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 The importance of learning mathematics in the present age and its 

relationship with other sciences and areas of life is not hidden from 

anyone, and on the other hand, the problems facing learning 

mathematics, such as mathematical anxiety, etc., reveal the need for 

such research. Also, with the increase in the prevalence of 

mathematical anxiety among Iranian students, its negative effects on 

academic achievement, which by doing this research and 

recognizing the predictions of mathematical anxiety and realizing 

the direct and indirect effects of psychological structures can be of 

great help to both students and teachers. Educated parents and 

planners to help reduce students' math anxiety. Therefore, the 

purpose of this article is to determine the effect of classroom 

perception, educational knowledge and self-regulation on learning 

on high school students' math anxiety. The present study seeks to 

investigate the mathematical anxiety of high school students with a 

mediating role of self-regulation. The present study is quantitative 

in terms of method and descriptive in terms of purpose. After 

examining the subject in the research literature, the required data 

were extracted from the male and female high school students 

through a questionnaire and a database of opinions obtained from 

the questionnaire. Data and structural equation tests were analyzed 

in LISREL software and hypotheses were developed. 
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 و کالس جو ادراک آموزشی، دانش متغیرهای بررسی

 متوسطه مقطع نوجوانان یادگیری در تنظیمی خود
 

 1قهرمانی پروانه
 م،ق واحد روانشناسی، گروه تربیتی، روانشناسی، دکتری دانشجوی
 .ایران قم، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 *2منیرپور نادر

 ایران قم، اسالمی، آزاد دانشگاه قم، واحد روانشناسی، گروه دانشیار،
 )نویسنده مسئول(.

 
 3حاجبی ضرغام مجید

 .ایران قم، اسالمی، آزاد دانشگاه قم، واحد ،روانشناسی گروه دانشیار،
 

 چکیده
 و علوم سایر با آن ارتباط و حاضر عصر در ریاضی یادگیری اهمیت
 مشکالت طرفی از و نیست پوشیده کس هیچ بر زندگی هایحیطه
 ضرورت...  و ریاضی اضطراب جمله از ریاضی یادگیری روی پیش

 با همچنین. سازدمی آشکار را دست این از هایی-پژوهش انجام
 تأثیرات ایرانی، آموزاندانش بین در ریاضی اضطراب شیوع افزایش

 پژوهش این انجام با که باشدمی تحصیلی پیشرفت روی بر آن منفی
 مستقیم اثرات به بردن پی و ریاضی اضطراب هایبینیپیش وشناخت

 شایانی کمک توانمی شدهمطرح روانشناختی هایسازه غیرمستقیم و
 آموزشی ریزانبرنامه و والدین معلمان، به هم و آموزاندانش به هم

 قدم آموزاندانش ریاضی اضطراب کاهش راه در طریق این از تا کرد
 دانش کالس، جو ادراک اثر تعیین مقاله این از هدف لذا. بردارند

 دانش  ریاضی اضطراب بر یادگیری در خودتنظیمی و آموزشی
 بررسی پی در حاضر پژوهش. باشد می متوسطه مقطع اموزان

 میانجی نقش با متوسطه دوم مقطع آموزاندانش ریاضی اضطراب
 لحاظ از و کمی روش لحاظ از حاضر پژوهش. باشدمی خودتنظیمی

 پژوهش، ادبیات در موضوع بررسی از پس. است توصیفی هدف
 بدست  نظرات دیتاست و پرسشنامه طریق از نیاز مورد هایداده

 دوم مقطع پسر و دختر آموزاندانش از ، پرسشنامه ابزار از آمده
 نرم در  ساختاری معادالت آزمون و داده. گردید استخراج متوسطه

 .شد پرداخته هافرضیه توسعه به و گردید تحلیل LISREL افزار
 

 اضطراب ، اموزشی دانش خودتنظیمی، کالس، جو: کلیدی کلمات
 متوسطه مقطع ریاضی،

 
 07/01/1400: افتیدر خیتار
 10/03/1400:  رشیپذ خیتار
 Monirpoor1357@gmail.comنویسنده مسئول: * 

 

 مقدمه
دهند. این گروه آموزان گروه مهمی از جامعه را تشکیل میدانش
سازان فردای این مرز و بوم خواهند بود. از آنجایی که جامعه آینده

های زیادی صرف رشد و بالندگی و تعلیم و تربیت و از جمله هزینه
ج یافتن به نتای کند دستآموزان در مقاطع مختلف میتحصیل دانش

مثبت در عملکرد تحصیلی از اهداف اصلی و مهمی در جامعه ما 
(.  از طرفی در عصر کنونی که رشد روزافزون 1شود )محسوب می

آوری موجب تحوالتی شگرف در زندگی انسان شده و زندگی فن
پیچیده داده است، ریاضیات بیش از پیش  ساده، جای خود را به 
های اجتماعی و صنعتی باز کرده و زمینه یجای خود را در همه

ای ههای الزم و مناسب به پرسشانسان ناگریز برای دستیابی به پاسخ
پیچیده به ریاضیات روی آورده به طوری که ریاضیات برای 
مدیریت مؤثر زندگی شخصی، انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل 

یاضیات، نتایج اهمیت زیادی یافته است.  از طرفی با وجود اهمیت ر
آموزان در این حوزه تحصیلی است ها گواه از ضعف دانشپژوهش

(2 .) 
درس ریاضی از جمله دروسی است که عملکرد مناسب در آن 

ها از اهمیت باالیی برخوردار آموزان و والدین آنهمواره برای دانش
ای تاریخی دارد؛ چراکه بوده و هست. شاید این اهمیت جنبه

نوان علمی پایه و مستعمل در امور روزمره، در تاریخ عریاضیات به
هرحال اهمیت این رشته علمی و و تمدن بشری مطرح بوده است. به

در سطح آموزشی این درس و مسائل مربوط به یادگیری آن منجر به 
ای شده است که از جمله تحقیقات گیری تحقیقات عمدهشکل

(. با 3اضیات است )مربوط به نقش اضطراب ریاضی در یادگیری ری
اینکه امروزه نیاز به ریاضیات در تجارت، علوم اجتماعی و حتی 

رسد، معهذا بسیاری علوم انسانی امری حتمی و ضروری به نظر می
ها و کنند یا قابلیتآموزان از آزمون ریاضیات اجتناب میاز دانش
ر دیگعبارتی دهند، بهشان را کمتر از حد نشان میهای واقعیتوانایی

 (. 4دارای اضطراب ریاضی هستند )
 آموزان ایرانی، تأثیراتبا افزایش شیوع اضطراب ریاضی در بین دانش

 باشد که با انجام این پژوهشمنفی آن بر روی پیشرفت تحصیلی می
های اضطراب ریاضی و پی بردن به اثرات مستقیم بینیوشناخت پیش

توان کمک شایانی ه میشدهای روانشناختی مطرحو غیرمستقیم سازه
ریزان آموزشی آموزان و هم به معلمان، والدین و برنامههم به دانش

آموزان قدم کرد تا از این طریق در راه کاهش اضطراب ریاضی دانش
لذا هدف از این مقاله تعیین اثر ادراک جو کالس، دانش . بردارند

آموزشی و خودتنظیمی در یادگیری بر اضطراب ریاضی  دانش 
 .می باشد مقطع متوسطهاموزان 

 
 مبانی نظری

 اضطراب ریاضی
 باتقری دانشجویان و آموزان دانش بین ریاضی اضطراب تردید بدون
 ، موضوع این علت مهمترین گفت توانمی و است رایج و گیر همه

 که اینتیجه. آیدمی بدست امتحان ریاضی از که است اینتیجه
 ، تهدید ، ارتقاء باعث و گردیده محسوب مردودی یا قبولی مدرک
 رنوشتس تواندمی نتیجه این اوقات گاهی. گرددمی تنبیه یا و تشویق
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                  و همکاران قهرمانی پروانه 300

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 اهمیت و حساسیت ، نتیجه چه هر علت همین به. زند رقم نیز را
 زا ترس و اضطراب تواندمی نسبت همان به باشد، داشته بیشتری
 از: عبارتند آنها از برخی که گردد، امتحان

  شده خوانده مطالب کردن فراموش از ترس

  تحصیلی سال طی در مدرسین سختگیری

  والدین حد از بیش انتظار

 فرد. در باوری خود وجود عدم

دهد که افراد با اختالل نشان می مطالعات الدوکر و همکاران
، در مقایسه با افراد غیربالینی اجتناب شناختی امتحاناضطراب 

طبق تحقیقات گاسلین و همکاران  نوجوانانی که  .بیشتری دارند 
داشتند، بیشتر از راهبردهای اجتنابی پیرامون امتحان نگرانی زیادی 

کردند و باورهای بیشتری درباره نگرانی داشتند. بر اساس استفاده می
و همکاران درباره اضطراب امتحان و موفقیت  تحقیقات شافر

 مدتهای طوالنیان زیاد دورهتحصیلی، دانشجویان با اضطراب امتح
های اجتماعی کردند و بیشتر دچار نگرانیتحصیلی را سپری می

پریشی در این گروه بودند. همچنین، بروز اختالالت روانی و روان
 ادراک جو کالسکند. آزمون روابط اضطراب و بیشتر تظاهر می

ادراک جو در تحقیقات تجربی نشان داده است که اضطراب با 
گیری آن نقش ایفا در ارتباط است و در شکل همبسته و کالس

اضطراب میزان تقویت ادراک جو کالس نحوی که با کند؛ بهمی
 .یابد کاهش می امتحان

 
 دانش اموزشی و اضطراب ریاضی

های مانند خود ارزشیابی انتقادگر، یاضی که دارای ویژگیاضطراب ر
 ن انتظارات و نتایج ونگرانی زیاد از اشتباهات و احساس تفاوت بی

ی اعمال،  و احساس ناکامل بودن اطالعات شک و تردید درباره
ریاضی، داشتن انتظارات غیر واقعی از تحصیل، و به طور کلی اجتناب 
از عواقب منفی امتحان ریاضی و در نتیجه ایجاد اضطرابی به نام 

 موفقیترا که شامل دانش اموزشی باشد، منابع اضطراب ریاضی می
باشد را مورد می قانع سازی کالمی ،تجربیات جانشینی ،عملکرد

یابد. سطح مهارتی فرد کاهش می دهد، در نتیجهتهدید قرار می
برعکس در زمینه تالش بیشتر، کسب موفقیت و پیشرفت به منظور 

تنظیم  گرایانه وهای کمالدستیابی به پیامدهای مثبت ، داشتن کوشش
ی مستقیم با سازگاری کرد، رابطهمعیارهای دقیق برای عمل

های ی مثبت، تحمل، موفقیتروانشناختی خوب مانند عاطفه
تحصیلی در حوزه ریاضی و یا دیگر حوزه های سبب تقویت منابع 
مهارتی و افزایش دانش اموزشی شخص گشته و از این طریق آن را 

 دهد.افزایش می
 

 ادراک جو کالس
میان ادراک از محیط  های بسیاری به رابطه مثبت پژوهش

در پژوهش اند.  تحصیلی اشاره داشته روانشناختی کالس و پیشرفت
خود نشان دادند که ادراک از محیط کالس درس با عملکرد 

معنادار دارد. شریفی ساکی، فالح و زارع  تحصیلی ارتباط مثبت و
 کالس درس به ( نیز در پژوهشی دریافتند ادراک از محیط1394)

اره و خودکارامدی، با پیشرفت تحصیلی ارتباط واسطه خودپند

ایی که بر مبنای الگوی  دیگر، برخی از پژوهش مثبت دارد. از سوی
پیشرفت تحصیلی متأثر  انجام شده، نشان داده است که ارزش -انتظار

آموزان است و یکی  از متغیرهایی نظیر باورهای پیشرفت در دانش
 ت اس راک ساختار کالسادهای عینی پیشرفت تحصیلی،  مؤلفه از

 های مهم زندگی دانش محیط مدرسه یکی از حوزهباید گفت 
خود را در مدرسه سپری  آموزان است؛ زیرا آنها بسیاری از وقت

و شکل فیزیکی مدرسه  روان شناختی محیط مدرسه به جو .میکنند
 .اشاره دارد

 
  و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان خودتنظیمی  امتحان، اضطراب

-آموزان این امکان را میآموزش راهبردهای خودتنظیمی به دانش

ر به مدارتهای تکلیفو خودبازبینی به شیوه ریزیدهد که با برنامه
ه آموزان بهای روزمره بپردازند. دانشانجام تکالیف درسی و فعالیت

های متعدد خود را توانند شکستکمک راهبردهای خودتنظیمی می
و بازبینی قرار دهند و در نهایت یادگیری فعال  دوباره مورد بررسی

آموزان به واسطه دانش یابد. اینآموزان بهبود میدر دانش
توانند از مفید بودن راهبردهای خاص برای حل خودتنظیمی می

 پردازانمسئله کارا و یادگیری مؤثر آگاهی داشته باشند . نظریه
ی خودتنظیمی ارائه های مختلفی از راهبردهای یادگیربندیطبقه
ها راهبردهای بندیاند، اما به طور کلی در بیشتر این طبقهداده

شود. مدل پینتریج به عنوان یکی از یادگیری به سه دسته تقسیم می
های آموزش خودتنظیمی شامل سه دسته کلی است: باورهای مدل

دهی فراشناختی یادگیری و انگیزشی، راهبردهای شناختی و خودنظم
بردهای مدیریت منابع. راهبردهای فراشناختی به صورت راه

نگری و خودقضاوتی نقش محوری در خودنظارتی، خویشتن
های شناختی، مدیریت منابع و باورهای خودتنظیمی دارند و مولفه

 .شوندانگیزشی در تعامل با یکدیگر موجب افزایش توانایی می

حصیلی یشرفت تمحققان که به بررسی تأثیرآموزش خودتنظیمی برپ 
که بین آموزش  میدهدها نشان اند، نتایج تحقیقات آنپرداخته

خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد و مداخالت 
آموزشی مؤثر برای آموزش خودتنظیمی در فرایند حل مسئله منجر 
به کشف عوامل یادگیری و تحلیل خودکار برای تعیین کیفیت 

های انجام شده در داخل کشور شود. پژوهشیادگیری توسط فرد می
-آموزان پیشبر روی دانشجویان استعدادهای درخشان، دانش

آموزان سال اول دبیرستان را های نظری، دانشدانشگاهی در رشته
های توان برای بهبود راهبردهای مطالعه و یادگیری در حیطهمی

ره راهنمایی  آموزان دوراهنمای مطالعه و پردازش اطالعات و دانش
و  هخودتنظیمی به کار گرفتهای نیز حاکی از این است که برنامه 

آموزان را توانند عالقه دانشمعلمان با استفاده از خودتنظیمی می
 . انان را تقویت نمایند.نسبت به یادگیری 

 
 پیشینه پژوهش

بررسی نقش  به و کیا منش در تحقیقی محسن پور، حجازی
و پایداری در  ادراک کالسی یشرفت،خودکارآمدی، اهداف پ

 یآموزان سال سوم متوسطهپیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش
نشان داد که متغیر  پرداختند. نتایج )رشته ریاضی( شهر تهران
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خودکارآمدی نسبت به سایر متغیرهای بررسی شده در مدل، بیشترین 
ری، قدی اثر مستقیم را بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دارد.

ی بررسی رابطه»( در پژوهشی تحت عنوان 5اسدزاده و درتاج )
گیری هدف با پیشرفت ادراک از محیط کالس درس و جهت

نشان « آموزان دختر پایه سوم متوسطهتحصیلی ریاضی در دانش
ی معناداری بین ادراک از محیط کالس و پیشرفت دادند: الف( رابطه

ی معناداری بین رد، ب( رابطهتحصیلی در درس ریاضیات وجود دا
گیری هدف وجود دارد، پ( بین ادراک از محیط کالس و جهت

ی معناداری مشاهده نشد. گیری هدف و پیشرفت ریاضی رابطهجهت
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که ادراک از محیط 

کننده پیشرفت تحصیلی در درس ریاضیات بینیتواند پیشکالس می
( در بررسی 6گیری هدف تسلط باشد. یارمحمدی واصل )جهتو 

های اضطراب ریاضی و رابطه آن با افت کنندهبینیعوامل پیش
آموزان با تحصیلی ریاضی، نشان داد بین اضطراب ریاضی دانش

ها رابطه منفی و معکوس وجود دارد، همچنین عملکرد ریاضی آن
 نگیزش ریاضی، انگیزشبین اضطراب ریاضی با خودپنداره ریاضی، ا

آموزان رابطه منفی و معکوس وجود دارد و تحصیلی و تالش دانش
خودپنداره ریاضی، انگیزش ریاضی، انگیزش تحصیلی، رفتار 
خانواده، رفتار معلم، اتکا به نفس، همیاری اجتماعی و هدفمندی از 

های اصلی اضطراب ریاضی بودند. سعیدی و حسینی  کنندهبینیپیش
ادراک از جو کالس، اهداف پیشرفت، » هش تحت عنوان در پژو

نشان دادند که « بخشی در درس ریاضیاضطراب ریاضی و خودنظم
ادراک از جو کالس مستقیماً و با واسطه متغیرهای اهداف پیشرفت 

 بخشی تأثیر دارد.   و باورهای خودکارآمدی بر خودنظم
گیری هدف، ت( در بررسی رابطه بین جه7) 1نتایج پژوهش هوگان

دانش اموزشی، اضطراب و پیشرفت تحصیلی در پیشرفت ریاضی که 
آموز انجام شد، نشان داد رابطه معناداری بین دانش 500بر روی 

گیری هدف درونی با پیشرفت ریاضی وجود خودکارآمدی و جهت
یک فراتحلیل ارتباط معنادار آماری مثبت بین  دردارد. 

( نیز 8) 2رامیرز .بدست آمده استتحصیلی  ادراکخودکارآمدی و 
در بررسی عوامل مؤثر بر خودتنظیمی نشان داد، تجارب جانشینی، 
عقاید اجتماعی و شرایط فیزیولوژیک از عوامل مهم و اثرگذار بر 

 باشند. گیری باورهای خود تنظیمی میشکل
 

 مواد و روش ها
به دست آمده از  یهاوتحلیل دادهدر پژوهش حاضر، جهت تجزیه

محاسبه جداول ) شاملاز آمار توصیفی  هاآزمودنی هایطریق پاسخ
های گرایش و محاسبه شاخص یدرصدفراوانی توزیع فراوانی، 

(، برای انحراف استانداردمرکزی و پراکندگی نظیر میانگین و 
ی استنباط لیوتحلهیپاسخگویان محاسبه شده است. در بخش تجز

های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی فرضیه
تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید.  در پژوهش حاضر برای 

 پرسشنامه زیر استفاده شده است:   4آوری اطالعات از جمع

_________________________________ 
1 .Hogan 
2 .Ramirez 

 پرسشنامه ادراک از جو کالس
مقیاس وظایف انگیزشی، مقیاس ادراک از کالس شامل سه خرده 

-تبحری است که به وسیله بلک حمایت از خودمختاری و ارزشیابی

برن تهیه شده است. در پژوهش حاضر نیز با استفاده از ضریب آلفای 
 کرونباخ پایایی آزمون بررسی خواهد شد.

 پرسشنامه دانش و مهارت اموزشی
( استفاده 9و میگلی ) 3برای ارزیابی دانش اموزشی  از مقیاس میدلتن

اده از روش آلفای شد. در  پژوهش حاضر پایایی آزمون با استف
 به دست آمد 78/0کرونباخ 

 (MSLQپرسشنامه خودتنظیمی در یادگیری )
گروت  و بر اساس دیدگاه این پرسشنامه توسط پنتریچ و دی

در  پژوهش حاضر پایایی آزمون اجتماعی تدوین شده است. -شناختی
برای راهبردهای شناختی و با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 به دست آمد. 69/0و  66/0فراشناختی به ترتیب 
 پرسشنامه سنجش اضطراب ریاضی

برای سنجش اضطراب ریاضی از مقیاس تجدیدنظرشده ریاضی که 
توسط پلیک و پارکر به منظور ارزیابی اضطراب  1982در سال 

های ریاضی و آمار ساخته شده است، مربوط به شرکت در کالس
ستفاده شد. در  پژوهش حاضر پایایی آزمون با استفاده از روش ا

 به دست آمد. 80/0آلفای کرونباخ 
ی دوم متوسطه آموزان دورهجامعه آماری پژوهش حاضر را دانش

تشکیل 1400-1399های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی دبیرستان
 تهران ها بنابر گزارش آموزش و پرورش استاندهند که تعداد آنمی

با توجه به اینکه باشد. نفر می 36858در سال تحصیلی مذکور برابر 
نفر  10در مطالعات مربوط به رگرسیون، حجم نمونه باید حداقل 

باشد، حجم نمونه برابر  موردمطالعهی هر یک از متغیرهای به ازا
ها)دختر متغیر( برای هر یک از گروه 8نفر برای هر  18نفر ) 150

نفر برای تأمین معناداری همبستگی پیشنهاد  300کل  و پسر( و در
 شد.

 
 تجزیه و تحلیل داده ها

ها وبرای بررسی صحت در مرحله اول تجزیه و تحلیل داده
های توسعه داده شده در مدل مفهمومی پژوهش، به تحلیل فرضیه

 های حاصل از پرسشنامه پرداخته خواهد شد.داده
 

 آمار توصیفی
 6/10) سال 15تا  14نفر در گروه سنی  42تعداد نفر  350از مجموع 

 8/44سال )  16تا   15نفر در گروه سنی  177درصد ( ، تعداد 
درصد( و  5/36سال ) 17تا  16نفر در رده سنی  144درصد(، تعداد 

  197تعداد  سال سن دارند. 18تا  17درصد(  1/8نفر)  32در نهایت 
دانش آموز پسر )  198درصد( و  تعداد  9/49دانش آموز دختر )

 درصد ( هستند. 1/50
 

3. Middleton 
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 ادراک جو کالستوزیع فراوانی  1جدول 

ادراک جو 
 کالس

 درصد فراوانی
درصد 
 تجمعی

 نما

 2 4/55 4/55 234 مخالفم
  7/97 3/42 152 نظری ندارم

  100 3/2 9 موافقم
   100 395 جمع

دهد میانگین ادراک جو کالس از دید نتایج پژوهش نشان می
 است.  44/0با انحراف معیار  25/2پاسخگویان

 
 . توزیع فراوانی دانش آموزشی2جدول 

 درصد فراوانی دانش آموزشی
درصد 
 تجمعی

 نما

  1/10 1/10 40 مخالفم
 3 6/91 5/81 322 نظری ندارم

  100 4/8 33 موافقم
   100 395 جمع

از دید  دانش آموزشیدهد میانگین نتایج پژوهش نشان می
است. عالوه بر این، نتایج  37/0با انحراف معیار  99/2آموزاندانش

در سطح پایین قرار  آموزاندانش آموزشی دانشپژوهش نشان داد 
 درصد(. 6/91دارد)

 

 . توزیع فراوانی خود تنظیمی4جدول

 درصد فراوانی خود تنظیمی
درصد 
 تجمعی

 نما

  8/4 8/4 19 مخالفم
 3 5/82 7/77 307 نظری ندارم

  7/99 2/17 68 موافقم
  100 3/0 1 کامال موافقم

   100 395 جمع

از دید   خود تنظیمیدهد میانگین نتایج پژوهش نشان می
است. عالوه بر این، نتایج  412/0با انحراف معیار  09/3پاسخگویان

دانش آموزان در سطح پایین قرار  خودتنظیمیپژوهش نشان داد 
 درصد(. 5/82دارد)

 . توزیع فراوانی اضطراب ریاضی5جدول

 درصد فراوانی اضطراب ریاضی
درصد 
 تجمعی

 نما

  3/0 3/0 1 کامال مخالفم
  2/31 9/30 211 مخالفم

 3 6/84 4/53 246 نظری ندارم
  100 4/15 61 موافقم
   100 395 جمع

دهد میانگین اضطراب ریاضی   از دید مینتایج پژوهش نشان 
است. عالوه بر این، نتایج  578/0با انحراف معیار  83/2پاسخگویان 

آموزان در سطح پایین پژوهش نشان داد اضطراب ریاضی میان دانش
 درصد(. 6/84قرار دارد)

جهت ساختن متغیرهای پژوهش، از جمع سواالت مربوط به هر 
شاخص  6ت استفاده کرده ایم. جدول شاخص وتقسیم بر تعداد سواال

های میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی پژوهش را به 
 نشان می دهد. 

 
 

 . شاخص های توصیفی مقیاس ها6جدول 

 آلفای کرونباخ نما انحراف استاندارد میانگین سواالت تعداد متغیر

 932/0 2 847/0 01/2 8 وظایف انگیزشی
 737/0 3 645/0 05/3 5 حمایت از خودمختاری

 746/0 2 599/0 51/2 5 ارزیابی تجربی
 847/0 4 472/0 73/3 7 یافتن

 805/0 2 592/0 48/2 7 استفاده کردن
 730/0 2 752/0 74/2 6 انگیزه

 848/0 3 512/0 09/3 22 یادگیری خودتنظیمی
 826/0 3 669/0 77/2 16 اضطراب یادگیری ریاضی
 830/0 3 616/0 89/2 8 اضطراب سنجش ریاضی
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جهت تعیین همبستگی سواالت هر متغیر به کار رفته ) بررسی پایایی 
 ایم. مقدار مطلوباستفاده کردهپرسشنامه( از مقدار آلفای کرونباخ 

کنید باشد. همانطور که در جدول باال مالحظه میمی 70/0باالی 
 70/0برای همه متغیرهای اصلی تحقیق آلفای کرونباخ بیشتر از 

 باشد که نشان از پایایی مناسب ابزار اندازه گیری است.می
 هامقایسه میانگین

با توجه به اینکه در این پژوهش دو وابسته )خودتنظیمی و اضطراب 
ریاضی( وجود دارد که با هم مرتبط هستند وقابل ترکیب شدن باهم 
در قالب یک متغیر وابسته ترکیبی نیستند، لذا برای بررسی تفاوت 

تی های جمعیت شناخمیانگین متغیرهای وابسته به تفکیک ویژگی
س چند متغیره استفاده شد. پیش فرض اصلی از آزمون تحلیل واریان

برای انجام تحلیل واریانس چند متغیره برابر بودن ماتریس 
های مورد مطالعه است. به منظور بررسی این کوواریانس برای گروه

شود. اگر سطح استفاده می  Box’s Mپیش فرض از آزمون 

ینکه باشد فرض صفر مبنی بر ا  05/0داری آزمون بزرگتر از معنا
های مورد مطالعه ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته برای گروه

شود و در این صورت امکان انجام آزمون باهم برابر است، تایید می
در صورت تایید پیش فرض  .تحلیل واریانس چندمتغیره وجود دارد

) در دو 1اولیه تحلیل واریانس چند متغیره از آزمون اثر هتلینگ
برای بررسی تفاوت  )در سه گروه و بیشتر(2ویلکس گروه( و المبدای

های بین میانگین نمرات متغیرهای وابسته پژوهش بر اساس گروه
 شود.مورد مطالعه استفاده می

 مقایسه متغیرهای وابسته پژوهش براساس جنسیت
در این تحلیل در نظر داریم تفاوت متغیرهای وابسته پژوهش را در 

اب خودتنظیمی و اضطرمیان دختران و پسران بررسی کنیم. بنابراین 
به عنوان متغیرهای وابسته وارد تحلیل واریانس چند متغیره ریاضی 

 شدند.
 

 

 متغیرهای وابسته براساس جنسیتآنالیز واریانس چندمتغیره  7جدول 

 متغیر
آماره آزمون 
 برابری واریانس

سطح معناداری آزمون 
 برابری واریانس

 آماره آزمون
 اثرهتلینگ

درجه 
 آزادی

 سطح معناداری

 448/0 398 004/0 949/0 004/0 خودتنظیمی

 697/0 398 498/0 481/0 498/0 اضطراب ریاضی

براساس نتایج بدست آمده  تفاوت معناداری میان دختران و پسران  
در میانگین نمرات داده شده به تخودتنظیمی و اضطراب ریاضی 

 وجود ندارد.
 مقایسه متغیرهای وابسته پژوهش براساس سن

در این تحلیل در نظر داریم تفاوت متغیرهای وابسته پژوهش را در 
خودتنظیمی و اضطراب بنابراین های سنی  بررسی کنیم. میان رده

به عنوان متغیرهای وابسته وارد تحلیل واریانس چند متغیره  ریاضی
 شدند.

 

 . آزمون  متغیرهای وابسته براساس تحصیالت8جدول 

 سطح معناداری آزمون برابری واریانس آماره آزمون برابری واریانس متغیر

 044/0 478/2 خودتنظیمی

 005/0 832/3 اضطراب ریاضی

برابری ماتریس کوواریانس برای متغیرهای وابسته  8مطابق جدول 
 توان از آزمون المبدای ویلکس استفاده نمود.وجود دارد و می

 

 های سنیوابسته براساس رده . آزمون  المبدای ویلکس متغیرهای9جدول 

 رده سنی متغیر

 سطح معناداری آزمون المبدای ویلکس

14-15 
 سال

15-16 
 سال

16-17 
 سال

17-18 
 سال

14-15 
 سال

15-16 
 سال

16-17 
 سال

17-18 
 سال

 خود تنظیمی

 577/0 270/0 226/0  149/0 289/0 324/0  سال 14-15

 045/0 605/0  226/0 -175/0 -035/0  -324/0 سال 15-16

 041/0  -605/0 270/0 -140/0  035/0 289/0 سال 16-17

  041/0 045/0 577/0  140/0 175/0 -149/0 سال 17-18

 649/0 556/0 748/0  164/0 207/0 115/0  سال 15-14 اضطراب ریاضی

_________________________________ 
1 Hotelling’s Trace 2 Wilk’s Lambda 
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 678/0 310/0  748/0 048/0 092/0  -115/0 سال 15-16

 637/0  310/0 556/0 -043/0  -092/0 -207/0 سال 16-17

  637/0 678/0 649/0  043/0 -048/0 -164/0 سال 17-18

های مختلف براساس نتایج بدست آمده  تفاوت معناداری میان رده 
 وجود ندارد. آموزاناضطراب ریاضی دانشسن در 

سال،  18-17های آموزان در ردهدر متغیر خودتنظیمی میان دانش
سال تفاوت معناداری وجود دارد و  16-15سال و  16-17

ساله امتیاز باالتری به خودتنظیمی نسبت به  18-17آموزان دانش
 اند. ساله داده 16-15ساله و  17-16آموزان دانش

 
 آزمون پایایی ترکیبی)گلداشتاین(

آزمون همبستگی درونی سواالت هر متغیر مدل باتوجه به در این 
مقدار مورد   1گردد. براساس مطالعات کلینروابط مدل محاسبه می

های در برای مدل 95/0تا  7/0قبول برای آزمون گلداشتاین بین
 های تازه متولد است.برای مدل 6/0مرحله بلوغ و بزرگتر از 

 
 . آزمون پایایی ترکیبی10جدول 

 مقدار بدست آمده رمتغی
 895726/0 وظایف انگیزشی

 869731/0 حمایت از خودمختاری
 906562/0 ارزیابی تجربی

 870954/0 یافتن
 829406/0 استفاده کردن

 777347/0 انگیزه
 922002/0 یادگیری خودتنظیمی

 926535/0 اضطراب یادگیری ریاضی
 832392/0 اضطراب سنجش ریاضی

قرار دارند و  95/0تا  7/0در مورد این مدل کلیه مقادیر در بازه  
های قبلی است، چون این مدل مدلی در مرحله بلوغ و تعمیم مدل

 باشد.مقادیر بدست آمده برای  متغیرها قابل قبول می
 

  (یریپذ می)تعمیاشتراک ییایآزمون پا
دیگر با این آزمون تعمیم پذیری سواالت هر متغیر را در محلی 

سنجد و براساس مطالعاتی که شاخصی به نام شاخص اشتراکی می
 باشد. 5/0قبال انجام شده است این مقدار باید باالی

 آزمون پایایی اشتراکی 11جدول 
 مقدار بدست آمده متغیر

811408/0 وظایف انگیزشی  
690959/0 حمایت از خودمختاری  

708679/0 ارزیابی تجربی  
627966/0 یافتن  

709028/0 استفاده کردن  

_________________________________ 
1 Kline,2010 

597361/0 انگیزه  
797852/0 یادگیری خودتنظیمی  

678911/0 اضطراب یادگیری ریاضی  

509919/0 اضطراب سنجش ریاضی  
هستند و دارای  5/0های اشتراکی باالی خوشبختانه کلیه شاخص

باشیم. بنابراین مطالعه صورت گرفته در وضعیت پایایی اشتراکی می
 دارد. مناسبی قرار

 
 نتیجه گیری

در این پژوهش عالوه بربررسی ادراک جو کالس و دانش آموزشی 
بر اضطراب ریاضی،  به بررسی نقش میانجی یادگیری خودتنظیمی 
نیز پرداخته شده است تا خالءهای موجود در این زمینه که تاکنون 

 بررسی نشده است را با روشی دیگر بررسی نماید.
اضطراب امتحان دو مؤلفه مهم  یبرارگ و اسپیلب برتیو ل سیمور

 یساراسون برا. را مطرح کردند یریپذجانیو ه ینگران یعنی
تفکرات  ،یاضطراب امتحان چهار جنبه مشخص کرده است: نگران

که  ندافتیو سمز در نیوی. بدن یامتحان، تنش و واکنشها نامربوط به
 و تفکرات یطور مثبت هر دو جنبه نگرانمعلم به دیترس از تهد

 .کندیم ینیبشینامربوط به امتحان را پ

تمام وقت  لیتحص قیمهارت از طر ایکسب دانش  یآموزش به معن
 ای یدانشگاه یآموزش یفعالتها درشرکت  ،یدر مؤسسات آموزش

 شودیانجام م یخودآموز

است. چراکه خود نظم  یمیخود تنظ یرفتار امدیاضطراب امتحان پ
 یک کارتن. مکندیم نییمقدار تالش، مدت زمان تالش را تع ،ییجو
و آزمون  یبررس یرا برا یدانش اموزشاسکای  مقیاس برآورد و 

 تهاف. یبکار بردند یمیو خود تنظ دیجد اسیمق یهانمره نیرابطه ب
 یبا سطح دانش اموزش یرابطه معنادار یمیآنها نشان داد که خود تنظ

  دارد.

 جهیو در نت (10) یاضیامتحان ر یاجتناب از عواقب منف یطور کل
 یمنابع دانش اموزش باشد،یم یاضیبه نام اضطراب ر یاضطراب جادیا

 یالمک یقانع ساز ،تجربیات جانشینی وعملکرد تیرا که شامل موفق
فرد کاهش  یسطح مهارت جهیدر نت دهد،یقرار م دیرا مورد تهد است

 .ابدییم
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