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 چکیده
. درآمد اجرا مرحله به داکر و توماس ریاضی اضطراب و نگرش پرسشنامه هنجاریابی هدف با پژوهش این

 سال در تهران شهر دولتی مدارس ابتدایی چهارم پایه پسر و دختر انآموزدانش پژوهش این آماری جامعه

 به هاآن نفر 343 تعداد ،(2005) و همکاران کوهن نمونه حجم جدول بر اساس که بودند 5343-49 تحصیلی

 در داکرو توماس ریاضی و اضطراب نگرش پرسشنامه و شدند انتخاب ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش

 از و پرسشنامه پایایی بررسی جهت باز آزمایی روش و کرونباخ آلفای ضریب از. گردید اجرا هاآن مورد

 روایی حاسبهم برای پیرسون همبستگی ضریب از و سازه روایی بررسی در تأییدی و اکتشافی عامل تحلیل

و برای خرده  368/0 برابر نگرش و اضطراب ضریب آلفای کرونباخ کل برای پرسشنامه. شد استفاده همزمان

به  335/0و  355/0 ،369/0،338/0 به ترتیب اضطراب میزان و ناراحتی میزان عالقه، ،خودارزیابیهای مقیاس

 تحلیل نتایج. بود 363/0 پرسشنامه اجرای دومرتبه بین باز آزمایی روش در همبستگی ضریب .آمد دست

 شاخص با عامل 9 دارای مقیاس این که داد نشان ریاضی اضطراب و نگرش پرسشنامه هایگویه تأییدی عاملی

 بر بودهمعت و روا ابزاری ریاضی اضطراب و شنگر پرسشنامه پژوهش، نتایج بر اساس .است مطلوب برازش

                                                           
 .(خوراسگان) اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه .5

(. اسگانخور) اصفهان اسالمی واحد دانشگاه آزاد ،علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیهیئت دانشیار و عضو .2
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 ادهاستف ریاضی درس در انآموزدانش اضطراب میزان تشخیص و نگرش نوع شناخت در آن از توانمی که

 .کرد

 خودارزیابی اضطراب ریاضی، هنجاریابی، :واژگان کلیدی

 مقدمه

نعتی آن علمی و ص هایرشتهتوسعه سایر  ساززمینه تواندمی جامعه هرپیشرفت ریاضیات در 

ریاضی پایه برای موفقیت در مدرسه و زندگی روزمره بسیار مهم  هایمهارت جامعه گردد.

اوم زندگی روزمره تددر فردی اساسی  هایمهارت ترینمهمدرواقع ریاضی یکی از  بوده و

 و ردنا ؛4553معتمدی، حسن زاده و ؛5،2052و بیلوک مالونی) استجوامع مدرن 

را مجهز به راهبردی در  انسان کهریاضیات یک شیوه تفکر است  (.2،2050گولکا

ا قرن بیست و یکم از رویارویی بدر  یاضیاتر .کندمی هادادهو ترکیب تجزیه  ،دهیسازمان

های مولد یادگیری تشکیل وشترویج ر مسائل جهان واقعی، پرورش مهارت تفکر خالق و

برای  حلراهریاضیات یافتن معتقدند  5و آکین سوال . تیال(2008،الئو و 9، هوآ3الئوشود )می

های تکنیک و شاملهمه علوم  موردنیازهای اشیاء و نسبت ،هاعلم مطالعه اعداد، شکل مسائل،

ین ضی فرد دقت تصمیماتش را تعیعمق دانش ریاایشان  به نظر .پاسخ به مسائل کمی است

خوبی داشته باشد که از دانش  تواند در جامعه عملکردکند و این یعنی فرد زمانی میمی

 ش ودان ساختارهایاز  تنهانهریاضی  در درسپیشرفت  د.ریاضی مطلوبی برخوردار باش

 رامیرز،) اردد نیز ارتباطپذیرد بلکه با عوامل عاطفی  تأثیرمیفرایندهای پردازش اطالعات 

در فرایند یادگیری فراهم آوردن شرایط  ازآنجاکه(. 2053،همکاران و 6لوین ،گاندرسون

از اهمیت اساسی  شودبهترین نتیجه باعث کسب  هک ایگونهبهیادگیرنده و موقعیت یادگیری 

ان ، متخصصو یادگیری توجه به اهمیت نقش عوامل عاطفی در آموزش و بابرخوردار است 

                                                           
1. Maloney & Beilock 

2. Erden & Akgul 
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6. Ramirez, Gunderson, Levine 
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 درها آننفی م تأثیراتکاهش  و درنتیجهشناسایی و کنترل  به دنبالو روانشناسان  یآموزش

در روند  تأثیرگذار مهم ویکی از عوامل (. 5345معتمدی،حسن زاده و) هستندیادگیری 

تا  موجب شد در آموزش اضطراب تأثیراهمیت  اضطراب است. ،و یادگیریآموزش 

و  ، علم الهداییفر؛ امینی5338،سلیمانیرکابدار و ) یردقرار گپژوهشگران  موردتوجه

عالمت  ناخوشایند و بسیار منتشر، دلواپسی احساس یک اضطراب، (.5345،عبدالهی

 مقابله آماده برای را شخص و داده خبر الوقوعقریب خطری از که است ایهشداردهنده

وضعیتی روانی است که به هنگام  اضطراب ریاضی،همچنین . (535،5349رضاعی،سازد )می

 لعیت آموزش و یادگیری و چه هنگام حل مسائچه در موق رویارویی با محتوای ریاضی،

این  .آیدیمریاضی در افراد پدید  امتحانریاضی و یا انجام تکالیف مرتبط با آن و یا هنگام 

اری با احساس ناتوانی در سازگ نابسامانی فکری، یا اختالل با نگرانی زیاد، معموالًوضعیت 

افکار تحمیلی و تنش روانی همراه است. عرق کف ، و ناامیدی عدم عالقه، نگرانی موقعیت،

در  نیزخجالت  ز و، اشکال در تنفس و ناتوانی در تمرکگوارشی عصبی دردهای دست،

؛ 2052،الهدایی علم و؛ موسوی 5،2050محامد و ترمیزی) استبعضی موارد گزارش شده 

های ریاضی یا آموزان هنگام تحلیلاغلب دانش .(2،2004؛ ونکاستان2052مالونی و بیلوک 

ان برایش آموزانی که ریاضییاضی، کمی اضطراب دارند اما دانشهنگام ورود به کالس ر

در  تواندمیاضطراب ریاضی  کنند.شدت بیشتری تجربه می پیچیده است آن را بامبهم و 

 أثیرتو  ردهروند تحصیل ریاضی و عوامل مثبت مرتبط با یادگیری آن اشکال ایجاد ک

علم و  موسوی) داردمدی فراگیران در درس ریاضی آپیشرفت و کار بر عملکرد، ینامطلوب

؛ 5345دی،؛ حسن زاده و معتم2050،رامیرز و لوین ،گاندرسون ،؛ بیلوک2052، الهدایی

؛ بالگلو و 2050، 3و همکاران ، هراوان، نوبلی؛ ویتاساری2053رامیرز و همکاران، 

 احساس تنش ناشی از (.2055، و همکارانن رامیرز، گاندرسو مالونی، ؛9،2006اککوک

لی های تحصیموقعیتدر زندگی روزمره و در  تواندمی استفاده اعداد و حل مسائل ریاضی،

                                                           
1. Mohamed & Tarmizi 

2. Venkatesan 

3. Vitasari, Herawan, Nubli, et al. 

4. Baloglu & Koçak, 
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 دنیازموراطالعات  دست دادناز  درنتیجه عوامل شناختی و مؤثرمانع کارکرد  تداخل کرده و

که باعث  مؤثرنداضطراب ریاضی  در ایجادعوامل متعددی  (.5333واصل، یارمحمدیشود )

تایج (. ن2004ونکاتسان، و یکریمشوند )آموزان میدانش ریاضی دردر روند یادگیری افت 

 ؛5343،یانو سپهربابایی ) فرزند پروری سبکرابطه بین  دهنده وجودنشان هاپژوهش

آموزش  سبک (،5335،یخضر یزدانبخش؛ و یمؤمنان )آموزدانشیادگیری  یهاسبک

های شخصیتی ؛ و ویژگی(5،2055و طالب ا)هورف (؛ فراشناخت2050مظفر و حسین،) ییابتدا

 به نظربا اضطراب ریاضی است.  (2053عبدی و رستمی،حیدری، ؛ 2003تال،) معلمان ریاضی

ریشه اضطراب ریاضی را باید در دوره ابتدایی و راهنمایی  (5444) 2جکسون و لفینگول

اضطراب ریاضی را با تجربیات قبلی و آموزش مرسوم ریاضی در سطوح  هاآن جستجو کرد،

، اولین تجربۀ انآموزدانشدرصد  92دریافتند که  مرتبط دانسته وتحصیلی  متوسطهابتدایی و 

ز برخی ا .اندداشتهسوم و چهارم تحصیلی خود  هایدر کالستعلیمات ریاضی را  منفی

به همین  هاآن به نظر اند ورا نسبت به مردان باالتر دانسته زنان اضطراب ریاضی در ،مطالعات

روند یهای مرتبط با ریاضی ممشاغل و فعالیت دلیل زنان با احتمال کمتری به دنبال مسائل،

؛ 2004کریمی و ونکاتسان، ؛2006ک،وکاک بالگلو و؛ 2052،و همکارانگاندرسون )

 (.2050ویتاساری و همکاران،

 ند( معتقد2050) 3کاراسل و تزر .کننده رفتار استتعیین یک علت عاطفی نگرش نیز

ان از ریاضی لذت ببرند و نگرش مثبت نسبت به آن داشته باشند تمایل آموزدانش کههنگامی

ریاضی  نگرش منفی به درس مقابل در و دهندمیبیشتری برای یادگیری ریاضی از خود نشان 

بین ( معتقدند 2050) 9آلتون و اولکان ایلماز، .استعوامل ناسازگار با موفقیت فراگیران  از

با عملکرد ریاضی رابطه قوی وجود دارد  اضطراب پایین،نگرش مثبت و  انگیزش باال،

 5زو لویی آیکن احساس و عاطفه در آموزش ریاضی موضوع بسیار مهمی است. بنابراین

                                                           
1. Hoorfa &Taleb 

2. Jackson & leffingwell 

3. Tezer &Karasel 

4. Yilmaz, Alton & Olkan 

5. Aiken &Lewis 
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 ی است.کننده موفقیت تحصیلی در ریاض بینیپیش( نشان دادند که نگرش به ریاضی 2008)

، ارزشی، عاطفی و کنشی ابعاد شناختی را دربرگیرنده( نگرش 2055) 5کوروکلو آکسو و

که در آن بعد شناختی به داشتن عقاید یا باورهای آگاهانه، بعد ارزشی به مثبت یا  دانندمی

های هیجانی و احساسی فرد نسبت به موضوع به زمینه بعد عاطفی ،گیریجهت منفی بودن

های یک رفتار ویژه اشاره دارد. یافته دادنیانجامگیری برای و بعد کنشی بر جهت موردنظر

ای پژوهشی در زمینه نگرش به ریاضی حاکی از آن است که نگرش به درس ریاضی سازه

 چه در تجارب) یاضیرشدن در تکالیف از درگیر لذت بردناست:  مشتمل بر چند بعد

زان تحصیلی و چه در تجارب روزمره(، باورهای فرد درباره ارزش و اهمیت ریاضی و می

این  اساس بردانش ریاضی هستند.  کارگیریبههایی که مستلزم ترس از مواجهه با موقعیت

عنادار م موفق در درس ریاضی بین نگرش نسبت به درس ریاضی و عملکرد رابطه هایافته

و ایلماز  ؛3،2053کوئست، مینه او و هایگینز-السی ؛2،2053بونو و نئونز، سوارزاست )

 و ، لدرفورداز ؛6،2009زو و ء؛ ما5،2002؛ زیااوزیا2005، 9ونگ؛ 2050،همکاران

و  براملت ؛4،2008؛ شرودر3،2006و همکاران ، وییپر ،؛ وایت8،2009کالسترمن

 (.55،2004شنکل ؛50،2004هرون

وفقیت م مختلف اضطراب بر ابعاد تأثیر به علم ریاضی و نظرانصاحب توجه پژوهشگران و

شخیص ت منظوربهمناسب  و روایی پایایی ابزارهای متعدد باموجب پدیداری  تحصیلی فرد

تلف مقاطع مخ یادگیری ریاضی در مناسب در در عملکرد مؤثرسایر عوامل  میزان اضطراب و

یت به ابزاری است که بیشترین میزان جذاب کودکان نیاز با هنگام کار .ه استتحصیلی شد

                                                           
1. Aksu & Koruklu 

2. Nunez - pena, Suarez - pellicion & Bono 

3. Else-quest, Mineo & Higgins 

4. Wang 

5. Xiaoxia 

6. Ma & Xu 

7. Fordaz, Leder & Kloostreman 

8. White, Way, Perry & et al 

9. Scheroder 

10. Bramlett & Herron 

11. . Schenkel 
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ختیار ا در ترییقدقاطالعات  را داشته باشد و دهیپاسخکمترین خطای  حالدرعین ظاهری و

پرسشنامه نگرش و اضطراب  های موجود،با سایر مقیاس در مقایسه .قرار دهدپژوهشگران 

راحی ط برای کودکان، درکقابلبا داشتن پاسخنامه تصویری  (2000داکر ) ریاضی توماس و

ار این اعتب .سازدکه این ابزار را در مقایسه با ابزارهای دیگر متمایز می بدیعی دارد تازه و

ثبات درونی  و بررسی شد( 2008) همکارانش و 5کرینزینگر آلمان توسط کشور درپرسشنامه 

 در این ابزارهدف هنجاریابی  با پژوهش حاضر .شده استگزارش  45/0تا  33/0 سؤاالت

 .گرفتآموزان ایرانی انجام دانشبین یک نمونه از 

 روش پژوهش

اری پژوهش عبارت از کلیه جامعه آم .است سنجیروانمطالعات  نوع پژوهش حاضر از

نه فرمول حجم نمو بر اساسران بود. ته آموزان پایه چهارم مدارس ابتدایی دولتی شهردانش

 545شامل  موزآدانش 343 (533،5343،زاده حسن از نقل ،2005) موریسون ومانیون  کوهن،

 .نه انتخاب شدندنمو عنوانبه ایخوشه گیری تصادفیروش نمونه با پسر 203 و دختر

مدرسه  5506برای هر کالس، از بین  آموزدانش 25تقریبی  نظر گرفتن در باکه  ترتیباینبه

 سپس ومدرسه پسرانه انتخاب شد  3 ومدرسه دخترانه  3، ایخوشه دولتی به روش تصادفی

پرسشنامه  و تصادفی ساده مشخص گردید صورتبهچهارم  در هر مدرسه، یک کالس

 زانکهمچنین پرسشنامه اضطراب  و( 2000) داکر توماس و ریاضی ش و اضطرابنگر

 حاضر از قرار ذیل است: ابزار پژوهش موزان کالس توزیع شد.آ( بین همه دانش5485)

 یلی،منطقه تحص جنس، مورد هایی درپرسششامل  این ابزار :پرسشنامه جمعیت شناختی

مره و ن ترتیب تولد پدر، تحصیالت مادر و جنس معلم، سن و موزان کالس،آدانش تعداد

 بود. موزآریاضی دانش

آموزان برای دانش سؤالی 36این پرسشنامه  :2(MAAQ) ریاضی و اضطراب شنگر پرسشنامه

در این پرسشنامه  .و تدوین شد ( طراحی2000) وداکرتوماس ساله دوره ابتدایی توسط  4تا  6

                                                           
1. Krinzinger 

1. Math Attitudes And Anxiety Questionnaire 
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به ریاضی  هاآنهمچنین نگرش  عملکرد و در موردآموزان قضاوت شخصی دانش

 -2 عملی مقیاس -5 شامل چهارتایی مجموعه 4ب . این آزمون در قالشودگیری میاندازه

 ریاضی شفاهی محاسبات -5 کتبی ریاضی محاسبات -9 ریاضی درس -3 ینوشتار تکالیف

 ریاضی تدریس فهم -4و  امتحانات در عملکرد -3 سخت ریاضیات -8 آسان ریاضیات -6

، "خودارزیابی" مقیاس خرده 33 ،24 ،25 ،25 ،58 ،53 ،4 ،5 ،5 سؤاالت. شوداجرا می

 ،55 ،55 ،8 ،3 سؤاالت، "عالقه"مقیاس خرده  39 ،30 ،26 ،22 ،53 ،59 ،50 ،6 ،2 سؤاالت

 9،3،52،56،20،29،23،32،36 سؤاالتو  "میزان ناراحتی" خرده مقیاس 35 ،35 ،28 ،23 ،54

 هاپرسشگذاری . نمرهدهدقرار می موردسنجشرا  "نگرانی و میزان اضطراب"خرده مقیاس

 ،6 ،3 ،2 هایپرسش شود.انجام می تصویر صورتبه و ایدرجه 5 مقیاس لیکرت بر اساس

معکوس  صورتبه 35 ،39 ،35 ،30 ،28 ،26 ،23 ،22 ،54 ،53 ،55 ،59 ،55 ،50 ،8

 .شوندمیگذاری نمره

 سؤال 20 دارای زانک اضطراب مقیاس (:1791) زانک اضطراب خود سنجی مقیاس

 منظوربه .است شده تهیه اضطراب عاطفی –بدنی نشانگان مبنای بر و بوده ایچهارگزینه

 طرابیاض اختالل هایویژگی ترینشایع با که تشخیصی هایمالک از مقیاس این ساختن

 5 مقیاس شامل این در تشخیصی هایمالک. سود برده شده است هستند هماهنگ و مطابق

 9 و مثبت نشانگان بر سؤال 56 مقیاس، این سؤال 20 از .است بدنی نشانه 55 و عاطفی نشانه

گذاری این شیوه نمره به دلیلو  دارند تأکید منفی نشانگان بر (54 و 53 ،4 ،5 سؤاالت) سؤال

با ضریب  نآزمو پایایی. کند دنبال دهیپاسخ در را یکنواختی شیوه تواندمی کمتر زمودنیآ

 همچنین. است داریمعنی و قوی پایایی که محاسبه شده است 39/0 آلفای کرونباخ

 راروایی همگرای قوی  که است 85/0 همیلتون اضطراب آزمون با آزمون این همگرایی

 .دهدمینشان 

راحی این پرسشنامه به زبان انگلیسی ط. ریاضی و اضطرابسازی پرسشنامه نگرش روش آماده

احث توسط یک مترجم مسلط به مب، از سازندگاناجازه مکتوب  کسب باین شده بود بنابرا

جمه و به زبان فارسی تر روان سنج یک ویک متخصص روانشناسی تربیتی  ،روانشناسی

جدد م یک مترجم متخصص پرسشنامه را ،سؤاالت در ترجمهبرای کاهش خطا  ویرایش شد.
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 تخصص درم چند از هاپرسشفهم  مرحله بعد برای اطمینان از در به زبان انگلیسی برگرداند.

 تأیید از عدب کمک گرفته شد.پایه چهارم موزان آدانش انشناسی تربیتی و سی نفر ازرورشته 

ریب ض ازبررسی پایایی  جهت .گرفت قرارها اختیار آزمودنیپرسشنامه در  روایی صوری،

روش تحلیل ) اکتشافیآزمون تحلیل عاملی  از طریقازه س روایی .استفاده شد آلفای کرونباخ

 یتحلیل عامل و 22 نسخهاس پی اس اس آماری  افزارنرمبسته  وسیلهبه( اصلی هایمؤلفه

 Tو  Zهای آزموناز  با استفادههمچنین ، شدند بررسی 3/3نسخه افزار لیزرل با نرم تأییدی

 .آماده شد جدول هنجار

 معیار( انحراف ومیانگین  رتبه درصدی، )فراوانی، آمار توصیفیسطح  دو درها تحلیل داده

 (ضریب آلفای کرونباخ و Zو  T نمرات ،تأییدی، اکتشافی یتحلیل عامل) استنباطی آمار و

 .ندازیر ارائه شده جداول درنتایج . گرفت انجام

 رسشنامهپ شواهدی از روایی سازه عنوانبهنتایج تحلیل عامل اکتشافی  5در جدول شماره 

شود اندازه دیده می 5چه در جدول شماره نگرش و اضطراب ریاضی ارائه شده است. چنان

KMO (334/0گیری برابر مونهبرای کفایت حجم ن )برابر با  آزمون کرویت بارتلت و(

در اشتراک دهد. میقرار  تأیید( امکان اجرای تحلیل عامل اکتشافی را مورد 094/6602

دو وبیست سؤال اشتراک به ( و کمترین839/0سی ) سؤال سؤاالت باالترین اشتراک به

 رسشنامهپ بر روی گرفته در تحلیل عاملی اکتشافی صورت( اختصاص داشته است. 325/0)

-8-3) هایبر روی عامل اول سؤالعامل استخراج شده است:  9یاضی اضطراب ر نگرش و

 ،(33 و 24-25-25-58-53-4-5-5) هایسؤال ، عامل دوم،(35 و 55-55-54-23-28-35

و بر روی عامل، چهارم ( 36 و 32-23-29-20-56-52-3-9) هایسؤال عامل سوم،

اند. بوده 9/0یش از دارای بار عاملی ب (39 و 30-26-22-53-59-50-6-2) هایسؤال

 نگرش و اضطراب پرسشنامهشود ضریب آلفای کرونباخ کلی طور که مشاهده میهمان

 میزان و ناراحتی میزان عالقه، ،خودارزیابی عامل 9( و این ضریب برای 368/0) ریاضی

. در راستای تحلیل گزارش شد 335/0 و 355/0، 338/0، 369/0به ترتیب معادل اضطراب 

، شدههای استخراجر رابطه با عاملنظری ابزار د زیربنایها با توجه به تأییدی دادهعاملی 
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افزار تأییدی با استفاده از نرم عامل ( و با استفاده از تحلیل2000) داکرها با مدل توماس و داده

 برازش گردید. لیزرل

 نگرش و اضطراب ریاضی  پرسشنامهاکتشافی  یتحلیل عامل .1جدول 

 اصلی و چرخش از نوع واریماکس هایمؤلفهتحلیل با روش 
شماره  بار عاملی

 سؤال

 بار عاملی
 اشتراک

کرویت 

 بارتلت
KMO 

شماره 

 5 2 3 9 اشتراک 5 2 3 9 سؤال

- - 635/0 - 943/0 9 663/0 - - - 540/0 

094/6602 889/0 

3 

- - 903/0 - 666/0 3 820/0 - - - 652/0 8 

- - 898/0 - 566/0 52 892/0 - - - 546/0 55 

- - 889/0 - 605/0 56 838/0 - - - 658/0 55 

- - 303/0 - 653/0 20 838/0 - - - 596/0 54 

- - 895/0 - 589/0 29 624/0 - - - 344/0 23 

- - 862/0 - 628/0 23 890/0 - - - 603/0 28 

- - 850/0 - 556/0 32 833/0 - - - 602/0 35 

- - 832/0 - 608/0 36 634/0 - - - 538/0 35 

- - - 639/0 634/0 2 - 668/0 - - 533/0 5 

- - - 633/0 690/0 6 - 626/0 - - 533/0 5 

- - - 355/0 666/0 50 - 844/0 - - 660/0 4 

- - - 859/0 505/0 59 - 636/0 - - 583/0 53 

- - - 669/0 933/0 53 - 655/0 - - 966/0 58 

- - - 525/0 325/0 22 - 652/0 - - 529/0 25 

- - - 833/0 803/0 26 - 880/0 - - 668/0 25 

- - - 845/0 839/0 30 - 839/0 - - 545/0 24 

- - - 690/0 995/0 39 - 645/0 - - 944/0 33 
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 شده و، ضرایب استانداردنشده استانداردمیانگین، انحراف معیار، ضرایب  .2جدول 

 پرسشنامه نگرش و اضطراب ریاضی T مقدار 

ار 
قد

م
T

 

ب 
رای

ض
ده

دش
دار

ستان
ا

 

ده
مان

اقی
س ب

ریان
وا

 

یار
 مع

ف
حرا

ان
 

ین
نگ

میا
 

مل
عا

 

ال
سؤ

 

ار 
قد

م
T

 

ب 
رای

ض
ده

دش
دار

ستان
ا

 

ده
مان

اقی
س ب

ریان
وا

 

یار
 مع

ف
حرا

ان
 

ین
نگ

میا
 

مل
عا

 

ال
سؤ

 

52/56  82/0  96/0  22/5  2/5  3 54 48/59  63/0  59/0  35/0  9/9  5 5 

06/54  35/0  39/0  39/5  3/3  9 20 44/53  69/0  53/0  03/5  8/5  2 2 

69/59  68/0  55/0  82/0  8/9  5 25 68/59  68/0  55/0  03/5  8/5  3 3 

39/2  52/0  44/0  23/5  8/5  2 22 00/53  65/0  63/0  32/5  5/3  9 9 

26/59  66/0  58/0  52/5  6/5  3 23 54/53  63/0  60/0  34/0  5/9  5 5 

02/58  85/0  99/0  33/5  8/3  9 29 54/53  63/0  6/0  55/5  3/5  2 6 

89/53  3/0  36/0  22/5  4/3  5 25 96/56  83/0  98/0  03/5  3/5  3 8 

55/53  84/0  38/0  92/5  3/2  2 26 45/56  89/0  95/0  35/2  3/3  9 3 

55/53  83/0  34/0  08/5  4/5  3 28 08/20  33/0  30/0  06/5  2/9  5 4 

86/58  88/0  95/0  23/5  8/3  9 23 25/25  36/0  25/0  26/5  3/5  2 50 

43/58  83/0  90/0  2/5  4/3  5 24 02/58  85/0  99/0  52/5  4/5  3 55 

23/25  38/0  25/0  35/5  2 2 30 26/58  85/0  93/0  24/5  5/3  9 52 

54/53  84/0  38/0  42/0  5/5  3 35 54/56  82/0  93/0  43/0  9/3  5 53 

23/56  82/0  93/0  25/5  9 9 32 36/55  85/0  50/0  03/5  3/5  2 59 

40/56  89/0  95/0  43/0  5/9  5 33 22/53  83/0  34/0  06/5  4/5  3 55 

33/55  85/0  50/0  43/0  9/5  2 39 65/53  85/0  38/0  2/5  8/3  9 56 

30/56  82/0  93/0  03/5  3/5  3 35 93/59  66/0  56/0  09/5  9/3  5 58 

45/55  85/0  94/0  25/5  8/3  9 36 36/53  69/0  54/0  52/5  3/5  2 53 

 

 ارائه شده است. 5مدل چهار عاملی پرسشنامه نگرش و اضطراب ریاضی در شکل 

 .وش بیشینه احتمال انجام گرفتپایه ر معادالت ساختاری برسازی مدل بر اساساین مدل 

 هاآن با متناظر هایشاخص و مربوطه مکنون متغیرهای بینشود می اهدهکه مش طورهمان

 ارهایب بیانگر شدهاستاندارد ضرایب این کهزآنجاییا دارد و وجود معناداری همبستگی

 بنابراین تمام ؛دهدمی نشان را مدل پارامترهای واقعی تخمین است شدهاستاندارد عاملی

( 3/0 االیب ی متناظر با آن )با همبستگیهاضرایب استاندارد بین متغیرهای مکنون و شاخص

باشند. این ضرایب، برازش معنادار می 05/0معناداری در سطح  46/5بیشتر از  T مقادیرو 

 کند.د تأیید میهای موجوعاملی را با داده 9مدل 
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 (2222) داکرتوماس و  مدل چهار عاملی پرسشنامه نگرش و اضطراب ریاضی .1 شكل

 

  

45/0  
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 .مدل در جدول بعدی ارائه شده است های خوبی برازندگیشاخص

 چهار عاملی پرسشنامه نگرش و اضطراب ریاضیهای برازش مدل شاخص .3دول ج 
 2χ Df 2 /dfχ RMSEA CFI GFI AGFI IFI NFI NNFI شاخص

 4/0 4/0 4/0 8/0 8/0 4/0 046/0 66/9 662 45/3038 مقدار

 عالی عالی عالی متوسط متوسط عالی متوسط خوب - - برازش

کمتر  (66/9) یآزادشود مقدار خی دو به درجه یمشاهده م 3 که در جدول طورهمان

 ( برابرRMSEA) ، واریانس خطای تقریبدهدو برازش خوب مدل را نشان می است 5از 

 ، شاخص برازندگی افزایشی(CFI) است، همچنین شاخص برازندگی تطبیقی (46/0با )

(IFI) شدهشاخص برازندگی هنجار (NFIو شاخص برازندگی هنجار )نشده (NNFI )

دهد این در حالی است که شاخص نیکویی الی را نشان میاست و برازش ع 4/0 همگی

برازش متوسط را  8/0( با مقادیر AGFI) برازش تطبیقی نیکویی ( و شاخصGFI) برازش

 ها با مدل نظری است.نتایج بیانگر تناسب داده درمجموعکه دهد نشان می

 ریاضیهای برازش مدل چهار عاملی پرسشنامه نگرش و اضطراب شاخص .4جدول 

-اسپیرمن 

 براون

ضریب 

 گاتمن

 آلفایضریب 

 کرونباخ

انحراف 

 معیار
 متغیر مکنون عامل میانگین

 خودارزیابی 5 35/9 03/5 369/0 38/0 38/0

32/0  32/0  عالقه 2 32/5 2/5 338/0 

32/0  ناراحتی 3 33/5 03/5 355/0 32/0 

86/0 اضطراب و  9 63/3 55/5 335/0 86/0 

 نگرانی

 کل  00/3 24/5 363/0 33/0 33/0

 

ا بکرونباخ برای هر چهار عامل،  آلفاین است که ضرایب آ مؤیدجدول فوق  هاییافته

 -ضرایب گاتمن و اسپیرمن عالوهبه. و مطلوب است بخشرضایت سؤاالتاد به تعد توجه

. دهدیمیی را نشان ضریب تنصیف با کمی تفاوت، وضعیت مناسب پایا عنوانبهبراون 
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است که حاکی از پایایی  363/0کرونباخ برای کل مقیاس برابر با  آلفایهمچنین ضریب 

 بسیار قوی این ابزار است.

 مربوط به هر عامل مشخص شده است. هایسؤال 5در جدول 

 آن عناوینمربوطه به هر عامل و  هایسؤالشده نهایی، محتوای عوامل استخراج. 5جدول 

شماره 

 سؤال

نام 

 عامل

 سؤالمحتوای  

5 

5 

4 

بی
زیا

دار
خو

 

 هستی؟ راضی مدرسه تکالیف انجام در خودت از چقدر

 در انجام تکالیف نوشتنی چقدر از خودت راضی هستی؟

 چقدر از خودت در ریاضی راضی هستی؟ طورکلیبه

53 

58 

 از خودت راضی هستی؟ چقدر( نوشتنی) کتبیدر محاسبات 

 خودت راضی هستی؟از  شفاهی() ذهنیهای چقدر در جمع

25 

25 

 در ریاضیات آسان چقدر از خودت راضی هستی؟

 در ریاضیات سخت چقدر از خودت راضی هستی؟

24 

33 

 از عملکرد خودت در امتحانات ریاضی چقدر راضی هستی؟

 شوی؟هایش میدهد چقدر خوب متوجه حرفمعلم ریاضی درس می کههنگامی

2 

6 

القه
ع

 
 آید؟می بدت هاآن از یا آیدمی خوشت مدرسه تکالیف از چقدر

 آید؟می بدت هاآن از یا آیدمی خوشت (مشق) نوشتنی تکالیف از چقدر

50 

59 

 آید؟ضی را دوست داری یا از آن بدت میچقدر ریا

 آید؟آید یا بدت میچقدر از محاسبات کتبی خوشت می

53 

22 

 های ذهنی را دوست داری یا از آن متنفری؟چقدر جمع

 ریاضیات آسان را دوست داری یا از آن متنفری؟ چقدر

26 

30 

 آید؟می بدت هاآن از یا چقدر امتحانات ریاضی را دوست داری

 ریاضیات سخت را چقدر دوست داری یا از آن متنفری؟

39 
بری یا از آن دهد لذت میچقدر از تالش برای فهمیدن مطالب ریاضی که معلم درس می

 متنفری؟

3 

8 

55 

تی
اح

نار
ن 

یزا
م

 

 وی؟شمی خوشحال یا ناراحت چقدر باشی ضعیف اتمدرسه تکالیف از بعضی انجام در اگر

 ؟شویمی خوشحال یا ناراحت چقدر باشی ضعیف نوشتنی هایتکلیف از بعضی در اگر

 شوی؟های ریاضی ضعیف باشی چقدر ناراحت یا خوشحال میاگر در بعضی قسمت

55 

54 

 شوی؟کتبی را اشتباه انجام دهی چقدر ناراحت یا خوشحال میاگر یک محاسبه 

 شوی؟اگر یک جمع ذهنی را اشتباه انجام دهی چقدر ناراحت یا خوشحال می
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23 

28 

 ی؟شوهای ریاضیات آسان ضعیف باشی چقدر ناراحت یا خوشحال میاگر در بعضی قسمت

 شوی؟راحت یا خوشحال میهای ریاضیات سخت ضعیف باشی چقدر نااگر در بعضی از قسمت

35 

35 

 شوی؟ریاضی ضعیف عمل کنی چقدر ناراحت یا خوشحال میاگر در امتحانات 

 شوی؟دهد اگر خوب متوجه نشوی چقدر ناراحت یا خوشحال میوقتی معلم ریاضی درس می

9 

 

3 

 

52 

 

56 

ان
میز

 
ب

طرا
اض

 و 
نی

گرا
ن

 

 حفظ را خود آرامش یا شویمی نگران چقدر بدهی انجام را مدرسه تکالیف از بعضی نتوانی اگر

 کنی؟می

 حفظ را خود آرامش یا شویمی نگران چقدر بدهی انجام را هایتمشق از بعضی نتوانی اگر

 کنی؟می

شوی یا آرامش خود را های ریاضی را انجام بدهی چقدر نگران میاگر نتوانی بعضی از قسمت

 کنی؟حفظ می

شوی یا آرامش خود را حفظ دهی چقدر نگران میانجام ب اگر نتوانی یک محاسبه کتبی را

 کنی؟می

20 

 

29 

شوی یا آرامش خود را حفظ های ذهنی را انجام بدهی چقدر نگران میاگر نتوانی یک جمع

 کنی؟می

ش شوی یا آرامرا در ریاضیات آسان انجام بدهی چقدر نگران می هااگر نتوانی بعضی قسمت

 کنی؟خود را حفظ می

23 

 

32 

ش شوی یا آرامچقدر نگران میهای ریاضیات سخت را نتوانی انجام دهی ز قسمتاگر بعضی ا

 کنی؟خود را حفظ می

 شوی یا آرامش خودکامل انجام دهی چقدر نگران می طوربهاگر نتوانی یک امتحان ریاضی را 

 کنی؟را حفظ می

36 
ش شوی یا آرامرا بفهمی چقدر نگران می دهد اگر نتوانی آنمعلم ریاضی درس می کههنگامی

 کنی؟خود را حفظ می

 

شواهد . اضطراب زانک خود سنجیبا مقیاس  ریاضی و اضطرابپرسشنامه نگرش رابطه 

و  گرشن پرسشنامههای مقیاسل و زیرق همبستگی نمره کاز طری پرسشنامه یروایی همگرا

 6اضطراب زانک محاسبه و در جدول  مقیاس با نمره کل توماس و داکر اضیاضطراب ری

 .ارائه شده است
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و نمره کل پرسشنامه نگرش و اضطراب ریاضی توماس و داکر با  هامقیاسهمبستگی خرده  .6 جدول

 اضطراب زانک مقیاسنمره کل 

ناراحتی میزان عالقه خودارزیابی  و  نگرش 

 اضطراب

 نمره کلی

 ریاضی نگرش و اضطراب پرسشنامه

 زانک مقیاس اضطراب

55/0** 

93/0** 

62/0** 

9/0** 

8/0** 

65/0** 

38/0** 

63/0** 

5 

82/0** 

**p< 21/2  

 ریاضی ش و اضطرابنگر هایمقیاس خرده، شودمشاهده می 6که در جدول  طورهمان

نمره  همچنین نمره کلی و ند،( دار38/0تا  55/0) مطلوبیهمبستگی  پرسشنامهنمره کل با 

 پرسشنامه با نمره کلی مقیاس اضطراب زانک همبستگی متوسط تا قوی هایمقیاس خرده

 .هستند معنادار 05/0در سطح  هااین یافته ( دارد.82/0تا  9/0)

آزمون  هایبه مقایسه میانگین نمرههنجار آزمون ابتدا  ارائه نمراتبرای . نمرات هنجار آزمون

 پرداخته شد. جنسیتحسب بر

 هاجنسیت آزمودنی بر اساسریاضی  اضطراب و نگرش پرسشنامهمستقل  آزمونتی .7جدول  

 گروه آماره توصیفی آزمون لوین T آماره

sig df T Sig F میانگین انحراف استاندارد  

285/0  28/323  503/5  005/0  409/55  
26/8  

95/52  

59/505  

02/509  

 دختر

 پسر

 

 نتایج( =P< 409/55F 05/0) یانسوار همگنی عدم دلیل به 8 جدول هایداده مطابق

 ازلحاظ پسران و دختران بین که داد نشان (T(28/323) =503/5 و 05/0> P) T آزمون

با توجه به میانگین  .ندارد وجود تفاوت ریاضی اضطراب و شنگرپرسشنامه  نمرات

ان پایه چهارم آموزدانشنمرات کلی اضطراب ریاضی ( در 2/50) ( و انحراف معیار58/509)

نمره  بر اساسهنجار آزمون  598تا  69 موردبررسیدوره ابتدایی و تغییرات نمرات نمونه 

 گزارش شده است.کلی در زیر 
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 نمرات هنجار پرسشنامه نگرش و اضطراب ریاضی توماس و داکر .8جدول 

 های میانینمره طبقات
 فراوانی

 مطلق

فراوانی زیر 

 اعداد میانی

رتبه 

 درصدی
 Tنمره  Z نمره

599-555 

536-593 

5/598 

5/534 

2 343 500 9/3 39 

2 345 44 8/2 88 

523-535 5/535 5 5/343 43 2/2 82 

520-528 5/523 3 334 48 2 80 

552-554 5/555 53 5/353 46 3/5 63 

509-555 5/508 569 250 62 3/0 53 

46-503 5/44 558 5/504 28 3/0- 92 

33-45 5/45 35 5/35 4 9/5- 36 

30-38 5/33 55 5/52 3 3/5- 32 

82-84 5/85 5 5/2 6/0 5/2 25 

 

د های استانداررتبه درصدی و نمره ر اعداد میانی،زیفراوانی ، فراوانی مطلق 3در جدول 

Z  وT  جدول  نیاز ا. با استفاده ه استریاضی محاسبه شد ش و اضطرابپرسشنامه نگرنرم

و  50را به نمره استاندارد تبدیل نمود و با توجه به میانگین  هایآزمودنهای خام توان نمرهمی

 را تفسیر کرد. هاآن Tنمره  50انحراف معیار 

 گیریو نتیجه بحث

در  ویژههبپژوهشی  در مطالعات مورداستفادهابزارهای  که معتقدندپژوهشگران  بسیاری از

 وبه نقل از نادی  ،2003دیولیس،) باشندی نظری قوی استوار انمب آموزشی باید بر هایمحیط

رفع موانع  شناسایی و مهم سیستم آموزشی افزایش دانش، اهداف از(. 5340،سجادیان

 از آمدهدستبهآموزان است. نتایج هدف جلوگیری از افت تحصیلی در دانش یادگیری با

 آموزشی و دم عالقه به موضوع، عخود ازکه ارزیابی منفی فرد  دهندمینشان تحقیقات 

بیان  برای توانندنمی کودکان دیگر طرف ازبازدارنده هستند.  عوامل از اضطراب و نگرش

 و استفاده کنند بنابراین برای دستیابی بهتر کلمات از راحتیبه خود احساسات وهیجانات 

ژوهش پ است. با این رویکرد دقیق نیاز به درون کودک به ابزاری ساده، جذاب و تردقیق
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 ( در2000) وداکرریاضی توماس  و اضطرابحاضر با هدف هنجاریابی پرسشنامه نگرش 

 36 پرسشنامه شاملتهران انجام شد. این  آموزان پایه چهارم ابتدایی مدارس دولتی شهردانش

( با بررسی 2000) وداکرریاضی توسط توماس  و اضطرابپرسشنامه نگرش . ماده معتبر است

عامل برای آن معرفی  9و  ریاضی تدوین و رواسازی گردید اضطرابو ش نگرهای پیشینه

بود که  3/0برابر با  باز آزماییروش  از آمدهدستبه همبستگیضریب در این پژوهش  شد.

های تعیین پرسش صوری، پس از دهنده پایایی پرسشنامه است. برای تعیین روایینشان

 در نظراتشان وم بررسی پایه چهار آموزدانش 30 ونظر صاحب 50 ، پرسشنامه توسطمناسب

عاملی دو  تحلیللحاظ شد. در این پژوهش نتایج مربوط به  سؤاالت و بازبینی ترجمه اصالح

د که با نتایج پژوهش عامل استخراج ش 9. در قسمت تحلیل عامل اکتشافی یافته یکسان داشت

 وانی نشان داد، لذاشده بود همخریزی ( که با زیربنای نظری قوی پایه2000) وداکرتوماس 

 امکان اجرا در نمونه ایرانی و خصوصاً پرسشنامه که این گویای آن بود آمدهدستبهنتیجه 

آموزان دوره ابتدایی را دارد. تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که مقیاس تحت جامعه دانش

 پایه بربنابراین  ؛(984،5342،شریفی و شریفی) سنجدمی را که باید اندازه بگیردبررسی آنچه 

. این تحلیل کرد تأییدعامل را  9وجود این  که شدانجام  تأییدیساختار قبلی تحلیل عامل 

وی عوامل سازه معنادار دارای بار عاملی بر ر طوربهگویه مقیاس  36نشان داد که همه 

 ل بودمد ناسبحلیل عاملی نیز مؤید برازش مت. شاخص برازندگی مدل باشندمی موردنظر

 ( همخوانی دارد.2008) و همکارانکرینزینگر  و (2000) وداکرکه با پژوهش توماس 

آلفا  ریبض مقدارپرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.  عیین پایاییجهت ت

 و( 355/0) ناراحتی میزان ،(338/0) عالقه ، میزان(369/0) خودارزیابیمقیاس  خردهبرای 

لی کپایایی که میزان باالیی است. ضریب  آمد به دست (335/0) نگرانی و اضطراب میزان

بنابراین  ؛(5342کاکاوند،) دهدکه پایایی قابل قبولی رانشان می محاسبه شد 363/0پرسشنامه 

 .است تأییدمورد  هامقیاسکلی و خرده پایایی این مقیاس در حالت 

انک از با مقیاس اضطراب زریاضی اضطراب و نگرش  پرسشنامهن همبستگی جهت تعیی

 5/0ضرایب باالی  ازآنجاکه. آمد به دست 82/0رسون استفاده شد که ضریب همبستگی پی
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 اس اضطراب زانکبا مقی پرسشنامهبنابراین این  (5342کاکاوند،) استقوی بیانگر همبستگی 

 .همگرایی قوی دارد

جود بیانگر عدم و آزمونتیه های مربوط بیافته آموزان وبررسی میانگین نمرات دانش

نابراین برای ب ؛ریاضی بود اضطراب نگرش وو پسران در میزان تفاوت بین میانگین دختران 

نیز  دیدرص رتبه. جدول هنجار کلی در نظر گرفته شد یک هر دو گروه دختران و پسران

ی ناهمسان هستند، اما سهولت های رتبه در هنجارهای درصدمحاسبه شد. هرچند واحد

ای حرفهیرغ شود افراددرصدی و سهولت محاسبه آن باعث میهای رتبه تفسیر وبندی رتبه

 T و Z شده ترازکار بندند. نمرات ه آن را ب راحتیبهجرایی بتوانند با ارائه دستورالعمل ا نیز

نتایج ند. سازبهنجار را ممکن می شده ترازتبدیل نمره خام به نمره  هایافتهارائه شد. این  نیز

 عنوانبه تواندمی ریاضی توماس وداکر و اضطرابکه پرسشنامه نگرش این پژوهش نشان داد 

وسط آموزان مقطع دبستان تساده برای دانش جذاب و حالدرعین تشخیصی معتبر و یک ابزار

تکرانه تصویری مب. پاسخنامه گیرد قرار مورداستفاده ریاضی کاران عرصه آموزشاندردست

 زا به حداقل رسانده و دهیپاسخ در موز راآزبان دانش فرهنگ و تأثیر طرفی ازاین مقیاس 

 ،شنامهپرسکند. فراهم می هیجانات را احساس و ترآسان و ترطرف دیگر امکان بیان دقیق

 کندامکان را فراهم می این وبررسی نموده  را و اضطراب ریاضی نگرش درمهم  عامل چهار

 هاآنکنترل ، راهکارهای الزم جهت همچون اضطراب ایبازدارندهل با شناسایی عوام تا

آموزان شدر مورد دان ابی این ابزار صرفاًهنجاری گردد. البته باید توجه داشت که اجرا و اتخاذ

توانند های این مقیاس نمیبنابراین نرم ؛ران انجام شده استپایه چهارم مقطع ابتدایی شهر ته

 سایر وگرفته و استفاده از پرسشنامه در سایر شهرها قرار  مورداستفادههای سنی نرم جایبه

 به اهمیت امر وجهبا ت گرددمیبنابراین پیشنهاد  ؛صورت گیرد بااحتیاطهای ابتدایی باید پایه

ای هاین پرسشنامه در سایر شهر، کاربرد این ابزار شدهبیانزش ریاضی و نکات مثبت آمو

ت موفقیدرونی ایی عوامل بازدارنده تا با شناسیابی شود نرم برحسب سن نیز ایران و

آموزشی  مؤثرترهای روش کارگیریبهدر درس ریاضی و همچون اضطراب زان آمودانش

عملکرد  هبودب ، زمینه افزایش سطح یادگیری وتأثیرگذارمحیطی  هایمؤلفهکنترل  همزمان با

 راهم شود.فان آموزدانشریاضی 
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