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ایرانی شرکت کننده در مطالعه دختر و پسر آموزان   پیشرفت ریاضی دانشارتباط
   متغیرهای فردی و خانوادگیبا  2003 تیمز

  
  

  
  

  

  
آموزان دختر و پسر ايراني كه در  منظور مطالعه عملكرد رياضي دانش  حاضر بهپژوهش :هدف

يـك   در   : روش .د، انجـام شـ    كـرده بودنـد    شـركت    )٢٠٠٣يمز  ت(جهاني رياضي   مطالعه  سومين  
سومين مطالعـه جهـاني   آموزان دختر و پسر در  دست آمده از دانش هاي به از داده ارزيابي علي،   

 متغيرهاي رسيبا استفاده از روش تحليل مسير و برارزيابي . د استفاده ش)٢٠٠٣تيمز (رياضي 
 اجتمـاعي   – ه رياضـي و متغيـر وضـعيت اقتـصادي         بـ فردي مانند خودپنداره رياضي و نگرش       

دهـد كـه      دسـت آمـده از تحليـل مـسير نـشان مـي              نتـايج بـه    :هـا   یافته. خانواده صورت گرفت  
 اجتماعي خانواده، خودپنداره رياضي و نگرش نسبت به رياضـي     -متغيرهاي وضعيت اقتصادي  

ترتيــب در دختــران و پــسران  را بــه از واريــانس پيــشرفت رياضــي %٠٧/٠ و %٠٦/٠ مجموعــاً
 اجتمـاعي و خودپنـداره      - همچنين متغيرهاي وضعيت اقتـصادي     .كند  مين  تبيي آموز ايراني   دانش

از متغيـر  % ١٦/٠آموزان پسر ايرانـي   در دانشو %  ٠٢٥/٠آموزان دختر ايراني   رياضي در دانش  
 متغيرهـاي خودپنـداره رياضـي، نگـرش بـه            :گیری  نتیجه. كند  نگرش به رياضي را تبيين مي     
توانند اثـرات مـستقيم و غيرمـستقيم قابـل            نواده مي  اجتماعي خا  –رياضي و وضعيت اقتصادي     

 ٢٠٠٣آموزان دختر و پسر ايراني شركت كننـده در تيمـز              مالحظه اي بر پيشرفت رياضي دانش     
  .داشته باشند

  
، خودپنداره ریاضی، نگرش به ریاضی، تحلیل   اجتماعی– وضعیت اقتصادی ، پیشرفت ریاضی: ها کلید واژه

  مسیر
  
  

  
  1قاعظم پهلوان صاد

   تهرانمعلمدانشگاه تربیت 
  فرزاد... ا دکتر ولی

  دانشگاه تربیت معلم تهران
  نادری... عزت ادکتر 

  دانشگاه تربیت معلم تهران
  
  
  
  
  
  

  1مقدمه
 همواره یکی از موضوعات قابـل توجـه و مهـم در             2مفهوم خود 

ترجمـه  ،  پروین (3راجرزبه نظر   . های روانشناختی بوده است     پژوهش

_____________________________________________ 
-44631،  پـالک     خیابان کاشانی، کوی شهید رضایی، کوی شهید مراثـی        اصفهان،   : نشانی تماس  - 1

81837.  
E-mail: Pahlevan_Sadegh@yahoo.com 

هــایی کــه از محــیط اطــراف خــود  افــراد بــه تجربــه) 1374فارســی، 
این ادراکات میدان پدیداری آنها     . بخشند  ، معنا می   کنند  دریافت می 

هایی از این میدان پدیـداری کـه انـسان            قسمت. آورد  وجود می  را به 
شناسـد، خویـشتن وی را        مـی » مـن « و   »مـرا «،   »خود«آنها را به عنوان     

  2.آورد وجود می به
_____________________________________________ 
2- self    3 - Rogers 
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داند کـه     ها می    را مجموعه منظمی از ویژگی     4رهراجرز خودپندا 
کـه   بر ایـن بـاور اسـت        او  . کند  ی از خودش تلقی می    یرا جز  فرد آن 

هنگامی که ما با افراد پیرامون خود، والـدین، دوسـتان و معلمـان در             
ــداره مــی ،باشــیم مــیتعامــل  ــه ایجــاد خودپن ــیم  شــروع ب یــن ا و کن

 گیـرد   شـکل مـی   دیگران از ما    های     بر پایه ارزشیابی   خودپنداره غالباً 
 رابطه خودپنداره و پیشرفت تحـصیلی در ادبیـات          .)1378فراهانی،  (

تعدادی از مطالعات   . روانشناختی بسیار مورد بحث قرار گرفته است      
 را نـشان    6/0 تـا    4/0بین خودپنداره و پیشرفت تحصیلی، همبستگی       

  ).1380زاده،   نقل از کریمبه، 1اسکالویک(اند  داده
آموزان دختر و پسر در   حقیق روی دانش  تدست آمده از      به نتایج

کــه داد ســه کــشور کانــادا، نــروژ و ایــاالت متحــده آمریکــا نــشان  
کننده قوی برای پیشرفت ریاضی در هر  بینی  خودپنداره ریاضی پیش  

). 2005، 4 و الپوینتـه 3کـریس   مـک   ،2اریسیکان(باشد    سه کشور می  
ــین  ــههمچن ــا  برپای ــط کی ــه توس ــی ک ــر روی ) 2003(منش  تحقیق ب

 متغیـر خودپنـداره     ،آموزان دختر و پسر ایرانی صورت گرفتـه         دانش
 ضـرایب  .بینـی پیـشرفت ریاضـی اسـت       ریاضی عاملی مهم در پـیش     

گـزارش  % 2/12و بـرای پـسران      % 6/13دست آمده برای دختـران       به
  .شد

ای    یـک ویژگـی پیـشینه      5 اجتماعی خانواده  –وضعیت اقتصادی   
ــیش ــم در پ ــی و مه ــش بین ــی ضــعیت تحــصیلی دان ــوزان م باشــد  آم

ــانکس مــاری( ــه، 6جــاری ب  و 8آکــر ، اپــدن7بــروک دن وان نقــل از ب
، 10وسـو پتر -اکـانر دسـت آمـده از تحقیـق         نتایج بـه   ).2003،  9وندام

آموزان دختـر و      روی دانش ) 2003 (13 و سرانو  12، هایس 11شیرینگ
بینـی   قدرت پـیش  ، در مورد    ، هلند و اسلواکی    پسر سه کشور بلژیک   

پیـشرفت ریاضـی   بـرای   اجتماعی خانواده –متغیر وضعیت اقتصادی  
 ان دختـر : هلند؛%5/7 ان، پسر%8/5 اندختر: بلژیک: استبدین قرار  

 .%9/7 انسرپـــ ،%4/9 اندختـــر:  اســـلواکی؛%2/2 ان، پـــسر3/4%
خودپنـداره  نـشان دادنـد کـه       ) 2003 (15 و مالینیـک   14جتویـک  جان

ن سطح تحصیالت والدین و دیگر    ای بی   نقش واسطه دارای  تحصیلی  
از  اجتماعی از یک سو و موفقیـت در مدرسـه            –متغیرهای اقتصادی   

در تحقیـق   ) 2001 (17 و کمبل  16وتسولیسک. استسوی دیگر بوده    
آمـوزان دختـر و پـسر         خود که با استفاده از تحلیل مسیر روی دانش        

                                                                                              
4- self-concept 
 

بـا   اجتمـاعی خـانواده را       – اثر وضعیت اقتصادی     ،قبرس انجام دادند  
وجود متغیر میـانجی خودپنـداره ریاضـی بـر پیـشرفت ریاضـی ایـن                

 و کمبـل  کوتـسولیس همچنین . دار اعالم کردند  یدانش آموزان معن  
 –در ادامـه تحقیـق خـود رابطـه بـین وضـعیت اقتـصادی                ) جا  همان(

 وآمـوزان دختـر       دانشرا در   اجتماعی خانواده و خودپنداره ریاضی      
  .ورد کردند برآ16/0  و21/0به ترتیب پسر 

آموزان نـسبت بـه موضـوعات تحـصیلی عـاملی              دانش 18نگرش
آمـوزی دیـدگاه      وقتـی دانـش   . باشد  مهم در یادگیری و پیشرفت می     

مطلوبی نسبت به درس ریاضیات داشته باشد احتمال بیشتری وجـود           
دارد که او در این درس از خود پایداری و مقاومت نشان دهد و در               

 نقـل از    بـه  و همکاران،    19استنبرگ(د   مشارکت نمای  یسطوح باالتر 
  1.)2003 و همکاران، پتروسو-اکانر

آموز پایـه هـشتم در آزمـون           دانش 17000 که بر روی     پژوهشی
 چـین تایپـه در       و  آر در کشورهای سنگاپور، جمهوری کـره       –تیمز  

 مورد نگرش نسبت به ریاضیات و عملکرد تحـصیلی انجـام گرفـت            
جـز در مـورد      بـه  ،هـر سـه کـشور      که نگرش به ریاضی در       نشان داد 
. باشـد   دار مـی   ییـک شـاخص معنـ     آموزان دختر در سنگاپور       دانش

ضرایب تبیین عملکرد تحصیلی از طریق نگرش نسبت به ریاضـیات           
و پـسر بـه     آمـوزان دختـر       سنگاپور،  دانش  : در این مطالعه عبارتند از    

و پـسر بـه     آموزان دختر     هوری کره، دانش  ؛ جم %2/6 و   %7/1ترتیب  
  و پسر بـه ترتیـب      آموزان دختر    چین تایپه، دانش   ؛%7 و% 6/8تیب  تر

در ایــران نیــز ). 2003، 20 و میرانــداوســوپتر -اکــانر% (2/14  و% 11
 از جملــه تحقیــق ؛تحقیقــاتی در ایــن ارتبــاط صــورت گرفتــه اســت

آمـوزان     رابطه مثبتی بین نگـرش دانـش        آن که در   ) 2003(کیامنش  
دست   بهیاضیات و نمرات ریاضی آنها      دختر و پسر ایرانی نسبت به ر      

  بـه ترتیـب   ایـن متغیـر  ،ایرانـی و پـسر   آموزان دختر      برای دانش  .آمد
  ).جا همان(از واریانس نمرات ریاضی را تبیین نمود % 8/0و % 2/1

_____________________________________________ 
1- Skalvic    2- Ericikan 
3- McCreith   4- Lapointe 
5- socioeconomic status of family 6- Marjoribanks 
7- Van den Broeck   8- Opdenakker 
9 - Van Damme   10- O'connor- petruso 
11- Shiering   12- Hayes 
13- Serrano   14- Janjetovic 
15 - Malinic   16- Koutsoulis 
17- Campbell   18- attitude 
19 - Steinberg   20- Miranda 
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ه مدرسـه و موفقیـت آنهـا در         بـ محیط خانه بر نگرش کودکـان       
کـودک در خـانواده اهمیـت آمـوزش و          . گـذارد    مـی  تـأثیر مدرسه  

بـه روش تحلیـل   ) 2001( و کمبـل     کوتسولیس. آموزد  مدرسه را می  
 –رابطــه بــین وضــعیت اقتــصادی در قبــرس نــشان دادنــد کــه مــسیر 

آمـوزان    ن دانـش  در بـی   نگرش نسبت به ریاضـی       واجتماعی خانواده   
. باشـد   دار مـی   معنـی  17/0 و 19/0یب  اضـر و دختر به ترتیب بـا       پسر  

عنوان یـک متغیـر میـانجی        ههمچنین متغیر نگرش نسبت به ریاضی ب      
 اجتماعی و پیشرفت ریاضـی      –رابطه بین وضعیت اقتصادی     توانست  

ای  آمـوزان دختـر و پـسر بـه تعـادل برسـاند و رابطـه          را در بین دانش   
رابطه میان خودپنداره ریاضی و نگرش نسبت  . دار را نشان دهد    یمعن

 مـدل   ایـن رابطـه بـرای     . دست آمد  دار و مثبت به    یبه ریاضی نیز معن   
 31/0آمـوزان دختـر        و بـرای مـدل دانـش       33/0آمـوزان پـسر       دانش

  .برآورد شد
ــج      ــشکالت رای ــی از م ــصیلی در درس ریاض ــت تح ــزان اف می

نتـایج و   . باشـد    تحـصیلی مـی    هـای    پایـه  مهآموزان ایرانی در ه     دانش
در سـال تحـصیلی     ) 1تیمـز (های سومین مطالعه جهانی ریاضـی         یافته

 نیز بر ضعف عملکـرد      1377-78در   2ر آ – و مطالعه تیمز     74-1373
ــد دا  دانــش ــی در حــوزه ریاضــیات تأکی ــوزان ایران ــایج . شــتآم نت
ــ ــین   1373-74 اتمطالعـ ــران از بـ ــه ایـ ــشان داد کـ ــشور 41 نـ  کـ
 و  37رتبـه   در پایه دوم راهنمـایی       در درس ریاضیات     ،کننده شرکت

کیـامنش و   ( را کـسب نمـوده اسـت         38در پایه سوم راهنمایی رتبـه       
  .)1376نوری، 

های آخـر در مطالعـات تیمـز و           قرار گرفتن کشور ایران در رده     
آمـوزان ایرانـی در عملکـرد          آر مشخص سـاخت کـه دانـش        –تیمز  

هـای   لذا بـرای شـناخت علـل و ریـشه    . اند ریاضی چندان موفق نبوده   
 در سـطح کـالن و خـرد صـورت           اتیمطالعـ بایـد   این عدم موفقیـت     

 ی اسـت، روابـط بـین      پژوهش حاضر که یـک تحقیـق ملـ        در   .گیرد
 که تا حـد زیـادی بـر         2003متغیرهای مختلف مورد مطالعه در تیمز       

 بـه روش علـی مـورد بررسـی قـرار            د،انـ   شناخته شـده  مؤثر  پیشرفت  
های تحقیق به شـرح       روابط بین متغیرها در قالب فرضیه      .گرفته است 
  :گردد زیر ارائه می

 ریاضـی،    اجتمـاعی خـانواده بـر خودپنـداره        – وضعیت اقتصادی    )1
 )2؛  نگرش نسبت به ریاضی و پیـشرفت ریاضـی تـأثیر مـستقیم دارد             

خودپنداره ریاضی و نگرش نسبت به ریاضـی بـر پیـشرفت ریاضـی              
 اجتمـاعی خـانواده از      – وضـعیت اقتـصادی      ) 3؛    تأثیر مـستقیم دارد   

طریق تأثیرگذاری بر متغیرهای خودپنداره ریاضی و نگـرش نـسبت           
 خودپنـداره   )4؛   تأثیر غیرمـستقیم دارد    به ریاضی بر پیشرفت ریاضی    

  .ریاضی بر نگرش نسبت به ریاضی تأثیر مستقیم دارد
  

  روش
آموزان ایرانی پایه سـوم مقطـع         کلیه دانش در یک بررسی علی،     

جامعـه  ،1 510 787بـه تعـداد      1381-82راهنمایی در سال تحصیلی     
ــشکیل    ــژوهش را ت ــاری پ ــآم ــداد  از . ددادن ــن تع ــر 802108ای  نف

اطالعـات  . بودنـد آمـوز دختـر        نفر دانش  708679آموز پسر و     دانش
و پرورش  آموزش  آموزان با همکاری وزارت       مربوط به تعداد دانش   

  .دست آمد به
کننده در    آموزان ایرانی شرکت     کلیه دانش  ، پژوهش موردنمونه  

اطالعات مورد نیاز مربوط بـه نمونـه اعـم از           . بود 2003مطالعه تیمز   
ا و اطالعــات آمــاری از پژوهــشگاه مطالعــات هــ حجــم نمونــه، داده

طبق آمار رسمی پژوهشگاه مطالعـات  . آموزش و پرورش گرفته شد   
کننـده در ایـن      آمـوزان شـرکت     آموزش و پرورش تعداد کل دانش     

 دانـش آمـوز پـسر و       2234 نفر بـود کـه از ایـن تعـداد            5413مطالعه  
شنامه  نفر جنسیت خود را در پرس      سه (بودندآموز دختر      دانش 3176

  1.)مشخص نکردند
آوری اطالعات    منظور جمع  های مورد استفاده در تیمز به       مقیاس
شــناخته » آمــوز هــای دانــش پرســشنامه«آمــوزان بــا عنــوان  از دانــش

وسـیله سـه    آوری شـده بـه   های جمع   در این پژوهش از داده    . شود  می
 3، خودپنـداره ریاضـی      اجتماعی خانواده  –مقیاس وضعیت اقتصادی    

 یـا ارزش    5، و نگرش نسبت بـه ریاضـی       4خود در ریاضی   اد به یا اعتم 
آمـوزی تیمـز    های دانش در پرسشنامه .  استفاده شد  6مثبت در ریاضی  

آمـوز در منـزل و مدرسـه، وسـایل            های مطالعه دانـش     در مورد شیوه  
ــد، وضــعیت اقتــصادی     –کمــک آموزشــی کــه در تحــصیل مؤثرن

_____________________________________________ 
1- Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) 
2- Third International Mathematics and Science Study Repeat 
3- Math Self - concept 
4- Self-confidence in Learning Math 
5- Attitude Toward Mathematics 
6- Student’s Valuing Mathematics 
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ای خانواده    ان محاوره  میزان دانش مادر و پدر، زب      ،اجتماعی خانواده 
ــز ــردی   و نی ــای ف ــورد متغیره ــد در م ــدارهمانن ــرش و خودپن  و  نگ

آمــوز   از دانــشهــایی پرســشمتغیرهــای مربــوط بــه محــیط مدرســه 
هـای    بـا توجـه بـه گـزارش تیمـز در کتـاب فنـی آن نمـره                 . شـود   می

آمــوز بــه نــوعی در بــرآورد نمــره نهــایی اثرگــذار  پرســشنامه دانــش
 اسـتفاده   تیمـز مه برای تحلیـل گـزارش نهـایی    باشد و این پرسشنا     می
  ).2004، 3 و چروستوفسکی2، مولیس1مارتین(شود  می

در مطالعه حاضر ضریب پایایی دو مقیاس خودپنداره ریاضی و           
نگرش نسبت به ریاضی با استفاده از روش آلفای کرونباخ در مورد            

ضـریب پایـایی    . آموزان دختر و پـسر ایرانـی محاسـبه گردیـد            دانش
دست آمـده بـا روش آلفـای کرونبـاخ بـرای مقیـاس خودپنـداره                 هب

 و بــرای مقیــاس 52/0  و5/0 بــه ترتیــب ریاضــی دختــران و پــسران
  .بود 73/0  هر دونگرش نسبت به ریاضی دختران و پسران

. در این تحقیق از روش آماری پیشرفته تحلیل مسیر استفاده شد          
ــه ــن روش ب ــست   ای ــستقیم، غیرم ــرات م قیم و کــل منظــور بررســی اث

  .کار گرفته شد همتغیرهای مورد مطالعه بر پیشرفت ریاضی ب
             

  ها یافته
 ضرایب اثرات مستقیم در مدل دختـران          تفاوت 1 جدول   پایهبر  

در مدل پسران همه اثرات مستقیم، به جز اثر          .شود  تبیین می و پسران   
دار    اجتماعی بر نگرش نـسبت بـه ریاضـی معنـی           -وضعیت اقتصادی 

در مـدل دختـران اثـر مـستقیم نگـرش نـسبت بـه ریاضـی بـر                   . است
 اجتمــاعی بــر -پیــشرفت ریاضــی و اثــر مــستقیم وضــعیت اقتــصادی

دار و سـایر اثـرات        پیشرفت ریاضی و نگرش نسبت به ریاضی معنـی        
  . دار است غیرمعنی

 تفاوت ضرایب اثـرات غیرمـستقیم در دو مـدل           2 جدول   پایهبر  
 در  و دار یمعنـ پـسران   غیرمستقیم در مدل    لیه اثرات    ک .شود   می تبیین

  .دار است مدل دختران غیرمعنی
های موجود در ضرایب کـل را در دو مـدل              نیز تفاوت  3جدول  

در مدل پسران همه اثـرات       دهد که    نشان می  3 جدول   .دهد  نشان می 
 اجتماعی خانواده بـر     –و در مدل دختران تنها اثر وضعیت اقتصادی         

سبت به ریاضی و اثـر نگـرش نـسبت بـه            پیشرفت ریاضی و نگرش ن    
  .دار است ریاضی بر پیشرفت ریاضی معنی

  در مدل دختران و پسرانو ضرایب مسیر  اثرات مستقیم -1جدول 
  )اثرات مستقیم(ضریب رگرسیون 

  مدل پسران  مدل دختران  مسیرها
  بر خودپنداره ریاضی
   اجتماعی-از وضعیت اقتصادی

-  
09/0  

-  
*57/0  

  
  سبت به ریاضیبر نگرش ن

   اجتماعی–از وضعیت اقتصادی 
  از خودپنداره ریاضی

  
-  

*27/0-  
019/0-  

  
-  
061/0-  

*38/0-  
  

  بر پیشرفت ریاضی
   اجتماعی–از وضعیت اقتصادی 
  از خودپنداره ریاضی

  از نگرش نسبت به ریاضی

  
-  

*02/4  
019/0-  

*2/0-  

  
-  

*54/3  
*50/0-  

*18/0  

05/0p<*  
  

هـای مختلفـی      سیرهای آن از روش   منظـور آزمـون مـدل و مـ         به1
هـای نیکـویی بـرازش        شـاخص آنهـا    یکـی از      کـه  شـود   استفاده مـی  

هــای   نــوع مختلــف از شــاخصLISREL 15نــرم افــزار . باشــد مــی
ــی   ــه مــ ــرازش را ارائــ ــویی بــ ــد  نیکــ ــون(دهــ   .)2005، 4گارســ

  
   در مدل دختران و پسرانو ضرایب مسیراثرات غیرمستقیم   -2جدول 

  )مستقیم غیراثرات(ن ضریب رگرسیو
  مدل پسران  مدل دختران  مسیرها

  بر نگرش نسبت به ریاضی
   اجتماعی–از وضعیت اقتصادی 

  

-  
00/0  

-  
*21/0-  

  بر پیشرفت ریاضی
   اجتماعی–از وضعیت اقتصادی 
  از خودپنداره ریاضی

-  
05/0  
00/0  

-  
*23/0  
*07/0-  

05/0p<*  
  

_____________________________________________ 
1- Martin    2- Mullis 
3- Chrostowski   4- Garson 
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  اثرات کل متغیرها و ضرایب مسیر در مدل دختران و پسران -3جدول 
  )کلاثرات (ضریب رگرسیون 

  مدل پسران  مدل دختران  مسیرها
  بر خودپنداره ریاضی
   اجتماعی-از وضعیت اقتصادی

  

002/0=%R2  
09/0  

0081/0=R2  
*57/0  

  بر نگرش نسبت به ریاضی
   اجتماعی–از وضعیت اقتصادی 
  از خودپنداره ریاضی

  

025/0=%R2  
*27/0-  

02/0-  

16/0=%R2  
*28/0-  
*38/0-  

  بر پیشرفت ریاضی
   اجتماعی–از وضعیت اقتصادی 
  از خودپنداره ریاضی

  از نگرش نسبت به ریاضی

06/0=%R2  
*07/4  

02/0-  
*2/0  

07/0=%R2  
*78/3  
*43/0-  

*18/0  
05/0p<*  

هـای دختـران و پـسران         دهد که مدل    های برازش نشان می     آماره
انــد و بــرازش  هــا اشــباع شــده بی بــرازش یافتــه، مــدلبــه نحــو مطلــو

مدل نهایی مسیر در نمونه دختـران   .صورت کامل انجام شده است    به
 2 و   1 هـای   شـکل ترتیب در    و پسران پس از برآورد ضرایب مسیر به       

  .ارائه شده است
  

        64/11  
92/95  
  
  

      02/0-  
               02/0-           09/0  

  
       *02/4  

  
  *2/0-  

  
          *27/0-  

  
      29/8  

  
   تحلیل مسیر در نمونه دختران-1 شکل
   

  
41/11  

12/83  
  
  

       *5/0  
              *38/0-    *57/0  

  
      *54/3  

  
  *18/0  

  
          06/0-  

  
      17/9  

  
   تحلیل مسیر در نمونه پسران-2 شکل

  
  بحث

مدل پـسران خودپنـداره      در   مشخص گردید که  در این پژوهش    
ــی   ــستقیم و معن ــر م ــشرفت ریاضــی دارد در   ریاضــی اث ــر پی داری ب

ادبیات و تحقیقات   . دار نیست   که این اثر در مدل دختران معنی        حالی
دست آمده از رابطه بـین خودپنـداره ریاضـی و پیـشرفت ریاضـی                به

دار بـین ایـن دو        دهد که همـواره ارتبـاطی مـستقیم و معنـی            نشان می 
 ؛2005،  ینتـه و الپو  کریـت    مـک  ،اریسیکان(برقرار بوده است    متغیر  

دهـد کـه در        نشان می   این یافته . )1380،  زاده   کریم ؛2003،  کیامنش
طور دقیـق     آموزان پسر ایرانی مفهوم خودپنداره ریاضی به        بین دانش 
هـای تربیتـی بایـد بـه          تری شـکل گرفتـه اسـت و کوشـش           و صحیح 

آمـوزان دختـر ایرانـی         دانـش  گیری خودپنداره صحیح در بین      شکل
  .معطوف گردد

 اجتماعی خانواده   -در مدل پسران اثر مستقیم وضعیت اقتصادی      
کـه    دار داشت در حالی     بر خودپنداره ریاضی ضریبی مستقیم و معنی      

این یافته همسو با پـژوهش      . دار بود   این اثر در مدل دختران غیرمعنی     
 کمبـــل کاتـــسولیس و. باشـــد مـــی) 2001(کاتـــسولیس و کمبـــل 

دار   ای مثبت و معنـی      صورت رابطه   نتیجه تحقیق خود را به    ) جا  همان(

 ودپنداره ریاضیخ

 پیشرفت ریاضی

وضعیت اقتصادی 
  اجتماعی-

  ریاضینگرش

 خودپنداره ریاضی

 پیشرفت ریاضی

وضعیت اقتصادی 
  اجتماعی-

  ریاضینگرش
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یافته تحقیق حاضر بیانگر تأثیر اسـتفاده از        . ردندکبین دو متغیر ارائه     
وسایل کمک آموزشی و سطح مطلوب اقتصاد خانواده بر پیـشرفت           

  .باشد تحصیلی فرزندان می
 -ضـعیت اقتـصادی  دنبال این یافتـه نیـز تنهـا اثـر غیرمـستقیم و              به

اجتماعی از طریق خودپنداره ریاضی بـر پیـشرفت ریاضـی در مـدل           
پایـه و مـشابه بـا تحقیـق حاضـر             هـم . دسـت آمـد     دار بـه    پسران معنی 

ای   را نام برد که رابطه    ) 2001(توان پژوهش کاتسولیس و کمبل        می
دار با استفاده از روش تحلیل مسیر بین متغیـر وضـعیت              مثبت و معنی  

اجتمــاعی خــانواده و پیــشرفت ریاضــی بــا وجــود متغیــر  -اقتــصادی
دهد   این یافته نشان می   . ای خودپنداره ریاضی گزارش کردند      واسطه

که وقتی خانواده از لحـاظ امکانـات آموزشـی و سـطح تحـصیالت               
والدین غنی باشد و بتواند محـیط علمـی مناسـب و مـساعدی بـرای                

ود را در جهـت     توانـد خـ     آمـوز مـی     آموز فراهم نمایـد، دانـش       دانش
اهداف آموزشی و علمی خویش تقویت و بـارور سـازد و عملکـرد              

  .تحصیلی بهتری نشان دهد
 اجتمـاعی خـانواده بـر پیـشرفت         –اثر مستقیم وضعیت اقتصادی     

 همـسو بـا     بود کـه  دار     یریاضی در هر دو مدل دختران و پسران معن        
خـود  در تحقیقـات    نامبرده  محققان  . باشد  می) 2003(نتایج کیامنش   

 اجتمـاعی خـانواده     –به این نتیجـه رسـیدند کـه وضـعیت اقتـصادی             
 تحقیقـات   این. آموزان مؤثر باشد    تواند بر پیشرفت ریاضی دانش      می

باشـد کـه چنانچـه        مگی مبین این مطلـب مـی      و نیز پژوهش حاضر ه    
کلیـه  خانـه را غنـی سـازند و          محیط آموزشـی     کنندها سعی     خانواده

مـک آموزشـی را بـرای فرزنـدان         امکانات و وسـایل آموزشـی و ک       
خــود تهیــه و تــدارک ببیننــد و طــرز اســتفاده از ایــن وســایل را بــه  

تواننـد گـامی مـؤثر در زمینـه پیـشرفت             کودکان خود بیاموزنـد مـی     
  .تحصیلی فرزندان خود بردارند

 در اثر مستقیم خودپنداره ریاضی بـر نگـرش نـسبت بـه ریاضـی       
. دار بـود    ختران غیرمعنی دار و معکوس و در مدل د        مدل پسران معنی  

باشـد کـه      مـی ) 2001( و کمبـل     کوتـسولیس  مغایر با یافتـه   یافته  این  
دار بین دو متغیر خودپنداره ریاضی و نگـرش          یای مثبت و معن     رابطه

آموزان دختر و پسر قبـرس بـه دسـت            نسبت به ریاضی در بین دانش     
شـتن  دست آمده از تحقیـق حاضـر را بـا دا             به  توان نتیجه   می. ندآورد

. آمـوزان ایرانـی مـرتبط دانـست         ای ضعیف در بین دانش      خودپنداره

آمـوز    هـای تحـصیلی قبلـی دانـش         خودپنداره ضعیف نتیجه شکست   
ــی ــه   م ــود ب ــیابی از خ ــه وی در ارزش ــد ک . دســت آورده اســت  باش

آمــوز در کــالس و تأکیــدهای منفــی معلــم و  هــای دانــش شکــست
چنـین عـدم      مهای او مبنی بـر مـشکل بـودن درس ریاضـی، هـ               گفته

آمـوز در ایـن درس باعـث پـایین آمـدن خودپنـداره                پیشرفت دانش 
  .گردد ریاضی می

 آن بـر پیـشرفت ریاضـی ارتبـاط           نگرش نسبت به ریاضی و اثـر      
دار و معکـوس و در مـدل    دیگری است که در مـدل دختـران معنـی       

نتیجه مـدل پـسران همـسو و         .دست آمد   یم به دار و مستق    پسران معنی 
 و میرانــدا وســوپتر -اکــانرهــای محققــانی چــون  هماهنــگ بــا یافتــه

دار نگـرش نـسبت بـه        یاثر معن . باشد  می) 2003( کیامنش    و )2003(
 راهنمـــایی بـــرای مربیـــان و   ،ریاضـــی بـــر پیـــشرفت ریاضـــی   

هـدف مهـم آمـوزش و       . باشـد   اندرکاران تعلـیم و تربیـت مـی        دست
ها باید در جهت ایجـاد        همچنین تالش و کوشش خانواده    و   پرورش

و تقویت دیدگاه مثبت دانش آموز نـسبت بـه خـودش در موضـوع               
 را در درس ریاضی قـوی       دآموز خو    دانش اگر. درسی ریاضی باشد  

درس داشـته   ایـن   ی نـسبت بـه      مثبتـ و مثبت ارزیابی نماید و دیـدگاه        
سایل و کسب موفقیت    باشد، پایداری و استقامت وی در برابر حل م        

  1.بیشتر خواهد شد
دهـد کـه نگـرش        دختـران نـشان مـی      دست آمده از مدل      به  یافته

هـای    دختران نسبت به ریاضی ضعیف بوده، نیـاز بـه اعمـال تقویـت             
  .مثبت در این زمینه وجود دارد

 اجتمـاعی خـانواده بـر نگـرش         –اثر مستقیم وضـعیت اقتـصادی       
دار و منفی و در مدل پسران         یدختران معن  در مدل    ،نسبت به ریاضی  

) 2000 (1پاپاناسـتازیو پـژوهش   این یافته همـسو بـا       . بوددار   یمعن غیر
بـا وجـود    تواند بدین معنی باشد کـه         یافته پژوهش حاضر می    . است

آمـوز گرایـشی      امکانات آموزشی مطلوب و مناسب در منزل، دانش       
  .به استفاده از آنها در جهت تقویت پایه علمی خود ندارد

ای نگـرش     داری یا تأیید نقـش واسـطه       در پژوهش حاضر، معنی   
 اجتمــاعی خــانواده و –نــسبت بــه ریاضــی بــین وضــعیت اقتــصادی 

ــی   ــشرفت ریاض ــی پی ــران معن ــدل دخت ــسران   در م ــدل پ دار و در م
_____________________________________________ 
1- Papanastasiou 
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و کمبـل   کوتـسولیس    بـا نتـایج      سـو   هـم ایـن یافتـه     . دار بود   غیرمعنی
ــی) 2000(پاپاناســتازیو  و ) 2001( ــژو. باشــد م ــشان هشپ  حاضــر ن

عنـوان یـک     توانـد بـه     دهد که متغیر نگرش نسبت به ریاضی مـی          می
 اجتماعی خـانواده و پیـشرفت       –متغیر میانجی بین وضعیت اقتصادی      

  .کندآموزان دختر و پسر ایرانی عمل  ریاضی دانش
  وآمــوزان پایــه ســوم راهنمــایی  بــه دانــشنمونــه بــودنمحــدود 

 درس علـوم و ریاضـی کـه          به درس ریاضی از بین دو      شدنمحدود  
 .هـای ایـن پـژوهش اسـت         از محدودیت باشد،    مورد مطالعه تیمز می   

شـد و بنـابراین   آموزان ایرانی انجـام   این پژوهش فقط بر روی دانش    
 در پژوهش حاضر امکـان      .ها باید با احتیاط صورت گیرد       یافته  تعمیم

هـا، خودکارآمـدی      کنترل و مطالعه متغیرهایی چون هوش آزمودنی      
 ، عملکـرد قبلـی ریاضـی وجـود نداشـته           و  انگیزش ریاضی  ،اضیری

از نیـز  هـا     زمـودنی   هـای صـادقانه از جانـب آ         احتمال عدم ارائه پاسخ   
  .باشد میهای قابل ذکر  دیگر محدودیت

تحقیقات انجام شده روی متغیرهای مورد بررسـی در مطالعـات           
 وجـود   بـا ایـن   . انـد   تیمز بیانگر تأثیر ایـن متغیرهـا بـر پیـشرفت بـوده            

 ، مطالعـات تیمـز    درهای آخر      در رده  رانقرار گرفتن ای  شناخت علل   
امید اسـت پـژوهش حاضـر و    .  دارددیگری  نیاز به بررسی و تحقیق      

انـدرکاران و متـصدیان تعلـیم و     د دستنتحقیقاتی از این دست بتوان    
  .دنگیری یاری بخش ریزی و تصمیم تربیت را در برنامه
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