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 درس عملکرد در ریاضی اضطراب و فراشناختی و شناختی راهبردهای بین رابطه بررسی

 آموزان دانش ریاضی

 سهیال نعمت پور

(sahel_ar86@yahoo.com) 

 چکیده

 دانش ریاضی درس عملکرد در ریاضی اضطراب و فراشناختی و شناختی راهبردهای بین رابطه بررسی هدف با حاضر پژوهش

 حجم. است 3131 سال در تهران شهر هشتم پایه دختر آموزان دانش تمامی شامل آماری جامعه. شد انجام متوسطه مقطع آموزان

 ها پرسشنامه اجرای که زمانی و هزینه گرفتن درنظر با نیز  و همبستگی تحقیق برای معمول نمونه حجم گرفتن نظر در با نمونه

 های مقیاس به و شدند انتخاب ای مرحله چند ای خوشه گیری نمونه روش به  افراد این که گردد تعیین  نفر، 072  داشت نیاز

 نمره همچنین. دادند پاسخ( 3133 شکرانی،)ریاضی اضطراب سنجش مقیاس  و( 3171 واحدی،)فراشناختی و شناختی راهبردهای

 نتایج. است شده گرفته نظر در آموزان دانش ریاضی عملکرد گیری اندازه برای شاخصی عنوان به ریاضیات درس سال پایان امتحان

 و ریاضی عملکرد و فراشناختی و شناختی راهبردهای بین مثبت و دار معنی رابطه که داد نشان پیرسون همبستگی از آمده بدست

 راهبردهای که داد نشان نیز رگرسیون تحلیل نتایج. دارد وجود ریاضی عملکرد و ریاضی اضطراب بین منفی و دار معنی رابطه

. کنند می بینی پیش را ریاضی عملکرد داری معنی طور به ( β = -31/2) ریاضی اضطراب و ( β = 33/2)  فراشناختی و شناختی

 ها آن ریاضی اضطراب و فراشناختی و شناختی راهبردهای به زیادی حد تا آموزان دانش ریاضی عملکرد که دهد می نشان یافته

 .دارد بستگی

 ریاضی عملکرد ریاضی، اضطراب فراشناختی، و شناختی راهبردهای: ها واژه کلید
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 مقدمه

 از را گوناگون جوامع پرورش و آموزش نظام در درسی های ریزی برنامه الینفک بخش امروزه علمی موضوع یک عنوان به ریاضیات

 دانش منطقی و ذهنی رشد برای ریاضیات فراوان کارکردهای دلیل به. دهد می تشکیل عالی آموزش سطح تا دبستانی پیش مقطع

 پیشرفت که چنان شود، می داده ریاضیات به ای ویژه اهمیت جهان سراسر آموزشی های نظام در دانش این بودن ای پایه و آموزان

 به ها نظام این اصلی های دغدغه از یکی آن در تحصیلی افت از جلوگیری و درس این در دانشجویان و آموزان دانش تحصیلی

 .(0223 ، پاجارز و  آشر)رود می شمار

 در موفقیت(. 0221 ، کوکاک و  بالوگ)است آموزشی های برنامه دهی نظم مرکز دبیرستان و راهنمایی ابتدایی، دوره در ریاضی

 روی بر تواند می ریاضی در موفقیت(. 0222 ، بیرنبام و  ناصر)دارد معناداری تاثیر افراد گیری تصمیم و انتخاب در ریاضی

 کنند می اظهار( 3333) لفینگول و  جاکسون(. 0220 ،  پنتریچ)بگذارد تاثیر افراد شغل و انگیزش آموزش، عملکرد، یادگیری،

 تا کودک مهد از آموزان دانش از درصد هفت تنها که است شده باعث آمریکا در مثال برای ریاضی نادرست آموزش متاسفانه

  .باشند داشته مثبت دیدگاه ریاضی مورد در دانشگاه

 کشور مختلف، های سال در تیمز المللی بین های آزمون نتایج اساس بر ، تیمز و  پرلز المللی بین مطالعات ملی مرکز گزارش به بنا

 آورده دست به تری پایین های نمره کننده شرکت کشورهای میانگین به نسبت ریاضیات پایه درس آموزشی وضعیت نظر از ایران

 کشور 61 از 0221 سال در و بوده 11 کشور، 13 از ،3333 سال در راهنمایی سوم پایه ریاضیات در ایران رتبه نمونه، برای. است

 این. است بوده  10 رتبه در مطالعه، این در کننده شرکت کشور 60 از 0233 سال در و 16 کشور 63 از 0227 سال در و 16

 بر که آن ویژه به کند، می گوشزد را آموزان دانش در ریاضی عملکرد سطح بردن باال و ریاضی آموزش بهسازی ضرورت مساله

 شود تبدیل فناوری و علمی های عرصه در منطقه برتر قدرت به 3626 سال در باید ایران کشور، ساله بیست انداز چشم سند اساس

 نظام در ها استعداد این شکوفایی موانع رفع و آموزان دانش های استعداد اکثری حد رشد امکان آوردن فراهم با جز هدف این و

 .شد نخواهد محقق کشور آموزشی

 ریاضیات در تحصیلی افت دچار دانشجویان و آموزان دانش از بسیاری ریاضی، آموزش ارتقای برای مختلف کشورهای تالش رغم به

 2 از بیش تحصیلی سال نیم هر در ریاضی درس در دانشجویان تحصیلی افت میزان( 0221)کب مک پژوهش اساس بر. هستند

 ، لوسی از نقل) بگذرانند را درس آن اند توانسته اند، کرده شرکت جبرانی های کالس در که کسانی از نیمی از کمتر و است درصد

 قرار تربیت و تعلیم متخصصان توجه مورد پیش از بیش اخیر دهه سه طی ریاضی، عملکرد بر موثر عوامل مطالعه رو این از(. 0227

 این باید چگونه و موثرند ریاضی درس تحصیلی عملکرد در عواملی چه که رسد می ذهن به پرسش این وصف، این با. است گرفته

 کرد مدیریت را عوامل
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 مشهور بندی طبقه اساس بر شوند می گرفته نظر در مختلف دروس آموزش برای که را هایی هدف تربیتی شناسی روان متخصصان

 ذهنی های توانایی به مربوط شناختی های هدف. کنند می تقسیم حرکتی-روانی و عاطفی شناختی، های هدف دسته سه به بلوم

 حیطه جایگاه میان این در که(3133 سیف، از نقل 3321)گردد می باز ها آن هیجانات و عواطف به عاطفی های هدف و است افراد

 .باشد می اهمیت حائز آموزان، دانش ریاضی عملکرد در عاطفی و شناختی

 سه در شناختی های فرایند. پذیرد می صورت تفکر و یادآوری یادگیری، ها آن کمک به که است هایی جریان و فرایندها شناخت،

 می شناختی راهبردهای یا ها استراتژی ها، فرایند این به. شود می تقسیم سازماندهی و گسترش یا بسط مرور، و تکرار دسته

 و کنند می کار یادگیری موضوعات روی مستقیما که شود می مربوط هایی روش به شناختی راهبردهای(. 3133 سیف،)گویند

 دست برای و شود می تفکر فرایند تقویت باعث شناختی فرایندهای. شود می اطالعات کسب و فهم تفسیر، افزایش به تمایل موجب

 با که شناختی راهبردهای(. 0223، ریچارد و  شلیفرد)است کننده کمک کردن، حفظ و مطلب درک مانند شناختی اهداف به یابی

 و پذیرفته مهم شناختی راهبردهای عنوان به ای گسترده شکل به اند شده ارائه سازماندهی و دهی بسط تمرین، راهبردهای عنوان

 سه شامل نیز فراشناخت دانش(. 0221 پنتریچ،)شود می اطالعات بازیابی فرایند و سازی ذخیره اطالعات، کدگذاری تسهیل باعث

 یادگیری راهبردهای به مربوط دانش و یادگیری موضوع یا تکلیف به مربوط دانش یادگیرنده، خود به مربوط دانش: است دانش نوع

 با رابطه در فرد یک دانش به فراشناخت: است کرده تعریف چنین را فراشناخت( 3371) فالول. ها آن از درست استفاده چگونگی و

 را فراشناخت توان می اگرچه. شود می اطالق است مربوط ها فرایند آن به که چیزی هر یا خویش های بازده و شناختی فرایندهای

 فعالیت که کند می بیان( 0222)  هاتانو و  شوارتز ، لین(. 0223 بنتلی،)کرد تعبیر «شخص خود تفکر درباره تفکر»  به سادگی به

 ضعف نقاط اصطالح به و شوند آگاه یادگیری در شان ضعف و قوت نقاط از تا یادگیرندگان برای است موثری عامل فراشناختی های

 با فراشناخت که است شده داده نشان تجربی صورت به. هستند شان یادگیری در موفقیت برای کلیدی ها آن و بپردازند خود

 ضروری آموزشی های موفقیت برای موارد این همه و دارد ارتباط گیری تصمیم و مشکل حل انتقادی، تفکر یادگیری، مطالعه،

 و است داده قرار تاکید مورد درسی برنامه در را آن اهمیت و فراشناخت که دارد وجود هایی پژوهش(. 0223 ریچارد، و شلیفر)است

 .(0223 ، مورتن ؛ 0227 ، آلنسو ؛0220 ، ویلیامز)اند دانسته الزم تحصیلی موفقیت برای را آن

 دانش به فراشناختی و شناختی راهبردهای آموزش راه از توانند می معلمان که کند می بیان( 3133 سیف، از نقل به ؛3332) گارنر

 راهبردهای به را فراشناختی راهبردهای چنانچه اند داده نشان محققان. باشند تری موفق یادگیرندگان تا کنند کمک خود آموزان

 تا شود می پذیر امکان بیشتر احتمال با داری معنی طور به  آموزان دانش تحصیلی عملکرد بهبود بینی پیش کنیم، اضافه شناختی

 در که آموزانی دانش دهد می نشان گرفته صورت های پژوهش(. 3333، بوتچر)کنیم استفاده شناختی راهبردهای از  تنها که این

 این از استفاده به که آموزانی دانش به نسبت کردند، می استفاده فراشناختی و شناختی راهبردهای از یادگیری برای تالش

 رابطه همین در(. 0223 ،  نی و  لوآ ، لیم ؛0226 همکاران، و  گرین)بودند بهتری تحصیلی عملکرد دارای ندارند، تمایلی راهبردها

 با را راهبردها این مثبت رابطه ها آن اکثریت که شده انجام فراشناختی و شناختی راهبردهای زمینه در گوناگونی های پژوهش

 .(0227 همکاران، و  ؛هوتوین0220 ، کارترایت ؛0223 ، هال)است رسیده اثبات به تحصیلی پیشرفت
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 ارتباطند، در هم با شناختی و عاطفی بعد افراد، ذهنی و اجتماعی های کنش در که اند رسیده باور این به پژوهشگران تازگی به

 عنصر هیچ که شود می دیده عاطفی های حالت نه» که است معتقد شناختی، شناسان روان آورترین نام از( 3333)پیاژه که چنان

 از نیز ریاضیات که است طبیعی اساس این بر. «باشند شناختی سره یک که شود می یافت رفتارهایی نه و باشد نداشته شناختی

 به معموال ریاضیات، در عاطفی و شناختی حیطه دو اهمیت وجود با. شود  می گرفته یاد تواما فراگیر، عاطفه و شناخت طریق

 یادگیری برای غالبا عادی افراد و آموزان دانش. شود می غفلت عاطفی حوزه از که حالی در شود، می ای ویژه توجه شناختی حیطه

 که حالی در کنند، می توجه شناختی غیر عوامل به کمتر و دانند می الزم را( شناختی عامل) خاصی ذهنی توانایی داشتن ریاضیات

 برای(. 0221 ، بارونا و  بلنکو ، ایگناکیو) است آن بر موثر هیجانی و عاطفی عوامل مطالعه نیازمند ریاضیات یادگیری بهتر تبیین

 به متغیرهایی رهگذر از تواند می ریاضیات در تحصیلی پیشرفت واریانس از نیمی از بیش که اند کرده ادعا ادواردر و سوئین نمونه

 و تحصیلی افت یابی ریشه در که است روشن اساس، این بر. شود تبیین عاطفی های متغیر ویژه به و( هوش)ذهنی توانایی جز

 عاطفی عوامل ترین مهم از. شود گرفته نظر در نیز آن بر موثر عاطفی عوامل شناختی، عوامل بر افزون باید ریاضی، عملکرد

 .(0221 همکاران، و  زن ؛3173 الهدایی، علم)است ریاضی اضطراب

 اضطراب(. 0227، بونستتر)انگیزد می بر آموزان دانش در را اضطراب بیشترین که است مهمی دروس از یکی عنوان به ریاضی

 سال در بار اولین ریاضی اضطراب. دهد می قرار تاثیر تحت را آموزان دانش تحصیلی عملکرد عاطفی عامل یک عنوان به ریاضی

 معرفی ریاضیات با رابطه در آموزان دانش نگرش دشواری توصیف برای جدید اصطالح یک عنوان به آیکن و درگر توسط 3372

 شناختی ارزیابی به منجر است، همراه تردید و انگاری کم خود با که ذهنی اشتغالی خود نوعی صورت به ریاضی اضطراب. شد

 را ریاضی اضطراب( 0221)فریدمن(. 3137 غالمی، از نقل به ، ساراسون)شود می تحصیلی عملکرد افت و حواس تمرکز عدم منفی،

 می مشکل دچار آینده در را ریاضیات یادگیری که داند می گذشته ناخوشایند تجارب دلیل به ریاضی به عاطفی واکنش یک

 و شکست از ترس پایین، نفس به اعتماد امتحان، اضطراب از ترکیبی عنوان به ریاضی اضطراب(. 0221 جانسون، از نقل به)کند

 بین در ریاضی اضطراب رابطه، همین در(. 0223 ، داوستون و  جین)شود می تعریف ریاضی یادگیری به نسبت منفی ذهنیت

 و آمریکایی آموزان دانش بین در ریاضی اضطراب شیوع پژوهشگران، های یافته اساس بر. است شایع بسیار آموزان دانش برخی

 می نشان تحقیقات(. 0223 ، کرک و  آشکرافت)است گرفته قررار تایید مورد بسیار ریاضی تحصیلی پیشرفت بر آن منفی تاثیر

 باعث تواند می نیز ریاضی عملکرد متقابال دهدو قرار تاثیر تحت را آموزان دانش ریاضی عملکرد تواند می ریاضی اضطراب که دهند

 .(3373 ، بتز ؛3333 ، دارک)شود می گرفتار باطل چرخه یک در فراگیر که شود می باعث امر این. شود فراگیران ریاضی اضطراب

 عاطفی و  هیجانی شناختی، های حیطه داشتن نظر در بدون آموزان دانش در ریاضی عملکرد بررسی شده، ذکر مطالب به توجه با

 ریاضی درس  عملکرد با ریاضی اضطراب و فراشناختی و شناختی راهبردهای رابطه بررسی به پژوهش این در لذا. بود نخواهد میسر

 :باشیم می زیر های پرسش به پاسخ دنبال به بنابراین. پرداخت خواهیم آموزان دانش
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 دارد؟ وجود آموزان دانش ریاضی عملکرد و فراشناختی-شناختی راهبردهای بین ای رابطه آیا

 دارد؟ وجود آموزان دانش ریاضی عملکرد و ریاضی اضطراب بین ای رابطه آیا

 کرد؟ بینی پیش ریاضی اضطراب و فراشناختی و شناختی راهبردهای روی از توان می را ریاضی درس عملکرد آیا

 پژوهش طرح

 .باشد می همبستگی نوع از توصیفی حاضر پژوهش روش

  گیری نمونه روش و نمونه جامعه،

 به مشغول 3131-36 تحصیلی سال در که است تهران شهر هشتم پایه دختر آموزان دانش تمامی شامل پژوهش این آماری جامعه

 از که صورت بدین. شدند انتخاب  ای مرحله چند ای خوشه گیری نمونه طریق از نمونه عنوان به نفر 072 تعداد. بودند تحصیل

 صورت به متوسطه اول دوره مدرسه 3 تعداد شده انتخاب مناطق از  سپس و انتخاب منطقه 6  تصادف به تهران شهر مناطق

 .شدند انتخاب پژوهش انجام برای تصادفی صورت به نفر 072 تعداد نهایتا. شد خواهد انتخاب تصادفی

 پژوهش ابزار

 و یادگیری شناختی نظریه اساس بر فراشناختی و شناختی راهبردهای پرسشنامه: فراشناختی و شناختی راهبردهای مقیاس

 در پرسشنامه این. شد ساخته مولفه 2 در 3171 سال در واحدی شهرام وسیله به ایشتاین، وین مایر، ریچارد فالول، جان مطالعاتی

 اساس بر و است سوال 12 پرسشنامه سواالت تعداد. شد داده تغییر مولفه 1 به مولفه 2 از موسویان میرعباس توسط 3131 سال

 شده تهیه( 2)نمره هرگز و( 3)نمره گاهی ،(0)نمره معموال ،(1)نمره همیشه گسترده های پاسخ با لیکرت ای درجه چند مقیاس

 گزارش 37/2 و 71/2 ترتیب به فراشناختی و شناختی پرسشنامه پایایی( 3131)مرعشی و جوانمرد هوشمندجا، پژوهش در. است

  .است مذکور پرسشنامه مطلوب پایایی بیانگر که است شده

 (MTA)  ریاضی امتحان اضطراب عامل دو دارای (MARS)  ریاضی اضطراب سنجش مقیاس: ریاضی اضطراب سنجش پرسشنامه

 چهار از یک هر برای مقیاس این گذاری نمره منظور به. دارد ماده 33 که باشد می (MNA) ریاضی ماهیت اضطراب و

 ترتیب بدین. است شده گرفته نظر در 1 ،0 ،3 ،2 مقادیر ترتیب به «موافقم کامال» و «موافقم» ،«مخالفم» ،«مخالفم کامال»گزینه،

  MARS مقیاس های نمره ی دامنه

 

 را تر پایین ریاضی اضطراب کمتر، ی نمره و باالتر را ریاضی اضطراب بیشتر، ی نمره که طوری به باشد 26 تا صفر از تواند می

 های نمره بین همبستگی ضریب که شد استفاده بازآزمایی روش از ریاضی اضطراب مقیاس پایایی سنجش برای. دهد می نشان

 همکاران و زاده کرم شهنی پژوهش در(. 3133 شکرانی،)باشد می خوبی حد در که آمد دست به 33/2 نوبت دو در ها آزمودنی

 مطلوب پایایی بیانگر و آمد دست به 31/2 که گردید محاسبه کرونباخ آلفای روش با ریاضی اضطراب پرسشنامه پایایی( 3133)

 .است مذکور پرسشنامه
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 دانش تحصیلی عملکرد گیری اندازه برای شاخصی عنوان به ریاضیات درس سال پایان امتحان نمره پژوهش این در: ریاضی عملکرد

 .است شده گرفته نظر در آموزان

  ها یافته

(  ریاضی عملکرد) تحقیق مالک متغیر با همراه ریاضی اضطراب و فراشناختی و شناختی راهبردهای متغیرهای توصیفی یافتههای

 .است شده آورده 3 جدول در

 پژوهش متغیرهای توصیفی های ویژگی. 3جدول

 آماری شاخص

 حداکثر حداقل استاندارد انحراف میانگین استاندارد خطای میانگین  متغیر

 33 17 67/32 11/2 70/17 فراشناختی-شناختی راهبردهای

 62 3 2/6 07/2 13/03 ریاضی اضطراب

 02 3 20/0 32/2 21/31 ریاضی عملکرد

 

 0 درجدول لذا است، متغیرها بین همبستگی یا کوواریانس -واریانس ماتریس مبنای بر رگرسیون تحلیل اساس که این به نظر

 .است شده گزارش پژوهش متغیرهای بین همبستگی ماتریس

 پژوهش متغیرهای همبستگی ماتریس. 0 جدول

 آماری شاخص

 2 6 1 0 3  مقیاس

     3 فراشناختی-شاختی-1

    3 *-32/2 ریاضی اضطراب-2

   3 *-33/2 *0/2 ریاضی عملکرد-3

*p<0.05        

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 با ریاضی اضطراب بین معنادار، مثبت رابطه ریاضی عملکرد ،با فراشناختی و شناختی راهبردهای بین دهد می نشان 0 جدول نتایج

 و منفی رابطه ریاضی اضطراب و فراشناختی و شناختی راهبردهای بین  همچنین. دارد وجود معنادار منفی رابطه ریاضی عملکرد

 .دارد وجود معناداری

 ایفا ریاضی عملکرد بینی پیش در موثری نقش تواند می پژوهش بین پیش متغیرهای از یک کدام که فرضیه این بررسی منظور به

 نرمال)چندگانه رگرسیون تحلیل اصلی های مفروضه برقراری تایید از پس.گردید استفاده چندگانه خطی رگرسیون روش از کند

  1 جدول در آن نتایج که گرفت قرار آزمون مورد مدل ،(خطاها استقالل و بین، پیش متغیرهای بین همخطی وجود عدم بودن،

 .است شده ارایه

 ریاضی عملکرد بر ریاضی اضطراب و فراشناختی و شناختی راهبردهای رگرسیون نتایج. 1جدول

  F R R2 مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع مدل 

R2adj 

 sig 

 223/2 21/2 21/2 01/2 73/3 2/23 0 23/337 رگرسیون 

      37/2 017 33/3236 باقیمانده 

       013 0/3733 کل 

 مدل بودن دار معنی از نشان و است شده 22/2 از کمتر آمده، بدست معناداری سطح شود می مشاهده 1 جدول در که گونه همان

 .دارد معنادار تاثیر مالک متغیر بر بین پیش متغیرهای از یکی حداقل یعنی باشد، می اطمینان درصد 32 سطح در رگرسیون

 پیش متعیرهای توسط مالک متغیر تغییرات از صد در چند که کند می مشخص شاخص این( چندگانه تعیین ضریب) R2شاخص

 مقدار  پژوهش این در. دارند را وابسته متغیر برازش توانایی درصد چند بین پیش متغیرهای دیگر عبارت به شوند می تبیین بین

R2 عملکرد بینی پیش توانایی درصد 1 ریاضی، اضطراب و فراشناختی و شناختی راهبردهای که معنا این به است شده 21/2 برابر 

 .باشد می بینی پیش خطای به مربوط باقیمانده درصد 36 و دارند را آموزان دانش ریاضی

 استفاده t آزمون از  دارند مدل در معنادار تاثیر متغیرها یا متغیر  کدام اینکه بررسی منظور به مدل کل بودن معنادار به توجه با

 .شود می

 رگرسیون معادله در شده وارد متغیرهای تی آماره و غیراستاندارد استاندارد، ضرایب -6جدول

  Sig آمارهt رگرسیون ضرایب بین پیش متغیر

 (نظر  مورد)  معناداری سطح آمده  بدست

    شده استاندارد نشده استاندارد 
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 22/2 223/2 3/33  21/32 ثابت مقدار

 22/2 221/2 20/1 33/2 26/2 فراشناختی-شناختی

 22/2 227/2 -71/0 -31/2 -23/2 ریاضی اضطراب

 

 میزان بر ،β = -31/2  با ریاضی اضطراب و β = 33/2 با  فراشناختی و شناختی راهبردهای متغیرهای دهد می نشان 6 جدول نتایج

 در متغیرهایی با باید را رگرسیون استاندارد معادله نهایت در. دارند معنادار تاثیر درصد 2 سطح در آموزان دانش ریاضی عملکرد

 معادله. شود می حذف رگرسیون معادله از ندارند مدل بر معنادار تاثیر که متغیرهایی و دارند مدل بر معناداری تاثیر که گرفت نظر

   :است زیر شکل به تحقیق این رگرسیون

Ŷ=0.04*X1 – 0.09*X2 +15.56 

 گیری نتیجه و بحث

 پرداخته آموزان دانش ریاضی درس عملکرد با ریاضی اضطراب و فراشناختی و شناختی راهبردهای رابطه بررسی به حاضر پژوهش

 .است

 رابطه آموزان دانش ریاضی عملکرد و فراشناختی و شناختی راهبردهای بین که داد نشان پژوهش نتایج شد مشاهده که همانگونه

 توام استفاده و فراشناختی و شناختی راهبردهای از آموزان دانش استفاده میزان هرچه دیگر عبارت به. دارد وجود دار معنی مثبت

 ولیامز ،(0222)بکمان نتایج با ها یافته این. باشد می باالتر نیز ریاضی درس در آموزان دانش عملکرد میزان است، تر باال ها آن

 موفقیت برای را فراشناختی و شناختی راهبردهای پژوهشگران این. است همسو( 0223)مورتون ،(0227) ووید و آلنسو ،(0220)

 مهارت بین معناداری و مثبت رابطه که دادند نشان( 3132)شریفی و پرویز یافته، این تایید در همچنین. اند دانستنه الزم تحصیلی

 فراشناختی و شناختی راهبردهای از استفاده تاثیر زمینه در مختلفی های پژوهش. دارد وجود تحصیلی پیشرفت و فراشناختی های

 مربوط عملکرد در کنند می استفاده یادگیری تکالیف با متناسب راهبردهای از که یادگیرندگانی دادند نشان عموما و گرفته صورت

 مولفه در بیشتری توانایی فرد هرچه گفت توان می ها یافته این تبیین در. یابند می پیدا دست بیشتری پیشرفت به  خود تکلیف

 مطالعه های شیوه لزوم صورت در و کند می استفاده موثرتری راهبردهای از باشد، داشته فراشناختی و شناختی های راهبرد های

 و شناختی راهبردهای از که آموزانی دانش دیگر، عبارت به. یابد می دست بهتری عملکرد به نتیجه در و دهد می تغییر را خود

 کردن دار معنی با موقع همان کنند می سعی مطالعه هنگام یا معلم تدریس هنگام در کنند، می استفاده بیشتری فراشناختی

 و بگیرند یاد را مطالب مناسب، یادگیری محیط ایجاد و فرایند این چگونگی کنترل و قبل اطالعات با منطقی ارتباط ایجاد اطالعات،

 .برند باال را خود تحصیلی عملکرد

 که شد مشخص پیرسون، همبستگی روش از استفاده با ریاضی درس عملکرد با ریاضی اضطراب رابطه تحلیل و تجزیه و بررسی در

 و کیامنش کبیری، ، نتایج با یافته این. دارد وجود معنادار منفی رابطه ریاضی درس عملکرد و ریاضی اضطراب بین

 که اند داده نشان بسیاری های پژوهش. باشد می همسو( 0231)همکاران و وکاویک و( 3130)همکاران و ترابی ،(3132)حجازی

 قابلیت نقصان و فکری ایست به ها آن ابتالی ضمن فراگیران، در آموزشی و شناختی جدی موانع ایجاد با نامعقول، ریاضی اضطراب
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 ریاضی عملکرد شدت به منفی، نگر ایجاد با و آورد می فراهم را ها آن در ریاضی خودباوری تضعیف موجبات استداللی، های

 طولی طور به را ریاضی پیشرفت و ریاضی اضطراب رابطه( 0226)ماوهو(. 3173 الهدایی، علم)دهد می قرار تاثیر تحت را فراگیران

 بعد سال ریاضی پیشرفت و قبل سال ریاضی اضطراب ها آن شده ارائه مدل در. کردند برسی دوازدهم تا هفتم پایه های کالس در

 ها یافته این تبیین در. دهد می قرار تاثیر تحت را بعد سال دو ریاضی اضطراب بعد، سال پیشرفت واسطه با و داشت مستقیم اثر

 در و ها آن در فراوان شناختی موانع ایجاد سبب به باشند، می دارا را ریاضی اضطراب از باالیی سطح که افرادی گفت توان می

 .دهند می نشان خود از را عملکرد از تری پایین سطح ریاضی، مسائل با شدن درگیر و فراگیری برای انگیزه کاهش نتیجه

 از ریاضی اضطراب و فراشناختی و شناختی راهبردهای متغیرهای روی از ریاضی عملکرد بینی پیش تحلیل و تجزیه و بررسی در

 ریاضی اضطراب و فراشناختی و شناختی راهبردهای متغیر دو هر داد نشان نتایج که شد استفاده گانه چند خطی رگرسیون روش

 این در را بیشتری سهم فراشناختی و شناختی راهبردهای بین این در که دارند داری معنی رابطه آموزان دانش ریاضی عملکرد با

 و زهار  و( 0236)عابدی و خیر اکبری، ،(3133)همکاران و کدیور های پژوهش نتایج با یافته این. هستند دارا بینی پیش

  .دارد همخوانی( 0236)کرامارسکی

 همچون متغیرهایی به بایست می پرورش و آموزش مسئوالن که نمود گیری نتیجه توان می آمده، بدست نتایج به توجه با

 و یادگیری راهبردهای آموزش لزوم لذا. باشند داشته بیشتری توجه ریاضی اضطراب نیز و فراشناختی و شناختی راهبردهای

 .رسد می نظر به ضروری امری ریاضی، درس در ها آن بهتر عملکرد برای آموزان دانش در اضطراب کاهش منظور به راهکارهایی
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 فارسی منابع

 و شهری آموزان دانش تحصیلی موفقیت میزان با فراشناختی و شناختی راهبردهای رابطه(. 3132)مسعود شریفی، و کورش پرویز،-

 .3-1 ،3 آموزش، راهبرهای. متوسطه مقطع روستایی

 فناوری پژوهشی علمی نشریه(. 3130)هیوا جانی، محمد و نسرم شایان،. معصومه خسروی،. علی محمد فر، محمدی. سعید ترابی،-

 .1 آموزش،

  .دوران: نشر. مطالعه و یادگیری های روش(. 3133)اکبر علی سیف،-

 نامه پایان. خوزستان متوسطه دوره آموزان دانش ریاضی اضطراب سنجش مقیاس اعتباریابی و ساخت(. 3133)مسعود شکرانی،-

 .تهران دانشگاه تربیتی، علوم و شناسی روان دانشکده ارشد، کارشناسی

 .322-333 ،3 تربیتی، علوم و شناسی روان. ریاضی اضطراب(. 3173)حسن سید الهدی، علم-

 سوم سال پسر آموزان دانش در امتحان اضطراب و یادگیری راهبردهای با هدفی گیری جهت رابطه بررسی(. 3137)شهاب غالمی،-

 .طباطبایی عالمه دانشگاه. تربیتی علوم و شناسی روان دانشکده. ارشد کارشناسی نامه پایان. غرب آباد اسالم شهرستان متوسطه

 نظریه به توجه با ریاضی پیشرفت در شخصی متغیرهای های نقش(. 3132)الهه حجازی، و علیرضا کیامنش،. مسعود کبیری،-

 .33-33 ،3. معاصر روانشناسی. اجتماعی-شناختی

 ریاضی عملکرد به مربوط مطالعات فراتحلیل(. 3133)محمود اسالمی، نگهبان و مهدی عربزاده،.. . ا ولی فرزاد،. پروین کدیور،-

 .72-36 ،0.تربیتی گیری اندازه. آموزان دانش

 با فراشناختی-اختیشن راهبردهای و خودکارآمدی رابطه بررسی(. 3131)منصور مرعشی، و علی جوانمرد،. منیجه هوشمندنیا،-

 .373-333 ،1 شماره آموزش، فناوری. عشایر متوسطه مقطع پسر آموزان دانش در تحصیلی پیشرفت
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