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چکیده :بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان یکی از مهمترین اهدافی است که سازمانهای آموزشی در
پی آن هستند .درس ریاضی یکی از درسهای مهم در رشتههای مهندسی به شمار میرود .هدف پژوهش
حاضر بررسی نقش باورهای معرفتشناسی و نگرش نسبت به ریاضی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان
است .روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش
تمام دانشجویان مهندسی ،مقطع کارشناسی دانشگاه بیرجند بودند .نمونه مورد بررسی براساس جدول
مورگان  181نفر برآورد ،که به شیوه خوشهای چندمرحلهای انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت .برای
جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای باورهای معرفتشناسی ویلر ( )2007و نگرش نسبت به ریاضی
پاالسیاس و همکاران ( )2014استفاده شد .نتایج نشان داد باورهای معرفتشناسی 40درصد و نگرش
نسبت به ریاضی 23درصد عملکرد تحصیلی دانشجویان را تبیین میکنند .همچنین مؤلفههای باورهای
معرفتشناسی  22درصد از واریانس نگرش نسبت به ریاضی را تبیین میکند .توجه به بهبود باورها و نگرش
دانشجویان مهندسی به درس ریاضی باعث بهبود عملکرد تحصیلی میشود.
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1.1مقدمه
عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان موضـوع قابلتوجـهای بـرای والدیـن و دسـتاندرکاران آمـوزش عالـی کشـور
اسـت (رضائـی و همـکاران .)1392 ،افـت عملکـرد دانشـجویان و دانشآمـوزان در درس ریاضـی در ایـن
سـالها توجـه بسـیاری از متخصصـان را بـه خـود جلـب کـرده اسـت ( .)Lim, 2015ریاضیـات موجـب توسـعه
ذهنـی و توانمنـدی فکـری فرا گیـران میشـود( )Coob, 2005و در آمـوزش دانشـجویان مهندسـی جایـگاه
ویـژهای دارد (رسـتمینژاد و همـکاران .)1396 ،بنـا بـه گـزارش «جامعـه آمـوزش مهندسـی آمریـکا»)2014( 1
بیـش از 40درصـد از دانشـجویان مهندسـی مشـمول افـت تحصیلـی و تغییـر رشـته میشـوند .موفقیـت در
ریاضـی بـر روی یادگیـری ،عملکـرد ،آمـوزش ،انگیـزش ،شـغل ( ،)Stuart, 2000انتخـاب و تصمیمگیـری
افـراد تأثیـر معنـاداری دارد (ناصـر و همـکاران .)1383 ،برخـی ریاضیـات را دروازه ورود بـه رشـته مهندسـی
( )Winkelman, 2009و از ضروریـات دانشـجویان مهندسـی ( )Goold, 2012میداننـد .یادگیـری درسـت
و عملکـرد مطلـوب در ابعـاد مختلـف ،مسـئله بااهمیتـی اسـت (اشـعری و همـکاران .)1389 ،در همیـن
راسـتا در رشـتههای مختلـف تلاش میشـود بـه شـناخت بیشـتر عوامـل مؤثـر بـر عملکـرد تحصیلـی پرداختـه
شـود .یکـی از عوامـل تأثیرگـذار بـر یادگیـری و عملکـرد تحصیلـی باورهـای معرفتشناسـی فرا گیـر اسـت
( )Kulwinder, 2014که طیسالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است (معنویپور و همکاران.)1391 ،
شـکلگیری باورهـای معرفتشناسـی دانشـجویان بـر فعالیتهـای یاددهـی ـ یادگیـری در آمـوزش عالـی
تأثیرگـذار اسـت (خدابنـده اویلـی و همـکاران .)1393 ،ایـن باورهـا قسـمت مهمـی از سـازوکارهای یادگیـری
هسـتند ( .)Linnenbrink & Pintrich, 2003باورهـای معرفتشناسـی ماهیتـی فرهنگـی و اجتماعـی دارنـد
( )Buehl & Alexander, 2006و از دیدگاههای آموزشی و روانشناسی منشأ میگیرند که با چگونگی شکل
دادن تصـورات افـراد مرتبـط میشـوند( )Chen & Pajares, 2010معرفتشناسـی یکـی از حوزههـای فلسـفه
است که به بررسی ماهیت ،منشأ ،محدودیت و اعتبار دانش انسـان میپـردازد (.)Hofer & Pintrich, 2002
روانشناسـان تربیتـی باورهـای معرفتشناسـی را بهعنـوان نظامـی از فرضهـا و باورهـای ضمنـی و مطلـق
در نظـر میگیرنـد کـه فرا گیـران دربـاره ماهیـت دانـش و کسـب آن دارنـد (.)Paulsen and Feldman, 2005
شـومر )1990( 2باورهـای معرفتشناسـی را بـاور افـراد در خصـوص منبـع دانـش ،ثبـات ،سـاختار دانـش،
کنتـرل و سـرعت آموختـن یـا کسـب دانـش تعریـف کـرده اسـت (نقل در بوهـل و الکسـاندر .)2001،3ایـن باورها
در شـکلگیری و جهتگیـری نظاممنـد پیشـرفت تحصیلـی و بهبـود عملکـرد تحصیلـی نقـش مهمـی دارد
( .)Heikkila et al., 2011بـه اعتقـاد دوئـک )1999( 4باورهـای معرفتشناسـی بـه دنیـای اطرافمان سـازمان
میدهنـد ،بـه تجربههایمـان معنـا میبخشـند و بهطـور کلـی نظـام رفتـاری و معنایـی هـر فـرد را تشـکیل
میدهنـد (بـه نقـل از مهدیـان و همـکاران .)1389 ،باورهـای معرفتشناسـی (یـا شناختشناسـی) دانـش
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و فنـی اسـت کـه بـه مطالعـه شـناخت ،امـکان ،شـیوهها ،ابـزار ،منابـع و منافـع و دیگـر مباحـث مربـوط بـه آن
میپـردازد (ایرندگانـی.)1395 ،
بارنارد 1و همکاران ( )2010در پژوهش خود نشان دادند که باورهای معرفتشناسی بر آموزش مهارتها تأثیر
دارد .باورهای معرفتشناسـی بر پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان(،)Berten & Stromso, 2005; Cano 2005
خودکارآمـدی و انگیـزش تحصیلـی ریاضیـات ( ،)Schommer et al., 2005نگـرش دانشآمـوزان بـه درس
ریاضـی تأثیـر مسـتقیم دارد ( )Schommer, 2002; Butler & Wine, 1995و (مددپـور و همـکاران.)1395 ،
نگـرش مؤلفههـای گونا گونـی دارد؛ لـذا نگرش به درس ریاضی سـازهای پیچیده اسـت که شـامل احساسـات
افـراد ،باورهـا و رفتارهـای افـراد نسـبت بـه درس ریاضـی میشـود کـه هرکـدام جنبههای مثبـت و منفی دارند
(عصـاره و زادشـیر .)1396 ،از جملـه عواملـی کـه بـه تضعیـف موفقیـت دانشآمـوزان در درس ریاضـی منجـر
میشـود؛ نگـرش منفـی بـه درس ریاضـی اسـت (.)Fennema, 2005
نگـرش از سـازههایی اسـت کـه باتوجهبـه زمینـه مورداسـتفاده آن تعریفهـای متفاوتـی دارد .نگـرش
نسـبت به ریاضی عبارت اسـت از تمایالتی مانند لذت بردن از درگیر شـدن در فعالیتهای ریاضی ،انگیزش
یادگیـری درس ریاضـی ،اهمیـت دادن بـه فرا گیـری ریاضـی و تـرس از عوامل گونا گونی که همـراه با این درس
پدیـدار میشـوند و باتوجهبـه مواجهـه مثبـت یـا منفی نسـبت به موضوعی مشـخص ،وضعیتـی معین در فرد
ایجـاد میشـود (عصـاره و زادشـیر .)1396 ،نگـرش دانشـجویان بـه درس ریاضـی بر موفقیـت ،عالقه و انتخاب
شـغل آنهـا تأثیرگـذار اسـت (عسـگری .)1393 ،مطالعــات نشــان میدهــد دانشآموزانـی کـه نگـرش مثبت به
مـواد درسـی خـاص دارنـد ،تمایـل بـه فعالیـت مناسـب در آن درس از خـود نشـان میدهنـد و کسـانی کـه بـه
مـواد درسـی نگـرش مثبتـی ندارنـد ،وا کنشـی مناسـب نسـبت به آن درس از خود نشـان نمیدهنـد (عصاره و
زادشـیر .)1396 ،به عقیده هانیوال )2002( 2نگرش نسـبت به ریاضی نشـاندهنده عالقه و اهمیتی اسـت که
فـرد بـه یادگیـری ایـن علـم در زندگـی نشـان میدهـد .محققـان و آموزشـگران ریاضـی دربـاره نگـرش بـه درس
ریاضی ،همواره بهمنزلــه ساختــاری پیچیــده توجــه کردهاند (عصاره و زادشیر.)1396 ،
نگـرش نسـبت بـه ریاضـی شـامل مؤلفههـای اساسـی از قبیـل عواطـف فـرد نسـبت بـه مفهـوم ریاضـی،
عواطف فرد نسـبت به فعالیت ریاضی ،ارزش ریاضی در سـاختار اهداف کلی فرد ،انتظارات؛ نتایجی که فرد
انتظـار دارد بـا مطالعـه ریاضـی بـه دسـت آورد و نگـرش فـرد نسـبت بـه معلـم ریاضـی اسـت (کامیـاب.)1385 ،
عسـگری ( )1393در پژوهـش بـا عنـوان «رابطـه بیـن اضطـراب ریاضـی ،نگـرش ریاضـی باانگیـزه پیشـرفت در
دانشـجویان رشـتههای فنی دانشـگاه آزاد اسلامی واحد اهواز» نشـان داد که رابطه مثبت و معناداری بین
نگـرش دانشـجویان بـه ریاضـی و عملکـرد تحصیلی آنها وجود دارد .ینیلمـاز 3و همکاران ( )2007در پژوهش
خـود بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه بیـن انگیـزش بـاال ،نگـرش مثبـت و اضطـراب پاییـن بـا عملکـرد ریاضـی رابطـه
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قوی وجـود دارد.
یکـی از عوامـل مهـم تأثیرگـذار بـر نگـرش بـه هـر درسـی ازجملـه درس ریاضـی ایـن اسـت کـه دانشـجویان
دریابنـد کـه ریاضـی چـه کاربـردی در زندگـی واقعـی و حـل مسـائل و مشـکالت آنـان دارد (.)Marchis, 2011
در حـوزه روانشناسـی و تعلیـم و تربیـت ،نگـرش دربرگیرنـده ابعـاد شـناختی ،ارزشـی ،عاطفـی و کنشـی
اسـتُ .بعـد شـناختی بـه داشـتن باورهـا یـا عقایـد آ گاهانـه اشـاره دارد؛ ُبعـد ارزشـی بـه مثبـت یـا منفـی بـودن

جهتگیـری؛ ُبعـد عاطفـی بـه زمینههـای هیجانـی و احساسـی فرد نسـبت به موضـوع موردنظر اشـاره دارد؛ و
ُبعـد کنشـی بـر جهتگیـری بـرای انجـام دادن یـک رفتـار ویـژه تأ کیـد دارد (ربـر و ربـر2001 ،1؛ به نقـل از پرهیزگار
و همـکاران .)1396 ،تحقیقـات نشـان میدهنـد کـه عوامـل متعـددی ازجملـه باورهـای معرفتـی فرا گیـران
(عصـاره و شـیرزاد ،)1396 ،حمایـت معلـم ،تعاملات بیـن دانشآمـوزان ،انتظـارات رفتـاری و تحصیلـی معلـم
(پرهیـزگار و همـکاران )1396 ،بهطـور معنـاداری بـا نگـرش و رفتـار دانشآمـوزان و دانشـجویان ارتبـاط دارنـد.
کیامنـش ( )2004در تحقیقـی بـا عنـوان «عوامـل مؤثـر بـر موفقیـت دانشآمـوزان ایرانـی در ریاضیـات» بـه ایـن
نتیجـه رسـید کـه بیـن نگـرش دانشآمـوزان دختـر و پسـر ایرانـی بـه درس ریاضـی و نمـره آنهـا در ایـن درس
رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد.
عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان از عوامـل مهـم و موردتوجـه در نظـام آمـوزش عالـی هـر کشـوری اسـت .از
سـویی افـت تحصیلـی در درس ریاضـی زمینـه تغییـر رشـته بسـیاری از دانشـجویان رشـتههای مهندسـی را
فراهـم مـیآورد (رسـتمینژاد و همـکاران .)1396 ،باتوجهبـه اهمیـت درس ریاضـی در رشـتههای مهندسـی
و تأثیـری کـه ریاضیـات بـر آینـده شـغلی دانشـجویان ایـن رشـتهها دارد ،لـزوم توجـه بـه باورهـای معرفتـی و
نگـرش دانشـجویان ایـن رشـتهها بـر درس ریاضـی و تأثیـری کـه بـر عملکـرد تحصیلـی آنهـا دارد ،مهـم اسـت.
لـذا در ایـن پژوهـش بـر آن شـدیم تـا بـه بررسـی نقـش باورهـای معرفتشناسـی و نگـرش نسـبت بـه ریاضـی بـر
عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان مهندسـی بپردازیـم.
2.2روش پژوهش
روش تحقیـق حاضـر بـا توجـه بـه ماهیـت ،هدفها و فرضیههای پژوهش توصیفی از نوع همبسـتگی اسـت.
ایـن پژوهـش از نظـر هـدف جـزء پژوهشهـای کاربـردی محسـوب میشـود .جامعـه آمـاری موردمطالعـه
در ایـن پژوهـش شـامل تمـام دانشـجویان مقطـع کارشناسـی دانشـگاه بیرجنـد در رشـتههای مهندسـی
بـرق ،کامپیوتـر و مکانیـک بودنـد .دانشـجویان در سـال تحصیلـی  96-97مشـغول بـه تحصیـل بودنـد کـه
تعدادشـان  340نفـر بـرآورد شـده اسـت .معیـار ورود بـه پژوهـش برای دانشـجویان سـپری کردن حداقل سـه
نیمسـال تحصیلـی بـود .بـر اسـاس جـدول گرجسـی و مـورگان حجـم نمونـه  181نفـر بـرآورد شـد ،کـه بهمنظـور
1- Reber & Reber
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صرفهجویـی در وقـت ،هزینـه و جلوگیـری از پرا کندگـی دانشـجویان بـه روش نمونهگیـری خوشـهای چنـد
مرحلـه انتخـاب شـدند؛ بـه ایـن صـورت کـه ابتـدا از بیـن دانشـکدههای مهندسـی چنـد دانشـکده بهصـورت
تصادفی انتخاب و سـپس از درون هر دانشـکده نمونهگیری تصادفی برای انتخاب دانشـجویان انجام شـد.
تعـداد  185پرسـشنامه توزیـع شـد .از بیـن پرسـشنامههای توزیعشـده  97نفـر از دانشـجویان پسـر و
 84نفـر از دانشـجویان دختـر بهطـور کامـل پاسـخ داده بودنـد.
برای انجام این پژوهش اطالعات موردنیاز از طریق دو پرسشنامه جمعآوری شده است:
بـرای باورهـای معرفتشناسـی از پرسـشنامه باورهـای معرفتشناسـی در درس ریاضـی ویلـر ()2007
اسـتفاده شـده اسـت کـه  6مؤلفـه دارد )1 :منبـع دانـش (بـه میـزان اختیـار و نقـش یادگیرنده در کسـب دانش
اشـاره دارد)؛  )2سـاختار دانـش )شـامل پیوسـتاری اسـت کـه دانـش را مجموعـه دادههـای ایزولـه یا مسـتقل
میدانـد یـا اینکـه بـه یـک مجموعـه مفاهیـم مرتبط میدانـد)؛  )3قطعیت دانـش )باورهای مربـوط به قطعی
بـودن یـا موقتـی بـودن دانـش)؛  )4قابلیـت ذاتـی فـردی یـا قابلیـت ذاتـی کلـی (اینکـه فـرد بـه ذاتـی بـودن
توانایـی یادگیـری قائـل باشـد یـا آن را قابـل پیشـرفت و بهبـود بدانـد؛ بـه عبارتـی توانایـی یادگیـری یـک امـر
ذاتـی یـا ا کتسـابی قابـل تغییـر اسـت)؛  )5سـرعت دانـش )فـرد معتقـد بـه یادگیـری سـریع اسـت و از درگیـری
و فعالیـت مـداوم بـرای یادگیـری خـودداری میکنـد)؛  )6کاربـرد در دنیـای واقعـی (بـه قابـل اسـتفاده بـودن
دانـش ریاضـی در زندگـی واقعـی اشـاره دارد) .ایـن ابـزار درواقـع بـر اسـاس باورهـای معرفتشناسـی شـومر
( )1990سـاخته شـده اسـت .در پایاننامـه ایرندگانـی ( )1395پایایـی کل پرسـشنامه بـا اسـتفاده از آلفـای
کرونبـاخ بررسـی شـده کـه میـزان  0/86گـزارش شـد .مقیـاس پاسـخگویی ایـن پرسـشنامه طیـف لیکـرت
ً
ً
پنجدرجـهای (کاملا موافقـم ،موافقـم ،نظـری نـدارم ،مخالفـم ،کاملا مخالفـم) اسـت.
بـرای بررسـی نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه ریاضـی از پرسـشنامه پاالسـیاس 1و همـکاران ()2014
اسـتفاده شـده اسـت کـه  4مؤلفـه دارد )1 :درک خودکارآمـدی ریاضـی؛  )2لـذت بـردن از ریاضـی؛  )3درک
سـودمندی ریاضی؛ و  )4خودمفهومی ریاضی اسـت .این ابزار درواقع نگرش دانشـجویان نسـبت به ریاضی
را بررسـی میکنـد و پایایـی کل آن  0/96گـزارش شـده اسـت.
بـرای بررسـی عملکـرد تحصیلـی از دانشـجویان خواسـته شـد کـه معـدل کل خـود را طـی نیمسـالهای
سپریشـده گـزارش کننـد.
3.3یافتهها
بررسی پرسشهای پژوهش
پرسش اول :باورهای معرفتشناسی ریاضی دانشجویان مهندسی در چه وضعیتی قرار دارد؟
1- Palacios, Arias & Arias
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مؤلفـه قابلیـت ذاتـی دانـش (کلـی) بـا میانگیـن  3/78±0/54بیشـترین و مؤلفـه سـرعت کسـب دانـش
بـا میانگیـن  2/08±0/71کمتریـن میانگیـن را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .بـه عبـارت دیگـر ،بیشـتر
دانشـجویان توانایـی ذاتـی بـرای یادگیـری درس ریاضـی را دارنـد و از سـویی دیگـر یادگیـری ریاضـی را سـریع
نمیداننـد و آن را نیازمنـد درگیـری و فعالیـت مـداوم میداننـد .طبـق شـاخص انحـراف معیـار مؤلفـه قابلیـت
ذاتی(کلـی) دانـش بـا  0/54کمتریـن و مؤلفـه کاربـرد در دنیـای واقعـی بـا  0/91بیشـترین انحـراف معیـار را بـه
خـود اختصـاص داده اسـت (نتایـج جـدول .)1
جدول  :1شاخصهای توصیفی باورهای معرفتشناسی و مؤلفههای آن

مقیاس

باورهای معرفتشناسی

خرده مقیاس

تعداد

میانگین

انحراف معیار

منبع دانش

181

3/12

0/66

قطعیت دانش

181

3/56

0/60

ساختار دانش

181

2/68

0/64

سرعت کسب دانش

181

2/08

0/71

قابلیت ذاتی (فردی)

181

3/56

0/63

قابلیت ذاتی (کلی)

181

3/78

0/54

کاربرد در دنیای واقعی

181

2/28

0/91

پرسش دوم  :نگرش نسبت به ریاضی دانشجویان مهندسی در چه وضعیتی قرار دارد؟
از بیـن مؤلفههـای نگـرش ریاضـی مؤلفـه درک سـودمندی بـا میانگیـن  3/64±0/83بیشـترین و مؤلفـه
درک خودکارآمـدی ریاضـی بـا میانگیـن  2/38±0/76کمتریـن میانگیـن را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
بـه عبـارت سـادهتر ،بیشـتر دانشـجویان درس ریاضـی را درسـی سـودمند میداننـد و از سـویی توانایـی خـود
را در درس ریاضـی پاییـن ارزیابـی میکننـد .مطابـق شـاخص انحـراف معیـار مؤلفـه لـذت بـردن از ریاضـی بـا
 0/42کمتریـن و درک سـودمندی بـا  0/83بیشـترین انحـراف معیـار را بـه خـود اختصاص داده اسـت (نتایج
جـدول .)2
جدول  :2شاخصهای توصیفی نگرش نسبت به ریاضی و مؤلفههای آن

مقیاس

نگرش نسبت به ریاضی

خرده مقیاس

تعداد

میانگین

انحراف معیار

درک خودکارآمدی ریاضی

181

2/38

0/76

لذت بردن از ریاضی

181

3/41

0/42

درک سودمندی

181

3/64

0/83

خودمفهومی ریاضی

181

2/83

0/51
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4.4بررسی فرضیههای پژوهش
فرضیـه اول :مؤلفههـای باورهـای معرفتشناسـی پیشبینیکننـده نگـرش نسـبت بـه ریاضـی دانشـجویان
مهندسـی اسـت.
در خصـوص تأثیـر باورهـای معرفتشناسـی بـر نگـرش نسـبت بـه ریاضـی دانشـجویان ،نتایـج مطالعـه نشـان
داد (نتایـج جـدول 22 )3درصـد از تغییـرات نمرههـا نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه ریاضـی از طریـق ترکیـب
خطـی مؤلفههـای باورهـای معرفتشناسـی قابـل تعیین اسـت؛ که مقـدار قابلمالحظهای اسـت .همچنین
نتایج تحلیل واریانس نشـان داد که  Fمحاسبهشـده برابر  29/94و همراه با سطــح معنــاداری  0/01اسـت؛
بنابرایـن فرضیـه صفـر کـه بیـان میکنـد هیچگونـه رابطـه خطـی میـان متغیرهـای نگـرش نسـبت بـه ریاضـی و
باورهـای معرفتشناسـی وجـود نـدارد ،رد میشـود (.)F=29/94,P=0/001
جدول  :3رگرسیون آماری بهمنظور تبیین نگرش نسبت به ریاضی با توجه به باورهای معرفتشناسی دانشجویان

مدل
1

مجذور ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی
ضریب همبستگی
تعدیلشده
(ضریب تعیین)
0/547a

0/229

0/22

تعیین خطای
انحراف معیار

F

0/41

29/94

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

نتایـج تحلیـل رگرسـیون بیانگـر ضرایـب بتـای استانداردشـده بیـن مؤلفههـای باورهـای معرفتشناسـی
و نگـرش نسـبت بـه ریاضـی دانشـجویان اسـت .ضرایـب بتا مؤلفـه منبع دانش منفی و از نظر آماری در سـطح
 0/01معنـادار اسـت؛ نمـره بـاال در منبـع دانـش بـه این معنی اسـت که دانشـجو معتقد اسـت یادگیری ریاضی
کمتر در اختیار خودش اسـت و بیشـتر به اسـتاد بسـتگی دارد .به عبارت دیگر ،دانشـجویانی که منبع دانش
را درونـی فـرض میکننـد و تلاش خـود را عامـل یادگیری درس ریاضی میدانند ،نگرش آنها نسـبت به ریاضی
بهتـر اسـت .همچنیـن ضرایـب بتـا قطعیت دانش ،سـرعت کسـب دانـش و کاربرد در دنیای واقعـی مثبت و از
نظـر آمـاری در سـطح  0/05معنـادار اسـت .بنابراین دانشـجویان با نمـره باالتر در این مؤلفههـا ،نمره باالتری
در نگـرش نسـبت بـه ریاضـی کسـب میکننـد .بـه عبـارت سـادهتر ،دانشـجویانی کـه دانـش ریاضـی را پایـدار و
سـرعت کسـب آن را سـریع و ریاضی را قابل اسـتفاده در زندگی واقعی خود میدانند ،نگرش بهتری به درس
ریاضـی دارنـد .در ایـن بیـن مؤلفـه منبـع دانـش بهتریـن پیشبینیکننـده نگـرش نسـبت بـه ریاضـی اسـت.
همانطـور کـه مشـاهده میشـود ،مؤلفههـای سـاختار دانـش و قابلیـت ذاتـی دانـش قـادر بـه پیشبینـی
نگـرش نسـبت بـه ریاضی نیسـتند (جدول .)4
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جدول  :4ضرایب رگرسیون مربوط به پیشبینی نگرش نسبت به ریاضی براساس باورهای معرفتشناسی

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد
ارزش T

مدل
B

خطای انحراف معیار

مقدار ثابت

0/98

0/23

سطح معناداری

Beta

4/56

0/01

منبع دانش

-0/4

0/07

-0/37

-4/73

0/01

قطعیت دانش

0/19

0/10

0/18

2/37

0/02

ساختار دانش

-0/03

0/09

-0/04

-0/76

0/11

سرعت کسب دانش

0/16

0/07

0/19

2/15

0/03

قابلیت ذاتی(فردی)

- 0/04

0/07

- 0/06

-1/56

0/09

قابلیت ذاتی(کلی)

0/11

0/09

0/14

1/79

0/07

کاربرد در دنیای واقعی

0/28

0/14

0/29

3/01

0/02

متغیر وابسته :نگرش نسبت به ریاضی

فرضیـه دوم :مؤلفههـای باورهـای معرفتشناسـی پیشبینیکننـده عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان
مهندسـی اسـت.
در خصـوص تأثیـر باورهـای معرفتشناسـی بـر عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان ،نتایج مطالعه نشـان داد
(جـدول )5؛ 40درصـد از تغییـرات نمـرات عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان از طریـق ترکیـب خطـی مؤلفههـای
باورهـای معرفتشناسـی فرا گیـران قابـل تعییـن اسـت؛ کـه مقـدار قابلمالحظـهای اسـت .همچنیـن نتایـج
تحلیل واریانس نشان داد که  Fمحاسبهشده برابر  36/13و همراه با سطح معناداری  0/01است؛ بنابراین
فرضیـه صفـر کـه بیـان میکنـد هیچگونـه رابطه خطـی میان عملکرد ریاضـی و باورهای معرفتشناسـی وجود
نـدارد ،رد میشـود (.)F=36.13, p=0.001
جدول  :5رگرسیون آماری بهمنظور تبیین عملکرد تحصیلی باتوجهبه باورهای معرفتشناسی دانشجویان

مدل

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی
(ضریب تعیین)

مجذور ضریب همبستگی
تعدیلشده

F

1

0/64a

0/409

0/40

36/13

پیشبینیکنندهها (ثابت) :منبع دانش ،قطعیت دانش ،ساختار دانش ،سرعت کسب دانش ،قابلیت ذاتی (فردی و کلی) و
کاربرد در دنیای واقعی
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نتایـج تحلیـل رگرسـیون بیانگـر ضرایـب بتـای استانداردشـده بیـن مؤلفههـای باورهـای معرفتشناسـی
و عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان اسـت .ضرایـب بتـا قطعیـت دانـش ،سـاختار دانـش ،منبـع دانـش ،سـرعت
کسـب دانـش و کاربـرد در دنیـای واقعـی از نظـر آماری معنادار اسـت .ضرایب بتا در مؤلفههای سـرعت کسـب
دانـش و کاربـرد در دنیـای واقعـی مثبـت اسـت به عبارت دیگر ،دانشـجویانی که سـرعت کسـب دانش ریاضی
را سـریع و آن را در زندگـی کاربـردی میداننـد ،در تحصیـل موفقترنـد .از طـرف دیگـر ،ضرایـب بتـا بیانگـر
رابطـه منفـی و معکـوس بیـن مؤلفههـای قطعیـت دانـش ،منبـع دانش و سـاختار دانش با عملکـرد تحصیلی
اسـت .بـه عبارتـی دانشـجویانی کـه دانـش ریاضـی را قطعـی فـرض میکننـد ،همچنین بیشـتر اسـتاد را متولی
یادگیـری و دانـش ریاضـی را مجموعـهای از مفاهیـم مسـتقل میدانند ،عملکرد تحصیلـی ضعیفتری دارند.
از بیـن ایـن مؤلفههـا کاربـرد در دنیـای واقعی بهترین پیشبینیکننده عملکرد تحصیلی دانشـجویان اسـت.
امـا مؤلفـه قابلیتهـای ذاتـی قـادر بـه پیشبینـی عملکـرد تحصیلی دانشـجویان نیسـت (جـدول.)6
جدول  :6ضرایب رگرسیون مربوط به پیشبینی عملکرد تحصیلی براساس باورهای معرفتشناسی

ضرایب غیراستاندارد

مدل
B

خطای انحراف معیار

مقدار ثابت

0/87

0/21

ضرایب استاندارد

ارزش T

سطح معناداری

Beta

4/32

0/01

منبع دانش

- 0/21

0/09

-0/22

-2/31

0/03

قطعیت دانش

- 0/18

0/06

-0/17

-2/17

0/03

ساختار دانش

-0/25

0/05

-0/24

-2/62

0/02

سرعت کسب دانش

0/19

0/07

0/16

2/23

0/03

قابلیت ذاتی(فردی)

-0/10

0/08

-0/11

-1/61

0/12

قابلیت ذاتی(کلی)

0/13

0/11

0/16

1/83

0/09

کاربرد در دنیای واقعی

0/31

0/12

0/31

3/11

0/01

متغیر وابسته :عملکرد تحصیلی

فرضیه سوم :مؤلفههای نگرش ریاضی پیشبینیکننده عملکرد تحصیلی دانشجویان است.
در خصـوص تأثیـر نگـرش نسـبت بـه ریاضـی بـر موفقیـت تحصیلـی دانشـجویان ،نتایـج مطالعـه نشـان
داد (جـدول 23 ،)7درصـد از تغییـرات نمـرات موفقیـت تحصیلـی از طریـق ترکیـب خطـی مؤلفههـای
نگـرش نسـبت بـه درس ریاضـی قابـل تعییـن اسـت .همچنیـن ،نتایـج تحلیـل واریانـس نشـان داد

کـه F
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محاسبهشـده برابـر  51/80و همـراه بـا سـطح معنـاداری  0/01اسـت؛ بنابرایـن فرضیـه صفـر کـه بیـان میکنـد
هیچگونه رابطه خطی میان عملکرد ریاضی و نگرش دانشجویــان به درس ریاضی وجود نــدارد ،رد میشود
(.)F=51.80, p=0.001
جدول :7رگرسیون آماری بهمنظور تبیین عملکرد تحصیلی باتوجهبه نگرش نسبت به ریاضی دانشجویان

مدل

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی
(ضریب تعیین)

مجذور ضریب همبستگی تعدیلشده

F

1

0/48 a

0/23

0/22

51/80

پیشبینیکنندهها (ثابت) :درک خود کار آمدی ریاضی ،لذت بردن از ریاضی ،درک سودمندی و خود مفهومی ریاضی

نتایـج تحلیـل رگرسـیون بیانگـر ضرایـب بتـای استانداردشـده بیـن مؤلفههـای نگـرش نسـبت بـه ریاضـی
و عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان اسـت .ضرایـب بتـا مؤلفـه درک خودکارآمـدی و لـذت بـردن از ریاضـی
از نظـر آمـاری در سـطح  0/01معنـادار اسـت و همچنیـن درک سـودمندی ریاضـی از نظـر آمـاری در سـطح
 0/05معنـادار اسـت؛ بنابرایـن دانشـجویان بـا نمـره باال تـر در ایـن مؤلفههـا عملکـرد تحصیلـی مطلوبتـری
دارنـد؛ بـه عبـارت سـادهتر دانشـجویانی کـه بـه توانایـی خـود در درس ریاضی اعتمـاد دارند ،از درگیر شـدن در
فعالیـت ریاضـی احسـاس لـذت میکننـد و ریاضـی را درس سـودمندی بـرای آینـده خـود میداننـد از عملکـرد
مطلوبتـری برخوردارنـد .در بیـن ایـن مؤلفههـا درک خودکارآمـدی ریاضـی بهتریـن پیشبینیکننـده
عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان اسـتّ .امـا مؤلفـه خودمفهومـی ریاضـی قادر بـه پیشبینی عملکـرد تحصیلی
دانشـجویان نیسـت (نتایـج جـدول .)8
جدول  :8ضرایب رگرسیون مربوط به پیشبینی عملکرد تحصیلی براساس نگرش ریاضی دانشجویان

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

مدل

ارزش T

سطح
معناداری

6/45

0/01

4/85

0/01
0/01

B

خطای انحراف معیار

مقدار ثابت

1/32

0/108

درک خودکارآمدی ریاضی

0/57

0/11

0/64

لذت بردن از ریاضی

0/51

0/12

0/50

4/27

درک سودمندی

0/43

0/09

0/34

3/24

0/02

خد مفهومی ریاضی

0/10

0/11

0/13

0/78

0/19

متغیر وابسته؛ عملکرد تحصیلی

Beta
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5.5بحث و نتیجهگیری
توجـه بـه عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان از اهمیـت ویـژهای در نظـام آمـوزش عالـی برخـوردار اسـت .در ایـن
میـان یکـی از درسهـای چالشبرانگیـز بـرای دانشـجویان بهویـژه بـرای دانشـجویان رشـتههای مهندسـی
درس ریاضـی اسـت .ریاضیـات یکـی از مهارتهـای بسـیار اساسـی در تـداوم زندگـی روزمـره در جوامـع مـدرن
اسـت(اردن و ا کگیـو )2010 ،بـا توجـه بـه اهمیـت درس ریاضـی در موفقیـت تحصیلـی دانشـجویان لـذا ایـن
پژوهـش بـا هـدف بررسـی نقـش باورهـای معرفتشناسـی و نگـرش نسـبت بـه ریاضـی بـر عملکـرد تحصیلـی
دانشـجویان مهندسـی انجـام شـد .نتایـج تحلیـل رگرسـیون نشـان داد کـه مؤلفههـای قطعیـت دانـش
بـا ضریـب بتـای اسـتاندارد ( ،)0/18سـرعت کسـب دانـش بـا ضریـب بتـای اسـتاندارد ( ،)0/19منبـع دانـش
بـا ضریـب بتـای اسـتاندارد ( )-0/37و کاربـرد ریاضـی در دنیـای واقعـی بـا ضریـب بتـای ( )0/29قـادر بـه
پیشبینـی نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه ریاضـی اسـت .بـه عبـارت دیگـر ،دانشـجویانی کـه دانـش ریاضـی را
قطعـی ،یادگیـری آن را سـریع ،دانـش ریاضـی را بیشـتر متکـی بـه تلاش خـود تـا اسـتاد و آن را در زندگی واقعی
کاربـردی میداننـد ،نگـرش بهتـری بـه ریاضـی خواهنـد داشـت .همچنیـن نتایـج نشـان داد کـه مؤلفههـای
سـاختار دانـش و قابلیـت ذاتـی (فـردی و کلـی) دانش قـادر به پیشبینی نگرش دانشـجویان به درس ریاضی
نیسـت .ایـن یافتههـای پژوهـش بـا نتایـج تحقیقـات براتـن و استراسـو )2005(1همخوانـی دارد .بـه بیان زن و
دیمارتینـو )2007(2نگـرش بـه درس ریاضـی سـازهای پیچیـده اسـت و در ایـن میـان باورهـای دانشآمـوزان
نسـبت بـه ریاضـی از عوامـل مؤثـر بـر آن اسـت.
نتایـج تحلیـل رگرسـیون نشـان داد مؤلفههـای سـرعت کسـب دانـش بـا ضریـب بتـای اسـتاندارد ،0/16
قابلیـت کاربـرد آن در دنیـای واقعـی بـا ضریـب بتـای  ،0/31منبـع دانـش بـا ضریـب بتـای  ،-0/22سـاختار
دانـش بـا ضریـب بتـای  -0/24و قطعیـت دانش با ضریب بتـای  ،-0/17قادر به پیشبینی عملکرد تحصیلی
دانشـجویان مهندسـی در درس ریاضی اسـت؛ به عبارت دیگر هرچه دانشـجویان یادگیری ریاضی را سـریع و
بتـری برخوردارنـد .همچنیـن باتوجهبـه
آن را در زندگـی واقعـی کاربـردی بداننـد ،از عملکـرد تحصیلـی مطلو 
رابطـه منفـی بیـن مؤلفههـای منبـع دانـش ،سـاختار دانـش و قطعیـت دانـش بـا عملکـرد تحصیلـی ،هرچـه
دانشـجویان خودشـان را متولـی یادگیـری دانـش ریاضـی بداننـد نـه اسـتاد را (نمـره منبـع دانـش پاییـن)،
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.
ایـن یافتههـا بـا نتایـج پژوهشهای کالیورسـینگ ،)2014( 3آ کسـان ،)2009( 4فـان ،)2006( 5هوفر و پینتریچ

6

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

3- Kulwinder Singh
6- Hofer& Pintrich

2- Zan & Di Martino
5- Phan

1- Braten & Stromso
4- Aksan
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نتایـج تحلیـل رگرسـیون نشـان داد کـه مؤلفههـای درک خودکارآمـدی ریاضـی با ضریب بتای اسـتاندارد
 ،0/64لـذت بـردن از ریاضـی بـا ضریـب بتـای  0/50و درک سـودمندی ریاضـی بـا ضریـب بتـای  0/34قـادر بـه
پیشبینـی عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان رشـتههای مهندسـی اسـت .بـه عبـارت دیگر ،هرچه دانشـجویان
درک بهتـری از تواناییهـای شـخصی بـرای عملکـرد موفقیتآمیـز در تکالیـف ریاضـی داشـته باشـند ،از
درگیـر شـدن در تکالیـف ریاضـی لـذت ببرنـد و بـه ارزش و اهمیـت درس ریاضـی پـی ببرنـد عملکـرد تحصیلـی
مطلوبتـری خواهنـد داشـت .همچنیـن نتایج نشـان داد که مؤلفه خودمفهومـی ریاضی قادر به پیشبینی
موفقیـت تحصیلـی دانشـجویان نیسـت .یافتههـای پژوهشهـای هنـری ،)2008( 1ایکـن ،)1979( 2سـاها

3

( ،)2007تومـاس )2006( 4و کیامنـش ( )2004بـا یافتههـای ایـن پژوهـش همخوانـی دارنـد.
باورهـای معرفتشناسـی دانشـجویان و نگـرش آنهـا بـه درس ریاضـی بـر عملکـرد تحصیلـی آنهـا و بهطـور
کل آینـده تحصیلـی آنهـا تأثیرگـذار اسـت .توجـه بـه باورهـا و نگرشهـای دانشـجویان از حلقههـای اساسـی
مفقـوده در بهبـود عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان اسـت و تمرکـز بـر موفقیـت تحصیلـی دانشـجو بـدون توجـه
بـه باورهـا و نگرشهـای آنهـا چیـزی شـبیه دور باطـل اسـت .حـال طبـق نتایـج ایـن پژوهــش و پژوهشهـای
همراسـتا ایـن مهـم را میطلبـد کـه در کنـار توجـه بـه تغییـر اهـداف ،محتـوا ،روشهـای تدریـس و ارزشـیابی
بـر روی نگرشهـا و باورهـای دانشـجویان و دانشآمـوزان دربـاره درسهـای مختلـف تمرکـز شـود تـا بـا اصلاح
آنهـا بتـوان زمینـه بالندگـی و رشـد علمـی آنهـا را فراهـم آورد .یکـی از راههـای پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان
رشـتههای مهندسـی توجـه بـه بهبـود نگرشهـا و باورهـای غلط آنها نسـبت به درس ریاضی اسـت؛ این مهم
حامـل ایـن پیـام اسـت کـه اسـتادان بایـد در کنـار تدریـس مفاهیـم ریاضـی بـه دانشـجویان بـا برقـراری رابطـه
متقابـل مناسـب بـا آنهـا زمینـه بهبـود باورهـا و نگرشهـای دانشـجویان را فراهـم آورنـد.
در مـورد پژوهـش حاضـر بایـد توجـه داشـت کـه همـه محدودیتهایـی را کـه پژوهشهـای عرصـه علـوم
انسـانی و اجتماعـی شـامل میشـود ،در ایـن پژوهـش نیـز وجـود دارد .ازجملـه اینکـه پرسـشنامهها تنهـا
ابـزار جمـعآوری دادههـا بـود کـه جنبـه خودگزارشـی دارد و امـکان سـوگیری در پاسـخ دادن بـه پرسـشها
هسـت .موقعیتهـای ویـژه فـردی ماننـد خسـتگی ،اضطـراب ،وضعیـت روحـی و روانی در نحوه پاسـخگویی
دانشـجویان تأثیـر خواهـد داشـت .بنابرایـن توصیـه میشـود از مصاحبههـای نیمهسـاختاریافته در کنـار
پرسـشنامه اسـتفاده شـود.

3- Saha

2- Aiken

1- Hanre
4- Thomas

اراکمه وروپمالغ مثیم 39

مراجع

zاشـعری ،نرگـس؛ شـفیعآبادی ،عبـداهلل و سـودانی ،منصـور ( .)1389بررسـی اثربخشـی آموزش راهبردهـای یادگیری
بـر عملکـرد تحصیلـی و یادگیـری خودتنظیم دانشآموزان دختر دوره پیشدانشـگاهی شـهر اهـواز .مجله یافتههای
نو در روانشناسـی 22 ،)5( 12 ،ـ .7
zایرندگانی ،ملیحه ( .)1395پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشـجویان مهندسـی براسـاس باورهای معرفتشناسـی
در درس ریاضـی .پایاننامـه کارشناسـی ارشـد رشـته برنامهریـزی درسـی؛ دانشـکده علـوم تربیتـی و روانشناسـی؛
دانشـگاه بیرجند.
zپرهیـزگار ،زکیـه؛ علـم الهدایـی ،حسـن و جبـاری نوقابـی ،مهـدی( .)1396ظرفیـت آمـوزش مسـائل مدلسـازی
بـرای تغییـر نگـرش دانـش آمـوزان نسـبت بـه ریاضـی .دو فصلنامـه نظریـه و عمـل در برنامـه ریـزی درسـی،)9(5 ،
 197ـ .162
zخدابنـده اویلـی ،عبـاس؛ سـبحانینژاد ،مهـدی و فرمیهنـی فراهانـی ،محسـن ( .)1393شناسـایی و تحلیـل ابعـاد
باورهـای معرفتشناسـی دانشـجویان .فصلنامـه پژوهـش و برنامهریـزی در امـوزش عالـی.100-79 ،71 ،
zرسـتمینژاد ،محمدعلـی،؛ ایرندگانـی ،ملیحـه و عسـگری ،علـی( .)1396نقـش باورهـای معرفتشناسـی ریاضـی در
پیشبینـی عملکـرد ریاضـی دانشـجویان مهندسـی .فصلنامـه آمـوزش مهندسـی ایـران.33-49 ،)74(19 ،
zرضائـی ،ا کبـر؛ خورشـا ،محسـن و مقامـی ،حمیدرضـا ( .)1392بررسـی رابطـه ویژگیهـای شـخصیتی ،باورهـای
انگیزشـی و اسـتراتژیهای یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشـجویان گروههای علوم انسـانی و علوم پایه .فصلنامه
روانشناسـی تربیتـی.211-234 ،)8(26 ،
zسـیف ،علیا کبـر ( .)1372تأثیـر موفقیـت و شکسـت تحصیلـی بـر سلامت روان دانشآمـوزان .مجلـه مدیریـت در
آمـوزش و پـرورش. 68-48 ،)1(2،
zعابـدی ،صمـد؛ سـعیدیپور ،بهمـن؛ فر جاللهـی ،مهـران و صیـف ،محمدحسـن ( .)1394مدلیابـی روابـط بیـن
باورهـای هوشـی ،معرفتشناسـی و انگیزشـی بـا راهبردهـای یادگیـری خودتنظیمی دانشـجویان دانشـگاه پیامنور.
فصلنامـه علمـی -پژوهشـی ،پژوهـش در یادگیـری آموزشـگاهی و مجـازی.43- 68 ،)8( 2 ،
zعسـگری ،پرویـز ( .)1393رابطـه بیـن اضطـراب ریاضـی ،نگرش ریاضی باانگیزه پیشـرفت در دانشـجویان رشـتههای
فنـی دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد اهـواز .پژوهـش در نظام آموزشـی؛  293 ،)24(8ـ 275
zعصـاره ،علیرضـا و زادشـیر ،محبوبـه ( .)1396بررسـی تاثیـر آمـوزش ریاضـی بـه کمـک رایانـه بـر نگـرش ریاضـی
دانشآمـوزان دختـر پایـه نهـم .فصلنامـه خانـواده و پژوهـش49 - 64 ،35 ،
zکامیـاب ،زهـرا ( .)1385تأثیـر نگرشهـای دانشآمـوزان نسـبت بـه درس ریاضـی بـر عملکـرد آنهـا .پایاننامـه
کارشناسـی ارشـد رشـته علـوم تربیتـی ،دانشـگاه آزاد اسلامی ،واحـد علـوم و تحقیقـات.
zمددپـور ،پژمـان؛ محمـدی فـر ،محمدعلـی و رضایـی ،علیمحمـد ( .)1395نقـش باورهـای معرفـت شناسـی،
باورهـای انگیزشـی و خودکارآمـدی ریاضـی در پیشبینـی پیشـرفت ریاضـی .مجلـه روانشناسـی مدرسـه،)1(5 ،
.81 -100
zمعنویپور ،داود؛ حسـنی ،فریبا و رفیعی ،پروانه ( .)1391رابطه باورهای معرفتشناسـی و خودکارآمدی تحصیلی
با رویکردهای یادگیری دانشآموزان دختر دبیرسـتانی .فصلنامه تحقیقات روانشناسـی.9-22 ،)17( 5 ،

z	Aiken, L. (1979). Attitude toward mathematics and science in Iranian middle schools. School Science
and Mathematics, 79, 229-234.
z	Aksan, N. (2009). A descriptive study: epistemological beliefs and self regulated Learning. Procedia

درکلمع رب یضایر هب تبسن شرگن و یسانشتفرعم یاهرواب شقن یسررب... 40

Social and Behavioral Sciences, 1, 896–901.
z	Barnard, L.; Lan, W. Y.; Crooks, S. M. and Paton, V. O. (2010). The relationship between epistemological beliefs and self-regulated learning skills in the online course environment. MERLOT Journal of
online Learning and Teaching, 4(3), 261-266.
z	Braten, I. and Stromso, H. I. (2005). The relationship between epistemological beliefs, implicit theories
of intelligence, and self-regulated learning among Norwegian postsecondary students. British Journal
of Educational Psychology, 75 (4), 539-565.
z	Buehl, M. M. and Alexander, P. A. (2001). Beliefs about academic knowledge. Educational Psychology
Review, 13(4), 385–418.
z	Buehl, M. M. and Alexander, P. A. (2001). Motivation and performance differences in students’ domain-specific epistemological belief profiles. American Educational Research Journal, 42, 697–726.
z	Butler, D. L. and Wine, P. H. (1995). Feedback and self - regulated learning: A theoretical synthesis.
Review of Educational Research, 65, 245-281.
z	Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approaches to learning: Their change through secondary
school and their influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology, 75(2),
203-221.
z	Chen, J. A. and Pajares, F. (2010). Implicit theories of ability of Grade 6 science students: Relation to
epistemological beliefs and academic motivation and achievement in science. Contemporary Educational Psychology, 35(1), 75-87.
z	Coob, O. (2005). Teaching Beliefs, School Achievement, And College Major: A Largescale Longitudinal Study On The Impact Of Certainty Beliefs. Contemporary Educational Psychology, In Press
Article.
z	Erden, M. and Akgul, S. (2010). Predictive power of mathematics anxiety and perceived social support
from teacher for primary students’ Mathematics achievement. Journal of Theory and Practice in Education, 6( 1), 3-16
z	Fennema, E. (2005). The study of affect and mathematics: A proposed generic model for research. In
D.B. McLeod and V.M. Adams (Eds.), Affect and mathematical problem solving: A new perspective
(pp. 205-219). New York: Springer-Verlag.
z	Goold, E. and Devitt, F. (2012). Engineering and mathematics: The role of mathematics in engineering
practice and in the formation of engineers. Saarbrucken Gemany: Lambert Academic Publishing .
z	Hannula, M. S. (2002). Attitude towards mathematics: Emotions, expectations and values. Educational
Studies in Mathematics, 49(1), 25-46.
z	Hanre H.W. K (2008).The impacts of student-, teacher- and school-level factors on mathematics
achievement: an exploratory comparative investigation of Singaporean students and the USA students.
Educational Psychology, An International Journal of Experimental Educational Psychology, (2)36,
254-276.
z	Heikkila, A.; Niemivirta, M.; Nieminen, J. and Lonka, K. (2011). Interrelations among university students’ approaches to learning. Journal of Social and Behavioral Sciences, 20,117-128.
z	Hofer, B. K. and Pintrich, P. R. (2002). Personality epistemology: The psychology of beliefs about
knowledge and knowing. Mahwah, N J: Erlbaum.
z	Kiamanesh, A. R. (2004). Factors affecting Iranian students’ achievement in mathematics.Paper presented at the First IEA International Research Conference, Cyprus.
z	Kulwinder, S. K. (2014). Motivational beliefs and academic achieve ment of university students. IOSR
Journal of Research & Method in Education; 4(1), 01-03.
z	Lim, S. Y. and Chapman, E. (2015). Identifying affective domains that correlate and predict mathematics performance in high-performing students in Singapore. Educational Psychology, 35(6), 747-764.
z	Linnenbrink, E. A. and Pintrich, P. R. (2003). The role of self-efficacy beliefes in student engagement
and learning in the classroom. Reading and Writing Quarterly, 19, 119- 137.

41 اراکمه وروپمالغ مثیم
z	Marchis, I. (2011). Factors that influence secondary school students attitude to mathematic. Journal of
Procedia - social and Behavioral Sciences, 29, 786 – 793.
z	Palacios, A.; Arias, V. and Arias, B. (2014). Attitudes towarde mathematics: construction and validation
of a measurement instrument. Revista de Psicdidactica, 19(1), 67 – 91.
z	Palulsen, M. B. and Feldman, K. A. (2005). The conditional and interaction effect of epistemological
beliefs on the self-regulated learning of college students: Motivational strategies. Research in Higher
Education, 46(7), 731-768.
z	Phan, H. P. (2006). Examination of student learning approaches, reflective thinking, and epistemological beliefs: A latent variables approach. Electronic Journal of Research in Educational Psychology,
4(3), 577-610.
z	Reber, A. S. and Reber, E. S. (2001). The Penguin dictionary of psychology (3rd ed.). London; New
York: Penguin Books.
z	Saha, S. (2007). A study of gender attitude to mathematics, cognitive style and achievement in mathematics. Experiments in Education, 35, 61-67
z	Schommer- Aikins, M. (2002). An evolving theoretical framework for an epistemological belief system. In Hofer, B .K. & Pintrich, P.R. (Eds). Personal epistemology : The psychology of beliefs about
knowledge and knowing (pp.103-118), Mahwah, NJ: Erlbaum.
z	Schommer-Aikins, Marlene. K. Duell, Orpha. Hutter, Rosetta.(2005). Epistemological beliefs, mathematical problem-solving beliefs, and academic performance of middle school students. The Elementary
School Journal, 105,289-304.
z	Schommer, M. (2002). An evolving theoretical framework for an epistemological belief system. In
Hofer, B. K. and Pintrich, P. R. (Eds). Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowledge and knowing. (pp. 103 -118), Mahwah, Nj: Erlbaum.
z	Stuart, V. B. (2000). Math curse or math anxiety? Teaching Children Mathematics, 6(5), 330–338.
z	Thomas, J. (2006). The effects on student’s achievements and attitudes using integrated learning systems with co-operative pairs. Journal Education Technology Research and Development, 45, 51-64.
z	Winkelman, P. (2009). Perceptions of mathematics in engineering, European. Journal of Engineering
Education, 34(4), 305-316.
z	Yenilmez, K., Girginer, N. and Uzun, A. O. (2007). Mathematics anxiety and attitude level of students
of the faculty of economics and business administrator; The Turkey model. International Mathematical
Forum, 2(41), 1997 – 2002
z	Zan, R. and Di Martino, P. (2007). Attitude toward mathematics: Overcoming the positive/negative
Dichotomy. The Montana Mathematics Enthusiast, Monograph 3, 157-168.

... 42درکلمع رب یضایر هب تبسن شرگن و یسانشتفرعم یاهرواب شقن یسررب

WWمیثـم غالمپـور :دانشـجوی دکتـری برنامهریـزی درسـی دانشـگاه بیرجنـد؛
عالیـق پژوهشـی ایشـان در حـوزه برنامه درسـی ،اخالق حرفـهای در آموزش و
یادگیـری الکترونیکی اسـت.

WWمحمـد ا کبـری بورنـگ :اسـتادیار دانشـکده علـوم تربیتـی و روانشناسـی
دانشـگاه بیرجنـد؛ عالیـق پژوهشـی ایشـان برنامـه درسـی پنهـان ،ارزشـیابی
آموزشـی ،یادگیـری الکترونیکـی و باورهـای آموزشـی.

WWسـیما قرآنـی سـیرجانی :دانشـجوی دکتـری برنامهریـزی درسـی دانشـگاه
بیرجنـد؛ عالیـق پژوهشـی ایشـان مدیریـت دانـش ،آمـوزش و تصمیمگیری در
نظـام آمـوزش عالی اسـت.

