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ﻫﺎدي ﺗﻘﻲ زاده
 داﻧﺸﮕﺎه، واﺣﺪ ﻛﺮﻣﺎن، ﮔﺮوه روان ﺷﻨﺎﺳﻲ،داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
.( اﻳﺮان )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل، ﻛﺮﻣﺎن،آزاد اﺳﻼﻣﻲ
 ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ...اﻣﺎن ا
 داﻧﺸـﮕﺎه آزاد، واﺣـﺪ ﻛﺮﻣـﺎن، ﮔﺮوه روان ﺷﻨﺎﺳـﻲ،اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
 اﻳﺮان، ﻛﺮﻣﺎن،اﺳﻼﻣﻲ
 ﻣﻨﻈﺮي ﺗﻮﻛﻠﻲ...ﺣﻤﺪ ا
 اﻳﺮان، ﻛﺮﻣﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻛﺮﻣﺎن،اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه روان ﺷﻨﺎﺳﻲ
زﻫﺮا زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻴﻤﻨﺪ
 اﻳﺮان، ﻛﺮﻣﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻛﺮﻣﺎن،اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه روان ﺷﻨﺎﺳﻲ

Abstract
Aim: The aim of this study was to evaluate the role of
cognitive functions "working memory capacity, math
attitude and mathematics anxiety" third grade high school
students, the second city of Mashhad on their academic
performance, based on Bloom's taxonomy is revised.
Method: This method is non-experimental study
(correlation), respectively. For this purpose, the sampling
method (area, school, class, students), 145 students were
selected. That the questionnaire "math anxiety",
"Mathematics Attitude Scale", "Children Active test set
(WMTB-C)» and «test math performance," responded the
performance of math based on the classification table
modified Bloom 5 math question topics functions, limits
and derivatives were designed. Results: The findings of
this study show that the impact of working memory, math
anxiety attitude and math academic performance of
students in different levels of knowledge and cognitive
processes are different. Conclusion:The results of this
research can progress in the performance of students in
solving mathematical problems, meaningful learning,
appropriate teaching beneficial.

ﭼﻜﻴﺪه
، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻔﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ »ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌـﺎل، از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ:ﻫﺪف
ﻧﮕﺮش رﻳﺎﺿﻲ و اﺿﻄﺮاب رﻳﺎﺿﻲ« ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﻠﻮم، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﺎن2
 ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻏﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸﻲ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ( ﺑﻮد: روش.ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
145 ( داﻧـﺶآﻣـﻮزان، ﻛـﻼس، ﻣـﺪارس،ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﻴـﺮي ﺧﻮﺷـﻪاي )ﻣﻨـﺎﻃﻖ
،« ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫـﺎي »ﻣﻘﻴـﺎس اﺿـﻄﺮاب رﻳﺎﺿـﻲ.داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﺴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
(« وWMTB-C)  »ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ آزﻣـﻮن ﻓﻌـﺎل ﻛﻮدﻛـﺎن،«»ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﺑﻪ رﻳﺎﺿﻲ
»آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﺎﺿﻲ« ﭘﺎﺳﺦ دادﻧـﺪ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد رﻳﺎﺿـﻲ ﺑـﺮ
 ﺣﺪ و،ﺳﺆال رﻳﺎﺿﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮاﺑﻊ5 اﺳﺎس ﺟﺪول ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﻠﻮم
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان: ﻳﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎ.ﻣﺸﺘﻖ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻧﮕﺮش و اﺿﻄﺮاب رﻳﺎﺿـﻲ ﺑﺮﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ رﻳﺎﺿـﻲ،اﺛﺮﮔﺬاري ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل
. ﻣﺘﻔــﺎوت ﻣـﻲﺑﺎﺷــﺪ،ﻓﺮاﮔﻴــﺮان در ﺳــﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠــﻒ داﻧــﺶ و ﻓﺮاﻳﻨــﺪﻫﺎي ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﻳﺎﻓﺘــﻪﻫــﺎي اﻳــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﻣـﻲﺗﻮاﻧــﺪ در زﻣﻴﻨــﻪ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﻜــﺮد:ﻧﺘﻴﺠــﻪﮔﻴــﺮي
 ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺳـﻮدﻣﻨﺪ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﻨﺎدار،داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻳﺎﺿﻲ
.ﺑﺎﺷﺪ
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مقدمه
درس ریاضی از جمله دروسی است که عملکرد مناسب در آن همواره برای دانشآم زو ان و والد نی آنها از اهمی ادروخرب ییالاب ت ر    
ب هدو و ه تس  .شاید ا نی اهمیت جنبهای تاریخی دارد ،چرا که ریاضیات به عنوان علمی پایه و م  روما رد لمعتس ر رد ،هرمزو و خیرات   
تمدن بشری مطرح ب هدو است .به هر حال اهمیت ا نی رشته علمی و در سطح آم زو شی ا نی درس و مسائل مربوط به یادگیری آن من رج
به شکلگیری تحقیقات عمدهای شده است که از جمله تحقی رطضا شقن هب طوبرم تاق ا یر ب ا تایضایر یریگدای رد یض          است

(ارنز .) 2012 ،2دردنیای امروز گید ر ،ریاضیات برای دانشآم زو ان ،به شکل یک اول تیو
روزانه آنها از حساب کردن در فروشگاه مدرسه گرفته تا پردا تخ

مهم هج انی درآمده اس یگدنز هک ارچ ،ت     
   

و هوج نقدی ،ب ات یژولونکت زا و هدرک ادیپراکورس تایضایر ا   

کاربرد آن در صنعت ،امور زندگی روزانه هر فرد را تحت تأثیر قرار دا هد است (مارکیس.) 2011 ،3

یک دس ــ ته از وع امل دیگر مؤثر بر پی ــش رفت تحصیلی ،وع امل و ویژگیهای فردی است که البته دوخ ا ییی ن وع امل م ممیتوانددد ،معلول
وع امل و زمینههای خانوادگی و مدرسهای باشد .این موض عو ی اس تــ

شها به آن ت جو ه ن ــش ده یا کمتر بدان پرداخته
که در اکثر پژوه 

ش ــ ده است .مرور مطالعات انجام ش ــ ده تأثیر متغیرهای فردی زیادی را بر پی ــش رفت تحصیلی ن د ناــش ا لماوع هلمج نآ زا .تسا هد     
انگیزش و یــ

هک تــسا یتخانــش    

     مممیتوا نن ن آنهااا را ا ترابع ززز اض بارط    ریاضییی (آیزن و ک

ناراکمه ) 007 2، ،،،،؛ ن شرگ

ریاضییی

(محمدزا هد )59 13 ،؛ حافظه فعال (داهلین ) 2013 ،دان تس .
از اجزاء مهم سبک انگیزشی ناسازگار که به عدم موفقیت فراگیران در درس ریاضی منجر میش دو فزونی اضطراب ریاضی و ن شرگ
منفی به ا نی درس است .از آنجا که اضطراب ریاضی ،نگرش به ریاضی و ظرفیت حافظه فعال از جمله ویژگیهای فردی تأثیرگذار بر
امر یادگیری میباشند ،ا نی امر ا جی اب میکند که مؤلفههای فردی مذکور را در امر آم شزو
و لذا شنا تخ

تبیینهای متفاوت به م وق لههای آم شزو

و یادگیری ریاضی مورد ت جو ه قرار دهیم
  

و یادگیری ،سنجش رفتار ریاضی و درپ ا نتخ  نارگشهوژپ ،اهنآ هب ر ار یضای   

بیشتر متقاعد وخ اهد کرد که هر فردی شی هو فهم دوخ را به کار میگیرد و فعاالنه دانش یوخ ش را میسا دز هر معلمی باید ش ار یطیار
فراهم آورد که فراگیران را قادر سا دز تا دانش م دوجو و تجربههای قبلیشان را بیازماید و در مراحل باالتر دانش دوخ را سازمان دهد
(علم الهدی.) 2011 ،

از جمله سا هز های روان شناسی مهم گید ر در حیطه پیشرفت درس ریاضی اضطراب ریاضی 4است (آر نی  .) 2012 ،5اضطراب ریاضیات

شآم زو ان با یک م ئس له ریاضی مواجه میشوند (وندیمو .) 2012 ،6آر نی (  ) 2012اضطراب ریاضی را عدم
هنگامی اتفاق می افتد که دان 
تهایی که ب ادعا ا د و  اکورس ماقرا ر د  ار رد و دن
توانایی شخص برای کنار آمدن با موقعیتهای کمی ،شامل موقعی 
ریاضیات تعر فی

رش ا اب یلک طی         

کر هد است .اضطراب به طور کلی و اضطراب ریاضی به طو هژیو ر    م ممیتوانددد می  یترپ ساوح ناز و راکفا موجه       

نامربوط را به ذهن افزایش دهد و با ا جی اد اختالل در ساختارهای ذهنی و فرآیندهای پردا شز

اط عال ات م جو ب تحر فی

ادراکات افراد

از پدیدهها و م وق لههای ریاضی ش دو ( .وندیمو .) 2012 ،ترس از ریاضیات به ا جی اد موانع هی ینهذ و یناج    م ممیانجامددد ک رد تفرشیپ ه   
ریاضیات را در آینده بسیار دشوار میسا دز  .بر طبق مطالعه وندیمو (  ) 2012احساساتی مانند ترس ،وح تش

و درماندگی هن براک ماگ ر   

روی یک م ئس له ریاضی عملکرد ریاضی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد .بر اساس مطالعه آرن زو  ) 2012 (7اضطراب ریاضی میتوانددد به
2-
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بررسی نقش عملکردهای شناختی بر عملکرد...

شآم زو ان را به درس
وسیله وع امل محیطی ا جی اد ش دو  ،از قبیل تجربه منفی پدر و مادر یا دوخ کارآمدی پایین معلم میتواند نگرش دان 

ریاضی تحت تأثیر قرار دهد .مطالعه پنا ) 2013 (8نشان میدهد که اضطراب ریاضی و نگرش منفی ن تبس

به ریاضی به ش درکلمع تد   

ریاضی دانشآم زو را تحت تأثیر قرار میدهد .مطالعات برندا) 2013 (9؛ حیدری ،بع دی و رستمی (  ) 2013نشان میدهد که رابطه معنی

شآم زو ان پایینتررر باشد
داری بین اضطراب ریاضی پایین و دانش فراشناختی و وج د دارد ،به بع ارت گید ر هر چه اضطراب ریاضی دان 

شآم زو ان با
آنها بهتر میتوانند از دانش فراشناختی دوخ استفا هد کنند .صالحی  ) 2009 (10نشان داد که افزایش اضطراب ریاضی در دان 

فراشنا تخ

منفی همراه است .مطالعه لگ و لوکر (  ) 2009با موضوع بررسی تأثیر فراشنا تخ

بر روی عملکرد ریاضی ،زمان واک و شن

اعتماد به نفس در انجام تکالیف ریاضی نشان میدهد دانشآم زو انی که دارای مهارتهای فراشناختی پایین ،اضطراب ریاضی و دقت
پایین عملکرد ریاضی هستند بیشتر نی افت تحصیلی را داشتند ن تبس

به دانشآم زو ان با مهارتهای فراشناختی ب جیاتن .الا   

مظفری و حسینی () 010 2؛ هورفار طالب )5 201 (11نشان میدهد که بین سبک آموزش

و ییادتبا

هوژپ شششها ای

نیب نینچمه و یضایر بارطضا

   

ویژگیهای شخصیت معلمان ریاضی و اضطراب ریاضی رابطه و دوج دارد .به ا نی صو ریثأت تحت تایضایر سرد رد درکلمع تر      
اضطراب ریاضی قرار میگیرد .همچنین اضطراب ریاضی با اطمینان ریاضی ارتباط نیرومندی ولی منفی دارد .زمانی ک شیپ لئاسم ه    
روی دانشآم زو پیچیدهتر میشو ددد  ،ا نی

 بارطضا ب  هدش رتشی و درکلمع        ضعععیفتررر در ریاض ،ی

محتم لللتررر م ممیگ در ددد (هورف و را

طالب .)5 201 ،ا نی پژوهشها معمو ًالًال چنین نتیجهگیری میکنند که اضطراب باعث تخر درف یتخانش درکلمع رد بی      م ممیشو ددد  .ا نی
تخریب به خصوص وقتی بیشتر است که تکالیف در حال اجرا پیچیده باشد یا تقاضاهایی در حیطه ت جو ه داشته باشد.

از جمله سا هز های روان شناسی مهم گید ر در حیطه پیشرفت درس ریاضی ،حافظه فعال 12است که ت جو ه بسیاری از پژوه هب ار نارگش   
دوخ جلب کر هد است (داهلین .) 2013 ،13حافظه فعال به عنوان یکی از سیستمهای حافظه ،اجا هز حفظ و دستکاری اط یارب ار تاعال   

یک دوره زمانی کوتاه به فرد میدهد (داهلین .) 2013 ،ویژگی ا نی مؤلفه ،بازبینی و رمزگزاری اط عال ات جدید و مرتبط میباشد (لی از
و همکاران .) 2009 ،14بدلی ) 1996 ( 15حافظه کاری را به چهار بخ  لماش هک ش م زکرم رید ییییی یییییی ،16ص حف ههه یرادید

ی( 17که
– فض یا ی ی

اط عال ات ید داری را ن هگ داری میکند) و مدار واج شناسی( 18که اط عال ات کالمی را دستکاری میکند) و انباره رویدادی (رابطه ب نی

حافظه کاری و حافظه بلند مدت را نشان میدهد) ت سق یم میکند( .بدلی .) 2012 ،یافتههای تحقیقی سونگ 19و همکاران) 2011 ( ،؛ (ل مو
و کونت .) 2013 ،20نشان میدهد که ظرفیت حافظه فعال با توانایی یادگیری و ح فلتخم لئاسم ل    

رابطههه معن د ی ا د یر ا دیئات رد .در   

یافتههای پژوهشی مبنی بر ارتباط بین حافظه فعال و عملکرد دانشآم زو ان در درس ریاضی نتایج تحقیقاتی سوان وس ن ،س یرگ و زیا زز ززز
() 010 2؛ (و تی

22

21

 ) 2011نشان میدهد که بین محاسبات ریاضی و می ر لاعف هظفاح زا هدافتسا ناز ا جو هطب ود .دراد نینچمه        وی تتت
8 - Pena
9- Brenda
10 - Salehi
11 -Hoorfar&Taleb
12 - Working memory
13 - Dahlin
14 -Liza
15 - Baddeley
16 - Centural executive
17 -Viso-spatial sketchpad
18 - Phonological Loop
19 - Song,He& Kong
20 - Lum& Cont
21 - Swanson&Jerman
22 - Witt
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(  ) 2011بیان میکند که حافظه فعال ید داری -فضایی به مثابه یک تخته سیاه ذهنی در تکالیف ریاضی عمل میکنددد و ب یا ه ن رت  ت بی    
شآم زو ان با حافظه فع بارطضا الاب لا    
رابطه نز ید کی با توانایی ریاضی دارد .نتایج تحقیقاتی علم الهدی (  ) 2009نشان میدهد که دان 
ریاضی پایینتری ن تبس
وظا فی

به دانشآم زو ان با حافظه فعال پایین از دوخ نشان دا هد اند .با ت جو ه به ا نی ام یکی تاعالطا شزادرپ هک ر

زا      

شها ای ح لئاسم ل   
شآم زو ان عادی در سنج 
حافظه فعال است سوان وس ن و ژرمن (  ) 2011نشان دادند که عملکرد شناختی دان 

شآموز ززان ب هب یریگدای تالکشم ا یر رد هژیو ا و تایض     
کالمی (سر تع  ،حافظه کالمی ،حافظه فعال ید داری-فضایی) بهتر از دانش ش
وخ اندن است.

نگرش 23از سا هز هایی است که با ت جو ه به زمینه مورد استفا هد آن تعار فی

متعددی از آن و دوج دارد .در ح هزو روان شناختی و تعلیم و

تربیت نگرش دربرگیرنده ابعاد شناختی ،ار شز  ،کنشی وعاطفی است .به طوری که بعد شناختی ب د ه ا سن ت  اهرواب ن و هناهاگآ دیاقع       
اشاره دار ؛د بعد ارزشی به مث تب
ن تبس

    

یا منفی ب دو ن تهج گیری عاطفی فرد مربوط میش دو و بعد عاطفی ب  هنیمز ر ه سحا و یناجی ا درف س

به موضوع اشاره دارد و بعد کنشی بر تهج گیری برای ا جی اد یک رفتار ویژه تأکید دارد (ربر و ربررر .) 2001 ،24در هم نی طبار ه   

زن و مارتینو ( 007 2؛ به ن لق از زکی )09 13 ،معتقدند که نگرش به درس ریاضی سا هز پیجیده ای است که شامل احساسات و باوره یا

شآم زو ان نشان
افراد ن تبس به درس ریاضی است .پیمتا و نانگچالرم ) 2009 (25در راستای تبیین وع امل مؤثر بر توانایی درک ریاضی دان 

دادند که نگرش باعث افزایش تمرکز حواس وتوانایی حل مسأله ریاضی میش دو  .نتایج پژوهشی پزم نیترام ید و ا ووووو  ) 2011 (26مع فر
شآم زو ان در درس ریاضی ،افزایش نگرش مث تب
آن است که موفقیت دان 

ب  هدش بجوم ار یضایر سرد ه و یوس زا 

رگید

بهب ود       

عملکرد در درس ریاضی را باعث میش دو  .مطالعات یز ادی پیرامون نگرش ب نیمه رد .تسا هتفرگ تروص یضایر سرد ه هطبار

      

بررسیهای پژوه گش رانی همچون موحد ،محم دو و اسماعیل (  ،) 2011خاتون و محم دو ( ) 010 2نشان دادند که نگرش مث سرد هب تب   
ریاضی ،دوخ کارآمدی و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی را م جو ب میش دو  .شهوژپ

موح  د ( (  ) 2011معرررف آن اس ریغتم ود هک ت    
  

نگرش به درس ریاضی و همچنین موفقیت ریاضی متأثر از محیط یادگیری کالس درس ب هدو اند .ب دوبه مح ریگدای طی ی ود شیازفا ،

شآم زو ان را م جو ب میش دو  .به استناد مطالعات انجام شده و در راستای
موضوع نگرش به درس ریاضی و همچنین موفقیت ریاضی دان 
اهداف پژوهش حاضر ،ا نی تحقیق به دنبال آن است که چ وگ نگی تأثیر متغیرهایی چون ظرفیت حافظه فعال دانشآموز ززان ،اض بارط
ریاضی و نگرش به ریاضی طبق ط قب ه بندی اصالح شده بل مو را در شش فرآیند شناختی و چهار سطح شناختی دانش مو رب در ر و یس
تجزیه و تحلیل قرار دهد.
رو ش
شآم زو ان سپ ر پایه هفتم متوسطه من قط ه تبادکان ش دهشم ره   
روش ا نی پژوهش از نوع هم سب تگی و جامعه آماری ا نی پژوهش کلیه دان 
در سال تحصیلی  59 13ب دو ند .شی هو اجرای پژوهش به گونهای ب دو که در مرحله اول ازبین نو د هیحان ،هناگ تفه یحا و مآ  و  شز و   
پرورش شهر م هش د به عنوان نمونه وخ شهای انتخاب شد و در مرحله دوم از بین دبیرستانهای دولتی شهر م هش د ،تعداد ومآ جنپ زش اگ ه   
سپ رانه به صورت تصادفی انتخاب شدند و در مرحله س مو در بین هر کدام از آم زو شگاهها تعداد  29آزم دو نی کالسها ای سو هتشر م   
ریاضی-فیزیک به صورت تصادفی انتخاب شدند.

23 -

Attitude
Reber
25Pimta & Nuangchalerm
 26Pezzia. & Di Martino

24 -
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ابزار

مجموعه آزمون فعال کودکان ( .)WMTB-Cا نی آزمون توسط س زو ان بیکرینگ و س زو ان گدرگول در سال  2001ب روظنم ه   

سنجش حافظه فعال افراد  5تا  15ساله بر اساس مدل سه مؤلفهای حافظه فعال بدلی و هیچ طراحی شده است .ا نی
هحفص

مختلف مؤلفههای سه گانه حافظه فعال شامل مجری مرکزی -حل و یسانش جاو هق

نومزآ    حیطههههاییی

دید ار یییی ییییی -فض رارق یسررب دروم ار ییا     

میدهد (پیکرینگ و کدرکول  2001؛ به ن لق از ارجمندنیا .) 1388 ،قابلیت اعتماد ا نی آزمون در دو موقعیت با فاصله دو هفتهای مو در
آزمون قرار گرفتند محاسبه شده و ضرایب قابل اعتماد در ا نی آزمون در دو موقعیت که با فاصله دو هفتهای مورد آزمون ق هتفرگ رار   
محاسبه شده و ضرایب قابل اعتماد با ا نی روش  0/ 45تا  0/ 83به دست آمده اس  ت ((ارجمن این د  .) 1388 ،،، ،،همچن نی و لوکردگ ،یولا
پیکرینگ (  ) 2006پایایی ا نی آزمون را با روش آزمون باز برای ک دو کان  4/5تا  11 /5سال  0/ 83گزارش نم دو ند.
شآم زو ان به ریاضی از پرس یضایر جنس شرگن همان ش      
آزمون نگرش به ریاضی :برای سنجش نگرش دان 

 36س یلاؤ رحماننی

(  ) 1381با ال وگ گیری از مقیاس نگرش به درس ریاضی (ایکن و راجرز ) 1961 ،استفا هد شد .برای تعی نی یافلآ شور ود زا نآ ییایاپ    
کرانباخ و تصنیف استفا هد شد که برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر  ./ 74و  ./ 79ب دو که بیانگر ضریپ پایایی قابل ق وب ل پرسش نامه یاد
شده است .روایی پرسشنامه نگرش سنج از طریق محاسبه ضریب هم سب تگی میان نمرات آزمو جنس شرگن همان شسرپ رداه یند

و     

نمرات آن در مقیاس نگرش سنج ایکن محاسبه و مقدار ضریب هم سب تگی آن  ./ 87به دست آمده است.
آزمون ریاضی :برای تعیین عملکرد ریاضی دانشآم زو ان در حیطههای مختلف شناختی و فراشناختی از ا نی آزمون ک رب لمتشم ه    
 120سؤال مربوط به مباحث تابع ،حد پیوستگی و مشتق است استفا هد شد .که هر پنج سؤال مربوط به یک سؤال از ط قب ه بندی اص حال
شده بل مو میباشد ،ا نی آزمون توسط علم الهدی ( ) 010 2تهیه و مورد استفا هد قرار گرفته اس تروص هب و هلحرم هس رد نومزآ .ت

     

گروهی برگزار گر ید د که هر مرحله شامل  40سؤال ب دو  ،مدت پاسخ گ یو ی به سؤاالت آزمون در هر مرحله  50دقی هتفرگ رظن رد هق    
شد.
آزمون اضطراب ریاضی :برای سنجش اضطراب ریاضی دانشآم زو اناز مقیاس درجه بندی اضطراب ریاضی موس مو به  MARSبر
شآموز ززان در ش طیار
اساس فهرست آزمونهای فرگاسین طراحی شده است ،سؤاالت آزمون مربوط ب یضایر بارطضا نازیم ه      دانش ش
مختلف و در رویارویی آنان با مسائل متفاوت ریاضی است .ا نی آزمون دارای  52سؤال جنپ

گزینهههای است ..بی یرتش ن نن امتی یا رد زا ن

آزمون  125و کمتر نی امتیاز  52میباشد .ضریب پایایی ا نی آزمون  ./ 906به دست آمده است.
یافتهها
در بیان یافتههای ا نی پژوهش در قسمت اول به یافتههای توصیفی مربوط به میانگین ،انحراف استاندارد و در قسمت دوم به یافتههههاییی
استنباطی یعنی آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته شده است.
جدول  :1شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

نما

کمتر نی

بیشتر نی

حافظه فعال

149

4/41

./ 912

4

2

اضطراب ریاضی

149

78 / 11

16 /41

71

93

120

7

نگرش به ریاضی

149

142 / 81

7/ 40

140

421

168

شآم زو ان دارای نمره چ رد راه
جدول شماره  1نشان میدهد که نمره آزمون حافظه فعال به طور متوسط  912 ±/41میباشد .اکثر دان 

آزمون ظرفیت حافظه فعال میباشند .کمتر نی و بیشتر نی نمره به ترتیب  2و  7اس زآ هرمن بسح رب تارمن عیزوت نینچمه .ت مون       
اضطراب ریاضی به طور متوسط  78 /±14/16 11میباشد .اکثر دانشآم زو ان در آزمون اضطراب ریاضی نم هر

 71ک بس

ک در هههانددد
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شآم زو ان در آزمون نگرش ریاض هرمن ی     140ک بس
کمتر نی و بیشتر نی نمره آزمون  93و  120است .اکثر دان 

ک در هههانددد .کمت یر ن و

بیشتر نی نمره ا نی آزمون به ترتیب برابر  421و  168میباشد.
جدول  :2ماتریس همبستگی ظرفیت حافظ فعال با سطوح مختلف دانش
دانش واقعی
دانش واقعی

دانش م وهف می

دانش اجرایی

ظرفیت حافظه فعال

دانش فراشناختی

1

دانش م وهف می

1

./2 71

دانش اجرایی

./ 493

./ 566

دانش فراشناختی

./ 547

./ 568

./ 540

1

ظرفیت حافظه فعال

./ 221

./881

./ 231

1
1

./ 130

جدول  2ضرایب هم سب تگی کلیه متغیرها را نشان میدهد .آزمون معنی داری ض بمه بیر ست یپ یگ ر رد نوس

یاطخ حطس        5در صد

نشان میدهد که بین نمره حافظه فعال و نمره آزمون ریاضی بع د د ا ینعم و میقتسم هطبار یعقاو شن دوجو یراد

      دارد  =r./ 221و

 =p./ 009بین نمره آزمون حافظه فعال و نمره آزمون ریاضی در بعد دانش م وهف می رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد =r./881

و  =p./ 027و دوج دارد .بین نمره آزمون ریاضی در حیطه دانش اجرایی با مؤلفه ظرفیت حافظه حافظ اب یرادانعم یگتسبمه لاعف ه

   

طخ ای کمتر از  5درصد و بادقت  0/ 007و دوج دارد (  .)=r./ 231بین نمره آزمون ریاضی در حیطه دانش فراشناختی با مؤل تیفرظ هف   

حافظه فعال رابطه معناداری و دوج دارد  =r./ 130و  .=p./ 129ال مز است که ذکر ش دو ا نی رابطه معنی دار نمیباشد.
جدول  :3ماتریس همبستگی ظرفیت حافظ فعال و فرآیندهای شناختی

یادآوری
فهمیدن
به کار بستن

یادآوری

فهمیدن

./085

1

کاربستن

آنالیز کردن

ار یز ابی کردن

1
./ 495

./ 530

1

آنالیز کردن

./ 378

./ 422

./ 354

ار یز ابی کردن

./ 315

./ 323

./ 299

./ 398

./ 37 2

./ 00 2

./ 30 2

./ 363

./ 296

./ 166

./ 112

./ 970

./ 60 2

./ 146

تولید کردن
ظرفیت حافظه فعال

تولید کردن

ظرفیت حافظه فعال

1
1
1
1

./ 178

مطابق با جدول  3بین نمره آزمون ظرفیت حافظه فعال و نمره آزمون ریاضی حیطه شناختی به یادآوردن راب سم هط ت و میق

یراد ینعم    

و دوج دارد  =r./ 166و  .=p/2 04همچنین بین نمره آزمون ظرفیت حافظه فعال و نمره آزمون ریاضی حی هطبار ندیمهف یتخانش هط     

مستقیم و معنی داری و دوج دارد =r./ 112 .و  =p./ 173بین نمره آزمون ظرفیت حافظه فعال و نمره آزمون ریاضی حیطه ش هب یتخان   

کاربستن رابطه مستقیم و معنی داری و دوج دارد  =r./ 097و  =p/5 23بین نمره آزمون ظرفی یضایر نومزآ هرمن و لاعف هظفاح ت       

حیطه شناختی آنالیز کردن رابطه مستقیم و معنی داری و دوج دارد =r./ 60 2 .و  .=p./ 001بین نمره آزمون ظرفیت حافظه فعال و نمره
آزمون ریاضی حیطه شناختی ار یز ابی کردن رابطه مستقیم و معنی داری وجو د د ا .در

 =r./ 079و  =./ 146ب نی تیفرظ نومزآ هرمن     

حافظه فعال و نمره آزمون ریاضی حیطه شناختی تولید رابطه مستقیم و معنی داری و دوج دارد =r./ 178 .و  =p./ 033به بع ارت رگید

شآم زو ان در حیطههای مختلف شناختی به طور معنی داری افزایش
با افزایش نمره آزمون ظرفیت حافظه فعال ،نمره آزمون ریاضی دان 

ییابد.
م 

جدول  :4ماتریس همبستگی اضطراب ریاضی با سطوح مختلف دانش
دانش واقعی
دانش واقعی

دانش م وهف می

دانش اجرایی

دانش فراشناختی

اضطراب ریاضی

1

دانش م وهف می

./2 71

دانش اجرایی

./ 493

1
./ 566

1

دانش فراشناختی

./ 547

./ 568

./ 540

اضطراب ریاضی

-./ 392

-./ 443

- ./ 1 2 4

1
- ./ 5 8 3

1

35

بررسی نقش عملکردهای شناختی بر عملکرد...

جدول  4ضرایب هم سب تگی کلیه متغیرها را با یکد گی ر نشان میدهد .هم سب تگی تمام متغیرها با اضطراب ریاضی از نوع منفی میباشددد.
به بیان گید ر با افزایش اضطراب ریاضی در فراگیران از توانایی عملکرد حل مسأله آنان کاسته م ممیشو ددد  .آزمو بیرض یراد ینعم ن    
هم سب تگی پیرسون در سطح طخ ای  5درصد نشان میدهد که بین نمره آزمون اضطراب ریاضی و نم ح یضایر نومزآ هر ی شناد هط      
واقعی رابطه معکوس و معنی داری  =r-./ 392و  ،<p./ 001بین نمره آزمون اضطراب ریاض شناد هطیح یضایر نومزآ هرمن و ی      

م وهف می رابطه معکوس و معنی داری  =r-./ 443و  ،<p./ 001بین نمره آزمون اضطراب ریاضی و نمره آزمو شناد هطیح یضایر ن     

اجرایی رابطه معکوس و معنی داری  =r-./124و  ،<p./ 001بین نمره آزمون اضطراب ریاضی و نم ح یضایر نومزآ هر ی شناد هط      

فراشناختی رابطه معکوس و معنی داری  =r-./583و  <p./ 001و دوج دارد.

جدول  :5ماتریس همبستگی ظرفیت اضطراب ریاضی با سطوح مختلف فرآیندهای شناختی
یادآوری

فهمیدن

یادآوری

1

فهمیدن

./ 0 8 5

1

کاربستن

آنالیز کردن

به کار بستن

./ 495

./ 530

آنالیز کردن

./ 378

./ 422

./ 354

ار یز ابی کردن

./ 315

./ 323

./ 299

./ 398

./ 37 2

./ 00 2

./ 30 2

./ 363

تولید کردن

ار یز ابی کردن

اضطراب ریاضی

تولید کردن

1
1
1
1

./ 296

مطابق با جدول  5آزمون معنی داری ضریب هم سب تگی پیرسون در سطح طخ ای  5درصد نشان میدهد که بین نمره آزمون اض بارط
ریاضی و نمره آزمون ریاضی حیطه شناختی به یاد آوردن رابطه معکوس و معنی داری و دوج دارد  =r-./ 361و  <p./ 001ب نی هرمن   
آزمون اض و یضایر بارط

یر نومزآ هرمن اااا اااااض طیح ی ه دوجو یراد ینعم و سوکعم هطبار ندیمهف یتخانش    

      دارد  =r-./ 609و

 <p./ 001بین نمره آزمون اضطراب ریاضی و نمره آزمون ریاضی حیطه شناختی به کار بستن رابطه معکوس و معنی داری و دوج دارد

 =r-./ 310و  <p./ 001بین نمره آزمون اضطراب ریاضی و نمره آزمون ریاضی حیطه شناختی به آنالیز کردن رابطه معکو ینعم و س   

داری و دوج دارد  =r-./ 362و  <p./ 001بین نمره آزمون اضطراب ریاضی و نمره آزمون ریاضی حی ندرک یبایزرا هب یتخانش هط      
رابطه معکوس و معنی داری و دوج دارد  =r-./ 276و  <p./ 001ب نی  بارطضا نومزآ هرمن ر هرمن و یضای نومزآ هطیح یضایر    
شناختی تولید کردن رابطه معکوس و معنی داری و دوج دارد  =r-./5 23و  <p./ 001ا نی ضریب هم سب تگی من و تسا یف

     

نآ رگنایب   

است که با افزایش اضطراب ریاضی در فراگیران ،نمره ریاضی آنان در حیطههای شناختی کاهش مییابد.
جدول  :6ماتریس همبستگی نگرش به ریاضی با سطوح مختلف دانش
دانش واقعی
دانش واقعی

دانش م وهف می

دانش اجرایی

دانش فراشناختی

نگرش ریاضی

1

دانش م وهف می

./2 71

دانش اجرایی

./ 493

./ 566

1

دانش فراشناختی

./ 547

./ 568

./ 540

نگرش به ریاضی

./ 243

./ 328

./ 27 2

1
1
./ 173

1

جدول :.ضرایب هم سب تگی کلیه متغیرها را با یکد گی ر نشان میدهد .هم سب تگی تمام متغیرها با نگرش ریاضی از نوع مث تب
از میان متغیرهای س وط ح مختلف دانش ،دانش م وهف می بانگرش به ریاضی هم سب تگی باالتری دارد .ا نی

ب هدو است و

بمه ست  تبثم یگ و رد  حطس     

 ./ 0001معنادار اس ؛ت در حالی که دانش فراشناختی هم سب تگی کمتری با نگرش ریاضی دارد .از میان متغیرهای س وط ح مختلف ،سطح
یادآوری با نگرش به ریاضی هم سب تگی باالتری دارد .ا نی هم سب تگی مث تب

ب هدو اس حطس رد و ت   

 ./2 00معن دا ا هک یلاح رد .تسا ر
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آنالیز کردن هم سب تگی کمتری با نگرش به ریاضی دارد .بنابرا نی فرضیه تفاوت میزان ن رگ ششش ب رب یضایر ه     عملک هلأسم لح در    
یشود.
فراگیران در شش بعد شناختی رد م 

جدول  :6ماتریس همبستگی نگرش به ریاضی با فرآیندهای مختلف شناختی
یادآوری

یادآوری
فهمیدن
به کار بستن

فهمیدن

کاربستن

آنالیز کردن

ار یز ابی کردن

1
./ 0 8 5

1

./ 495

./ 530

1

آنالیز کردن

./ 378

./ 422

./ 354

ار یز ابی کردن

./ 315

./ 323

./ 299

./ 398

./ 37 2

./ 00 2

./ 30 2

./ 363

./ 296

./ 259

./ 214

./ 226

./ 130

./ 5 8 1

تولید کردن
نگرش ریاضی

تولید کردن

نگرش ریاضی

1
1
1
./ 4 8 1

1

نومزآ هرمن     

آزمون معنی داری ضریب هم سب تگی پیرسون در سطح طخ ای  5در صد نشان میدهد که بین نمره ن رگ ششش ب و یضایر ه

ریاضی بعد یادآوری رابطه مستقیم و معنی داری و دوج دارد  =r./ 259و  .=p./2 00بین نمره نگرش به ریاضی و نمره آزمون ریاضی

بعد فهمیدن رابطه مستقیم و معنی داری و دوج دارد =r./ 214 .و  =p./ 010بین نمره نگرش به ریاض هطیح یضایر نومزآ هرمن و ی      
شناختی به کاربستن رابطه مستقیم و معنی داری و دوج دارد =r./ 226 .و  =p./ 007بین نمره نگرش به ریاضی و نم یضایر نومزآ هر    

حیطه شناختی آنالیز کردن رابطه مستقیم و معنی داری و دوج دارد =r./ 259 .و  .=p./2 00بین نمره نگرش به ریاض نومزآ هرمن و ی    
ریاضی حیطه شناختی ار یز ابی کردن رابطه مستقیم و معنی داری و دوج دارد =r./581 .و  =p./ 030بین نمره نگرش به ریاضی و نم هر

آزمون ریاضی حیطه شناختی تولید کردن رابطه مستقیم و معنی داری و دوج دارد =p./ 031 =r./481 .به بع ارت گید ر با افزایش نمره

شآم زو ان در حیطههای مختلف شناختی به طور معنی داری افزایش مییابد.
نگرش به ریاضی ،نمره آزمون ریاضی دان 
بحث و نتیجهگیری

تحلیل دا هد های پژوهش بیانگر آن است که تأثیر ظرفیت حافظه فعال بر عملکرد ریاض ندرک زیلانآ یتخانش دنیآرف رد ناریگارف ی
ن تبس

     
  

به سایر فرآیندهای شناختی بهتر است .به بع ارت گید ر هر چه ظرفیت حافظه فعال فراگی زا دشاب رتشیب نار رد یرتهب درکلمع   

آنالیز کردن مسائل در درس ریاضی بر وخ ردار وخ اهند ب دو  .نتایج پژوهش همچنین نشان داد که تأثیر حافظه فعال بر عملک یضایر در   
فراگیران در س وط ح مختلف دانش متفاوت است در واقع مشخص شد که در سطح دانش اجرایی ،تأثیر حافظه فعال بر عملکرد ریاضی
شآموز ززان ب فاح تیفرظ ا ظظ ظ ظظظظه فع تبسن یرتهب یلیصحت درکلمع زا الاب لا هب    
فراگیران محکمتر است .ا نی بدان معنا است که دانش ش

   

دانشآم زو ان با حافظه فعال پایینتررر در ح ر ییارجا لئاسم ل ی یضا ا و لاب .دنتسه رادروخرب ت یرب زنکسا ففففففففففففففففففف (  ) 2001ن د ناش ا دند   
دانشآم زو انی که ریاضیات آنها ضعیف است در دانش اجرایی از جمله حفظ اط عال ات در حافظه فعال دچار مشکالت یز ادی هستند.
به نظر میرسد تفاوت عملکرد ریاضی افراد در س وط ح مختلف دان هظفاح تیفرظ هلمج زا یفلتخم لماوع زا رثأتم ش

دارفا لاعف          

یباشد .یز را نتایج تحقیقاتی آدامز و هیچ به ن لق از علم الهدی (  ) 2011نشان دهنده آن است که عملکرد ریاضی ،منابع مختلف حافظه
م 
فعال را به کار میگیرد .از ا نی رو پیشبینی میش دو که مهارتهای گوناگون ریاضی مطالبات مختلفی برای حافظه فعال داش زا .دشاب هت   
شها ای ت نآ هدنهد لیکش   
طرفی چون دانشآم زو در حل مسائل ریاضی در سطح فرآیند آنالیز کردن باید بتواند یک مطلب را به بخ 
یتری است.
تجزیه کند و چ وگ نگی ارتباط بین اجزای مطالب را تشخیص دهد نیازمند حافظه فعال قو 
به الع وه مشخص شد که بین ظرفیت حافظه فعال و عملکرد ریاضی فراگیران در س د حط ا راد ینعم هطبار یتخانشارف شن ی دوجو
ندارد .ا نی نتایج حاکی از آن است که استراتژیهای فراشناختی از سوی معلمان و اساتید در مدارس آم شزو

     

ک د یفا ا هد نم ممیشو ددد و
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لزوم پرداختن به ا نی موضوع کام ًالًال احساس میش دو  .مطالب تدریس شده در کالسهای ریاضی نباید فقط در فرآیندهای ش اب یتخان   
پیچیدگی کم و س وط ح اولیه دانش ارائه شوند .مطالعات متعدد نشان دا هد است ک جیا ه اد    توانا اییهاییی فراش هلئسم لح یتخان یارب     
یادگیری ریاضی ال مز و ملزوم یکد گی رند .در واقع فراشنا تخ  ،به یکی از اصلیتر نی مسائل در مورد تدریس حل مسأله پاسخ میدهددد
که انسانها در موقع حل م ئس له چه میکنند.
تحلیل دا هد های پژوهش نشانگر آن است که مؤلفه اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاضی فراگیران در حیطه فرآیندهای شناختی فهمیدن
شآم زو ی که اضطراب ریاض رد دراد یرتالاب ی   
در مقا سی ه با سایر س وط ح شناختی به طور معکوسی تأثیر گذار است .به بیان گید ر دان 
فهم مسائل ریاضی ن تبس

فتر عمل میکند .ا نی در حالی است که اثر اضطراب ریاضی ب درکلمع ر   
به سایر فرآیندهای شناختی ،ضعی 

ریاضی در حیطه تولید کردن به مراتب کمتر است .همچنین نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر نشان داد که مؤلفه اضطراب ریاضی
بر عملکرد ریاضی فراگیران در تمام س وط ح دانش به ویژه دانش م وهف می ،به طور معکوسی تأثیر گذار است .نت ژپ جیا و ینچمه شه ن   
شآموز ززان ب یضایر بارطضا ا    
شآم زو ان را پی یوگش ی کن عقاو رد .د    دانش ش
نشان داد که اضطراب ریاضی میتواند عملکرد ریاضی دان 
پایین ،عملکرد تحصیلی بهتری در حل مسائل کالسی ریاضی ن تبس
باال م جو ب کاهش تمرکز و در نتیجه ا تسی

شآم زو ان با اضطراب ریاضی باال دارن یضایر بارطضا .د    
به دان 

شآم زو ان در فهم مطالب ریاضی دچار مشکل وخ اهند
شآم زو ان میش دو  .و دان 
فکری دان 

شد ،به خصوص در مسائل مرتبط با حیطه شناختی فهمیدن و حیطههای مرتبط به م موهف دچار ضعف بیشتری وخ اهند شد.
تحلیل دا هد های پژوهش نشانگر آن است که تأثیر نگرش به ریاضی فراگیران ب یتخانش فلتخم حوطس رد نانآ یضایر درکلمع ر        
متفاوت است .در ا نی پژوهش مشخص شد که تأثیر نگرش به ریاضی بر عملکرد ریاضی فراگیران در فرآیندهای شناختی به یادآوردن
ن تبس

شآموز ززان بی درکلمع زا دشاب رتش    
به سایر فرآیندهای شناختی بیشتر است ،به بع ارت گید ر هر چه میزان نگرش به ریاضی دانش ش

بهتری در حل مسائل ریاضی در حیطه شناختی به یادآوردن بر وخ ردار وخ اهند ب دو  .از گید ر یافتههای ا نی پژوهش آن اس ریثأت هک ت    
نگرش به ریاضی فراگیران بر عملکرد ریاضی آنان در س وط ح مختلف دانش مت دش صخشم عقاو رد .تسا تواف
نگرش به ریاضی مث تب

از عملکرد بهتری ن تبس

شآموز ززان با
    دانش ش

شآم زو ان با نگرش ریاضی پایینتر در حل مسائل ریاضی حیطه دان یموهفم ش   
به دان 

بر وخ ردارند .همچنین بین نگرش به ریاضی و دانش فراشناختی هم سب تگی کمتری ید ده میش دو  .ا نی یافتهها با نتایج حاصل از شهوژپ

اک نیو  ) 010 2(27مطاب تق

دارد .یک دلیل برای ا نی یافته شاید ا نی باشد که چون نگرش به ریاضی یک م وق له از رفتار اس رواب هب و ت    

فرد از تواناییهایش برمی گر دد  ،لذا فردی با نگرش منفی ممکن است در حیطه به یاد آوردن دچار مشکل ش دو  .تنها در صو هک یتر   
نگرشهای مث تب

در فرد انگیزه درونی ا جی اد کنند ،فرد به مطالعه ریاضی میپردا دز و احتمال موفقیت وی در ریاضی افزایش م ممییابددد

در غیر اینصورت ا نی چرخه کامل نخواهد شد .انگیزش به عنوان یک عامل واسطهای عمل میکنددد و از آن زا یضعب هک ییاج ا رف اد     
دارای انگیزش درونی و بعضی دارای انگیزش بیرونی و بعضی فاقد انگیزش هستند ،چرخهههای ک دش هداد عیضوت الاب رد ه وم رد رد      
برخی از افراد کامل نمیش دو و موفقیت چندانی در مسائل فراشناختی به دست نمیآورند.
یافتههای ا نی پژوهش نشان داد که از بین مؤلفههای عملکرد شناختی «اضطراب ریاضی ،ن شرگ

 یضایر هب و  هظفاح تیفرظ  ف اع لللللل للللللل»

مؤلفه روان شناختی اضطراب ریاضی رابطه مستحکمتری با تمام هد متغیر وابسته به تحقیق دارد .در واقع ا نی رابطه معکوس ب هدو است.
به بیان گید ر دانشآم زو ی با اضطراب ریاضی باالتر در حل مسائل ریاضی در هر دو بعد دانش و بع ععد فرآین بسن یتخانش یاهد ت هب 

   

فتر عمل میکند .دلیل ا نی نتیجه میتواند
نتر بر وخ ردار است ،ضعی 
شآم زو ی که از نگرش ریاضی پایینتری یا ظرفیت حافظه پایی 
دان 
-Akkoyunlu
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 به نظر میرسد عدم تنظیم اوقات درسی و انباشته شدن مطالب.اثرات به مراتب مخربتر اضطراب ریاضی در یادگیری فراگیران باشد
  

 زمان ناکافی و نامناسب ب  مجح ا م رد بلاط، انباشتگی کتابهای درسی ریاضی در نظام آم زو شی جدید ایران،برای روزهای پایانیترم
        یتیا ا  ریغ ت و  هنایارگ عقا ا ناملعم یوس ز،  نگرش غیر حم راظتنا، خصومت،و یادگیری

مقا سی ه با زمان ن بس ت ًاًا باز قبلی برای آم شزو

 آن،شآم زو ان
 تهای مطالعه ضعیف دان
  مهار،  دست پاچه نم دو ن و تحقیر آنان در مقابله با همکالسیهای دوخ،به دانشآم زو ان

ن تبس

.شآم زو ان را دچار ن عو ی اضطراب کر هد است که طبع ًاًا نقصان در عملکرد ریاضی را به همراه دارد
 دسته از رفتارهایی هستند که دان
منابع
. نگرش دانشآم زو ان به درس ریاضی و رابطه آن با اضطرب امتحان دانشآم زو ان خد تر سال اول دبیرستانهای اص هف ان.)09 13 (  محمد علی،ذکی
.3  شماره،7 فصلنامه مطالعات روان شناسی دان گش اه الزهراء (س) دوره
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