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The mediating role of pointer memory and mathematical self-concept in the
relationship between mathematical anxiety and mathematical performance in
students
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Rayegani5

چكيده
 آیا حافظة کُنشگر و خودپنداشت، اما مسئله اینست، اضطرب ریاضی از عواملی است که عملکرد ریاضی دانشآموزان را مختل میکند:زمينه
 بررسی نقش میانجیگر حافظة کُنشگر و خودپنداشت ریاضی: با اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی دانشآموزان رابطه دارند؟ هدف،ریاضی
 جامعة آماری پژوهش شامل. همبستگی بود، پژوهش از نوع توصیفی: روش.در رابطة اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی دانشآموزان بود
 نفر به روي تصادفی خوشهای بهعنوان221 ، بود0811-13 کلیه دانشآموزان دوره متوستتتتتطه رشته تجربی شهرستان میبد در سال تحصیلی
 پارادات دیل و، پرسشنامه حافظة کُنشگر واالت ازووی،)2112(  ابزار عبارتند ازمقیاس اضطراب ریاضی پالک و پارکر.نمونه انتخاب شدند
 دادهها با استفاده از آزمون تحلیل مسیر تجزیه.) و نمره درس ریاضی در پایانترم0111(  پرسشنامه خودپنداشت ریاضی ماري،)2102( ازووی
 اضطراب ریاضی بر.)P<1/10(  عملکرد ریاضی دانشآموزان را بهصورت منفی پیشبینی میکند، اضطراب ریاضی: يافتهها.و تحلیل شدند
 حافظة کنشگر: نتيجهگيری.)P<1/10( عملکرد ریاضی با نقش میانجیگر حافظة کنشگر و خودپنداشت ریاضی اثر مستقیم و معنادار داشت
، حافظة کُنشگر، اضطراب: واژه كليدها.و خودپنداشت میتوانند اضطراب ریاضی و عملکرد دانشآموزان را تحت تيثیر قرار دهند
 ریاضی،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

 ،2102نگ و لی .)2100 ،بهعنوان نمونه نگ و لی ( )2100در نمونه

توانش در انجام عملیات زیربنایی ریاضی و بهکارگیری

ای از دانش آموزان  00ساله مشاهده کردهاند که اضطراب آزمون بر

راهکارهای حل مسئله ،برای موفقیتهای آموزشی دانشآموزان

دقت محاسبات فاعلی بهواسطه حافظة کُنشگر تيثیر منفی دارد.

ضروری مینماید .برعکس ،عالقه اندک ریاضی ،ادراک ضعف در

تاليهای زیادی برای توضید نظری تيثیر اضطراب بر کارکردهای

توانشهای ریاضی و دشواری آن موجب اضطراب بسیاری از دانش

شناختی صورت گرفته است ،یکی از این نظریهها ،نظریه مهارگری

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

توجه است .مطابپ این نظریه اضطراب اثرات قابلتوجهی بر عملکرد

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

حافظة کُنشگر میگذارد .عملکرد حافظة کُنشگر افراد در گروه

ریاضی در زندگی هرروزه و در محیط آموزشگاه میتواند پیشرفت

اضطراب باال با عملکرد حافظة کُنشگر افراد در گروه اضطراب پایین

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

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

دانشآموزان دچار اضطراب ریاضی ،نسبت به انجام تمرینهای

آیندهنگر از حافظة کُنشگر ،میانگین عملکرد اشخاص واجد اضطراب

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

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

 ،2102کیتاال و بیژون .)2101 ،آنها به دوری از انجام تکالیف مربوط

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

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

صفت بر کارآمدی پردازي در کارکرد بهروز کردن حافظة کُنشگر

آموزشی را برمیگزینند که کمتر در پیوند با ریاضی است و شاید

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

گزینههای انتخاب حرفهای خود را محدود کنند (اسکارپلو.)2110 ،

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

آموزشی2

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

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

فاعلی ،گروه با اضطراب باال عملکرد شناختی پایینتری دارند

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

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

محمدیفر ،خسروی ،شایان و محمد جانی .)0812 ،یکی از متغیرهای

مبتالبه اختالل ریاضی در انواع حافظه دارای مشکل هستند .بین

کُنشگر8

عملکردهای حافظة کُنشگر شنیداری ،دیداری -فضایی و بلندمدت

(حافظة کاری) است .حافظة کُنشگر سیستم گنجایش محدودی است

دانشآموزان مبتالبه اختالل ریاضی و دانش آموزان بهنجار تفاوت

که در کوتاهمدت بر دادههای ورودی تيثیر می گذارد (بادلی و هیتچ،

معناداری وجود دارد .عملکردهای حافظه در دانشآموزان بهنجار

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

بیشتر از دانشآموزان مبتالبه اختالل ریاضی است (کرمپور ،زارکوئی

و سان .)2100 ،اضطراب و اندیشههای نگرانکننده در پیوند با آن،

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

ذخیرهسازی و پردازي دادهها را کاهش میدهد .اضطراب باعث

تيثیرگذاری بر سازوکارهای انگیزشی ،2عملکرد ریاضی و محاسبه را

انحراف افکار شده و گنجایش حافظة کاری را مختل میکند .اِشکال

تحت تيثیر قرار میدهد .یکی از این عوامل انگیزشی خودپنداشت

در حافظة کُنشگر ،در یادگیری اختالل ایجاد کرده و سرانجام به

ریاضی  0است .موفقیت در ریاضی بهشدت به خودپنداشت ریاضی

عملکرد ریاضی آسیب میرساند (واکویس ،کیفر ،بایلی و هاری،

مرتبط است که بهعنوان احساس و باور فاعلی در توانش ریاضی خود

 ،2108جاستیکا -گالیانو ،مارتین  -پوگا ،لینارس و پلگرینا.)2101 ،

تعریف میشود (ماري .)0111 ،خودپنداشت از راه تصمیمات

تنها شمار انگشتشماری از پژوهشها وجود دارند که به نقش حافظة

آموزشی ،انگیزه باال ،کوشش و سرمایهگذاری بیشتر بر کامیابیهای

کُنشگر در رابطه میان اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی پرداختهاند

بعدی دانشآموزان اثر میگذارد ،ازاینرو تشویپ خودپنداشت

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

ریاضی 0میبایستی پیشرفت دانشآموزان را تحریك کند (ماري،

1.

4.

پژوهشها نشان دادهاند کاهش اضطراب با بهبود عملکرد

میانجی میان اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی ،حافظة

motivational mechanism
math self- concept

math anxiety
math function
3. working memory
2.
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عزتاله قدمپور و همکاران

بایرن و یونگ .)0111 ،پژوهشهای فراوانی نقش تيثیرگذاری

و عملکرد پرداختهاند ،ولی در داخل کمتر پژوهشی نشان داده است

خودپنداشت ریاضی را بر پیشرفت ریاضی دانشآموزان مورد تيیید

که چگونه اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاضی تيثیرگذار است و

قرار دادهاند (گانلی و لوبینسکی ،2102 ،پینکستین و همکاران،2102 ،

اینکه متغیر میانجی گر مابین این دو متغیر کدام است کمتر توجه

کوینسیك ،کاپر و ملتزف ،2100 ،شیرعلیپور ،فرزاد ،حسیننژاد و

شده است .درحالیکه آمارهای مرکز مطالعات بینالمللی تیمز حاکی

اسدی ،0818 ،شریفی ساکی ،فالح و زارع .)0818 ،دانشآموزان با

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

اضطراب ریاضی ،انتظارات پایینتری درباره عملکرد ریاضی از خود

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

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

 2100هم تغییری نکرده است (سایت دیدهبان علم ایران .)0810 ،از

اضطراب ریاضی به واسطة خودپنداشت میتواند عملکرد ریاضی را

ضروریتهای دیگر پرداختن به این موضوع این است که اکثر دانش-

مختل کند ،زیرا دانشآموزان مضطرب دارای خودپنداشت منفی

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

ریاضی ،در انجام وظایف ریاضی کمتر شرکت میکنند .برعکس،

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

دانش آموزان مضطرب با خودپنداشت مثبت ،ممکن است

بیان شده هدف این پژوهش پاسخگویی به سؤاالت پژوهشی بود ،آیا

کوششهای اضافی را برای زدایش نقص از خود نشان دهند (آیزنك

حافظة کُنشگر و خودپنداشت ریاضی ،با اضطراب ریاضی و عملکرد

و دراکشان .)2101 ،اگرچه ،اضطراب ریاضی ممکن است

ریاضی دانشآموزان رابطه دارد؟ و آیا حافظة کُنشگر و خودپنداشت

خودپنداشت منفی را در مورد تواناییهای ریاضی افزایش دهد (وو،

ریاضی ،در رابطه با اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی دانشآموزان

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

نقش میانجی دارد؟
پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه میان اضطراب ریاضی و

.)2101
ماهیت درهمتنیده و پیچیدگی اجتنابناپذیر پژوهشها در

عملکرد ریاضی با نقش میانجیگر حافظة کُنشگر و خودپنداشت

گستره علوم روانشناختی بایستگی توجه به تيثیرات چندگانه متغیرها

ریاضی در دانشآموزان بود و مقادیر این رابطه را در یك مدل علی

را دوچندان میکند .بیشتر پژوهشهای انجامشده در گستره اضطراب

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

ریاضی در داخل ایران اضطراب را بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته

است.

است .همچنین بررسیهایی در داخل و خارج به رابطه میان اضطراب
حافظه کُنشگر
عملکرد ریاضی

اضطراب ریاضی
خودپنداشت ریاضی

شکل .0مدل مفهومی پژوهش

روش

انتخاب شدند .شایان ذکر است که بر اساس یافتههای مبتنی بر مشاوره

روي پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و با بهکارگیری

تحصیلی ،علوم تجربی از رشتههایی بود که دانش آموزان آن در

معادالت ساختاری بود .جامعة آماری پژوهش شامل دانشآموزان

درس ریاضی مشکل داشتند .دادهها با بهکارگیری ابزارهای اضطراب

آموزشگاههای متوسطه دوره دوم شهرستان میبد بود که در سال

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

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

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

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

مدارس متوسطه دوره دوم شهرستان میبد  821دانشآموز رشته علوم

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

تجربی با استفاده از روي نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب

دختر) با استفاده از روي نمونهگیری تصادفی خوشهای یك مرحلهای

شدند؛ برای انتخاب تصادفی ،ابتدا بهصورت تصادفی از مدارس
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شهرستان میبد  2مدرسه پسرانه و دو مدرسه دخترانه متوسطه دوم

گزاريشده است .در پتژوهش حاضتر نرخ آلفای کرونباخ برای کل

انتخاب شدند .سپس از مدارس انتخابشده پایه دهم (دو پایه پسرانه

مقیاس  1/11به دست آمد.

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

پرسشنامه خودپنداشت ریاضی :8این پرسشنامه توسط الگوی

دوازدهم (دوپایه دخترانه و دو پایه پسرانه) در رشته علوم تجربی

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

بهعنوان نمونه انتخاب شد و به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند.

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

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

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

در پژوهش داشتن مشکل در درس ریاضی ،مالکهای خروج از

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

پژوهش نیز عدم تمایل به شرکت در پژوهش بود .به منظور رعایت

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

اصول اخالقی پژوهش در مورد محرمانه بودن اطالعات به نمونههای

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

پژوهش اطمینان داده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها افزون بر آمار

و شاخص تعدیل شده نیکویی برازي  .)1/11همچنین قابلیت اعتماد

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

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

تحلیل مسیر با کمك نرمافزار  Spss22و  Amos24استفاده شد.

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

ابزار

دست آمد.

مقیاس اضطراب ریاضی :0ابزار تجدیدنظر شده اضطراب ریاضی

پیشرفت آموزشی ریاضی :نمره هر دانشآموز در آزمون کتبی

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

پایانترم وی از درس ریاضی بر اساس گزاري معلمان بهعنوان

یکی از مقیاسهای استانداردشده است که برای دانش آموزان

شاخص پیشرفت آموزشی ریاضی در نظر گرفته شد.

دبیرستانی مناسب است .در راستای نمرهگذاری آزمتودنی بایتد

يافتهها

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

یافتههتای توصتیفی کته شتامل میتانگین ،انحتراف معیتار ،کجی

یك طیف لیکرت پنج درجهای (از  = 0اضطراب بسیار نتاچیز تتا 0

و ماتریس همبستتگی متغیرهتای پتژوهش استت در جتدول 0

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

گزاريشدهاند.

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

همانطور که در جدول  0مالحظه میشود شاخص مربوط به

گویه) تشکیل شده که برای دانشآموزان دبیرستانی و دانشجویان

کجی و کشیدگی هیچکدام از عاملها ،از مرز  ±0عبور نکرده و

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

توزیع دادهها برای هر یك از متغیرهای پژوهش نرمال است (میرز،

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

گامسن و گاریو2112 ،؛ ترجمه پاشاشریفی و همکاران.)0810 ،

اعتماد مناسب این ابزار است .در پتژوهش حاضتر ضتریب آلفای

همچنین ضرایب همبستگی متغیرها با عملکرد ریاضی معنیدار است.

کرونباخ برای کل مقیاس  1/33به دست آمد.

بهمنظور ارزیابی مدل پیشنهادی ،روي تحلیل مسیر با استفاده از نرم-

پرسشنامه حافظة کُنشگر :2این پرسشنامه  81پرسشی توسط

افزار  AMOSنسخه  22مورداستفاده قرار گرفت .برازندگی مدل

واالت ازووی ،پارادات دیل و ازووی ( )2102طراحیشده است.

پیشنهادی بر پایه ترکیبی از نسخههای برازندگی جهت تعیین کفایت

نمرهگذاری این پرسشنامه با استفاده از طیف پنجدرجهای لیکترت از

برازي مدل پیشنهادی با دادهها مورد استفاده قرار گرفت .ضرایب

صفر (اصتالً) تتا ( 2بهشدت) صتورت متیگیترد .واالت ازووی و

مسیر استانداردشده در شکل  2و شاخصهای برازندگی مدل در

همکتاران ( )2102نشتان دادند کته پرسشتنامه از همستانی درونتی

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

قابلقبولی برخوردار است ( .)1/31درستی این پرسشنامه در پژوهش

در تحلیل مسیر مدل اندازهگیری موضوعیت ندارد و تحلیل عاملی نیز

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

گزاري نمیگردد.

math anxiety scale
working memory questionnaire

1.

match self- concept questionnaire

2.

7722

3.

نقش میانجیگر حافظة کُنشگر و خودپنداشت ریاضی در رابطة اضطراب...

عزتاله قدمپور و همکاران

با توجه به خروجی ا  Amosدر شکل 2؛ اضطراب ریاضی در

 NFIبزرگتر از  1/11بر برازي مناسب و مطلوب مدل داللت دارند.

مجموع  01درصد از واریانس حافظة کُنشگر ،اضطراب ریاضی22 ،

همچنین ،شاخص  RMSEAکمتر از  1/0گزاري شده است که با

درصد از واریانس خودپنداشت ریاضی و سه متغیر اضطراب ریاضی،

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

حافظة کُنشگر و خودپنداشت ریاضی در مجموع  82درصد از

مقادیر بهدستآمده و حدود مجاز این مقادیر می توان گفت که

واریانس عملکرد ریاضی را تبیین میکنند.

درمجموع مدل پیشنهادی در جهت تبیین و برازي از وضعیت مناسب
برخوردار است.

مطابپ جدول  2مجذورکای  8/28به دست آمد که حاکی از یك
وضعیت قابلقبول برای مدل است .شاخصهای ،RFI ،GFI،CFI

جدول .0میانگین ،انحراف معیار ،کجی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
2

متغیر

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

0

اضطراب ریاضی

22/02

1/82

-/31

1/22

0

حافظة کُنشگر

23/28

01/00

1/13

1/20

*-1/21

0

خودپنداشت ریاضی

01/22

02/20

-1/08

-1/01

*-1/20

*1/82

0

عملکرد ریاضی

00/21

2/01

1/23

-1/00

*-1/88

*1/01

*1/23

2

8

0

*P<1/10
2/12
حافظه کُنشگر
2/22

-2/72

2/22
عملکرد ریاضی

-2/12

اضطراب ریاضی

2/77

2/22
خودپنداشت
ریاضی حافظة کُنشگر و خودپنداشت ریاضی با عملکرد ریاضی
شکل .2ضرایب تحلیل مسیر در مدل اضطراب ریاضی،
-2/72

جدول .2شاخصهای نیکویی برازي برای مدل مفروض
شاخص

X2

Df

X2/df

GFI

CFI

NFI

RFI

RMSEA

PCLOSE

مقدار

8/28

0

8/28

1/31

1/10

1/12

1/11

1/13

1/022

جدول .8ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم مدل نهایی
متغیر

اثر مستقیم

اضطراب ریاضی  عملکرد ریاضی

*-1/08

-

حافظة کُنشگر عملکرد ریاضی

**1/82

-

**1/82

-

اضطراب ریاضی  حافظة کُنشگر

**-1/21

-

اضطراب ریاضی خودپنداشت ریاضی

**-1/20

-

-

**-1/110

-

**-1/138

خودپنداشت ریاضی  عملکرد ریاضی

اضطراب ریاضی  حافظة کُنشگر عملکرد ریاضی

اضطراب ریاضی خودپنداشت ریاضی عملکرد ریاضی

اثر غیرمستقیم

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

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

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

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

مستقیم اضطراب ریاضی بر حافظة کُنشگر ( )p>1/10 ،β= -1/21و
7722
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مجله علوم روانشناختی

بر خودپنداشت ریاضی ( )p>1/10 ،β= -1/20معنیدار است.

دانشآموزان با سطوح باالتری از اضطراب ریاضی افکار نگرانکننده

همچنین ضریب مسیر غیرمستقیم میان

بیشتری را از خود نشان می دهند که بهنوبه خود برخی از منابع حافظة

اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی با نقش میانجیگری حافظة

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

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

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

غیرمستقیم میان اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی با نقش میانجی

همبسته است ،افکار معطوف

به آینده بیشتری در فرد تولید میکند.

گری خودپنداشت ریاضی معنیدار است ()p>1/10 ،β= -1/138؛

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

یعنی اضطراب ریاضی بهواسطه حافظة کُنشگر و خودپنداشت ریاضی

مطلوب ناشی میشود ،یك خاصیت اضطراب تحریك افکار فرد به

بر عملکرد ریاضی تيثیر معنیدار دارد .البته ،با توجه به هدف پژوهش

سمت برنامهریزی و عمل است که در نتیجه شخص وادار به قرار
گرفتن در موقعیتهای عملکردی میشود .عملکرد نیازمند

و استفاده از نرمافزار  Amosمتغییر جنسیت وارد نشد.

مهارگری منابع اجرایی ازجمله توجه و کاهش در سرگردانی فاعلی

بحث و نتيجهگيری
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجیگر حافظة کُنشگر و

است؛ بنابراین از آنجا که نقش مزاج اضطرابی هم کاهش و هم
افزایش سرگردانی فاعلی است ،تيثیر افکار منفی مشترک با اضطراب

خودپنداشت ریاضی در رابطة اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی

و کاهش کوشش شناختی ،پیشرفت ریاضی را کاهش میدهد .رامیرز

دانشآموزان انجام شد .تحلیل مدل تدوینشده نشان داد که مدل

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

برازي مناسبی با دادهها دارد ،ازاینرو مدل موردنظر تيیید میشود.

حافظة کُنشگر قوی دانش آموزان تيثیر منفی دارد و عملکرد ریاضی

در مجموع همه ضرایب مسیر معنیدار بوده و نقش میانجیگر

و محاسبات را دچار اختالل میکند .درصورتیکه مهمترین عامل

خودپنداشت ریاضی و حافظة کُنشگر قابلمالحظه است .برآیندها

برای انتقال اطالعات به حافظة کُنشگر راهبرد توجه است و

نشان داد اضطراب ریاضی ،عملکرد ریاضی دانشآموزان را

هنگامیکه دانشآموز نتواند بهخوبی بر مسائل توجه کند یادگیری

بهصورت منفی پیشبینی میکند .بهبیاندیگر دانشآموزانی که هنگام

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

انجام محاسبات ریاضی و راهبردهای حل مسئله ،ترس و اضطراب

تنش و فشار روانی میتواند برای دانشآموزانی که حافظه قویتری

دارند ،پیشرفت و موفقیت آموزشی آنها کمتر است .برآیندهای

نسبت به دانش آموزانی که حافظه ضعیفتری دارند مؤثرتر باشد و

پژوهش حاضر با یافتههای آشکرفت و مور ( ،)2111مالنی و بلوک

راهبردهای حافظة کُنشگر را مختل کند .این یافته توسط شواهد اخیر

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

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

و همکاران ( )0812هماهنگ است .چهبسا عواملی مانند عدم تنظیم

توانایی حافظة کُنشگر باالتر از استراتژیهای حل مسئله پیشرفته در

اوقات درسی و زمان ناکافی و نامتناسب با حجم مطالب ،انتظارات

هنگام اضطراب ریاضی که عملکرد ریاضی آنها را باال میبرد،

باال از دانشآموزان ،دلهره ،و توانشهای خواندن ضعیف ،دانش-

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

آموزان را دچار گونهای اضطراب ریاضی کرده که طبعاً کاستی در

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

عملکرد ریاضی را به همراه خواهد داشت .اضطراب ریاضی به واسطه

برانگیختگی بهعنوان محرکی برای هشیاری فرد برای عملکرد بهینه

تشدید کاستی حافظة کُنشگر و القای خودپنداشت منفی ریاضی که

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

میتواند ناشی از کاهش توان جنبشی و دلهره دربارة شکست در انجام

یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد که اضطراب ریاضی از راه

تمرین و آزمونها باشد ،عملکرد ریاضی دانش آموزان را تحت تيثیر

سازوکار انگیزشی یعنی خودپنداشت ریاضی بر عملکرد ریاضی تيثیر

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

منفی معنیدار دارد .این برآیندها با پژوهشهای وو ،بارث ،آمین،

ریاضی و نتایج مختلف ریاضی ازجمله راهبردهای حل مسئله در

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

ریاضی و نمره پیشرفت آموزشی رابطه غیرمستقیم وجود دارد .این

هماهنگ است ،به این معنا که اضطراب میتواند بر روی باورها،

یافته نیز با پژوهشهای نگ و لی ( )2100و جاستیکا  -کالیانو و

ارزيها و تصورات شخصی فرد درباره به کوشش و پشتکار تيثیر

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

بگذارد و انگیزه و اشتیاق فرد را برای پیشرفت بکاهد .این برآیندها
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نشان میدهد که افراد دارای اضطراب ممکن است باور داشته باشند

فعال در اضطراب حالت و صفت :نظریه کنترل توجه .مجله

که آنها توانشهای الزم برای رویارویی با وظایف ریاضی ندارند .این

روانشناسی و روانپزشکی شناخت.21-81 ،)8( 2 ،

انتظارات کم برای موفقیت ممکن است بهنوبه خود منجر به اجتناب

ترابی ،سید سعید؛ محمدیفر ،محمدعلی؛ خسروی ،معصومه؛ شایان ،نسرم

از کار و کوشش کمتر و پایداری کمتر شود .بهطور خالصه ،ارتباط

و محمدجانی ،هیوا ( .)0812بررسی نقش اضطراب ریاضی بر

عملکرد در درس ریاضی و نقش جنسیت .نشریه علمی  -پژوهشی

میان اضطراب ریاضی و خودپنداشت ،با این ایده منطبپ است که

فناوری آموزي.011-212 ،)8(1 ،

اضطراب ریاضی و افکار نگرانکننده به احتمال زیاد خودپنداشت را

رجبی ،غالمرضا و حریزاوی ،مهدی ( .)0812بررسی ساختار عاملی تيییدی

تحت تيثیر قرار میدهند .یك خودپنداشت پایینتر منجر به رويهای

مقیاس اضطراب ریاضیات  -فرم ایرانی .مجله مطالعات آموزي و

سازگاری کمتر برای انجام وظایف ریاضی میشود که در عملکرد

یادگیری.022-020 ،)0(1 ،

پایینتر منعکس میشود.

زغیبیقناد ،سیمین؛ عالیپور ،سیروس و شهنیییالق ،منیجه ( .)0812رابطه

نتایج این تحقیپ نشان میدهد با توجه به اینکه حافظة کُنشگر و

علی ذهنآگاهی با سرگردانی ذهنی با میانجیگری تنظیم التزام

خودپنداشت ریاضی در رابطه اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی

راهبردی ،اضطراب ،افسردگی و حافظة فعال .فصلنامه روانشناسی

نقش میانجیگر دارند ،هنگام طراحی مداخالت بهمنظور کمك به

شناختی.82-22 ،)8( 0 ،

دانشآموزان با اضطراب ریاضی باید متغیرهای شناختی و انگیزشی

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

مورد تيکید قرار گیرد .یك مطالعه اخیر ،برخی شواهد اولیه را ارائه

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

داده است که آموزي حافظة کاری میتواند تغییرات مثبتی را در

القاشده بر کارکرد بهروز کردن حافظه فعال .مجله دانشگاه علوم

نشانههای خود گزاريشده از صفات و اضطراب امتحان ایجاد کند

پزشکی کرمان.102-121 ،)2( 28 ،

(هادوین و ریچارد .)2102 ،امرا ،ماري ،کراون و دیباز ( )2112نشان

سایت دیدهبان علم ایران ( .)810جزئیات هشداردهنده آزمون تیمز :2100

دادهاند که مداخالت نسبتاً ساده بر پایه استفاده مناسب از بازخورد

افت نمره دانشآموزان ایرانی در علوم و سبقت نظام آموزشی

ممکن است در ارتقاء خودپنداشت دانشآموزان مؤثر باشد .نتایج

کشورهای همسایه از ایران .کد خبر ،00282 :یکشنبه 02 ،آذر،
[ 08:18 | 0810لینك].

آنها نشان میدهد که بازخورد دادن تيثیر منفی اضطراب ریاضی را

شریفی ساکی ،شیدا؛ فالح ،محمد حسین؛ و زارع ،حسین ( .)0818نقش

کاهش میدهد .بعالوه ،عملکرد ریاضی دانشآموزان نیز با مداخالت

خودکارآمدی ریاضی ،خودپنداره ریاضی و ادراک از محیط

مناسب در حافظة کُنشگر قابلبهبود است (ولینژاد قناتی ،بیرامی،

کالس در پیشرفت ریاضی دانشآموزان با کنترل جنسیت .مجله

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

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی.01-23 .)2(0 .

میتواند عملکرد تحصیلی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی را

شیرعلیپور اقدمیامچی ،اصغر ( .)0833نقش ذهنیت ،خالقیت،

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

خودکارآمدی و خودپنداره ریاضی بر پیشرفت ریاضی دانش

باید برخی محدودیتها را در نظر گرفت .استفاده از آزمون تحلیل

آموزان سوم دبیرستان شهرستان مرند .پایان نامه کارشناسی ارشد:

مسیرت با نرمافزار  AMOSدر بررسی نقش متغییر جنسیت مانع ایجاد

دانشگاه تربیت معلم.

کرد .همچنین تحلیل مسیر و بررسی نقش میانجیگری متکی به روابط

شیرعلیپور ،اصغر؛ فرزاد ولیاهلل؛ حاجی حسین نژاد ،غالمرضا و

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

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

محققان پیشنهاد میشود که نقش متغیرهای شناختی و میانجیگری

فلسفی ،خودکارآمدی و خودپنداره ریاضی بر پیشرفت ریاضی.

دیگر که به نظر میرسد میان اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی

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

وجود دارد برای نمونه باورهای فراشناختی را مدنظر قرار دهند.

.02-11

مطالعات طولی نیز در این زمینه میتواند به شناسایی عوامل درگیر در

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

اضطراب ریاضی بینجامد.

عملکردهای حافظه فعال شنیداری ،دیداری  -فضایی و بلندمدت

در دانشآموزان دارای اختالل ریاضی و بهنجار .فصلنامه
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