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 چكيده

 خودپنداشت و کُنشگر حافظة کند، اما مسئله اینست، آیامی مختل آموزان رادانش ریاضی عملکرد از عواملی است که یاضیر اضطرب زمينه:

 ریاضی اشتخودپند و کُنشگر حافظة گرمیانجی نقش بررسی هدف: دارند؟ رابطه آموزاندانش ریاضی عملکرد و ریاضی اضطراب با ریاضی،

شامل  پژوهش آماری جامعة. بود همبستگی توصیفی، از نوعپژوهش  روش:. بود آموزاندانش ریاضی ردعملک و ریاضی اضطراب رابطة در

 عنوانبه یاخوشهنفر به روي تصادفی  221، بود 0811-13 تحصیلی سال در میبد شهرستان تجربی رشته دوره متوستتتتتطه آموزاندانش کلیه

 و دیل پارادات ازووی، واالت پرسشنامه حافظة کُنشگر ،(2112) پارکر و پالک ریاضی راباضط عبارتند ازمقیاس . ابزارشدند انتخاب نمونه

 هتجزی تحلیل مسیر آزمون از استفاده باها داده ترم.یانپا در ریاضی درس نمره و( 0111) ماري ریاضی پرسشنامه خودپنداشت ،(2102) ازووی

 بر ریاضی اضطراب .(>10/1P) کندبینی میصورت منفی پیشآموزان را بهی دانشاضطراب ریاضی، عملکرد ریاض ها:يافته. شدند تحلیل و

 حافظة کنشگر گيری:نتيجه .(>10/1P) اثر مستقیم و معنادار داشت ریاضی خودپنداشت و حافظة کنشگر گرمیانجی با نقش ریاضی عملکرد

 ،حافظة کُنشگر اضطراب، :يدهاواژه كل يثیر قرار دهند.آموزان را تحت تاضطراب ریاضی و عملکرد دانش توانندمی خودپنداشت و

 یاضیر خودپنداشت،

Background: Math anxiety is one of the factors that disrupt students 'math performance, but the question 

is, are mathematical anxiety and math self-concept correlated with students' math anxiety and math 

performance? Aims: To investigate the mediating role of mathematical memory and math self-concept in 

the relationship between mathematical anxiety and mathematical performance in students. Method: This 

was a descriptive correlational study. The statistical population of the study consisted of all students in the 

experimental period of Meybod city during the academic year of 1398-1989. 260 students were selected 

by cluster random sampling., Dale and Azov Paradat (2012), Marsh's Mathematical Self-Concept 

Questionnaire (1990), and Mathematics Lesson Score at the end of term. Data were analyzed using path 

analysis. Results: Math anxiety predicts students' math performance negatively (P<0/05). Mathematical 

anxiety had a direct and significant effect on mathematical performance with the mediator role of activator 

memory and mathematical self-concept (P<0/05). Conclusions: Active memory and self-concept can 

influence students' mathematical anxiety and performance. Key Words: Anxiety, memory, self-concept, 

math 
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 مقدمه

 کارگیریبه زیربنایی ریاضی و عملیات انجام توانش در

 آموزاندانش یآموزش هایموفقیت برای مسئله، حل راهکارهای

 ضعف در ادراک ریاضی، اندک نماید. برعکس، عالقهضروری می

دانش  از بسیاری اضطراب ریاضی و دشواری آن موجب هایتوانش

اضطراب (. 2108، گری، 2100شود )کلیمنز و سارما، آموزان می

 مسائل پردازي در ترس یا و هراس تنش، احساس مثابهبه 0ریاضی

 تپیشرف تواندمی وزشگاهآم محیط در و هرروزه زندگی در ریاضی

(. 2111دهد )آشکرفت و مور،  قرار تيثیر تحت را ریاضی عملکرد و

های انجام تمرین به آموزان دچار اضطراب ریاضی، نسبتدانش

دارند )احمد، مینارت، کایپر و واندرورف،  منفی بازخورد ریاضی

وط به دوری از انجام تکالیف مرب (. آنها2101، کیتاال و بیژون، 2102

 هایدوره و( 2102مالنی و بلوک، ) گرایش داشته ریاضی به تمرین

 شاید است و ریاضی با وندیپ در کمتر گزینند کهبرمی را آموزشی

(. 2110کنند )اسکارپلو،  محدود را خود ایحرفه انتخاب هایگزینه

 2یآموزشاند کاهش اضطراب با بهبود عملکرد نشان داده هاپژوهش

، مالنی و بلوک، 2111است )آشکرفت و مور، در ریاضی همراه 

، ترابی، 2103، امیرز و همکاران، 2101، هانسچل و رویك، 2102

 متغیرهای(. یکی از 0812فر، خسروی، شایان و محمد جانی، محمدی

 8رکُنشگمیانجی میان اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی، حافظة 

ودی است دمح شیگنجاحافظة کاری( است. حافظة کُنشگر سیستم )

ی ورودی تيثیر می گذارد )بادلی و هیتچ، هادادهمدت بر کوتاه که در

( و نقش مهمی در عملکرد ریاضی دارد )پنج، نامکونج، بارنر 0112

 ن،آ با وندیپ در کنندهنگران یهاشهیانداضطراب و  (.2100و سان، 

دهد. اضطراب باعث می کاهش را هاداده پردازي و سازیذخیره

کال کند. اِشحافظة کاری را مختل می شیگنجاافکار شده و  انحراف

ه ب سرانجامدر حافظة کُنشگر، در یادگیری اختالل ایجاد کرده و 

رساند )واکویس، کیفر، بایلی و هاری، میعملکرد ریاضی آسیب 

(. 2101پوگا، لینارس و پلگرینا،  -گالیانو، مارتین  -، جاستیکا2108

وجود دارند که به نقش حافظة  هاپژوهشاز شماری تنها شمار انگشت

ند اکُنشگر در رابطه میان اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی پرداخته

، گانلی و واسیلیوا، 2102)اُون، استیونسون، هادوین و نورگیت، 

                                                           
1. math anxiety 
2. math function 
3. working memory 

 ( در نمونه2100عنوان نمونه نگ و لی )(. به2100، نگ و لی، 2102

که اضطراب آزمون بر  اندهکرد مشاهدهساله  00ای از دانش آموزان 

 حافظة کُنشگر تيثیر منفی دارد. واسطهبهدقت محاسبات فاعلی 

 ردهایکارک بر اضطراب تيثیر نظری توضید برای زیادی هایتالي

 ارگریمه نظریه ها،نظریه این از یکی است، گرفته صورت شناختی

 ملکردع بر توجهیقابل اثرات اضطراب نظریه این مطابپ. است توجه

 روهگ در افراد کُنشگر حافظة عملکرد. گذاردمی کُنشگر حافظة

 پایین باضطرا گروه در افراد کُنشگر حافظة عملکرد با باال اضطراب

 بخش در(. 0812 بحری، و احمدی بحری،) دارد معنادار تفاوت

 ضطرابا واجد اشخاص عملکرد میانگین کُنشگر، حافظة از نگرآینده

 حاتمی ،مرادی گلیج،) است بهنجار افراد از بیشتر معناداری شکل به

 اضطراب توجه مهارگری نظریه مطابپ همچنین(. 0812 پرهون، و

 نشگرکُ حافظة کردن روزبه کارکرد در پردازي کارآمدی بر صفت

 عملکرد سطد حفظ منظوربه باال صفت اضطراب با افراد. دارد تيثیر

 را ودخ فاعلی تالي پایین، صفت اضطراب با گروه با مقایسه در

 تالي افزایش بر عالوه اضطراب، القای شرایط در و داده افزایش

 ارندد تریپایین شناختی عملکرد باال اضطراب با گروه فاعلی،

 آموزاندانش(. 0810 پناهی، تقوی، فرد، هادیان رمقانی، حسینی)

 نهستند. بی مشکل دارای حافظه انواع در ریاضی اختالل مبتالبه

 دمدتبلن و فضایی-دیداری  شنیداری، کُنشگر حافظة عملکردهای

 تتفاو بهنجار آموزان دانش و ریاضی اختالل مبتالبه آموزاندانش

 بهنجار آموزاندانش در حافظه عملکردهای. دارد وجود معناداری

 زارکوئی ،پورکرم) است ریاضی اختالل مبتالبه آموزاندانش از بیشتر

عوامل شناختی، اضطراب ریاضی از راه افزون بر (. 0813 فرنام، پور،

، عملکرد ریاضی و محاسبه را 2گذاری بر سازوکارهای انگیزشیتيثیر

دهد. یکی از این عوامل انگیزشی خودپنداشت تحت تيثیر قرار می

 یاضیر خودپنداشت به شدتبه ریاضی در تیموفقاست.  0 یاضیر

 خود یاضیر شتوان در فاعلی باور و احساس عنوانبه که است مرتبط

(. خودپنداشت از راه تصمیمات 0111)ماري،  شودمی فیتعر

ی هایابیامکگذاری بیشتر بر و سرمایه کوششآموزشی، انگیزه باال، 

رو تشویپ خودپنداشت گذارد، ازاینآموزان اثر میبعدی دانش

اري، م) کندآموزان را تحریك بایستی پیشرفت دانشمی 0ریاضی

4. motivational mechanism 
5. math self- concept 
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گذاری ی نقش تيثیرفراوانهای پژوهش (.0111بایرن و یونگ، 

یید آموزان مورد تيخودپنداشت ریاضی را بر پیشرفت ریاضی دانش

، 2102، پینکستین و همکاران، 2102اند )گانلی و لوبینسکی، قرار داده

نژاد و پور، فرزاد، حسین، شیرعلی2100کوینسیك، کاپر و ملتزف، 

 با آموزان(. دانش0818 ، شریفی ساکی، فالح و زارع،0818اسدی، 

از خود  یاضیر عملکرد درباره یترنییپا انتظارات ی،اضیر اضطراب

(. 2112، ما و ایکسو، 0112دهند )آشکرفت و فاست، نشان می

 رای ریاض عملکرد تواندمیبه واسطة خودپنداشت  یاضیر اضطراب

 یمنف خودپنداشتدارای  مضطرب آموزاندانش رایز کند، مختل

 س،برعک کنند.می شرکتکمتر  یاضیر فیوظا انجام ردریاضی، 

 است ممکن ،خودپنداشت مثبت با مضطرب آموزان دانش

نقص از خود نشان دهند )آیزنك  شیزدا یبرا را یاضاف هایکوشش

 است ممکن یاضیر اضطراب، اگرچه .(2101و دراکشان، 

و، و) دهد شیافزا یاضیر یهاییتوانا مورد در راخودپنداشت منفی 

کالیانو و همکاران،  -، جاستیکا 2102بارث، آمین، مالکارن و منون، 

2101.) 

 ها درناپذیر پژوهشتنیده و پیچیدگی اجتنابماهیت درهم 

ه متغیرها توجه به تيثیرات چندگان یستگیباعلوم روانشناختی  گستره

طراب اض گسترهدر  شدهانجامهای پژوهش شتریب. کندرا دوچندان می

ه عنوان متغیر وابسته در نظر گرفتداخل ایران اضطراب را بهریاضی در 

یی در داخل و خارج به رابطه میان اضطراب هایبررساست. همچنین 

 ی نشان داده استپژوهشاند، ولی در داخل کمتر و عملکرد پرداخته

ت و گذار اسکه چگونه اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاضی تيثیر

 ین این دو متغیر کدام است کمتر توجهماب گر یانجیمکه متغیر این

 اکیح تیمز المللیبین مطالعات مرکز که آمارهایدرحالی شده است.

 زتیم ریاضیات آزمون در ایرانی آموزان دانش است که وضع این از

 تیمز آزمون در و بوده جهانی متوسط حد از ترپایین در 2100 سال

از  (.0810 ایران، لمع باندیده سایت) است نکرده تغییری هم 2100

-های دیگر پرداختن به این موضوع این است که اکثر دانشضروریت

دیگر به دلیل پیچیدگی و  آموزان در درس ریاضی نسبت به دروس

مطالب  با توجه به کنند.سخت بودن، اضطراب بیشتری را گزاري می

 آیا ،پژوهشی بود سؤاالتگویی به این پژوهش پاسخ بیان شده هدف

 ملکردع و ریاضی اضطراب با ریاضی، خودپنداشت و کُنشگر ظةحاف

 تخودپنداش و کُنشگر حافظة دارد؟ و آیا رابطه آموزاندانش ریاضی

 وزانآمدانش ریاضی عملکرد و ریاضی اضطراب رابطه با در ریاضی،

 نقش میانجی دارد؟

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه میان اضطراب ریاضی و 

حافظة کُنشگر و خودپنداشت  گریانجیمبا نقش عملکرد ریاضی 

آموزان بود و مقادیر این رابطه را در یك مدل علی ریاضی در دانش

آورده شده  0نشان داده شده است. مدل مفهومی پژوهش در شکل 

است.

 
 
 

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش0شکل

 

 روش

ارگیری کروي پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و با به

آموزان دانش شاملة آماری پژوهش جامع ت ساختاری بود.معادال

در سال  ی متوسطه دوره دوم شهرستان میبد بود کههاآموزشگاه

 821مشغول به تحصیل بودند. در این پژوهش  0811-0813 یلیتحص

 12نفر( یازدهم ) 32آموز رشته علوم تجربی در سه پایه دهم )دانش

دانش آموز  080آموز پسر و شدان 021) نفر( 18نفر( و دوازدهم )

 ایرحلهای یك مگیری تصادفی خوشهدختر( با استفاده از روي نمونه

ر مشاوره های مبتنی بشایان ذکر است که بر اساس یافته شدند. انتخاب

 رآن د آموزان دانش که بود ییهارشته از تحصیلی، علوم تجربی

 طراباض بزارهایا کارگیریبه با هاداده. داشتند مشکل ریاضی درس

 در یریاض درس نمره و ریاضی خودپنداشت کُنشگر، حافظة ریاضی،

 از میان همة دانش آموزان دختر و پسر .شد گردآوری ترمپایان

آموز رشته علوم دانش 821مدارس متوسطه دوره دوم شهرستان میبد 

خاب ای انتگیری تصادفی خوشهتجربی با استفاده از روي نمونه

صورت تصادفی از مدارس به ابتدا تصادفی، انتخاب شدند؛ برای

 عملکرد ریاضی اضطراب ریاضی

 خودپنداشت ریاضی

 کُنشگر حافظه
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مدرسه پسرانه و دو مدرسه دخترانه متوسطه دوم  2شهرستان میبد 

انه دو پایه پسر)دهم  شده پایهانتخاب شدند. سپس از مدارس انتخاب

و دو پایه دخترانه( پایه یازدهم )دوپایه دخترانه و دو پایه پسرانه( پایه 

رشته علوم تجربی  نه و دو پایه پسرانه( دردوازدهم )دوپایه دخترا

دند. دا ی پژوهش پاسخهاپرسشنامهعنوان نمونه انتخاب شد و به به

مالک ورود به پژوهش عبارت بود از، رضایت آگاهانه جهت شرکت 

از  های خروجدر پژوهش داشتن مشکل در درس ریاضی، مالک

ت ور رعایپژوهش نیز عدم تمایل به شرکت در پژوهش بود. به منظ

های اصول اخالقی پژوهش در مورد محرمانه بودن اطالعات به نمونه

ها افزون بر آمار وتحلیل دادهبرای تجزیهپژوهش اطمینان داده شد. 

میانگین و انحرف استاندارد( از آزمون همبستگی پیرسون، ) یفیتوص

 استفاده شد. Amos24و  Spss22 افزارنرمتحلیل مسیر با کمك 

 ابزار

 ریاضی اضطراب شده تجدیدنظر ابزار: 0ریاضی اضطراب یاسمق

و  شدهساخته( 0832) پارکر و پالک توسط 0132 سال در آیتمی 22

 آموزان دانش برای که است استانداردشده هایمقیاس از یکی

 تدبای آزمتودنی گذارینمره راستای در. است مناسب دبیرستانی

 در را آزمون عبارات از یك هر با خود مخالفت یا موافقت میتزان

 0 تتا نتاچیز بسیار اضطراب = 0 از) ایدرجه پنج لیکرت طیف یك

خرده مقیاس  این مقیاس از دو. سازد مشخص( زیاد اضطراب =

 3گویه( و اضطراب سنجش ریاضی ) 02اضطراب یادگیری ریاضی )

 و دانشجویان آموزان دبیرستانیدانش برای که تشکیل شده (گویه

 ار مقیاس این اعتماد قابلیت( 0812) حوایزاوی و رجبی .است مناسب

 قابلیت نشانگر که کردند گزاري 31/1 کرونباخ آلفای روي با

 آلفای ضتریب حاضتر پتژوهش در. است ابزار این مناسب اعتماد

 .آمد دست به 33/1 مقیاس کل برای کرونباخ

 توسط پرسشی 81 پرسشنامه این: 2کُنشگر حافظة پرسشنامه

. است شدهطراحی( 2102) ازووی و پارادات دیل ازووی، تواال

 از ترتای لیکدرجهپنج طیف از استفاده با پرسشنامه این گذارینمره

 و واالت ازووی. گیتردمتی صتورت( شدتبه) 2 تتا( اصتالً) صفر

 درونتی همستانی از پرسشتنامه کته دادند نشتان( 2102) همکتاران

 پژوهش در پرسشنامه این درستی(. 31/1) ستا برخوردار قبولیقابل

 مطلوب( 0812) یخچالی حاجی و شهنی ییالق پور، عالی زغیبی قناد،

                                                           
1. math anxiety scale 
2. working memory questionnaire 

 لک برای کرونباخ آلفای نرخ حاضتر پتژوهش در. است شدهگزاري

 .آمد دست به 11/1 مقیاس

 توسط الگوی پرسشنامه این :8ریاضی خودپنداشت پرسشنامه

 طیف یك گویه دارد که در 02 ابزار این. شد تدوین( 2112) ماري

 پاسخ ،(0=مخالف  کامالً تا 0=موافپ  کامالً) ایدرجهپنج لیکرت

( ساختار عاملی این 0833شیر علیپور اقدام یامچی ) .شودمی داده

مقیاس را بررسی کرد و نشان داد این مقیاس دارای دو خرده مقیاس 

گویه( است  0ریاضی )گویه( و ادارک از توانایی  1عالقه به ریاضی )

 11/1شاخص نیکویی برازي است )و از روایی سازه خوبی برخوردار 

 اعتماد قابلیت (. همچنین11/1و شاخص تعدیل شده نیکویی برازي 

 در. کردند گزاري 30/1 کرونباخ آلفای روي با را پرسشنامه این

 به 38/1 مقیاس کل برای کرونباخ آلفای ضریب حاضتر پتژوهش

 .آمد دست

 یکتب آزمون در آموزدانش هر نمره: ریاضی آموزشی پیشرفت

 عنوانبر اساس گزاري معلمان به ریاضی درس از وی ترمپایان

 شد. گرفته نظر در ریاضی آموزشی پیشرفت شاخص

 هايافته

کجی  ،هتای توصتیفی کته شتامل میتانگین، انحتراف معیتاریافته

 0تت در جتدول ماتریس همبستتگی متغیرهتای پتژوهش اس و

 .اندشدهگزاري

شود شاخص مربوط به مالحظه می 0طور که در جدول همان

عبور نکرده و  ±0ها، از مرز کدام از عاملکجی و کشیدگی هیچ

میرز، است )ها برای هر یك از متغیرهای پژوهش نرمال توزیع داده

 (.0810؛ ترجمه پاشاشریفی و همکاران، 2112گامسن و گاریو، 

دار است. ن ضرایب همبستگی متغیرها با عملکرد ریاضی معنیهمچنی

-منظور ارزیابی مدل پیشنهادی، روي تحلیل مسیر با استفاده از نرمبه

مورداستفاده قرار گرفت. برازندگی مدل  22نسخه  AMOSافزار 

فایت های برازندگی جهت تعیین کپیشنهادی بر پایه ترکیبی از نسخه

 بضرای ها مورد استفاده قرار گرفت.دادهبرازي مدل پیشنهادی با 

 در مدل برازندگی هایشاخص و 2 شکل استانداردشده در مسیر

 و ستا مسیر تحلیل متغیرها تحلیل البته، روي است. آمده 2 جدول

 لی نیزعام تحلیل گیری موضوعیت ندارد واندازه مدل مسیر تحلیل در

 گردد.گزاري نمی

3. match self- concept questionnaire 
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 در ریاضی ؛ اضطراب2 شکل در Amosا  خروجی به با توجه

 22 ریاضی، اضطراب حافظة کُنشگر، واریانس از درصد 01 مجموع

 ضی،ریا اضطراب متغیر سه و ریاضی خودپنداشت واریانس از درصد

 از درصد 82 در مجموع ریاضی خودپنداشت و حافظة کُنشگر

 کنند.می تبیین را ریاضی عملکرد واریانس

دست آمد که حاکی از یك به  28/8 مجذورکای 2مطابپ جدول 

، CFI،GFI ،RFI هایقبول برای مدل است. شاخصوضعیت قابل

NFI دارندبر برازي مناسب و مطلوب مدل داللت  11/1تر از بزرگ .

گزاري شده است که با  0/1کمتر از  RMSEAهمچنین، شاخص 

های قبلی یکجا حاکی از برازي قابل قبول است. با توجه به شاخص

آمده و حدود مجاز این مقادیر می توان گفت که ستدمقادیر به

درمجموع مدل پیشنهادی در جهت تبیین و برازي از وضعیت مناسب 

 برخوردار است.

 

 . میانگین، انحراف معیار، کجی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش0جدول

 2 8 2 0 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیر

    0 22/1 -/31 82/1 02/22 اضطراب ریاضی

   0 -21/1* 20/1 13/1 00/01 28/23 حافظة کُنشگر

  0 82/1* -20/1* -01/1 -08/1 20/02 22/01 خودپنداشت ریاضی

 0 23/1* 01/1* -88/1* -00/1 23/1 01/2 21/00 عملکرد ریاضی
 

10/1*P< 
 

 
 اشت ریاضی با عملکرد ریاضیحافظة کُنشگر و خودپند . ضرایب تحلیل مسیر در مدل اضطراب ریاضی،2شکل

 

 های نیکویی برازي برای مدل مفروض. شاخص2جدول

 2X Df /df2X GFI CFI NFI RFI RMSEA PCLOSE شاخص

 022/1 13/1 11/1 12/1 10/1 31/1 28/8 0 28/8 مقدار
 

 

 ینهایضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم مدل . 8جدول

 مستقیمراثر غی اثر مستقیم متغیر

 - -08/1* عملکرد ریاضی  اضطراب ریاضی

 - 82/1** عملکرد ریاضی حافظة کُنشگر

 - 82/1** عملکرد ریاضی خودپنداشت ریاضی 

 - -21/1** حافظة کُنشگر اضطراب ریاضی 

 - -20/1** خودپنداشت ریاضی اضطراب ریاضی

 -110/1** - عملکرد ریاضی حافظة کُنشگر اضطراب ریاضی 

 -138/1** - عملکرد ریاضی خودپنداشت ریاضی اضطراب ریاضی
 

**P<  10/1 , *P< 10/1  
 

، β = -08/1)اثر مستقیم اضطراب ریاضی  8مطابپ جدول 

10/1>p،)  حافظة کُنشگر(82/1 =β ،10/1>p ) و خودپنداشت

دار است. اثر بر عملکرد ریاضی معنی (β ،10/1>p=82/1) ریاضی

 و (β، 10/1>p= -21/1) یاضی بر حافظة کُنشگرمستقیم اضطراب ر

 اضطراب ریاضی

 کُنشگرحافظه 

  خودپنداشت

 ریاضی

 عملکرد ریاضی

72/2- 

72/2- 

12/2- 

22/2 

22/2 

22/2 

77/2 

12/2 
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دار است. معنی( β ،10/1>p= -20/1)خودپنداشت ریاضی  بر

 مستقیم میانهمچنین ضریب مسیر غیر

ظة گری حافو عملکرد ریاضی با نقش میانجی اضطراب ریاضی

. ضریب مسیر (β ،10/1>p= -110/1)دار است کُنشگر معنی

ی و عملکرد ریاضی با نقش میانجی غیرمستقیم میان اضطراب ریاض

؛ (β ،10/1>p= -138/1) دار استگری خودپنداشت ریاضی معنی

 واسطه حافظة کُنشگر و خودپنداشت ریاضییعنی اضطراب ریاضی به

 پژوهش فهد به توجه البته، با دار دارد.بر عملکرد ریاضی تيثیر معنی

 د.نش وارد جنسیت متغییر Amosافزار نرم از و استفاده

 گيریبحث و نتيجه
 و رکُنشگ حافظة گرمیانجی نقش بررسی هدف با حاضر پژوهش

 یریاض عملکرد و ریاضی اضطراب رابطة در ریاضی خودپنداشت

شده نشان داد که مدل انجام شد. تحلیل مدل تدوین آموزاندانش

 .شودمدل موردنظر تيیید می رونیازاها دارد، برازي مناسبی با داده

 گریانجیمدار بوده و نقش ضرایب مسیر معنی همهع در مجمو

 ندهایبرآ مالحظه است.خودپنداشت ریاضی و حافظة کُنشگر قابل

آموزان را نشان داد اضطراب ریاضی، عملکرد ریاضی دانش

انی که هنگام آموزدیگر دانشبیانکند. بهبینی میصورت منفی پیشبه

، ترس و اضطراب مسئلهانجام محاسبات ریاضی و راهبردهای حل 

ی هاندیبرآدارند، پیشرفت و موفقیت آموزشی آنها کمتر است. 

 بلوک(، مالنی و 2111) مورو  های آشکرفتپژوهش حاضر با یافته

(، ترابی 2103) همکاران( رامیرز و 2101) كیرو(، هانسچل و 2102)

بسا عواملی مانند عدم تنظیم ( هماهنگ است. چه0812) همکارانو 

ت درسی و زمان ناکافی و نامتناسب با حجم مطالب، انتظارات اوقا

-ضعیف، دانش خواندنهای آموزان، دلهره، و توانشباال از دانش

در  یکاستی اضطراب ریاضی کرده که طبعاً اگونهآموزان را دچار 

ه به واسط ریاضی عملکرد ریاضی را به همراه خواهد داشت. اضطراب

یاضی که منفی ر القای خودپنداشت و کُنشگر کاستی حافظة تشدید

تواند ناشی از کاهش توان جنبشی و دلهره دربارة شکست در انجام می

 یرتيث تحت را آموزان دانش ریاضی عملکرد ها باشد،تمرین و آزمون

نتایج نشان داد که حافظة کُنشگر میان اضطراب  داده است. قرار

حل مسئله در راهبردهای  ریاضی و نتایج مختلف ریاضی ازجمله

 مستقیم وجود دارد. اینو نمره پیشرفت آموزشی رابطه غیر ریاضی

کالیانو و  -جاستیکا  ( و2100) های نگ و لییافته نیز با پژوهش

هماهنگ است. تبیین این یافته به این معنی است که  (2101) همکاران

کننده آموزان با سطوح باالتری از اضطراب ریاضی افکار نگراندانش

فظة خود برخی از منابع حا نوبهبهیشتری را از خود نشان می دهند که ب

-کُنشگر مورد نیاز برای موفقیت انجام وظایف آموزشی را از میان می

 پیامدهای آینده و رویدادها به نسبت با نگرانی که برد. اضطراب

 .کندمی فرد تولید در بیشتری آینده به افکار معطوف است، همبسته

 و فعلی میان موقعیت تفاوت از احساس غالباً این کهنای دلیل به

 به فرد افکار اضطراب تحریك خاصیت شود، یكمی ناشی مطلوب

 قرار به وادار شخص جهینت در که است و عمل ریزیبرنامه سمت

 نیازمند شود. عملکردهای عملکردی میموقعیت در گرفتن

 فاعلی گردانیسر در و کاهش ازجمله توجه اجرایی منابع مهارگری

 هم و کاهش هم اضطرابی نقش مزاج از آنجا که بنابراین است؛

اضطراب  با مشترک منفی افکار فاعلی است، تيثیر سرگردانی افزایش

امیرز دهد. رشناختی، پیشرفت ریاضی را کاهش می کوششو کاهش 

( نشان دادند که اضطراب در درس ریاضی بر 2108و همکاران )

انش آموزان تيثیر منفی دارد و عملکرد ریاضی حافظة کُنشگر قوی د

که مهمترین عامل کند. درصورتیو محاسبات را دچار اختالل می

برای انتقال اطالعات به حافظة کُنشگر راهبرد توجه است و 

خوبی بر مسائل توجه کند یادگیری آموز نتواند بهکه دانشهنگامی

( نشان دادند 2102شود. همچنین وو و همکاران )دچار اختالل می

ری تآموزانی که حافظه قویتواند برای دانشتنش و فشار روانی می

اشد و بتری دارند مؤثرتر نسبت به دانش آموزانی که حافظه ضعیف

 ریاخ واهدش توسطراهبردهای حافظة کُنشگر را مختل کند. این یافته 

 با نکودکا دادند نشان که است تيییدشده( 2102)رامیرز و همکاران، 

 در شرفتهیپ حل مسئله یهایاستراتژ از باالتر حافظة کُنشگر ییتوانا

 برد،یم باال را آنها یاضیر عملکرد که یاضیر اضطراب هنگام

-ناگفته نماند که اضطراب با عملکرد یك رابطه غیر .کنندمی اجتناب

 خطی و منحنی شکل دارد. به این معنی که وجود قدری اضطراب و

رد بهینه برای عملک فرد هشیاری برای عنوان محرکیبه برانگیختگی

 (.0111، به نقل از میگل و هیومار، 0110هب، ) استضروری 

یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد که اضطراب ریاضی از راه 

انگیزشی یعنی خودپنداشت ریاضی بر عملکرد ریاضی تيثیر  سازوکار

ای وو، بارث، آمین، هبا پژوهش ندهایبرآدار دارد. این منفی معنی

 (2101کالیانو و همکاران ) -( و جاستیکا 2102مالکارن و منون )

تواند بر روی باورها، هماهنگ است، به این معنا که اضطراب می

یر و پشتکار تيث کوششبه  دربارهها و تصورات شخصی فرد ارزي

 ندهایرآببگذارد و انگیزه و اشتیاق فرد را برای پیشرفت بکاهد. این 
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 ندباش داشته باور است ممکن اضطراب یدارا افراد که دهدیم نشان

 نیا .ندارند یاضیر فیوظا با ییارویرو یبرا الزم یهاتوانش آنها که

 جتنابا به منجر خود نوبهبه است ممکن تیموفق یبرا کم انتظارات

 رتباطا خالصه، طوربه. شود کمتر یداریپا و کمتر کوشش و کار از

 هک است منطبپ دهیا نیا با خودپنداشت، و یاضیر اضطراب میان

 را تخودپنداش زیاد احتمال به کنندهنگران افکار و یاضیر اضطراب

 یهاروي هب منجر ترنییپا خودپنداشت كی .دهندیم قرار تحت تيثیر

 ردعملک در که شودیم یاضیر فیوظا انجام یبرا کمتر یسازگار

 .شودیم منعکس ترنییپا

نشگر و که حافظة کُدهد با توجه به اینن تحقیپ نشان مینتایج ای

خودپنداشت ریاضی در رابطه اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی 

منظور کمك به دارند، هنگام طراحی مداخالت به گریانجیمنقش 

آموزان با اضطراب ریاضی باید متغیرهای شناختی و انگیزشی دانش

 ارائه ار هیاول شواهد یبرخ ر،یاخ مطالعه كمورد تيکید قرار گیرد. ی

 در ار یمثبت راتییتغ تواندمی حافظة کاری آموزي که است داده

 دکن جادیا امتحان اضطراب و صفات از شدهگزاري خود یهانشانه

 نشان( 2112) (. امرا، ماري، کراون و دیباز2102)هادوین و ریچارد، 

 ازخوردباز  مناسب استفاده بر پایه ساده نسبتاً مداخالت که اندداده

ج نتای .باشد ثرؤم آموزاندانش خودپنداشت ارتقاء در است ممکن

دهد که بازخورد دادن تيثیر منفی اضطراب ریاضی را آنها نشان می

 مداخالت نیز با آموزاندانش ریاضی دهد. بعالوه، عملکردمی کاهش

 می،یراب قناتی، نژادولی)است  بهبودقابل کُنشگر حافظة در مناسب

 کُنشگر حافظة آموزي(. 0812 میرنسب، و واحدی آذر، فتحی

 را یاضیر یادگیری ناتوانی با آموزاندانش تحصیلی عملکرد تواندمی

هنگام تفسیر نتایج کنونی  (.0831 بابایی، آقا و عابدی) بخشد بهبود

 ها را در نظر گرفت. استفاده از آزمون تحلیلباید برخی محدودیت

در بررسی نقش متغییر جنسیت مانع ایجاد  AMOSفزار ایرت با نرممس

به روابط  گری متکیکرد. همچنین تحلیل مسیر و بررسی نقش میانجی

همبستگی است، لذا رابطه علت و معلولی برقرار نیست. همچنین به 

شود که نقش متغیرهای شناختی و میانجیگری محققان پیشنهاد می

ریاضی و عملکرد ریاضی  رسد میان اضطرابدیگر که به نظر می

وجود دارد برای نمونه باورهای فراشناختی را مدنظر قرار دهند. 

 تواند به شناسایی عوامل درگیر درمطالعات طولی نیز در این زمینه می

 اضطراب ریاضی بینجامد.

 منابع
 حافظه عملکرد(. 0812)مائده  بحری، و اهللعزت احمدی، مریم؛ بحری،

 مجله توجه. کنترل نظریه: صفت و حالت اضطراب در فعال
 .21-81 ،(8) 2 ،شناخت پزشکیروان و روانشناسی

فر، محمدعلی؛ خسروی، معصومه؛ شایان، نسرم محمدی ترابی، سید سعید؛

 بر ریاضی نقش اضطراب (. بررسی0812محمدجانی، هیوا ) و

 پژوهشی -نشریه علمی نقش جنسیت.  ریاضی و درس در عملکرد
 .011-212(، 8)1فناوری آموزي، 

 ییدیيبررسی ساختار عاملی ت(. 0812رجبی، غالمرضا و حریزاوی، مهدی )

مجله مطالعات آموزي و . فرم ایرانی - مقیاس اضطراب ریاضیات
 .022-020(، 0)1یادگیری، 

رابطه (. 0812ییالق، منیجه )پور، سیروس و شهنیقناد، سیمین؛ عالیزغیبی

ام گری تنظیم التزنی با میانجیآگاهی با سرگردانی ذهذهن یعل

ی . فصلنامه روانشناسراهبردی، اضطراب، افسردگی و حافظة فعال
 .82-22(، 8) 0شناختی، 

 حمدرضام سید تقوی، حبیب؛ فرد، هادیان السادات؛ نسرین رمقانی، حسینی

 اضطراب و صفت اضطراب اثر بررسی(. 0810) هادی پناهی، و

 لومع دانشگاه مجله فعال. حافظه کردن روزبه کارکرد بر القاشده
 .102-121 ،(2) 28 ،کرمان پزشکی

: 2100 تیمز آزمون هشداردهنده جزئیات(. 810) ایران علم باندیده سایت 
 آموزشی نظام سبقت و علوم در ایرانی آموزاندانش نمره افت

 آذر، 02 یکشنبه، ،00282 :خبر . کدایران از همسایه کشورهای

 [.لینك] 08:18 | 0810

 (. نقش0818زارع، حسین ) شیدا؛ فالح، محمد حسین؛ وشریفی ساکی، 

 محیط از ادراک و ریاضی خودپنداره ریاضی، خودکارآمدی

مجله جنسیت.  با کنترل آموزاندانش ریاضی پیشرفت در کالس
 .01-23(. 2)0. آموزشگاهی یادگیری پژوهش در

نقش ذهنیت، خالقیت، (. 0833) اصغر یامچی،پور اقدمشیرعلی
 ریاضی بر پیشرفت ریاضی دانش خودپندارهدی و خودکارآم

: پایان نامه کارشناسی ارشد .شهرستان مرند آموزان سوم دبیرستان

 .دانشگاه تربیت معلم

ا و ، غالمرضنژاد نیحس یحاجاهلل؛ ولی پور، اصغر؛ فرزادشیرعلی

مدل ساختاری نقش خالقیت، ذهنیت (. 0818اسدی، مسعود )

 .ریاضی بر پیشرفت ریاضی پندارهخودفلسفی، خودکارآمدی و 

(، 2)8پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی،  -فصلنامه علمی 

11-02. 

 مقایسه(. 0813) علی فرنام، و افسانه پور، زارکوئی حکمت؛ پور،کرم

 دتبلندم و فضایی -دیداری  شنیداری، فعال حافظه عملکردهای

 فصلنامه ر.بهنجا و ریاضی اختالل دارای آموزاندانش در
.00-12 ،(2) 3 ،یادگیری هایناتوانی

https://www.isw.ir/11436/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87/
https://www.isw.ir/11436/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87/
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(. 0812) هادی پرهون، و محمد حاتمی، علیرضا؛ مرادی، سمیه؛ گلیج،

 تالبهمب افراد در نگرآینده حافظه و فعال حافظه عملکرد مقایسه

 اختالل مبتالبه افراد با وارسی وسواس و وشوشست وسواس

 .01-82 ،(2) 00 ،شناختی علوم هایتازه فصلنامه فراگیر. اضطراب

 بر فعال حافظه آموزي اثربخشی(. 0831)سارا  بابایی، آقا و احمد عابدی،

 یاضی.ر یادگیری ناتوانی با کودکان تحصیلی عملکرد بهبود

 .18 -30، (2) 2 بالینی، روانشناسی فصلنامه

(. پژوهش 0810گارینوف، ا. جی )میرز، الورنس اس؛ گامست، گلن و 

اربردی. ترجمه حسن پاشا شریفی، ولی اهلل فرزاد، چند متغیری ک

سیمین دخت رضاخانی، حسن آبادی، بالل ایزانلو و مجتبی حبیبی. 

یف به زبان اصلی، تيل(. تهران: انتشارات رشد )تاریخ 0810)

2112.) 
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