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 پیش بینی شایستگی و توانمندی در درس محاسبات بر حسب سبک های

 اسناد و اضطراب امتحان 

 

 
 مهسا اقاجانپورملیحه هاشمی، 

 

 

 

 كرج واحد اسالمی، آزاد دانشگاه بالینی، شناسی روان ارشد كارشناس
 كرج واحد اسالمی، آزاد دانشگاه بالینی، شناسی روان ارشد كارشناس

 

 
منبع كنترل و  پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودكارآمدی ریاضی،هدف اصلی  چکیده:

اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی ریاضی است.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كلیه 

می باشد .برای نمونه گیری از روش نمونه  تهراندانش آموزان سال اول دبیرستانهای شهرستان 

دانش آموز پسر است .  102جم نمونه شامل گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد و ح

(،منبع 2310برای گرد آوری داده ها از سه مقیاس:خودكارآمدی ریاضی)قنبر زاده،

( ابوالقاسمی ،نجاریان،شکركن و اسدی TAT( و اضطراب امتحان)1026كنترل)راتر،

مد (استفاده شد. همچنین برای نمره پیشرفت ریاضی نمرات سال سوم راهنمایی 2315مقدم)

نظر قرار داده شد.در قسمت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی از قبیل 

 tمیانگین،انحراف معیار،كمینه نمره و بیشینه نمره،همبستگی پیرسون،رگرسیون چند متغیره و 

مستقل استفاده شد.نتایج آزمون برای مقایسه تفاوت خودكارآمدی ریاضی در دانش آموزان با 

نبع كنترل درونی و بیرونی حاكی از عدم تفاوت معنی دار و نتیجه آزمون برای مقایسه تفاوت م

بین اضطراب امتحان در دانش آموزان با منبع كنترل درونی و بیرونی معنادار بود.ماتریس 

همبستگی برای رابطه بین خودكارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی معنادار بود و نتیجه 

یره حاكی از قدرت پیش بینی خودكارآمدی ریاضی و منبع كنترل در رگرسیون چند متغ

پیشرفت ریاضی است. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد كه اضطراب امتحان نیز پیش بینی 

كننده است اما از لحاظ آماری معنادار نبود.به طور خالصه نتیجه پژوهش حاكی از وجود رابطه 

ت تحصیلی ریاضی و رابطه منفی بین اضطراب امتحان مثبت بین خودكارآمدی ریاضی در پیشرف

 و پیشرفت ریاضی  است.

 خودكارآمدی ریاضی،سبک اسناد ، اضطراب امتحان، پیشرفت تحصیلی ریاضی کلید واژه:
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 مقدمه:

عه ریاضی جوامع گوناگون بر اساس نیازها و ارزش های حاكم بر آنها در مناطق مختلف زمانی،از زوایای گوناگون به مطال       

پرداخته اند.در عصر كنونی كه رشد روز افزون فناوری موجب تحوالت شگرفی در زندگی انسان ها شده است و زندگی ساده 

جای خود را به زندگی پیچیده داده است،ریاضیات بیش از پیش جای خود را در تمام شئون اجتماعی و صنعتی باز كرده و 

با توجه به اهمیت  خ های الزم و مناسب به پرسش های پیچیده به ریاضیات روی آورند.انسانها ناگزیر برای دستیابی به  پاس

ریاضیات در مقاطع مختلف زندگی بشر،یکی از اهداف نظامهای آموزشی این است كه با گنجاندن مباحث ریاضیات در برنامه 

وزان كمک كنند و آنان را برای همگامی های تحصیلی می كوشند تا به پرورش توانایی هایی ذهنی و قدرت استدالل دانش آم

با تحوالت علمی و پیشرفت های فناوری در زندگی آینده مهیا سازند.از این رو آموزش مناسب ریاضیات و نیز پیشرفت 

تحصیلی ریاضیات و شناسایی عوامل مؤثر در پیشرفت ریاضیات از جمله خودكارآمدی ریاضی و اضطراب امتحان از اهمیت 

دست اندركاران تعلیم و تربیت برخوردار است.  بدیهی است كه پیشرفت در ریاضی و پیشرفت در كل مستلزم  ویژه ای برای

شناسایی عواملی است كه بر سر راه یادگیری دانش آموزان در این درس است .بعضی از این عوامل منشاء بیرونی دارند 

درونی دارندمانند:اضطراب،سبک اسناد، خودكارآمدی و .... لذا مانند:محتوا،طبیعت و انتزاعی بودن درس ریاضی و بعضی منشاء 

شناسایی مشکالت درون فردی كه مانع پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان می شود حائز اهمیت است )علم 

 (.2311الهدایی،

حان و عوامل از جمله عوامل درون فردی مؤثر بر پیشرفت در درس ریاضی،خودكارآمدی ریاضی،سبک اسناد،اضطراب امت   

انگیزشی و شناختی می باشد.روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت از دیرباز به بررسی تاثیر عوامل انگیزشی و شناختی در 

 (.1021یادگیری وعملکرد دانش آموزان در حوزه های مختلف درسی توجه داشته اند)برینک و پنتریچ،

آموزان برای آنکه در مدرسه عملکرد خوبی داشته باشند نیاز به مهارتهای  امروزه این اتفاق نظر بوجود آمده است كه دانش  

(.همانطور كه اشاره شد خودكارآمدی یکی از مؤلفه های شناختی است كه بر عملکرد 1021شناختی دارند)پنتریچ و شانک،

ف به صورت فراشناختی درگیر می فرد تاثیر می گذارد،تحقیقات نشان داده اند كه دانش آموزان با خودكارآمدی باال در تکالی

،به نقل از 1025،شانک1026شوند و در انجام تکالیف خود پایداری دارند و در نهایت موفقیت را ازآن خود می كنند.)پاجاریس

( چنین عنوان می شود كه افراد با 1027. همچنین در چارچوب نظریه خودكارآمدی بندورا ) (1020پنتریچ و دی گروت،
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بت به توانایی های خود در مقایسه با افرادی كه نسبت به توانایی های خود تردید دارند در انجام تکالیف اعتقاد قوی نس

 كوشش و پایداری بیشتری نشان می دهند و در نتیجه عملکرد بهتری دارند.

ان از اعتماد و ( آن را به عنوان قضاوتهای دانش آموز1025باورهای خودكارآمدی دانش آموزان كه پاجارس و گراهام)    

اطمینان شان برای انجام دادن تکالیف یا موفقیت در فعالیتهای تحصیلی تعریف كرده اند می توانند توانایی های بعدی دانش 

آموزان را برای انجام تکالیف یا موفقیت در فعالیتهای تحصیلی پیش بینی كنند.همچنین فرض شده است كه باورهای 

ه های دیگری مثل مهارتها یا عملکردهای گذشته بر عملکرد بعدی را تعدیل می كنند.یکی خودكارآمدی تاثیر تعیین كنند

دیگر از مؤلفه هایی كه بر پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد منبع كنترل است تحقیقات نشان داده اند كه افراد تمایل دارند موفقیت 

پیوند دهند كه این اسنادها سهم بسزایی در    موفقیت ها  خود را به عوامل درونی یا بیرونی پایدار وناپایدار ها و شکست های

و شکست های بعدی ایفا میکنند.لذا شناسایی دانش آموزان با سبک اسناد نامناسب و تغییر دادن آن می تواند پیشرفت 

ی با عملکرد و رابطه تنگاتنگاضطراب امتحان به عنوان یک پدیده متداول و مهم آموزشی،تحصیلی فرد را تسهیل كند.همچنین 

كه از دیر باز  هیجانی بسیار مهم است -پیشرفت تحصیلی كودكان و نوجوانان دارد. این پدیده یکی از متغییرهای شناختی 

بنابراین انجام پژوهشی در زمینه توجه محققان را به خود به دلیل اثرات سوء آن بر پیشرفت تحصیلی جلب كرده است.

می تواند به پیشرفت دانش آموزان در این زمینه كمک كند و مشکل  اضطراب امتحان خودكارآمدی ریاضی ،سبک اسناد و

 گشای آنها باشد.

ریاضی دارای جایگاه برجسته ای در برنامه ریزی های تحصیلی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی است و یکی از معیارهای        

ه های علوم پایه و مهندسی ادامه تحصیل دهند ، محسوب می مهم و با ارزش برای گزینش دانش آموزانی كه مایلند در رشت

)به نقل از شود . افراد بدون آموختن ریاضیات نمی توانند در   زمینه های متعدد و متنوعی از تحصیالت عالی شركت كنند.

 (2315رضایی درویشی,

اطع مختلف آموزشی از مدارس تا جامعه ما یک جامعه جوان محسوب می شود و بخش عظیمی از جمعیت آن در مق         

دانشگاه مشغول به تحصیل هستند و نیاز دارند كه درسهای ریاضی و دروس وابسته به آن را بیاموزند . لذا توجه و شناسایی 

نیازها و مشکالت دانش آموزان در راستای دستیابی و بهره مندی از فرصت ها و فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت 

 (2311)به نقل از كبیری،ادها و خالقیت آنان در زمینه ریاضی از اهمیت بسزایی برخوردارست .شکوفایی استعد
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می شود و همچنین در   این نوع تحقیقات موجب شناخت عوامل مؤثر بر مشکل تصور كردن ریاضی توسط دانش آموزان        

همچنین آنچه از ی مواجهه با این مسئله را آموخت. پرتو آن می توان راهکارهایی را یافت كه به یادگیرنده  راههای شناخت

بررسی پژوهش ها در مورد اضطراب امتحان به دست می آید قابل تعمق است زیرا اضطراب امتحان غالبا به ارزیابی شناختی 

ر منفی ، واكنش های فیزیولوژیک نامطلوب، افت عملکرد تحصیلی منجر می شود و به طبع نقش مخرب و بازدارنده ای د

با توجه به مشکالتی كه دانش آموزان در درس ریاضی دارند و اثر مهمی  .(1025)ساراسون،می كند ایفا نآموزا پیشرفت دانش

دارد انجام تحقیقی در زمینه بررسی رابطه خودكارآمدی ریاضی،سبک اسناد و اضطراب كه این درس بر پیشرفت تحصیلی آنان 

 .ضرورت می یابد امتحان بر پیشرفت ریاضی

 

 روش پژوهش:

ریاضی، اضطراب امتحان و منبع كنترل با پیشرفت ریاضی، در  خودكارآمدیبا توجه به اهداف پژوهش یعنی بررسی رابطه       

جامعه آماری پژوهش شامل كلیه دانش آموزانی است كه  این پژوهش از روش توصیفی و از نوع همبستگی استفاده شده است.

ثبت نام كرده و مشغول به تحصیل  2315-16در سال تحصیلی تهران ستانارس دولتی شهردر سال اول دبیرستانهای مد

 نفر دانش آموز بود.  102نمونه آماری شامل  هستند.

 ریاضی: خودکارآمدیمقیاس 

وابسته  خودكارآمدی(استفاده شد. مقیاس 2310ریاضی از مقیاس ساخته شده توسط قنبر زاده) خودكارآمدیبرای سنجش    

(باشد تا I can doمی توانم انجام دهم)       افت و موقعیت خاصی است،عبارات استفاده شده در این مقیاس باید حاویبه ب

(زیرا اولی توانایی ادراک شده افراد است و دومی بیشتر تمایل و قصد افراد. سئواالت باید I will doمی خواهم انجام دهم)

 %0یها و كامال جزیی باشد. بهتر است از مقیاس با درجات بیشترمثال از كامال واضح و متناسب با درجه فهم آزمودن

باید مشابه و هم سطح)از نظر دشواری(باشد  خودكارآمدیدرجه ای(استفاده شود. و سرانجام سئواالت باور  22)مقیاس %200تا

 كه عملکرد آزمودنیها را بسنجد تا قدرت پیش بینی بهتری داشته باشد.
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 (TATامتحان)پرسشنامه اضطراب 

استفاده شد كه توسط ابوالقاسمی، اسدی مقدم، نجاریان و  (TATدر این پژوهش از سیاهه اضطراب امتحان)  

مورد استفاده قرار گرفته است. این سیاهه  2315(ساخته شده است و طی پژوهشی توسط بیابانگرد در سال2315شکركن)

، و اغلب  1، گاهی اوقات = 2، بندرت= 0ر گزینه ای)هرگز=س چهاكه آزمودنی بر اساس یک مقیا ماده است 15مشتمل بر 

است.هر چه فرد نمره باالتری كسب كند   75)صفر( و حداكثر نمره  0(پاسخ می گوید. حداقل نمره در این آزمون3اوقات=

 نشان دهنده اضطراب بیشتری است.

 (:I.Eبیرونی راتر) -مقیاس منبع کنترل درونی

توسط راتر طراحی و تدوین شده است، جهت سنجش منبع كنترل بکار رفته است.  1026ترل در سالمقیاس منبع كن      

بزعم ساموئل بال، پرسشنامه راتر به گونه ای گسترده در پژوهشهای منبع كنترل مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه 

دانش آموزان)دبیرستانی(و دانشجویان است)بال، ترجمه احتماالبهترین آزمون موجود برای استفاده در مورد بزرگساالن ، 

(. این مقیاس دارای ثبات درونی و پایایی بازآزمایی خوبی است، همبستگی اش با مطلوبیت اجتماعی كامالپایین 2313مسدود،

مونهاست)لیبرت بوده و ارنباطی با هوش و جنسیت ندارد و برای سنجش منبع كنترل در بزرگساالن یکی از پر استفاده ترین آز

 (.2315و اسپیگلر، ترجمه صبوری مقدم،

 یافته ها:

 اضطراب امتحان،خودکارآمدی ریاضی،منبع کنترل بیرونی و نمره پیشرفت تحصیلی ریاضی آمار توصیفی 

 شاخصهای آماری               

 متغییرها  

انحراف  میانگین تعداد

 استاندارد

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره

 11 3 38/19 82/94 42 اضطراب امتحان

 128 11 99/92 81/33 42 خودکارآمدی ریاضی

 18 19 81/1 29/11 42 منبع کنترل بیرونی

 1/12 11/1 22/1 18/12 42 نمره پیشرفت تحصیلی ریاضی
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 نشان می دهد میانگین،هر كدام از مؤلفه های اضطراب امتحان ،خودكارآمدی ریاضی،منبع كنترل همانطوركه نتایج جدول

می باشد و انحراف استاندارد هر  57/23و  33/23،  72/11، 77/31بیرونی و نمره پیشرفت ریاضی كه مقدار آنها به ترتیب برابر

 33/33، 17/23كدام از مؤلفه های اضطراب امتحان ،خودكارآمدی ، منبع كنترل و نمره پیشرفت تحصیلی ریاضی به ترتیب 

انحراف استاندارد باالتر  5/2( تعداد افرادی كه دارای منبع كنترل بیرونی)3-5ایج جدول)می باشد. با توجه به نت 77/2و  75/2،

 نفر می باشد.  17نفر ، 102از میانگین( از 

 روند رگرسیون گام به گام بین متغییرها ی پیش بینی كننده و متغییرهای مالک

 برای متغییرهای باقی مانده پیش بینی کننده  2Rو   Rمقادیر    جدول                    

شاخصهای آماری          

 متغییرها

R 2R     خطای استاندارد تخمین برآورد 

 خودکارآمدی ریاضی

 منبع کنترل

81/2 

88/2 

11 % 

12 % 

82/1 

12/1 

متغییرهایی را كه در جریان تحلیل رگرسیون گام به  مربوط به تحلیل رگرسیون گام به گام را نشان می دهد كه باالجدول 

گام باقی مانده است را نشان می دهد.همناطور كه از نتایج جدول مشاهده می شود اولین متغییری كه وارد معادله رگرسیون 

 می شود خودكارآمدی ریاضی می باشد كه ضریب همبستگی محاسبه شده بین دو متغییر خودكارآمدی ریاضی و پیشرفت

بیانگر این  Rمی رسد كه در واقع مربع  77/0می باشد كه این همبستگی با ورود متغییر منبع كنترل به  73/0ریاضی برابر با

درصد از تغییرات پیشرفت ریاضی مربوط به خودكارآمدی می باشد و با ورود منبع كنترل این مقدار به  % 55مطلب است كه 

ین دو متغییر هر دو قدرت پیش بینی را دارند اما متغییر اضطراب امتحان كه در درصد می رسد كه به نظر می رسد ا % 60

 مدل رگرسیون حذف شده است ارزش قدرت پیش بینی را ندارد.
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 جدول تجزیه و تحلیل واریانس برای متغییرها ی پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی ریاضی        

 شاخصهای آماری         

 امتغییره

مجموع 

 مجذورات

SS 

d.f  میانگین

 مجذورات

F    سطح

 معناداری

رگرسیون برای موارد باقی 

 مانده

412/818 

434/118 

129/1422 

1 

421 

421 

412/818 

232/4 

838/428 2221/2 

رگرسیون موارد باقی باقی 

 مانده

291/883 

218/121 

129/1422 

4 

131 

421 

812/423 

132/4 

111/112 2221/2 

 

به نتایج جدول كه به خالصه تجزیه و تحلیل واریانس برای متغییرهای پیش بینی كننده    می پردازد .یک رابطه با توجه 

 f( بزرگتر از 71/137محاسبه شده)  fخطی بین خودكارآمدی ریاضی و پیشرفت تحصیلی ریاضی وجود دارد با توجه به اینکه 

( و با ورود متغییر منبع كنترل این رابطه p<02/0معنادار می باشد) 02/0( است در نتیجه این رابطه در سطح 776/6بحرانی)

 %11(بزرگتر می باشد و ما با 7/6بحرانی) fاز  365/250محاسبه شده برابر با  fمعنادار می باشد كه  02/0همچنان در سطح 

 اطمینان می توانیم بگوییم كه دو متغییر قدرت پیش بینی كنندگی را دارند.
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مربوط به ضریب رگرسیون قدم به قدم بین نمره پیشرفت ریاضی و متغییرهای پیش ینی کننده خروجی جدول 

 خودکارآمدی ریاضی و منبع کنترل

 

پیش بینی متغییر نمره ریاضی را از طریق متغییرهای خودكارآمدی ریاضی و منبع كنترل نشان می دهد. با توجه به  جدول 

مالحظه می كنیم كه معادله رگرسیون چندگانه بین نمره پیشرفت ریاضی و خودكارآمدی و منبع  Bنتایج جدول در ستون

 كنترل به صورت زیر می باشد:

 = نمره ریاضی 66/5+ )نمره خودكارآمدی ریاضی( 252/0)منبع كنترل(  -57/22

می باشد و برای منبع كنترل  71/0وزنهای بتا مشاهده می شود كه برای خودكارآمدی ریاضی برابر  همچنین در قسمت    

 72/0 می باشد و بیانگر این مطلب است كه با تغییری به اندازه یک واحد انحراف معیار در نمره خودكارآمدی موجب 111/0

انحراف  111/0انحراف معیار تغییر در نمره ریاضی و با تغییری به اندازه یک واحد انحراف معیار برای منبع كنترل موجب 

اطمینان می توانیم  %11معنادار می باشد و ما با  02/0معیار تغییر در نمره ریاضی می شود. این وزن بتا در هردو، در سطح 

 مدی ریاضی و منبع كنترل نمره پیشرفت تحصیلی ریاضی را پیش بینی می كنند.بگوییم كه متغییرهای خودكارآ

 

شاخصهای آماری             

 متغییرهای پیش بین

B خطای معیار  t سطح معناداری 

 مقدار ثابت

 خودکارآمدی ریاضی

22/12 

32/1E24- 

921/2 

222/2 

828/2- 119/41 

82/11 

2221/2 

 - 

 مقدار ثابت

 خودکارآمدی ریاضی

 منبع کنترل

182/11 

11/1E4- 

111/2- 

281/2 

222/2 

291/2 

- 

811/2 

444/2 

92/42 

2/11 

32/2- 

221/2 

221/2 

221/2 
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 مربوط به خروج کردن یا حذف متغییرها در هر قدم جدول              

 شاخصهای آماری     

 متغییرها

 همبستگی پاره ای سطح معناداری t ضریب بتا

 منبع کنترل

 اضطراب امتحان

444/2- 

111/2 

321/2- 

922/4- 

2221/2 

244/2 

991/2 

119/2- 

 -149/2 228/2 -844/1 -229/2 اضطراب امتحان

 

متغییرهای حذف شده را در رگرسیون گام به گام بین پیشرفت ریاضی با خودكارآمدی ریاضی، اضطراب امتحان و باال جدول 

ک از متغییرهای حذف شده در منبع كنترل را نشان می دهد. همچانکه مشاهده می شود در گام اول وزن های بتا برای هر ی

پیش بینی متغییر وابسته  به جز منبع كنترل ناچیز است و سطح معناداری باالتری را دارد.بر این اساس از آنجا كه وزن بتا و 

منبع كنترل بیشتر از همین مقادیر برای اضطراب امتحان است پس شرایط ورود به گام دوم وارد شدن به معادله  tمقدار 

مشاهده شده آن كم می باشد و همچنین  tرا دارد. همانطور كه مشاهده می شود در گام دوم وزن بتا و مقدار رگرسیون 

( ، لذا وارد این معادله نمی شود و به نظر نمی رسد سهمی در پیش بینی 077/0معنادار نیست )با توجه به سطح معناداری

 نمره ریاضی داشته باشد.

 بحث و نتیجه گیری:

دبیرستان واقع در ناحیه یک آموزش و پرورش تهران انتخاب شده اند كه  11دانش آموز از بین 102هش تعداد در این پژو

ومیانگین خودكارآمدی   33/31خالصه شاخصهای آماری به شرح زیر می باشد.میانگین اضطراب امتحان دانش آموزان برابر 

می   71/25می باشد ومیانگین نمره ریاضی برابر   30/7ل برابر ومیانگین نمره منبع كنتر 017/17ریاضی دانش آموزان برابر 

 نفر دارای منبع كنترل بیرونی بوده اند . 17نفر دارای منبع كنترل درونی و  51نفر  102باشد.از بین  این 
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ت معناداری بین خودكارآمدی ریاضی در دانش آموزان با منبع كنترل درونی و دانش آموزان با منبع كنترل بیرونی تفاو    

وجود دارد.بین  %15وجود ندارد.بین اضطراب امتحان در دانش آموزان با منبع كنترل درونی و بیرونی تفاوت معناداری در سطح

خودكارآمدی ریاضی و اضطراب امتحان رابطه معناداری وجود دارد.بین خودكارآمدی ریاضی و پیشرفت تحصیلی ریاضی رابطه 

 بین خودكارآمدی ریاضی و پیشرفت ریاضی رابطه وجود دارد.  معناداری وجود دارد. همچنین

در كل یافته ها بیانگر وجود رابطه بین خودكارآمدی ریاضی و منبع كنترل با نمره پیشرفت ریاضی است و در این بین 

 خودكارآمدی ریاضی بیشترین سهم را در پیش بینی نمره ریاضی دارد.

رگرسیون گام به گام دو متغییر خودكارآمدی ریاضی و منبع كنترل قدرت پیش بینی  مربوط بهباال با توجه به نتایج جدول 

معناداری برای پیشرفت تحصیلی ریاضی دارند. افرادی كه نمره باالیی در آزمون منبع كنترل كسب كرده اند) منبع كنترل 

منبع كنترل درونی هستند معتقدند  بیرونی( نمره پیشرفت پایین تری در ریاضی بدست می آورند.دانش آموزانی كه دارای

پیشرفت تحصیلی و نمرات درسی آنان ناشی از كوشش و تالش و برنامه ریزی خود آنان است به عبارت دیگر به صورت كمی 

رویدادهای مثبت و منفی زندگی را تحت كنترل خود می دانند و برای اعمال و رفتار و پیامدهای ناشی از آن قبول مسئولیت 

ز یک طرف دارای عزت نفس مثبت و باال هستند یعنی خودشان را به طرق مثبتی ارزشیابی  می كند و هم نظر می كنند ا

مناسبی در مورد نقطه نظرات دیگران دارند و از طرف دیگر از پیشرفت تحصیلی باالیی نیز برخوردار هستند یعنی میزان 

ت است یعنی دانش آموزانی كه دارای منبع كنترل بیرونی یادگیری آموزشگاهی آنان نیز باالست.عکس این قضیه نیز درس

هستند و بین رفتارخود و رویدادها،برای مثال تالش و زحمت خود و یادگیری آموزشگاهی رابطه علت و معلولی نمی بینند و 

خود قبول مسئولیت بخت و اقبال و تصادف یا اشخاص دیگر را مسئول نتایج رفتار خود می دانند در نتیجه برای اعمال و رفتار 

نمی كنند.از یک طرف دارای عزت نفس منفی و پایین هستند و از طرف دیگر از پیشرفت  تحصیلی پایین تری نیز برخوردارند 

( همچنین از نتایج بدست آمده روشن می شود كه 2310و نمرات آموزشگاهی كمتری را نیز كسب می كنند)بیابانگرد،

ده ناچیزی برای نمره پیشرفت ریاضی ایفاء می كند و از معادله رگرسیون خارج اضطراب امتحان نقش پیش بینی كنن

شد.همانطور كه از نتایج جدول مشاهده می شود خودكارآمدی ریاضی و منبع كنترل با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار دارند 

باالیی در ریاضی كسب می كنند و و این امر نشان می دهد كه افرادی كه دارای خودكارآمدی ریاضی باالیی هستند نمره 

 همچنین دانش آموزانی كه دارای منبع كنترل باالیی هستند نمره پایین تری در ریاضی كسب می كنند.
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نتیجه كلی تحقیق نشان می دهد كه نمره باال در خودكارآمدی با پیشرفت تحصیلی ریاضی باال رابطه مثبت دارد و نمره باال در 

ه پیشرفت ریاضی رابطه منفی دارد و نمره باال در اضطراب امتحان با كاهش نمره پیشرفت تحصیلی منبع كنترل با كاهش نمر

( ؛میک و 1023یافته های این پژوهش با یافته های پاجارس و میلر) ریاضی و خودكارآمدی ریاضی رابطه منفی دارد.

( ؛ 2310( ؛ قنبر زاده)2310؛ كرامتی) (1027( ؛ بندورا)1025( ؛ پاجارس و كرانزلر)1026( ؛ پاجارس)1020دیگران)

 ( همخوانی دارد.2315( ؛ رضایی )2311( ؛ پیرحسنلو)2311كبیری)

محققان زیادی معتقدند كه ریاضیات شامل حوزه ای است كه با خودكارآمدی دانش آموزان مرتبط می باشد.به همین      

دارند.همچنین گمان می رود كه ریاضیات باعث استرس خاطر ریاضیات حوزه ای است كه دانش آموزان زیادی در آن مشکل 

( پی برد كه استرس فاكتوری بیرونی است كه می تواند به طور مستقیم بر 1022در دانش آموزان می شود.بندورا)

 ( همچنین دریافتند كه اعتقادات خودكارآمدی دانش آموزان1025خودكارآمدی دانش آموزان تاثیر بگذارد.پاجاریز و كرانزلر)

به طور مستقیم با اضطراب پایین در درس ریاضی و افزایش حل مسایل ریاضی همبستگی دارد.آنها دریافتند كه خودكارآمدی  

می تواند بطور ویژه اثر واسطه ای در توانایی ریاضی و پیش زمینه ریاضی،هم بر اضطراب و هم نمرات عملکردی داشته 

تواند به طور مستقیم نتیجه خودكارآمدی باشد تا اینکه از توانایی كلی  باشد.این بدین معنی است كه نمرات عملکرد می

ریاضی نشات گرفته باشد.تحقیقات نشان داده اند كه افزایش در خودكارآمدی در حوزه ریاضیات می تواند اثر مثبتی بر بر 

 (.1022نمرات ریاضی دانش آموزان و هم اضطراب ریاضی داشته باشد)بندورا،

می دهند كه بر   آمدی و اضطراب ارتباط منفی وجود دارد. بدین صورت كه افراد زمانی اضطراب كم نشانبین خودكار   

(.شناخت اضطراب در فرایند های تحصیلی از اهمیت خاصی برخوردار است ، 1027خودكارآمدی باال مسلط شوند)بندورا،

ن مثال والدین خواسته های تحصیلی زیادی بر دانش چنانچه بیشتر فرایندهای تحصیلی با اضطراب عجین شده است . به عنوا

آموزان تحمیل می كنند. نتایج مطلوب را بی اهمیت تلقی می كنند. چنین سناریویی در مدرسه هم تکرار می شود. یعنی 

 زمانی كه مشکالت و ضعف های تحصیلی بوسیله معلمان طرح می شود یا ارزیابی در مقایسه با همساالن به میان می آید،

شکست ها و نتایج منفی گذشته، تاثیر زیادی بر اضطراب شاگردان می گذارد. این اثر زمانی شکل می گیرد كه شکست ها 

مفهوم ضعیفی از خودكارآمدی را بوجود آورده باشد . تجارب عملکرد گذشته ریاضیات بطور مستقیم بر اضطراب اثر نمی گذارد 

ریق اثر بر باورهای خودكارآمدی به اضطراب می رسد)میک و بلکه اثرموفقیت ها و شکست های گذشته از ط
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(.بدین معنی كه خودكارآمدی اثر عملکرد گذشته را بر اضطراب تعدیل می كند. وقتی كه خودكارآمدی را عامل 1027دیگران،

ی تحصیلی خود مهمی در اضطراب بدانیم به این نتیجه می رسیم دانش آموزانی كه مفهوم پایینی در خودكارآمدی خواسته ها

(. اگر چنین تاثیری را بپذیریم می توانیم یکی از منابع مهم اضطراب 1027دارند در اضطراب تحصیلی آسیب پذیرترند)بندورا،

را شناسایی كنیم. بدین ترتیب می توانیم مفاهیم مهمی را برای كاهش اضطراب تحصیلی برشماریم. چنین اضطرابی نه بوسیله 

مدی از طریق رشد ظرفیت های شناختی كاهش پیدا می آبوسیله تشکیل مفهوم قوی از كارمسکن های اضطراب بلکه 

 (.1027كند)بندورا،
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