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بررسی رابطه مشکالت یادگیری و حالت فراشناختی با اضطراب

بررسی رابطه مشکالت یادگیری و حالت فراشناختی با اضطراب ریاضی
دانشآموزان مقطع متوسطه اول
سمیه تمکینی
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محمدرضا زربخش بحری
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(نویسنده مسئول)

چکیده:
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مشکالت یادریری و حالت فراشناختی با اضطراب ریاضی دا شآموزان مقطع متوسطه اول
میباشد .روش :روش پژوهش از وع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه دا شآموزان مقطع متوسطه اول شهرستان چالوس که
در سال  5031-5035مشغول به تحصیل بود د به تعداد  0833فر بود ،که از طریق روش مو هریری تصادفی خوشهای چندمرحلهای033
فر ا 568دختر و  502پسر) ا تخاب شد د .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای مشکالت یادریری کلورادو ویلکات ا ،)2355حالت
فراشناختی او یل و عابدی ا )5336و اضطراب ریاضی ال گ ا )2335استفاده شد .دادههای حاصل به روش همبستگی پیرسون و تحلیل
رررسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد .یافتهها :یافتههای بهدستآمده شان داد بین مشکالت یادریری و اضطراب ریاضی همبستگی
مثبت و بین حالت فراشناختی با اضطراب ریاضی همبستگی منفی و معنیداری وجود دارد .همچنین سهم شناخت اجتماعی و حساب
کردن در پیشبینی اضطراب ریاضی دا شآموزان سبت به بقیه متغیرها بیشتر بوده است .نتیجهگیری :تایج شان داد که عدم توا ایی
دا شآموزان در حساب کردن و شناخت اجتماعی باعث افزایش اضطراب ریاضی در آنها می شود.
کلیدواژه :اضطراب ریاضی ،حالت فراشناختی ،مشکالت یادریری
مقدمه:
اهمیت و قش پایهای ریاضیات در تاریخ ا دیشه توسط علوم و
حتی سیر تحوالت صنعتی و فنی غیرقابلا کار است .در واقع
ریاضیات یکی از مهارتهای فردی بسیار اساسی در تداوم ز دری
روزمره در جوامع مدرن است اآقاجا ی و همکاران .)5035 ،ازجمله
سازههای شناختی مطرح که بر فرآیند یادریری و عملکرد تحصیلی
اثررذار است فراشناخت میباشد ابیکر .)2353 ،5اصطالح فراشناخت
به دا ش ما دربارۀ فرایندهای شناختی خودمان و چگو گی استفاده
بهینه از آنها برای رسیدن به اهداف یادریری رفته میشود اکله
و چان .)2333 ،2فراشناخت ،یک مفهوم چندوجهی است .این
مفهوم دربرریر دۀ دا ش ،فرآیندها و راهبردهایی است که شناخت
را ارزیابی ،ظارت یا کنترل میکند اولز.)2353 ،0

فالول 5ا )5316برای اولین بار هشیاری شناختی را تحت عنوان
مفهومی جدید به ام فراشناخت بررسی کرد تا دا ش فرد را در
مورد فرایندها و تولیدات شناختی یا هر چیز مربوط به آن را
توصیف کند .درباره فراشناخت ،تعاریف رو ارو ی ارائه شده است.
آراهی شخص سبت به فرایندها و راهبردهای شناختی ا عمت
طاوسی و تن ساز .)5033 ،دا ش فراشناختی با آراهی فراشناختی
تفاوت دارد .اولی به دا ش آشکار و واضح ما درباره قوتها و
ضعفهای شناختی خودمان رفته میشود درحالیکه دومی به
احساسات و تجارب ما اشاره دارد اساالری فر و پاکدامن.)5088 ،
یکی از عواملی که در کنترل عواطف و هنجارهای دوران وجوا ی
قش دارد فراشناخت میباشد.
فراشناخت ،مفهومی چندوجهی است که در بردار ده دا ش،
فرایندها و راهبردهایی میباشد که شناخت را ارزیابی و ظارت

 5کارشناسی ارشد روا شناسی عمومی ،واحد تنکابن ،دا شگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایران.
 2استادیار رروه روا شناسی ،واحد تنکابن ،دا شگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایران

تاریخ ارسال مقاله  5031/35/52تاریخ پذیرش مقاله5031/5/2:
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میکنند اکارشکی و پاک مهر .)5033 ،تایج تحقیقات شان
میدهد که علل رو ارو ی برای پیشرفت پایین ریاضی وجود دارد،
ولی مهمتر از این عوامل میتوان به عواملی روانشناختی
محیطی ،آموزش اکافی و اکارآمد ،آمادری داشتن پردازش برای
یادریری و قص در پردازشهای شناختی اشاره کرد افریلیچ
وشتمن.)2353 ،5
یادریری تغییر سبتاً پایدار در رفتار ،یا رفتار بالقوه است که از تجربه
اشی میشود و میتوان آن را با حالتهای موقتی جسما ی ما ند
آ چه براثر بیماری ،خستگی یا مصرف داروها ایجاد میشو د ،سبت
داد االسون و هررنهان .)2333 ،2اینکه چرا کودکان مبتال به
مشکالت یادریری خاص در تحصیل موفق یستند پژوهشگران را
وادار کرده است تا در زمینههای خوا دن ،شناخت ،رفتار و شنیدار،
ورولوژی ،یادریری ،بینایی ،شنوایی و بهطورکلی ،آموزش ویژه،
تحقیق کنند .آ چه با قاطعیت میتوان رفت این است که برای آن
عوامل متعددی وجود دارد و اینطور یست که همۀ کودکان مبتال
به مشکالت یادریری مجموعۀ یکسا ی از قایص را داشته باشند.
اکثر آنها در یادریری خوا دن و وشتن ،بعضی در ریاضی و بعضی
هم در هر سه مورد مشکل دار د ارنجی.)5032 ،
کودکان دارای مشکالت یادریری را عموماً به سه دسته عمده
تقسیمبندی میکنند:
الف) کودکان دارای ارسایی در خوا دن و هجی کردن؛
ب) کودکان دارای ارسایی در وشتن و امال ویسی؛
ج) کودکان دارای ارسایی در حساب و ریاضیات ارلدستون 0والش5
مایفیلد .)2331 ،1خوا دن اساسیترین ابزار یادریری دا شآموزان
است اسن .)2333 ،6پایه و اساس خوا دن درک مطلب است .درک
مطب یکی از مهارتهای آموزشی وشتاری اساسی است که بر
جنبههای مختلف پیشرفت تحصیلی تأثیر میرذارد .دا شآموزان با
اتوا ی یادریری در این مهارت مشکالت زیادی را شان میدهند
اشکوهی یکتا و پر د.)5083 ،
استراودرمن 1ا )2335سه حیطاه اجتماعی/ا گیزشی،
هوشی/آموزشی ،روا ی/عاطفی را بهعنوان عواماال باهوجود
آور اادۀ اضااطراب ریاضاای در ظاار میریرد که هر حیطه
شاامل یاک پیوستار است اپیوستار حیطه اجتماعی /ا گیزشی)
پیگیری اجتناب ،او در حیطه هوشی /آموزشی) موفقایت  -شکست

او در حیطه روا ی /عاطفی) اعتمادبه فس و اضطراب است؛
بنابراین ،ارر دو عامل اجتناب و اضطراب در کنار یکدیگر قرار
بگیرد ،باعاث شکاست دا شآموز در ریاضی میشو د با توجه به
اینکه هر دا شآموزی منحصربهفرد است ،ویژریهای کودکا ی که
مشکالت ریاضای دار د متفاوت است اما بههرحال ،ویژریهایی
وجود دارد که در آنها مشترک است .ازجمله این ویژریهای
میتوان به آشفتگی در روابط فضایی ،حاس ضعیف در مورد
تصویر بد ی ،مشکل در توا ایی ادراکی بینایی و حرکتی بینایی،
ضاعف در مفااهیمی چاون زباان و جهتریری ،اشکال در حافظه
و اضطراب ریاضی بیان کرد .مشکالت یادریری واقعیتهای
غیرقابلا کاری هستند ،که در تمام جوامع و فرهنگها به چشم
میخورد کودکان دارای این مشکالت که عمدتاً دچار اتوا اییهای
یادریری هستند ،اغلب ظاهری طبیعی دار د و رشد جسمی ،قد و
وز شان شا گر عادی بودن آ ان است .آ ان از ظر هوشی یز دارای
عقبما دری میباشند ،ما ند سایر همساالن خود صحبت کرده و
بازی میکنند .با این وجود آ ان عمدتاً از ظر درسی در یک یا چند
زمینه با مشکل جدی روبرو بوده و بدون بهرهریری از آموزشهای
ویژه قادر به ادامه تحصیل یستند اقاضی عسگر ،ملک پور ،مولوی،
امیری.)5088 ،
مروری بر پژوهشهای ا جامشده در ایان زمینه شان میدهد
که اولین بار این مقوله باا مطرحشدن اصطالح «اضطراب عدد» از
سوی دریگر وآیکان 8ا )5311مورد توجه واقع شد .این پژوهشگران
معتقد بود د که اضطراب عدد در دا شآموزان ،با مرات امتحان
ریاضی آنها همبستگی معکوس دارد اکااوا وو.)2331 ،3
دا شجویان و دا شآموزان قوی و ضعیف در حل مسئله ،از ظر دا ش
فراشناختی و استفاده از راهبردهای فراشناختی ،بازبینی و
بر امهریزی با یکدیگر متفاوتا د ،پژوهشها شان میدهند ،رابطه
فراشناخت و آراهی فراشناختی با یادریری و عملکرد در ریاضیات
مثبت است ااسکلیفرو دال .)2333 ،53فراشناخت با یادریری رابطه
مثبت دارد و دا شآموزا ی که خود را کارآمدتر میدا ند ،از
راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری برخوردار د و در حل
مسئله موفقتر د اهافمن واسپاتاریو.)2338 ،3
در پژوهشی که مؤمنی ا )5035تحت عنوان رابطه بین سبکهای
شناختی و سبکهای یادریری با اضطراب ریاضی دا شآموزان
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دختر پایه اول دوره متوسطه دوم ا جام شد .تایج حاکی از آن است
که بین سبکهای شناختی و سبک یادریری با اضطراب ریاضی
دا شآموزان رابطه معناداری وجود دارد .عسگری ا )5030در
پژوهشی که تحت عنوان رابطه بین اضطراب ریاضی و گرش
ریاضی با ا گیزهی پیشرفت در دا شجویان رشتههای فنی دا شگاه
آزاد واحد اهواز ا جام شد ،تایج شان داد که بین اضطراب ریاضی،
گرش ریاضی با ا گیزه پیشرفت در دا شجویان تفاوت معنادار وجود
دارد .پژوهش یزدا ی ورز ه ا )5035در پژوهشی تحت عنوان رابطه
راهبردهای فراشناختی و خودکارآمدی ریاضی با اضطراب ریاضی
در دا شآموز پایه اول دبیرستان شهر تهران ا جام شد شان داد
راهبرد فراشناختی دارای اثر مستقیم افزاینده بر خودکارآمدی
ریاضی و اثر غیرمستقیم کاهنده بر اضطراب ریاضی دارد .قش
میا جی خودکارآمدی ریاضی در رابطه با راهبردهای فراشناختی و
اضطراب ریاضی به تأیید رسید اآقازاده و همکاران.)5033 ،
پژوهشی تحت عنوان رابطه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی
و اضطراب ریاضی با عملکرد ریاضی دا شآموز سال اول دبیرستان
دخترا ه شهر تهران ا جام داد د ،به این تیجه رسید د که بین
راهبرد شناختی و اضطراب ریاضی در دا شآموزان رابطه وجود
دارد و همچنین بین راهبردهای شناختی و فراشناختی و عملکرد
ریاضی در دا شآموزان یز رابطه وجود دارد و در هایت رابطه بین
اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی هم مورد تأیید قرار ررفت.
پژوهش احمدی و احمدی ا )5033که با هدف رابطه میان اضطراب
ریاضی و سبک یادریری دا شآموزان پایۀ دوم و سوم رشته
ریاضی و تجربی متوسطه در شهر اصفهان ا جام شد ،تایج شان
میدهد که میان اضطراب ریاضی و شیوۀ یادریری رابطه مثبت و
معنادار و بین اضطراب ریاضی و مفهومسازی ا تزاعی رابطه منفی
و معنادار وجود دارد .مباشر ا )5033با هدف بررسی میزان اثررذاری
مشکالت یادریری بر اضطراب و گرش ریاضی که بر دا شآموزان
دختر پایۀ اول دبیرستان احیه یک مشهد صورت پذیرفت .تایج
بهدستآمده شان داد که بین گرش سبت به ریاضی و مشکالت
یادریری ریاضی دا شآموزان و بین اضطراب ریاضی و گرش به
ریاضی ،اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی رابطه معکوس وجود
دارد و همچنین بین اضطراب ریاضی و مشکالت یادریری ریاضی
و بین گرش به ریاضی و عملکرد ریاضی دا شآموزان رابطه
مستقیم وجود دارد .علم الهدایی و همکاران ا )5033پژوهشی تحت
عنوان رابطه بین اضطراب ریاضی و سبکهای یادریری و تأثیر
آنها بر یکدیگر بر روی دا شآموز دختر و پسر در شهر سبزوار
ا جام شد ،تایج حاکی از آن است که بین اضطراب ریاضی و سبک

یادریری دا شآموزان رابطه وجود دارد ،بدین معنا که دا شآموزان
با اضطراب ریاضی پایین عملکرد بهتر در حل مسائل در مقایسه
با دا شآموزان با اضطراب ریاضی باال دار د .در پژوهشی قرقا ی
ا )5033تحت عنوان رابطه ابعاد فراشناخت و اضطراب ریاضی بر
روی  580دا شآموزان تیزهوش دبیرستان در شهر شیراز ا جام
شد ،تایج حاکی از آن است که بین ابعاد فراشناخت و اضطراب
ریاضی همبستگی معناداری وجود دارد.
چارچ ،5رودریگز ،2کا یف ،0زالفکسی 5ا )2350در مطالعهای اضطراب
امتحان ،اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی را در  505کودک در
کالس  8-0سنین ا )1-51ا دازهریری شد .تفاوتهای جنسیتی
مورد بررسی قرار ررفت تایج بهدستآمده فقط در اضطراب امتحان
رخ داد و پسران سبت به دختران اضطراب امتحان پایینتری
داشتند.
1
راال و وود ا )2352در پژوهشی تحت عنوان تفاوتهای فردی
عاطفی -خودکارآمدی -اعتمادبه فس ،توا ایی فردی با اختالالت
مرتبط با اضطراب در امتحان ریاضی دا شآموز مدرسه ابتدایی
ا جام داد د .تایج شان داد که اضطراب و عملکرد آزمون ریاضی
تنها برای کودکان با عاطفه منفی و سطوح پایین خودکارآمدی
قابل پیشبینی است و دا شآموزان با سطح باالیی از احساس
خودکارآمدی ،اضطراب کمتری بر عملکرد آزمون شان داد د.
پژوهش ویس 6ا )2353با عنوان اثربخشی حمایتهای
فراشناختی و راهبردهای یادریری بر توان حلمسئله و اضطراب
ریاضی که بر روی دا شآموز پایۀ سوم ا جام شد ،تایج شان داد
که رروه با حمایت از فراشناخت ارروه آزمایش) سبت به رروه
رواه توان حلمسئلۀ بهتر ،استفاده بیشتر از راهبردهای یادریری و
اضطراب ریاضی کمتری داشتند .کریمی و و کاتستان 1ا )2333در
پژوهشی تحت عنوان رابطه بین اضطراب ریاضی ،عملکرد ریاضی
و سرسختی علمی بر روی دا شآموزان دبیرستا ی دولت کار اتاکا
ا جام داد د .تایج شان داد که اضطراب ریاضی با عملکرد ریاضی
همبستگی منفی ،اما ارتباط معنیداری با سرسختی دا شگاهی
شناسایی شده است .همچنین تفاوتهای جنسیتی در اضطراب
ریاضیات قابلتوجه است ،درحالیکه تفاوت معنیداری بین دختران
و پسران در عملکرد ریاضیات و سرسختی دا شگاهی شناسایی شده
است .هافمن ا )2335در یک مطالعه 03 ،کودک عادی  53تا 50
ساله را که دارای تعارضات بین فردی بود د با کودکان مبتال به
اتوا ی یادریری خوا دن و ریاضی مقایسه کرد .تایج شان داد که
تعارضات بین فردی در شش مؤلفه شامل :مؤلفههای مشکل پیدا
کردن راهحلهای جایگزینی-تعیین پیامدهای هر راهحل -وع

1-. Church

5- Galla & Wood

2- Rodriguez

6- Weies

3- Kanive

7. Karimi & Venkatesan

4- Zaslofsky
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راهبرد ررفتهشده برای حل مشکل-تمایز بین راهبردها بهتناسب
موقعیت و سطح بهکارریری مذاکرات بین فردی را دربرمیررفت،
کودکا ی که دارای اتوان یادریری در فهم موقعیت و زمینۀ بروز،
بهکارریری راهحلهای جایگزین برای حل تعارض و توجه به
پیامدهای استفاده از راهحلها مشکالت بیشتری دار د .با وجود
ادبیات پژوهشی مشکالت یادریری که قابل توجه باشد ،موضوع
رابطه بین مشکالت یادریری و حالت فراشناختی با اضطراب
ریاضی ،تاکنون در هیچ پژوهشی بهصورت همزمان بررسی شده
است .از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین مشکالت
یادریری و حالت فراشناختی با اضطراب ریاضی دا شآموزان
ا جامشده است.
سوال پژوهش :مشکالت یادریری و حالت فراشناختی چه مقدار از
اضطراب ریاضی را پیشبینی میکنند؟
روش پژوهش:
روش پژوهش حاضر همبستگی و از وع پیشبین است .که در آن
مشکالت یادریری و حالت فراشناختی بهعنوان متغیرهای پیشبین
و اضطراب ریاضی بهعنوان متغیر مالک مورد مطالعه قرار ررفت.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دا شآموزان مقطع متوسطه
اول شهرستان چالوس که در سال تحصیلی  5035-5031مشغول
بهتحصیل بود د .که با استعالم از ادارۀ آموزش و پرورش شهرستان
چالوس تعداد آنها 0833فر بود .که بر اساس جدول مورران 033
فر به روش مو هریری تصادفی خوشهایی چندمرحلهای ا تخاب
شد د .بدینصورت که از بین  28مدرسه 6 ،مدرسه ،و از بین آنها
 8کالس بهصورت تصادفی ا تخاب شد د .که تعداد دختران 568
و تعداد پسران  502فر بود د و به عنوان مو ه به پرسشنامه پاسخ
داد د.
ابزارهای پژوهش:
-5پرسشنامه مشکالت یادریری کلورادو ویلکات :این پرسشنامه
توسط ویلکات و همکاران 8ا )2355تهیه شده است که مشکالت
یادریری را متشکل از پنج عامل اساسی خوا دن ،حساب کردن،
شناخت اجتماعی ،اضطراب اجتماعی و عملکردهای فضایی
میدا د .این پرسشنامه که از  23آیتم تشکیل شده است ،توسط
والدین دا شآموزان تکمیل شد .پاسخ به هر عبارت در یک
مقیاس لیکرت  1درجهای از اصالً ا )5تا همیشه ا )1میباشد.
این پرسشنامه و مؤلفههای آن ،توسط ساز دران پرسشنامه با
روشهای همسا ی درو ی و بازآزمایی بررسی شده و مقادیر قابل
قبولی را به دست آورده است اویلکات و همکاران .)2355 ،روایی
تفکیکی و روایی سازه پرسشنامه مذکور در حد مطلوب

رزارششده است .همچنین روایی همگرای مؤلفههای این
پرسشنامه با پرسشنامههای پیشرفت تحصیلی استا دارد به این
ترتیب رزارش شده است :خوا دن3/65؛ ریاضی3/55؛ شناخت
اجتماعی 3/65؛ اضطراب اجتماعی  3/56و عملکرد فضایی 3/03
میباشد اویلکات و همکاران.)2355 ،
بهمنظور بررسی اعتبار  CLDQاز طریق بازآزمایی ،این
پرسشنامه روی  23فر از والدین دا شآموزان با فاصله زما ی دو
هفته اجرا شد و با استفاده از روش همبستگی پیرسون ضریب
اعتبار آزمون بازآزمون بهدست آمد .ضریب اعتبار بازآزمایی برای
کل پرسشنامه و هر یک از مؤلفههای آن از مقدار  3/13بیشتر
بود که حاکی از قابلقبول بودن همسا ی زما ی  CLDQو
مؤلفههای آن است که مورد تأیید قرار ررفت .کلید آزمون :در این
تست اولیاء آزمود یها با مطالعۀ هر ماده ،ظر خود را با عالمت
Xبرحسب یک مقیاس  5درجهای مشخص میکنند که از  5تا
 1مرهرذاری میشود و با جمع مرات 1 ،مرۀ مجزا در مورد
خوا دن ،حساب کردن ،شناخت اجتماعی ،اضطراب اجتماعی و
عملکرد فضایی برای هر آزمود ی به دست میآید:
 -5شش عبارت مربوط به مقیاس خوا دن.(6-1-5-0-2-5) :
 -2سه عبارت مربوط به مقیاس حساب کردن.(23-53-58) :
 -0چهار عبارت مربوط به مقیاس شناخت اجتماعی :ا.)53-3-8-1
 -5سه عبارت مربوط به مقیاس اضطراب اجتماعی :ا.)50-52-55
-1چهار عبارت مربوط به مقیاس عملکرد فضایی :ا-56-51-55
.)51
-2پرسشنامۀ حالت فراشناختی :این پرسشنامه توسط هارلولد او یل
و جمال عابدی5در سال ا )5336ساخته و برای تدوین آن سه اصل
اختصار ،اعتبار و توا ایی در ظر ررفته شد .آزمود یها ،شامل
دا شآموزان پایۀ هفتم تا دوازدهم و دا شجویان دوره کاردا ی
بود د .تایج تحلیل عاملی اکتشافی ،چهار مؤلفۀ آراهی فراشناختی
ا ،)51 ،55 ،3 ،1 ،5راهبرد شناختی ا ،)53 ،51 ،55 ،1 ،0بر امهریزی
ا )56 ،52 ،8 ،5و خود بازبینی ا )23، 58 ،55 ،53 ،6 ،2را مشخص
کرد .تایج تحلیل عاملی حاکی از وجود روایی سازه و ضریب
همبستگی معنادار با آزمون پیشرفت تحصیلی بود که بیا گر روایی
پیشبین این پرسشنامه است .هر سؤال بر اساس مقیاس
چهاردرجهای لیکرت ا )5تا ا )5مرهرذاری میشود و دامنۀ مرهها
از 23تا  83در وسان است .برای تعیین اعتبار ،مطالعۀ همسا ی
درو ی و استفاده از شاخص آلفای کرو باخ مناسب است .چون
حالت فراشناختی در طول زمان و در موقعیتهای مختلف ،متغیر
است و استفاده از روش بازآزمایی مناسب خواهد بود .اعتبار به
روش ضریب همسا ی درو ی محاسبهشده و ضرایب آلفای
کرو باخ برای پرسشنامه حالت فراشناختی  3/35و برای خرده

1-O nell & Abedi
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بررسی رابطه مشکالت یادگیری و حالت فراشناختی با اضطراب ریاضی دانشآموزان مقطع متوسطه اول

مقیاسها  3/82تا 3/81رزارش شده است .مجموعه شواهد
ارائهشده دربارۀ اعتبار و روایی و مالحظات ظری و عملی در
تدوین پرسشنامه حاکی از این است که این پرسشنامه ابزاری
مفید برای ارزیابی حالت فراشناختی است ااو یل و عابدی.)5336 ،
-0آزمون اضطراب ریاضی :این آزمون بهمنظور سنجش اضطراب
ریاضی وجوا ان بهوسیلۀ ال گ 5ا ،)2335دارای  20سؤال است
که حداقل مره در آن صفر و حداکثر آن  20است .ضریب اعتبار
آزمون با استفاده از روش آلفای کرو باخ  3/83است .روایی محتوا
با استفاده از روش محاسبه همبستگی هر سؤال با کل آزمون،
دامنۀ ضرایب همبستگی سؤاالت از  3/25تا  3/62برآورد شده
است .همچنین بهمنظور بررسی روایی همگرا ،همباستگی این
آزمون مورد بررسی قرار ررفت .در این محاسبه ،ضرایب
همبستگی بین دو مقیاس برای کل مو ه  ،3/53برای دو رروه

دختر و پسر به ترتیب  3/01و  3/65رزارش شد ابشاورد و
فرضیرلفزا ی .)5085 ،شیوۀ مرهرذاری بر اساس پاسخ آزمود ی،
به رزینۀ صحیح مرۀ یک و پاسخ غلط ،مرۀ صفر است.
یافته های پژوهش:
در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری
در دو سطح توصیفی و استنباطی بهشرح زیر استفاده شد :در تحلیل
توصیفی از میا گین و ا حراف استا دارد و برای پاسخ به سوال
تحقیق ،از آ جا که چند متغیر پیشبین و یک متغیر مالک وجود
دارد از ضریب همبستگی پیرسون و رررسیون چندمتغیره استفاده
شد و کلیه عملیات تجزیه و تحلیل به کمک رمافزار SPSS
صورت ررفت .جدول شاخصهای میا گین و ا حراف استا دارد
متغیرهای پژوهش را شان میدهد.

جدول :1مشخصههای آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه ()n=333
میا گین

متغیرها

5.12
3.85
1.06
1.13
1.08
6.81
55.10
55.10
55.53
55.60

اضطراب ریاضی
مشکالت خوا دن
مشکالت حساب کردن
مشکالت شناخت اجتماعی
مشکالت اضطراب اجتماعی
عملکرد فضایی
آراهی فراشناختی
راهبرد فراشناختی
بر امهریزی
خود بازبینی

ا حراف استا دارد
1.15
5.56
2.05
2.58
2.15
0.52
2.15
2.66
2.60
2.68

جدول :2ضرایب همبستگی مؤلفه های متغیر پیش بین با اضطراب ریاضی

1- Lang
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مشکالت یادریری برخوردار هستند ،دارای اضطراب ریاضی باالتری
میباشند .با توجه به تایج و معناداری معادله رررسیون برای مدل5
بهقرار زیر است:
a+b1x1+b2x2
بنابراین با جایگزینی ضرایب در فرمول فوق ،معادله پیشبینی
اضطراب ریاضی از روی مقادیر متغیر مشکالت یادریری بهقرار زیر
به دست میآید.
احساب کردن) =-5/555+5/583پیشبینی مشکالت یادریری
با توجه به مقدار شیب ،تنها مؤلفه مشکالت حساب کردن بیشتر
باشد مقدار بیشتری برای اضطراب ریاضی پیشبینی میکند.

چنا چه مشاهده میشود همه ضرایب همبستگی در سطح
ا )P<3/35معنادار هستند ا .)r=3/105 ،P 3/333بهعبارتدیگر
بین مؤلفههای مشکالت یادریری و حالت فراشناختی همبستگی
معنادار وجود دارد .بین مؤلفههای مشکالت یادریری با اضطراب
ریاضی رابطه مثبت میباشد و بین مؤلفههای حالت فراشناختی با
اضطراب ریاضی رابطه منفی وجود دارد.
بر اساس یافتهها میتوان تیجه ررفت که مؤلفههای متغیر
مشکالت یادریری با میزان معنیداری روی تغییرات اضطراب
ریاضی اثر میرذارد ا=51/510 ،p= 3/333ا3/206 ،f )1 ،235
=( .R2 changeاین دادهها شان میدهد ،دا شآموزا ی که از

جدول  :3ضریب همبستگی چندگانه و مجذور همبستگی چندگانه متغیرهای مشکالت یادگیری در پیشبینی
اضطراب ریاضی
متغیر
مالک

مدل

متغیرپیشبین

اضطراب
ریاضی

2

عملکرد فضایی .اضطراب
اجتماعی .مشکالت خوا دن.
مشکالت حساب کردن.
شناخت اجتماعی

ضریب
همبستگی
چندرا ه

مجذور
ضریب
همبستگی
چندرا ه

3/511

مجذور ضریب مجذور
همبستگی
همبستگی
چندرا ه
چندرا ه
تغییریافته
تعدیلیافته

3/250 3/226

ضریب
F

51/510

3/206

سطح
معناداری

3/333

جدول  :4ضرایب تحلیل رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد برای پیشبینی اضطراب ریاضی
متغیر
مالک

اضطراب ریاضی

مدل

شاخص آماری متغیر پیشبین

5

عدد ثابت
مشکالت خوا دن
مشکالت حساب کردن
شناخت اجتماعی
اضطراب اجتماعی
عملکرد فضایی

ضرایب
غیراستا دارد بتا
-5/555
3/311
5/583
-3/055
-3/355
3/555

خطای استا دارد
3/355
3/335
3/518
3/561
3/500
3/525

ضریب استا دارد
بتا

سطح معناداری

t

3/316
3/583
-3/506
-3/325
3/365

-5/253
3/855
1/138
-5/330
-3/003
3/332

3/225
3/535
3/333
3/318
3/152
3/068

جدول  :5ضریب همبستگی چندگانه و مجذور همبستگی چندگانه متغیرهای حالت فراشناختی در پیشبینی
اضطراب ریاضی
متغیر
مالک

مدل

متغیر پیشبین

ضریب
همبستگی
چندرا ه

مجذور
ضریب
همبستگی
چندرا ه

مجذور ضریب مجذور
همبستگی
همبستگی
چندرا ه
چندرا ه
تغییریافته
تعدیلیافته
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متوسطه اول
مقطع
یآموزان
دانش
اضطراب تریاضی
بررسی رابطه مشکالت یادگیری و حالت فراشناختی

اضطراب
ریاضی

2

راهبرد فراشناختی ،خود بازبینی،
آراهی فراشناختی ،بر امهریزی

3/105

مقدار متغیر حالت فراشناختی سبت معنیداری از واریا س اضطراب
ریاضی را پس از کنترل متغیر مشکالت یادریری ،پیشبینی کرد د
)=1/365 ،p= 3/333اR2 change)= 3/313 ، f)5 ،233

3/281

3/313

3/262

1/365

3/333

این تایج شان میدهد که دا شآموزا ی با مشکالت یادریری
مشابه در صورت داشتن حالت فراشناختی پایینتر ،احتمال بیشتری
اضطراب ریاضی خواهند داشت.

جدول  :6ضرایب تحلیل رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد برای پیشبینی اضطراب ریاضی
متغیر
مالک

اضطراب ریاضی

مدل

شاخص آماری متغیر پیشبین

2

عدد ثابت
آراهی فراشناختی
راهبرد فراشناختی
بر امهریزی
خود بازبینی

ضرایب
غیراستا دارد بتا
8/206
-3/315
3/300
-3/235
-3/026

تایج حاصل برای تعیین ضرایب تحلیل رررسیون و تعیین توان
پیشبینی معنادار برای متغیرهای پیشبین و تنظیم معادله رررسیون
ارائه شده است .میتوان معادله رررسیون برای مدل  2را بهقرار زیر
وشتy=a+b1x1+ b2x2+… :
بنابراین با جایگزینی ضرایب در فرمول فوق ،معادله پیشبینی
اضطراب ریاضی از روی مؤلفههای متغیر حالت فراشناختی بهقرار
زیر بهدستآمده میآید.
اخود بازبینی)  -3/026ابر امهریزی)  -3/235اراهبرد فراشناختی)
 +3/300اآراهی فراشناختی)  = 8/206 -3/315پیشبینی اضطراب
ریاضی

خطای استا دارد
2/523
3/205
3/253
3/262
3/531

ضریب استا دارد
بتا
-3/305
3/356
-3/335
-3/510

t

سطح معناداری

0/881
-3/033
3/501
-3/113
-5/615

3/333
3/118
3/830
3/501
3/333

با توجه به مقدار شیب ،بهجز مؤلفه راهبرد فراشناختی مابقی مقادیر
مؤلفههای حالت فراشناختی ارر کمتر باشند مقدار بیشتری را برای
اضطراب ریاضی پیشبینی میکند؛ بنابراین تیجه ررفته میشود که
متغیرهای پیشبین مشکالت یادریری و حالت فراشناختی قدرت
پیشبینی متغیر مالک را دار د .معادله رررسیون قابلتعمیم به کل
جامعه آماری است.
همبستگیهای جزئی :همبستگی هر پیشبینی کننده و اضطراب
ریاضی با کنترل سایر پیشبینی کنندهها
P**<.01 ,p*<.05

جدول  :7همبستگیهای دومتغیره جزئی و پیشبینی کنندهها با اضطراب ریاضی
متغیر

همبستگی متغیرهای دورا ه همبستگیهای جزئی
**3/235
**3/562
**3/551
**3/515
**3/260
**-3/251
**-3/212
**-3/211
**-3/038

مشکالت خوا دن
مشکالت حساب کردن
شناخت اجتماعی
اضطراب اجتماعی
عملکرد فضایی
آراهی فراشناختی
راهبرد فراشناختی
بر امهریزی
خود بازبینی
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**3/031
**-3/510
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3/312
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همانطور که مشاهده میشود تمام همبستگیهای متغیر دورا ه
مابین مقادیر متغیرهای مشکالت یادریری و حالت فراشناختی با
اضطراب ریاضی معنیدار است ا )p>3/35و در بین همبستگیهای
جزئی یز مؤلفههای مشکالت حساب کردن و شناخت اجتماعی با
اضطراب ریاضی معنیدار است ا .)p >3/35بر اساس این تحلیل
همبستگی ،این تیجه را میتوان ررفت که پیشبینی کنندۀ مفیدتر
از بین متغیرها ،متغیر مشکالت حساب کردن ،که با  25درصد
R2تغییرات اضطراب ریاضی دا شآموزان را میتوا د پیشبینی کند
و سهم مابقی  1درصد است ا.)% 28-%25
بحث و نتیجهگیری:
هدف این پژوهش مطالعه رابطه مشکالت یادریری و حالت
فراشناختی با اضطراب ریاضی دا شآموزان مقطع متوسطه اول بود.
ریاضی بهعنوان علمی پایه ،ازجمله دروسی است که همواره برای
دا شآموزان و والدین آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است .امروزه،
ریاضیات برای دا شآموزان ،به شکل یک اولویت جها ی
درآمده است ،چراکه در طول ز دری روزمرۀ خود با آن درریر هستند:
از محاسبۀ مقدار خرید و مبلغ پرداختی در مغازهها و فروشگاهها تا
محاسبۀ طول مسیر ،میزانِ خریدِ مواد برای تهیۀ خوراکیها یا
وشید یها و محاسبۀ پیچیدهترین مقدارهای فیزیکی و شیمیایی
ااستیدل و همکاران .)2338 ،یاز به ریاضیات در تمام رشتههای
تحصیلی ،بهویژه در کنکور امری ضروری و زیربنایی است،
بااینحال ،بسیاری از دا شآموزان درس ریاضی را همچون هیوالیی
وهمناک میپندار د و از ریاضی و هر آ چه به آن مربوط میشود،
اجتناب میکنند؛ بهعبارتدیگر ،دارای اضطراب ریاضی هستند.
اضطراب ریاضی خود بر مؤلفههای مختلفی تأثیر میرذارد و یا تأثیر
میپذیرد .با توجه به بخش خست تایج شان داد بین مشکالت
یادریری و مؤلفههای آن با اضطراب ریاضی دا شآموزان در سطح
ا )p>3/35رابطه معنیداری وجود دارد و  %25از واریا س اضطراب
ریاضی را تبیین ماید ،بین مؤلفههای مشکالت یادریری ،حساب
کردن و شناخت اجتماعی سهم بیشتری از اضطراب ریاضی
دا شآموزان را پیشبینی کرده است و از بین مؤلفههای حالت
فراشناختی بهجز راهبرد فراشناختی مابقی مقادیر حالت فراشناختی
ارر کمتر باشند مقدار بیشتری اضطراب ریاضی را تجربه میکنند.
تایج این پژوهش با تایج یزدا ی ورز ه ا )5035که شان داد راهبرد
فراشناختی دارای اثر مستقیم افزاینده بر خودکارآمدی ریاضی و اثر
غیرمستقیم کاهنده بر اضطراب ریاضی است قش میا جی

خودکارآمدی ریاضی در رابطه راهبردهای فراشناختی با اضطراب
ریاضی به تأیید رسید.
آقازاده و همکاران ا )5035که شان داد بین راهبرد شناختی و
اضطراب ریاضی در دا شآموزان رابطه وجود دارد و همچنین بین
راهبردهای شناختی و فراشناختی و عملکرد ریاضی در دا شآموزان
یز رابطه وجود دارد و در هایت رابطه بین اضطراب ریاضی و عملکرد
ریاضی هم مورد تأیید قرار ررفت .مباشر ا )5033شان داد که بین
گرش سبت به ریاضی و مشکالت یادریری ریاضی دا شآموزان
و بین اضطراب ریاضی و گرش به ریاضی ،اضطراب ریاضی و
عملکرد ریاضی رابطه معکوس وجود دارد و همچنین بین اضطراب
ریاضی و مشکالت یادریری ریاضی و بین گرش به ریاضی و
عملکرد ریاضی دا شآموزان رابطه مستقیم وجود دارد همۀ این
یافتهها به همراه تایج این تحقیق بیان میدار د برای اینکه فرد
سبت به ریاضی و آزمون ریاضیات عملکرد بهتری داشته باشد،
خست ،باید از میان روشهای یادریری ،آن وع یادریری را که با
آن مسئله ریاضی و حل آن ارتباط بیشتری دارد ،یافته و به آن پاسخ
ت
روید .دوم ،دا شآموز باید یاد بگیرد که از میانِ راهحلهای متفاو ِ
حل مسئله ،آن راهحلی را که با کارکرد شخصیتی وی همخوا ی
بیشتری دارد ،یافته بر آن تمرکز یابد .هر فرد ،وع یادریریاش با
فرد دیگر متفاوت است؛ بنابراین ،راهحل خاص خود را بایستی کشف
ماید .سوم ،دا شآموز بایستی توا ایی خوا دن و درست خوا دن
مسئله را در خود تقویت ماید ،زیرا تا توا د خوب مسئله را بخوا د،
آن را خواهد فهمید؛ بنابراین ،در استفاده از راهحل آن ،راه خطایی
را خواهد پیمود .چهارم ،دا شآموز بایستی از سنین پایین با
روشهای ساده و بدون پیچیدری ،حساب کردن و چهار عامل
ضرب ،تقسیم ،جمع و تفریق را بیاموزد و درک ماید تا با استفاده از
این مادها برای حل ریاضی دچار اشتباه و سردررمی شود .پنجم،
فرد باید مهارتهای اجتماعی الزم را برای ارتباط با دیگران و
دریافت پاسخهای متفاوت و حوۀ عکسالعمل به آن پاسخها را
دریابد و واکنشهای منفی دیگران ،وی را در خیل هیجا ات منفی
قرار دهد که ارر فرد توا د بر خشم و افسردری و  ...خود مدیریت
ماید ،بر حوۀ محاسبات وی در حل ریاضی تأثیرات اخوشایند
خواهد داشت؛ بنابراین ،از سنین پایین آموزشهای الزم به کودکان
و وجوا ان در این رابطه داده شود تا این وع هیجا ات بر عملکرد
درسی و دا ش وی اثرات منفی گذارد .ششم ،وع برخورد و رفتار
بزرگساالن با کودکان ،در بروز و ظهور اضطراب اجتماعی و
هیجا ات اخوشایند در جمع بودن و با دیگران بودن ،تأثیر میرذارد
که این تأثیر شامل جمع همساالن و حضور در کالس درس یز
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بررسی رابطه مشکالت یادگیری و حالت فراشناختی با

میشود .بدین رو ه ،این خود معطلی در یادریری و ارائه آ چه
آموختهشده توسط دا شآموز در جمع میشود .بدینجهت این
اختالل باید در فرد با رواندرما ی و مشاوره رفع شود .هفتم،
دا شآموز باید از تجارب قبلی در ارتباط با حلمسئله بهره ببرد تا
یک اشتباه را در حل مسائل شبیه آن تکرار کند .شناخت و آراهی
از آ چه قبالً کسبشده است فرد را در جهت عملکرد بهتر سوق
میدهد .هشتم ،راه دا شآموزان در عملکرد فضایی و در دریافت
مسائل پایهای بسیار ساده ما ند مفاهیمِ باال ،پایین ،زیر و رو و ...
درمیما ند و دچار سردررمی میشو د .باید قطۀ توجه و تمرکز آ ان
را با رفع مشکالت یادریری و ارائه آموزشهای مستقیم رفع مود.
هم ،ارر راهبردهای فراشناختی به دا شآموزان آموزش داده شود
یعنی آ ان با بر امهریزی ،ظارت ،بازبینی ،ظمدهی آشنا شو د،
بهتدریج این توا ایی در آ ان رشد موده و در تیجه اضطراب ریاضی
در دا شآموزان کاهش مییابد و بدین رو ه فرد میتوا د بهترین
عملکرد خود را به مایش بگذارد؛ بنابراین ،اضطراب ریاضی که خود
معلول وضعیتی روا ی است که دا شآموز در هنگام رویارویی با
محتوای ریاضی مواجه میشود ،با رفع مسائل دیگر رفع خواهد شد
و یا کاهش مییابد .بدین ترتیب ،ارر دا شآموز با مسائل پایهای
آشنا باشد ،بهدرستی مسئله را بخوا د ،اضطراب اجتماعی داشته
باشد ،راهبردهای فراشناختی را بدا د و در حل مسائل بر امهریزی
کند و خود بازبینی ا جام دهد ،اضطراب ریاضی کاهش مییابد و او
در آرامش با ریاضی برخورد می ماید .چون حساب کردن یکی از
متغیرهایی بود که بیشترین سهم پیشبینی اضطراب ریاضی
دا شآموز را داشت ،دا شآموزان در فراریری و یادآوری حساب
کردن ،خوا دن و تفسیر چارتها ،زمان مناسب برای کشف حل
مسئله ،راهبردهای مناسب در حلمسئله ،مشکل داشته باشد ،میزان
اضطراب او زیاد شده و در تیجه بر عملکرد او تأثیر امطلوب
میرذارد .رابطه مشکالت حساب کردن با اضطراب ریاضی،
رابطهای مستقیم است؛ بنابراین برای کاهش اضطراب ،باید
مشکالت حساب کردن که در باال ارائه شد ،حل رردد .این مسئله
به حوۀ آموزش ریاضی و سبک یادریری دا شآموز برمیرردد .معلم
میبایست بهطور مستقیم و بهصورت مداوم روشهای مختلف و
راهبردهای مناسبِ حساب کردن را به دا شآموز بیاموزد و در این
رابطه از همساالن و تجربیات معلمان دیگر کمک بگیرد .دا شآموز
خود یز با تمرین و ممارست در جهت حل مسئله بهتدریج زمان
دهی مناسب برای حل را به دست خواهد آورد .او باید در این راه از
تجربیات فردی خود و دوستا ش در جهت رفع مشکل بهره ببرد.
یکی دیگر از متغیرهای پیشبین که بعد از حساب کردن بیشترین

سهم پیشبینی اضطراب ریاضی دا شآموزان را برخوردار بود
شناخت اجتماعی میباشد ،فردی که در خوا دن شا ههای اجتماعی
دچار مشکل است و احساسات دیگران را اشتباه تفسیر میکند ،به
لحاظ داشتن مهارتهای درک و فهم اجتماعی از دیگران
واکنشهای منفی دریافت میکند و بدین ترتیب ،واکنشها و
پاسخهای منفی موجب هیجا ات منفی در وی میشود و این
هیجا ات خود موجب افزایش اضطراب در درسی ما ند ریاضی
میشود؛ بنابراین ،دا شآموزا ی که مهارت اجتماعی کافی کسب
کردها د در ایجاد رابطه با همساالن و یادریری در محیط آموزشی
موفقتر از افرادی عمل میکنند که فاقد ایان مهارت هستند .امروزه
مهارتهای اجتماعی جایگاه ویژهای در آموزشیافته است بهویژه در
مقاطع و سنین پایینتر که تأثیر آن را میتوان در دا شآموزا ی که
این مهارتها را یافتها د ،دید.
عدم کنترل جنسیتی و مقایسه دختران با پسران در مشکالت
یادریری ،حالت فراشناختی و رابطۀ آن با اضطراب ریاضی یکی از
محدودیتهای مهم این پژوهش بوده است .پیشنهاد میشود که
مشابه این پژوهش روی مقاطع دیگر تحصیلی با کنترل جنسیت،
برای شناسایی کودکان دچار مشکالت یادریری و پیشگیری از ترک
تحصیل و همچنین بهبود یادریری کودکان در حین ورود به مدرسه
ا جام شود .یا متغیرهای دیگری چون سطح درآمد خا واده ،طبقه
اجتماعی ،اقتصاد ،شغل و تحصیالت والدین دا شآموزان و تأثیر آن
بر روی مشکالت یادریری ،حالت فراشناختی و اضطراب ریاضی
موردمطالعه قرار ریرد.
در این پژوهش عملکرد ریاضی دختران و پسران به عنوان یک رروه
مورد مطالعه قرار ررفت .با توجه به اینکه عملکرد دو جنس در
اضطراب ریاضی متفاوت است ،عدم تفکیک دختران و پسران ،به
عنوان محدودیت پژوهش قابل ذکر می باشد.
به مسئوالن آموزشی کشور و آموزش و پرورش استان ها پیشنهاد
می شود تا کالس های فراریریِ روش های حالت های شناختی و
فراشناختی را برای معلمان و دبیران همه ی مقاطع تحصیلی به ویژه
برای معلمان و دبیران ریاضی بررزار مایند .زیرا تا خود معلمان به
این مهارت ها آشنا باشند و از آن مهارت در حل و تمرین استفاده
نمایند ،چگو ه خواهند توا ست این مهارت را به دا ش آموزان منتقل
مایند ،این روش باعث می شود دا ش آموزی که مشکل یادریری
یا سبک مطالعه ادرست دارد شناسایی شود و زودتر به رفع مشکل
آن اقدام شود.
به پژوهشگران پیشنهاد می شود با توجه به عدم تفکیک جنسیت
در پژوهش حاضر ،تأثیر جنسیت را بر مشکالت یادریری و حالت
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فراشناختی با اضطراب ریاضی دا ش آموزان دختر و پسر مقاطع
مختلف  ،بررسی کرده و تایج را مقایسه کنند.
منابع:
آقاجا ی ،سیفاهلل؛ خرمایی ،فرهاد؛ رجبی ،سعید؛ رستم اوعلی ،زهرا.
ا .)5035رابطه حرمت خودکارآمدی با اضطراب ریاضی دا شآموزان
مقطع دوم دبیرستان .مجله روا شناسی مدرسه ،دورۀ 5؛ 0ا-6 :)26
.26
احمدی ،سعید؛ احمدی ،مجید .ا .)5033رابطه میان اضطراب ریاضی
و سبک یادریری دا شآموزان پایه دوم و سوم متوسطه .پژوهش در
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Assess the relationship between learning Problems and state of
Metacognitive anxiety in grade one of high school
Somayeh Tamkini1
MohammadReza.zarbakhsh2

Abstract
Aim: The aim of this research is to investigate the relationship between learning Problems and
metacognitive states of mathematic anxiety in the first grade of middle school’s students.
Methods: The research method is correlational. The statistical population includes all all first
grade students of Chalus high schools in academic year of 2015-2016 which was 3800. 300
students were selected by cluster random sampling (168 females and 132 males). Colorada
vilcude learning problems questionnaires (2011), metaco gnitive state of O’Neil and Abedi
(1996), and mathematical anxiety of long (2001) were used to collect data. Data was analyzed
by Pearson correlation and multivariate regression. Results: The result showed that, there is a
positive relationship between learning problems and Mathematic anxiety, negative and
significant relationship between metacognitive states and mathematic anxiety and also social
cognition and calculation were able to predict mathematic anxiety more than other variables.
Conclusion: The results showed Inability to students in calculation and social recognition
Increase Mathematic anxiety is in them.
Keywords: Learning Problems, Mathematic Anxiety, Metacognitive States
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