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  چکیده

و ارتبـاط   آمـوزان دانشپنداريکارامدخودهدفی و  گیريجهتبررسی نوع  ،هدف از انجام پژوهش حاضر

بـراي انجـام   . ي نظري استهارشتهدوران متوسطه  پایۀ دومآموزاندانشدر ضی اضطراب ریابا میزان  ناآن

) ریاضـی، تجربـی، انسـانی   (ي نظـري  هـا رشـته دختر و پسـر   آموزاندانشنفر از  580تعداد  ،این پژوهش

گیـري نمونـه تصـادفی   ايخوشـه گانه تهـران کـه بـا روش     هاي دولتی پنج منطقه از مناطق بیست دبیرستان

از مقیاس  آموزاندانشاطالعات مربوط به میزان اضطراب ریاضی  آوريجمعبراي . شرکت داشتند ،اندشده

از  آمـوزان دانـش پنـداري کارامدخودگیـري میـزان    شده است و بـراي انـدازه   اضطراب ریاضی بتز استفاده

مۀ پرسشـنا از  آمـوزان دانـش هـدف   گیـري جهـت بندورا و نیز براي تشخیص نوع  يکارامدخودۀپرسشنام

مستقل، آزمـون همبسـتگی    tهاي آماري از روش هادادهبراي تحلیل . استفاده شده استهدفی گیريجهت

اسـت کـه میـزان اضـطراب ریاضـی      هـاي پـژوهش حـاکی از آن    یافتـه . پیرسون و رگرسیون استفاده شد

ت معنـادار  تفـاو ) ریاضـی، تجربـی و انسـانی   (ي مختلف نظري هارشتهدبیرستان در  پایۀ دومآموزاندانش

 ،بـا ایـن حـال   . شـود مـی از نظر میزان اضطراب تفاوت جنسیتی دیده ن کنندگانشرکتاما بین  است داشته

هدفی  گیريجهتمنفی و با  ۀرابط) اجتنابی و گرایشی(مدار  هدفی مهارت گیريجهتاضطراب ریاضی با 

هـدفی و   گیـري جهتنین بین همچ .دهدمینشانرابطه مثبت معناداري ) اجتنابی و گرایشی(عملکردمدار 

هـدفی و میـزان    گیـري جهـت براسـاس نـوع    تـوان مـی رابطـه وجـود دارد و    آمـوزان دانشيکارامدخود

  .کردبینیپیشبخشی از اضطراب ریاضی در آنان را  آموزاندانشيکارامدخود

  .آموزان، دانش، اضطراب ریاضیپنداريکارامدخودهدفی،  گیريجهت:واژگان کلیدي
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  مقدمه

علـوم و حتـی سـیر     ۀدانش ریاضیات در تـاریخ اندیشـه، توسـع    ايپایهمیت و نقش اه

کـوي  مـک (فنی بر کسـی پوشـیده نیسـت    تحوالت صنعتی و 
1

همچنـین فهـم   ). 1992، 

براي موفقیت شغلی و مدیریت شخصـی مـؤثر   میمه ةکنند ریاضیات معموالً عامل تعیین

ي ریاضـیات هسـته مرکـزي در    همین دلیل یـادگیر در امورات زندگی روزمره است، به

امور تعلیم و تربیت در کلیه مقاطع تحصیلی از ابتدایی و راهنمایی تا دبیرستان و مقـاطع  

جین و داوسون(آیدمی باالتر به حساب 
2

 آمـوزان دانشکه ی، زمانیاز منظر ملّ).2009، 

علـوم و   ۀگردان شوند، منابع انسانی کشور در زمیناز تحصیل و یادگیري ریاضیات روي

همبري(رودمیاز بین ي فنّاور
3

ي سومین مطالعـه  هایافتهدر ایران نیز بر اساس ). 1990، 

در زمینه ریاضیات و علوم المللیبین
4

)TIMSS( ایرانـی   آموزاندانش، میانگین عملکرد

بـوده اسـت و ایـران     529و میانگین جهانی  429چهارم ابتدایی در درس ریاضیات  پایۀ

سوم راهنمایی نیز میـانگین عملکـرد    ۀدر پای. گیردمیقرار  25ةشور در ردک 26در میان 

ـ   41است و ایران در میـان   513و میانگین جهانی  428ایرانی  آموزاندانش ۀکشـور، رتب

  ). 1377کیامنش و نوري، (خود اختصاص داده است را به 38

اضطراب ریاضی
5

لرنـر،  (ریاضـیات  عنوان یکی از عوامل مهم بازدارنده یادگیري به 

. شناسان آموزشی و شناختی قرار گرفته استامروزه مورد توجه بسیاري از روان) 1384

عوامل متعددي در بروز این پدیده نقش دارند، اضطراب ریاضی خود نیز اینکه عالوه بر 

  . بگذارد تأثیرشناختی و آموزشی ي انگیزشی، روانهاسازهد بر دیگر توانمی

کـه یـک فـرد در هنگـام انجـام دادن      میصورت ناراحتی عمولب به اضطراب ریاضی اغ

وود(شـود مـی نظر گرفتـه  در ،کندمیریاضی تجربه 
6

صـورت تنفـر،   ، یـا آن را بـه  )1988، 

ـاري همچـون  احسـاس تـنش، بـی      نگرانی و ترس همـراه بـا مشخصـه    ـاي رفت یـاوري و  ه

ریچاردسـون  (اندکردهیز تعریف ریختگی ذهنی که یک فرد در هنگام کار با اعداد دارد نهمبه

                                                                                                                    

1. Mc coy
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3. Hembree
4. Third International  Mathematics and Science Study (TIMSS)
5. Math Anxiety
6. Wood
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و سویین
1

؛ توبیاز1972، 
2

ی کـه از اضـطراب   آمـوزان دانـش دهندمینشانتحقیقات ). 1978، 

از آنهـا بـه    تـوان مـی اي دارند که شده برند، عوامل انگیزشی و عاطفی شناختهریاضی رنج می

  ).2009، جین و داوسون(کننده اضطراب ریاضی استفاده کرد  بینیپیشعنوان عوامل 

 بنـدي ردهصورت عوامل محیطی، هوشی و شخصیتی به ندتوانمیدالیل اضطراب ریاضی 

هادفیلد و مک نیل(شوند 
3

عوامل شخصی اضطراب ریاضی بیشتر درونـی و تـابعی   ). 1994، 

مینـگ مـا و جیانـگ  (هاي شناختی یا استعداد ناکافی در ریاضـیات اسـت   از سبک
4
،2004 .(

عواملی مانند عوامل انگیزشـی   ةضطراب ریاضی همچنین دربرگیرندمؤثر بر اعوامل شخصی

ـا   ــه آنهـ ــه از جمل ــیاســت ک ــوانم ــه  ت ــدخودب ــرد  يکارام ــاره ک ــی اش منظــور از . ریاض

پنداريکارامدخود
5

آمیـز در  هایش براي عملکرد موفقیتتواناییدربارة ، قضاوت شخصی فرد 

بندورا(استنظر در تکلیف مورد
6

معنی است که فرد فکر کنـد   یندب يکارامدخود). 1997، 

ـار و کـردار      کند قادر است پدیده ها و رویدادها را براي رسیدن به وضـعیت مطلـوب بـا رفت

بتـز ). 2009جین و داوسون، (مناسب خود سازمان دهد 
7

و هاکـت ) (1978
8

 نشـان ) 1985(

 از خـود  آمـوزان دانشي در ریاضی و انتظاري که کارامدگیري میزان احساس دادند که اندازه

دقیق از اضطراب ریاضی و نمرات آنـان در ریاضـی    ةکنند بینیپیشد یک عامل توانمیدارند، 

ـار دارنـد نمـر    کنندمیهاي خود را کم برآورد ی که تواناییآموزاندانش. باشد خـوبی   ةاما انتظ

ـار ندارنـد    کنندمیهاي خود را پایین ارزیابی ی که تواناییآموزاندانشکسب کنند، از   امـا انتظ

مسی(دهندمینشاندر ریاضی خوب باشند، اضطراب بیشتري 
9

 ،1990 .(  

هـدفی  گیـري جهـت ، يکارامـد خودیکی از عوامل شخصـی مـؤثر بـر    
10

در . اسـت 

هـاي شـناختی ـ انگیزشـی درنظـر      عنـوان بازنمـایی  انگیزشی، هدف را بـه  شناسیروان

یک  سمتاي رفتن بهالزم بر ةانگیزش شامل اهدافی است که انگیز ،، در واقعگیرندمی

                                                                                                                    

1. Richardson & Suinn
2. Tobias
3. Hadfield & McNeil
4. Ma & Jiangming
5. Self-Efficacy
6. Bandura
7. Betz
8. Hackett
9. Meece
10. Goal Orientation
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تأکیـد  هدفی بر اهداف و مقاصد تکالیف پیشـرفت   گیريجهتو  کندمیعمل را فراهم 

کشانپنتریچ و (دارد 
1

بـا   يکارامـد خودکـه   دهنـد مـی نشـان نتایج تحقیقات ). 2002، 

. هدفی تبحري، همبستگی مثبت و با نوع عملکـردي آن، رابطـه منفـی دارد    گیريجهت

 گیـري جهـت کـه  ري در مقایسه بـا افـرادي  هدفی تبح گیريجهتاد با بدین معنا که افر

گرهـارد و  (دهنـد مـی نشـان بـاالتري از خـود    يکارامدخودهدفی عملکردي داشتند، 

براون
2

همچنین رونهار، سندرز و دونگ یانگ). 2006، 
3

معلمـان   دریافتنـد کـه   ) 2010(

در عـین  . یابـد افـزایش مـی   شـان    شغلی يکارامدخودهدفی تبحري باال،  گیريجهتبا 

و  يکارامـد خودن همبسـتگی منفـی بـین    بررسـی نتـایج تحقیقـات گذشـته، مبـی      ،حال

از  يکارامـد خوداینکـه  نتیجـه  ). 1380؛ کرامتـی،  1380نجفـی، (اضطراب ریاضی است 

  .هدفی گیريجهتبا  ،سویی با اضطراب ریاضی ارتباط دارد و از سوي دیگر

و اضـطراب ریاضـی    یهـدف  گیـري جهـت را بـین  مشخصی  ۀتحقیقات تاکنون رابط

و اضـطراب در   یهـدف  گیـري جهـت دریافتند که بین  محققان، اما انددادهن نشانتاکنون 

نتایج تحقیقات پوتوین و دانیلز ،به عنوان مثال. هاي گوناگون رابطه وجود داردموقعیت
4

دانیلز
4

)2010 (راب اجتنـابی و اضـط  ـ   هـدفی عملکـردي   گیـري جهتن ارتباط بین مبی

همچنین . است علت اصلی آن ترس از شکست ) 1386(که به نظر سیف  است امتحان 

داد نشـان شناسـی روانبر روي گروهی از دانشجویان رشته ) 1987(نتایج تحقیقات بتز 

عـالوه بـراین   . که اضطراب امتحان و اضطراب ریاضی با یکدیگر همبستگی مثبت دارند

اضطراب ریاضـی را از روي اضـطراب    توانمیم اول، داد که در دانشجویان ترنشانبتز 

ـ اجتناب با اضـطراب رایانـه   هدف عملکرد گیريجهتهمچنین . کرد بینیپیشامتحان 

لواسانی و همکاران(مستقیم دارد  ۀنیز رابط
5

نتایج تحقیقات یوکو). 2010، 
6

نیز  )1998(

تاناکـا . اسـت  مثبت بین اضطراب رایانه و اضطراب ریاضـی   ۀنیز مبین رابط
7

وي و ، بـی 
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نیز دریافتند که افراد با اهداف عملکرد ـ اجتنابی در عملکرد شـغلی   ) 2005(سکسکتون

. دهنـد مـی نشـان خود اضطراب موقعیتی بیشتري از افرادي کـه اهـداف تبحـري دارنـد     

داد کــه افــراد بـا اهــداف تبحـري در درس ریاضــی دبیرســتان    نشـان تحقیـق دیگــري  

گـاتمن،  (دهـد مـی نشـان در ایـن درس افـزایش    شـان  اتریاضی و نمر يکارامدخود

هدفی با انواعی از اضطراب  گیريجهتکه  دهندمینشانتحقیقات دیگري نیز ).2005

اسـت مانند اضطراب رایانه، اضطراب امتحـان و احسـاس خطـر در امتحـان در ارتبـاط      

الیوت و مک گرگور(
1
).2010نیلز، ؛ پوتوین و دا2010؛ لواسانی و همکاران، 2001،

ندتوانمیيکارامدخودکه ابعادي از  شودشده مشاهده میدر بررسی تحقیقات انجام

نجفی، (هاي قوي براي عملکرد تحصیلی و عملکرد در ریاضی باشند کنندهبینیپیش

با  آموزاندانشو پیشرفت تحصیلی نیز با یکدیگر ارتباط دارند و  يکارامدخود). 1380

نژاد، اصغر(کنندمیهاي ریاضی نمرات باالتري کسب باال در آزمون يکارامدخودادراك 

 ۀو انتخاب رشت يکارامدخودن ارتباط تحقیقات دیگر نیز مبی). 1383؛ اعرابیان، 1383

همچنین ). 1996؛ پاچارس و یوردان، 1985هاکت، (استریاضی و مشاغل مرتبط با آن 

شده است، اما داده نشاندیگري  با اضطراب نیز در تحقیقات يکارامدخودارتباط 

اي خاص مشخص نیست که این اضطراب، اضطراب کلی است یا اضطراب در زمینه

اندرو و ویال(مانند اضطراب ریاضی 
2

 ،1998.(

هدفی در  گیريجهتو  يکارامدخودي هاباورکه  آیدمی چنین بر هایافتهاز مجموع 

. است در ارتباط ) امتحان و اضطراب رایانهموقعیتی، (امر تحصیل با انواعی از اضطراب 

هدفی و ارتباط آنها با اضـطراب ریاضـی مـورد     گیريجهت، يکارامدخوددر این مقاله 

  .گیردمیبررسی قرار 

  پژوهشهايسؤال

 ۀدبیرستان رابطـ  پایۀ دومآموزاندانشهدفی و اضطراب ریاضی  گیريجهتآیا بین .1

  معناداري وجود دارد؟

رابطه وجود دارد؟ آموزاندانشيکارامدخودهدفی و  گیريجهتآیا بین .2

                                                                                                                    

1. Elliot & McGregor
2. Andrew & Viall
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در اضـطراب ریاضـی    يکارامـد خودهدفی و  گیريجهتسهم هر یک از متغیرهاي .3

به چه میزان است؟

  روش

  و طرح پژوهش کنندگانشرکت) الف

. هسـتند هاي نظري شهر تهران  سال دوم دبیرستان آموزاندانشۀآماري شامل کلی ۀجامع 

ــژ ــن پ ــوع در  وهش،در ای ــش 580مجم ــوز  دان ــر و   295(آم ــر 285دخت ــه در ) پس ک

ي هـا رشـته دبیرسـتان   پایـۀ دوم تهران در  19و  10، 5، 3، 2هاي دولتی مناطق  دبیرستان

  .   اندکرده، شرکت مشغول به تحصیل هستند 89-88ل تحصیلی  نظري سا

اي بـه انتخـاب   همرحلـ چنـد  ايخوشهگیرينمونهبا استفاده از روش  ،در این پژوهش

ـ  براي این منظور، مناطق بیست. ایمافراد مبادرت ورزیده گروهی آمـوزش و پـرورش    ۀگان

از میان آنها پنج منطقه، از هر منطقه یک دبیرستان دخترانـه   یم وشهر تهران را فهرست کرد

صـورت   بـه ) یک کالس از هر رشته(و یک دبیرستان پسرانه و از هر دبیرستان سه کالس 

 گیـري جهـت ، اضـطراب ریاضـی و   يکارامـد خودهاي  فی انتخاب شده و پرسشنامهتصاد

میـانگین  . است 41/16میانگین سنی شرکت کنندگان . هدفی بر روي آنان اجرا شده است

  . است ) 07/17(نیز  کنندگانشرکت) اول دبیرستان ۀپای(معدل درسی سال قبل 

  ابزار)ب

پنـداري  کارامدخود ۀاز پرسشـنام  کننـدگان شـرکت يکارامدخودگیري میزان براي اندازه

پنـداري را در هشـت زمینــه   کارامدگویـه اسـت و خــود   41کـه شــامل  ) 1997(بنـدورا  

اي درجـه  هفـت  از یک مقیـاس لیکـرت   ،امهدر این پرسشن. استفاده شده است ،سنجدمی

، 6=، خـوب 5=، تـا حـدودي خـوب   4=، متوسط3=، کم2=، تا حدودي کم1=خیلی کم(

 شـده بـا  د نظر خود را در مـورد گویـه عنـوان   استفاده شده است که فر) 7=خوب خیلی

) 1383(مرتضـوي  از سـوي روایی آزمون . کندمیتوجه به یکی از این هفت درجه بیان 

. قـرار گرفتـه اسـت    تأییدمورد  آموزاندانشنفر از  900ي هادادهتحلیل عوامل  به وسیله

ي ایرانـی  هـا دادهاز مجموع ) 1383(مرتضوي از سويآلفاي کرونباخ این پرسشنامه که 

آمـده در هـر یـک از     بـه دسـت  همچنـین آلفـاي کرونبـاخ    . است 92/0،محاسبه شده

فـردي و   پنـداري کارامدخوددر پژوهش حاضر براي ابعـاد   پنداريکارامدخودهاي  زمینه

  :است جمعی به شرح زیر 



31  ...گیري هدفی، خودکارامدپنداري وجهت

برنامـه  ي فـوق هافعالیت، 70/0دهی  ، یادگیري از طریق خودنظم73/0موفقیت تحصیلی 

 66/0، خودنظم دهـی انگیزشـی   56/0، استحکام خود 74/0، برآوردن انتظارات دیگران 68/0

  .52/0و ایجاد روابط  71/0ایجاد هماهنگی اجتماعی 

گیـري میـزان   بـراي انـدازه  ) 1978(از مقیـاس اضـطراب ریاضـی بتـز      ،در این تحقیق

پاسـخ در   این مقیاس شامل ده گویه بسته. استاستفاده شده  آموزاندانشاضطراب ریاضی 

و دو عامل میزان کـم   است »مخالف کامالً«تا  »موافق کامالً«اي لیکرت از درجه مقیاس پنج

ایـن  ) 1382(نصراصـفهانی  . سنجدمیمتوسطه را  آموزاندانشو زیاد اضطراب ریاضی در 

فاي کرونباخ بـراي ده گویـه   آموز اجرا کرد و آلدانش 374روي مقیاس را هنجاریابی و بر

دست آمده در تحقیق حاضر بـراي ایـن مقیـاس    آلفاي کرونباخ به. آورددست به 818/0را 

گـر  نشـان اسـت کـه    10همچنین حداقل نمره در این مقیاس براي هر فـرد،  . است924/0

  .است گر اضطراب باال نشاناست که  50و بیشترین نمره  اضطراب پایین

  از جانـب هـدفی   گیـري جهـت اي مـاده  20هدف مقیـاس   یريگجهتبراي سنجش  

نشـان ي روانسنجی مقیاس هاویژگیبررسی . به فارسی ترجمه شده است)1389(حیدري 

 4حـاظ محتـوایی بـا    ، کـه بـه ل  شـوند مـی عامـل بـار    4ماده از مقیاس بر روي  18داد که 

حیـدري،  (اردهمـاهنگی د ) 2001(الیـوت و مـک گرگـور    از جانـب شده زیرمقیاس ارائه

مـاده   5مـدار اجتنـابی بـا     مهـارت  گیريجهتدست آمده براي همسانی درونی به). 1389

عملکردمـدار اجتنـابی    گیريجهت، 82/0ماده  5مدار گرایشی با  مهارت گیريجهت، 89/0

  . است 77/0ماده  3عملکردمدار گرایشی با  گیريجهت، و 77/0ماده  5با 

  اهدادههاي گردآوري شیوه) ج

نظـر انتخـاب   هاي مورد به مدارس منتخب مراجعه کرده و کالس هادادهبراي گردآوري 

ها توضـیح مختصـري در مـورد    پس از ورود به کالس و قبل از توزیع پرسشنامه. شدند

سـپس  . دهـی ارائـه شـد   و زمان الزم براي پاسـخ دادن و نحـوه پاسـخ    هايسؤالتعداد 

هـا همـراه بـا    پس از اتمـام نیـز پرسشـنامه   ارائه و  کنندگانشرکتجا به ها یکپرسشنامه

دقیقـه   45تا  40طور میانگین بین  طول مدت اجرا به. شدند آوريجمعجا پاسخنامه یک

  .براي هرکالس بوده است
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  پژوهشيهایافته

ي توصیفی اضطراب ریاضی در دختـران و پسـران   هادادهاي از  در این بخش، ابتدا خالصه

  . پژوهش آمده است هايسؤالي مربوط به آزمون هادادهدر ادامه،  ي مختلف وهارشته

ي مربوط یـه میـزان اضـطراب ریاضـی دختـران و پسـران در       هاداده)1(در جدول

  . ي تحصیلی ریاضی، تجربی و انسانی آمده استهارشته

 ۀبه تفکیک رشت آموزاندانشنگین و انحراف معیار اضطراب ریاضی در امی) 1(جدول 

  ی و جنسیتتحصیل

  عیارمانحراف میانگینتعدادرشتۀ تحصیلیجنس

11621/96557/15290ریاضی

6426/51569/47678علوم تجربیدختر

11531/13049/23050ادبیات و علوم انسانی

29526/52549/42308  جمع

13022/80008/53211ریاضی

10124/029710/48757علوم تجربیپسر

5433/16679/27311یات و علوم انسانیادب

28525/200010/15056  جمع

24622/40657/90695ریاضی

16524/993910/15099علوم تجربیکل

16931/78119/26556  ادبیات و علوم انسانی

58025/87419/80129  جمع

انسانی با میانگین  ۀترش آموزاندانش، شودمیداده نشان)1(که در جدول  طورهمان

 ۀرشت آموزاندانش. دهندمینشانبیشترین میزان اضطراب ریاضی را از خود  78/31کل 

 آمـوزان دانشدوم و  ۀاز نظر میزان اضطراب ریاضی در رتب 99/24تجربی با میانگین کل 

آخـر قـرار    ةدر رد 4065/22ریاضی از نظر میزان اضطراب ریاضی با میانگین کل  ۀرشت

بـراي بررسـی معنـاداري میـزان     . هسـتند و کمترین میزان اضطراب ریاضی را دارا  دارند

اضطراب ریاضی بر اساس جنسیت و رشته از تحلیـل واریـانس دوراهـه اسـتفاده شـده      

  .شودارائه میاست که نتایج آن 
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  رشتۀ تحصیلیبر اساس جنسیت و  ریاضیدوراهه اضطراب  واریانستحلیل  )2(جدول

  سطح معناداريF  میانگین مجذورات  درجۀ آزادي  مجموع مجذورات  

  870/0  027/0  144/2  1  144/2  جنس

  0001/0  855/54  323/441  2  646/8830  رشته

        580  000/443915  کل

  

، تفـاوت در میـزان اضـطراب ریاضـی بـین      شـود مالحظه می) 2(که در جدولچنان

از نظـر اضـطراب    حصـیلی رشـتۀ ت دختران و پسران معنادار نیست، اما تفاوت میان سـه  

  .ریاضی معنادار است

آموزاندانشهدفی و اضطراب ریاضی  گیريجهتبین  ۀبراي بررسی معناداري رابط

دبیرستان از روش همبستگی استفاده شده است که نتایج حاصل از این آزمـون   پایۀ دوم

  .ارائه شده است )3(در جدول 

  و اضطراب ریاضیهدفی گیريهتجاز همبستگی پیرسون بین  حاصلنتایج  )3(جدول 

  

اضطراب 

ریاضی

 مدارمهارت

اجتنابی

 مدارمهارت

گرایشی

عملکردمدار 

اجتنابی

 عملکردمدار

گرایشی

0/309-1اضطراب ریاضی
**

-0/497
**

0/327
**

0/165
**

  سطح معناداري

)دو دامنه(
0/00010/00010/00010/0001

580580579580580تعداد

  :شودمشاهده می )3(ر جدول دچنانچه

اجتنـابی منفـی اسـت     مـدار مهـارت گیـري جهـت همبستگی بین اضـطراب ریاضـی و    

)005/0<p  ،580 =N  ،309/0 -=r .(ــین اضــطراب ریاضــی و    هم ــین همبســتگی ب چن

). p  ،579 =N  ،497/0 -=r>005/0(گرایشــی منفــی اســتمــدار مهــارتگیــريجهــت

عملکردمـدار اجتنـابی نیـز مثبـت اسـت       گیـري تجهـ ضـطراب ریاضـی و   همبستگی بین ا

)005/0<p  ،580 =N  ،327/0=r .(ــطراب ریاضـــی و هم چنـــین همبســـتگی بـــین اضـ

  ).p  ،580 =N  ،165/0=r>005/0(عملکردمدارگرایشی مثبت است  گیريجهت
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دبیرسـتان و   پایـۀ دوم آمـوزان دانـش هـدفی   گیـري جهـت بـین   ۀبراي بررسی رابط

ن از روش آماري همبستگی استفاده شـده اسـت کـه نتـایج آن در     آنا پنداريکارامدخود

  :داده شده استنشان)4(جدول 

  پنداريکارامدخودهدفی و  گیريجهتجدول همبستگی پیرسون بین  )4(جدول 

پنداريکارامدخود  

مدارمهارت

اجتنابی

  مدارمهارت

گرایشی

  عملکردمدار

اجتنابی

  عملکردمدار

گرایشی

پنداريکارامدخود

)ضریب پیرسون(
10/299

**
0510

**
-0/203

**
-0/091

*

0سطح معناداري 0001/0 0001/0 0001/0 0001/

580580579580580تعداد

مدار  هدف مهارت گیريجهتو  پنداريکارامدخودبین  )4(ي جدولهادادهبراساس 

و  يپنـدار کارامدخودبـین  . اجتنابی و گرایشـی همبسـتگی مثبـت معنـادار وجـود دارد     

  . اجتنابی و گرایشی همبستگی منفی معنادار وجود دارد عملکردمدارهدف  گیريجهت

در  يکارامدخودهدفی و  گیريجهتدر ادامه براي تعیین سهم هر یک از متغیرهاي 

اضطراب ریاضی از روش آماري رگرسیون استفاده شده است کـه نتـایج آن در جـدول    

  . شودزیر ارائه می

  ه مدل رگرسیونخالص جدول)5(جدول

  Rمجذور اصالح شدهمجذورRR  مدل
خطاي استاندارد 

برآورد

10/6820/4650/4537/24127

  

موفقیـت  (پنـداري کارامدخودبر اسـاس جـدول فـوق، میـزان همبسـتگی متغیرهـاي       

برنامـه، بـرآوردن انتظـارات     ي فـوق هـا فعالیـت دهی،  تحصیلی، یادگیري از طریق خودنظم

دهی انگیزشی، ایجاد هماهنگی اجتماعی و ایجـاد روابـط    خود، خودنظمدیگران، استحکام 

مـدار اجتنـابی،    مدار گرایشـی، عملکـرد   مدار اجتنابی، مهارت مهارت(هدفی  گیريجهتو 

در یک ترکیب خطی با متغیر اضطراب ریاضـی در معادلـه برابـر بـا     ) گرایشیعملکردمدار



35  ...گیري هدفی، خودکارامدپنداري وجهت

و ضریب تعیین تعـدیل شـده    465/0همچنین ضریب تعیین حاصل برابر با . است682/0

درصد از واریانس متغیـر اضـطراب    46یعنی در حدود  ؛گزارش شده است 453/0برابر با 

  .ریاضی از طریق متغیرهاي مستقل تبیین و توجیه شده است

  جدول تحلیل واریانس بررسی معناداري مدل رگرسیون )6(جدول

  مدل
مجموع 

مجذورات

درجات 

آزادي

میانگین 

  مجذورات
F نسبت 

سطح 

معناداري

25339/424122111/619رگرسیون

40/2700/0001 29154/41755652/436باقیمانده

54493/842568جمع

  .است معنادار  P=0001/0، در )1(بر اساس جدول از نظر معناداري مدل 

جدول تحلیل ضرایب رگرسیون )7(جدول

متغیر پیش بین

ضرایب غیر استاندارد

رایب ض

استاندارد
t

سطح 

معناداري

Bخطاي استانداردBeta

53/4932/64220/2460/0001)عرض از مبدأ(مقدار ثابت 

7330/464/-0/028-0/0450/062-اجتنابی مدارمهارت

6/4040/0001-0/276-0/4710/074-گرایشیمدارمهارت

0/3810/0670/2405/6740/0001عملکردمداراجتنابی

3850/700/-0/016-0/0330/085-عملکردمدارگرایشی

5/2820/0001-0/218-0/2560/049-موفقیت تحصیلی

2/9590/003-0/143-0/2810/095-یادگیري خودنظم دهی

0/0220/0710/0120/3140/754فعالیت هاي فوق برنامه

1/1010/271-0/055-0/1400/127-برآوردن انتظارات دیگران

0/1170/907-0/004-0/0080/072-استحکام خود

1/6830/093-0/084-0/2120/126-خودنظم دهی انگیزشی

0/0640/0740/0380/8700/385هماهنگی اجتماعی

0/4810/631-0/020-0/0350/073-روابطایجاد
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مـدار   هدفی مهارت گیريتجهعواملی چون  )7(ي جدولهادادههمچنین بر اساس 

دهـی در   در بعد یـادگیري خـودنظم   پنداريکارامدخودگرایشی، عملکردمدار اجتنابی و 

  .هستندهاي اضطراب ریاضی  کننده بینیپیشP<0/0001سطح معناداري 

  گیرينتیجه

کـه میـزان اضـطراب ریاضـی در دختـران و پسـران        دهندمینشانآمده  به دستنتایج 

ي ریاضـی، تجربـی و   هـا رشـته آموزاندانشاما در میان  دهدمینشاننتفاوت معناداري 

هـدفی و   گیـري جهـت در بررسـی ایـن امـر کـه آیـا بـین       . انسانی تفاوت معنادار است

حاکی از آن اسـت  رابطه معنادار وجود دارد یا نه، شواهد  آموزاندانشاضطراب ریاضی 

تنـابی و گرایشـی، رابطـه    مـدار اج هدفی مهارت گیريجهتکه بین اضطراب ریاضی و 

هـدفی عملکردمـدار نیـز     گیـري جهتمنفی معنادار وجود دارد، بین اضطراب ریاضی و 

، لواسـانی و  )1381(ي ولی محمدي هایافتهکه با  شودمثبت معناداري مشاهده می ۀرابط

) 2005(تاناکا و همکـاران  . همخوانی دارد) 2010(و پوتوین و دانیلز ) 2010(همکاران 

انواع اهداف پیشرفت بر عملکرد و اضطراب موقعیتی در دانشجویان  تأثیربررسی  نیز در

هـدفی عملکردمـدار اجتنـابی بـا اضـطراب       گیـري جهـت کـه   انددادهسال دوم گزارش 

  .موقعیتی و عملکرد ضعیف رابطه دارد

ی که اهداف تبحري دارند، با پذیرش اشتباهات و کوشش آموزاندانشرسدمینظر  به

همچنـین  . فهمندمی ي جدید، مسائل را به طور دقیقهامهارتیري مواد درسی وبر یادگ

بـردن بـه ارزش   یافتن بر مطالب درسی و کسب مهارت در انجـام تکلیـف و پـی   تسلط

در . دهند نشاناضطراب کمتري از خود  شودمییادگیري، احتماالً باعث فرایندتوجه بر 

گزینند، داراي مهارت کمتري در مقایسه  ر میی که اهداف عملکردي بآموزاندانشمقابل 

در مـی د نقـش مه توانمیو گرایش به اجتناب از شکست  هستندهاي خود  با همکالسی

این افراد بیشـتر احتمـال دارد تـالش    . افزایش اضطراب ریاضی در این افراد داشته باشد

. ش کننـد و براي اجتناب از شکست سعی و تـال ند تا قضاوت مثبت دیگران را جلب کن

خوب و جلب رضایت اطرافیان، تـرس از شکسـت و    ةتالش براي کسب نمر ،در واقع

  .  دهدمیاضطراب را افزایش 

ــایج ــین نت ــه همچن ــتب ــ دس ــی رابط ــده از بررس ــین  ۀآم ــتب ــريجه ــدفی و  گی ه
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هـدفی   گیـري جهـت و  پنـداري کارامدخودن این امر است که بین یمبپنداريکارامدخود

 گیـري جهتو  پنداريکارامدخودو گرایشی، همبستگی مثبت و بین مدار اجتنابی مهارت

آنچـه  نتـایج حاصـله بـا    . شودهمبستگی منفی معناداري مشاهده میهدفی عملکردمدار 

ونـاي و دارمنگراسـیم و الئو  )2005(من ، گـات )2002(اسمیت و همکـاران  
1

در ) 2007(

گفـت بـه    تـوان میین امر در تبیین ا. ، همخوانی دارداندکردهي خود گزارش هاپژوهش

ا در بیشتري داشته باشد، کمتر اهداف خـود ر  يکارامدخودهمان میزان که فرد احساس 

. گزینـد رسیدن به نتیجـه مطلـوب سـایرین برمـی     جهت جلب رضایت دیگران و صرفاً

و بـاال بـردن   هـا مهـارت که در جهـت کسـب    دهدمیچنین فردي بیشتر به اهدافی بها 

  .باشدي فردي ها شایستگی

از اضـطراب   درصد45ي پژوهش همچنین حاکی از آن هستند که در حدود هایافته

هـدفی   گیـري جهـت بر اساس متغیرهـاي   توانمیرا  دورة متوسطهآموزاندانشریاضی 

پنـداري کارامدخودو ) مدار گرایشی و اجتنابی، عملکردمدار گرایشی و اجتنـابی  مهارت(

برنامـه، بـرآوردن انتظـارات     ي فوقهافعالیتدهی، موفقیت تحصیلی، یادگیري خودنظم(

) دهـی انگیزشـی، همـاهنگی اجتمـاعی، ایجـاد روابـط      دیگران، استحکام خود، خودنظم

بـا   آمـوزان دانشآموزگاران، والدین و سایر افراد مرتبط با  شودمیتوصیه . دکربینیپیش

اضـطراب ریاضـی را   شناخته شده در  بینیپیشفراهم آوردن شرایط مناسب عوامل قابل 

تـري  گیري و شرایط عـاطفی مناسـب  شپی آموزاندانشاز میزان اضطراب  کنند وکنترل 

  .براي یادگیري ریاضیات فراهم نمایند

  

                                                                                                                    
1. Darmanegaraliem & Lau & Nie
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