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 های شناختی و فراشناختی در بین دانش آموزانپیش بینی اضطراب ریاضی براساس مهارت

 ریاضی و تجربی شهر قم 

 مروارید بزرگ پوری 

 m_bozorgpouri@yahoo.com، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان
 

 چکیده:

آموزان همچنان در این درس دارای دانشآموزان رشته های تجربی و ریاضی، این علیرغم اهمیت درس ریاضیات برای دانش

پیش بینی اضطراب تواند ناشی از متغیرهای انگیزشی باشد، بر این اساس، هدف پژوهش حاضر باشند، که میضعف اساسی می

در بین دانش آموزان رشته های تجربی و  ریاضی دانش آموزان ریاضی و تجربی براساس متغیرهای شناختی و فراشناختی

ۀ نفر به عنوان نمونه پژوهشی از بین جامع 043بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد  .ریاضی بود

 اضطراب نفری دانش آموزان رشته های تجربی و ریاضی شهر قم انتخاب شدند و به پرسشنامه های، آزمون 0443آماری 

یافته های تحقیق نشان داد که، بین راهبردهای شناختی و  دند.پاسخ دا پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمیریاضی و 

وجود دارد، همچنین، راهبردهای فراشناختی قادر به  33/3ی منفی معنی داری در سطح فراشناختی با اضطراب امتحان رابطه

درصد از تغییرات اضطراب  31درصد از تغییرات اضطراب ریاضی و نیز مهارت های شناختی قادر به پیش بینی  44پیش بینی 

 ریاضی بودند. 

 شناختی، راهبردهای یادگیری. ، مهارت های شناختی، مهارت های فرااضطراب ریاضیکلمات کلیدی:  

 

 مقدمه

)لواسانی  فیزیک و تجربی بیشتر به چشم می خورد-آموزان رشته های ریاضیمهارت های ریاضی خصوصا در بین دانشه بنیاز 

در محاسبات  لطواقع آینده ی تحصیلی دانش آموزان این رشته ها به تس ، و در(5332؛ الی و همکاران، 3043و همکاران،

(؛ با این حال مروری بر نتایج تحقیقات کشورمان، نشان می دهد که افت درس 3043ریاضی بستگی دارد )احمدی و احمدی، 

شد. دانش آموزان علوم انسانی چشم گیر می  ةریاضی در بین دانش آموزان رشته های تجربی و ریاضی به همان انداز

آموزان در ترین علل عملکرد پایین دانشلفی در افت ریاضی نقش دارند، یکی از عمدهاند که عوامل مختپژوهشگران نشان داده

ها با اضطراب ریاضی احساس تنش و اضطرابی است که در بسیاری از موقعیتاست.  3درس ریاضی مربوط به اضطراب ریاضی

( اضطراب 5334(. پری )5332ان، ؛ الی و همکار5335کند )بریتانی، دستکاری در اعداد و حل مسائل ریاضی مداخله می

هایی که با اعداد و ارقام سر و کار دارند و در های کمّی، شامل موقعیتریاضی را عدم توانایی شخص برای کنار آمدن با موقعیت

 شرایط کلی با ریاضیات تعریف کرده است. 

فراشناختی گسترش دادند که های در راستای گسترش مفهوم فراشناخت، صاحب نظران آن را به عنوان استراتژی

 از استفاده باورند، این بر تربیتی شناسان روان همچنین، (.5333وولوفوک، نقش اصلی را در حافظه و یادگیری دارد )

 بگیرند یاد بهتر و بیشتر که کرد خواهد کمک آموزان دانش به مطالعه، طول در درسی های کتاب در یادگیری راهبردهای

 اهمیت نظر این ازکاربردهای راهبردهای یادگیری،  دهند می نشان شده انجام هایپژوهش؛ (5334)برچولد، نیکولز و رنکل، 

 و دهد انجام اطالعات این روی نیز را دستکاری عملشود، حافظه فعال نیز ی موجب م اطالعات، کردن ذخیره عین در که دارد

، در این راستا تحقیقات بسیاری وجود دارد که از نقش (5334شد )چن،  خواهد دانش و پیچیده های مهارت ایجاد موجب این

؛ زارع و 5335اولریک و همکاران، کنند )های شناختی و فراشناختی در یادگیری بهتر مفاهیم درسی حمایت میمهارت

                                                           
1 Math Anxiety 
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 بمشاهده می شود، این است که غالبا این حال، نکته ای که در این تحقیقات ، (3011؛ صفری و مرزوقی، 3043همکاران، 

این تحقیقات به بررسی تاثیر مهارت های فراشناختی و شناختی بر یادگیری و یا به عبارتی در بهبود مهارت های شناختی، 

مثل، موفقیت تحصیلی پرداخته اند و هنوز تاثیر و رابطه ی بین مهارت های فراشناختی و شناختی بر روی متغیرهای انگیزشی 

بوده و نیازمند مطالعات بیشتری می باشد؛ در این راستا، از آنجایی که اضطراب ریاضی یک متغیر انگیزشی می باشد، مبهم 

تحقیق حاضر در نظر دارد به این سوال پاسخ دهد، که آیا بین مهارت های فراشناختی و شناختی با متغیرهایی انگیزشی چون، 

ر تحقیقات گذشته، به بررسی روابط بین راهبردهای شناختی و فراشناختی در از سوی دیگاضطراب ریاضی رابطه وجود دارد؟ 

این  ،بین دانش آموزان رشته های تجربی و ریاضی به صورت جداگانه نپرداخته اند، از این جهت نیز، تحقیق حاضر در نظر دارد

توانند، میزان اضطراب ریاضی را در بین  متغیرهای فراشناختی و فراشناختی تا حد می سوال را نیز مورد بررسی قرار دهد که،

 پیش بینی کنند؟  رشته های ریاضی و تجربی دانش آموزان 
 

 روش شناسی

روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات مبتنی بر همبستگی می باشد، جامعه ی آماری پژوهش حاضر 

سوم دبیرستان شهر قم تشکیل می دادند، که تعداد کل آنها بر اساس  های ریاضی و تجربیپسر رشته را کلیه دانش آموزان

فی ساده و بر اساس جدول دکه با روش نمونه گیری تصانفر بود،  0443آمار دریافتی از نمایندگی آموزش و پرورش استان قم، 

حذف پرسشنامه های ناقص، در نفر از آنها به عنوان نمونه ی پژوهشی انتخاب شدند، که بعد از  013جرسی و مورگان تعداد 

 پرسشنامه مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.  043نهایت تعداد 

 

 ریاضی اضطراب آزمونابزار مورد استفاده: 

، نقل از بای و 3441 بتز،) MAS مقیاس های محدودیت رفع جهت و( 5334) همکاران و بای توسط ایگویه 34 مقیاس این

، نقل از بای و همکاران، 3411) واتسون منفی و مثبت یعاطفه نظریه مبنای بر آن نمودن بعدی دو و( 5334همکاران، 

 به مثبت احساس کمبود به مربوط هایگویه مقیاس گذارینمره برای. است شده تهیه لیکرت ارزشی پنج مقیاس در (5334

 .شوند می گذارینمره معکوس صورت به ریاضی

 

 پایاییروایی و 

بعد از بررسی روایی صوری پرسشنامه توسط سه نفر از اساتید متخصص، پایایی ابزار به صورت زیر مورد بررسی قرار گرفت، 

. نمودند گزارش14/3 موازی هایفرم همسانی روش طریق از و 43/3 آلفا روش طریق از را مقیاس کل پایایی همکاران، و بای

 قرار بررسی مورد 3043 سال در همکاران و لواسانی توسط ایرانی آموزاندانش در مقیاس این واگرای و همگرا سازه، روایی

در تحقیق حاضر برای بررسی پایایی این ابزار از آزمون آلفای کرونباخ استفاده  .است شده تایید آن روانسنجی کفایت و گرفته

 به دست آمد. 15/3شد که مقدار 

 

 گذارینمره

 گذاری نمره مخالفم بسیار ندارم، مخالفم، نظری موافقم، موافقم، بسیار صورت به لیکرت ایدرجه پنج طیف در این مقیاس

، 4، 2، 0، 3های شود ) گویهمی گذاری نمره وارونه صورت به ریاضی به مثبت کمبود احساس عامل به مربوط هایگویه شود،می

  .است ریاضی به منفی احساس عامل مربوط به ها گویه بقیه و (34، 35، 33

 

  پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
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عبارت در  44شده است. این پرسشنامه با  توسط پینتریچ و دی گروت ساخته  ،پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی )راهبردهای شناختی و فراشناختی( تنظیم شده است. خرده 

از  و سه وجهدرجه ای(  2اساس طیف لیکرت  )بر عبارت بوده 55مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل 

الزم به ذکر است در راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را می سنجد.  خودتنظیمی تحصیلی یعنی راهبردهای شناختی،

عبارت مقیاس را به صورت زیر به خود  30راهبردهای شناختی  تحقیق حاضر تنها از ابعاد شناختی و فراشناختی استفاده شد،

 اختصاص داده است:

؛ خالصه نویسی شامل عبارتهای 04؛ بسط شامل یادداشت برداری شامل عبارت  44،04،54تکرار و مرور شامل عبارتهای 

راهبردهای فراشناختی و  .00،05؛ و درک مطلب شامل عبارتهای 44،45،04،54،51؛ سازماندهی شامل عبارتهای  42،03

 عبارت مقیاس را به شرح زیر شامل می شود: 4مدیریت منابع 

؛ نظم دهی شامل تالش و پشتکار  40،43،02،51؛ نظارت و کنترل شامل عبارتهای  41،01برنامه ریزی شامل عبارتهای 

از ابعاد راهبردهای فراشناختی و ؛ الزم به ذکر است در پژوهش حاضر تنها 43٫؛ و فعالیت نظم دهی عبارت 01،03عبارات 

 شناختی استفاده شد. 

 

 امه راهبردهای یادگیری خودتنظیمیروایی و پایایی پرسشن

( در بررسی روایی آن سه عامل خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان و برای 3443) پینتریچ و دی گروت

را به  از راهبردهای شناختی و استفاده از راهبردهای فراشناختیمقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دو عامل استفاده 

دست آوردند و ضرایب پایایی خرده مقیاسهای خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان، استفاده از راهبردهای 

 دند. تعیین کر 44/3، 10/3، 42/3،  14/3،  14/3شناختی و فراشناختی را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 

 به بررسی شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش حاضر پرداخته شده است. 3در جدول 

 
 N= 340 : شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش حاضر3جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین متغیر

 -54/3 -34/3 05/4 23/03 04 53 اضطراب ریاضی

 -41/3 -34/3 51/1 33/52 01 34 یفراشناختراهبردهای 

 -30/3 -33/3 43/1 13/01 41 50 یشناختراهبردهای 

 

نتایج شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان می دهد، شاخص های میانگین و انحراف استاندارد  3جدول 

متغیرها نشانگر پراکندگی مناسب داده ها و شاخص های چولگی و کشیدگی حاکی از طبیعی بودن توزیع متغیر های پژوهش 

رای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها جهت انجام آزمون های اسمیرنف ب -نتایج آزمون کالموگروف 5می باشند. در جدول 

 پارامتری گزارش شده است.
 

 اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها -: نتایج آزمون کالموگروف5جدول 

 

 

 

معنی دار نمی باشد. با توجه به این  32/3اسمیرنف برای تمامی متغیرها در سطح  –کالموگروف  zآماره  5با توجه به جدول

 برای بررسی فرضیه های استفاده نمود.  و می توان از آزمون های پارامترییافته می توان گفت که توزیع متغیرها نرمال بوده 

 نتیجه z K-S  p اضطراب ریاضی

 نرمال 35/3 34/3 راهبردهای فراشناختی

 نرمال 34/3 32/3 راهبردهای شناختی
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 و فراشناختی با اضطراب ریاضی رابطه ی معنی داری وجود دارد.: بین مهارت های شناختی 3فرضیه 

مهارت های ماتریس همبستگی بین  0برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شد. در جدول 

 گزارش شده است.  شناختی و فراشناختی با میزان اضطراب ریاضی

 
 ناختی و فراشناختی با میزان اضطراب ریاضیمهارت های ش: ماتریس همبستگی بین 0جدول 
N 0 5 3 متغیر 

   3 راهبردهای شناختی 3

  3 40/3** راهبردهای فراشناختی 5

 3 -22/3** -04/3** اضطراب ریاضی 0
**p<0.01 

مهارت های شناختی و فراشناختی با اضطراب بر مبنای آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین  0تایج جدول ن

معنی دار می باشند، به این صورت که رابطه ی  33/3معنی داری وجود دارد و تمامی روابط در سطح  منفیریاضیات رابطه ی 

معنی دار می باشد، همچنین  33/3و در سطح  منفیو به صورت  04/3بین مهارت های شناختی با اضطراب ریاضی با ضریب 

بودن  منفیمعنی دار می باشد،  33/3و در سطح  22/3ه ی بین مهارت های فراشناختی با اضطراب ریاضی نیز با ضریب رابط

شان می دهد که با افزایش میزان مهارت های شناختی و فراشناختی، میزان اضطراب ریاضی دانش آموزان ها نهمبستگی

   حاضر مورد تائید واقع می شود.  ، بر این اساس فرضیه اول پژوهشکاهش می یابد و بر عکس

 : هر یک از متغیرهای مهارت های شناختی و فراشناختی قادر به پیش بینی اضطراب ریاضی می باشند.5فرضیه 

برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد که نتایج در ادامه گزارش شده است.  نتایج خالصه 

 نشان داده است. 2و نتایج آنوا در جدول  4دول مدل رگرسیون در ج

 
 مهارت های شناختی و فراشناختیاز روی  اضطراب ریاضی: مدل رگرسیون پیش بینی 4 جدول

Sig Df ΔF 2 خطای استانداردR R 

 24/3 00/3 22/0 21/3 004و5 333/3

 

 مهارت های شناختی و فراشناختیاضطراب ریاضی از روی : نتایج جدول تحلیل واریانس برای رگرسیون 2جدول 

 f میانگین مجذورات df مجموع مجذورات مدل
 

Sig 

 333/3 42/15 31/3343 5 33/5313 رگرسیون

   13/35 004 11/4523 باقیمانده

 

درصد از تغییرات  00به قادر به پیش بینی مهارت های شناختی و فراشناختی می دهد که متغیرهای نشان  4نتایج جدول 

نشان می دهد که  2در جدول  333/3با سطح معنی داری  =f 42/15( می باشد، همچنین اضطراب ریاضیمتغیر مالک )

مهارت های میزان پیش بینی از نظر آماری مطلوب و معنی دار می باشد، با این حال جهت بررسی تاثیر هر یک از متغیرهای 

گزارش  1متغیر مالک نتایج ضرایب بتا، آماره تی و سطح معنی داری هر کدام در جدول در پیش بینی  شناختی و فراشناختی

 شده است.
 اضطراب ریاضیدر پیش بینی مهارت های شناختی و فراشناختی : ضرایب بتا، تی و سطح معنی داری هر یک از متغیرهای 1جدول 

 T Sig خطای استاندارد B β متغیر

 a 24/45 - 33/3 44/01 333/3عدد ثابت 

 333/3 -55/0 30/3 -31/3 -33/3 راهبردهای شناختی
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 333/3 -13/4 30/3 -44/3 -04/3 راهبردهای فراشناختی

 

مربوط به متغیر های پیش بین را نشان می دهند که از بین آنها  Tضرایب تاثیر و آماره های  1یافته های مندرج در جدول 

با اطمینان می  333/3در سطح معنی داری  -44/3با ضریب  مهارت های فراشناختیو   -31/3با ضریب  مهارت های شناختی

با ضریب بتا و سطح معنی  مهارت های شناختیدر این یافته، ؛ را پیش بینی کنند اضطراب ریاضیتوانند تغیرات مربوط به 

می   (333/3P< ، 44/3- =βاری )نیز با ضریب بتا و سطح معنی د مهارت های فراشناختیو   (333/3P<،  31/3- =βداری )

را پیش بینی کند.  این بدین معنی است که با در دست داشتن  اضطراب ریاضی دانش آموزانمیزان  منفیتوانند به صورت 

 را پیش بینی کرد. مهارت های شناختی و فراشناختی می توان با اطمینان میزان پائین نمرات اضطراب ریاضی نمرات باالی 

 

 گیری بحث و نتیجه

ی بین مهارت های شناختی و فراشناختی با میزان اضطراب ریاضی در بین دانش آموزان ی حاضر بررسی رابطههدف مطالعه

رشته های تجربی و ریاضی بود، همچنین پژوهش حاضر در صدد تعیین میزان پیش بینی پذیری اضطراب امتحان ریاضی از 

یج آزمون فرضیه ها نشان داد که، بین مهارت های شناختی و فراشناختی با روی مهارت های شناختی و فراشناختی بود، نتا

میزان اضطراب ریاضی دانش آموزان رابطه ی منفی معنی داری وجود دارد و نیز متغیرهای مهارت های شناختی و فراشناختی 

ه یا مهارت های شناختی و ی بین راهبردهای مطالعتوان پیش بینی اضطراب ریاضی دانش آموزان را دارا هستند، رابطه

؛ الی و همکاران، 3043؛ زارع و همکاران، 3043احمدی و احمدی، فراشناختی با میزان اضطراب ریاضی در مطالعات بسیاری )

 ورد تائید قرار گرفته است، که نتایج تحقیق حاضر همسو با تحقیقات قبلی می باشد. ( م5332

فراشناختی با اضطراب ریاضی می توان به نقش واسطه ای پیشرفت  در تبیین رابطه ی بین مهارت های شناختی و

رابطه ی بین مهارت های شناختی و فراشناختی در قالب راهبردهای یادگیری با موفقیت و عملکرد تحصیلی اشاره کرد، 

روابط (، 5334، هونگیاونگوو و ؛ 3040، سادات رضا زاده و همکارانتحصیلی مورد تائید واقع شده است، برای نمونه تحقیقات )

 .را مورد تائید قرار داده اند

 

 منابع

(. رابطه میان اضطراب ریاضی و سبک های یادگیری دانش آموزان:  پژوهش در برنامه 3043احمدی، سعید؛ احمدی، مجید )

 .14-335، 03ریزی درسی، 

مسأله بر ناتوانی   آموزش فراشناختی حل (. اثر3043زارع، حسین؛ احمدی ازغندی، علی؛ نوفرستی، اعظم و حسینیانی، علی )

 .21-43(، 5) 5های یادگیری ریاضی. ناتوان یهای یادگیری، 

رابطه راهبردهای یادگیری و ارزش (، 3040سادات رضا زاده، شکوفه؛ زمانی، بی بی عشرت؛ عابدینی، یاسمن و ببری، حسن )

فصلنامه گام های توسعه در آموزش ، کی اصفهاندهی به تکلیف در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزش

 . 341-343(، 4) 54، پزشکی

(. مطالعه تجربی بررسی میزان تاثیر آموزش به شیوه فراشناختی برعملکرد تحصیلی 3011صفری، یحیی؛ مرزوقی، رحمت اله. )

پژوهشی دانشور رفتار، -علمیهای فراشناختی دانش آموزان در برنامه درسی علوم دوره راهنمایی. دو ماهنامه و آگاهی

 .42-24(، 04)31تربیت و اجتماع، 

و  ریاضی اضطراب بر مشارکتی یادگیری روش اثربخشی (. بررسی3043لواسانی، مسعود غالمعلی ؛حجازی، الهه؛ خندان، فرح. )

 . 041-433، 4روانشناسی، طلبی: مجلۀ کمک رفتار
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