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Abstract 
The aim of the present study was to investigate the structural 
relationship between mathematical self-schemas and math 
Enthusiasm with the mediating role of ability-expectation 
beliefs and task value. This study was a correlational 
research using structural equation modeling. The sample 
included 500 female students in the 11th grade studying 
mathematics and science courses in Tehran. The participants 
were selected through multi-stages clustering method. All 
subjects completed the Math Self-Schemas, Semnan 
Expectancy-Value Questionnaire, Task Cost and Math 
Enthusiasm Questionnaires. The internal relationships of the 
variables were tested using the structural equation modeling 
method. The findings showed that mathematical self-
schemas had a direct and positive effect on ability-
expectancy beliefs. The effect of self-schemas on task value 
was also mediated by ability-expectancy beliefs. Ability-
expectancy beliefs also directly affected the math task value. 
Although the direct effect of mathematical self-schemas on 
math enthusiasm was not significant; its indirect effect 
seemed to be significant. The effect of ability-expectancy 
beliefs on math enthusiasm was also mediated by task value. 
The path indicating the direct effect of the math task value 
on math enthusiasm was also significant. Thus, based on the 
findings, math self-schemas seem to influence math 
enthusiasm through beliefs about the ability to expect, and 
the math task value. 
Keywords: Math Enthusiasm, Mathematical Self-Schemas, 
Ability-Expectancy Beliefs, Task Value 

 دهیچک
های ریاضی با طرحواره -بررسی رابطه ساختاری خود ،هدف از پژوهش حاضر

انتظار و ارزش تکلیف بود.  -اشتیاق ریاضی با نقش میانجی باورهای توانایی
 ادالتیابی معهمبستگی با استفاده از مدل پژوهشاین پژوهش از نوع 

های یازدهم رشته تجربی پایه دختر آموزاناز دانشنفر  500د که ساختاری بو
ای گیری تصادفی خوشهبه روش نمونه1398و ریاضی شهر تهران سال 

های خودطرحواره ریاضی پرسشنامهها همه آن ای انتخاب شدند.چندمرحله
(MSEQانتظار ،)- ( ارزش سمنانSEVQ( هزینه تکلیف ریاضی ،)TCS )

 روشنمودند. روابط درونی متغیرها با ( را تکمیل MEQو اشتیاق ریاضی )
های ریاضی طرحواره -ها نشان داد خودیافته .معادالت ساختاری آزمون شد

 -ثیر مثبت داشت. خودأانتظار ت -صورت مستقیم بر باورهای تواناییبه
و با  صورت غیرمستقیمصورت مستقیم و هم بههای هم بهطرحواره
ثیر داشت. باورهای أانتظار بر ارزش تکلیف ت -تواناییگری باورهای میانجی
ثیر أصورت مستقیم بر ارزش تکلیف ریاضی تبه ،انتظار ریاضی نیز -توانایی

اما اثر  ؛دار نبوداهای ریاضی بر اشتیاق ریاضی معنطرحواره -داشت. خود
ت صورانتظار هم به -دار بود. اثر مستقیم باورهای تواناییاغیرمستقیم آن معن

گری ارزش تکلیف بر اشتیاق صورت غیرمستقیم و با میانجیمستقیم و هم به
اثر مستقیم ارزش تکلیف ریاضی بر اشتیاق  ثیر داشت. مسیر مربوط بهأریاضی ت

واسطه باورهای های ریاضی بهخودطرحواره ،بنابراین دار بود.اریاضی نیز معن
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 مقدمه
این یافته است.  ایمالحظهرشد قابل ،وپرورشآموزشدر  انگیزش و هیجان خصوصدر  پژوهش بهعالقه 

از  میعل هایدر بسیاری از رشته این حیطه بهزمان با افزایش چشمگیر توجه عالقه روزافزون در آموزش، هم
پژوهش در مورد . (2011پکران،  و لینینبرک)است  جمله اقتصاد، علوم اعصاب، انسان شناسی و علوم انسانی

؛ 2005ولت،  و افکلیدز) است نظری و مطالعات تجربی هنوز هم محدود هایانگیزش، با وجود پیشرفت
ها در مدرسه با هدف بسیاری از تالش (.2007؛ اسکاتز و پکران، 2002رت، هان؛ اسکاتز و آل2006لینینبرک، 

ترک تحصیل  ، شکست تحصیلی و میزان باالیآموزاندانشحوصلگی و عدم اشتیاق اصالح مشکالت بی
توسط پژوهشگران 3و رفتاری 2، شناختی1مفهوم اشتیاق عاطفی ،روازاین .(2013 )وانگ و اکلز، است آموزاندانش

است  فت و شکست تحصیلی، مطرح و مدنظر قرار گرفتهوتربیت برای اُبرمبنای اصالحات در حوزه حوزه تعلیم
چگونگی افزایش اشتیاق تحصیلی همچنین  .(2013؛ وانگ و اکلز، 2004پاریس،  و فریدریگز، بلومنفرد)

آموزش  پژوهشگران و متولیان امر له مهم برایئیک مس ،اشتیاق ریاضی( در مدرسه ،)برای مثال آموزاندانش
چیزی بیش از یک وضعیت هیجانی گذرا و خاص  ،. اشتیاق(2009 )یو و شارکی،است که با آن مواجه هستند 

 .(1394، و بنیادیدرگاهی، پیرانی  عباسی،شود )میکه روی یک موضوع، واقعه یا رفتار خاص متمرکز  است
اشتیاق در حوزه ریاضیات. . برای مثال، توان اشتیاق را بر روی یک موضوع و رفتار خاص بررسی کردمی ،روازاین

کیفیت ارتباط و تعامل یا مشارکت و تعامل همراه  به، است 4نگرمثبت شناسیروان حوزه در که ریاضی اشتیاق
نوست و سوت، تحصیل و کسب دانش در حیطه ریاضی اشاره دارد )آموزان در تالش برای با جدیت دانش

، آپلتون) استشناختی و عاطفی  ،عنوان یک سازه متشکل از ابعاد رفتاریبه ،اشتیاقطور کلی به(. 2011
رفتاری شامل رفتارهای  ،اشتیاق(. 2005؛ فردریکز، بلومنفلد، فریدل و پاریس، 2008کریستنسون و فورالنگ، 

)آپلتون،  فوق برنامه، اجتماعی یا آموزشی هایو فعالیت تکالیف بهمثبت است، مانند پیروی از قوانین، توجه 
در یادگیری،  شناختیروانگذاری سرمایه به اشاره ،اشتیاق شناختی (2006کریستنسون، کیم و رسچلی، 

 ؛2005 ،فردریکز و همکاران؛ 2004فردریکز، بلومنفلد و پاریس، ) داردیادگیری و تالش  بهو تمایل  میخودتنظی
 بهها و ادراک نسبت اطفی روی احساسات، نگرشع اشتیاق .(2009آرچامبالت، جاپوز، موریزوت و پاجنی، 

  (.2013؛ ژانگ، 2005فردریکز و همکاران، ) ساالن مانند عالقه، تعلق، و دوست داشتن تمرکز داردمعلمان و هم
ژانگ، مفهوم اشتیاق تحصیلی هنوز مبهم باقی مانده است ) ،با وجود حجم فزاینده مطالعات مرتبط با اشتیاق

(. 2010؛ تراولر، 2004، فردریکز، بلومنفلد و پاریس؛ 2006آپلتون و همکاران، ؛ 2013؛ وانگ و اکلز، 2013
ویژه در درس ریاضی ضروری بهاشتیاق تحصیلی ثر بر ؤانجام پژوهش جهت تبیین ابعاد و عوامل م بنابراین،

 مهم هایشرطریاضی پیش هایاین پژوهش بر حوزه ریاضیات متمرکز است، زیرا شایستگی رسد.مینظر به

                                                           
1. emotional enthusiasm 

2. cognitive 

3. behavioral 

4. positive psychology 
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نیازهای مهم مشارکت که پیش تحلیلی هایو مهارت منظممسئله تر، مانند حلمیعمو هایبرای قابلیت
، مشخص شده است که عالقه و اشتیاق اینبرعالوه. (2018گاسپارد و دیک، الزاریدز، ) باشدمیاجتماعی است، 

 و جاکوبز، لنزا، اسگود، اکلز) یابدمیخصوص در حوزه ریاضیات در طول دوره متوسطه کاهش به آموزاندانش
در ریاضی و  آموزاندانشمنظور افزایش اشتیاق به (.2015؛ مارتین، وی، بوبیز و اندرسون، 2002، ویگفیلد

باید اشتیاق  ،ی که در معرض بیشترین خطر برای ترک تحصیل و شکست تحصیلی هستندآموزاندانششناسایی 
 (.2016وانگ، فردریکز، یی، هافکنز و اسکالین، ) گیری کنیمسازی و اندازهریاضی را شناسایی، مفهوم

ایی عامل یا معادالت ساختاری، برای شناسویابی گو ال ایهایی با روش همبستگی، مداخلهکنون پژوهشتا
شکل  بهها اما بیشتر این پژوهش ؛ه اشتیاق تحصیلی انجام گرفته استساز کنندهبینیعوامل همبسته و پپیش

بررسی  به)الگوی ساختاری(  بهصورت چندجانبهکنون، ی هم که تاهایاند یا پژوهشعدی بررسی کردهبُتک
سچمتو و درس، )ا بررسی قرار ندادندابعاد شناختی و انگیزشی را مورد اند،تحصیلی پرداختهثر بر اشتیاق ؤعوامل م

صورت کلی بهها، سازه اشتیاق تحصیلی در پژوهش ،دیگرطرفاز. (2010 ،ساهین -؛ هوتامن و یوکسل2014
توان اشتیاق را بر روی یک موضوع و رفتار خاص می ،روازاین .نه در یک حوزه خاص ،در نظر گرفته شده است

نظران معتقدند صاحب همچنین،(. 2016وانگ و همکاران، کرد ) اشتیاق در حوزه ریاضیات بررسی برای مثال،
انگیزشی و تفاوت  هایثیر عوامل آموزشی و تربیتی نیست، بلکه ویژگیأتتحت ، صرفاًاشتیاق تحصیلیتفاوت در 

کدام متغیرهای فردی حال باید بررسی شود  (.2003باومن، بر آن اثر دارد ) آموزاندانشهای زندگی بهدر تجر
آن  هایلفهؤتر این سازه و مدرک بهتر و منسجم بهکننده بهتری برای اشتیاق ریاضی هستند که بینیپیش

طراحی  بهتواند در نهایت منجر می ،که آیا روابط این متغیرها با یکدیگر و با اشتیاق ریاضیو این کمک کنند
 هایبا بررسی مفاهیم و پژوهش پژوهش حاضراین هدف،  بهبرازنده شود؟ برای رسیدن  میوی مفهوگیک ال

ساز نقش سرنوشت بتوانند در تبیین این سازه موجود، متغیرهایی را شناسایی و تشخیص داده است که احتماالً
  شود.مینظر پرداخته اهیم نظری مرتبط و متغیرهای موردمعرفی مف بهشته باشند. در ادامه اثری دؤم

یندهای آ( فر2002کلز، و  اویگفیلد) 1ارزش -ثر بر اشتیاق تحصیلی طبق نظریه انتظارؤاز پیشایندهای م
انگیزشی و  هایلفهؤاشتیاق تحصیلی ریاضی، م به. در مسیر اهمیت و توجه استشناختی و باورهای انگیزشی 

یندهای شناختی و باورهای انگیزشی آفر (.2008وانگ، ای پیدا کرده است )شناختی و اثربخشی آن جایگاه ویژه
آمیز روی محیط اشاره دارد ثیرگذاری موفقیتأخویش در ت هایمثبت و ادراک فرد از توانایی هایخود ارزیابیبه

ویگفیلد ارزش ) -های انتظاردهند که نظریهمیها نشان پژوهش (.2003)هوفبال، جانسون، انیس و جکسون، 
دو عامل مستقل مهم  (2016، کوک و آرتینو؛ 1389پسند و بیگدلی، ؛ حسینی، طالع2005؛ اکلز، 2000و اکلز، 
و اکلز انتظار و ارزش تکلیف.  -دانند: باورهای تواناییعملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی تأثیرگذار میرا در 

کید أدرس ریاضی( ت ،برای مثالموضوعی ) هایها در حوزهلفهؤبر اهمیت سنجش این م (2000) 2ویگفیلد
اساس مفاهیم گر در این پژوهش که برای میانجیاز متغیره یکی (.2005، ویگفیلد و اکلز، انیلنقل از به)اند کرده

                                                           
1. expectancy-value theory 

2. Eccles, J. S., & Wigfield, A. 
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باورهای  ،ارتباط دارد ،دیگرسویاشتیاق ریاضی از سو واز یک1طرحواره تحصیلی -نظری و شواهد تجربی با خود
صورت تالش موفق  که دراین بهمیزان اعتقاد افراد  ،انتظار -انتظار ریاضی است. باورهای توانایی -توانایی

درونی که افراد در انجام تکلیف احساس  هخواهند شد و ارزش تکلیف میزان اهمیت فردی، ارزش یا عالق
: گونه تعریف کرده استرا این 3انتظار -باورهای توانایی (2007نقل از گائو، به؛ 1983) 2اکلز. است ،کنندمی
انتظار باال با  -ها را انجام خواهند داد. باورهای تواناییچطور تکلیف هاآنکه درباره این آموزاندانشباورهای »

؛ 2008؛ وانگ، 2000ویگفیلد و اکلز، است )رفتارهای پیشرفت از جمله اشتیاق تحصیلی رابطه مثبتی داشته 
چیزی بیش از  ،. باورهای توانایی انتظار(2016؛ کوک و آرتینو، 2008، میتسویچ، استرولر، لشباق، میلر و الدز

 بینیتواند تکلیف پیشکه فرد میبر این است  محور مبنی -باور آینده هکنندبیان احساس شایستگی کلی است؛
کار کنیم. بهدهد. اگر باور نداشته باشیم که در انجام تکلیف موفق خواهم شد، بعید است شروع شده را انجام 

توانایی یادگیری مهارت  هدپنداره کلی( و خاص )قضاوت دربارگونه باورها هم کلی هستند )برای مثال، خواین
تالش و مداومت در  توانایی هم -دهد که باورهای انتظارنشان می یا موضوعی خاص(. مطالعات تجربی

واقع،  ها و امتیازها(. درکند )برای مثال، نمرهمی بینیهای یادگیری و هم اشتیاق تحصیلی را پیشفعالیت
؛ 2000ویگفیلد و اکلز، عملکرد گذشته است ) بهتری نسبت کنندهگوی قانعباورهای توانایی انتظار عامل پیش

گذاری، انتظار، هدف -ای نشان داده شده است که باورهای تواناییمتقاعدکنندهطور به (.2016، کوک و آرتینو
کند؛ بینی میای و پیامدهای مطلوب دیگری را پیشطلبی حرفهانگیزش، عملکرد و رضایت شغلی و زندگی، جاه

شخص با  رود که فرد تطابقمیانتظار  ،نفس شخصی مثبت بیشتر باشدانتظار و عزت -زیرا باورهای توانایی
برای تعقیب اهداف برانگیخته  ،کند. افراد دارای تطابق شخصی با هدف از نظر درونی بههدف بیشتری را تجر

 (.2008باکر و دمروتی، کنند )می بهعملکرد و رضایت باالتری را تجر ،نتیجه شوند و درمی
است. ارزش تکلیف  4ارزش تکلیف ریاضی ،نظر در این پژوهشر از متغیرهای میانجی الگوی موردیکی دیگ

برای انجام  آموزاندانشو دالیل گوناگون  (2000)پاتریشیا، مختلف  هایعنوان انگیزه برای تعامل در فعالیتبه
دارد )ستسو و کار ا مشوق بودن تکلیف برای افراد سروو ب (2003، )اکلفشود مییا عدم انجام تکلیف، تعریف 

)حصول(،  5عد انگیزشی: ارزش کسبعدی است که دارای چهار بُبُلفه چندؤیک م ،ارزش تکلیف (.2005اسمیت، 
 9در حالی که هزینه تکلیف (.2008ونگ، ) است 8)مفید بودن( و هزینه 7)درونی(، ارزش بیرونی 6ارزش ذاتی

 هزینه تکلیف یک سازهدهند که میسازی شده است، شواهد اخیر نشان عدی مفهومبُتک لفهؤعنوان یک مبه

                                                           
1. academic self-schemas 

2. Eccles, J. S. 

3. ability/expectancy beliefs 

4. math task value 

5. attainment value 

6. intrinsic interest 

7. utility value 

8. cost 

9. task cost 
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 (.2015 ،فالک، بارون، هالمن، مککوچ و ولش؛ 1396، فرمحمدی و رضایی پسند،، طالعقدسیعدی است )بُچند
هزینه  ،اند که شامل هزینه هیجانیعد را شناسایی کردهچهار بُ (2015فالک و همکاران )برای هزینه تکلیف 

باشند. پژوهشگران نشان میرقیب و هزینه تالش بیرونی  هایتالش درونی، هزینه از دست دادن فرصت
مثل درس ریاضیات یا شیمی، ثبت نام یف آینده لتواند اشتیاق درتکمی ،طور تجربی ارزش تکلیفبهاند که داده

متیوسویچ و بینی کند )شغلی مرتبط را پیش هایگذاری شده، پیشرفت در آن درس و نیز انتخابدرس ارزش
 و ریاضی درس نامثبت و انتخاب با هاارزش تجربی طوربه که اندداده نشان پژوهشگران (.2008 ،همکاران
؛ اکلز 1984 ،، آدلر و مِساکلز ؛1983 همکاران، و )اکلز است مرتبط اشتیاق و درگیری درس ریاضی همچنین

(. همچنین 1389، پسند و بیگدلیحسینی، طالع؛ 2006، دوریک و وات، اکلز ؛1994 ویگفیلد، ؛1995و ویگفیلد، 
 آموزاندانش قصد )ریاضی( تکلیف اهمیت کردن بندیبهرت که دریافتند خود پژوهش در (2000اکلز ) و ویگفیلد

کند. می بینیپیش ریاضی درس موفقیت انتظار از ترقوی بعدی هایسال در ریاضی گرفتن ادامه برای را
 بیشتری قصد ،بودند کرده گذاریارزش باالتر را و علوم ریاضی که که نوجوانانی دهندمی نشان هاپژوهش

اکلز، جاکوبز  ؛1985، 1اکلز و ویگفیلد)کنند  انتخاب دیگر هایدرس به نسبت را دروس این در آینده تا داشتند
در مطالعات  (.2005 ،کین -سیمپکینز و دیویس از نقلبه؛ 1996، 3آپدگراف، مک هال و کروتر؛ 1990، 2و هارولد

اند، توجه قرار دادهصورت یک سازه سلسله مراتبی موردبهگذشته معدود مطالعاتی بودند که ارزش تکلیف را 
 اساس مدل فالکبر .برجسته دیگر در مطالعه حاضر آن است بهیک جن (.1396قدسی و همکاران )طور مثال به

بررسی قرار گرفته است و متناسب با آن، سازه عدی موردبُسازه چندعنوان یکبههزینه  (2015)و همکاران 
   است.ارزیابی شده دوم مورد بهعدی و مرتسازه چندبُصورت یکبهارزش تکلیف 

و شواهد تجربی با باورهای  اساس مفاهیم نظریگر در این پژوهش که بریکی دیگر از متغیرهای میانجی
 تحصیلی هایطرحواره -دیگر ارتباط دارد، خودسویسو و با سبک اسناد ازانتظار و ارزش تکلیف از یک -توانایی

انتظار متأثر از باور انگیزشی است، یکی از باورهای  -دهند باورهای تواناییمیها نشان ریاضی است. پژوهش
 هبرداشت کلی است که فرد دربار ،طرحواره تحصیلی -طرحواره تحصیلی است. منظور از خود -خود انگیزشی ما

های اجتماعی یک تکلیف خاص دارد )برای مثال، توانایی تحصیلی، قابلیت ورزشی، مهارت هتوانایی خود در حوز
 هخودشان است که نتیج هآموزان درباردانش 4های شناختیگوییتحصیلی کلی هطرحوار -. خودشانسی(یا خوش

یادگیری را  بهآموزان نسبت های رفتاری، شناختی و عاطفی دانشتجربیات یادگیری گذشته است و واکنش
 : خودآیندهاستعد چهار بُ ، دارایخود طرحواره تحصیلی (.2005bجی، ؛ ان1977)مارکوس، « کندهدایت می

لحاظ ها بهطرحواره -تحصیلی نیز مانند دیگر خود هطرحوار -مدی. خودآمطلوب آتی(، اهمیت، عاطفه و کار)خود
 -بیان دیگر، فردی که در یادگیری ریاضی دارای خودبههای فردی در هویت تحصیلی فرد اهمیت دارد. ویژگی

                                                           
1. Eccles, J. S., & Wigfield, A. 

2. Eccles, J., Jacobs, E. J., & Harold, R. D. 

3. Updegraff, K. A., McHale, S. M., & Crouter, A. C. 

4. cognitive generalizations 

http://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=50697&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
http://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=50697&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4181691896634549380_NOP
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4181691896634549380_NOP
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4181691896634549380_NOP
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4181691896634549380_NOP


 ...های طرحواره -ابطه ساختاری خودر                                                                                                             206

 بهاهمیت دارد و اشتیاق  ن دهد که یادگیری ریاضی برای اوصراحت نشا به، قادر است باشدمی مثبت هطرحوار
گذشته کارکردهای نظارتی  هاجتماعی فراوان در سه ده -شناختیروان هایپژوهش (.2014 ،جی)اندارد آن 
بانتینگ،  ؛اند )برای مثالتجربی ثابت کرده صورتطرحواره در پردازش اطالعات، اهداف و رفتارها را به -خود

؛ 1997کنتزیرسکی و ویتاکر،  ؛2004؛ کنتزیرسکی و کاستلو، 2005؛ کورته و اشتاین، 2009، و لِی دیموک
کنند، ممکن می هاآناز  هایی کهگیریماهیت تجربیات گذشته و نتیجه بهآموزان بسته دانش (.2014جی، ان

مدرسه برای خود ایجاد کنند. این دروس مختلف  بهشامل عالقه یا ترس نسبت  تحصیلی هطرحوار -است خود
آموزان در مثبت یا منفی دارند، مشارکت انگیزشی و شناختاری دانش ههای تحصیلی که جاذبطرحواره -خود

 (.2014جی، )انگیرد مفهوم مشارکتِ هماهنگ با خود شکل می ؛ بنابراینکننددروس مدرسه را هدایت می
رسد متغیرهای موردنظر در پژوهش مینظر بهمورد اشاره،  هایمبانی نظری و نتایج پژوهش بهبا توجه 

در  له اساسیئباشند. بنابراین، مس داشته آموزاندانشبینی اشتیاق ریاضی ای در پیشکنندهحاضر، سهم تعیین
ارزش تکلیف ریاضی بین  ،انتظار ریاضی -گر متغیرهای باورهای تواناییپژوهش حاضر بررسی نقش میانجی

برای  بنابراین،ی است. در چهارچوب یک الگوی علّ آموزاندانشریاضی و اشتیاق ریاضی  هایخودطرحواره
موجود و  هایپژوهش مندی از پیشینهح شده و با بهرهمفاهیم نظری مطر بهاستناد  بهاین هدف،  بهرسیدن 
ی الگویی از روابط علّ (،2016) کوک و آرتینو ؛(2015) دریکزفر ؛(2002) ویگفیلد و اکلز میمفهو هایالگوی

پژوهش چه باعث متمایز شدن الگوی پیشنهادی این آزمون و بررسی قرار خواهد گرفت. آنمیان متغیرها مورد
گر شود نوع و کیفیت متغیرهای میانجیمی (2002ویگفیلد و اکلز ) ویژه الگویبهباال،  با الگوهای نام برده شده

 است که قابل آموزش و ارتقا هستند. 
اشاره، مدل فرضی پژوهش حاضر  مورد هایمبانی نظری، الگوهای ساختاری و نتایج پژوهش بهبا توجه 

گر رحواره ریاضی( و متغیرهای میانجیزا )خودطمتغیر برون (.1)شکل  طراحی شدارزش  -اساس نظریه انتظاربر
یم متغیرهای مستقثیرات مستقیم و غیرأارزش تکلیف ریاضی( و نیز شناخت تانتظار ریاضی و  -)باورهای توانایی

طور دهد. همانمیدر قالب نمودار مسیر ورودی زیر ارائه  میزا )اشتیاق ریاضی(، الگوی مفهومزبور بر متغیر درون
ها دارای گیری است که بعضی از این مدلاندازه مدلسه  شود این مدل دارایمیمشاهده ( 1) که در شکل

 مثال، هستند. برای دوم بهمرت درونی ساخت روابط دارای هامدل بعضی و یکم بهمرت درونی روابط ساخت

 دارای ،تکلیف ارزش سازه که است شده فرض شناسی تربیتیروان حوزه در اخیر هایپیشرفت با متناسب

 ارزش موفقیت، ارزش مشاهده شده نشانگر سه از یکم بهمرت در دوم است. بهمرت مراتبی سلسله ساخت یک

 ترینیپا بهمرت در تکلیف هزینه که است تشکیل شده تکلیف هزینه نهفته نشانگر یک بیرونی و ارزش درونی،

 (.1 دارای چهار نشانگر آشکار است )شکل
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با اشتیاق ریاضی با نقش میانجی باورهای ریاضی  هایطرحواره -خودروابط ساختاری  -1 شکل

 توانایی انتظار و ارزش تکلیف

  روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

دختر  آموزاندانش تمامجامعه آماری این پژوهش  .استنوع همبستگی این مطالعه توصیفی و طرح آن از روش 
در رشته ریاضی و تجربی که در  97-98( که در سال تحصیلی =12986N) پایه یازدهم شهر تهران بودند
 . بنتلرتعداد پارامترهای مدل برآورد شد بهحجم نمونه با توجه  تحصیل بودند.بهمدارس عادی دولتی مشغول

باید حداقل  ،شودمیتعداد پارامترهایی که در یک مدل برآورد  بهکند که نسبت حجم نمونه میتوصیه  (1995)
درستی محاسبه شوند بهمعناداری آماری  هایباشند تا آزمون 50:1یا  10:1 ( و ترجیحا5:1ً) یک باشد بهپنج 

ای نمونه ای تصادفیگیری خوشهنمونهروش با  ، در این مطالعهپارامتر وجود دارد 21جا که از آن (.1392 ،میولر)
 پنج منطقه شمال بهنفر انتخاب شدند. در مرحله اول شهر تهران از لحاظ موقعیت جغرافیایی  560 حجم به
سپس از هر منطقه چهار مدرسه و از هر مدرسه یک کالس . ( تقسیم شد6) (، و مرکز7) (، شرق17) (، جنوب1)

پرسشنامه اجرا  560تعداد سپس صورت تصادفی انتخاب شد. بهریاضی و یا تجربی  هایپایه یازدهم در رشته
صورت گروهی ها بهپرسشنامه پرسشنامه باقی ماند. 500پرت  هایناقص و داده هایشد. با حذف پرسشنامه

 نشست کالسی یک دقیقه، در 50آموزان تکمیل شد. متوسط زمان تکمیل های درس توسط دانشدر کالس

 بود. ترتیب ماه بهمن 5 آذر تا 2 از ماه دو طی هاداده آوریجمع زمانی شد. بازه اجرا اول پژوهشگر وسطت و

  .شود خنثی خستگی ترتیب و اثر تا بود متغیر تصادفی صورتبه اجرا زمان در هاپرسشنامه

ارزش تکلیف 

 ریاضی

های طرحواره -خود
 ریاضی

 -توانایی باورهای
  ریاضیانتظار 

 اشتیاق ریاضی
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  سنجش ابزار
برای  (2004) بلومنفلد و پاریسفردریکز، پرسشنامه توسط این  :)MEQ( 1اشتیاق ریاضیپرسشنامه 

(، عاطفی 4تا  1مقیاس رفتاری )گویه و سه خرده 15ساخته شد که دارای  آموزاندانشسنجش اشتیاق تحصیلی 
پاسخ  .مند به فعالیت در درس ریاضی هستممن عالقه ،برای مثال( است. 15تا  11شناختی ) ( و10تا  5)

شود، حداقل و حداکثر نمره باشد که از هرگز تا همیشه را شامل میمی 5تا  1ها دارای نمرات کدام از گویههر
دهنده اشتیاق تر نشان. نمره پاییناست 45و  75، 15ترتیب بهو نقطه برش در کل پرسشنامه اشتیاق تحصیلی 

ضریب  (2004)فردریکز، بلومنفلد و پاریس  .استدهنده اشتیاق تحصیلی زیاد تحصیلی کم و نمره باالتر نشان
یاراحمدی،  در پژوهش اند. ضریب آلفای کرونباخ کل این پرسشنامهگزارش کرده 86/0پایایی این پرسشنامه را 

 (1394) عباسی آبادی وسلم صفری، جناآبادی، شد. در پژوهش بهمحاس 84/0 (1398) یعقوبیو اکبری  نادری،
درس اضافه  بهکلمه ریاضی  ،شده است. برای اشتیاق ریاضی بهمحاس 74/0روش آلفای کرونباخ  بهپایایی کل 

  دست آمد.به 81/0 آلفای کرونباخ برای اشتیاق ریاضیضریب  ،حذف شد. در پژوهش حاضر نیز ،و کلمه مدرسه

انتظار ریاضی و  -گیری باورهای تواناییبرای اندازه :)SEVQ(: 2ارزش سمنان -پرسشنامه انتظار
مبنای نظریه این پرسشنامه بر. شدارزش سمنان استفاده  -همچنین ارزش تکلیف ریاضی از پرسشنامه انتظار

(؛ 2005ویگفیلد ) و (؛ اکلز، انیل2000وینگفیلد و اکلز ) ؛(1995اکلز و ویگفیلد ) هایارزش و پژوهش -انتظار
 توسط ساخته شده و (2007گائو ) ؛(2006دوریک ) و (؛ وات، اکلز2002(؛ پینتریچ و شانک )2003) ولچدیل

 بهپاسخ خود  آموزاندانش. است شده رواسازی و برگردانده فارسی به (1389) پسند و بیگدلیطالع حسینی،
. کردندگذاری خیلی خوب( عالمت -7خیلی بد تا  -1ای لیکرت )درجه هفتها را بر پایه یک مقیاس الؤس

 (.2005کین،  -)سیمپکینز و دیویس آمددست بهها الؤمیانگین س بهاز طریق محاس پرسشنامهنمره کل این 
ال استفاده شد. این ؤس نُهانتظار  -گیری باورهای تواناییبرای اندازه انتظار ریاضی: -باورهای تواناییالف( 

ال ؤس چهار (؛2006)دوریک  و وات، اکلزال از پژوهش ؤس یک :استی بدین شرح هایمبنای پژوهشها برالؤس
از پژوهش  الؤس یکو  (2002پینتریچ و شانک )ال از پژوهش ؤس یک (؛2005) ویگفیلد و اکلز، انیلاز پژوهش 

، انتظار دارید که امسال در ریاضی چگونه عمل آموزاندانشدر مقایسه با سایر » رای مثال:(. ب2007گائو )
را با  پرسشنامهدست آمده در این هنباخ بوآلفای کر (2003) اکلز، باربر، استون و هانت: اعتبار و روایی. «کنید؟

انجام شد، اعتبار این  (2005کین ) -و دیویس سیمپکینزاند. در پژوهشی که توسط برآورد کرده 92/0 الؤس 5
وات، برآورد شد.  92/0و  91/0 ترتیببهال در درس ریاضی ؤس پنج ال در درس علوم وؤس سهبا  پرسشنامه

 چهارو در نمونه آمریکایی با  80/0 نباخ راورکال آلفای ؤس سهدر نمونه استرالیایی با  (2006)دوریک  و اکلز
را  تکلیف ارزش برای آلفای کرونباخ ضریب (1389) و بیگدلی پسندطالع ،حسینیگزارش کردند.  88/0 الؤس

آلفای کرونباخ برآورد و برای  گیری روشکارهنامه با بپرسشپایایی  ،دست آوردند. در پژوهش حاضر نیزبه 91/0

                                                           
1. Math Enthusiasm Questionnaire (MEQ) 

2 Semnan Expectancy-Value Questionnaire (SEVQ) 

http://edcbmj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 دست آمد. به 92/0 و برای کل ابزار 91/0و برای خودپنداره توانایی  80/0انتظار موفقیت  هایلفهؤمیک از هر

 14گیری ارزش تکلیف، برای اندازه پرسشنامهدر این  :(MTVQ) 1پرسشنامه ارزش تکلیف ریاضی
نی، ارزش عالقه عالقه درولفه ارزش تکلیف یعنی، ارزش کسب، ارزش ؤها سه مالؤال استفاده شد. این سؤس

چقدر برای زندگی روزانه  گیرید،میچه در درس ریاضی یاد آن»کردند برای مثال: میگیری بیرونی را اندازه
ال از ؤس هفتباشد: میی بدین شرح هایمبنای پژوهشها برالؤاین س .«خارج از مدرسه مفید است؟شما در 

ال ؤس چهارو  (؛2007ال گائو )ؤس یک؛ (2003ال ولچدیل )ؤسیک (؛ 2005) ویگفیلد و اکلز، انیلپژوهش 
 سنجیروان هایویژگی و عالی اعتبار پرسشنامه . ایناست (2006) دوریک و وات، اکلزپژوهش مبتنی بر 

اکلز و  هایاعتبار و روایی: در پژوهش (.2002 ،و همکاران ؛ جاکوبز2001 ،و همکاران )آندرمندارد  قوی
، 76/0 نباخوکر و آلفای الؤس دوبا  درونی ارزش عالقه (،2000ویگفیلد و اکلز ) ؛2003 و 1995) همکاران

 و آلفای الؤس دو )سودمندی( با بیرونی و ارزش 70/0 نباخوکر و آلفای الؤس سه ارزش کسب )اهمیت( با

 . درگزارش شده است 78/0 نباخوال و آلفای کرؤس هفت و ارزش تکلیف کلی شامل است 62/0 نباخوکر

 نباخوکر علوم )آلفای درس در الؤس چهار با پرسشنامه این اعتبار (2005کین )-و دیویس سیمپکینز پژوهش
در یک  (2006) دوریک و وات، اکلز. ( گزارش شد89/0 نباخوکر ریاضی )آلفای در درس الؤس هفت ( و88/0

 سهدر یک نمونه آمریکایی با  ،94/0 ال راؤس سهارزش درونی با  هایلفهؤنباخ مونمونه استرالیایی آلفای کر
در زبان  (2008) الیم، الاو و نیمطالعه  گزارش کردند. در 81/0 الؤس چهار، و ارزش کسب را با 90/0 الؤس

 (1389پسند و بیگدلی )، طالعحسینیگزارش شد.  78/0 الؤس چهار تکلیف )انگلیسی( با انگلیسی اعتبار ارزش
نامه با پایایی پرسش ،دست آوردند. در پژوهش حاضر نیزبه 88/0را  تکلیف ارزش برای آلفای کرونباخ ضریب

نی، ارزش بیرونی و ارزش کسب وردارزش  هایلفهمؤیک از آلفای کرونباخ برآورد و برای هر گیری روشکارهب
  دست آمد.به 92/0 و برای کل ابزار 80/0و  84/0 ،91/0 ترتیببه

در سال  و همکاران فالک هزینه تکلیف ریاضی توسط مقیاس :(TCS) 2هزینه تکلیف ریاضی مقیاس
. این مقیاس شامل شدپرسشنامه استفاده این از  ،لفه هزینه تکلیف ریاضیؤگیری مبرای اندازهابداع شد.  2015

گویه(، هزینه از دست  5هزینه تالش بیرونی ) گویه(، 6مقیاس هزینه تالش درونی )خردهگویه است. چهار  24
این ابزار بر  هایکند. سؤالمیگیری را اندازه( گویه 5گویه( و هزینه هیجانی ) 8جایگزین ) هایدادن گزینه

فالک و همکاران شوند. میبندی درجه 9موافقم= تا کامالً (1مخالفم= ای از )کامالًه درجهروی یک طیف نُ
فالک و همکاران برای بررسی ساختار عاملی این مقیاس استفاده کردند.  ،از تحلیل عاملی اکتشافی (2015)
، هزینه 95/0مقیاس هزینه تالش درونی از روش آلفای کرونباخ برای خرده میزان اعتبار را با استفاده (2015)

و برای کل آزمون  94/0و هزینه هیجانی  98/0جایگزین  هاین گزینه، هزینه از دست داد93/0تالش بیرونی 
 گیریها دارای ضرایب اعتبار مناسبی هستند و بسندگی ابزار در اندازهعامل ،در این مقیاس گزارش کردند.97/0

                                                           
1. Math Task Value Questionnaire (MTVQ) 

2. Task Cost Scale )TCS( 
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طور عملیاتی تعریف بهارزش چندان  -که سازه هزینه در مدل انتظاراین بهشده است. با توجه  سازه هزینه تأیید
بینی رفتارهای پیشرفت دارد، رواسازی این سازه توسط نقشی که این سازه در پیش بهنشده است و با توجه 

صورت گرفت و روابط درونی هزینه تکلیف در یک مدل چهار عاملی آزمون شد.  (1396)و همکاران  قدسی
ها شامل هزینه مقیاس( و برای هرکدام از خرده97/0ها نشان داد که ضریب اعتبار برای کل مقیاس )یافته

( و هزینه تالش 91/0(، هزینه هیجانی )90/0رقیب ) های( هزینه از دست دادن فرصت87/0تالش درونی )
گیری کارهبا ب مقیاسپایایی  ،در پژوهش حاضر نیز (.1396قدسی و همکاران، دست آمد )به( 93/0بیرونی )

ها، هزینه هزینه درونی، از دست دادن گزینه هایمقیاسیک از خردهآلفای کرونباخ برآورد و برای هر روش
 دست آمد. به 95/0 و برای کل ابزار 93/0و  93/0، 90/0، 88/0ترتیب بههیجانی و هزینه بیرونی 

 گارسیاتوسط  ریاضیطرحواره  -پرسشنامه خود :)MSEQ( 1ریاضی هایطرحواره -پرسشنامه خود

 5آیندهو خود 4، اهمیت3مدیآ، کار2عد عاطفهبُ چهارتحصیلی دارای  هایطرحواره .ابداع شد (1994و پینتریچ )
با عالقه و مفرح بودن مرتبط است و از  ،برای یادگیری ریاضیات تحصیلی در طرحواره ،عد عاطفهبُ است.

ها این الؤای از ساین مفهوم مرتبط شده است. نمونهال با ؤآیتم و س دوشود. مییادگیری ریاضیات مشتق 
عد بُ (.2005aجی، )اناست  63/0لفای کرونباخ آو ارزش  «برممیمن از یادگیری ریاضیات لذت »است 

در عملکرد  آموزاندانشارزیابی تالش و توانایی صرف شده  هایالؤدر ساختار متداول شامل س ،مدیآکار
باهوشی دیگران  بهمن » الؤای از این سکنند و نمونهمیال این مفهوم را ارزیابی ؤس چهارشود. میریاضیات 

 6یک ویژگی خودپنداره به ارزش پیوستن بهعد اهمیت بُ (.2005aجی، )ان است «در عملکرد ریاضیات هستم
اگر موفقیت در یادگیری ریاضیات اتفاق افتد یک نقطه مثبت در  ،عبارت دیگربهکند. میتمرکز  آموزاندانش

خواهد گفت یادگیری ریاضی بخش ارزشمندی در وجود من است. این مفهوم،  آموز است، او قطعاًذهن دانش
ال ؤای از سکنند. نمونهمیگیری ال این مفهوم را اندازهؤس چهار هسته مفهوم خود مارکوس را تصرف کرده و

گزارش شده 87/0ارزش آلفای کرونباخ  و «این برای من مهم است که در ریاضیات خوب باشم» این است
ادراک شده در یادگیری ریاضیات است. این باور است که آینده خود عد خودآینده،بُ (.2005aجی، )ان است

مد آاست و باور کاربخش ریاضیات مهم است، آن یادگیری لذتکنند که یادگیری میطور فکر چه آموزاندانش
ف از طریق مختل هایشیوه بهطور معمول انتظار دارد که آینده خود را در ریاضیات در به ،قوی در انجام آن دارند
شان با عبارت دیگر، آینده خودبهش چگونه است. هایها و انتخابای حفظ کند و برنامهمطالعات بیشتر یا حرفه

من خواندن »طور نمونه بهکنند. میال این مفهوم را ارزیابی ؤس چهارت. در حال حاضر گره خورده اس درک خود

                                                           
1. Math Self-schemas Questionnaire (MSEQ) 

2. affect 

3. efficacy 

4. importance 

5. future self 

6. self-conception 
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 74/0ارزش آلفای کرونباخ . «ریاضیات را انتخاب خواهم کرد یا سایر موضوعات مرتبط را مطالعه خواهم کرد
آلفای کرونباخ برآورد و برای هریک  گیری روشکارهنامه با بپایایی پرسش ،در پژوهش حاضر (.2005aجی، )ان

و برای کل ابزار  82/0 و 84/0، 83/0، 82/0 ترتیببهآینده مدی، اهمیت و خودآعاطفه، کار هایمقیاساز خرده
 دست آمد. به 92/0

 توصیف برای انحراف استاندارد میانگین، مانند مرکزی گرایش هایشاخص از هاداده وتحلیلتجزیه جهت

 برای، 1ساختاری معادالت یابیمدل از .شد استفاده پرت مقادیر شناسایی برای استاندارد نمرات از و هاداده

افزار نرم با هاداده و شد استفاده غیرمستقیم و ساختاری مستقیم اثر ضرایب برآورد و مدل برازندگی تعیین
  .تحلیل شد AMOS-21 و SPSS-21 افزارهای

 هایافته

 -ابطه بین خودرتکلیف ریاضی در  ارزش و انتظار ریاضی -توانایی باورهای ایواسطه نقش منظور بررسیبه
ربوط به اجرای مدل مسازی معادالت ساختاری استفاده شد. نتایج از مدل ریاضی اشتیاق با ریاضی هایطرحواره

 ت.ساهای توصیفی و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش در ادامه ارائه شده به همراه شاخص

 الف( توصیف جمعیت شناختی

 توزیع فراوانی رشته تحصیلی اعضای گروه نمونه -1جدول 
 

 

 

 
 اطالعات مربوط به فراوانی رشته تحصیلی اعضای نمونه نشان داده شده است.  1در جدول 

 های پژوهشب( توصیف شاخص
همراه ضرایب همبستگی بین متغیرهای  بهمیانگین و انحراف معیار  بهاطالعات توصیفی مربوط ، 2در جدول 

بر روی قطر اصلی  ،پایایی نمرات نیز بهمشاهده شده پژوهش ارائه شده است. ضرایب آلفای کرونباخ مربوط 
متغیر وابسته  هایلفهؤضرایب همبستگی بین م ،گونه که نشان داده شده استماتریس آورده شده است. همان

، با باورهای 402/0تا  255/0های ریاضی مثبت و در دامنه بین طرحواره -های متغیر خودلفهؤاشتیاق ریاضی با م
بوده  381/0تا  254/0های ارزش تکلیف ریاضی در دامنه لفهؤم و با 367/0تا  264/0انتظار در دامنه  -توانایی

های هزینه لفهؤهای اشتیاق ریاضی با ملفهؤ(. همبستگی بین مP<01/0ت )دار اسامعن 01/0و در سطح آلفای 

                                                           
1. structural equation modeling 

 درصد فراوانی رشته
 54 270 ریاضی

 46 230 تجربی

 100 500 کل
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داری ا(. معنP<05/0دار است )امعن 05/0سطح آلفای  بوده و در -287/0تا  -093/0تکلیف منفی و در دامنه 
 آورد.شرط الزم برای تحلیل معادالت ساختاری را فراهم میضرایب پیش

 پژوهش یهاشاخص نرمال فیتوص( ج
های پرت چندمتغیری با ای و دادهمتغیری با استفاده از نمودار جعبهتک ،های پرتاز انجام تحلیل داده پیش

نمرات ها کنار گذاشته شدند. کجی و کشیدگی توزیع استفاده از آماره ماهاالنوبیس بررسی و از مجموعه داده
کدام از مقادیر کجی و کشیدگی بیشتر از و نتایج نشان داد هیچ بهمحاس SPSSافزار نرم متغیرها با استفاده از

بررسی شد. نتایج نشان  1اسمیرنوف -ا با استفاده از آزمون کالموگروفهباشد. نرمال بودن دادهنمی ±1دامنه 
ماره دوربین واتسون برای (. فرض استقالل خطاها با آP>05/0داد توزیع نمرات متغیرهای مدل نرمال است )

واتسون(  -=آماره دوربین917/1دست آمده )بهمعادالت رگرسیونی مدل پژوهش بررسی شد که مقدار  محاسبه
خطی بین متغیرها با استفاده از همبستگی پیرسون بین زوج هم برقراری این مفروضه است. مفروضهبیانگر 

خطی است، این هم دهندهو باالتر نشان 9/0تگی دو متغیری که همبساین بهمتغیرها بررسی شد. با توجه 
منظور بررسی بهآماره تحمل و عامل تورم واریانس  ،آنبرای پژوهش حاضر مشاهده نشد. عالوههمشکل در داده

و  1/0تر از حد مجاز کدام از مقادیر آماره تحمل کوچکشد. نتایج نشان داد هیچ بهخطی چندگانه محاسهم
اساس دو شاخص ذکر بر ،باشند. بنابرایننمی 10تر از حد مجاز ام از مقادیر عامل تورم واریانس بزرگکدهیچ
ها و حصول اطمینان از برقراری ها مشاهده نشد. پس از بررسی مفروضهخطی چندگانه در دادهوجود هم ،شده
ارائه شده  2اده شد. نتایج در شکل بررسی از تحلیل معادالت ساختاری استفمنظور ارزیابی مدل موردبه، هاآن

است.

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov test 



 

 

 همبستگی دو متغیری و ضریب آلفای کرونباخ متغیرها میانگین، انحراف معیار، -2جدول 

 *p**     05/0>p<01/0  .ضرایب آلفا بر روی قطر اصلی قرار دارد
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                82/0 عاطفه -1

               83/0 **62/0 کارآمدی -2

              84/0 **70/0 **74/0 اهمیت -3

             82/0 **69/0 **51/0 **62/0 خودآینده -4

            80/0 **44/0 **57/0 **64/0 **49/0 انتظارپیامدهای  -5

           91/0 **79/0 **44/0 **59/0 **71/0 **53/0 یانتظار کارآمد -6

          91/0 **61/0 **56/0 **60/0 **68/0 **60/0 **73/0 ارزش درونی -7

         84/0 **68/0 **47/0 **43/0 **59/0 **53/0 **40/0 **52/0 ارزش بیرونی -8

        80/0 **50/0 **67/0 **50/0 **59/0 **46/0 **64/0 **51/0 **51/0 ارزش کسب -9

       881/0 **-23/0 **-29/0 **-37/0 **-33/0 **-25/0 **-20/0 **-34/0 **-35/0 **-37/0 هزینه تالش درونی -10

      908/0 **634/0 **-23/0 **-26/0 **-34/0 **-33/0 **-25/0 **-18/0 **-30/0 **-30/0 **-34/0 از دست دادن فرصت-11
     932/0 **649/0 **651/0 **-25/0 **-32/0 **-44/0 **-48/0 **-36/0 **-26/0 **-41/0 **-43/0 **-47/0 هزینه هیجانی-12
    936/0 **582/0 **520/0 **480/0 **-20/0 **-25/0 **-31/0 **-35/0 **-27/0 **-19/0 **-28/0 **-28/0 **-33/0 هزینه تالش بیرونی -13
   499/0 **-262/0 **-287/0 **-231/0 **-229/0 **27/0 **28/0 **28/0 **35/0 **28/0 **17/0 **25/0 **27/0 **26/0 رفتاری -14
  842/0 **347/0 **-173/0 **-251/0 **-199/0 **-219/0 **25/0 **34/0 **38/0 **29/0 **27/0 **24/0 **34/0 **31/0 **37/0 عاطفی -15
 652/0 **399/0 **308/0 **-165/0 **-169/0 **-121/0 *-093/0 **32/0 **28/0 **34/0 **36/0 **37/0 **24/0 **37/0 **40/0 **34/0 شناختی -16

 45/14 01/17 83/15 82/18 16/33 04/19 43/30 94/22 89/16 66/29 32/24 79/21 11/13 68/15 25/14 65/7 میانگین
 823/3 488/5 477/2 396/11 56/18 02/11 30/12 76/4 11/6 80/8 09/7 68/4 30/4 72/3 56/3 05/2 انحراف معیار

 035/0 091/0 -740/0 524/0 39/0 55/0 -02/0 -02/1 -27/0 -46/0 -45/0 -73/0 -14/0 -80/0 -39/0 -70/0 کجی
 -538/0 -436/0 145/1 -749/0 -85/0 -519/0 -62/0 75/0 -57/0 -47/0 -33/0 37/0 -80/0 -02/0 -17/0 02/0 کشیدگی
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 همراه ضرایب همبستگی بین متغیرها میانگین و انحراف معیار به اطالعات توصیفی مربوط به، 2در جدول 
پایایی نمرات نیز بر روی قطر اصلی ماتریس آورده شده است.  رائه شده است. ضرایب آلفای کرونباخ مربوط بها

های لفهؤتغیر وابسته اشتیاق ریاضی با مهای ملفهؤضرایب همبستگی بین م ،گونه که نشان داده شده استهمان
انتظار در دامنه  -، با باورهای توانایی40/0تا  25/0های ریاضی مثبت و در دامنه بین طرحواره -متغیر خود

دار امعن 01/0بوده و در سطح آلفای  381/0تا  25/0های ارزش تکلیف ریاضی در دامنه لفهؤو با م 37/0تا  26/0
 -09/0های هزینه تکلیف منفی و در دامنه لفهؤهای اشتیاق ریاضی با ملفهؤهمبستگی بین م (.P<01/0است )

شرط الزم برای تحلیل داری ضرایب پیشا(. معنP<05/0دار است )امعن 05/0بوده و در سطح آلفای  -29/0تا 
 آورد. معادالت ساختاری را فراهم می

 گیری و ساختارید( مدل اندازه
های طرحواره -انتظار و ارزش تکلیف در رابطه بین خود -ای باورهای تواناییمنظور بررسی نقش واسطهبه

 -انتظار و ارزش تکلیف در رابطه بین خود -ای باورهای تواناییمنظور بررسی نقش واسطهبهریاضی و 
همراه  د. مدل بررسی شده بهشهای ریاضی و اشتیاق ریاضی، از تحلیل معادالت ساختاری استفاده طرحواره
برازش مدل در ادامه ارائه شده است. های مربوط بهشاخص



 

 

 -ای باورهای تواناییهای ریاضی با اشتیاق ریاضی با نقش واسطهطرحواره -ضرایب استاندارد مدل نهایی روابط ساختاری بین خود -2 شکل

 انتظار و ارزش تکلیف
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انتظار و ارزش  -ای باورهای تواناییمنظور بررسی نقش واسطهبهضرایب استاندارد مدل پیشنهادی ، 2در شکل 
 روابط ساختاری های ریاضی با اشتیاق ریاضی نشان داده شده است. درطرحواره -تکلیف در رابطه بین خود

 نهایی مدل در و نبود داراهای ریاضی با اشتیاق ریاضی معنطرحواره -خود مسیر رابطه مستقیم بین متغیرها،

 برازش مدل در جدول زیر ارائه شده است. بهمربوط  هایشد. شاخص حذف

 های برازش مدل معادله ساختاریشاخص -3جدول 

 df/2χ NFI RMSEA CFI IFI SRMR شاخص برازش

 <08/0 >9/0 >9/0 <08/0 >9/0 ≤5 مطلوبمقدار 
 052/0 921/0 920/0 087/0 902/0 81/4 مدل اولیه

 052/0 921/0 920/0 087/0 902/0 77/4 مدل نهایی

های برازش مدل ارائه شده است. شاخص برازندگی ریشه واریانس خطای تقریب شاخص، 3در جدول 
(RMSEA برابر )باقی و ریشه استاندارد واریانس 087/0( ماندهSRMR برابر با )دهنده است که نشان 052/0

تر هستند. ( بزرگ9/0نظر )نیز از مالک مورد NFI و IFI ،CFI، GFIهای برازش مطلوب مدل است. شاخص
 دست آمده حاکی از برازش مطلوب مدل است.هضرایب ب

 گیری در مدل معادله ساختاری پژوهشهای اندازهضرایب مدل -4جدول 
ضرایب  

 غیراستاندارد
ضرایب 
 استاندارد

مقادیر 
داریامعن  

سطح 
داریتامع  

   83/0 1 عاطفه  های ریاضی طرحواره -خود

 01/0 13/20 78/0 61/1 کارآمدی  های ریاضی طرحواره -خود

 01/0 65/24 89/0 93/1 اهمیت  های ریاضی طرحواره -خود

 01/0 64/18 73/0 84/1 خودآینده  های ریاضی طرحواره -خود

   91/0 1 انتظار کارآمدی  انتظار ریاضی -باورهای توانایی
 01/0 95/22 86/0 62/0 پیامدهای انتظار  انتظار ریاضی -باورهای توانایی

   91/0 1 ارزش درونی  ارزش تکلیف ریاضی
 01/0 27/19 72/0 55/0 ارزش بیرونی  ارزش تکلیف ریاضی

 01/0 75/19 73/0 43/0 ارزش کسب  ریاضیارزش تکلیف 

   77/0 1 هزینه تالش درونی  هزینه تکلیف 

 01/0 20/17 78/0 90/0 از دست دادن فرصت  هزینه تکلیف 

 01/0 65/18 85/0 67/1 هزینه هیجانی  هزینه تکلیف 

 01/0 51/14 66/0 80/0 هزینه تالش بیرونی  هزینه تکلیف 

   53/0 1 رفتاری  اشتیاق ریاضی 

 01/0 47/8 63/0 61/2 عاطفی  اشتیاق ریاضی 

 01/0 45/8 62/0 81/1 شناختی  اشتیاق ریاضی 

پنج  های رگرسیون مربوط بهدار بودن وزناارائه شده است. معن 4گیری در جدول های اندازهنتایج تحلیل مدل
 مورداستفاده برای متغیرهای مکنون مربوطه استهای گیری نشانه معرف بودن همه شاخصمدل اندازه
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 کل در مدل نهایی اثرهای مستقیم، غیرمستقیم و -5جدول 

  اثر متغیر به از متغیر

 مستقیم

 اثر

 غیرمستقیم

  اثر

 کل

 واریانس

 تبیین شده

 58/0 **76/0 - **76/0 انتظار ریاضی-باورهای توانایی های ریاضیطرحواره -خود
 81/0 **89/0 *13/0 **76/0 ارزش تکلیف ریاضی ریاضی هایطرحواره -خود

 *17/0 - **17/0 انتظار ریاضی-باورهای توانایی
 45/0 **61/0 **61/0 - اشتیاق ریاضی های ریاضیطرحواره -خود

 **34/0 *08/0 **26/0 انتظار ریاضی -باورهای توانایی
 **46/0 - **46/0 ارزش تکلیف ریاضی

 01/0داری در سطح امعن**     05/0سطح  داری درامعن*

رهای مستقیم، غیرمستقیم ضرایب مربوط به روابط ساختاری بین متغیرهای حاضر در مدل، شامل اث، 5در جدول 
های پژوهش تأیید ، فرضیه4اطالعات مندرج در مدل آزمون شده و جدول  با توجه بهارائه شده است.  و اثر کل

انتظار  -صورت مستقیم بر باورهای تواناییهای ریاضی بهطرحواره -آمده، خوددست هد. براساس نتایج بش
 و β=76/0صورت مستقیم )های ریاضی هم بهطرحواره -ثیر مثبت دارد. خودأ(، تP<01/0 و β=76/0ریاضی )

01/0>Pصورت غیرمستقیم( و هم به (13/0=β 05/0 و>Pو با میانجی ،)اضی انتظار ری -گری باورهای توانایی
( P<01/0 و β=17/0) صورت مستقیمانتظار ریاضی نیز به -ثیر دارد. باورهای تواناییأبر ارزش تکلیف ریاضی ت

دار نبود اهای ریاضی بر اشتیاق ریاضی معنطرحواره -ثیر دارد. اثر مستقیم خودأبر ارزش تکلیف ریاضی ت
(05/0<p و از مدل حذف )دش، ( 61/0اما اثر غیرمستقیم آن=β 01/0 و>Pمعن )دار بود. باورهای تواناییا- 

(، P<05/0 و β=08/0صورت غیرمستقیم )( و هم بهP<01/0 و β=26/0صورت مستقیم )انتظار ریاضی هم به
اثر مستقیم ارزش تکلیف  ثیر دارد. مسیر مربوط بهأگری ارزش تکلیف ریاضی بر اشتیاق ریاضی تو با میانجی

 دار بود.ا( نیز معنP<01/0 و β=46/0ریاضی بر اشتیاق ریاضی )

 گیریبحث و نتیجه
باورهای  نقش میانجی، با با اشتیاق ریاضی ریاضی هایطرحواره -ساختاری خود آزمون روابط ،هدف این مطالعه

 هایطرحواره -مدلی طراحی شد که خود ،اساساینانتظار ریاضی و ارزش تکلیف ریاضی بود. بر -توانایی
عنوان متغیرهای بهارزش تکلیف ریاضی  انتظار ریاضی و -زاد، باورهای تواناییمتغیر برونعنوان بهریاضی 
نشان داد که خودطرحواره ریاضی،  عنوان پیامد در نظر گرفته شد. نتایج آزمون مدلبهو اشتیاق ریاضی  میانجی

توانست بر اشتیاق ریاضی اثر ساختاری ها واسطه آنبهبینی کرد و باورهای توانایی انتظار و ارزش تکلیف را پیش
ها از مدل فرضی بینی کردند. دادهداشته باشد. باورهای توانایی انتظار و ارزش تکلیف، اشتیاق ریاضی را پیش

 بهبرازندگی مدل مناسب بودند. کلیه روابط فرضی در مدل  هایطوری که شاخصبه ؛پژوهش حمایت کردند
 یید شد. أنهفته ت هایگیری سازهاندازه هایچنین، مدلدار شد. همیک اثر معنا استثنا

 -باورهای توانایی از طریق ریاضی بر اشتیاق ریاضیخودطرحواره  اثر نشان داد ،نخستین یافته این مطالعه
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معنای ضمنی این یافته آن است که باورها و مستقیم دارد. ریاضی اثر ساختاری غیرارزش تکلیف  انتظار و
ویژه در حیطه ریاضی از طریق اهمیت و کاربرد ریاضی و برآورد بهفرد در مورد خویشتن  هایخودپنداره

ثر است. این یافته با ؤتواند برای فرد داشته باشد بر اشتیاق تحصیلی ریاضی ممی ،ی که این درسهایهزینه
 -تحصیلی از طریق باورهای توانایی هایکه خودطرحواره ارزش مطابقت دارد -نظریه انتظار میمدل مفهو

ویکفیلد، تونکس و اکلز  ؛2002 ،اکلزو  ویگفیلد)انتظار و ارزش تکلیف بر اشتیاق و درگیری تحصیلی اثر گذارند 
های ریاضی، باورهای توانایی طرحواره -داد میان خود نشان (2014جی )ان خوان با پژوهش حاضر،هم (.2004

 (2005bجی، ان از نقلبه؛ 1985و  1984) 1لیپسنزدیکی وجود دارد.  هیادگیری ریاضی رابط بهانتظار و اشتیاق 
دریافت در  ؛ ویتحصیلی مبتنی بر موضوع خاص مثل ریاضیات بود هایاز پیشگامان مطالعه بر روی طرحواره

مثبت و منفی باورهای توانایی ریاضی/ علوم از نظر پردازش اطالعات، ارزش تکلیف  هایدانشجویان طرحواره
ند فرهنگ اجتماعی بر دنشان دا (1398قدسی و همکاران )و دالیل استفاده یا عدم استفاده متفاوت است. 

خودپنداره و حافظه واسطه بهیادگیری و سبک اسناد اثر ساختاری مستقیم داشت و آموز از محیط ادراک دانش
واسطه به ،هیجانی بر انتظار موفقیت و ارزش تکلیف اثر ساختاری مثبت داشت. خودپنداره و حافظه هیجانی نیز

این  بهدر پژوهش خود  (2014) و همکاران گاالارزش تکلیف بر درگیری تحصیلی اثر ساختاری مثبت داشتند. 
کننده اشتیاق تحصیلی درباره مدرسه است. نتایج این پژوهش ینیبکه خودپنداره تحصیلی، پیش ندنتیجه رسید

انتظار موفقیت در آن  باشد؛ بنابراینمیتوانایی دارای که در ریاضیات  دارد آموز باوروقتی دانش ،نیز نشان داد
این داند که خودطرحواره باالیی در ریاضی داشته باشد و میهمچنین تکالیف ریاضی را ارزشمند  .ستا را دارا
 شود. میآموز باعث اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی ریاضی دانشامر، 

ای ارزش تکلیف نشان داد اثر باورهای توانایی انتظار بر اشتیاق ریاضی با نقش واسطه ،بررسی دومین مسیر
در پژوهشی  (1395پور و اسدزاده )کردی، سعدی ؛حاضر سو با پژوهشمستقیم دارد. هماثر ساختاری غیر

کننده خوبی بینیدریافتند، اشتیاق تحصیلی با عوامل انگیزشی رابطه مثبتی دارد. ادراک سودمندی تکلیف پیش
ها دریافتند در جهت افزایش کیفیت اشتیاق تحصیلی و همچنین تسهیل برای اشتیاق تحصیلی هستند. آن

باورهای شناختی  به آموزاندانش بهمندی ت که در کنار القای ارزش، عاطفه مثبت و عالقهیادگیری مناسب اس
که وجود آورد تا ضمن اینبهانتظارات مثبتی از توانایی و آینده  آموزاندانشها توجه شود و در و فراشناختی آن

نشان  ،پیشین هایم کنند. نتایج پژوهشآن نیز اقدا بهریزی نسبت برنامه بهدانند میزمان آینده را با ارزش 
یادگیری و هم اشتیاق تحصیلی را  هایتوانایی هم لذت و سودمندی در تکلیف -دادند که باورهای انتظار

مطالعات  (.2016، کوک و آرتینو؛ 2000)ویگفیلد و اکلز، ها و امتیازها( کند )برای مثال، نمرهمی بینیپیش
 ثرؤشناختی مای از متغیرهای رواناشتیاق تحصیلی، بر مجموعه بهاند که نگرش مثبت نسبت تجربی نشان داده

آموز و دانش هایها و میزان کنترل خود، اهداف و ارزشدرباره توانایی آموزاندانشاست؛ از جمله: باورهای 
فت تحصیلی را منفی اُ طوربهمدرسه  بهمدرسه در اشتیاق کلی  بهارتباطات اجتماعی و احساس تعلق وی 

                                                           
1. Lips, H. M. 
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لواسانی نجفی، حجازی، کدیور و غالمعلیصالح(. 2009)آرچامبالت، جانسوز، فالو و پاگینی،  کندمیبینی پیش
عواطف مثبتی را در کالس درس در پژوهش خود نشان دادند، افرادی که از اشتیاق باالیی برخوردارند،  (1397)

زمانی  آموزاندانشکنند، این می بهعالقه تجردرس مورد بهعالقه و حین مطالعه و انجام تکالیف مربوط مورد
کنند. در تبیین می بهشوند، احساسی از لذت را تجرمیشان موفق عالقهتکلیف مورد بهکه در حل مسائل مربوط 

توانند تکلیف را انجام دهند و انتظار باور دارند می آموزاندانشاین امر اشاره کرد که وقتی  بهتوان میاین یافته 
)پینتریچ و شانک، دهند میانجام آن نشان  بهد و اشتیاق بیشتری نندامیموفقیت دارند، آن تکلیف را ارزشمند 

 (.2008؛ باکر و دمورتی، 2001گریگور، الیوت و مک ؛2002
ای باورهای ریاضی بر ارزش تکلیف ریاضی با نقش واسطه هایدهد خودطرحوارهمیمسیر سوم نشان 

ی است که هایسو با پژهشهم ،پژوهش حاضر هایمستقیم دارد. یافتهاثر ساختاری غیر ،ضیتوانایی انتظار ریا
های فردی در هویت تحصیلی فرد لحاظ ویژگیها بهطرحواره -تحصیلی را نیز مانند دیگر خود هطرحوار -خود

مثبت است، قادر ه طرحوار -بیان دیگر، فردی که در یادگیری ریاضی دارای خودبهدانند. می دارای اهمیت
جی، )ان تکالیف ریاضی برای او اهمیت و ارزش دارد صراحت نشان دهد که یادگیری ریاضی و به باشدمی

 میاین هنگابنابر؛ کندمیبینی انتظار در دروس تحصیلی، اشتیاق و موفقیت را پیش -باورهای توانایی (.2014
انتظار باالتری دارد، انگیزش او برای آن تکلیف برانگیخته  -شود و فرد باورهای تواناییمیکه تکلیفی ارائه 

گونه است که اهمیت باورهای د و اینشومیپیشرفت مثل اشتیاق تحصیلی  بهشود و باعث رفتارهای منجر می
 هایپژوهش (.2005نقل از ستسو و اسمیت، به؛ 1976، 1نیکولز)شود میانتظار نشان داده  -توانایی

طرحواره در پردازش اطالعات،  -گذشته کارکردهای نظارتی خود هاجتماعی فراوان در سه ده -شناختیروان
، بانتینگ، دیموک و ِلی ؛برای مثالاند )صورت تجربی ثابت کردهها و رفتارها را بهباورهای انتظار توانایی، ارزش

؛ مارکوس و اسمیت، 1997؛ کنتزیرسکی و ویتاکر، 2004؛ کنتزیرسکی و کاستلو، 2005؛ کورته و اشتاین، 2009
 بهآموزان بسته کرد دانش اشاره نکته این به توانمی ،حاضر پژوهش یافته تبیین در (.2014جی، ؛ ان1981

شامل  تحصیلی هطرحوار -کنند، ممکن است خودمی هاآناز  هایی کهگیریماهیت تجربیات گذشته و نتیجه
های تحصیلی که طرحواره -دروس مختلف مدرسه برای خود ایجاد کنند. این خود بهعالقه یا ترس نسبت 

آموزان در دروس مدرسه را هدایت مثبت یا منفی دارند، مشارکت انگیزشی و باورهای شناختی دانش هجاذب
ها، معیارها، کنند، مشوقخود را کنترل میبهمربوط  که پردازش اطالعاتبر این طرحواره عالوه -خود .کنندمی

؛ بانتینگ، دیموک و لِی، 1997دهند )الکساندر، ها، قوانین و الگوهایی را برای رفتار در اختیار قرار میطرح
 (. 2008سارانتیس، هاگر و وانگ، ؛ کاتزی2009

لحاظ نظری مدلی انگیزشی، شناختی و بههمراه داشت.  بهی تلویحات نظری و عملی چند ،پژوهش حاضر
این  منابع مکتوب درباره بهکه  یید شدأایرانی ت آموزاندانشهیجانی برای اشتیاق ریاضی معرفی و در نمونه 

ن و ادست آمد که معلمبهلحاظ کاربردی الگوهی سازگاری از اشتیاق ریاضی بهشود. همچنین میسازه اضافه 

                                                           
1. Nicholls, J. G. 
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ها استفاده ، از آنآموزاندانشتوانند برای بهبود و ارتقای اشتیاق یادگیری می ،مسئوالن نظام آموزشی کشور
 هایکه دارای محدودیت گیری خودگزارشی استفاده شده استکنند. همچنین در این مطالعه از ابزارهای اندازه

شود که از میپیشنهاد  ،هستند. در نتیجه کنندگان(نگری شرکتگیری، عدم خویشتن)خطاهای اندازه متعددی
روش دیگر فراهم بهها از یک روشها استفاده شود تا شواهدی از بسط یافتهآوری دادهجمع هایدیگر روش

ای مبتنی بر الگوی این مطالعه در مدارس مداخله هایاثربخشی برنامه ،آتی هایدر پژوهش. همچنین دشو
 بررسی شود.

 منابع

فصلنامه  شیمی. پیشرفت در ارزش -های انتظارمؤلفه نقش (.1389ا. ) ا. بیگدلی، و پسند، س.،طالع ا.،ف.  حسینی،
 .39-69، (18)6. تربیتی شناسیروان

رابطه عوامل بافتی و فردی، اشتیاق تحصیلی (. 1397صالح نجفی، م.، حجازی، ا.، کدیور، پ.، و غالمعلی لواسانی، م. )
های نوین . فصلنامه پژوهشمثبت: الگوی ساختاری اشتیاق تحصیلی نوجوانان شناسیبا متغیرهای روان

 .121-143 (،52)13شناختی. روان

بینی اشتیاق تحصیلی براساس هوش معنوی و پیش (. 1394م. )، م.، و عباسیآبادی، سلمح.، جناآبادی، هـ.، صفری، 
 .12-7 (،6)8وم پزشکی. نشریه راهبردهای آموزش در عل .شناختیسرسختی روان

بینی انگیزشی در پیش ورزی و خودتنظیمی(. نقش تعلل1394عباسی، م.، درگاهی، ش.، پیرانی، ذ.، و بنیادی، ف. )
 .169-160 ،15 .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیاشتیاق تحصیلی دانشجویان. 

سنجی مقیاس هزینه تکلیف در های روانویژگی(. 1396م. ع. )فر، و محمدی ع. م.،رضایی، س.، پسند، ، ا.، طالعقدسی
 .97-120 (،28)7 .گیری تربیتیفصلنامه اندازهآموزان متوسطه دوم شهر قم. دانش

بینی اشتیاق تحصیلی براساس عوامل انگیزشی )سودمندی تکلیف پیش (.1395پور، ا.، و اسدزاده، ح. )کردی، ع.، سعدی
دانشکده  شناسی تربیتی.رواننامه کارشناسی ارشد پایان آموزان.دانشو اهداف تسلط(: نقش میانجی افق زمانی در 

 شناسی و علوم تربیتی. عالمه طباطبائی.روان

 .پسند. سمنان: دانشگاه سمنانترجمه سیاوش طالع یابی معادالت ساختاری.های اساسی مدلپایه(. 1392میولر، ر. ا. )

آوری تحصیلی (. اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تاب1398یعقوبی، ا. ق. )یاراحمدی، ی.، نادری، ن.، اکبری، م.، و 
 (،1)7. پژوهشی تدریس پژوهی -. فصلنامه علمیآموزانورزی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشدر تعلل

249-233. 
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