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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،میزان شیوع اضطراب ریاضی در دانشآموزان پسر دبیرستانی در دورهی کووید 19-و نقش
راهبردهای انگیزشی یادگیری ریاضی (شناختی ،فراشناختی ،مدیریت منابع غیراطالعاتی و اطالعاتی) و تابآوری
ریاضی در تمیز دانشآموزان دارای اضطراب ریاضی باال و پایین بود .روش پژوهش توصیفی -همبستگی بود .جامعه ی
آماری این پژوهش را کل دانشآموزان پسر ( )N=621دبیرستانی شهرستان بهار از توابع استان همدان تشکیل دادند.
نمونهی پژوهش شامل  247دانش آموز پسر بود که به صورت خوشهای تصادفی انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها
از مقیاسهای راهبردهای یادگیری ریاضی (لیو و لین ،)2012 ،تابآوری ریاضی (کوکن و همکاران )2016 ،و اضطراب
ریاضی (بای و همکاران )2009 ،استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون  tتک نمونهای ،ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل تشخیص گامبهگام استفاده شد .نتایج توصیفی نشان داد که  67/21درصد دانشآموزان در دورهی
کووید 19-دارای اضطراب ریاضی باال بودند .براساس آزمون  tتک نمونهای دانشآموزان از نظر استفاده از راهبردهای
یادگیری ریاضی و تابآوری ریاضی در وضعیت پایین و از نظر اضطراب ریاضی در وضعیت باالیی قرار داشتند .بین
راهبردهای یادگیری ریاضی (شناختی ،فراشناختی ،مدیریت منابع غیراطالعاتی و اطالعاتی) با اضطراب ریاضی رابطه ی
منفی وجود داشت .همچنین تنها نقش راهبردهای فراشناختی و تابآوری ریاضی در پیشبینی عضویت گروهی
دانشآموزان دارای اضطراب ریاضی باال و پایین معنادار بود .آموزش راهبردهای یادگیری ریاضی و تابآوری ریاضی به
دانشآموزان و گنجاندن روش تدریس ریاضی مبتنی بر راهبردهای یادگیری ریاضی و تابآوری ریاضی در برنامههای
ضمن خدمت برای معلمان ریاضی در جهت کاهش اضطراب ریاضی دانشآموزان در دورهی کووید19-مفید خواهد بود .
کلیدواژهها :اضطراب ریاضی ،تابآوری ریاضی ،راهبردهای انگیزشی ریاضی ،کووید19-
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سعید آریاپوران ،منصور کریمی ،اضطراب ریاضی در دانشآموزان پسر دبیرستان در دوره کوید...19-
مقدمه

بیماری ویروسی کووید 19-که بر اثر کروناویروس سندرم حاد تنفسی 2-ایجاد میشود (گوربلینا و همکاران)2020 ،
دستگاه تنفس را تحت تأثیر قرار میدهد و عالئم آن عبارتاند از :اختالالت تنفسی ،آبریزش بینی ،سرفه
خشک ،سرگیجه ،گلودرد و بدن درد که با سردرد و تب نیز همراه هستند و به مدت چند روز به طول میانجامد (چن
و همکاران .)2020 ،میزان شیوع این بیماری در جهان در ماه آوریل  2021بالغ بر  135میلیون نفر و در ایران بالغ بر
دو میلیون نفر گزارش شده است؛ عالوهبراین تا ماه آوریل  ،2021بالغ بر  2میلیون نفر از افراد مبتال به این ویروس در
جهان و بالغ بر  64هزار نفر در ایران فوت کردهاند (سازمان بهداشت جهانی .)2021 ،از پرخطرترین شرایط این بیماری
این است که اوضاع ناشی از آن غیرقابل پیشبینی است ،زمان کنترل بیماری مشخص نیست و جدی بودن خطر مرگ
و میر ناشی از آن جامعه را تهدید میکند (زندیفر و بدرفام .)2020 ،عالوهبراین یکی از دلیلی افزایش نگرانیها در
جامعه ،تحلیلها و اطالعات نادرست در خصوص این بیماری است (بائو و همکاران .)2020 ،این بیماری جهان را تحت
تأثیر قرار داده (سازمان بهداشت جهانی )2020 ،و موجب تعطیلی دانشگاهها و مدارس شده است (نیکوال و همکاران،
2020؛ کراوفورد )2020 ،و بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان دبیرستان تأثیر گذاشته است (سینتما2020 ،؛ گنزالز و
همکاران .)2020 ،یکی از متغیرهایی که میتواند تحت تأثیر کووید 19-قرار بگیرد و در پژوهشهای قبلی مورد بررسی
قرار نگرفته است ،اضطراب ریاضی 1است که ازجمله عوامل عاطفی مرتبط با پیشرفت ریاضی در نظر گرفته شده است
(اسکاگرلوند و همکاران2019 ،؛ دوکر و همکاران .)2016 ،برخی پژوهشها به تأثیر کووید 19-بر اضطراب کلی اشاره
کردهاند (ونگ و زائو .)2020 ،بنابراین ،با توجه به مجازی بودن برگزاری کالسهای آموزشی در دورهی کووید 19-و
عدم امکان برگزاری کالسهای حضوری به ویژه در درس ریاضی ممکن است اضطراب ریاضی در دانشآموزان ایجاد
شود.

2002؛ اشکرافت و ریدلی .)2005 ،در تعریف دیگر ،توبیاس ( )1993اضطراب ریاضی را احساس تنشی تعریف میکند
که هنگام استفاده از اعداد و حل مسائل ریاضی مانع کارکرد عوامل شناختی میشود و حاصل این تداخل شناختی
فراموش کردن اطالعات مورد نیاز و از دست دادن اعتمادبهنفس در ریاضی است .براساس پژوهشهای قبلی 17 ،درصد
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اضطراب ریاضی به حالت ترس ،تنش و دلهره که افراد در درگیری با ریاضی تجربه میکنند ،اشاره دارد (اشکرافت،
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از جمعیت آمریکایی (آشکرافت و مور )2009 ،و  30درصد از کارآموزان بزرگسال در انگلستان از اضطراب ریاضی باال
در رنج بودند (جانستون-ویلدر و همکاران .)2014a ،در ارزیابیهای سال  ،2012در بین  34کشور مشارکتکننده در
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( 59 ،1)OECDدرصد از دانشآموزان  15تا  16ساله نگران دشواری کالسهای
ریاضی بودند؛  33درصد در هنگام تکمیل تکالیف ریاضی ،احساس تنش و  31درصد با مسائل ریاضی احساس عصبانیت
میکردند (2013 ،OECD؛ به نقل از لوتنیرگر و همکاران .)2018 ،اضطراب ریاضی یک مشکل بسیار شایع در بین
دانشآموزان از مدارس ابتدایی تا دانشجویان در دانشگاهها است (ما و زو2004 ،؛ رودارتی-لونا و شری2008 ،؛ جاین
و بوسون2009 ،؛ گاندرسون و همکاران )2018 ،و رابطهی منفی آن با عملکرد و پیشرفت ریاضی دانشآموزان مورد
تأیید قرار گرفته است (خاتون و محمد2010 ،؛ رامیرز و همکاران2012 ،؛ کوکیان و همکاران .)2018 ،در یک فراتحلیل،
رابطهی بین اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی در دانشآموزان آسیایی بسیار قویتر از دانشآموزان اروپایی گزارش
شد (زهانگ و همکاران.)2019 ،
رابطهی بسیاری از متغیرها از جمله سبک یادگیری (باناگا2018 ،؛ احمدی و احمدی ،)1390 ،راهبردهای مقابلهای
(اسکالویک2018 ،؛ اسمیت-نلسون ،)2016 ،جهتگیری هدف (اسکالویک ،)2018 ،عزتنفس (بالمئو و فابال،)2018 ،
اعتمادبهنفس ،خودکارآمدی (وکیلی و پوررضوی )2017 ،سن و جنسیت (جوسیا و آدجوک ،)2014 ،اضطراب ریاضی
معلمان (بیلوک و همکاران )2010 ،و ویژگیهای شخصیتی معلمان (حیدری و همکاران )2013 ،با اضطراب ریاضی
تأیید شده است .با توجه به تعطیلی مدارس در دورهی کووید ،19-یکی از متغیرهایی که احتماالً در اضطراب ریاضی
دانشآموزان دبیرستان در دورهی کووید 19-نقش دارد ،راهبردهای یادگیری ریاضی 2است که براساس پژوهشهای
قبلی دانشآموزان از این راهبردها بسیار کم استفاده میکنند (لیو و لین.)2010 ،

رمزگذاری معنادار و همچنین ادغام دانش و مهارتهای جدید را در حافظه تسهیل میکند (وینستین و همکاران،
 .)2010راهبردهای انگیزشی یادگیری ریاضی عبارتاند از :راهبردهای شناختی (تمرین و تکرار ،بسط و سازماندهی)،
فراشناختی (تفکر انتقادی و خودتنظیمی) ،مدیریت منابع اطالعاتی (رفتار اکتشافی و ارتباطی در اینترنت) و غیر

1 . Organization for Economic Co-operation and Development
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راهبردهای یادگیری شامل فرآیندهای رفتاری ،شناختی ،فراشناختی ،انگیزشی یا عاطفی هستند که درک ،یادگیری و
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اطالعاتی (مدیریت زمان و محیط مطالعه ،یادگیری از طریق همساالن و جستجوی کمک از افراد دیگر) .راهبردهای
فراشناختی باعث افزایش آگاهی از فرآیندهای تفکر در هنگام انجام تکلیف میشوند (جانسیویز .)2008 ،بهعبارتدیگر،
راهبردهای شناختی اقداماتی هستند که بهطور مستقیم برای پردازش اطالعات انجام میشوند ،بهگونهای که میتوان
آنها را بهتر به دست آورد و ذخیره کرد و مورد استفاده قرار داد .درحالیکه ،راهبردهای فراشناختی روشهایی هستند
که فرد برای برنامهریزی ،نظارت و تنظیم یادگیری خود از آنها استفاده میکند (دیمبو .)2001 ،مهارتهای تفکر
انتقادی به فرد امکان میدهد تا اطالعات را ارزیابی و تصدیق کند تا یک استدالل یا حل مسئله ایجاد کند (کانگ،
 )2015و موجب پژوهش ،حل مسئله ،تصمیمگیری و یادگیری میشود (جاودانه و همکاران2008 ،؛ نقل از محمودی،
ایمانیفر و طالبی .)1399 ،بر اساس نظر پینتریچ ( )453 :2000خودتنظیمی یا یادگیری خودتنظیمی «یک فرآیند
فعال است که بهموجب آن دانشآموزان اهداف یادگیری خود را تعیین میکنند و سعی میکنند بر اساس آن شناخت،
انگیزه و رفتار خود را بازبینی ،تنظیم و کنترل کنند و با وجود آن سعی میکنند مطابق اهدافشان رفتار کنند».
مدیریت منابع اطالعاتی به منابع اطالعاتی ازجمله اطالعات ،فناوری اطالعات ،سیستمهای اطالعاتی و مدیریت اطالعات
اشاره دارد .مدیریت منابع اطالعاتی ،بر ابزارهای جستجوی اطالعات ،فناوری اطالعات و مدیریت اطالعات از طریق
اینترنت تأکید دارد .مدیریت منابع غیر اطالعاتی نیز به مدیریت منابع اطالعات غیر از استفاده از فناوری اطالعات و
اینترنت گفته میشود که مهمترین راهبردهای آن مدیریت زمان و محیط مطالعه ،یادگیری از طریق همساالن و
جستجوی کمک از افراد دیگر هستند (زهانگ2015 ،؛ لیو و لین.)2010 ،
یکی از متغیرهای که با راهبردهای یادگیری ریاضی (لی و جانستون-وایلدر )2013 ،و عملکرد ریاضی (کوکن و
همکاران )2013 ،مرتبط است تابآوری ریاضی 1است که در دورهی کووید 19-مورد بررسی قرار نگرفته است .تابآوری
ریاضی شامل استقامت علیرغم موانع یادگیری ریاضی و توانایی بیان مفاهیم ریاضی و یک نظریه رشد یادگیری در

بودن ریاضی در دستیابی به اهداف و انگیزهی ریاضی] ،تالش[ 3درک و تحمل سطح دشواری در مطالعهی ریاضی] و
رشد[ 4قابل انعطاف بودن ریاضی و رشد آن] (جانستون-وایلدر و لی .)2010 ،دانشآموزان دارای تابآوری ریاضی باال
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زمینهی ریاضی است (جانستون-وایلدر و لی .)2010 ،تابآوری ریاضی شامل سه بعد است :ارزش[ 2میزان ارزشمند
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به راحتی سازگار میشوند و با وجود موانعی که با آنها روبرو هستند قادر به کنار آمدن با شرایط دشوار و مبهم در
ریاضی هستند (لی و جانستون-وایلدر .)2013 ،این دانشآموزان کاربرد ریاضی را میفهمند و بهعبارتدیگر ،ارزش آن
را در زندگی روزمرهی خود در محیط تحصیلی و خارج آن تشخیص میدهند .عالوهبراین ،آنان درک میکنند که برای
ارتقای مفاهیم ریاضی ،تالش ،پشتکار و کنجکاوی الزم است و اهمیت سایر افراد مهم مانند معلمان یا همساالن آنها و
همچنین ابزارهایی مورد نیاز برای یادگیری ریاضی را تشخیص میدهند و ریاضی را به صورت مؤثرتر یاد میگیرند (لی
و جانستون-ویلدر2010 ،؛ لی و جانستون-وایلدر2013 ،؛ موتا و همکاران .)2016 ،بسیاری از پژوهشها ،رابطهی مثبت
تابآوری ریاضی با پیشرفت ریاضی را مورد تأیید قرار دادهاند (جانستون-ویلدر و همکاران ،2014b ،کوکن و همکاران،
2016؛ کیلمن و کاگالیان .)2018 ،با وجود شرایط استرسزای کووید 19-میتوان گفت که برخورداری از تابآوری
ریاضی میتواند با وجود آموزش مجازی در اضطراب ریاضی نقش داشته باشد که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار
گرفته است.
پژوهش حاضر به بررسی میزان شیوع اضطراب ریاضی در دانشآموزان پسر دبیرستان در دورهی کووید 19-و نقش
راهبردهای انگیزشی یادگیری و تابآوری ریاضی در تمیز دانشآموزان دارای اضطراب ریاضی باال و پایین پرداخته
است .در پژوهشها نشان داده شده است که بین راهبردهای یادگیری ریاضی با پیشرفت ریاضی رابطهی مثبت (تیسن
و بالزیو )2008 ،و راهبردهای شناختی ازجمله بسط با اضطراب ریاضی رابطهی منفی وجود دارد (جاین و داوسون،
 .)2009در پژوهش دیگر نشان داده شد که تمرین ،بسط و سازماندهی در پیشبینی اضطراب ریاضی دانشآموزان
نقش معنادار داشتند (کاسیسی و اردوغان 2009 ،؛کافیسی .)2017 ،برخی از پژوهشها به نقش فراشناخت در حل
مسئلهی ریاضی (عباسیعلیکمر2014 ،؛ رادمهرو همکاران )2013 ،اشاره نمودهاند .اینگول و پاندیا ( )2015نیز نشان
دادند که راهبردهای فراشناختی در کاهش اضطراب ریاضی نقش بسیار زیادی ایفا میکنند .راهبرد خودتنظیمی،

خودتنظیمی از متغیرهای پیشبین اضطراب ریاضی دانشآموزان بودهاند (کافیسی .)2017 ،در خصوص راهبردهای
مدیریت منابع اطالعاتی و غیراطالعاتی نیز بسیاری از پژوهشها نشان دادهاند که استفادهی دانشآموزان از فناوری
یک ابزار مؤثر در کاهش اضطراب ریاضی آنان است (پوکای و تایه1997 ،؛ ویتمنو همکاران1998 ،؛ ریلی و ایوانت،
1999؛ سون و پیزدروفسکی .)2009 ،عالوهبراین ،نقش راهبردهای یادگیری ریاضی مبتنی بر مدیریت منابع اطالعاتی
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کاهش اضطراب ریاضی را به دنبال دارد (ویسیکهره و همکاران2018 ،؛ جاین و داوسون )2009 ،و تفکر انتقادی و
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یعنی رفتار اکتشافی و ارتباطی در اینترنت و راهبردهای یادگیری ریاضی مبتنی بر مدیریت منابع غیراطالعاتی یعنی
مدیریت زمان و محیط مطالعه ،یادگیری از طریق همساالن و جستجوی کمک ،در پیشبینی اضطراب ریاضی
دانشآموزان تأیید شده است (کافیسی .)2017 ،در یک پژوهش نشان داده شد دانشآموزانی که چهار جلسه آموزش
تابآوری داشتند ،اضطراب ریاضی پایینتری داشتند و در کل این مطالعه به صورت قطعی کاهش اضطراب ریاضی را
نشان نداده است (کروپ .)2017 ،میتوان گفت که ضعف این پژوهش این بوده است که بدون بررسیهای اولیه ارتباط
تابآوری ریاضی با اضطراب ریاضی ،آموزش آن را مورد بررسی قرار داده است؛ بنابراین در این پژوهش ارتباط این دو
متغیر یکی از اهداف پژوهش بوده است.
در پژوهشهای قبلی به نقش ابعاد راهبردهای یادگیری انگیزشی در پیشبینی اضطراب ریاضی دانشآموزان (کافیسی،
 )2017اشاره شده است؛ اما رابطه بین تابآری ریاضی و اضطراب ریاضی مورد بررسی قرار نگرفته است .بااینوجود،
پژوهش در زمینهی میزان اضطراب ریاضی و نقش راهبردهای انگیزشی یادگیری ریاضی و تابآوری ریاضی در
پیشبینی عضویت گروهی دانشآموزان دبیرستانی دارای اضطراب ریاضی باال و پایین در دورهی کووید 19-انجام
نگرفته است .بنابراین این پژوهش از بعد نظری موجب تقویت پیشینهی پژوهش و ترغیب پژوهشگران در این زمینه
میشود .انجام این پژوهش میتواند نقش راهبردهای انگیزشی ریاضی و تابآوری ریاضی را در اضطراب ریاضی
دانشآموزان در دورهی کووید 19-برجسته نماید و موجب توجه مشاوران و روانشناسان و همچنین معلمان و مسئولین
آموزشوپرورش به آموزش راهبردهای انگیزشی یادگیری ریاضی ازجمله شناختی ،فراشناختی ،مدیریت منابع
غیراطالعاتی و اطالعاتی و آموزشی مبتنی بر تابآوری ریاضی به دانشآموزان دارای اضطراب ریاضی میشود تا از این
طریق به کاهش اضطراب ریاضی این دانشآموزان در دورهی کووید19-کمک نمایند .بنابراین ،سؤال اصلی این پژوهش
این است که «میزان شیوع اضطراب ریاضی در دانشآموزان پسر دبیرستانی در دورهی کووید 19-چگونه است و آیا

ریاضی عضویت دانشآموزان دبیرستانی در دو گروه دارای اضطراب ریاضی باال و پایین در دورهی کووید19-را پیشبینی
میکند؟».

120

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-17

راهبردهای انگیزشی یادگیری ریاضی (شناختی ،فراشناختی ،مدیریت منابع غیراطالعاتی و اطالعاتی) و تابآوری
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روش

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-همبستگی بود .بر این اساس راهبردهای انگیزشی یادگیری ریاضی (شناختی،
فراشناختی ،مدیریت منابع غیراطالعاتی و اطالعاتی) و تابآوری ریاضی بهعنوان متغیرهای پیشبین و اضطراب ریاضی
بهعنوان متغیر مالک در نظر گرفته شده است.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعهی آماری این پژوهش را کل دانشآموزان پسر دبیرستانی شهرستان بهار در
سال تحصیلی  98-99در دوره شیوع کووید 19-تشکیل دادند که  621دانشآموز بودهاند .حجم نمونه دانشآموزان بر
اساس جدول کرچسی و مورگان انتخاب شد که برای جامعهی  650نفری 242 ،نفر در نظر گرفته شده است؛ اما با
توجه به افت آزمودنی حجم نمونه  260نفر در نظر گرفته شد؛ با توجه به اینکه در هر کالس بهصورت تقریبی 25
دانشآموز مشغول به تحصیل بودند ،برای رسیدن به حجم نمونهی  260نفری  10/4کالس الزم بود .درنهایت 11
کالس بهعنوان نمونهی نهایی به صورت نمونهگیری خوشهای تصادفی در نظر گرفته شدند که تعداد آنها در زمان
انجام پژوهش  266نفر بود .الزم به ذکر است که پژوهشگران به مدت دوماه با دعوت دانشآموزان به مدارس و با رعایت
شرایط بهداشتی در دورهی کووید 19-به جمعآوری دادهها پرداختند .درنهایت پس از جمعآوری دادهها با توجه به
اینکه  19نفر به صورت کامل پرسشنامهها را تکمیل نکرده بودند ،از نمونه حذف شدند و نمونهی نهایی به 247
دانشآموز کاهش یافت.
الف -مقیاس راهبردهای انگیزشی ریاضی :این مقیاس توسط لیو و لین ( )2012ساخته شده است و دارای 37
گویه است که شیوهی پاسخدهی به گویههای این مقیاس به صورت مقیاس  5درجهای لیکرت (خیلی مخالفم=،1
مخالفم= ،2بینظر= ،3موافق= 4و خیلی موافق= )5است .برای محاسبهی نمرهی نهایی ،نمرهی هر بعد تقسیم بر تعداد

گویه] و سازماندهی [ 3گویه]) ،راهبردهای فراشناختی (تفکر انتقادی [ 5گویه] و خودتنظیمی [ 2گویه] ،راهبردهای
مدیریت منابع اطالعاتی (رفتار اکتشافی در اینترنت [ 5گویه]) و رفتار ارتباطی در اینترنت [ 6گویه]) و راهبردهای
مدیریت منابع غیراطالعتی (مدیریت زمان و محیط مطالعه [ 5گویه] ،یادگیری از طریق همساالن [ 3گویه] و جستجوی
کمک [ 3گویه]) .در پژوهش لیو و لین ( ،)2010ضریب آلفای کرونباخ برای همسانی درونی گویههای مربوط راهبردهای
شناختی ،فراشناختی ،مدیریت منابع اطالعاتی و مدیریت منابع غیراطالعتی را به ترتیب 0/93 ،0/81 ،0/92 ،و 0/87
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گویههای آن میشود .این مقیاس دارای  4بعد است که عبارتاند از :راهبردهای شناختی (تمرین [ 3گویه] ،بسط [ 2
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به دست آمد .همچنین لیو و لین ( )2012روایی مقیاس را مناسب ارزیابی نمودند .در پژوهش حاضر پس از ترجمهی
مقیاس به فارسی و تأیید درستی ترجمه توسط یک نفر دکترای مترجمی زبان ،همسانی درونی از طریق تعیین ضریب
آلفای کرونباخ برای راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی ،راهبردهای مدیریت منابع اطالعاتی و راهبردهای
مدیریت منابع غیراطالعتی به ترتیب برابر با  0/89 ،0/75 ،0/82و  0/73بوده است؛ همچنین ضریب آلفای کرونباخ
کل مقیاس برابر با  0/90بوده است .پایایی دونیمهسازی مقیاس نیز از طریق ارتباط مجموع گویههای زوج و فرد برابر
با  0/785بود .نتایج روایی این پرسشنامه از طریق روایی همگرا (همبستگی باالتر از  0/50میان گویههای مربوط به
یک بعد با همان بعد) نشان داد که همبستگی گویههای هریک از ابعاد راهبردهای شناختی (از  0/53تا ،)0/75
فراشناختی (از  0/56تا  ،)0/69مدیریت منابع اطالعاتی (از  0/63تا  )0/76و مدیریت منابع غیراطالعاتی (از  0/53تا
 )0/61با کل آن ابعاد قابلقبول بود؛ همچنین همبستگی بین بعد راهبردهای شناختی ،فراشناختی ،مدیریت منابع
اطالعاتی و مدیریت منابع غیراطالعاتی با نمرات کل مقیاس به ترتیب  0/80 ،0/79 ،0/83و  0/81بود.
مقیاس تابآوری ریاضی :این مقیاس دارای  23گویه است و توسط کوکن و همکاران ( )2016ساخته شده و دارای
سه بعد است که عبارتاند از :ارزش ( 8گویه) ،چالش ( 8گویه) ،و رشد ( 7گویه) .دامنه نمرات این مقیاس بین  23تا
 115است .شیوهی پاسخدهی به این مقیاس به صورت مقیاس  5درجهای لیکرت از کامالً مخالف= 1تا کامالً موافق=5
است .در پژوهش کوکن و همکاران ( )2013ضریب آلفای کرونباخ بعد ارزش  ،0/94بعد کوشش  0/73و بعد رشد
 0/83بوده است .در پژوهش گوریف و آکاکین ( )2018ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر با  0/87و برای ابعاد
ارزش ،کوشش و رشد به ترتیب برابر با  0/80 ،0/92و  0/76بود .به دلیل عدم وجود پایایی و روایی این مقیاس در
ایران ،قبل از اجرای پژوهش حاضر این مقیاس در دو دوره زمانی مختلف (با فاصله یک ماه) اجرا گردید و ضریب آلفای
کرونباخ کل مقیاس برابر با  0/81و برای زیرمقیاسهای ارزش ،کوشش و رشد به ترتیب برابر با  0/78 ،0/86و 0/72

بررسی پایایی بازآزمایی بین نمرات سؤاالت این مقیاس در دو دورهی مختلف رابطهی معنادار ( )r=0/66به دست آمد.
ب -مقیاس اضطراب ریاضی :این مقیاس توسط بای و همکاران ( )2009ساخته شده و دارای  14گویه است و برا ی
استفاده در مدارس مفید شناخته شده است .شیوهی پاسخدهی به گویههای این مقیاس به صورت مقیاس  5درجهای
لیکرت (خیلی مخالفم= ،1مخالفم= ،2بینظر= ،3موافق= 4و خیلی موافق= )5است .این مقیاس با نمرهگذاری برعکس
122

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-17

بود .همچنین بین ابعاد ارزش ،کوشش و رشد با کل مقیاس به ترتیب برابر با  0/68 ،0/71و  0/59بود .عالوهبراین ،در
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گویههای مثبت ،یک مقیاس کلی به دست میدهد که نمرهی آن بین  14تا  70است و نمرات باال نشاندهندهی
اضطراب ریاضی باال است .ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس برابر با  0/91به دست آمده است .ضریب پایایی این مقیاس
در گویههای منفی بین  0/67تا  0/89بوده است و این ضریب برای گویههای مثبت بین  0/67تا  0/87بوده است (بای
و همکاران .)2009 ،در پژوهش ثنایی ( ،)1391ضریب آلفای کرونباخ کل این مقیاس برابر با  0/90بوده است؛ همچنین
ضریب آلفای کرونباخ برای گویههای مثبت و منفی به ترتیب برابر با  0/87و  0/82به دست آمد .در بررسی پایایی دو
نیمهسازی این مقیاس نتایج نشان داد که پس از برعکس نمودن نمرهگذاری گویههای مثبت ضریب همبستگی پیرسون
بین گویههای فرد و زوج برابر با  0/71بوده است .در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر با 0/86
و پایایی دو نیمهسازی آن از طریق رابطه بین گویههای فرد و زوج برابر با  0/84بود.
روند اجرای پژوهش و مالحظات اخالقی :در پژوهش حاضر ،پس از انتخاب حجم نمونه و کالسهای انتخابشده،
پژوهشگران به مدارس مربوطه مراجعه و با رعایت اصول اخالق در پژوهش و همچنین رعایت پروتوکلهای بهداشتی
پرسشنامههای پژوهش را در اختیار این دانشآموزان قرار دادند و آنان به مدت تقریباً  30دقیقه پرسشنامهها را تکمیل
نمودند .پس از تکمیل پرسشنامهها ،دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS-24و آزمونهای آماری  tتک نمونهای،
همبستگی پیرسون و تحلیل تشخیص گامبهگام تجزیهوتحلیل شدند .الزم به ذکر است که تمام دانشآموزان فرم
رضایت از شرکت در پژوهش را تکمیل نمودند .پسازآن ،هدف پژوهش برای آنان تشریح شد و به آنان اطمینان داده
شد که نتایج آنان به صورت گروهی بررسی خواهد شد و نتایج مربوطه بدون نام و نشانی در یک مجله چاپ خواهد
شد و آنان نسبت به چاپ نتایج ابراز موافقت نمودند .عالوهبراین ،در صورت درخواست هرکدام از دانشآموزان نتایج به
صورت محرمانه در اختیار آنان قرار گرفت.

یافتههای توصیفی نشان داد که  40/49درصد دانشآموزان ( 100نفر) در رشتهی ادبیات و علوم انسانی 17/81 ،درصد
( 44نفر) علوم تجربی 16/59 ،درصد ریاضی ( 41نفر) و  25/11درصد در هنرستان ( 62نفر) مشغول به تحصیل بودند.
میانگین سنی دانشآموزان  16/59±0/972بود .میانگین و انحرافمعیار متغیرها در جدول  1آورده شده است .با توجه
به نتایج جدول  1یک ،مقدار کشیدگی چولگی بین  -2و  + 2بوده است که نشان از نرمال بودن توزیع متغیرها دارد.
همچنین برای بررسی سطح مطلوب بودن متغیرها از آزمون  tتک نمونهای استفاده شد که نتایج آن در مقایسه با با
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یافتهها
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عدد معیار ( 3حد متوسط پاسخ لیکرت به گویهها) نشان داد که دانشآموزان در راهبردهای شناختی و ابعاد آن ،راهبرد
فراشناختی و خودتنظیمی ،راهبردهای مدیریت اطالعاتی و ابعاد آن ،و همچنین راهبردهای غیراطالعاتی و دو بعد آن
یعنی یادگیری از طریق همساالن و جستجوی کمک و راهبردهای یادگیری ریاضی (کل) و تابآوری ریاضی (کل) در
وضعیتی پایینتر از عدد معیار بودند .عالوهبراین ،نتایج نشان داد که اضطراب ریاضی ،دانشآموزان در وضعیت باال قرار
داشت .الزم به ذکر است که برای مقایسه با عدد معیار  ،3تمام متغیرها بر تعداد گویههای مربوط به خود تقسیم
شدهاند .با توجه به اینکه مقیاس اضطراب ریاضی بای و همکاران ( ) 2009نقطه برش ندارد .بنابراین با تقسیم نمرات
کل بر تعداد گویههای پرسشنامه و در نهایت نمرات باالتر از  3به عنوان اضطراب باال و نمرات پایینتر از  3به عنوان
اضطراب پایین در نظر گرفته شد .براین اساس  81نفر ( )32/79دارای اضطراب ریاضی پایین و  166نفر ()67/21
دارای اضطراب ریاضی باال بودند.
جدول .1میانگین (انحراف معیار) راهبردهای یادگیری ریاضی ،اضطراب ریاضی و تابآوری ریاضی و نتایج کشیدگی و چولگی برای نرمال بودن
توزیع متغیرها و آزمون  tتک نمونهای برای مقایسه میانگینها با عدد معیار  3در دانشآموزان
متغیر

ابعاد

میانگین

انحراف

آزمون نرمال بودن

آزمون  tتک نمونهای

راهبردهای
شناختی

تمرین
بسط
سازماندهی
کل

2/03
1/56
1/74
1/78

0/559
0/455
0/446
0/421

-0/697
-0/296
-1/072
-0/806

0/274
-0/549
0/87
0/730

-27/16
-49/69
-44/18
-46/07

0/001
0/001
0/001
0/001

راهبردهای
فراشناختی

تفکر انتقادی
خودتنظیمی
کل

2/22
1/33
1/77

0/781
0/361
0/496

-0/212
-1/0
-0/816

1/162
1/127
1/759

-15/71
-72/61
-38/85

0/001
0/001
0/001

راهبردهای مدیریت
اطالعاتی

رفتار اکتشافی در اینترنت
رفتار ارتباطی در اینترنت
کل

2/18
2/46
2/32

0/797
0/911
0/819

0/132
0/062
-0/098

0/875
0/496
0/866

-16/08
-9/34
-13/02

0/001
0/001
0/001

راهبردهای مدیریت
غیر اطالعاتی

مدیریت زمان و محیط مطالعه
یادگیری از طریق همساالن
جستجوی کمک
کل

3/14
2/38
1/64
2/39

1/27
0/412
0/329
0/503

1/13
-1/011
-0/49
1/77

1/56
1/39
0/838
1/10

1/80
-23/72
-64/67
-19/03

0/083
0/001
0/001
0/001

2/06

0/468

-0/529

0/617

-31/37

0/001

3/41

0/805

-0/007

-0/561

8/06

0/001

2/0
2/03
2/40
2/14

0/273
0/299
0/391
0/273

0/942
0/965
0/081
0/683

1/09
0/605
0/245
0/169

-57/32
-50/97
-23/81
-49/56

0/001
0/001
0/001
0/001

راهبردهای یادگیری ریاضی (کل)
اضطراب ریاضی
تابآوری ریاضی

ارزش
کوشش
رشد
کل
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نتایج همبستگی پیرسون مربوط به رابطهی راهبردهای یادگیری ریاضی با اضطراب ریاضی دانشآموزان در جدول 2
آورده شده است .نتایج این جدول حاکی از رابطهی منفی راهبردهای یادگیری ریاضی (شناختی ،فراشناختی ،مدیریت
منابع اطالعاتی و مدیریت منابع غیراطالعاتی) و تابآوری ریاضی (ارزش ،کوشش و رشد) با اضطراب ریاضی
دانشآموزان در دورهی کووید 19-است.
جدول  .2خالصهی نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و تابآوری ریاضی با اضطراب ریاضی دانشآموزان در دورهی
کووید19-
متغیر مالک (اضطراب ریاضی)

متغیر
ابعاد

همبستگی

p

راهبردهای
شناختی

تمرین
بسط
سازماندهی
کل

-0/41
-0/36
-0/25
-0/41

0/001
0/001
0/001
0/001

راهبردهای
فراشناختی

تفکر انتقادی
خودتنظیمی
کل

-0/27
-0/20
-0/29

0/001
0/002
0/001

راهبردهای مدیریت
اطالعاتی

رفتار اکتشافی در اینترنت
رفتار ارتباطی در اینترنت
کل
مدیریت زمان و محیط مطالعه
یادگیری از طریق همساالن
جستجوی کمک
کل

-0/21
-0/31
-0/28
-0/26
-0/20
0/01
-0/36
0/38

0/001
0/001
0/001
0/001
0/002
0/83
0/001
0/001

ارزش
کوشش
رشد
کل

-0/41
-0/24
-0/29
-0/36

0/001
0/001
0/001
0/001

راهبردهای مدیریت
غیر اطالعاتی

راهبردهای یادگیری ریاضی
تابآوری ریاضی

در تحلیل تشخیص گامبهگام ،راهبردهای یادگیری ریاضی شناختی ،فراشناختی ،اطالعاتی و غیر اطالعاتی و تابآوری

شدند ،سهم معناداری متغیرهای پیشبین در تابع تشخیص به ترتیب اهمیت در جدول  3نشان داده شده است؛ نتایج
جدول نشان میدهد که راهبردهای فراشناختی یادگیری ریاضی (p>0/001؛ F=39/45؛ =0/889المبدای ویلکز)
بیشترین میزان تأثیر را در تابع تشخیص داشت؛ پسازآن ،متغیر تابآوری ریاضی (p>0/001؛ F=24/49؛
=0/833المبدای ویلکز) بود؛ اما راهبردهای فراشناختی ،اطالعاتی و غیراطالعاتی در تابع تشخیص نقش معنادار
نداشتند.
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جدول  .3نتایج تحلیل تابع تشخیص به روش گامبهگام
متغیر

گام

 Fواقعی

المبدای ویلکز

پیشبین

آماره

DF1

DF2

DF3

آماره

DF1

DF2

p

1

راهبردهای فراشناختی

0/889

1

1

245

39/45

1

245

0/001

2

تابآوری ریاضی

0/833

2

1

245

24/49

2

244

0/001

بر اساس نتایج جدول  ،4ارزش ویژهی تابع بین دو گروه دانشآموزان دارای اضطراب ریاضی پایین و باال ،برابر با 0/217
بود؛ به این معنی که تابع تشخیص  100درصد واریانس را تبیین میکند .همبستگی کانونی  0/42و مقدار خی دو
برابر با  45/56بوده است که نشانگر معناداری تمایز ایجاد شده در دو گروه بهواسطهی این تابع است.
جدول  .4نتایج تحلیل تابع تشخیص
تابع تشخیص

ارزش ویژه تابع

1

0/217

درصد

همبستگی

واریانس

کانونی

100/00

0/42

المبدای ویلکز

0/822

خی دو

45/56

درجه

سطح

آزادی

معناداری

5

0/001

جدول  5نتایج نهایی و خالصه تابع تشخیصی به منظور تفکیک دو گروه را نشان میدهد .نتایج این جدول نشان
میدهد که ،تابع تشخیصی توانسته است  70/4درصد دانشآموزان دارای اضطراب ریاضی پایین و  66/9درصد دارای
اضطراب ریاضی را درست گروهبندی کرده است .بهصورت کلی میتوان گفت که  68/0درصد کل شرکتکندگان را
بهدرستی طبقهبندی کرده است.
جدول  .5نتایج نهایی تحلیل تشخیص به تفکیک دو گروه

فراوانی

اضطراب ریاضی پایین

57

24

45

اضطراب ریاضی باال

55

111

166

اضطراب ریاضی پایین

70/4

29/6

100/0

اضطراب ریاضی باال

33/1

66/9

100/0
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی میزان شیوع اضطراب ریاضی در دانشآموزان پسر دبیرستان در دورهی کووید 19-و نقش
راهبردهای انگیزشی یادگیری و تابآوری ریاضی در تمیز دانشآموزان دارای اضطراب ریاضی باال و پایین بود .نتایج
توصیفی نشان داد که  67/21درصد دانشآموزان در دورهی کووید 19-دارای اضطراب ریاضی باال و  32/79دانشآموزان
دارای اضطراب ریاضی پایین بودند .در دورهی کووید 19-میزان اضطراب ریاضی دانشآموزان پسر دبیرستانی مورد
بررسی قرار نگرفته است.
در پژوهشهای قبلی که در دورهی قبل از شیوع کووید 19-انجام شدهاند میزان اضطراب ریاضی بین  17تا  34درصد
گزارش شد است (آشکرافت و مور2009 ،؛ جانستون-ویلدر و همکاران .)2014a ،در حالی که در پژوهش حاضر این
میزان  67/21درصد بوده است .با در نظر گرفتن اینکه مقیاس اضطراب ریاضی مورد استفاده در این پژوهش نقطهی
برش نداشته است و دانشآموزان دارای نمرات باالتر از عدد معیار  3به عنوان دانشآموزان دارای اضطراب ریاضی باال
در نظر گرفته شدهاند ،میتوان گفت که شیوع کووید 19-و تعطیلی مدارس در این دوره باعث افزایش این میزان
اضطراب ریاضی شده است .در تبیین این یافته میتوان گفت که دلیل افزایش اضطراب ریاضی در دورهی کووید19-
عمدتاً به از دست دادن ساعات تماس دانشآموزان دبیرستانی با معلمان و کمبود امکانات آموزش اینترنتی برمیگردد
که دانشآموزان میتوانند از آنها برای تعامل با معلمان استفاده کنند .دلیل دیگر این است که حل مسائل ریاضی و
یادگیری آن بسیار به تبحر و نوع آموزش معلمان بستگی دارد که کمبود امکانات آموزشی اینترنتی ممکن است مانع
آموزش مؤثر توسط معلمان در دورهی کووید 19-شود .عالوهبراین ،تجربهی کم معلمان در زمینهی آموزش اینترنتی
و همچنین نداشتن فرصت الزم برای بهتر کردن نوع آموزش در این زمینه نیز میتواند موجب اضطراب ریاضی

نتایج آزمون  tتک نمونهای نشان داد که وضعیت راهبردهای یادگیری ریاضی (شناختی ،فراشناختی ،مدیریت منابع
اطالعاتی و غیراطالعاتی) و تابآوری ریاضی در دانشآموزان در دورهی شیوع کووید 19-در وضعیت پایین قرار داشت.
این یافته با یافتههای قبلی همخوان است که نشان دادند که دانشآموزان از راهبردهای انگیزش ریاضی بسیار کم
استفاده میکنند (لیو و لین .)2010 ،در تبیین این یافته میتوان گفت که شاید یکی از دالیل این امر عدم آموزشهای
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دانشآموزان شود.
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ریاضی مبتنی بر یادگیری ریاضی در دبیرستان و اطالعات پایین معلمان در مورد این راهبردهای یادگیری ریاضی
باشد؛ همچنین عدم اطالع دانشآموزان و ندیدن آموزش در زمینهی راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی در
یادگیری و توانایی پایین آنان در استفاده از مدیریت منابع اطالعاتی و غیراطالعاتی و همچنین عدم تدریس این
راهبردهای یادگیری توسط معلمان در دورهی کووید 19-میتواند در این امر نقش داشته باشد .تابآوری ریاضی پایین
در دانشآموزان مورد مطالعه در پژوهش حاضر نیز در دورهی کووید 19-قابل توجیه است؛ زیرا غیر قابل پیشبینی
بودن شرایط ویروس کرونا (زندیفر و بدرفام )2020 ،و بالتکلیفی در مورد آموزش حضوری در مدارس میتواند پایین
بودن میزان تابآوری ریاضی دانشآموزان را به دنبال داشته باشد.
همچنین نتایج آزمون  tتک نمونهای نشان داد که وضعیت اضطراب ریاضی دانشآموزان در دورهی کووید 19-در
وضعیت باالیی قرار دارد .در مورد باال بودن میزان اضطراب ریاضی در دانشآموزان در دورهی کووید ،19-پژوهشی
انجام نشده است؛ اما در گذشته برخی از پژوهشها به ارتباط اضطراب ریاضی و پیشرفت ریاضی اشاره نمودهاند (خاتون
و محمد2010 ،؛ رامیرز و همکاران2012 ،؛ کوکیان و همکاران .)2018 ،در تبیین این یافته میتوان گفت چون
دانشآموزان مورد بررسی در پژوهش حاضر در دورهی کووید 19-به صورت مجازی آموزش دیدهاند ،بنابراین هنگام
مواجهه با مسائل ریاضی و انجام فعالیتهای ریاضی به احتمال زیاد دچار نگرانی و اضطراب خواهند شد؛ زیرا نمیتوانند
اوضاع ناشی از شیوع ویروس کرونا را پیشبینی کنند؛ بهعبارتدیگر ،چون آنها مجبور هستند درس ریاضی و مسائل
ریاضی را برای گذراندن این درس مطالعه کنند و دسترسی مستقیم به معلم ریاضی در دورهی کووید 19-برای آنان
مشکل است ،در مورد نتایج مربوط به امتحانات و حتی تکالیف درسی و کالسی به احتمال زیاد دچار نگرانی و اضطراب
خواهند شد.

و سازماندهی با اضطراب ریاضی دانشآموزان در دورهی کووید 19-بود .به این معنی که با افزایش استفادهی
دانشآموزان از راهبردهای شناختی یادگیری ریاضی میزان اضطراب ریاضی آنان کاهش یافته است و برعکس .این
نتیجه با یافتههای قبلی (جاین و داوسون2009 ،؛ کاسیسی و اردوغان2009 ،؛ کافیسی )2017 ،همخوان است که
رابطهی راهبردهای شناختی یادگیری ریاضی با اضطراب ریاضی را مورد تأیید قرار دادهاند.
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در تبیین این یافته میتوان گفت که بر اساس پژوهشهای قبلی راهبردهای تمرین (بهعنوان نمونه ،تکرار ،خواندن) در
درجهی اول برای ذخیرهی اطالعات در حافظهی کوتاهمدت استفاده میشود؛ راهبردهای بسط (بهعنوان نمونه،
جمعبندی ،خالصه) به دانشآموزان کمک میکند تا اطالعات را در حافظهی بلندمدت ذخیره و راهبردهای سازماندهی
(بهعنوان نمونه ،طبقهبندی ،تشریح) به یادگیرنده کمک میکند تا اطالعات مناسب را برای پردازش بیشتر انتخاب کند
(پینتریچ و همکاران .)1991 ،بنابراین اگر دانشآموزان در دورهی کووید 19-در درس ریاضی از این راهبردهای
شناختی استفاده نمایند ،میتوانند اطالعات مربوط به ریاضی را در حافظه درازمدت خود ذخیره کنند و به احتمال
زیاد هنگام مواجه با مسائل ریاضی اضطراب کمتری را تجربه میکنند؛ زیرا میتوانند با استفاده از تمرین مسائل ریاضی،
بسط و گسترش مطالب و سازماندهی و طبقهبندی مفاهیم ریاضی به افزایش عملکرد ریاضی و کاهش اضطراب ریاضی
در خود کمک نمایند .اما دانشآموزانی که این راهبردها را مورد استفاده قرار نمیدهند به احتمال زیاد اضطراب ریاضی
بیشتری را تجربه میکنند.
همچنین نتایج نشان داد که بین راهبردهای فراشناختی و ابعاد آن تفکر انتقادی و خودتنظیمی با اضطراب ریاضی
دانشآموزان در دوره شیوع کووید 19-رابطهی منفی وجود داشت؛ به این معنی که با افزایش استفادهی دانشآموزان
از راهبردهای فراشناختی یادگیری ریاضی میزان اضطراب ریاضی آنان کاهش یافته است و برعکس .این نتیجه با
یافتههای قبلی (اینگول و پاندیا2015 ،؛ ویسیکهره و همکاران2018 ،؛ جاین و داوسون2009 ،؛ کافیسی)2017 ،
همخوانی دارد که به این نتیجه دست یافتهاند که بین راهبردهای فراشناختی و ابعاد آن (تفکر انتقادی و خودتنظیمی)
با اضطراب ریاضی دانشآموزان رابطهی منفی معنادار وجود دارد.
در تبیین این یافته میتوان گفت که مهارتهای فراشناختی ازجمله تفکر انتقادی بهعنوان یک مرتبهی باالتر تفکر ،با

میکند و به احتمال زیاد باعث میشود که آنان اضطراب ریاضی کمتری داشته باشند؛ زیرا دانشآموزان با برخورداری
از این مهارتها تصمیمات خود در مورد حل مسائل ریاضی را بر اساس تفکر و عملکرد منطقی تبیین و ارزیابی میکنند
(یولیانا و ساراگیه )2015 ،و همین امر موجب انجام بهتر تکالیف و مسائل ریاضی در آنان شده و احتماالً موجب میشود
که آنان نسبت به ریاضی و حل مسائل آن احساس نگرانی و اضطراب نکنند .در مورد راهبرد خودتنظیمی ریاضی نیز
میتوان گفت که دانشآموزان برخوردار از این راهبرد در دورهی کووید ،19-هنگام خواندن ریاضی اهداف خود را
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ارزیابی مسائل مربوط به ریاضی و تصدیق آنها (کانگ )2015 ،به دانشآموزان در انجام تکالیف مربوط به ریاضی کمک
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سازماندهی مینمایند و موضوع مورد بحث را دنبال میکنند و سعی میکنند قبل از مطالعه و حل مسائل ریاضی،
یادگیری فرمولهای ریاضی را بهعنوان یک هدف یادگیری در نظر بگیرند (لیو و لین)2010 ،؛ بنابراین میتوان گفت
که دانشآموزان با برخورداری از این نوع راهبرد یادگیری ریاضی سعی میکنند اهداف مطالعه خود را سازماندهی می
کنند و با پیگیری فرمولهای ریاضی به عنوان یک هدف یادگیری قبل از مطالعه ریاضی سعی میکنند نگرش خود در
یادگیری ریاضی را مثبت کنند که این نگرش مثبت به احتمال زیاد کاهش نگرانی و اضطراب را در آنان به دنبال دارد.
اما اگر دانشآموزان از این راهبرد استفاده نکنند ،به احتمال زیاد نسبت به حل مسائل ریاضی دچار تشویش و اضطراب
خواهند شد.
از نتایج دیگر این پژوهش این بود که بین راهبردهای مدیریت منابع اطالعاتی و ابعاد آن یعنی رفتار اکتشافی و ارتباطی
در اینترنت با اضطراب ریاضی دانشآموزان در دورهی کووید 19-رابطهی منفی وجود داشت .به این معنی که با افزایش
استفادهی دانشآموزان از راهبردهای مدیریت منابع اطالعاتی یادگیری ریاضی میزان اضطراب ریاضی آنان کاهش یافته
است .در پژوهشهای قبلی رابطهی راهبردهای مدیریت اطالعاتی در یادگیری ریاضی را با اضطراب ریاضی در
دانشآموزان دارای پیشرفت ریاضی پایین در دورهی کووید 19-بررسی نکردهاند؛ اما به صورت کلی نشان داده شده
است که استفاده از فناوری اطالعات ،کاهش اضطراب ریاضی را به دنبال دارد (پوکای و تایه1997 ،؛ ویتمن و همکاران،
1998؛ ریلی و ایوانت1999 ،؛ سون و پیزدروفسکی .)2009 ،همچنین با یافتههای قبلی مبنی بر ارتباط راهبردهای
یادگیری ریاضی مبتنی بر مدیریت منابع اطالعاتی یعنی رفتار اکتشافی و ارتباطی در اینترنت با اضطراب ریاضی
(کافیسی )2017 ،همخوان است.
میتوان گفت که جستجوی منابع اطالعاتی مربوط به ریاضی و ارتباطات اینترنتی در خصوص مسائل و مشکالت ریاضی

ریاضی خود بپردازند و از این طریق میتوانند اضطراب ریاضی خود را کاهش دهند؛ زیرا پژوهشها نشان داده است که
اینترنت بستری را فراهم میکند که از طریق آن دانشآموزان مشکالت ریاضی خود را به اشتراک بگذارند که میتواند
کاهش اضطراب ریاضی در آنان را به همراه داشته باشد (برنرو .)2000 ،همچنین نشان داده شده است که دانشآموزان
استفادهکننده از راهبردهای اطالعاتی معمو ًال به جستجوی وبسایتهای اینترنتی مربوط به ریاضی میپردازند و
بسیاری از مواقع نکات کلیدی ریاضی و سؤاالت ریاضی را از این وبسایتها جستجوی میکنند (لیو و لین.)2010 ،
130

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-17

با افراد گروه مرجع یا وبسایتهای مختلف در دورهی کووید 19-باعث میشود که دانشآموزان به حل مشکالت

پژوهشهای تربیتی شماره  ،42بهار و تابستان 140-115 ،1400

بنابراین ،دانشآموزان با استفاده از این راهبرد یادگیری در اینترنت فضای مجازی به جستجوی مطالب و کاربرد فرمول
های ریاضی در وبسایتهای معتبر ریاضی خواهند پرداخت و نکات کلیدی را از این طریق جستجو میکنند که همی ن
امر میتواند کاهش اضطراب ریاضی در آنان را به دنبال داشته باشد.
یکی دیگر از یافتههای پژوهش حاضر این بود که بین راهبردهای مدیریت منابع غیراطالعاتی با اضطراب ریاضی
دانشآموزان در دورهی کووید 19-رابطهی منفی وجود داشت .به این معنی که با افزایش استفادهی دانشآموزان از
راهبردهای مدیریت منابع غیراطالعاتی یادگیری ریاضی میزان اضطراب ریاضی آنان کاهش یافته است و برعکس .در
پژوهشهای قبلی رابطهی راهبردهای غیراطالعاتی یادگیری ریاضی با اضطراب ریاضی دانشآموزان در دوره شیوع
کووید 19-مورد بررسی قرار نگرفته است؛ اما پژوهشهای مشابه در میان دانشآموزان به صورت کلی حاکی از رابطهی
منفی راهبردهای یادگیری ریاضی مبتنی بر مدیریت منابع غیراطالعاتی (مدیریت زمان و محیط مطالعه ،یادگیری از
طریق همساالن و جستجوی کمک) با اضطراب ریاضی است (کافیسی )2017 ،که میتوان گفت این نتیجه همخوان
با این یافتههای قبلی است.
در تبیین این یافته میتوان گفت که دانشآموزان استفادهکننده از راهبرد مدیریت منابع غیراطالعاتی در یادگیری
ریاضی در دورهی شیوع کووید 19-از کمک همکالسیها و همساالن در حل مسائل ریاضی کمک میگیرند و سعی
میکند در مواجهه با مشکالت ریاضی از دیگر افراد کمک بگیرند (لیو و لین)2010 ،؛ بنابراین استفاده از این راهبرد
به آنان کمک میکند که هنگام مواجه با مشکالت ناشی از ریاضی و مشکل در حل مسائل آن از دوستان و همکالسی
های خود کمک بگیرند و از این طریق به حل مشکالت ریاضی و کاهش اضطراب ریاضی در خود کمک میکنند.
یافتهی دیگر این پژوهش این بود که بین تابآوری ریاضی با اضطراب ریاضی در دانشآموزان دارای پیشرفت ریاضی

تابآوری ریاضی در کاهش اضطراب ریاضی (کروپ )2017 ،را مورد تأیید قرار دهد .در تبیین این یافته میتوان گفت
که دانشآموزان دارای تابآوری ریاضی باال ،در شرایط دشوار و مبهم در ریاضی سازگاری بهتری دارند (لی و جانستون -
وایلدر )2013 ،و این امر باعث میشود که آنان کاربرد ریاضی و ارزش آن را در زندگی روزمرهی خود بهتر درک کنند
و برای ارتقای مفاهیم ریاضی ،تالش ،پشتکار و کنجکاوی بهتری داشته باشند (لی و جانستون-وایلدر2013 ،؛ موتا و
همکاران .)2016 ،اما ،دانشآموزان دارای تابآوی ریاضی پایین که در پژوهشهای قبلی تأیید شده است (جانستون-
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پایین در دورهی شیوع کووید 19-رابطهی منفی معنادار وجود داشت .این یافته میتواند یافتههای قبلی مبنی بر نقش
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ویلدر و همکاران ،2014a ،کوکن و همکاران2016 ،؛ کیلمن و کاگالیان )2018 ،از اضطراب ریاضی باالتری برخوردار
هستند؛ زیرا هنگام مواجهه با مسائل و مشکالت ریاضی نمیتوانند خوب مقابله کنند و پشتکار و رشد آنها در زمینه
ریاضی بسیار پایین است (لی و جانستون-وایلدر2013 ،؛ موتا و همکاران )2016 ،و به همین دلیل ،احتماالً اضطراب
ریاضی باالیی را تجربه میکنند .به عبارت دیگر ،دانشآموزان دارای تابآوری ریاضی باال در شرایط دشوار کووید19-
سازگاری بهتری با مسائل ریاضی خواهند داشت و سعی میکنند برای یادگیری بهتر مسائل ریاضی تالش و پشتکار
بیشتری از خود نشان دهند که این امر به کاهش اضطراب ریاضی در آنان کمک خواهد کرد.
در تابع تشخیص در آزمون تحلیل تشخیص ،نتایج نشان داد که راهبردهای فراشناختی یادگیری ریاضی بیشترین
میزان تأثیر را در تابع تشخیص داشت و پسازآن ،تابآوری ریاضی در تابع تشخیص نقش معنادار داشته است .این
نتیجه یافتههای قبلی مبنی بر نقش راهبردهای فراشناختی (اینگول و پاندیا2015 ،؛ ویسیکهره و همکاران2018 ،؛
جاین و داوسون2009 ،؛ کافیسی )2017 ،و نقش تابآوری ریاضی (کروپ )2017 ،در اضطراب ریاضی را مورد تأیید
قرار میدهد .مهارتهای فراشناختی (مانند تفکر انتقادی) ،درک مسائل مربوط به ریاضی و تصدیق آنها (کانگ،
 )2015را به دنبال دارد؛ بنابراین این راهبرد با ترغیب کردن دانشآموزان برای تبیین و ارزیابی تصمیمگیری در مورد
حل مسائل ریاضی (یولیانا و ساراگیه )2015 ،میتواند نقش بهتری از سایر متغیرها در کاهش اضطراب ریاضی
دانشآموزان داشته باشند؛ عالوهبراین دانشآموزانی که مهارت خودتنظیمی ریاضی (یک بعد راهبرد فراشناختی در
یادگیری ریاضی) باالیی دارند با تالش در جهت سازماندهی اهداف خود در انجام مسائل ریاضی سعی میکنند ارقام و
اعداد و فرمولهای ریاضی را بهتر یاد بگیرند (لیو و لین )2010 ،و همین امر نقش مهمی در کاهش اضطراب ریاضی
آنان دارد .اما دانشآموزان دارای راهبردهای فراشناختی یادگیری ریاضی پایین نمیتوانند از راهبردهای فراشناختی در
یادگیری ریاضی استفاده کنند و به دنبال آن اضطراب ریاضی آنان بیشتر خواهد شد.

میتوان گفت که افراد دارای تابآوری ریاضی با وجود موانع یادگیری ریاضی ،استقامت و پایداری بهتری دارند و توانایی
بیان مفاهیم ریاضی و رشد در یادگیری ریاضی را نشان میدهند (جانستون -وایلدر و لی .)2010 ،بنابراین این
دانشآموزان به احتمال زیاد اضطراب ریاضی پایین را تجربه خواهند کرد؛ زیرا وجود تابآوری ریاضی پایین موجب
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در مورد نقش منفی تابآوری ریاضی در اضطراب ریاضی در تابع تشخیص و معنادار بودن آن در این تابع تشخیص
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میشود که این دانشآموزان ارزش ریاضی را در زندگی خود درک کنند (بُعد ارزش باال) ،با چالشهای ریاضی روبرو
میشوند (بعد تالش) و سعی میکنند در زمینهی ریاضی اطالعات بیشتری (بعد رشد ریاضی) کسب کنند.
ازجمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به محدود شدن نمونه به دانشآموزان پسر دبیرستانی اشاره کرد .در
پژوهشهای آینده بهتر است به این محدودیت توجه شود و دانشآموزان دختر نیز مورد بررسی قرار بگیرد .استفاده از
پرسشنامهی خودگزارشدهی و همچنین استفاده از مقیاس اضطراب ریاضی که برای آن نقطهی برش در نظر گرفته
نشده است نیز محدودیت دیگر بود که باید مورد توجه پژوهشگران در آینده قرار بگیرد .مقطعی بودن پژوهش و
جمعآوری دادهها در دوران شیوع کووید 19-نیز یک محدودیت بود که مانع جمعآوری گستردهی اطالعات پژوهش
بهویژه در میان دانشآموزان دختر شد .با توجه به این محدودیتها ،نتایج از شیوع باالی اضطراب ریاضی در دانشآموزان
پسر دبیرستانی در دورهی کووید 19-حکایت داشت .همچنین رابطه راهبردهای شناختی ،فراشناختی ،مدیریت منابع
اطالعاتی و غیراطالعاتی و تابآوری ریاضی با اضطراب ریاضی دانشآموزان دبیرستان مورد تأیید قرار گرفت .عالوهبراین،
در تابع تشخیص در آزمون تحلیل تشخیص ،نتایج نشان داد که به ترتیب راهبردهای فراشناختی یادگیری ریاضی و
تابآوری ریاضی بیشترین میزان تأثیر را در تابع تشخیص داشتند .بنابراین با توجه به نتایج ،آموزش راهبردهای
شناختی و فراشناختی و نحوهی مدیریت منابع اطالعاتی و غیراطالعاتی در یادگیری ریاضی و همچنین آموزش ریاضی
مبتنی بر تابآوری ریاضی به دانشآموزان دبیرستان در دورهی کووید 19-پیشنهاد میشود .همچنین پیشنهاد میشود
که در برنامههای ضمن خدمت معلمان ،تدریس مجازی مبتنی بر راهبردهای یادگیری ریاضی (شناختی ،فراشناختی،
مدیریت منابع غیراطالعاتی و اطالعاتی) و مبتنی بر تابآوری ریاضی گنجانده شود تا از این طریق بتوان به کاهش
اضطراب ریاضی دانشآموزان در دورهی کووید19-کمک نمود.
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Mathematics Anxiety in Male High School Students in the Outbreak of COVID19: The Role of Mathematics Motivated Strategies and Mathematical Resilience
Saeed Ariapooran1*, Mansour Karimi2

Abstract
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The purpose of the present study was to investigate the prevalence of mathematics
anxiety in the outbreak of COVID-19 and role of mathematics motivated strategies for
learning (cognitive, metacognitive, informational and non-informational resources
management) and mathematic resilience in discriminating the membership in high
school students (with low academic performance) with low and high mathematics
anxiety. The research method was descriptive-correlation. The statistical population of
this study consisted of all male high school students of Bahar city from Hamadan
province (N=621). The study sample consisted of 247 male students who were selected
by randomized cluster sampling. Mathematics Motivated Strategies for Learning (Liu &
Lin, 2012), mathematics resilience (Kooken et al., 2016) and Mathematics Anxiety (Bai et
al., 2009) scales were used for data collection. One-sample t-test, Pearson correlation
coefficient and stepwise discriminant analysis were used for data analysis. Descriptive
analysis indicated that 67.21% of students had low mathematics anxiety in the outbreak
of COVID-19. According to One-sample t-test, students were in a low status in terms
of using mathematical learning strategies and high status in mathematics anxiety. There
was a negative relationship between mathematical learning strategies (cognitive, metacognitive, informational and non-informational resources management) and
mathematics anxiety. Also, only the role of metacognitive strategies and mathematical
resilience in predicting group membership of students with high and low math anxiety
was significant. Teaching mathematics learning strategies and mathematics resilience
to students with low mathematics achievements and incorporating mathematical
teaching methods based on metacognition strategies and mathematics resilience into inservice programs for mathematics teachers, will be useful for decreasing students'
mathematics anxiety in the outbreak of COVID-19.
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