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که سازمان های آموزشی در  از مهم ترین اهدافی است  چکیده: بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان یکی 
پی آن هستند. درس ریاضی یکی از درس های مهم در رشته های مهندسی به شمار می رود. هدف پژوهش 
دانشجویان  تحصیلی  عملکرد  بر  ریاضی  به  نسبت  نگرش  و  معرفت شناسی  باورهای  نقش  بررسی  حاضر 
است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش 
کارشناسی دانشگاه بیرجند بودند. نمونه مورد بررسی براساس جدول  تمام دانشجویان مهندسی، مقطع 
برای  گرفت.  قرار  بررسی  انتخاب شد و مورد  که به شیوه خوشه ای چندمرحله ای  برآورد،  نفر  مورگان 181 
ریاضی  به  نسبت  نگرش  و   )2007( ویلر  معرفت شناسی  باورهای  پرسش نامه های  از  اطالعات  جمع آوری 
نگرش  و   40درصد  معرفت شناسی  باورهای  داد  نشان  نتایج  شد.  استفاده   )2014( همکاران  و  پاالسیاس 
نسبت به ریاضی 23درصد عملکرد تحصیلی دانشجویان را تبیین می کنند. همچنین مؤلفه های باورهای 
معرفت شناسی 22 درصد از واریانس نگرش نسبت به ریاضی را تبیین می کند. توجه به بهبود باورها و نگرش 

دانشجویان مهندسی به درس ریاضی باعث بهبود عملکرد تحصیلی می شود.
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مقدمه� 1
کشـور  عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان موضـوع قابل توجـه ای بـرای والدیـن و دسـت اندرکاران آمـوزش عالـی 
ایـن  در  ریاضـی  درس  در  دانش آمـوزان  و  دانشـجویان  عملکـرد  افـت   .)1392 همـکاران،  و  )رضائـی  اسـت 
کـرده اسـت )Lim, 2015(. ریاضیـات موجـب توسـعه  سـال ها توجـه بسـیاری از متخصصـان را بـه خـود جلـب 
گیـران می شـود)Coob, 2005( و در آمـوزش دانشـجویان مهندسـی جایـگاه  ذهنـی و توانمنـدی فکـری فرا
گـزارش »جامعـه آمـوزش مهندسـی آمریـکا«1 )2014(  ویـژه ای دارد )رسـتمی نژاد و همـکاران، 1396(. بنـا بـه 
بیـش از 40درصـد از دانشـجویان مهندسـی مشـمول افـت تحصیلـی و تغییـر رشـته می شـوند. موفقیـت در 
تصمیم گیـری  و  انتخـاب   ،)Stuart, 2000( شـغل  انگیـزش،  آمـوزش،  عملکـرد،  یادگیـری،  روی  بـر  ریاضـی 
افـراد تأثیـر معنـاداری دارد )ناصـر و همـکاران، 1383(. برخـی ریاضیـات را دروازه ورود بـه رشـته مهندسـی 
از ضروریـات دانشـجویان مهندسـی )Goold, 2012( می داننـد. یادگیـری درسـت  )Winkelman, 2009( و 
همیـن  در   .)1389 همـکاران،  و  )اشـعری  اسـت  بااهمیتـی  مسـئله  مختلـف،  ابعـاد  در  مطلـوب  عملکـرد  و 
راسـتا در رشـته های مختلـف تـالش می شـود بـه شـناخت بیشـتر عوامـل مؤثـر بـر عملکـرد تحصیلـی پرداختـه 
اسـت گیـر  فرا معرفت شناسـی  باورهـای  تحصیلـی  عملکـرد  و  یادگیـری  بـر  تأثیرگـذار  عوامـل  از  یکـی   شـود. 

گرفته است )معنوی پور و همکاران، 1391(. که طی سال های اخیر مورد توجه قرار   )Kulwinder, 2014(
عالـی  آمـوزش  در  یادگیـری  ـ  یاددهـی  فعالیت هـای  بـر  دانشـجویان  معرفت شناسـی  باورهـای  شـکل گیری 
تأثیرگـذار اسـت )خدابنـده اویلـی و همـکاران، 1393(. ایـن باورهـا قسـمت مهمـی از سـازوکارهای یادگیـری 
هسـتند )Linnenbrink & Pintrich, 2003(. باورهـای معرفت شناسـی ماهیتـی فرهنگـی و اجتماعـی دارنـد 
که با چگونگی شکل  )Buehl & Alexander, 2006( و از دیدگاه های آموزشی و روان شناسی منشأ می گیرند 
دادن تصـورات افـراد مرتبـط می شـوند)Chen & Pajares, 2010( معرفت شناسـی یکـی از حوزه هـای فلسـفه 
.)Hofer & Pintrich, 2002( که به بررسی ماهیت، منشأ، محدودیت و اعتبار دانش انسـان می پـردازد  است 

روان شناسـان تربیتـی باورهـای معرفت شناسـی را به عنـوان نظامـی از فرض هـا و باورهـای ضمنـی و مطلـق 
.)Paulsen and Feldman, 2005( کسـب آن دارنـد گیـران دربـاره ماهیـت دانـش و  کـه فرا در نظـر می گیرنـد 

شـومر2 )1990( باورهـای معرفت شناسـی را بـاور افـراد در خصـوص منبـع دانـش، ثبـات، سـاختار دانـش، 
کـرده اسـت )نقل در بوهـل و الکسـاندر2001،3(. ایـن باورها  کسـب دانـش تعریـف  کنتـرل و سـرعت آموختـن یـا 
در شـکل گیری و جهت گیـری نظام منـد پیشـرفت تحصیلـی و بهبـود عملکـرد تحصیلـی نقـش مهمـی دارد 
)Heikkila et al., 2011(. بـه اعتقـاد دوئـک4 )1999( باورهـای معرفت شناسـی بـه دنیـای اطرافمان سـازمان 
تشـکیل  را  فـرد  هـر  و معنایـی  رفتـاری  نظـام  کلـی  به طـور  و  تجربه هایمـان معنـا می بخشـند  بـه  می دهنـد، 
می دهنـد )بـه نقـل از مهدیـان و همـکاران، 1389(. باورهـای معرفت شناسـی )یـا شناخت شناسـی( دانـش 
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کـه بـه مطالعـه شـناخت، امـکان، شـیوه ها، ابـزار، منابـع و منافـع و دیگـر مباحـث مربـوط بـه آن  و فنـی اسـت 
)ایرندگانـی، 1395(. می پـردازد 

بارنارد1 و همکاران )2010( در پژوهش خود نشان دادند که باورهای معرفت شناسی بر آموزش مهارت ها تأثیر 
،)Berten & Stromso, 2005; Cano 2005(دارد. باورهای معرفت شناسـی بر پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان 

بـه درس  نگـرش دانش آمـوزان   ،)Schommer et al., 2005( ریاضیـات  انگیـزش تحصیلـی  و  خودکارآمـدی 
ریاضـی تأثیـر مسـتقیم دارد )Schommer, 2002; Butler & Wine, 1995( و )مددپـور و همـکاران، 1395(. 
که شـامل احساسـات  گونـی دارد؛ لـذا نگرش به درس ریاضی سـازه ای پیچیده اسـت  گونا نگـرش مؤلفه هـای 
کـه هرکـدام جنبه های مثبـت و منفی دارند  افـراد، باورهـا و رفتارهـای افـراد نسـبت بـه درس ریاضـی می شـود 
کـه بـه تضعیـف موفقیـت دانش آمـوزان در درس ریاضـی منجـر  )عصـاره و زادشـیر، 1396(. از جملـه عواملـی 

.)Fennema, 2005( می شـود؛ نگـرش منفـی بـه  درس ریاضـی اسـت
باتوجه بـه زمینـه مورداسـتفاده آن تعریف هـای متفاوتـی دارد. نگـرش  کـه  از سـازه هایی اسـت  نگـرش 
نسـبت به ریاضی عبارت اسـت از تمایالتی مانند لذت بردن از درگیر شـدن در فعالیت های ریاضی، انگیزش 
که همـراه با این درس  گونی  گونا گیـری ریاضـی و تـرس از عوامل  یادگیـری درس ریاضـی، اهمیـت دادن بـه فرا
پدیـدار می شـوند و باتوجه بـه مواجهـه مثبـت یـا منفی نسـبت به موضوعی مشـخص، وضعیتـی معین در فرد 
ایجـاد می شـود )عصـاره و زادشـیر، 1396(. نگـرش دانشـجویان بـه درس ریاضـی بر موفقیـت، عالقه و انتخاب 
کـه نگـرش مثبت به  شـغل آنهـا تأثیرگـذار اسـت )عسـگری، 1393(. مطالعــات نشــان می دهــد دانش آموزانـی 
کـه بـه  کسـانی  مـواد درسـی خـاص دارنـد، تمایـل بـه فعالیـت مناسـب در آن درس از خـود نشـان می دهنـد و 
کنشـی مناسـب نسـبت به آن درس از خود نشـان نمی دهنـد )عصاره و  مـواد درسـی نگـرش مثبتـی ندارنـد، وا
که  زادشـیر، 1396(. به عقیده هانیوال2 )2002( نگرش نسـبت به ریاضی نشـان دهنده عالقه و اهمیتی اسـت 
فـرد بـه یادگیـری ایـن علـم در زندگـی نشـان می دهـد. محققـان و آموزشـگران ریاضـی دربـاره نگـرش بـه درس 

کرده اند )عصاره و زادشیر، 1396(. ریاضی، همواره به منزلــه ساختــاری پیچیــده توجــه 
نگـرش نسـبت بـه ریاضـی شـامل مؤلفه هـای اساسـی از قبیـل عواطـف فـرد نسـبت بـه مفهـوم ریاضـی، 
که فرد  کلی فرد، انتظارات؛ نتایجی  عواطف فرد نسـبت به فعالیت ریاضی، ارزش ریاضی در سـاختار اهداف 
انتظـار دارد بـا مطالعـه ریاضـی بـه دسـت آورد و نگـرش فـرد نسـبت بـه معلـم ریاضـی اسـت )کامیـاب، 1385(. 
عسـگری )1393( در پژوهـش بـا عنـوان »رابطـه بیـن اضطـراب ریاضـی، نگـرش ریاضـی باانگیـزه پیشـرفت در 
که رابطه مثبت و معناداری بین  دانشـجویان رشـته های فنی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد اهواز« نشـان داد 
نگـرش دانشـجویان بـه ریاضـی و عملکـرد تحصیلی آن ها وجود دارد. ینیلمـاز3 و همکاران )2007( در پژوهش 
کـه بیـن انگیـزش بـاال، نگـرش مثبـت و اضطـراب پاییـن بـا عملکـرد ریاضـی رابطـه  خـود بـه ایـن نتیجـه رسـید 
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قوی وجـود دارد.
کـه دانشـجویان  یکـی از عوامـل مهـم تأثیرگـذار بـر نگـرش بـه هـر درسـی ازجملـه درس ریاضـی ایـن اسـت 
 .)Marchis, 2011( کاربـردی در زندگـی واقعـی و حـل مسـائل و مشـکالت آنـان دارد کـه ریاضـی چـه  دریابنـد 
کنشـی  و  عاطفـی  ارزشـی،  شـناختی،  ابعـاد  دربرگیرنـده  نگـرش  تربیـت،  و  تعلیـم  و  روان شناسـی  حـوزه  در 
گاهانـه اشـاره دارد؛ ُبعـد ارزشـی بـه مثبـت یـا منفـی بـودن  اسـت. ُبعـد شـناختی بـه داشـتن باورهـا یـا عقایـد آ
جهت گیـری؛ ُبعـد عاطفـی بـه زمینه هـای هیجانـی و احساسـی فرد نسـبت به موضـوع موردنظر اشـاره دارد؛ و 
کیـد دارد )ربـر و ربـر1، 2001؛ به نقـل از پرهیزگار  کنشـی بـر جهت گیـری بـرای انجـام دادن یـک رفتـار ویـژه تأ ُبعـد 
گیـران  کـه عوامـل متعـددی ازجملـه باورهـای معرفتـی فرا و همـکاران، 1396(. تحقیقـات نشـان می دهنـد 
)عصـاره و شـیرزاد، 1396(، حمایـت معلـم، تعامـالت بیـن دانش آمـوزان، انتظـارات رفتـاری و تحصیلـی معلـم 
)پرهیـزگار و همـکاران، 1396( به طـور معنـاداری بـا نگـرش و رفتـار دانش آمـوزان و دانشـجویان ارتبـاط دارنـد. 
کیامنـش )2004( در تحقیقـی بـا عنـوان »عوامـل مؤثـر بـر موفقیـت دانش آمـوزان ایرانـی در ریاضیـات« بـه ایـن 
کـه بیـن نگـرش دانش آمـوزان دختـر و پسـر ایرانـی بـه درس ریاضـی و نمـره آنهـا در ایـن درس  نتیجـه رسـید 

رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد.
کشـوری اسـت. از  عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان از عوامـل مهـم و موردتوجـه در نظـام آمـوزش عالـی هـر 
سـویی افـت تحصیلـی در درس ریاضـی زمینـه تغییـر رشـته بسـیاری از دانشـجویان رشـته های مهندسـی را 
فراهـم مـی آورد )رسـتمی نژاد و همـکاران، 1396(. باتوجه بـه اهمیـت درس ریاضـی در رشـته های مهندسـی 
کـه ریاضیـات بـر آینـده شـغلی دانشـجویان ایـن رشـته ها دارد، لـزوم توجـه بـه باورهـای معرفتـی و  و تأثیـری 
کـه بـر عملکـرد تحصیلـی آنهـا دارد، مهـم اسـت.  نگـرش دانشـجویان ایـن رشـته ها بـر درس ریاضـی و تأثیـری 
لـذا در ایـن پژوهـش بـر آن شـدیم تـا بـه بررسـی نقـش باورهـای معرفت شناسـی و نگـرش نسـبت بـه ریاضـی بـر 

عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان مهندسـی بپردازیـم.

روش پژوهش� 2
روش تحقیـق حاضـر بـا توجـه بـه ماهیـت، هدف ها و فرضیه های پژوهش توصیفی از نوع همبسـتگی اسـت. 
موردمطالعـه  آمـاری  جامعـه  می شـود.  محسـوب  کاربـردی  پژوهش هـای  جـزء  هـدف  نظـر  از  پژوهـش  ایـن 
رشـته های مهندسـی  در  بیرجنـد  دانشـگاه  کارشناسـی  دانشـجویان مقطـع  تمـام  پژوهـش شـامل  ایـن  در 
کـه  کامپیوتـر و مکانیـک بودنـد. دانشـجویان در سـال تحصیلـی 97-96 مشـغول بـه تحصیـل بودنـد  بـرق، 
کردن حداقل سـه  تعدادشـان 340 نفـر بـرآورد شـده اسـت. معیـار ورود بـه پژوهـش برای دانشـجویان سـپری 
کـه به منظـور  گرجسـی و مـورگان حجـم نمونـه 181 نفـر بـرآورد شـد،  نیمسـال تحصیلـی بـود. بـر اسـاس جـدول 

1- Reber & Reber
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کندگـی دانشـجویان بـه روش نمونه گیـری خوشـه ای چنـد  صرفه جویـی در وقـت، هزینـه و جلوگیـری از پرا
کـه ابتـدا از بیـن دانشـکده های مهندسـی چنـد دانشـکده به صـورت  مرحلـه انتخـاب شـدند؛ بـه ایـن صـورت 
تصادفی انتخاب و سـپس از درون هر دانشـکده نمونه گیری تصادفی برای انتخاب دانشـجویان انجام شـد.
تعـداد 185 پرسـش نامه توزیـع شـد. از بیـن پرسـش نامه های توزیع شـده 97 نفـر از دانشـجویان پسـر و 

کامـل پاسـخ داده بودنـد. 84 نفـر از دانشـجویان دختـر به طـور 
برای انجام این پژوهش اطالعات موردنیاز از طریق دو پرسش نامه جمع آوری شده است:

بـرای باورهـای معرفت شناسـی از پرسـش نامه باورهـای معرفت شناسـی در درس ریاضـی ویلـر )2007( 
کسـب دانش  کـه 6 مؤلفـه دارد: 1( منبـع دانـش )بـه میـزان اختیـار و نقـش یادگیرنده در  اسـتفاده شـده اسـت 
کـه دانـش را مجموعـه داده هـای ایزولـه یا مسـتقل  اشـاره دارد(؛ 2( سـاختار دانـش (شـامل پیوسـتاری اسـت 
می دانـد یـا اینکـه بـه یـک مجموعـه مفاهیـم مرتبط می دانـد(؛ 3( قطعیت دانـش (باورهای مربـوط به قطعی 
کلـی )اینکـه فـرد بـه ذاتـی بـودن  بـودن یـا موقتـی بـودن دانـش(؛ 4( قابلیـت ذاتـی فـردی یـا قابلیـت ذاتـی 
توانایـی یادگیـری قائـل باشـد یـا آن را قابـل پیشـرفت و بهبـود بدانـد؛ بـه عبارتـی توانایـی یادگیـری یـک امـر 
کتسـابی قابـل تغییـر اسـت(؛ 5( سـرعت دانـش (فـرد معتقـد بـه یادگیـری سـریع اسـت و از درگیـری  ذاتـی یـا ا
کاربـرد در دنیـای واقعـی )بـه قابـل اسـتفاده بـودن  و فعالیـت مـداوم بـرای یادگیـری خـودداری می کنـد(؛ 6( 
بـر اسـاس باورهـای معرفت شناسـی شـومر  ابـزار درواقـع  دانـش ریاضـی در زندگـی واقعـی اشـاره دارد(. ایـن 
کل پرسـش نامه بـا اسـتفاده از آلفـای  )1990( سـاخته شـده اسـت. در پایان نامـه ایرندگانـی )1395( پایایـی 
ایـن پرسـش نامه طیـف لیکـرت  گـزارش شـد. مقیـاس پاسـخ گویی  کـه میـزان 0/86  کرونبـاخ بررسـی شـده 

کامـاًل مخالفـم( اسـت. پنج درجـه ای )کامـاًل موافقـم، موافقـم، نظـری نـدارم، مخالفـم، 
 )2014( همـکاران  و  پاالسـیاس1  پرسـش نامه  از  ریاضـی  بـه  نسـبت  دانشـجویان  نگـرش  بررسـی  بـرای 
کـه 4 مؤلفـه دارد: 1( درک خودکارآمـدی ریاضـی؛ 2( لـذت بـردن از ریاضـی؛ 3( درک  اسـتفاده شـده اسـت 
سـودمندی ریاضی؛ و 4( خودمفهومی ریاضی اسـت. این ابزار درواقع نگرش دانشـجویان نسـبت به ریاضی 

گـزارش شـده اسـت. کل آن 0/96  را بررسـی می کنـد و پایایـی 
کل خـود را  طـی نیمسـال های  کـه معـدل  بـرای بررسـی عملکـرد تحصیلـی از دانشـجویان خواسـته شـد 

کننـد. گـزارش  سپری شـده 

یافته ها� 3
بررسی پرسش های پژوهش

پرسش اول: باورهای معرفت شناسی ریاضی دانشجویان مهندسی در چه وضعیتی قرار دارد؟

1- Palacios, Arias & Arias
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کسـب دانـش  مؤلفـه قابلیـت ذاتـی دانـش )کلـی( بـا میانگیـن 0/54±3/78 بیشـترین و مؤلفـه سـرعت 
بیشـتر  دیگـر،  عبـارت  بـه  اسـت.  داده  اختصـاص  خـود  بـه  را  میانگیـن  کمتریـن   2/08±0/71 میانگیـن  بـا 
دانشـجویان توانایـی ذاتـی بـرای یادگیـری درس ریاضـی را دارنـد و از سـویی دیگـر یادگیـری ریاضـی را سـریع 
نمی داننـد و آن را نیازمنـد درگیـری و فعالیـت مـداوم می داننـد. طبـق شـاخص انحـراف معیـار مؤلفـه قابلیـت 
کاربـرد در دنیـای واقعـی بـا 0/91 بیشـترین انحـراف معیـار را بـه  کمتریـن و مؤلفـه  ذاتی)کلـی( دانـش بـا 0/54 

خـود اختصـاص داده اسـت )نتایـج جـدول 1(.
جدول 1: شاخص های توصیفی باورهای معرفت شناسی و مؤلفه های آن

انحراف معیار میانگین تعداد خرده مقیاس مقیاس

0/66 3/12 181 منبع دانش

باورهای معرفت شناسی

0/60 3/56 181 قطعیت دانش

0/64 2/68 181 ساختار دانش

0/71 2/08 181 کسب دانش سرعت 

0/63 3/56 181 قابلیت ذاتی )فردی(

0/54 3/78 181 قابلیت ذاتی )کلی(

0/91 2/28 181 کاربرد در دنیای واقعی

پرسش دوم : نگرش نسبت به ریاضی دانشجویان مهندسی در چه وضعیتی قرار دارد؟
از بیـن مؤلفه هـای نگـرش ریاضـی مؤلفـه درک سـودمندی بـا میانگیـن 0/83±3/64 بیشـترین و مؤلفـه 
کمتریـن میانگیـن را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.  درک خودکارآمـدی ریاضـی بـا میانگیـن 2/38±0/76 
بـه عبـارت سـاده تر، بیشـتر دانشـجویان درس ریاضـی را درسـی سـودمند می داننـد و از سـویی توانایـی خـود 
را در درس ریاضـی پاییـن ارزیابـی می کننـد. مطابـق شـاخص انحـراف معیـار مؤلفـه لـذت بـردن از ریاضـی بـا 
کمتریـن و درک سـودمندی بـا 0/83 بیشـترین انحـراف معیـار را بـه خـود اختصاص داده اسـت )نتایج   0/42

جـدول 2(.

جدول 2: شاخص های توصیفی نگرش نسبت به ریاضی و مؤلفه های آن

انحراف معیار میانگین تعداد خرده مقیاس مقیاس

0/76 2/38 181 درک خودکارآمدی ریاضی

نگرش نسبت به ریاضی
0/42 3/41 181 لذت بردن از ریاضی

0/83 3/64 181 درک سودمندی

0/51 2/83 181 خودمفهومی ریاضی
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بررسی فرضیه های پژوهش� 4
فرضیـه اول: مؤلفه هـای باورهـای معرفت شناسـی پیش بینی کننـده نگـرش نسـبت بـه ریاضـی دانشـجویان 

مهندسـی اسـت.
در خصـوص تأثیـر باورهـای معرفت شناسـی بـر نگـرش نسـبت بـه ریاضـی دانشـجویان، نتایـج مطالعـه نشـان 
داد )نتایـج جـدول 3( 22درصـد از تغییـرات نمره هـا نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه ریاضـی از طریـق ترکیـب 
که مقـدار قابل مالحظه ای اسـت. همچنین  خطـی مؤلفه هـای باورهـای معرفت شناسـی قابـل تعیین اسـت؛ 
که F محاسبه شـده برابر 29/94 و همراه با سطــح معنــاداری 0/01 اسـت؛  نتایج تحلیل واریانس نشـان داد 
کـه بیـان می کنـد هیچ گونـه رابطـه خطـی میـان متغیرهـای نگـرش نسـبت بـه ریاضـی و  بنابرایـن فرضیـه صفـر 

.)F=29/94,P=0/001( باورهـای معرفت شناسـی وجـود نـدارد، رد می شـود

جدول 3: رگرسیون آماری به منظور تبیین نگرش نسبت به ریاضی با توجه به باورهای معرفت شناسی دانشجویان

مجذور ضریب همبستگیضریب همبستگیمدل
)ضریب تعیین(

مجذور ضریب همبستگی 
تعدیل شده

تعیین خطای 
Fانحراف معیار

10/547a0/2290/220/4129/94

کسب دانش، قابلیت ذاتی)فردی و  پیش بینی کننده ها )ثابت(: منبع دانش، قطعیت دانش، ساختار دانش، سرعت 
کاربرد در دنیای واقعی  کلی( و 

نتایـج تحلیـل رگرسـیون بیانگـر ضرایـب بتـای استانداردشـده بیـن مؤلفه هـای باورهـای معرفت شناسـی 
و نگـرش نسـبت بـه ریاضـی دانشـجویان اسـت. ضرایـب بتا مؤلفـه منبع دانش منفی و از نظر آماری در سـطح 
که دانشـجو معتقد اسـت یادگیری ریاضی  0/01 معنـادار اسـت؛ نمـره بـاال در منبـع دانـش بـه این معنی اسـت 
که منبع دانش  کمتر در اختیار خودش اسـت و بیشـتر به اسـتاد بسـتگی دارد. به عبارت دیگر، دانشـجویانی 
را درونـی فـرض می کننـد و تـالش خـود را عامـل یادگیری درس ریاضی می دانند، نگرش آنها نسـبت به ریاضی 
کاربرد در دنیای واقعـی مثبت و از  کسـب دانـش و  بهتـر اسـت. همچنیـن ضرایـب بتـا قطعیت دانش، سـرعت 
نظـر آمـاری در سـطح 0/05 معنـادار اسـت. بنابراین دانشـجویان با نمـره باالتر در این مؤلفه هـا، نمره باالتری 
کـه دانـش ریاضـی را پایـدار و  کسـب می کننـد. بـه عبـارت سـاده تر، دانشـجویانی  در نگـرش نسـبت بـه ریاضـی 
کسـب آن را سـریع و ریاضی را قابل اسـتفاده در زندگی واقعی خود می دانند، نگرش بهتری به درس  سـرعت 
ریاضـی دارنـد. در ایـن بیـن مؤلفـه منبـع دانـش بهتریـن پیش بینی کننـده نگـرش نسـبت بـه ریاضـی اسـت. 
کـه مشـاهده می شـود، مؤلفه هـای سـاختار دانـش و قابلیـت ذاتـی دانـش قـادر بـه    پیش بینـی  همان طـور 

نگـرش نسـبت بـه ریاضی نیسـتند )جدول 4(.
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جدول 4: ضرایب رگرسیون مربوط به پیش بینی نگرش نسبت به ریاضی براساس باورهای معرفت شناسی

مدل

ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد

T سطح معناداریارزش

Bخطای انحراف معیارBeta

0/980/234/560/01مقدار ثابت

4/730/01-0/37-0/40/07-منبع دانش

0/190/100/182/370/02قطعیت دانش

0/760/11-0/04-0/030/09-ساختار دانش

کسب دانش 0/160/070/192/150/03سرعت 

1/560/09-0/06 -0/040/07 -قابلیت ذاتی)فردی(

0/110/090/141/790/07قابلیت ذاتی)کلی(

0/280/140/293/010/02کاربرد در دنیای واقعی

متغیر وابسته: نگرش نسبت به ریاضی

دانشـجویان  تحصیلـی  عملکـرد  پیش بینی کننـده  معرفت شناسـی  باورهـای  مؤلفه هـای  دوم:  فرضیـه 
اسـت. مهندسـی 

در خصـوص تأثیـر باورهـای معرفت شناسـی بـر عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان، نتایج مطالعه نشـان داد 
)جـدول 5(؛ 40درصـد از تغییـرات نمـرات عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان از طریـق ترکیـب خطـی مؤلفه هـای 
کـه مقـدار قابل مالحظـه ای اسـت. همچنیـن نتایـج  گیـران قابـل تعییـن اسـت؛  باورهـای معرفت شناسـی فرا
که F محاسبه شده برابر 36/13 و همراه با سطح معناداری 0/01 است؛ بنابراین  تحلیل واریانس نشان داد 
کـه بیـان می کنـد هیچ گونـه رابطه خطـی میان عملکرد ریاضـی و باورهای معرفت شناسـی وجود  فرضیـه صفـر 

.)F=36.13, p=0.001( نـدارد، رد می شـود
جدول 5: رگرسیون آماری به منظور تبیین عملکرد تحصیلی باتوجه به باورهای معرفت شناسی دانشجویان

مجذور ضریب همبستگیضریب همبستگیمدل
)ضریب تعیین(

مجذور ضریب همبستگی 
Fتعدیل شده

10/64a0/4090/4036/13

کلی( و  کسب دانش، قابلیت ذاتی )فردی و  پیش بینی کننده ها )ثابت(: منبع دانش، قطعیت دانش، ساختار دانش، سرعت 
کاربرد در دنیای واقعی
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نتایـج تحلیـل رگرسـیون بیانگـر ضرایـب بتـای استانداردشـده بیـن مؤلفه هـای باورهـای معرفت شناسـی 
و عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان اسـت. ضرایـب بتـا قطعیـت دانـش، سـاختار دانـش، منبـع دانـش، سـرعت 
کسـب  کاربـرد در دنیـای واقعـی از نظـر آماری معنادار اسـت. ضرایب بتا در مؤلفه های سـرعت  کسـب دانـش و 
کسـب دانش ریاضی  که سـرعت  کاربـرد در دنیـای واقعـی مثبـت اسـت به عبارت دیگر، دانشـجویانی  دانـش و 
بیانگـر  بتـا  از طـرف دیگـر، ضرایـب  کاربـردی می داننـد، در تحصیـل موفق ترنـد.  را در زندگـی  را سـریع و آن 
رابطـه منفـی و معکـوس بیـن مؤلفه هـای قطعیـت دانـش، منبـع دانش و سـاختار دانش با عملکـرد تحصیلی 
کـه دانـش ریاضـی را قطعـی فـرض می کننـد، همچنین بیشـتر اسـتاد را متولی  اسـت. بـه عبارتـی دانشـجویانی 
یادگیـری و دانـش ریاضـی را مجموعـه ای از مفاهیـم مسـتقل می دانند، عملکرد تحصیلـی ضعیف تری دارند. 
کاربـرد در دنیـای واقعی بهترین پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی دانشـجویان اسـت.  از بیـن ایـن مؤلفه هـا 

امـا مؤلفـه قابلیت هـای ذاتـی قـادر بـه پیش بینـی عملکـرد تحصیلی دانشـجویان نیسـت )جـدول6(.
جدول 6: ضرایب رگرسیون مربوط به پیش بینی عملکرد تحصیلی براساس باورهای معرفت شناسی 

مدل
ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد

T سطح معناداریارزش

Bخطای انحراف معیارBeta

0/870/214/320/01مقدار ثابت

2/310/03-0/22-0/210/09 -منبع دانش

2/170/03-0/17-0/180/06 -قطعیت دانش

2/620/02-0/24-0/250/05-ساختار دانش

کسب دانش 0/190/070/162/230/03سرعت 

1/610/12-0/11-0/100/08-قابلیت ذاتی)فردی(

0/130/110/161/830/09قابلیت ذاتی)کلی(

0/310/120/313/110/01کاربرد در دنیای واقعی

متغیر وابسته: عملکرد تحصیلی

فرضیه سوم: مؤلفه های نگرش ریاضی پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی دانشجویان است.
در خصـوص تأثیـر نگـرش نسـبت بـه ریاضـی بـر موفقیـت تحصیلـی دانشـجویان، نتایـج مطالعـه نشـان 
مؤلفه هـای  خطـی  ترکیـب  طریـق  از  تحصیلـی  موفقیـت  نمـرات  تغییـرات  از  23درصـد   ،)7 )جـدول  داد 
 F کـه  واریانـس نشـان داد  نتایـج تحلیـل  تعییـن اسـت. همچنیـن،  قابـل  ریاضـی  بـه درس  نگـرش نسـبت 
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کـه بیـان می کنـد  محاسبه شـده برابـر 51/80 و همـراه بـا سـطح معنـاداری 0/01 اسـت؛ بنابرایـن فرضیـه صفـر 
 هیچ گونه رابطه خطی میان عملکرد ریاضی و نگرش دانشجویــان به درس ریاضی وجود نــدارد، رد می شود

.)F=51.80, p=0.001(
جدول7: رگرسیون آماری به منظور تبیین عملکرد تحصیلی  باتوجه به نگرش نسبت به ریاضی دانشجویان

مجذور ضریب همبستگیضریب همبستگیمدل
Fمجذور ضریب همبستگی تعدیل شده)ضریب تعیین(

10/48 a0/230/2251/80

کار آمدی ریاضی، لذت بردن از ریاضی، درک سودمندی و خود مفهومی ریاضی پیش بینی کننده ها )ثابت(: درک خود 

نتایـج تحلیـل رگرسـیون بیانگـر ضرایـب بتـای استانداردشـده بیـن مؤلفه هـای نگـرش نسـبت بـه ریاضـی 
ریاضـی  از  بـردن  لـذت  و  خودکارآمـدی  درک  مؤلفـه  بتـا  ضرایـب  اسـت.  دانشـجویان  تحصیلـی  عملکـرد  و 
از نظـر آمـاری در سـطح 0/01 معنـادار اسـت و همچنیـن درک سـودمندی ریاضـی از نظـر آمـاری در سـطح 
0/05 معنـادار اسـت؛ بنابرایـن دانشـجویان بـا نمـره باالتـر در ایـن مؤلفه هـا عملکـرد تحصیلـی مطلوب تـری 
کـه بـه توانایـی خـود در درس ریاضی اعتمـاد دارند، از درگیر شـدن در  دارنـد؛ بـه عبـارت سـاده تر دانشـجویانی 
فعالیـت ریاضـی احسـاس لـذت می کننـد و ریاضـی را درس سـودمندی بـرای آینـده خـود می داننـد از عملکـرد             
پیش بینی کننـده  بهتریـن  ریاضـی  خودکارآمـدی  درک  مؤلفه هـا  ایـن  بیـن  در  برخوردارنـد.  مطلوب تـری 
عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان اسـت. اّمـا مؤلفـه خودمفهومـی ریاضـی قادر بـه پیش بینی عملکـرد تحصیلی 

دانشـجویان نیسـت )نتایـج جـدول 8(.
جدول 8: ضرایب رگرسیون مربوط به پیش بینی عملکرد تحصیلی براساس نگرش ریاضی دانشجویان

مدل

ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد

T سطح ارزش
معناداری

Bخطای انحراف معیارBeta

1/320/1086/450/01مقدار ثابت

0/570/110/644/850/01درک خودکارآمدی ریاضی

0/510/120/504/270/01لذت بردن از ریاضی

0/430/090/343/240/02درک سودمندی

0/100/110/130/780/19خد مفهومی ریاضی

متغیر وابسته؛ عملکرد تحصیلی
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بحث و نتیجه گیری� 5
توجـه بـه عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان از اهمیـت ویـژه ای در نظـام آمـوزش عالـی برخـوردار اسـت. در ایـن 
میـان یکـی از درس هـای چالش برانگیـز بـرای دانشـجویان به ویـژه بـرای دانشـجویان رشـته های مهندسـی 
درس ریاضـی اسـت. ریاضیـات یکـی از مهارت هـای بسـیار اساسـی در تـداوم زندگـی روزمـره در جوامـع مـدرن 
کگیـو، 2010( بـا توجـه بـه اهمیـت درس ریاضـی در موفقیـت تحصیلـی دانشـجویان لـذا ایـن  اسـت)اردن و ا
پژوهـش بـا هـدف بررسـی نقـش باورهـای معرفت شناسـی و نگـرش نسـبت بـه ریاضـی بـر عملکـرد تحصیلـی 
دانـش  قطعیـت  مؤلفه هـای  کـه  داد  نشـان  رگرسـیون  تحلیـل  نتایـج  شـد.  انجـام  مهندسـی  دانشـجویان 
کسـب دانـش بـا ضریـب بتـای اسـتاندارد )0/19(، منبـع دانـش  بـا ضریـب بتـای اسـتاندارد )0/18(، سـرعت 
بـه  قـادر   )0/29( بتـای  بـا ضریـب  واقعـی  دنیـای  در  ریاضـی  کاربـرد  و  اسـتاندارد )0/37-(  بتـای  بـا ضریـب 
کـه دانـش ریاضـی را  پیش بینـی نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه ریاضـی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، دانشـجویانی 
قطعـی، یادگیـری آن را سـریع، دانـش ریاضـی را بیشـتر متکـی بـه تـالش خـود تـا اسـتاد و آن را در زندگی واقعی 
کـه مؤلفه هـای  کاربـردی می داننـد، نگـرش بهتـری بـه ریاضـی خواهنـد داشـت. همچنیـن نتایـج نشـان داد 
کلـی( دانش قـادر به پیش بینی نگرش دانشـجویان به درس ریاضی  سـاختار دانـش و قابلیـت ذاتـی )فـردی و 
نیسـت. ایـن یافته هـای پژوهـش بـا نتایـج تحقیقـات براتـن و استراسـو1)2005( همخوانـی دارد. بـه بیان زن و 
دی مارتینـو2)2007( نگـرش بـه درس ریاضـی سـازه ای پیچیـده اسـت و در ایـن میـان باورهـای دانش آمـوزان 

نسـبت بـه ریاضـی از عوامـل مؤثـر بـر آن اسـت.
کسـب دانـش بـا ضریـب بتـای اسـتاندارد 0/16،  نتایـج تحلیـل رگرسـیون نشـان داد مؤلفه هـای سـرعت 
کاربـرد آن در دنیـای واقعـی بـا ضریـب بتـای 0/31، منبـع دانـش بـا ضریـب بتـای 0/22-، سـاختار  قابلیـت 
دانـش بـا ضریـب بتـای 0/24- و قطعیـت دانش با ضریب بتـای 0/17-، قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی 
دانشـجویان مهندسـی در درس ریاضی اسـت؛ به عبارت دیگر هرچه دانشـجویان یادگیری ریاضی را سـریع و 
کاربـردی بداننـد، از عملکـرد تحصیلـی مطلوب تـری برخوردارنـد. همچنیـن باتوجه بـه  آن را در زندگـی واقعـی 
رابطـه منفـی بیـن مؤلفه هـای منبـع دانـش، سـاختار دانـش و قطعیـت دانـش بـا عملکـرد تحصیلـی، هرچـه 
نـه اسـتاد را )نمـره منبـع دانـش پاییـن(،  دانشـجویان خودشـان را متولـی یادگیـری دانـش ریاضـی بداننـد 
دانـش ریاضـی را شـامل مفاهیـم متصـل و مرتبـط بداننـد )نمـره پاییـن در سـاختار دانـش( و دانـش ریاضـی را 
قابـل توسـعه و نقدپذیـر بداننـد )نمـره پاییـن در قطعیـت دانـش( عملکـرد تحصیلـی بهتـری خواهند داشـت. 
کسـان4 )2009(، فـان5 )2006(، هوفر و پینتریچ6  کالیورسـینگ3 )2014(، آ ایـن یافته هـا بـا نتایـج پژوهش های 

)2002(، عابـدی و همـکاران )1394( و شـومر )1993( همخوانـی داشـت.

1- Braten & Stromso 2- Zan & Di Martino 3- Kulwinder Singh
4- Aksan 5- Phan 6- Hofer& Pintrich
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کـه مؤلفه هـای درک خودکارآمـدی ریاضـی با ضریب بتای اسـتاندارد  نتایـج تحلیـل رگرسـیون نشـان داد 
0/64، لـذت بـردن از ریاضـی بـا ضریـب بتـای 0/50 و درک سـودمندی ریاضـی بـا ضریـب بتـای 0/34 قـادر بـه 
پیش بینـی عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان رشـته های مهندسـی اسـت. بـه عبـارت دیگر، هرچه دانشـجویان 
از  باشـند،  داشـته  ریاضـی  تکالیـف  در  موفقیت آمیـز  عملکـرد  بـرای  شـخصی  توانایی هـای  از  بهتـری  درک 
درگیـر شـدن در تکالیـف ریاضـی لـذت ببرنـد و بـه ارزش و اهمیـت درس ریاضـی پـی ببرنـد عملکـرد تحصیلـی 
که مؤلفه خودمفهومـی ریاضی قادر به پیش بینی  مطلوب تـری خواهنـد داشـت. همچنیـن نتایج نشـان داد 
ایکـن2 )1979(، سـاها3  یافته هـای پژوهش هـای هنـری1 )2008(،  موفقیـت تحصیلـی دانشـجویان نیسـت. 

کیامنـش )2004( بـا یافته هـای ایـن پژوهـش همخوانـی دارنـد.  )2007(، تومـاس4 )2006( و 
باورهـای معرفت شناسـی دانشـجویان و نگـرش آنهـا بـه درس ریاضـی بـر عملکـرد تحصیلـی آنهـا و به طـور 
کل آینـده تحصیلـی آنهـا تأثیرگـذار اسـت. توجـه بـه باورهـا و نگرش هـای دانشـجویان از حلقه هـای اساسـی 
مفقـوده در بهبـود عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان اسـت و تمرکـز بـر موفقیـت تحصیلـی دانشـجو بـدون توجـه 
بـه باورهـا و نگرش هـای آنهـا چیـزی شـبیه دور باطـل اسـت. حـال طبـق نتایـج ایـن پژوهــش و پژوهش هـای 
کنـار توجـه بـه تغییـر اهـداف، محتـوا، روش هـای تدریـس و ارزشـیابی  کـه در  هم راسـتا ایـن مهـم را می طلبـد 
بـر روی نگرش هـا و باورهـای دانشـجویان و دانش آمـوزان دربـاره درس هـای مختلـف تمرکـز شـود تـا بـا اصـالح 
آنهـا بتـوان زمینـه بالندگـی و رشـد علمـی آنهـا را فراهـم آورد. یکـی از راه هـای پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان 
رشـته های مهندسـی توجـه بـه بهبـود نگرش هـا و باورهـای غلط آنها نسـبت به درس ریاضی اسـت؛ این مهم 
کنـار تدریـس مفاهیـم ریاضـی بـه دانشـجویان بـا برقـراری رابطـه  کـه اسـتادان بایـد در  حامـل ایـن پیـام اسـت 

متقابـل مناسـب بـا آنهـا زمینـه بهبـود باورهـا و نگرش هـای دانشـجویان را فراهـم آورنـد.
کـه پژوهش هـای عرصـه علـوم  کـه همـه محدودیت هایـی را  در مـورد پژوهـش حاضـر بایـد توجـه داشـت 
انسـانی و اجتماعـی شـامل می شـود، در ایـن پژوهـش نیـز وجـود دارد. ازجملـه اینکـه پرسـش نامه ها تنهـا 
کـه جنبـه خودگزارشـی دارد و امـکان سـوگیری در پاسـخ دادن بـه پرسـش ها  ابـزار جمـع آوری داده هـا بـود 
هسـت. موقعیت هـای ویـژه فـردی ماننـد خسـتگی، اضطـراب، وضعیـت روحـی و روانی در نحوه پاسـخگویی 
کنـار  در  نیمه سـاختاریافته  مصاحبه هـای  از  می شـود  توصیـه  بنابرایـن  داشـت.  خواهـد  تأثیـر  دانشـجویان 

پرسـش نامه اسـتفاده شـود.

1- Hanre 2- Aiken 3- Saha
4- Thomas
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Wz میثـم غالم پـور: دانشـجوی دکتـری برنامه ریـزی درسـی دانشـگاه بیرجنـد؛

عالیـق پژوهشـی ایشـان در حـوزه برنامه درسـی، اخالق حرفـه ای در آموزش و 

یادگیـری الکترونیکی اسـت.

Wz کبـری بورنـگ: اسـتادیار دانشـکده علـوم تربیتـی و روان شناسـی محمـد ا

دانشـگاه بیرجنـد؛ عالیـق پژوهشـی ایشـان برنامـه درسـی پنهـان، ارزشـیابی 

آموزشـی، یادگیـری الکترونیکـی و باورهـای آموزشـی.

Wz سـیما قرآنـی سـیرجانی: دانشـجوی دکتـری برنامه ریـزی درسـی دانشـگاه

بیرجنـد؛ عالیـق پژوهشـی ایشـان مدیریـت دانـش، آمـوزش و تصمیم گیری در 

نظـام آمـوزش عالی اسـت.


