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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه دبیران ریاضی مقطع متوسطه ،دربارهی نقش اضطراب ریاضی در تبیین خودکارآمدی و خالقیت
دانشآموزان است .روش پژوهش از نوع همبستگی است .جامعهی آماری پژوهش شامل تمامی دبیران ریاضی مقطع متوسطه استان گلستان
است که به روش نمونهگیری تصادفی ساده و منظم 22 ،دبیر ریاضی انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامههای محقق ساختهی اضطراب
ریاضی ،خودکارآمدی و خالقیت است که به ترتیب دارای  11 ،11و  11گویه میباشد .روایی پرسشنامهها توسط روانشناسان ،اساتید مجرب
و متخصصین آزمونساز پس از بررسی و انجام اصالحات الزم مورد تأیید نهایی قرار گرفت و پایایی پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ
به ترتیب  9/12 ،9/29و  9/21به دست آمد که نشان از پایایی باالی آنها دارد .دادههای آماری پرسشنامهی توسط نرمافزار  spssدر دو بخش
تحلیل توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی) و تحلیل استنباطی (رگرسیون خطی ساده و چند متغیره) تجزیه و تحلیل
شد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از دیدگاه دبیران ریاضی نقش اضطراب ریاضی در تبیین خودکارآمدی و خالقیت دانشآموزان معنادار
میباشد و همچنین از دیدگاه آنان اضطراب ریاضی با ضریبهای تأثیر استاندارد رگرسیونی ( )Beta= -9/19و  )Beta= 9/09به ترتیب
کمترین و بیشترین تأثیر را در تبیین متغیر خودکارآمدی و خالقیت دارد.
کلمات کلیدی :دبیران ریاضی ،اضطراب ریاضی ،خودکارآمدی ،خالقیت ،دانشآموزان

 .1استادیاردانشگاه فرهنگیان ،نویسنده مسئولalireza.badeleh@gmail.com ،
 .2کارشناسی ارشد ریاضی ،سرگروه استانی دبیران ریاضی استان گلستان.
 .3دانشجوی مقطع کارشناسی رشته ریاضی ،دانشگاه فرهنگیان.
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مقدمه
پیشرفت روزافزون جامعهی بشری حوزهی تعلیم و تربیت را متحول ساخته  ،به گونهای که دانشآموزان را به سمت یادگیری سوق
داده است .در این میان ،عوامل مختلفی بر یادگیری دانشآموزان مؤثر است .این عوامل میتوانند مثبت باشند و موجب تقویت یادگیری در
دانشآموزان شوند یا ممکن است منفی بوده و سبب اختالل یادگیری در دانشآموزان گردند .یکی از این عوامل که میتواند موجب اختالل
در یادگیری فراگیران شود ،اضطراب است (هیدلی و کامپبل .)2913 ،1اضطراب شایعترین واکنش هیجانی ،خلقی و عاطفی است که به
صورت احساس هیجانآمیز عمومی و مبهم ناشی از دلواپسی ،نمایان میگردد .اضطراب دارای نشانههای جسمی مانند تنگینفس ،تپش قلب
و غیره بوده و در صورت تداوم نیز با مشکالت روانی دیگر همراه میگردد (رحیمی ،اسداللهی و افشاریپور .)1326 ،به عبارت دیگر
اضطراب ،یک حالت روانی در فرد است که به موجب آن ،فرد بیش از حد معمول دربارهی وقوع رخدادی وحشتناک در آینده ،نگران،
تنیده و ناراحت میشود (سینگ والد و همکاران .)2911 ،2اضطراب ،دارای سطوح مختلفی از خفیف تا بسیار شدید است که وجود آن طی
مدت زمان طوالنی میتواند در زندگی فرد اثر گذاشته و منجر به بیماریهای جسمانی و روانی گردد (تحویلداری و همکاران .)1326 ،امروزه
این موضوع ،جایگاه ویژهای را در آموزش و یادگیری ریاضیات مدرسهای به خود اختصاص داده است .در واقع عالم ریاضیات به دلیل
ویژگیهای خاص و طبیعیاش ،آسیبپذیری دانشآموزان را بیش از سایر شاخههای علوم امکانپذیر ساخته است .عالوه بر طبیعت دانش
ریاضی ،روشهای غیر علمی تعلیم و تربیت در ریاضیات ،اعمال فشارهای ناسازگار با ظرفیتهای عقالنی فراگیران ،عدم توجه به تفاوتهای
فردی و سبکهای یادگیری آنان  ،هراسهای ناشی از عدم توفیق در امتحان و انتظارهای نابهجای معلمان و اولیا از فراگیران از جمله عواملی
هستند که میتوانند موجبات بروز اضطراب ریاضی را در دانشآموزان فراهم آورند (علم الهدائی .)1311 ،اضطراب ریاضی یکی از مهمترین
انواع اضطرابها است (غالمیبورنگ ،مهرام و کارشکی )1326 ،که به عنوان یک حالت ناراحتی در زمانی که دانشآموز میخواهد تکالیف
ریاضیاتش را انجام دهد ،پدید میآید ( غریبی و بهاریزر .)1321 ،اضطراب ریاضی ،وضعیتی روانی است که به هنگام رویارویی با محتوای
ریاضی ،چه در موقعیت آموزش و یادگیری و چه در مسائل ریاضی و سنجش رفتار ریاضی ،در افراد پدید میآید (ایمانی و همکاران.)1321 ،
اضطراب ریاضی ،در دورههای تحصیلی باالتر بسیار شایع است (سلیمانی و رکابدار .)1322 ،از ویژگیهای اصلی این اضطراب میتوان به
دوست نداشتن محتوای درس ریاضی ،نگرانی و ترس ،تظاهرات خاص رفتاری مانند تنش ،ناامیدی ،پریشانی ،ناتوانی و به هم ریختگی روانی
در هنگام دستزدن به کارهای ریاضی اشاره کرد (آقاجانی و همکاران .)1321 ،عوامل مختلفی مانند بیزاری از مدرسه ،خودپندارهی کم،
مهارتهای ضعیف ریاضی ،نگرش معلم و تاًکید بر فهمیدن ریاضی از طریق تمرین و مشق ،بر افزایش اضطراب ریاضی مؤثر هستند (نوروود،
 1221به نقل از سلیمانی و رکابدار .)1322 ،از طرفی ،عواملی مختلفی مانند ایجاد روابط مناسب عاطفی و اعتماد متقابل در کالسهای ریاضی،
پرهیز از اعمال فشارهای بیش از حد و ناسازگار با ظرفیتهای ذهنی دانشآموزان ،اجرای شیوههای آموزشی مناسب برای هر مفهوم و موضوع
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ریاضی ،فراهمکردن شرایط الزم برای به حداقل رساندن هراسهای ناشی از عدم موفقیت در امتحانات ریاضی ،برخورد مناسب معلمان با
اشتباهات و بدفهمی فراگیران در کالسهای ریاضی ،آگاهی معلمان از حاالت روحی و هیجانی دانشآموزان ،ایجاد امنیت روانی در کالس
درس و انجام فعالیتهای گروهی و یادگیری مشارکتی نیز بر کاهش اضطراب ریاضی در دانشآموزان مؤثر هستند (کریمزاده1323 ،؛
مرتاضی مهربانی1320 ،؛ اقدسی و همکاران1322 ،؛ کرمی و همکاران .)1322 ،اما خود اضطراب ریاضی نیز بر عوامل مختلفی مانند ابعاد
روانشناختی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیرگذار است (منتی و همکاران1323 ،؛ صفری .)1320 ،اضطراب ریاضی با اطمینان ریاضی
ارتباطی نیرومند ولی منفی دارد؛ به عبارتی هنگامی که مسائل پیشروی دانشآموز پیچیدهتر میشوند ،این اضطراب بیشتر شده و عملکرد
ریاضی او را کاهش میدهد (ترابی و همکاران .)1322 ،عالوه بر این ما )1222( 1طی تحقیقات خود دریافت که بین عملکرد ریاضی و
اضطراب ریاضی ارتباط معناداری وجود دارد .بدین معنا که اضطراب ریاضی بر خودکارآمدی دانشآموزان تأثیرگذار است.
خودکارآمدی یکی از عوامل شناختی است (بهنام ،زهراکار و زارع بهرامآبادی .)1321 ،از نظر بندورا ،خودکارآمدی ،توانایی
فرد در سازماندهی پدیدهها و رویدادها برای رسیدن به وضعیت مطلوب با رفتار و کردار مناسبش است (جان و داوسون )2992 ،2به عبارتی
خودکارآمدی یعنی اعتقاد شخص به اینکه میتواند رفتاری را انجام دهد که نتیجهی دلخواهش حاصل شود است (محمّدی و دفتری اکباتان،
 .)1326در محیط تحصیلی ،خودکارآمدی اشاره به باورهای دانشآموزان در ارتباط با توانایی انجام وظایف درسی تعیین شده دارد (تیرگری
و همکاران .)1326 ،بر اساس تئوری شناختی اجتماعی ،باورهای خودکارآمدی فردی ،نقش مهمی در بروز رفتارهای گوناگون دارند (کرمی،
مرادی و حاتمیان .)1326 ،به طوری که بر انتخاب رفتار ،تالش ،پشتکار و پیگیری اهداف مؤثر هستند و نحوهی مواجهه با موانع و چالشها
را تعیین میکنند (ضمیری و همکاران .)1320 ،همچنین خودکارآمدی بر نحوهی شرکت افراد در فعالیتها ،تالش در کارها و ادامهی آن
فعالیتها تأثیر میگذارد و موجب تالش در انتخاب تکلیف ،پشتکار و واکنشهای عاطفی میشود (جهانگرد ،لسانی و مطهرینژاد.)1320 ،
دانشآموزان دارای خودکارآمدی باال در انجام وظایف درسی تالش و استقامت زیادی داشته و به تواناییهای خود اطمینان دارند ،درحالی
که دانشآموزان دارای خودکارآمدی ضعیف ،تکالیف و مسائل را دشوار میبینند و باعث افزایش استرسشان میشوند (اردالن و
حسینچاری .)1312 ،یکی از ابعاد خودکارآمدی ،خودکارآمدی اجتماعی است که به برآورد شخص در مورد تواناییاش برای ایجاد و حفظ
روابط بین فردی (هاجدون و مولمان ،)2996 ،3قابلیتهای فردی در برخورد با چالش اجتماعی ،احساس توانایی در روابط با همساالن و
توانایی ادارهکردن ناسازگاریهای بین فردی اشاره دارد (موریس2991 ،1؛ چناری و یوسفی .)1323 ،بعد دیگر خودکارآمدی ،خودکارآمدی
عاطفی یا هیجانی است که به صورت باور فرد به توانا بودن در کنترل و مدیریت احساس و عواطف خود در برقراری ارتباط با دیگران یا در
موقعیتهای اجتماعی تعریف شده است (پول و کوآلتر .)2912 ،0خودکارآمدی خالق یکی دیگر از ابعاد خودکارآمدی است که به باور
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فرد به اینکه توانایی تولید نتایج خالق را دارد ،اشاره میکند (تیرنی و فارمر.)2992 ،1یکی از عوامل مؤثر بر خودکارآمدی ،ادراکات یادگیری
است که به باورهای معلمان دربارهی روشهای تدریجی یادگیری و آموزش گفته میشود (سواری .)1326 ،یکی دیگر از عوامل مؤثر بر
خودکارآمدی ،باورهای معرفت شناختی است که به باورهای افراد در مورد طبیعت ،ساختار دانش و کسب معرفت مربوط میشود (بوهل،
الکساندر و مورفی.)2992 ،2
یکی از عوامل روانشناختی متأثر از اضطراب ریاضی ،خالقیت است (منتی و همکاران .)1323 ،هربرت فوکس فرآیند خالقیت
را هر نوع فرآیند تفکری که مسئلهها را به گونهای مفید و بدیع حل کند ،میداند (احمدی .)1320 ،به طور کلی خالقیت عبارت است از
بهکارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهومی نوین (کیسر 1261 ،3به نقل از ابراهیمی و زین العابدین .)1323 ،خالقیت
فرایندی است که دربرگیرندهی تفکری نو ،مبتکرانه ،رویدادی ناگهانی ،سودمند و دارای ارزش انطباقی روانشناسانه است (قاسمینژاد و
صادقی مالامیری .)1320 ،به نظر یانگ 1خالقیت دارای ابعاد مختلفی نظیر تالش برای غلبه بر موانع ،تحمل ابهام و پیچیدگی ،مسئولیتپذیری،
خودپنداری مثبت ،تمرکز بر هدف به جای تمرکز بر پاداش ،دیدن مشکل و فرار از مرزهای متعارف فکرکردن است (طیبیشیرمرد و مرزایی،
 .)1326افراد با خالقیت باال دارای شخصیتی غیرمتعارف ،غیررسمی و کامروا بوده و از کنجکاوی فراوان ،انگیزههای زیاد ،دانش وسیع،
اعتماد به نفس زیاد و میل به ریسکپذیری باال برخوردارند (موگی و توکورو .)1323 ،0دوالسیچ 6معتقد است که افراد خالق ،قادر به
سازماندهی دانش و اطالعات هستند (محزونزاده بوشهری )1326 ،و میتوانند در قالب یک فرایند سیستماتیک و سازمانیافته برای حل
مشکل ،ارزیابی منابع و راهحلهای گوناگون ،به حل مشکل بپردازند (آلپرای ،کاراکایا و ایلماز .)2910 ،6عوامل مؤثر بر خالقیت دو دستهاند:
دستهی اول عوامل درونی هستند که از ویژگیهای فردی و شخصیت خود فرد سرچشمه میگیرند؛ مانند هوش ،ساختار شخصیتی فرد و
تواناییهای شناختی و مهارتهای حرکتی .و دستهی دوم ،عوامل بیرونی هستند که به موقعیتهای فرد در ارتباط با دیگران و محیط مربوط
میشوند که شامل خانواده ،تعلیم و تربیت و ساختار آموزشی است (صادقصابری .)1320 ،خالقیت ،یک مهارت اکتسابی و قابل آموزش
است و می توان با ایجاد شرایط ،تجهیزات و امکانات الزم به پرورش خالقیت در افراد پرداخت (عظیمپور ،عیسوی و عظیمپور.)1326 ،
همچنین حسینی ( )1310معتقد است که مؤثرترین روشهای آموزش خالقیت ،روشهایی هستند که برای ایجاد انگیزه و فراهمکردن
فرصتهای یادگیری فعال به هر دو بعد شناختی و عاطفی انسان توجه دارند.
در پژوهشی که پورروستایی اردکانی و عارفی ( )1326با هدف مقایسهی اثربخشی آموزش مبتنی بر بازی رایانهای آموزشی و
آموزش مبتنی بر فیلم آموزشی بر خالقیت و انگیزش دانشآموزان انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که استفاده از بازیهای رایانهای آموزشی
در مقایسه با فیلم آموزشی ،بیشتر موجب افزایش انگیزش در مؤلفهی عالقه به مواد آموزشی میشود در حالیکه در رابطه با خالقیت ،تفاوت
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معناداری بین گروهها وجود ندارد؛ بنابراین برای افزایش خالقیت دانشآموزان با توجه به شرایط و وضعیت موجود در مدرسه میتوان از
بازیهای رایانهای یا فیلم آموزشی استفاده کرد .در پژوهش دیگری که عظیمپور ،عیسوی و عظیمپور ( ،)1326اثربخشی راهبرد یاددهی-
یادگیری نقشهی مفهومی در تدریس علوم بر خالقیت دانشآموزان پایه ششم ابتدایی را بررسی کردند ،به این نتیجه رسیدند که استفاده از
راهبرد یاددهی-یادگیری نقشهی مفهومی در تدریس علوم ،بر افزایش خالقیت و افزایش مؤلفههای سیالی ،ابتکار و بسط مؤثر است ،اما بر
مؤلفهی انعطاف تأثیری ندارد .همچنین میانگین بعد انعطاف در پسران بیشتر از دختران است .در پژوهشی که قریشی و بهبودی ()1326
اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر تنظیم هیجان و افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دختر را بررسی کردند ،به این
نتیجه رسیدند که میتوان از آموزش واقعیتدرمانی گروهی به عنوان روشی مناسب و مؤثر در افزایش خودکارآمدی تحصیلی و تنظیم هیجان
دانشآموزان در مداخالت درمانی و بالینی استفاده نمود .در پژوهش دیگری کرمی و مرادی و حاتمیان ( )1326که با هدف بررسی رابطهی
تابآوری ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی در بین میانساالن و سالمندان شاغل انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که
خودکارآمدی ،تابآوری و حمایت اجتماعی به عنوان متغیرهای پیشبین ،توان پیشبینی رضایت شغلی میانساالن و سالمندان شاغل را
دارند .در پژوهشی که تمکنی و زربخشبحری ( )1320با هدف بررسی رابطهی مشکالت یادگیری و حالت روانشناختی با اضطراب ریاضی
دانشآموزان مقطع متوسطه اول انجام دادند ،دریافتند که عدم توانایی دانشآموزان در حسابکردن و شناخت اجتماعی باعث افزایش
اضطراب ریاضی در آنها میشود .در پژوهشی که باعزت ،افالکیفرد و شهیدی ( )1321با عنوان رابطهی بین مدیریت دانش با خودکارآمدی
و خالقیت معلمان مراکز پیشدبستانی انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که ابعاد مدیریت و بعد سازماندهی دانش از قدرت پیشبینی معناداری
برای خودکارآمدی معلمان و ابعاد سازماندهی و بهکارگیری دانش از قدرت پیشبینی معناداری برای خالقیت معلمان برخوردار بودند .در
پژوهشی که موسویزاده ،آتشزاده شوریده و شعبانی ( )1321با هدف بررسی تأثیر سبکهای نوین رهبری بر خالقیت کارکنان انجام دادند
نتایج نشان داد که رهبران میتوانند از این اطالعات برای افزایش خالقیت کارکنان ،در جهت افزایش نوآوری در سازمان و بهبود فرآیندهای
سازمانی استفاده کنند .در پژوهش دیگری که ترابی و همکارانش ( )1322با هدف بررسی نقش اضطراب ریاضی بر عملکرد دانشآموزان
در درس ریاضی انجام دادند ،نتایج پژوهش نشان داد که از بین مؤلفههای اضطراب ریاضی ،تنها اضطراب یادگیری ریاضی توانست عملکرد
دانشآموزان را در این درس پیشبینی کند .در تحقیقی که امینیفر ،علمالهدایی و عبدالهی ( )1321با عنوان نقش اضطراب ریاضی و
سبکهای یادگیری دانشآموزان بر حل مسائل کالمی درس حسابان انجام دادند ،بدین نتیجه رسیدند که دانشآموزان با اضطراب ریاضی
پایین و سبکهای یادگیری میدان ناوابسته ،عملکرد بهتری در مقایسه با دانشآموزان با اضطراب ریاضی پایین و سبک یادگیری میدان وابسته،
در حل مسائل کالمی حسابان دارند.
با توجه به مطالب بیان شده میتوان دریافت که اضطراب ریاضی یکی از عوامل مهم در آموزش ریاضی است؛ زیرا بر میزان
یادگیری ریاضی و تمرکز ذهنی دانشآموزان تأثیرگذار است .عالوه بر این نقش دبیران ریاضی در کاهش اضطراب ریاضی در شاگردان یا
افزایش آن قابل تأمل است .همچنین دیدگاه و باور دبیران نیز در خصوص چگونگی تأثیر عامل اضطراب ریاضی در خودکارآمدی و خالقیت
دانشآموزان مهم است چرا که دبیران با ارتباط و برخورد مستقیم با فراگیران در طول بازهی زمانی حداقل یک سال تحصیلی ،به این عوامل
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پی برده و تجربهی آنها در کالسهای ریاضی میتواند در این مورد مهم باشد .بنابراین ما در این پژوهش قصد داریم دیدگاه دبیران ریاضی
درباره نقش اضطراب ریاضی در تبیین خودکارآمدی و خالقیت دانشآموزان را مورد بررسی قرار دهیم.
روش تحقیق
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .جامعهی آماری شامل تمامی دبیران ریاضی مقطع دبیرستان استان گلستان است که
به صورت نمونهگیری تصادفی ،دبیران ریاضی  0شهرستان گرگان ،آق قال ،گنبد ،بندرترکمن و آزادشهر انتخاب شدند یعنی لیست دبیران
ریاضی از اداره کل آموزش و پرورش گرفته شده و سپس از بین لیست دبیران ریاضی استان از  0شهرستان انتخاب شده ،بصورت نمونه گیری
تصادفی منظم تعداد  22دبیر ریاضی جهت پاسخ به پرسشنامه گزینش شدهاند ،که پرسشنامهها بصورت شبکههای ارتباطی برای دبیران ارسال
شده و سپس با شیوههای مختلف به محققین عودت داده شده است .ابزار پژوهش بر اساس پرسشنامه خودکارآمدی عمومی( )GSESشرر
و همکاران ،اما به لحاظ شرایط خاص بومی و فرهنگی محققین با کمک چند دبیرریاضی متخصص و کارشناسان آزمون ساز ،پرسشنامه بومی
سازی شده است.
پرسشنامهی اضطراب یادگیری :پرسشنامهای محقق ساخته ،جهت سنجش میزان اضطراب یادگیری دانشآموزان طراحی شد
که دارای  11گویه است و هر گویه دارای  9گزینه ی کامال مخالفم ،مخالفم ،تاحدی مخالفم ،نظری ندارم ،تا حدی موافقم ،موافقم ،کامال
موافقم است .روایی پرسشنامه توسط روانشناسان ،اساتید مجرب و متخصصین آزمونساز پس از بررسی و انجام اصالحات الزم مورد تأیید
نهایی قرار گرفت و پایایی آن ،با استفاده از آلفای کرنباخ  9/29به دست آمد که نشان از پایایی باالی پرسشنامه است.
پرسشنامهی خودکارآمدی :این پرسشنامهی محقق ساخته جهت سنجش میزان خودکارآمدی دانشآموزان طراحی شد .که
دارای  11گویه است و هر گویه دارای  9گزینه کامال مخالفم ،مخالفم ،تاحدی مخالفم ،نظری ندارم ،تا حدی موافقم ،موافقم ،کامال موافقم
است .روایی پرسشنامه توسط روانشناسان ،اساتید مجرب و متخصصین آزمونساز پس از بررسی و انجام اصالحات الزم مورد تأیید نهایی
قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرنباخ 9/12بهدست آمد که پایایی باالی پرسشنامه را نشان میدهد.
پرسشنامه خالقیت :پرسشنامهای محقق ساخته ،جهت سنجش میزان خالقیت دانشآموزان طراحی شد .که دارای  11گویه است
و هر گویه دارای  9گزینه کامال مخالفم ،مخالفم ،تاحدی مخالفم ،نظری ندارم ،تا حدی موافقم ،موافقم ،کامال موافقم است .روایی پرسشنامه
توسط روانشناسان ،اساتید مجرب و متخصصین آزمونساز پس از بررسی و انجام اصالحات الزم مورد تأیید نهایی قرار گرفت و پایایی
پرسشنامه با استفاده از آلفای کرنباخ 9/21بهدست آمد که نشان از پایایی باالی پرسشنامه است.
روش اجرا :پرسشنامهها پس از تهیه ،در اختیار دبیران ریاضی دبیرستانهای منتخب شهرستانها قرارگرفت .با ارائهی توضیحاتی
در مورد اهداف پژوهش و چگونگی تکمیل آنها ،دبیران به تکمیل هر سه پرسشنامه اقدام نمودند .سپس پرسشنامهها جمعآوری و دادههای
آماری حاصل از آنها ،توسط نرمافزار  spssدر دو بخش توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی) و تحلیل استنباطی
(رگرسیون خطی ساده و چند متغیره) تجزیه و تحلیل شد.

بررسی دیدگاه دبیران ریاضی دربارهی نقش اضطراب...

یافتهها
در جدول  1شاخصهای توصیفی متغیرها شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی ارائه شده است.
جدول  :1شاخصهای توصیفی
متغیرها

3/01

1/13

-9/93

-9/29

خودکارآمدی

3/19

9/91

9/91

-9/32

خالقیت

1/29

1/30

-9/31

-9/10

اضطراب
ریاضی

میانگین

انحراف

چولگی

کشیدگی

استاندارد

با توجه به جدول  1در صورتی متغیرها نرمال هستند که قدرمطلق چولگی و کشیدگی به ترتیب کمتر از  3و  19باشد (تئو و نیس،1
 .)2911بنابراین چون قدرمطلق چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش کمتر از  3هستند ،پس متغیرهای پژوهش نرمال هستند.
فرضیه اول :اضطراب ریاضی در تبیین خودکارآمدی دانشآموزان نقش دارد.
جدول  :2خالصه مدل رگرسیون خطی ساده
مدل
اضطراب بر
خودکارآمدی

r

r2

r2adj

خطای استاندارد برآورد

9/19

9/16

9/10

9/61

با توجه به مقدار ( )r=9/19میتوان بیان کرد که همبستگی نسبتاً خوبی بین دو متغیر اضطراب ریاضی و خودکارآمدی وجود دارد
و مقدار  r2نشان میدهد که متغیر اضطراب ریاضی میتواند  16درصد از متغیر خودکارآمدی را تبیین کند.

Teo T, Noyes

1

پویش در آموزش علوم پایه /دوره سوم ،شماره چهارم /زمستان 6931
جدول  :3نتایج تحلیل واریانس رگرسیون خطی ساده
مجموع

مدل

درجه

مربعات

میانگین
مربعات

آزادی

رگرسیون

1/21

1

1/21

باقیمانده

11/20

29

9/16

جمع

09/19

21

F

Sig

19/62

9/99

براساس نتایج جدول  ،3مقدار بهدست آمده  )19/62( Fکه در سطح خطای کوچکتر از  9/91معنیدار است ،نشان میدهد
متغیر مستقل از قدرت تبیین باالیی برخوردار بوده و قادر است به خوبی میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته را توضیح دهد .به عبارتی
مدل رگرسیونی تحقیق مدل خوبی است و به کمک آن قادریم تغییرات متغیر وابسته خودکارآمدی را بر اساس متغیر اضطراب ریاضی تبیین
کنیم.
جدول  :1محاسبه ضرایب رگرسیون
ضرایب غیر استاندارد شده
شاخصهای

ضرایب
استاندارد
T

آماریمدل
B

خطای
استاندارد

مقدار ثابت

1/01

9/23

خودکارآمدی

-9/19

9/96

سطح
معناداری

Beta

-9/19

29/36

9/99

-1/12

9/99

بررسی دیدگاه دبیران ریاضی دربارهی نقش اضطراب...

جدول رگرسیونی نشان میدهد که متغیر خودکارآمدی مورد بررسی معنادار بوده و هر یک دارای وزنهای متفاوتی هستند.
جدول فوق نشان میدهد که اضطراب ریاضی با ضریب تأثیر استاندارد رگرسیونی ( )Beta= -9/19در تبیین خودکارآمدی دانشآموزان
تأثیر دارد.
فرضیه دوم :اضطراب ریاضی در تبیین خالقیت دانشآموزان نقش دارد.
جدول  :0خالصه مدل رگرسیون خطی ساده
مدل

r

r2

r2adj

خطای استاندارد برآورد

اضطراب بر خالقیت

9/09

9/20

9/21

1/11

با توجه به مقدار ( )r=9/09میتوان بیان کرد که همبستگی نسبتاً خوبی بین دو متغیر اضطراب ریاضی و خالقیت وجود دارد و
مقدار  r2نشان میدهد که متغیر اضطراب ریاضی میتواند  20درصد از متغیر خالقیت را تبیین کند.
جدول  :6نتایج تحلیل واریانس رگرسیون خطی ساده
مدل

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

رگرسیون

11/19

1

11/19

باقیمانده

120/62

29

1/32

جمع

169/13

21

F

22/20

سطح
معناداری
9/99

براساس نتایج جدول  ،0مقدار بهدست آمده  )22/20( Fکه در سطح خطای کوچکتر از  9/91معنیدار است .نشان میدهد متغیر
مستقل از قدرت تبیین باالیی برخوردار بوده و قادر است به خوبی میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته را توضیح دهد .به عبارتی مدل
رگرسیونی تحقیق مدل خوبی است و به کمک آن قادریم تغییرات متغیر وابسته خالقیت را بر اساس متغیر اضطراب ریاضی تبیین کنیم.
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جدول  :9محاسبه ضرایب رگرسیون
ضرایب غیر استاندارد شده
شاخصهای

ضرایب
استاندارد
T

آماریمدل
B

خطای
استاندارد

مقدار ثابت

2/90

9/11

خالقیت

9/02

9/19

سطح
معناداری

Beta

9/09

0/92

9/99

0/19

9/99

جدول رگرسیونی نشان می دهد که متغیر خالقیت مورد بررسی معنادار بوده و هر یک دارای وزنهای متفاوتی هستند .جدول
فوق نشان میدهد که اضطراب ریاضی با ضریب تاثیر استاندارد رگرسیونی ( )Beta= 9/09در تبیین خالقیت دانشآموزان تأثیر دارد.
بحث و نتیجهگیری
امروزه لزوم توجه به ویژگیهای روانی دانشآموزان در حین تدریس بسیار بااهمیت است زیرا میتواند از طریق اثرگذاری بر
مرکز ذهنی و رفتاری دانشآموزان میزان یادگیری آنان را تحت شعاع قرار دهد .یکی از این ویژگیها ،اضطراب است که به ویژه در
کالسهای ریاضی ،برای فراگیران به وجود میآید و عوامل مختلفی را تحت تأثیر خودش قرار میدهد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی
دیدگاه دبیران ریاضی درباره نقش اضطراب ریاضی در تبیین خودکارآمدی و خالقیت دانشآموزان است.
یافتههای پژوهش نشان داد که از دیدگاه دبیران ریاضی ،اضطراب ریاضی در تبیین خودکارآمدی دانشآموزان نقش دارد .یافتهی
حاصل با نتایج پژوهشهای آقاجانی و همکاران( ،)1321نیو و همکاران ( )2911و جان و داوسون ( )2992همسو میباشد .اضطراب ریاضی
ذهن را درگیر اعمال غیردرسی میکند و سبب حواسپرتی افراد میشود این اضطراب با ایجاد اختالل در فرایندهای پردازش اطالعات موجب
تحریف ادراکات افراد از پدیدهها و مقولههای ریاضی میشود .خودکارآمدی به عنوان یک عامل اصلی و کنترل کننده رفتار فرد است که
اضطراب ریاضی از طریق ایجاد فشارهای روانی ،کنترل رفتار افراد را تحت تأثیر قرار داده و بر خودکارآمدی افراد تاثیر میگذارد و سبب
کاهش خودکارآمدی افراد میگردد .هرچه میزان اضطراب ریاضی دانشآموزان بیشتر باشد ،فشارهای روانی وارده بر آنها افزایش یافته و
اعمال ذهنی و رفتاری آنها بیشتر مخدول میشود و سبب کاهش یادگیری دانشآموزان میگردد که در نهایت به خودکارآمدی پایین
دانشآموزان ختم میگردد و میتواند سبب بیماریروانی نظیر افسردگی و تنیدگی تحصیلی گردد.

بررسی دیدگاه دبیران ریاضی دربارهی نقش اضطراب...

همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که از دیدگاه دبیران ریاضی ،اضطراب ریاضی در تبیین خالقیت دانشآموزان نقش دارد.
یافتهی حاصل با نتایج پژوهشهای منتی و همکاران ( )1323همسو میباشد و با نتایج پژوهش محمدی و موسویان ( )1321هم جهت نیست.
اضطراب ریاضی غیرمعقول از طریق ایجاد موانع شناختی-روانی در فراگیران ،ضمن ابتالی آنان به نقصهای فکری-استداللی ،موجبات
تضعیف خودباوری ریاضی را در آنها فراهم میآورد .دانشآموزان دارای اضطراب ریاضی نمیتوانند درست بیاندیشد و دانستههای خود
را سازمان دهند؛ از این رو غالباً به کار و تالش بیشتر میپردازند ،که این تالش زیاد ،یادگیری معنادار مفاهیم ریاضی را برای آنان به همراه
ندارد و بدین ترتیب دچار ناامیدی وافسردگی میشوند و بیم و نگرانی از عدم موفقیت در امتحان ،میزان اضطراب آنان را بیش از پیش افزایش
میدهد .همچنین میزان اضطراب ریاضی در افراد میتواند به عنوان عامل پیشبینیکننده در پیشرفت ریاضی آنان به شمار آید .اصوالً فرد
مضطرب ،افسرده و کم انگیزه است و برای انجام تکالیف پیچیدهتر ریاضی که نیازمند گامهای فکری بیشتر میباشد ،از قابلیتهای کمتری
برخوردار است از طرفی خالقیت به معنای کندوکاو در مسائل و انجام پردازشهای ذهنی متنوع و تولید ایدههای مفید وتازه است .بنابراین
دانشآموزان دارای اضطراب ریاضی از خالقیت کمتری نسبت به دانشآموزان بدون اضطراب ریاضی برخوردارند.
به طور کلی میتوان بیان کرد که اضطراب ریاضی بر فرایندهای ذهنی و عملکرد رفتاری و احساسات دانشآموزان تأثیرگذار
است ،زیرا اضطراب ریاضی از ایجاد ارتباط پایدار بین معلمان و دانشآموزان جلوگیری میکند و این جدایی سبب ایجاد گوشهگیری و
انزواطلبی در دانشآموزان می شود به دنبال این انزوا ،آنان دچار پریشانی تحصیلی و ناامنی در کالس درس شده به علت عدم تمرکز در
کالس ،توانایی سازماندهی فرایندهای ذهنی را از دست میدهند ،از حل خالقانهی مسائل درسی عاجز میگردند و در نتیجه عدم توانایی در
حل مسائل ،دچار کاهش عملکرد سودمندشان در کالس درس میشود .بنابراین میتوان بیان کرد که اضطراب ریاضی نسبت به
خودکارآمدی ،توانایی بیشتری در تبیین خالقیت دانشآموزان دارد و یافتههای پژوهش نیز مهر تأییدی بر این مطلب میباشد.
باتوجه به اینکه پژوهش حاضر فقط در یک استان و تنها توسط ابزارهای پرسشنامهای انجام شده است ،پیشنهاد میشود که پژوهش
حاضر در سایر مناطق جغرافیایی و با بهرهگیری از سایر ابزارهای پژوهش انجام شود .با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که برای
کاهش اضطراب ریاضی دانشآموزان تمهیداتی اندیشیده شده تا بدین طریق سبب افزایش خالقیت دانشآموزان ،جهت خلق ایدههای نو و
افزایش خودکارآمدی آنان ،جهت فعالیت و پژوهش شویم .پیشنهاد ما به پژوهشگران در آینده این است که بر شناخت عوامل مؤثر ،در جهت
کاهش اضطراب ریاضی دانشآموزان تحقیق و پژوهش انجام دهند تا بتوان شاهد کاهش اضطراب ریاضی دانشآموزان و به طبع آن افزایش
خالقیت و خودکارآمدی دانشآموزان باشیم .با توجه به ماهیت دانش ریاضی ،معلمان باید تا حد امکان شرایط الزم را برای یادگیری معنادار
دانشآموزان فراهم کرده و طراحی فعالیتهای یاددهی یادگیری توسط آنان به گونهای باشد که بیشترین احساس رضایت و تجربهی
لذتبخش از فعالیتهای ریاضی در کالسهای درس صورت گیرد .در صورتی که معلمان ریاضی ،به تفاوتهای فردی فراگیران توجه
کرده و سبک های مختلف یادگیری آنان را در نظر بگیرند میتوانند ،تنشها و هیجانات منفی در کالس درس را به حداقل برسانند.
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