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 بررسی تفاوت های فردی در زهینه دقت،اضطراب و نگرش ریاضی و تاثیر آى بر عولکرد ریاضی فراگیراى

 

 ،ػیذ حؼي ػلن الْذائی، فشصاد سادهْش*ػؼیذ داًؾ آهَص

 

 داًـگبُ فشدٍػی هـْذداًـىذُ ػلَم سیبضی 

 

 چکیده

لزا ػَاهلی وِ ثش .َػظ فشاگیشاى هی ثبؿذیىی اص دغذغِ ّبی پظٍّـگشاى تؼلین ٍ تشثیت، یبدگیش ی هؼٌبداس  سیبضی ت

آهَصؽ سیبضی دس صهیٌِ  گزؿتِ  پظٍّؾ ّبی.ػولىشد سیبضی فشاگیشاى  تبثیش هی گزاسد اص اّویت ثبالیی ثش خَسداس اػت

ًـبى دادُ اػت وِ فشاگیشاى ثب اضغشاة سیبضی ثبال ، ػولىشد سیبضی ضؼیف تشی دس همبیؼِ ثب افشاد ثب اضغشاة سیبضی 

ّوچٌیي داًؾ آهَصاى ثب دلت ٍ ًگشؽ سیبضی ثبال دس همبیؼِ ثب افشاد ثب ًگشؽ ٍ دلت سیبضی . اص خَد ًـبى دادُ اًذپبییي 

 150سٍؽ تحمیك دس ایي پظٍّؾ هیذاًی اػت ٍ . ػولىشد سیبضی ثْتشی اص خَد ًـبى دادُ اًذ یپبییي ثِ عَس هؼٌبداس

آهَصاى اص همغغ دٍم ساٌّوبیی ؿْشػتبى هـْذ ثِ عَس تلبدفی  داًؾ.ًوًَِ داًؾ آهَصی دس ایي پظٍّؾ ؿشوت وشدُ اًذ

اضغشاة،دلت ، ًگشؽ )داًؾ آهَصاى ثب تَجِ ثِ ؿبخلِ ّبی هختلف سٍاًـٌبختی ؿبى ػولىشد سیبضی  .اًتخبة ؿذُ اًذ

اى یبفتِ ّبی پظٍّؾ ًـبى دادًذ وِ ػولىشد سیبضی داًؾ آهَص. دس ایي پظٍّؾ هَسد ثشسػی لشاس هی گیشًذ( سیبضی

ًتبیج ایي پظٍّؾ ، یبفتِ ّبی پظٍّؾ ّبی لجلی دس صهیٌِ .اضغشاة ، دلت ٍ ًگشؽ سیبضی آًْب هی ثبؿذ ػغح ٍاثؼتِ ثِ

 .آهَصؽ سیبضی سا تبییذهی وٌذ

 

 اضغشاة سیبضی -دلت سیبضی-ؽ سیبضیًگش-ػولىشد سیبضی-تفبٍت ّبی فشدی  :ٍاطگبى ولیذی

 (0915) 3053123: ي، تلف   sdanesha@asu.edu: ًَیؼٌذُ هؼئَل *
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 هقدهه

فىش    تی، ثِ ػالٍُ لبثل یبضیاص داًؾ ٍ هْبست س یذیهف یّب شػبختیوِ ؿْشًٍذاًؾ ، ص یثِ جبهؼِ ا ذىیدس ػلش حبضش سػ

 یبضیس یشیبدگیاهش هؼتلضم تذاٍم دس ثْجَد آهَصؽ ٍ  يیتحمك ا.  ؼتیٍاس سا داؿتِ ثبؿٌذ ضشٍس یبضیوشدى ٍ اػتذالل وشدى س

هـىالت سیبضی .ٍجَد داسد شاىیفشاگ یشیبدگیاػت وِ ثش ػش ساُ  یٍ دسن هـىالت ییهؼتلضم ؿٌبػب ضیخَد ً يیااػت وِ 

هـىالت ثشٍى .هـىالت ثشٍى سیبضی، یب دسٍى فشدی ّؼتٌذ یب ثشٍى فشدی  .داسای هٌـب دسٍى فشدی یب ثشٍى فشدی داسًذ

اى دس پشداصؽ ّبی رٌّی، یبدگیشی، اًگیضؿْب، ًگشؿْب ػشچـوِ سیبضی وِ هٌـب دسٍى فشدی داسًذاص ٍیظگی ّبی فشدی فشاگیش

دسحبلی وِ هـىالت ثشٍى فشدی اص ػَاهل فشٌّگی ٍ اجتوبػی ٍ  آهَصؿی  ٍ چگًَگی تذسیغ ٍ ثشخَسد . هی گیشًذ 

 (1388ػلن الْذایی ، .)آهَصؿگشاى اثش هی پزیشًذ

وِ جضء هـىالت ثشٍى سیبضی ٍ دسٍى فشدی هی ثبؿذ ،  (یبضیدلت،اضغشاة ٍ ًگشؽ س)دس ایي پظٍّؾ ػِ ػبهل سٍاًـٌبختی

داًؾ آهَصاى ثب اضغشاة سیبضی ثبال، ًگشؽ سیبضی هٌفی ٍ تحمیمبت پیـیي ًـبى دادُ اػت وِ .هَسد ثشسػی لشاس هی گیشد

 دلت سیبضی پبییي ثِ عَس هؼٌبداسی ػولىشد ضؼیف تشی دس حل هؼبئل سیبضی ًؼجت ثِ داًؾ آهَصاى ثب اضغشاة سیبضی

، ػلن 2011، فشدیي ٍ ّوىبساى ،2009ػلن الْذائی،.)پبییي، ًگشؽ سیبضی هثجت ٍ دلت سیبضی ثبال اص خَد ًـبى هی دٌّذ

 (2011الْذائی ٍ ّوىبساى 

 اضطراب ریاضی

، چِ دس حل  یشیبدگیآهَصؽ ٍ  تی، چِ دس هَلؼ یبضیس یثب هحتَا ییبسٍیاػت وِ ثِ ٌّگبم سٍ یسٍاً یتیٍضؼ یبضیاضغشاة س

 ی، اختالل ٍ ًبثؼبهبً بدیص یهؼوَالً تَأم ثب ًگشاً تیٍضؼ يیا. ذیآ یه ذیدس افشاد پذ یبضیػٌجؾ سفتبس س بیٍ  یبضیئل سهؼب

 یه ظُیثِ عَس ٍ یبضیٍاضغشاة س یاضغشاة ثِ عَس ول. ثبؿذ یتفىش ه ؼتیا جِیٍ دس ًت یٍتٌؾ سٍاً یلی، افىبس تحو یفىش

 یٌذّبیٍ فشآ یرٌّ یاختالل دس ػبختبس ّب جبدیدّذ ٍ ثب ا ؾیبهشثَط سا ثِ رّي افضاٍ ّجَم افىبس ً یحَاع پشت ضاىیتَاًذ ه

 (1388ػلن الْذائی،)ؿَد یبضیس یّب ٍ همَلِ ّب ذُیادساوبت افشاد اص پذ فیپشداصؽ اعالػبت هَجت تحش

ٍ ثِ عَس  یغشاة ، افؼشدگاػت وِ اض تیٍالؼ يیثش ا یشٍهٌذیاًجبم گشفتِ دسثبسُ اضغشاة ٍػولىشد افشاد گَاُ ً یّب پظٍّؾ

وِ  یٌّگبه ظُیؿَد ، ثِ ٍ یگًَبگَى ه یّب تیٍ هؤثش اؿخبف دس همبثلِ ثب ٍالؼ ذیهَجت وبّؾ سفتبس هف یسٍاً یفـبسّب یول

اػت ٍ  ضُیاكَالً فشد هضغشة ، افؼشدُ ٍ ون اًگ .(1998،  1داسن)ثبؿٌذ یـتشیث یشفى یگبم ّب یخَاػتِ ؿذُ داسا فیتىبل

ثش  شایثشخَسداس اػت ؛ ص یووتش یّب تیثبؿذ اص لبثل یه ـتشیث یفىش یگبم ّب بصهٌذیوِ ً یبضیتش س ذُیچیپ  فیىبلاًجبم ت یثشا

                                                 
 
 Darke 
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 .بثذی یه بّؾو فیآى تىل یذگیچیپ ضاىیثب ه فیتىل هیاًجبم  یثشا ضؽیدادػَى ، دسجِ اًگ-شوضیؿذُ  شفتِیاػبع لبًَى پز

 (.1388ػلن الْذائی،)

ًگشؽ -3اهىبى تحمك یبدگیشی غیش هؼٌبداس ثشای فشاگیشاى -2عجیؼت داًؾ سیبضی -1 :ػَاهلی چَىّوچٌیي الصم ثِ روش اػت 

ػذم تَجِ ثِ تفبٍت -4ّبی غیش ػلوی ٍتؼلین ٍ تشثیت دس سیبضیبت ٍاػوبل فـبسّبی ًبػبصگبس ثب ظشفیت ّبی ػمالًی فشاگیشاى 

چگًَگی ًٍَع التذاس ػلوی ٍاخاللی ٍ ؿخلیتی هؼلوبى -5ّبی فشدی ٍ ػجه ّبی یبدگیشی آًْب ٍ هـبسوت ّبی هؤثش دس وبس 

ّشاع ّبی ًبؿی اص ػذم تَفیك دس اهتحبى ٍ اًتظبسّبی -6دس ایجبد سٍاثظ هتؼبدل ٍػذم اػتوبد هتمبثل دس والع دسع سیبضی 

فعالیت  بروز پدیده اضطراب ریاضی را در افراد فراهن هی آورند و احساس رضایت از، ػجت ًبثجبی ٍالذیي اص فشصًذاى 

 (.1388ػلن الْذائی،)های ریاضی را به ناخرسندی و نفرت هبدل کنند 

 نگرش ریاضی

ًگشؽ  ت،یٍ تشث نیهثالً دس حَصُ تؼل. هتفبٍت داسد یفیهَسد اػتفبدُ آى تؼبس ٌِیاػت وِ ثب تَجِ ثِ صه ییًگشؽ اص ػبصُ ّب

ثبٍس آگبّبًِ، اتخبر جْت  بی ذیداؿتي ػمب ت،یًْب، ثِ تشتاػت وِ هٌظَس اص آ یٍ وٌـ یػبعف ،یاسصؿ ،یاثؼبد ؿٌبخت شًذُیدسثشگ

 هیاًجبم  یثشا یشیفشد ًؼجت ثِ هَضَع هَسد ًظش ٍ جْت گ یٍ احؼبػ یجبًیّ ٌِیصه ،فشد یهٌف بیهثجت  یػبعف یشیگ

 (.2001سثش ٍ سثش ، )اػت ظُیسفتبس ٍ

ل یب ػذم توبیل داًؾ آهَص ًؼجت ثِ سیبضی داللت ًگشؽ ّبی داًؾ آهَص ًؼجت ثِ سیبضی یه همَلِ اص سفتبس اػت وِ ثش توبی

 :هی وٌذ ٍ اص پٌج هؤلفِ اػبػی تـىیل ؿذُ اػت

اسصؽ سیبضی دس ػبختبس -3ػَاعف داًؾ آهَص ًؼجت ثِ فؼبلیت سیبضیت -2ػَاعف داًؾ آهَص ًؼجت ثِ هفَْم سیبضی -1

ًگشؽ داًؾ آهَص -5. سیبضی ٍسصیذى ثذػت آٍسداًتظبسات؛ ًتبیجی وِ داًؾ آهَص اًتظبس داسد ثب -4اّذاف ولی داًؾ آهَص 

 (1390،بحبجی ثبث)ًؼجت ثِ هؼلن سیبضی

پظٍّؾ ّبی اًجبم ؿذُ دس صهیٌِ آهَصؽ سیبضی ًـبى دادُ اػت وِ ًگشؽ سیبضی ثِ ػٌَاى ػبهلی ثشای پیؾ ثیٌی وشدى 

دس ( 1999) 3ٍ هب( 1999) 2ًبكش .(2011،فشدیي ٍ ّوىبساى ،2011اهبًی ٍ ّوىبساى،)سفتبس سیبضی فشاگیشاى هؼشفی هی ؿَد

 يیخَاُ ا. وبسوشد اػت يیا یٍ فضًٍ یبضیوبسوشد س یثشا یٌیث ؾیپ يیثْتش یبضیوِ لزت ثشدى اص س بفتٌذیهغبلؼِ خَد دس

                                                 
 
 Nasser 
3
 Ma 
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 ضیً( 2001) 4پظٍّؾ اؿىشافت ٍ وشن. ـشفتیپ یوبسوشدّب ثش اػبع ًوشات آصهَى هشجغ ثبؿذ، خَاُ ثش اػبع ؿبخق ّب

اص  ؾیٍ وبسوشدؿبى دس آى حَصُ، ثِ هشاتت ث یشیدسگ ضاىیداًؾ آهَصاى  اسصؿوٌذ اػت، ه یثشا یَضَػوِ ه یًـبى داد، صهبً

 .ؼتٌذیلبئل ً یآى اسصؽ چٌذاً یاػت وِ ثشا یهَضَػبت

 دقت ریاضی

ٍ  یؿآهَص یّب تیهَلؼ ،یبضیس یاسائِ ؿذُ دس هحتَا ذیّب ٍ ػمب ذُیؿَد ا یاػت وِ ػجت ه یدسًٍ تیفؼبل هی یبضیدلت س

 یدس هَسد هفَْه یبسیّش چِ دسجِ َّؿ. شًذیلشاس گ یبسیاص َّؿ یدس دسجبت هتفبٍت( اهتحبى)یبضیحل هؼبئل س ،یشیبدگی

 (1387ػجبػی ػلی ووش،).بفتیخَاّذ  ؾیافضا ضیدلت ً بثذی ؾیافضا

آى هَضَع  یشداصؽ سٍدلت فشاگشفتِ ؿَد، پ یشیثب ثىبسگ بتیبضیدس س یاگش هَضَػ. اػت ثْتش یشیبدگی صهیٌِ ػبص دلت 

وبّؾ  ضیكَست احتوبل فشاهَؽ وشدى آى ً يیدس ا. ؿَد یٍ هَضَع هَسد ًظش دس رّي ثجت ه شدیگ یثلَست وبهل اًجبم ه

هبًذُ ٍ ػپغ  یدس رّي ثبل یهغلت هَسد ًظش هذت وَتبّ تآى ثىبس ًشٍد، هوىي اػ یشیاهب اگش دلت الصم دس فشاگ. بثذی یه

 (1387جبػی ػلی ووش،ػ) .ثشٍد بدیصٍد اص  یلیخ

 یٍ هغبلت آهَختِ ؿذُ ثِ عشح ٍاطُ ّب بفتِیوبّؾ  شاىیؿَد وِ دسكذ اؿتجبّبت فشاگ یهَجت ه بتیبضیس یشیبدگیدس  دلت

. دس اهش آهَصؽ دلت وٌٌذ ؼتیثب یه ضیهؼلوبى ً. بثذی یه ؾیفشد افضا یهشتجظ ثب آى هَضَع هشثَط ؿًَذ ٍ لزا داًؾ ٍ آگبّ

جلت  بصهٌذًذ،یً یـتشیوِ ثِ دلت ث یثِ هغبلت هْن ٍ هَاسد ضیسا ً شاىیفشاگ دلتد تب دس هَاسد لضٍم ؿَ یدلت  هَجت ه يیا

دلت  بتیبضیس یشیبدگیتَاًذ اص ؿبگشداًؾ اًتظبس داؿتِ ثبؿذ وِ دس  یًو ؼتیوِ خَد اص دلت الصم ثشخَسداس ً یهؼلو. وٌٌذ

ًـبى دادًذ وِ دس ثیي داًـجَیبى سؿتِ هٌْذػی، ( 2011)ػبد ٍ سادهْشػلن الْذایی، فش  .الصم سا ثىبس ثجشًذ ٍ آًشا حفظ وٌٌذ

لزا ثشسػی ایي همَلِ دس ػغَح دیگش تَكیِ .ثیي دلت سیبضی ٍ ػولىشد سیبضی فشاگیشاى ّوجؼتگی هثجت هؼٌبداسی ٍجَد داسد

 .هی ؿَد

هل ّبی اضغشاة سیبضی،دلت سیبضی ٍ ثب تَجِ ثِ آًچِ ثیبى ؿذ ػولىشد سیبضی فشاگیشاى پیؾ ثیٌی هی ؿَد وِ هتبثش اص ػب

ًگشؽ سیبضی ثبؿٌذ لزا دس ایي پظٍّؾ ًمؾ ػبهل ّبی روش ؿذُ ثش ػولىشد سیبضی فشاگیشاى دسهمغغ دٍم ساٌّوبیی هَسد 

 :لزا فشضیِ ّبی صیشدس ایي پظٍّؾ هغشح هی ؿًَذ.ثشسػی لشاس هی گیشد

 ٍجَد داؿتِ ثبؿذ آًبى ٍ اضغشاة سیبضیٌی هی ؿَد ساثغِ هٌفی ثیي ػولىشد سیبضی فشاگیشاى پیؾ ثی -1

 ٍجَد داؿتِ ثبؿذ آًبىپیؾ ثیٌی هی ؿَد ّوجؼتگی هثجت ثیي ػولىشد سیبضی فشاگیشاى ٍ ًگشؽ سیبضی  -2

                                                 
3
 Ashcraft & Kirk 
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 ٍجَد داؿتِ ثبؿذ آًبىپیؾ ثیٌی هی ؿَد ساثغِ هثجت ثیي ػولىشد سیبضی فشاگیشاى ٍ دلت سیبضی   -3

 ٍجَد داؿتِ ثبؿذ آًبىشؽ سیبضی فشاگیشاى ٍ دلت سیبضی پیؾ ثیٌی هی ؿَد ّوجؼتگی هثجت ثیي ًگ -4

 .ٍجَد داؿتِ ثبؿذ آًبىپیؾ ثیٌی هی ؿَد ساثغِ هٌفی ثیي ًگشؽ سیبضی فشاگیشاى ٍ اضغشاة سیبضی  -5

 .پیؾ ثیٌی هی ؿَد ّوجؼتگی هٌفی ثیي اضغشاة سیبضی ٍ دلت سیبضی فشاگیشاى ٍجَد داؿتِ ثبؿذ -6

 .هغشح ؿذُ ثب فؼبلیت والػی سیبضی داًؾ آهَصاى ًیض دس ایي پظٍّؾ ثشسػی هی ؿَد 3، 2، 1 الصم ثِ روش اػت فشضیبت

 

 روش تحقیق

جبهؼِ آهبسی هَسد ًظش ؿبهل ولیِ داًؾ آهَصاى دختش ػبل دٍم .سٍؽ تحمیك دس ایي پظٍّؾ ،سٍؽ هیذاًی ثَدُ اػت 

داًؾ آهَص ثِ سٍؽ ًوًَِ گیشی تلبدفی ػبدُ،  150ثب تَجِ ثِ اّذاف تحمیك، تؼذاد  .ؿْش هـْذ هی ثبؿذ 2ًبحیِ  ساٌّوبیی

 .اًتخبة ؿذُ ٍ هَسد ثشسػی لشاس گشفت

 

 اطالعات یابسار جوع آور

ایي آصهَى وِ ثشاػبع تؼت . ػٌجیذُ ؿذُ اػت  MARSػغح اضغشاة سیبضی داًؾ آهَصاى ثب آصهَى : اضغشاة سیبضی-ا

، پضؿىی ٍ 2009ػلن الْذائی،)دس صهیٌِ آهَصؽ سیبضی دس پظٍّؾ ّبی لجلی ٍ تْیِ ؿذُ اػت( 1986)5اضغشاة فشگبػي

ػَال دسثبسُ هیضاى اضغشاة داًؾ آهَصاى  32ایي آصهَى هـتول ثش .ثِ وبس سفتِ اػت( 2011،اهبًی ٍ ّوىبساى،2011ّوىبساى ، 

 .هی ثبؿذگضیٌِ ای  5ػَاالت ایي آصهَى ثش اػبع همیبع لیىشد ٍ ثِ كَست .دس هَلؼیت ّبی هختلف وبس سیبضی هی ثبؿذ

ػَال دس هَسد هیضاى دلت داًؾ آهَصاى دس   25هیضاى دلت سیبضی داًؾ آهَصاى ثش اػبع آصهًَی وِ داسای :دلت سیبضی -2

، ػلن الْذائی ٍ (2011)، اهبًی ٍ ّوىبساى(1387)ػجبػی ػلی ووش.هَلؼیت ّبی هختلف سیبضی هی ثبؿذ ػٌجیذُ ؿذُ اػت

الصم ثِ روش اػت ػَاالت ایي .ت لجلی خَد دس صهیٌِ آهَصؽ سیبضی ثِ وبس ثشدُ اًذایي آصهَى سا دس تحمیمب(2011)ّوىبساى 

 . گضیٌِ ای هی ثبؿذ 5آصهَى ثش اػبع همیبع لیىشد ٍ ثِ كَست 

  Modified Fennema-Sherman Attitude Scaleًگشؽ سیبضی داًؾ آهَصاى ثش اػبع آصهَى : ًگشؽ سیبضی-3

                                                 
5
 Ferguson 
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ػَال دس صهیٌِ ًگشؽ ًؼجت ثِ سیبضی هی ثبؿذ ٍ لبثل ثِ روش اػت وِ  47ول ثش ایي آصهَى هـت. ػٌجیذُ گشدیذُ اػت

دس تحمیمبت آهَصؽ سیبضی دس ایشاى ، ایي تؼت .گضیٌِ ای هی ثبؿذ 5ػَاالت ایي آصهَى ثش اػبع همیبع لیىشد ٍ ثِ كَست 

 .اػت ثِ وبس سفتِ  (2011)ٍ اهبًی ٍ ّوىبساى ( 2011)دس هغبلؼبت ػلن الْذائی ٍ ّوىبساى 

 .الصم ثِ روش اػت وِ ًوشات پبیبى تشم سیبضی داًؾ آهَصاى ٍ ًوشات هؼتوش آًْب ثشای تحلیل دادُ ّب جوغ آٍسی گشدیذُ اػت

 نتایج

سیبضی داًؾ  بى پبیبى تشم ٍ اضغشاةثیي ػولىشد سیبضی داًؾ آهَصاى دس اهتح هٌفیّوجؼتگی هؼٌبداس  1ثب تَجِ ثِ جذٍل 

ثِ ػجبست دیگش ثب افضایؾ اضغشاة سیبضی داًؾ آهَصاى ، ػولىشد سیبضی آى ّب وبّؾ  .دیذُ هی ؿَد 0005دس ػغح آهَصاى 

دس  لزا فشضیِ اٍل ایي پظٍّؾ. ًتبیج هـبثْی ثذػت آهذُ اػت  0005دس هَسد ًوشُ هؼتوش داًؾ آهَصاى دس ػغح  .هی یبثذ

 .ؿَد هَسد لجَل ٍالغ هی 0005ػغح 

وِ ّوجؼتگی هؼٌبداس هثجتی ثیي ػولىشد ًـبى هی دّذ  1ت ثِ سیبضی ، جذٍل ؿوبسُ آهَصاى ًؼج دس هَسد ًگشؽ داًؾ

 .ٍجَد داسد 0001ّب دس ػغح  ٍ ًگشؽ سیبضی آىآهَصاى دس اهتحبى پبیبى تشم  سیبضی داًؾ

آهَصاى ثب  ؾثِ عَس هؼٌب داسی ػولىشد ثْتشی دس سیبضی ًؼجت ثِ داًآهَصاى ثب ًگشؽ هثجت ًؼجت ثِ سیبضی  ثِ ثیبى دیگش داًؾ

لزا فشضیِ دٍم ایي  .آهَصاى ًتبیج هـبثِ هی ثبؿذ دسهَسد فؼبلیت ّبی والػی داًؾ .هٌفی ًؼجت ثِ ایي دسع داسًذًگشؽ 

 .هَسد لجَل ٍالغ گشدیذ 0001پظٍّؾ دس ػغح خغبی 

 

 ّوجؼتگی ثیي هتغیش ّبی پظٍّؾ -1جذٍل 

 

ّب  آهَصاى دس اهتحبى پبیبى تشم ٍ دلت سیبضی آى ىشد سیبضی داًؾّوجؼتگی هؼٌبداس هثجتی ثیي ػول 1ثب تَجِ ثِ جذٍل ؿوبسُ 

آهَصاى دیذُ هی  ّوچٌیي ّوجؼتگی هؼٌبداسی ثیي دلت سیبضی ٍ فؼبلیتْبی والػی سیبضی داًؾ. ٍجَد داسد 0005دس ػغح 

 .هَسد لجَل لشاس هی گیشد 0005لزا فشضیِ ػَم ایي هغبلؼِ دس ػغح  .ؿَد

ثِ  .ًـبى هی دّذ 0001دس ػغح (  =R.549)ٍ دلت سیبضی هؼٌبداسی ثیي ًگشؽ سیبضی  جؼتگی هثجتّو 1جذٍل ؿوبسُ 

ثب هثجت تش ؿذى ًگشؽ داًؾ آهَصاى ثِ سیبضی ، دلت سیبضی آًْب افضایؾ هی یبثذ ٍ داًؾ آهَصاى ثب ًگشؽ هٌفی ػجبست دیگش 

لزا فشضیِ . شؽ هثجت ثِ سیبضی داسا هی ثبؿٌذثِ سیبضی ثِ عَس هؼٌبداسی اص دلت سیبضی پبییي تشی ًؼجت ثِ فشاگیشاى ثب ًگ

 .هَسد لجَل لشاس هی گیشد0001چْبسم ایي هغبلؼِ دس ػغح 
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. ًـبى هی دّذ 0001دس ػغح (  = R -.448)ّوجؼتگی هٌفی هؼٌبداسی ثیي ًگشؽ سیبضی ٍ اضغشاة سیبضی  1جذٍل ؿوبسُ 

. آى ّب ًؼجت ثِ سیبضی ثِ عَس هؼٌبداسی وبّؾ هی یبثذثِ ػجبست دیگش ثب افضایؾ اضغشاة سیبضی داًؾ آهَصاى ًگشؽ هثجت 

 .هَسد لجَل لشاس هی گیشد 0001لزا فشضیِ پٌجن ایي هغبلؼِ دس ػغح 

 -.430.)ًـبى هی دّذ وِ ساثغِ هٌفی هؼٌبداسی ثیي اضغشاة سیبضی ٍ دلت سیبضی فشاگیشاى ٍجَد داسد 1ًتبیج جذٍل ؿوبسُ 

R =  ) دس ػغح  6ارا فشضیِ ؿوبسُ  .سیبضی داًؾ آهَصاى اص دلت سیبضی آى ّب وبػتِ هی ؿَدایي ثذیي هؼٌبػت وِ ثب افضایؾ

 .هَسد لجَل ٍالغ هی ؿَد 0001

 :بحث

ویشن )ثشای هؼشفی وشدى  حل هؼئلِ  ثِ ػٌَاى ّذف اكلی  ثشًبهِ دسػی سیبضی هغشح ؿذُ اػت   گؼتشدُ ایحشوت 

بئل سیبضی  ثِ ػٌَاى یه اػتبًذاسد دس ثؼیبسی اص اػتبًذاسد ّبی آهَصؿی تجذیل فشاگیشاى ثِ  افشاد هَفك دس حل هؼ(. 2003لی،

لزا ػَاهلی وِ ثش ػولىشد حل هؼئلِ سیبضی (. 1996 ،1989،1991، اًجوي هؼلوبى سیبضی اهشیىب)وـَس ّب  لشاس گشفتِ اػت 

وِ ثش ػولىشد حل هؼئلِ سیبضی دس ایي پظٍّؾ ػِ ػبهل هْن .داًؾ آهَصاى اثش هی گزاسد اص اّویت ٍیظُ ای ثشخَسداس اػت

 .داًؾ آهَصاى تبثیش هی گزاسد هَسد ثشسػی لشاس گشفت

دلت سیبضی ثِ ػٌَاى ػبهلی جذیذ دس پظٍّؾ ّبی آهَصؽ سیبضی هغشح گشدیذ وِ ساثغِ هؼٌبداسی ثب ػولىشد سیبضی چِ دس  

( 2011)ػولىشد سیبضی دس همبلِ ػلن الْذایی  تبثیش ایي ػبهل ثش. اهتحبًبت وتجی ٍ چِ دس فؼبلیت ّبی والػی دس ثشداؿتِ اػت

ًتبیج ایي پظٍّؾ ثب ًتبیج ثذػت آهذُ دس ایي هغبلؼِ دس ػغح سیبضیبت . دس ػغح داًـگبُ هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت

 . هی ثبؿذ ّوؼَساٌّوبیی 

ىشد سیبضی دس ایي پظٍّؾ دس هَسد ًگشؽ سیبضی ّوبًٌذ دلت سیبضی ، ساثغِ هؼٌبداسی ثیي ایي فبوتَس سٍاًـٌبختی ٍ ػول

،فشدیي ٍ 7،2009ّؼؼی ٍ السػي،6،2008هلیؼي ٍ لَیتي .)وِ ًتبیج تحمیمبت گزؿتِ دس ایي صهیٌِ سا تبییذ هی وٌذ. دیذُ ؿذ

 .(2011ّوىبساى 

دس هَسد اضغشاة سیبضی ، ّوجؼتگی هٌفی ثیي ایي فبوتَس ٍ ػولىشد سیبضی دس اهتحبًبت وتجی ٍ فؼبلیت ّبی والػی سیبضی 

،جیي ٍ 8،2006ثَلَگلَ ٍ وَوبن)دس ایي پظٍّؾ دیذُ ؿذ وِ یبفتِ ّبی تحمیمبت گزؿتِ دس ایي صهیٌِ سا تبییذ هی وٌذ

 (.2011، پضؿىی ٍ ّوىبساى،2009،ػلن الْذایی،9،2009داٍػي

                                                 
3
 Meelissen & Luyten 
3
 Hassi & Laursen 
3
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 :هغشح هی وٌٌذ هحممبى ایي پظٍّؾ ثشای استمبء ػولىشد سیبضی داًؾ آهَصاى ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذػت آهذُ، پیـٌْبدات صیش سا

ٍ  یبضیس یّب تیدس افشاد، لزت ثخؾ ػبختي فؼبل یبضیس ٌبىیاعو تیتمَ بت،یبضیًگشؽ هثجت ًؼجت ثِ س جبدیا تالؽ ثشای•

 یػلَم ثـش شیدس جبهؼِ ٍ ػب یبضیثب هٌبفغ ٍ وبسثشد ػلَم س شاىیفشاگ یآؿٌب ػبص

وؼت تجبسة  یثشا یبضیوت داًؾ آهَصاى دس والع سهـبس افضایؾ هثجت، یًگشؽ ّب ؾیافضا یهؤثش ثشا یّب َُیاص ؿ یىی•

ثِ حل  ییوِ ثِ تٌْب یؿَد، داًؾ آهَص صهبً یػجت ه یبضیس تیٍجَد تجبسة هثجت دس فؼبل. اػت بتیبضیدس س ٌذیخَؿب

 .ذیوؼت ًوب یبضیپشداختي ثِ هؼبئل س یثشا یـتشیث ؽضیتجبسة هثجت، اًگ يیا یپشداصد، ثب تذاػ یه یبضیهؼبئل س

داسد ٍ لزا ًگشؽ ّب،  بىآً یآهَصؿ َُیؿ یشیدس ؿىل گ یا ظُیًمؾ ٍ یبضیس غیٍ تذس یبضیهؼلوبى ًؼجت ثِ س یًگشؽ ّب•

لزا ثبیذ دس تمَیت ًگشؽ هؼلوبى ًؼجت ثِ سیبضی تالؽ وبفی . دّذ یلشاس ه شیتحت تأث ضیٍ ػولىشد داًؾ آهَصاى سا ً التیتوب

 .سا هجزٍل داؿت

هؼلظ  یٍ تالؽ ثشا یبضیس یّب تیهمَلِ اضغشاة ، دس ػشكِ فؼبل ظُیثِ ٍ ،یسٍاً یّبٍ فـبس یجبًیّ یّب ذُؿٌبخت پذی•

 .یػلو یحبلت ّب ثِ ووه ساّىبس ّب يیؿذى ثش ا

 .يیهؼلوبى ٍ ٍالذ یاص ػَ ظُیدس اثؼبد گًَبگَى، ثِ ٍ یفشد یثب تفبٍت ّب تَجِ ٍ ثشخَسد ػلوی•

 یبضیدس س (خَد اسصؿوٌذی)ٍ ووجَد ػضت ًفغ یبضیس یّب تیًجبم فؼبلا یثشا بتیبضیفمذاى یب تشدیذ دس تَاًبیی وبفی دس س•

لزا افضایؾ ػضت ًفغ داًؾ آهَصاى ٍ استمب اػتوبد ثِ ًفؾ آًْب دس اًجبم وبس سیبضی .خَاّذ ؿذ یبضیاضغشاة س تیهَجت تمَ

 .ػجت وبّؾ اضغشاة سیبضی آًْب هی ؿَد

 ی،شیبدگی یػذم سغجت ثشا َاى ثِ هَاسدی هبًٌذ ،اضغشاة سیبضی ثبال،اص جولِ ػَاهل ثی دلتی فشاگیشاى دس دسع سیبضی هی ت •

ػذم تَجِ ثِ ؿجبّت ٍ تفبٍت  ی،وبف يیًذاؿتي توش ،بتیبضیػذم تَجِ ثِ هٌغك س ،شاىیفشاگ یثشا یبضیهغبلت س تیػذم جزاث

لت سیبضی داًؾ آهَصاى  سا اص سیبضی اؿبسُ ًوَد وِ هؼلوبى سیبضی ثبیذ  هَاًغ هَجَد ثش ػش افضایؾ د هَجَد دس هغبلت یّب

 . ثیي ثجشًذ تب یبدگیشی هؼٌبداس سیبضی ثشای داًؾ آهَصاى اتفبق ثیبفتذ

ّوچٌیي .دس هَسد هحذٍدیت ّبی ایي تحمیك هی تَاى ثِ ػذم ّوىبسی هذاسع ثشای جوغ آٍسی ًوًَِ ثیـتش اؿبسُ وشد

وبس آهذی سیبضی ٍ َّؽ ّیجبًی سیبضی ، ّوجؼتگی ػولىشد سیبضی ّوچَى خَد  ػبهل ّبی هَثش ثشپیـٌْبد هی ؿَد دیگش 

 .آًْب ثب هتغیش ّبی دلت، اضغشاة ٍ ًگشؽ سیبضی هَسد هغبلؼِ لشاس گیشد

 

                                                                                                                                                         
3
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 هؼئلِ حل ػولىشد ثش یبضیس اضغشاة ٍ یبضیس ،ًگشؽ یبضیس ،دلت فؼبل حبفظِ یثخـ اثش یثشسػ(.1390)حبجی ثبثب هشین 

پبیبى ًبهِ .ثلَم ؿذُ اكالح یثٌذ عجمِ اػبع ثش هـْذ 2 ِیًبح یّب شػتبىیثد یبضیس ػَم دختش آهَصاى داًؾ یبضیس

 .وبسؿٌبػی اسؿذ داًـگبُ فشدٍػی هـْذ

ثش  FD/FIثشسػی اثش ثخـی دلت ٍ اضغشاة سیبضی داًـجَیبى ثب ػجه ّبی هتفبٍت (. 1387)ػجبػی ػلی ووش، هٌیشُ 
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 ّوجؼتگی ثیي هتغیش ّبی پظٍّؾ -1جذٍل 

اضطراب 

 ریاضی

نگرش 

 ریاضی

دقت 

 ریاضی

  نوره هستور نوره پایاى ترم

 نوره هستور 1    

 نوره پایاى ترم **978. 1   

 دقت ریاضی *231. *205. 1  

 نگرش ریاضی **369. **348. **549. 1 

 اضطراب ریاضی *208.- *200.- **430.- **448.- 1

 .هعنادار هی باشد. 000هوبستگی در سطح *

 .هعنادار هی باشد. 000هوستگی در سطح **

 


