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چکیده
ش زومآ ان پای مشش ه   
پژوهش حاضر ،به بررسی ثأت یر سبک مدیریت کالسی تع ما لگرای هنا بر اضطراب ریاضی دان 
ابتدایی شهرستان پلد تش

پرداخته است .این پژوهش ،از ون ع قحت ی تاق

استف هدا در این پژوهش ،طرح پیش ومزآ ن و پس ومزآ ن و با گروهه یا
دانششش شش هیاپ نازومآ م ناتسرهش ییادتبا

اس رد تشدلپ ل یلیصحت 

             

و هدوب یشیامزآ هبش دروم یشهوژپ حرط

     

اقم یسه است .ج ما ع ،قیقحت نیا رد یرامآ ه     
 39- 94نآ دادعت هک

 307نف ر (( (  374نفررر

دانش زومآ پسر و  29 3دانش زومآ خد تر) یم ب شا د .حجم هنومن با استف هدا از جدول بارتلت 401 ،نفر تعیین و ب شور ه
هنومن گیری دسترس در چهار کالس (دو کالس خد ترا هن و دو زادنا یارب .دیدرگ باختنا )هنارسپ سالک هههههههههههههگی یر
اضطراب ریاضی دانش زومآ ان ،از پرس همانش  81سؤالی اضطراب ریاضی شکرا ین (  ) 1381استف هدا شد .پایایی درونی
پرس همانش براساس ضریب آلف یا کرونباخ 0/ 77 ،به دست مآ د .تجزیه و حت لیل دا هد ها ،با استف هدا از نرم افزار SPSS
 18و با استف هدا از روشه یا

امآ ری وت صیفی و نیز استنب یطا

ماش ل حت لیل وک اری نا س انجام شد .نتایج اشن ن داد ا لامع

لگرای  بارطضا شهاک رب هنا ر شهاک ،یضای ضایر نومزآ بارطضا ی و 
سبک مدیریت کالسی تع ما ل ل
اضطراب ام هیت ریاضی ،مؤثر است .همچنی م ،ن ی ضایر بارطضا نیگنا ی رطضا  ،ا نومزآ ب ری یضا

شهاک

     

ا و ض بارط        

ام هیت ریاضی در خد تران مک تر از پسران است؛ ب ان براین ا امع ل سبک مدیریت تع ما لگرای هنا یم  وت ا ازسب شقن دن یی   
در فراهم کردن جو طم لوب در جلسه زومآ ش درس ریاضی و اک هش اضطراب ریاضی داشته ب شا د.
شآموزان ششم ابتدایی.
لگرایانه ،دان 
کلید واژهها :اضطراب ریاضی ،سبک مدیریت تعام 
دریافت اقم له94 31/6/9 :

پذیرش اقم له94 31/ 10 / 25 :

 .1فوق لیس نا س زومآ ش ابتدایی دا هاگشن زآ اد اسال یم ارومیه ( ون یسنده مسئول) najafi.zohrab@gmail.com
 .2فوق لیس نا س قحت ی تاق

یشزومآ دا هاگشن شهید مد ین آذربایجان تبریز ehsan.azimpoor1366@gmail.com
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مقدمه
جوامع گ انو گون ،براساس نی زا ها و ارزشهای ح کا م بر آنها در طاقم ع مختلف نامز ی ،از زوایای
متفاوتی به اطم لعه ریاضی اقدام کر هد اند .ات ریخ علم در ی انو ن باستان اشن ن ممم یدهددد وی هک نان نای   
وت جه اخ صی به ریاضی تا داشتهاند به یوحن

هک در آن دوره ،ریاضی تا همممپای ههه فلس  هب هف پپ پ پپپپیش

میرفت .در قدیم ،به ریاضی تا به اندا هز ای وت جه ممم یشددد فوم هک ققق ییت و مه ،نآ رد ترا
هوش به امش ر میرفت (گ تا ری 77 31 ،به قن ل از ب ننن یاسددد و پور ،یعفاش
ریاضی رد تا بر مان ههه رییزی حت صیلی ،هاگیاج یدراد هژیو  رد و

اشن ن ههه

 .) 82 : 91 31ا هزورم زین   

   ا زادن ههه گییری س ،تفرشیپ حط     

خصوص ًاًا برای تعیین سطح ورود به بر همان های ویژه امت تاناح ورو ید دا هاگشن ها ،یشقن مهم دارد.
همچنین ،ریاضی تا برای دانش زومآ انی هک در پی کسب اشم غل عل یم و ف ین در س هاگشناد حط
هستند ،به مثابه یک صافی مه ،یارآرهش و یتمارک( تسا حرطم م
دا تش

      .)401 :3 38 1بایید اذ اع ن

که اهمیت و قن ش پایهای ریاضی تا در تاریخ اندی هش وت سط عل ح و مو تت تتتی س سسیر تالوحت

تهای فردی بس سسیار اساس سسی در
صنعتی و فنی غیر اق بل انکار است .در واقع ریاضی تا یکی از مهار 

تداوم نز دگی رو مز ره در جوامع مدرن است (اردن و اکگیو.)4 : 2010 ،1

برای بهب دو فرایند تدریس و ی دا گیری ریاضی تا  ،ان چار باید شم کال یت را انش سایی کرد هک بر سر
راه این فرایند وج دو دارد .از این رو ،اطم لعه وع امل مؤثر در ی دا گیری درس ریاضی در دههه ااا ی
بنظران و متخصصان فن تعلیم و تربیت قرار گرفته است .با این
اخیر ،وم رد وت جه بسیاری از صاح 
هک امرو هز نی زا به ریاضی یتح و یعامتجا مولع ،تراجت رد تا

مولع

اسنا نننننن نننننننننی امررری حتمی و

ضروری به نظر میرسد ،معهذا بسیاری از دانش زومآ ان از ومزآ ن ریاضی تا اجت ان ب ممم ی ننک ددد یا
اق بلیتها و وت ا ان ییها ییی واقعی یی اش ن ناشن دح زا رتمک ار      ممم یدهنددد ،ب راد ،رگید یترابع ه ااااااای

اضطراب ریاضی 2هستند (ابوال اق س یم  .) 1382 ،نتایج قحت ی تاق گ انو گون اشن ن میدهد کرد هک
و ی دا گیری ریاضی ،هن نت ها به س خا تاره یا

خانش تی وابسته است ،بلکه به وع امل ا گن ی یشز و طاع فی

نظیر باورها ،گن رشها و اضطرابها نیز مربوط است (ر اک ب لس و راد ی ،ینام

 .) 1387اض هب بارط   

ونع ان یک ماع ل مهم و ثأت یرگذار ،سهم بس یاز ی ضایر تفرشیپ شهاک رد ی هک یدرف .دراد    

   

Erden & Akgul
mathematics anxiety
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اضطراب ریاضی را تجربه می نک د ،مم کن است در ه اگن م وم اجهه با تکالیف ریاضی ،دچار ر جن
و ان راحتی گر دد (یار محم دی واسل.) 1389 ،
ش ازومآ ننن حرطم
به نظر میرسد اضطراب ریاضی به ونع ان شم کلی برای بس سسیاری از دانش ش

.تسا

  

ش مآ ووو ز ممم ی وخ اهددد تک ککالیف
اضطراب ریاضی به ونع ان یک حالت حاران تتی در امز نننی ککک ه دانش ش
ریاضی تا ش را انجام دهد ،پدید میآید (سمن 978 1 ،به و یناجاقآ زا لقن

اراکمه ن.)7 : 91 31     ،

ویژگیه یا اصلی این ان راحتی ماش ل :دوست نداشتن ،گن رانی و ترس ،با تظاهرات اخ ص رفتاری
ننام د نت ش ،ان امیدی ،پری ناش ی ،وتان انی و بههمریخت یگ روانی در ه تسد ماگن   

دز ن به کاره ااا ی

ریاضی میب شا د (ریچاردسون و سویین 1972 ،1به قن ل از اقآ ج ینا و همکاران .)7 : 91 31 ،هوالع

بر این ،احساس اضطراب می وت اند نم جر به وح تش  ،نت ش ،وتان انی ،اض اوتان ،تلاجخ ،بارط نن ننننن ی
ک ان ر مآ دن ،عرق کف دست ،معده عصبی ،ا ششش کال در اوت نداد تسد زا و سفنت ناا ااااا یی مت ر ککک ز
شها در ساله یا اخیر اشن ن دا هد اند هک اض بارط
ب شا د (پوس ما ینتیر و استپلمن .) 59 : 1990 ،2پژوه 

ریاضی غیر مع وق ل (اضطراب مرضی) با ایج دا نام عهای جدی خانش تی و زومآ ششش ی در فراگییران،
ته یا اس الدت للی وم جب ضت تا عع عععیف دوخ ب وا ررری
ضمن ابتالی انآ ن به ایست فکری و قن صان اق بلی 
ریاضی را در آنها فراهم میآورد و با ایج دا گن رش نم فی ،به شدت بر مع لکرد پیشرفت ریاض ضضی
فراگیران مؤثر میافتد (علمالهدایی .) 1380 ،لواسانننی ،حجا ززز ی و  نادنخ (( ) 398 : 90 31در یک
جمعبندی از نظر اققحم ن ،ا اش رهکر هد اند هک اضطراب ریاضی مع الوم وت أم با گن را ین زی دا  ،اختالل
و ان بس یناما فکری ،افکار محت یلی ،نت یدگی و در نتیجه ایست تفکر» میب شا د .ان امیدی ،افسردگی،
حواسپر یت و هجوم افکار مان ربوط به ذهن و اختالل در فرایندهای پ شهاک ،تاعالطا شزادر    
رفتار مفید و ثوم ر اشخاص در اقم بله با قوم عیته یا گ انو گون ،فقوت

وت ا ان یی استدالل اجت ان ب از

ریاضی ،ثات یر در انتخاب رشته فراگیران در دبیرستان از پی ما دهای اضطراب ریاضی است.
وع امل مت یعون در ایج دا اضطراب ریاضی قن ش دارند هک از جمله مهمترین آنها شرایط حم یط
ی دا گیری و شی هو ه یا تدریس معلمین در کالس درس یم ب شا د .براساس نظر اس  پمک (( 978 1به
ش زومآ ان ثات یر داشته
قن ل از علمالهدایی )801 : 1380 ،از وع املی هک می وت اند بر رفتار ریاضی دان 
ب شا د ،شرایط فیزیکی و روا ین کالس ،شی هو ه یا

زومآ ش و رفتار معلم در کالس میب شا د .ام هیت
Richardson & Suinn
Posamentier & Stepelman

1
2

98

فصلن هما رهبری و مدیریت یشزومآ /سال نهم  /امش ره چهارم /مز ستان94 31

فعالیت معلم در هر کالس درسی از جمله کالس درس ریاضی تا  ،با مدیریت کالس 1در مآ یخته
است.
     

نآ چه در ارتباط با فرآیند ی دا گیری و به خص و یضایر شزومآ صو عو زا ،نآ اب طبترم لما

اهمیت اساسی بر وخ ردار است ،فراهم آوردن شرایط ی دا گیرنده و قوم عیت ی دا گیری به گ نو هههای
است که بهترین دستاوردها حاصل آید .معلم به ونع ان مدیر کالس با استف هدا از امک تانا

وم ج دو ،

مز ی هن ققحت اهداف شزومآ ی را فراهم می نک د .ام هیت فعالیت معلم در کالس درس ب دم ا یریت   
کالس در مآ یخته است .در تع ما ل معلم و دانش دم کبس نازومآ ی ها ،ملعم یسالک تیر م تی       

ویژهای دارد .مدیریت کالس درس ،2دا هنم گستر هد ای از فرآیندها و تع رب رد ار یسالک تالما    

میگیرد و متغیری کلیدی در ایج دا جو مطلوب برای زومآ ش و ی دا گیری دانش زومآ ان به رامش
میآید؛ یع ین عالوه بر زومآ ش ،ماش ل کلیه تع ما الت دانش زومآ ان با معلم و ب دکی ا ی حم ،رگ یط    
فره یگن  -اجت یعام و روان خانش تی کالس نیز می دوش و به عب هک تسا یعماج حالطصا ،یترا
فعالیته یا معلم برای نظ رب ترا    فعالی تتتها ییی سالک

   

ش ازومآ ننن،
درس ،هراتفر لماش ااااا ی دانش ش

تع ما الت و ی دا گیری آنها می دوش (اورتسون و ویستین.)6002 ،3

مدیریت کالس درس ،ماش ل جنبههای بسیاری می دوش  ،از جمله :مدیریت فضا ،امز ن ،فعالیتها،
وم اد یشزومآ  ،ارتب تاطا اجت یعام و رفتار دانش زومآ ان؛ ب ان براین ،این مفهوم ،با طیف گستر هد ای
از فعالی تتت های یی برعه هتفرگ هد     

دش ههه معل رد سالک رد م س گیجد( تسا طبترم  ،یک و         

استوجیلکوویک .) 2011 ،4از سویی دیگر ،امرو هز روشهایی ون ین در تدریس بر مب یان نظریهه ااا
و پژوهشهای تربیتی ارائه شده است ات به مک ک آنها ،معلم بتواند این فرایند را هرچ هب رتهب ه    

شها ،مستلزم فراهم ب ندو
س یو کسب اهداف یشزومآ سوق دهد؛ ا ام وم فقیت و اک رایی این رو 
شرایط انم سب کالسی اس بولطم دح ندوب مهارف ینعی ؛ت ی ،شمارآ زا  ذپ یرش یهارمه و 

      

دانش زومآ ان با معلم ( اع لی و ی دز ی سیدامیر .) 1387 ،به همین دلیل ،مدیریت کالس ب قلخ یار   
بهترین حم یط مم کن به نم ظور ی دا گیری ،اولویت نخست در مسئولیته یا معلم کالس ب رامش ه   
یرود ( تام ین و وش هر 3002 ،به قن ل از اع لی و ی دز ی سیدامیر.)501 : 1387 ،
م 
1
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از نظ ترام ر ین (((( ( ،)3002ب جو ا و  هکنیا د ا اک ،هزورم ر درب

شه ااا ی ون ین ردت  ی هلمج زا س       
         رو 

روشهای دانش زومآ  -وحم ر یا زومآ شهای اشم رکتی و همیارا هن  ،پیوس هیصوت هت    ممم ی وش ددد  ،در
مدیریت کالس ،رویکرده یا سنتی ،همچ ان ن پابرجاست؛ این در حالی است هک ب دم نود یریت   

ش زومآ  -وحم ِرِر واقعی من ی وت اند
کالس اشم رکتی یا دانش زومآ – وحم ر ،تدریس اشم رکتی یا دان 
وج دو داشته ب شا د ( اع لی و ی دز ی سیدامیر.)501 : 1387 ،
م امد و دن ی یی و دهن ووو ی )7 : 91 31 ،س کب   
از نظ ناگفلو ر گگگگ گ (  ، 1995ب یمح زا لقن ه دددددد دی ،اب ار هه هی 
دمیری سالک ت     

تع ما لللگرای نا ههه  ،س دم کب یری ا یسالک ت س دننامه هن ،ملعم نآ رد هک ت                 

ش ومآ ززز نیا هکلب ،روحم    
مداخلهگرایان ،معلم وحم ر است و هن ه دننام غیرمداخل هههگرایاننن دانش ش
همکاری» است هک اصل اساسی و وحم ر کالس درس است.
هدف مدیریت کالس درس ،ایج دا حم ی یط است هک در آن ،دانش زومآ ان نبم رب هن اا ااااا ی ا گن یزه
اجت ان بی ،برای احتراز از نت بیه و یا به صرف کسب وشت یق ،بلکه ب ان به حس مسؤولیتپ ریذ ییی و به
خگو ب دو ن در برابر
اشتیاق ی دا گیری رفتار می ننک د .ایج دا چنین حم ی یط مستلزم اهمیت دادن و پاس 
م امد و دن ییی و دهن ووو ی،
ش زومآ ان است (حمیدی ،ابراهی 
نی زا های خانش تی ،اجت یعام و احساسی دان 
)7 : 91 31؛ ب ان براین می وت ان انتظار دا تش

نم ا بس

ات مدیریت صحیح کالس و نیز انتخاب س یکب

براساس شرایط ،ب عا ث ایج دا ج یو آرام و به دور از اضطراب در ریگدای دروم ی هلمجزا سرد     
ریاضی گر دد  .در این مز ی هن  ،قحت ی یتاق نیز انجام شده است.
نتایج قحت یق خضری ( ) 92 31اشن ن داد هک دانش زومآ انی هک از طریق روش ی دا گیری یتکراشم
زومآ ش دیدند ،نسبت به گروه دانش زومآ انی هک از طری شرگن دندید شزومآ یتنس شور ق

   

مثبت ،اکدوخ ر مآ دی ب تالا ر و اضطراب مک تری در درس ریاضی داشتند و در کل بی هورگ ود ن
امزآ ی و ش

عم توافت لرتنک ن .دوب رادا            یافت ههه های یی پ شهوژ   

نخ دان( ) 90 31نیز ح ااا یک از آن ب دو

ککک ه ه شور ود ر

غالمعل لل یلواسانننی ،حجا ززز ی و

ی ی دا گیری اشم رررکتی و سنتتی در ککک اهش

کطلب ببی
اضطراب ریاضی و اجت ان ب از مک کطلبی در دانش زومآ ان وم رد بررسی و افزایش مک ک ک
در انآ ن ثوم ر ب هدو است .ولی این تغییرات در گ هور مزآ ااااا یش اب هک    ششش ی هو ی یگدا ررری یتکراشم
زومآ ش دیده ب دو  ،در اقم یسه با گروه کنترل ،معنیدار ب دو  .همچنین ،نت شهوژپ جیا   

یار یدمحم

ش ازومآ ننن ب یضایر درکلمع ا   
واصل ،مسیب( ) 388 1اشن ن داد بین اضطراب ریاضی دانش ش

آنه ااا ،

راب هط نم فی و معکوس (  )-0/ 51وج دو دارد .همچنین بین اضطراب ریاضی با دوخ پنداره ریاضی
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(  ،)0/ 67ا گن یزش ریاضی (  ،)-0/ 55ا گن ی لیصحت شز ی (( (((  ،)-0/ 19شالت

ش ازومآ ننن ( )-0/ 50
دانش ش

راب هط نم فی و معکوس وج دو دارد و دوخ پنداره ریاضی راتفر  ،یضایر شزیگنا ،ملعم راتفر        ،
شبینی یی دننک هههها ییی اص یل
وناخ ا هد  ،اتکا به نفس ،همیاری اجت یعام و هدف نم دی ،از پ پپی 

بارطضا   

تها و تکنیکه یا مدیریت
ریاضی ب ندو د .دآ ی وم  ) 2012 ( 1نیز در پژوهشی اشن ن داد که بین مهار 
ش زومآ ان در درس فیزیک راب هط معنیدار وج دو
کالس اثربخش معل ام ن با پیشرفت حت صیلی دان 

دارد .همچنین ،لئ نو گ و وک هن )4002( 2دریافتند دایز رادقم نداد شهاک هک ی ا  ز رطضا  اب      

ش ازومآ ننن ،از طری  بیکرت رد ناملعم یدازآ ق ی گدا ی اب یضایر یر
ریاضی دانش ش
اعت دام س یزا  ،امکانپذیر است و زومآ ش پیش

    فعالی تتتها ییی

از ،ناملعم تمدخ    ممم ی وت انددد س حوط

بارطضا   

ریاضی آنها را پایین بیاورد .همبری(  ) 1990با انج حتارف ما للیل للی بروووی  151قحت ی یق ،اشن ن هداد 
است که شیوع اضطراب ریاض ضضی در انز ن ب  ،سس سسسیار ب ببیشتررر از و یدمحا(تسا نادرم

،یدمحا    

 .) 90 31همچنین ،یافتهه یا س اتا که و وتامآ (  ) 1995اشن ن داد که می گنا ین من رهس خد ت  نار ( () 88 /6
به وط ر مع دان اری ب تالا ر ا مز ی گنا ین من رههای پسران ( ) 67 /13بروی قم ییاس درج هههبندددی اض بارط
ریاضی فرم ابتدایی ب دو (احمدی و احمدی.) 90 31 ،
سواالت تحقیق
ش زومآ ان پایه شش م ابت یاد ی
 .1آیا سبک مدیریت کالسی تع ما لگرای هنا بر اضطراب ریاضی دان 
ثات یر دارد؟
 .2آیا سبک مدیریت کالسی تع ما لگرای هنا بر اضطراب ومزآ ن ریاضی دانش زومآ ان پایه مشش
ابتدایی ثات یر دارد؟
 .3آیا سبک مدیریت کالسی تع ما لگرای هنا بر اضطراب ام هیت ریاضی دانش زومآ ان پایه مشش
ابتدایی ثات یر دارد؟
روش تحقیق
این پژوهش از ون ع قحت ی تاق شبه امزآ ی یش ب هدو و طرح پژوه یش

وم رد استف هدا در این پ ،شهوژ

طرح پیش ومزآ ن و پس ومزآ ن با گروههای اقم یسه است .طرحهای شبه امزآ یشی هب    رط حححه ااا ی
امزآ ی یش گفته می دوش

هک در آنها نتوان از انتساب تص یفدا

و ناگرزاب ،دمرس( درک هدافتسا    
Adeyemo
Leung & Cohen

1
2
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حج زا ی .) 90 31 ،طرح امزآ ی یش

وم رد استف هدا در این پژوهش به صورت شکل ( )1میب شا د هک

در آن T1 ،اشن ندهنده پیش ومزآ ن T2 ،اشن ندهنده پس ومزآ ن E ،اشن ندهنده گروه امزآ ی یش

C،

اشن ندهنده گروه نک ترل و  Xاشن ندهنده مع ل امزآ ی یش است.

شکل  .1طرح آزمایشی پژوهش

ش زومآ ان پسر پایه شش م ابتدایی شهرستان پلد تش
در این قحت یق ،ج ما عه امآ ری ماش ل دان 

در سال

ش ومآ ززز خد ت .دوب )ر   
ش زومآ پسر و  29 3دان 
حت صیلی  39- 94هک تعداد آن  307نفر (  374نفر دان 
حجم هنومن ب حطس رد تلتراب لودج زا هدافتسا ا

     مع ننن یداری  401 ،0/ 05نف یعت ر ی .دیدرگ ن    

ندومزآ یه یا پژوهش حاضر ماش ل دانش زومآ ان  4کالس شش م ابتدایی (  2سالک
لاس رد تشدلپ ناتسرهش )نارسپ سالک

لیصحتی           

 39- 94هس نیا .دنت     

ددد خت و نار 2

سه ااا ب شور ه   
الک سس 

هنومن گیری هدف نم د انتخاب شدند هک به دلیل حم دودیته یا پ حل زا شهوژ ا ارش ظ ی صاخ ط     
نک ترل متغیره یا اثرگذار ،مسائل اداری ،رض تیا

دومزآ ننن یه ااا  ،امک هدافتسا شور نیا زا ،تانا   

وخ اهد شد .بدین صورت هک برای پژوهش حاضر ،چهار مدرسه ( 2مدرسه خد ترا و هن  2مدرس ههه
پسرا هن ) به صورت هدف نم د انتخاب شدند هک از این بین ،کالس خد ترا هن مدرسه ال ففف » ب اونع ه ن   
گروه امزآ یش (  25نفر) و کالس مدرسه خد ترا هن ب ،ب اونع ه ن )لرتنک( هاوگ هورگ  ((((( ((((((  27نف )ر
انتخاب گردید .همچنین ،کالس مدرسه پسرا هن الف به ونع ان گ هور امزآ ی و ش

س مدرس ههه
الک س س

پسرا هن ب (  26نفر) ،به ونع ان گ هور )لرتنک( هاوگ ((( ((((  26نف ختنا .دندش باختنا )ر اب      جداگ نا ههه
مدارس ،به علت جلوگیری از گسترش وع امل تخریب ننک ده اعتب امزآ را ی رد هک ش سامت رثا      
ش زومآ ان مم کن است به وج دو آیند ،صورت گرفت.
دان 
در این پژوهش ،برای جمعآوری دا هد های وم رد نی ضایر بارطضا همانشسرپ زا ،زا ی نارکش  ی     
(  ) 1381استف هدا شد .این پرس همانش  81سؤال دارد هک دارای دو مؤلفه اضطراب امت اح ن ریاضی و
اضطراب ام هیت ریاضی است .نم ظور از مؤلفه اضطراب امت اح ن ریاضی ،حالت اضطرابی مرب طو
به ومزآ ن و جلسه ومزآ ن ریاضی و نم ظور از مؤلفه اض رطضا تلاح ،یضایر تیهام بارط ابی     
مربوط به کالس و مسائل ریاضی میب شا د .در پژوهش حاض یاور ،ر ی دیتاسا طسوت همانشسرپ       
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صاحب نظر وم رد بررسی قرار گرفت و ات یید شد .همچنین ،پایایی پرس همانش نیز براساس ض بیر
آلف یا کرونباخ 0/ 77 ،احم سبه گردید .پایایی پرس همانش  ،وت س  ینارکش ط (( (((  0/39 ) 1381گ شراز
شده است .در پژوه یش در دا هاگشن شم هد ،ضریب پایایی این ومزآ ن  0/ 91گ ش شراز د .تسا ه    
در پژوه یش  ،امی ین فر ،علم الهدایی و عبدالهی ( ) 91 31همس ینا درونی یافلآ قیرط زا نومزآ     
کرونباخ  0/ 88به دست مآ ده است .در این پژوهش ،دا هد های جمعآوری شده با اس هدافت مرن زا   
افزار  SPSSویرایش  81وم رد تجزیه و حت لیل قرار گرفت .در بخش امآ ر وت صیفی از امآ رهه ااا ی
    

می گنا ین ،فراوا ین  ،درصد فراونی رادناتسا فارحنا و د و دش دهاوخ هدافتسا  د رامآ تمسق ر   

ش ومزآ ن از پس ومزآ ن نومزآ زا    ،
استنب یطا برای حت لیل سوا تال  ،با وت جه به لزوم حذف اثر پی 
حت لیل وک واری نا س تکمتغیره استف هدا شد .در اک ربرد این روش ،من رات پیش ومزآ ن در دو گروه
امزآ ی یش و نک ترل ،به ونع ان متغیر وک وریت به اک ر گرفته شد.
مراحل اجرای پژوهش :این پژوهش یـک ـم تغیر مستقل ب ا هدافتسا اب( حطس ود ا ز بس ک     
مدیریت تع ما لگرای هنا و بدون استف هدا از سبک مدیریت تع ما لگرای هنا ) دا تش
آن بـر من رهه یا

هک ا یدنبراـک رث   

ومزآ ن اضطراب ریاضی ونع هب( ا غتم ن ی ارب .دش یسررب )هتسباو ر ی لحت  یل   

      

دا هد های پژوهش ،از ومزآ ن وک واریان ورـگ یارب هریغتم کت س هههههههههههه .دش هدافتسا لقتسـم یا     
پژوهش در اق لب  2گروه امزآ ی یش و  2گروه نک ترل اجرا شد ،به عبارت دیگر بـرای پسران یک
گروه امزآ ی یش و یک گروه نک ترل و نیز برای خد تران ،یک گروه امزآ ی یش و یک گروه نک ترللل
در نظ رر ر گرفت ـش ه د      .در گ ورـ ههه های اـمزآ  یشی زا 

بس ک دم ی تیر         

کالسهای درس ریاضی ،استف هدا شد و در گـروهه یا

لرتنـک

لگرای نا ههه ب یار    اداره
تع ما لل 

الک سسسه ااا ی درس ریاضی قبط   

بر همان های مرسوم اداره شدند .کل فرایند پژوه یش در چهار مرحله به حرش
مرحله آمادهسازی :در این مرحله ،قم د تام
شدن هنومـن ها ،ه ام ه یگن ه یا
امزآ ی یش

زومآ شه یا

رـیز    اج رـ اا .دش -1

اـک ربندی اـمزآ ی یش فراهم ـش د .پس از شـم خص

زال م انجام و متنه یا درسی خشم صصص الک ناسردم .دش سسس سسسسه یا

زال م ،در راب هط با اهداف ـط رح ،اهمی تتت و چ وگـ ن گگگ ی اداره سرد سالک

سه یا
مبت ین بر سبک مدیریت تع ما لگرای هنا را دری اـ فت کر ند د .سپس با حضور ققحم در الـک س س
اـمزآ ی یش به ندومزآ یها ،در ارتباط با ـت کالیف آنها در فرای دن اجراای حرط
رب ینتبم سرد سالک سب ریدم ک یت

        

لگرای نا ههه  ،اطال را یتاع ا .دش هئ
تع ما لل 

یگنوگچ و

اداره

       -2مرحله   

03 1

لگرای هنا بر اضطراب  /...نجفی و همکار
ثأت یر سبک مدیریت کالسی تع ما 

پیـشآزمون :در اولیـن جلسه اجرای امزآ یش ،میزان اضطراب ریاضی فعلی شر تک  اگدننک ننن
در پژوهش ،در ه هم گروهها به وسیله ومزآ ن اضطراب ریاضی شکرا ین (پیش ومزآ ن) بدون دادن
اطالع قبلی به فراگیران ،سنجیده شد -3 .مرحله اجرا :اک ربندی ـم تغیر ـم ستقل در یط  8جلسه
 45قد ی هق ای انجام شد .در ـط ی ایـننن جلس هههه یارـب ،ا   
گروهه یا

دوـمزآ ننن یها ییی گ ورـ هههه ااا ی امزآ یشی و

نـک ترل ،ریاضی با روشهای یکسان تدریس ،ا ام با شی هو ه یا متفاوت مدیریت کالس،

اداره شد .رویهه یا

یشزومآ گروههای امزآ یشی دب ی نینچ رد :دوب رارق ن      

رش اای یط از س کب

مدیریت تع ما لگرای هنا ب هـ ونـع ان یـک شی هو اداره کالس اس هدافت شد زا لبق ، .شزومآ عورش      
معلم با نظر وخ اهی از اش گردان ،دانش زومآ ان را گروهبندی می رک ددد  .از آنه ااا جه یگنوگچ ت
اداره کالس ،نظر وخ اهی میکرد .بعد از ارائه اطم لب درسی ،از دانش زومآ ان یم  وخ اس نآ ات ت
طم لب

هب دوخ هورگ رد ار ب نینچمه .دنراذگب ثح زا فیلکت ماجنا تهج          

ش ازومآ نن ن
   دانش ش

می وخ است ات برای بحث تدریس شده ،در هناخ مسئله طرح ننک د و در جلسه بعد ،در هب سالک   
همکالسیه یا

دوخ ارائه امن ی  ،نینچمه .دن ددددد ر انج ،یبایزرا ما

مک ک یم گرفت بدی هنوگن

ش ازومآ ننن ب یبایزرا یار
زا    دانش ش

هک بر یخ از گروهها برای دی رگ گ ور هههه ااا س حرط لاو

ممم یکر ند ددد و

دانش زومآ ان به صورت گروهی ،مسائل را حل ممم ی ندومن ددد .تص و حیح رمن هههگ اذ ررری اوراق نیز
رب   

وت سط دوخ دانش زومآ ان انجام میشد .در صورت بروز بیانضب یطا در کالس ،با فرد یطاخ

اساس وق اعدی هک قبال وت سط دانش زومآ ان طرحری یز شده ب دو  ،بر وخ رد صورت میگرفت-4 .
مرحله پسآزمون :در خآ رین جلسه اجرای امزآ یش ،بار دیگر ومزآ ن هب یضایر بارطضا     
ونع ان پس ومزآ ن بدون دادن اطالع قبلی به فراگیران اجرا شد.
یافتهها
در این قس تم  ،ابتدا یافتهه یا

وت صی یف

و هدش هئارا لیلحت ،سپس       س او للله ااا ی پ هئارا ،شهوژ   

میگر دد  .با وت جه به غایب ب دو ن  3دانش زومآ در امز ن برگزاری پس ومزآ ننن و نی ن ز ا صق
پرس همانش  1دانش زومآ

ندوب    

هک ه یگم متعلق به گروه امزآ یش خد تران ب ندو د .در نتیج ادعت ه د هورگ    

امزآ یش خد تران به  21نفر اک هش یافت .گروه نک ترل خد تران  27نفر ،گروه امزآ یش پس نار
نفر و گ هور کن زین نارسپ لرت     

 26نف لیلحت هجیتن رد .دوب ر      دا هد ه ااا ب یور ر

26

پاسخخخه ااا ی 001

ش زومآ انجام شد.
دان 
یها
صهای گرایش مرکزی برای متغیر اضطراب ریاضی و مولفههای آن بر اساس گروه و جنسیت آزمودن 
جدول  .1شاخ 
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یاطخ معیار می گنا ین

می گنا ین

1/ 89

77 /00

فراوا ین
یها
ندومزآ 
53

متغیرها
نک ترل

1/ 45

28 / 87

47

امزآ یش

3/ 91

52 / 69

48

خد تر

3/ 75

55 / 94

52

پسر

2/ 70

54 / 38

001

کل

اضطراب ریاضی

0/ 74

26 / 40

53

نک ترل

0/ 51

9/ 70

47

امزآ یش
خد تر

1/ 36

17 /37

48

1/ 35

19 /13

52

پسر
کل

0/ 95

81/ 55

001

1/ 25

50 / 60

53

نک ترل

1/ 11

19 / 17

47

امزآ یش
خد تر

2/ 58

34 / 96

48

2/ 49

36 / 63

52

پسر

1/ 79

35 / 83

001

کل

اضطراب
امت اح ن ریاضی

اضطراب
ام هیت ریاضی

جدول  ،1خاش صهای گرایش مر یزک برای متغیر اضطراب ریاضی و وم لفهه ااا ی آن ب ساسا ر   
گروه و جنسیت ندومزآ یها اشن ن میدهد .ه هنوگنام
گروه امزآ یش ،مک تر از گ هور کن و لرت

هک اشم هده می وش ددد  ،اض رد یضایر بارط   

نارسپ زا رتمک ،نارتخد نیب رد        ممم یب شا ددد .همچنی ،ن

اضطراب امت اح ن ریاضی در گروه امزآ یش ،مک ت رد و لرتنک هورگ زا ر رتمک ،نارتخد نیب زا       
پسران میب شا د .اضطراب ام هیت ریاضی نیز در گروه امزآ یش ،مک ت رد و لرتنک هورگ زا ر نیب     
خد تران ،مک تر از پسران میب شا د.
بعد از بررسی وج دو

آنه ااا از حت لی ،ل

دا هد ه ااا ی پ فذح و تر   

ادام ههه حت لی یاهریغتم یارب ل    

اضطراب ریاضی ،اضطراب امت اح ن ریاضی و اضطراب ام هیت ریاضی به ترتیب

اب     99 ، 96و 98

زآ یندوم ادا هم یافت.
جدول  .2نتایج آزمون کولموگروف– اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادههای متغیرهای پژوهش
سطح معنیداری

آماره

تعداد

متغیرها

0/ 073

0/18

96

اضطراب ریاضی

0/ 081

0/ 71

99

اضطراب امت اح ن ریاضی

0/ 057

0/ 91

98

اضطراب ام هیت ریاضی
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ب رب یار ر یس

جدول  ،2نتایج آ ومز ن وک ل وم گروف -اسمیر فن

ض نر دوب لام ن عیزوت     
شفرض ض
پ پپی 

متغیره یا اضطراب ریاضی ،اضطراب امت اح ن ریاضی و اضطراب ام هیت ریاضی را اشن ن یم دهد.
ه ام نگ هنو

هک اشم هده می دوش  ،قم دار امآ ره ومزآ ن وک ل وم گروف -اسمیر فن

برای هیچ زا مادک

متغیرها از نظر امآ ری ،مع دان ار نیست ( p)≤ 0/ 05؛ ب ان براین می وت ان نتیجه گرفت زوت ی اهریغتم ع ی   
شفرض ر اع یت شده است.
حاضر در پژوهش ،نر ام ل ب هدو و این پی 
جدول  .3نتایج آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس خطاهای متغیرهای پژوهش
سطح معنیداری

تعداد

آماره

متغیرها

0/ 061

1/ 38

96

اضطراب ریاضی

0/ 069

1/ 09

99

اضطراب امت اح ن ریاضی

0/ 091

2/ 22

98

اضطراب ام هیت ریاضی

جدول  ،3نتایج ومزآ ن لون جهت بررسی ه ینگم واری نا س اطخ ه یا متغیره یا اضطراب ریاضی،
اضطراب امت اح ن ریاضی و اضطراب ام هی ضایر ت یی ییی را اشن ن ممم یدهددد .ه  هک هنوگنام م هدهاش   
می دوش  ،قم دار امآ ره ومزآ ن لون برای هیچ ا مادک ززززز متغیره حل زا ،ا ا رامآ ظ ی رد 
معنیدار من یب شا د (  ،p)≤ 0/ 05لذا می وت ان نتیجه گرفت ینگمه ضرف هک   

حطس     

0/ 05

س اطخ ه یا
واریانس س

متغیره یا حاضر در پژوهش ،ر اع یت شده است.
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل کواریانس جهت بررسی تاثیر سبک مدیریت تعاملگرایانه بر اضطراب ریاضی
دانشآموزان

س حط      
یداری
معن 
0/100

مقدار آماره
F
531 / 24

درج ههه ه

مجم عو        

آزادی

مجذورات

منابع تغییرات

1

59774 / 61

گروه امزآ یش و نک ترل

0/ 031

4/ 77

1

537 / 09

ج ن س یت

0/ 581

0/13

1

34 / 57

جنسیت*گروه

0/001

424 / 17

1

7078 /41

گروه امزآ یش و نک ترل

0/800

7/ 44

1

24 1/31

ج ن س یت

0/ 162

متغیرها
اض بارط

ریاضی
اض بارط

   

امتح نا     

1/ 98

1

33 / 07

جنسیت*گروه

ریاضی

0/100

495 / 86

1

15062/ 21

گروه امزآ یش و نک ترل

0/ 031

4/ 77

1

250 / 72

ج ن س یت

اض بارط

0/ 445

0/ 59

1

جنسیت*گروه

ریاضی

30 /39

   

   

ماهیت      

لگرای نا ههه بر
جدول  ،4نتایج ومزآ ن حت لیل وک اری نا س را جهت بررسی ثات یر سبک مدیریت تع ما ل ل
ش ازومآ ننن اشن ن
اضطراب ریاضی ،اض حتما بارط ا ضایر ن یی ی یییی و اض ضایر تیهام بارط یی ی یییی دانش ش
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میدهد .ه هنوگنام

هک اشم هده می دوش  ،قم دار امآ ره  Fبرای بررسی تفاوت اضطراب ریاضی بین

گروه امزآ یش و نک ترل ،برابر با  531 / 24ب هدو و از ل اح ظ امآ ری در سطح  0/ 01مع دان ار ممم یب شا ددد
(p)≥ 0/100؛ یع ین

قم دار میان رد یضایر بارطضا نیگ گر معا زا سپ شیامزآ هو ال کبس    

مدیریت تع ما لگرای هنا  ،مک تر از گروه نک ترل شده است .همچنین ،رادقم

    

رامآ ههه  Fب رب یار ر یس

تفاوت اضطراب ریاضی بین خد تران و پسران ،برابر با  4/ 77ب هدو حل زا و ا رامآ ظ ی دانعم  ا رد ر

  

سطح  0/ 05مع ننن دا ار ممم یب شا ددد (  .p)≥ 0/ 05ب  ،نارسپ و نارتخد نیب ،نیاربان ا  ظاحل ز ا بارطض       
ریاضی ،تفاوت وج دو دارد .همچنین قم دار امآ ره  Fبرای بررسی تع ما ل بین گ هور کبس ریغتم(    
مدیریت تع ما لگرای هنا ) و جنسیت ،یع ین

ثات یر ه امزم ن این دو متغیر مس ضایر بارطضا رب لقت ی    

برابر با  0/13ب هدو و ب حل ه ا رامآ ظ ی دانعم  ار      ن ممم یب شا ددد (  .p)<0/ 05ب نیگنایم یترابع ه    رمن ههه
ش زومآ ان خد تر و پسر در هر دو گروه امزآ یش و نک ترل برابر است.
اضطراب دان 
همچنین ،قم دار امآ ره  Fبرای بررسی تفاوت اض حتما بارط ا نیب یضایر ن      گ ور ههه و شیامزآ
نک ترل ،برابر با  424 / 17ب هدو و از ل اح ظ امآ ری در س حط
یع ین

 0/100مع رادان

ممم یب شا ددد (.p)≥ 0/100

قم دار می گنا ین اضطراب امت اح ن ریاضی در گروه ریدم کبس لامعا زا سپ شیامزآ یت      

تع ما لگرای هنا  ،مک تر از گروه نک ترل شده است .همچنی رادقم ،ن    رامآ ههه  Fب رب یار ر توافت یس    
اضطراب امت اح ن ریاضی بین خد تران و پسران ،برابر با  7/ 44ب ووو هد و از ل د رادانعم یرامآ ظاح ر   

سطح  0/ 01مع دان ار یم ب شا د (  .p)≥ 0/ 05ب ان براین ،بین خد تران و پسران ،از ل اح ظ اضطراب امت اح ن
ریاضی ،تفاوت وج دو دارد .همچنین قم دار برای بررسی تع ما ل امآ ره  Fبین گ هور کبس ریغتم(    
مدیریت تع ما لگرای هنا ) و جنسیت ،یع ین

ثات یر ه امزم ن این دو متغیر مس بارطضا رب لقت     امت اح ننن

ریاضی برابر با  1/ 98ب هدو و به ل اح ظ امآ ری مع دان ار من یب شا د (  .p)< 0/ 05به عبار یت می گنا ین من ره
ش زومآ ان خد تر و پسر در هر دو گروه امزآ یش و نک ترل ،برابر است.
اضطراب امت اح ن دان 
عالوه بر این ،قم دار امآ ره  Fبرای بررسی تفاوت اضطراب ام هیت ریاضی بین گروه و شیامزآ
نک ترل ،برابر با  495 / 86ب هدو و از ل اح ظ امآ ری در سطح  0/ 01مع دان ار میب شا د ( .p)≥ 0/100یع ین

گنایم رادقمین رطضا  اب       

ام هیت  

ریاضی زا سپ شیامزآ هورگ رد 

دم کبس لامعای تیر      

تع ما لگرای هنا  ،مک تر از گروه نک ترل شده است .همچنی رادقم ،ن    رامآ ههه  Fب یار

        

بررسی توافت   

اضطراب ام هیت ریاضی بین خد تران و پسران ،برابر با  4/ 77ب هدو حل زا و ا رامآ ظ ی دانعم  ا رد ر

  

سطح  0/ 05مع دان ار میب شا د (  .p)≥ 0/ 05ب ان براین ،بین خد تران و پسران ،از ل اح ظ اضطراب ام هیت
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ریاضی ،تفاوت وج دو دارد .همچنین قم دار امآ ره  Fبرای بررسی تع ما ل بین گ هور ((متغی کبس ر   
مدیریت تع ما لگرای هنا ) و جنسیت ،یع ین

ثات یر ه امزم ن این دو متغیر مس هام بارطضا رب لقت یت     

ریاضی برابر با  0/ 59ب هدو و به ل اح ظ امآ ری مع دان ار من یب شا د (  .p)< 0/ 05به عبار یت می گنا ین من ره
ش زومآ ان خد تر و پسر در هر دو گروه امزآ یش و نک ترل برابر است.
اضطراب امت اح ن دان 
بحث و نتیجهگیری
لگرای نا ههه ب یضایر بارطضا ر   
پژوهش حاضر با هدف بررسی ثات یر سبک مدیریت کالسی تع ما 
دانش زومآ ان پایه شش م ابتدایی انجام گرفت هک نت دانعم توافت داد ناشن جیا ا د یر ر رطضا  اب      
ریاضی و متغیره یا آن ماش ل اضطراب امت اح ن ریاضی و اضطراب ام هیت ریاضی بین گروهه ااا ی
امزآ یش و نک ترل وج دو دارد .همچنین نتایج اشن ن داد اض و یضایر بارط

آ یاهریغتم ن لماش     

اضطراب امت اح ن ریاضی و اضطراب ام هیت ریاضی خد تران مک تر از پسران است .از دی اتن رگ یج   
این پژوهش یم  وت ان به بررسی نتایج تع ما ل بین گ هور ریدم کبس ریغتم( یت     
جنسیت ،یع ین

ثات یر ه امزم ن این دو متغیر مستقل بر ب و یضایر بارطضا ر

لگرای نا ههه ) و
تع ما ل ل

غتم ی آ یاهر ن لماش       

اضطراب امت اح ن ریاضی ضایر تیهام بارطضا و ی درک هراشا  توافت داد ناشن جیاتن هک           
مع دان اری بین دو گروه در این حال دن دوجو ت ارد  .... ...در بررسی تن یقیبطت ا اب شهوژپ نیا جی   
پژوهشهای پیشین ،شم خص شد هک نتایج پژوهش حاض  اب ر نتا ضخ قیقحت جی ر  ی

   

((((( (((((( ) 92 31با

ونع ان اثربخ یش روش ی دا گیری اشم رکتی بر گن رش ریاضی ،اکدوخ ر مآ دی ریاضی بارطضا و   
ریاضی دانش زومآ ان پایه اول متوس هط شهرستان مهاب دا » از ل ر و کبس ریثات ظاح و ریدم ش یت     
کالس و زومآ ش بر اک هش اضطراب ریاضی ،همس چمه .تسا و ننننننن ین ،یافت هههها ییی ای زا لاوس ن   
ل اح ظ ثات یر سبک و روش مدیریت کالس و زومآ ش بر اک هش اضطراب ریاضی اب     ،یافت هههها ییی

پژوهش غالمعلیلواس نا ی ،حج زا ی و نخ دان( ) 90 31با ونع ان "بررسی اثربخ ششش ی روش ی ی دا گیری
کطلبی" همسو است .ا ام نتایج این سوال با یافت هههها ییی
اشم رکتی بر اضطراب ریاضی و رفتار مک 

قحت یق همبری(  ) 1990هک ب حتارف ماجنا ا لل لللیل للی بروووی  151قحت ییق ،اشن ن هداد  تسا   
اضطراب ریاضی در انز ن ،بس سسیار ب ببیشتررر از و یدمحا(تسا نادرم

ککک ه ششش یوع

،یدمحا      ،) 90 31و نی اب ز   

بافتههای قحت یق س اتا که و وتامآ (  ) 1995با ونع ان "رابط ههه مییان اض  بارط ررریاض ضضی و پی رد تفرش

ریاضی در میان دانش زومآ ان مدارس ابتداایی ژاپننن" داد ناشن هک   

ککک ه می ی گنا ین رمن ههه خد ت نار

( ) 88 /6به وط ر مع دان اری ب تالا ر از می گنا ین من رهه ااا ی پس  نار (( ) 67 /13بروووی قم ی یاس درج هههبندددی
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اضطراب ریاضی فرم ابتدایی ب دو  ،غیر همسو میب شا د .همچنین نتایج پژوهشی ،حا یک است ککک ه

میزان اضطراب ریاضی در خد تران به وط ر مع دان اری بیشتر از پسران است(گری5002 ،1؛ کریمی
و انک تا سان9002 ،2؛ ساینسدایلی 9002،3؛ ویتاساری و همکاران ) 2010 ،4جیاتن اب وسمهریغ هک     
پژوهش حاضر یم ب شا د.
در تبیین یافتهه یا این پژوهش می وت ان گفت با وت جه به مب ینا نظری هک ا امع ل س دم کب یریت   
تع ما لگرای هنا ب عا ث می دوش ات جو کالس ،دارای ویژگیه یا چون پی داهنش فعالی تتتها ییی روزا هن
ش ازومآ ننن وت س و ملعم نتشاد تکراشم ،دوخ ط    
وت سط دانش زومآ ان ،ارزی یبا ریگدای ی    دانش ش
دانش زومآ در تعیین اهداف درسی ،بر مان ههه کالسی م لح ،یشزومآ داوم یهدنامزاس و سسسسس س سسسسسسسائل
انضب یطا در یک فرایند مذاکره ،اهمیت تع ما الت گروهی و ملعم تکراشم ،

ش ازومآ ننن در
دانش ش

تعیین وق انین کالس و قضاوت دانش زومآ ان درباره رفتار دوخ ب شا د ،می اوت ننن گف لامعا هک ت    
سبک مدیریت تع ما لگرای هنا با وت جه به در برداشتن ویژگیه یا ذکر شده ،می وت اند قن ش بسزایی
در فراهم کردن جو طم لوب در جلسه زومآ ش درس ریاضی انب و دشاب هتشاد ب  طیارش ،نیار را   
برای اک هش اضطراب ام هیت ریاضی فراهم آورد و ا امع ل س دم کب ی تر   

  

لگرای نا ههه  ،ب ثعا
مات ل ل

اک هش سطح اضطراب ریاضی ،اضطراب ومزآ ن ریاضی و اض رد یضایر تیهام بارط گر هو    
امزآ یش میگر دد .
با وت جه به نتایج پژوهش و تجربی تا کسب شده در وط ل اجرای قحت یق ،می دوش با انع یت به اق بل
زومآ ش ب دو ن هوحن ا امع ل سبک مدیریت در کالس ،بر همان های یشزومآ هدف نم د مت ان سب ،برای
که ااا ی و یسالک تیریدم
معل ام ن طراحی و اجرا گر دد  .انشآ یی با سبک ک
کهای اختصاص معل ام ن هب    
تع ما لگرای هنا به ونع ان یکی از مال 

اوت نایی کبس دربراک 

    

سه ااا در نظ وش هتفرگ ر د    .
الک س س

وت ا ان یی به اک رگیری سبکهای مختلف مت ان سب برای درسهای مختلف و وت ا ان یی ب ریگراک ه ی   
سبک مدیریت تع ما لگرای هنا در کالس درس ریاضی ،به ونع ان مالکی زگ رد ی یارب دارفا شن     
شغل معل یم در نظر گرفته دوش  .همچنین به مدیران مدارس پی نش ه دا میگر دد

اکما و طیارش نات   

زال م را از ل زیف ظاح یکی زین و        ح ام ی تتت های یی مع ون ی معا یارب ناملعم زا  ال تیریدم کبس    

        
1

. Garry
. Karimi & Venkatesan
3
. Science Daily
4
. Vitasari
2
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تع ما لگرای هنا در کالس درس ریاضی فراهم امن ی ریدم کبس لامعا و دن یت     

لگرای نا ههه در
تع ما ل ل

کالس درس ریاضی را به ونع ان یکی از مالکهای ارزیابی معل ام ن ،مد نظر قرار دهند .عالوه بر
این ،به معل ام ن وت صیه می دوش با اطم لعه انم بع مربوط و نیز تع ما ل ب یانشآ ،علطم دارف ا ی یبسانم      
سبکهای مدیریت کالسی به دست آورند و سعی ننک د ات حد امکان ،در کالس درس ریاضی،
لگرای هنا را ا امع ل امن یند .همچنین به پژوه گش ران پی نش ه دا میگر دد با وت جه به
سبک مدیریت تع ما 
ون ع طرح امزآ ی یش به اک ر گرفته شده در این قحت ی هنت هک ق ا     اج زا ههه بررسی لماع کی ریثات     
(ا امع ل سبک مدیریت تع ما لگرای نا ههه ) ب ار یضایر بارطضا ر

   ممم یداد ،پی داهنش

ممم ی وش ددد رد ات

شهای دیگر ،سایر وع امل ثوم ر بر اضطراب ریاضی ،وم رد پژوهش و انش سایی قرار گیرد.
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. 97 3-1 41 ،) 60 (4 , 15 ، مجله روانشناسی.اضطراب ریاضی و رفتار مک ک طلبی
   یضایر در.  بررسی آراکدوخ شقن  مممممممم دی ادراک دش ههه در مع لک.)3 38 1( یا ززززز،  ها ددد ی و آرهش ر انرهم، ،، کرامتی
.301- 115 ،) 10 (3 ،یهای آموزشی
 نوآور
   .رابط ههه آن ب لیصحت تفا ا ی ضایر  ی

شبی ین  ننک ده اض و یضایر بارط
  وع امل پی.) 388 1(  مسیب،یار محم دی واصل
. 19 - 38 ،41 .روانشناسی تربیتی
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