
 

 

 

 

 آموزشی مدیریت تحقیقات پژوهشی - علمی فصلنامه

 (99 پیاپی( 6931 پاییز ،اول شماره نهم، سال
 

آموزش های در سایه براضطراب ریاضی دانش آموزان  واکاوی نقش

 دبیرستانی

 6زهره شکیبایی

 چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش های در سایه بر اضطراب ریاضی دانش آموزان دبیرستانهای 

یه ی دانش جامعه ی آماری این پژوهش را کلشهرستان تنکابن انجام گرفته است. نوع پژوهش توصیفی بود. 
نفر و برای  932با توجه به تعداد جامعه در جدول مورگان تعداد . آموزان مقطع دبیرستان تشکیل دادند

نفر با روش  522اطمینان از معرف بودن نمونه برای جامعه و تناسب آن با گروههای مختلف جامعه تعداد 
وهش حاضر برای جمع آوری داده ها از طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژ -نمونه گیری تصادفی

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد پرسشنامه های ا ضطراب ریاضی و آموزش های در سایه استفاده گردید. 
اثر اصلی آموزش در سایه معنادار است؛ بدین معنا افرادی که از آموزش در سایه استفاده کرده اند، که 

همچنین.نتایج دیگر پژوهش نشان داد که بین اضطراب ریاضی  اضطراب ریاضی کمتری را تجربه کرده اند.
دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد و دختران بیشتر از پسران اضطراب ریاضی دارند. ولی تفاوت 

 به توان می لذا معناداری میان اضطراب ریاضی دانش اموزان با رشته های تحصیلی متفاوت مشاهده نشد.
 .باشد موثر آموزان دانش ریاضی اضطراب کاهش بر تواند می سایه در آموزش هک رسید نتیجه این

 ی ،دانش آموزان دبیرستانیآموزش های در سایه، اضطراب ریاض کلید واژه ها:
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 مقدمه
آن چه در ارتباط با فرایند یادگیری از اهمیت اساسی برخوردار است فراهم آوردن شرایط یادگیرنده و 

ونه ای است که بهترین دستاوردها حاصل آید. این مهم اگرچه ایده آل اما ضروری موقعیت یادگیری به گ
است. در این باره یکی از مواردی که ضرورت آن روشن است پرداختن به دروس پایه ای همچون ریاضیات 
است. باید اذعان داشت که اهمیت و نقش پایه ای ریاضیات در تاریخ اندیشه توسط علوم و حتی سیر 

ت صنعتی و فنی غیرقابل انکار است. در واقع ریاضیات یکی از مهارت های فردی بسیار اساسی در تحوال
(. در فرآیند یادگیری، یکی از موضوعات 2262تداوم زندگی روزمره در جوامع مدرن است)اردن و اکگیو، 

این بین دروس بسیار مهم ایجاد شرایط مناسب یادگیری و همچنین موقعیت و وضعیت یادگیرنده است. در 
مختلف نیز نقش مهمی ایفا می کنند. نوع درس، محتوا، کاربرد، جذابیت و حتی معلم بر فرآیندی یادگیری 

 چون هم ای پایه به دروس پرداختن است روشن آن ضرورت که مواردی از یکی باره این تأثیر می گذارد. در
ت ویژه ای برخوردار است حاالت روحی، است. عالوه بر این نکته ای که توجه به آن از اهمی ریاضیات

 مثبت عوامل و ریاضیات تحصیل روند تواند می که عواملی از عاطفی و هیجانی یادگیرندگان می باشد. یکی
 برای مشکلی به عنوان ریاضی اضطراب است امروزه 1ریاضی اضطراب کند مواجه اشکال با را آن با مرتبط

ته های پژوهش ها نشان دادند که اضطراب به ریاضی سازه ای است. یاف مطرح آموزان دانش از بسیاری
مشمل بر چند بعد شامل نگرش از درگیر شدن در تکلیف ریاضی، باورهای فرد در مورد اهمیت ریاضی و 
میزان ترس از رویارویی با موقعیت هایی است که مستلزم بکارگیری ریاضی اند. اضطراب ریاضی دانش 

بر موفقیت آنها، عالیقشان و انتخاب شغل آنها تأثیرگذار است، بخضوص  آموزان نسبت به درس ریاضی
برخی از دانش آموزان به دلیل رفتار منفی والدین و معلمانشان و تجربیات منفی در کالس درس دارای 

(. برخی از محققین اضطراب ریاضی را احساس 6932نگرش منفی نسبت به درس ریاضی هستند)امانی، 
با اعدا و حل مسائل ریاضی در تحصیل با زندگی روزمره ایجاد مزاحمت می کند تعریف می تنشی که در کار 

کنند و بر این اعتقاد هستند که این پدیده ربطی به سن، نژاد یا جنس ندارد و می تواند در خانه، کالس درس 
نگرش نسبت به (. اضطراب ریاضی می تواند نوعی 2223و یا دیگر موقعیت های اجتماعی بروز کند)سوسا، 

تحقیقات نشان می دهد دانش آموزانی  (.2262ریاضی و تا حدود زیادی یک امر درونی نیز به حساب آید)آرم، 
که از اضطراب ریاضی رنج می برند، عوامل انگیزشی و عاطفی شناخته شده ای دارند که می توان از آنها به 

(. از آنجا که اضطراب 2223)جین و داوسون، عنوان عوامل پیش بینی کننده اضطراب ریاضی استفاده کرد
ریاضی از جمله ویژگی های فردی تأثیرگذار در امر یادگیری می باشد. این امر ایجاب می کند که این مؤلفه 
فردی مذکور در آموزش و یادگیری ریاضی مورد توجه قرار گیرد. باید بیان داشت که اضطراب و فشار روانی 
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و یادگیری ریاضی را در مدرسه و حتی دانشگاه به خود اختصاص داده است. جایگاه ویژه ای در آموزش 
 -اضطراب ریاضی در واقع، وضعیتی روانی است که به هنگام رویارویی با محتوای ریاضی، موقعیت یاددهی

یادگیری، حل مسأله و امتحان در افراد پدید می آید. این وضعیت معموال توأم با نگرانی زیاد، اختالل و 
(. اضطراب نیروی عقالنی را به 2266بسامانی فکری، افکار تحمیلی و تنش روانی می باشد)علم الهدی، نا

 (. 2223تحلیل می برد و موجب می شود که هر نوع عملکرد تحصیلی فرد مختل گردد سانتراک)
وزه مورد به عبارت دیگر، اضطراب ریاضی به عنوان یکی از عوامل مهم بازدارنده یادگیری ریاضیات، امر

توجه بسیاری از روان شناسان آموزشی و شناختی قرار گرفته است. عالوه بر این که عوامل متعددی در بروز 
این پدیده نقش دارند، اضطراب ریاضی خود نیز می تواند بر دیگر سازه های انگیزشی، روان شناختی و 

عامل های عاطفی مهم در امر آموزش  (. در واقع اضطراب از6932آموزشی تأثیر بگذارد)نوری و همکاران، 
است که برای بسیاری از دانش آموزان ریاضی مبهم و پیچیده است. بنابراین بسیاری از دانش آموزان هنگام 
تحلیل های ریاضی یا هنگام ورود به کالس ریاضی کمی اضطراب دارند.نگرش منفی نسبت به ریاضی و 

هنی به افکار نامربوط تنش روانی، ناآرامی، دلهره و واکنش اضطراب ریاضی اغلب با نگرانی و اشتغاالت ذ
های نامطلوب فیزیولوژیکی همراه است که در نهایت جریان تفکر فرد را با اختالل روبرو می سازد. بر همین 
اساس می توان به تاثیر برجسته اضطراب ریاضی، چند بعدی بودن و پیامدهای منفی آن در حوزه هایی 

(.اضطراب 2262ریاضی، عملکرد در ریاضی و کارآمدی در ریاضی اشاره کرد)آرم،  همچون پیشرفت در
ریاضی از عوامل متفاوتی از جمله مدرسه، آموزش، معلم، خانواده و والدین، کتب درسی و... ناشی می 

 (.6933شود)عفری و همکاران، 
وجوان فرآیند رشد شناختی، با این وجود می توان گفت خانواده نخستین واحد اجتماعی است که کودک و ن

کنند و در آن روش فرزندپروری بر چگونگی رشد و تکوین  اجتماعی، عاطفی و روانی خود را تجربه می
خانواده یکی از مهمترین و اساسی ترین سازمان هایی است شخصیت کودکان و نوجوانان تاثیر بسزایی دارد.

دک نخستین چشم انداز را از جهان پیرامون خود به که به رشد کودک یاری می دهد، در خانواده است که کو
دست می آورد و احساس وجود می کند همچنین در خانواده است که به آداب و رسوم ملی، مراسم دینی، 
وظایف فردی وحدود اختیارات و مسئولیت ها پی می برد، در واقع روابط صمیمانه اعضاء خانواده است که در 

خانواده جایگاه مهمی را در چارچوب جوان تاثیر می کند. به عبارت دیگر، تکوین رشد شخصیت کودک و نو
نهادهای جامعه دارد و تنها نهادی است که وظیفه دگرگون کردن ارگانیزم زیستی و تبدیل آن به موجود 

های  ریزی الگوهای تربیتی و رفتاری خود و اجرای نقش انسانی را بر عهده دارد. خانواده از طریق پایه
های اجتماعی کردن به درجات مختلف، شیوه تربیتی والدین  ماعی گوناگون و در یک جمله از طریق شیوهاجت

(. در تأیید نقش 6932)پارسا،  پیامدهای مهمی برای سازگاری روانی ـ اجتماعی نوجوانان به همراه دارد
 چگونگی از شی نا ممتاز و قلمست فرد که یٴتربیتی والدین عنوان می کند که ناتوانی در ادراک خود به گونه
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 و آداب با که هستند فرزند تربیت استاندارد الگوهای واقع، در فرزندپروری سبک. است خانوادگی روابطٴ شبکه
یگر والدین دانش آموزان با د عبارت به. شود می مشخص فرزندان رفتارهای به والدین معین های پاسخ

متفاوتی در منزل برای فرزندان خود انتخاب می کنند و  سبک های فرزندپروری متفاوت روش های تربیتی
برای آموزش فرزندانشان دیدگاههای متفاوتی دارند. برخی از آنها تنها آموزش های رسمی را برای فرزندان 
کافی می دانند برخی دیگر عالوه بر آموزش رسمی از آموزش های در سایه نیز برای آموزش فرزندانشان 

پس از کمی استراحت یا  ین دلیل است که بسیاری از دانش آموزان بعد از پایان مدرسهبه ابهره می برند. 
بدون هیچ استراحتی از مدرسه های خود راهی انواع مختلفی از کالس های تدریس خصوصی تکمیلی می 
شوند. بعضی از آنها حتی محیط مدرسه شان را ترک نمی کنند. بلکه تدریس خصوصی تکمیلی را در همان 

رسه و شاید در همان کالس و از سوی همان معلمان دریافت می کنند. بسیاری از آنها تدریس خصوصی مد
را در روزهای آخر هفته، در طول تعطیالت و تعطیالت رسمی دریافت می کنند. در دهه های اخیر، تدریس 

مراکزی که  خصوصی آنچنان رشد کرده که به صورت شرکت ها و مؤسسه های بزرگ تجاری در آمده است.
هزاران نفر را به کار گرفته، پول های بسیار کالنی را به خود اختصاص داده و مستلزم صرف زمان بسیار 
زیادی هم از جانب معلمان و هم دانش آموزان است. با این وجود، تعداد کمی از برنامه ریزان و سیاست 

طور کلی، آثار تدریس خصوصی بر نظام گذاران در مورد تدریس خصوصی تکمیلی اطالعات کافی دارند و به 
مفهوم (.6933های آموزشی و بر تغییرات اجتماعی نا چیز انگاشته شده و به خوبی درک نشده است)بری، 

آموزش های خصوصی یک پدیده مهم در بخش هایی از آسیای شرقی شامل ژاپن ، هنگ کنگ ، کره 
واحی دیگر آسیا و در آفریقا، اروپا و آمریکای شمالی جنوبی و تایوان شده است. اخیراً به طرز چشمگیری در ن

رشد یافته است. فاکتورهای متضمن رشد تدریس خصوصی تغییر می کند ولی در همه زمینه ها مفاهیم عمده 
درباره یادگیری معیشت را دارا است. خانواده ها با منابع کافی قادرند تا هم مبالغ باالتری و هم کیفیت های 

وصی را تأمین کند.سپس در مدرسه بهتر عمل می کنند و در یک دوره طوالنی زندگی بهتر تدریس خص
درآمدهای زندگی شان را بهبود می بخشند. در عوض، بچه هایی از خانواده های با درآمد پایین که چنین 

ایین تر مزایایی را دریافت نمی کنند ممکن است نتوانند با همتاهایشان در یک سطح بمانند و شاید در سنی پ
 (. 2221مدرسه را ترک کنند )بری، 

سال برای  65و  62دانش آموز در سراسر جهان در سن بین  5نفر از هر  4( ، 2225بر طبق گفته )یونسکو
تحصیل در دبیرستان ثبت نام می کنند. بر طبق افزایش تقاضا برای آموزش، ثبت نام ها بین سال های 

یلیون افزایش یافته است. درخواست برای تحصیل، اکثر کشورها را م 432میلیون به  926از  2222و  6332
به سوی ایجاد آموزش اجباری در دبیرستان کشانده است. و این امر تقاضا برای استفاده از آموزش در سایه را 

( دریافته است که آموزش در سایه در تمام 6333باال برده است. علی رغم تفاوت ها در سطح ملی، بری )
از اشکال گوناگون تدریس خصوصی غیر رسمی گرفته تا درس های رسمی متغیر است. بری بیان  کشورها



 55 آموزش های در سایه براضطراب ریاضی دانش آموزان دبیرستانی واکاوی نقش

 

می دارد که استفاده از آموزش در سایه در حال رشد بوده، گرچه مدارک اندکی دال بر اثرات ملی آموزش در 
تحلیل در سطح  سایه در نتایج کاری دانش آموزان رویت کننده است. با توجه به یافته های بری از طریق

( تغییرات ملی را در 2226( ، بکر و همکاران وی )6335) 6ملی در باب تدریس خصوصی در داده های تیمس
استفاده از تدریس خصوصی بیان کرده اند. با توجه به یک نمونه بین المللی از دانش آموزان کالس هشتم، 

اربردهای متفاوتی از این نوع آموزش تمام کشورها در تدریس خصوصی درس ریاضیات دخیل هستند اما ک
درصد  22می برند. از میان چهل و یک کشوری که به عنوان نمونه انتخاب شده اند، یازده مورد کمتر از 

درصد و  12و  46درصد مشارکت داشته اند و یازده مورد بین  42و  26مشارکت داشته اند و سیزده مورد بین 
درصد مشارکت داشته است.  32کرده اند. و کشور کلمبیا بیش از  درصد مشارکت 32و  16چهار مورد بین 

هنگامی که بخش اعظم دانش آموزان مبلغی را برای کالس های خارج از مدرسه پرداخت کرده اند، پیام 
رسایی مبنی بر این امر ارائه شد که، سیستم آموزش ملی ناقص بوده و رقابت میان دانش آموزان به طور 

ال رشد است و رفتن به کالس های خارج از مدرسه تنها راه موفقیت دانش آموزان است فزاینده ای در ح
 (. 2223)سوت گیت، 

تدریس خصوصی علیرغم گسترش بی رویه و پیامدهایش برای فراگیران، متأسفانه تاکنون مورد توجه 
ی از آنان می توانند در محققان و برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار نگرفته است و با وجود این تعداد کمتر

مورد وضعیت تدریس خصوصی به اطالعات الزم دست یابند. تدریس خصوصی برای نظام های آموزشی و 
تحوالت اجتماعی، کم اهمیت تلقی می شود. به این دلیل که نظام آموزش رسمی برای بازرسی و نظارت 

های آموزشی در مدارس دولتی اطالعات آسان تر است، زیرا بیشترین اطالعات در مورد بودجه ها و فرایند
عمومی است و مقامات آموزش و پرورش معموالً اصرار دارند که مدارس حداقل اطالعاتی در مورد ثبت نام، 
حجم کالس، برنامه درسی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گزارش دهند تدریس خصوصی فراتر از 

است معلمان خصوصی راغب نیستند وجوهات دسترسی نظام های جمع آوری اطالعات از سوی دولت ه
دریافتی خود را اعالم کنند و خانواده ها ممکن است اکراه داشته باشند در مورد تدریس خصوصی، هزینه 

یادگیری آن هم در  -های پرداختی شان را در اختیار دیگران قرار دهند. به همین دلیل فعالیت های یاددهی
مقامات مورد بازرسی و تفحص قرار نمی گیرد و نیز به پیامدهای آن و از سوی  حیطه نظارت دولتی نیست

توجه نمی شود. محققان هم قدرت کسب اطالعات را در مورد این گونه فعالیت ها را که در پشت درهای 
(. با این وجود به نظر می رسد که آموزش های در سایه هم در جای 6333بسته اتفاق می افتد، ندارند )بری، 

د آموزش های رسمی با اضطراب ریاضی دانش آموزان رابطه داشته باشد. بنابراین می توان به خود مانن
 بررسی ارتباط آموزش های در سایه با اضطراب ریاضی پرداخت

                                                      
1- Timss 
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در مجموع نقش متغیر آموزش های در سایه بر اضطراب ریاضی دانش آموزان، برجسته نشدن ارتباط ابعاد 
ریاضی، جایگاه برجسته ریاضیات در مواد درسی مدارس و اهمیت آن در آموزش های در سایه با اضطراب 

موفقیت تحصیلی دانش آموزان، افزایش اطالعات در مورد اضطراب ریاضی و استفاده از نتایج این پژوهش 
به عنوان کلبدی برای چالش ها در عرصه های آموزشی و ایجاد برنامه های آموزشی و کمک کننده به این 

ن از ضرورت های مهم این مطالعه است. بنا براین با توجه به مطالب فوق مسئله ی اصلی این دانش آموزا
است که بفهمیم آیا آموزش های در سایه بر اضطراب ریاضی تأثیر می گذارد یا خیر و در صورت تأثیر میزان 

ن متغیر و جهت تأثیر چگونه است؟ هرچند پژوهش های بسیاری در عرصه ی آموزش و پرورش و همچنی
های اصلی این تحقیق)آموزش در سایه و اضطراب ریاضی( انجام گرفته است اما خالء انجام پژوهشی در 

 زمینه ی تأثیر آموزش در سایه و بر اضطراب ریاضی محسوس است.

 روش
روش تحقیق این پژوهش، از نوع توصیفی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانش آموزان 

نمونه گیری در این پژوهش، به تشکیل دادند.  32-39در سال تحصیلی  مازندران یرستان استانمقطع دب
این طریق که از میان تمام دانش آموزان دبیرستان های موجود  از تصادفی انجام گرفت. -صورت طبقه ای

های مختلف در استان مازندرانتعداد دانش آموزان دختر و پسر و همچنین تعداد دانش آموزان در رشته 
تحصیلی)تجربی، ریاضی، علوم انسانی، فنی و حرفه ای و کاردانش( مشخص می شود و به تناسب تعداد آنان 

به  نفر 932در جامعه به همان تعداد در نمونه مشخص شد. با توجه به تعداد جامعه در جدول مورگان تعداد 
نه برای جامعه و تناسب آن با گروههای عنوان نمونه انتخاب می شوند. برای اطمینان از معرف بودن نمو

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از  522مختلف جامعه تعداد 
 ابزارهای زیر استفاده می شود:

 5سؤالی طراحی شد. الگویپاسخدهیبهپرسش هاازمقیاس  67پرسشنامه ای :پرسشنامه آموزش در سایه
عیت می کرد.. این پرسشنامه به سنجش میزان مؤلفه آموزش در سایه در دانش آموزان درجهایلیکرت تب

در رابطه با روایی محتوایی و صوری؛ پس از طراحی  پرداخته است برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامه
تأیید این پرسشنامه با توجه به نظرات متخصصان و اساتید صاحبنظر روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه 

شد. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد این ضریب برای این متغیربرابر با 
 می باشد.  72/2

( این مقیاس را در نمونه ای از دانش آموزان 6936شکرانی ) (:MARSپرسشنامه اضطراب ریاضی )
یک طیف چهار درجه ای )کامال مخالف  سؤالی است که 63ارزیابی کرده است. این مقیاس یک مجموعه ی 

( MTAتا کامال موافق( را شامل می شود. مقیاس اضطراب ریاضی دارای دو عامل اضطراب امتحان ریاضی )
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( است. برای سنجش پایاییاین مقیاس از دو روش بازآزمایی و همسانی MNAو اضطراب ماهیت ریاضی )
مبستگی بین نمرات آزمودنی ها )دانش آموزان راهنمایی( درونی )آلفای کرونباخ( استفاده می شود. ضریب ه

بدست آمده است. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای کل آزمودنی ها  33/2در دو نوبت آزمون و آزمون مجدد 
ضریب همبستگی این آزمون با  MARS(. به منظور ارزیابی روایی 6936بدست آمده است)شکرانی،  32/2

(. برای تجزیه و 6971است )سرمدو همکاران،  54/2ه است که برابر با مقیاس اضطراب کتل بدست آمد
 مستقل استفاده شد. Tتحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون 

 یافته ها
 : توزیع فراوانی جنسیت1جدول 

 درصد فراوانی جنسیت

 4/46 227 پسر 
 1/53 239 دختر 

 622 522 مجموع 

 1/53نفر ) 239درصد( پسر و  4/46نفر ) 227نفر،  522نمونه نشان می دهد از حجم  6نتایج جدول 
 درصد( دختر هستند. 

 تحصیلی رشته براساس نمونه حجم :فراوانی7جدول

 درصد فراوانی رشته

 4/47 297 ریاضی فیزیک 
 3/23 643 تجربی
 1/64 79 انسانی

 2/3 46 عمومی 

 622 522 مجموع 

 

نفر  643درصد( رشته ریاضی و  4/47نفر ) 297نفر حجم نمونه  522نشان می دهد که از  2نتایج جدول 
 درصد( رشته عمومی هستند.  2/3نفر ) 46درصد( رشته انسانی و  1/64نفر ) 79درصد( رشته تجربی و  3/23)

 : فراوانی شرکت افراد در کالس های آموزش در سایه 3جدول 

 درصد فراوانی آموزش

 53 235 شرکت کرده اند
 46 225 ده اندشرکت نکر

 622 522 مجموع 
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درصد( در آموزش خصوصی شرکت  53نفر ) 235نفر حجم نمونه  522نشان می دهد که از 9نتایج جدول 
 درصد( در آموزش خصوصی شرکت نکرده اند.  46نفر ) 225و  کرده اند

 دبیرستان اضطراب ریاضی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع: میانگین و انحراف استاندارد 4جدول 

 عدم شرکت شرکت متغیر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 12/7 64/22 27/3 33/21 آموزش در سایه

میانگین و انحراف استاندارد دانش آموزانی که در آموزش های در سایه شرکت کرده اند و نکرده  4جدول 
 استفاده شده است. tد دو گروه از آزمونرا نشان میدهد که برای بررسی وجود تفاوت در عملکر اند

مستقل برای مقایسه معناداری اضطراب ریاضی در دانش آموزانی که در آموزش  t: نتیجه آزمون 5جدول 

 در سایه شرکت کرده اند و نکرده اند

 سطح معناداری t df متغیر

 226/2 433 32/9 اضطراب ریاضی

 <26Pمستقل بین دوگروه تفاوت معناداری ) tیج آزمون شود که در نتامشاهده می 7با توجه به جدول 

 ( وجود دارد.0/0
 اضطراب ریاضی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان: میانگین و انحراف استاندارد 6جدول 

 پسر دختر متغیر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 12/3 42/25 53/3 66/23 اضطراب ریاضی

میانگین و انحراف استاندارد عملکرد دختران و پسران را نشان میدهد که برای بررسی وجود  1جدول 
 استفاده شده است. tتفاوت در عملکرد دو گروه از آزمون

مستقل برای مقایسه معناداری اضطراب ریاضی در دانش آموزان دختر و پسر  t: نتیجه آزمون 2جدول 

 مقطع دبیرستان

 ریسطح معنادا t df متغیر

 226/2 433 25/4 اضطراب ریاضی

 <26Pمستقل بین دوگروه تفاوت معناداری ) tشود که در نتایج آزمون مشاهده می 7با توجه به جدول 

 ( وجود دارد.0/0
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 به تفکیک رشته تحصیلی اضطراب ریاضی در دانش آموزان: میانگین و انحراف استاندارد 8جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 رشته تحصیلی

 33/3 32/24 عمومی
 37/3 22/23 انسانی
 33/7 94/27 تجربی
 41/7 75/27 ریاضی

 
: نتیجه تحلیل واریانس یک راهه برای آزمون اضطراب ریاضی بین گروه های مورد مطالعه به 8جدول 

 تفکیک رشته تحصیلی

 F Sig میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات متغبر

 672/2 13/6 94/653 9 24/473 بین گروهی تغیرات

 77/34 439 36/47225 تغیرات درون گروهی

 
 = 13/6؛ P>25/2مشاهده میشود که بین گروه های مورد مطالعه در اضطراب ریاضی  3با توجه به جدول 

 تفاوت معنادار وجود ندارد F(9و  439)

 نتیجه گیری
طراب ریاضی دانش آموزان مؤثر می باشد. این یافته با نتایج مشاهده گردید که آموزش های در سایه بر اض

( و 2223(، پنی سی)2227(، راناک)6334(، تامپسون)2223(، گارستن و همکاران)6936یافته های موسوی)
ریاضی، مانع از یادگیری آن می  اضطراب می توان گفت کهدر تبیین این یافته  ( همسو می باشد.2222نازال)

انی که از نظر اعتماد به نفس در سطح پایینی هستند، انگیزه الزم را برای تالش در یادگیری شود. دانش آموز
ریاضی ندارند. از طرف دیگر، عواملی که موجب اضطراب ریاضی در دانش آموزان می شود، متعددند. از جمله 

این گونه به نظر می (. بنابراین 6933)عفری و همکاران،  مدرسه، معلم و امتحانات اصلی مدرسه می باشند
رسد که آموزش های در سایه به دلیل نداشتن جو رسمی، برگزار شدن در مکانی غیر از محیط مدرسه، 
نداشتن نقش تعیین کننده نتایج این آموزش ها در ارتقای تحصیلی دانش اموزان و نداشتن امتحانات اصلی بر 

چنین نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک مکاهش میزان اضطراب ریاضی دانش آموزان موثر می باشد. ه
های فرزندپروری سهل گیر و مستبد با اضطراب ریاضی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 

اضطراب ریاضی دختران بیشتر از پسران می باشد. این یافته با یافته .همچنین نتایج تحقیق نشان داد که
( و هاید و 6374(، فنما)6932(، حسینی لرگانی و سیف)2221(، لندری)6932های احمدی و احمدی)

( همسو می باشد. همچنین این نتیجه بدست آمده که تفاوت معناداری میان اضطراب ریاضی 6332همکاران)
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(، 6332دانش آموزان با رشته های تحصیلی متفاوت وجود ندارد. این یافته با نتایج پژوهش های مک کوی)
 ( همخوانی دارد.6932مدی)( و احمدی و اح6334کلب)

از تطبیق نتایج پژوهش حاضر، با نتایج پژوهش های دیگر می توان گفت: نتایج تحقیقات پیشین که به 
اشاره شده، تأیید آن است که آموزش  موضوع این پژوهش نزدیک بوده و به بخشی از آنها در پیشینه پژوهش

. آموزش های در سایه به کاهش اضطراب ریاضی های در سایه بر اضطراب ریاضی دانش آموزان مؤثر است
کمک می کند و نه تنها مورد قبول دانش آموزان ضعیف است بلکه برای کلیه دانش آموزان کاربردی 

(. گروهی که تدریس خصوصی رادریافت کرده اند نمره باالتری را از دانش 2227است)دیندیال و یسوندیال، 
. آموزش در سایه به ( 62223)ابو ناصر، داشته اند دریافت می دارند آموزانی که تنها در روش سنتی مشارکت

عنوان ساعات کالسی خصوصی به دانش آموزان در غلبه بر برنامه درسی و فرآوری شغلی ساختاری در دوران 
(. خانواده هایی که از آموزش در سایه 2262نوجوانی و در خارج از کالس درسی کمک می کند)بری، )

نند از تئوری توسعه اجتماعی برای تعیین تغییرات سطح خانوادگی و اثرات این آموزش ها بر استفاده می ک
کاهش استرش شغلی فرزندانشان بهره می گیرند. در تبیین یافته های پژوهش حاضر می توان گفت که 

ه اغلب، اضطراب ریاضی را بصورت ناراحتی عمومی که یک فرد هنگام خواندن و حل مسائل ریاضی تجرب
(، اضطراب ریاضی در کالس های آمریکایی یک 2221(. از نظر فاول )2222می کند)ریچاردسون و سویین، 

مسأله رایج است. بسیاری از مردم در فرهنگ آمریکایی، تصور می کنند که انسان ها بصورت مادرزادی یا به 
ائه معلم، بدون توجه به سطح طور اکتسابی دارای استعداد ریاضیات هستند. شکاف در علم و دانش و سبک ار

یادگیری و شرایط خانوادگی دانش آموزان از جمله علل اصلی بروز اضطراب ریاضی است. چندین محقق راه 
، 2225حل های خوش بینانه ای برای کاهش اضطراب در سطح دبیرستان و دانشگاه بیان کرده اند)السوپ، 

الیت های ناشی از تجارب یادگیری دانش آموزان و (فع2229و تون سند و ویلتون،  2224لیونگ و کوهن، 
تدریس خصوصی علیرغم گسترش بی رویه و تعامل مثبت با والدین، اضطراب ریاضی را کاهش داده است. 

پیامدهایش برای فراگیران، متأسفانه تاکنون مورد توجه محققان و برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار نگرفته 
کمتری از آنان می توانند در مورد وضعیت تدریس خصوصی به اطالعات الزم است و با وجود این تعداد 

(. تدریس خصوصی می تواند به عنوان یک سازو کار تلقی شود که از طریق آن 6333دست یابند. )بری، 
دانش آموزان یادگیری شان را افزایش می دهند و همین افزایش یادگیری می تواند به کاهش استرس و 

کمک کند تا بتوانند سرمایه معنوی بیشتری کسب می کنند. بدین ترتیب آنها نه تنها به نفع اضطراب آنها 

 . خود عمل می کنند، بلکه به جوامع باالتری که بدان تعلق دارند هم بهره می رسانند. 

                                                      
1-Abu-Naser 
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 منابع
رابطه میان اضطراب ریاضی و سبک های یادگیری دانش  (.6932احمدی، سعید و احمدی مجید. ) .6

 96.فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. سال هشتم، دوره دوم، شماره آموزان
(. مقایسه سهم آموزش های رسمی و آموزش در سایه بر رفتار تحصیلی 6933باصری، نرگس. ) .2

کلی دانش آموزان متوسطه تنکابن )پایان نامه نامه ی کارشناسی ارشد(. دانشگاه آزاد اسالمی 
 واحد تنکابن.

(. آموزش و پرورش سایه تدریس خصوصی و آثار آن. تهران: انتشارات موسسه 6933بری، مارک. ) .9
 خدمات فرهنگی رسا.

(. اثرات نامطلوب تدریس خصوصی، ابعاد، تبعات و واکنش دولت ها. تهران: 6932بری، مارک. ) .4
 انتشارات آوای نور.

در دانش آموزان مقایسه ی اضطراب ریاضی  (.6936بشاورد، سیمین و فرضی گلفزانی، مرجان. ) .5
حساب نارسا و عادی مدارس ابتدایی شهر تهران. فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. 

 6سال دوم، شماره 
(. ابطه محیط خانوادگی و پیشرفت تحصیلی )پایاننامهکارشناسیارشد(. دانشگاه 6932پارسا، علی. ) .1

 شیراز.
 لوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.(. روش های تحقیق در ع6971سرمد، زهره و همکاران.) .7
(. ساخت و اعتباریابی مقیاسی جهت سنجش اضطراب ریاضی دانش 6936شکرانی، مسعود. ) .3

آموزان دوره ی متوسطه و بررسی برخی عوامل مرتبط با اضطراب ریاضی )پایان نامه نامه ی 
 کارشناسی ارش(. دانشگاه تهران.

(، ارتباط حرمت خود و خودکارآمدی با 6936وروش)نوری، زهره؛ فتح آبادی، جلیل و پرند، ک .3
 .1-9/21، شماره ی 6اضطراب ریاضی دانش آموزان، مجله ی روان شناسی مدرسه، دوره ی 
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