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چکیده
زمینه :تحقیقات نشان داده است که عالوه بر هوش ،متغیرهای دیگری نیز مانند باورهای دانشآموزان در
مورد ریاضی بر نحوهً عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنان موثر است ،بنابراین ،بررسی خصوصیات روانسنجی
ابزارهای پر کاربرد از جمله مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی ،حائز اهمیت است .هدف :هدف این
پژوهش بررسی کارایی نسخه بومی شدهی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی (لدر و فورگز )2112 ،برای
استفاده در فرهنگ جامعه آموزشی ایران میباشد که این پرسشنامه بخشی از پرسشنامه نگرش ریاضی فنما و
شرمن ( )0390است  .روش :به این منظور ،با استفاده از نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای تعداد  251نفر
از دانشآموزان سوم دبیرستان انتخاب و به سواالت مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی پاسخ دادند .یافتهها:

نتایج تحلیل عاملی به روش مولفههای اصلی وجود سه عامل را برای مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی تایید
کرد که عامل اول  ،21/09عامل دوم  01/39و عامل سوم  9/39درصد از واریانس کل آزمون را تبیین
نمود .برای محاسبه اعتبار همگرای مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی از همبستگی بین آن و نمرات آزمون
پایان ترم ریاضی دانشآموزان استفاده شد .نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین مقیاس و آزمون 1/92
است که در سطح  p>1/110معنیدار میباشد .پایایی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی با استفاده از ضریب
آلفا  1/09است که قابل قبول و رضایت بخش میباشد .نتیجهگیری :نتایج به دست آمده از بررسی
شاخصهای روان سنجی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی نشان دادند که مقیاس مذکور در سنجش
باورهای تحصیلی ریاضی دانشآموزان دوره دبیرستان کارایی الزم را دارا میباشد و میتوان از آن در
پژوهشهای حوزه آموزش ریاضی استفاده کرد.

 .0دانشجوی دکتری آموزش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
 .2دانشیار گروه آموزش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ (نویسنده مسئول) Drafiepour@gmail.com
 .9دانشیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه شیراز؛
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واژگان کلیدی :اعتبار ،پایایی ،دانشآموزان دوره دبیرستان ،مقیاس باورهای تحصیلی
ریاضی.

مقدمه
تعلیم و تربیت در معنای وسیع خود شامل آموزشهایی است که از خانواده شروع میشود
و از طریق مدرسه ،دانشگاه و رسانهها ادامه مییابد و در معنای خاص خود شامل فرایند
رسمی تحصیل است که به منظور سازگار کردن کودکان و نوجوانان با محیط اجتماعی و
سیاسی خود ،سیستمی از باورها را به آنها منتقل میکند (اسمیت .)0999 ،1طی سه قرن
گذشته برخی کشورها عالقمند به بررسی باورها و نگرشهای دانشآموزان در مورد
ریاضیات و ارتباط باورها و نگرشها با رفتارها شدند (مکلود0331 ،2؛ موزاتی و آگنولی،3
2119؛ فنما و شرمن0399 ،4ویگفیلد و مسی0300 ،5؛ ویلکینز و ما ، 2111 ،6نقل شده از
لیو ،کاسیم و تت لوک ،)2119 ،7بنابراین این افراد اثر عاملهایی را که در آموزش ریاضی
نقش مهمی را ایفا میکردند ،بررسیکردند .عوامل موثر دربردارنده باورها ،نگرشها و
احساساتی بود که دانشآموزان نسبت به ریاضی داشتند و این سه عنصر مرتبط با موفقیت و
عملکرد در ریاضی بودند (مکلود ،0332 ،نقل شده از مب و اسچلوگلمن .)2113 ،8با
وجود اینکه در چند دههی اخیر تحقیقات شایانی به " باورها " توجه داشتهاند ،هنوز بر
سر تعریف آن ،در میان محققان اتفاق نظری وجود ندارد؛ تامپسون ،0332( 9به نقل از
قوش )2111 ،10بیان میکند که روی تعریف باورهای ریاضی ،به عنوان تصورات شخصی
در مورد طبیعت ریاضیات و نیز یاددهی و یادگیری ریاضی توافق عمومی وجود دارد.

1. Smith
2 . Mcleod
3. Muzzatti & Agnoli
4. Sherman & Fennema
5. Wigfield & Meece
6. Wilkins & Ma
7. Liau, Kassim & Tet Loke
8. Maab & Schloglmann,
9. Thompson
10. Ghosh
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دینه ،0301( 1به نقل از مب و اسچلوگلمن  )2113اظهار کرد که باورها از سه مولفه اساسی
به نام جنبه فکری متداول یا سنتی ،2جنبه فکری رسمی 3و جنبه فکری ایجاد شدنی 4تشکیل
شدهاند .اگر به ویژگیهای مشترک تعریف باورها یعنی عامل درستی ،رابطهی میان باورها
و رفتار ،باورهای آگاهانه در مقابل ناآگاهانه و باورها به عنوان الزامات ارزشی نگاه کنیم
باور مفهومی روشنتر پیدا میکند؛ به عبارت دیگر باور ،کیفیتی ذهنی است که در واقع
فرد به عنوان حقیقت آن را میپذیرد ،هرچند افراد بدانند که دیگران باورهای متفاوتی
دارند .این نکته یکی از تفاوتهای کلیدی میان باور و دانش است ،چراکه دانش واقعاً
باید در برخی از مصداقهای برونی درست باشد .رابطهی میان باورها و رفتار این مطلب
را بیان میکند که بیشتر تعاریفی که برای باور پیشنهاد شده است ،باورها را به عنوان تعیین
کنندهی فکر و عمل افراد میدانند .بعضی بر این عقیدهاند که افراد هم باورهای آگاهانه
دارند و هم ناآگاهانه (بورگ.)2110 ،5
اهمیت باورها برای یاددهی و یادگیری ریاضیات به طور وسیعی در میان آموزشگران
ریاضی به رسمیت شناخته شده است به طوری که مطالعات بسیاری روی نقش باورها در
یاددهی و یادگیری ریاضی تاکید کردند (ریچاردسون0303 ،6؛ فیلیپ .)2119 ،7باورهای
دانشآموزان به عنوان یکی از جنبههای اساسی شناسایی و نقش مرکزی آن در یادگیری
موفق ریاضی ،بارها و بارها توسط چندین آموزشگر ریاضی تایید شده است (پهکنن 8و
تُرنر .)0330 ،9این باورهای ریاضی دانشآموزان تا حدی تحت تاثیر باورهای معلم در
مورد ریاضی (دپیپ ،کرت و ورشافل ،)2101 ،10محیط یادگیری دانشآموزان (ویلر و

1. Dionne
2. Traditional Perspective
3. Formalist Perspective
4. Constructivist Perspective
5. Borg
6. Richardson
7. Philipp
8. Pehkonen
9. Torner
10. Depaepe, Corte and Verschaffel
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مونتگمری ،)2113 ،1محیط خانواده ،مدرسه ،اجتماع ،صحبتهای دیگران و ایمانی که
آنان به توانایی خود دارند ،می باشند (هاگت .)0305 ،2تحقیقات بسیاری از جمله ترنر،
رسکن 3و پپین)2100( 4؛کسابا ،5کلمن 6و ورشافل ()2100؛ گرالد ،یاکو ،روبرت ،لیزا و
وینر )2101( 7و کالجو و ویال )2113( 8نشان دادند که باورهای ریاضی به عنوان زمینه و
اساس عملکرد در ریاضی هستند و پیوستگی آشکاری بین عملکرد دانشآموزان و
باورهای آنان بود.
کیولیک )0333( 9بیان کرد که در بیشتر مواقع مشکالت دانشآموزان با تکالیف
ریاضی ،به باورهای نادرست آنان در مورد طبیعت ریاضی ،تکالیف ریاضیات مدرسهای و
رفتارهای ریاضی آنان مرتبط است .مثال عملکرد دختران روی تکالیف ریاضی وقتی که
باورهای منفی از قبیل ا ینکه پسران در ریاضی بهتر از دختران هستند را داشتند ،ضعیفتر
بود (مارتین و دیزرت .)2119 ،10همچنین فشارهای زیاد ،برای به دست آوردن یک نمره
قابل قبول منجر به نگرش های منفی نسبت به یادگیری ریاضی در بسیاری از دانش آموزان
در برخی از مناطق از جمله مالزی شد (مارزیتا ،2112 ،11نقل شده از لیو ،کاسیم و تت
لوک .) 2119 ،به همین منظور روایی و پایایی مقیاس نگرش ریاضی 12فنما و شرمن در
منطقهای از مالزی مطالعه شد و دو نوع ابزار جدید  " ،ریاضیات به عنوان حوزه جنسیتی "
و "ریاضیات و چه کسی یا باورهای تحصیلی ریاضی" به جای مقیاس نگرش ریاضی فنما
و شرمن توسعه داده شد که هدف هر دو ابزار ،اندازهگیری این باور دانشآموزان بود که
ریاضی یک حوزه جنسیتی است ،یافتههای حاصل از بررسی روایی و پایایی این مقیاسها
1. Wheeler & Montgomery
2. Hackett
3. Roesken
4. Pepin
5. Csaba
6. Kelemen
7. Gerald, Yakov, Roberta, Lisa & Warner
8. Callejo & Vila
9. Kulik
10. Martinot & Désert
11. Marzita
12. MAS
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نشان از کارایی و اعتبار این ابزارها در سنجش باورهای جنسیتی ریاضی و باورهای مربوط
به یادگیری ریاضی بودند و یافتههای این پژوهش با یافتههای گزارش شده در کشورهای
استرالیا روی دانشآموزان دبیرستانی ،سنگاپور ،سوئد ،یونان و ایاالت متحده آمریکا
همخوانی داشتند (لدر و فورگز  .)2112 ،1توضیحات مربوط به نحوه ساختن این دو ابزار
در مقاله لدر و فورگز ( )2112آمده است.
بنابراین پرداختن به باورهای ریاضی مخصوصا شناسایی باورهای نادرست ریاضی از
جنبههای متفاوت و متعددی حائز اهمیت است .با شناسایی باورهای منفی دانشآموزان در
مورد ریاضی ،معلمان میتوانند در جهت کاهش یا رفع آنان تالش کنند و جو مناسبتری
را در کالس درس برقرار سازند .برخی از این باورهای منفی ریاضی که در بین دانشجویان
و دانشآموزان وجود دارد نقش مهمی را به عنوان مانع پیشرفت آنان بازی میکند و باعث
می شود که برخی از آنان به این واحد درسی کمتر توجه کنند .دالیل متعددی از جمله
داشتن سرمشقهای منفی ،رفتارها و تشویقهای والدین و معلمان ،محیط مدرسه ،اعتماد به
نفس را میتوان برای این نقصان در بین دانشجویان مطرح کرد .در نهایت تمامی اینها منجر
به باورهای منفی و نادرست در دانشآموزان میشود که میتواند در دراز مدت صدمات
جبران ناپذیری را به توسعه علم و فنآوری وارد آورد .بنابراین از یک سو نبود ابزار
مناسب جهت اندازهگیری باورهای ریاضی در پژوهشهای داخل کشور و همچنین
نپرداختن به پژوهشهای تجربی و مبتنی بر داده در این مورد در کشور ما و از سوی دیگر
کارآمدی مقیاس طراحی شده توسط لدر و فورگز ( )2112که برای سنجش باورهای
ریاضی در کشورهای مختلف از جمله استرالیا ،سوئد و پژوهشهای مختلف به کار گرفته
شده است ،میتواند مبین اهمیت ورود به حوزه پژوهشهای داده محور در این زمینه باشد.
بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی
لدر و فورگز ( )2112در فرهنگ بومی ایرانی انجام گرفت.

1. Leder and Forgasz
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روش
جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان (پسر و دختر) سال دوم و سوم
دبیرستان ،رشته ریاضی و تجربی شهرستان جیرفت است که در سال  30-32مشغول به
تحصیل بودند .از این جامعه نمونهای مشتمل بر  251نفر شامل  025نفر دختر و  025نفر پسر
با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شد .روش انتخاب
به این صورت بود که ابتدا لیستی از تمام مدارس تهیه شد و سپس از بین این مدارس 0
مدرسه ( 1مدرسه پسرانه و  1مدرسه دخترانه) به طور تصادفی انتخاب شدند .سپس از هر
مدرسه یک کالس انتخاب شد و پرسشنامهها توسط دانشآموزان آن کالس تکمیل و
جمعآوری شدند.

ابزار پژوهش
مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی که در پیوست آورده شده است ،در سال  2112توسط
لدر و فورگز ساخته شد .مقیاس اولیه دارای  91گویه بود .این مقیاس به صورت انفرادی و
بر اساس طیف  5درجهای از قطعا پسران( ،)0احتماال پسران ( ،)2هم دختران و هم پسران
( ،)9احتماال دختران ( )1و قطعا دختران( )5نمرهگذاری شد .مقیاس مورد نظر ابتدا به
فارسی ترجمه شد و سپس با نظر چند متخصص زبان انگلیسی به انگلیسی برگردانده شد و
پیرامون انطباق محتوای متن فارسی و انگلیسی اظهارنظر گردید و بر این اساس ویرایشهای
محتوایی و ادبی به عمل آمد .متن فارسی شدهی مقیاس توسط  1نفر از استادان آموزش
ریاضی مورد مطالعه قرار گرفت که بر صحت ترجمه و روایی محتوایی گویههای آن صحه
گذاشته شد .و گویههای  91 ،29و  90به دلیل سازگار نبودن با شرایط و فرهنگ ایرانی
حذف گردیدند.

روش اجرای پژوهش
با توجه به اینکه روایی محتوایی به این مطلب اشاره میکند که نمونه سوالهای مورد
استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف محتوا یا موضوع مورد نظر هستند ،متن فارسی
شدهی مقیاس توسط  1نفر از استادان آموزش ریاضی مورد مطالعه قرار گرفت که بر
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صحت ترجمه و روایی محتوایی گویههای آن صحه گذاشته شد .ضمن بررسی روایی
محتوایی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی توسط اساتید آموزش ریاضی ،گویه  29به دلیل
رایج نبودن در جامعه مورد نظر از مجموعه گویهها حذف گردید ،همچنین گویه  90به
دلیل اینکه کالسهای درس به صورت مختلط تشکیل نمیشدند ،حذف شد .از بین گویه-
های  91و  01به علت مشابهت گویه  91حذف گردید و با نظر اساتید آموزش ریاضی به
جای گویههای  20و  23به علت مبهم بودن گویه  20در پرسشنامه استفاده شده است .در
نهایت  20گویه از این مقیاس باقی ماند .محقق ضمن حضور در کالسهایی که طی
پژوهش در نمونه قرار گرفته بودند ،توضیحهای مختصر و کلی پیرامون پژوهش ارائه کرد
و افراد را از حق خود مبنی بر اینکه میتوانند در پژوهش شرکت نکنند ،آگاه کرد .سپس
پرسشنامهها بین دانشآموزان توزیع شدند و از آنان خواسته شد بدون توجه به محدودیت
زمانی پرسشنامهها را تکمیل کنند.

روشهای تجزیه و تحلیل
برای تجزیه و تحلیل دادهها و رسیدن به اهداف پژوهش از میانگین و انحراف معیار و
روشهای متعارف آزمونسازی (تعیین روایی ،تحلیل عاملی و پایایی) استفاده شد.

یافتهها
روایی سازه مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی :روایی سازه بیشتر از روایی محتوایی و روایی
پیشبینی جنبه نظری دارد .یک آزمون در صورتی دارای روایی سازه است که نمرات
حاصل از اجرای آن به مفاهیم یا سازهههای نظریه مورد نظر مربوط باشند (کرانباخ،0391 ،1
نقل شده از دالور ،نجفی ،رضایی ،دبیری و رضایی .)0932 ،در پژوهش حاضر برای تعیین
روایی سازه مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی از روش تحلیل عاملی 2و اعتبار همگرا

3

1. Cronbach
2. factor analysis
3. convergent validity
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استفاده شده است .پیش از اجرای تحلیل عاملی شاخص کفایت نمونه برداری )KMO( 1و
مقدار شاخص کرویت بارتلت 2محاسبه گردید (جدول .)0
جدول  .1مقادیر شاخص کفایت نمونه برداری ()KMOو شاخص کرویت بارتلت
شاخصها

پسران

دختران

کل

مقدار KMO

1/915

1/903

1/005

مقدار آزمون کرویت بارتلت

959/915

959/910

0512/01

درجات آزادی

290

290

290

سطح معنیداری

1/1110

1/1110

1/1110

در این تحلیل مقدار  ، KMOبرای پسران  1/915و برای دختران  1/903میباشد .مقدار
ضریب  KMOبرای کل شرکتکنندگان  1/005و ضریب آزمون کرویت بارتلت برابر با
 0512/01بود که در سطح  1/1110معنیدار و حاکی از کفایت نمونهگیری و ماتریس
همبستگی گویهها برای انجام تحلیل عاملی بود .برای تعیین اینکه مقیاس باورهای تحصیلی
ریاضی از چند عامل تشکیل شده است ،شاخصهای  -0ارزش ویژه -2 ،نسبت واریانس
تبیین شده توسط هر عامل و  -9نمودار ارزشهای ویژه یا طرح شیبدار 3مورد توجه قرار
گرفت .بر پایه آزمون اسکری که نمودار ارزشهای ویژه را نشان میدهد ،سه عامل با
ارزش بزرگتر از یک به دست آمد .در جدول  2نتایج تحلیل عاملی آورده شده است.
جدول  .2نتایج تحلیل عوامل پرسشنامه باورهای تحصیلی ریاضی
عوامل اصلی

عامل 0

عامل 2

عامل 9

ارزش ویژه هر عامل

1/01

2/09

0/31

درصد واریانس تبیینی توسط هر عامل

21/09

01/39

9/39

ضریب عاملی

گویهها
گویه شماره 0

1/90

گویه شماره 2

1/92

گویه شماره 9

1/91

گویه شماره 1

1/91

)1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO
2. Bartlett's Test of Sphericity
3. scree
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گویه شماره 0

1/51

گویه شماره 9

1/03

گویه شماره 0

1/00

گویه شماره 09

1/19

گویه شماره 01

1/03

گویه شماره 03

1/12

گویه شماره 21

1/50

گویه شماره 29

1/12

گویه شماره 21

1/00

گویه شماره 25

1/13

گویه شماره 01

1/90

گویه شماره 00

1/99

گویه شماره 02

1/53

گویه شماره 05

1/53

گویه شماره 09

1/00

گویه شماره 00

1/50

گویه شماره 5

1/09

گویه شماره 3

1/99

گویه شماره 20

1/51

همانگونه که در جدول  2مالحظه میشود عامل اول با ارزش ویژهی  8/48مشتمل بر
 01گویه بود که دامنهی بار عاملی گویهها از  1/91تا  1/92در نوسان است .دومین عامل با
ارزش ویژهی  2/09و تعداد  0گویه ،بار عاملی از 1/50تا  1/99را برای گویهها رقم زد.
عامل سوم با ارزش ویژهی  0/31مشتمل بر  9گویه بود که بار عاملی در این گویهها از
 1/51تا  1/99متغیر میباشد .ضمنا گویههای  22 ،00و  20به دلیل پایین بودن بار عاملی
حذف شدند .در نهایت از مجموع  20گویه  29گویه باقی ماند.
به منظور بررسی روایی همگرای مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی لدر و فورگز
( ،)2112همبستگی آن با نمرات آزمون ریاضی پایان ترم درس ریاضی دانشآموزان
شرکت کننده در پژوهش که به صورت هماهنگ برگزار میشود ،محاسبه گردید .زیرا
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تحقیات انجام شده از جمله ملیسین و لوتین )2110( 1نشان دادهاند که بین باورهای
تحصیلی ریاضی دانشآموزان و عملکرد ریاضی آنان همبستگی معنیداری وجود دارد.
نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میزان همبستگی بین نمرات پرسشنامه و
آزمون پایان ترم دانشآموزان  1/92است که در سطح  p>1/110معنیدار میباشد.
پایایی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی لدر و فورگز ( :)2112پایایی 2مقیاس باورهای
تحصیلی ریاضی با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسه شد .مقادیر ضرایب آلفای
کرونباخ برای تمامی عوامل در جدول  9آورده شده است.
جدول  .9ضریب آلفا برای مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی
عوامل

ضریب آلفای کرونباخ

عامل 0

1/00

عامل 2

1/92

عامل 9

1/09

کل

1/09

با توجه به جدول باال مقادیر ضرایب آلفای کرونباخ برای عامل اول با  01گویه ،برابر با
1/00؛ برای عامل دوم با  0گویه ،برابر با 1/92؛ برای عامل سوم با  9گویه ،برابر با
1/09حاصل شد .به طور کلی پایایی مقیاس برابر با  1/09شد که حاکی از پایایی قابل قبول
مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی است.
به منظور مقایسه باورهای تحصیلی ریاضی پسران و دختران از آزمون  tدو گروه مستقل
استفاده شد .خالصه نتایج این تحلیل در جدول  9آورده شده است.
جدول .3مقایسهی عملکرد دختران و پسران در مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی
متغیر

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

باورهای تحصیلی

پسران

025

21.56

56.11

ریاضی

دختران

025

1..14

55.1.

مقدار t
4.99

P
.....5

1. Meelissen & Luyten
2. reliability
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نتایج جدول  9نشان میدهد که باورهای تحصیلی ریاضی پسران بیشتر از دختران است
( )t =3/11 ،p>1/1110و به این ترتیب پسران باورهای ریاضی قویتری نسبت به دختران
دارند.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی مقیاس باورهای
تحصیلی ریاضی لدر و هلن ( )2112بر روی دانشآموزان دوره دبیرستان انجام شد .بر پایه
یافتههای بدست آمده مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی یک ابزار قابل اعتماد و مناسب
برای بررسی و سنجش باورهای تحصیلی ریاضی دانشآموزان دوره دبیرستان است.
برای تعیین روایی سازه مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی از روش تحلیل عاملی و
روایی همگرا استفاده شد .پیش از اجرای تحلیل عاملی شاخص کفایت نمونه برداری
( )KMOو مقدار شاخص کرویت بارتلت محاسبه گردید و نتایج نشان داد که مقدار
 KMOبرای کل شرکتکنندگان  ،1/005برای مردان  1/915و برای زنان  1/903میباشد.
مقدار مشخصه آزمون کرویت بارتلت نیز برای کل شرکتکنندگان ،مردان و زنان در
سطح  P<1/1110معنیدار بود .بدین ترتیب عالوه بر کفایت نمونه برداری ،اجرای تحلیل
عاملی بر پایه ماتریس مورد مطالعه قابل توجیه بود .برای تعیین اینکه مقیاس
باورهای تحصیلی ریاضی از چند عامل تشکیل شده است ،شاخصهای ارزش ویژه،
نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل و نمودار ارزشهای ویژه یا طرح شیبدار مورد
توجه قرار گرفت .بر پایه آزمون اسکری که نمودار ارزشهای ویژه را نشان میدهد ،سه
عامل با ارزش ویژه بزرگتر از یک به دست آمد که عامل اول  ،21/09عامل دوم  01/39و
عامل سوم  9/39درصد از واریانس کل آزمون را تبیین میکنند ،این یافته نیز با نتایج لدر و
فورگز ( )2112مبنی بر سه عاملی بودن پرسشنامه همخوانی دارد .با توجه به یافتههای تحلیل
عاملی ،گویههای  22 ،00و  20به دلیل پایین بودن بار عاملی از مقیاس باورهای تحصیلی
ریاضی حذف شدند.
برای محاسبه روایی همگرای مقیاس باورهای تحصیلی ،بین نمرات پرسشنامه و نمرات
آزمون ریاضی پایان ترم دانشآموزان شرکتکننده در نمونه که به صورت هماهنگ در
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سطح استان برگزار میشود همبستگی پیرسون گرفته شد .نتایج نشان داد که میزان
همبستگی بین نمرات پرسشنامه و آزمون  1/92است که در سطح  P< /1110معنی دار به
دست آمد .بنابراین ،نتایج حاصله نشان میدهد که مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی برای
شناسایی باورهای مثبت یا منفی دانشآموزان یک ابزار روا است.
پایایی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی با بهرهگیری از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
شد .نتایج نشان داد که پایایی کلی مقیاس برابر با  1/09است که در حد مطلوب و رضایت
بخش میباشد.
به منظور مقایسه باورهای تحصیلی ریاضی پسران و دختران از آزمون  tدو گروه مستقل
استفاده شد و نتایج نشان داد که باورهای ریاضی پسران بیشتر از دختران است.
به طور کلی از نتایج پژوهش حاضر میتوان چنین استنباط کرد که مقیاس باورهای
تحصیلی ریاضی یک ابزار مناسب و قابل اعتماد برای سنجش باورهای دانشآموزان دوره
دبیرستان میباشد که این نتیجه با یافتههای لدر و فورگز ( )2112در استرالیا؛ فورگز  ،لدر و
کور )2110( 1در کشور سنگاپور؛ لدر ،فورگز و کلوسترمن )2111( 2در ایاالت متحده
آمریکا و لدر ،فورگز و بارکتس )2110( 3در یونان همخوانی دارد (لدر ،برندل 4و
نیستروم .)2119 ،5همچنین با توجه به اینکه تحقیقات بسیاری از جمله لی ،)0333( 6لدر،
نیستروم و برندل ( )2119و کیمپان )2101( 7نشان دادند که باورهای دانشآموزان نقش
مهمی در عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنان دارند و اینکه میتوان در جهت تغییر باورهای
منفی دانشآموزان گامهایی را برداشت ،استفاده از این مقیاس جهت شناسایی باور و تالش
در جهت اصالح باورهای منفی به دانشآموزان ،معلمان و والدین پیشنهاد میشود .همچنین
با توجه به اینکه تحقیقاتی از جمله پنینا ،کلین ،ایسدر و اسمیچ حکاک )2101( 8نشان
1. Kaur
2. Kloosterman
3. Barkatsas
4. Brandell
5. Nystrom
6. Li
7. Cimpian
8. Pnina, Klein, Esther & SimchaHakak
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دادهاند که کودکان در پیش دبستانی هم در مورد ریاضی باورهایی را نشان دادهاند،
پیشنهاد میگردد مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی برای دوره پیش دبستانی و دبستان
رواسازی و پایایی سنجی شود.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به فقدان اطالعات مبتنی بر دادههای میدانی و
حاکم بودن این باور غلط بر جامعه که ریاضی حوزهای مردانه است ،اشاره کرد .این باور
پاسخهای دانشآموزان را در پاسخ دادن به پرسشنامه تحت تاثیر قرار داده بود .همچنین
جامعه پژوهش حاضر محدود به دانش آموزان راهنمایی بود که این امر تعمیم نتایج به سایر
گروهها را با احتیاط همراه میکند .در پایان پیشنهاد میگردد تا در آینده تاثیر سایر سازهها
از جمله اضطراب و  ...بر باورهای تحصیلی بررسی گردد تا از این طریق بتوان عواملی را
که موجب ایجاد باورهای منفی میشود را شناسایی و در جهت کاهش یا رفع آنان تالش
گردد .امید میرود انجام پژوهش حاضر گامی کوچک در جهت معطوف داشتن توجه
پژوهشگران این حوزه باشد.
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پیوست
دانشآموز گرامی؛
این برگه برای انجام یک تحقیق علمی است؛ نوشتن نام و نامخانوادگی اختیاری است.
پاسخهای شما به صورت محرمانه باقی میماند و فقط به منظور پژوهش استفاده میشود.
هیچ پاسخ درست و غلطی وجود ندارد .پاسخهای شما تأثیری در نمرة شما ندارد .نظر شما
هر چه باشد برای ما ارزشمند است .از این که وقت خود را در اختیار ما میگذارید و به
همة موارد پاسخ میدهید؛ متشکریم.
قطعاً دختران= 5

احتماالً دختران=1

هم پسران ،هم دختران=9

قطعاً پسران=0

احتماالً پسران=2

**لطفاً هر عبارت را بخوانید و با توجه به راهنمای باال فقط به دور یکی از اعداد روبروی هر عبارت،
دایرة کوچکی بکشید**
ردیف

پاسخهای شما

عبارتها

0

به ریاضی برای گذراندن زندگی و فرصتهای استخدام احتیاج دارند.

5

1

9

2

0

2

مسائل سخت ریاضی را دوست دارند.

5

1

9

2

0

9

ریاضی را راحت میفهمند.

5

1

9

2

0

1

فکر میکنند ریاضی برای زندگی آینده مهم است.

5

1

9

2

0

5

اگر ریاضی را خوب یاد نگیرند ،ناراحت میشوند.

5

1

9

2

0

0

عالقه دارند که ریاضی را به عنوان رشته تحصیلی انتخاب کنند.

5

1

9

2

0

9

به ریاضی عالقه دارند.

5

1

9

2

0
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5

1

9

2

0

0

5

1

9

2

0

01

ریاضی را مشکل و سخت میدانند.

5

1

9

2

0

00

فکر میکنند ریاضی خسته کننده است.

5

1

9

2

0

02

در یادگیری ریاضی احتیاج به کمک دارند.

5

1

9

2

0

09

یادگیری ریاضی از نظر والدین برای آیندهی آنان مهم است.

5

1

9

2

0

01

ریاضی را جالب میدانند.

5

1

9

2

0

05

یادگیری ریاضی را مهم نمیدانند.

5

1

9

2

0

5

1

9

2

0

09

وقتی مسئله ریاضی سخت باشد ،از حل کردن آن منصرف میشوند.

5

1

9

2

0

00

از ریاضی بیشتر می ترسند.

5

1

9

2

0

5

1

9

2

0

21

والدین آنان را برای یادگیری ریاضی تشویق میکنند.

5

1

9

2

0

20

وقتی ریاضی را یاد نمیگیرند از معلم میخواهند بیشتر توضیح دهد.

5

1

9

2

0

22

تمرینهایشان را درکالس درس انجام میدهند.

5

1

9

2

0

29

والدین فکر می کنند که مطالعة ریاضی برای آنها مهم است.

5

1

9

2

0

21

معلمان ریاضی فکر میکنند که آنها به خوبی ریاضی را یاد میگیرند.

5

1

9

2

0

25

وقت زیادی را به ریاضی اختصاص میدهند.

5

1

9

2

0

20

اگر در ریاضی خوب باشند ،دیگران آنان را مسخره میکنند.

5

1

9

2

0

29

از کامپیوتر برای کار کردن با مسائل ریاضی استفاده می کنند.

5

1

9

2

0

20

پسران را اگر در ریاضی خوب باشند ،مسخره می کنند.

5

1

9

2

0

23

دختران را اگر در ریاضی خوب باشند ،مسخره می کنند.

5

1

9

2

0

91

ریاضیات برای آنها چیز جالبی است.

5

1

9

2

0

90

معلمان ریاضی وقت بیشتری را برای آنها صرف می کنند.

5

1

9

2

0

3

00

03

تالش میکنند ،ریاضی را به خوبی یاد بگیرند.
اگر ریاضی را خوب یاد نگیرند ،حس میکنند به اندازهی کافی تالش نکرده-
اند.

برای حل مسائل ریاضی روشهای پیچیدهای را به کار میبرند که دیگران
نمیتوانند آنها را بفهمند.

از ریاضی در زندگی بیشتر استفاده میکنند؛ مثال برای خرید وسایل موردنیاز
در روز ،شمردن پول تو جیبی

