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 های کاربردی و تعاملیکاهش اضطراب ریاضی با استفاده از روش

 3، حانیه ظهوری مهریزی 2، مرجان جشن سده 1عباس اناری نژاد 
 18/11/1400پذیرش:                                11/7/1400دریافت:

 چکیده

مطالعه با   نیاهای کاربردی و تعاملی بود. آموزان با استفاده از روشهدف از پژوهش حاضر، کاهش اضطراب ریاضی در دانش 

اقدام از روش  پا جامعه دانش  یرو   ی پژوهاستفاده  انجام   1400- 1399در سال تحصیلی    زدی   افشار  نهم مدرسه شاهد  هیآموزان 

در درس ریاضی بود، انتخاب و   خصوصبه  ان پایه نهم که دچار اضطراب در کالس؛آموزدانشبرای این منظور یکی از گرفت. 

  ی مصاحبه و ارتباط تعامل  ،ی مشاهده تأمل  ،نامهپرسشاستفاده از  پژوهش،    نای  در   هاداده  یورآروش گردمورد مطالعه قرار گرفت.  

های آموز و راهس از موافقت مدیر و معلم مدرسه، به بررسی مشکل اضطراب در دانشپ  1400-1399از ابتدای سال تحصیلی    بود.  

آموز مورد مطالعه در کالس  های تعاملی و کاربردی پرداخته شد. طبق نتایج، رفتارهای دانشآن از طریق روش  کردنبرطرف

اطرافیان دانش واقع  یافت. در  او و مشارکت فعال وی در  آموز با مشاهده کاهش اضدرس تا حد زیادی بهبود  طراب و دلهره 

خوبی گویای  آموز در امتحانات کالسی، به چنین باال رفتن نمره دانشکالس، شاهد تغییر رفتارهایش در جهت مثبت بودند. هم 

های فردی و  کاهش اضطراب و پیشرفت او در درس ریاضی بود. بطور کلی نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر توجه به تفاوت 

 آموزان در درس ریاضی است.آموزان و نیز توجه به کاربرد ریاضیات در زندگی روی کاهش اضطراب دانشقه دانشعال

 . یریادگیدر  اتیاضری اربردک ان،آموزدانش  ی،کاربرد هایروش ی،اضیاضطراب ر : هاکلیدواژه
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    مقدمه

، افراد  ی آموزش  یهاط یمسائل مربوط به سالمت روان در سراسر جهان است. در مح   ن یترعیاز شا  ی کی  ی اختالالت اضطراب

آنها، اضطراب   نیتراز اضطراب آزمون و اضطراب عملکرد رنج ببرند که بدون شک، برجسته   ی ممکن است از اشکال خاص

و بر اساس   ی المللنیب  یهای ابیدر سراسر جهان است. در ارز  نیهمه سن  ی مشکل گسترده برا  کی  ی اضیاست. اضطراب ر  ی اضیر

و هنگام انجام اعمال   ی اضیر  های و تنش در کالس   ی(، اکثر نوجوانان نگرانPISAآموزان )دانش  ی المللنیب  ی اب یمطالعات برنامه ارز

 . (2018، 1)لوتنبرگر، ویمر و پیچتر  اندرا گزارش داده ی اضیر

زمان از آن    یریگیپ  ایخود مانند زمان سفر، استفاده از پول    ی است که افراد در طول زندگ  ی مهارت ضرور  کی  اتیاضیر

از کودکان و بزرگساالن  یاریدر مدرسه است. متأسفانه، بس یریادگی یمهارت مهم برا کی  اتیاضی، ر نی؛ بنابراکنندی استفاده م

روبرو    ی اضیمرتبط با ر  ی هاتیبا موقع  ی که وقت  ی. افرادشوندی استرس و اضطراب م  دچارهستند،    ی اضیمجبور به انجام ر  ی وقت

 ی اضی، تجربه کنند. اضطراب رشودی م  دهینام  ی«اضیاضطراب ر»را که    یزی، ممکن است چکنندی ، احساس استرس مشوندی م

تأث  یاریبس افراد را تحت  م   ریاز  توانا  دهدی قرار  به  م  فیضع  ی اضیر  یی و  از آن در بزرگسال  درسهدر  بعد  م  ی و   شود ی مربوط 

   .(9- 1، ص. 2004، 2)کیدمن 

 شبرد یدر پ  ی اضیعلم ر  یادی. نقش بناست  ی مواد درس  نیو کارآمدتر  نیتراز اثربخش  ی کی  ، ی اضیر  میگفت که مفاه  توانی م

موجب ضعف،    ی اضیر  نهیدر زم  ی آموزش  یهابه هدف  دنینرس  کهی طورهمگان است، به  رشیمورد پذ  ز یعلوم و فنون ن  ریسا

گوناگون    لیآموزان به دالاز دانش  یاریخواهد بود. بس  گریعلوم و فنون د  شرفتیبه اهداف مربوط به پ  افتنیو دست ن  ی ناتوان 

  ن یچنان از ا ی اضیر  میمفاه یریادگیدر   یو دشوار  ینیکم تمر  ن،یوالد یناموفق، فشارها یهامعلم، تجربه سیتدر وهیازجمله ش

 . (1397 ،ی مالزه ؛ی)علو دهندی و از خود مقاومت نشان م شوندی و استرس م سدرس دچار تر

برخی از دروس   رغم داشـتن هـوش متوسـط یـا بـاال در که به   مهستی  رو در حال حاضر، در نظام آموزشی با فراگیرانـی روبه

دروس  ،آموزشگاهی  بـه  ضـ  نـسبت  م  عیفی عملکرد  دانشدهندی نـشان  ایـن  انآموز.  ازجمله  ریاضـی  یادگیری  ناتوانی    با 

آموز  موفقیت دانش  .دارند  تریپایینمیزان سن، تحصیالت و هوش، عملکرد    آموزان هستند کـه در درس ریاضـی نـسبت بـهدانش

، دانش قبلی او در ارتباط با این درس است   او در انجـام تکـالیف ریاضـی و   یهایی که مستلزم توانا  در درس ریاضی همان گونه

آمـوزش مطلـوب  کتاب   کیفیـت  بر  مبتنی  ش  یهاریاضی  و  آموزشی  خدمات  درسی،  برنامه  و  طرح  مناسـب    یهاوهیدرسی، 

به،  یـادگیری اسـت اینکـه  یادگیری    یهاعادت  و   اضـطراب  نفس،ها، عزت، نگرش ی شخصیت  یهای ژگیو   از  یطورجدضـمن 

تأثیر م  هنگام رویارویی با تکالیف ریاضـی  آموزان در مواجهه با شناســایی متغیرهــای عــاطفی و هیجــانی دانش .ردیپذی نیز 

آموزان در درس ریاضی  تحصیلی دانش  در بهبود عملکـرد   تواندی ها مدرمان و مهار آن   یهاروش   منظور دسـتیابی بـهتکالیف به 

با تعامـل آن  خصوصنیشـد. درامؤثر  و  فشار روانـی  و  بـااضطراب  یاد   یادگیری که تحت عنوان اضطراب ریاضـی   ها  از آن 

)حمید،    داده است  ریاضیات مدرسه و حتی دانشگاهی به خود اختـصاص  در آمــوزش و یــادگیری  یاژهیجایگــاه و شود،  می 

 (. 120، ص. 1385

های پژوهش یاد شده تاکید بر لذت  یافته ( شروع شد.1961)  3عالقه به ریاضی با مطالعات آیکن مطالعه در زمینه نگرش و  

دچار   آموزدانشتئوری بود. به عقیده آیکن زمانی    صورتبهتجربی و چه    صورتبه با مسائل ریاضی چه    رشدنیدرگبردن در  

و   رشدنیدرگشود که هنگام  اضطراب ریاضی نمی  باشد  اهمیت آن درس مشخص  و  ببرد، ارزش  از آن لذت  با تکالیف آن، 

باشد  انگیزه داشته  آن  فراگیری  برای  و    یریگجهتچنانکه،  هم  .(2000آیکن،  )ای  تحصـیلی  انگیزش  دانشجویان،  هدفی 

،  1391ای،  انی، لواسانی، اژه)ویس  بر میزان اضطراب دانشجویان در درس آمار اثر بگذارد  توانندی یـادگیری آنهـا م  راهبردهـای

 . (160-142ص. 

 
1 Luttenberger, Wimmer and Paechter 

2 Kidman 

3 Aiken 
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مثبت   صورتبهآموز چه  ای دارد که تجربیات دانش( معتقدند نگرش به درس ریاضی ساختار پیچیده2007)  1زن و دیمارتینو 

،  بخش شناختی   3های گذشتگان همانند افرادی مثل بلوم که محتوا را به  طبق پژوهش نقش دارد.  آنمنفی در    صورتبهو چه  

گیرند. دو بخش عاطفی و  می   در نظرهای ورزشی  کند، مورد جسمی را بیشتر برای درسرکتی تقسیم می ح  -  عاطفی و جسمی 

در حوزه عاطفی )نگرش مثبت   کهی درحالای دارد که فقط به بخش شناختی آن تاکید شده،  شناختی در ریاضیات اهمیت ویژه

های خاص )داشتن هوش و برای یادگیری ریاضیات عامل   غالباًآموزان  شود. دانشفرد به ریاضیات( از تاکید بر آن غفلت می 

موفقیت در ریاضیات نیازمند مطالعه   کهی درحالکنند  دانند و کمتر به عوامل غیرشناختی توجه می استعداد( را دلیل موفقیت می 

اضطراب ریاضی دو عامل دارد: عامل   (2010)  3(. از نظر وی1335-1325، ص.  2006،  2هیجانی و عاطفی است )کوکاک  عوامل

ی به خود در حل مسائل ریاضی و نگرش منفی به نان یاطمی ب،  4های فرد درباره عملکردش، خود تردیدی شناختی شامل دغدغه

 در هنگام انجام تکالیف ریاضی. ریاضی و عنصر عاطفی شامل عصبانیت، تنش، درد، ترس

این    جینتای پرداختند.  اضیو عملکرد ر  ی اضیاضطراب ر  نیرابطه بی به بررسی  امطالعه( طی  2019ژانگ، ژائو و کانگ )

،  کننده ل یتعد  یرهایمتغ  لیتحل  باالوه،  بعوجود دارد.    ی اضیاضطراب و عملکرد ر  ی بینقو  ی رابطه منف  کیشان داد که  مطالعه ن

 یی در حد اروپا  آموزانمورد دانشدر    ولی تر بود،  یقو  شدی را شامل م  یی ایآس  آموزانکه دانش  ی در مطالعات  ی منف  وندیپ  نیا

 . شددیده می   یترفیضع

 ت یجنس  ریممکن است تحت تأث  ی اضیاضطراب نسبت به ر  شیافزا   (2021)  5بر اساس مطالعه خاساونه، گسلینک و ویلیامز 

گ ب  ،گریدعبارتبه؛  ردیقرار  ر  شتر یزنان  اضطراب  مستعد  مردان  اعتمادبه   ی اضیاز  رهستند.  ارزشی اضینفس  و   ی اضیر  یها، 

 .ابدی انیو بهبود عملکرد پا ی اضیبا غلبه بر اضطراب ر تواندی م میمفاه نیارتباط دارد. بهبود ا ی آگاهبا خود ی خودکارآمد

است که اضطراب کم و اضطراب زیاد به عملکرد    6ادسون د  -ز  ی اضطراب و عملکرد مربوط به یرکترین رابطهمعروف

انجامد و سطح متوسط اضطراب بهترین عملکرد را دارد. او رابطه اضطراب ریاضی را با تکالیف سنجید و متوجه سطح پایین می

ه باال است؛ اما تکالیف آسان با اضطراب متوسط ب  ز یآمتیموفقشد که اگر تکالیف دشوار با اضطراب کم صورت گیرد، نتیجه  

 (. 57- 46، ص. 1390گیرند )یزدانی ورزنه، بهترین نتیجه را می 

 
 (57-46، ص. 1390دادسون )یزدانی ورزنه، -. نمودار اضطراب یرکز1شماره  نمودار

 
1 Zan & Dimartino 

2 kocak 

3 Wei 

4 Self - doubt 

5. Khasawneh, Gosling and Williams 

6. Yerkes - Dodson 
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عصب    قاتی. تحقدهدی قرار م  ریآموزان جامعه را تحت تأثاز دانش  یاریکننده است که بسمشکل ناتوان  کی  ی اضیاضطراب ر

م  ی شناختروان  - فکر  دهدی نشان  پ  ی منف  یکه دغدغه  موقع  ی نیبشیهنگام  با  مواجهه  به طور   ،ی اضیر  یهات یو  را  بار حافظه 

 . کندی م جادیو عملکرد اختالل ا ی ریادگیکه در  شودی در اجرا و عمل فرد م اباضطر جادی و باعث ا بردی م نیاز ب ی توجهقابل

آموزان داشته  دانش  ی لیتحص  شرفتیبر پ  ی مثبت  ریتأث  تواندی در کالس درس م  ی مطالعات نشان داده است که بهبود تجربه روان

تنها نه  دیجد  یبیترک  کردیرو  نیکه ا  دهدی نشان م  ی بیترک  یهاروش  یریکارگبهی در  شی آزما  اتحاصل از مطالع  جینتا  .باشد

 .  ( 2019،  1)تاشانا و وارنر   شودی آموزان مدر دانش  ی اض یر  یخودکارآمدباعث افزایش  ، بلکه  دهدمی را کاهش    ی اضیاضطراب ر

ارتباط مناسب برقرار کردن با معلم، شیوه تدریس معلم، فشارهای والدین    از جمله  گوناگون  دالیل  بهآموزان  دانش  از  بسیاری

  که   شوندی م  اضطراب   و   ترس  دچار  درس  در این  ریاضی   مفاهیم  یادگیری  در  کردننیتمرو کم    دشدنطرو مدرسه در یادگیری،  

 فنّاوری  و   علوم  در  ریاضی   اهمیت رشتهبه  باتوجه  امروزه  کهی . درحالدهند  انجام  توانندی نم  هم  را  ریاضی   اعمال  نیترساده  گاهی 

 دارند،   آن  دانستن  به  نیاز  دبیران   آنچه  رو نی. ازاشودی م   حس  آن  قوانین   درک  و   علم  این  یادگیری  برای  بیشتری  ضرورت  جدید،

  همه  ازتر مهمشوند، و آموزان در آن سن دچار می آموزان و آشنایی با انواع مشکالتی است که دانشبا دانش مؤثرداشتن ارتباط 

مطالعه   منظوربه پژوهش حاضر    ؛ لذاآیدریاضیات پدید می که از طریق بیان کاربرد و تاریخچه    است  انگیزه و عالقه  ایجاد  ها،این

نهم که   هیآموزان پااز دانش  ی کآموزان در درس ریاضی انجام گرفت. در این راستا یهای کاهش اضطراب دانشو بررسی راه

 بود، انتخاب و موردمطالعه قرار گرفت.  ی اضیخصوص در درس ردچار اضطراب در کالس؛ به 
 

 پژوهش   روش 

 آموز و بهبود عملکرد تحصیلی اوکلی: کاهش اضطراب دانش هدف

 اهداف جزئی:

 های کاهش اضطراب در کالس درس آموز با روشآشنایی دانش

 شدهآموز با استفاده از راهکارهای معرفی کنترل اضطراب و دلهره توسط دانش

 خصوص امتحان ریاضی آموز در امتحانات به بهبود نمرات دانش

 آموز در کالس درس رکت فعال دانشدستیابی به مشا

 مشارکت فعال  لیآموز به دلدرس توسط دانش یریادگی زانیم شیافزا 
 

 روش اجرا 

 ی روش گردآور  انجام گرفت.  پایه نهم مدرسه شاهد یزد  آموزاندانش جامعه    یرو   ی پژوهمطالعه با استفاده از روش اقدام  نیا

آموزانی که موقع امتحان  در اجرای این مطالعه، ابتدا دانش.  بود  های تعاملی روشو    مصاحبه  ،ی پژوهش، مشاهده تأمل  نای  در  هاداده

ی که بیشترین آموزدانش،  2بک  نامهپرسشاضطراب باالیی داشتند، توسط معلم به محققین معرفی شدند و سپس با استفاده از  

  قرار گرفت. موردمطالعهاضطراب را داشت، شناسایی و 

سوال است و جواب هر سوال    21دارای   BAI نامهپرسش شد.    ساخته  همکارانش  و  بک توسط  1988در سال  بک  نامه  پرسش

نامه ابزاری معتبر و شناخته شده برای سنجش این پرسش. است (شدید و  متوسط، فیخف، اصالً ) یادرجه  صورت لیکرت چهاربه

  .کرد یگذارآن را جواب داد و نمره توانی م ی راحتاالن است و به نوجوانان و بزرگس در اضطراب میزان

مرتبط،   سؤاالتهای الزم انجام شد و بعد از اجرای برنامه و طرح ریزیموردنظر، برنامه آموزدانشقبل از اجرای برنامه روی 

 موردنظر قرار داده شد. آموزدانشبروشور تهیه شده در اختیار 

از دبیر مربوطه خواسته شد که به طور شخصی با او صحبت   نی؛ بنابرا شدند  رو روبه  آموزدانشتناع و ترس  در ابتدا محققین با ام

در حوزه    گرفتهصورت های  شود؛ زیرا طبق پژوهشهای انگیزشی به او بزند و به او اطمینان دهد که مشکلش حل می کند و حرف 

 
1 Tashana & Warner  

2 BAI - Beck Anxiety Inventory 
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 ، ص.1،1377شود )درویل پذیری وی در کالس می آموز سبب همکاری و نظمپذیری و همکاری، رابطه گرم دبیر با دانشنظم

 آموز، وی حاضر به همکاری شد.  (. پس از صحبت دبیر با دانش126

جلسه نیاز است و بعد از جلسه اول که کارهای    3در ابتدای شروع جلسه به او گفته شد که برای رفع این مشکل، حداقل  

همکاری خواهد کرد و اگر    ه راهکارها را به اجرا درآورد و به او اطمینان داده شد که دبیر نیزتئوری تمام شود؛ نوبت اوست ک

 او قبول کرد.  که پاداش و انگیزه بیرونی باال خواهد داد عنوانبه پیشرفت خوبی در او ببیند نمره مستمرش را 

خر بخواند، تا فردا پس از تمام شدن کالسش درباره تا آ  راهکارها موردنظر خواسته شد که بروشور را تا قبل از    آموزدانشاز  

ازقبل جمع  قبول کرد. اطالعات الزم،  او  تا دچار  آن صحبت شود که  او پرسیده شود  از  بود که در حین صحبت  آوری شده 

 اضطراب و استرس نشود. 

خودش نیز با   که  پایینش شوددر جلسه اول از او پرسیده شد، چه چیزی از مطالب را فهمیده است که او متوجه دلیل نمره  

آورده بود، درست حدس زده بود. سوال بعد این بود که آیا قبل از   به دستاطالعاتی که از بروشور و عالئم اضطراب ریاضی  

داد که متوجه مشکلش نبوده و خود را قبل از دانستن  پاسخ او نشان می   که  اینکه این بروشور را بخواند متوجه مشکلش شده بود

گرفتند دادند. دوستان و بعضی معلمان او را نادیده می کرده و دیگران نیز همین لقب را به او می هوش خطاب می ضوع کماین مو

او نیز شده بود. در پایان به او گفته شد قسمت راهکارها و   نفساعتمادبهکردند که همین امر نیز باعث کاهش  اش می و مسخره

ریاضی داشته باشد. درواقع خواسته محققین این بود که با   1اره بخواند و مروری بر فصل های خوانده شده را دوبهمچنین قسمت

 فراموشی مطالب کم شود.   2استفاده از منحنی ابینگهاوس 

دو روز بعد جلسه دوم برگزار شد؛ دوباره مطالب و نکات مهمی که جلسه قبل بیان شده بود، برای او بازگو شد. سپس از او 

ها را ناقص جواب داد. شروع به تحلیل  غلط پاسخ داد و یکی از آن   کامالًسوال    2او به    شد که پرسیده    1از فصل    سؤال تشریحی   4

کرد. هنگامی  دقتی قلمداد میهای غلطش از او پرسیده شد که او مدام اشتباهش را ناشی از بی گردید و دلیل جواب  اشتباهاتش

که آن را توضیح دهد صدایش دچار    شدی مو از وی خواسته    شدی مپرسیده شده بود، پرسیده    قبالًکه یک سوال مشابه آنچه از او  

از او خواسته شد که    انیدر پاشد.  بیان کرد که در اینجا عالئم اضطراب در او نمایان می   دهیبردهیبر هایش را  لرزش شد و حرف

از  ای بدهد و بعد  دقیقه  15ند و درباره آن یک کنفرانس  آوری کاز فصل اول کتاب ریاضی خود مطالبی درباره کاربردها جمع

 شود.  در ارتباط با آن فصل پرسیده سؤالچند  آن

کرد که به ایشان اجازه داده  در جلسه بعد، توسط او کنفرانس موردنظر برگزار شد؛ در ابتدا وی بسیار با استرس صحبت می 

این کار را انجام داد. برای بار دوم وی با آرامش بیشتری ارائه داد و مطالب    ای بکند و دوباره ارائه دهد که شد استراحت چند دقیقه

ای  ی این فصل را فراگرفته است. در پایان از او خواسته شد برگهخوببه اصلی و مفاهیم آن فصل از او پرسیده شد که معلوم گردید  

 م دهد. های بعدی انجاتمرین حل کند و همین روش را نیز برای فصل عنوانبهرا 

 هفته بعد برگزار گردید. در این جلسه، عالوه بر تصحیح تکلیف او )که همگی را درست جواب داده بود(،   3جلسه بعدی  

اما   را کامل توضیح دهد؛ آن چندین سؤال تشریحی منتخب از سواالت امتحان نهایی با کمی تغییر از او پرسیده و خواسته شد که 

انجام شد که متوجه شود پرسیدن و امتحان گرفتن کار زیاد   آموزدانشا اعداد اول طراحی و با  قبل از آن، یک بازی در ارتباط ب

از  استرس نیست.  فقط    4آوری  اتمام    1سؤال  از  بعد  بود.  داده  اشتباه جواب  را  امتحان  سؤاالتسؤالش  از  او  پیشرفت  ، درباره 

 شرفت زیادی کرده بود. های دبیر مربوطه و خودش، پیاش پرسیده شد که طبق گفته ماهانه

آموز بررسی قرار گرفت که حاکی از پیشرفت وی بود؛ بار دیگر از او تست  دانش  ترمانیمبرای اطمینان از نتایج کار، نمره  

آموز مصاحبه شد و درباره نقش معلم،  داد. با دبیر مربوطه درباره این دانشتری را نشان می اضطراب بک گرفته شد که نمره پایین 

آموزان با وی صحبت گردید و بعالوه، محققین  دریس، شیوه ارزشیابی و رسیدگی به وضعیت تحصیلی هر یک از دانشروش ت

آموز ارتباط تعاملی کمی داشت.  در کالس ایشان حضور پیدا کردند. روش تدریس ایشان بیشتر سخنرانی بود و معلم با دانش

 
1 Derville 

2 Ebbinghaus 
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ای در نظر گرفته نشده بود. ایشان همچنین بیان آموزان نمرهرای تکالیف دانششیوه ارزشیابی ایشان، تنها از طریق آزمون بود و ب

آموزان رسیدگی کافی کنند و اذعان داشتند که حجم باالی کتاب  تک دانشتوانند به تککردند که به دلیل کمبود وقت نمی 

شود و آزادی عمل را از نوین در کالس می های تدریس مانع استفاده از روش درسی، مباحث سنگین ریاضی نهم و کمبود وقت

 گیرد.دبیر می 

به عمل    آموزان که در مدرسه حضور داشتند مصاحبه و تعدادی از والدین و دانش  معلم ریاضی   5در جریان این مطالعه، از  

تند همه آنها  دانسآموزان را حجم باالی کتب درسی و سخت بودن مباحث می علمان دلیل اضطراب ریاضی دانشه، مآمد. بعالو 

 زند.  گیری والدین نیز بر این مشکل دامن می نیز اقرار داشتند که فشار و سخت

آموزان به دلیل تجارب کنند و دانشای که با آنها انجام شد، بیان کردند که معلمان خوب تدریس نمی والدین در مصاحبه

نند. همچنین از والدین در ارتباط با مقایسه فرزندانشان سوال  منفی و تحقیرهای معلم حاضر نیستند که حتی تابستان ریاضی را بخوا

پردازند تا وی را مجبور به به مقایسه او با دیگران می   رونیازاخواهند،  اینکه موفقیت او را می   بهباتوجه گردید که بیان کردند  

 کنند.  خواندندرس

دانند که در  نمی   رو نیازادهند؛  نمی   آنهای به امتحانات  نیز در مصاحبه اعالم کردند که معلمان بازخورد درست  آموزاندانش

آور آور و برای عده دیگری استرسها خوابکجا مشکل دارند و همچنین تنوعی در تدریس ندارند و کالس آنها برای بعضی 

الس ارزش قائل نیست.  کند و برای هر فرد در کهای فردی توجه نمی است. عده دیگری از آنها نیز بیان کردند که معلم به تفاوت

ها، ترس از مسخره شدن توسط دوستان است که تبعات آن تنها ماندن است  به گفته آنها دلیل عدم فعالیت در کالس و استرس آن 

ها تحت عنوان دالیل اضطراب  ی مصاحبه کدگذارو دلیل عدم عالقه آنها نیافتن کاربرد ریاضیات در زندگی است. نتایج حاصل از  

 خالصه شده است.  1جدول شماره ریاضی در 
 

 . دالیل اضطراب ریاضی 1جدول

 معلم 

 ارزشیابی نامناسب  (1

 آموز عدم بازخورد صحیح معلم به دانش  (2

 ضعیف  آموزاندانش هتک حرمت  (3

 روش تدریس نامناسب  (4

 ی فردیهاتفاوت عدم توجه به  (5

 عدم تدریس کاربردی  (6

 والدین 

 تحقیر فرزند خود  (1

 فرزند خود با دیگران آوراسترسمقایسه  (2

به نمرات ریاضی    از حد حساسیت بیش (3

 آموزان دانش 

 گرایی کمال (4

 دوستان
 ی خود هایکالسهم مسخره کردن  (1

 هاو دوست نشدن با آن گرفتنده یناد (2

ذهنیت  

-دانش

 آموز 

 ترهای پایینهای منفی وی در پایه تجربه  (1

 ی وی از اطرافیانریرپذیتأث (2

کتاب  

 درسی

 درسی حجم باالی کتب   (1

 سخت بودن مباحث  (2
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 های پژوهش  یافته

های کاربردی و تعاملی انجام گرفت و در پایان این نتیجه کاهش اضطراب ریاضی با استفاده از روش  باهدفمطالعه حاضر  

  تأثیر   نیز  آنان  عالیق  و   نیازها  فردی،  هایتفاوت  به  توجه  بر  عالوه  آموزان،دانش  به  های عملکردیفعالیت  ارائه  برای  حاصل شد که

 . دارد آن هایفعالیت انجام و  ریاضی  درس  به فراگیران نمودن مندعالقه  در زیادی

نتیجه بسیار خوبی از آن   که   آموزان آشکار شد کاربرد ریاضیات بر عالقه دانش  ریتأثاز سوی دیگر، در فعالیتی که انجام شد،  

خیلی بهتر از  کردن صحبتاز تعامل متقابل بسیار خرسند بود و اذعان داشت که   موردنظرآموز طوری که دانشبه حاصل گردید؛

 آموزان با یکدیگر است. های فردی دانشتفاوت دهندهنشانخواندن مطلب است که حاکی از سبک متفاوت یادگیری او بود و 

 آموزاندانش  مندی و کاهش اضطرابعالقه   ایجاد  در  درس،  هرهدف    با  متناسب  هایفعالیت  نوع  و   تدریس  یهاروش  تنوع 

  را   یراهکار  پژوهشگران،  تعدادی از  شد،  اشارهراهکار    اجرای  در  طور کههمان.  دارد  بسزایی   تأثیر  ریاضی   هایفعالیت  انجام  در

 در   ای کهپژوهشگران باتجربههمچون    بودند؛  افتهیدست  مطلوبی  نتایج  به  و   بودند  کرده  اجرا موردنظر    هدف  به  رسیدن  جهت

   (.1396بودند )جباری و قربانی،  رسیده نتیجه این به خود هایپژوهش

 ریاضی  درس  ماهیتدرنظرگرفتن    با  و   ریاضی   اضطراب  و   عینی   تجربه  یادگیری  شیوه  میان  معنادار  و   مثبت  همبستگی به    باتوجه

 یادگیری   شیوه  این  اساس  بر  را  ریاضیات  اما  دهندمی   ترجیح  را  عینی   تجربه  شیوه  که  یادگیرندگانی  که  است  منطقی کامالً  

نیز   ریاضی   اضطراب  و   انتزاعی   سازیمفهوم   میان  رابطه  بودن  منفی   دیگر،  سوی  از.  شوند  مواجه  مشکل  با  آن  فهم  در  ،آموزندی نم

  بود   خواهد  کمتر  ریاضی   اضطراب  باشد،  بیشتر  یادگیری  شیوه  این  روی   بر  فرد  ترجیح  هرچه  که  دهدمی   نشان  زیرا  است؛  منطقی 

 اضطراب  کاستن  در   را  گام  نخستین  یادگیری،  یهاسبک  در   افراد  یهادرنظرگرفتن تفاوت  با   تواندمی   معلم  ترتیب  بدین  بلعکس.  و 

،  1390بیاموزند )احمدی و احمدی،    را  ریاضی   عینی،  الگوهای  طریق  از  تا  شود  داده  اجازه  آموزاندانش  به  باید.  بردارد  آنها  ریاضی 

  (. 16-2ص. 

 ندیفرا  شدن  مختل  و   فکری  انسجام  و   نظم  اختالل  موجب  طبعاً  ریاضی   امتحان  و   کالسآور  دلهره  شرایط  و   ریاضی   اضطراب

.  آوردی نم  یاد  به  نیز  را  ابتدایی   مسائل   و   بدیهیات   گاه  وی،   که   جایی   تا  شودی آموز مدانش  در  حافظه  مؤثر  نقش  و   اطالعات  پردازش

 ظرفیت از مهمی  بخشها، اضطراب و  های نگران از ناشی  نامربوط و  مزاحم افکار مربوط، و  افتهیسازمان   یهاشهیاند یجابه درواقع

موجبات    دهند ی م  قرار  تأثیر  تحت  را  اطالعات  پردازش  توانایی   و   عقالنی   فراهم   را  علمی   عملکرد   ضعف   و   بازدهی   نقصانو 

اضطراب ریاضی مشتمل بر اضطراب درس  مؤلفه  بین سه    دهد که ( نشان می 1391اخیر حردانی )  در این زمینه پژوهش  .آورندی م

،  گرید  انیهای منفی و مستحکمی وجود دارد. به ببستگی ریاضی و عدد، اضطراب امتحان ریاضی و احساس منفی به ریاضی، هم 

دانش    کارگیریبهکه مستلزم    هایی فعالیتدر    درگیرشدناضی احساس تعلق خاطر کنند و از  نسبت به ری  کههنگامی آموزان  دانش

 شوندمی ریاضی است، لذت ببرند و این درس را مفید، جالب و ارزشمند تلقی کنند، کمتر دچار اضطراب درس و امتحان ریاضی  

 کنند.  می تجربه  خصوصنیقراری و پریشانی کمتری را دراو احساس بی 

 

 گیری  ث و نتیجه بح

آموز و بهبود عملکرد تحصیلی او بود. بعالوه، در این مطالعه، ی هدف اصلی این پژوهش، کاهش اضطراب دانشطورکلبه

آموز با استفاده از  آموز در کالس درس، کنترل اضطراب و دلهره توسط دانشهای مهم دیگری مانند مشارکت فعال دانشیافته

آموز در امتحانات ، بهبود نمرات دانشمشارکت فعال  لی آموز به دلدرس توسط دانش  یریادگی  زانیم  شیافزاشده،  راهکار معرفی 

موردنظر با کاربردهای    آموزدانش، انجام پژوهش حاضر باعث شد که  گریدعبارت به   خصوص امتحان ریاضی، حاصل گردید.به

ندن ریاضی متناسب با او، این بود که اول دلیل آن چیزی  . طرز خواردیفرابگریاضی آشنا شود و طرز صحیح ریاضی خواندن را  

بیان کاربردهای ریاضی در مورد هر را که می  خواند، باید فراگیرد و بعد به خواندن آن مبحث ریاضی مشغول شود. در واقع، 

دانش برای  انگیزشی  نیروی  را  می   حساببهآموز  فصل،  او  و  می   مندعالقه آمد  مبحث  آن  او  به خواندن  به  عامل  همین  و  کرد 

با نتایج   آمدهدست بهاش کمتر شود. نتیجه  داد که در کالس مشارکت بیشتری داشته باشد و اضطراب ریاضی می   نفساعتمادبه
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( همسو 1391(، ویسانی و همکاران )1390(، یزدانی ورزنه )1391فر و همکاران )(، امینی 1384های رضویه و همکاران )پژوهش

 است.  

 ی پژوهش شنهادهایپ

 . کنند  هماهنگ  خود  کودکان استعدادهای و  عالیق با را خود توقعات و  انتظارات باید والدین

ی  ذهن زمینه  بلکه شد خواهد وی تحصیلی نفس عزت و نفس اعتمادبه آوردن پایین باعثتنها نه کم نمرهخاطر به  کودک  تنبیه

تنبیه بدنی وی   ژهیو خواهد شد؛ لذا از تنبیه کودک به  آموزدانشموجب مضطرب شدن    ؛ایجاد کردهاو   منفی نسبت به تحصیل در

 . شودخاطر مسائل تحصیلی اجتناب به

 . کنند تقویت و  دییتأ راها آن بشناسند و  را خود فرزندان استعدادهای و  قوت نقاط باید والدین

 آموزان هماهنگ کنند. و استعدادهای دانش های توقعات خود را با توانائ سطح باید نیز معلمان

 و  برود بین ازآموزان دانش تنش  حالت تا کنند  فراهم امتحان جلسه درآموزان دانش برای آرامی  و  مساعد محیط باید معلمان

 . یابد کاهش آنها اضطراب

کنند تا از ایجاد احساس   یخوددارکالسان خود جدا  ر همساالن و همسای  باآموزان  دانش  مقایسه   از  باید  والدین  و   معلمان

 حقارت و اضطراب جلوگیری شود.

 مختلف  امتحانات  تأثیر  و (  تشریحی ،  تستی )  نوع آزمون،  یگذارنمره  نحوه،  اهدافآموزان،  دانش  از  خود  انتظارات  باید  معلمان

 مطالعاتی مناسبی تدارک ببیند. یزیربه آن برنامهآموز باتوجهرا مشخص کنند تا دانش پایانی  ارزشیابی  در

آموز . دانشبیاموزندآموزان  دانش  به   را  درسی   یزیربرنامه   و   مطالعه   صحیح  یهاروش   االمکان ی حت  معلمان  و   مدارس  مشاوران

 . بردی ده تحصیلی را باال مباز ؛ش اضطراب شدهکاه باعث امتحان برای کافی  آمادگی  که بداند باید
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