيشــرفت تحصيلی بيشتر ناشــی از اثر غيرمستقيم آن بر 
خودکارآمــدی رياضی و اثر خودکارآمدی بر پيشــرفت تحصيلی اســت. اين يافته ها 
با نتايــج يافته های رندهاوا و همکاران (۱۹۹۳)، کبيری و همکاران (۱۳۸۵) همســو 
می باشــد. مدل رندهاوا و همکاران (۱۹۹۳) نشــان داد که خودکارآمدی، تأثير نگرش 
رياضی را بر پيشــرفت رياضی تعديل می کند. در پژوهش کبيری و همکاران (۱۳۸۵) 
نقش واسطه ای خودکارآمدی رياضی بين نگرش نسبت به رياضی و پيشرفت در درس 
رياضی تأييد شد. در تبيين اين يافته می توان گفت که نگرش نسبت به رياضی اثر خود 
را به صورت غيرمســتقيم و به واسطة ســاير متغيرها، مانند خودکارآمدی، بر پيشرفت 
تحصيلی می گذارد. نگرش مثبت نســبت بــه درس رياضی با ايجاد باور دانش آموزان 
نســبت به توانايی شــان در درس رياضی باعث خودکارآمدی باال و در نتيجه موجب 

پيشرفت تحصيلی در درس رياضی می شود.
نتايج حاصل نشــان داد که اثر مســتقيم نگرش نسبت به رياضی بر خودکارآمدی 
رياضــی به لحاظ آماری معنادار اســت؛ لذا اين فرضيه که نگرش نســبت به رياضی 
بر خودکارآمدی رياضی اثر مســتقيم دارد تأييد شــد. اين يافته با پژوهش هايی چون 
رندهــاوا و همکاران (۱۹۹۳)، کبيری و همکاران (۱۳۸۵)، فراهانی و کرامتی (۱۳۸۱) 
همسو و با پژوهش مروتی و همکاران (۱۳۹۲) ناهمسوست. اثر مستقيم نگرش نسبت 
به رياضی بر خودکارآمدی رياضی ٠/۶۹ است که بيشترين (قوی ترين) ضريب مربوط 
به اين مســير می باشــد. در تبيين اين يافته بايد گفــت دانش آموزانی که نگرش مثبت 
نســبت به رياضی داشته باشــند، به آن حيطه عالقه مند می شوند، نوعی انگيزة درونی 
نسبت به آن دارند و با پشتکار بيشتری تکاليف را انجام می دهند، بنابراين معيارهای 
عملکــرد بااليــی را برای ارزيابی عملکرد خود در نظــر می گيرند و اين خود موجب 

افزايش خودکارآمدی می شود.
نتايج حاصل از يافته ها نشــان داد که اثر مســتقيم ادراک از خوش بينی آموزشــی 
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معلم بر خودکارآمدی رياضی به لحاظ آماری معنادار است؛ لذا اين فرضيه که ادراک 
از خوش بينی آموزشــی معلم بر خودکارآمدی رياضی اثر مســتقيم دارد تأييد شد. در 
تبيين اين يافته بايد گفت که معلم و باورهای او می تواند اثر زيادی در خودکارآمدی 
دانش آموز داشــته باشــد. اگر دانش آموز از رفتار معلمش چنيــن ادراک کند که معلم 
دارای خوش بينی آموزشی است، يعنی به ويژگی های مثبت دانش آموزان بيشتر توجه 
می کند، در دســت يابی دانش آموزانش به اهداف آموزشــی مصر است، با اعتمادی که 
به دانش آموزان و والدين دارد اهداف آموزشی باالتری را برای آن ها در نظر می گيرد 
و در برابر مشکالت آموزشــی دانش آموزان صبور است و باألخره دانش آموزانش را 

تشويق به پيشرفت می کند، خودکارآمدی او افزايش پيدا خواهد کرد.
نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد که اثر مستقيم از خوش بينی آموزشی معلم 
بر نگرش رياضی به لحاظ آماری معنادار است؛ لذا اين فرضيه که ادراک از خوش بينی 
آموزشی معلم بر نگرش رياضی اثر مستقيم دارد تأييد می گردد. در تبيين اين يافته بايد 
گفت معلمی که خوش بينی آموزشــی دارد با تأکيد بر اهداف آموزشــی و با اعتماد به 
توانايی های دانش آموز زمينه را برای کسب تجربيات موفق در او فراهم می کند و اين 
ادراک ديدگاه های مطلوبی را نســبت به درس رياضی در دانش آموز ايجاد می کند که 

موجب نگرش مثبت دانش آموز به درس رياضی می گردد.
بــه معلمان پيشــنهاد می شــود بــه تصور اينکه ســطح کالسشــان پايين اســت، 
استانداردهای آموزشی خود را پايين نياورند، بلکه به دانش آموزان اعتماد و بر اهداف 
مورد نظر تأکيد کنند. همچنين با ترغيب کالمی مناسب و به وجود آوردن زمينه برای 
موفقيت های پی درپی، خودکارآمدی رياضی دانش آموزان را بهبود بخشــند. همچنين 
بايد محيط کالس را به گونه ای هدايت نمايند که منجر به شکل دهی اهداف مثبت شود. 
می توان با استراتژی های يادگيری مشارکتی، مشخص کردن اهداف خاص کوتاه مدت 
که دانش آموزان را به چالش بکشد و مقايسة عملکرد دانش آموزان با اهداف خودشان 

خودکارآمدی را افزايش داد.
معلمــان رياضی همچنين به منظور بهبود نگرش رياضی دانش آموزان بايســتی از 
مواد آموزش گوناگون در تدريس اســتفاده کنند، در مديريت کالس شــيوة مناسب را 
اتخاذ کنند، پيوســته به دنبال افزايش و به روزرســانی ســطح اطالعات و دانش خود 
باشــند و هنگام تدريس، از کاربرد رياضيات در زندگی مثال های واقعی ارائه نمايند. 
همچنين بهتر است از روش های تدريس و تقويت های مناسب بهره ببرند و خودشان 

باورها و نگرش های مناسبی نسبت به رياضيات داشته باشند.
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5. Culture and climate
6. Classroom management style
7. teachers’ teaching
8. teacher self-efficacy beliefs
9. academic optimism
10. Bevel
11. Reeves
12. Positive Psychology
13. Social Cognitive Theory
14. Bandura
15. teacher sense of efficacy
16. trust
17. academic emphasis
18. Tarter
19. Woolfolk Hoy, Hoy & Kurz
20. human agency
21. triadic reciprocal determinism
22. goal achievment
23. goal orientation
24. task value
25. motivation to learn
26. Self- concept
27. Previous math performance
28. mathematics self-efficacy
29. mathematics anxiety
30. Jain & Dowson
31. attitude toward mathematics
32. Marchis
33. Fennema
34. Zan & Di Martino
35. Hart

36. Vachon
37. Wolf & Blixt
38. Robinson
39. He
40. Ma & Kishor
41. Papanastasiou
42. Anderson
43. Velandberg
44. Gallagher & De Lisi
45. Schenkel
46. Randhawa
47. Bamer &Lundberg
48. Structural equation modeling
49. Path analysis
50. Aiken
51. Exploratory factor analysis
52. Kaiser-meyer-olkin
53. Liu & Koirala
54. May
55. Browne & Cudeck
56. Smith
57. Wu
58. Boonen
59. Pinxten
60. Vav Damme & Onghena
61. Gibson & Dembo
62. Steramel
63. Yilmaz
64. Altun & Ollkun
65. Köğce
66. Yıldız
67. Aydın & Altındağ
68. Cater & Norwood
69. Ford
70. Karp
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