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ФАКТОРСКА СТРУКТУРА И КОНВЕРГЕНТНА 
ВАЛИДНОСТ УПИТНИКА МАТЕМАТИЧКЕ 

АНКСИОЗНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА2  
 

    У фокусу овог рада је испитивање карактеристика Упитника математичке 
анксиозности код ученика средњих школа. Циљ истраживања био је утврђивање 

факторске структуре овог упитника и његове конвергентне валидности. Узорак је чинило 514 
ученика средњих школа (45,3% младића) из Србије, просечне старости 16,7 година. 
Инструменти који су коришћени у истраживању су српска адаптација Упитника математичке 
анксиозности, као и Скала мотивације за учење математике и Скраћена скала математичке 
анксиозности, које су коришћене у циљу валидације упитника. Математичко постигнуће је 
операционализовано као просечна оцена из математике на полугодишту и на крају школске 
године. Резултати експлоративне и конфирматорне факторске анализе указују на постојање 
две димензије математичке анксиозности: Забринутост и Негативно емоционално 
реаговање. Обе димензије остварују негативан однос с Интересовањем, Задовољством, 
Корисношћу, као и са математичким постигнућем, а позитиван однос се детектује у 
релацијама ове две димензије са Немотивисаношћу за учење, као и са математичком 
анксиозношћу при учењу и при евалуацији знања. Упитник математичке анксиозности 
показао се подесним и валидним инструментом за коришћење код популације ученика средњих 
школа, те његова примена у практичном раду наставника математике, психолога и педагога 
може бити од користи приликом саветодавног рада са вулнерабилним групама ученика.

               математичка анксиозност, факторска структура, конвергентна валидност, 
средња школа

Увод

Резултати савремених истраживања упућују на закључке који говоре у прилог 
томе да је математичка анксиозност важан чинилац математичког постигнућа на свим 
нивоима формалног образовања (Cargnelutti, Tomasetto & Passolunghi 2017; Jameson, 
2013; Kesici & Erdoğan, 2010; Passolunghi, Caviola, De Agostini, Perin & Mammarella, 2016; 
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Ramirez, Gunderson, Levine & Beilock, 2013). Негативан утицај ове врсте анксиозности на 
математичко постигнуће расте с узрастом (Hembree, 1990), а максималан утицај оства-
рује током средњошколског образовања (Hembree, 1990; Ng, 2012), те се прегледом 
литературе може установити да се истраживања математичке анксиозности најучес-
талије спроводе управо на популацији ученика средњих школа. Посебну пажњу овај 
феномен заслужује услед објављених резултата PISA тестирања, који сугеришу то да 
Србија, по висини изражености математичке анксиозности код средњошколаца, зау-
зима високо девето место на листи ОЕCD држава и свих OECD партнера (према: Radišić, 
Videnović i Baucal, 2015). Међутим, у досадашњим домаћим истраживањима не постоје 
налази о испитивању психолошког инструментаријума за мерење математичке анк-
сиозности. Детекција проблема и фактора ризика приликом учења математике, у које 
се убраја и математичка анксиозност, прва је етапа целокупног процеса превенције. 
Стога се чини се да су конструкција, адаптација и евалуација психолошких мерних ин-
струмената, чије би коришћење у пракси служило као метода почетног скрининга за 
детекцију математичке анксиозности, веома су важне за превенцију и интервенцију у 
циљу редукције њеног негативног утицаја на математичко постигнуће.

Теоријска полазишта истраживања

Математичка анксиозност:  
дефиниција, концептуализација и операционализација

Математичка анксиозност се дефинише као осећање напетости и непријатности 
у академским и свакодневним ситуацијама које захтевају оперисање и манипулисање 
математичким чињеницама и бројевним материјалом или решавање математичких 
проблема (Richardson & Suin, 1972) и представља једну од најважнијих детерминана-
та математичког постигнућа (Ashcraft, 2002; Ma & Xu, 2004; Maloney & Beilock, 2012) на 
свим нивоима формалног образовања (Cargnelutti et al., 2017; Jackson & Leffingwell, 
1999; Jameson, 2013). Резултати истраживања указују на чињеницу да се ова врста анк-
сиозности јавља већ по поласку у основну школу (Jackson & Leffingwell, 1999; Jameson 
2013; Ramirez et al., 2013), као и на то да се показује временски стабилним конструктом 
за који је карактеристичан тренд пораста током школовања (Cargnelutti et al., 2017; Ma, 
1999; Ma & Xu, 2004). Око 20% људи припада високо математичко анксиозним особа-
ма, које развијају психолошке симптоме изазване анксиозношћу у ситуацијама када је 
неопходно манипулисати неким нумеричким материјалом (Eden, Heine & Jacobs, 2013; 
Glaister, 2007), а резултати једне студије указују и на нешто вишу преваленцу у типичној 
одраслој популацији (Bull, 2009). Истраживачи су најчешће заговорници става да ова 
врста анксиозности има карактеристике црте, а не карактеристике стања (Bieg, Goetz & 
Lipnevich 2014; Goetz, Bieg, Lüdtke, Pekrun & Hall, 2013).

У појединим истраживањима је документована дистинкција математичке анк-
сиозности од осталих сродних конструката. Мере математичке анксиозности су у 
већој међусобној корелацији у поређењу са корелацијама са сродним конструк-
тима (Ashcraft & Ridley, 2005). Резултати метаанализа (Hembree, 1990; Ma, 1999) су-
геришу да се коефицијенти корелације математичке анксиозности и осталих мера  



Миловановић, И. и Коџопељић, Ј.  • Факторска структура... • НВ год. LXVII  бр. 1/2018, стр. 113–128.

115

анксиозности које се испољавају у школском окружењу крећу од умерених (с испит-
ном анксиозношћу) до ниских (са мером генерализоване анксиозности) вредности, 
што упућује на закључак да ови конструкти деле низак проценат варијансе, а неуро-
научна (Klados, Simos, Micheloyannis, Margulies & Bamidis, 2015; Lyons & Beilock, 2012; 
Mattarella-Micke, Mateo, Kozak, Foster & Beilock 2011; Supekar, Iuculano, Chen & Menon, 
2015; Young, Wu & Menon, 2012) и бихевиорално-генетичка (Hart, Petrill, Thompson & 
Plomin, 2009; Kovas, Harlaar, Petrill & Plomin, 2005; Wang et al., 2014) истраживања по-
тврђују налазе о специфичности математичке анксиозности и на биолошком нивоу. 

У савременој литератури користе се два структурална модела математичке анк-
сиозности. Први модел концептуализује математичку анксиозност путем ситуација у 
којима се она јавља и позиционира је у контекст учења и контекст евалуације знања 
(Hopko, Mahadevan, Bare & Hunt, 2003). Аспект контекста математичке анксиозности 
операционализован је у страној литератури путем неколико инструмената од којих 
је највише коришћена скраћена скала математичке анксиозности (Abbreviated Math 
Anxiety Scale – AMAS); Hopko et al., 2003). Међутим, у процесу развоја анксиозности, и 
специфично анксиозности у вези с математиком, важно је посматрати насталу анкси-
озност као продукт интеракције емоција и когниција, а не искључиво као ситуациони 
или контекстуални феномен (Prevatt, Welles, Li & Proctor, 2010; Putwain, Connors & Symes, 
2010). Вигфилд и Мис (Wigfield & Meece, 1988) дефинишу математичку анксиозност пу-
тем две компоненте: афективне и когнитивне. Когнитивна компонента математичке 
анксиозности односи се на забринутост у вези с успехом у решавању математичких 
проблема и последицама подбацивања приликом њиховог решавања. Наиме, забри-
нутост је одговорна за процесирање информација и усмеравање пажње у смеру мате-
матичког стимулуса, што последично ограничава обим слободне радне меморије за 
оперисање самим задатком и извршење нумеричке манипулације (Passolunghi et al., 
2016) и може водити до слабијег математичког постигнућа. Афективна компонента се 
односи на негативно емоционално реаговање и тензију у ситуацијама које су у вези с 
учењем математичких садржаја или евалуацијом математичког знања, а испољава се 
као општа непријатност организма или путем појединачних телесних симптома. Јед-
на од најчешће коришћених скала за процену математичке анксиозности јесте управо 
Упитник математичке анксиозности (Math Anxiety Questionairre – МАQ prema: Wigfield 
& Meece, 1988) који садржи две димензије: Забринутост (когнитивна компонента) и Не-
гативно емоционално реаговање (афективна компонента). Овај упитник коришћен је у 
великом броју студија (нпр. Ho et al., 2000; Vukovic, Kieffer, Bailey & Harari, 2013; Wigfield 
& Meece, 1988), али до сада није адаптиран и валидиран за примену у Србији.  

Математичка анксиозност у средњој школи

Математичка анксиозност највећи утицај на постигнуће из математике оства-
рује у периоду средњошколског образовања (Hembree, 1990; Ng, 2012). До сада не 
постоје поуздани подаци о томе колико износи преваленца математичке анксиозно-
сти у популацији ученика средњих школа. Прегледом литературе могуће је устано-
вити да се тај број креће од 6% (Chinn, 2009) до 30% (Johnston Wilder, Brindley, & Dent, 
2014), док су резултати PISA тестирања у Србији указали на знатно већи проценат 
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(Baucal i Pavlović Babić, 2010). Наиме, резултати из 2003. године указују на то да неш-
то више од 60% ученика средњих школа у Србији брине о потешкоћама које имају 
приликом учења математике, или о томе да ће добити лоше оцене из математике 
(видети: Videnović i Radišić, 2011). 

Mатематичко постигнуће је умногоме детерминисано различитим компонента-
ма математичке анксиозности у периоду средње школе (нпр. Hembree, 1990; Ho et al., 
2000; Ng, 2012; Wigfield & Meece, 1988; Zakaria, Zain, Ahmad & Erlina, 2012), при чему и 
афективна и когнитивна компонента негативно доприносе манифестацији математич-
ке успешности, са напоменом да афективна компонента остварује нешто већи допри-
нос од когнитивне (Ho et al., 2000; Ng, 2012; Wigfield & Meece, 1988). Резултати једног 
домаћег истраживања указују на негативне корелације математичке анксиозности и са 
појединачним знањима из области математике (Videnović i Radišić, 2011). Посебно вул-
нерабилна група јесу они ученици који испољавају високу мотивацију за постигнуће из 
области математике, као и они који имају ниско самопоуздање (Kesici & Erdoğan, 2010). 
Слабије постигнуће средњошколаца из области математике није једина последица 
изражене математичке анксиозности. Последице се одражавају и на мотивационе ас-
пекте учења математике током средње школе, те резултати истраживања указују на 
негативне релације с уживањем у учењу математике, математичким селф-концептом 
и самоефикасношћу (Maloney & Beilock,  2012; Stankov, Lee, Luo & Logan, 2012), мотива-
цијом за учење математике, доживљајем корисности математике, задовољством при 
коришћењу математике, интересовањем за математику, као и на позитивне релације 
са немотивисаношћу за учење математике (Vahedi & Farrokhi, 2011). 

Методологија истраживања

Проблем истраживања

Екстензивним прегледом литературе установљено је да до сада не постоји није-
дан психолошки мерни инструмент за процену математичке анксиозности код уче-
ника средњих школа у Србији. Имајући у виду резултате истраживања који говоре 
у прилог томе да математичка анксиозност свој максималан утицај остварује током 
периода средње школе (Hembree, 1990; Ng, 2012), чини се да је детекција матема-
тичкe анксиозности први и нужан корак у процесу конструкције и спровођења пре-
вентивних и интервентних програма усмерених на побољшање успеха средњошко-
лаца из области математике. Резултати домаћих истраживања који говоре о високој 
преваленци математичке анксиозности у средњошколској популацији (Videnović i 
Radišić, 2011), као и о томе да су средњошколцима у Србији приватни часови потреб-
ни пре свега у домену математике (Pešić i Stepanović, 2004) представљају чињенице 
на којима се темељи потреба за додатним истраживањима математичке анксиозно-
сти. Досадашње евалуације Упитника математичке анксиозности ограничене су само 
на амерички узорак (Wigfield & Meece, 1988) и узорак из Кине, Јапана и Тајвана (Ho et 
al., 2000), те је очигледна потреба и за кроскултурном репликацијом резултата. При-
марни циљ овог истраживања јесте провера факторске структуре српске адаптације 
Упитника математичке анксиозности (MAQ) на популацији ученика средњих школа у 
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Србији, као и валидација инструмента кроз проверу релација са математичким по-
стигнућем, мотивацијом за учење математике и математичком анксиозношћу с ас-
пекта контекста. Претпоставља се да ће упитник показати адекватну двофакторску 
структуру, а да ће двофакторски модел имати задовољавајуће индикаторе фита. На 
основу претходних истраживања претпоставља се да ће обе димензије упитника, 
когнитивна и афективна, остварити позитивне корелације са немотивисаношћу за 
учење математике, а негативне релације ће се детектовати са математичким постиг-
нућем и свим позитивним мотивационим компонентама учења математике. Очекују 
се и умерене позитивне корелације између две скале математичке анксиозности 
(MAQ/AMAS) услед концептуалне сличности. 

Узорак и процедура

У истраживању је учествовало 514 ученика средњих школа (45,3% мушког 
пола) са територије Србије, просечне старости 16,7 година. Од укупног броја учени-
ка 33,7% похађа први, 21,2% други, 23% трећи, а 22,2% четврти разред средње шко-
ле. Узорком су обухваћени ученици средњих стручних школа (54,3%) и гимназија 
(45,7%). Највећи број ученика има одличан (48,2%) и врло добар успех (36,6%), док 
мањи број ученика има добар (11,7%), довољан (2,5%) или недовољан успех (1%). Ис-
питивање су спровели обучени студенти основних академских студија психологије, 
дистрибуирањем тестова у папир-оловка формату. У складу с етичким принципима 
психолошких истраживања, директори средњих школа, као и родитељи малолетних 
ученика потписали су информисану сагласност за спровођење истраживања, у којој 
је загарантована анонимност одговора, као и заштита података од злоупотребе. Ис-
питаницима је на дан тестирања објашњена сврха истраживања.

Инструменти

Упитник математичке анксиозности (MAQ: Math Anxiety Quesionairre; Wigfield 
& Meece, 1988; српска адаптација: Kodžopeljić, Milovanović, Pekić, & Jovanov, 2017) на-
мењен је процени когнитивне и афективне компоненте математичке анксиозности. 
Састоји се од 11 ставки, са седмостепеним форматом одговора Ликертовог типа (од 
1 – уопште се на слажем, до 5 – у потпуности се слажем). Аутори су извршили моди-
фикацију облика појединих ставки које су у оригиналу у упитном облику, трансфор-
мишући их у конфирмативан облик, ради једноставнијег одговарања.

У циљу валидације Упитника математичке анксиозности примењени су следећи 
инструменти и мере:

Скала мотивације за учење математике (SMOT: Students' Motivation to Learn 
Mathematics; Githua & Mwangi, 2003) примењена је ради мерења различитих моти-
вационих чинилаца учења математике и састоји се од 28 ставки. Упитник је у пре-
тходном истраживању на српском узорку показао задовољавајуће психометријске 
карактеристике и адекватну факторску структуру (Мilovanović, 2016). Одговори на 
ставке се дају на петостепеној скали Ликертовог типа (од 1 – уопште се не слажем, до 
5 – у потпуности се слажем). Ова скала садржи четири фактора: Интересовање (α = 
.82), Корисност (α = .85), Немотивисаност (α = .79) и Задовољство (α = .83).
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Скраћена скала математичке анксиозности (АМАS: Abbreviated Math Anxiety 
Scale; Hopko et al., 2003) састоји се из девет ајтема, типа петостепене Ликертове скале 
одговора (од 1 – уопште нисам нервозан, до 5 – веома сам нервозан). Аутори скале 
предлажу две димензије ове скале: математичку анксиозност при учењу математике 
и математичку анксиозност при евалуацији математичког знања. У претходном истра-
живању проверена је факторска структура скале на српском узорку, као и поузданости 
њених субдимензија, које износе .83 за математичку анксиозност при учењу и .75 за 
математичку анксиозност при евалуацији знања (Kodžopeljić et al., 2017).

Математичко постигнуће је операционализовано као просечна оцена из ма-
тематике на полугодишту и на крају школске године. 

Резултати истраживања

Експлоративна факторска анализа 

У циљу провере латентне структуре упитника спроведена је експлоративна 
факторска анализа (тaбела 1). Као критеријум за одабир броја фактора коришћена је 
паралелна анализа (O'Conor, 2000). Паралелна анализа, као метод главних компоне-
ната, препоручује се у случају факторске анализе, будући да имплементација за ме-
тод главних оса има тенденцију да потцени број фактора (Timmerman & Lorenzo Seva, 
2011). Овим принципом, уз promax ротацију, детектовано је оптимално двофакторско 
решење које објашњава 63,32% укупне варијансе упитника.

Табела 1. Факторска структура Упитника математичке анксиозности – експлоративна факторска анализа*

Ставка Компоненте
α = .86 α = .85

  1. Стрепим од задатака из математике. .90
  2. Плаши ме помисао на контролни из математике. .83
  3. Нервозан сам када радим контролни из математике. .79
  4.  Плаши ме помисао да ћу радити теже и напредније задатке на часовима  

математике.
.73

  5. На часу математике се осећам опуштено. -.52
  6.  Када наставник показује како се решава неки математички проблем, плашим 

се да други ученици схватају проблем боље од мене.
.52

  7. Када ме наставник испитује математику, плашим се да ћу дати лоше одговоре. .45
  8.  У поређењу са другим ученицима више бринем око свог постигнућа из мате-

матике.
.86

  9. У принципу сам забринут у вези са својим постигнућем из математике. .77
10.  Када одсуствујем из школе и пропустим час математике, бринем се да зао-

стајем у градиву.
.71

11. У принципу сам забринут у вези са својим постигнућем у школи. .62

*из табеле су изостављени коефицијенти нижи од .30
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Прва главна компонента упитника обухвата ставке које се односе на негативан 
афективитет, напетост, страх и хиперсензитивност ученика у ситуацијама у којима се 
од њих захтева активно или пасивно учествовање у радњама које подразумевају ко-
ришћење математике и испољавање математичког знања. Стога је ова компонента 
дефинисана као Негативно емоционално реаговање. Друга главна компонента детер-
минисана је ставкама које се односе на бригу у вези са сопственим математичким 
постигнућем или на бригу у вези са стицањем знања из математике. Ова компонента 
је дефинисана као Забринутост. Оба фактора овог упитника имају задовољавајуће 
коефицијенте поузданости по типу интерне конзистенције (α > .60; Loewenthal, 2004). 
Прва главна компонента објашњава 51,48%, а друга 11,84% варијансе упитника.

Дескриптивна статистика и релације компонената  
математичке анксиозности

Обе компоненте Упитника математичке анксиозности дистрибуирају се по нор-
малној расподели (табела 2). Висина Пирсоновог коефицијента корелације између 
факторских скорова упитника упућује на закључак о њиховој позитивној повеза-
ности умерене јачине. Полне разлике нису детектоване како у случају димензије 
Забринутост (t = -1.43; df = 512; p = .15), тако ни у случају димензије Негативно емо-
ционално реаговање (t = -.36; df = 512; p = .72).

Табела 2. Дескриптивни анализа и релације димензија Упитника математичке анксиозности

М sd Sk Ku R

Негативно емоционално реаговање 24.86 11.55 .24 -.84
.64**

Забринутост 14.04 6.30 .06 -.96

Легенда: М – аритметичка средина; sd – стандардна девијација; Sk – мера закошености; Ku – мера 
спљоштености; r – Пирсонов коефицијент корелације; **p<.01

Kонфирматорна факторска анализа

Резултати конфирматорне факторске анализе упућују на закључак да претпо-
стављени двофакторски модел одговара добијеним подацима (графикон 1). Параме-
три су израчунати методом максималне вероватноће. Евалуација модела спроведена 
је на основу упоредног индекса фита и Такер-Луисовог индекса (CFI и TLI; оптималне 
вредности ≥.95, задовољавајуће ≥.90), корена из просечне квадриране грешке ап-
роксимације (RMSEA; оптималне вредности ≤.05, задовољавајуће ≤.08) и односа χ2 и 
степени слободе (препорука је да буде  ≤2). Већина показатеља фита, према наведе-
ним препорукама (Yu, 2002; Kline, 2010), има задовољавајућу вредност (χ2 / df = 4.45; 
CFI = .95; TLI = .94; RMSEA = .07). 
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Графикон 1. Двофакторски модел Упитника математичке анксиозности*

*редни број ставки је идентичан редним бројевима у табели 1; све релације у моделу су значајне на нивоу p<.01

У моделу се могу детектовати корелације резидуала између ставки 2 и 3 (r = .47, 
p < .01) и ставки 6 и 7 (r = .23, p < .01). Генерално говорећи, специфичне корелације 
резидуала у конфирматорној факторској анализи нису пожељне у циљу добијања 
адекватног фита модела. Уколико се резидуали корелирају, те корелације морају 
бити поткрепљене теоријским или емпиријским чињеницама (Jorskog & Sorbom, 
1985). Корелирани резидуали обично указују на одређену врсту редундантности 
ставки, исти извор варијансе резидуала или исти/сличан садржај ставки (Abd-El-
Fattah, 2006). Увидом у садржаје наведених ставки може се претпоставити да њихови 
резидуали имају исти извор варијансе (за ставке 2 и 3 – контролни задатак; за ставке 
6 и 7 – наставник). На темељу наведених закључака, корелираност резидуала у мо-
делу се може сматрати оправданим. Услед високе корелације два добијена фактора 
спроведено је структурално моделовање над истим ставкама у контексту једнофак-
торског решења. Показатељи фита једнофакторског модела су лошији и сматрају се 
неприхватљивим (χ2 / df =13.78; CFI = .82; TLI = .77; RMSEA = .16).

Конвергентна валидност упитника

У циљу провере конвергентне валидности упитника, спроведена је биваријатна 
корелациона анализа његових димензија са математичким постигнућем, димензија-
ма Скраћене скале математичке анксиозности и димензијама Скале мотивације за 
учење математике (табела 3).
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Табела 3. Корелације димензија Упитника математичке анксиозности са димензијама  
Скале мотивације за учење математике и математичким постигнућем

1 2 3 4 5 6 7

Негативно емоционално реаговање -.33** -.51** .56** -.40** -.36** .36** .55**

Забринутост -.11* -.33** .36** -.16** -.29** .21** .49**

*p<.05; **p<.01; 1 – Корисност (SMOT), 2 – Задовољство (SMOT); 3 – Немотивисаност (SMOT); 4 – Ин-
тересовање (SMOT); 5 – математичко постигнуће; 6 – Анксиозност при учењу (AMAS); 7 – Анксиоз-
ност при евалуацији (AMAS)

Димензије Упитника математичке анксиозности остварују значајне корелације 
са свим димензијама Скале мотивације за учење математике, Скраћене скале мате-
матичке анксиозности, као и са математичким постигнућем. Корелације се крећу од 
ниских (r = -.11, p < .05, за Забринутост и Корисност)  до умерено високих (r = .56, p < 
.05, за Негативно емоционално реаговање и Немотивисаност). Позитивне корелације 
се детектују у релацијама димензија математичке анксиозности (MAQ) са димензијом 
Немотивисаност и са обе димензије Скраћене скале математичке анксиозности, док 
са осталим варијаблама ове две димензије остварују негативне корелације.

Вишеструка регресиона анализа сугерише да обе димензије математичке анк-
сиозности негативно доприносе математичком постигнућу код средњошколаца, с 
тим да Негативно емоционално реаговање (β = -.29, t = -5.44, p < .01) остварује већи 
допринос од Забринутости (β = -.12, t = -1.98, p < .05).

Дискусија

Основни циљ овог рада била је провера и факторске структуре и валидација 
српске адаптације Упитника математичке анксиозности (MAQ) на узорку ученика 
средњих школа. Генерално посматрано, на основу експлоративне и конфирматорне 
факторске анализе, као и резултата валидације инструмента, могуће је донети закљу-
чак о задовољавајућој поузданости и адекватном функционисању упитника на узор-
ку ученика средњих школа.

Факторска структура Упитника математичке анксиозности може бити наја-
декватније представљена двофакторским моделом, што је у складу са резултатима 
претходних студија (Ho et al., 2000; Wigfield & Meece, 1988). Издвајање две засебне 
компоненте, когнитивне и афективне, које имају задовољавајуће коефицијенте по-
узданости, указује на чињеницу да анксиозност у вези са математичким постигнућем 
представља сложен продукт интеракције емоција и когниције. Когнитивна и афек-
тивна димензија математичке анксиозности (Забринутост и Негативна емоционална 
стања) показују задовољавајући ниво унутрашње конзистенције, посебно с обзиром 
на мали број ставки од којих се састоје, јер вредности Кронбахових алфа коефиције-
ната расту са већим бројем ставки. Имајући у виду резултат да обе димензије имају 
нормалну расподелу, чини се да је математичка анксиозност типично заступље-
на код средњошколаца. Овај податак може да послужи као почетна тачка даљих,  
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лонгитудиналних испитивања математичке анксиозности као црте, како је виде 
многи истраживачи (нпр. Bieg et al., 2014; Goetz et al., 2013). Увидом у висину кое-
фицијента корелације између ове две компоненте може се закључити да оне деле 
око 40% варијансе, што потврђује раније налазе и говори у прилог томе да су то две 
релативно независне и специфичне димензије математичке анксиозности (Ho et al., 
2000; Vukovic et al., 2013; Wigfield & Meece, 1988). Овај закључак додатно поткрепљују 
резултати конфирматорне факторске анализе. 

Налази о релацијама Упитника математичке анксиозности са релевантним кон-
структима говоре о његовој адекватној конвергентној валидности. У прилог валид-
ности упитника говоре и значајне корелације са димензијама Скале мотивације за 
учење математике, математичким постигнућем и Скраћене скале математичке анк-
сиозности. С обзиром на то да математичка анксиозност представља фактор вул-
нерабилности за слабије постигнуће из области математике код ученика средњих 
школа (Hembree, 1990; Ho et al., 2000; Ng, 2012; Wigfield & Meece, 1988; Zakaria et al., 
2012), негативна релација са математичким постигнућем је очекивана, будући да из-
ражена хиперсензитивност и когнитивне руминације у ситуацијама процене знања 
могу водити подбацивању и нижем постигнућу (Matthews, Zeidner, & Roberts, 2006; 
Vizek Vidović, Vlahović Štetić, Rijavec i Miljković, 2003). Позитивне корелације између 
димензија Упитника математичке анксиозности и Скраћене скале математичке анк-
сиозности у складу су са почетним претпоставкама, јер оба инструмента садрже 
ставке које се односе на негативна когнитивно-афективна стања приликом контакта 
са математичким садржајем. Нешто више корелације се детектују са димензијом анк-
сиозности приликом евалуације знања, што говори о томе да средњошколци мате-
матичку анксиозност везују пре за испитне ситуације него за ситуације учења. Ре-
лације обе димензије математичке анксиозности са димензијама Скале мотивације 
за учење математике претежно су негативне. Забринутост и негативно емоционално 
реаговање, као компоненте математичке анксиозности, највероватније делују деак-
тивирајуће на мотивационе процесе који се ангажују приликом учења математике, 
попут задовољства, доживљаја корисности и самог интересовања за учење (Maloney 
& Beilock, 2012; Stankov et al., 2012), а спровођење лонгитудиналног истраживања би 
могло да понуди одговор на питање специфичних механизама утицаја математичке 
анксиозности на мотивацију за учење математике. Насупрот томе, немотивисаност 
за учење математике остварује позитивну повезаност како са когнитивном тако и 
са афективном компонентом математичке анксиозности, што је у складу са претхо-
дним резултатима истраживања (Vahedi & Farrokhi, 2011). Може се претпоставити да 
ученици који су немотивисани да уче математику теже да имају и мање контакта са 
математичким садржајем, те се ретко посвећују учењу овог предмета. Управо дис-
континуиран план учења математике, који је базично окарактерисан ређим учењем, 
може да допринесе већој забринутости и сензитивности када је у питању сопствено 
постигнуће из те области. С друге стране, изражена математичка анксиозност може 
да води демотивацији за учење, с обзиром на то да ученик математички садржај пер-
ципира као аверзивни стимулус са којим систематски избегава да дође у контакт. 
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Иако ово истраживање нема каузални карактер, добијени налази могу да послуже у 
сврху стицања увида у стање релација између наведених мотивационих варијабли и 
димензија математичке анксиозности, које могу бити испитане у неком од наредних 
истраживања по принципу нацрта узрочно-последичних веза.

Практичне импликације

Страна литература из области психологије учења и подучавања математи-
ке предлаже бројне превентивне програме и поступке који се могу спроводити у 
циљу редукције математичке анксиозности код ученика. Већина таквих програма 
ограничава се на ученике који имају високо изражену математичку анксиозност 
која доприноси њиховом лошијем постигнућу из математике, при чему се детекција 
вилнерабилне групе ученика најчешће обавља путем скриниг упитника. Упитник 
математичке анксиозности обележава једноставна факторска структура, мали број 
ставки, као и задовољавајуће висок ниво поузданости обе димензије, што га чини 
прикладним мерним инструментом за брзу процену когнитивних и афективних ма-
нифестација ове врсте анксиозности код ученика средњих школа. Имајући увид у 
високу преваленцу математичке анксиозности код ученика средњих школа у Србији, 
примена овог инструмента може да послужи за детектовање вулнерабилне групе ви-
соко анксиозних ученика који у будућности могу да имају проблема приликом учења 
математике, а у перспективи стандардизација овог инструмента може олакшати це-
локупан процес детекције. Испитана валидност упитника сугерише да се овај упит-
ник може користити у сврху процене доприноса математичке анксиозности постиг-
нућу из математике, а у комбинацији са другим инструментима намењених мерењу 
фактора вулнерабилности за ниже математичко постигнуће, који су већ у практичној 
употреби, може да пружи информацију о јединственом уделу који има ова врста анк-
сиозности на слабо постигнуће из математике. На основу свега наведеног, може се 
рећи да овај инструмент поседује довољно квалитета да заслужи редовну примену у 
домаћој истраживачкој пракси, као и у практичном раду са ученицима.
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Закључак

Анализом резултата овог истраживања стиче се увид пре свега у то да је мате-
матичка анксиозност феномен који је присутан међу средњошколском популацијом 
у Србији. Прегледом домаће литературе може се установити да интересовање на-
ставника, али и истраживача за проблем анксиозности у вези са математиком није 
изражено, што делимично може упутити на закључке да проблем као такав није пре-
познат као важан. Упитник математичке анксиозности показао је добре карактерис-
тике на домаћем узорку, те, ако би га користили наставници, психолози и педагози, 
могао би да унапреди процес педагошко-психолошког рада с ученицима приликом 
решавања проблема који се манифестују приликом учења математике или прили-
ком евалуације математичког знања, а који имају основу у израженој математичкој 
анксиозности. То се посебно односи на ученике који имају изражену мотивацију ка 
високом постигнућу из математике, као и на оне који манифестују низак ниво само-
поуздања. Стога би истраживања која би укључила варијабле попут нивоа самопо-
уздања ученика или мотивације за учење имала велику важност за даље испитивање 
овог упитника, као и за могућност његове примене у пракси наставника, психолога 
и педагога. Ограничење спроведеног истраживања огледа се у суженој варијабил-
ности варијабле математичког постигнућа, те су препоруке за будућа истраживања 
усмерене на обухватнији узорак ученика, укључујући већим делом и оне који кон-
тинуирано постижу слабе оцене из математике, што би омогућило стицање увида 
у фину дистинкцију између ученика који остварују различите нивое математичког 
постигнућа.
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FACTOR STRUCTURE AND CONVERGENT VALIDITY OF THE MATH ANXIETY 
QUESTIONNAIRE FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

    This paper examines the characteristics of the Math Anxiety Questionnaire for high school 
students. The research presented here aimed to establish the factor structure of the 

questionnaire and its convergent validity. The research sample consisted of 514 high school students 
(45.3% male) from Serbia whose average age was 16.7 years. The instruments used in the research were 
the Serbian adaptation of the Math Anxiety Questionnaire, as well as the Mathematics Motivation Scale 
and the Abbreviated Math Anxiety Scale, which were used to validate the questionnaire. Mathematics 
achievement was operationalized as the average grade in mathematics at the end of the first term and 
at the end of the school year. The results of exploratory and confirmatory factor analysis suggest the 
existence of two dimensions of math anxiety: Anxiety and Negative Emotional States. Both dimensions 
are negatively correlated with Interest, Satisfaction, Usefulness, as well as mathematics achievement, 
while a positive correlation was detected between these two dimensions and Lack of Motivation for 
Learning, as well as math anxiety accompanying studying and knowledge evaluation. The math anxiety 
questionnaire was found to be an adequate and valid instrument for use with high school student 
populations, and can therefore prove useful to mathematics teachers, psychologists and educationalists 
in their practical work and advisory work with vulnerable student groups.

  math anxiety, factor structure, convergent validity, high school

ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА И КОНВЕРГЕНТНАЯ ВАЛИДНОСТЬ 
ВОПРОСНИКА ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ БЕСПОКОЙСТВУ ДЛЯ 

УЧЕНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

   Основное внимание в данной статье уделяется изучению характеристик вопросника 
по математическому беспокойству для учащихся средних школ. Целью исследования 

было определить факторную структуру этого вопросника и его конвергентную валидность. 
Исследование проведено на примере 514 учащихся средних школ (45,3% юношей) из Сербии, в 
среднем возрасте 16,7 лет. Инструменты, используемые в исследовании – сербская адаптация 
Вопросника по математическому беспокойству, а также Шкала мотивации в обучении 
математике и сокращенная Шкала математического беспокойства, использованные для 
проверки анкеты. Математические достижения отмечались на основе средней отметки по 
математике в конце первого полугодия и в конце учебного года. Результаты поискового и 
подтверждающего факторного анализа указывают на существование двух измерений 
математического беспокойства: тревожного состояния и отрицательного эмоционального 
состояния. Оба измерения имеют отрицательную связь с интересом, удовлетворенностью, 
полезностью, а также с математическим достижением; положительная связь обнаруживается в 
отношениях этих двух измерений с немотивацией для обучения, а также с математическим 
беспокойством в обучении и при оценке знаний. Вопросник математического беспокойства 
оказался подходящим и действенным инструментом для применения  в работе с учениками 
средних школ, а его использование преподавателями  математики, психологами и педагогами 
может быть полезным в консультативной работе с уязвимыми группами учеников.

  математическое беспокойство, факторная структура, конвергентная 
валидность, средняя школа
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