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دگیری و حالت فراشناختی با اضطراب ریاضی یابررسی رابطه مشکالت 

 اول آموزان مقطع متوسطهدانش

 
 1سمیه تمکینی

 2محمدرضا زربخش بحری

 )نویسنده مسئول(

 :  چکیده

آموزان مقطع متوسطه اول دریری و حالت فراشناختی با اضطراب ریاضی دا شیاه مشکالت هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطهدف: 

آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان چالوس که جامعه آماری آن شامل کلیه دا ش روش پژوهش از  وع همبستگی وروش: باشد. می

 033ایای چندمرحلهریری تصادفی خوشهروش  مو ه طریق فر بود، که از  0833مشغول به تحصیل بود د به تعداد  5031-5035در سال 
(، حالت 2355های مشکالت یادریری کلورادو ویلکات اها از پرسشنامهآوری دادهبرای جمع پسر( ا تخاب شد د. 502 دختر و 568ا  فر

روش همبستگی پیرسون و تحلیل های حاصل به ( استفاده شد. داده2335( و اضطراب ریاضی ال گ ا5336فراشناختی او یل و عابدی ا

گی آمده  شان داد بین مشکالت یادریری و اضطراب ریاضی همبستدستهای بهیافتهها: یافتهتحلیل شد.  و رررسیون چندمتغیره تجزیه

 همچنین سهم شناخت اجتماعی و حساب دارد. داری وجودمثبت و بین حالت فراشناختی با اضطراب ریاضی همبستگی منفی و معنی

داد که عدم توا ایی   تایج  شان گیری:نتیجه. آموزان  سبت به بقیه متغیرها بیشتر بوده استبینی اضطراب ریاضی دا شکردن در پیش

 ها می شود.آموزان در حساب کردن و شناخت اجتماعی باعث افزایش اضطراب ریاضی در آندا ش

 ییرمشکالت یادر ،حالت فراشناختی ،اضطراب ریاضی کلیدواژه:
 

 :مقدمه
توسط علوم و  یشها د یخدر تار یاضیاتر اییهپا و  قش یتاهم
 واقع در. است ا کاریرقابلغ یو فن یتحوالت صنعت یرس یحت

 یدر تداوم ز در یاساس یاربس یفرد یهامهارت از یکی یاضیاتر
 ازجمله (.5035و همکاران،  یآقاجا ا است روزمره در جوامع مدرن

 یلیو عملکرد تحص یادریری یندطرح که بر فرآم یشناخت یهاسازه

اصطالح فراشناخت (. 2353، 5یکربا باشدیم اثررذار است فراشناخت
استفاده  یخودمان و چگو گ یشناخت یندهایفرا ۀدربار به دا ش ما

کله شود ایم رفته یادریری به اهداف یدنرس یبرا هاآن از ینهبه
 یناست. ا یدوجهچن مفهوم یک فراشناخت،(. 2333 ،2و چان

است که شناخت  ییو راهبردها یندهادا ش، فرآ یر دۀدربرر مفهوم
 (. 2353 ،0ولزکند ایم کنترل یا  ظارت یابی،را ارز

                                                           
 .  یرانتنکابن، ا ی،واحد تنکابن، دا شگاه آزاد اسالم ی،عموم  شناسیروا شدار شناسیرکا 5

   یرانتنکابن، ا ی،واحد تنکابن، دا شگاه آزاد اسالم ، شناسیروا وهرر ریادستاا 2 

2/5/5031تاریخ پذیرش مقاله:  52/35/5031تاریخ ارسال مقاله   
1- Becker  

2- Kle& Chan  

3- Wells  

4-fallvel 

5- Freilich & Shechtman 

 
 

 
 

 انعنو تحت را شناختی ریهشیا ربا لیناو ایبر (5316ا 5فالول

 را در دفر  شدا تا دکر سیربر ختشناافر م ا به جدید مفهومی

 آن را به طمربو چیز هر یا شناختی تاتولید و هاایندفر ردمو

است.  شده ارائه رو ارو ی یفرتعا ،شناختافر رهبادر .کند توصیف
 عمت ختی اشنا یهادهبرو را هاایندفر به  سبت شخص یآراه

 شناختیافر راهیآ با شناختیافر  ش(. دا5033 و تن ساز، یطاوس

 و اهقوت رهباو واضح ما در رشکاآ  شدا به یدارد. اول وتتفا
به  یدوم کهیدرحال شودیم رفته نمادخو شناختی یهاضعف

 (.5088فر و پاکدامن،  یدارد اساالر رهشاا ما ربتجا و تحساساا

 یدوران  وجوا  یکه در کنترل عواطف و هنجارها یاز عوامل یکی
 .باشدیم  قش دارد فراشناخت

 دا ش، بردار ده است که در یچندوجه یمفهوم فراشناخت،

 و  ظارت یابیکه شناخت را ارز باشدیم ییو راهبردها ایندهفرا

 اولآموزان مقطع متوسطه دانش یاضیبا اضطراب ر یو حالت فراشناخت یریادگیرابطه مشکالت  یبررس
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 ن شا یقاتتحق (.  تایج5033پاک مهر،  و یکارشککنند ایم
دارد،  دجوو یاضیر پایین پیشرفت ایبر رو ارو ی علل که دهدیم
 یشناختروان ملیاعو به توانیم ملاعو یناز ا ترمهم لیو

ای بردازش شتن پرادری  دماآموزش  اکافی و  اکارآمد، آ ،محیطی
افریلیچ د کرره شااشناختی های در پردازش قص ی و ریردیا

 (.2353، 5وشتمن
ه از تجربه یا رفتار بالقوه است ک، یادریری تغییر  سبتاً پایدار در رفتار

های موقتی جسما ی ما ند حالت توان آن را باشود و  می اشی می
بت شو د،  سایجاد میآ چه براثر بیماری، خستگی یا مصرف داروها 

که چرا کودکان مبتال به این (.2333، 2و هررنهان داد االسون
مشکالت یادریری خاص در تحصیل موفق  یستند پژوهشگران را 

های خوا دن، شناخت، رفتار و شنیدار، وادار کرده است تا در زمینه
ه، طورکلی، آموزش ویژ ورولوژی، یادریری، بینایی، شنوایی و به

 توان رفت این است که برای آنکنند. آ چه با قاطعیت می تحقیق
طور  یست که همۀ کودکان مبتال عوامل متعددی وجود دارد و این

به مشکالت یادریری مجموعۀ یکسا ی از  قایص را داشته باشند. 
ها در یادریری خوا دن و  وشتن، بعضی در ریاضی و بعضی اکثر آن

 (. 5032 رنجی،هم در هر سه مورد مشکل دار د ا
ه سته عمددبه سه ی را عموماً ریردیا تمشکال ن دارایکادکو

 کنند:بندی میتقسیم

  هجی کردن؛ در خوا دن و ساییر ادارای  نکادکو الف(
 ؛یسیامال و و  وشتن در ساییر ادارای  نکادب( کو

 5والش 0نارلدستوت یاضیاب و رحسا در ساییر ان دارای کادکو ج(
آموزان ترین ابزار یادریری دا شخوا دن اساسی (.2331، 1مایفیلد
پایه و اساس خوا دن درک مطلب است. درک  (.2333، 6اسناست 

های آموزشی  وشتاری اساسی است که بر مطب یکی از مهارت
آموزان با رذارد. دا شهای مختلف پیشرفت تحصیلی تأثیر میجنبه

ند ده شان می اتوا ی یادریری در این مهارت مشکالت زیادی را 
 (.5083و پر د،  اشکوهی یکتا

 ، گیزشیاجتماعی/ا هاحیط سه (2335ا 1استراودرمن
د جووهال بااماعوعنوان را به ی/عاطفی روا ،آموزشیشی/هو
ریرد که هر حیطه میر اا ظدر ی اایاضاب رطرااضۀ اداا آور
 گیزشی( اجتماعی/ احیطه ر اپیوستار است ک پیوستااامل یاش

شکست  -یت اشی( موفقزموآحیطه هوشی/ ب، او در ناجتپیگیری ا

                                                           
 
6- Olsun& Hergenhan 

3--Goldston 

8-Walsh 

9-Mayfield  

10-Sen 

11- Strawderma 

 

 

 

؛ ست فس و اضطراب ااعتمادبه ی/ عاطفی( رواحیطه او در 
ار یکدیگر قرر کنااب در ضطرب و اجتنادو عامل ارر ، اینابنابر
با توجه به شو د مییاضی آموز در ردا شست اث شکاباعد، بگیر

کا ی که دکوای ه، ویژریستفرد اآموزی منحصربهدا شینکه هر ا
هایی هرحال، ویژریبهما است وت ا د متفاداری ایاضت رمشکال

های ویژری یناجمله ازست. ک امشتر هاکه در آن د داردجوو
 ردمو در ضعیف ساحفضایی،  بطروا در شفتگیآ توان بهمی

، بیناییکتی حریی و بینا کیادرا ایی اتودر مشکل ، بد ی تصویر
ل در حافظه شکاریری، اجهت ن واابن زواچ اهیمیامف درعف اض

های ی واقعیتریردیات مشکالبیان کرد. یاضی اب رضطرو ا
ها به چشم ، که در تمام جوامع و فرهنگهستندا کاری غیرقابل

ای هخورد کودکان دارای این مشکالت که عمدتاً دچار  اتوا اییمی
و قد ، شد جسمیو ر د دارطبیعی ی ظاهریادریری هستند، اغلب 

دارای هوشی  یز ن از ظر  اآست. ن ا ادن آبودی  شا گر عان  شاوز
ده و صحبت کرد خون ما ند سایر همساالباشند، ما دری  میعقب

یک یا چند در سی  ظر در ازعمدتاً ن  اوجود آ این کنند. بازی میبا
های ریری از آموزشون بهرهبدده و بوو بری رومینه با مشکل جدز
 یستند اقاضی عسگر، ملک پور، مولوی، تحصیل مه ادابه در قاه یژو

 (.5088امیری، 
دهد  شان میمینه زن ایشده در اهای ا جامپژوهشبر وری مر

از « اب عددضطرا»ح صطالشدن امطرحا این مقوله بر الین بااوکه 
ان هشگروین پژشد. اقع توجه وا مورد (5311ا 8انیکوآیگر درسوی 

ن متحاات ابا  مرآموزان، ا شد در دعداب ضطرا د که دبومعتقد 
 (.2331، 3وا وواااکس دارد همبستگی معکوها آنیاضی ر

آموزان قوی و ضعیف در حل مسئله، از ظر دا ش دا شجویان و دا ش
فراشناختی و استفاده از راهبردهای فراشناختی، بازبینی و 

ابطه دهند، رها  شان میا د، پژوهشریزی با یکدیگر متفاوتبر امه
اشناخت و آراهی فراشناختی با یادریری و عملکرد در ریاضیات فر

فراشناخت با یادریری رابطه  (. 2333، 53ااسکلیفرو دالمثبت است 
دا ند، از آموزا ی که خود را کارآمدتر میمثبت دارد و دا ش

راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری برخوردار د و در حل 
 (.2338، 3اریواهافمن واسپاتتر د مسئله موفق

های ( تحت عنوان رابطه بین سبک5035در پژوهشی که مؤمنی ا
 نآموزاهای یادریری با اضطراب ریاضی دا ششناختی و سبک

 
 
1-Dreger&Aiken 

2- Cavanaugh 

3- Asklyfr & Dahl 
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ا جام شد.  تایج حاکی از آن است  دختر پایه اول دوره متوسطه دوم
های شناختی و سبک یادریری با اضطراب ریاضی که بین سبک

در ( 5030ا یعسگر. دارد داری وجودآموزان رابطه معنادا ش
 گرش  یاضی واضطراب ر ینتحت عنوان رابطه بکه  یپژوهش

دا شگاه  یفن یهارشته یاندر دا شجو یشرفتپ ی یزها گ با یاضیر
 یاضی،اضطراب ر ین شان داد که ب یجآزاد واحد اهواز ا جام شد،  تا

ار وجود تفاوت معناد یاندر دا شجو یشرفتپ یزها گ با یاضیر  گرش
تحت عنوان رابطه  ی( در پژوهش5035ورز ه ا یزدا ی دارد. پژوهش

 یاضیبا اضطراب ر یاضیر یو خودکارآمد یفراشناخت یراهبردها

ا جام شد  شان داد  تهران شهر یرستاناول دب یهپا آموزدا ش در
 یخودکارآمد بر یندهافزا یممستق اثر یدارا یراهبرد فراشناخت

 قش  یاضی دارد.ر اضطراب بر کاهنده یمیرمستقو اثر غ یاضیر
 ی وفراشناخت یراهبردها با در رابطه یاضیر یخودکارآمد یا جیم

 (.5033ن، همکارا و آقازادها یدرس ییدبه تأ یاضیاضطراب ر

 یو فراشناخت یشناخت یراهبردها ینتحت عنوان رابطه ب یپژوهش
 رستانیسال اول دب آموزدا ش یاضیبا عملکرد ر یاضیو اضطراب ر

 ینکه ب ید درس یجه ت ینا دخترا ه شهر تهران ا جام داد د، به

 وجود رابطه آموزاندا ش در یاضیو اضطراب ر یشناخت دراهبر

و عملکرد  یو فراشناخت یشناخت یراهبردها ینب ینهمچن ورد دا
 ینرابطه ب یت ها در رابطه وجود دارد و یز  آموزاندا ش در یاضیر

قرار ررفت.  ییدهم مورد تأ یاضیرد رو عملک یاضیاضطراب ر
اضطراب  یانکه با هدف رابطه م (5033ی او احمد یپژوهش احمد

دوم و سوم رشته  یۀپا آموزاندا ش یادریری و سبک یاضیر
  شان یجمتوسطه در شهر اصفهان ا جام شد،  تا یو تجرب یاضیر

رابطه مثبت و  یادریری یوۀش و یاضیاضطراب ر یانکه م دهدیم
 یرابطه منف یا تزاع یسازمفهوم و یاضیاضطراب ر ینادار و بمعن

 یاثررذار یزانم ی( با هدف بررس5033ا و معنادار وجود دارد. مباشر
آموزان دا ش که بر یاضیبر اضطراب و  گرش ر یادریری مشکالت

 یج تا یرفت.مشهد صورت پذ یک یه اح یرستاناول دب یۀپا دختر

 و مشکالت یاضی گرش  سبت به ر نی شان داد که ب آمدهدستبه

و  گرش به  یاضیاضطراب ر ینب و آموزاندا ش یاضیر یادریری
رابطه معکوس وجود  یاضیو عملکرد ر یاضیاضطراب ر یاضی،ر

 یاضیر یادریری و مشکالت یاضیاضطراب ر ینب یندارد و همچن

 رابطه آموزاندا ش یاضیو عملکرد ر یاضی گرش به ر ینو ب

تحت  ی( پژوهش5033و همکاران ا ییدارد. علم الهداوجود  یممستق
 یرتأث و  یادریری یهاسبک و یاضیاضطراب ر ینعنوان رابطه ب

دختر و پسر در شهر سبزوار  آموزدا ش یبر رو یکدیگر بر هاآن
 و سبک یاضیاضطراب ر یناز آن است که ب یحاک یجا جام شد،  تا

                                                           
1-. Church 

2- Rodriguez 

3- Kanive 

4- Zaslofsky 

 آموزاندا ش معنا که یندب دارد، وجود رابطه آموزاندا ش یادریری

 یسهعملکرد بهتر در حل مسائل در مقا یینپا یاضیر اضطراب با

 یقرقا  یباال دار د. در پژوهش یاضیر اضطراب با آموزاندا ش با
بر  یاضیتحت عنوان رابطه ابعاد فراشناخت و اضطراب ر (5033ا

ا جام  یرازدر شهر ش یرستاندب یزهوشت آموزاندا ش 580 یرو
ابعاد فراشناخت و اضطراب  یناز آن است که ب یحاک یجتاشد،  

 .وجود دارد یمعنادار یهمبستگ یاضیر

اضطراب ای هدر مطالع( 2350ا 5، زالفکسی0، کا یف2یگزرودر، 5چارچ
کودک در  505در  یاضی راو عملکرد ر یاضیامتحان، اضطراب ر

 یتیجنس یهاشد. تفاوت یریرا دازه( 1-51ا ینسن 8-0کالس 

فقط در اضطراب امتحان  آمدهدستبه یجقرار ررفت  تا یبررس ردمو
 ترییینپا پسران  سبت به دختران اضطراب امتحانو رخ داد 

 داشتند. 
 یفرد یهاتفاوت تحت عنوان یدر پژوهش (2352ا 1راال و وود

 اختالالتفردی با  ییتوا ا  فس،اعتمادبه- یخودکارآمد -یعاطف

 ییمدرسه ابتدا آموزدا ش یاضیر انامتح در اضطراب با مرتبط

 یاضی شان داد که اضطراب و عملکرد آزمون ر یجا جام داد د.  تا

 یخودکارآمد یینو سطوح پا یمنف عاطفه با کودکان یتنها برا
از احساس  ییباال سطح با آموزاندا ش است و بینییشپ قابل

بر عملکرد آزمون   شان داد د.  یاضطراب کمتر ی،خودکارآمد
 هاییتحما ربخشی با عنوان اث (2353ا 6ویسپژوهش 

و اضطراب  مسئلهبر توان حل یادریری یو راهبردها یفراشناخت
 شان داد  یجسوم ا جام شد،  تا یۀپا آموزدا ش  یکه بر رو یاضیر

 سبت به رروه  یش(رروه آزماا از فراشناخت یتکه رروه با حما
از راهبردهای یادریری و  ریشتبهتر، استفاده ب ۀمسئلرواه توان حل

( در 2333ا 1اضطراب ریاضی کمتری داشتند. کریمی و و کاتستان
پژوهشی تحت عنوان رابطه بین اضطراب ریاضی، عملکرد ریاضی 

آموزان دبیرستا ی دولت کار اتاکا و سرسختی علمی بر روی دا ش
ا جام داد د.  تایج  شان داد که اضطراب ریاضی با عملکرد ریاضی 

داری با سرسختی دا شگاهی ستگی منفی، اما ارتباط معنیهمب
های جنسیتی در اضطراب است. همچنین تفاوت شده شناسایی

دختران  ینب دارییمعن که تفاوتتوجه است، درحالیریاضیات قابل
شناسایی شده  یدا شگاه یو سرسخت یاضیاتو پسران در عملکرد ر

 50تا  53 یک عادکود 03مطالعه،  یک در( 2335اهافمن  .است
با کودکان مبتال به  ی بود د فرد ینب تعارضاتکه دارای  ساله را

 شان داد که  یجکرد.  تا یسهمقایاضی خوا دن و ریادریری  ی اتوا 
 پیدا مشکل یهامؤلفه شامل:شش مؤلفه  در یفرد ینتعارضات ب

 وع -حلراه هر یمدهایاپ یینتع-یگزینیجا یهاحلراه کردن

5- Galla & Wood 

6-  Weies 

7. Karimi & Venkatesan 

8- Willcut et all 
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 تناسببه راهبردها ینب یزتما-حل مشکل یبرا شدهتهررف راهبرد

ررفت، یدربرم رای فرد ینمذاکرات ب یریکارربه و سطح یتموقع
بروز،  ینۀزم و یتدر فهم موقع یادریری  اتوان یدارا ی کهکودکا 

حل تعارض و توجه به  یبرا یگزینجا یهاحلراه یریکارربه
 وجود با .دار د یشتریبمشکالت  هاحلراه استفاده از یدهایامپ

 عضومو یادریری که قابل توجه باشد، مشکالت هشیوپژ تبیااد
با اضطراب  یو حالت فراشناخت یادریری مشکالت ینب بطهرا
 ه شد سیربر زمانهم صورتبه شیهوپژ هیچ در نتاکنو یاضی،ر
 مشکالت بین ۀرابط سیربر حاضر هشوپژهدف  روین ا از .ستا

 آموزاندا ش یاضیبا اضطراب ر یناختو حالت فراش یادریری

 .است شدها جام
از  راو حالت فراشناختی چه مقدسوال پژوهش: مشکالت یادریری 

 کنند؟بینی میاضطراب ریاضی را پیش
 

 :پژوهش روش
است. که در آن  بینیشپ و از  وع یحاضر همبستگ روش پژوهش

 بینیشپ یرهایمتغ عنوانبه یو حالت فراشناخت یادریری مشکالت

  .قرار ررفت مطالعه مورد مالک یرمتغ عنوانبه یاضیو اضطراب ر
 متوسطه مقطع آموزاندا ش پژوهش حاضر شامل یآمار جامعه

مشغول  5035-5031 یلیتحص سال در که چالوس شهرستان اول
شهرستان  پرورش و آموزش ۀادار بود د. که با استعالم از یلتحصبه

  033جدول مورران  اساس بر بود. که  فر 0833هاآن چالوس تعداد
تخاب ا  یاچندمرحله ییاهخوش فیتصاد یریر مو ه  فر به روش

 هاآن یناز ب ، ومدرسه 6 ،مدرسه 28 ینکه از ب صورتینبد .د دش
 568 تخاب شد د. که تعداد دختران ا یتصادف صورتبه کالس 8

سخ سشنامه پا فر بود د و به عنوان  مو ه به پر 502و تعداد پسران 
 داد د.

 

 : پژوهش ابزارهای
 پرسشنامه ینایلکات: کلورادو و یادریری پرسشنامه مشکالت-5

 تمشکال است که شدهیه ته (2355ا 8رانهمکا و تیلکاو توسط
کردن،  حساب ن، داخو ساسیا عامل پنج از متشکل را یریردیا

 فضایی یهادعملکر و جتماعیا ابضطرا ،جتماعیا شناخت

 توسط ،ستا شده یلتشک یتمآ 23 از که پرسشنامه ینا .دا دیم

 یک در رتعبا هر به پاسخ . شد تکمیل آموزاندا ش لدینوا

 .باشدیم( 1ا همیشه تا (5ا صالًاز ا یادرجه 1 تلیکر سمقیا
 با پرسشنامه ن درازسا سطتوآن،  یهامؤلفه و پرسشنامه ینا

 قابل یردمقا و شده یبررس ییبازآزما و  یدرو همسا ی یهاروش

 ییروا(. 2355ران، همکا و تیلکاوا ستآورده ا سترا به د قبولی

 بمطلو حد در رمذکو پرسشنامه زهسا ییروا و تفکیکی

                                                           
1-O nell & Abedi  

 ینا یهامؤلفه ایهمگر ییروا همچنین .ستا شدهرزارش

 ینا به اردستا دا تحصیلی پیشرفت یهاپرسشنامه با پرسشنامه
 شناخت ؛55/3یاضیر ؛65/3ا دنخو ست:ا شده رزارش ترتیب

 03/3 فضایی و عملکرد 56/3 جتماعیا ابضطرا ؛65/3 یاجتماع
 (.2355، رانهمکا و تیلکاوا باشدیم
 ینا ،ییبازآزما طریق از CLDQ اعتبار سیربر منظوربه

 دو ما یز فاصله با زانموآدا ش ینلداز وا  فر23روی  پرسشنامه

 یبضر نپیرسو گیهمبست از روش دهستفاا با شد و اجرا هفته

 ایبر ییبازآزما رعتباا ضریب .مدآ ستدبه بازآزمون نموآز رعتباا

 بیشتر 13/3 ارمقد آن از یهامؤلفه از یک هر و پرسشنامه کل

 و  CLDQ ما یز همسا ی دنبو قبولقابل از حاکی که دبو
 ینآزمون: در ا یدکل قرار ررفت. تأیید  آن است که مورد یهامؤلفه

 عالمت هر ماده،  ظر خود را با ۀمطالع با هایزمود آ یاءتست اول

X تا  5که از  کنندیم مشخص یادرجه 5 یاسمق یک برحسب
 مجزا در مورد ۀ مر 1و با جمع  مرات،  شودیم یرذار مره 1

 و جتماعیا ابضطرا ،جتماعیا شناختکردن،  حساب ن، داخو
 :آیدیم دست به یهر آزمود  یبرا فضایی دعملکر

 .)6-1-5-0-2-5(: خوا دن یاسمق به مربوط عبارت شش -5
 .)23-53-58 (:حساب کردن یاسمق به مربوط عبارت سه -2
 (.53-3-8-1ی: اشناخت اجتماع یاسمق به مربوط عبارت چهار -0
 (.50-52-55ی: ااضطراب اجتماع یاسمق به مربوط عبارت سه -5
-56-51-55چهار عبارت مربوط به مقیاس عملکرد فضایی: ا-1

51.) 
 یل اولولد رهاسط تو مهین پرسشناا: پرسشنامۀ حالت فراشناختی-2

ای تدوین آن سه اصل برو ( ساخته 5336ل اسادر 5یعابدو جمال 
ها، شامل اختصار، اعتبار و توا ایی در  ظر ررفته شد. آزمود ی

 ی رداکان دوره  شجویاو داهم دوازدتا آموزان پایۀ هفتم دا ش
شناختی اراهی فرر مؤلفۀ آچها، کتشافیال عاملی  د.  تایج تحلیدبو
ریزی (، بر امه53، 51، 55، 1، 0ختی اشنا(، راهبرد 51، 55، 3، 1، 5ا
 مشخص را (23، 58، 55، 53، 6، 2ا ینیبازب خود و (56، 52، 8، 5ا

 ضریب و زهسا ییروا دجواز و حاکی عاملی تحلیل  تایج د.کر

 ییروا بیا گر بود که یلیحصت پیشرفت نموبا آز دارمعنا همبستگی

 سمقیا اساس بر السؤ هر ست.ا پرسشنامه ینا بینیشپ
 ها مره ۀدامن و شودیم یرذار مره  (5ا تا (5ا تلیکر یاچهاردرجه

 همسا ی ۀمطالع ر،عتباا تعیین ایبر ست.ا ن وسا در 83تا  23از

 نچو .ستا مناسب خ باوکر یلفاآ شاخص از دهستفاو ا  یدرو
 متغیرمختلف،  هاییتموقع و در نماز لطو در شناختیافر حالت

به  رعتباا .دبو هدا خو مناسب ییبازآزما از روش دهستفاو ا ستا
 یلفاآ یبو ضرا شدهمحاسبه  یدرو همسا ی ضریب روش

 دهخر ایبر و 35/3 شناختیافر حالت پرسشنامه ایبر خ باوکر
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 هداشو مجموعه .ستا شده رزارش81/3تا  82/3 هایاسمق

 در عملی و ی ظر تمالحظا و ییو روا رعتباا ۀدربار شدهارائه

 اریبزا پرسشنامه ینا که ستا یناز ا یحاک پرسشنامه ینوتد

 (.5336، یعابد و  یلاوا ستا شناختیافر حالت یابیارز ایبر مفید
 ابضطرا سنجش منظوربه نموآز ینا :یاضیر اضطراب آزمون-0

 است السؤ 20، دارای (2335ا 5ال گ یلۀوسبه ن اا وجو یاضیر

 رعتباا ضریب. ستا 20آن  کثراحد و صفر در آن ه مر قلاحد که
 امحتو ییروا ست.ا 83/3 خ باوکر یلفااز روش آ دهستفابا ا نموآز
 ن،موآز کل با سؤال هر همبستگی محاسبه از روش دهستفاا با

برآورد شده  62/3تا  25/3از  االتسؤ همبستگی یباضر ۀدامن
 ینا ستگیاهمب ا،همگر ییروا سیربر منظوربه چنینهم .است

 یباضر ،محاسبه ینا در .فترر ارقر یبررس مورد آزمون

 وهرر دو ایبر، 53/3  مو ه کل ایبر سمقیا دو بین همبستگی

 و وردشد ابشا ارشرز 65/3و  01/3 ترتیب به پسر و خترد
 ،یپاسخ آزمود  اساس بر یرذار مره یوۀش(. 5085 ، یافرضیرلفز

 .صفر است ۀو پاسخ غلط،  مر یک ۀ مر یحصح ینۀرز به

 ی پژوهش:ها یافته
 یآمار یهاروش از هاداده تحلیل و یهتجز پژوهش جهت ینا در

 یلاستفاده شد: در تحل یرشرح زبه یو استنباط یفیدر دو سطح توص

پاسخ به سوال  یو برا ا حراف استا دارد یا گین واز م یفیتوص
مالک وجود  یرمتغ یک و بینیشپ یرچند متغ که آ جا از تحقیق،

استفاده  یرهچندمتغ یونو رررس یرسونپ یهمبستگ یبدارد از ضر
 SPSS افزار رم به کمک تحلیل و یهتجز یاتعمل یهکل و شد

و ا حراف استا دارد  یا گینم یهاصورت ررفت. جدول شاخص
 .دهدیم شان  پژوهش را یرهایمتغ

 (=333nار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه )های آممشخصه :1جدول
 ا حراف استا دارد میا گین متغیرها

 1.15 5.12 اضطراب ریاضی

 5.56 3.85 مشکالت خوا دن

 2.05 1.06 مشکالت حساب کردن

 2.58 1.13 مشکالت شناخت اجتماعی

 2.15 1.08 مشکالت اضطراب اجتماعی

 0.52 6.81 عملکرد فضایی

5.105 آراهی فراشناختی  2.15 

 2.66 55.10 راهبرد فراشناختی

ریزیبر امه  55.53 2.60 

 2.68 55.60 خود بازبینی

 

همبستگی مؤلفه های متغیر پیش بین با اضطراب ریاضییب اضر: 2ولجد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1- Lang 
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شود همه ضرایب همبستگی در سطح چنا چه مشاهده می

دیگر عبارتهب (.=P ،105/3r 333/3ا ( معنادار هستند>35/3Pا
های مشکالت یادریری و حالت فراشناختی همبستگی بین مؤلفه

های مشکالت یادریری با اضطراب معنادار وجود دارد. بین مؤلفه
ا های حالت فراشناختی بباشد و بین مؤلفهریاضی رابطه مثبت می

 .اضطراب ریاضی رابطه منفی وجود دارد
های متغیر ه مؤلفهتوان  تیجه ررفت کمی هابر اساس یافته

داری روی تغییرات اضطراب مشکالت یادریری با میزان معنی
 f  ،206/3(1، 235=اp ،510/51= 333/3رذارد اریاضی اثر می

=change( 2Rآموزا ی که از دهد، دا شها  شان می. این داده

مشکالت یادریری برخوردار هستند، دارای اضطراب ریاضی باالتری 
 5رسیون برای مدلجه به  تایج و معناداری معادله رربا تو باشند.می
 :قرار زیر استبه

2x2+b1x1a+b 

بینی بنابراین با جایگزینی ضرایب در فرمول فوق، معادله پیش
رار زیر قاضطراب ریاضی از روی مقادیر متغیر مشکالت یادریری به

 آید.به دست می
 یادریری بینی مشکالتپیش=-555/5+583/5 (حساب کردنا 

با توجه به مقدار شیب، تنها مؤلفه مشکالت حساب کردن بیشتر 
 .کندبینی میباشد مقدار بیشتری برای اضطراب ریاضی پیش

 

بینی ضریب همبستگی چندگانه و مجذور همبستگی چندگانه متغیرهای مشکالت یادگیری در پیش :3جدول 

 یاضطراب ریاض

متغیر 
 مالک

 بینمتغیرپیش مدل
ضریب 

مبستگی ه
 چندرا ه

مجذور 
ضریب 

همبستگی 
 چندرا ه

مجذور ضریب 
همبستگی 

چندرا ه 
 یافتهتعدیل

مجذور ضریب 
همبستگی 

چندرا ه 
 تغییریافته

F 
سطح 

 معناداری

اضطراب 
 ریاضی

2 

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

 شناخت اجتماعی

511/3  226/3  250/3 206/3 510/51 333/3 

 

 ریاضی بینی اضطرابضرایب تحلیل رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد برای پیش :4جدول 
 متغیر

 مالک
 بینمتغیر پیش شاخص آماری مدل

ضرایب 
 ابت غیراستا دارد

 خطای استا دارد
 استا دارد ضریب

 بتا
t معناداری سطح 

ضی
ریا

ب 
طرا

ض
ا

 
5 

-555/5 عدد ثابت  355/3   253/5-  225/3  

311/3 مشکالت خوا دن  335/3  316/3  855/3  535/3  

583/5 مشکالت حساب کردن  518/3  583/3  138/1  333/3  

-055/3 شناخت اجتماعی  561/3  506/3-  330/5-  318/3  

-355/3 اضطراب اجتماعی  500/3  325/3-  003/3-  152/3  

555/3 عملکرد فضایی  525/3  365/3  332/3  068/3  

 

بینی همبستگی چندگانه و مجذور همبستگی چندگانه متغیرهای حالت فراشناختی در پیش ضریب :5جدول 

 ریاضی اضطراب

متغیر 
 مالک

 بینمتغیر پیش مدل
ضریب 

همبستگی 
 چندرا ه

مجذور 
ضریب 

همبستگی 
 چندرا ه

مجذور ضریب 
همبستگی 

چندرا ه 
 یافتهتعدیل

مجذور ضریب 
همبستگی 

چندرا ه 
 تغییریافته

F 
سطح 
 ریمعنادا
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اضطراب 
 ریاضی

2 
 ،یخود بازبین ،راهبرد فراشناختی
 یریزبر امه ،آراهی فراشناختی

105/3  281/3  262/3  313/3  365/1  333/3  

اب داری از واریا س اضطرمقدار متغیر حالت فراشناختی  سبت معنی
 ینی کرد دبریاضی را پس از کنترل متغیر مشکالت یادریری، پیش

 )333/3 =p ،365/15، 332=ا)f  ،313/3 =)change 2R 

آموزا ی با مشکالت یادریری دهد که دا شاین  تایج  شان می
شتری تر، احتمال بیمشابه در صورت داشتن حالت فراشناختی پایین

 .اضطراب ریاضی خواهند داشت

 

 ریاضی بینی اضطرابضرایب تحلیل رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد برای پیش :6جدول 
 متغیر

 مالک
 بینمتغیر پیش شاخص آماری مدل

ضرایب 
 ابت غیراستا دارد

 خطای استا دارد
 استا دارد ضریب

 بتا
t معناداری سطح 

ضی
ریا

ب 
طرا

ض
ا

 

2 

 333/3 881/0  523/2 206/8 عدد ثابت

 118/3 -033/3 -305/3 205/3 -315/3 آراهی فراشناختی

 830/3 501/3 356/3 253/3 300/3 راهبرد فراشناختی

 501/3 -113/3 -335/3 262/3 -235/3 ریزیبر امه

 333/3 -615/5 -510/3 531/3 -026/3 خود بازبینی

 تایج حاصل برای تعیین ضرایب تحلیل رررسیون و تعیین توان 
رسیون بین و تنظیم معادله رربینی معنادار برای متغیرهای پیشپیش
قرار زیر را به 2برای مدل  توان معادله رررسیونشده است. می ارائه

 …+y=a+b1x1+ b2x2 : وشت
بینی بنابراین با جایگزینی ضرایب در فرمول فوق، معادله پیش

قرار های متغیر حالت فراشناختی بهاضطراب ریاضی از روی مؤلفه
 آید. آمده میدستزیر به

 اراهبرد فراشناختی( -235/3 ریزی(ابر امه -026/3 اخود بازبینی(
بینی اضطراب = پیش 206/8 -315/3+ اآراهی فراشناختی( 300/3

 ریاضی

جز مؤلفه راهبرد فراشناختی مابقی مقادیر با توجه به مقدار شیب، به
های حالت فراشناختی ارر کمتر باشند مقدار بیشتری را برای مؤلفه

شود که بنابراین  تیجه ررفته می ؛کندبینی میاضطراب ریاضی پیش
بین مشکالت یادریری و حالت فراشناختی قدرت متغیرهای پیش

م به کل تعمیبینی متغیر مالک را دار د. معادله رررسیون قابلپیش
 .جامعه آماری است

 بینی کننده و اضطرابهای جزئی: همبستگی هر پیشهمبستگی
 هابینی کنندهریاضی با کنترل سایر پیش

P**<.01  ,p*<.05 

ریاضی ها با اضطراببینی کنندهپیش ره جزئی وهای دومتغیهمبستگی :7جدول   

 های جزئیهمبستگی همبستگی متغیرهای دورا ه متغیر

**235/3 مشکالت خوا دن  353/3  

**562/3 مشکالت حساب کردن  031/3**  

**551/3 شناخت اجتماعی  510/3-**  

**515/3 اضطراب اجتماعی  353/3-  

**260/3 عملکرد فضایی  312/3  

ناختیآراهی فراش  251/3-**  358/3-  

**-212/3 راهبرد فراشناختی  338/3  

ریزیبر امه  211/3-**  356/3-  

**-038/3 خود بازبینی  331/3-  

 اولآموزان مقطع متوسطه دانش یاضیبا اضطراب ر یو حالت فراشناخت یریادگیرابطه مشکالت  یبررس
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های متغیر دورا ه شود تمام همبستگیطور که مشاهده میهمان
مابین مقادیر متغیرهای مشکالت یادریری و حالت فراشناختی با 

های مبستگیهو در بین  (p<35/3دار است ااضطراب ریاضی معنی
شناخت اجتماعی با و های مشکالت حساب کردن جزئی  یز مؤلفه

بر اساس این تحلیل . ( p<35/3دار است ااضطراب ریاضی معنی
ندۀ مفیدتر بینی کنتوان ررفت که پیشهمبستگی، این  تیجه را می

 درصد  25از بین متغیرها، متغیر مشکالت حساب کردن، که با 

R2نی کند بیتوا د پیشآموزان را میغییرات اضطراب ریاضی دا شت
 .(% 28-%25درصد است ا 1 و سهم مابقی

 
 :گیریبحث و نتیجه

هدف این پژوهش مطالعه رابطه مشکالت یادریری و حالت 
 .آموزان مقطع متوسطه اول بودفراشناختی با اضطراب ریاضی دا ش

ی است که همواره برای عنوان علمی پایه، ازجمله دروسریاضی به
ای برخوردار است. امروزه، ها از اهمیت ویژهآموزان و والدین آندا ش

 آموزان، به شکل یک اولویت جها ی ریاضیات برای دا ش
 

خود با آن درریر هستند: ۀ درآمده است، چراکه در طول ز دری روزمر
ا ها تها و فروشگاهاز محاسبۀ مقدار خرید و مبلغ پرداختی در مغازه

ها یا محاسبۀ طول مسیر، میزانِ خریدِ مواد برای تهیۀ خوراکی
یایی زیکی و شیمترین مقدارهای فیها و محاسبۀ پیچیده وشید ی

های (.  یاز به ریاضیات در تمام رشته2338 ان،ااستیدل و همکار
ویژه در کنکور امری ضروری و زیربنایی است، تحصیلی، به

آموزان درس ریاضی را همچون هیوالیی ا شحال، بسیاری از دبااین
شود، پندار د و از ریاضی و هر آ چه به آن مربوط میوهمناک می
دیگر، دارای اضطراب ریاضی هستند. عبارتکنند؛ بهاجتناب می

ا تأثیر رذارد و یهای مختلفی تأثیر میاضطراب ریاضی خود بر مؤلفه
الت ان داد بین مشکپذیرد. با توجه به بخش  خست   تایج  شمی

آموزان در سطح های آن با اضطراب ریاضی دا شیادریری و مؤلفه
از واریا س اضطراب  %25داری وجود دارد و ( رابطه معنیp<35/3ا

 های مشکالت یادریری، حسابریاضی را تبیین  ماید، بین مؤلفه
کردن و شناخت اجتماعی سهم بیشتری از اضطراب ریاضی 

های حالت بینی کرده است و از بین مؤلفهیشآموزان را پدا ش
جز راهبرد فراشناختی مابقی مقادیر حالت فراشناختی فراشناختی به

کنند. ارر کمتر باشند مقدار بیشتری اضطراب ریاضی را تجربه می
( که  شان داد راهبرد 5035 تایج این پژوهش با  تایج یزدا ی ورز ه ا

خودکارآمدی ریاضی و اثر  ینده برافزا فراشناختی دارای اثر مستقیم
میا جی  غیرمستقیم کاهنده بر اضطراب ریاضی است  قش

خودکارآمدی ریاضی در رابطه راهبردهای فراشناختی با اضطراب 
 .ریاضی به تأیید رسید

شناختی و  د( که  شان داد بین راهبر5035همکاران ا آقازاده و
 و همچنین بین آموزان رابطه وجود دارددر دا ش اضطراب ریاضی

زان آموراهبردهای شناختی و فراشناختی و عملکرد ریاضی در دا ش
 یز رابطه وجود دارد و در هایت رابطه بین اضطراب ریاضی و عملکرد 

(  شان داد که بین 5033ریاضی هم مورد تأیید قرار ررفت. مباشر ا
 آموزانشکالت یادریری ریاضی دا ش گرش  سبت به ریاضی و م

ضطراب ریاضی و  گرش به ریاضی، اضطراب ریاضی و و بین ا
چنین بین اضطراب عملکرد ریاضی رابطه معکوس وجود دارد و هم

ریاضی و مشکالت یادریری ریاضی و بین  گرش به ریاضی و 
آموزان رابطه مستقیم وجود دارد همۀ این عملکرد ریاضی دا ش

ه فرد کرای ایندار د بها به همراه  تایج این تحقیق بیان مییافته
 سبت به ریاضی و آزمون ریاضیات عملکرد بهتری داشته باشد، 

های یادریری، آن  وع یادریری را که با  خست، باید از میان روش
آن مسئله ریاضی و حل آن ارتباط بیشتری دارد، یافته و به آن پاسخ 

ِت های متفاوحلآموز باید یاد بگیرد که از میانِ راهروید. دوم، دا ش
وی همخوا ی  حلی را که با کارکرد شخصیتیحل مسئله، آن راه
اش با دریریبر آن تمرکز یابد. هر فرد،  وع یا بیشتری دارد، یافته

 حل خاص خود را بایستی کشفبنابراین، راه ؛فرد دیگر متفاوت است
آموز بایستی توا ایی خوا دن و درست خوا دن  ماید. سوم، دا ش
خوا د، ه را بقویت  ماید، زیرا تا  توا د خوب مسئلمسئله را در خود ت

حل آن، راه خطایی بنابراین، در استفاده از راه ؛آن را  خواهد فهمید
آموز بایستی از سنین پایین با را خواهد پیمود. چهارم، دا ش

های ساده و بدون پیچیدری، حساب کردن و چهار عامل روش
از  و درک  ماید تا با استفادهضرب، تقسیم، جمع و تفریق را بیاموزد 

این  مادها برای حل ریاضی دچار اشتباه و سردررمی  شود. پنجم، 
های اجتماعی الزم را برای ارتباط با دیگران و فرد باید مهارت

ها را العمل به آن پاسخهای متفاوت و  حوۀ عکسدریافت پاسخ
 منفی های منفی دیگران، وی را در خیل هیجا اتدریابد و واکنش

قرار  دهد که ارر فرد  توا د بر خشم و افسردری و ... خود مدیریت 
ضی تأثیرات  اخوشایند  ماید، بر  حوۀ محاسبات وی در حل ریا

 های الزم به کودکانبنابراین، از سنین پایین آموزش ؛خواهد داشت
و  وجوا ان در این رابطه داده شود تا این  وع هیجا ات بر عملکرد 

 ش وی اثرات منفی  گذارد. ششم،  وع برخورد و رفتار درسی و دا
ساالن با کودکان، در بروز و ظهور اضطراب اجتماعی و بزرگ

رذارد هیجا ات  اخوشایند در جمع بودن و با دیگران بودن، تأثیر می
که این تأثیر شامل جمع همساالن و حضور در کالس درس  یز 
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ادریری و ارائه آ چه در ی یشود. بدین رو ه، این خود معطلمی
جهت این شود. بدینآموز در جمع میشده توسط دا شآموخته

درما ی و مشاوره رفع شود. هفتم، اختالل باید در فرد با روان
ا مسئله بهره ببرد تآموز باید از تجارب قبلی در ارتباط با حلدا ش

یک اشتباه را در حل مسائل شبیه آن تکرار  کند. شناخت و آراهی 
شده است فرد را در جهت عملکرد بهتر سوق آ چه قبالً کسب زا

آموزان در عملکرد فضایی و در دریافت دهد. هشتم، راه دا شمی
رو و ...  و ای بسیار ساده ما ند مفاهیمِ باال، پایین، زیرمسائل پایه

شو د. باید  قطۀ توجه و تمرکز آ ان ما ند و دچار سردررمی میدرمی
های مستقیم رفع  مود. الت یادریری و ارائه آموزشرا با رفع مشک

آموزان آموزش داده شود  هم، ارر راهبردهای فراشناختی به دا ش
د، دهی آشنا شو ریزی،  ظارت، بازبینی،  ظمیعنی آ ان با بر امه

تدریج این توا ایی در آ ان رشد  موده و در تیجه اضطراب ریاضی به
 توا د بهترینو بدین رو ه فرد می یابدآموزان کاهش میدر دا ش

بنابراین، اضطراب ریاضی که خود  ؛ملکرد خود را به  مایش بگذاردع
آموز در هنگام رویارویی با معلول وضعیتی روا ی است که دا ش

شود، با رفع مسائل دیگر رفع خواهد شد محتوای ریاضی مواجه می
ای همسائل پای آموز بایابد. بدین ترتیب، ارر دا شو یا کاهش می

درستی مسئله را بخوا د، اضطراب اجتماعی  داشته آشنا باشد، به
ی ریزباشد، راهبردهای فراشناختی را بدا د و در حل مسائل بر امه

 یابد و اوو خود بازبینی ا جام دهد، اضطراب ریاضی کاهش می کند
 ماید. چون حساب کردن  یکی از در آرامش با ریاضی برخورد می

 بینی اضطراب ریاضیرهایی بود که بیشترین سهم پیشمتغی
آموزان در فراریری و یادآوری حساب آموز را داشت، دا شدا ش

حل ها، زمان مناسب برای کشف کردن، خوا دن و تفسیر چارت
مسئله، مشکل داشته باشد، میزان مسئله، راهبردهای مناسب در حل

و تأثیر  امطلوب اضطراب او زیاد شده و در تیجه بر عملکرد ا
طراب ریاضی، رابطه مشکالت حساب کردن با اض رذارد.می

بنابراین برای کاهش اضطراب، باید  ؛ای مستقیم استرابطه
مشکالت حساب کردن که در باال ارائه شد، حل رردد. این مسئله 

علم رردد. مآموز برمیبه  حوۀ آموزش ریاضی و سبک یادریری دا ش
های مختلف و صورت مداوم روشیم و بهطور مستقبایست بهمی

آموز بیاموزد و در این راهبردهای مناسبِ حساب کردن را به دا ش
آموز رابطه از همساالن و تجربیات معلمان دیگر کمک بگیرد. دا ش

تدریج زمان خود  یز با تمرین و ممارست در جهت حل مسئله به
ید در این راه از دهی مناسب برای حل را به دست خواهد آورد. او با

تجربیات فردی خود و دوستا ش در جهت رفع مشکل بهره ببرد. 
ن بین که بعد از حساب کردن بیشترییکی دیگر از متغیرهای پیش

آموزان را برخوردار بود بینی اضطراب ریاضی دا شسهم پیش
 های اجتماعیباشد، فردی که در خوا دن  شا هشناخت اجتماعی می

د، به کنو احساسات دیگران را اشتباه تفسیر میدچار مشکل است 
های درک و فهم اجتماعی از دیگران لحاظ  داشتن مهارت

 ها وکند و بدین ترتیب، واکنشهای منفی دریافت میواکنش
شود و این های منفی موجب هیجا ات منفی در وی میپاسخ

هیجا ات خود موجب افزایش اضطراب در درسی ما ند ریاضی 
جتماعی کافی کسب رت اکه مهاآموزا ی بنابراین، دا ش ؛شودمی

شی زموآمحیط ی در ریردیان و بطه با همساالد رایجاا د در اکرده
امروزه هستند. رت ن مهاایاکه فاقد کنند تر از افرادی عمل میموفق

 ویژه دریافته است بهای در آموزشهای اجتماعی جایگاه ویژهمهارت
 ی که آموزاتوان در دا شر که تأثیر آن را میتمقاطع و سنین پایین

 ا د، دید. ها را یافتهاین مهارت

عدم کنترل جنسیتی و مقایسه دختران با پسران در مشکالت 
یادریری، حالت فراشناختی و رابطۀ آن با اضطراب ریاضی یکی از 

شود که های مهم این پژوهش بوده است. پیشنهاد میمحدودیت
روی مقاطع دیگر تحصیلی با کنترل جنسیت،  مشابه این پژوهش

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 

ر آن زان و تأثیآمواجتماعی، اقتصاد، شغل و تحصیالت والدین دا ش
بر روی مشکالت یادریری، حالت فراشناختی و اضطراب ریاضی 

 .موردمطالعه قرار ریرد
در این پژوهش عملکرد ریاضی دختران و پسران به عنوان یک رروه 

با توجه به اینکه عملکرد دو جنس در  مورد مطالعه قرار ررفت.
ه باضطراب ریاضی متفاوت است، عدم تفکیک دختران و پسران، 

 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 

ه را تا خود معلمان ببرای معلمان و دبیران ریاضی بررزار  مایند. زی
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 

 لیا سبک مطالعه  ادرست دارد شناسایی شود و زودتر به رفع  مشک
 آن اقدام شود. 

به پژوهشگران پیشنهاد می شود با توجه به عدم تفکیک جنسیت  
تأثیر جنسیت را بر  مشکالت یادریری و حالت در پژوهش حاضر، 

 اولطه آموزان مقطع متوسدانش یاضیبا اضطراب ر یو حالت فراشناخت یریادگیرابطه مشکالت  یبررس
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فراشناختی با اضطراب ریاضی دا ش آموزان دختر و پسر مقاطع 
 مختلف ، بررسی کرده و  تایج را مقایسه کنند.

 

 :منابع
را. ی، زهمایی، فرهاد؛ رجبی، سعید؛ رستم اوعلاهلل؛ خرآقاجا ی، سیف

آموزان خودکارآمدی با اضطراب ریاضی دا ش(. رابطه حرمت 5035ا
-6(: 26ا0 ؛5 مقطع دوم دبیرستان. مجله روا شناسی مدرسه، دورۀ

26. 
(. رابطه میان اضطراب ریاضی 5033ا احمدی، سعید؛ احمدی، مجید.

و سوم متوسطه. پژوهش در آموزان پایه دوم و سبک یادریری دا ش
 .18-51 (:2ا.8 ؛درسی ریزیبر امه

(. 5033پور، سوزان ؛ جعفری روشن، مرجان؛ آقازاده، راحله. اامامی
فراشناخت و اضطراب ریاضی با عملکرد  -رابطه راهبردهای شناختی

آموزان اول دبیرستان دخترا ه شهر تهران، مجله ریاضی دا ش
 .86-11 :55  ؛شناختیتحقیقات روان

(. 5033فر، الهه؛ علم الهدایی، حسن؛ عبدالهی، سید حسین. اامینی
ا آموزان بهای یادریری دا شرابطه بین اضطراب ریاضی و سبک

  ؛های آموزشیعملکرد حل مسائل کالمی حسابان. فصلنامه  وآوری
 .61-11(: 55ا52

(. مقایسه اضطراب 5085بشاورد، سیمین؛ فرضی رلفزا ی، مرجان. ا
آموزان حساب  ارسا و عادی مدارس ابتدایی شهر یاضی در دا شر

 .15-11(: 5ا2 ؛. پژوهش در حیطه کودکان استثناییتهران
(. 5033آموز، سعید؛ علم الهدایی ،سید حسن؛ رادمهر، فرزاد. ادا ش

های فردی در زمینۀ دقت، اضطراب و  گرش ریاضی بررسی تفاوت
ران. اولین همایش علمی و تأثیر آن بر عملکرد ریاضی فراری

 شهد.دا شگاه فردوسی م ؛ی علوم شناختی در تعلیم و تربیتهایافته
(.  قش تحصیلی 5088فر، محمد حسین؛ پاکدامن، شهال. اساالری
 .532-552 :(5ا0؛ مجله روا شناسی عملی آموزان دبیرستان.دا ش

(. روا شناسی و آموزش 5083پر د، اکرم. ا یکتا، محسن؛شکوهی
 چاپ دوم. ؛ا تشارات تیمورزاده: کان استثنایی. تهرانکود

عبدالملکی، لیال؛ صفاری  یا، مجید؛ زارع، حسین؛ امیرپور، برزو. 
سنجی مقیاس اضطراب دوبعدی های روان(. ویژری5032ا

اه ی دا شگآموزان دختر. مجله پژوهشتجدید ظر شدۀ بای بر دا ش
 .521 تا 522 (:0ا58؛ علوم پزشکی شهید بهشتی

(. رابطه بین اضطراب ریاضی،  گرش ریاضی 5030عسگری، پرویز. ا
 های فنی دا شگاه آزاد واحدباا گیزه پیشرفت در دا شجویان رشته

 دا شگاه آزاد اهواز. ؛آموزشی هایاهواز.پژوهش در  ظام

قاضی عسگر،  جمه؛ ملک پور، مختار؛ مولوی، حسین؛ امیری، شعله. 
سازی در مقابل استرس بر میزان (. تأثیر آموزش ایمن5088ا

آموزان دختر با  اتوا ی یادریری اضطراب و عملکرد ریاضی دا ش
 .023 تا 033:  5(3ا ؛کودکان استثنایی ریاضی. پژوهش در حیطه

(. رابطه ابعاد فراشناخت و اضطراب ریاضی در 5033قرقایی، یعقوب. ا
ناسی کارش  امهآموزان تیزهوش دبیرستا ی شهر شیراز. پایاندا ش

بیتی دا شکده علوم تر ؛ا شناسی و آموزش کودکان استثناییارشد رو
 و روا شناسی دا شگاه شیراز.

(. رابطه باورهای 5033مهر، حمیده. اکارشکی، حسین؛ پاک
خودکارآمدی، فراشناختی و تفکر ا تقادی با سالمت روان 

 .(0ا55؛ مجله پژوهش حکیم دا شجویان علوم پزشکی.

(. روا شناسی کودکان استثنایی بر اساس 5033ا .رنجی، مهدی
Dsm-5. 035 ؛چاپ اول؛ تهران:  شر ساواالن. 

(. بررسی میزان اثررذاری مشکالت یادریری بر 5033مباشر، طیبه. ا
آموزان دختر پایه اول دبیرستان اضطراب و  گرش ریاضی در دا ش

 .533-532 (:2ا5؛ یک مشهد. مجله روا شناسی بالینی  احیه

(. رابطه 5035مؤمنی، خدا مراد؛ یزدا بخش، کامران؛ فرامرزی، فرحناز. ا
های یادریری با اضطراب ریاضی های شناختی و سبکبین سبک

 آموزان دختر پایه اول دوره متوسطه دوم شهر کرما شاه.دا ش
 .53-26: 5 ؛سال اول؛ تخصصی آموزش پژوهی-فصلنامه علمی

(. رابطه فراشناخت و 5033غ. ا عمت طاوسی، محترم؛ تن ساز، فرو
درسی.  ریزیعملکرد در درس متون تخصصی. پژوهش در بر امه

 (.23و28اپیاپی (: 5،2ا2 ؛ 8سال 

 ای بر  ظریه یادریری.(. مقدمه2333هررنهان، بی آر؛السون، متیو اچ. ا
 ا تشارات ارسباران. ؛تهران(. 5032اکبر سیف. اترجمه علی

(. راهبردهای فراشناختی و 5035ایزدا ی ورز ه، محمدجواد. 
آموزان پایه اول خودکارآمدی ریاضی با اضطراب ریاضی دا ش

؛ سال اول ؛شناختیدبیرستان شهر تهران. مجله بر خط دا ش روان
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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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