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 چکیده
 و تحلیلي براي رشد تفکر مناسب فراگیري درس ریاضي، زمینه

 نقشآورد. با توجه به فراهم ميرا  هاي حل مسئلهتوسعه مهارت
وجود اضطراب ها و آموزان در عملکرد تحصیلي آنادراک دانش

زیسته  ، تبیین تجربهبیشتر در درس ریاضي به نسبت بقیه دروس
رسد. مطالعه حاضر با هدف نظر مي آموزان، ضروري بهدانش

آموزان پیرامون پدیده اضطراب در زیسته دانش بازنمایي تجربه
 مصاحبهفن ها با استفاده از درس ریاضي انجام گرفت. داده

سال ساکن شهر تهران که 16-11آموز دانش11ساختارمند با نیمه
شده  ريگیري هدفمند انتخاب شده بود، گردآومبتني بر روش نمونه

گردید. صحت و  کُالیزي تحلیل ايراهبرد هفت مرحله بر پایهو 
ارزش واقعي، کاربردي » مالکها بر پایه چهار باورپذیري یافته

مورد بررسي و تایید قرار « بودن، تداوم و مبتني بر واقعیت بودن
 7مضمون و زیر 13، کد اولیه 101هاي حاصل شده در گرفت. یافته

ناآگاهي و »، «آموزانو نگرش دانش باور»شامل مضمون اصلي 
، «محیط آموزشي» ،«قضاوت» ،«اضطراب امتحان»، «عدم شناخت

گردید. نتایج به بنديطبقه، «نقش والدین»و  «آموزگاران نقش»
آموزاني که همگي پدیده بازنمایي تصویري روشن از ادراک دانش

ید. تجربیات گرد نمودند، منجر اضطراب ریاضي را تجربه
دهد که آنان اضطراب ریاضي را آموزان از این پدیده نشان ميدانش

شان را تحت تاثیر قرار دانند که فرایندهاي ذهنيآور ميحسي رنج
دهد ميها نشانگردد. یافتهمي داده و مانع از انجام عملکرد صحیح

 گیري و تقویت احساستواند زمینه شکلتشدید این پدیده، مي
شده و کاهش اعتماد به نفس در  آموخته ف، درماندگيضع

ساخته و سالمت فرد و پیشرفت تحصیلي وي  آموزان را فراهمدانش
 را به مخاطره بیندازد.

ریاضي، پدیدارشناسي، پیشرفت اضطرابهای کلیدی: واژه

 تحصیلي، یادگیري، پژوهش کیفي، تجربه زیسته.

 

Abstract 
Learning math provides a suitable context to the 

growth of analytical thinking and problem-solving 

skills. In regard to the role of perceptions and beliefs of 

students in their academic performances, the need to 

explain the "live experiences" of students seems to be 

essential. Therefore, due to the presence of anxiety in 

math lesson rather than others, and as a tangible and 

serious obstacle in the development of education, this 

study was done with the objective representation and 

"lived experiences" of students to the concept of 

anxiety in mathematics. Purposing sampling was used 

to select 12 students (16-18 years old). Semi- 

structured interviews were the main data collection 

technique. Data were analyzed based on Colaizzi's 

strategy. Health and credibility findings were reviewed 

and approved on four criteria "real value, applicability, 

consistency and being based on facts". Data analysis 

led to the extraction of 102 primary codes, 19 

subthemes and 7 main themes including "beliefs and 

attitudes ","ignorance and lack of knowledge", 

"anxiety", "judgment", "and the role of learning 

environment "," the role of both teachers and parents". 

The results could provide a clear image from the 

perspective of students who have experienced the 

phenomenon of math anxiety The student's experience 

of anxiety shows that their painful feelings have 

affected their mental processes and that they have also 

been prevented from operating and functioning 

correctly and properly. The findings show that the 

intensification of this phenomenon causes formation of 

weakness and also strengthens this feeling learned 

helplessness and reduces self confidence in students 

and endangers their health and academic achievements. 

Keywords: math anxiety, phenomenology, academic 

achievement, learning, qualitative research methods, 

lived experiences. 
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 مقدمه

هاي فردي بسیار اساسي در تداوم زندگي روزمره در جوامع مدرن است )اردن و ریاضیات یکي از مهارت
اهداف نظام (. با توجه به اهمیت ریاضیات در مقاطع مختلف زندگي بشري، یکي از 1010آکگال، 

هاي ذهني و هاي تحصیلي به پرورش توانایيآموزشي این است که با گنجاندن مباحث ریاضي در برنامه
هاي کند و آنان را براي همگامي با تحوالت علمي و نیز پیشرفت آموزان کمکقدرت استدالل دانش

یز پیشرفت تحصیلي فناوري در زندگي آینده مهیا سازد. از این رو، آموزش مناسب ریاضیات و ن
اندرکاران تعلیم و تربیت برخوردار است. بدیهي آموزان در این درس از اهمیت ویژه اي براي دستدانش

است که آموزش مناسب و پیشرفت تحصیلي در درس ریاضي مستلزم شناسایي مشکالتي است که بر سر 
 (.1931خان زاده و حجازي،  راه یادگیري دانش آموزان در این درس وجود دارد )کرم زاده، حجازي،

اي شده است که از گیري تحقیقات عمدهاهمیت این رشته و مسائل مربوط به یادگیري آن منجر به شکل
توسط مرتبه  کرد. اضطراب ریاضي اولین توان به نقش اضطراب ریاضي در یادگیري اشارهآن جمله مي

آموزان در رابطه با صیف دشواري نگرش دانشعنوان یک اصطالح جدید براي تو( به1375درگر و آیکن )
( 1011(. ماترال و ماتو )1931فر، خسروي، شایان و مجمدجاني، ریاضیات معرفي شد )ترابي، محمدي

اضطراب ریاضي را به عنوان یک واکنش عاطفي ناسازگار به ریاضي یا فعالیت مربوط به آن قلمداد 
به هنگام رویارویي با محتواي ریاضي، چه در موقعیت اضطراب ریاضي وضعیتي رواني است که  کند.مي

آید. این وضعیت معموال آموزش و چه در حل مسائل ریاضي و سنجش رفتار ریاضي، در افراد پدید مي
توام با نگراني زیاد، اختالل و نابساماني فکري، افکار تحمیلي و تنش رواني است و نتیجه آن ایست 

عملکرد افراد گواه  هاي انجام شده برپژوهش (.1931لهدایي و عبدالهي، فر، علم اباشد )امینيفکري مي
فشارهاي رواني موجب کاهش رفتار  ينیرومندي بر این واقعیت است که اضطراب و افسردگي و بطور کل

هاي فکري شود به ویژه هنگامي که تکالیف داراي گامهاي گوناگون ميموثر و مفید در مقابله با واقعیت
دهد که (. تحقیقات نشان مي1931فر، خسروي، شایان و محمدجاني، باشد )ترابي، محمديبیشتري 

اي دارند که آموزاني که مشکل اضطراب ریاضي دارند عوامل انگیزشي و عاطفي شناخته شدهدانش
 (.1003کرد )جین و داوسون،  کننده اضطراب ریاضي استفادهبینيعنوان عامل پیشها بهتوان از آنمي

آوري را سازگاري ( تاب1001آوري است. والر )کننده اضطراب ریاضي، سازه تاببینيیکي از عوامل پیش
(. مسئله مهم در ارتباط با اضطراب نحوه 1001کند )والر، مثبت در واکنش به شرایط ناگوار تعریف مي

تغییر  (.1913کند )نصیر، تواند در سازگاري فرد نقش بسزایي ایفا پاسخ و یا واکنش به آن است که مي
هاي آشکار فراگیران در مقابله با اوضاع مختلف آموزشي و یادگیري ریاضي حاالت رواني و برانگیختگي

علت  برخورداري از سطح پایین آوري در افراد مضطرب دارد. افراد مضطرب بهنشان از سطح پایین تاب
ها در ها و شرایط تهدیدکننده را ندارند. آنآسیببیني درسي توانایي مقاومت در برابر آوري و خوشتاب

آور کالس ریاضي، دچار اختالل در فرایند پردازش اطالعات، اختالل در عملکرد مواجه با با شرایط دلهره
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 آورند.ترین مسائل را نیز به یاد نمياي که حتي بدیهيبه گونه ،شوندمي تحصیلي و وقفه در یادگیري
دهد که درباره تاثیر اضطراب ریاضي بر عملکرد درسي نشان مي 1339سال  در هاي توبیاسگزارش

اند که از ریاضي و هاي شغلي و تحصیلي خود را به این سبب از دست دادهها نفر فرصتتاکنون میلیون
اند. آنان در دوران مدرسه تجارب منفي با یادگیري کارکردهاي ضعیف خود در این زمینه هراس داشته

هاي بعدي نیز حفظ شده است. وي اضطراب ریاضي را احساس اند که خاطره آن در سالداشتهریاضیات 
هاي داند که با استفاده از اعداد و حل مساله ریاضي چه در زندگي روزمره و چه در موقعیتتنشي مي

طفي، تواند مانع کارکرد موثر عوامل شناختي شود و حاصل این تداخل عاکند و ميتحصیلي مداخله مي
 (.1930نفس است )فرهادي،  فراموش کردن اطالعات مورد نیاز و از دست دادن اعتماد به

عناصر وابسته به موضوع است  آموزان بهاضطراب ناشي از درس ریاضي، یک واکنش از سوي دانش
آموزش مفاهیم ریاضي، حل مسائل ریاضي در کالس درس یا امتحان ریاضي  که شامل مواردي چون

ترین آید که از متداولوجود مي(. این اضطراب توسط چندین عامل به1930د )احمدي و احمدي، شومي
هاي یادگیري و شیوه برخورد و ارتباط والدین هاي آموزشي، سبکتوان به روش تدریس و شیوهمي هاآن

تواند یاضي ميهاي رعلمي معلمان و شیوه آموزشي آنان در تدریس و هدایت فعالیت کرد. اقتداراشاره
پژوهشگران  (.1973الهدایي، )علم زدایي در آنان شودتشدید اضطراب ریاضي در افراد و یا تنش ساززمینه

آموزان به (. والدین دانش1930شود )احمدي و احمدي، اند که اضطراب ریاضي از دبستان آغاز ميدریافته
اول وابسته به آموزش مدرسه است )ارین، اي اعتقاد دارند که آموزش ریاضي در درجه طور گسترده

درماندگي، فشار یا هراس در مواجه با  اضطراب ریاضي را احساس ،(1019) سندتو  جانسون (.1015
به عنوان یک وضعیت اکتسابي و هم به عنوان را هم  و آن نددانریاضیات و انجام عملیات ریاضي مي

رفتار و طرز برخورد با ریاضي از  دهد کهایشان نشان مينتیجه مطالعه . اندکردهمعرفيیک ویژگي ذاتي 
اضطراب  گیري یا تشدیدعوامل در شکل مهمترینگیرد و رفتار آموزگاران از تجارب قبلي نشات مي

آموزان، درصد از دانش 16کند. به طور معمول در همان دوره دبستان خود را آشکار مي وریاضي است 
ها، به شکل دشمن و یا افرادي خورد تحقیر آمیز در مقابل همکالسيمعلمان خود را به علت طرز بر

اند که آموزگاران به هنگام درخواست کمک و مساعدت، افرادي اند و نشان دادهعاطفه تعریف کردهبي
( 1335از دیگر عوامل موثر بر اضطراب یادگیري، سبک یادگیري است. هان ) .حوصله و کم طاقتندبي

شود تا به یادگیري را باورها، رجحان ها و رفتارهایي که بوسیله افراد به کار برده ميهاي یادگیري سبک
دارد  هایي اشارههاي یادگیري به راهکند. در واقع سبکتعریف مي ،ها در یک موقعیت معین کمک کندآن

آموزان مضطرب (. دانش1930احمدي،  و آموزند )احمديتر مياي موثرگونهکه یادگیرندگان توسط آن به
اضي با ضعف عملکردي مواجه هاي ریهاي یادگیري در کالسکردن سبکبه علت ناتواني در پیاده

هستند. برخورد و رفتار نامناسب والدین نیز بخش قابل توجهي از واریانس اضطراب یادگیري را تبیین 
هایي که ها و اضطراباز ناراحتي بخشيکه  دهدبرخي از مطالعات نشان ميکند. به دیگر سخن، مي
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ریشه در برخوردها و رفتار نامناسب والدین دارد. والدین براي ایجاد ارتباط  ،کندرا تهدید مي آموزاندانش
کنند که چه ها و هنجارهاي جامعه، راهبردها و رفتارهاي خاصي را اعمال ميبا فرزندان و آموزش ارزش

تواند در بروز اضطراب نقش داشته باشد د باشد، ميطر ـاز نوع آزادي ـ کنترل و یا از مدل پذیرش 
آموزان پایه دوم دوره ( بر دانش1913)و پرند  آباديفتح ،(. پژوهش نوري1939پور و جمیل، )اسماعیل

نساني( هاي مختلف نظري )ریاضي، تجربي و ادهد که میزان اضطراب ریاضي در رشتهمتوسطه نشان مي
بیني اضطراب موثر در پیش ها نیز جنسیت را عاملرخي از پژوهش. بداراي تفاوت معناداري است

 ،با وجود این .اند به این معنا که در دختران میزان باالتري از اضطراب نسبت به پسران وجود دارددانسته
پژوهش  (.1931اند )ترابي، محمدیفر و خسروي، کردهها این تفاوت را غیر معنادار گزارشبرخي پژوهش

 هاي ریاضي و کمبود عزتدهد که فقدان زمینه کافي براي انجام فعالیت( نشان مي1331) شرمنفنما و 
اوغلي، رمایي، رجبي و رستمگردد )آقاجاني، خمي نفس در ریاضي به تشدید اضطراب ریاضي منتج

وزان آمشده در حوزه اضطراب ریاضي دانش هاي انجامبررسي پژوهشگران نشان داد که پژوهش(. 1931
هاي کمي، از عمق و و به دلیل ماهیت پژوهش ي بودهصورت کمو تاثیر آن بر عملکرد تحصیلي، غالباً به

آموزان دانش ،در آموزش و پرورشرود انتظار مياز آن جا که جامعیت کافي برخوردار نیست. همچنین 
هاي آموزش و فعالیت تمامي ضرورت داردو  ها را به خود اختصاص دادهریزينقش اول و مرکزیت برنامه

بر آن  ،باشدسازان جامعه عنوان آیندهبهحفظ و ارتقاي سالمت آنها ها و توسعه توانمندي پرورش براي
عوامل موثر بر ایجاد اي اصیل و ژرفانگر، مبتني بر مطالعهآموزان، و بر اساس تجربه زیسته دانشتا  شدیم

عملکرد چه نقشي در اختالل  ،شده عوامل ادراکدهیم  نشانو وده را شناسایي نم ،اضطراب در این درس
آموزان نسبت به مفهوم با هدف بازنمایي تجربه زیسته دانش حاضر مطالعه ،بنابراین .است؟ داشتهآنان 

 پدیده احساس اضطراب در درس ریاضي انجام گرفته است.
 

 روش
ریشه در تجربیات، عوامل فردي و محیطي باشد و اي ذهني ميبا توجه به این که اضطراب ریاضي پدیده

افراد دارد و واقعیات فراواني در آن نهفته است، پژوهش حاضر به روش پدیدارشناسي انجام گرفت. روش 
پردازد. یک ها ميشناسي، روشي سیستماتیک است که به توصیف تجارب زندگي و درک معاني آنپدیدار

هایي وجود دارند که قابل فهم و جربیات زندگي جوهرهها و تپدیدارشناس معتقد است که در پدیده
پردازند که جوهره اساسي واقعیت در آن نهفته است هاي ذهني ميبه بررسي پدیده ،اند و از این روبررسي

هاي آموزان یکي از دبیرستانکنندگان از میان دانشمشارکت (.1939)احمدي فراز، عابدي و آذربرزین، 
مالک ورود به مطالعه، شرکت داوطلبانه در پژوهش و داشتن  .شدند هدفمند انتخاب شیوهشهر تهران به 

که در صورت عدم تمایل به  کنندگان در طول مطالعه اجازه داشتنداضطراب در درس ریاضي بود. شرکت
 به صورت مداوم و همزمان بود.ها، آوري و تحلیل دادهاز مطالعه خارج شوند. روش جمعهمکاري 
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ساختارمند استفاده شد و این امر، امکان را براي ها از مصاحبه عمیق نیمهر گردآوري دادهمنظوبه
کند که تجربیات خود را در مورد پدیده تحت بررسي به طور کامل توضیح کنندگان فراهم ميمشارکت

 کیفي است. قبل ازپذیري و عمیق بودن مناسب پژوهش دهند. این نوع مصاحبه، به دلیل انعطاف
کنندگان شرح داده شد و همچنین از محرمانه بودن اطالعات به آنان مصاحبه، هدف تحقیق براي شرکت

کنندگان دقیقه بر اساس حوصله و تحمل شرکت 15-30اطمینان داده شد. طول مدت هر مصاحبه بین 
اساس تحلیل کننده ابتدا با سئواالت کلي آغاز و به تدریج بر جلسه براي هر مشارکت متغیر بود و هر

 1در جدولهمین مصاحبه حاصل شد. در دوازد هانظري دادهها با سئواالت پیگیرانه ادامه یافت. اشباع داده
 کنندگان آورده شده است.آموزان مشارکتهاي فردي دانشویژگي

 
 

 کنندگان در پژوهشآموزان مشارکتهای فردی دانش. ویژگی1جدول 
 مشارکت

 کننده
 پایه سن

مشارکت  یالتسطح تحص

 کننده
 پایه سن

 سطح تحصیالت

 مادر پدر مادر پدر

 کارشناسي  دیپلم سوم 17 7 دیپلم فوق کارشناسي  دوم 16 1

 دیپلم فوق دیپلم سوم 11 1 کارشناسي  لیسانس  دوم 17 1

 دیپلم دیپلم فوق سوم 17 3 کارشناسي  دیپلمفوق دوم 16 9

 دیپلم دیپلم سوم 11 10  کارشناسي لیسانس  دوم 16 1

 کارشناسي کارشناسي سوم 11 11 دیپلم حوزه دوم 16 5

 دیپلم دیپلم سوم 11 11 دیپلم دیپلم سوم 17 6
 

 
ها پس از چند متن مصاحبه ،باشدها در پژوهش کیفي الزمه کار محققین ميثبت فوري داده ،جا کهاز آن

دست یس شد تا تحت تحلیل قرار گیرد. اطالعات بهکردن به صورت کلمه به کلمه دست نومرتبه گوش
شده  هاي پیادهمنظور متن مصاحبهاي کُالیزي تحلیل شد. بدینآمده با استفاده از راهبرد هفت مرحله

و معناي هر عبارت مهم به صورت کد یادداشت گردید و  گردیددقت خوانده و عبارات مهم آن مشخصبه
اي درآمد و براي هر طبقه نامي در به صورت طبقه ،یکدیگر مشابه بودندلحاظ مفهومي با دهایي که بهک

تري ایجاد شد و هاي کلياساس مفاهیم مشترک، دسته بر سپس با ادغام طبقات مختلف .شد نظر گرفته
و در قالب مضمون و  ،صورت توصیف کاملي از پدیده مورد مطالعه با هم ترکیبدر نهایت نتایج به

ها شده، یافته ماندهي شد. در ادامه و به منظور اعتباریابي مضامین و زیرمضامین استخراجزیرمضمون ساز
ها مورد تایید قرار گرفت تا بیانگر کنندگان قرار گرفت و با تعدیل مواردي محدود، یافتهدر اختیار مشارکت
تضمن گزارش نگارش مقاالت به روش کیفي، م کنندگان باشد.شده توسط مشارکتعمق معناي بیان

شود. اغلب از ها مشخص ميهاي متني )نه عددي( است و به وسیله لغات، موضوعات و نوشتهداده
شخص مفرد، یا در اصطالح  شود و اغلب از ضمیر اولکنندگان استفاده ميهاي مستقیم شرکتقولنقل
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(. در 1931)ابوالمعالي، شود شود. چنین صدایي منجر به اطمینان بیشتر ميمي استفاده« 1صداي فعال»

 ها در نگارش مورد توجه ویژه قرار گیرد.پژوهش حاضر سعي گردید، این ویژگي
ارزش واقعي، کاربردي بودن،  مالکهاي مطالعه حاضر ریشه در چهار صحت و باورپذیري یافته

به براي فردي تداوم و مبتني بر واقعیت بودن داشت. ارزش واقعي به این معناست که بیانیه حاصل از تجر
با مراجعه به  ،که آن را به صورت واقعي تجربه کرده است، قابل قبول باشد. در این پژوهش

. کاربردي بودن یا قابلیت اجرا به شدهاي حاصل، این امر محقق کنندگان و به تایید رساندن بیانیهشرکت
در  .باشد یا خیر؟ابل بکار بستن ميهاي دیگر قها، یا گروهکه آیا نتایج در مورد مکان باشداین معنا مي

کنندگان را از نظر سني، فرهنگي و اقتصادي به نسبت کردند شرکتاین مورد نیز پژوهشگران سعي
هاي کنندگان پاسخکنند تا به این هدف دست یابند. ثبات هنگامي کسب شد که شرکت گسترده، انتخاب

هاي متفاوت مطرح شده بود، ارائه دادند. مبتني بر نامتناقض و همساني به سئواالت مشابه که در قالب
بودن بدین طریق حاصل شد که فرآیند پژوهش، خالي از هرگونه تعصب باشد، بنابراین  واقعیت

تا آنجا که ممکن است هرگونه تعصب در مورد پدیده مورد پژوهش را قبل و یا نمودند،  پژوهشگران سعي
 ها از خود دور سازند. پس از مصاحبه

 

 هایافته
نفرپایه سوم رشته ریاضي بودند.  7نفر پایه دوم و  5سال بود که 17کنندگان، میانگین سني مشارکت

زیر مضمون و 13کد اولیه، 101آموزان در ها پیرامون تجارب دانشآمده از تحلیل مصاحبههاي بدستداده
هایي مبین، معرفي راه روایتشده به هماست. در ادامه هر یک از مضامین کشفمضمون آورده شده 7

 شده است.

دهد که پیشرفت ميهاي تحقیقات متعدد نشانیافته: آموزان: باورها و نگرش دانش1مضمون

بلکه به  ،پذیردتحصیلي در درس ریاضي، نه تنها از ساختارهاي دانش و فرآیند پردازش اطالعات تاثیر مي
 1 شوند. این مضمون شاملو احساسات نیز مربوط مي ها و ارزشعوامل انگیزشي از جمله باورها، نگرش

آموزان بر اساس انتظارات است. برخي دانش« طلبيکمال»و « احساس ضعف و کمبود»مضمون زیر
اند و بر مبناي توانمندي که در خود سراغ هاي مستمر کالسي بدست آوردهخانواده و نتایجي که از ارزیابي
طلبي در آنان باعث ایجاد اضطراب و ه باید برترین باشد و این حس کمالدارند بر این باورند که هموار
 ترس از این درس مي گردد.

فشار بیشتر از ناحیه خودم است با توجه به نمرات و فعالیت هایي که در کالس دارم توقع دارم همواره نمره باال "
رین نمره نرسم سر جلسه امتحان همه چیز از داشته باشم همین توقع باعث مي شود که بر اثر ترس ازینکه به باالت

                                                           

1. active voice 
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یادم برود گاهي این استرس انقدر زیاد مي شود که دستم سرد و رنگم کامال سفید مي شود. از طرفي خودم را 
اي رخ نسبت به تالش هاي خودم و معلم و خانواده ام مسئوول مي دانم احساس مي کنم اگر نمره کم شود فاجعه

 {.11کننده}مشارکت "میدهد
بینم تصور رتبه سوم ام عنوان رتبه اول ذکر شود من در خودم توانایي اول بودن ميمن دوست دارم پایین کارنامه"

ها نمره برایم مهم است ولي شود در همه درستوانم به خودم راه بدهم انگار دنیا روي سرم خراب ميشدن را نمي
تواند آرزوي مرا نقش بر آب دقتي ميبيکند ریاضي از همه بیشتر در من اضطراب ایجاد مي

 {.3کننده}مشارکت"کند
اما همواره از این  ،در مقابل دسته مذکور، گروهي قرار دارند که گرچه در درک ریاضیات مشکلي ندارند

این ذهنیت منفي به شکلي بسیار مخرب وارد شده و مانع  .فهمندتوانند و نمياحساس برخوردارند که نمي
 ،برندآموزاني که از اضطراب ریاضي رنج مي( بیشتر دانش1005گري )به زعم گردد. آنها مي از یادگیري
آموز را عدم اعتماد به نفس دانش ،. این احساس ضعفدارندنفس کمي در توانایي انجام ریاضي اعتماد به 

رس دامنگیر عامل مهم و شایعي است که در این د ،کند. ترس از نفهمیدناي معیوب ميوارد چرخه
بودند که این  کنندگان معتقدآموزاني است که با اضطراب روبرو هستند. اکثر مشارکتبسیاري از دانش

 کنند که با عدد و فرمول روبروست.مي حس را در دروسي تجربه
که به توانم. همین که مطلبي را مي بینم که در آن ریاضي دارد اولین چیزي کنم که یاد بگیرم نميهرکاري مي"

ذهنم مي رسد این است که من نمي فهمم ترس از نفهمیدن باعث مي شود که حفظ کنم. از ترس حتي صورت 
فهمي، تو داري گوید تو نميخوانم ولي در حین خواندن صدایي ميشوم چندین بار ميسواالت را هم متوجه نمي

سم هنگامي که توضیح مي دهد از ترس حفظ مي کني اینجوري اشکاالتم ادامه مي یابد از معلم هم که مي پر
فهمي تمرکزم را از دست مي دهم. حتي اگر معلم مرا تشویق کند به خودم مي گویم باور نکن، جدي نگیر تو نمي

 {.7 کننده}مشارکت"

بر اساس تعریف هوش دوازده گانه گاردنر افراد از انواع هوش : ناآگاهی و عدم شناخت: 2مضمون 

ها دلیل بر ناتواني کلي فرد نیست. گاهي افراد به علت ها در یکي از آنن بودن آنبرخوردارند و ناتوا
ها و استعدادهاي خود و به صرف دورنماي دانشگاهي ناچار به  انتخاب شناخت ناکافي از توانمندي
گردند و گاهي اگر هدف نیز به درستي انتخاب شده باشد عدم آشنایي با نامناسب رشته تحصیلي مي

گردد. حال چه هدف هاي مطالعه و مواجه شدن با مباحث حجیم و گسترده باعث سردرگمي آنان ميروش
توانند باعث ایجاد حس ناتواني و به غلط انتخاب شده باشد و چه برنامه ریزي انجام شده، هر دو مي

بینند. در این مي آموزاني شوند که خود را در بین راه و در دستیابي به هدف بسیاردرماندهنگراني در دانش
باشد. این مضمون شامل سه زیر نقش مشاورین در شناخت هدف و تعیین مسیر بسیار مهم مي ،میان

مضمون )نقش مشاور، انتخاب نامناسب رشته تحصیلي و نداشتن روش مطالعه و برنامه ریزي مناسب( 
تفاق نظر دارند که اي کاش کنندگان در این امر اباشد. در زمینه انتخاب رشته تعدادي از مشارکتمي
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ها در سال اول هنوز تشخیص چرا که معتقدند آن ،انتخاب رشته تحصیلي در سال اول انجام نمي گرفت
 درستي در مورد وضعیت درسي خود ندارند و نمي توانند بخوبي تصمیم گیري کنند.

مند قیت بدست بیاروم و عالقهاول دوست داشتم به رشته تجربي برم از طرفي در مسابقات ربوکاب تونستم موف"
ها آن جا درس نمي گفتن، هنرستان جاي خوبي نیس؛ بچهشدم که به رشته کامپیوتر بروم اما دیگران مرتب مي

خونند و شانس قبول شدن در دانشگاه هم کمه در حالي که در رشته ریاضي آمار قبولي دانشگاه باالست منم علي 
بینم که خاطر شانس قبولي این رشته رو انتخاب کردم و االن هم مي رغم اینکه در ریاضي مشکل داشتم به

شه که دست از تالش بکشم و بعد دچار نگراني و اضطراب شوم که ام باعث ميشوم و نومیدينمیفهمم ناامید مي
 {.1 کننده}مشارکت"کنمچرا تالش نمي

که درس میخوندم دو رشته بیشتر نداشت اي در سال اول هم نمره زیست و هم ریاضي من پایین بود. مدرسه"
 {.6کننده }مشارکت"انتخاب کردم ومنم بین ریاضي و تجربي، ریاضي ر

چون خواهرم ریاضي خوانده بود و ضعیف عمل کرده بود دوست داشتم که من هم ریاضي بخوانم تا بتوانم یک "
االن که وارد شده ام مي بینم که نمي توانم جوري جبران کنم و با قبولي در دانشگاه خانواده را خوشحال کنم ولي 

 {.7 کننده}مشارکت"ام و مثل خواهرم شده
چرا که  ،اغلب معلمان ریاضي مي دانند که حل مسائل کالمي در مقایسه با مسائل عددي دشوارتر است

مستلزم هاي محاسباتي نیاز به مهارت در فهمیدن متن نیز دارد، در واقع مسائل کالمي عالوه بر مهارت
تعامل میان دانش زباني و دانش ریاضي است. به عبارتي دانش آموزاني که اضطراب ریاضي باالتري 

افکار مزاحم و نامربوط ناشي از نگراني و اضطراب، بخش مهمي از ظرفیت عقالني و توانایي  ،دارند
رد علمي آنها پردازش اطالعات آنان را تحت تاثیر قرار داده و موجب نقصان بازدهي و ضعف عملک

 (.1931فر، علم الهدایي، عبدالهي، شود )امینيمي
مشکل من اینه که فقط در کالس متوجه میشم در کالس همه چیز خوب و راحته اما وقتي به خانه میرم چیزي به 

 {.5و 1،7کننده }مشارکت"یاد نمیارم در واقع نمیتونم تحلیل کنم 

گرفتم اما همه مباحث به هم مرتبط بودند، مباحث را جداگانه یاد مي از سال قبل محتواي کتاب سخت شد و زیاد."
در آخر که همه با هم مرتبط مي شدند قاطي میکردم، نمیتونستم بفهم بیشتر حفظ میکردم همیشه این مشکل را 

 {.1،1،7 کننده}مشارکت"دارم نمیتونم رابطه برقرار کنم، بلد نیستم بخونم 
خواندنم از مشاور مدرسه کمک گرفتم به او گفتم چون نمیتونم درس را بفهمم من حتي در مورد روش درس "

هاي خسته مي شوم و امیدم رو از دست میدهم و ازش راهکار خواستم اما به من گفت هر وقت خسته شدي ظرف
 {.9 کننده}مشارکت"مادرت را بشور 

پیشرفت ریاضیات تاثیر اضطراب امتحان متغیر دیگري است که بر : : اضطراب امتحان3مضمون

تواند به عنوان یک ویژگي شخصیتي دارد. اضطراب امتحان یکي از ابعاد اضطراب عمومي است که مي
 (.1019تعریف شود )شنل، نانتت، روهرمانن و هوداپپ،  ،دهدکه در موقعیت تهدیدآمیز خود را نشان مي

طراب از ساختار امتحان، ترس از سوال زیرمضمون ) اضطراب نمره، اض 1توان به اضطراب امتحان را مي
 و مدت زمان پاسخگویي( تقسیم کرد.
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گم بلد نیستم من اضطراب نفهمیدن سوال را دارم یعني از همان اول قبل از اینکه سوال را بخوانم به خودم مي"
 {.10و 3، 5کننده }مشارکت"کنم رم اما باز فراموش ميبا اینکه با آمادگي کامل سر جلسه مي

ز امتحانات تستي به شدت وحشت دارم ، فقط جواب آخر اهمیت دارد، مهارتهاي حل مسئله کامال نادیده گرفته ا"
و  6، 5 کننده}مشارکت"دیم دقتي کنیم آون وقت نمره رو از دست ميشود، کافي است در این امتحانات بيمي
10.} 

مان پاسخگویي، سواالت را متوجه مرتب نگران این هستم که زمان تمام شود از ترس کم آوردن ز"
  {.1 کننده}مشارکت"شومنمي

 {.11و  10، 5کننده}مشارکت"متوجه نمیشم بشه صورت سوال رو ام کممیترسم که نمره از بس"

)ترس از تغییر نگاه دیگران و مقایسه خود با  قضاوت شامل دو زیر مضمون: : قضاوت4مضمون 

تواند باعث خودکم گردد که ميميایجاد حالتي دیگران منجر به گاهي مقایسه خود با  دیگران( است.
گیري و عدم ها نیز باعث گوشهبیني و یا خشم گردد، از طرفي ترس از قضاوت معلم و همکالسي

 مشارکت در فضاي کالسي گشته و ناخودآگاه منجر به حذف دانش آموز از چرخه ي نگاه معلم مي گردد.
کنند اما من میکنم چرا دیگران با امکانات کمتر از من میتونند و موفق عمل مي خودم رو با دیگران مقایسه"

 {.1و7 کننده}مشارکت"نمیتونم پس نتیجه میگیرم که حتما من مشکل دارم 
اینجوري من حس بدي پیدا میکنم و  دنیم ولي نمرات خوبي میگیرنخوبعضي از همکالسیام میگند درس نمی"

این همه خواندن نمیتونم نمره خوبي کسب کنم، میدونم که بعضي از آونا دروغ میگند  سرزنش میکنم که با وخودم
 {.1و7، 1کننده}مشارکت"م شم کنم مضطرب میواما نمیتونم خودمو آر

ها و معلم در مورد من عوض شود و ترسم بلد نباشم و نظر بچهاز پاي تابلو رفتن خیلي مي ترسم، مي"
ام ولي اگر معلم این اطمینان را به من بده که من از اول هم دانش آموز ضعیفي بودههایم فکر کنند که همکالسي

 {.3کننده}مشارکت"شه شه حالم بهتر مينظرش نسبت به من عوض نمي

محیط آموزشي جدید و سیستم آموزشي مضمون )زیراین مضمون شامل  :: محیط آموزشی5مضمون

کنندگان معتقدند که تغییرات و جابجایي محیط ي از مشارکتباشد. تعدادمتفاوت از مدارس عادي( مي
ها را توان آنهاي آموزشي تاثیر چنداني در درک و خواندن بعضي از دروس ندارند و ميآموزشي و سبک

اما در درس ریاضي که نیاز به تعامل و همفکري دارد  ،ها و به تنهایي بخوانندبدون کمک از همکالسي
کنندگان علم و همساالن و همراهي کادر مدرسه را نادیده گرفت. یکي از مشارکتتوان نقش ممشکل مي

اي کند که در مدرسهمشکل خود در این درس و نقطه شروع حس اضطراب خود را از جایي عنوان مي
 گوید:کند که در سطحي باالتر از بقیه مدارس قرار داشته او ميشروع به درس خواندن مي

کردند و هر مطلبي را تا باالترین سطحي که ي خوندم که در سطح تیزهوشان با ما کار مياي درس مدر مدرسه"
تر دادند از این نظر همیشه نسبت به مدارسي که مي شناختم عقبامکان داشت و به شکل کامل به ما یاد مي

گري رفتم از درس عقب بودیم من نمي تونستم خودم را به سطح بقیه برسانم از آن جا بیرون آمدم و به مدرسه دی
کرد ولي معلم مدرسه جدید به علت تفاوت در تونستم خودم را به درس برسانم پدرم به من کمک ميبودم ونمي

داد که پدرم از روي آن به من درس بده، محیط ها از پدرم خواست که کمکش را قطع کنه معلم جزوه نميروش
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کرد احساس درماندگي درم قطع شده بود و معلم هم کمک نميجدید بود، دوستي نداشتم، درسم عقب بود، کمک پ
 {.11 کننده}مشارکت"کردم که نمي تونم به موقعیت قبلي خود برگردم داشتم احساس مي

ام عوض شد در کنار کساني قرار گرفته بودم که در تا سال دوم دبیرستان مشکل نداشتم ولي در این سال مدرسه"
قرار داشتند هم از نظر مالي و هم از نظر فرهنگي با هم تفاوت داشتیم احساس تنهایي  دنیاي کامال متفاوت از من

 {.1، 7کننده}مشارکت"داشتم و در درس هم مشکل داشتم در این درس خیلي دچار افت شدم 

آموزگاران به عنوان رکن اصلي آموزش، حامي و تسهیل کننده، نقش : : نقش آموزگاران6مضمون 

توانند فضاي سنگین برد اهداف یادگیري دارند. معلمان با اجراي اهداف تبحري مياي در پیشعمده
آموزگاران به دو  هاي ریاضي را به فضایي سرشار از تعامل و مشارکت تبدیل نمایند. مضمون نقشکالس

 سازي( تقسیم شده است.هاي آموزش و ذهنیتمضمون )شیوهزیر
نمي داد بیشتر به تعریف خاطرات و تجربه هاي خود مشغول مي شد معلم هنگامي که وارد کالس مي شد درس "

و بیشتر روي مسایل پرورشي متمرکز مي شد بعد کمي درس مي داد ریز مي نوشت و صداي آرامي داشت بعد از 
این که کمي درس مي داد به ته کالس مي رفت و مي نشست و یکي از دانش آموزان قوي را به پاي تابلو صدا 

تمرین حل کند. فضاي پرسش و پاسخ وجود نداشت و ما مي ترسیدیم بگوییم که بیشتر توضیح بدهد  مي کرد تا
 {.6و10، 1کننده }مشارکت"

معلم به ما سواالت امتیازي مي داد و فقط به پنج نفر اول نمره تعلق مي گرفت من از این نوع سوال دادن خیلي "
همیشه از اضطراب اینکه عقب مي مانم صورت سوال را متوجه بدم مي آید چون نمي توانم براحتي فکر کنم و 

 {.10و  3، 6، 5، 1 کننده}مشارکت"نمي شوم 

من ذهنیت خوبي در این درس ندارم در سال دوم ابتدایي معلم در درس ریاضي یک شیشه فلفل قرمز به کالس "
ي ریزم شبها کابوس مي دیدم مي آورد و روي میز مي گذاشت و مي گفت هر کسي حل نکند فلفل در دهانش م

 {.5 کننده}مشارکت"حتي یک بار دچار خوابگردي شدم 

از سال اول راهنمایي از ریاضي متنفر شدم معلم اصال درست تفهیم نمي کرد و امتحاناتش در حد تدریس سر "
 {.11کنندهرکت}مشا"داد زد و هل ميرفتیم اگر بلد نبودیم سرمان داد ميکالسش نبود و وقتي پاي تابلو مي

نقش حمایتي، توجه و سرزنش زیرمضمون ) 9نقش والدین که شامل : : نقش والدین7مضمون

باشد. تالش و همراهي والدین نقش انکارناپذیري در پیشبرد تحصیلي دانش آموزان داشته و ( ميکردن
ورنده نگراني مسیر ثمر باشد. شناخت عالیق و عوامل بوجود آها بسیار مثمرتواند در کاهش نگرانيمي

 گردد.سازد باعث ایجاد یک چتر حمایتي ميتحصیل را تا حدودي براي فرزندان هموار مي
تري قرار دارم و تحت فشارم و دونستند که من در مدرسه خودم از لحاظ درسي در سطح پایینوالدین من مي"

دونستند که در ریاضیات ده و ميزارم ميتونم خودم را به سطح بقیه برسانم و شکست در این رقابت بسیار آنمي
مشکل دارم و در این مدرسه هم فقط دو گزینه براي انتخاب رشته دارم اما هیچ حرکتي براي این که مدرسه ام را 

 {.7 کننده}مشارکت"عوض کنند از خود نشون ندادند تا اینکه از شدت اضطراب و نگراني دچار تشنج شدم 

کنه و این خواد و براحتي از کنار من عبور ميام کم میشه از من علت نميوقتي نمرهمادرم فرد خونسردي است "
آموز ضعیفي هستم و مادرم هم به ضعف من آگاهه و حس را در من بوجود میاره که من حتما ناتوانم و دانش
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م علت رو از من جویا کنه ولي پدرخواهد به من فشار بیاره، ولي همین فکر مرا بیشتر دچار نگراني و ترس مينمي
 {.11 کننده}مشارکت"ده میشه و به من میگه که بیشتر تالش کن و این حس خوبي به من مي

خانواده براي من تالش زیادي کرده است و اما من نتوانستم پاسخ مناسبي براي آن ها داشته باشم حتي برایم گوشي "
ال گذشته مادرم در مورد درس خواندن با من صحبت میکرد اما خریدند اما بدتر شد کامال از درس خواندن افتادم در س

کند و همین خیلي حس بدي مي دهد چون دید نتیجه اي ندارد امسال مرا رها کرد و االن هم مرا با دیگران مقایسه مي
اه مرا م ندارم احساس گن.خودم مي دانم کم کاري کرده ام ولي سرزنش کردن او در حالتي که من راه حلي براي مشکل

 {.1 کننده}مشارکت"کند بیشتر می
 

 

 . مضامین، زیرمضامین و کدهای اولیه2جدول 
 کدهای اولیه زیرمضمون مضمون

باورها و 

نگرش 

 دانش

 آموزان

ـ احساس 

ضعف و 

 کمبود

 

 

ـ کمال 

 طلبی

 بیست و سه کد اولیه شامل:
بینم تصور رتبه خودم توانایي اول بودن ميام عنوان رتبه اول ذکر شود من در من دوست دارم پایین کارنامه"

ها نمره برایم مهم شود در همه درستوانم به خودم راه بدهم انگار دنیا روي سرم خراب ميسوم شدن را نمي
 "تواند آرزوي مرا نقش بر آب کنددقتي ميکند بياست ولي ریاضي از همه بیشتر در من اضطراب ایجاد مي

 {.3کننده}مشارکت
و  1،7کننده }مشارکت"کنم بلد نیستم مي دونم چیه ولي نمیتوانم حل کنمز نفهمیدن مي ترسم فکر ميمن ا"

10.} 
همین که سوال را مي بینم فکر مي کنم که بلد  از اینکه به جواب مي رسم یا نه، از همان اول مي ترسم،"

 {.1و6،1شارکت کننده}م"نیستم حتي اگر مطالعه زیاد داشته باشم ترس نمي گذارد که حل کنم 
ترس باعث حفظ کردن درس مي شود تا یادگیري، همین حفظ کردن باعث مي شود که نتوانم حل کنم و "

اینجوري استرس من بیشتر مي شودباز به خودم مي گویم که تو فکر مي کني که نمي فهمي ولي موقع حل 
 {.1،7}مشارکت کننده"مي کنم تمرین که مي رسد هیچي به ذهنم نمي رسد همه راه حل ها را فراموش

فشار بیشتر از ناحیه خودم است با توجه به نمرات و فعالیت هایي که در کالس دارم توقع دارم همواره نمره "
باال داشته باشم همین توقع باعث مي شود که بر اثر ترس ازینکه به باالترین نمره نرسم سر جلسه امتحان همه 

س انقدر زیاد مي شود که دستم سرد و رنگم کامال سفید مي شود. از طرفي چیز از یادم برود گاهي این استر
خودم را نسبت به تالش هاي خودم و معلم و خانواده ام مسئوول مي دانم احساس مي کنم اگر نمره کم شود 

 {.11کننده}مشارکت"اي رخ مي دهدفاجعه
رسم ولي از ترس نفهمیدن، توضیحات معلم را اشکاالتم را مي خوانم ولي دوباره تکرار مي شوند باز هم مي پ"

باز هم متوجه نمي شوم دوباره یاد نمي گیرم و این مرتب تکرار مي شود  به جایي مي رسم که خجالت مي 
 {.7کننده}مشارکت"کشم از معلم سوال بپرسم 

م من سرکالس کامال متوجه مي شوم ولي احساس مي کنم موقع حل تمرین خنگ مي شوم فکر مي کن"
 {.1}مشارکت کننده"کامال با آن چه معلم درس داده است فرق مي کند 

 {.7، 10}مشارکت کننده "احساس این که مي توانم و این که چرا نمي شود ناراحتم مي کند"
فکر مي کنم اگر یک بار نمره بد شد، دیگر کار به آخر رسیده است و من نمي توانم.کامل اعتماد به نفسم را از "

 {.10و  1، 1}مشارکت کننده "مدست مي ده
توانم. همین که مطلبي را مي بینم که در آن ریاضي دارد اولین چیزي که کنم که یاد بگیرم نميهرکاري مي"

به ذهنم مي رسد این است که من نمي فهمم ترس از نفهمیدن باعث مي شود که حفظ کنم. از ترس حتي 
فهمي، گوید تو نميخوانم ولي در حین خواندن صدایي ميميشوم چندین بار صورت سواالت را هم متوجه نمي

تو داري حفظ مي کني اینجوري اشکاالتم ادامه مي یابد از معلم هم که مي پرسم هنگامي که توضیح مي دهد 
از ترس تمرکزم را از دست مي دهم. حتي اگر معلم مرا تشویق کند به خودم مي گویم باورنکن، جدي نگیر تو 

 {.7 کنندهمشارکت}"فهمي نمي
از قبل همه مي گفتند که ریاضي درس سختي است و این باعث شده که همواره نسبت به این درس نگاه "
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 {.1و  7، 9}مشارکت کننده "منفي داشته باشم و بترسم
من در کل آدم مضطربي هستم ولي در درس ریاضي بیشتر مضطرب مي شوم چون معلم هاي سال هاي "

}مشارکت کننده "کرده اند که این درس بسیار دشوار است و به راحتي نمي شود از آن گذشتگذشته به ما القا 
11.} 
شده جاهایي را که بلد من درس میخونم اما مرتب به خودم تلقین میکنم که تو نمیفهمي، این موضوع باعث"

 {.1}مشارکت کننده "کنم، در خیلي درسها اینجوري هستمبودم را هم نتوانم حل

اهي و ناآگ
عدم 
 شناخت

ـ نقش 

 مشاور،

 

 

ـ انتخاب 

نامناسب 

رشته 

 تحصیلی

 

 

 

ـ نداشتن 

روش 

مطالعه و 

ریزی برنامه 

 مناسب

 بیست کد اولیه شامل:
اول دوست داشتم به رشته تجربي برم از طرفي در مسابقات ربوکاب تونستم موفقیت بدست بیاروم و "

ها آن جا گفتن، هنرستان جاي خوبي نیس؛ بچهیگران مرتب ميمند شدم که به رشته کامپیوتر بروم اما دعالقه
درس نمي خونند و شانس قبول شدن در دانشگاه هم کمه در حالي که در رشته ریاضي آمار قبولي دانشگاه 
باالست منم علي رغم اینکه در ریاضي مشکل داشتم به خاطر شانس قبولي این رشته رو انتخاب کردم و االن 

شه که دست از تالش بکشم و بعد دچار نگراني و ام باعث ميشوم و نومیدينمیفهمم ناامید ميبینم که هم مي
 {.1 کننده}مشارکت"کنماضطراب شوم که چرا تالش نمي

در سال اول هم نمره زیست و هم ریاضي من پایین بود. مدرسه اي که درس مي خواندم دو رشته بیشتر "
 {.6کننده}مشارکت"ریاضي را انتخاب کردم نداشت من هم بین ریاضي و تجربي، 

چون خواهرم ریاضي خوانده بود و ضعیف عمل کرده بود دوست داشتم که من هم ریاضي بخوانم تا بتوانم "
یک جوري جبران کنم و با قبولي در دانشگاه خانواده را خوشحال کنم ولي االن که وارد شده ام مي بینم که 

 {.7 کننده}مشارکت"م نمي توانم و مثل خواهرم شده ا
مشکل من اینه که فقط در کالس متوجه میشم در کالس همه چیز خوب و راحته اما وقتي به خانه میرم "

 {.5و 1،7کننده }مشارکت"چیزي به یاد نمیارم در واقع نمیتونم تحلیل کنم 

را جداگانه یاد  از سال قبل محتواي کتاب سخت شد و زیاد. همه ي مباحث به هم مرتبط بودند، مباحث"
میگرفتم اما در آخر که همه با هم مرتبط مي شدند قاطي مي کردم ،نمي توانستم بفهم بیشتر حفظ مي کردم 

 {.7و 1 1کننده}مشارکت"همیشه این مشکل را دارم نمي توانم رابطه برقرار کنم، بلد نیستم بخوانم 
فتم به او گفتم چون نمي توانم درس را من حتي در مورد روش درس خواندنم از مشاور مدرسه کمک گر"

بفهمم خسته مي شوم و امیدم را از دست مي دهم و از او راهکار خواستم اما او به من گفت هر وقت خسته 
 {.9 کننده}مشارکت"هاي مادرت را بشور شدي ظرف

مادرم مي گفت که سالمتي تو براي من مهم تر از درس است، نمي خواهد به رشته ریاضي بروي ولي براي "
 "من مهم است که معلم ها و دوستانم در مورد من چجوري فکر مي کنند براي همین به رشته ریاضي رفتم

 {.11}مشارکت کننده 
واهم کم باشم، پدرم لیسانس ریاضي است پس من در رقابت با دیگران رشته خودم را انتخاب کردم. نمي خ"

 {.11}مشارکت کننده "من هم باید ریاضي بخوانم
مفهومي یاد نمي گیرم، نمي توانم خالقیت به خرج دهم و حتما باید شبیه آن را ببینم اگر شبیه نباشد “

 {.1،10،7،1}مشارکت کننده "دانم چطور باید درس بخوانمترسم، نميمي
کل دارم و درس را متوجه نمي شوم از معلم سوال نمي پرسم از بغل دستي میپرسم، سر کالس وقتي مش"

اینجوري سر کالس تمام مدت در حال پرسش هستم و از درس عقب مي مانم اگر گوش بدهم همان موقع 
شاید یاد بگیرم اما وقتي به خانه مي روم نمي دانم چطور مي شود به هم ربطشان داد معلم زحمت مي کشد و 

 {.9}مشارکت کننده "کندعي مي کند که به من یاد بدهد ولي من یاد نمي گیرم و این بیشتر ناراحتم ميس
از دوران بچگي مي گفتند که بچه هاي زرنگ به رشته ریاضي مي روند و کساني که نمي خواهند درس "

ب کردم و االن نمي توان بخوانند به هنرستان مي روند، من هم براي این که کم نیاورم رشته ریاضي را انتخا
 {.1}مشارکت کننده"با آن ارتباط برقرار کنم برایم سخت است

در سال اول مشاور به جاي تقویت مثبت، تقویت منفي مي کرد. اصال پیگیري نمي کرد باید مرتب خودمان به "
بود، دو رشته بیشتر در او مراجعه مي کردیم کار اصلي او  مشاوره نبود و بر اساس رابطه با مدیر به مدرسه آمده 

مدرسه نداشتیم یا باید به ریاضي مي رفتم و یا تجربي و نمرات من هم کم شده بود و او اصال به من راهکار 
 {.6.}مشارکت کننده"نشان نمي داد به هر قیمتي مي خواست بر اساس منافع مدرسه ما را در مدرسه نگه دارد

گویند من رقرار کنم دوستانم هم راهکارهاي خودشان را نميدانم چطور باید بین مباحث ارتباط بمن نمي
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 {.1}مشارکت کننده "توانم پاسخ بدهمسواالت را حفظ میکنم اگر سواالت عوض شود من دیگر نمي

اضطراب 
 امتحان

اضطراب  ـ

 نمره،

 

ـ اضطراب 

از ساختار 

 امتحان،

 

ـ ترس از 

 سئوال

 

ـ مدت زمان 

 پاسخگویی

 چهارده کد اولیه شامل:
گویم بلد من اضطراب نفهمیدن سوال را دارم یعني از همان اول قبل از اینکه سوال را بخوانم به خودم مي"

 {.10و 3، 5کننده}مشارکت"نیستم با اینکه با آمادگي کامل سر جلسه مي روم اما باز فراموش مي کنم 

هاي حل مسئله کامال نادیده از امتحانات تستي به شدت وحشت دارم ، فقط جواب آخر اهمیت دارد، مهارت"
 کننده}مشارکت"دهیم شود، کافي است در این امتحانات بي دقتي کنیم آن وقت نمره را از دست ميگرفته مي

انقدر استرس دارم که حتي زنگ تفریح هم آرامش ندارم، فکر مي کنم که االن نمره من بد مي " {.10و  5،6
مرتب نگران این هستم " {.11}مشارکت کننده "ضعیفي هستم شود و معلم فکز مي کند که من دانش آموز

 {.1 کننده}مشارکت"شومکه زمان تمام شود از ترس کم آوردن زمان پاسخگویي، سواالت را متوجه نمي

 {.11و 10، 5کننده}مشارکت"ام کم شود صورت سوال را متوجه نمیشماز بس مي ترسم که نمره"
ان میترسم و همیشه فکر مي کنم که نمیتونم به تمام سواالت پاسخ بدهم از شدن مدت زمان امتحمن از تمام“

طرفي آخرین برگه را براي چرکنویس مي گذارند ، اینجوري من باید ورق بزنم تا به برگه آخر برسم و همینطور 
 {.6}مشارکت کننده "وقتم تلف میشود و به اضطرابم اضافه میشه

ل و ترس از اینکه نمره ام کم شود باعث اضطرابم مي شود من دوست من در پاسخگویي کند هستم این عام"
آن قدر از نمره مي ترسم که بعضي وقت ها نمي توانم " {.1}مشارکت کننده "دارم که نمره خوبي بگیرم

درس بخوانم و هنگامي که برگه جلوي من مي گذارند همه چیز از شدت ترس مي پرد بطوري که حتي 
 {.11}مشارکت کننده"نم بخوانم همه چیز از ذهنم مي پرد انگار ذهنم مي ایستدسواالت را هم نمي توا

 قضاوت

ـ ترس از 

تغییر نگاه 

 دیگران

 

ـ مقایسه 

خود با 

 دیگران

 هفده کد اولیه شامل:
من خیلي تالش مي کنم ، اصال دوست ندارم نمره ام شبیه به کسي شود که هیچ تالشي انجام نمي دهد بعد "

 {.11،11}مشارکت کننده "که ما شبیه هم هستیمهمه فکر کنند 
وقتي انتظار معلم از من باال باشد و نمره من پایین بشود در من حس منفي ایجاد مي کند و از خودم مي پرسم 
آیا مي توانم جبران کنم یا خیر؟ از این که نگاه معلم به من عوض شود و دیگر من را مثل گذشته قبول نداشته 

 {.11شارکت کننده }م"باشد مي ترسم
من بر اساس ضعفي که در خودم احساس میکنم خیلي سوال میپرسم و همیشه هم مي ترسم که معلم فکر "

 {.7}مشارکت کننده "کند چقدر ضعیفم  که با این همه سوال و جواب باز هم نمیفهمم
کنند اما من موفق عمل ميکنم چرا دیگران با امکانات کمتر از من میتونند و خودم را با دیگران مقایسه مي"

 {.1و7 کننده}مشارکت"نمي تونم پس نتیجه مي گیرم که حتما من مشکل دارم 
بعضي از همکالسیام میگند درس نمیخونیم ولي نمرات خوبي میگیرند اینجوري من حس بدي پیدا میکنم و "

م که بعضي از آونا دروغ خودمو سرزنش میکنم که با این همه خواندن نمیتونم نمره خوبي کسب کنم، میدون
 {.1و7، 1کننده}مشارکت"میگند اما نمیتونم خودمو آروم کنم مضطرب میشم

ها و معلم در مورد من عوض شود و ترسم بلد نباشم و نظر بچهاز پاي تابلو رفتن خیلي مي ترسم، مي"
این اطمینان را به من بده  ام ولي اگر معلمآموز ضعیفي بودههایم فکر کنند که من از اول هم دانشهمکالسي

 {.3کننده}مشارکت"شه شه حالم بهترميکه نظرش نسبت به من عوض نمي
من ریاضي را دوست دارم وقتي میتونم ببینم که از پس درس بر مي آیم عالقه ام زیاد میشه ولي وقتي میبینم "

 {.1ننده}مشارکت ک"دوستانم از من قوي ترند تمام اعتماد به نفسم را از دست میدم
من از خودم توقع باالیي دارم ولي همین که دیدم نمره دیگران از من باالتر است اعتماد به نفس خودم را از "

 {.10،3}مشارکت کننده "دست مي دهم احساس مي کنم دیگر نمي توانم
لم من از پاي تابلو رفتن مي ترسم چون بچه ها زود قضاوت مي کنند سریع نگاهشان عوض مي شود ولي مع

 {.1}مشارکت کننده "با توجه به ارزیابي هایي که انجام مي دهد مي داند که من چطور دانش آموزي هستم
اضطراب من در پرسش هاي کالسي بیشتر از امتحان است ، همه در حین پرسش کالسي مرا مي بینند اما در "

 {.1}مشارکت کننده "امتحان احساس مي کنم که کسي من را نمي بیند
بعد از ظهر بازدهي دارم و بعد از آن دیگر نمي توانم درس بخوانم و این باعث 1صبح تا 3از ساعت  من فقط"

مي شود که خودم را در مقایسه با دیگران ناتوان احساس کنم، چون مي دانم که دوستانم در زماني که من نمي 
 {.10کننده }مشارکت"توانم درس بخوانند در حال مطالعه هستند پس آمادگي آن ها ازمن بیشتر است

فهمم سر کالس سوال نمي پرسم و همین باعث من از ترس این که معلم و بچه ها فکر نکنند که من نمي"
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 {.1}مشارکت کننده "مي شود که درس را متوجه نشوم

محیط 
 آموزشي

محیط ـ 

آموزشی 

 جدید

 

ـ سیستم 

آموزشی 

متفاوت از 

مدارس 

 عادی

 پنچ کد اولیه شامل:
کردند و هر مطلبي را تا باالترین سطحي اي درس مي خوندم که در سطح تیزهوشان با ما کار ميدر مدرسه"

تر دادند از این نظر همیشه نسبت به مدارسي که مي شناختم عقبداشت و به شکل کامل به ما یاد ميکه امکان
مدرسه دیگري رفتم از درس آمدم و به بودیم من نمي تونستم خودم را به سطح بقیه برسانم از آن جا بیرون

کرد ولي معلم مدرسه جدید به علت تونستم خودم را به درس برسانم پدرم به من کمک ميبودم و نميعقب
داد که پدرم از روي آن به من درس ها از پدرم خواست که کمکش را قطع کنه معلم جزوه نميتفاوت در روش

کرد ود، کمک پدرم قطع شده بود و معلم هم کمک نميبده، محیط جدید بود، دوستي نداشتم، درسم عقب ب
 {.11 کننده}مشارکت"کردم که نمیتونم به موقعیت قبلي خود برگردماحساس درماندگي داشتم احساس مي

تا سال دوم دبیرستان مشکل نداشتم ولي در این سال مدرسه ام عوض شد در کنار کساني قرار گرفته بودم که "
ت از من قرار داشتند هم از نظر مالي و هم از نظر فرهنگي با هم تفاوت داشتیم احساس در دنیاي کامال متفاو

 {.1، 7کننده}مشارکت"تنهایي داشتم و در درس هم مشکل داشتم در این درس خیلي دچار افت شدم 
م کاري تا سوم راهنمایي ریاضي را دوست داشتم اما وقتي به دبیرستان آمدم دوستان جدید، گوشي همراه و ک"

 {.9}مشارکت کننده "خودم باعث شد که موفق نباشم
از قبل هم، در مفاهیم پایه مشکل داشتم ولي مشکل از جایي شروع شد که به مدرسه اي رفتم که خیلي "

سطح باال بود وقتي در مقایسه و رقابت با دانش آموزاني قرار گرفتم که خیلي باالتر از من بودند تمام اعتماد به 
را از دست دادم، برنامه ریزي مي کردم و درس هم مي خواندم اما نمي توانستم در محیط جدید با  نفس خودم

 {.7}مشارکت کننده "دیگران ارتباط برقرار کنم در واقع اعتماد به نفس خودم را آن جا از دست دادم

نقش 

آموزگارا

 ن

های ـ شیوه

 آموزش

 

ـ ذهنیت 

 سازی

 هجده کد اولیه شامل:
مي که وارد کالس مي شد درس نمي داد بیشتر به تعریف خاطرات و تجربه هاي خود مشغول مي معلم هنگا"

شد و بیشتر روي مسایل پرورشي متمرکز مي شد بعد کمي درس مي داد ریز مي نوشت و صداي آرامي داشت 
به پاي بعد از این که کمي درس مي داد به ته کالس مي رفت و مي نشست و یکي از دانش آموزان قوي را 

تابلو صدا مي کرد تا تمرین حل کند. فضاي پرسش و پاسخ وجود نداشت و ما مي ترسیدیم بگوییم که بیشتر 
 {.5و 1،6کننده }مشارکت"توضیح بدهد 

معلم به ما سواالت امتیازي مي داد و فقط به پنج نفر اول نمره تعلق مي گرفت من از این نوع سوال دادن "
ي توانم براحتي فکر کنم و همیشه از اضطراب اینکه عقب مي مانم صورت سوال را آید چون نمخیلي بدم مي

 {.6و10،3،5، 1،کننده}مشارکت"متوجه نمي شوم 

من ذهنیت خوبي در این درس ندارم در سال دوم ابتدایي معلم در درس ریاضي یک شیشه فلفل قرمز به "
نکند فلفل در دهانش مي ریزم شبها کابوس  کالس مي آورد و روي میز مي گذاشت و مي گفت هر کسي حل

 {.5 کننده}مشارکت"مي دیدم حتي یک بار دچار خوابگردي شدم 

از سال اول راهنمایي از ریاضي متنفر شدم معلم اصال درست تفهیم نمیکرد و امتحاناتش در حد تدریس سر "
 {.11 کننده}مشارکت"داد زد و هل ميرفتیم اگر بلد نبودیم سرمان داد ميکالسش نبود و وقتي پاي تابلو مي

 {.11کننده }مشارکت"ترسمآموز را تحقیر میکند من ميوقتي معلم از الفاظ نامناسب استفاده میکند و دانش"
معلم سال دوم  به ما درس نمي داد، یک نفر را پاي تابلو مي آورد که او درس را توضیح بدهد، بعد خود معلم 

مي کرد سال دوم مجبور شدم معلم خصوصي بگیرم االن تا مشکلي در درس پیدا  همان توضیحتات را تکرار
 {10}مشارک کننده "مي کنم احساس میکنم ناشي از مشکالت پارسال است و مي ترسم

شیوه تدریس معلم در استرس من بسیار تاثیر داشته در سال دوم معلم یک جور درس مي داد و جور دیگري "
 {.1کننده }مشارکت "کسي یاد نمیگرفت او را از کالس اخراج میکرد میگرفت و اگر کهامتحان

بعضي معلم ها همان موقع که درس مي دهند درس هم مي پرسند این روش خیلي در من حس نگراني به  "
 {.11، 3}مشارکت کننده "وجود مي آورد

نشان دهد و مسخره کند و یا وقتي معلم حوصله جواب دادن به سواالت را نداشته باشد و واکنش بد به سوال "
توهین کند باعث مي شود که دیگر سوال نپرسیم  و اشکاالت درسي براي ما باقي بماند و همین باعث میشود 

زدن که تا آخر کتاب که مطالب به هم پیوسته است این مشکل ادامه پیدا کند و نزدیک امتحان و یا موقع تست
 {.1}مشارکت کننده "کننده استبا مشکل روبرو بشویم و همین خیلي نگران

وقتي یک معلم اجبار مي کند و یا تنبیه مي کند اضطراب بیشتر مي شود معلم سال اول ابتدایي من خیلي داد 
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}مشارکت "مي کشید و تنبیه مي کرد، با این که سال هاي بعد معلمهاي خوبي داشتم اما ترس در دلم ماند
 {.5کننده

ي ورزشي مدرسه مجبور مي شوم که بعضي از ساعت ها را علي رغم میل من به خاطر شرکت در فعالیت ها
خودم به سر کالس نروم و درس را از دست بدهم  مطالب ریاضي به هم پیوسته اي دارد سال گذشته به خاطر 
این که معلم درس جلسه قبل را تکرار نمي کرد من یک فصل مهم را نفهمیدم و این خودش براي من ایجاد 

}مشارکت "کند، میدانم که معلم زمان کافي در اختیار ندارد اما اي کاش کمي از آن را فشرده میگفتنگراني می
 {.6کننده

نقش 

 والدین

ـ نقش 

 حمایتی،

 

 ـ توجه

 

 

ـ سرزنش 

 کردن

 پنج کد اولیه شامل:
یدانم که خیال من شد مهاي من را دید در کل بيآورد ولي امسال که نمرهتا اول دبیرستان مادرم فشار مي"

 {.9کننده }مشارکت"شودشده به مشکالت اضافهام و همین باعثکاري کردهتقصیر خودم است کم
تري قرار دارم و تحت فشارم و دونستند که من در مدرسه خودم از لحاظ درسي در سطح پایینوالدین من مي"

دونستند که در ریاضیات ده و ميم ميتونم خودم را به سطح بقیه برسانم و شکست در این رقابت بسیار آزارنمي
مشکل دارم و در این مدرسه هم فقط دو گزینه براي انتخاب رشته دارم اما هیچ حرکتي براي این که مدرسه ام 

 {.7 کننده}مشارکت"را عوض کنند از خود نشون ندادند تا اینکه از شدت اضطراب و نگراني دچار تشنج شدم 
کنه و خواد و براحتي از کنار من عبور ميام کم میشه از من علت نميي نمرهمادرم فرد خونسردي است وقت"

آموز ضعیفي هستم و مادرم هم به ضعف من آگاهه این حس را در من بوجود میاره که من حتما ناتوانم و دانش
لت رو از من کنه ولي پدرم عخواهد به من فشار بیاره، ولي همین فکر مرا بیشتر دچار نگراني و ترس ميو نمي

 {.11 کننده}مشارکت"ده جویا میشه و به من میگه که بیشتر تالش کن و این حس خوبي به من مي

مادرم فرد خونسردي است وقتي نمره ام کم مي شود از من علت نمي خواهد و براحتي از کنار من عبور مي "
موز ضعیفي هستم و مادرم هم به ضعف کند و این حس را در من بوجود مي آورد که من حتما ناتوانم و دانش آ

من آگاه است و نمي خواهد به من فشار بیاورد ولي همین فکر مرا بیشتر دچار نگراني و ترس مي کند ولي پدرم 
دهد علت را از من جویا مي شود و به من مي گوید که بیشتر تالش کن و این حس خوبي به من مي

دبیرستان پدرم خیلي به نمره حساسیت نشان مي داد ولي االن تا اوایل سال سوم " {.11 کننده}مشارکت"
 {.6}مشارکت کننده"بهتر شده من خودم هم دوست ندارم که نمره پایین داشته باشم

خانواده براي من تالش زیادي کرده است و اما من نتوانستم پاسخ مناسبي براي آن ها داشته باشم حتي برایم "
از درس خواندن افتادم در سال گذشته مادرم در مورد درس خواندن با من  گوشي خریدند اما بدتر شد کامال

کند و صحبت مي کرد اما چون دید نتیجه اي ندارد امسال مرا رها کرد و االن هم مرا با دیگران مقایسه مي
همین خیلي حس بدي مي دهد .خودم مي دانم کم کاري کرده ام ولي سرزنش کردن او در حالتي که من راه 

 {.1 کننده}مشارکت"ي براي مشکلم ندارم احساس گناه مرا بیشتر مي کند حل

7 
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 گیریبحث و نتیجه
شناسي و علوم تربیتي در ایران و تبعات ناشي از آن هاي حوزه رواني در پژوهشاستیالي رویکرد کم

هاي هاي عمیق و تدوین و توسعه نظریهیابي به یافته( زمنیه دست1935، 1931)محمدزاده و صالحي، 
افت به هاي جدي مواجه ساخته و محدودیتها و چالشرا با و حرکت در راستاي مرجعیت علمي بومي 

(. با توجه به 1935و  1931، دامن زده است )محمدزاده و صالحي، هااین حوزهنشاط و پویایي علمي در 
در زمینه اضطراب ریاضي، پژوهشگران با درک این نیاز و با داشتن ي کم هايتعدد مطالعات به روش
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آموزاني برآمده که همه روزه با این پدیده چندین سال تجربه آموزش، درصدد تحلیل تجربه زیسته دانش
آموزان و به رود تبیین این پدیده، زمینه مناسبي را براي ارتقاي سالمت رفتار دانشسروکار دارند؛ امید مي

 هاي روایتي برآمده ازتحلیل دادهاي بومي در حوزه اضطراب ریاضي را فراهم نماید. تدوین نظریه ویژه
باورها و نگرش »مضمون شامل:  7استخراج بندي و شناسایي، طبقهبه  ،مصاحبه نیمه ساختارمند

، «نقش محیط آموزشي»، «قضاوت»، «اضطراب امتحان»، «ناآگاهي و عدم شناخت»، «آموزاندانش
آموزاني که هاي مطالعه حاضر نشان داد که دانشیافته گردید. منتج «نقش والدین»و  «آموزگاراننقش»

شان، از ریاضي و عدد شده نگرش منفي نسبت به درس ریاضي داشته و بر اساس تجربه منفي ادراک
ت کافي برخوردار ترس دارند، از اضطراب باالي ریاضي برخوردارند و در عملکرد تحصیلي خود از رضای

ها در مطالعه خود همسو است. آن (1911) ، سیف و طاهريرضویهاین نتیجه با نتیجه مطالعه نیستند. 
 باال بودن احساس منفي به ریاضي و افزایش اضطراب درس ریاضي با کاهش پیشرفتنتیجه گرفتند که 

تواند تغییر در نگرش مي ،ها. شاید بتوان گفت که تغییر در احساستحصیلي در درس ریاضي همراه است
هاي یافته (.1931فرد درباره زندگي و محیط پیرامون را در پي داشته باشد )ساماني، جوکار و صحراگرد، 

( به نقل از باترورث 1939همسویي دارد. سلیماني ) ،هاي مطالعه حاضرمطالعه رضویه و همکاران با یافته
ب از ریاضي و به وجود آورنده اضطراب ریاضي است و ( آورده است که نفهمیدن، علت اجتنا1333)

(. در 1931فهمیدن بر مبناي یادگیري موثرتر از تمرین کردن و مشق اجباري است )سلیماني و رکابدار، 
کنندگان ترس از نفهمیدن را یکي از دالیل اصلي اضطراب خود دانسته و آن را مطالعه حاضر نیز مشارکت
ایجاد ضعف در فرایندهاي ذهني خود مي دانند. مشخص است که چنین روندي مانع ایجاد تمرکز و باعث 

  ها به ناخرسندي تبدیل کرده و باعث نقصان در عملکرد و افت درسي آنان مي گردد.احساس رضایت آن
( نشان داده است که مولفه یادگیري 1931) فر، خسروي، شایان و محمدجاني، محمديمطالعه ترابي
هاي مطالعه اخیر با یافتهرس ریاضي یک رابطه معنادار دارد، که این یافته نیز در د ریاضي با عملکرد

کردن کنندگان به تنهایي قادر به پیادهدهد که مشارکتهاي مطالعه حاضر نشان ميباشد. یافتههمسو مي
ندیشیدن درباره ها اذعان دارند توانایي به خاطر سپردن اطالعات و اهاي خود نیستند. آنو هدایت آموخته

کنندگان با دشواري در به کننده بیروني دارند. در واقع مشارکتمطالب و حل آن را ندارند و نیاز به تقویت
است. هاي یادگیري هستند که باعث ایجاد اضطراب و افت عملکرد در آنان شدهکار بستن سبک

هاي اضطراب ریاضي و سبک دهد که بین( نیز نشان مي1930) و احمدي هاي مطالعه احمديیافته
 یادگیري رابطه منفي وجود دارد.

کنندگان این مطالعه اذعان مي دارند که از شدت اضطراب، از طریق رویکرد سطحي با مشارکت
ها بر ناتواني خود در ایجاد ارتباط در مباحث تاکید داشته و حفظ کردن را آن .کنندریاضیات برخورد مي

خالف اکثر متون درسي که حفظ و یاد آوري آن، امکان موفقیت در آزمون را  دانند. برروش جایگزین مي
نشان از افزایش اضطراب  1در ریاضیات رویکرد سطحي هرگز مناسب نیست. مضمون  ،سازدمیسر مي



 آموزاناضي از منظر دانشتحلیل پدیدارشناسانه اضطراب در درس ری  

167 

 

( 1931) و رکابدار این مطالعه با نتایج مطالعه سلیماني ،ناشي از افزایش رویکرد مطالعه سطحي دارد
که رابطه رویکرد سطحي با اضطراب ریاضي مثبت گرفته شده است  در این مطالعه، نتیجه. همخواني دارد

آورند و یا آموزاني که به مطالعه سطحي روي مياست که دانش وي در مطالعه خود نشان داده .است
ي ( معتقد است که یک  رابطه خط1001کنند. وانگ )اضطراب ریاضي باالیي را تجربه مي ،عادت دارند

زاده، حجازي، خانزاده و حجازي، کرمدارد )شهني میان اضطراب امتحان و عملکرد در جلسه امتحان وجود
قبولي کنندگان با وجود مطالعه کافي و قابلدهد که مشارکتهاي مطالعه حاضر نیز نشان مي(. یافته1931

شوند. ند و دچار افت عملکرد مياما در جلسه امتحان از شدت اضطراب قادر به پاسخگویي نیست ،که دارند
ها در واقع از شدت اضطراب ناشي از نوع امتحان، مدت زمان پاسخگویي یا هر ویژگي زیستي، رواني آن

وضعیت مطلوب ها و رویدادها براي رسیدن بههاي ریاضي قادر به سازماندهي پدیدهو محیطي، در آزمون
ز دیگر یافته هاي این مطالعه نشان از اضطراب شکل گرفته ا با استفاده از رفتار و کردار مناسب نیستند.

شده بر اساس ترس از مقایسه و نگرش منفي دیگران دارد. برخي از مشارکت کنندگان از قضاوت و 
ترسند و در فرایند مقابله با دشواري ها با ضعف روبرو هستند. رش معلمان و همکالسي هاي خود مينگ

هاي استرس زا عاجزند که این مورد مي اسخ هاي هیجاني در مقابله با واقعهآن ها معتقدند که از تنظیم پ
هاي کالسي شده و باعث تواند در طوالني مدت منجر به انزوا و خروج دانش آموز از مشارکت در فعالیت

هاي مضمون نقش محیط نیز نشان افت نمره و مانع پیشرفت در درس ریاضي گردد. توجه به یافته
ین مشارکت کنندگان خواه به علت تفاوت فرهنگي، اجتماعي یا اقتصادي یا به علت تفاوت دهد که امي

سطوح آموزشي در مدارس، قادر به برقراري ارتباط با همساالن و انطباق با محیط نیستند و ایجاد شکاف 
اني مندي در آنان شده است. نوجوانمیان سطح آرزوهاي آنان و وضعیت عیني آنان باعث کاهش رضایت

در عملکرد تحصیلي فعال ترند و پیشرفت  ،که احساس شادکامي و رضایت از زندگي در آنان باالست
(. مشارکت کنندگان این مطالعه بیشترین افت درسي را در درس 1939تحصیلي بیشتري دارند )کهریزي، 

کنندگان در این دو  اند که نیاز به ارتباط با همساالن و تعامل با آموزگار دارد. مشارکتریاضي دانسته
دهند که توانایي شرکت سازنده و فعال در کالس ریاضي و در ارتباط با همساالن خود مضمون نشان مي

هاي کننده برخوردار نیستند. یافتهگاري موفقیت آمیز با شرایط تهدیددر مدرسه را نداشته و از توانایي ساز
شرفت تحصیلي رابطه معنادار مثبت وجود دارد دهد که بین تاب آوري و پیمطالعات قبل نیز نشان مي
آموزان راهي هاي آموزشي و روش هاي ارزشیابي دانشتنوع در شیوه (.1931)ذبیحي، نیوشا و منصوري، 

هاي آموزشي است. اتخاذ شیوه آموزشي مناسب به مثابه عاملي دیگر براي مقابله با اضطراب در محیط
در ، (1311دهي رفتار ریاضي دانش آموزان عمل نماید. کلوت )شکلبروني مي تواند به گونه اي موثر در 

دهد که تعامل و ارتباط معناداري بین اضطراب ریاضي و شیوه هاي آموزشي وجود پژوهش خود نشان مي
اند با آموزاني که نتوانستهکه دانش دادهاي مطالعه حاضر نیز نشان (. یافته1973دارد )علم الهدایي، 

از اضطراب باالیي برخوردارند.  ،هاي ارزشیابي خود ارتباط برقرار کنندزشي آموزگاران و شیوههاي آموشیوه
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محور، عدم نبود فضاي مشارکتي و پرسش و پاسخ و واکنش ها دالیل اضطراب خود را آموزش معلمآن
صحیح و روش تاکید صرف معلم بر پاسخگویي  ،اند. در واقعمعلم به نتایج حاصل از ارزیابي بیان نموده

آموزشي خود، عدم همراهي و کمک به دانش آموزان در یافتن روش هاي صحیح حل مساله از دالیل 
( که 1015هاي مطالعه با نتایج مطالعه فدریچي )کنندگان این مطالعه مي باشد. یافتهاضطراب مشارکت

دهد و ن را افزایش ميآموزاهاي ریاضي، اضطراب دانشدهد ساختار اهداف عملکردي در کالسنشان مي
( و فدریچي، اسکالویک و تانگن 1910حقیقي و شکرکن ) ،یخچاليهاي مطالعه حاجيچنین با یافتههم

( که 1930)لواساني، حجازي و خندان غالمعليچنین مطالعه حاضر با مطالعه هم( همسویي دارد. 1015)
باشد. داند نیز همسو ميضطرب، مفید ميآموزان مروش مشارکتي را در مقایسه با روش سنتي براي دانش

شوند در مقایسه با آموزاني که به روش مشارکتي آموزش داده ميکه دانش دادنشان  هاآنمطالعه 
 کنند اضطراب کمتري دارند.آموزاني که به روش سنتي آموزش دریافت ميدانش

ه در تعامل خود با فرزندان، باشد. والدیني کیکي دیگر از مضمون هاي این مطالعه نقش والدین مي
کنند، فرصت رشد مالیمت و پذیرش بیشتري دارند و به نیازهاي معقول فرزندان خود توجه بیشتري مي

هاي این مطالعه نشان از عدم توجه سازند. یافتههاي فرزندان را بیشتر فراهم مياستعدادها و توانمندي
کنندگان در این مطالعه به عدم توجه ود دارد. مشارکتبعضي از والدین به نیازها و احساسات فرزندان خ

ها هم کنترل و سختگیري و هم اند. آنکرده ها و عالیق درسي خودشان اشارهوالدین به توانمندي
تفاوتي و نادیده انگاشته شدن چه به شکل عمدي و چه سهوي را عامل ناراحتي و اضطراب خود بي

هاي الزم دلیل اضطراب و یا کمبود مهارتگفت که برخي از والدین بهتوان در واقع مي اند.معرفي کرده
هایي تاثیر مشکالت اجتماعي از روشدر مورد کنار آمدن با مسائل روز افزون نوجوانان و جوانان و تحت

است  عنوان رفتارهاي حاکي از کنترل بیش از حد و طرد است. در چنین حالتي ممکنکنند که بهاستفاده
پور و ها احساس عدم پذیرش ایجاد کند )اسماعیلباشند که در آن رفتارهایي با فرزندانشان داشته والدین

 (.1939جمیل، 
آموزان با اضطراب باال نیاز به حمایت و توجه و گفتمان با والدین دهد که دانشاین مطالعه نشان مي

 جمیلهاي مطالعه اسماعیل پور و فتههمسو با یا هاي مطالعه حاضراندیشي با آنها دارند. یافتهو هم
دهد بین ادراک پذیرش و ادراک کنترل بیش از حد والدین با اضطراب باشد که نشان مي( مي1939)

هاي این مطالعه توانست تصویر روشني از دیدگاه یافتهیب رابطه منفي و مثبت وجود دارد. فرزندان به ترت
ضروري است که  ،بنابراین .اند کردهپدیده اضطراب را تجربهآموزاني ارائه دهد که همگي به نوعي دانش

آموزان نسبت به باورهاي این دانش آموزان بسیاري از آموزگاران به علت تماس مستمرشان با دانش
درباره علل وقوع این پدیده و تفکرات آنان پیرامون احساس اضطراب آگاهي بیشتري کسب کنند. هر 

اي طبیعي براي نیل به اهداف و معتدل الزمه پویایي حیات بشر و مقوله چند که اضطراب کنترل شده و
خل جریان تفکر سالم و رشد یابنده در فرد است اما سخن از اضطراب باالست که مُ ،تکامل است
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هاي غیر علمي و اعمال فشارهاي ناسازگار با (. طبیعت دانش ریاضي و نگرش1973الهدایي، )علم
هاي فردي، محتواي سنگین و نامتناسب با زمان آموزشي ن، عدم توجه به تفاوتني فراگیراظرفیت عقال
شده، نوع اقتدار علمي و اخالقي معلمان در ایجاد روابط متعادل، هراس ناشي از عدم توفیق در نظر گرفته

 در امتحان و در آزمون ورودي دانشگاه و انتظارات و فشارهاي نا بجاي والدین و نوع نگرش جامعه در
با توجه به  ،توانند موجبات بروز پدیده اضطراب در فرزندانمان شوند. بنابراینشمار عواملي است که مي

هاي درسي از نظر رسد که اصالح کتابهاي پژوهش حاضر و دیگر مطالعات مرتبط به نظر ميیافته
ود در ساختار ي و ترمیم کمبودها و مشکالت علمي موجچه از لحاظ کیفي و چه از لحاظ کممحتوایي 

بخش سازي ساعات آموزشي با محتواي مورد تدریس، لذتهاي آموزشي، متناسباصالح شیوه کتاب،
سازي بین معلم و دانش آموز و تالش براي هاي ریاضي از طریق ایجاد مشارکت و اعتمادساختن فعالیت

رشته تحصیلي، تعامل بین آموزان به منظور ورود به ایجاد نگرش مثبت و توجه به عالقه و توان دانش
اندیشي به وقت الزم، تقویت اطمینان منظور حل مشکالت و چارهآموزان و کادر مدرسه بهاولیا دانش

آموزان را در آموز بتواند تا حدودي نگراني و دغدغه دانشهاي قبلي دانشریاضي و شناخت یادگیري
آموزان دختر انجام گرفته در بین دانش دهد. با توجه به این که این پژوهشراستاي این درس کاهش

آموزان پسر انجام شود تا بتوان شود که پژوهشي به مانند این پژوهش در مورد دانشپیشنهاد مي ،است
اي شود در مطالعهپیشنهاد مي ها را شناسایي کرد.ها و شباهتنتایج آن را مورد مقایسه قرار داد و تفاوت

آموزان و گیري اضطراب در دانش، خرده نظریه مربوط به فرایند شکل1هابه روش نظریه برخاسته از داده
 ارتباط آن با پیامدهاي مربوطه، تدوین شود. 

 تشکر و قدردانی
کننده در این مطالعه به خاطر صبر، آموزان و والدین شرکتپژوهشگران مراتب سپاس خود را از دانش

 دارند.يحوصله و همچنین اعتمادشان به محققین، ابراز م
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