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 چکیده 

تربیتـی و  دانشـکده هـاي علـوم   در بین دانشـجویان   هاي کارآفرینیبا مهارت هاي ارتباطیهدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه مهارت
همبستگی انجام شده  -هاي عالمه طباطبایی و خوارزمی بوده است. این پژوهش از نوع کاربردي و با روش توصیفیروانشناسی دانشگاه

زمی بوده هاي عالمه طباطبایی و خوارهاي علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاهنفر از دانشجویان دانشکده 6000است. جامعه آماري شامل 
دانشجو به طور برابر از دو دانشگاه مورد مطالعه به عنوان نمونه آماري  360اي تصادفی، تعداد گیري طبقهگیري از روش نمونهکه با بهره

) و 1990( هـاي ارتبـاطی بـارتون جـی اي    مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، از دو ابزار استاندارد شامل پرسشنامه مهـارت 
هاي خبرگان و صـاحبنظران ایـن   ) استفاده شده که روایی آنان از طریق بررسی دیدگاه2007( هاي کارآفرینی االین بیچشنامه مهارتپرس

رو، از % محاسبه شده است. در تحقیق پیش82% و 72گیري از ضریب آلفاي کرونباخ به ترتیب برابر با حوزه و پایایی این ابزارها با بهره
طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده هاي مستقل، تحلیل واریانس یکبراي گروه tي آمار استنباطی، آزمون هامجموع آزمون

هاي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه عالمـه طباطبـایی و   هاي ارتباطی و مهارتهاي مهارتاست. نتایج حاکی از آن است که بین میانگین
هاي کارآفرینی رابطه مثبت و معنـاداري وجـود   هاي ارتباطی با مهارتشته و عالوه بر آن بین مهارتخوارزمی، تفاوت معنادار وجود ندا

 دارد.

 هاي ارتباطی و ارتباط اثربخش.هاي کارآفرینی، مهارتکارآفرینی، مهارت واژگان کلیدي:
 مقدمه

ست و به نـوعی عامـل   ا کشورها کلیشد و توسعه فرد، سازمان و به طورارتباط نیاز ذاتی هر انسان است و عامل ر
قه ارتباط برقرار کـردن  باید به نوعی طری هرکساي، داشتن دیپلماسی قوي است و زمینه در هر پیشرفت هرکشوري،

. ارتباط تعامل د، فرا بگیربراي رسیدن به اهدافش چه از طریق غیرکالمی، دیگران را، چه از طریق کالمی،و نفوذ در 
نامدار و شود تا هدفی بر آورده شود (فت میست و حاصل آن پیامی است که فرستاده و دریابین حداقل دو انسان ا

 اهمیـت  و باشد می اجتماعی زندگی اساسی هايمهارت از یکی صحیح، ارتباط برقراري توانایی). 1388همکارانش، 

-پیشرفت و فردي هاي آسیبانسانی،  رشد تمامی اساس صاحبنظران، از برخی که است حدي به انسان زندگی در آن

کردن بـا هـر   افراد باید مهارت ارتباط برقرار ).2002(چنت و همکارانش،  ارتباط دانسته اند فرآیند در را بشري هاي
شخص را دارا باشند و الزمه ارتباط مؤثر، آگاه بودن به هدف فرستنده پیام، محتواي پیام و کانال ارتباطی مؤثر است 

د مناسب را بدهد؛ که اگر پیام به درستی فهم نشود و بازخورد داده نشود، بدین معنی است کـه  تا فرد بتواند بازخور
 کسـانی  تنهـا  امـا  برخوردارنـد،  یکسانی هاي فرصت از کارشان محیط در هاانسان همهارتباط نیز برقرار نشده است. 
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 خوبی بیان قدرت افرادي، چنین ؛باشند مجهز »ارتباطی هاي مهارت« به که کرد خواهند طی به سرعت را ترقی مسیر
 و مناسـب  ارتبـاطی  زیردست، و همتراز مافوق، افراد با و مختلف شرایط در ،کنند می مطرح درستیبه را خود ،دارند
 گیرنـد  کارمی به مؤثر اي شیوه به و دانند می خوب را ارتباطی هاي مهارت قدر آن افراد از بعضی. کنند می برقرار مؤثر

گذاشتن بر دیگـران و مطیـع   تأثیرکند و به نوعی آنها با  می جذب خود به را همه ربا آهن یک همانند شخصیتشان که
  رسند.، به اهداف خود میکردن دیگران

د تغییر تاریخ در قالـب کـارآفرینی ادامـه    هاي بشریت بوده و به احتمال زیارینی پیش برنده بسیاري از موفقیتکارآف
 کـه  منبعی است بشري جوامع همه ناپذیر پایان و مهم منابع از ). کارآفرینی1390مقدم و فخارزاده، (جعفري  یابدمی

 است ناپذیر پایان و ارزشمند بسیار ،دیگر سوي از و ارزان ،یک سو از؛ گرددبرمی به توانایی منابع انسانی هر سازمان
هادینه کند، به درستی از این منابع اسـتفاده کـرده   و هر مدیري که بتواند فرهنگ مدیریت دانش را در سازمان خود ن

تواند به عنوان ابعاد مهم براي حمایت و شکل گیـري کـارآفرینی در هـر    قانون رسمی و مسئولیت پذیري می .است
 تـا بـه   اند بوده متکی فکر به که جوامعی که اند دریافته همگان امروزه). 2012کشوري باشد (جنینگز و همکارانش، 

-مزیت رغمعلی ،سومجهان کشورهاي در زیرزمینی منابع. اندبوده سرافرازتر و ترموفق بلندمدت در ،زیرزمینی منابع

 کشـورها  از بعضـی  در منـابع  ایـن  نبـود  که صورتی در است، شده محسوب یافتگی توسعه موانع جمله از هاي آن،
 جملـه  از کـارآفرینی،  کلمـه  یـک  در یـا  و ابتکـار  و خالقیـت  فکـر،  نیـروي  از استفاده با ها تا آن است شده باعث

 و هـا اندیشـه  تلفیق عصر و خالقیت و دانایی عصر حاضر، عصر خصوصاَ. جهان  کنونی شوند در پیشرو کشورهاي
و در عصـر تغییـر و    دارد اهمیـت  بسـیار  کشـورها  پیشـرفت  و در توسـعه  به کـارآفرینی  توجه و باشدمی ابتکارات

ها، داشتن سرمایه انسانی استراتژیک است تا با تغییـر در الگـوي   ها و کشورپیشرفت سازماندگرگونی عامل رشد و 
هرحال  به. رقیبانشان متمایز کنند و آنها را پیش بیندازند ازها را سنتی تولید، و تغییر در وضعیت کسب و کار، سازمان

منـدي بـه کـارآفرینی و     مختلف در احیـاي عالقـه   وامل از ع اي  گسترده طیف   و است  یافتن  رواج  در حال  کارآفرینی  
 .اند نقش داشته 1990متحده در دهۀ  کسب و کارهاي کوچک در اروپا و ایاالت

-رینی در انزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان ها و انسانارتباطات ابزار کلیدي هر فعالیت کارآفرینانه است و کارآف

هاي اجتماعی به شناخت اجتماع، اعی است، کشف نیازلزم کشف یک نیاز اجتمپذیر نیست. کارآفرینی مستها امکان
-، که شناسایی این نیاز میسر نمـی )1383(پاسبان رضوي،  هاي آن و زمینه اجتماعی و اقتصادي آن وابسته استزنیا

یم که از سویی بـه  کندر جهانی زیست می. همچنین ما افراد با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کنندشود مگر اینکه 
 هاي طالیی کارآفرینی به میان می آید (هنکر و هیسریچ،دارد و از سوي دیگر صحبت از دهه عصر ارتباطات شهرت

هاي اجتماعی و در حقیقت، هدف کارآفرینی، یا دستیابی به نیاز اقتصادي است یا اینکه فرد براساس دغدغه ).2002
یتی از وضع موجود، سعی به ایجاد تغییر در وضع موجود را دارد، و بـه طـور   هاي اجتماع و نارضابه دلیل نابسامانی

یابی بـه  کلی هدف کارآفرینی، چه اقتصادي باشد، چه اجتماعی، یکی از ابزارهایی که یک فرد کارآفرین، براي دست
 چـالش مـع را بـا   در دنیاي کنونی که رشد علم و فنـاوري جوا  اهدافش نیاز دارد، داشتن مهارت ارتباطی باال است.

، موجـب  هاي جهان سومهی، به خصوص در کشورتحصیالن دانشگاو همچنین بیکاري روز افزون فارغ روبرو کرده
در گذر  تواند جوامع راو سیاسی شده است وجود اشخاص کارآفرین میهاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی نابسامانی

هاي دانشجویان با نیازهاي بازار تناسب بین آموزش و آموخته همچنین عدمها یاري کند. موفقیت آمیز از این چالش



هاي کسب و کار کار، و اینکه اکثریت قشر تحصیل کرده، فاقد مهارت الزم براي جذب در بازار کار و ایجاد فرصت
هستند، کسب مهارت الزم براي عضویت در بازار کار، نیاز جدي دانشجویان است. در این پژوهش سعی شده است 

علـوم تربیتـی و روانشناسـی     هايمیان دانشجویان دانشکدهدر هاي کارآفرینیهاي ارتباطی و مهارترابطه مهارت تا
 . هاي عالمه طباطبایی و خوارزمی مورد بررسی قرار گیرددانشگاه

و  برندسر میکنند، و یا در فکر آنها به در ارتباط با دیگران سپري میاي از زندگی خود را در افراد، بخش عمده همه
هـم  تواند زندگی کند و همه افراد یک جامعه به نوعی به نوعان خود نمیان موجودي اجتماعی است و بدون همانس

کنند و ارتباطـات مهمتـرین   یر کالمی با هم ارتباط برقرار میهم وابسته اند. افراد از طریق کالمی یا غنیاز دارند و به
تـا بتواننـد    ثر را داشته باشـند ؤ. پس افراد باید توانایی و مهارت ارتباط خوب و معامل توسعه و تعالی انسانی است

برآورده سـازند. افـراد بایـد    را  و غیرههاي خود را اعم از عاطفی، اقتصادي گشایی کنند و نیازسخنان دیگران را رمز
برقـراري ارتبـاط بـا    و طریقـه   توانایی اینکه هر شخص هاي ارتباطی یعنیتهاي ارتباطی داشته باشند؛ مهارمهارت

یک فرد بستگی فراوانی بـه  )، معتقد است در واقع موفقیت 1382. فرهنگی (را دارا باشد عقاید و احساسات دیگران
، کمتـر از آن  هاي ارتباطی بیشتر از توانایی فنـی و عملـی مـورد نیـاز نباشـد     هاي ارتباطی دارد و اگر مهارتمهارت
هاي ارتباطی بارتون جی . اي تعیین می مهارتهاي ارتباطی در این پژوهش با استفاده از سه ویژگی مهارت .نیست

یگران به نـوعی کـه   هاي کالمی: یعنی مهارت در انتقال پیام به صورت کارآمد به دالف) مهارت گردد که عبارتند از:
هـاي شـنود: هنـر    ب) مهـارت  گشایی کنـد.  رمز فرستنده پیام،درستی و مطابق با خواسته و هدف شخص پیام را به

هاي کالمـی  ، تعبیر و تفسیر پیامکشف رمز فرآیندهاست. ی از ارکان مهم ارتباط بین انسانگوش دادن به دیگران یک
کاري فعال است نه منفعل. در گوش دادن  مؤثر). گوش دادن 1374(رضائیان،  گویندمؤثر میرا به طور فعال، شنود 

پردازد امـا در گـوش دادن   تنها به جذب اطالعات داده شده میکند و یک ضبط صوت عمل می فعل شخص مانندمن
از کالم گوینده بهره گیرد و منظور اصلی او  ،فعال فرد باید کوشش کند تا به جاي شنیدن آنچه که خود دوست دارد

بـا   هنگـامی کـه   و هـر شـخص  ت ي دو جانبه اسـ فرآیندهاي بازخورد: ارتباط ج) مهارت ).2000را بفهمد (رابینز، 
متوجه شده اسـت یـا خیـر، و از طریـق      ش رامنظور طرف مقابل،که اید مطمئن شود ب کنددیگران ارتباط برقرار می
 شود.کند از نتایج ارتباطش، که آیا ارتباطش مؤثر بوده یا نه، آگاه میدریافت میبازخوردي که از دیگران 

هاي جدیـد،  وري و خلق یک سازمان، خلق دیدگاهها از جمله نوآا و فرآیندهی یک طیف وسیعی از فعالیتکارآفرین
 یـک  بـه  هـاي گذشـته  سال طی در ). کارآفرینی2011دهد (ناسوشن، ري را پوشش میپذیها و خطراکتشاف فرصت

 توسـعه  بـراي  ریزي برنامه کشورها، از بسیاري هدف امروزه که طوري به است، شده تبدیل اجتماعی مطلوب رفتار
هـا داراي افـراد کـارآفرین نباشـند، محکـوم بـه       و در عصر کنونی اگر سازمان است اجتماعی تغییر یک عنوان به آن

 کارآفرینـان  ایده" و "اقتصادي تأثیر ": است سیاستگذاران اصلی مسئله دلیل دو به کارآفرینی ترویج .شکست هستند
 توسعه حرکت موتور عنوان به کارآفرینی نقش از). 1386همکاران، و زالی( "نوآوري و رشد تغییر، عامالن عنوان به

در عصـر  ). 1382 داریـانی،  پوراحمـد ( داننـد می نوآوري و خالقیت ایجاد اصلی عامل را آن و شودمی یاد اقتصادي
سـازمان بـه   هاي قبلـی باشـد، آن   ها و اندوختهجهانی، اگر در سازمانی کارآفرینی نباشد و فقط تکیه بر داشتهدهکده

دهد و همچنـین، افـراد نیـز بـراي     هاي رقیب و کارآفرین میشود و جاي خود را به سازمانزودي از رده خارج می
هاي کـارآفرینی  افزایش امنیت روانی شغلی خود و برآورده کردن نیازهاي اقتصادي و اجتماعی خود، باید به مهارت



 مهـارت الـف).   ها عبارتند از:هایی باشد که این مهارتاي مهارتآفرین شدن باید دارهر فرد براي کارمجهز باشند. 
 تغییـر،  ياداره توانـایی  نـوآوري،  پـذیري،  درونی، ریسک نظم و کنترل: قبیل از مواردي يبردارنده در که : شخصی

). ب). 1382؛ نظـري،  2003هیگینـز،  ( دانسـت  دوراندیشـی  رهبـري  و پشـتکار،  و مقاومت پافشاري، تغییرمحوري،
 هـاي مهـارت  بازاریابی، انسانی،روابط گیريتصمیم اهداف، تعیین و ریزيبرنامه: از عبارتند که :مدیریتی هايمهارت

). 2004 هگی، ؛ 1382 پیرنیا، ؛2005 پیترز، و هیسریچ( توسعه و مدیریت مذاکره کنترل،مدیریت،  حسابداري و مالی
 ارزیـابی،  یا نظارت کالمی، ارتباطات یا شفاهی ارتباطات نوشتاري، هايمهارت: از عبارتند که: فنی هايمهارتج). 

 هـاي شـبکه  ایجاد دهی،سازمان توانایی شنیداري، مهارت فردي، میان مهارت فناوري، کار، و کسب مدیریت محیط،
 ؛ 2000 هاي تیم سازي (موریسن،مهارت یا تیم در نقش ایفاکنندة و بازیگر گري،مربی ،)مدیریت مشارکتی( مدیریت

 ).2004 ماگزین، ؛ 1977 کترو،
 رفتارهاي و هادر فعالیت توجهی قابل بهبود دانشجویان، در ارتباطی هايتوانایی مهارت که دهدمی نشان هاپژوهش 

 از یکـی  و)  1386 ،و همکـاران  جـانی توزنـده ( کنـد مـی  ایجاد آنها نفس به اعتماد همچنین دانشجویان و اجتماعی
؛  2007نوگـو, ( هاي کارآفرینی آنهـا اسـت  و افزایش مهارت تحصیلی دانشجویان پیشرفت افزایش بر مؤثر متغیرهاي
 طراحـی  کارآفرینی براي و خالقیت زمینه در خود هايمهارت و هاتوانایی از بتوانند باید ). دانشجویان2010سوملی,

 و کسـب  ایجـاد  توانـایی  دانشـجویان،  کـه  اسـت  برخوردار زیادي اهمیت از این. نمایند استفاده جدید کار و کسب
تحصـیلی  گرفتار مشکل بیکاري بعد از فـارغ  و به نوعی کارآفرین باشند تا باشند، داشته نوآوري را و جدید کارهاي

یـک فـرد    هـاي روانشـناختی  و ویژگـی  نشوند. اگر چه تمایل به کارآفرین شدن و موفقیت در آن به عوامل درونـی 
 و اجتمـاعی  ارتباط تنگاتنگی با عوامل و شرایط بیرونـی  ،رینی و اجراي موفق یک ایدهبستگی دارد اما مراحل کارآف

هاي مربوط به کارآفرینی را داشته باشد که یکی از این اینکه موفق باشد باید همه مهارت دارد و یک کارآفرین براي
د را عملی کند و به نوعی با جـذب  داشتن مهارت ارتباطی و ارتباط با محیط پیرامون است تا بتواند ایده خو ،عوامل

 . و دیگران را به انجام کار مورد نظر خویش، وادار کند زایی کندمؤثر، بتواند درآمدنظر افراد و برقراري ارتباط 
آنهـا بـر نـوآوري و     تـأثیر هاي کـارآفرینی و  هاي ارتباطی و مهارت، مهارتدرباره مهارت آموزي متعدديتحقیقات 
 سـلیمی و همکـاران  شـود.  شده است که در این بخش به برخی از مهمترین موارد آن اشاره می افراد انجام خالقیت

دانشکده پیراپزشـکی دانشـگاه    هاي ارتباطی بین فردي دانشجویانر پژوهشی با هدف تعیین سطح مهارت)، د1391(
هـاي  ر بـر سـطح مهـارت   مـؤث هاي سپري شده تحصیلی از عوامل پزشکی تهران، به این نتیجه رسیدند که سالعلوم

-، بهبـود مـی  ارتباطی بین فردي دانشجویان است و تجربه آموزشی دانشجویان، عملکرد آنان را در برقراري ارتبـاط 

 داده قـرار  بررسی مورد را آن بر ارتباطات و اطالعات آوري فن تأثیر و کارآفرینی پژوهشی، در )،1389( نامی بخشد.

 فیزیکـی  مخـازن  انـدازه  کـاهش  دقت، سرعت، افزایش با اطالعات آوري فن دهد،می نشان پژوهش نتایج که است،

-مـی  سـازمان  یا سیستم هايهزینه کاهش اداري، فسادهاي از برخی رفع دور، راه از همکاري امکان ایجاد اطالعات،

 کارشناسـی دوره  و درسی برنامه توجه میزان پژوهشی در)، 1385( احمدزاده .باشد مفید آفرینیکار توسعه در تواند،
-به نتایج ، کهقرار داده بررسی مورد را آموختگاندانش دیدگاه از کارآفرینی هايمهارت پرورش به تربیتی علوم رشتۀ

 درسـی  برنامۀ عناصر و تربیتی علوم رشتۀ تخصصی دروس کلی به طور ،که دهدمی نشان پژوهش این از آمده دست

 ،) 1383(  زادگـان  عباس ندارند. توجه کارآفرینی فنی و مدیریتی شخصی، هايمهارت پرورش به تربیتی علوم رشتۀ



 ایجـاد  بـا  معنـاداري  طـور  به کارآفرین هايسازمان د کهندهمی نشان تجربی شواهد که دهدمی گزارش تحقیقی طی
 هستند. مرتبط اشتغال

ه نیجریـه، بـا هـدف بررسـی     نفري، در سه دانشگا 400)، در پژوهشی که روي یک نمونه 2013اگبه و همکارانش (
-منظور جلوگیري از بیکـاري فـارغ  هاي کارآفرینی بهاي، براي کسب مهارتدردسترس بودن خدمات مشاوره حرفه

هـاي  هاي کارآفرینی در دانشگاهتحصیالن، انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که، بین مشاوره شغلی و توسعه مهارت
کـارآفرین، در   292)، در پژوهشی کـه روي  2011وجود دارد. باسما و همکارانش (نیجریه، رابطه مثبت و معناداري 

ها در کسانی که هاي کارآفرینی و عملکرد این مدلهلند انجام دادند به این نتیجه رسیدند که، نقش مدلسه شهرستان
تایپو کارآفرین شدن دارد. تازگی کسب و کار خود را در حرفه خود شروع کردند، تأثیر زیادي بر موفقیت آنها در به

 .انـد  پرداختـه  کـارآفرینی  رفتـاري  رویکرد در موفقیت عوامل مدیریت بررسی به خود پژوهش در)، 2011و آراین (
 شناخت مورد در بینشی آوردن دستبه منظور به زندگی، واقعی شرایط تحلیل و تجزیه منظور به مطالعه مورد رویکرد

 عوامـل  به دهندگان پاسخ اکثر که داد نشان هایافته. است شده انتخاب موفقیت عوامل به مربوط اقدامات و کارآفرینی
 اشاره مالی امور مدیریت و انسانی منابع مدیریت شبکه، آموزش، ریسک، مدیریت ریزي،برنامه :مانند موفقیت مؤثر بر

هاي ارتباطی مـورد نیـاز دانشـجویان    در ارتباط با مهارت، )2010( و همکارانر در پژوهشی که بوب الولی .اند کرده
طور چشمگیري باعـث افـزایش اعتمـاد بـه     ه ها باین مهارت ،به این نتیجه رسیدند که ،کارشناسی ارشد انجام دادند

در تحقیقی کـه کـارتر بـر روي یـک      2010در سال  گردد.پذیر شدن در آنان مینفس و ارتباط با دیگران و انعطاف
هاي ارتباطی انجام داد، تأثیر آموزش مهارتلند و در خصوص ان در جنوب شرقی کویناز دامپزشک نفري 24نمونه 

(مصـطفی نـژاد و    مشـتریان آنهـا ثابـت نمـود    روان دامپزشکان و رضـایت ها را در بهبود سالمتتأثیر مثبت آموزش
وص در روابـط  شـیوه صـحیح، بـه خصـ     )، اعتقاد دارد که برقراري ارتبـاط بـه  2004جلیستی(ون ).1390همکاران، 

ت و افزایش تر باشد، زوجین براي حل مشکالط صحیحجانبه، اهمیت فراوانی دارد؛ به طوري که هر چه این ارتبادو
 دانشـگاه  در ايمطالعـه  ، طـی ) 2004(  جانز و انگلـیش  کوشند.مندي از رابطه، بیشتر میمیزان صمیمیت و رضایت

 بـا  را افـراد  تـوان مـی  افـراد  نفـس عزت و به نفس اعتماد افزایش و کارآفرینی آموزش فرایند با که دریافتند تاسمانیا
 افـزایش  کارآفرینی براي را آنان و مهارت و دانش کرد آشنا ،تجاري هايفرصت بازشناسی براي خود هاينديتوانم

 .)1385به نقل از فرحبخش و همکاران، ( داد

 روش

فرینی در میـان دانشـجویان   هـاي کـارآ  هـاي ارتبـاطی و مهـارت   مهارتاین پژوهش به دنبال آن بوده است تا رابطه 
جامعه  دهد.مورد بررسی قرار  را، هاي عالمه طباطبایی و خوارزمیعلوم تربیتی و روانشناسی دانشگاههاي  دانشکده

یی و طبـا هـاي عالمـه طبا  علـوم تربیتـی و روانشناسـی دانشـگاه    هاي نفر از دانشجویان دانشکده 6000ل آماري شام
از دو  ،دانشـجو بـه طـور برابـر     360اي تصـادفی، تعـداد   گیري طبقـه گیري از روش نمونهخوارزمی بوده که با بهره

-بـراي گـردآوري داده  ابزار مورد استفاده . گرفته است، مورد بررسی قرارآماري، به عنوان نمونهدانشگاه مورد مطالعه

باشـد کـه پرسشـنامه    هـاي کـارآفرینی مـی   اي ارتباطی و مهارتههاي استاندارد مهارتپرسشنامه هاي این پژوهش،
 در ایـران  را پرسشـنامه تدوین کرد و همچنین ایـن   1990هاي ارتباطی، نخستین بار بارتون جی اي در سال مهارت



هاي و این پرسشنامه داراي سه محور مهارت روایی و پایایی آن را سنجید 1390نخستین بار، افسانه عامري در سال 
هـاي  باشد که در این پژوهش، رابطه ایـن محورهـا بـا مهـارت    هاي بازخورد میهاي شنود و مهارتالمی، مهارتک

 2007هاي کارآفرینی که االین بـیچ در سـال   کارآفرینی دانشجویان، مورد بررسی قرارگرفته است. پرسشنامه مهارت
پژوهش، توصـیفی از نـوع    این همچنین روش .در ایران اعتبار سنجی کرد 1390تدوین کرد و شفیع آبادي در سال 

مبسـتگی پیرسـون، تحلیـل    ، آمـار اسـتنباطی شـامل ضـریب ه    در آنهمبستگی است که روش آماري مورد استفاده 
در ایـن پـژوهش بـراي    . دو گروه مستقل استفاده شده اسـت  tطرفه و براي تفاوت دو گروه از آزمون واریانس یک

اسـاتید راهنمـا و مشـاور و    ها، از کتب و مقاالت مرتبط استفاده شده اسـت و بـا   این پرسشنامهاعتبار سنجی روایی 
-این پرسشنامهبراي سنجش پایایی بحث و تبادل نظر، شده است. همچنین شناسی صاحبنظران علوم مدیریت و روان

-شـنامه مهـارت  و پرس %72هاي ارتباطیپایایی پرسشنامه مهارتها، از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است که 

 ه است.شدبرآورد % 82هاي کارآفرینی

 ها یافته

فراوانی اسـتفاده شـده   درصـد در این پژوهش از آمار توصیفی شامل فراوانی و در راستاي رسیدن به هدف پژوهش، 
که براساس اطالعات ارائه شده در بخش روش، تعداد دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی که در این پژوهش  است

دهنـد و همچنـین تعـداد دانشـجویان     درصد از کل نمونه را تشـکیل مـی   50نفر که این تعداد  180داشتند، شرکت 
درصد از کل نمونـه را   50نفر بودند که این تعداد نیز  180دانشگاه خوارزمی که در این پژوهش شرکت داشتند نیز 

   دهند.تشکیل می
هـاي عالمـه   هاي علوم تربیتـی و روانشناسـی دانشـگاه   انشکدههاي دانشجویان دابتدا تفاوت دیدگاهوهش ژدر این پ

هـاي کـارآفرینی دانشـجویان    هاي ارتباطی و مهـارت هاي مهارتطباطبایی و خوارزمی، به این معنا که، بین میانگین
دو گروه مستقل، مورد بررسی قرار گرفته، که نتایج حاصل از آن  tتفاوت معناداري وجود دارد، با استفاده از آزمون 

 ارائه شده است. 1در جدول 
 

 هاي کارآفرینی دانشجویانهاي ارتباطی و مهارتمستقل به منظور بررسی میانگین مهارت tنتایج آزمون . 1جدول 

گروه به تفکیک  متغیر
انحراف  میانگین محل تحصیل

درجات  t مقدار استاندارد
زاديآ  

سطح معنی 
 داري

هاي مهارت
 ارتباطی

.033 7.41 61.97 دانشگاه عالمه   
358 

 
243. .033 8.41 61.94 دانشگاه خوارزمی   

هاي مهارت
 کارآفرینی

.271 8.80 80.89 دانشگاه عالمه   
358 

 
281. .271 9.10 80.63 دانشگاه خوارزمی   

 

هاي مهارتمربوط به متغیر آمده دستبهبه این علت که سطح معناداري گردد همچنانکه در جدول فوق مالحظه می
شود و ایـن امـر بـه    ها رد نمیتیجه فرض صفر مربوط به این آزمون، در ناست 05/0بیشتر از سطح آلفاي  ،ارتباطی



ـ   دانشـکده  هـاي ارتبـاطی دانشـجویان   مهـارت معناي عدم وجود تفاوت معنادار بین میـانگین   ی و هـاي علـوم تربیت
هاي کـارآفرینی  مچنین براي مقایسه میانگین مهارت. هباشدمی عالمه طباطبایی و خوارزمی هايدانشگاه روانشناسی
و  tهاي عالمه طباطبایی و خوارزمی، با توجه بـه مقـدار   دانشگاه تربیتی و روانشناسیهاي علومدانشکده دانشجویان

رینی بیشتر از سـطح  هاي کارآفط به متغیر مهارتمعناداري مربو، به این علت که سطح دست آمدهسطح معناداري به
تفاوت شود و این امر به معناي عدم وجود ها رد نمیتیجه فرض صفر مربوط به این آزمونباشد، در نمی 05/0آلفاي 

مـه  عال ايهـ دانشـگاه  تربیتی و روانشناسـی هاي علومدانشکده هاي کارآفرینی دانشجویانمعنادار بین میانگین مهارت
 باشد.طباطبایی و خوارزمی می

-هاي علومدانشکده دانشجویان هاي کارآفرینیو مهارت هاي ارتباطیهاي مهارتبه منظور مقایسه میانگینهمچنین 

عالمه طباطبایی و خوارزمی به تفکیک متغیرهاي جنسیت، سن دانشجویان و مقطع  هايدانشگاه تربیتی و روانشناسی
هاي کـارآفرینی دانشـجویان در هـر دو    هاي ارتباطی و مهارتهاي مهارتمبنی بر اینکه، بین میانگین ،آنهاتحصیلی 

از تحلیـل   دانشگاه، به تفکیک متغیرهاي جنسیت، سن و مقطع تحصیلی دانشـجویان، تفـاوت معنـادار وجـود دارد،    
 ده است.ارائه ش 2که نتایج حاصل از آن در جدول  راهه استفاده شده استواریانس یک

هاي کارآفرینی دانشجویانارتباطی و مهارتراهه به منظور بررسی میانگین مهارت هاي . نتایج آزمون تحلیل واریانس یک2جدول   

مجموع  منابع تغییر متغیر 
 مجذورات

درجات 
 آزادي

میانگین 
مجموع 
 مجذورات

 Fمقدار 
سطح 
معنی 
 داري

 وضعیت

 مهارت هاي ارتباطی

 
 جنسیت

 240.542 1 240.542 بین گروهی
3.968 043. رد فرض  

 359 24498.37 کل 62.173 358 22257.83 درون گروهی صفر

 
 سن

 33.509 3 100.528 بین گروهی
53.  66. عدم رد  

 359 22498.37 کل 62.915 356 22397.84 درون گروهی فرض صفر
 

مقطع 
 تحصیلی

 1.356 2 2.712 بین گروهی
022.  979. عدم رد  

 359 22498.375 کل 63.013 357 22495.663 درون گروهی فرض صفر

 مهارت هاي کارآفرینی

 
 جنسیت

 269.216 1 269.216 بین گروهی
3.384 067. عدم رد  

 359 28746.40 کل 79.545 358 28477.184 درون گروهی فرض صفر

 
 سن

 83.48 3 250.463 بین گروهی
1.043 374. عدم رد  

 359 28746.40 کل 80.045 356 28495.937 درون گروهی فرض صفر
 

مقطع 
 تحصیلی

 95.704 2 191.408 بین گروهی
1.197 303. عدم رد  

 359 28746.40 کل 79.986 357 28554.992 درون گروهی فرض صفر
 

 آمـده در متغیـر جنسـیت   دستو سطوح معناداري به Fبا توجه به میزان شود میهمانطور که در جدول باال مشاهده 
هـاي عالمـه   تربیتـی و روانشناسـی دانشـگاه   هـاي علـوم  هاي ارتباطی دانشجویان دانشکدهمربوط به میانگین مهارت

از سـطح آلفـاي    جنسیت، کمتر متغیر ، به این دلیل که میزان سطوح معناداري مربوط به آزمونطباطبایی و خوارزمی
شود و این بدین معناسـت کـه بـین میـانگین     میها رد هاي صفر مربوط به این آزمونباشد، در نتیجه فرضمی 05/0



هـاي  براي آزمون میـانگین مهـارت  . دتفاوت معنادار وجود دار ،به تفکیک جنسیت دانشجویان ،هاي ارتباطیمهارت
آمده، بـه  دستو سطوح معناداري به Fهاي سن دانشجویان و مقطع تحصیلی آنها با توجه به میزان ارتباطی در متغیر

در  باشـد، می 05/0شده، بیشتر از سطح آلفاي این دلیل که میزان سطوح معناداري مربوط به آزمون متغیرهاي مطرح 
هاي ارتبـاطی  مهارتت که بین میانگین شود و این بدین معناسها رد نمیهاي صفر مربوط به این آزموننتیجه فرض
هـاي  دانشـکده هاي مختلف متغیرهاي سن دانشجویان و مقطع تحصیلی دانشـجویان در  به تفکیک گروه دانشجویان

ن بـه منظـور   همچنی ، تفاوت معنادار وجود ندارد.عالمه طباطبایی و خوارزمیهاي تربیتی و روانشناسی دانشگاهعلوم
عالمه طباطبایی و خـوارزمی بـه تفکیـک متغیرهـاي     هاي اي کارآفرینی دانشجویان دانشگاههمقایسه میانگین مهارت

هـاي کـارآفرینی دانشـجویان بـه     ، مبنی بر اینکه، بین میانگین مهارتجنسیت، سن دانشجویان و مقطع تحصیلی آنها
با هه استفاده شده است که راتفکیک متغیرهاي مطرح شده، تفاوت معنادار وجود دارد، از آزمون تحلیل واریانس یک

آمده، به این دلیل که میزان سطوح معناداري مربوط به آزمون متغیرهاي دستو سطوح معناداري به Fتوجه به میزان 
شود و این ها رد نمیهاي صفر مربوط به این آزمونباشد، در نتیجه فرضمی 05/0شده، بیشتر از سطح آلفاي مطرح 

هاي دانشگاه تربیتی و روانشناسیهاي علومدانشکده هاي کارآفرینی دانشجویانمهارتین بدین معناست که بین میانگ
، هاي مختلف متغیرهاي جنسیت، سن دانشجویان و مقطع تحصیلی آنهاگروهعالمه طباطبایی و خوارزمی به تفکیک 

 تفاوت معنادار وجود ندارد.
هـاي کـارآفرینی   مهـارت هاي ارتباطی و مهارت بین«اینکه به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی پژوهش، مبنی بر 

عالمه طباطبایی و خوارزمی رابطه معنی داري وجود هاي دانشگاه تربیتی و روانشناسیهاي علومدانشکده دانشجویان
هـاي  هـاي ارتبـاطی و مهـارت   میان مهـارت «ژوهش، مبنی بر اینکه پ اول و دوم هاي جزئیو همچنین فرضیه ،»دارد
و » نـاداري وجـود دارد  دانشگاه عالمه طباطبـایی رابطـه مع  تربیتی و روانشناسی دانشکده علومآفرینی دانشجویان کار

دانشگاه خوارزمی  تربیتی و روانشناسیدانشکده علوم دانشجویان هاي کارآفرینیرتباطی و مهارتهاي امیان مهارت«
-(مهارت هاي ارتباطیتحلیل محورهاي پرسشنامه مهارت نین به منظور تجزیه وهمچ، و »رابطه معناداري وجود دارد

هـاي کـارآفرینی   این محورهـا و مهـارت  بین «هاي بازخورد) مبنی بر اینکه هاي شنود و مهارتهاي کالمی، مهارت
عالمه طباطبایی و خوارزمی رابطه معنـاداري وجـود    هايدانشگاه تربیتی و روانشناسیهاي علومدانشکده دانشجویان

ارائه شـده   3که نتایج به دست آمده در جدول  از آزمون آماري ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است ،»دارد
 .است

هاي کارآفرینی هاي ارتباطی با مهارتنتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه میان مهارت .3جدول 
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آمـده،  دستضریب همبستگی و سطح معناداري به میزان و باتوجه به ،اساس اطالعات ارائه شده در جدول فوق بر 

در نتیجـه  باشد، پس مثبت میباشد،  و ضریب همبستگی آن نیز می 05/0از سطح آلفاي  چون سطح معناداري کمتر
 هـاي ارتبـاطی و  مهـارت شود که بین میگیري و چنین نتیجه شودمربوط به فرضیۀ اصلی پژوهش رد می صفرفرض

عالمه طباطبایی و خـوارزمی،   هايدانشگاه تربیتی و روانشناسیهاي علومدانشکده هاي کارآفرینی دانشجویانمهارت
هاي جزئی اول و دوم پژوهش، با توجه همچنین به منظور آزمون فرضیه .رابطه مثبت و معناداري وجود داشته است

باشد، و ضـریب همبسـتگی آنهـا نیـز     می 05/0متر از سطح آلفاي چون سطح معناداري کآمده، دستبه اطالعات به
شود که بین گیري میشود و چنین نتیجهها رد میمربوط به این آزمون هاي صفرباشد، پس در نتیجه فرضمثبت می

دانشگاه عالمه طباطبایی نشناسی تربیتی و روادانشکده علومهاي کارآفرینی دانشجویان هاي ارتباطی و مهارتمهارت
بـا   ،دانشگاه خوارزمی، رابطه مثبت و معناداري وجود داشته اسـت  تربیتی و روانشناسیدانشکده علوم دانشجویان و

هاي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه عالمـه طباطبـایی   هاي ارتباطی و مهارتاین تفاوت که ضریب همبستگی مهارت
هـاي کالمـی،   هـاي ارتبـاطی (مهـارت   ه مهـارت نامهاي پرسشـ ور تجزیه و تحلیل محورنین به منظباالتر است. همچ

کـارآفرینی دانشـجویان    هـاي مهـارت هـا و  ، مبنی بر اینکه بین ایـن محور هاي بازخورد)هاي شنود و مهارتمهارت
چـون سـطح   ده، آمـ دسـت وارزمی رابطه معناداري وجود دارد، با توجه به اطالعات بـه دانشگاه عالمه طباطبایی و خ

-شد، پس در نتیجه فرضباو ضریب همبستگی آنها نیز مثبت میباشد،  می 05/0آنها کمتر از سطح آلفاي  معناداري

 هـاي ارتبـاطی  مهـارت  شود که بین محورهايگیري میشود، و چنین نتیجهها رد میمربوط به این آزمون هاي صفر
هـاي  دانشـکده  هاي کارآفرینی دانشـجویان و مهارت بازخورد) هايهاي شنود و مهارتهاي کالمی، مهارت(مهارت

و بـا   عالمه طباطبایی و خوارزمی، رابطه مثبت و معناداري وجود داشته است هايدانشگاه تربیتی و روانشناسیعلوم
هاي بـازخورد بیشـتر از   ، چون ضریب همبستگی مهارت3شماره آمده در جدول دستتوجه به ضریب همبستگی به

هاي شنود کالمی بیشتر از مهارتهاي ضریب همبستگی مهارت باشد و همچنین چونهاي شنود و کالمی میتمهار
ـ  باشد، پس براي بهبود مهارتیم ایی و خـوارزمی بهتـر اسـت بـه     هاي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه عالمـه طباطب

هاي کالمـی  به مهارت ین عالوه بر این،هاي کالمی و شنود توجه شود و همچنهاي بازخورد بیشتر از مهارتمهارت
 توجه شود. ،هاي شنودنیز بیشتر از مهارت

 گیري نتیجه بحث و

موردتوجـه   ازپـیش  بـیش  اخیـر ۀ دهـ  سـه  ریاضی، طی در درستحصیلی  عملکردپیشرفت و  بر مؤثر عواملمطالعۀ 
 ازجملـه اضطراب ریاضـی، نگـرش ریاضـی، انگیـزه پیشـرفت       ازآنجاکه استقرارگرفته  تربیت و تعلیم متخصصان

هاي فردي مذکور در آموزش و  کند که مؤلفه می ایجاب امرباشد، این  هاي فردي تأثیرگذار در امر یادگیري می ویژگی



قرار گیرد. لذا هدف از تحقیق حاضر رابطه  بین اضطراب ریاضـی، نگـرش ریاضـی     موردتوجهیادگیري ریاضی نیز 
اسـت کـه    1392فنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز در سال تحصـیلی   هاي رشتهپیشرفت در دانشجویان  هباانگیز

 طی سه فرضیه انجام شد.
 وجود دارد. دار معنیپیشرفت رابطه  باانگیزه فنی هاي رشته دانشجویانفرضیه اول: بین اضطراب ریاضی 

وجـود  دارد   دار معنـی پیشـرفت رابطـه    باانگیزهفنی  هاي رشتهبین اضطراب ریاضی دانشجویان  2با توجه به جدول
)0001/0<p    345/0و-=R .(کسانی که اضطراب کمتري نسبت به ریاضی دارند از انگیـزه پیشـرفت    دیگر عبارت به

اسـت.   تأییدشـده ، لذا فرضیه اول برعکسعملکرد بهتري در درس ریاضی دارند و   درنتیجهباالتري برخوردارند و 
)، 2007)، اشـکرافت و همکـاران (  2001تحقیقات قبلی؛ اشکرافت و کریک ( هاي یافتهل از این فرضیه با نتایج حاص

لونا و  –)، رودارت 2009)، جان و داوسون (2006)، مصطفی بالگو (2003)، سانتراك (2009و فرساد، ( ییالهدا علم
)، آکـان زوشـو،   2006) ، اسـالوین ( 1999)، جکسون و لفینـگ ول، ( 1999). ما (2009( ییالهدا علم)، 2008شري (

 ) همخوانی دارد.1387)، یوسفی(2005پنترچ و کورتین (
هاي متعدد  نشان داده است که اضـطراب ریاضـی    نتایج پژوهش حاصل از بررسی فرضیه حاضر، هاي یافتهدر تبیین 

سازد زیرا هیجانـات،   کند و آن را براي یادگیري ریاضیات با مشکل روبرو می حافظه فعال فرد را به خود مشغول می
ـ  تواند آنچه را می یابد و بنابراین فرد نمی افکار و عقاید منفی به این سیستم انتقال می اورد. همچنـین  داند، به خاطر بی

بـر ایـن واقعیـت اسـت کـه اضـطراب و        نیرومنـدي درباره اضطراب و عملکرد افراد گواه  گرفته انجام هاي پژوهش
و نیز کاهش انگیزه پیشرفت براي تـالش در اشـخاص    مؤثر و مفید رفتارفشارهاي روانی موجب کاهش  طورکلی به

فکـري بیشـتري    هـاي  گـام داراي  شده خواستهتکالیف  که میهنگا ویژه به، شود میگوناگون  هاي واقعیتدر مقابله با 
فکري بیشتر  هاي گامریاضی که نیازمند  تر پیچیدهفرد مضطرب، کم انگیزه است و براي انجام تکالیف  "اصوالًباشند. 

ل یک بهترین میزان انگیزه براي ح" شده پذیرفتهکمتري برخوردار است؛ زیرا بر اساس قانون  هاي قابلیتاز  باشد می
یعنی پیچیدگی کم یا پیچیدگی زیاد با میزان انگیزه همبستگی منفی "تکلیف ،حد متوسط پیچیدگی در تکلیف است 

از سوي دیگـر افـراد بـا اضـطراب      دهد میدارند، اما پیچیدگی در حد متوسط با میزان انگیزه همبستگی مثبت نشان 
، بسیار کوشا هسـتند.  مسئلهي رسیدن به موفقیت در حل پایین  داراي سطح باالیی از انگیزش پیشرفت هستند و برا

کشند و تا رسیدن به موفقیت به  ازآن که  در انجام حل تمرین و یا کاري شکست خوردند از آن دست نمی پسحتی 
ها و نظرات مختلفی وجود دارد اما  دهند. اگرچه بین تحقیقات یادشده درباره اضطراب ریاضی تعریف کوشش ادامه می

عنوان عاملی که بـر انگیـزه    صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر این موضوع تأکیددارند که اضطراب ریاضی به بههمگی 
 باشد. پیشرفت و رفتار ریاضی فراگیران تأثیرگذار است، امري مهم در آموزش ریاضی می

 ود دارد.وج دار معنیپیشرفت رابطه  باانگیزهفنی  هاي رشتهفرضیه دوم: بین نگرش ریاضی دانشجویان 

دار وجـود دارد   هـاي فنـی بـاانگیزه پیشـرفت رابطـه معنـی       بین نگرش ریاضی دانشجویان رشـته 2با توجه به جدول
)0001/0<p   293/0و=Rهاي تحقیقات قبلی؛  گردد.نتایج حاصل از این فرضیه با یافته ). بنابراین فرضیه دوم تائید می

)، برخورداري، جالل منش 2003)، کیامنش (2009)، یونس (2004)، کیامنش و کبیري (2006)، توماس (2007ساها (
 ) همخوانی دارد.1385)، کالنتري (2005)، فلستکو و مک لگورر (1388و محمودي(



تري نسبت بـه ریاضـی دارنـد از انگیـزه      حاصل از بررسی فرضیه حاضر، کسانی که نگرش مثبت هاي یافتهدر تبیین 
عملکرد بهتري در درس ریاضی دارند، بنابراین اگر  درنتیجهبرخوردارند و  پیشرفت باالتري براي حل مسائل ریاضی

 داشته باشد، پایداري درس این به نسبت مثبتیدیدگاه  و نماید ارزیابیمثبت  وقوي  ریاضی درس در را فراگیر خود
 هاي باهدف، از سوي دیگر انگیزش تحصیلی خواهد شد موفقیت بیشتر کسب مسائل وحل  برابر در وي استقامت و

، طـورکلی  بهنائل شدن به آنها و تالش و کوشش فرد در ارتباط است.  هاي روشخاص،  باورهايو  ها نگرشویژه، 
معیارهـا،   تـرین  عـالی عملکرد خود با توجـه بـه    جانبه همهکه یادگیرنده به ارزیابی  شود میاین نیرویی درونی سبب 

در عملکرد و برخورداري از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است سوق داده شود با این تالش براي موفقیت 
یک تکلیف، رسیدن به هدف، یا دسـتیابی بـه درجـه     آمیز موفقیتانگیزه افراد، تحرك الزم را براي به پایان رساندن 

 تحصـیلی  پیشرفتزم را در امر یادگیري و تا باالخره بتوانند موفقیت ال کنند میمعینی از شایستگی در کار خود دنبال 
فراگیـر در   کوشـی  سختکسب کنند بنابراین انگیزش، که مهمترین شرط یادگیري است باعث باال بردن استقامت و 

 فراگیر از عملکرد بهتري در درس ریاضی برخوردار خواهد شد.  درنتیجهحل مسائل شده و 
فنـی رابطـه    هـاي  رشـته پیشرفت دانشجویان دختر و پسر  باانگیزهفرضیه سوم:بین اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی 

 چندگانه وجود دارد.
 هاي رشتهپیشرفت دانشجویان دختر و پسر  باانگیزهاضطراب ریاضی، نگرش ریاضی  بین بین 5و 4با توجه به جدول

)، تومـاس  2007ا (تحقیقـات قبلـی؛ سـاه    هـاي  یافتـه دارد.نتایج حاصل از این فرضـیه بـا    وجودفنی رابطه چندگانه 
)، فلسـتکو  1388)، برخورداري، جالل منش و محمودي(2003)، (2009)، یونس (2004)، کیامنش و کبیري (2006(
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)، 1387)، یوسـفی( 2005)، آکان زوشو، پنترچ و کـورتین ( 2006)، اسالوین (1999)، جکسون و لفینگ ول، (1999(

 )، همخوانی دارد.1381)، طالب پور،نوري و مولوي(1383)، نعیمی(2002آنجلیکا (
توان گفت، کسـانی کـه اضـطراب کمتـري در درس ریاضـی      حاصل از بررسی فرضیه حاضر، می هاي یافتهدر تبیین 

هاي  . همچنین نتایج پژوهشبرعکستر و انگیزه پیشرفت باالتري نسبت به درس ریاضی دارند و  دارند، نگرش مثبت
کاسـته   اضـی ری درس امتحـان  اضـطراب  میـزان  از ریاضـی  درس بـه  نگـرش  متعدد  نشان داده است که با افزایش

 ترس احساس کاهش با همچنین و درس به یادگیري درس، انگیزش به منديتلذ احساسافزایش  با .بنابراینشود می
 ریاضی به توان شاهد عملکرد بهتري از فراگیران در درس ریاضی بود. احساس منفی ریاضی، می درس از نگرانی و
دارند.هرچه انگیزه فرد براي دانستن، آموختن  مهمی نقش ریاضی پیشرفتبینی  پیش ریاضی دردرس  از اضطراب و

و تحصیل بیشتر باشد، فعالیت و رنج و زحمت بیشتري براي رسیدن به هدف نهایی متحمل خواهد شد. وقتی فـرد  
و  گیرد می، تکالیف درسی را جدي کند میتوجه  خوبی بهاز انگیزه پیشرفت باالیی برخوردار باشد، به تکالیف درسی 

، یاد بگیرد. همچنین براي یادگیري، آموزند میدر کالس درس به او  ازآنچهاطالعاتی بیش  کند میعالوه بر آن سعی 
. بدیهی است که موفقیت در یادگیري نیز، سبب احساس توانمندي یابد میالزم و راهکارهاي مناسب را  هاي مهارت

وي دیگر طبیعت دانش ریاضی و امکان تحقق یادگیري غیر از س شود میبیشتر و افزایش عالقه به موضوع یادگیري 
ناسـازگار بـا    فشـارهاي و تعلـیم و تربیـت در ریاضـیات و اعمـال      غیرعلمـی  هـاي  نگـرش براي فراگیران ، معنادار



در کار  مؤثر هاي مشارکتیادگیري آنها و  هاي سبکفردي و  هاي تفاوتعقالنی فراگیران ،عدم توجه به  هاي ظرفیت
نوع اقتدار علمی و اخالقی و شخصیتی معلمان در ایجاد روابط متعادل و عدم اعتماد متقابل در کـالس   ،چگونگی و

والدین از فرزندان ،در شمار عواملی  جاي به نا انتظارهايناشی از عدم توفیق در امتحان و  هاي هراسدرس ریاضی ،
انگیزه پیشـرفت کـم را در افـراد     درنتیجهن و موجبات بروز پدیده اضطراب ریاضی، نگرش پایی توانند میهستند که 

 ریاضی را به ناخرسندي و نفرت مبدل کنند. هاي فعالیتفراهم آورند و احساس رضایت از 
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