
 

 
 
 

  

  شناسي دانشگاه تبريزن فصلنامه علمي ـ پژوهشي روا
  ١٣٨٨ بهار ١٣ شماره چهارمسال 

 يخودپنداره( رياضي عملكرد  متغيرهاي مرتبط بهبررسي تفاوت دختر و پسر در
 پيشرفت  نقش آن بر و)عملکرد قبلي رياضيو رياضي، انگيزش يادگيري رياضي 

  رياضي

  اه تربيت معلم تهران   ـ استاد دانشگدکتر علیرضا کیامنش
   پيام نور مرکز گرميدانشگاه مدرس ـ نصیبه  پور اصغر

  هچکید
 رياضي، انگيزش يتحقيق حاضر به بررسي تفاوت جنسيتي در متغيرهاي خودپنداره

آموزان دختر و پسر سال يادگيري رياضي، پيشرفت رياضي و عملكرد قبلي رياضي در بين دانش
آموزان دختر  نفر از دانش٣٠٠اي تصادفي مركب از دين منظور نمونهب. پردازداول دبيرستان مي

 ٨٢-٨٣ تهران در سال تحصيلي ٦ يآموزان منطقهآموزان دختر و پسر از دانشو پسر از دانش
انتخاب شد و اطالعات الزم از طريق اجراي مقياس خودپنداره رياضي و انگيزش يادگيري 

 .آموزان استفاده شدعملكرد قبلي رياضي نمرات دانشرياضي و براي سنجش پيشرفت رياضي و 
 متغيرهاي  عملكرد دو جنس دريها در نحوهدر بررسي اختالفات جنسيتي در اختالف مدل

دست آمد يادگيري رياضي از طريق بررسـي ضرايب مسير بين دو مدل اين نتيجه بهمرتبط به 
دل پسران عملكرد قبلي رياضي و م)  هر دو جنس ( كه در مدل دختران برخالف مدل كلي

 و در مدل پسران همانند مدل كلي، خودپنداره بيشترين اثر مستقيم را بر پيشرفت رياضي دارد
  . را بر پيشرفت رياضي داردتأثيررياضي بيشترين 

  

 خودپنداره رياضي، انگيزش يادگيري رياضي، عملكرد قبلي رياضي،  ـجنسيت  :يواژگان کلید
  .پيشرفت رياضي
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يكي از مـباحث  هاي جنسيتيويژه بررسـي تفاوتهاي فردي بهـي تفـاوتبررس
آموزان عملكرد رياضي دانشمقايسه . انگيز در تعليم و تربيت و روانشناسي استبحث

توجه محققان هاي مشاهده  و تالش براي تدوين علت يا علل تفاوتدختر و پسر
 يادگيري رياضي يده در حوزهتحقيقات انجام ش. بسياري را به خود جلب كرده است

 يآموزان پسر در رياضي نسبت به دختران يک پديدهدهد که برتري دانشنشان مي
بنبو و (، ۱۹۹۶، ۳، جنسن۱۹۹۶، ۲، بيتن۲۰۰۰، ۱موليس و همکاران(جهاني است  

 ۲۰۰۰ و كانسيوز  ۲۰۰۰، وستر و هنريگسون۱۹۹۵، وستر ۱۹۹۷، روبيتال۱۹۸۰استنلي
، ۱۹۹۴پاجارس و ميلر هانتايج بسياري از پژوهش)  ۲۰۰۳ ۴  و موانجيبه نقل از جيتوا

نشان داده است كه عملكرد رياضي دختران و ) ۲۰۰۳، جيتوا و موانجي، ۱۳۷۷كيامنش 
به نقل از گلومبوك  (۵۱۹۸۰هاي بنبو و استنليپژوهش. پسران با يكديگر متفاوت است

هايي است كه مبنايي دراين  پژوهشاز جمله اولين) ۱۳۷۷ في وش ترجمه شهرآراي، و
هاي هنجار شده عملكرد نشان داد كه در آزمون هاي اين دوپژوهش. وجود آوردزمينه به

 بيشتر در كساني تفاوت جنسيتي. پسران در رياضي نسبت به دختران بهتر است
را دارا ) تيزهوشان در دو جنس(كه باالترين ميزان پيشرفت تحصيلي مشاهده شده 

ژن «ند كه يك اه آنان براي اين تفاوت تبيين بيولوژيكي ارائه و استدالل كرد.اندبوده
گيري درباره مفهوم توانايي رياضي برتر اين نتيجه. وابسته به جنس وجود دارد» رياضي

در . هاي جنسيتي به وجود آوردپسران انفجاري را در پژوهش و بحث در مورد تفاوت
به نقل  (۱۹۹۲ و والكردين  ۱۹۸۹، اكلز ۱۹۸۷هلپن   (هاي بعد از آن پژوهشگرانسال

براي روشن كردن شكاف جنسيتي در ) ۱۳۷۷از گلومبوك و في وش، ترجمه شهرآراي، 
هاي انجام شده اين بود سوال اصلي در پژوهش. هاي مختلف پرداختندرياضي به تبيين
وژيكي است يا از بر عوامل بيولهاي جنسيتي در توانايي رياضي مبتنيكه آيا تفاوت

  شود؟هاي اجتماعي ناشي ميتفاوت در تجربه
  

  

2- Beaton et al      
4- Githua & Mawangi 
 

1- Mullis, et al                               
3- Janson 
5- Benbow & Stanly                              
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در ) ۱۳۷۰ترجمه شهرآراي، وش، به نقل از گلومبوك و في (۱هايد، فنما و المون
هاي جنسيتي در توانايي رياضي را  با تحليل از يك صد تحقيق كه تفاوت۱۹۹۰سال 

طور كلي، پسران عملكرد بهتري از دختران بررسي كرده بودند، نتيجه گرفتند كه به
هاي آنها نتيجه گرفتند كه تفاوت. دارند، ولي ميزان تفاوت بين آنان بسيار كم است

هاي فردي در در توانايي رياضي آن قدر كم است كه در درك وتبيين تفاوتجنسيتي 
  .آيدپيشرفت رياضي مهم به شمار نمي

هاي جنسيتي در  باتوجه به رو به كاهش رفتن تفاوت۱۹۹۸ ۲فنما و همکاران
هاي عملكرد رياضي نتيجه گرفته است كه هر نوع تفاوت جنسيتي را نبايد به تفاوت

هاي جنسيتي در پيشرفت رياضي را به باورهاي وي تفاوت. دادبيولوژيكي نسبت 
دهد و مسايل اجتماعي و پذيري افتراقي دختران و پسران نسبت ميفرهنگي، جامعه

به همين خاطر وي واژه . داندفرهنگي را در توجيه تفاوت بين دو جنس بسيار مهم مي
اد اجتماعي و فرهنگي لغت جنسيت به ابع. جنسيت را در مقابل لغت جنس قرار داد

  .ها اشاره دارد، در حالي كه جنس به زيربناي نسبتاً پايدار بيولوژيكي مربوط استتفاوت
 and 2003)  (TIMSS 1999 ,1995 المللينتايج حاصل از مطالعات مختلف بين

آموزان پسر پايه هشتم در در کشورهاي مختلف نشان داده که در مجموع عملکرد دانش
دار و در  تفاوت معني۹۹ و ۹۵در دو مطالعه . لکرد دختران بيشتر استرياضي از عم

  . دار نبوده است تفاوت معني۲۰۰۳مطالعه 
 ۱۹۹۸، فنما و همکاران، ۱۹۸۵، فنما، ۲۰۰۰موليس و همکاران (هاي پژوهشي يافته

دهد که تفاوت جنسيتي در عملکرد رياضي در نشان مـي) ۱۹۷۷، ۳و فنما و شرمن
تدريج افزايش و به) حدود دوره راهنمايي تحصيلي(اي اني آموزش مدرسههاي ميسال

 آموزانهايي که دانشگردد نوع استراتژيهاي آخر دبيـرستان کامالّ مشهود مـيدر سال
   کي از داليل تفاوتـــگيرند ييــکار م راي حل مسائل رياضي بهـــدر دوران دبستان ب

  

  

2- Fennema 
 

1- Hyde, Fennema & Lamon 
3- Fennema & Sherman 
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بعضي از پژوهشگران  )  ۲۰۰۱، ۱ديويس و کار(باشد جنسيتي در عملکرد رياضي مي
 و ۱۹۸۷،  ۲بل و هي(دانند هاي آزمون رياضي را عامل تفاوت جنسيتي مينوع سوال

 اي ازهاي چند گزينهآنان معتقدند که عملکرد پسران در سوال) ۱۹۹۰، ۳بلجر و کالگن
  .هاي پاسخ باز از پسران بهتر استدختران بهتر و عملکرد دختران در سئوال

آموزان هاي دانشبراساس داده) ۲۰۰۳به نقل از جيتوا و موانجي، ۱۹۹۷ (۴روبيتال
 نشان داده که (TIMSS) ۵المللي رياضي و علوم بينيکننده در مطالعهکانادايي شرکت
 يهاي انشايي نمرههاي آزمون دختران در سوالهاي عيني وهاي آزمونپسران در سوال

اين مطالعه علت تـفاوت عملكرد دخـتران و پسران را در نوع . انـدبهتر کسب کرده
بر روي  در دو مطالعه انـجام شده در سوئد. هاي آزمون جستجو کـرده استسـوال
 به ۲۰۰۰  وستر و هنريگسون،۱۹۹۵وستر، (آموزان مدارس ابتدايي و دبيرستان دانش

نتايج به وضوح نشان داده كه تغيير نوع سوال از چند )  ۲۰۰۳نقل از جيتوا و موانجي، 
هاي باز پاسخ، علت تفاوت جنسيتي در پيشرفت رياضي نيست و نتايج اي به سوالگزينه

  .   كانادايي تناقض داردينمونه سوئدي با نمونه

المللي رياضي و علوم لعات بينهاي روند مطاهاي انجام شده براساس يافتهبررسي
(TIMSS) متوسط عملکرد دختران در ۱۹۹۹دهد که در مطالعه در ايران نيز نشان مي 

 متوسط عملکرد ۲۰۰۳ سوال پاسخ باز از متوسط عملکرد پسران کمتر و در مطالعه ۲۰
 ۱۹۹۹در مقابل در مطالعه .  سوال از پسران بيشتر بوده است۲۰دختران در همين 

اي از متوسط عملکرد پسران کمتر و  سوال چند گزينه۵۹ملکرد دختران در متوسط ع
 سوال با  پسران تقريباّ مساوي ۵۹ متوسط عملکرد دختران در همين ۲۰۰۳در مطالعه 
  ).۲۰۰۶کيامنش (بوده است 

  

  

2- Bell & Hay 
4- Robitaile 
 

1- Davis & Carr 
3- Bolger & Kellaghan 
5- Third International Mathematics and Science Study 
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هاي بسياري نيز به عدم وجود تفاوت بين دو جنس در مقابل اين تحقيقات پژوهش
گونه آموزان عادي هيچپاجارس در مطالعه خود بر روي دانش. كنددر رياضي اشاره مي

تفاوتي را بين عملكرد دو جنس پيدا نكرد و مسير جنسيت به عملكرد را در مدل علي 
آموزان تيز هوش صادق نبود و دار نيافت  ولي اين يافته او در مورد دانشخويش معني

تر آموزان دختر تيز هوش نسبت به پسران تيزهوش، در عملكرد رياضي ضعيفدانش
در مواردي نيز مشاهده شده است كه ). ۱۳۸۲ به نقل از كبيري ۱۹۹۶پاجارس ،(بودند 

همچنين در پژوهش ). ۲۰۰۶کيامنش (است  عملكرد دختران بهتر از پسران بوده
عملكرد رياضي دختران بهتر از پسران گزارش ) ۱۳۸۲(و نصراصفهاني ) ۱۳۸۰(قنبرزاده 
  .شده است

هاي بعدي نشان داد که تفاوت عملکرد بين دو جنس در  تحقيقات و پژوهش 
 به ۲۰۰۳ مارش و کالر ،(پذيرد  ميتأثيررياضي از مجموعه متغيرهاي دروني و بيروني 

 -شناختيهاي جديدتر همچون نظريهبا مطرح شدن نظريه) ۱۳۸۳نقل از پوراصغر، 
 ياجتماعي بندورا و تبيين يادگيري و عملکرد تحصيلي توسط اين رويکردها رابطه

تدريج متغيرهاي مختلفي با عملکرد و پيشرفت تحصيلي مورد بررسي قرار گرفت و به
خودکارآمدي تحصيلي، , رياضي همچون خودپندارهبرخي مفاهيم مرتبط با يادگيري 

پا به عرصه متغيرهاي پژوهشي در تحقيقات مربوط به آموزش و ... انگيزش يادگيري و 
  . يادگيري رياضي نهاده شد

. از جمله مـتغيرهاي مرتبط به يادگيـري و پيشرفت رياضي خودپنداره رياضي است
هاي فردي رياضي ،توانايي ها و قابليتارت رياضي ادراكات يادگيرنده از مهيخودپنداره

ص ۲۰۰۳جيتوا وموانجي، ( .استدالل رياضي، عالقه به رياضي و لذت بردن از آن است
 تحصيلي و پيشرفت تحصيلي يهاي عمده در ارتباط با خودپندارهيكي از نظريه) ۴۹۰
رد بعدي براساس اين مدل خودپنداره تحصيلي قبلي بر عملك . دوجانبه استتأثيرمدل 
 خودپنداره تأثيرگذارد لذا  ميتأثير دارد و عملكرد قبلي نيز بر خودپنداره بعدي تأثير
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اين مدل تركيبي از دو مدل افزايش . تحصيلي و عملکرد تحصيلي حالت دو جانبه دارد
خود و رشد مهارت است در مدل افزايش خود خودپنداره تحصيلي را علت پيشرفت 

كننده اساسي رشد مهارت پيشرفت تحصيلي علت و تعيينتحصيلي است اما در مدل 
  ).۱۳۸۳ به نقل از پوراصغر، ۱۹۹۷، ۱مارش و سيشيق(باشد خودپنداره تحصيلي مي

 آن با جنسيت نتايج متفاوتي ي خودپنداره و رابطهيتحقيقات انجام گرفته در زمينه
ودپنداره انجام گرفته،  از تحقيقاتي كه در زمينه اثر جنسيت بر خ۲وايلي .را داشته است

گيرد كه در اجزاي اختصاصي خودپنداره تحصيلي از جمله خودپنداره رياضي نتيجه مي
در تحقيق ديگري كه ). ۱۳۸۰ زاده،به نقل از كريم(شود هاي جنسيتي ديده ميتفاوت

ها يافته) ۲۰۰۳جيتوا وموانجي، (در ارتباط با خودپنداره رياضي در كنيا انجام شده 
داري متفاوتند طور معنيداده كه پسران و دختران در ميزان خودپنداره رياضي بهنشان 

هاي حاصل از يافته.  رياضي پسران از دختران در دبيرستان بيشتر استيو خودپنداره
آموزان ايراني نشان داده که در نمونه دختران به ترتيب يک مطالعه در نمونه دانش

اضي، نگرش نسبت به رياضي و دسترسي به مواد کمک ، خودپنداره ري۳هاي اسنادعامل
آموزش در منزل و در نمونه پسران به ترتيب خودپنداره رياضي، اسناد، نـگرش نسبت 

کننده واريانس به رياضي و دسترسي بـه مواد کمک آموزشي در منزل باالترين تبيين
  ). ۲۰۰۴کيامنش (باشند عملکرد در آزمون رياضي مي

.  مرتبط ديگر به يادگيري و پيشرفت رياضي انگيزش يادگيري استاز جمله مفاهيم
دانش آموزان دختر و . ها تمركز داردباورها و ارزش بحث جنسيت و انگيزش بر اسنادها،

براي مثال پسران .  پيشرفت مختلف دارنديپسر باورهاي مرتبط به شايستگي در زمينه
مينه ورزش و رياضي دارند و دختران باورهاي شايستگي باالتري نسبت به دختران در ز

اين . هاي اجتماعي دارندباورهاي شايستگي باالتري در يادگيري زبان، خواندن و فعاليت
  به نقل از سنتروك، ۱۹۹۳مكاران ــ و ه۴اكلز( يابد يــزايش مــها بعد از بلوغ اففاوتـت
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3- Attribution 
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 بـنابراين ريشه تفـاوت در انگيزش يادگـيري به مـوضوعات خاص در اين است). ۲۰۰۱
هاي وابسته به نوع طور كارآمد انتظار دارند تا نقشآموز دختر و پسر بهكه چطور دانش

با در نظر گرفتن معيارهاي پيشرفت با شروع دبيرستان . جنس خود را انجام دهند
: ۲۰۰۱سنتروك، (دهند پيشرفت در رياضي ارزش نمي پسران به يدختران به اندازه

، لذا توانايي ادارك شده و مشكلي تكليف، تنها ادارك تصور شده بر اثر گذاري )۳۹۸ص 
بر انگيزش نيست و نتايج مطالعات در انگيزش يادگيري رياضي روشن مي سازدكه 

بر انگيزش  تحصيلي ممكن است يادراكات جنسيتي از مـناسب بودن رشته يا زميـنه
 به نقل از ۱۹۸۹، ۳ و ردبن۱۹۸۶، ۲ هندل۱۹۹۹ و ديگران ۱گرين( گذارد تأثيريادگيري 

آموزان براي شركت اكلز و ديگران دريافتند كه انتخاب دانش) . ۲۰۰۰، ۴دبكر و نلسون
گرين و ديگران  . گذاري آنها از رياضيات وابسته استدر تكاليف رياضي به ارزش

داري تالش و پيشرفت طور معنيگذاري بهند كه متغيرهاي ارزشاگزارش كرده)۱۹۹۹(
در كالس رياضي را هم براي پسران و هم براي دختران در انتخاب و گزينش كالس 

  ) .۲۰۰۰به نقل از  دبكر و نلسون، ( كند رياضي تبيين مي
با . گذار بر عملکرد رياضي استتأثيرعملكرد قبلي رياضي نيز يکي از متغيرهاي 

 مستقيم و غيرمستقيمي تأثيربه تحقيقات انجام شده عملكرد قبلي رياضي به لحاظ جه تو
 گذارد، يكي ازكه از طريق خودپنداره تحصيلي و ساير متغيرها بر عملكرد تحصيلي مي

اين عامل ). ۱۹۹۴ميلر پاجارس و(ترين عوامل مهم در تبيين پيشرفت رياضي است مهم
قيم و غيرمستقيم يا از طريق ساير متغيرها بر طور مستممكن است با جنسيت به

 پيش تأثير ي تحقيقات انجام شده دربارههمچنين.  بگذاردتأثيرپيشرفت رياضي 
 مستقيم بر تأثيــردهد كه عملكرد قبلي يــها در آموزش و يادگيري نشان مدانسته

  آموزشگاهیي يرـهاي آدمي و يادگ در كتاب ويژگي۵بنجامين بلوم. عملكرد تحصيلي دارد
  

  

2- Handel 
4- Debacker & Nelson 

1- Green 
3- Rothbone 
5- Bloom 
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بخش رفتارهاي هاي ورودي يادگيرندگان را به دو ويژگي) ۱۳۶۸به نقل از سيف  (
از رفتارهاي  منظور .هاي ورودي عاطفي تقسيم كرده استورودي شناختي و ويژگي
آموزان است كه براي يادگيري تازه ضرورت هاي قبلي دانشورودي شناختي، يادگيري

هاي ورودي عاطفي به ويژگي. آيندمثابه پيش نياز يادگيري به حساب ميدارد و به
از دو متغير . كنندعالقه و انگيزش يادگيرنده نسبت به يادگيري جديد اشاره مي

ي  بر پيشرفت تحصيلي، رفتارهاتأثيررفتارهاي ورودي شناختي و عاطفي از لحاظ 
هاي انجام شده پژوهش.  را بر پيشرفت تحصيلي دارندتأثير شناختي بيشترين ورودي
هاي اند كه بين اندازه اين متغير بر يادگيري آموزشگاهي نشان دادهتأثير يدرباره

 ۷۰/۰هاي پيشرفت تحصيلي، ضريب همبستگي رفتارهاي ورودي شناختي و اندازه
ود نيمي از واريانس پيشرفت تحصيلي را توجيه يعني رفتارهاي شناختي حد. وجود دارد

، پيشرفت بعدي )عملكرد قبلي(بنابراين، رفتارهاي ورودي شناختي ) ۲R=۴۹/۰(كند مي
 پيشرفت يدهندهطور عيني نشاندر واقع، عملكرد قبلي به. دهد قرار ميتأثيررا تحت 

سيف، ( است ترين عوامل مهم در تبيين پيشرفت تحصيليبعدي است و يكي از مهم
عنوان تجارب قبلي تحصيلي هاي ورودي شناختي و عاطفي بهترکيب ويژگي) ۱۳۶۸

  . سزايي دارد بهتأثيراست که در عملکرد بعدي 

اي كه پژوهشگران عالقمند به جنسيت با آن روبرو هستند، سوگيري مشكل عمده
گيري نيست كه ههاي علمي، تنها انتخاب ابزار يا روش اندازمانند ديگر بررسي. است

سوالي كه پژوهشگر قصد بررسي آن . آوردجود ميامكان سوگيري از نتايج تحقيق را به
دست آمده، هاي اجراي تحقيق و چگونگي مواجهه با نتايج بهرا دارد، طرح و شيوه

هاي  تفسير و گزارش يافتهيدر نحوه. هاي پژوهش اثر بگذارندتوانند بر يافتههمگي مي
هاي جنسيتي هاي تحقيقات حوزه تفاوتاز يافته.  ممكن است سوگيري شودتحقيق نيز

يق و منطقي به عنوان شواهدي جهت  ـهاي دقدون در نظر گرفتن تبيينـاغلب ب
  .شودهاي ذاتي بين پسر و دختر استفاده ميتفاوت
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پژوهش حاضر در پي بررسي تفاوت عملکرد رياضي دختر و پسر به بررسي 
 به يادگيري رياضي از جمله خودپنداره رياضي، انگيزش يادگيري متغيرهاي مرتبط

رياضي و عملکرد قبلي رياضي پرداخته است تا مشخص سازد که تفاوت اثرات اين 
. متغيرها در دو جنس چه نقشي در تبيين تفاوت دختر و پسر در عملکرد رياضي دارد

ررسي دقيق تر تفاوت هاي نظري و پژوهشي متغيرها، براي بلذا باتوجه به پيشينه
عملکرد دختر و پسر در پيشرفت رياضي از طريق متغيرهاي مرتبط با يادگيري رياضي 
از جمله خودپنداره رياضي، انگيزش يادگيري رياضي و عملکرد قبلي رياضي تالش شده 

ها كه علت تفاوت پيشرفت رياضي دختر و پسر نه فقط با مقايسه تفاوت بين ميانگين
 تحليل چندمتغيري به روش تحليل مسير به صورت مدل علي براساس صورت بلكه به

باتوجه به مطالب عنـوان شده، . پيشينه نظري و پژوهشي متغيرها بـهره گرفته شود
هايي بين هـدف اصلي پژوهش حاضر پاسـخ دادن به ايـن سوال است كه چه تفاوت

عملكرد قبلي رياضي پيشرفت رياضي ،خودپنداره رياضي ،انگيزش يادگيري رياضي و 
ها چه نقشي در  پيشرفت رياضي دو جنس دختران و پسران وجود دارد؟ و اين تفاوت

  .  دارند

براي پاسخگويي به اين سواالت نقش متغير جنسيت در مدل كلي بررسي شده است 
اي براي دختران و پسران هاي جداگانهو همچنين با استفاده از تحليل چندگروهي مدل

ها در  مستقل براي بررسي تفاوت ميانگين tدر نهايت از آزمون. استبرازش شده 
 . متغيرهاي مورد مطالعه استفاده شده است

  روش
  يجامعه و نمونه و آمار

 آموزش و پرورش شهر تهران در سال ۶هاي منطقه آموزان سال اول دبيرستاندانش
ه به آمار رسمي باتوج. دهند جامعه آماري مطالعه را تشكيل مي۱۳۸۲-۸۳تحصيلي 

 ۱۸۵۹(آموز  دانش۳۲۳۰ تعداد ۸۲-۸۳  در سال تحصيلي ۶آموزش و پرورش منطقه 
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هاي اين مـنطقه تحـصيل در دبيرستان) آمـوز پسر دانش۱۳۷۱آموز دخـتر ودانـش
  . اندكردهمي

. کنندگان استفاده شداي جهت انتخاب شرکتگيري چند مرحلهاز روش نمونه
 دبيرستان دخترانه ۴ي تعيين حجم نمونه، تعداد نمونه مشخص و براساس فرمول آمار

 كالس اول ۲از هر دبيرستان . صورت تصادفي ساده انتخاب شد دبيرستان پسرانه به۴و 
 ۳۰۴جموع ـدر م. صورت تصادفي انتخاب شدند آموز به دانش۱۹ر كالس ـو از ه
  . ن تکميل گرديدهاي مورد نظر توسط آناشد و پرسشنامه آموز انتخابدانش

  ابزارهاي پژوهش
 براي سنجش پيشرفت رياضي از امتحان رياضي نيم سال اول :پیشرفت ریاضی) الف
نمره رياضي نيم سال اول . عنوان ابزار پيشرفت رياضي استفاده شد  مدارس به۸۳-۸۲

آوري عنوان نمره پيشرفت رياضي از مدارس جمعآموزان پس از پايان امتحانات بهدانش
  . دش
عنوان آموزان در سال سوم راهنمايي به نمرات رياضي دانش:عملکرد قبلی ریاضی) ب

  .معيار سنجش عملكرد قبلي رياضي در نظر گرفته شد
 توسط هربرت ۱۹۸۳ پرسشنامه توصيف خود در سال :مقیاس خودپنداره ریاضی) ج 

ز مفهوم خود دبيليو مارش براساس مدل چندگانه و سلسله مراتبي مارش و شيولسون ا
  .ساخته شده است 
مقياس خودپنداره .  اين پرسشنامه را مورد تجديد نظر قرار داد۱۹۹۰مارش در سال 

رياضي كه دراين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است توسط جيتوا و موانجي از 
با استفاده از تحليل ) ۱۹۹۰نسخه تجديد نظر شده (پرسشنامه توصيف خود مارش 

 سوال در ۱۲اين پرسشنامه شامل . بط با رياضي استخراج شده استهاي مرتعامل
اعتبار و همساني دروني اين مقياس در پژوهش جيتوا و موانجي . مقياس ليكرت است

در پژوهش حاضر اعتبار دروني آن با استفاده از آلفاي كرونباخ .  گزارش شده است۸۸/۰

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز   {
1388 بهار ،13سال چهارم شماره    {  

  

 

 
 

171 

دپنداره رياضي سواالت آن مورد بعد از اجراي مقياس خو. دست آمد به۸۹/۰برابر با 
 .بررسي تحليل عاملي قرار گرفت

 اين مقياس از رساله دكتري برنارد ناينجي جيتوا :مقیاس انگیزش یادگیري ریاضی) د
آموزان متوسطه هاي مرتبط به انگيزش يادگيري رياضي دانشبا عنوان بررسي عامل(

مقياس شامل ) ۲۰۰۳نجي، جيتوا و موا. (گرفته شده است )۲۰۰۱مدارس كنيا سال 
، ادراك ۲رياضي، مناسبت يادگيري رياضي۱ مولفه عالقه به يادگيري۴ سوال و ۲۸

روايي پرسشنامه در .  و رضايت از يادگيري رياضي است۳احتمال موفقيت در رياضي
اعتبار و همساني دروني مقياس در . كنيا توسط محققين مورد بررسي قرار گرفته است

در پژوهش حاضر اعتبار دروني آن با .  گزارش شده است۸۹/۰انجي پژوهش جيتوا و مو
  . محاسبه شده است۹۲/۰استفاده از آلفاي كرونباخ برابر با 

  هایافته
تر ذكر شد باتوجه به سواالت و هدفي كه در اين پژوهش مورد نظر بود و پيش

تدا اطالعات ها، ابمنظور تحليل دادهبه. هاي پژوهش مورد بررسي قرار گرفتندسوال
  .توصيفي مربوط به نمونه آورده شده است

) دختر و پسر(ها، اطالعات توصيفي مربوط به كل نمونه در ابتدا تجزيه و تحليل داده
  .ارائه شده است

  هاي توصیفی براي نمونه به تفکیک جنیستشاخص)  1(جدول   
 پسر دختر متغیرها
  n انحراف معیار میانگین n  عیارانحراف م میانگین 

 ۵۲/۹ ۸۵/۳۳ ۱۴۶ ۷۳/۱۰ ۲۷/۳۲ ۱۴۸ نداره رياضيــخودپ
 ۲۳/۱۳ ۱۹/۵۳ ۱۴۶ ۴۵/۱۳ ۳۹/۵۱ ۱۴۸ يادگيري رياضيانگيزش

 ۳۳/۳ ۵۸/۱۴ ۱۴۶ ۰۲/۴ ۱۵/۱۵ ۱۴۸  عملكرد قبلي رياضي 
 ۵۰/۴ ۹۰/۱۰ ۱۴۶ ۳۴/۵ ۹۴/۱۰ ۱۴۸ يـيشرفت رياضــپ

  

  

2- Relevance 
 

1- Interest in learning 
3-  Perceived Probability of Success 
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آوري شده ماتريس همبستگي بين متغيرهاي مورد بررسي هاي جمعباتوجه به داده
  . ارائه شده است۲محاسبه و ضرايب همبستگي محاسبه شده در جدول 

  

  ماتریس همبستگی متغیرها براي کل نمونه) 2(جدول 

 متغیرها
خودپنداره 
 ریاضی

انگیزش 
 یادگیري ریاضی

کرد عمل
 قبلی ریاضی

 جنسیت
پیشرفت 
 ریاضی

     ۱ خودپنداره رياضي
    ۱ **۸۰/۰ انگيزش يادگيري رياضي

   ۱ ۳۴/۰** ۴۴/۰** رياضي قبلي عملكرد
  ۱ -۱۰/۰ ۰۸/۰ ۱۰/۰ جنسيت

 ۱ -۰۰۴/۰ ۶۴/۰** ۵۳/۰** ۶۶/۰** پيشرفت رياضي

۰۱/۰** P<  

  يك از متغيرهايچــيت با هنسـتغير جـمبستگي، مـهاي ماتريس هاس دادهــبراس
  .باشددار مي معني۰۱/۰ها در سطح و بقيه همبستگي دار نداردهمبستگي  معني

 استفاده ۱نمايي بيشينهبه منظور برآورد پارامترها در نرم افزار ليزرل از روش درست
  tضرايب برآورد پارامتر، برآورد استاندارد شده، خطاي استاندارد برآورد، ارزش . شد

زا طبق براي برآورد پارامتر و خطاي واريانس يا ضريب مسير باقيمانده  هر متغير درون
در اين مقاله طبق هدف پژوهش سعي شده که . روش درست نمايي محاسبه شده است

هاي پژوهش به طور خالصه پاسخ داده شده است لذا برآورد پارامتر استاندارد به فرضيه
  .استفاده قرار گرفته استشده براي آزمون فرضيات مورد 

اهداف و سواالت پژوهش به منظور بررسي اثر جنسيت بر متغيرهاي مورد طبق 
   بررسی مورد۳متغيرها در جدول  بررسي اثرات مستقيم، غيرمستقيم و کل جنسيت بر

  

  

1- Maximum likelihood 
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ساير بود اثرات اند البته باتوجه به اينکه هدف بررسي چندمتغيري متغيرها قرار گرفته
متغيرها بر همديگر نيز در اين جدول آمده است اما بنابر موضوع مورد پژوهش تنها 

  .اثرات جنسيت بر متغيرها مورد بررسي قرار گرفته است

  اثرات مستقیم، غیرمستقیم و اثرات کل متغیرها) 3(جدول 

خطاي 

 واریانس

R2  

 

اثرات کل 

استاندارد 

 شده

اثرات 

غیرمستقیم 

د استاندار

 شده

اثرات 

  مستقیم

استاندارد 

 شده

  اثرات

  بر روي خودپنداره رياضي  -  -  - ۲۱/۰  )۷۹/۰(

  از جنسيت  ۱۴/۰**  -  ۱۴/۰**    

  از عملكرد قبلي رياضي ۴۵/۰**  - ۴۵/۰**  ۶۴/۰  )۳۶/۰(

 برانگيزش يادگيري رياضي ۰۱/۰  ۱۱/۰** ۱۲/۰*    

  از جنسيت    ۳۶/۰**    

  عملكرد قبلي رياضي از   ۳۶/۰**     

    ۸۰/۰   از خودپنداره رياضي  ۸۰/۰**  **

 ۰۱/۰P< **  

دهد متغير جنسيت بر خودپنداره رياضي،  نشان مي۳طوري که جدول همان
 مستقيم دارد اثرمستقيم جنسيت بر تأثيرانگيزش يادگيري رياضي و پيشرفت رياضي 

يت دار نيست  اما اثر مستقيم جنسانگيزش يادگيري رياضي و پيشرفت رياضي معني
همچنين . دار استنيـ مع۰۱/۰ي با احتمال خطاي ـی رياضدارهـبر خودپن) ۱۴/۰(
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 غيرمستقيم دارد  هر دو تأثيرجنسيت بر انگيزش يادگيري رياضي و پيشرفت رياضي 
) ۰۷/۰(به انگيزش يادگيري رياضي و از جنسيت ) ۱۱/۰(مسير غيرمستقيم  از جنسيت 

پذيري از خودپنداره رياضي با احتمال تأثير يا گريبه پيشرفت رياضي  از طريق واسطه
اي است كه اثر لذا خودپنداره رياضي متغير واسطه. باشنددار مي معني۰۱/۰خطاي 

. كندجنسيت را هم بر انگيزش يادگيري رياضي و هم بر پيشرفت رياضي تعديل مي
دهد  ميبررسي و مقايسه اثرات مستقيم،  غيرمستقيم و کل جنسيت بر متغيرها نشان

 جنسيت  تأثيردار جنسيت بر خودپنداره رياضي  بيشترين  مستقيم معنيتأثيرکه بجز 
  .باشدبر متغيرها را از طريق غيرمستقيم مي

 ۱ نمودار مسير متعيرها در نمودار)اثرات مستقيم(باتوجه به جدول برآورد ضرايب 
ورده شده است در اين جدول اثرات مستقيم و خطاي واريانس يا ضريب مسير آ

  .باقيمانده آمده است
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  )دختران و پسران( مدل تحلیل مسیر در کل نمونه )1(نمودار 
**p<0.01        *p<0.05 

Chi = 0/02     df = 1            P-V = 0/8807          RMSEA = 0/000  

 

 انگيزش يادگيری رياضی

 پيشرفت رياضی

۴۷/۰ ** 

۴۷/۰  

۰۰/۰ رياضیعملکردقبلی   

 جنسيت

 خودپنداره رياضی

۳۶/۰  

۰۱/۰  

۸۰/۰ ** 

۴۵/۰ ** 

- ۰۱/۰  

۱۴/۰ ** 

۷۹/۰  
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  بررسی تفاوت عملکرد بین دو جنس در متغیرهاي مورد مطالعه
  ها اختالف مدل

براي بررسي اختالف بين دوجنس در متغيرهاي مورد مطالعه مدل تحليل مسير 
جداگانه براي هر جنس ترسيم و برازش شده است و نتايج حاصل از دو مدل دختران و 

هاي كلي ها سوالبه منظور تعيين اختالف مدل. گرفته استپسران مورد مقايسه قرار 
چه تـفاوتي بين ضرايب اثرات مستقيم، غيرمستقيم و اثرات كل . زير مـطرح شده است

هاي ها تفاوتگويي به اين سوالمدل دختران و پسران وجود دارد؟ در ضمن پاسخ
  .موجود بين دو مدل  نيز بررسي شده  است

آوري شده در دو نمونه ماتريس همبستگي بين متغيرهاي  جمعهايباتوجه به داده
 ارائه شده ۵  و۴مورد بررسي محاسبه و ضرايب محاسبه شده در ماتريس در جدول 

  .است
  

  ماتریس همبستگی متغیرها در مدل دختران) 4(جدول 
خودپنداره  متغیرها

 ریاضی
انگیزش یادگیري 
 ریاضی

عملکرد قبلی 
 ریاضی

پیشرفت 
 ریاضی

     ۱ دپنداره رياضيخو
   ۱  ۸۲/۰**  انگيزش يادگيري رياضي

  ۱  ۴۳/۰**  ۵۳/۰** عملكرد رياضي
 ۱ ۷۸/۰**  ۵۷/۰**  ۶۶/۰** پيشرفت رياضي

p< ۰۱/۰ ** 

همبستگي باالتري با پيشرفت )  ۷۸/۰(در ماتريس دختران  عملكرد، قبلي رياضي 
مبستگي را با پيشرفت باالترين ه) ۶۶/۰(بعد از آن خودپنداره رياضي . رياضي دارد
بين ) ۸۲/۰(همچنين همانند مدل كلي باالترين همبستگي در ماتريس . رياضي دارد

  .خودپنداره رياضي و پيشرفت رياضي است
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 ماتریس همبستگی متغیرها در مدل پسران) 5(جدول 

 خودپنداره ریاضی متغیرها
انگیزش یادگیري 
 ریاضی

عملکرد قبلی 
 ریاضی

پیشرفت 
 ریاضی

    ۱ داره رياضيخودپن
   ۱ ۷۷/۰** انگيزش يادگيري رياضي

  ۱ ۳۶/۰** ۳۳/۰** عملكرد رياضي
 ۱ ۳۳/۰** ۴۷/۰** ۶۷/۰** پيشرفت رياضي

۰۱/۰**p<  
) ۶۷/۰(در اين ماتريس برخـالف ماتـريس همبستگي دختران خودپنـداره رياضي 

ل دختران انگيزش چنين بر خالف مدهم. باالترين همبستگي را با پيشرفت رياضي دارد
. يادگيري رياضي بعد از خودپنداره رياضي باالترين همبستگي را با پيشرفت رياضي دارد

بين ) ۷۷/۰(در اين مدل همانند مدل دختران باالترين همبستگي در ماتريس 
براي پاسخ دادن به سوال اختالفات . خودپنداره رياضي و پيشرفت رياضي است

  .  مقايسه و بررسي شده است۶  در جدولجنسيتي اثرات مستقيم دو مدل
  

  اثرات مستقیم و ضرایب مسیر در مدل دختران و پسران) 6(جدول 
 مدل پسران مدل دختران مسیرها )اثرات مستقیم(پارامتر استاندارد شده 

  بر روي خودپنداره رياضي
 از عملكرد قبلي رياضي

  
۵۳/۰ 

  
۳۳/۰ 

  بر روي انگيزش يادگيري رياضي
 اره رياضياز خودپند

  
۸۲/۰ 

  
۷۷/۰  

  بر روي پيشرفت رياضي
 از عملكرد قبلي رياضي
  از خودپنداره رياضي

  نگيزش يادگيري رياضي از

۵۹/۰ 
 ۲۸/۰  

۹۰/۰  

۳۵/۰  
۶۶/۰  
۰۹/۰-  

بيشترين تفاوت مربوط به اثر مستقيم خودپنداره رياضي بر پيشرفت رياضي در مدل 
يم خودپنداره رياضي به پيشرفت  مستقتأثيردر مدل دختران . دختران و پسران است
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تري نسبت  است كه اثر مستقيم خيلي قوي۶۶/۰اما در مدل پسران .  است۲۸/۰رياضي 
همچنين تفاوت ديگر دو مدل در اثر مستقيم عملكرد قبلي . به مدل دختران دارد

 مستقيم عملكرد قبلي به تأثيردر مدل دختران . رياضي با پيشرفت رياضي است
توان گفت كه خودپنداره لذا مي. باشد مي۳۵/۰ و درمدل پسران ۵۹/۰پيشرفت رياضي 

رياضي در مدل پسران و عملكرد قبلي در مدل دختران بيشترين اثر مستقيم را بر 
هاي خودپنداره دهدكه طبق ديدگاهها نشان مياين يافته. پيشرفت رياضي دارند

ان ديدگاه خودافزايي تحصيلي در مدل دختران ديدگاه رشد مهارت و در مدل پسر
  .حاكم است

  . شود براي پاسخ به تفاوت دو مدل اثرات غيرمستقيم  مقايسه مي۷ در جدول 

  اثرات غیرمستقیم متغیرها بر همدیگر در مدل دختران و پسران) 7(جدول 
 مسیرها پارامتر استاندارد شده

 مدل پسران مدل دختران
  بر روي انگيزش يادگيري رياضي

 قبلي رياضياز عملكرد 
  

**۴۳/۰ 
  

**۲۶/۰ 
  بر روي پيشرفت رياضي
  از عملكرد قبلي رياضي
 از خودپنداره رياضي

  
**۱۹/۰  
 ۰۷  / ۰ 

  
**۱۹/۰  
۰۷/۰- 

۰۱/۰**p< 

. دهد كه اثرات غيرمستقيم در دو مدل شبيه هم هستند نشان مي۷بررسي جدول 
ياضي و پيشرفت ی اثرات غيرمستقيم از عملكرد قبلي به انگيزش يادگيري ررابطه

تنها در رابطه اثر غيرمستقيم خودپنداره . رياضي در دو مدل تفاوت چنداني ندارد
گذاري از طريق انگيزش يادگيري رياضي مدل دختران اثر تأثيررياضي از طريق 
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كه اين . است) -۰۷/۰(و مدل پسران اثر غيرمستقيم منفي ) ۰۷/۰(غيرمستقيم مثبت 
  . نيستدار اثر در هر دو مدل معني

 .انداثرات كل  استاندارد شده دو مدل مشخص شده) ۸(در جدول 

  اثرات کل متغیرها بر همدیگر در مدل دختران و پسران) 8(جدول 

 مدل پسران مدل دختران مسیرها پارامتر استاندارد شده
  بر روي خودپنداره رياضي

 از عملكرد قبلي رياضيـ 
۲۸/۰=R2  
**۵۳/۰ 

۱۱/۰=R2  
**۳۳/۰ 

  وي انگيزش يادگيري رياضيبر ر
 از عملكرد قبلي رياضيـ 

 از خودپنداره رياضيـ 

۶۷/۰=R2  
**۴۳/۰ 
**۸۲/۰ 

۵۹/۰=R2  
**۲۶/۰ 
**۷۷/۰ 

  بر روي پيشرفت رياضي
 از عملكرد قبلي رياضيـ 

 از خودپنداره رياضيـ 
 انگيزش يادگيري رياضي ازـ 

۶۹/۰=R2  
**۷۸/۰ 

 **۳۵  / ۰ 
۰۹/۰ 

۵۰/۰=R2  
**۴۴/۰ 
**۵۸/۰ 
۰۹/۰- 

۰۱/۰**p< 

بيشترين . شوداين جدول اثرات كل متغيرها بر همديگر در دو مدل مقايسه مي در
تفاوت در مدل دختران و پسران در ميزان اثرات كل در دو متغير عملكرد قبلي و 

 در مقابل ۵۸/۰(در مدل پسران اثر كل خودپنداره رياضي .  رياضي استیخودپنداره
همانند مدل كلي، از  اثر كل خودپنداره بر پيشرفت رياضي بر پيشرفت رياضي  )۳۵/۰

) ۳۳/۰در مقابل ۵۳/۰(در مدل دختران اثر كل عملكرد قبلي  .مدل دختران بيشتر است
بر خودپنداره رياضي از اثر كل عملكرد قبلي بر خودپنداره رياضي مدل پسران بيشتر 

اثرات كل انگيزش يادگيري ی تفاوت ديگر در دو مدل دختران و پسران در رابطه. است
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رياضي بر پيشرفت رياضي است كه در مدل دختران مثبت و در مدل پسران منفي است 
  .دار نيستالبته اين اثرات معني

زا انگيزش تفاوت ديگر دو مدل در ميزان واريانس تبيين شده متغيرهاي درون
 باالترين در مدل دختران پيشرفت رياضي. يادگيري رياضي و پيشرفت رياضي است

اما در مدل پسران انگيزش يادگيري رياضي باالترين ميزان . واريانس تبيين شده را دارد
  . واريانس تبيين شده را دارد

هاي برازش  آماره۹داري و نكويي برازش  مدل دختران و پسران  در جدول  معني
  .در مدل دختران و پسران ارائه شده است

  دل دختران و پسرانهاي برازش در مآماره) 9 (جدول
 آماره برازش بر آورد برازش

 مدل پسران مدل دختران

 ۱  ۱ (GFI)شاخص نكويي برازش 
 ۱ ۱ (AGFI)شاخص تعديل شده برازش
 ۰۰۲۳/۰ ۰۰۴۹/۰ (RMR)  جذر باقيمانده ميانگين
 ۰۹/۰ ۰۲۳/۰ خي دو

 ۱ ۱ درجه آزادي مدل
 t ۸۸/۰ ۶۳/۰ارزش 

(PMSA) ۰۰/۰ ۰۰/۰ 
  

طور مناسبي دهد كه دو مدل دختران و پسران بههاي برازش نشان ميارهمقادير آم
  . مدل دختران و پسران مشاهده شده استPتفاوت اندكي در ارزش . اندبرازش يافته
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ها آورده باتوجه به جدول اثرات مستقيم در مدل دختران و پسران نمودار مسير مدل
واريانس يا ضريب مسير باقيمانده در اين جدول اثرات مستقيم و خطاي . شده است
  . آمده است

  

                              ۳۱/۰   

  

  

                                

                               

                                                                  

  

     

         

   

   

  

  
  

  مدل تحلیل مسیر در نمونه دختران) 2(نمودار 

 عملكرد قبلي رياضي

 پيشرفت رياضي
 

 انگيزش يادگيري رياضي

 خودپنداره رياضي

۰۹/۰  ۶۶/۰  

۳۳/۰  

۷۲/۰  

۵۳/۰  ۷۷/۰  ۲۸/۰  
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  مدل تحلیل مسیر در نمونه پسران) 3(نمودار 
  

 

  پيشرفت رياضی

 انگيزش يادگيری رياضی عملکرد قبلی رياضی

 اضیيخودپنداره ر

۸۹/۰ 

۳۳/۰ 

۰۹/۰- ۳۵/۰ 

۵۰/۰ 

۷۷/۰ 

۶۶/۰ 

۴۱/۰ 
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  هامیانگیناختالف 
هاي بررسي تفاوت عملكرد دو جنس در متغيرهاي مورد گويي به سوالبراي پاسخ

  .تقل  نيز  استفاده شده استمس tمطالعه از آزمون 

هاي مستقل براي مقایسه میانگین  نمرات خودپنداره ریاضی،  گروهtنتایج آزمون )  10(جدول 
  آموزان دختر و پسرانگیزش یادگیري ریاضی، عملکرد قبلی ریاضی و پیشرفت ریاضی دانش

       شاخص آماري
 جنسیت

خودپنداره 
 ریاضی

انگیزش یادگیري 
 ریاضی

بلی عملکرد ق
 ریاضی

پیشرفت 
 ریاضی

 ۹۴/۵۱ ۱۵/۱۵ ۳۹/۵۱ ۲۷/۳۷ ميانگين دختر
 ۹۰/۱۰ ۵۸/۱۴ ۱۹/۵۳ ۸۵/۳۸ ميانگين  پسر

df  ۲۹۲ ۲۹۲ ۲۹۲ ۲۹۲ 
t  ۳۳/۱ ۱۵/۱ ۳۱/۱- ۰۶/۰- 

Sig ۱۸/۰  ۲۴/۰  ۱۹/۰  ۹۴/۰  
  

 محاسبه شده بين دوگروه  در چهار t  احتمال مشاهده مقادير ۱۰-۱براساس جدول 
بنابراين در چهار متغير .  بيشتر است۰۵/۰ از ۲۹۲ی آزادي لعه با درجهمتغير مورد مطا
خودپنداره رياضي، عملکرد قبلي رياضي، انگيزش يادگيري رياضي و (مورد بررسي 

  . دار وجود نداردآموزان دختر و پسر تفاوت معنيبين دانش)  پيشرفت رياضي

  گیريبحث و نتیجه
مورد مطالعه در مدل کلي، نتايج نشان داد که در  بررسي اثر جنسيت بر متغيرهاي 

دار نيست اما اثر مستقيم جنسيت بر انگيزش يادگيري رياضي و پيشرفت رياضي معني
دار است و خودپنداره رياضي دختر و اثر مستقيم جنسيت بر خودپنداره رياضي معني

از طريق باشد اثر غيرمستقيم جنسيت داري متفاوت از همديگر ميطور معنيپسر به
دار است گذاري خودپنداره رياضي بر پيشرفت رياضي و انگيزش رياضي نيز معنيتأثير
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دار بر پيشرفت رياضي دارد اما اثر کل متغير جنسيت در حالي که اثر غيرمستقيم معني
دست آمد که دار نيست و اين نتيجه بهو اثرات مستقيم آن بر پيشرفت رياضي معني

وسيله متغيرهاي ر پيشرفت رياضي را از طريق غيرمستقيم و به بتأثيرجنسيت بيشترين 
  . مرتبط به عملکرد رياضي دارد

ی عملكرد دو جنس در ها در نحوهدر بررسي اختالف دو مدل در تفاوت مدل
دست آمد كه يادگيري رياضي از طريق بررسي ضرايب مسير بين دو مدل اين نتيجه به

اي هر دوجنس و همچنين مدل پسران،  عملكرد در مدل دختران برخالف مدل كلي بر
اما در مدل پسران همانند . قبلي رياضي بيشترين اثر مستقيم را بر پيشرفت رياضي دارد

جنس خودپنداره رياضي بيشترين اثر مستقيم را بر پيشرفت  مدل كلي براي هر دو
ت در پژوهش اس) ۲۰۰۴( هاي کيامنش اين يافته همسو و مشابه  با يافته. رياضي دارد

کننده واريانس عملکرد رياضي وي در نمونه پسران خودپنداره رياضي باالترين تبيين
هاي اسناد باالترين ميزان تبيين واريانس عملکرد رياضي است و در نمونه دختران عامل

گردد در واقع هاي اسناد برمي عملکرد قبلي بر عملکرد رياضي به عاملتأثير. باشدمي
عنوان آيد  بهدست ميز توانايي خود در رياضي که از تجارب قبلي رياضي بهادراک فرد ا

  . شودی عملکرد بعدي رياضي محسوب ميکنندهبينيپيش

تواند يكي از تفسيرها اين مي. توان تفسير كردها را به طرق مختلف مي اين يافته
-و جنس آشكار ميات را در دتأثيرباشـد كه تفاوت دو مدل در ضرايب مسير پيچيدگي 

سازد و تفاوت متغيرهاي دو مدل دختران و پسران در اثرگيري متفاوت از متغيرها را 
ی رياضي بر آموزان دختر عملكرد قبلي بيشتر از خودپندارهدر دانش دهدنشان مي

 را تأثيری رياضي بيشترين آموزان پسر خودپندارهدر دانش.  داردتأثيرپيشرفت رياضي 
اضي دارد و لزوم توجه به عوامل اثرگذار مختلف در آموزش دختر و پسر بر پيشرفت ري
  .سازدرا آشكار مي
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تواند باشد كه در مدل دختران باتوجه به اينكه اثر عملكرد قبلي تفسير ديگر اين مي
بر خودپنداره بسيار قوي است، لذا ديدگاه رشد مهارت خودپنداره حاكم است و در مدل 

نكه اثر خودپنداره بر پيشرفت رياضي قوي است، ديدگاه خودافزايي پسران با توجه به اي
نكته قابل توجه اينكه در مدل كلي هم اثر خودپنداره رياضي . خودپنداره حاكم است

 تأثيربرپيشرفت رياضي و هم اثر عملكرد قبلي برخودپنداره بسيار قوي است، لذا ديدگاه 
ند كه اثر خودپنداره بر عملكرد و اثر دهها نشان مييافته اين. دوجانبه حاكم است

بنابراين تفاوت جنسيتي لزوم تاكيد . باشندعملكرد قبلي بر خودپنداره بسيار مهم مي
باتوجه (سازد و در عين حال اثر دوجانبه بيشتر بر يكي نسبت به ديگري را گوشزد مي

ايش خودپنداره لذا تالش معلمان بايد از يک سو بر افز. کندرا تاييد مي )به مدل كلي
هاي آموزان طبق مدل افزايش خود و از سوي ديگر بر افزايش مهارترياضي دانش

طبق مدل رشد مهارت معطوف باشد بنابراين در آموزش ) پيشرفت تحصيلي(تحصيلي 
و در آموزش پسران ) رياضي(هاي تحصيلي رياضي دختران بايد تاکيد بر افزايش مهارت

در بررسي اثرات كل بين دو جنس نيز .  رياضي باشدمعطوف به افزايش خودپنداره
اما اثرات غيرمستقيم دو مدل دختران و پسران تفاوت . دست آمدهمين نتايج به

.  زا دو مدل نيز تفاوت زيادي داشتندميزان تبيين متغيرهاي درون. چنداني را نشان نداد
 ميزان واريانس در مدل پسران همانند مدل كلي انگيزش يادگيري رياضي باالترين

شده انگيزش يادگيري دختران تبيين شده را بخود اختصاص داده و واريانس تبيين
در مدل دختران پيشرفت رياضي باالترين ميزان واريانس تبيين . کمتر از پسران است

  .شده را دارد و واريانس تبيين شده پيشرفت رياضي پسران کمتر از دختران است

توان چنين استنباط تغيرها در تبيين واريانس دو مدل ميباتوجه به تعداد مساوي م
كرد كه در مدل پسران عوامل زيادتري نسبت به مدل دختران، در تبيين پيشرفت 

دهد ها را در مدل پسران نشان ميرياضي دخيل هستند و اين يافته، پيچيدگي متغير
عوامل زيادي در بنابراين پيشرفت رياضي کمتر تبيين شده است اما در مدل دختران 

باتوجه به اثر خودپنداره رياضي بر انگيزش يادگيري (تبيين انگيزش يادگيري رياضي 
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نسبت به پسران دخيل ) رياضي و اثر مستقيم خودپنداره رياضي بر پيشرفت رياضي
  .سازدهستند و پيچيدگي اين متغير در مدل دختران را آشکار مي

ران از مدل دختران كمتر است كه در كل ميزان واريانس تبيين شده مدل پس
هاي جنسيتي در عوامل اثرگذاري بر پيشرفت رياضي در دو جنس را احتماالّ تفاوت

رساند و همچنين اشاره به اين واقعيت دارد كه در مدل پسران عوامل بيشتري در مي
  .باشندزا موثر میتبيين واريانس متغيرها ي درون

رد مطالعه نشان داد كه بين خودپنداره رياضي ها در متغيرهاي موتفاوت ميانگين
هاي پاجارس و اين يافته با يافته. دار وجود نداردآموزان دختر و پسرتفاوت معنيدانش
هاي جنسيتي به نفع مبني بر وجود تفاوت) ۲۰۰۳(، جيتوا و موانجي )۱۹۹۴(ميلر 

هاي ي بر تفاوتمبن) ۱۳۸۲(هاي پژوهش نصر همچنين با يافته. باشدپسران همسو نمي
به ۱۹۹۹(هاي پاجارس و گرام اما با پژوهش. باشدجنسيتي به نفع دختران همسو نمي

. بر عدم وجود تفاوت بين دو جنس در خودپنداره رياضي همسو استمبني) نقل از نصر
. دار مشاهده نشدآموزان دختر و پسر نيزتفاوت معنيبين عملكرد قبلي رياضي دانش

بر عدم تفاوت دختر و پسر در مبني) ۱۹۹۴(هاي پاجارس و ميلر تهاين يافته با ياف
آموزان دختر و همچنين بين پيشرفت رياضي دانش. عملكرد قبلي رياضي همسو است

، ۱۹۹۵هاي پاجارس و كرانزلر اين يافته با يافته. دار مشاهده نشدپسر تفاوت معني
، )۱۹۹۴(هاي پاجارس و ميلر يافتهاما با . باشدهمسو مي)  به نقل از نصر۱۹۹۶پاجارس 

، كيامنش و نوري )۱۹۹۶(، جنسن، )۱۹۹۶(، بيتن )۲۰۰۴ و ۲۰۰۰(موليس و همکاران 
اند پسران نسبت به دختران پيشرفت كه نشان  داده) ۱۳۸۱(، كبيري )۱۳۷۷ و ۱۳۷۶(

و نصر ) ۱۳۸۰(همچنين با پژوهش قنبرزاده . باشدرياضي باالتري دارند، همسو نمي
  . باشدمبني بر تفاوت جنسيتي به نفع دختران همسو نمي) ۱۳۸۲(
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آموزان دختر و پسر دهند كه بين انگيزش يادگيري رياضي دانشها نشان میيافته
بر مبني) ۲۰۰۳(هاي جيتوا و موانجي اين يافته با يافته. دار وجود نداردتفاوت معني

  .باشدمسو نميآموزان دختر و پسر هتفاوت بين انگيزش يادگيري دانش

دار ها در متغيرهاي مورد بررسي نشان داد كه تفاوت معنيبررسي اختالف ميانگين
 اما بررسي اين .بين ميانگين دختر و پسر در متغيرهاي مورد مطالعه وجود ندارد

ی پيشرفت رياضي كنندهمتغيرها با روش تحليل مسير  نشان داد كه متغيرهاي تبيين
از ) تجزيه اثرات به مستقيم و غيرمستقيم و اثرات كل(اي يدهطور پيچتوانند بهمي

دهد كه خودپنداره رياضي اثر جنسيت را بر ها نشان مياين يافته. پذيرندتأثيرجنسيت 
كند و تفاوت بين دو جنس در عملکرد رياضي ناشي از پيشرفت رياضي تعديل مي

  .باشدتفاوت دو جنس در خودپنداره رياضي مي

آموزان کند كه تفاوت  در پيشرفت رياضی دانش اين پژوهش مشخص میهایيافتـه
طور مستقيم يا زايي مستقلي است كه بهزا يا بروندختر وپسر ناشي از متغيرهاي درون

گذار در دو جنس تأثيرهمچنين عوامل . گذارند میتأثيرغيرمستقيم بر پيشرفت رياضي 
  .جنس تا حدود زيادي متفاوت است اين عوامل بر پيشرفت رياضي در دو تأثيرو 

  

  ۰۳/۰۵/۸۶  :تاريخ دريافت نسخة اولية مقاله 
  ۱۹/۰۶/۸۷  : تاريخ دريافت نسخة نهايي مقاله

  ۲۲/۱۰/۸۷  :تاريخ پذيرش مقاله
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