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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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 .)Paznokas, 2006در حقیقت انگیزه و چگونگی انجام یک

اضطراب در پاسخ به موقعیتی خاص و منحصربهفرد روی

کار سبب ایجاد نوعی عملکرد مناسب در افراد میگردد

میدهد (شمس نژاد و همکاران .)1399 ،افراد زمانی مضطرب
میشوند که قادر به درک عادی همان چیزی که در مورد آن
فکر میکند نیستند ()Kıbrıslıoğlu & Haser, 2018؛ زیرا علل
و چگونگی رخ دادن آن برای شخص ناشناخته است (رفیع
پور و همکاران )1398 ،و این عامل سبب ایجاد یک احساس
ناراحتکننده در فرد میشود (.)Vukovic et al., 2013
اضطراب ریاضی بهعنوان یک واکنش عاطفی ناخوشایند به
ریاضیات و چشماندازهای موجود در این درس است که در
زنان بیشتر از مردان شایع است ( .)Hasty et al., 2021به علت
این احساس منفی بسیاری از افراد تمایل دارند تا از ریاضیات
دوری نمایند و دورهها و مسیرهای شغلی متفاوتتری از این
درس را در پیش گیرند (.)Ashcraft & Kirk, 2001
چالشهایی که برای افراد مضطرب شکل میگیرد میتواند
افت تحصیلی را برای آنها به همراه داشته باشد ( Kosiol et

 .)al., 2019ازاینرو افراد مضطرب در ریاضیات نهتنها از
ریاضیات دوری میکنند بلکه از فعالیتهایی که طی
عملکردهای آنان را در زندگی تحت تأثیر قرار میدهد دوری
مینمایند ( .)Chipman et al., 1992به همین دلیل است که
اضطراب ریاضیات کل زندگی افراد را تحت تأثیر خود قرار
میدهد .همین ترسها سبب میگردد تا تفکر و تعقل افراد
مختل گردد ( .)Beilock, 2008اضطراب ریاضی بهعنوان یک
عامل در بیقراری دانشآموزان حین عملیات ریاضی و ترس
از آن شکل میگیرد و باورهای دانشآموزان نسبت به علم
ریاضی با تجربیات آنان در ارتباط قرار میگیرد ( Kaskens et

 .)al., 2020یکی از برجستهترین محققان در زمینه اضطراب
ناشی از ریاضیات  )1972( Richardson and Suinnهستند
که بیان میکنند احساس اضطراب درواقع احساس تنشی است
که مانع از بهرهگیری از اعداد در راستای حل نمودن ریاضیات
میگردد و این عامل میتواند بر زندگی روزمره افراد تأثیرات
منفی داشته باشد؛ بنابراین میتوان بیان نمود که اضطراب
ریاضی درواقع یک وضعیت است که سبب تحرک هیجانی
فرد هنگام یادگیری ریاضیات میگردد ( & Bursal

( .)Fetterly, 2020باورها و انگیزشها در مورد ریاضیات
میتواند یک ابزار قدرتمند برای دستیابی به بهترین مشاغل در
یک جامعه کامالً فنی باشد ( .)Gunderson et al., 2018در
ارتباط با باورهای مختلف و گوناگونی که درباره ریاضیات
وجود دارد میتوان بیان نمود که یکسری از باورها درباره
ریاضیات وجود دارد که مدتها است در فرهنگ جا افتاده
است و بهصورت نهفته قابلبررسی است ( & Akin

 .)Kurbanoglu, 2011اولین باور دراینارتباط این است که
سبب میشود تا ریاضیات را بسیار قضاوت کننده در نظر داشته
باشند و بگویند آیا پاسخها صحیح است یا غلط ( Gresham,

 .)2004دومین باور این است که اغلب کودکان و معلمان را به
سمت درک ریاضیات بهعنوان یک سری از رویههایی سوق
میدهد که باید به خاطر سپرده شود و لزوماً قابلدرک نیستند
( .)Ernest, 2018برخی از افراد ذهن ریاضی دارند و بعضی
دیگر خیر ،ریاضیدانان اغلب سریعاً مشکالت خود را حل
مینمایند و ریاضیات به حافظه خوبی نیاز دارد ( Chinn,

 .)2012از سویی دیگر برخی از افراد نیز اطالعات را بهکندی
پردازش میکنند و این سبب میشود تا عقاید خود مبنی بر
اینکه ریاضیات ذهن خوبی را میطلبد بین افراد فراگیرتر باشد
( .)Porkess et al., 2011در ریاضیات دانشآموزان دارای
اضطراب بسیاری هستند و همین عامل میتواند بر میزان
موفقیت دانشآموزان و فرآیندهای یادگیری آنان تأثیرات منفی
داشته باشد ( .)Peker, 2009دراینارتباط محققان ساختارهای
مرتبط با باورهای تحصیلی دانشآموزان را موردبررسی قرار
دادهاند و عالئم مختلفی مانند وحشت ،افکاری در مورد
شکست ،تنش ،دلخوری ،شک ،ترس ،حالت تهوع ،تنش در
معده ،مشکل در تنفس ،عدمکفایت در گوش دادن به معلم،
عدم توانایی در تمرکز ،ناراحتی در استفاده از کلمات
بهخصوص باورهای تحصیلی منفی ریاضی در نظر گرفتهاند
( .)Bursal & Paznokas, 2006عالوه بر این مطالعات بسیاری
از سال  2000تا  2018طیف وسیعی از متغیرهای میانجی
ازجمله خود سرسختی روانشناختی برای اندازهگیری باورها
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و اضطراب ریاضیات مورداستفاده قرار گرفته است ( Yaratan

خودپنداره و کرختی ناشی از آن بر اضطراب ریاضی ،اثر

& Kasapoğlu, 2012؛  .)Hill et al., 2016از سویی دیگر،

معناداری داشتند .طاهری راد و مشکانی ( )1397نشان دادند

یکی از متغیرهای مهم که به نظر میرسد با اضطراب ریاضیات

بین باورهای ریاضی با اضطراب ریاضی دانشآموزان رابطه

رابطه دارد ،سرسختی روانشناختی یا سخترویی است ( Jain

وجود دارد )2020( Acevedo .نشان دادند که بین باورهای

 .)& Dowson, 2009سرسختی روانشناختی ویژگی

تحصیلی با اضطراب و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.

شخصیتی است که فرد واجد آن قادر به حل کارآمد چالشها

 Williamsو همکاران ( )2021دریافتهاند که سطح سرسختی

و استرسهای بین فردی است و در مواجهه با حوادث و

روانی دانشآموزان میتواند تجربه کمتر اضطراب ریاضی را

رویدادهای استرسزای زندگی از آن بهعنوان منبع مقاومت و

سبب گردد Ardi .و همکاران ( )2019دریافتند که بین

همانند سپری محافظ استفاده میکند ( .)Tan et al., 2020این

مؤلفههای باورهای فردی در خصوص دروس با میزان

سازه از سه مؤلفه تعهد ،کنترل و مبارزهجویی تشکیل شده

اضطراب ریاضی رابطه وجود دارد Unlu .و همکاران ()2017

است ( .)Wardani, 2020دانشآموزان سرسخت احساس

دریافتند که بین باورهای فردی خودکارآمدی درس ریاضی با

میکنند توانایی رسیدن به اهداف تحصیلی را از طریق تالش

میزان بین اضطراب ریاضیات و اضطراب آموزش ریاضیات

و خودتنظیمی هیجانی دارند ( ،)Mawarni, 2017میخواهند

رابطه وجود دارد .در همین راستا و بر اساس توضیحات فوق،

از طریق فداکاریهای شخصی و به لحاظ تحصیلی برتر باشند

میتوان بیان نمود نوعی ارتباط بین باورهای تحصیلی فردی با

و اهداف تحصیلی سخت را برای دستیابی به رشد شخصی

اضطراب ریاضیات وجود دارد .لذا مطابق با شکل  ،1این

طوالنیمدت دنبال میکنند (قدم پور .)1396 ،در همین راستا

تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که روابط

عبدی و یافتیان ( )1399نشان دادند ،بین اضطراب ریاضی و

ساختاری باورهای تحصیلی ریاضی با اضطراب ریاضی با

انگیزه ریاضی در دانشآموزان پایه نهم رابطه معناداری وجود

میانجیگری سرسختی تحصیلی در دانشآموزان پسر دوره اول

دارد .علیقلی و همکاران ( )1398دریافتهاند خودپنداره بر

متوسطه منطقه  4تهران به چه صورت است؟

عملکرد ،اضطراب بر عملکرد ،خودپنداره بر انگیزش،
شکل .1
مدل مفهومی تحقیق
فراشناختی

یادگیری ریاضی و ارقام

باورهای تحصیلی ریاضی

اضطراب ریاضی

انگیزشی

خودکارآمدی

اضطراب سنجش ریاضی
سرسختی تحصیلی

چالش

کنترل

تعهد
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عبارت و دو زیر مقیاس اضطراب یادگیری ریاضی است که

این پژوهش با توجه به هدف آن از نوع پژوهشهای کاربردی

( 16عبارت اول پرسشنامه) مربوط به فرایند یادگیری ریاضی

و ازلحاظ شیوه گردآوری دادهها بهصورت مقطعی و تحلیل
آنها به روش توصیفی و از نوع پژوهشهای همبستگی مبتنی
بر روش مدل یابی مدل یابی مدل یابی معادالت ساختاری
است .جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی 2710
دانشآموزان پسر دوره اول متوسطه پایه نهم مدارس دولتی
منطقه  4تهران در سال تحصیلی  1399-1400تشکیل دادند.
برای سازگاری با الگوی مدل یابی مدل یابی معادالت
ساختاری تعداد نمونه مشروط بر به دست آمدن تعداد بیشتر
از  200نمونه باید بر اساس حداقل ضریب  15و حداکثر
ضریب  30برای تعداد متغیرهای مشاهده شده باشد (استیونس،
 1994نقل از هومن ،)1393 ،در این پژوهش برای تعیین حجم
نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص
ضریب  20برای هر متغیر مشاهده شده (تعداد متغیرها 12
متغیر که با ضریب  20تعداد  240نمونه شد) ،با احتمال
پرسشنامههای ناقص  300نفر بهعنوان حجم نمونه به روش
خوشهای دومرحلهای دانشآموزان انتخاب شدند ،در مرحله
اول از بین  10مدرسه دولتی 6 ،مدرسه انتخاب گردید و سپس
در مرحله دوم از بین  18کالس مدارس منتخب  12کالس
( 25نفره) بهصورت گروهی انتخاب شدند و در ابتدا
توضیحاتی در خصوص هدف مطالعه و حفظ رازداری مطالب
به شرکتکنندگان داده شد و همزمان رضایتنامه در خصوص
شرکت آگاهانه افراد در پژوهش از آنها دریافت شد ،سپس
پرسشنامهها توزیع و پس از تکمیل دریافت گردید .در این
پژوهش برای تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده از روش
مدل یابی مدل یابی مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها نیز از نرمافزار  SPSS18و
 Amos23استفاده شد.
ابزار پژوهش در ادامه بیان شده است:
پرسشنامه اضطراب ریاضی.)1982( Plake and Parker 1
پرسشنامه اضطراب ریاضی در سال  1982توسط پلیک و پارکر
بهمنظور ارزیابی اضطراب مربوط به شرکت در کالسهای
ریاضی و آمار ساخته شده است .این پرسشنامه دارای 24
)1. Mathematic anxiety rating scale (MARS

و ارقام است و ( 8عبارت آخر پرسشنامه) مربوط به زیر مقیاس
اضطراب سنجش ریاضی است که میزان اضطراب آزمودنی را
در موقعیت ارزیابی ریاضی و آمار میسنجد =1 .اضطراب
ناچیز  =2اضطراب کم  =3اضطراب متوسط  =4اضطراب
تقریباً زیاد  =5اضطراب زیاد .جمع نمرات همه عبارات نیز
نمره کلی اضطراب ریاضی را به دست میدهد .نمره باال
نشاندهنده وضعیت بد است .روایی سازه و محتوا توسط
سازندگان تأیید شد و پایایی به روش آلفای کرونباخ 0/88
محاسبه گردید .در تحقیق شکرانی ( )1381نیز روایی سازه و
محتوا تأیید شد و پایایی به روش آلفای کرونباخ  0/92به دست
آورد .در تحقیق حاضر پایایی کل مقیاس با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ  0/88محاسبه شد.
2

پرسشنامه باورهای تحصیلی ریاضی Leder and Forgasz

( .)2002مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی ،در سال 2002
توسط لدر و فورگز ساخته شد .مقیاس اولیه دارای  31گویه
بود .این پرسشنامه دارای سه عامل فراشناختی ( 14سؤال)،
انگیزش ( 6سؤال) و خودکارآمدی ( 3سؤال) است .این مقیاس
بهصورت انفرادی و بر اساس طیف  5درجهای از قطعاً پسران
( ،)1احتماالً پسران ( ،)2هم دختران و هم پسران ( ،)3احتماالً
دختران ( )4و قطعاً دختران ( )5نمرهگذاری میشود .جمع
نمرات همه عبارات نیز نمره کلی باورهای تحصیلی را به
دست میدهد .نمره باال نشاندهنده وضعیت خوب است.
روایی سازه و محتوا توسط سازندگان تأیید شد و پایایی به
روش آلفای کرونباخ  0/86محاسبه گردید .رفیع پور و
همکاران ( )1394در مقالهای با عنوان بررسی ویژگیهای
روانسنجی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی به اعتباریابی این
پرسشنامه پرداخته است .متن فارسی شده مقیاس توسط  4نفر
از استادان آموزش ریاضی موردمطالعه قرار گرفت که بر
صحت ترجمه و روایی محتوایی گویههای آن صحه گذاشته
شد و گویههای 30 ،27 ،29 ،28 ،و  31به دلیل سازگار نبودن
با شرایط و فرهنگ ایرانی حذف گردیدند و گویه  22 ،16و
 26در تحلیل حذف گردید .درنهایت  23گویه از این مقیاس
باقی ماند .پایایی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی با استفاده
2. Mathematics Attitude Scale
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از ضریب آلفای کرونباخ  0/83به دست آمد که قابلقبول و

در سال ( )1398روایی سازه و محتوای ابزار را تأیید نمودند

رضایتبخش است .در تحقیق حاضر پایایی کل مقیاس با

و عاملهای تعیینشده دارای ضریب پایایی از  0/47تا 0/87

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/80محاسبه شد.

بودند و ضریب آلفای کلی پرسشنامه  0/81به دست آمد .در

پرسشنامه سرسختی تحصیلی Benishek 1و همکاران (.)2005

تحقیق حاضر پایایی کل مقیاس با استفاده از ضریب آلفای

ابزار اندازهگیری سرسختی تحصیلی در پژوهش حاضر،

کرونباخ  0/84محاسبه شد.

پرسشنامه تجدیدنظر شده  Benishekو همکاران در سال

یافتهها

 2005است که یک پرسشنامه خودگزارشی دارای  40پرسش
است .پرسشها در چهار طیف کامالً مخالف  1تا کامالً موافق

در این قسمت مهمترین یافتههای تحقیق ارائه میگردد .پیش

 4طراحی شدهاند .نمره باال در این پرسشنامه اشاره به سطح

از تحلیل دادهها و برای اطمینان از اینکه دادهها مفروضههای

باالی سرسختی تحصیلی دانشجویان دارد .این پرسشنامه

زیربنایی مدل یابی مدل یابی مدل یابی معادالت ساختاری را

دارای  3مقیاس تعهد  25سؤال ،کنترل  10و چالش  5سؤال

رعایت میکنند چند مفروضه شامل بررسی دادههای گمشده،

است .تعداد  13پرسش بهصورت معکوس نمرهگذاری

نرمال بودن و هم خطی چندگانه موردبررسی قرار گرفتند .در

میشود .این پرسشنامه توسط )2001( Benishek and Lopez

این پژوهش از جایگزینی دادههای گمشده با میانگین استفاده

طراحیشده و در سال  2005مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.

شد و جهت بررسی نرمال بودن دادهها از روش کولموگروف-

جمع نمرات همه عبارات نیز نمره کلی سرسختی تحصیلی را

اسمیرنوف استفاده گردید که بیانگر توزیع نرمال متغیرهای

به دست میدهد .نمره باال نشاندهنده وضعیت خوب است.

پژوهش بود  .در ادامه نتایج در دو بخش توصیفی و آزمون

روایی سازه و محتوا توسط سازندگان تأیید شد و پایایی به

مدل گزارش میگردند .در ابتدا یافتههای توصیفی و همبستگی

روش آلفای کرونباخ  0/89محاسبه گردید .فرخی و همکاران

بین متغیرهای پژوهش در جدول  1ارائه شده است.

جدول .1
ماتریس همبستگی بین متغیرهای باورهای تحصیلی ریاضی و سرسختی تحصیلی با اضطراب ریاضی
متغیر

M

SD

1

فراشناختی

39/21

7/85

1

انگیزش

13/70

2/06

**.81

1

خودکارآمدی

8/33

2

3

4

5

6

7

8

9

1/46

**.83

**.95

1

باورهای تحصیلی ریاضی 61/23

10/92

**.94

**.90

**.91

1

تعهد

51/50

10/17

*.13

**.32

**.29

**.19

1

کنترل

25/65

3/71

**.21

**.34

**.29

**.25

**.79

1

چالش

12/83

0/97

**.17

**.35

**.31

**.23

**.86

**.93

1

سرسختی تحصیلی

89/98

14/60

**.18

**.35

**.31

**.24

**.93

**.95

**.97

اضطراب یادگیری

53/48

5/55

**1 - .37** - .38** - .28** - .43** - .29** - .38** - .33** - .25

10

11

1

ریاضی و ارقام
اضطراب سنجش ریاضی 28/06

3/46

**.40** - .18** - .18** - .17** - .16** - .34** - .36** - .33** - .32

1

81/54

7/63

**.91** - .35** - .36** - .28** - .38** - .37** - .44** - .39** - .33

**.74

اضطراب ریاضی

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

1. academic hardiness scale
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مطابق با نتایج جدول  1همبستگی معناداری بین متغیرهای

بهصورت منفی میان متغیرهای باورهای تحصیلی ریاضی با

تحقیق وجود دارد؛ که این رابطه بهصورت مثبت میان

اضطراب ریاضی و سرسختی تحصیلی با اضطراب ریاضی

متغیرهای باورهای تحصیلی ریاضی و سرسختی تحصیلی و

وجود دارد.

جدول .2
شاخصهای برازش برای مدل پیشنهادی
نام آزمون

توضیحات

مقادیر قابلقبول

𝐟𝐝𝛘𝟐/
RMSEA

نسبت کای دو به درجه آزادی
ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین
شاخص برازندگی تعدیلیافته

NFI
CFI

شاخص برازش نرم

GFI

DF

مقدار بهدستآمده

>3
>0/1
<0/9

2/45
0/03
0/99

<0/9

0/99

<0/9

شاخص برازش مقایسهای

0/98

127

برای تعیین کفایت برازندگی مدل پیشنهادی با دادههای

همچنین نسبت کای دو به درجه آزادی ( )2/452بین  1و 3

موجود ،ترکیبی از شاخصهای برازندگی مطابق با جدول 2

است و میزان شاخصهای  CFI ،GFIو  NFIنیز تقریباً برابر

موردبررسی و تأیید قرار گرفت .مطابق با جدول شماره 2

و بزرگتر از  0/9است که نشان میدهند الگوی پیشنهادی با

مقدار  RMSEAبرابر با  0/035است لذا این مقدار کمتر از

توجه به شاخصهای برازندگی دارای برازش خیلی خوب

 0/1است که نشاندهنده این است که ریشه میانگین مربعات

است.

خطاهای تخمین مدل مناسب است و مدل قابلقبول است.
جدول .3
برآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درست نمایی

(1)ML

متغیر

b

β

R2

آماره t

P

باورهای تحصیلی ریاضی بر اضطراب ریاضی

-0/40

-0/34

0/13

3/46

0/001

سرسختی تحصیلی بر اضطراب ریاضی

-0/34

-0/24

0/08

2/90

0/001

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

سرسختی تحصیلی بر اضطراب ریاضی ()β=-0.24,p<0.001
به لحاظ آماری معنادار است.

جدول .4
برآورد غیرمستقیم مدل با استفاده از روش بوت

استرپ2

متغیر
باورهای تحصیلی ریاضی بر اضطراب ریاضی با واسطهگری سرسختی تحصیلی

β

2

-0/52

0/39

R

حد پایین

حد باال

معناداری

-0/58

-0/42

0/001

بهمنظور برآورد و تعیین معناداری مسیر غیرمستقیم از

همانگونه که در جدول  4گزارش شده است اثر غیرمستقیم

دستور بوت استریپ در نرمافزار  AMOSاستفاده گردید.

باورهای تحصیلی ریاضی بر اضطراب ریاضی با میانجیگری
1.maximum likelihood
2 .bootstrap
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سرسختی تحصیلی با روش برآورد بوت استرپ مورد تأیید

تحصیلی در رابطه بین باورهای تحصیلی ریاضی و اضطراب

واقع گردید و این حاکی از معناداری نقش واسطهای سرسختی

ریاضی است.

شکل .2
مدل نهایی آزمون شده به همراه آمارههای پیشبینی استانداردشده

راد و مشکانی ( Williams ،)2020( Acevedo ،)1397و

بحث و نتیجهگیری

همکاران ( Unlu )2021و همکاران ( Ardi ،)2017و همکاران

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختاری باورهای

( )2019است.

تحصیلی ریاضی با اضطراب ریاضی با نقش میانجی سرسختی

نتایج بهدستآمده را میتوان اینگونه تبیین نمود که

تحصیلی بود .بر این اساس مدلی طراحی شد که باورهای

باورهای تحصیلی ریاضی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل

تحصیلی ریاضی بهعنوان متغیر برونزاد ،سرسختی تحصیلی

تعیینکننده در توانایی خودکارآمدی و سازگاری با مسائل

بهعنوان متغیر میانجی و اضطراب ریاضی بهعنوان متغیر پیامد

جدید و پیشرفت تحصیلی شناخته شده است ( Hasty et al.,

در نظر گرفته شد .دادهها از مدل فرضی پژوهش حمایت

 .)2021انگیزش بهعنوان یکی از مهمترین عوامل این باورها

کردند بهطوریکه شاخصهای برازندگی مدل مناسب بودند.

در سرسختی در یادگیری اهمیت است و میتواند بر زمان،

نتایج آزمون مدل نشان داد که باورهای تحصیلی ریاضی بر

چیستی و چگونگی یادگیری اثر بگذارد .دانشآموزانی که برای

اضطراب ریاضی بهطور مستقیم و غیرمستقیم اثر معناداری دارد

یادگیری موضوعی برانگیخته میشوند این آمادگی را پیدا

همچنین سرسختی تحصیلی نیز بر اضطراب ریاضی بهطور

میکنند تا به فعالیتهایی بپردازند که باور دارند این فعالیتها

مستقیم دارای اثر معناداری است .این نتایج همسو با تحقیقات

به یادگیری آنها کمک میکند ( .)Kosiol et al., 2019در

عبدی و یافتیان ( ،)1399علیقلی و همکاران ( ،)1398طاهری
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حقیقت ،سازه باورهای تحصیلی ریاضی شامل مدیریت منابع

به ریاضی و اضطراب از درس ریاضی در پیشبینی پیشرفت

و خودکارآمدی میشود .مدیریت منابع نیز مدیریت زمان و

ریاضی نقش مهمی دارند .هرچه انگیزه فرد برای دانستن،

محیط مطالعه ،نظمدهی به تالش ،یادگیری از همتایان و

آموختن و تحصیل بیشتر باشد ،فعالیت و رنج و زحمت

کمکطلبی را در برمیگیرد که تقویتکننده میزان سرسختی

بیشتری برای رسیدن به هدف نهایی متحمل خواهد شد .وقتی

تحصیلی خواهد بود که میتواند کاهنده اضطراب باشند

فرد از انگیزه پیشرفت باالیی برخوردار باشد ،به تکالیف درسی

( .)Chang et al., 2016باور خودکارآمدی که جنبه دیگری از

بهخوبی توجه میکند ،تکالیف درسی را جدی میگیرد و عالوه

باورهای تحصیلی ریاضی است به قضاوت افراد در مورد

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

توانایی آنها برای سازماندهی و اجرای یک سلسله کارها

میآموزند ،یاد بگیرد .همچنین برای یادگیری ،مهارتهای الزم

برای رسیدن به انواع عملکردهای تعیینشده اشاره دارد.

و راهکارهای مناسب را مییابد .بدیهی است که موفقیت در

خودکارآمدی یک سازه پویا و چندبعدی است ( Tan et al.,

یادگیری نیز ،سبب احساس توانمندی بیشتر و افزایش عالقه

 )2020و افزون بر آن ،مطالعات نشان دادهاند که ارزشگذاری

به موضوع یادگیری میشود از سوی دیگر طبیعت دانش

درونی یک عامل پیشبینی کننده مهم یادگیری و موفقیت است

ریاضی و امکان تحقق یادگیری غیر معنادار برای فراگیران،

( .)Akin & Kurbanoglu, 2011باورهای تحصیلی ریاضی نیز

نگرشهای غیرعلمی و تعلیم و تربیت در ریاضیات و اعمال

با اضطراب تحصیلی ارتباط دارند .با توجه به پیشینه پژوهشی،

فشارهای ناسازگار با ظرفیتهای عقالنی فراگیران ،عدم توجه

باورهای تحصیلی ریاضی نقشی محوری در اضطراب ریاضی

به تفاوتهای فردی و سبکهای یادگیری آنها و

ایفا میکند ( .)Segers et al., 2020دانشآموزانی که

مشارکتهای مؤثر در کار ،چگونگی و نوع اقتدار علمی و

انگیزههای شخصی و درونی برای تحصیلی دارند ،در زمان

اخالقی و شخصیتی معلمان در ایجاد روابط متعادل و عدم

فعالیت اهداف و خواستههای شخصی خود را در خطر میبینند

اعتماد متقابل در کالس درس ریاضی ،هراس ناشی از عدم

و ناکامی در کسب نتایج مطلوب را به معنای از دست رفتن

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

نتایج فعالیتهای شخصی و همچنین دور شدن از دستیابی به

شمار عواملی هستند که میتوانند موجبات بروز پدیده

اهداف خود میدانند ( )Jain & Dowson, 2009که این

اضطراب ریاضی ،نگرش پایین و درنتیجه انگیزه پیشرفت کم

موضوع میتواند باعث بروز واکنشهای هیجانی و اضطراب

را در افراد فراهم آورند و احساس رضایت از فعالیتهای

ریاضی در آنها شود اما دانشآموزانی که انگیزههای بیرونی

ریاضی را به ناخرسندی و نفرت مبدل کنند.

مانند کسب مشوقها ،به دست آوردن تأیید اطرافیان و مواردی

این مطالعه دارای چندین محدودیت است .به دلیل ماهیت

مانند آنها را دارند به نسبت دانشآموزان دارای انگیزههای

مقطعی مطالعه ،در مورد جهت علیت نمیتوان مطمئن بود.

درونی کمتر دچار اضطراب میشوند .کسانی که اضطراب

جامعه پژوهش محدود به یک استان ،یک شهر ،یک مقطع

کمتری در درس ریاضی دارند ،نگرش مثبتتر و انگیزه

تحصیلی و تنها بروی دانشآموزان پسر بود که امکان تعمیم

پیشرفت باالتری نسبت به درس ریاضی دارند و برعکس.

دقیق نتایج را با مشکل مواجه میکند .پیشنهاد میشود برای

همچنین نتایج پژوهشهای متعدد نشان داده است که با

تعمیم دقیق نتایج ،پژوهش در شهرها ،مقاطع تحصیلی دیگر و

افزایش نگرش به درس ریاضی از میزان اضطراب امتحان

دانشآموزان دختر نیز اجرا شود تا قدرت تعمیم نتایج را

درس ریاضی کاسته میشود؛ بنابراین با افزایش احساس لذت

افزایش دهد .همچنین ازآنجاکه پرسشنامهها خودگزارشی

از درس ،انگیزش به یادگیری درس و همچنین با کاهش

بودند و توسط خود دانشجویان تکمیل شدند ،احتمال عدم

احساس ترس و نگرانی از درس ریاضی ،میتوان شاهد

صداقت و یا سوگیری در گزارشها وجود دارد ،لذا بهتر است

عملکرد بهتری از فراگیران در درس ریاضی بود .احساس منفی

در پژوهشهای آتی ،برای اطمینان بیشتر از صحت نتایج ،از
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