
 

 

 
 

Scientific Journal 
 

Journal of 
Research in 
Educational 

Systems 
 

Volume 15, Isuue 54, 
Pp. 104-114 

Fall 2021 
 

Print Issn: 2383-1324 

Online Issn: 2783-2341 

Indexed by ISC 

www.jiera.ir 

 Journal by 
Research in Educational 

Science is licensed under a 
Creative Commons 

Attribution-
NonCommercial 4.0 

International License. 

 

 

 

 
Document Type:  

Original Article 

 Corresponding Author:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jamalsadeghi48@yahoo.com 

Receive Date: 18 April 2021 

Revise Date: 10 August 2021  

Accept Date: 17 Septamber 2021 

Publish Date: 23 Septamber 2021 

 

How to Site: Balali, M., Sadeghi, J., 

Homayouni, A. (2021). Structural 

Relationships between Mathema-

tical Academic Beliefs and 

Mathematical Anxiety Mediated 

by Academic Hardiness. Journal of 

Research in Educational Science, 

15(54), 104-114. 

dor: 20.1001.1.23831324.1400.15.54.8.4 
 

 

 

Structural Relationships between Mathematical 

Academic Beliefs and Mathematical Anxiety 

Mediated by Academic Hardiness  
 

Mansour Balali 
PhD Student in Educational Psychology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, 
Iran 

Jamal Sadeghi 
Assistant Professor, Psychology Dept., Babylon. Islamic Azad University, Babol, Iran 

Alireza Homayouni  
Assistance Professor, Psychology Dept., Bandargaz Branch, Islamic Azad University, 
Bandargaz, Iran 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the mediating role of 

academic rigidity in the relationship between mathematical academic 

beliefs and mathematical anxiety in students. The research method 

was descriptive-correlation based on structural equations. The 

statistical population of the present study consisted of all 2710 male 

students of the first year of the ninth grade of public schools in 

Tehran's 4th district in the academic year 1399-1400. In this study, 

300 people were selected as a sample size by a two-stage cluster 

sampling method. To collect data, Plick and Parker (1982) 

Mathematical Anxiety Questionnaire, Leder and Forges (2002) 

Mathematical Academic Beliefs Questionnaire, Academic Hardness 

Questionnaire were collected. Benshik et al. (2005) were used. 

Structural regression equations with SPSS18 and AMOS23 software 

were used to analyze the data. Findings showed that academic math 

beliefs and academic toughness have a direct effect on math anxiety 

in students. Also, mathematical academic beliefs have a significant 

effect on mathematical anxiety through the mediation of academic 

hardiness in students. In general, the research model was approved. 

The present study shows the importance of cognitive factors in 

explaining mathematical anxiety. 
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: ریاضی اضطرا  با ریاضی تحصیلی باورهای ساختاری رابطه
تحصیلی  سرسختی میانجی نقش

 
 

 

 باللی منصور
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 صادقی جمال

 ایران بابل، اسالمی، آزاد دانشگاه بابل، واحد ،شناسیروان گروه ،استادیار

 همایونی علیرضا

 ایران بندرگز، اسالمی، آزاد دانشگاه بندرگز، واحد ،شناسیروان گروه ،استادیار

 

 چکیده

 با ریاضی اضطراب با یاضیر تحصیلی باورهای ساختاری رابطه بررسی حاضر پژوهش از هدف

 یابی مدل بر مبتنی همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش. بود تحصیلی سرسختی میانجی نقش

 2710 تمامی را حاضر پژوهش آماری جامعه. بود ساختاری معادالت یابی مدل یابی مدل

-1400 صیلیتح سال در تهران 4 منطقه دولتی مدارس نهم پایه متوسطه اول دوره پسر انآموزدانش

 یادومرحله ایخوشه روش به نمونه حجم عنوانبه نفر 300 پژوهش این در. دادند تشکیل 1399

، Plick and Parker (1982) ریاضی اضطراب پرسشنامه از هاداده آوریجمع جهت، شدند انتخاب

 تحصیلی سرسختی پرسشنامه، Leder and Forges (2002) ریاضی تحصیلی باورهای پرسشنامه

Benshik  معادالت یابی مدل روش با متغیرها درونی روابط. شد استفاده( 2005) همکاران و 

 رب تحصیلی سرسختی و ریاضی تحصیلی باورهای که داد نشان هایافته. شد آزمون ساختاری

 بر یاضیر تحصیلی باورهای غیرمستقیم اثر همچنین. دارند معناداری مستقیم اثر ریاضی اضطراب

 حاضر پژوهش هاییافته بنابراین؛ دارد معنادار نیز تحصیلی سرسختی میانجیگری با ضیریا اضطراب

 .است ریاضی اضطراب تبیین در شناختی عوامل اهمیت نشانگر

 

 :کلیدی هایواژه
 تحصیلی سرسختی، ریاضی تحصیلی باورهای، ریاضی اضطراب

 
 است واحد بابل اسالمی آزاد دانشگاه یتربیت شناسیروان رشته دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

jamalsadeghi48@yahoo.com 

 
 29/01/1400 تاریخ دریافت:

 19/05/1400تاریخ بازنگری: 
 26/06/1400 تاریخ پذیرش:
 01/07/1400 تاریخ انتشار:

باللی، م.، صادقی، ج. و  مقاله: این به استناد

 باورهای ساختاری رابطه (.1400) همایونی، ع. ر.

 یمیانج نقش: ریاضی اضطراب با ریاضی تحصیلی

 ،آموزشی یهانظام در پژوهش .تحصیلی سرسختی

15(54) ،104-114. 

dor: 20.1001.1.23831324.1400.15.54.8.4 
 

 

 

 

 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23831324.1400.15.54.8.4


 

 

    106 ص    ...رابطه ساختاری باورهای تحصیلی  | همکاران و باللی

  1400پاییز   | 54 شماره | 15 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

 مقدمه

 روی فردمنحصربهخاص و  یتیبه موقعاضطراب در پاسخ 
. افراد زمانی مضطرب (1399، و همکاران )شمس نژاد دهدمی
درک عادی همان چیزی که در مورد آن  شوند که قادر بهمی

زیرا علل ؛ (Kıbrıslıoğlu & Haser, 2018) کند نیستندفکر می
)رفیع  چگونگی رخ دادن آن برای شخص ناشناخته استو 

و این عامل سبب ایجاد یک احساس  (1398، پور و همکاران
(. Vukovic et al., 2013د )شودر فرد می کنندهناراحت

یک واکنش عاطفی ناخوشایند به  عنوانبهاضطراب ریاضی 
که در  استاندازهای موجود در این درس ریاضیات و چشم

(. به علت Hasty et al., 2021تر از مردان شایع است )زنان بیش
این احساس منفی بسیاری از افراد تمایل دارند تا از ریاضیات 

تری از این ها و مسیرهای شغلی متفاوتدوری نمایند و دوره
(. Ashcraft & Kirk, 2001درس را در پیش گیرند )

 دتوانگیرد میهایی که برای افراد مضطرب شکل میچالش
 Kosiol etبه همراه داشته باشد ) هاآنافت تحصیلی را برای 

al., 2019 .)از  تنهانهافراد مضطرب در ریاضیات  روازاین
ی طهایی که کنند بلکه از فعالیتریاضیات دوری می

دهد دوری قرار می تأثیرعملکردهای آنان را در زندگی تحت 
دلیل است که (. به همین Chipman et al., 1992نمایند )می

رار خود ق تأثیراضطراب ریاضیات کل زندگی افراد را تحت 
گردد تا تفکر و تعقل افراد ها سبب میهمین ترس .دهدمی

یک  عنوانبه(. اضطراب ریاضی Beilock, 2008مختل گردد )
ان حین عملیات ریاضی و ترس آموزدانش قرارییبعامل در 

ان نسبت به علم وزآمدانشگیرد و باورهای از آن شکل می
 Kaskens et) گیردریاضی با تجربیات آنان در ارتباط قرار می

al., 2020ترین محققان در زمینه اضطراب (. یکی از برجسته
( هستند 1972) Richardson and Suinnناشی از ریاضیات 

 احساس تنشی است درواقعکنند احساس اضطراب که بیان می
داد در راستای حل نمودن ریاضیات از اع یریگبهرهکه مانع از 

 تأثیراتتواند بر زندگی روزمره افراد گردد و این عامل میمی
توان بیان نمود که اضطراب بنابراین می؛ منفی داشته باشد

یک وضعیت است که سبب تحرک هیجانی  درواقعریاضی 
 & Bursal) گرددفرد هنگام یادگیری ریاضیات می

Paznokas, 2006ت انگیزه و چگونگی انجام یک (. در حقیق
گردد کار سبب ایجاد نوعی عملکرد مناسب در افراد می

(Fetterly, 2020باورها و انگیزش .) ها در مورد ریاضیات
مشاغل در  ینبهترتواند یک ابزار قدرتمند برای دستیابی به می

(. در Gunderson et al., 2018) فنی باشد کامالًیک جامعه 
ای مختلف و گوناگونی که درباره ریاضیات ارتباط با باوره
یکسری از باورها درباره  کهتوان بیان نمود وجود دارد می

ها است در فرهنگ جا افتاده ریاضیات وجود دارد که مدت
 & Akin) است یبررسقابلنهفته  صورتبهاست و 

Kurbanoglu, 2011 این است که  ارتباطیندرا(. اولین باور
اضیات را بسیار قضاوت کننده در نظر داشته شود تا ریسبب می

 ,Gresham) ها صحیح است یا غلطباشند و بگویند آیا پاسخ

(. دومین باور این است که اغلب کودکان و معلمان را به 2004
هایی سوق سری از رویه یک عنوانبهسمت درک ریاضیات 

تند نیس درکقابلدهد که باید به خاطر سپرده شود و لزوماً می
(Ernest, 2018 برخی از افراد ذهن ریاضی دارند و بعضی .)

مشکالت خود را حل  یعاًریاضیدانان اغلب سر، دیگر خیر
 ,Chinn) نمایند و ریاضیات به حافظه خوبی نیاز داردمی

 یدکنبه(. از سویی دیگر برخی از افراد نیز اطالعات را 2012
ر مبنی ب شود تا عقاید خودکنند و این سبب میپردازش می

اشد طلبد بین افراد فراگیرتر باینکه ریاضیات ذهن خوبی را می
(Porkess et al., 2011 در ریاضیات .)ان دارای آموزدانش

تواند بر میزان اضطراب بسیاری هستند و همین عامل می
نفی م تأثیراتان و فرآیندهای یادگیری آنان آموزدانشموفقیت 

محققان ساختارهای  ارتباطیندرا(. Peker, 2009داشته باشد )
رار ق موردبررسیان را آموزدانشمرتبط با باورهای تحصیلی 

افکاری در مورد ، اند و عالئم مختلفی مانند وحشتداده
تنش در ، حالت تهوع، ترس، شک، دلخوری، تنش، شکست

 ،در گوش دادن به معلم یتکفاعدم، مشکل در تنفس، معده
تی در استفاده از کلمات ناراح، عدم توانایی در تمرکز

اند تهگرفباورهای تحصیلی منفی ریاضی در نظر  خصوصبه
(Bursal & Paznokas, 2006 عالوه بر این مطالعات بسیاری .)

طیف وسیعی از متغیرهای میانجی  2018تا  2000از سال 
ها باور گیریاندازهبرای  شناختیروان یازجمله خود سرسخت
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 Yaratanقرار گرفته است ) فادهمورداستو اضطراب ریاضیات 

& Kasapoğlu, 2012؛ Hill et al., 2016از سویی دیگر .) ،
رسد با اضطراب ریاضیات می به نظریکی از متغیرهای مهم که 

 Jain) رویی استیا سخت شناختیروانسرسختی ، رابطه دارد

& Dowson, 2009.) ویژگی شناختیروان سرسختی 
 هاچالش کارآمد حل به قادر نآ واجد فرد که است شخصیتی

است و در مواجهه با حوادث و  یفرد ینبهای استرس و
عنوان منبع مقاومت و زای زندگی از آن بهرویدادهای استرس

این  (.Tan et al., 2020) کندهمانند سپری محافظ استفاده می
جویی تشکیل شده کنترل و مبارزه، سازه از سه مؤلفه تعهد

آموزان سرسخت احساس دانش (.Wardani, 2020) است
کنند توانایی رسیدن به اهداف تحصیلی را از طریق تالش می

خواهند می، (Mawarni, 2017) و خودتنظیمی هیجانی دارند
های شخصی و به لحاظ تحصیلی برتر باشند از طریق فداکاری

و اهداف تحصیلی سخت را برای دستیابی به رشد شخصی 
در همین راستا (. 1396، کنند )قدم پورمدت دنبال میطوالنی

بین اضطراب ریاضی و ، ندنشان داد( 1399عبدی و یافتیان )
ان پایه نهم رابطه معناداری وجود آموزدانشانگیزه ریاضی در 

خودپنداره بر اند یافته( در1398) و همکاران علیقلی. دارد
، خودپنداره بر انگیزش، اضطراب بر عملکرد، عملکرد

اثر ، ریاضی بر اضطرابرختی ناشی از آن و که خودپندار
 نشان دادند( 1397معناداری داشتند. طاهری راد و مشکانی )

 هرابطان آموزدانشاضطراب ریاضی  ریاضی با بین باورهای
نشان دادند که بین باورهای Acevedo (2020 ) وجود دارد.

 تحصیلی با اضطراب و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.
Williams ( 2021و همکاران )اند که سطح سرسختی یافتهدر

تواند تجربه کمتر اضطراب ریاضی را یمان آموزدانشروانی 
( دریافتند که بین 2019و همکاران ) Ardiسبب گردد. 

ی باورهای فردی در خصوص دروس با میزان هامؤلفه
( 2017)و همکاران  Unluاضطراب ریاضی رابطه وجود دارد. 

بین باورهای فردی خودکارآمدی درس ریاضی با  دریافتند که
 یاضیاتاضطراب آموزش ر و یاضیاتاضطراب ر ینبمیزان 

 ،در همین راستا و بر اساس توضیحات فوقرابطه وجود دارد. 
با  فردی یلیتحصباورهای توان بیان نمود نوعی ارتباط بین می

این ، 1لذا مطابق با شکل اضطراب ریاضیات وجود دارد. 
به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که روابط  تحقیق

ساختاری باورهای تحصیلی ریاضی با اضطراب ریاضی با 
ل آموزان پسر دوره اومیانجیگری سرسختی تحصیلی در دانش

ت؟تهران به چه صورت اس 4متوسطه منطقه 

 .1شکل 

 مدل مفهومی تحقیق

 
  

 باورهای تحصیلی ریاضی

 فراشناختی

 یانگیزش

 خودکارآمدی

 اضطراب ریاضی

 سرسختی تحصیلی

 چالش کنترل تعهد

 ارقام ریاضی و یادگیری

 اضطراب سنجش ریاضی
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 روش

 کاربردی هایپژوهش نوع از آن هدف به توجه با پژوهش این
 تحلیل و مقطعی صورتبهها داده گردآوری شیوه ازلحاظ و

 تنیمب همبستگی هایپژوهش نوع از و توصیفی روش به هاآن
 مدل یابی مدل یابی معادالت ساختاری یابی مدل روش بر

 2710 یپژوهش حاضر را تمام ی. جامعه آماراست
 یدولتنهم مدارس  یهان پسر دوره اول متوسطه پاآموزدانش

دادند.  یلتشک 1399-1400 یلیتهران در سال تحص 4منطقه 
مدل یابی مدل یابی معادالت  یبا الگو یسازگاربرای 

 شتریآمدن تعداد ب به دستساختاری تعداد نمونه مشروط بر 
و حداکثر  15 یببر اساس حداقل ضر یدنمونه با 200از 
، نسویمشاهده شده باشد )است یرهایتعداد متغ یبرا 30 یبضر

حجم  یینتع یپژوهش برا یندر ا، (1393، نقل از هومن 1994
 یصمشاهده شده و تخص یرهاینمونه با توجه به تعداد متغ

 12 یرهامشاهده شده )تعداد متغ یرهر متغ یبرا 20 یبضر
با احتمال ، نمونه شد( 240تعداد  20 یبکه با ضر یرمتغ

به روش حجم نمونه  عنوانبهنفر  300ناقص  یهاپرسشنامه
در مرحله ، ان انتخاب شدندآموزدانش یادومرحله یاخوشه

و سپس  یدمدرسه انتخاب گرد 6، یمدرسه دولت 10 یناول از ب
کالس  12کالس مدارس منتخب  18 یندر مرحله دوم از ب

 و در ابتدا انتخاب شدند یگروه صورتبهنفره(  25)
 مطالب رازداری حفظ و مطالعه هدف خصوص در توضیحاتی

 خصوص در نامهیترضا زمانهم و شد داده کنندگانشرکت به
 سپس، شد دریافت هاآناز  پژوهش در افراد شرکت آگاهانه

 ینا دریافت گردید. در توزیع و پس از تکمیل هاپرسشنامه
روش  از آمدهدستبه اطالعات وتحلیلتجزیه برای پژوهش

. شد فادهاست مدل یابی مدل یابی معادالت ساختاری یابی مدل
 و 18SPSS افزارنرم از نیز هاداده وتحلیلتجزیه برای

23Amos شد. استفاده 
 در ادامه بیان شده است: ابزار پژوهش

. Parker andPlake  (1982) 1یاضیاضطراب ر پرسشنامه
توسط پلیک و پارکر  1982پرسشنامه اضطراب ریاضی در سال 

 هایکالسارزیابی اضطراب مربوط به شرکت در  منظوربه
 24ریاضی و آمار ساخته شده است. این پرسشنامه دارای 

                                                           
1. Mathematic anxiety rating scale (MARS) 

عبارت و دو زیر مقیاس اضطراب یادگیری ریاضی است که 
عبارت اول پرسشنامه( مربوط به فرایند یادگیری ریاضی  16)

عبارت آخر پرسشنامه( مربوط به زیر مقیاس  8و ارقام است و )
آزمودنی را اضطراب سنجش ریاضی است که میزان اضطراب 

اضطراب = 1سنجد. در موقعیت ارزیابی ریاضی و آمار می
اضطراب = 4اضطراب متوسط = 3اضطراب کم = 2 یزناچ
 یزجمع نمرات همه عبارات نیاد. اضطراب ز= 5 یادز یباًتقر

نمره باال . دهدیرا به دست م یاضیاضطراب ر ینمره کل
سط وضعیت بد است. روایی سازه و محتوا تو دهندهنشان

 88/0شد و پایایی به روش آلفای کرونباخ  تأییدسازندگان 
سازه و  ییروا( نیز 1381محاسبه گردید. در تحقیق شکرانی )

 به دست 92/0کرونباخ  یبه روش آلفا یاییشد و پا تأییدمحتوا 
در تحقیق حاضر پایایی کل مقیاس با استفاده از ضریب . آورد

 محاسبه شد. 88/0آلفای کرونباخ 
 Leder and Forgasz 2یاضیر یلیتحص ینامه باورهاپرسش

 2002در سال ، مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی. (2002)
گویه  31توسط لدر و فورگز ساخته شد. مقیاس اولیه دارای 

، (سؤال 14این پرسشنامه دارای سه عامل فراشناختی )بود. 
این مقیاس ( است. سؤال 3( و خودکارآمدی )سؤال 6انگیزش )

 ای از قطعاً پسراندرجه 5انفرادی و بر اساس طیف  ورتصبه
احتماالً ، (3)هم دختران و هم پسران ، (2)احتماالً پسران ، (1)

جمع شود. یگذاری منمره( 5) و قطعاً دختران( 4)دختران 
را به  یلیتحص یباورها ینمره کل یزنمرات همه عبارات ن

ب است. وضعیت خو دهندهنشاننمره باال . دهدیدست م
ه شد و پایایی ب تأییدروایی سازه و محتوا توسط سازندگان 

و  پور یعرفمحاسبه گردید.  86/0روش آلفای کرونباخ 
های بررسی ویژگیای با عنوان ( در مقاله1394) همکاران

ی این به اعتباریاب مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی سنجیروان
نفر  4 س توسطمتن فارسی شده مقیاپرسشنامه پرداخته است. 

قرار گرفت که بر  موردمطالعهاز استادان آموزش ریاضی 
های آن صحه گذاشته صحت ترجمه و روایی محتوایی گویه

به دلیل سازگار نبودن  31و  30، 27، 29، 28، هایشد و گویه
و  22، 16و گویه  با شرایط و فرهنگ ایرانی حذف گردیدند

یه از این مقیاس گو 23 درنهایتدر تحلیل حذف گردید.  26
پایایی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی با استفاده . باقی ماند

2. Mathematics Attitude Scale 
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و  قبولقابلکه  آمد به دست 83/0آلفای کرونباخ از ضریب 
. در تحقیق حاضر پایایی کل مقیاس با است بخشرضایت

 محاسبه شد. 80/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
. (2005کاران )و هم Benishek 1یلیتحص یپرسشنامه سرسخت

 ،در پژوهش حاضر یلیتحص یگیری سرسختبزار اندازها
در سال  و همکاران Benishekشده  تجدیدنظرپرسشنامه 

پرسش  40است که یک پرسشنامه خودگزارشی دارای  2005
 موافق کامالًتا  1ف مخال کامالًها در چهار طیف است. پرسش

اشاره به سطح اند. نمره باال در این پرسشنامه طراحی شده 4
باالی سرسختی تحصیلی دانشجویان دارد. این پرسشنامه 

سؤال  5 و چالش 10 کنترل، سؤال 25 مقیاس تعهد 3دارای 
گذاری معکوس نمره صورتبهپرسش  13است. تعداد 

 Benishek and Lopez(2001)  این پرسشنامه توسط. شودمی
. ه استقرار گرفت تجدیدنظرمورد  2005و در سال  شدهیطراح

را  یلیتحص یسرسخت ینمره کل یزجمع نمرات همه عبارات ن
خوب است.  یتوضع دهندهنشان. نمره باال دهدیبه دست م

ه شد و پایایی ب تأییدروایی سازه و محتوا توسط سازندگان 
 و همکاران محاسبه گردید. فرخی 89/0روش آلفای کرونباخ 

نمودند  تأییدا ( روایی سازه و محتوای ابزار ر1398در سال )
 87/0تا  47/0دارای ضریب پایایی از  شدهیینتعهای عامل و

در به دست آمد.  81/0بودند و ضریب آلفای کلی پرسشنامه 
تحقیق حاضر پایایی کل مقیاس با استفاده از ضریب آلفای 

 محاسبه شد. 84/0کرونباخ 

 هایافته

یش پ .دگردیتحقیق ارائه م هاییافته ترینمهمدر این قسمت 
ی هامفروضه هاداده کهیناو برای اطمینان از  هادادهاز تحلیل 

زیربنایی مدل یابی مدل یابی مدل یابی معادالت ساختاری را 
 ،ی گمشدههادادهکنند چند مفروضه شامل بررسی یمرعایت 

در  .قرار گرفتند موردبررسیچندگانه  هم خطینرمال بودن و 
ی گمشده با میانگین استفاده هادادهاین پژوهش از جایگزینی 

-از روش کولموگروف هادادهشد و جهت بررسی نرمال بودن 
اسمیرنوف استفاده گردید که بیانگر توزیع نرمال متغیرهای 

. در ادامه نتایج در دو بخش توصیفی و آزمون پژوهش بود
ی های توصیفی و همبستگگردند. در ابتدا یافتهیممدل گزارش 

 ارائه شده است. 1وهش در جدول بین متغیرهای پژ

 .1 جدول

 یاضیباورهای تحصیلی ریاضی و سرسختی تحصیلی با اضطراب ر یرهایمتغ ینب یهمبستگ یسماتر
 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 متغیر

           1 85/7 21/39 یفراشناخت
          1 .81** 06/2 70/13 یزشانگ

         1 .95** .83** 46/1 33/8 یخودکارآمد
        1 .91** .90** .94** 92/10 23/61 باورهای تحصیلی ریاضی

       1 .19** .29** .32** .13* 17/10 50/51 تعهد
      1 .79** .25** .29** .34** .21** 71/3 65/25 کنترل
     1 .93** .86** .23** .31** .35** .17** 97/0 83/12 چالش

    1 .97** .95** .93** .24** .31** .35** .18** 60/14 98/89 سرسختی تحصیلی
 یادگیریاضطراب 

 و ارقام یاضیر
48/53 55/5 **25 .- **33 .- **38 .- **29 .- **43 .- **28 .- **38 .- **37 .- 1   

  1 .40** -. 18** -. 18** -. 17** -. 16** -. 34** -. 36** -. 33** -. 32** 46/3 06/28 یاضیاضطراب سنجش ر
 1 .74** .91** -. 35** -. 36** -. 28** -. 38** -. 37** -. 44** -. 39** -. 33** 63/7 54/81 اضطراب ریاضی

 است. داریمعنی 01/0 سطح در* *است.  داریمعنی 05/0 سطح در*
 

  

                                                           
1. academic hardiness scale 
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 متغیرهای بین همبستگی معناداری 1 جدول مطابق با نتایج
مثبت میان  صورتبهه این رابط ؛ کهوجود دارد تحقیق

متغیرهای باورهای تحصیلی ریاضی و سرسختی تحصیلی و 

 ی تحصیلی ریاضی باباورهامنفی میان متغیرهای  صورتبه
اضطراب ریاضی و سرسختی تحصیلی با اضطراب ریاضی 

 وجود دارد.

 .2جدول 

 ی برازش برای مدل پیشنهادیهاشاخص
 آمدهدستبهر مقدا قبولقابلمقادیر  توضیحات نام آزمون

𝛘𝟐/𝐝𝐟 45/2 <3 به درجه آزادی دو نسبت کای 
RMSEA 03/0 <1/0 تخمین خطاهای مربعات میانگین ریشه 

GFI  99/0 >9/0 یافتهیلتعدشاخص برازندگی 

NFI 99/0 >9/0 شاخص برازش نرم 

CFI  98/0 >9/0 اییسهمقاشاخص برازش 

DF 127   

ی هادهدال پیشنهادی با برای تعیین کفایت برازندگی مد
 2ی برازندگی مطابق با جدول هاشاخصترکیبی از ، موجود

 2قرار گرفت. مطابق با جدول شماره  تأییدو  موردبررسی
لذا این مقدار کمتر از  است 035/0برابر با  RMSEAمقدار 

 مربعات میانگین این است که ریشه دهندهنشاناست که  1/0
. است قبولقابلت و مدل تخمین مدل مناسب اس خطاهای

 3و  1( بین 452/2) به درجه آزادی دو نسبت کایهمچنین 
یباً برابر تقرنیز  NFI و GFI ،CFI یهاشاخصو میزان  است

دهند الگوی پیشنهادی با یمکه نشان  است 9/0 تر ازبزرگو 
ی برازندگی دارای برازش خیلی خوب هاشاخصتوجه به 

 است.

 .3 جدول

 1(MLحداکثر درست نمایی ) روش با مدل یممستق برآورد
 t Pآماره  b β 2R متغیر

 001/0 46/3 13/0 -34/0 -40/0 یاضیاضطراب رباورهای تحصیلی ریاضی بر 

 001/0 90/2 08/0 -24/0 -34/0 یاضیاضطراب ربر سرسختی تحصیلی 

بیانگر آن است که اثر مستقیم متغیر باورهای  3نتایج جدول 
( و β=-0.34,p<0.001) یاضیربر اضطراب تحصیلی ریاضی 

( β=-0.24,p<0.001) یاضیرسرسختی تحصیلی بر اضطراب 
 .استبه لحاظ آماری معنادار 

 .4 جدول

 2مدل با استفاده از روش بوت استرپ غیرمستقیمبرآورد 
 معناداری حد باال حد پایین β 2R متغیر

 001/0 -42/0 -58/0 39/0 -52/0 سرسختی تحصیلی یگرواسطهبا  اضطراب ریاضیباورهای تحصیلی ریاضی بر 

برآورد و تعیین معناداری مسیر غیرمستقیم از  منظوربه
اده گردید. استف AMOS افزارنرمدستور بوت استریپ در 

                                                           
1.maximum likelihood 
2 .bootstrap 

 غیرمستقیم گزارش شده است اثر 4که در جدول  گونههمان
 گریمیانجیبا  بر اضطراب ریاضی باورهای تحصیلی ریاضی
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 أییدتتحصیلی با روش برآورد بوت استرپ مورد  سرسختی
 سرسختی یاواسطهین حاکی از معناداری نقش ید و اواقع گرد

تحصیلی در رابطه بین باورهای تحصیلی ریاضی و اضطراب 
 .استریاضی 

 .2شکل 

 استانداردشده بینیپیشی هاآمارهمدل نهایی آزمون شده به همراه 

 
 

 گیریبحث و نتیجه

 یباورهابررسی رابطه ساختاری  ژوهش حاضرهدف از پ
رسختی سبا نقش میانجی  ریاضی اضطراببا  یاضیر یلیتحص

بر این اساس مدلی طراحی شد که باورهای  .تحصیلی بود
یلی سرسختی تحص، زادبرونمتغیر  عنوانبهتحصیلی ریاضی 

پیامد  متغیر عنوانبهمتغیر میانجی و اضطراب ریاضی  عنوانبه
از مدل فرضی پژوهش حمایت  هاداده فته شد.در نظر گر

ی برازندگی مدل مناسب بودند. هاشاخص کهطوریبهکردند 
باورهای تحصیلی ریاضی بر نتایج آزمون مدل نشان داد که 

اری دارد اثر معناد غیرمستقیممستقیم و  طوربهریاضی  اضطراب
 طورهب ریاضی همچنین سرسختی تحصیلی نیز بر اضطراب

دارای اثر معناداری است. این نتایج همسو با تحقیقات مستقیم 
 طاهری، (1398) و همکاران علیقلی، (1399) یافتیانو  یعبد

و  Acevedo (2020) ،Williams، (1397) یراد و مشکان
و همکاران  Ardi، (2017و همکاران ) Unlu (2021) همکاران

 .است (2019)
 که دنمو بیینت گونهینا توانیمرا  آمدهدستبهنتایج 

 ملاعو ینترمهماز  یکی عنوانبهباورهای تحصیلی ریاضی 
مسائل  با ریگازسا خودکارآمدی ونایی اتودر  کنندهیینتع

 ,.Hasty et al)ست ا هشد شناخته تحصیلی پیشرفتو  جدید

 عوامل این باورها ترینمهمیکی از  عنوانبهش نگیز. ا(2021
، نماز بر تواندیو م ستا همیتا سرسختی در یادگیریدر 

 ایبر که انیآموزدانش. اردبگذ ثرا یگیردیا چگونگیو  چیستی
 اپیدرا  گیدماآ ینا شوندیم نگیختهابر موضوعی یگیردیا
 اهیتفعال ینا نددار وربا که نددازبپر هایییتفعال به تا کنندیم

. در (Kosiol et al., 2019) کندیم کمک هاآن یگیردیا به
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 منابع مدیریت شاملباورهای تحصیلی ریاضی  زهسا، حقیقت
و  نماز مدیریت نیز منابع مدیریت. شودیمی مدرآکادخوو 

و  نهمتایااز  یگیردیا، شتال به هیدنظم، مطالعه محیط
 میزان سرسختی کنندهیتتقوکه  گیردیبرمرا در کمکطلبی 

تواند کاهنده اضطراب باشند یمتحصیلی خواهد بود که 
(Chang et al., 2016 .) از  ییگرد جنبه که یمدرآکادخوباور

 ردمودر  ادفرا وتقضا به ستباورهای تحصیلی ریاضی ا
 هارکا سلسله یک ایجرو ا یدهسازمان ایبر هاآن ناییاتو
دارد.  رهشاا شدهیینتع یهادعملکر اعنوا به نسیدر ایبر

 ,.Tan et al)است  یچندبعدو  پویا زهسا یک یمدرآکادخو

 یگذارارزش کهاند داده ننشا تمطالعا، آن بر ونفزا و (2020
ست ا موفقیتو  یگیردیا مهم هکنند بینییشپ عامل یک درونی

(Akin & Kurbanoglu, 2011) ز نی. باورهای تحصیلی ریاضی
، هشیوپژ پیشینه به توجه با. دارند طتباار تحصیلی ابضطرا با

 ریاضی ابضطردر ا ریمحو نقشیباورهای تحصیلی ریاضی 
 که یآموزاندانش(. Segers et al., 2020) کندیم یفاا

 نمادر ز، نددار تحصیلی ایبر نیو درو شخصی هاییزهانگ
 بینندیم خطررا در  دخو شخصی یهاخواستهو  افهدا فعالیت

 فتنر ستاز د یمعنا بهرا  بمطلو نتایج کسبدر  ناکامیو 
 به بیستیااز د نشددور  همچنینو  شخصی هایفعالیت نتایج

 ینا که (Jain & Dowson, 2009) دانندیم دخو افهدا
 اضطرابو  هیجانی یهاواکنش وزبر باعث تواندیم عموضو

 نیوبیر هاییزهانگ که یآموزاندانش ماا دشو هاآندر  یاضیر
 اردیموو  نفیااطرا تأییدآوردن  ستد به، هامشوق کسب مانند
 هاییزهانگدارای  انآموزدانش نسبت به ندرا دار هاآن مانند
اضطراب  که یکسان شوند.یم اضطراب رچاد کمتر نیدرو

 انگیزه وتر مثبت نگرش، دارند ریاضی درس در کمتری
. سبرعک و دارند ریاضی به درس نسبت باالتری پیشرفت
با  که است داده نشان متعدد هایپژوهش نتایج همچنین
 تحانام اضطراب میزان از ریاضی درس به نگرش افزایش

 لذت احساس افزایش با ینبنابرا؛ شودیمکاسته  ریاضی درس
 کاهش با و همچنین درس یادگیری به انگیزش، درس از

 شاهد توانیم، ریاضی درس از نگرانی و ترس احساس
 نفیم احساس. بود ریاضی درس در فراگیران از عملکرد بهتری

 رفتپیش بینییشپ در درس ریاضی از اضطراب و ریاضی به
، دانستن برای فرد انگیزه. هرچه دارند مهمی نقش یاضیر

 زحمت و رنج و فعالیت، باشد بیشتر تحصیل و آموختن
 قتی. وشد خواهد متحمل هدف نهایی به رسیدن برای بیشتری

 درسی تکالیف به، باشد برخوردار باالیی پیشرفت انگیزه از فرد

 عالوه و گیردیم جدی را درسی تکالیف، کندیم توجه یخوببه

 او به درس کالس در ازآنچه بیش اطالعاتی کندیم سعی آن بر

 الزم هایمهارت، یادگیری برای همچنین .بگیرد یاد، آموزندیم

 در موفقیت که است بدیهی .یابدیم را مناسب راهکارهای و

 عالقه افزایش و بیشتر توانمندی احساس سبب، نیز یادگیری

 دانش طبیعت دیگر سوی از شودیم یادگیری موضوع به

، فراگیران برای معنادار غیر یادگیری تحقق امکان و ریاضی
 اعمال و ریاضیات در تربیت و تعلیم و غیرعلمی هاینگرش

 توجه عدم، فراگیران عقالنی هاییتظرف با ناسازگار فشارهای

 و هاآن یادگیری یهاسبک و فردی یهاتفاوت به
 و علمی اقتدار نوع و یچگونگ، کار در مؤثر یهامشارکت
 عدم و متعادل روابط ایجاد در معلمان شخصیتی و اخالقی

 عدم از ناشیهراس ، ریاضی درس کالس در متقابل اعتماد

 در، فرزندان از والدین یجابه نا انتظارهای و امتحان در توفیق

 پدیده بروز موجبات توانندیم که هستند عواملی شمار

 کم پیشرفت انگیزه رنتیجهد و پایین نگرش، ریاضی اضطراب

 هایفعالیت از رضایت احساس و آورند فراهم افراد در را

 .کنند مبدل نفرت و ناخرسندی به را ریاضی
 تیماه لیاست. به دل تیمحدود نیچند یمطالعه دارا نیا
. ودمطمئن بتوان نمی تیدر مورد جهت عل، مطالعه یمقطع

ک مقطع ی، شهر کی، استان کیجامعه پژوهش محدود به 
 میبود که امکان تعم ان پسرآموزدانشتحصیلی و تنها بروی 

شود برای پیشنهاد می. کندیرا با مشکل مواجه م جینتا قیدق
و  مقاطع تحصیلی دیگر، پژوهش در شهرها، تعمیم دقیق نتایج

ان دختر نیز اجرا شود تا قدرت تعمیم نتایج را آموزدانش
ها خودگزارشی نامهپرسش ازآنجاکههمچنین افزایش دهد. 

احتمال عدم ، بودند و توسط خود دانشجویان تکمیل شدند
لذا بهتر است ، وجود دارد هاگزارشصداقت و یا سوگیری در 

از  ،تر از صحت نتایجشبرای اطمینان بی، آتی هایپژوهشدر 
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دیگر  هایروشآتی از  هایپژوهش .مصاحبه نیز استفاده گردد
 احبه استفاده گردد. همچنینآوری اطالعات همچون مصجمع

رونا ک یماریب یوعافراد و ش یو روان یروح یطبا توجه به شرا
 .یدگرد انجام یپرسشنامه با دشوار یلو تکم گیرینمونه یندفرا

ی سرسختو  با توجه به اثر باورهای تحصیلی ریاضی 
 هایمیستس شودیم یشنهادریاضی پ اضطراببر  تحصیلی
 یلیتحص یشرفتو پ یتتقو ددرصد کهیدرصورت آموزشی

د همواره در چند بع یددر گام نخست با، باشندیم یادگیرندگان
قرار دهند  یابیآنان را مورد ارز یافراد و رفتارها هاینگرش

 فیتیک ینبتوانند ا آموزشیامکانات  یو در گام دوم با بررس
 .یندانم یتتقورا  یرو فراگ یلیتحص یطمح ینب یارتباط

 تعارض منافع

 ژوهش حاضر تعارض منافعی ندارد.پ

 منابع

(. 1398ط. ) ،جعفری . وع ،عابدینی ،.س ،شفقتی ،.ا ،رفیعی پور
بینی اضطراب امتحان بر اساس ابعاد دشواری در تنظیم پیش

 آموزشی یهاپژوهش در نظام .آموزانهیجان در دانش
13(46) ،111-122. 
(. تحلیل 1399. )ش ،لیوارجانیو  .د ،حسینی نسب ،.ل ،شمس نژاد

کانونی روابط بین اضطراب امتحان و انگیزه پیشرفت با 
 .کاری تحصیلی در دانشجویانسازی و اهمالخودناتوان

 .35-21، (50)14 ،آموزشی یهاپژوهش در نظام
نگرش ریاضی ، (. رابطه بین اضطراب ریاضی1393. )پ ،عسگری

اه آزاد فنی دانشگ یهاباانگیزه پیشرفت در دانشجویان رشته
، (24)8 ،آموزشی یهاپژوهش در نظام. اسالمی واحد اهواز

275-293. 
 و ریاضی اضطراب بین رابطه(. 1399. )ح ،عبدی . ون ،یافتیان

سومین کنگره  نهم. پایه انآموزدانش در ریاضی انگیزه
 دانشگاه تهران. ،آموزشیو  شناختیروانعلوم  المللیبین
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