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Abstract
This study was done to investigate the effect of
shadow educations and parenting styles and
mathematical anxiety among high school students
in Mazandaran province. The statistical
community includes 48545 high school students.
380 students were chosen as samples, due to the
community numbers in Morgan table, but 500
ones were selected as samples for certainty to the
community and coordination to other different
groups, by random classified sampling method.
The research was a kind of descriptive and Diand
Bamrin,s Parenting style Inventory(1973),
mathematical anxiety (Shokrani, 2002) and
shadow education questionnaires were applied to
collect the data. The validity of questionnaires
confirmed by educational experts and reliability
calculated:./72,./92,./72. For data analysis, the
independent T, one way and two ways variance
Analysis were used by SPSS software. The results
indicated that students who applied shadow
education experienced less mathematical anxiety
and the effect of parenting style on math anxiety
was meaningful.
Keywords: shadow educations, parenting styles,
mathematical anxiety
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزشهاای در ساای و سا
فرزندپروری والدین بر اضطراب ریاضی دانشآموزان دبیرستانی استان
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م انی نظری و پیشین خارجی طرح است س روایای آن ماورد تأییاد
 و3/77 ،3/97 متخصصان بوده و پایایی سا پرسشانام با ترتیاب
 ب منظور تحلیل دادههاا باا اساتفاده از نارمافازار. ب دست آمد3/97
 تحلیال واریاان یا راها و دوراها، مواتقلT  از آزمونSPSS
 نتایج حاصال از پاژوهش نشاان داد سا افارادی سا از.استفاده شد
 اضطراب ریاضی سمتاری را تجربا،آموزش در سای استفاده سردهاند
سردهاند و همچنین اثر س فرزندپروری نیاز بار اضاطراب ریاضای
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مقدمه

از گذشته نه چندان دور پدیدهای به نام آمووزش در اوایه
در نظام آموزشوپرورش کشور بهطور شتابان شکل گرفت.
آنچنانکوه دیگور وادودید دانو آمووزان بوه آمووزش در
مدراه و کالس درس اکتفا نکرده و اوقات فراغوت پوا از
مدراه نیز به ااعات آموزشی اضافه شد .اید نوع آمووزش
همانطور که از ااوم بور مویآیود ابتودا بوه آراموی بور
کالس های مدراه اایه افکند و از اوقوات فراغوت کااوته
شد ،بدان حد که برخی از واددید عالوه بر آموزش راومی
از آموزشهای در اایه نیز برای آموزش فرزندانشان کمک
میجستند ( .)Mohseni, 2001به شکلی که بعد از پایوان
مدراه پا از کمی ااتراحت یا بدون هوی ااوتراحتی از
مدراههای خود راهی انواع مختلفی از کالسهای تدریا
خصوصی تکمیلی میشدند .بعضوی از آناوا حتوی م وی
مدراهشان را ترک نمویکننود .بلکوه تودریا خصوصوی
تکمیلی را در همان مدراه و شاید در هموان کوالس و از
اوی همان معلموان دریافوت مویکننود .بسویاری از آناوا
توودریا خصوصووی را در روزهووای آخوور هفتووه ،در طووول
تعطیالت و تعطیالت رامی دریافت میکنند .در دهههای
اخیر ،تدریا خصوصی آنچنان رشد کرده که بوهصوورت
شرکتهوا و مؤاسوههوای بوزر تاواری درآموده ااوت.
مراکزی که هزاران نفر را به کار گرفتوه ،پوولهوای بسویار
کالنی را به خوود اختصواد داده و مسوتلزم صورا زموان
بسیار زیادی هم از جانب معلمان و هم دان آموزان اات.
با اید وجود ،تعداد کمی از برنامهریزان و ایااوتگوذاران
در مورد تدریا خصوصی تکمیلی اطالعات کافی دارنود و
بهطور کلی ،آثار تدریا خصوصی بر نظامهای آموزشوی و
بر تغییرات اجتماعی ناچیز انگاشته شده و بوهخووبی درک
نشده اات ( .)Bary, 2009مفاوم آموزشهوای خصوصوی
یک پدیده مام در بخو هوایی از آاویای شورقی شوامل
ژاپد ،هنگکنگ ،کره جنوبی و تایوان اات .اخیراً به طورز
چشوومگیری در نووواحی دیگوور آاوویا و در آفریاووا ،اروپووا و
آمریکای شمادی رشد یافته اات .فاکتورهای متضمد رشد
تدریا خصوصی تغییر میکنود ودوی در هموه زمینوه هوا

مفوواهیم عمووده دربوواره یووادگیری معیشووت را دارا ااووت.
خانوادهها با منابع کافی قادرند تا هم مبادغ بواتتری و هوم
کیفیت های باتر تدریا خصوصی را تأمید کنود .اوسا
در مدراه باتر عمول مویکننود و در یوک دوره طووتنی
زندگی درآمدهای زنودگیشوان را بابوود مویبخشوند .در
عوض ،بچههایی از خانوادههای با درآمد پایید کوه چنوید
مزایووایی را دریافووت نمویکننوود ممکوود ااووت نتواننوود بووا
همتاهایشان در یک اطح بمانند و شاید در انی پایید تر
مدراه را ترک کنند ( .)Bary, 2006در اید رااوتا ناو
واددید را نیز نباید نادیده گرفت ،خانواده نخسوتید واحود
اجتماعی اات که کودک و نوجوان فرآیند رشد شوناختی،
اجتماعی ،عاطفی و روانی خود را تاربه میکننود و در آن
روش فرزندپروری بر چگوونگی رشود و تکووید شخصویت
کودکان و نوجوانوان توأثیر بسوزایی دارد .بوید کشوورها و
گروههای اجتماعی مختلف به تفاوتهوای چشومگیری در
زمینووه رواب و وادوودید ی وا بووه عبووارت دیگوور ش ویوههووای
فرزندپروری برمیخوریم .در دهه  ،0940روند شویوههوای
فرزندپروری در جات آاانگیری و انعطااپوذیری بیشوتر
دگرگون شد؛ در اید دهه ،نظریوه هوای فرزنودپروری زیور
نفوذ مکتب روانکاوی قرار گرفت ،مکتبی که در آن اهمیت
عاطفی کودک و زیانهای ناشی از کنترل شدید تکانههای
طبیعی تأکید میشد ،ااساک ( )Spakبه وادودید اوفارش
کرد که از شم طبیعی خود پیروی کننود و از برناموههوای
انعطااپذیری کوه هوم بوا نیازهوای خوود آنوان و هوم بوا
نیازهووای کودکشووان اووازگاری داشووت ،ااووتفاده کننوود
( .)Atkinson, 2003ابکهای فرزندپروری ،به رفتارهوای
معینی از واددید اشاره دارد که بهطور منفورد و در ارتبوا
با یکدیگر بر پیامدهای ت وودی کوودک اثور مویگذارنود و
دربرگیرنده میزان پااخگو بودن و مطادبهگر بودن وادودید
ااوت کووه اصووتً بووه اوه شوویوة فرزنودپروری اووالگیوور
( )Permissiveماتوووووودر ( )Authoritativeمسووووووتبد
( )Authoritarianاات .در روش االگیر ،واددید بسویار
کم با فرزندان خوود درگیور هسوتند و از آناوا بسویار کوم
تااضا دارند ،نیز کنترل کمی بر آناا دارند؛ بوه آناوا اجوازه
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میدهند هر آنچه که میخواهند اناوام دهنود و فرزنودان
هرگز کنترل رفتار خوود را نموی آموزنود .وادودید ماتودر،
فرزندان خود را به مستال بودن تشووی مویکننود ،ودوی
رفتار آناا را کنترل مویکننود و م ودودیتهوایی را قائول
میشوند .با آناا خونگرم و ماربان هستند و تبادل شفاهی
گستردهای در بید آناا وجود دارد .وادودید مسوتبد ،دارای
روش م دود اازنده و تنبیه کننده هستند؛ فرزندان خوود
را بسیار م دود و کنترل میکنند و هی گونه گفتگویی در
رابطه با داتورات خود اناام نمویدهنود (.)Broke, 2005
با توجه به شیوههای مختلف فرزنودپروری کوه معمووتً در
فرهنگ ما غادب اات و م دود شدن تعداد فرزندان خوود
زمینة مساعدی برای ورود شتابان آمووزش در اوایه بووده
اات .جای آن دارد که در ت ایاات دانشگاهی اید پدیوده
مورد بررای قرار گیرد .واددید دان آموزان با اوبکهوای
فرزندپروری متفاوت ،روش های تربیتی متفاوتی در منوزل
برای فرزنودان خوود انتخوا موی کننود و بورای آمووزش
فرزندانشان دیدگاههای متفاوتی دارند .یکی از چاد هوای
واددید در ماوده ت صیل دان آموزان در کشوور موا درس
ریاضی اات ،بهطوریکه به شکل اضطرا ریاضی خوود را
مینمایاند.
اضطرا  ،یک احساس ددواپسوی منتشور شوده ،بسویار
ناخوشایند و اغلب مبام اات که با یک یا چنود احسواس
جسمی همراه می شود؛ مانند احساس خادی شدن ار دل،
تنگی قفسهای اینه ،تس قلب ،تعری  ،اوردرد ،یوا میول
جبری ناگاانی برای رفع ادرار ،بیقراری و میل به حرکوت
نیز از عالئوم شوایع آن ااوت .در حایاوت اضوطرا یوک
عالمت هشداردهنده اات که از خطری قریبادوقوع خبور
موویدهوود و شووخر را بوورای ماابلووه آموواده موویاووازد
( .)Coplan& Sadok, 2010برخوی از م ااوید اضوطرا
ریاضی را احساس تنشی که در کار با اعداد و حل مسوائل
ریاضووی در ت صوویل بووا زنوودگی روزمووره ایاوواد مزاحمووت
میکند تعریف میکنند و بر اید اعتاواد هسوتند کوه ایود
پدیده ربطی به اد ،نژاد یا جونا نودارد و مویتوانود در
خانه ،کالس درس و یا دیگر موقعیتهای اجتمواعی بوروز

کند ( .)Sousa, 2008اضوطرا ریاضوی مویتوانود نووعی
نگرش نسبت به ریاضی و تا حدود زیادی یک امور درونوی
نیز به حسا آید ( .)Arm, 2010ت ایاات نشان میدهود
دان آموزانی که از اضطرا ریاضی رنج مویبرنود ،عوامول
انگیزشی و عاطفی شناخته شدهای دارند کوه مویتووان از
آناا بهعنوان عوامل پوی بینوی کننوده اضوطرا ریاضوی
ااووتفاده کوورد ( .)Jin & Dowson, 2003از آناووا کووه
اضطرا ریاضی از جمله ویژگی های فوردی تأثیرگوذار در
امر یادگیری اات .اید امر ایاا میکند کوه ایود مؤدفوه
فردی مذکور در آموزش و یوادگیری ریاضوی موورد توجوه
قرار گیرد .باید بیان داشوت کوه اضوطرا و فشوار روانوی
جایگاه ویژه ای در آموزش و یادگیری ریاضی را در مدراه
و حتی دانشگاه بوه خوود اختصواد داده ااوت .اضوطرا
ریاضی درواقع ،وضعیتی روانی اات که به هنگام رویارویی
با م تووای ریاضوی ،موقعیوت یواددهی -یوادگیری ،حول
مسئله و امت ان در افراد پدید میآید .اید وضعیت معموتً
توأم با نگرانوی زیواد ،اخوتالل و نابسوامانی فکوری ،افکوار
ت میلووی و توون روانووی ااووت (.)Almalhoda, 2011
اضطرا نیروی عاالنوی را بوه ت لیول مویبورد و موجوب
میشود که هر نوع عملکورد ت صویلی فورد مختول گوردد
(.)Santrak, 2008
ت ایاات نشان میدهد که عوامل مختلفی با اضوطرا
ریاضی در ارتبا اات کوه از جملوه آن هوا موی تووان بوه
اوبکهوای یوادگیری ( ،)learning Stylesآمووزش حول
مسووئله ( ،)Problem Solving Trainingخودکارآموودی
( ،)Efficacyرشووووته ت صوو ویلی (،)Field of Study
کمووالگرایووی ( ،)Perfectionismجنسوویت ( )Genderو
عملکوورد ت صوویلی ( )Academic Performanceاشوواره
نمود .احمودی و احمودی ()Ahmadi & Ahmadi, 2011
در پژوهشی رابطوه بوید اضوطرا ریاضوی و اوبک هوای
یادگیری دان آموزان را موورد مطادعوه قورار دادنود ،ایود
مطادعووه نشووان داد کووه میووان اضووطرا ریاضووی و شوویوة
یووادگیری تارب وة عینووی رابطووه موبووت و معنووادار و بووید
اضطرا ریاضی و مفاووم اوازی انتزاعوی رابطوه منفوی و
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معناداری وجود دارد و همچنید با توجه به جنسیت ،میان
اید دو متغیور رابطوه معنواداری وجوود نودارد .همچنوید
ایمانی و همکاران ( )(Imani et al, 2015در پژوه خوود
به بررای اثربخشی آموزش حل مسئله بر کاه اضطرا
ریاضی به شیوه نیمه آزمایشی پرداختند و نتیاهای کوه از
اید بسته آموزشی بر روی دان آموزان مضطر در درس
ریاضی گرفتند نشان داد؛ آموزش ماارتهای حل مسوئله،
اضطرا ریاضی دان آموزان را کواه داده ااوت .نتوایج
برخی از پژوه ها نیز حواکی از آن ااوت کوه بیشوترید
اضطرا ریاضی در بید دان آموزان رشته علوم انسوانی و
کمترید میزان اضطرا ریاضی در بید دان آموزان رشتة
علووم ریاضوی ااوت ( Shokrani, 2002; LaylaAbadi,
)2004; Noori et al, 2010؛ و میزان اضطرا ریاضوی در
دختران بهطور معناداری بیشتر از پسوران ااوت ( Garry,
;2005; Vitasari et al, 2010; ScienceDaily, 2009
.)Karimi & Venkatesan, 2009

به عبارت دیگور ،اضوطرا ریاضوی بوهعنووان یکوی از
عوامل مام بازدارنده یادگیری ریاضیات ،امروزه مورد توجه
بسیاری از روانشنااان آموزشی و شوناختی قورار گرفتوه
اات .در ماموع نا متغیرهای آموزشهوای در اوایه و
ابک های فرزندپروری در اضطرا ریاضی دانو آمووزان،
برجسووته نشوودن ارتبووا ابعوواد آموووزشهووای در اووایه و
ابک های فرزندپروری با اضطرا ریاضی ،جایگاه برجسته
ریاضیات در مواد درای مدارس و اهمیت آن در موفایوت
ت صیلی دان آموزان ،افزای اطالعات در مورد اضوطرا
ریاضی و ااتفاده از نتایج اید پوژوه بوهعنووان کلیودی
برای چاد ها در عرصه های آموزشی و ایااد برناموه هوای
آموزشی و کمک کننده به اید دان آموزان از ضرورت های
ماووم ایوود مطادعووه ااووت .بنووابراید بووا توجووه بووه مطادووب
پووی گفتووه مسووئلة اصوولی ایوود ااووت کووه بفاموویم آیووا
آموزشهای در اایه و ابکهای فرزندپروری بر اضوطرا
ریاضی تأثیر میگذارد یا خیر و در صورت توأثیر میوزان و
جات تأثیر چگونه اات؟ هر چند پژوه های بسیاری در
عرصة آموزش وپرورش و همچنید متغیرهوای اصولی ایود
ت ای و (آموووزش در اووایه و اووبکهووای فرزنوودپروری،

اضطرا ریاضی) اناام گرفته اات اما خأل اناام پژوهشی
در زمینة تأثیر آموزش در اایه و ابکهوای فرزنودپروری
بر اضطرا ریاضی م سوس اات.
روش پژوهش
روش ت ای اید پوژوه  ،از نووع توصویفی بووده ااوت.
جامعة آماری اید پوژوه را کلیوة دانو آمووزان ماطوع
دبیراووتان ااووتان مازنوودران در اووال ت صوویلی 92-99
تشکیل دادند .نمونوهگیوری در ایود پوژوه  ،بوهصوورت
طباه ای -تصادفی اناام گرفت .از اید طری کوه از میوان
تمووام دان و آموووزان دبیراووتانهووای موجووود در ااووتان
مازندران تعداد دان آموزان دختر و پسر و همچنید تعداد
دان آمووزان در رشوتههوای مختلوف ت صویلی (تاربوی،
ریاضی ،علوم انسانی ،فنی و حرفهای و کاردان ) مشوخر
میشود و به تنااب تعداد آنان در جامعه به هموان تعوداد
در نمونه مشخر شد .با توجه به تعداد جامعه در جودول
مورگان تعداد  980نفر بهعنوان نمونه انتخوا مویشووند.
برای اطمینان از معرا بودن نمونه برای جامعه و تنااوب
آن با گروههای مختلف جامعه تعوداد  500نفور بوهعنووان
نمونه انتخا شدند.
در پژوه حاضر برای جمعآوری دادههوا از ابزارهوای
زیر ااتفاده میشود:
پراشنامه آموزش در اایه :اید پراشنامه برگرفتوه از
مبانی نظری و پیشینه خارجی طرح اات که بهصورت 07
اؤادی طراحی شد .ادگووی پااو دهوی بوه پراو هوا از
مایاس  5درجه ای دیکرت تبعیت می کرد .اید پراشونامه
به انا میزان مؤدفه آموزش در اایه در دانو آمووزان
پرداخته اات برای انا روایی و پایایی پراشونامه در
رابطه با روایی م تووایی و صووری؛ پوا از طراحوی ایود
پراشوونامه بووا توجووه بووه نظوورات متخصصووان و ااوواتید
صاحبنظر روایی م توایی و صوری اید پراشونامه تأییود
شوود .بوورای برراووی اعتبووار پراشوونامه از ضووریب آدفووای
کرونباخ ااتفاده شد اید ضریب برای اید متغیور برابور بوا
 0/72اات.
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پراشوونامه ااووتاندارد " شوویوههووای فرزنوودپروری
دیانابامریند ( " )Diana Baumrind, 1973که شوامل 90
پرا اات و اه شویوه فرزنودپروری را مویاوناد؛ 00
پرا  ،شیوه ماتدرانه 00 ،پرا  ،شیوه مستبدانه و 00
پرا  ،شیوه االگیرانه .ادگوی پاا دهی به پراو هوا
از مایاس  5درجهای دیکورت (کوامالً مووافام ،مووافام توا
حدودی موافام ،مخادفم و کامالً مخادفم) تبعیت مویکنود.
اید پراشنامه در پژوه های متعددی مورد بررای قورار
گرفته و اعتبار و روایی آن در حد مطلووبی گوزارش شوده
اات؛ همچنید روایی تشخیصوی ایود پراشونامه معتبور
گزارش شده ااوت ( .)Bury, 1999در ایوران ااوفندیاری
( )Sfandiary, 1994پایایی آزمون را بوه شویوه بازآزموایی
مووورد ااووتفاده قوورار داده ااووت؛ بووه ترتیوب بوورای شویوه
االگیرانه  ،0/99شیوه مستبدانه  0/77و شیوه ماتدرانوه
 0/79گزارش کرده اات .در اید پژوه  ،روایی م توایی
آزمون توا ده متخصر قابول قبوول موورد تأییود قورار
گرفت و آدفای کرونباخ اید پراشنامه  0/72بوده اات.
پراشووونامه اضوووطرا ریاضوووی ( :)MARSشوووکرانی
( )shokrani, 2002ایووود مایووواس را در نمونوووهای از
دان آموزان ارزیابی کرده اات .اید مایاس یک ماموعوة

 08اؤادی اات که یک طیف چااردرجهای (کامالً مخادف
تا کامالً مواف ) را شامل میشود .مایاس اضطرا ریاضوی
دارای دو عامووول اضوووطرا امت وووان ریاضوووی ( )MTAو
اضطرا ماهیوت ریاضوی ( )MNAااوت .بورای اونا
پایایی اید مایاس از دو روش بازآزمایی و همسانی درونوی
(آدفای کرونباخ) ااتفاده میشود .ضریب همبسوتگی بوید
نمرات آزمودنیها (دانو آمووزان راهنموایی) در دو نوبوت
آزمون و آزمون مادد  0/89به دات آمده ااوت .ضوریب
آدفای کرونباخ نیز برای کل آزموودنیهوا  0/92بوه داوت
آمده اات ( .)shokrani, 2002بوهمنظوور ارزیوابی روایوی
 MARSضریب همبستگی اید آزمون با مایاس اضوطرا
کتل به دات آمده اات که برابر با  0/54اات .دادههوای
جمعآوری شده بوا آزموون  Tمسوتال و ت لیول واریوانا
یکراهه و دوراهه از طری نرمافزار  SPSSتازیوهوت لیول
شدند.
یافتههاي پژوهش

در اید بخ بورای ت لیول دادههوا عوالوه بور ااوتفاده از
تکنیک های آمار توصیفی؛ فراوانی و درصد فراوانوی ،بورای
آزمون اوؤاتت پوژوه  ،از آزموون  Tمسوتال و ت لیول
واریانا یکراهه و دوراهه ااتفاده شده اات.

جدول  .0توزیع فراواني جنسیت و رشته

جنسیت

رشته

فراوانی

درصد

پسر

702

44/4

دختر

792

85/6

مجموع

800

400

ریاضی فیزیک

722

42/4

تجربی

449

79/5

انسانی

22

44/6

عمومی

44

5/7

مجموع

800

400

نتایج جدول شمارة  0نشان میدهد بیشتر حام نمونه
را دان آموزان دختر تشکیل دادهاند ،همچنوید بیشوترید

نمونه آماری در رشته ریاضی فیزیک و کمتورید نمونوه در
رشته عمومی هستند.
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جدول  .7فراواني شرکت افراد در کالسهاي آموزش در سایه با توجه به سبک فرزندپروري آنها

فراوانی سبک فرزندپروری

متغیر
شرکت
آموزش در

نکردهاند

سایه

شرکت
کردهاند

مقتدر

سهلگیر

مستبد

89

444

478

798

406

64

22

708

427

468

468

کل

کل

جدول شمارة  2فراوانی شورکت افوراد در کوالسهوای
آموزش در اایه با توجوه بوه اوبک فرزنودپروری آناوا را

800

نشان میدهد .در ادامه برای آزموون فرضویههوا از ت لیول
آنکوا ااتفاده شده اات.

جدول  .9میانگین و انحراف استاندارد اضطراب ریاضي شرکتکنندگان در پژوهش با توجه به سبک فرزندپروري و شرکت یا عدم شرکت در
برنامههاي آموزش در سایه

متغیر
عدم شرکت در آموزش
در سایه

سبک فرزندپروری

میانگین

انحراف استاندارد

مقتدر

76/45

40/72

سهلگیر

75/29

2/20

مستبد

20/64

2/54

79/08

5/22

مقتدر

49/92

5/22

سهلگیر

78/79

40/42

مستبد

76/59

9/02

77/50

9/69

کل
شرکت در آموزش در
سایه
کل

در اایه را نشان میدهد و در اداموه ت لیول واریوانا بورا
آزمون تفاوت موجود بید متغیرهای پژوه آمده اات.

جدول شمارة  9میانگید و ان راا ااتاندارد اضوطرا
ریاضی شرکتکننودگان در پوژوه بوا توجوه بوه اوبک
فرزندپروری و شرکت یا عدم شرکت در برنامههای آموزش

جدول  .5نتیجه تحلیل واریانس دوراهه سبک فرزندپروري و آموزش در سایه بر اضطراب ریاضي شرکتکنندگان پژوهش

متغیر

مجموع

df

معناداری

اتا

اثر گروه ( آموزش در سایه)

7094/67

4

7094/67

72/96

0/004

0/084

اثر گروه (سبک فرزندپروری)

7247/47

7

4424/74

48/68

0/004

0/060

اثر آموزش در سایه*سبک فرزندپروری

466/94

7

52/42

4/44

0/275

0/004

خطا

26987/56

494

24/50

کل

298242/00

800

مجذورات

میانگین

F

سطح

مجذور

مجذورات

-
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جدول شمارة  4نتیاه ت لیل واریانا دوراهوه اوبک
فرزنوودپروری و آموووزش در اووایه بوور اضووطرا ریاضووی
شرکتکنندگان پژوه را نشان میدهد .هموانطوور کوه
نشووان داده شووده ااووت اثوور اصوولی آموووزش در اووایه

دوتایی ابک هوای فرزنودپروری بوا هوم از د وار تاربوه
اضطرا از آزمون تعایبی بد فرونی ااتفاده شد که نتایج
نشان داد که بید اوبک ماتودر بوا اوالگیور و مسوتبد
 P>0/000تفاوت معنادار به دات آمد .تفاوت بوید اوایر
ماایسه های دوتایی معنیدار نبود .در ادامه نتوایج ت لیول
واریووانا دوراهووه بووید گروهووی نشووان داد کووه رابطووه
معنوویداری بوووید عامووول آمووووزش در اوووایه و اوووبک

فرزندپروری [ 494( = 05/95 ،P>0/000و  ]F)2نیوز معنوادار

فرزندپروری با میزان اضطرا ریاضی [= 0/00 ،P<0/000

بود .با توجه به عدم وجوود اطالعوات بورای ماایسوههوای

( 494و  ]F)2مشاهده نشد.

[ 494( = 27/99،P>0/000و  ]F)0معنادار اات؛ بودید معنوا
افرادی که از آموزش در اایه ااتفاده کردهانود ،اضوطرا
ریاضی کمتری را تاربه کردهاند .همچنید اثر اصلی ابک

جدول  .4میانگین و انحراف استاندارد اضطراب ریاضي در دانشآموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان

متغیر

دختر

اضطراب ریاضی

پسر

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

79/44

9/85

78/40

9/60

جدول شمارة  5میانگید و ان راا ااوتاندارد عملکورد
دختران و پسران را نشان میدهد که برای بررای وجووود

تفاوت در عملکرد دو گروه از آزمون  tااتفاده شده اات.

جدول  .1نتیجه آزمون  tمستقل براي مقایسه معناداري اضطراب ریاضي در دانشآموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان

متغیر

T

df

سطح معناداری

اضطراب ریاضی

4/78

495

0/004

با توجه به جدول شمارة  9مشواهده مویشوود کوه در
نتایج آزمون  tمستال بیود دو گوروه تفوواوت معنوواداری

( )P>./000وجود دارد.

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد اضطراب ریاضي در دانشآموزان به تفکیک رشته تحصیلي

متغیر

رشته تحصیلی

میانگین

انحراف استاندارد

عمومی

74/57

9/59

انسانی
تجربی

79/07
72/24

5/92
2/99

ریاضی

72/28

2/46

جدول  .8نتیجه تحلیل واریانس یکراهه براي آزمون اضطراب ریاضي بین گروههاي مورد مطالعه به تفکیک رشته تحصیلي

متغیر

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig

تغییرات بین گروهی

425/04

2

489/24

4/65

0/420

تغییرات درونگروهی

42008/94

492

94/22
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با توجه به جدول شمارة  8مشاهده میشوود کوه بوید
گروههای مورد مطادعه در اضطرا ریاضی P<0/05؛ 0/98
= ( 499و  F)9تفاوت معنادار وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیري

پژوه حاضر با هدا بررای تأثیر آموزش های در اوایه
و اووبک فرزنوودپروری وادوودید بوور اضووطرا ریاضووی
دان آموزان دبیراتانی ااتان مازندران اناام شد .یافته ها
نشان داد که آموزشهوای در اوایه بور اضوطرا ریاضوی
دان آموزان رابطة منفی و معنادار وجود دارد .اید یافته با
نتایج یافتوههوای مواووی ( ،)Mosavi, 2012گاراوتد و
همکاران ( ،)Garson, 2009تامسسون (،)Tompson, 1984
راناک ( ، )Ranak, 2009پنیای ( )Penisy, 2009و نازال
( )Nazal, 2009همسو اات .در تبیید اید یافته میتووان
گفت که اضطرا ریاضی ،مانع از یوادگیری آن مویشوود.
دان آموزانی که از نظر اعتمادبوهنفوا در اوطح پوایینی
هستند ،انگیزه تزم را بورای توالش در یوادگیری ریاضوی
ندارند .از طرا دیگر ،عواملی که موجب اضوطرا ریاضوی
در دان آموزان می شود ،متعددند .از جمله مدراه ،معلوم
و امت انات اصولی مدراوه مویباشوند ()Afri,2010, P64
بنابراید اید گونه به نظر میراد که آموزش های در اوایه
به ددیل نداشتد جو رامی ،برگزار شدن در مکانی غیور از
م ی مدراه ،نداشوتد ناو تعیویدکننوده نتوایج ایود
آموزش ها در ارتاوای ت صویلی دانو آمووزان و نداشوتد
امت انووات اصوولی بوور کوواه میووزان اضووطرا ریاضووی
دان آموزان مؤثر اات .همچنید نتایج پژوه نشوان داد
که بید ابک هوای فرزنودپروری اوالگیور و مسوتبد بوا
اضطرا ریاضی دان آموزان رابطه موبت و معنادار وجوود
دارد .همچنید متغیرهای آموزش های در اایه ،ابک های
فرزندپروری اوالگیور و مسوتبد توانسوتند بور اضوطرا
ریاضی دان آموزان مؤثر بودند .اید یافته نیز با یافتههوای
پووژوه هووای اوویفی گنوودمانی و همکوواران ( Seifi
 ،)Gandomani, 2009ایمون ( ،)Symon, 2009دبیری و
همکوووواران ( )Dabiri, 2012و برادفوووورد و همکوووواران
()Baradfard, 2010همسوو ااوت .در تبیوید ایود یافتووه

میتوان بیان کرد که با توجه به نمورات اضوطرا ریاضوی
دان آموزان و ان های فرزندپروری واددینشوان بوه نظور
میراد که واددید با ابک فرزندپروری ماتدر که م بوت
و کنترل را در اطح باتیی برای فرزندان فراهم میکنود و
ابک دو وادد اوالگیور کوه دربرگیرنودة اوطوح بواتی
م بت اات ،باترید پیامدها را (ادبته در زمینه اضوطرا )
برای دان آموزان به همراه دارد؛ و ایدکه هماهنگی پدر و
مادر در شیوة فرزندپروری به شر ایدکه هر دو بویاعتنوا
یا مستبد نباشند ،نتایج مطلوبی را برای نوجوانان به همراه
دارد .تأثیر پدر و مادر ،یک توأثیر ترکیبوی ااوت و اتخواذ
شیوة منااب توا یکی از آناا مویتوانود توا حودودی از
پیامدهای منفی شیوة نامنااب وادد دیگر بکاهد .درنتیاوه
میتوان گفت که دان آموزان با داشتد واددینی بوا اوبک
فرزندپروری مستبد به ددیل ایودکوه تسول بیشوتری بور
آموزش فرزندان خود دارند و حساایت بیشتری بوه خور
موویدهنوود باعووز افووزای بیشووتر اضووطرا ریاضووی در
دان آموزان میشود و اما وادودید بوا اوبک فرزنودپروری
االگیر برعکا واددید با ابک فرزنودپروری ماتودر بوه
ددیل کمتوجای به آموزش فرزندانشان و آینده ت صیلی و
شغلی آناا و نداشتد نا حمایتی برای فرزندانشان باعز
بروز اضطرا ریاضی در فرزندانشوان مویشووند .اضوطرا
ریاضووی دختووران بیشووتر از پسووران ااووت .ایوود یافتووه بووا
یافتووههووای احموودی و احموودی ( Ahmadi& Ahmadi,
 ،)2011دندری ( ،)Landi, 2006حسینی درگوانی و اویف
( ،)HoseiniLorgani & Seif, 2011فنمووا ( Fanma,
 )1974و هایود و همکواران ( )Haid, 1990همسوو ااوت.
همچنید اید نتیاه به دات آمده کوه تفواوت معنواداری
میان اضطرا ریاضی دان آموزان با رشتههوای ت صویلی
متفاوت وجود ندارد .اید یافته با نتایج پژوه هوای موک
کوی ( ،)Mackoy, 1992کلب ()Kalb, 1984و احمودی و
احمدی ( )Ahmadi & Ahmadi, 2011همخوانی دارد.
از تطبی نتایج پژوه حاضر ،با نتوایج پوژوه هوای
دیگر می توان گفت :نتایج ت ایاات پیشید که به موضووع
ایود پژوه نوزدیک بوده و بوه بخشی از آناا در پیشینه

تأثیر آموزشهاي در سایه و سبکهاي فرزندپروري بر اضطراب ریاضي دانشآموزان دبیرستاني 012 /

پژوه اشاره شده ،تأیید آن ااوت کوه آمووزش هوای در
اووایه بوور اضووطرا ریاضووی دان و آموووزان مووؤثر ااووت.
آموزشهای در اایه بوه کواه اضوطرا ریاضوی کموک
میکند و نه تناا مورد قبول دانو آمووزان ضوعیف ااوت
بلکه برای کلیه دان آموزان کاربردی ااوت ( & Dindial
 .)Yesvendial, 2007گروهووی کووه توودریا خصوصووی را
دریافت کرده اند نمره باتتری را از دان آموزانی کوه تناوا
در روش اوونتی مشووارکت داشووتهانوود دریافووت مویدارنوود
( )Abonaser, 2004آمووزش در اوایه بوهعنووان اواعات
کالای خصوصی به دان آموزان در غلبه بر برنامه دراوی
و فرآوری شغلی ااختاری در دوران نوجوانی و در خار از
کووالس دراووی کمووک موویکنوود (.)Bary, 2010, P72
خانواده هایی که از آموزش در اایه ااوتفاده مویکننود از
تئوووری تواووعه اجتموواعی بوورای تعیووید تغییوورات اووطح
خانوادگی و اثرات اید آموزشها بر کاه ااترش شوغلی
فرزندانشان باره می گیرند؛ و همچنوید اضوطرا ریاضوی
دان آموزان با هر یوک از اوبکهوای تربیتوی در ارتبوا
اات .درواقع بید شیوههوای فرزنودپروری بوا افسوردگی و
عملکرد ت صیلی رابطهای وجود ندارد ( Bahreini, 2010,
 .)P34آونوت و همکاران ( )Avnola, 2002در پژوهشی بوه
نتیاه تأثیرات موبت ابک فرزندپروری ماتودر منطاوی و
اثرات مضر ابک های مستبدانه و آاانگیر را بر موفایوت
ت صیلی دان آموزان و دانشاویان آمریکایی اروپاییتبوار
دات یافتند .هیکمد و همکاران ( ،)Hikman, 2006نشان
دادهاند فرزندپروری ماتدر منطاوی بوا موفایوت ت صویلی
باتتر ارتبا دارد .ضومد اینکوه اوبکهوای ااوتبدادی و
االگیر با پیشرفت ت صیلی پاییدتر در ارتبوا هسوتند.
در تبیید یافتههای پژوه حاضر میتوان گفت که اغلب،
اضطرا ریاضی را بهصورت ناراحتی عمومی که یوک فورد
هنگووام خوانوودن و حوول مسووائل ریاضووی تاربووه مویکنوود
(ریچارداووون و اووویید .)2002 ،از نظوور فوواول ( Favel,
 ،)2006اضطرا ریاضوی در کوالس هوای آمریکوایی یوک
مسئله رایج اات .بسیاری از مردم در فرهنوگ آمریکوایی،
تصور میکنند که انسانها بهصورت مادرزادی یوا بوهطوور
اکتسابی دارای ااتعداد ریاضیات هستند .شکاا در علم و

دان و ابک ارائه معلم ،بدون توجه به اطح یوادگیری و
شرای خانوادگی دان آموزان از جملوه علول اصولی بوروز
اضووطرا ریاضووی ااووت .چنوودید م اوو راهحوولهووای
خوش بینانه ای برای کاه اضطرا در اطح دبیراتان و
دانشگاه بیان کردهاند ( Elson, 2005, Liong & Cohen,
 .)2004, Tonsend & vilton, 2003فعادیتهای ناشوی از
تاار یادگیری دان آموزان و تعامل موبوت بوا وادودید،
اضطرا ریاضی را کاه داده ااوت .تودریا خصوصوی
علیرغم گسترش بیرویه و پیامودهای بورای فراگیوران،
متأافانه تاکنون موورد توجوه م ااوان و برناموه ریوزان و
ایااتگذاران قرار نگرفته ااوت و بوا وجوود ایود تعوداد
کمتووری از آنووان م ویتواننوود در مووورد وضووعیت توودریا
خصوصی بوه اطالعوات تزم داوت یابنود (.)Bary, 1999
تدریا خصوصی میتواند بهعنوان یک اازوکار تلای شود
که از طریو آن دانو آمووزان یوادگیریشوان را افوزای
میدهند و همید افزای یادگیری مویتوانود بوه کواه
ااترس و اضطرا آناوا کموک کنود توا بتواننود اورمایه
معنوی بیشتری کسب میکنند .بدید ترتیب آناا نوه تناوا
به نفع خود عمل میکنند ،بلکه به جوامع باتتری که بدان
تعل دارند هوم باوره مویراوانند .همچنوید بسویاری از
واددید مایل اند فرزندشان ااعت های بسیاری در شبانهروز
مشغول به مطادعه باشند تا بتواننود آینوده باتوری داشوته
باشند ودی برخوی دیگور نسوبت گذرانودن اوقوات فراغوت
فرزندانشان توجه کمتری مینمایند .ایود تفواوت ناشوی از
ابک فرزندپروری اات که واددید دانو آمووزان دارنود و
همید تفاوت ابب میشود که دان آموزان به چه میوزان
از آموزش های در اایه بارهمند شوند .در ماموع میتوان
اذعان داشت که آموزشهای در اایه برای دان آمووزان و
ابک فرزندپروری واددینشان مستال از یکودیگر نیسوتند،
بلکه با یکدیگر کامالً مرتب اند .به عبوارت دیگور ،معمووتً
فرزنوودان وادوودید بووا اووبک فرزنوودپروری مسووتبد میووزان
بیشتری از آموزشهای در اوایه را دریافوت مویکننود توا
فرزندان واددینی با اوبکهوای فرزنودپروری اوالگیور و
ماتدر.
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