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 چکيده
عه ي علمي و صنعتي آن جامي ساير رشته هاتواند زمينه ساز توسعهبا توجه به اينکه پيشرفت رياضيات در هر جامعه ميسابقه و هدف: 

آورد. بهنگام را فراهم مي يفرصت مداخله ،آموزان مبتال به اضطراب رياضي با ابزار مناسب تشخيص و شناسايي دانشدر نتيجه  ،گردد

  باي بر دانش آموزان دختر اجرا شد. يتجديد نظر شدهسنجي مقياس اضطراب رياضي دو بعدي پژوهش حاضر با هدف روان
دانش آموز دختر  123با توجه به ماهيت پژوهش و جدول مورگان بر روي  2032مقطعي درسال  -اين پژوهش توصيفي: هامواد و روش

 ،کنندگان در پژوهششرکتاي بود. اي چند مرحلهگيري خوشهاساس نمونه ها برشد. انتخاب نمونه انجامدبيرستاني استان کرمانشاه 

به  را تکميل نمودند. "خودکارآمدي عمومي شوآرتزر و جروسلم مقياس"و  "باي يطراب رياضي دو بعدي تجديد نظر شدهمقياس اض"

بررسي روايي سازه از روش  جهتو  ،نمرات خودکارآمدي و پيشرفت تحصيلي با اضطراب رياضي يبررسي روايي همزمان، رابطهمنظور 

دستيابي به پايايي مقياس اضطراب رياضي روش  همچنين، به منظور گرديد.استفاده  LISREL 5 تحليل عامل تأييدي به کمک نرم افزار

 اعمال شد. SPSS-18 با استفاده از نرم افزار آماري هابرون بر روي داده -آلفاي کرونباخ و روش تنصيف اسپيرمن

و  فيمن ،با پيشرفت تحصيلي و خودکارآمدي "باي يطراب رياضي دو بعدي تجديد نظر شدهمقياس اض"روايي همزمان بين ها: یافته

 يطراب رياضي دو بعدي تجديد نظر شدهمقياس اض"(. با استفاده از تحليل عاملي تأييدي، ساختار دو عاملي >332/3p) بود داريمعن

بود. عالوه بر اين، همبستگي منفي  51/3و  71/3برون به ترتيب برابر با  –سازي اسپيرمنييد شد و مقدار آلفاي کرونباخ و دونيمهأت "باي

  داري ميان اضطراب رياضي با خودکارآمدي عمومي و پيشرفت تحصيلي به دست آمد.يو معن

مقياس اضطراب رياضي دو بعدي تجديد نظر "هاي اين بررسي حاکي از آن بود که مطابق با نسخه اصلي، يافته ،در مجموع گيری:نتيجه

 ،عالوه برسنجش اضطراب رياضي ،براين در پژوهش داخلياز دو عامل نگرش مثبت و منفي به رياضي تشکيل شده است. بنا "باي يهشد

  گيري نگرش دانش آموزان به رياضي از اين پرسشنامه استفاده کرد.اندازه به منظورتوان مي
 

 اضطراب رياضي، نگرش مثبت و منفي به رياضي، روايي، پايايي، تحليل عاملي واژگان کليدی:

 نماييد:لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد 
Abdolmaleki L, Safarinia M, Zare H, Amirpour B. Psychometric properties of the bidimensional Mathematics Anxiety 

Scale-Revised (MAS-R) on girl students. Pejouhandeh 2013;18(3):122-127. 
 

 2مقدمه
 هاي حاکم بر آنها درجوامع گوناگون بر اساااس نيازها و ارزش

متفاوتي به مطالعه رياضاااي  زواياياز  ،مقااعع مختلف زمااني  

دهد که تاريخ علم در يونان باسااتان نشاااان مي  اند.اقدام کرده

                                                 
 ، از ميدان آزادگان ترپايينر، کنگاوبرزو اميرپور؛  ل مکاتبات:وؤمس نویسننده *

 :پست الکترونيك؛ 37071117270تلفن:  گروه روانشاناساي،  ، دانشاگاه پيام نور 
borzooamirpour@gmail.com 

آن  که در نحويبه  انديونانيان توجه خاصي به رياضيات داشته

به  ،در قديم رفت.پيش ميبه فلسفه  يهمپايهرياضايات   ،دوره

آن  مهارت در شد که موفقيت واي توجه ميرياضايات به اندازه 

 (. مفهوم اضاطراب رياضي 2) رفتهوش به شامار مي  ينشاانه 

(mathematics anxiety) مجزا و نوعي  يعنوان يک سازهه ب
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 2317در سال  Aikenو  Dreger ار توسطاز اضطراب، اولين ب

ي عاعف معرفي شد. آنها اضطراب رياضي را يک پيامد شناختي،

تصااور تهديد شاادن اعتماد به  مقابل  هاي رفتاري درو واکنش

 هاي پرداختنکنناد که در واکنش به موقعيت نفس تعريف مي

 (. در واقع اضااطراب رياضااي عبارت 1) دهدبه رياضااي رخ مي

 از واکنش عاعفي منفي يک شااخص به موقعيتي که در اساات

 و آن بايساتي به اعداد، رياضاي و محاسابات رياضياتي بپردازد   

احساااسااي از تنش و اضااطراب که در دسااتکاري اعداد و حل  

هاي در موقعيترخ داده و موجب بروز تداخل  مسااا ل رياضااي

 (.0)شود ميمتنوعي از زندگي عادي و تحصيلي 

هنگام ارزيابي عملکرد به هاي هيجاني، اکنشاحتماال بروز و  

احساااس کند  مرحله از ارزيابي، اگر فرد فرد وجود دارد. در هر

آمادگي الزم را ندارد، يا به توانايي خود شااک داشااته باشااد، يا 

حتي تصاااور کناد کاه نمي تواند بهترين عملکرد خود را ارا ه   

نگان (. نشاااا4) نمايد احسااااس ناراحتي و تنيدگي خواهد کرد

گيرد که از مهمترين م متنوعي را در بر مييعالاضطراب رياضي 

درد معده، احسااااس خالي شااادن  هن،  ،تهوعتوان به آنها مي

 ،احسااس عصبي بودن شديد، ناتواني در گوش سپردن به معلم 

ثير أ(. ت1)اشاره کرد  هاي منفيحسااسيت به صدا و خودگويي 

د ييأت، و رفتاري ر ابعاد جساماني، شناختي اضاطراب رياضاي ب  

اسات. از جمله تأثيرات اضطراب رياضي بر بعد جسماني  شاده  

ب اشاااره کرد. همچنين، افزايش ضااربان قل و توان به تعريقمي

ده نگران کنن افکاراضطراب رياضي بايد  شناختي هايواکنشاز 

اجتناب از آن،  رفتاريي، و از آثار ساااو  هااي منف و خودگويي

ه را اشااااره کرد پردازش عدد و محاسااب هاي مرتبط با موقعيت

ست که تمايل يا بخشي از رفتار ا ،(. نگرش به درس رياضاي 5)

 اساسي يپنج مؤلفهاز دهد و ياضي را نشان ميتمايل به ر عدم

 (1 عواعف فرد نسبت به مفهوم رياضي، (2 تشکيل شده است:

ارزش رياضااي در  (0عواعف فرد نساابت به فعاليت رياضااي،  

 نتايجي که فرد انتظار و انتظارات (4اف کلي فرد، ساااختار اهد

نگرش فرد  (1آنها دسااات يابد، رياضاااي به  يدارد با مطالعه

(. براساس الگوي نظري گوديکونتز، 7) نسابت به معلم رياضاي  

هاي هاي تدريس، ويژگي)ويژگي ارتباط بين چهار عامل بيروني

 هايگيارزيابي و موفقيت رياضااي، ويژ يمعلم رياضااي،  نحوه

ها به )تصااورات و نگرش کالس درس رياضااي( و عوامل دروني

 به عنوان يک عامل دروني، نگرش به رياضااي ، درس رياضااي(

در  .(7) دهدثير قرار ميأدانش آموزان را تحت تبيش از هماه  

ولي در شااش بعد مجزا  ،پژوهش راينر، پيسااتوالنيس و اسااانا 

گردد رح ميبط با هم براي اضااطراب رياضااي مطعين حال مرت

اي ه: اضطراب امتحان، اضطراب مرتبط با موقعيتکه عبارتند از

عددي، نگراني، نگرش مثبت به رياضي، نگرش منفي به رياضي 

(. با اين حال، مرور مطالعات 3) رياضااي ياضااطراب رشااته  و

ثر بر پيشرفت تحصيلي ؤمربوط به عوامل شاناختي و عاعفي م 

از تغييرات عملکرد  درصد 13 که صرفاً دهدمينشاان   رياضاي، 

ر اين د .گرددرياضااي بوساايله متغيرهاي شااناختي تبيين مي 

ي کنندهتعيينعوامل اضاااطراب رياضاااي از حالي اسااات که 

موجب بروز تواند رفتاه و مي هااي عااعفي باه شاااماار     جنباه 

 تخريب کارکرد فرد در رفتاارهااي اجتناابي از رياضاااي و نيز   

 (.23)شود طه تکاليف مربوط به اين حي پرداختن به

گزارشي -بيش از ساه دهه اسات که پژوهشگران بر ابزار خود  

جهت ساانجش اضااطراب رياضااي متمرکز هسااتند. آنازگر اين 

اي گويه 37 "بندي اضطراب رياضيمقياس درجه"ها، سانجش 

 بود که با پايايي و روايي باال توسط ريچاردسون و سوين معرفي

وقاات زيااادي از دانش . باا اين وجود، تکمياال اين ابزار  گردياد 

بندي اضاااطراب کرد. پس از مقياس درجهآموزان را علاب مي 

که از آن جمله عراحي شااد نيز رياضااي، چندين مقياس ديگر 

مقياس درجه بندي اضااطراب رياضااي تجديد نظر "توان به مي

 يمقياس کوتاه شاااده" ،ايگويه 14 پلياک و پاارکر   "شاااده

بندي مقياس درجه" ،(22هاپکو و همکاران ) "اضطراب رياضي

)اضااطراب  با ارزيابي ساه عامل  "اضاطراب رياضاي کوتاه شاده   

امتحان رياضااي، اضااطراب تکليف عددي و اضااطراب رشااته    

مقياس اضطراب "باالخره و  ،رياضي( توسط الکساندر و مارتراي

 (.21)اشاره کرد گويه  10با  "بريتانيا -رياضي

، است که زبان ايبا توجه به اينکه رياضايات موضاوع پيچيده  

 ارزيابي منفي فرد از خود ،(20) گيردمي بر کميت و فضا را در

مرکزي اضطراب امتحان  يهساته  گيريموجب شاکل تواند مي

. (24)گردد کلي و اضاااطراب رياضاااي به عور خا   به عور

معدودي از ابزار سنجش  شامار بسيار عليرنم اهميت موضاوع،  

يا هنجاريابي  اضااطراب رياضااي در داخل کشااورمان عراحي  

در يک زمان هاي آنها گويهپاساااخ بهبا که به نحوي  د،انشاااده

بتوان عالوه بر سانجش اضطراب رياضي دانش آموزان،  محدود 

را نيز مورد ارزيابي هااي مثبت و منفي آنها به اين درس  نگرش

ساانجي مقياس اضااطراب . لذا اين مطالعه با هدف روانقرار داد

 يراالت زؤباي و پاسخ به س يهر شددو بعدي تجديد نظرياضي 

 اجرا شد:

مقياس اضطراب )روايي و پايايي(  سانجي خصاوصايات روان  . 2

 باي چگونه است؟ يهرياضي تجديد نظر شد

هاي مثبت و منفي نگرشتوان دو بعد مقياس، يعني ميآياا  . 1

 بارگذاري (،همانند نسخه اصلي)در نسخه فارسي  را به رياضاي 

 ؟نمود
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توان بين اضااطراب رياضااي با پيشاارفت تحصاايلي و  آيا مي. 0

  همبستگي منفي و معناداري متصور شد؟ ،خودکارآمدي
 

 مواد و روشها
و جامعه آماري بوده  مقطعي -توصاايفياز نوع پژوهش حاضاار 

 شانلاساتان کرمانشاه  دانش آموزان دختر  يمشاتمل بر کليه 

-2031در سااال تحصيلي دبيرسااتان پايه اول به تحصايل در  

( با ساااط  21) اسااااس جدول مورگان . برباشااادمي 2032

اي چنااد گيري خوشاااهنموناه  يهو از شااايو 31/3 اعميناان 

آموز به عنوان شااارکت کننده در دانش 123تعداد  ،ايمرحله

 از: پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده عبارت بودند

 :  باي يشده نظر مقياس اضطراب رياضي دو بعدي تجديد (الف

عراحي شده است.  Baiتوسااط  1322اين مقياس در ساال  

 مخالف کامالً اي مدرج ازگزينه 1 يگويه 24 ابزار مذکور داراي

 ،کاال در .باااشااادمي( 1ي )نمره موافق ( تاا کاامالً  2ي )نمره

، 2)مثبت رياضي  عبارت اثر 5پرسشنامه داراي دو بعد بوده که 

( 24و  22، 3، 7، 7، 5، 4 ،1)عبارت  7و ( 20و  21، 23، 1، 0

هد. دمورد سنجش قرار ميثير منفي رياضي را در زندگي فرد أت

نگرش فرد به اهميت رياضاايات در ، منظور از اثر منفي و مثبت

د. جهت سنجش باشاابه اين درس ميوي زندگي و عالقمندي 

ا راالتي که به عور کلي اثر مثبت رياضي ؤس ،اضاطراب رياضاي  

بدين ترتيب نمرات و  هنجند، معکوس شدسا در زندگي فرد مي

. پايايي دروني پرسشنامه باشدميباال حاکي از اضطراب رياضي 

و همبساااتگي  71/3هفته  3پس از  ،از عريق آزمون باز آزمون

در پژوهش 3 /70)معدل(  مقياس مذکور با پيشارفت تحصيلي 

Bai  ينويسنده وسطت(. اين مقياس ابتدا 22)  کر شاده است 

االت ؤمتن سو ساپس   شاد  دهفارساي برگردان زبان به ول ؤمسا 

اصالي در اختيار کارشناس زبان انگليسي قرار گرفت تا ترجمه  

در  .کند ترجمهرا به صااورت معکوس از فارسااي به انگليسااي  

ها و برداشاات پيشاانهادات ايشااان در جهت رواني گزاره ،نهايت

 االت، اعمال گرديد.ؤيکسان از س

 رآمدي عمومي:  مقياس باورهاي خودکا (ب

 به منظور Jerusalemو  Schwarzer اين مقياس توساااط

 2 ياي با دامنهگزينه 4 يهگزار 23 ساانجش خودکارآمدي در

عراحي شاده است. در   43و حداکثر  23 يو حداقل نمره 4تا 

روايي و پايايي اين مقياس توسااط رجبي بررسااي شااده  ،ايران

کرونباخ براي کل  لفايآ ،(25) در پژوهش رجبي (.25) اساات

ها با سااط  اعمينان دادهده اساات. شااگزارش  71/3االت ؤساا

و  SPSS-18و بااا اساااتفاااده از نرم افزارهاااي آماااري  31/3

LISREL-5 .تحليل و پردازش شدند 

 هایافته
در ابتدا براي مشااخص شاادن وجود شاارايط تحليل عاملي و  

ير خ يا گيرندميبر ها تمام فضاااي مفهومي را در اينکه آيا گويه

-Kaiserاز آزمون  ،نمونااه گيري کفااايااتاناادازههمچنين و 

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

(KMO)  بدست آمد.  771/3استفاده شد که مقدار آن برابر با

 7/3مقادير باالتر از الزم به توضاااي  اسااات که در اين آزمون، 

که در پژوهش حاضاار مقدار  گيري اسات حاکي از کفايت نمونه

KMO  براي روشاان شاادن  بدساات آمدباالتر از عدد مذکور .

ها، خطي بين متغيرها و تفکيک صاااحي  عامل يوجود رابطاه 

حااا ز  (Bartlett test)معناادار بودن آزمون کرويات بااارتلات    

در  452/1برابر با مذکور مقدار  ،در اين بررسااي اهميت اساات.

. عليرنم ميانگين مناسب دبدسات آم  332/3ساط  معناداري  

اساس معدل آنها محاسبه  آموزان که برپيشرفت تحصيلي دانش

شاده است، ميانگين اضطراب رياضي و نگرش منفي به رياضي  

خود بر خودکارآمدي دانش آموزان  يو اين باه نوباه   بوده بااال 

همبستگي ميان هر يک  (.2)جدول  گذار بوده استثيرأدختر ت

 ،س اضطراب رياضي با نمرات کل پرسشنامهي مقياگزاره 24از 

 نشان داده شده است. 1در جدول 
 

 کنندگان در پژوهش های توصيفي متغيرها برای شرکت. شاخص2جدول

 متغير     
  شاخص آماری 

 حداکثر حداقل انحراف معيار ميانگين

 55 23 77/7 02/41 اضطراب ریاضي

 03 5 17/5 31/27 نگرش مثبت به ریاضي

 43 7 70/1 55/14 نگرش منفي به ریاضي

 43 23 77/1 31/17 خودکارآمدی

 13 23 71/1 21/25 پيشرفت تحصيلي

 
های مقياس اضطراب ریاضي و ضریب های آماری مادهشاخص .1جدول 

 کل در پرسشنامه یهمبستگي آنها با نمره
 لک یهمبستگي با نمره )انحراف معيار( ميانگين شماره ماده

2 34/0 (05/2) **55/3- 

1 10/0 (13/2) **13/3 

3 03/0 (13/2) **17/3- 

4 71/1 (01/2) **52/3 

5 24/0 (02/2) **17/3- 

6 27/0 (14/2) **11/3 

1 13/0 (13/2) *33/3 

8 57/0 (17/2) **02/3 

3 77/1 (45/2) **72/3 

21 27/0 (03/2) **41/3- 

22 77/1 (07/2) **57/3 

21 30/1 (41/2) -3/57** 

23 71/1 (45/2) **13/3- 

24 02/0 (42/2) ** 00/3 

31/3p< *  32/3؛p< **  
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 يو فقط در ماده 32/3سط   در سيزده ماده در يهمبستگ نيا

معنادار است. عالمت منفي در ضريب   31/3در سط   7

 سنجشهمبستگي برخي از مواد به دليل مرتبط بودن آنها در 

د االتي هستنؤنگرش مثبت به رياضي است که  در واقع همان س

به منظور بررسي  .اندشدهگذاري که به صورت معکوس نمره

با  ،هاروايي سازه و تأييد ساختار عاملي در مورد تعداد عامل

تحليل عاملي تأييدي انجام  LISREL-5استفاده از نرم افزار 

نمايي درست. جهت برآورد الگو از روش حداکثر گرفت

(maximum likelihood estimation) ي که دريهاو شاخص 

. در شرايطي گرديدبرازش مدل استفاده  جهت ،اندآمده 0 جدول

و شاخص  33/3بزرگتر از  CFIو  GFI ،AGFI هايکه شاخص

RMSEA  نشان  ،باشند 2/3 و به عور کلي زير 33/3کوچکتر از

 هايچه شاخص و هر داشتهاز برازش مناسب و مطلوب مدل 

NFI ،NNFI  وIFF ول به برازش قابل قب ،به يک نزديکتر باشند

هاي مدل کمک خواهند کرد. مقادير به دست آمده براي شاخص

و با  33/137با  برابر، نيکويي برازش با مقدار مجذور خي دو

داللت بر برازش مناسب و قابل قبول  332/3سط  معناداري 

 (.0جدول ) مدل مورد پژوهش دارد
 

 های نيکویي برازش برای مقياس مورد مطالعهشاخص. 3جدول

 مقادیر های نيکویي برازششاخص
 73/3 (RMSEA) خطاي ميانگين مجذورات تقريب يريشه

 31/3 (GFIشاخص نيکويي برازش )

 77/3 (AGFI) نيکويي برازش يشاخص تعديل شده

 31/3 (CFI) شاخص برازش تطبيقي

 34/3 (NFI) برازندگي يشاخص نرم شده

 34/3 (NNFIبرازندگي ) يشاخص نرم نشده

 31/3 (IFF) شاخص برازندگي افزايشي
 

، 7 هايعاملي به استثناي گويه همه ضرايب استاندارد براي مدل دو
همچنين همبستگي منفي و (. >10/1p) معنادار هستند 01و  01، 01

 (.0)شکل  شودمعناداري بين دو عامل مشاهده مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بين اضطراب رياضي و نگرش منفي به  در بررسیي روايي هممما،، 
همبستگي منفي و معنادار  ،پيشیرت  حصيیيلي   آ، با خودکارآمدي و

و دو متغير نگرش مثبی  به رياضیییي  در حیایي کیه بين    وجود دارد،
 (.1)جدول  داردوجود همبستگي مثب  و معنادار مذکور، يک 

 

هاي آن ضريب همبستگي بين اضطراب رياضي و خرده مقياس. 4 جدول

 با پيشرفت تحصيلي و خودکارآمدي عمومي
 

 يتحصيلپيشرفت  خودکارآمدی عمومي 

 -147/3 ** -277/3** اضطراب ریاضي

 -213/3** -233/3* نگرش منفي به ریاضي

 170/3** 124/3** نگرش مثبت به ریاضي

        10/1p< *  10/1؛p< ** 

 

، پااياايي پرساااشااانامه از عريق   SPSSدر نرم افزار آمااري  

برون  -سااازي اسااپيرمن هاي آلفاي کرونباخ و تنصاايفروش

ر پايايي براي آلفاي کرونباخ برابد، به اين ترتيب که محاسبه ش

. بدست آمد 51/3نيمه ساازي برابر با   و براي روش دو 71/3با 

ک يعدد و به نبوده خيلي باال هاي بدسااات آمده با آنکه پايايي

 حاکي از پايايي قابل قبول مقياسولي نتايج  باشند،نزديک نمي

 .استاضطراب رياضي 
 

 بحث
ي پژوهش حاضار بررسي خصوصيات روانسنجي  هدف از اجرا

باي و  يهمقياس اضااطراب رياضااي دو بعدي تجديد نظر شااد 

پژوهش بود. نگرش  ياالت مطرح شده در مقدمهساؤ پاساخ به  

ت پاسخ مثب ياز تمايلي فراگرفته شاده در راستاي ارا ه  عبارت

 يا منفي نسبت به يک موضوع مشخص، موقعيت يا فردي معين

تي، ارزشاااي، در واقع داراي چهار بعد شاااناخ ها. نگرشاساات 

. بعد شااناختي به داشااتن باورها يا  عاعفي و رفتاري هسااتند

بعد ارزشااي به مثبت يا منفي بودن  .عقايد آگاهانه اشاااره دارد

بعد عاعفي به  درحاليکه گير عاعفي فرد معطوف اساااتجهت

هيجاني و احسااساي فرد نسابت به موضوع مورد نظر     يزمينه

گيري بر انجام دادن يک اشااااره دارد. بعد رفتاري نيز بر جهت

ماهيت، نقش و جايگاه  ي(. مطالعه27رفتاار ويژه تاأکيد دارد )  

همواره مورد توجه  آموزان،ها در پيشرفت تحصيلي دانشنگرش

ت ت. اهميمتخصاصين حوزه تعليم و تربيت و سالمتي بوده اس 

 ط با اضاطراب رياضاي تا حدي است که  ها در ارتبانقش نگرش

عنوان يک نگرش به رياضاااي تعريف ه ب، اين نوع از اضاااطراب

 (.27)شود مي

با اين وجود، تشااخيص اضااطراب رياضااي از نظر تاريخي در  

. مورد تعدادي از دانش آموزان مورد نفلت واقع شاااده اسااات

 

 

2 
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 نگرش منفي

 مثبتنگرش 

14/3* 
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 ي بايساختاري دو عاملي مقياس اضطراب رياضي حجديد نظر شده ایگوي. 0شکل 
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بخشااي از اين امر، ناشااي از فقدان ابزار مناسااب براي   احتماالً

 (. 23) شناسايي اضطراب رياضي در کودکان بوده است

که  يمزيت مقياس مورد بررسااي در مقايسااه با ساااير ابزار  

ان تواست که ميدر آن کنند گيري مياضطراب رياضي را اندازه

 به اتعالوه بر سانجش اضطراب رياضي )با معکوس کردن نمر 

هاي نگرش مثبت به رياضااي و جمع آن با ت آمده درگويهدساا

ج سنعنوان نگرشه باز آن هاي نگرش منفي به رياضاي(،  گويه

  .نيز استفاده نمود آموزان به رياضيدر گرايش و تمايل دانش

آموزان اجراي آن روي دانش ،هاي پژوهش حاضراز محدوديت

 ،اين عالوه بر .و عدم حضااور پسااران در پژوهش اساات  دختر 

رساااد اساااتفااده از  جهات انجاام روايي همزمااان باه نظر مي   

گيري ي که خودکارآمدي تحصااايلي را اندازهيهاپرساااشااانامه

که به ارزيابي  هساااتندي يهاا کنناد کاارآمادتر از مقيااس    مي

هاي پرساااشااانااماه  ، زيرا پردازناد خودکاارآمادي عمومي مي  

 هايييباورها و توانا ،خودکارآمدي تحصااايلي يهکنندارزياابي 

تحصيلي ارزيابي  يهدانش آموزان را به عور اختصاصي در حوز

پژوهشااگران شااود که بر همين اساااس پيشاانهاد ميکنند. مي

مقياااس اضاااطراب رياااضاااي را بر روي هر دو جنس اجرا و  

خودکارآمدي تحصيلي را جايگزين خودکارآمدي  يپرساشنامه 

 عمومي کنند.  

ش به درس رياضااي نگرگيري شااکلعالوه بر اين، با توجه به 

و ، در مقطع ابتداييبه ويژه اي نخساااتين زنادگي  ها در ساااال

 شودهنگام، پيشنهاد مي زود ياثربخشاي شاناساايي و مداخله   

 مقاععمقياساي براي سنجش اضطراب رياضي براي کودکان و  

  دبستاني و دبستاني عراحي شود.پيش

 

 :یريگجهينت
اضااطراب نساابت به رياضااي با موانع هيجاني و  هني همراه  

ه وجتسازد. پيشارفت در رياضيات را در آينده دشوار مي بوده و 

گيري و تداوم اضطراب شکل در نگرشنوع ها و به  نقش هيجان

ماهيت انتزاعي آن، شااايوع باالي اين و باا توجه به   ريااضاااي 

 ،نتيجااه  هن نيساااات. دراز دور  ،اختالل در دانش آموزان

ساانجي،  گيري از ابزار مناسااب و برخوردار از کفايت روانبهره

ساازايي دارد. مقياس مورد مطالعه در اين پژوهش با ه اهميت ب

تواند در راسااتاي بخش آن ميعنايت به روايي و پايايي رضاايت 

 يهاي مرتبط با حوزهاين هادف قرار گيرد. بنابراين، ساااازمان 

وزش و پرورش و پژوهشاااگران تعليم و تربياات از جملااه آم

د از تواننمي ،اختالالت اضطرابي و يادگيري يمقولهعالقمند به 

 اين ابزار استفاده کنند.
 

 تشکر و قدرداني
تمااام دانش آموزان از دانيم کااه خود الزم مي بر ،در انتهااا

ش محترمي که بخشي از وقت خود را به مشارکت در اين پژوه

داني به عمل آوريم. اين مقاله از تشااکر و قدر ،اختصااا  دادند

کارشاناساي ارشاد ليال عبدالملکي )نويسنده اول(     يپايان نامه

مستخرج شده است.
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