
در  رفتباانگیزه پیش اضطراب ریاضی، نگرش ریاضیرابطه بین

واحد اهوازدانشگاه آزاد اسالمی هاي فنی رشته دانشجویان

23
 پرویز عسگري*

چکیده 

پیشـرفت در دانشـجویان    بـاانگیزه هدف پژوهش حاضر رابطه بـین اضـطراب ریاضـی، نگـرش ریاضـی      

نفر بودند که بـه روش    368موردمطالعهت. حجم نمونه فنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز اس هايرشته

اطالعـات از سـه پرسشـنامه     آوريجمعانتخاب شدند. جهت  ايچندمرحلهايخوشهتصادفی  گیرينمونه

آزمون اضطراب ریاضی، آزمون نگرش ریاضی و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمانس اسـتفاده گردیـد. ایـن    

ـیون چنـد       هادادهتحلیل آماري تحقیق از نوع همبستگی بود و براي  از ضـریب همبسـتگی سـاده و رگرس

این پژوهش نشان داد که بین اضطراب ریاضی، نگـرش ریاضـی    هايدادهمتغیره استفاده شد. نتایج تحلیل 

  وجود دارد. داريمعنی) در دانشجویان تفاوت p>05/0پیشرفت در سطح ( باانگیزه

  و انگیزه پیشرفت. اضطراب ریاضی، نگرش ریاضیواژگان کلیدي:

  

  

  

                                                                                                                            
ناسالمی واحد اهواز، ایراعلمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاداستادیار و عضو هیئت*

باشـد کـه بـا اسـتفاده از     این مقاله برگرفته از یک طرح پژوهشی مصوب در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز مـی 

  بودجه پژوهشی واحد انجام گردیده است.

1/3/93تاریخ پذیرش:    16/2/92تاریخ دریافت: 
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مقدمه

زنـدگی در جهـان    ۀکـه الزمـ   انـد آنآموزش ریاضی، بـر   ۀدر حیط نظرانصاحببرخی از 

پویـا و مولـد اسـت و     ۀامـروز، برخـورداري از تفکـر خـالق و اندیشـ      ۀپیچیده و پیشرفت

تفکـر کمـک کنـد     ایـن رشـد گیـري و  توانـد بـه شـکل   فراگیري مؤثر دانش ریاضی مـی 

(شونفلد
24

 ،9198 .(

توبیاس
25

هاي تحصـیلی و شـغلی   ها نفر فرصت) گزارش داده است تاکنون میلیون1993(

زمینـه   ایـن درکه از ریاضی و کـارکرد ضـعیف خـود     انددادهازدستسبب  اینبهخود را 

آموزشـی موجـود در یـک کـالس درس      ویادگیري. بسیاري از مشکالت اندداشتههراس 

و بدون توجه به لمان اغلب با توجه به ترجیحات خودشود که معناشی می ازآنجاریاضی 

دهند و جمع زیـادي  اي از فراگیران آموزش میهاي فردي مخاطبان تنها براي دستهتفاوت

هاي قابـل قبـولی کـه بتوانـد بـه      انگارند. بنابراین نظریهرا با نیازهاي مختلفشان نادیده می

هاي یادگیري شـاگردان  ها و سبکلیتهاي فردي و قابمعلمان ریاضی در شناسایی تفاوت

  ).1381، ییالهداعلمیاري دهد از جایگاه ارزشمندي برخوردار خواهد بود (

هـاي فـردي   ویژگـی  ازجملـه اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی، انگیزه پیشرفت  ازآنجاکه

 هاي فـردي مـذکور در  کند که مؤلفهایجاب میاین امر باشد، تأثیرگذار در امر یادگیري می

و  اضـطراب کـه قرار گیـرد. بایـد بیـان داشـت      موردتوجهآموزش و یادگیري ریاضی نیز 

اي و حتـی دانشـگاهی   اي در آموزش و یادگیري ریاضیات مدرسهجایگاه ویژه فشارروانی

، وضـعیتی روانـی اسـت کـه بـه      درواقعرا به خود اختصاص داده است. اضطراب ریاضی 

یادگیري، حل مسـئله و امتحـان در    - عیت یاددهیهنگام رویارویی با محتواي ریاضی، موق

این وضعیت معموالً توأم با نگرانی زیـاد، اخـتالل و نابسـامانی فکـري،     آید. افراد پدید می

  ).1388، ییالهداعلمباشد (افکار تحمیلی و تنش روانی می

                                                                                                                            
24. Shonfeld
25.Tobias
4. Alamolho
3 .Alamolho & Farsad
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، 1978(توبیـاس   انـد شـده شـناخته کالمـی   مسـائل یکی از منابع مهم اضطراب ریاضـی،   

نیازمنـد سـطح بـاالتري از     مسـائل گونـه ایـن ها براي حـل  ). یادگیرنده2009، ییالهدامعل

ها آموزش داده نشود، منجـر بـه اضـطراب و    باشند و اگر این استراتژياستدالل و فهم می

دهند که افراد با اضطراب پژوهشی نشان می هايیافتهگردد. اجتناب از ریاضی می درنتیجه

در حل مسائل ریاضـی نسـبت بـه کسـانی دارنـد کـه از        تريضعیفریاضی باال عملکرد 

، علم الهدائی و فرسـاد،  2008برند (اشکرافت و همکاران اضطراب ریاضی کمتري رنج می

2009.(  

سانتراك    
26

) نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است. که اضطراب نیروي 2003(

ه هر نـوع عملکـرد تحصـیلی فـرد مختـل      شود کبرد و موجب میعقالنی را به تحلیل می

گردد. همچنین ما
27

) به روش چند تحلیلی نشان داد که کاهش اضطراب ریاضی به 1999(

کـرد کـه    گیـري نتیجـه شـود و  منجـر مـی   71بـه   50ۀارتقاي عملکرد ریاضی افراد از رتب

در درس ریاضی در مقاطع تحصیلی مختلف، نقـش   تحصیلیپیشرفتاضطراب ریاضی در 

نگـرش بـه ریاضـی و نقـش آن در  پیشـرفت       ۀدرزمیناهمیت دارد. همچنین مطالعه حائز

ایکن آغاز شد (ایکن ریاضی با تحقیقات
28

 ،1979 .(  

اي مشتمل بـر چنـد بعـد شـامل لـذت      هاي پژوهش نشان داد نگرش به ریاضی سازهیافته

میـزان  بردن از درگیر شدن در تکلیف ریاضی، باورهاي فـرد در مـورد اهمیـت ریاضـی و     

. نگـرش  انـد ریاضیدانش  کارگیريبههایی است که مستلزم ترس از رویارویی با موقعیت

دانشجویان نسبت به درس ریاضـی بـر موفقیـت آنهـا، عالیقشـان و انتخـاب شـغل آنهـا          

                                                                                                                            
26. Santrock
2. Ma
3. Aiken
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و  معلمانشـان آمـوزان بـه دلیـل رفتـار منفـی      برخی از دانـش  خصوصبهتأثیرگذار است، 

راي نگرش منفی نسبت به درس ریاضی هسـتند(کک و  تجربیات منفی در کالس درس دا

سن
٢٩

  ).1390؛ به نقل از امانی، 2006، 

نگرش دانشجویان نسبت به درس ریاضی بر موفقیت آنها، عالیقشان و انتخاب شغل آنهـا  

اي مثبت بین نگـرش  برخی از تحقیقات نشان داده است رابطه خصوصبهاست،  تأثیرگذار

ن فراگیران وجود دارد(ساهاریاضی و عملکرد ریاضی در بی
٣٠

  ). 2006، توماس، 2007، 

کیامنش
٣١

آموزان دختر مثبتی بین نگرش دانش ۀ) در تحقیق خود نشان داد که رابط2004(

آموزان دختر و پسر ایرانی نسبت به ریاضیات و نمرات ریاضی آنها وجود دارد.براي دانش

واریـانس نمـرات ریاضـی را تعیـین     درصد   % 8و  2/1به ترتیب  متغیرو پسر ایرانی، این 

رفتـار و شـناخت فـرد     بینـی پـیش و  یـابی جهـت کـه در   هـایی زمینـه نمود. یکی دیگر از 

هـایی  زمینـه درمحور اساسـی بحـث    چراکه؛ انگیزش افراد است، گیردمیقرار  موردتوجه

مانند یادگیري، ادراك، تفکر، عواطف و احساسات و هوش و مواردي از ایـن قبیـل اسـت    

  ).1384ملو، (شا

دانش قبلـی   یادآوريهیجانی و انگیزشی نقش مهمی را در کسب دانش جدید و  هايجنبه

اجتماعی که بر رفتـار انسـان    هايانگیزهترینمهم. یکی از نمایندمیدر موقعیت جدید ایفا 

، انگیزه پیشرفتگذاردمیتأثیر
٣٢

و تبیین رفتار انسـان   بینیپیشآن را در  توانمیاست که 

(الیوت قراردادوردتوجهم
٣٣

 ،1997.(  

ــزه پیشــرفت از   ــهجوامــع  ۀتوســعشــناختیروانهــايمشخصــهامــروزه انگی حســابب

علمی در مورد این انگیزه به تحسین بـار توسـط مـوراي    ۀمطالع.آیدمی
٣٤
مطـرح گردیـد.    

                                                                                                                            
29. Kak & san

30. Saha
31. Kiamanesh
32. Achievement motivation
33. Elliot

34. Murray
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) معتقد بود که در نیاز به پیشرفت، عبارت از نیاز به غلبه کـردن بـه موانـع،    1938موراي (

دستیابی به معیارهاي عالی، رقابت کردن با دیگران و پیشی گـرفتن از آنـان و طبـق معیـار     

). انگیـزه  سـیدمحمدي ، ترجمـه  2001باالیی زندگی کردن اسـت (نقـل از مارشـال ریـو،     

اسـت. ایـن هـدف ممکـن      شدهتعیینپیشرفت تمایل فرد در رسیدگی به اهداف شخصی 

ــف) در درس    ــره (ال ــرفتن نم ــت گ ــشنرواناس ــوه    اس ــه ک ــه قل ــعود ب ــا ص ــد ی ی باش

(زیمباردوه
٣٥
،1992  .(

فـردي منحصـربه هـاي ویژگـی کـه افـراد داراي    دهـد مینشان  شدهبیانبا توجه به مطالب 

فردي با مردان متفـاوت   هايویژگیجسمی، عاطفی و بعضی از  ازنظرزنان  مثالً. باشندمی

حرکتـی نیـز دیـده    - روانـی  دیگـر شـناختی، اجتمـاعی و    هايدر زمینههستند. این تفاوت 

بـه   تـوان مـی در بین این دو گروه متفاوت باشـند   توانندمیمتغیرهایی که  ازجمله. شودمی

از ایـن متغیرهـا    هرکـدام نگرش ریاضی، اضطراب ریاضی، انگیزه پیشرفت اشاره کرد. که 

ه هم در سطح فردي و هم در سطح اجتماعی براي فـرد داشـت   تأثیريتوانندمیخود  نوبهبه

در  شـده مطـرح گفت متغیرهاي  توانمیدر مقدمه  شدهارائهۀزمینپیشبهباشد. لذا با توجه 

موجب شناخت و درك بهتر از  تأثیرو این  گذارندمیتأثیرپژوهش بر نحوي عملکرد فرد 

. بنابراین با توجه به ارتباط ظریف و شایان توجهی که بین متغیرهاي پـژوهش  شودمیفرد 

ریاضـی، اضـطراب ریاضـی، انگیـزه      نگـرش مقایسـه پژوهش حاضر بـه   شودمیمشاهده 

  .پردازدمیپیشرفت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی اهواز 

روش

  گیرينمونهجامعه آماري و روش 

فنی دانشگاه  هايرشتهجامعه آماري این پژوهش شامل کلیه دانشجویان (دختر و پسر)  

  .باشندمیمشغول به تحصیل  92-1393در سال تحصیلی آزاد اسالمی واحد اهواز 

                                                                                                                            
35 . Zimbardo
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 اينمونـه نفـر   368نفـر،   9000با حجم تقریبی  ايجامعهبر اساس جدول مورگان براي 

استفاده گردید. بـدین   ايچندمرحلهايخوشهتصادفی  گیرينمونهمطلوب بود. از روش 

دسـت آمـد، کـه    فنـی مشـغول بـه تحصـیل  بـه       هايرشتهمنظور تعداد کل دانشجویان 

نشان داد تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل در این دانشگاه   آمدهدستبهاطالعات 

هاي نفر بود. همچنین تحقیق حاضر با توجه به ماهیت اهداف و فرضیه  8638به میزان 

  باشد.پژوهش از نوع همبستگی یا همخوانی می

  گیرياندازهابزارهاي 

آزمون اضطراب ریاضی
1

روایی و  ازاینپیشسنجش اضطراب ریاضی از آزمونی که : براي 

شده اضـطراب ریاضـی    تجدیدنظرشد. مقیاس استفاده  قرارگرفتهموردبررسیو پایایی آن 

توسط  پلیک و پارکر 1982در سال 
2

ارزیـابی اضـطراب مربـوط بـه شـرکت در       منظوربه

 98شـده مقیـاس    ظرتجدیـدن ۀنسخاست. این ابزار  شدهساختههاي ریاضی و آمار کالس

توسط ریچاردسون و سویین 1972عبارتی اضطراب ریاضی است که در سال 
3

 شـده ساخته

سویین
3

هـاي  است. نسخه فعلی تأکید بیشتري بر اضطراب مربوط بـه موقعیـت   شدهساخته

شـده   تجدیـدنظر خاص (حالتی)، اضطراب کلی (صفتی) و اضطراب امتحان دارد. مقیاس 

: زیرمقیـاس عبـارت و دو   24داراي  اسـت کـه   خودگزارشـی اضطراب ریاضی یک ابـزار  

ه فراینـد یـادگیري ریاضـی و ارقـام       16اضطراب یادگیري ریاضی  ( عبارت) که مربوط ـب

عبارت) که میزان اضـطراب آزمـودنی در    8اضطراب سنجش ریاضی  ( زیرمقیاساست و 

 سنجد. آزمودنی باید میزان موافقت یا مخالفت خـود میموقعیت ارزیابی ریاضی و آمار را

= اضـطراب بسـیار   1اي (از درجـه  5را با هر یک از عبارات آزمون در یک طیف لیکـرت  

                                                                                                                            
1. Mathematics Anxiety Test
2. Pelicans and Parker
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آمـوزان دبیرسـتانی و   = اضطراب زیاد) مشخص سازد. این آزمـون بـراي دانـش   5ناچیز تا 

  دانشجویان مناسب است.  

شده اضطراب ریاضـی،   تجدیدنظرهنجاریابی مقیاس  منظوربه) 1999پایایی: پلیک و پارکر (

نفر از دانشجویان کالج که در سه کـالس ریاضـی و آمـار شـرکت کـرده       170ا بر روي آن ر

بود. ضـریب   55/20با انحراف استاندارد  59/84این مقیاس میانگین  ةبودند، اجرا کردند. نمر

  پایایی مطلوب آزمون است. ةدهندنشانبه دست آمد که  98/0آلفاي کل آزمون برابر با 

ایـن  . نمـرات  انـد متناقضشده اضطراب ریاضی  تجدیدنظرتبار مقیاس هاي مربوط به اعیافته

مقیاس با مقیاس اضطراب پیشرفت همبستگی معناداري نداشت، اما همبستگی آن با مقیـاس  

اضطراب اسپیلبرگ
١

شده اضـطراب ریاضـی از    تجدیدنظرمعنادار بود. اعتبار همزمان مقیاس 

  اضطراب اصلی به اثبات رسید.طریق همبستگی آن با پیشرفت ریاضی و مقیاس 

آزمون نگرش ریاضی
٢

. ماننـد ریاضـی : این آزمون نگرش دانشجویان را نسبت بـه درس  

شرمن -نگرش فنرمن شدهاصالحنگرش ریاضی دانشجویان بر اساس مقیاس  
٣

سنجیده 

توسط  فنمـا و شـرمن سـاخته شـد. میـزان       1970گردیده است. این آزمون در دهه اول

آزمون در تحقیقات قبلی (فردین، علـم الهـدائی و رادمهـر    اینپایاییروایی و 
٤

 ،2011 ،

به دست آمـد کـه    917/0آزمون  اینپایاییشده است. ضریب  گیرياندازه) 1390امانی،

 سؤالباشد که هر میسؤال47این آزمون شامل پایایی مطلوب آزمون است.  ةدهندنشان

  ذاري شده است:   گزیر نمره صورتبهگزینه است که  5داراي 

، گزینـه  3، گزینه مطمئن نیسـتم نمـره   2، گزینه مخالف نمره 1مخالف نمره کامالًگزینه 

باشد. البتـه برخـی از   می شدهدادهاختصاص  5موافق نمره  کامالًو گزینه   4موافق نمره 

این امر توجـه شـده اسـت.    گذاري به که در نمره باشدمیمعکوسةنمرسؤاالت داراي 

  باشد.می 47و کمترین امتیاز  235ن امتیاز در این آزمون بیشتری

                                                                                                                            
1. Spielberg
2. MathematicsAttitude Test
3. Modified Fennema-Sherman Attitude Scale
4. Fardin, Alamolhodaei & Radmehr
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پرسشنامه انگیزه پیشرفت 
١

)AMQ    کاغـذي   _): پرسشنامه انگیزه پیشـرفت ابـزاري مـدادي

است که توسط هرمانز
٢

شـکرکن و برومنـد نسـب     وسـیله بـه و  شـده تدوین) تهیه و 1970(

جمـالت   صـورت بهاده دارد که م 29) به فارسی برگردانده شده است. این پرسشنامه 1381(

ایـن  گزینه متغیر اسـت. بـر   6تا  4براي هر ماده بین  شدهارائههايگزینهو  باشندمیتمامنیمه

هر ماده تغیـر   هايگزینهکه با توجه به تعداد  باشدمی6تا  4اساس حداکثر نمره هر ماده بین 

برخی دیگر گزینـه الـف بـاالترین    ن نمره و در یگزینه الف کمتر هاماده. در برخی از کندمی

نمــره را دارد. گــرفتن نمــره بــاال ذر ایــن آزمــون حــاکی از داشــتن انگیــزه پیشــرفت بــاال   

بـود. اسـودي    دارمعنـی 05/0بود که در سـطح   r=46/0شدهمحاسبهاست.ضریب همبستگی 

و  84/0یب اعتبار آزمون را به ترت آزمائی) با استفاده از دو روش آلفاي کرونباخ و باز 1379(

ـیف   82/0 محاسبه کرد. همچنین براي محاسبه ضریب پایایی از روش آلفاي کرونباخ و تنص

ـپرمن   درروش. شدهاستفاده بـراوان اسـتفاده شـد.     _تنصیف از فرمول ضریب همبسـتگی اس

بـا اسـتفاده از    شـده محاسـبه و ضـریب پایـاي    78/0شـده محاسـبه ضریب آلفاي کرونبـاخ  

  .باشدمی72/0و  70/0براوان به ترتیب _گاتمن و اسپرمن هايروش

همچنین در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت به دو روش آلفـاي کرونبـاخ و   

ـیف   درروشو  71/0تنصیف محاسبه شد. ضریب پایاي به روش آلفاي کرونباخ برابر با  تنص

بـا   شـده حاسـبه مبراوان استفاده شد. و ضریب پایـایی  - از فرمول ضریب همبستگی اسپیرمن

  بوده.   77/0و  78/0براوان و گاتمن به ترتیب برابر است با - استفاده از روش اسپیرمن

  

  

  

  

                                                                                                                            
1. questionnaire Achievement motivation

2. Hermans
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هایافته

  توصیفی هايیافتهالف) 

آماري در متغیرهاي اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی و انگیزه پیشرفت در  هايشاخص.1جدول 

  کل دانشجویان فنی

تعدادبیشترینکمترینواریانسداردانحراف استانمیانگینمتغیرهاشاخص

57/6392/19150/39712120368اضطراب ریاضی

22/1422498/57582219368نگرش ریاضی

57/8602/7330/4968106368انگیزه پیشرفت

است میـانگین، انحـراف اسـتاندارد، واریـانس نمـرات       شدهدادهنشان  1مطابق با جدول 

اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی و انگیزه پیشرفت به ترتیـب بـراي   در متغیر  شدهکسب

ــراد  ــل اف  33/49، 02/7، 57/86و  98/575، 24، 22/142و   15/397، 92/19، 57/63ک

.کسب کردند

پژوهش هايفرضیهمربوط به  هايیافتهب)

پیشـرفت در دانشـجویان فنـی دانشـگاه آزاد      بـاانگیزه فرضیه اول: بین اضطراب ریاضی 

داري وجود دارد.واحد اهواز رابطه معنی اسالمی

پیشـرفت در دانشـجویان فنـی دانشـگاه آزاد      بـاانگیزه فرضیه دوم: بین نگـرش ریاضـی   

  داري وجود دارد.اسالمی واحد اهواز رابطه معنی

  پیشرفت در دانشجویان باانگیزهریاضی و نگرش ریاضی  اضطرابهمبستگیضرایب  .2جدول 

ك
ال

ر م
غی

مت

)pسطح معناداري (تعداد)Rضریب همبستگی پیرسون(بینپیشمتغیرهاي 

ت
رف

ش
زه پی

گی
ان

3680001/0-345/0اضطراب ریاضی

293/03680001/0نگرش ریاضی
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 >0001/0pداري (پیشرفت در سطح معنی باانگیزهبین اضطراب ریاضی  2مطابق جدول 

  .گرددمیل تائید ري وجود داشت. بنابراین فرضیه اوا) رابطه معنادR=-345/0و 

) R=293/0و  >0001/0Pداري (پیشـرفت در سـطح معنـی    باانگیزهبین نگرش ریاضی  

  .گرددمیرابطه معناداري وجود داشت. بنابراین فرضیه دوم تائید 

پیشرفت در دانشجویان فنـی   باانگیزهفرضیه سوم: بین اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی 

داري وجود دارد.چندگانه معنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز رابطه

) براي تحلیل رابطه بین اضطراب ریاضی، نگرش Stepwisرگرسیون چندگانه با روش (. 3جدول 

  پیشرفت باانگیزهریاضی 

متغیر 

مالك

متغیر 

بینپیش

همبستگی 

  چندگانه

)MR(

ضریب 

  RSتعیین 

سازگار شده

  Fنسبت 

pاحتمال 

اضطراب 

ریاضی

نگرش 

ریاضی

عدد

ثابت

ا
ت

رف
ش

پی
ه 

ز
گی

ن

اضطراب 

ریاضی

345/0117/0

570/49  

0001/0

345/0-=  

041/7-=t

0001/0=p

309/94  

نگرش 

ریاضی

367/0130/0

469/28  

0001/0

264/0-=  

554/4-=t

0001/0=p

149/0=  

570/2=t

011/0=p

283/86

رفت پیشـ  بـاانگیزه جهت آزمون رابطۀ بین اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی  3مطابق جدول 

و  R=367/0و   F=469/28آمـد (  دسـت بـه با استفاده از رگرسیون چندگانه مدل معنـاداري  

130/0 =2R  0001/0سازگار شده و =sig     بنابراین فرضیه سوم نیز تائیـد شـد. همچنـین .(

) بـا متغیـر انگیـزه    p>01/0رابطه متغیرهاي اضطراب ریاضی و نگرش ریاضـی در سـطح (  

انگیـزه پیشـرفت بـر اسـاس      بینیپیشابق نتایج جدول فوق فرمول پیشرفت معنادار بود. مط

  :باشدمیزیر  صورتبهاضطراب ریاضی و نگرش ریاضی 

  = انگیزه پیشرفت - 264/0+ (اضطراب ریاضی)  149/0+ (نگرش ریاضی)  283/86

) براي تحلیل رابطه بین اضطراب ریاضی، نگرش ENTERرگرسیون چندگانه با روش (.4جدول 

  پیشرفت اانگیزهبریاضی 
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ك
ال

ر م
غی

مت

  متغیرهاي

بینپیش

)MR(  

همبستگی 

چندگانه

)RS(  

ضریب 

تعیین

)F(  

نسبت

)P (

احتمال
tP

ت
رف

ش
زه پی

گی
ان

اضطراب 

36/013/046/280001/0ریاضی

264/0-55/4-0001/0

149/057/2011/0نگرش ریاضی

ت، طبق نتایج حاصل از رگرسیون بـا  اس شدهدادهنشان  4که در جدول شماره  طورهمان

بـراي ترکیـب خطـی متغیرهـاي      چنـدمتغیري روش ورودي مکرر، ضـریب همبسـتگی   

و  =36/0MRپیشـرفت دانشـجویان دختـر برابـر بـا       بـاانگیزه سخت رویی و خالقیـت  

13/0RS=0001/0که در سطح  باشدمی<p  بـا توجـه بـه مقـدار     باشدمیمنفی معنادار .

درصـد  واریـانس انگیـزه پیشـرفت توسـط       13کـه   شـده خصمش)، RSضریب تعیین (

  .باشدمیقابل تبیین  بینپیشمتغیرهاي 

گیرينتیجهوبحث 

 اخیـر ۀدهسهریاضی، طیدر درستحصیلی عملکردپیشرفت و برمؤثرعواملۀمطالع

اضـطراب   ازآنجاکـه  اسـت قرارگرفتـه   تربیتوتعلیممتخصصانموردتوجه ازپیشبیش

هـاي فـردي تأثیرگـذار در امـر     ویژگـی  ازجملهریاضی، انگیزه پیشرفت ریاضی، نگرش 

هـاي فـردي مـذکور در آمـوزش و     کند کـه مؤلفـه  می ایجابامرباشد، این یادگیري می

قـرار گیـرد. لـذا هـدف از تحقیـق حاضـر رابطـه  بـین          موردتوجهیادگیري ریاضی نیز 

فنی دانشگاه  هايرشتهن پیشرفت در دانشجویا باانگیزهاضطراب ریاضی، نگرش ریاضی 

  است که طی سه فرضیه انجام شد. 1392آزاد اسالمی واحد اهواز در سال تحصیلی 

پیشـرفت رابطـه    بـاانگیزه  فنـی  هـاي رشتهدانشجویانفرضیه اول: بین اضطراب ریاضی 

وجود دارد. دارمعنی

رفت پیشـ  بـاانگیزه فنـی   هايرشتهبین اضطراب ریاضی دانشجویان  2با توجه به جدول

کسـانی کـه    دیگـر عبـارت بـه ). R=-345/0و    p>0001/0وجود  دارد ( دارمعنیرابطه 
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اضطراب کمتري نسبت به ریاضـی دارنـد از انگیـزه پیشـرفت بـاالتري برخوردارنـد و       

 تأییدشـده ، لـذا فرضـیه اول   برعکسعملکرد بهتري در درس ریاضی دارند و   درنتیجه

تحقیقـات قبلـی؛ اشـکرافت و کریـک      هـاي فتـه یااست. نتایج حاصل از این فرضیه بـا  

ــم)، 2007)، اشــکرافت و همکــاران (2001( ــانتراك 2009و فرســاد، ( ییالهــداعل )، س

لونـا و شـري    –)، رودارت 2009)، جـان و داوسـون (  2006)، مصطفی بالگـو ( 2003(

) ، اسـالوین  1999)، جکسـون و لفینـگ ول، (  1999). ما (2009(ییالهداعلم)، 2008(

  ) همخوانی دارد.1387)، یوسفی(2005)، آکان زوشو، پنترچ و کورتین (2006(

هاي متعدد  نشان داده حاصل از بررسی فرضیه حاضر، نتایج پژوهش هايیافتهدر تبیین 

کنـد و آن را بـراي   است که اضطراب ریاضی حافظه فعال فرد را به خـود مشـغول مـی   

یجانات، افکار و عقاید منفی بـه ایـن   سازد زیرا هیادگیري ریاضیات با مشکل روبرو می

داند، به خاطر بیاورد. همچنین تواند آنچه را مییابد و بنابراین فرد نمیسیستم انتقال می

بر این واقعیـت   نیرومنديدرباره اضطراب و عملکرد افراد گواه  گرفتهانجامهايپژوهش

و نیـز   مؤثر و فیدمرفتارفشارهاي روانی موجب کاهش  طورکلیبهاست که اضطراب و 

گونـاگون   هـاي واقعیـت کاهش انگیزه پیشرفت براي تالش در اشـخاص در مقابلـه بـا    

فکـري بیشـتري باشـند.     هايگامداراي  شدهخواستهتکالیف  کههنگامیویژهبه، شودمی

ریاضـی کـه    تـر پیچیـده فرد مضطرب، کم انگیزه است و بـراي انجـام تکـالیف     "اصوالً

کمتري برخـوردار اسـت؛ زیـرا بـر      هايقابلیتاز  باشدمیبیشتر  فکري هايگامنیازمند 

بهترین میزان انگیزه بـراي حـل یـک تکلیـف ،حـد متوسـط       " شدهپذیرفتهاساس قانون 

یعنـی پیچیـدگی کـم یـا پیچیـدگی زیـاد بـا میـزان انگیـزه          "پیچیدگی در تکلیف است 

ه همبسـتگی مثبـت   همبستگی منفی دارند، اما پیچیدگی در حد متوسط بـا میـزان انگیـز   

از سوي دیگر افراد بـا اضـطراب پـایین  داراي سـطح بـاالیی از انگیـزش        دهدمینشان 

، بسـیار کوشـا هسـتند. حتـی     مسـئله پیشرفت هستند و براي رسیدن به موفقیت در حل 

و تـا   کشندنمیکه  در انجام حل تمرین و یا کاري شکست خوردند از آن دست  ازآنپس

درباره اضـطراب   یادشدهبین تحقیقات  اگرچه. دهندمیوشش ادامه رسیدن به موفقیت به ک
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 غیرمسـتقیم مستقیم یا  صورتبهها و نظرات مختلفی وجود دارد اما همگی ریاضی تعریف

عاملی کـه بـر انگیـزه پیشـرفت و      عنوانبهکه اضطراب ریاضی  تأکیددارندبر این موضوع 

  باشد.در آموزش ریاضی می است، امري مهم تأثیرگذاررفتار ریاضی فراگیران 

پیشـرفت رابطـه    بـاانگیزه فنـی   هـاي رشـته فرضیه دوم: بین نگرش ریاضی دانشـجویان  

وجود دارد. دارمعنی

پیشـرفت رابطـه    بـاانگیزه فنی  هايرشتهبین نگرش ریاضی دانشجویان 2با توجه به جدول

.نتـایج  گرددمـی ید ). بنابراین فرضیه دوم تائR=293/0و   p>0001/0وجود دارد ( دارمعنی

)، کیـامنش  2006)، توماس (2007تحقیقات قبلی؛ ساها ( هايیافتهحاصل از این فرضیه با 

ــري ( ــونس (2004و کبی ــامنش (2009)، ی ــنش و   2003)، کی ــالل م ــورداري، ج )، برخ

  ) همخوانی دارد.1385)، کالنتري (2005)، فلستکو و مک لگورر (1388محمودي(

تـري نسـبت   ز بررسی فرضیه حاضر، کسانی که نگرش مثبتحاصل ا هايیافتهدر تبیین 

به ریاضی دارند از انگیزه پیشرفت بـاالتري بـراي حـل مسـائل ریاضـی برخوردارنـد و       

درسدرراعملکرد بهتري در درس ریاضی دارند، بنـابراین اگـر فراگیـر خـود     درنتیجه

داشـته باشـد،   سدرایـن بـه نسـبت مثبتیدیدگاهونمایدارزیابیمثبتوقوي ریاضی

، از خواهـد شـد  موفقیـت بیشـتر  کسـب مسائل وحلبرابردروياستقامتوپایداري

 هـاي روشخاص،  باورهايو  هانگرشویژه،  هايباهدفسوي دیگر انگیزش تحصیلی 

، این نیرویی درونی طورکلیبهنائل شدن به آنها و تالش و کوشش فرد در ارتباط است. 

 تـرین عـالی عملکرد خود با توجـه بـه    جانبههمهبه ارزیابی  که یادگیرنده شودمیسبب 

معیارها، تالش براي موفقیت در عملکـرد و برخـورداري از لـذتی کـه بـا موفقیـت در       

عملکرد همراه است سوق داده شود با این انگیزه افراد، تحـرك الزم را بـراي بـه پایـان     

ی بـه درجـه معینـی از    یک تکلیف، رسیدن بـه هـدف، یـا دسـتیاب     آمیزموفقیترساندن 

تا باالخره بتوانند موفقیت الزم را در امـر یـادگیري    کنندمیشایستگی در کار خود دنبال 

کسب کنند بنابراین انگیزش، کـه مهمتـرین شـرط یـادگیري اسـت       تحصیلیپیشرفتو 
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فراگیر از  درنتیجهفراگیر در حل مسائل شده و  کوشیسختباعث باال بردن استقامت و 

  تري در درس ریاضی برخوردار خواهد شد.  عملکرد به

پیشرفت دانشـجویان دختـر و    باانگیزهفرضیه سوم:بین اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی 

  فنی رابطه چندگانه وجود دارد. هايرشتهپسر 

پیشـرفت   بـاانگیزه اضـطراب ریاضـی، نگـرش ریاضـی      بینبین5و 4با توجه به جدول

دارد.نتـایج حاصـل از ایـن     وجودبطه چندگانه فنی را هايرشتهدانشجویان دختر و پسر 

)، کیـامنش و کبیـري   2006)، تومـاس ( 2007تحقیقات قبلی؛ ساها ( هايیافتهفرضیه با 

ــونس (2004( ــودي(  2003)، (2009)، ی ــنش و محم ــالل م ــورداري، ج )، 1388)، برخ

ــک لگــورر (  ــري(2005فلســتکو و م ــاران (1385)، کالنت )، 2007)، اشــکرافت و همک

)، جــان و 2006)، مصــطفی بالگــو (2003)، ســانتراك (2009و فرســاد، ( ییالهــداعلــم

)، 1999). مـا ( 2009(ییالهـدا علـم )، 2008لونا و شري ( –)، رودارت 2009داوسون (

)، آکــان زوشــو، پنتــرچ و کــورتین 2006)، اســالوین (1999جکســون و لفینــگ ول، (

لـــب پور،نـــوري و )، طا1383)، نعیمـــی(2002)، آنجلیکـــا (1387)، یوســـفی(2005(

  )، همخوانی دارد.1381مولوي(

توان گفت، کسانی کـه اضـطراب   حاصل از بررسی فرضیه حاضر، می هايیافتهدر تبیین 

تر و انگیـزه پیشـرفت بـاالتري نسـبت بـه      کمتري در درس ریاضی دارند، نگرش مثبت

ه با هاي متعدد  نشان داده است ک. همچنین نتایج پژوهشبرعکسدرس ریاضی دارند و 

کاســته ریاضــیدرسامتحــاناضــطرابمیــزانازریاضــیدرسبــهنگــرشافــزایش

ودرسبـه یـادگیري  درس، انگیـزش بـه منديتلذاحساسافزایشبا.بنابراینشودمی

تـوان شـاهد عملکـرد    ریاضـی، مـی  درسازنگرانیوترساحساسکاهشباهمچنین

درسازاضـطراب وریاضـی بهبهتري از فراگیران در درس ریاضی بود. احساس منفی

دارند.هرچه انگیزه فرد بـراي دانسـتن،   مهمینقشریاضیپیشرفتبینیپیشریاضی در

آموختن و تحصیل بیشتر باشد، فعالیت و رنج و زحمت بیشتري براي رسیدن به هـدف  

نهایی متحمل خواهد شد. وقتی فـرد از انگیـزه پیشـرفت بـاالیی برخـوردار باشـد، بـه        
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و عـالوه بـر آن    گیـرد می، تکالیف درسی را جدي کندمیتوجه  خوبیبهتکالیف درسی

، یاد بگیرد. همچنین آموزندمیدر کالس درس به او  ازآنچهاطالعاتی بیش  کندمیسعی 

. بـدیهی اسـت کـه    یابـد مـی الزم و راهکارهـاي مناسـب را    هايمهارتبراي یادگیري، 

یشتر و افـزایش عالقـه بـه موضـوع     موفقیت در یادگیري نیز، سبب احساس توانمندي ب

از سوي دیگر طبیعت دانـش ریاضـی و امکـان تحقـق یـادگیري غیـر        شودمییادگیري 

و تعلـیم و تربیـت در ریاضـیات و اعمـال      غیرعلمیهاينگرشبراي فراگیران ، معنادار

فـردي و   هـاي تفاوتعقالنی فراگیران ،عدم توجه به  هايظرفیتناسازگار با  فشارهاي

در کار ،چگونگی و نـوع اقتـدار علمـی و     مؤثرهايمشارکتیادگیري آنها و  هايسبک

اخالقی و شخصیتی معلمان در ایجاد روابط متعـادل و عـدم اعتمـاد متقابـل در کـالس      

والـدین   جايبه نا انتظارهايناشی از عدم توفیق در امتحان و  هايهراسدرس ریاضی ،

موجبات بروز پدیده اضطراب ریاضی،  توانندمیاز فرزندان ،در شمار عواملی هستند که 

انگیزه پیشرفت کم را در افراد فراهم آورند و احساس رضـایت   درنتیجهنگرش پایین و 

  ریاضی را به ناخرسندي و نفرت مبدل کنند. هايفعالیتاز 
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