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 چکیده
 زانآمودانش یلیعملکرد تحصبا  آنتعیین رابطه شناخت میزان اضطراب ریاضی و پژوهش حاضر با هدف 

همبستگی و  ظر روش،نانجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، توصیفی و از شم ش پایه

بق با بود. مطا 1400-01در سال تحصیلی  ساریشهرستان  پایه ششمآموزان جامعه آماری، شامل کلیه دانش

گیری، هابزار انداز ب شدند.انتخادر دسترس گیری نفر به روش نمونه 96، (2007) و همکاران یکفرمول تاباچن

با بود.  (1999ور )فام و تیل( و عملکرد تحصیلی 1990اضطراب ریاضی چیو و هنری ) های استانداردپرسشنامه

ن اضطراب ریاضی میزاها نشان داد ، یافته=05/0داری و در سطح معنی 23SPSSنرم افزار  گیری ازبهره

ط ز حد متوسم باالتر اپایه شش آموزاندانشعملکرد تحصیلی و میزان پایه ششم کمتر از حد متوسط  آموزاندانش

طراب حل ریاضی، اض اضطراب ریاضی و ابعاد آن )اضطراب یادگیریداری بین رابطه منفی معنیچنین، . هماست

 وجودششم  زان پایهآمودانشعملکرد تحصیلی مسأله ریاضی، اضطراب معلم ریاضی و اضطراب ارزیابی ریاضی( و 

ایش ش جهت افززش و پرورها و مدارس، معلمان و متولیان آموها، آموزشگاهبنابراین، والدین و خانواده. اردد

یاضی ضطراب راقدامات الزم جهت کاهش میزان ا ،آموزان پایه ششم در درس ریاضیعملکرد تحصیلی دانش

  سازی و بر حسن اجرای آن تاکید نمایند.پیاده ، طراحی،آموزاندانش

 .پایه ششم، عملکرد تحصیلی، اضطراب ریاضی واژگان کلیدی:                              
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 مقدمه

های مختلف نیاز بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که ریاضی، جریان طبیعی تفکر بشری است. تقریبا همه افراد با توجیه

کند، این بدان معناست ات یک فرد، سطح دقت تصمیمات فرد را تعیین میروزافزونی به یادگیری ریاضی دارند. عمق دانش ریاضی

خصوص در عصر اطالعات باشد. تواند به خوبی در جامعه عمل کند که دارای دانش خوبی از ریاضیات بهکه یک فرد زمانی می

است که بر سر راه یادگیری بدیهی است که آموزش مناسب و بهبود عملکرد تحصیلی در درس ریاضی مستلزم شناسایی مشکالتی 

 از ناشی عوارض علت به بشردر زیست بوم جدید، (. از سویی، 1398آموزان در این درس وجود دارد )جاللی و همکاران، دانش

 است. وجود بوده روانی اضطراب گرداب در شدن غرق مستعد بسیار ،های اطالعاتی و ارتباطیو رشد سریع فناوری شدنصنعتی

 ،اجتماعی و خانوادگی روابط زمینه مشکالتی در وری،بهره انگیزه و کاهش ،محدودیت یأس، درماندگی، برای عاملی ،اختالل این

 به منجر تواندمی اضطراب احساس بر این، عالوه (.1392)جهانیان نجف آبادی و همکاران،  کندمی ایجاد مرگ حتی تحصیالت و

 دادن دست از و تنفس در اشکال عصبی، معده کف دست، عرق کنار آمدن، ناتوانی خجالت، اضطراب، تنش، ناتوانی، وحشت،

 را او و شودمیفرد  در ناسازگاری و شکست ایجاد موجبچنین، ، هماضطراب (.1990، 1استپلمن و باشد )پوسامینتیر تمرکز توانایی

 روبرو آمدیکاهش کار با اضطراب زایشاف پی در فردحقیقت،  در سازد. هایش محرومتوانمندی و امکانات از ایعمده بخش از

 هایتوانایی مورد و در گرددمی ناراحتی دچار خود استعداد و آمدیکار به نسبت که فرد موقعیتی امتحان، اضطراب نظیر گردد،می

 نظیر زاییتنش منبع به پاسخ در که است هیجانی منفی واکنش نوعی آزمون نیز اضطراب واقع، شود. درمی تردید دچار خود

 جمله از ریاضی درسدر این میان، (. 1392همکاران،  شود )جهانیان نجف آبادی ومی ایجاد رقابتی موقعیت یا و )امتحان( آزمون

 این شاید هست. و بوده برخوردار اهمیت باالیی از آنها والدین و آموزاندانش برای همواره در آن مناسب عملکرد که است دروسی

 مطرح بوده بشری تمدن و تاریخ در روزمره، امور در مستعمل و پایه علمی عنوانبه ریاضیات که چرا دارد، یای تاریخجنبه اهمیت

 برخوردار اهمیت اساسی از یادگیری فرآیند با ارتباط در آنچه (.1392؛ به نقل از ترابی و همکاران، 2000، 2است )فانگ و همکاران

 که داشت آید. باید اذعان حاصل هادستاورد بهترین که ای استگونه به یادگیری یتموقع و گیرندهشرایط یاد آوردن فراهم است

واقع،  انکار است. در قابل فنی غیر و صنعتی تحوالت حتی سیر و علوم توسط اندیشه در تاریخ ریاضیات ایپایه نقش و اهمیت

 که این با (.2010، 3اکگیو و است )اردن مدرن وامعج در زندگی روزمره تداوم در اساسی بسیار فردی هایمهارت از یکی ریاضیات

 بسیاری رسد، با این حال،می نظر به ضروری و حتمی امری علوم انسانی حتی و اجتماعی علوم در تجارت، ریاضیات به نیاز امروزه

 عبارتی به دهند،می حد نشان زا کمتر را شانواقعی هایها و تواناییقابلیت یا کنندمی اجتناب ریاضیات آزمون از آموزاندانش از

 رویارویی هنگام به که شودمی گفته روانی وضعیتی اضطراب ریاضی، به(. 1382هستند )ابوالقاسمی،  4دارای اضطراب ریاضی دیگر،

ه افراد ب در ریاضی رفتار یا سنجش و آن مسائل حل در چه و ریاضی یادگیری و آموزش در موقعیت چه ریاضی با محتوای

 در و تنیدگی تحمیلی، افکار فکری، نابسامانی و زیاد، اختالل نگرانی با توام معموال وضعیت این آید.می آموزان پدیدنشخصوص دا

 هایفرصت ها نفرمیلیون تاکنون که است (، گزارش داده1993) 5توبیاس (.2009)علم الهدایی،  باشدمی نتیجه ایست تفکر

 در آنان اند.داشته هراس زمینه در این خود ضعیف کارکرد و از ریاضی که انددست داده از سبب این به را خود شغلی و تحصیلی

 تداخل حفظ شده است. نیز زندگی بعدی هایسال در آن اند که خاطرهداشته ریاضی یادگیری با منفی تجاربی دوران مدرسه

منجر شده است.  ریاضی فهم در نقصان به اند،هزمینه ریاضی داشت در آنان که اطالعاتی تجارب با این از حاصل منفی عواطف
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به عنوان یک اصطالح جدید برای توصیف دشواری نگرش  1توسط درگر و آیکن 1975بار در سال  نخستین ریاضی اضطراب

 برای مشکلی به عنوان ریاضی (. اضطراب1392معرفی شد )ترابی و همکاران،  و درس ریاضی آموزان در رابطه با ریاضیاتدانش

 تکالیف خواهدمی آموزدانش که زمانی در ناراحتی حالت یک عنوان به ریاضی است. اضطراب مطرح آموزاندانش از سیاریب

 ایجاد موانعی به ریاضیات از ترس (. 2010، 3رمیزیتا و ؛ به نقل از محامد1978، 2آید )سمنمی پدید دهد، انجام را ریاضیاتش

 یک نگرش آموزانش، دمبنا این بر سازد.می دشوار بسیار آینده در ریاضیات را در پیشرفت که انجامدمی ذهنی و هیجانی

 بخشکام پیشگویی و معیوب چرخه یک به شرایط این کند. عمل بد ریاضی در موقعیت دارد انتظار و برگزیده را تقدیرگرایانه

 از برخی(. 2007، 4)باننستتر گیردمی قرارعملکرد در درس ریاضی تحت تأثیر اضطراب ریاضی  ،به این صورت .شودمی تبدیل

 و تفکر خالق از برخورداری امروز، پیشرفته و پیچیده جهان در زندگی الزمه که معتقدند آموزش ریاضی، حیطه در صاحبنظران

 نقش به توجه با کند. کمک تفکر این و رشد گیریشکل به تواندمی ریاضی دانش موثر فراگیری و است مولد و پویا اندیشه

 است تحصیلی، ضروری مختلف هایدوره در مفاهیم این کارآمدتر و مفید آموزش به توجه و لزوم بشر زندگی در ریاضیات اساسی

 این در گیرد. قرار توجه مورد آن هایضعف و هاقوت ،چنینهم درس، این با مرتبط معلومات و مطالب انتقاله شیو و کیفیت که

 اشاره کرد. مرتبط متغیر دسته دو به توانمی ریاضیات درس در آموزاندانش تحصیلی افت رتبط بام عوامل شناسایی برای راستا،

 این از آموزاندانش ادراك چگونگی و ریاضیات به والدین نگرش آنها است. نگرش ویژه به و والدین با مرتبط عوامل اول دسته

 فردی عوامل دوم (. دسته1991، 5گرااینسکی و ست )استیپکا ریاضیات درس بر عملکرد تاثیرگذار متغیرهای از یکی نگرش،

 از مواقع، ایپاره در اضطراب ف،اوصابا این  (.2007، 6)هویهوا و انگیزش نفسبهاعتماد اضطراب، جمله از ،است آموزدانش با مرتبط

 تا انگیزدمی بر را وی یا آ و آوردمی مفراه را هاآن بر سلطه و هاموقعیت امکان تجسم کند،می ایجاد فرد در خالقیت و سازندگی

 شکل در اما شود. مواجه وظیفه اجتماعی یک پذیرفتن یا امتحان یک برای شدنآماده مهمی مانند مسئولیت با جدی طوربه

 امکاناتش از ایعمده بخش از را فرد که شودمی تلقی ایگسترده استیصال و نایافتگی سازش منزله شکست، به آن مرضی

 مواجه اشکال با را آن با مثبت، مرتبط عوامل و ریاضیات تحصیل روند تواندمی که عواملی از کند. بر این اساس، یکیمی وممحر

غالمعلی لواسانی و ؛ به نقل از 1989) 7اسکمپ(. 1392؛ به نقل از ترابی و همکاران، 2005است )بیابانگرد،  ریاضی اضطراب کند،

هراسی های تنیدگی، اضطراب، اطمینان، ایمنی و بیمقوله به را افراد کفایت کارآیی و در وثرم هایهیجان (،1390همکاران، 

 در را ایویژه میان اضطراب و تنیدگی، جایگاه و در این گذار هستندتاثیر به هدف ها نیل در هااین همه است. کرده بندیتقسیم

 (.1390است )غالمعلی لواسانی و همکاران،  اختصاص داده به خود دانشگاهی و حتی ایمدرسه ریاضیات یادگیری و آموزش امر

 دهد و افزایش ذهن به را نامربوط افکار هجوم و پرتیمیزان حواس تواندمی ویژه طور به ریاضی اضطراب و کلی به طور اضطراب

 ریاضی هایو مقوله هاپدیده از ادافر ادراکات تحریف موجب اطالعات، فرآیندهای پردازش و ذهنی ساختارهای در اختالل ایجاد با

 در اختالل و ذهن به نامربوط افکار هجوم و پرتیحواس افسردگی، ناامیدی، با این وصف، (.2006، 8)اشکرافت و کراوس شود

استدالل،  توانایی توقف گوناگون، هایبا موقعیت مقابله در اشخاص موثر و مفید رفتار اطالعات، کاهش فرآیندهای پردازش

(. از 1390ریاضی است )غالمعلی لواسانی و همکاران،  اضطراب پیامدهای ازو غیره،  رشته انتخاب در تاثیر ریاضی، از ناباجت
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های پژوهش است. بوده آن به وابسته هایحوزه و اخیر، اضطراب دهه چند در پژوهش قلمروهای ترینگسترده از همین رو، یکی

عملکرد افراد، گواه نیرومندی بر این واقعیت است که اضطراب،  و متحان و اضطراب ریاضی، اضطراب اانجام گرفته درباره اضطراب

از جمله های گوناگون موثر اشخاص در مقابله با واقعیت افسردگی و به طورکلی فشارهای روانی موجب کاهش رفتار مفید و

(. 1998، 1باشند )دری و واتکینز های فکری بیشتریهنگامی که تکالیف خواسته شده دارای گام ،شود، به ویژهمیتحصیلی و درسی 

 اطمینان با ریاضی اضطراب ،چنینهم (.2003، 2است )گری و کاترینا همراه ریاضیات درسی در پیشرفت بهبود با اضطراب کاهش

 شده بیشتر ن اضطرابای شوند،می ترپیچیده آموزدانش پیش روی مسائل زمانی که دارد. منفی ولی نیرومند ارتباطی بسیار ریاضی

نشان داد میان ( 1392پژوهش ترابی و همکاران ) (.1996، 3گردد )اشکرافت و فاستمی ترمحتمل ریاضی در ترضعیف عملکرد و

اضطراب ریاضی و یادگیری ریاضی رابطه منفی  بین ،داری وجود ندارد. اماآموزان دختر و پسر در اضطراب ریاضی تفاوت معنیدانش

)اضطراب یادگیری ریاضی، اضطراب حل مسأله ریاضی،  ریاضی های اضطراباز بین مولفه چنین،وجود دارد. همداری معنی

کند. در میبینی ، تنها اضطراب یادگیری ریاضی عملکرد درس ریاضی را پیشاضطراب معلم ریاضی و اضطراب ارزیابی ریاضی(

 ، خودکارآمدی تحصیلی و هیجانی به)عزت نفس( یرهای حرمت خود(، نشان داده شد که متغ1391پژوهش آقاجانی و همکاران )

 شاملاز سویی، نشان داده شد که اضطراب ریاضی  .باشندمیآموزان کننده اضطراب ریاضی در دانشبینیترین پیشترتیب قوی

 ریختگی روانیهمبه و وانینات پریشانی، امیدی،نا ،و استرس تنش مانند رفتاری خاص تظاهرات با ترس و نگرانی نداشتن، دوست

 پیشرفتچنین، نشان داده شد که هم (.1972، 4سویین و باشد )ریچاردسون می ریاضی مربوط به کارهای به زدن دست هنگام در

 از انگیزشی به عوامل بلکه پذیردتأثیر می اطالعات و فرآیندهای پردازش دانش ساختارهای از تنها ریاضی نه درس در تحصیلی

( نیز نشان 1390فیروزی و همکاران ) پژوهش (.1995، 5شود )بسانتمربوط می نیز هااضطراب و هاها، ارزشنگرش ورها،با جمله

داری وجود دارد، ولی آموزان با اضطراب امتحان باال و پایین در کارکردهای اجرایی استدالل و حافظه فعال تفاوت معناداد بین دانش

 در افراد همهکه آنچه اهمیت دارد، این ریزی بین دو گروه تفاوت معناداری به دست نیامد.و برنامهدر کارکرد اجرایی سازماندهی 

 باشد. کاهتوان موارد در برخی و بخشتوان تواندمی که کنندمی تجربه راناخوشایند  تنش و این احساس زندگی هایی ازدوره

 ،ریزی نمایدو برنامه آن بیاندیشد مورد در و کند فعالیت خود فاهدا راستای در تا سازدوادار می را آموزدانشبخش، توان اضطراب

سازد )جهانیان می محدودبه مسائل گوناگون  را وی توجه دارد وهدف باز می انجام از راآموز دانش کاه،توان اضطراب در مقابل،

در مدارس خصوصا دوره ابتدایی، نقش ابزاری خود را مروزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ا از سویی، (.1392آبادی و همکاران، نجف

د تنها زمانی ملزم به مطالعه و پژوهش هستند که بخواهند نکنآموزان تصور میای که دانشگونهتا حد زیادی از دست داده است، به

 لی دچار تشویش و اضطرابآموزان را در تمام مقاطع تحصیدانشمعموال امتحان دهند. آن چه مهم است، کیفیت ارزشیابی است که 

کند. با توجه به روی کار آمدن روش توصیفی در دوره ابتدایی، اضطراب امتحان و باالخص اضطراب ریاضی ممکن است می

آموزان عملکرد دانش ریاضی بر جایی که اضطراب آموزان را با خطراتی مواجه کند. از آنکارآمدی، سالمت جسمی و روانی دانش

هایی گذار است و ممکن است یادگیری درس ریاضی را برای آنان با دشواریتاثیر ، خصوصا عملکرد تحصیلی آنانهازمینه همه در

 چنین،هم گذارد.فعال می حافظه بر منفی اثر و است تحصیلی افت در مهم عوامل از ریاضی که اضطرابطوریههمراه سازد، ب

این پژوهش درصدد  ،رگذار باشدثت تحصیلی، شغلی و خانوادگی آنان اکه ممکن است در سرنوش شده ریاضیات از پرهیز موجب

 ؟رابطه داردپایه ششم در درس ریاضی  آموزاندانشعملکرد تحصیلی است به این سوال اصلی پاسخ دهد که آیا اضطراب ریاضی با 

                                                      
1. Drew & Watkins 
2. Gary & Katrina 
3. Faust 
4. Richardson & Suinn 
5. Bassant 



 

 29/ششم  یهآموزان پادانش یلیباط آن با عملکرد تحصو ارت یاضیاضطراب ر  

 

 روش

جایی که در آن فی است و از آنهای توصیها از نوع پژوهشآوری دادهپژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر گرد

آزمایشی و از گیرد، طرح پژوهش از نوع غیر( از جانب پژوهشگر صورت نمیاضطراب ریاضیبین )گونه دستکاری در متغیر پیشهیچ

شود. جامعه آماری این باشد. مقدار همبستگی یا رابطه از طریق توزیع نمرات متغیرها تعیین مینظر روش تحقیق، همبستگی می

بر  است. 1400-01آموزش و پرورش شهرستان ساری در سال تحصیلی  2و  1پایه ششم نواحی آموزان پژوهش شامل کلیه دانش

استفاده شد که در  m8 + 50  ≥ N( به صورت 2007) 1اساس برآورد حجم نمونه از فرمول پیشنهادی تاباچنیک، فیدل و اولمن

متغیر  5نفر. چرا که در این پژوهش  90است. بنابراین، حجم نمونه برابر است با تعداد متغیرهای مستقل  M حجم نمونه و N آن،

مستقل وجود دارند. با این وصف، برای اطمینان از مناسب و کافی بودن حجم نمونه، چون ممکن است تعدادی از بین یا پیش

 105درصد افت نمونه(، تعداد نمونه برابر  15پاسخگویان به طور کامل به همه پرسش های مندرج در پرسشنامه ها پاسخ ندهند )

از دو گیری متغیرها نیز پرسشنامه مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت اندازه 96. اما در نهایت، شدنفر در نظر گرفته 

 ساخته( به شرح زیر استفاده شده است:پرسشنامه استاندارد )پیش

این استفاده شده است. (، 1990پرسشنامه چیو و هنری )از اضطراب ریاضی ش : به منظور سنجاضطراب ریاضیپرسشنامه 

های های مرتبط با درس ریاضی را در حوزهباشد که فعالیتعبارت کوتاه در مقیاس پنج قسمتی لیکرت می 22مقیاس شامل 

-16های معلم ریاضی )گویه (، اضطراب7-12های (، اضطراب حل مسأله ریاضی )گویه1-6های اضطراب یادگیری ریاضی )گویه

  88کند. حداقل نمره در این مقیاس صفر و حداکثر نمره ممکن گیری می( اندازه17-22های ( و اضطراب ارزیابی ریاضی )گویه13

و گزینه بسیار زیاد برابر  3، گزینه زیاد برابر 2، گزینه متوسط برابر 1می باشد. بر این اساس گزینه اصالً برابر صفر، گزینه کم برابر 

رهای مختلفی محاسبه شده است. این مقیاس، همبستگی مثبت برای سنجش روایی این مقیاس، همبستگی آن را با ابزا. است 4

(، برای برآورد پایایی 2006) 2چنین، حسنی(. هم1392( با مقیاس اضطراب امتحان ساراسون دارد )ترابی و همکاران، 71/0باالیی )

و پایایی هر یک از  84/0ابر با کل و زیر مقیاس های این مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده کرد. بر این اساس پایایی کل بر

مولفه های اضطراب یادگیری ریاضی، اضطراب حل مسأله ریاضی، اضطراب معلم ریاضی و اضطراب ارزیابی ریاضی به ترتیب برابر 

 .به دست آورد 75/0و  58/0، 57/0، 62/0

( در حوزه عملکرد 1999لور ): ابزار سنجش عملکرد تحصیلی اقتباسی از پژوهش های فام و تیپرسشنامه عملکرد تحصیلی

حوزه  5سئوال،  48(. آزمون عملکرد تحصیلی قادر است با 1383تحصیلی است که برای جامعه ایران اعتباریابی شده است )درتاج، 

مربوط به عملکرد تحصیلی به شرح عامل خود کارآمدی، تأثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش را اندازه 

سنج لیکرت است، به ای و طیف نگرشگذاری مقیاس عملکرد تحصیلی بر اساس مقیاس اندازه گیری فاصلهنمرهری نماید. گی

امتیاز، تا حدی  1امتیاز، کم  0دارد. آزمودنی برای انتخاب گزینه هیچ  4تا  0طوری که در پاسخ به هر سوال، هر گزینه امتیازی از 

به صورت  33و  26، 23، 8امتیاز، کسب می نماید. در حالی که نمره دهی به گزینه های  4زیاد  امتیاز و خیلی 3امتیاز، زیاد  2

 1امتیاز، زیاد  2امتیاز، تا حدی  3امتیاز، کم  4معکوس است. یعنی در پاسخ به این سوال ها، آزمودنی برای انتخاب گزینه هیچ 

( برای محاسبه 1383امتیازی تعلق نمی گیرد. درتاج ) 7ه سوال شماره امتیاز، کسب می نماید. از سویی، ب 0امتیاز و خیلی زیاد 

روایی از دو روش روایی محتوایی و روایی سازه استفاده نمود. جهت تایید روایی محتوا، از جدول محتوا و هدف و همچنین نظر 

عاملی تاییدی استفاده کرد که نتایج استادان متخصص در این حوزه استفاده نمود. جهت ارزیابی روایی سازه نیز از روش تحلیل 

                                                      
1. Tabachnick, Fidell & Ullman 
2. Husni 
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موید وجود پنج عامل مورد نظر سازندگان یعنی خود کارآمدی، تأثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش بود. در 

لفای کرونباخ، حقیقت، نتایج تحلیل عاملی، روایی سازه آزمون را تأیید کردند. جهت تعیین مقدار پایایی از طریق محاسبه ضریب آ

میزان پایایی این پرسشنامه برای هر یک از مولفه های خود کارآمدی، تأثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش 

 (.1383است )درتاج،  74/0و  73/0، 64/0، 73/0، 93/0، 92/0گویه( به ترتیب برابر  48و کل پرسشنامه )

 95در سطح اطمینان و  PSSS 32های آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق نرم افزار روشها از برای تجزیه و تحلیل داده

ر های آماز شاخصو متغیرهای پژوهش اپاسخگویان شناختی های جمعیتتوصیف ویژگی جهتاستفاده شد. ( α=05/0درصد )

 نیز امعه آماریمونه به جناصل از حت تعمیم اطالعات جه .استفاده شداستاندارد توصیفی فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف 

 از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

 

 هایافته

 مورد کثریتااد که جنسیت شناختی نشان دهای جمعیتویژگی، (فراوانی و درصد فراوانی)توصیفی آمار های بر اساس شاخص

 درصد( است. 70نفر معادل  67) دختر، مطالعه

اندارد( نحراف استامیانگین و نقطه برش )میانگین نظری(، های مرکزی و پراکندگی )کمینه، بیشینه، ، شاخص1جدول 

ریاضی و  اب معلماضطراب یادگیری ریاضی، اضطراب حل مسأله ریاضی، اضطری و ابعاد آن شامل اضطراب ریاضمتغیرهای 

 .ددهشان مین ایه ششمپ آموزانرا در دانش مالك()متغیر  عملکرد تحصیلیو  بین()متغیرهای پیش اضطراب ارزیابی ریاضی

 
 عملکرد تحصیلیو اضطراب ریاضی و ابعاد آن متغیرهای های مرکزی و پراکندگی : شاخص1جدول 

بیشین کمینه تعداد متغیرها

 ه

نقطه 

 برش

انحراف  میانگین

 16/1 91/1 2 4 0 96 اضطراب یادگیری ریاضی استاندارد

 08/1 54/1 2 4 0 96 اضطراب حل مسأله ریاضی

 70/1 47/1 2 4 0 96 اضطراب معلم ریاضی

 15/1 82/1 2 4 0 96 اضطراب ارزیابی ریاضی

 78/0 69/1 2 4 0 96 اضطراب ریاضی

 45/0 39/3 2 4 50/2 96 عملکرد تحصیلی

، میانگین 91/1بر با برا ، میانگین اضطراب یادگیری ریاضی69/1آموزان میانگین اضطراب ریاضی دانش نشان داد، 1جدول 

ضطراب ارزیابی ریاضی برابر با  او میانگین  47/1، میانگین اضطراب معلم ریاضی برابر با 54/1اضطراب حل مسأله ریاضی برابر با 

ن آموزان عملکرد تحصیلی دانش( کوچکتر می باشند. از سویی، میانگی2: ها از میانگین نظری )نقطه برشاست. این میانگین 82/1

دهد های توصیفی نشان میافتهیدر مجموع، ( بزرگتر می باشد. 2این میانگین از میانگین نظری )نقطه برش:  .است 39/3بر با برا

 .اضطراب ریاضی دانش آموزان کمتر از متوسط و عملکرد تحصیلی آنان باالتر از متوسط است

درصد  95طح اطمینان سنشان داد در ها یافته اده شد.استف یرنوفاسم-آزمون کولموگوروفجهت بررسی نرمال بودن متغیرها از 

(05/0=αهر یک از متغیرها ،)یطح معنساز توزیع نرمال برخوردار هستند، چرا که مقدار  ی پیش بین و مالك( داریSig. از )

 ، بزرگتر است.α= 05/0مقدار 

نشان  را پایه ششم زانآمودانش تحصیلی عملکردمیزان اضطراب ریاضی و  تک متغیری جهت بررسی tآزمون نتایج  ،2جدول 

 دهد.می



 

 31/ششم  یهآموزان پادانش یلیباط آن با عملکرد تحصو ارت یاضیاضطراب ر  

 
 آموزاندانش عملکرد تحصیلیو  یمیزان اضطراب ریاضتک متغیری جهت بررسی  t: آزمون 2جدول 

تعداد  متغیر

 نمونه

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 معیار

میانگین 

 نظری

تفاوت 

 میانگین ها

t dƒ Sig. 

 000/0 95 87/3 - 31/0 2 78/0 69/1 96 اضطراب ریاضی

 000/0 95 06/30 39/1 2 45/0 39/3 96 عملکرد تحصیلی

دار بین ود تفاوت معنی( مبنی بر عدم وج0Hها فرض صفر )(، دادهα=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان ، 2جدول 

دار بین میانگین نمونه و عنیم( مبنی بر وجود تفاوت 1H( را رد و فرضیه پژوهش )2میانگین نمونه و میانگین نظری )نقطه برش: 

( α=05/0بینی شده خطا )( از مقدار پیش.Sig=000/0داری )دهند، چرا که سطح معنیمیانگین نظری را مورد تایید قرار می

. وجود دارد نظری اختالف معناداری بین میانگین نمونه با میانگینتوان ادعا نمود درصد می 95کوچکتر است. بنابراین، با اطمینان 

د توان ادعا کردرصد می 95مینان است، بنابراین با اط کوچکتر( 2) ( از میانگین نظری69/1) اضطراب ریاضی جا که میانگینز آنا

( 39/3) رد تحصیلیگین عملکاز آن جا که میانچنین، هم .پایه ششم کمتر از حد متوسط است آموزانمیزان اضطراب ریاضی دانش

پایه ششم  آموزاندانشد تحصیلی عملکرمیزان توان ادعا کرد درصد می 95است، بنابراین با اطمینان ( بزرگتر 2از میانگین نظری )

 .باالتر از حد متوسط است

 دهد.ان مینشرا آموزان دانش عملکرد تحصیلیو اضطراب ریاضی ، میزان و جهت رابطه بین متغیرهای 3جدول 

 

 آموزاندانش کرد تحصیلیعملو  یاضطراب ریاض: بررسی همبستگی بین 3جدول 
 شاخص های آماری متغیرها

 .r Sig تعداد نمونه مالک بینپیش

  اضطراب یادگیری ریاضی
 

 عملکرد تحصیلی

96 39/0 - 000/0 

 000/0 - 55/0 96 اضطراب حل مسأله ریاضی

 000/0 - 53/0 96 اضطراب معلم ریاضی

 000/0 - 46/0 96 اضطراب ارزیابی ریاضی

 000/0 - 80/0 96 ریاضیاضطراب 

ود همبستگی خطی را ( مبنی بر عدم وج0H(، داده ها فرض صفر )α=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان نشان داد ، 3جدول 

( Sig.=000/0)داری طح معنیسدهند، چرا که دار را مورد تایید قرار میهمبستگی معنی وجود ( مبنی بر1Hرد و فرضیه پژوهش )

داری بین معنی منفی نمود رابطه توان ادعادرصد می 95( کوچکتر است. بنابراین، با اطمینان α=05/0نی شده خطا )بیاز مقدار پیش

ابی طراب ارزیو اض اضطراب ریاضی و ابعاد آن )اضطراب یادگیری ریاضی، اضطراب حل مسأله ریاضی، اضطراب معلم ریاضی

 د دارد.وجوآموزان پایه ششم دانشعملکرد تحصیلی ریاضی( و 

 

 گیرینتیجهبحث و 

انجام شده و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی آنان  آموزان پایه ششمدانشتعیین اضطراب ریاضی این پژوهش با هدف اصلی 

 آموزاندانشعملکرد تحصیلی و میزان پایه ششم کمتر از حد متوسط  آموزانمیزان اضطراب ریاضی دانشها نشان داد است. یافته

اضطراب ریاضی و ابعاد آن )اضطراب یادگیری ریاضی، داری بین رابطه منفی معنیچنین، . هماالتر از حد متوسط استپایه ششم ب
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وجود آموزان پایه ششم دانشعملکرد تحصیلی اضطراب حل مسأله ریاضی، اضطراب معلم ریاضی و اضطراب ارزیابی ریاضی( و 

با افزایش اضطراب  یابد و برعکسمی کاهشآنان عملکرد تحصیلی ن، میزان آموزادانشاضطراب ریاضی یعنی، با افزایش دارد. 

ترابی و همکاران  هاینتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش. ریاضی در دانش آموزان، عملکرد تحصیلی آنان کاهش می یابد

مشوق هایی از  و، پیشنهاد می شود از همین ر باشد.همسو می (1390فیروزی و همکاران ) ( و1391(، آقاجانی و همکاران )1392)

ها آموزان به حل تمرینآموزان به کالس درس ریاضی در نظر گرفته شود. جهت عالقمندی دانشها برای رفتن دانشسوی خانواده

 ها و معلمان ازراهنمای حل مسائل درس ریاضی اقدام نمایند. خانوادههای  و مسائل ریاضی، خانواده ها نسبت به خرید کتاب

آموزان بخواهند با نگاه به صفحات کتاب ریاضی میزان عالقمندی خود را به این مطالب ابراز نمایند. قبل از شروع فصل دانش

ریزی الزم جهت آشنایی تقویت و برنامه جدیدی از درس ریاضی، از دانش آموزان خواسته شود نظرات خود را درباره آن بیان نمایند.

آموزان، معلمان ریاضی و سایر دست اندرکاران نظام آموزشی کشور با پدیده اضطراب ریاضی به دانشها، هر چه بیشتر خانواده

های آموزش و پرورش، صدا و سیما و سایر ارگان ها و نهادها در به همین منظور شایسته است از ظرفیت ،انجام شود طروق مختلف

برگزاری سمینارها و همایش هایی آموزان و والدین آنها استفاده شود. افزایش آگاهی و آشنایی اقشار مختلف جامعه از جمله دانش 

در سطح منطقه، ملی و بین المللی با دعوت از اندیشمندان، کارشناسان و صاحبنظران اضطراب ریاضی علمی پژوهشی با محوریت 

و جلسات توجیهی برای معلمان و . سمینارها کم دو ساالنه در نظر گرفته شودبه صورت ساالنه و یا دست در آموزش و پرورش

بر میزان یادگیری درس ریاضی،  اضطراب ریاضی دبیران ریاضی، با دعوت از کارشناسان و متخصصان جهت آشنایی آنان با تاثیرات 

 های پژوهش. ، بصورت مستمر برگزار گرددسالمت عمومی، روانی، عزت نفس، اعتماد به نفس، شادکامی، کیفیت زندگی و غیره

ای در سایر مقاطع تحصیلی انجام و نتایج آنها، با نتایج این پژوهش مقایسه گردد. این پژوهش در بین دانش آموزان همه مشابه

این های تحصیلی در مقطع ابتدایی و به تفکیک جنسیت اجرا گردد و نتایج آن با نتایج حاصل از این پژوهش مقایسه گردد. پایه

عنایت هر چه بیشتر  بررسی شود.فاوت و روش هایی نظیر مشاهده و مصاحبه در کنار پرسشنامه پژوهش با ابزارهای اندازه گیری مت

مدنظر همه پژوهشگران حوزه تعلیم و  های متناسب و مثمر ثمربه بررسی ابعاد مختلف اضطراب ریاضی با انجام مطالعات و پژوهش

 .تربیت قرار گیرد
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