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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

ne of the most important factors affecting 

the academic progress of mathematics is 

the psychological characteristics of people. 

Because the researchers found that 

academic progress is not only the result of 

individual intelligence or hardware 

facilities available in social environments, 

the psychological aspects of people such as 

personality traits and learning styles also 

play an important role in it (Busato, Prins, 

Elshout & Hanaker, 2000). Salami (2010) 

says that if students believe that they can 

learn with an acceptable effort, they will try  
 

 

 

harder and persist more when facing problems. Self-

efficacy as a predictive personality trait can be an 

effective factor in academic and educational 

situations. On the other hand, Bandura (1993) has 

stated that a student who succeeds in an assignment 

gains more confidence and has more self-efficacy. 

Another factor that affects the progress of math 

lessons is self-evaluation. Panadero, Garcia & Fraile 

(2017) also state that self-evaluation is a skill that 

students need to progress throughout their 

educational years. Especially in educational levels 

where planning leads to future jobs. By being able to 

evaluate their own performance, these students can 

become self-regulated learners and continue their 

professional development. 
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A B S T R A C T 
 

Objective: The purpose of this study was to model the effect of self-assessment on the progress of math 

lessons with the mediating role of self-regulation and self-efficacy. 
 

Methods: The method of this research was correlation-structural equations. Its population was all female 

students of the second year of high school in the first semester of 2017-2018 in Qom province. 278 

students were selected by multi-stage cluster random sampling. The data included self-assessment 

questionnaires (Judge, Erez, Bono & Theorsen), self-regulation (Bouffard, Boisvert, Wiese & Lerach), 

self-efficacy (Patrick, Hicks, & Raine) and turn-taking math score. The scores of the coordinated test were 

collected and analyzed with the help of SPSS 25 and AMOS software using path analysis of structural 

equation modeling. 
 

Results: The results of the data analysis showed that there is a correlation between self-assessment 

and the progress of the math lesson (r=0.42), self-regulation and the progress of the math lesson 

(r=0.40), and the self-efficacy of the math and the progress of the math lesson (r=0.50). All 

relationships are significant at the 99% confidence level. The model fit indices also showed that the 

designed theoretical model has a good fit. 
 

Conclusion: Self-assessment has an effect on the progress of students' math lessons through the mediating 

role of self-regulation and math self-efficacy. 
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Very little research has been done to investigate the effect 

of self-evaluation on different subjects in three 

educational levels, especially the second period of high 

school, while the research findings showed the 

importance and impact of this important factor. On the 

other hand, no research was found that investigated the 

effect of self-evaluation on math lessons. Therefore, it 

seems important and necessary to examine this issue as 

the goal of the research, whether in the process of 

education, the variables of self-evaluation, self-regulation 

and self-efficacy of mathematics can have a relationship 

with the progress of mathematics lessons? Does the 

presented theoretical model fit the real data? 

 

2. Materials and Methods 
 

The method of the current research was structural 

equation correlation.  

The population of this research included all the female 

students of the second year of high school, 11th grade, 

Qom city in the academic year of 2017-2018. Of 2316 

people, 287 participants were selected by multi-stage 

cluster random sampling. From the 2nd and 4th districts, 

five high schools and one 10th grade experimental 

subject from each high school were selected as the 

sample. 

 

3. Results 

The results show that the mediating role of self-

regulation and self-efficacy in the relationship between 

self-evaluation and progress in math lessons is 

confirmed (p < 0.05). The results show that self-

evaluation has both a direct and an indirect effect 

(mediated by self-regulation and math self-efficacy) on 

the progress of math lessons. Also, the results indicate 

that math self-efficacy affects the progress of math 

lessons more than self-regulation.
 

 
 

Figure 1. Experimental research model in the case of standardized path coefficients 

 

4. Discussion and Conclusion 

The purpose of the present study was to investigate the 

modeling of the effect of self-evaluation on the 

progress of second-year high school students in 

mathematics with the mediating role of self-regulation 

and mathematical self-efficacy. According to the 

obtained results, it can be said that self-evaluation has 

an effect on the progress of mathematics lessons 

through the mediation of self-regulation and 

mathematical self-efficacy. This finding is consistent 

with the research results of Papanthymon and Dara 

(2018) and Gershaspi et al. (2018). It is consistent with 

the fact that self-evaluation develops self-regulation, 

and by increasing self-efficacy, it increases students' 

awareness of their abilities, and as a result, they will 

perform better in education and especially in 

mathematics. Also, the findings of the research 

showed that self-regulation has a positive effect on the 

progress of math lessons. This finding is in line with 

the research findings of Lawrence and Sailila (2019), 

Fawzi and Vidjajanti (2018) and Barzegar Bafroei, 

Hashemi and Zarei (2018). 
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 مقاله پژوهشی
 

 با متوسطه دوم دوره آموزاندانش ریاضی درس پیشرفت بر خودارزیابی تأثیر یابیمدل

 ریاضی خودکارآمدی و خودتنظیمی گریمیانجی
 

 4 مهدی معینی کیاو      3حسین داوودی ،       2حسن حیدری ،   *1 اعظم زارع

 

 .آزاد اسالمی، خمین،  ایراندکتری روان شناسی تربیتی، واحد خمین، دانشگاه  .1

 .دانشیار گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسالمی، خمین، ایران .2

 .استادیار گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسالمی، خمین، ایران. 3

 .ایران ل،اردبی اردبیلی، محقق دانشگاه شناسی،روان و تربیتی علوم دانشکده تربیتی، علوم گروه دانشیار .4
 

 

مقدمه
 یقاز طر تا بوده است ینیکشف الگوها و قوان یدر پ ربازیانسان از د

علم  ،کند تبیین را یرفتار و نظام اجتماع یعی،طب هايیدهها پدآن

نقش  یرینخواست د این تحقق یربه عنوان علم الگوها در مس یاضیر

ترین و کارآمدترین . ریاضی، یکی از اثربخشکرده است یفاا یمهم

در این زمینه ه ریچارد کوردانت کمواد درسی است، به طوري

هاي اندیشۀ آدمی است ترین تراوشریاضیات یکی از عالی»گوید: می

که منعکس کنندۀ ارادۀ انسان و نشان دهندۀ سیر عقل و برهان و 

نقش « چنین بیان کنندۀ میزان عالقۀ بشر به کمال و زیبایی است.هم

یز مورد پذیرش بنیادي علم ریاضی در پیشبرد سایر علوم و فنون ن

هاي آموزشی در زمینۀ همگان است، به طوري که نرسیدن به هدف

ریاضی موجب ضعف، ناتوانی و دست نیافتن به اهداف مربوط به 

ع و محمدي، )حیدري، زار پیشرفت علوم و فنون دیگر خواهد بود

 ریاضی، تحصیلی پیشرفت بر مؤثر عوامل ترینمهم از . یکی(1397

 پیشرفت دریافتند چرا که پژوهشگران. است افراد روانی هايویژگی

 در موجود افزاريسخت امکانات یا فردي هوش پیامد تنها تحصیلی

 مانند افراد، شناختیروان هايجنبه بلکه نیست، اجتماعی هايمحیط

 خصوص در مهمی نقش نیز یادگیري هايسبک و شخصیت يهارگه

پردازانی . نظریه(2000، 1بوسات، پرینز، الشات و هاناکر)دارند  آن

خودتنظیمی  بیان داشتند که (2015) 2بلیر و داور همچون

آموزان را براي سازش با برخی از عوامل مخرب، مانند دانش

 سازد. کنند، قادر میپرتی، زمانی که معلم صحبت میحواس
 

1. Busato, Prins, Elshout & Hanaker 

2. Blair & Raver 
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  عاعظم زار
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پیشووورفووت درس  خودکووارآموودي، 
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 چکیده
 

 .گري خودتنظیمی و خودکارآمدي بودییابی تأثیر خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی با میانجهدف پژوهش حاضر مدل :هدف
 

آموزان دختر دورۀ دوم متوسطه ي آماري آن تمامی دانشمعادالت ساختاري بود. جامعه –روش این پژوهش از نوع همبستگی  :هاروش

اي انتخاب شدند. اي چند مرحلهگیري تصادفی خوشهآموز با روش نمونهدانش 278در استان قم بودند که  1398-97سال اول تحصیلی نیم

ي خودارزیابی )جاج، ارز، بونو و تئورسن(، خودتنظیمی) بوفارد، بویسورت، ویز و لراچ( و خودکارآمدي )پاتریک، هانامهها از پرسشداده

 و با استفاده ازAMOS  و  SPSS 25آوري و با کمک نرم افزار هیکس و راین( و نمرۀ ریاضی نوبت اول و نمرۀ آزمون هماهنگ جمع

 .یابی معادالت ساختاري تحلیل شدندتحلیل مسیر از نوع مدل
 

(، خودتنظیمی و پیشرفت درس r=42/0ها نشان داد همبستگی بین خودارزیابی و پیشرفت درس ریاضی)نتایج تحلیل داده ها:یافته

دار درصد معنا 99مینان ( است که همه روابط در سطح اطr=0/50( و خودکارآمدي ریاضی و پیشرفت درس ریاضی)r=0/40ریاضی)

 .(P<01/0هاي برازش مدل نیز نشان داد مدل تئوریکی طراحی شده از برازش مناسبی برخوردار است )هستند. شاخص
 

 .ریاضی تأثیر دارد خودکارآمدي و خودتنظیمی گريمیانجی با آموزاندانش ریاضی درس پیشرفت بر خودارزیابی :گیرینتیجه
 

2. شماره 11. دوره 1401 تابستان  فصلنامه پژوهشی 
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نیز معتقدند  (2003) 1رگ، کامبرلند، اسپینراد، فیبس و شپاردایزنب

آموزانی که خودتنظیمی را خوب یاد گرفتند بیشتر سازگار دانش

ها را در توسعۀ ارتباط با دوستان و معلمان، این مهارت آن هستند و

کند؛ زیرا توانایی براي سازگاري با محیط مدرسه جدید، تواناتر می

لیه را در پردازش و انتقال اطالعات تحصیلی خودتنظیمی نقش او

 بر مؤثر شناختی عوامل ترینمهم از دیگر کند. یکیجدید اجرا می

 گویدمی (0120) 2ساالمی .است خودکارآمدي تحصیلی، پیشرفت

 قبولی ابلق تالش با که باشند داشته باور آموزاندانش که اگر

 مشکالت با مواجهه در و کرده بیشتري تالش بگیرند، یاد توانندمی

 ویژگی یک عنوان به خودکارآمدي. کنندمی بیشتري پافشاري

 و تحصیلی هايموقعیت در تواندمی کننده بینیپیش شخصیتی

بیان داشته است  (1993) 3بندورا باشد. از طرفی  مؤثري عامل آموزشی

شود، احساس اعتماد بیشتري آموزي که در تکلیفی موفق میدانش

 گردد. عاملکند و از خودکارآمدي بیشتري برخوردار میکسب می

 خودارزیابی تأثیرگذار بوده درس ریاضی پیشرفت بر که دیگري

 عملکرد، خودارزیابی از است که نموده تأکید (1395کاردان ). است

 تشویق آموزاندانش اگر. است العمر مادام یادگیري ضروري ویژگی

 خود ارزیابی مسئولیت از مقداري تحصیل دوران طول که در شوند

 صورت به را شانبالقوه توانایی تمام شک، بدون بگیرند، عهده به را

 خواهند کار به معهجا در و مدرسه در خالق و مولد یادگیرندگان

دارند که نیز اظهار می (2017) 4پانادرو، گارسیا و فرایلگرفت. 

آموزان براي پیشرفت در طول خودارزیابی مهارتی است که دانش

شان نیاز دارند. به خصوص در سطوح آموزشی که هاي آموزشیسال

آموزان با توانا شود. این دانشهاي آینده میریزي منجر به شغلنامهبر

توانند یادگیرندگان خودتنظیمی شدن براي ارزیابی عملکرد خود می

شان را ادامه بدهند. با توجه به اهمیت عوامل مؤثر شده و توسعۀ حرفه

نامبرده، مطالعاتی در داخل و خارج از کشور انجام شده است از جمله: 

تحقیق تجربی بین  34بازبینی بر روي  (2018) 5تیمان و داراپاپان

 خودارزیابی، داد نشان هاي پژوهشالمللی در آلمان انجام دادند. یافته

 آموز رادانش نفس به اعتماد دهد،می توسعه را خودتنظیمی یادگیري

 دیگران از خواستن کمک و پرسیدن براي رااو  و دهدمی افزایش

تواناییش  وي از آگاهی با افزایش خودکارآمدي،. کندمی تشویق

 در او پذیريکاسته شده و مسئولیت ارزیابی اضطراب افزایش یافته،

گرشاسبی، فتحی هاي پژوهش یافته .گرددمی بیشتر یادگیري نیز مورد

 سال پسر آموزدانش 54 روي بر نیز که (1398)واجارگاه و عارفی 

 و مشارکتی یادگیري نشان داد شده بود، انجام متوسطه سوم

. دارد معناداري تفاوت و تأثیر انگیزشی باورهاي بر خودارزیابی

آموز دانش 300بر روي  (2019) 6الورنس و سایلیالچنین پژوهش هم

دورۀ دوم متوسطه، حاکی از آن است که رابطه مثبتی بین خودتنظیمی 

 (2018) 7فاوزي و ویدجاجانتیو پیشرفت درس ریاضی وجود دارد. 

نیز یازده پژوهش که اثر خودتنظیمی را بر روي پیشرفت تحصیلی 

هاي پژوهش آنان نیز نشان بررسی کرده بودند، تحلیل کردند. یافته

آموزانی که خودتنظیمی را آموخته بودند قادر به طرح داد دانش

شان هستند. مدیریت رفتار و ارزیابی پیشرفتاهداف، طرح راهبردها، 

 60نیز که بر روي  (1398برزگر بفرویی، هاشمی و زارعی ) پژوهش 

آموز دختر سال اول دبیرستان انجام شده بود، نشان داد آموزش دانش

ا هیجان مثبت راهبردهاي خودتنظیمی در یادگیري، سبب ارتق

 8دي زینوویک، دویک و دریکچنین مطالعۀ گردد. همتحصیلی می

آموز پایه هشتم، نشان داد خودکارآمدي دانش 575بر روي  (2019)

گري براي اثربخشی خودکنترلی بر پیشرفت تحصیلی نقش میانجی

نیز با پژوهشی بر روي  (1397عرب زاده، کاووسیان و کریمی )دارد. 

آموز دختر دبیرستانی دریافتند که بین خودکارآمدي با دانش 300

 هايپیشرفت تحصیلی رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد. یافته

ابی موجب کسب مهارت خودارزی که حاکی از آن است هاپژوهش

شود و کسب خودکارآمدي می و خودتنظیمی یادگیري هايمهارت

تحصیلی و به ویژه درس  پیشرفت بر مثبتی ها نیز تأثیراین مهارت

شود مالحظه می موضوع این از آگاهی با .خواهند داشت ریاضی

تحقیقاتی که تأثیر خودارزیابی را بر دروس مختلف در سه مقطع 

ورۀ دوم متوسطه مورد بررسی قرار دهند، بسیار تحصیلی به ویژه د

هاي پژوهشی اهمیت و تأثیر که یافتهاندک انجام شده است، درحالی

این عامل مهم را نشان داد. از طرفی پژوهشی یافت نشد که تأثیر 

خودارزیابی بر درس ریاضی را  مورد بررسی قرار داده باشد. بنابراین، 

پژوهش، مهم و ضروري به نظر  بررسی این مسأله به عنوان هدف

رسد که آیا در فرآیند آموزش، متغیرهاي خودارزیابی، می

توانند با پیشرفت درس خودتنظیمی و خودکارآمدي ریاضی می

هاي ریاضی رابطه داشته باشند؟ آیا مدل تئوریکی ارائه شده با داده

 ؟شودواقعی برازش می
 

 

1. Eisenberg, Cumberland, Spinrad, Fabes & Shepard 

2. Salami 
3. Bandura 

4. Panadero, Garcia & Fraile 

5. papan-Timan and Dara 
6. Lawrence & Saileela 

7. Fauzi & Widjajanti 

8. Dzinovic, Devic & Deric 
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 . مدل تئوریکی ارائه شده1شکل 

 

 روش پژوهش

 روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع معادالت ساختاري بود.

جامعۀ  گیری:جامعۀ آماری، اندازۀ نمونه و روش نمونه

دورۀ دوم  آموزان دخترآماري این پژوهش شامل تمامی دانش

به تعداد  1398 -97متوسطه، پایه یازدهم، شهر قم در سال تحصیلی 

اي اي چند مرحلهنفر به روش تصادفی خوشه 287نفر بود که  2316

، پنج دبیرستان و از هر دبیرستان یک 4و  2به این طریق که از ناحیه 

کالس پایه دهم رشته تجربی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این 

ها، هش اصول اخالقی مرتبط از جمله: محرمانه بودن پرسشنامهپژو

کنندگان در پژوهش و اختیار نمرات و رضایت آگاهانه شرکت

خروج از تحقیق رعایت شد. ابزارهاي مورد استفاده جهت گردآوري 

 ها عبارت بودند از:داده

نامه توسط جاج، ارز، بونو و این پرسش: نامه خودارزیابیپرسش

ها به ماده است. برخی ماده 12( طراحی شد و شامل 2003تئورسن)

( بر 2003شود. جاج و همکاران )گذاري میصورت معکوس نمره

 64/0و روایی آن را  83/0اساس چهار پژوهش اعتبار این مقیاس را 

در  (1392نعمت طاوسی و اکبرزاده )و قابل قبول گزارش کردند. 

و  68/0ا روش همسانی درونی پژوهش خود اعتبار این مقیاس را ب

قهري  )نعمت طاووسی وگزارش کردند  89/0روش بازآزمایی 

. در مطالعه حاضر نیز اعتبار )روایی( و پایایی مقیاس (1396صارمی، 

 خودارزیابی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول و الفاي

 کرونباخ انجام شد. 

سوال است که  14نامه حاوي این پرسش نامه خودتنظیمی:پرسش

( طراحی شد و به وسیله 1995توسط بوفارد، بویسورت، ویز و لراچ )

نامه دو خرده مقیاس ( هنجاریابی شده است. این پرسش1380کدیور )

سنجد. پایایی خرده مقیاس راهبردهاي شناختی و فراشناختی را می

 گزارش شده است %68و خرده مقیاس فراشناختی  %70اختی شن

در پژوهش حاضر جهت بررسی روایی و  .(1394)نصري و بیاناتی، 

 .ی از تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم استفاده شدمیخودتنظپایایی 

این مقیاس که توسط پاتریک،  :مقیاس خودکارآمدی ریاضی 

ماده بود که  5ساخته شده،  داراي  1997هیکس و رایان در سال 

شان در انجام آموزان از شایستگیمنعکس کنندۀ ادراک دانش

جهت  (1395همکاران ) پور بیرگانی وعالیتکالیف ریاضی است. 

تعیین پایایی مقیاس خودکارآمدي از دو روش الفاي کرونباخ و 

تنصیف استفاده نموده و ضریب آلفاي کرونباخ و تنصیف به ترتیب 

گزارش کردند که حاکی از پایایی مطلوب و قابل قبول  74/0و  78/0

این مقیاس است. در پژوهش حاضر جهت بررسی اعتبار و پایایی 

ی از تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول و الفاي اضیآمدي رخودکار

 کرونباخ استفاده شد.

درس سنجش پیشرفت  به منظور آزمون پیشرفت درس ریاضی:

سوالی با توجه به ضریب دشواري  10آموزان، آزمون دانش ریاضی

 درسهاي سرگروهتوسط چند دبیر ریاضی طراحی و پس از تأیید 

 شد. در نظر گرفته استان یاضیر

 روش اجرا

ها و هاي پژوهش و هماهنگی با مدیران دبیرستانپس از انتخاب نمونه

هاي منتخب حاضر شده و عالوه بر توضیح دبیران ریاضی، در کالس

آموزان درخواست گردید تا با دقت الزم در مورد پژوهش، از دانش

چنین نمرات ریاضی آزمون ها را پاسخ دهند. همنامهسواالت پرسش

بت اول که به صورت تقریباً هماهنگ برگزار شده بود، دریافت نو

شد. مجدداً چند هفته بعد نیز نمونه سوالی که مورد تأیید دبیر انجمن 

آموزان توزیع گردید. ریاضی استان واقع شده بود، بین همان دانش

سپس با هماهنگی و همکاري برخی دبیران ریاضی اوراق تصحیح 

آموزان پیشنهاد داده شد تا براي ه به دانششد. الزم به ذکر است ک

ها بنویسند و هم نامهخود کدي را انتخاب کنند که هم روي پرسش

ها و تصحیح نامهروي ورقۀ امتحانی. پس از گردآوري پرسش

ها آغاز گردید. تجزیه و هاي آزمون ریاضی، استخراج دادهورقه

  و  SPSS 25اري افزارهاي آمها  با استفاده از نرم تحلیل داده

AMOS شد انجام. 

 

 هایافته

با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون روابط بین متغیرها آزمون شد. 

آمده است. در این بخش اعتبار واگراي  1نتایج همبستگی در جدول 

  .بررسی شده است 1نامه با روش فورنل و الرکرمتغیرها و پرسش
 

 

1. Furnell and Larcker 
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 . ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی و اعتبار واگرا1جدول 
 

 6 5 4 3 2 1 متغیرها

      67/0 . بعد شناختی1

     63/0 59/0** . بعد فراشناختی2

    66/0 68/0** 76/0**  . خودتنظیمی3

   67/0 37/0** 26/0** 58/0** . خودارزیابی4

  69/0 62/0**  26/0**  38/0** 35/0** . خودکارآمدی ریاضی5

 73/0 56/0**  39/0** 51/0**  43/0** 48/0** . پیشرفت درس ریاضی6
 

یرسون نشان داد که متغیر وابسته پیشرفت درس آزمون همبستگی پ

(. نتایج p<05/0دار دارد)ریاضی با همه متغیرهاي پژوهش رابطه معنا

نشان داد رابطه مثبتی بین پیشرفت درس ریاضی با متغیرهاي 

خودتنظیمی، خودارزیابی و خودکارآمدي ریاضی وجود دارد. 

رابطه با پیشرفت  تریندهد که قويها نشان میمقایسه شدت همبستگی

درس ریاضی به ترتیب مربوط به خودکارآمدي ریاضی با ضریب 

شود. نتایج نشان داد مشاهده می 51/0و خودتنظیمی با ضریب  56/0

متغیر مستقل خودارزیابی با همه متغیرهاي پژوهش رابطه دارد 

(05/0>p جهت تمامی روابط مثبت است. خودارزیابی رابطه مثبتی .)

میانجی خودتنظیمی و خودکارآمدي ریاضی دارد که  با دو متغیر

 است.  62/0و  37/0شدت ضرایب به ترتیب 

یابی مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تکنیک مدل آزمون مدل:

آزمون شد.  1معادالت ساختاري و با استفاده از نرم افزار ایموس

 دهد. هاي برازش مدل پژوهش را نشان میشاخص 2جدول 
 

 های برازش مدل پژوهش. شاخص2جدول 
 

 هاشاخص مقدار قابل قبول نتیجه تفسیر

 92/0 برازش قابل قبول
90/0 < 

 (90/0)بزرگتر از 
GFI 

 )شاخص نیکویی برازش(

 062/0 برازش قابل قبول
08/0< 

 (08/0)بزرگتر از 

RMSEA 

 )جذر بداورد واریانس خطاي تقریب(

 92/0 برازش قابل قبول
90/0 < 

 (90/0)بزرگتر از 
CFI 

 )شاخص برازش تطبیقی(

 87/0 برازش متوسط
90/0 < 

 (90/0)بزرگتر از 

NFI 

 )شاخص برازش نرم شده(

 88/0 برازش متوسط
90/0 < 

 (90/0)بزرگتر از 
IFI 

 )شاخص برازش افزایشی(

 53/0 برازش قابل قبول
50/0 < 

 (50/0)بزرگتر از 
AGFI 

 )شاخص برازندگی تعدیل شده(

 68/0 زش قابل قبولبرا
50/0 < 

 (50/0)بزرگتر از 

PGFI 

 )شاخص نیکویی برازش مقتصد(

 97/1 برازش قابل قبول
 1≤شاخص  ≤ 5

 (5تا  1)بین 
/df  Chi-Square 

 )نسبت کاي اسکوئر بر درجه آزادي(
 

شود این است پس از تخمین پارامترهاي مدل، سوالی که مطرح می

هاي مربوطه سازگاري دارد. با ادهکه تا چه حد مدل موردنظر با د

توان استنباط کرد که می هاي برازشارزیابی تمامی شاخص

هاي برازش به دست آمده در مجموع نشان از برازش مناسب شاخص

توان برازش مدل را نسبتا قابل قبول دانست. ها با مدل دارد و میداده

مقدار  هاي برازش مقدار مطلوبی دارند یا نزدیک بهتمام شاخص

 (.2مطلوب هستند)شکل 
 
 

 

1 Amos 
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 شده . مدل تجربی پژوهش در حالت ضرایب مسیر استاندارد2شکل 
 

سازي معادالت نتایج آزمون مدل نتایج آزمون مدل ساختاری:

رابطه یا مسیر در مدل پژوهش  5نشان داد هر  3در جدول ساختاري 

 (.p<05/0شده است ) تأیید

 تأثیرسازي معادالت ساختاري نشان داد: نتایج آزمون مدل

شود. جهت رابطه می تأییدی اضیدرس ر شرفتیبر پ یابیخودارز

خودتنظیمی بر پیشرفت  تأثیراست.  42/0مثبت و شدت رابطه برابر با 

جهت رابطه مثبت و شدت رابطه برابر با  ه،دش تأییددرس ریاضی نیز 

ی نیز اضیدرس ر شرفتیبر پ یاضیخودکارآمدي ر تأثیراست.  40/0

-هماست.  50/0دت رابطه برابر با جهت رابطه مثبت و ششده،  تأیید

خودکارآمدي بر پیشرفت درس ریاضی  تأثیرنتایج نشان داد چنین 

 .خودتنظیمی است تأثیربیشتر از 

 

 سازی معادالت ساختاری )جدول ضرایب(. نتایج آزمون مدل3جدول 
 

 

خودتنظیمی و خودکارآمدي با استفاده از روش آزمون  گريمیانجی

کامل آزمون شد. استنباط آماري بر اساس نتایج  گريمیانجیمدل 

اثرات مستقیم و غیرمستقیم مدل پژوهش مورد سازي انجام شده و مدل

  آمده است. 4. نتایج در جدولرفتگارزیابی قرار 
 

 خودتنظیمی و خودکارآمدی گریمیانجی. نتایج آزمون 4جدول 
 

 نتیجه pمقدار  استاندارد شده ضریب نوع رابطه میانجی مستقل

ی
یاب

رز
دا

خو
 

می
ظی

دتن
خو

 

 p< 05/0 42/0 مستقیم خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی تأثیر

جی
میان

ي
گر

 

ئی
جز

 p< 05/0 20/0 غیرمستقیم خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی تأثیر 

ي 
مد

رآ
کا

ود
خ

ضی
ریا

 

 p< 05/0 42/0 مستقیم خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی تأثیر

جی
میان

ي
گر

 

ئی
جز

 p< 05/0 37/0 غیرمستقیم خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی تأثیر 

و  خودتنظیمی گريمیانجیدهد که نقش نتایج نشان می

و پیشرفت درس ریاضی در رابطه بین خودارزیابی  خودکارآمدي

دهد که خودارزیابی هم اثر (. نتایج نشان میp<05/0)شودمی تأیید

خودتنظیمی و خودکارآمدي  گريمیانجیمستقیم )با مستقیم و هم غیر

چنین نتایج حاکی از آن همریاضی( بر پیشرفت درس ریاضی دارد. 

است که خودکارآمدي ریاضی بیش از خودتنظیمی بر پیشرفت درس 

.رددا تأثیرریاضی 

 

 

 
 

.62-70(، 2) 11. شناسی مدرسه و آموزشگاهفصلنامه روان ....آموزاندانش ریاضی درس پیشرفت بر خودارزیابی تأثیر یابیمدل(. 1401. )همکاران و اعظم زارع

 نتیجه pمقدار  tمقدار  استاندارد شده ضریب تأثیرنوع 

 تأیید < 001/0 57/6 42/0 خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی تأثیر

 تأیید < 001/0 21/6 40/0 خودتنظیمی بر پیشرفت درس ریاضی تأثیر

 تأیید < 001/0 44/8 50/0 خودکارآمدي ریاضی بر پیشرفت درس ریاضی تأثیر

2. شماره 11. دوره 1140 تابستان    
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 گیریبحث و نتیجه

 پیشرفت بر خودارزیابی تأثیر یابیهدف پژوهش حاضر بررسی  مدل

 گريمیانجی متوسطه با دوم دوره آموزاندانش ریاضی درس

دست ریاضی بود. با توجه به نتایج به خودکارآمدي و خودتنظیمی

 و خودتنظیمی گريبا میانجی آمده می توان گفت که خودارزیابی

تأثیر دارد. این یافته  ریاضی درس پیشرفت ریاضی بر آمديخودکار

گرشاسپی و همکاران و  (2018پاپان تیمان و دارا )با نتایج پژوهش 

 را ین که خودارزیابی، خودتنظیمیمطابقت دارد. مبنی بر ا (1398)

 آموزان را ازداده و با افزایش خودکارآمدي، آگاهی دانش توسعه

دهد و در نتیجه عملکرد بهتري در خصوص می شان افزایشتوانایی

چنین تحصیل و به ویژه درس ریاضی خواهند داشت، همسو است. هم

اضی تأثیر هاي پژوهش نشان داد خودتنظیمی بر پیشرفت درس رییافته

، (2019الورنس و سایلیال )هاي تحقیق مثبتی دارد. این یافته با یافته

برزگر بفرویی، هاشمی و زارعی  و (2018فاوزي و ویدجاجانتی )

آموزانی که به منظور ها نشان داد دانشراستا است. یافتههم  (1398)

موفقیت در یادگیري درس ریاضی مهارت خودتنظیمی را کسب 

ت بهتري برخوردار خواهند بود. برند از پیشرفر مینموده و به کا

هاي پژوهش حاضر حاکی از آن است که ارتباط معنادار عالوه یافتهبه

و مثبتی بین خودکارآمدي با عملکرد و پیشرفت تحصیلی و درس 

دي زینوویک و هاي پژوهشی ریاضی وجود دارد. این یافته با یافته

همسو است. این  (1397زاده و همکاران )عربو  (2019همکاران )

ها این توانایی آموزان به آنیافته نشان داد خودکارآمدي باالي دانش

، اعتماد به نفس شان توانمند باشندتوانند در درسکند که میرا القا می

و عزت نفس بیشتري داشته باشند و بدون ترس و اضطراب، به 

هاي آموزشی خود بپردازند، این امر موجب یادگیري بهتر و فعالیت

هاي حاصل شود. بر اساس یافتههایشان میموفقیت بیشتري در درس

توان نتیجه گرفت با آموزش راهبرد خودارزیابی و از این پژوهش می

توان گامی مؤثر و اي خودتنظیمی و خودکارآمدي، میهمهارت

آموزان دوره متوسطه اثربخش براي پیشرفت درس ریاضی دانش

برداشت و تأثیر بیشتر خودکارآمدي بر درس ریاضی مؤید آن است 

ریزي  است. بنابراین، الزم تر از برنامهکه اعتماد به توانایی خود، مهم

آموزان با ر توجه شود تا دانشاست به آموزش این سه مهارت بیشت

ریزي بهتري براي یادگیري درس ریاضی ها بتوانند برنامهیادگیري آن

 . داشته باشند
 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 شرکت اصول اخالقی تماماً در این پژوهش رعایت شده است. همه

ها اجازه داشتند هر زمان آن. بودند پژوهش روند جریان در کنندگان

عات ایشوووان که مایل بودند از پژوهش خارج شووووند. همچنین اطال

 .محرمانه نگه داشته شد
 

 مالی حامی
 

مین مالی در أهاي تگونه کمک مالی از سازماناین پژوهش هیچ

 .هاي عمومی، تجاري یا غیر انتفاعی دریافت نکرده استبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

هاي پژوهش طراحی، اجرا و نگارش همه بخشتمام نویسندگان در 

 .حاضر مشارکت داشتند
 

 منافع تعارض
 

 .بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد
 

 منابع
(. 1398)ی، ا.، و زارعی محمودآبادي، ح. هاشم.، برزگر بفرویی، ک

اثربخشی آموزش راهبردهاي خودتنظیمی در یادگیري بر 

 ،سی مدرسهشناروانمجله آموزان دبیرستانی. هاي دانشهیجان

8(1 ،)26-42.  http://jsp.uma.ac.ir/article_794.html      

(. اثربخشی بازي درمانی بر 1397)، م. ح.، زارع، ا.، و محمدي حیدري،

آموزان مسئله دانشارتقا یادگیري مفاهیم ریاضی و توانایی حل 

(، 3)7 ،هاي  یادگیريناتوانایی مجله با ناتوانی یادگیري ریاضی.

57-76.                  10.22098/jld.2018.627] [Doi: 

(. بررسی 1395) .، صداقت، ف.، و سحاقی، ح. ی پور بیرگانی، سعال

رابطه خودکارآمدي تحصیلی و هوش معنوي با بهزیستی 

هاي پیشرفتمجله شاپور شیراز. ختی دانشجویان جنديشناروان

 .21-14(، 1)1نوین در علوم رفتاري، 
 https://ijndibs.com/article-1-25-fa.html 

(. بررسی رابطه 1397)کاووسیان، ج.، و کریمی، ک. عرب زاده، م.، 

خودکارآمدي و امیدواري با پیشرفت تحصیلی در 

 . 150-137(، 4)7سی، شناروانرویش مجله آموزان. دانش

https://frooyesh.ir/article-1-336-fa.html 

(. علوم تربیتی: ماهیت و قلمرو آن. چاپ نهم. تهران: 1395)کاردان، ع. 

 ها.سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 یادگیري تأثیر .(1398)ی، م. و عارف فتحی واجارگاه، ک.،ا.،  گرشاسبی،

 در خود انگیزش بر خودارزیابی همیار دبیر و مشارکتی

مجله دبیرستان با رویکرد مدل جسیکاو.  سوم آموزاندانش
 . 68-45(، 1)10، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

http://jedu.marvdasht.iau.ir/article_3458.html  
 

 

.62-70(، 2) 11. شناسی مدرسه و آموزشگاهفصلنامه روان ....آموزاندانش ریاضی درس پیشرفت بر خودارزیابی تأثیر یابیمدل(. 1401. )همکاران و اعظم زارع

2. شماره 11. دوره 1140 تابستان  فصلنامه پژوهشی 

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان

https://eric.ed.gov/?id=EJ1201389
http://jedu.marvdasht.iau.ir/article_3458.html
http://jedu.marvdasht.iau.ir/article_3458.html
http://jedu.marvdasht.iau.ir/article_3458.html
http://zenithresearch.org.in/images/stories/pdf/2019/ZIJMR/29_ZIJMR_VOL9_ISSUE_1_JANUARY_2019.pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1097/1/012139
http://jsp.uma.ac.ir/article_794.html
file:///C:/Users/user/Downloads/10.22098/jld.2018.627https:/www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx%3fid=513818
file:///C:/Users/user/Downloads/10.22098/jld.2018.627https:/www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx%3fid=513818
https://ijndibs.com/article-1-25-fa.html
https://frooyesh.ir/article-1-336-fa.html
http://jedu.marvdasht.iau.ir/article_3458.html
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
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هاي یابی روابط ساختاري کسب(. مدل1394)نصري، ص.، و بیاناتی، م. 

تنظیم تحصیلی در انگیزشی، خودکارآمدي با خود

 .31-13(، 5) 1 ،پژوهش در آموزش مجله آموزان.دانش
https://journals.sru.ac.ir/article_452_872b0e36484abde7

da3ff771dbe3d334.pdf 

 هايارزشیابی هسته(. 1396)ز.  صارمی، قهري و م.، طاووسی، نعمت

-مقابله هايسبک ايواسطه نقش تحصیلی، فرسودگی و خود

  .101-81(، 38)11، آموزشی نظام در پژوهشمجله . اي
http://www.jiera.ir/article_59729.html 
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