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ریاضی، ظرفیت حافظه فعال و پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی،دقت  :چکيده

سبک های شناختی دانش آموزان بر پیشرفت درس ریاضی انجام شد. این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است که در مقوله 

طرح های توصیفی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی دانش آموزان پسر پایه هشتم دوره ی اول متوسطه 

نفر انتخاب  333بود. حجم نمونه براساس جدول مورگان  49-49و پرورش شهر مشهد در سال تحصیلی  مدارس دولتی آموزش

گردید. روش نمونه گیری به صورت خوشه ایی چند مرحله ای انجام شد. شرکت کنندگان در پژوهش، پرسشنامه سبک های 

اضطراب ریاضی که از روایی و پایایی مناسبی برخوردار شناختی ویتکین، آزمون نگرش به ریاضی ، آزمون دقت ریاضی امامی پور و 

بودند را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که اضطراب یادگیری ریاضی در یک رابطه منفی می تواند پیشرفت در درس ریاضی را 

انایی و تو پیش بینی نماید، نتایج این پژوهش ها معرف آن است که نگرش مثبت به درس ریاضی باعث افزایش تمرکز حواس

حل مسائل ریاضی می شود. همچنین یافته ها نشان داد که دانش آموزان با ظرفیت حافظه فعال باال، عملکرد بهتری در حل 

مسأله ریاضی نسبت به دانش آموزان با ظرفیت حافظه فعال پایین و متوسط در درس ریاضی دارند. همچنین ارتباط معنی دار و 

های نهفته و عملکرد ریاضی وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق حاضر، می توان استنباط مثبتی میان نمره آزمون شکل 

کرد که دقت و تمرکز دانش آموزان سبب انجام دادن یک تکلیف از جمله مسائل ریاضی، تعیین کننده میزان موفقیت آنان در 

متغیرهای حافطه فعال و سبک های شناختی عملکرد فعالیت های فوق می شود. مدل رگرسیون گام به گام نشان می دهد  که 

 ریاضی دانش آموزان را در درس ریاضی تحت الشعاع قرار می دهند.

 .شناختی های سبک فعال، حافظه ظرفیت ریاضی، ریاضی،دقت نگرش ریاضی، اضطراب: ها واژه کلید :يديکل واژگان
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 مقدمه:

طی سه دهه اخیر پیش از پیش مورد توجه متخصصان قرار گرفته است. به مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی، 

طوری که یافته های تحقیقات متعدد نشان داد که پیشرفت تحصیلی ریاضی نه تنها از ساختارهای دانش و فرآیندهای پردازش 

اب ها نیز مربوط می شود. به عبارت اطالعات تأثیر می پذیرد؛ بلکه عوامل فراشناختی و انگیزشی، از جمله باورها،نگرش ها، اضطر

دیگر عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی ناشی از تأثیر متغیرهای گوناگون است)برای نمونه خطای شناختی، نگرش و احساس( 

که شناسایی و میزان تأثیرگذاری آنها می تواند به بهبود پیشرفت دانش آموزان در این حوزه درسی کمک نماید)پزما و دی 

 (.1،1111ینومارت

یافته های پژوهش نشان می دهد که سبک های انگیزشی تأثیری بی واسطه بر عملکرد تحصیلی دارد و نیز تأثیری غیر مستقیم از 

طریق تداخل در فرآیند پردازش اطالعات دارد. از اجزاء مهم سبک انگیزشی ناسازگار که به عدم موفقیت فراگیران در درس ریاضی 

اضطراب ریاضی و نگرش منفی به این درس است. از آنجا که اضطراب ریاضی، دقت ریاضی، خودکارآمدی  منجر می شود فزونی

ریاضی و ظرفیت حافظه فعال از جمله ویژگی های فردی تأثیرگذار بر امر یادگیری می باشند، این امر ایجاب می کند که مؤلفه 

جه قرار دهیم و لذا شناخت تبیین های متفاوت به مقوله های آموزش های فردی مذکور را در امر آموزش و یادگیری ریاضی مورد تو

و یادگیری، سنجش رفتار ریاضی و پرداختن به آنها، پژوهشگران ریاضی را بیشتر متقاعد خواهد کرد که هر فردی شیوه فهم خود 

د که فراگیران را قادر سازد تا دانش را به کار می گیرد و فعاالنه دانش خویش را می سازد هر معلمی باید شرایطی را فراهم آور

 (.1،1111موجود و تجربه های قبلی شان را بیازماید و در مراحل باالتر دانش خود را سازمان دهد)علم الهدی

(. اضطراب ریاضیات 9،1111است)ارین 3از جمله سازه های روان شناسی مهم در حیطه ی پیشرفت درس ریاضی اضطراب ریاضی

( اضطراب ریاضی را 1112)6(. بری9،1111تد که دانش آموزان با یک مسئله ریاضی مواجه می شوند)وندیموهنگامی اتفاق می اف

عدم توانایی شخص برای کنار آمدن با موقعیت های کمی، شامل موقعیت هایی که با اعداد و ارقام سروکار دارند و در شرایط کلی 

طراب ریاضی  به طور ویژه می تواند میزان حواس پرتی و هجوم افکار با ریاضیات تعریف کرده است. اضطراب به طور کلی و اض

نامربوط را به ذهن افزایش دهد و با ایجاد اختالل در ساختارهای ذهنی و فرآیندهای پردازش اطالعات موجب تحریف ادراکات افراد 

انع هیجانی و ذهنی می انجامد که پیشرفت (.  ترس از ریاضیات به ایجاد مو1111)2از پدیده ها و مقوله های ریاضی شود.) آرنوز

در ریاضیات را در آینده بسیار دشوار می سازد. نگرش  خوب نسبت به ریاضیات باعث ایجاد عملکرد خوب در ریاضیات می شود و 

بالعکس نگرش های منفی نسبت به ریاضیات باعث عملکرد منفی در ریاضیات می شود. بدین جهت احساسات نقش مهمی در این 

( احساساتی مانند ترس، وحشت و درماندگی هنگام کاربر 1113(. بر طبق مطالعه وندیمو)1113موقعیت ها ایفا می کنند)وندیمو،

( اضطراب ریاضی می تواند 1111روی یک مسئله ریاضی عملکرد ریاضی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد . بر اساس مطالعه آرنوز )

از قبیل تجربه منفی پدر و مادر یا خودکارآمدی پایین معلم می تواند نگرش دانش آموزان را  به وسیله عوامل محیطی ایجاد شود،

( نشان می دهد که اضطراب ریاضی و نگرش منفی نسبت به ریاضی به 1113)8به درس ریاضی تحت تأثیر قرار دهد. مطالعه پنا
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( نشان 1113)11(؛ حیدری، عبدی و رستمی1113)4رنداشدت عملکرد ریاضی دانش آموز را تحت تاثیر قرار می دهد.  مطالعات ب

می دهد که رابطه معنی داری بین اضطراب ریاضی پایین و دانش فراشناختی وجود دارد، به عبارت دیگر هر چه اضطراب ریاضی 

داد که افزایش ( نشان 1113)11دانش آموزان پایین تر باشد آنها بهتر می توانند از دانش فراشناختی خود استفاده کنند.  نونز

( با موضوع بررسی تأثیر فراشناخت بر 1114اضطراب ریاضی  در دانش آموزان با فراشناخت منفی همراه است. مطالعه لگ و لوکر)

روی عملکرد ریاضی، زمان واکنش و اعتماد به نفس در انجام تکالیف ریاضی نشان می دهد دانش اموزانی که دارای مهارت های 

ضطراب ریاضی و دقت پایین عملکرد ریاضی هستند بیشترین افت تحصیلی را داشتند نسبت به دانش آموزان فراشناختی پایین، ا

( نشان می دهد که بین سبک فرزند پروری و 1119)11با مهارتهای فراشناختی باال. نتایج پژوهش های سپهریان آذر و بابایی

( بین ویژگی 1119)19ی و اضطراب ریاضی، هورفرو طالب( بین سبک آموزش ابتدای1111)13اضطراب ریاضی، مظفری و حسینی

های شخصیت معلمان ریاضی و اضطراب ریاضی رابطه وجود دارد. به این صورت عملکرد در درس ریاضیات تحت تأثیر اضطراب 

همچنین (. 19،1119ریاضی قرار می گیرد. کاهش در اضطراب با بهبود در پیشرفت درس ریاضی همراه است)سپهریان آذر و بابایی

اضطراب ریاضی با اطمینان ریاضی ارتباط نیرومندی ولی منفی دارد. زمانی که مسائل پیش روی دانش آموز پیچیده تر می شود، 

 (.1119این اضطراب بیشتر شده و عملکرد ضعیف تر در ریاضی، محتمل تر می گردد)هورفرو و طالب،

فاده آن تعاریف متعددی از آن وجود دارد. در حوزه روان شناختی و از سازه هایی است که با توجه به زمینه مورد است 16نگرش

تعلیم و تربیت نگرش دربرگیرنده ابعاد شناختی، ارزش، کنشی وعاطفی است. به طوری که بعد شناختی  به دانستن باورها و عقاید 

ود و بعد عاطفی بر زمینه هیجانی و آگاهانه اشاره دارد؛ بعد ارزشی به مثبت یا منفی بودن جهت گیری عاطفی فرد مربوط می ش

(. 12،1111احساس فرد نسبت به موضوع اشاره دارد و بعد کنشی بر جهت گیری برای ایجاد یک رفتار ویژه تأکید دارد)ربر و ربر

( معتقدند که نگرش به درس ریاضی سازه پیجیده ای است که شامل 1341؛ به نقل از زکی،1112در همین رابطه زن و مارتینو)

( در راستای تبیین عوامل مؤثر بر توانایی درک 1114)18ساسات و باورهای افراد نسبت به درس ریاضی است. پیمتا و نانگچالرماح

ریاضی دانش آموزان نشان دادند که نگرش باعث افزایش تمرکز حواس وتوانایی حل مسأله ریاضی می شود. نتایج پژوهشی پزما و 

موفقیت دانش آموزان در درس ریاضی، افزایش نگرش مثبت به درس ریاضی را موجب  ( معرف آن است که1111)14دی مارتینو

شده و از سوی دیگر بهبود عملکرد در درس ریاضی را باعث می شود. مطالعات زیادی پیرامون نگرش به درس ریاضی صورت گرفته 

( نشان 1111)11، خاتون و محمود(1111)11است. در همین رابطه بررسی های پژوهشگرانی همچون موحد،محمود و اسماعیل

دادند که نگرش مثبت به درس ریاضی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی و علوم را موجب می شود. پژوهش 

( معرف آن است که دو متغیر نگرش به درس ریاضی و همچنین موفقیت ریاضی متأثر از محیط یادگیری کالس 1116هلدینگ)

یادگیری ، افزایش دو موضوع نگرش به درس ریاضی و همچنین موفقیت ریاضی دانش آموزان را موجب درس بوده اند. بهبود محیط 
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می شود. اگر چه محیط یادگیری به صورت مستقیم بر موفقیت ریاضی تأثیر داشته است، عالوه بر آن به طور غیر مستقیم از طریق 

 نگرش به درس ریاضی موفقیت ریاضی را افزایش داده است.

یاضی، یک فعالیت درونی است که سبب می شود ایده ها و عقاید ارائه شده در محتوای ریاضی، موقعیت های آموزشی و دقت ر

یادگیری، حل مسائل ریاضی)امتحان( در درجات متفاوتی از هوشیاری قرار گیرند. هر چه درجه هوشیاری در مورد مفهومی افزایش 

(. دقت زمینه ساز یادگیری بهتر است. اگر موضوعی در ریاضیات به به 1382کمر، یابد دقت نیز افزایش خواهد یافت)عباسی علی

کارگیری دقت فراگرفته شود، پردازش روی آن موضوع به صورت کامل انجام می گیرد و موضوع مورد نظر در ذهن ثبت می شود، 

گیری آن به کار نرود، ممکن است مطلب در این صورت احتمال فراموش کردن آن نیز کاهش می یابد، اما اگر دقت الزم در فرا

(. دقت در یادگیری ریاضیات 1382مورد نظر در مدت کوتاهی در ذهن باقی مانده و سپس خیلی زود از یاد برود)عباسی علی کمر،

ند وباعث می شود که درصد اشتباهات فراگیران کاهش یافته و مطالب آموخته شده به طرح واژه های مرتبط با آن موضوع مربوط ش

و لذا دانش و آگاهی فرد افزایش می یابد. معلمان نیز می بایست در امر آموزش دقت کنند، این دقت موجب می شود تا در موارد 

لزوم دقت فراگیران را نیز به مطالب مهم و مواردی که به دقت بیشتری نیازمندند، جلب کنند. معلمی که خود از دقت الزم برخوردار 

اگردانش انتظار داشته باشد که در یادگیری ریاضیات دقت الزم را به کار ببرد و آنرا حفظ کند.علم الهدی، نیست نمی تواند از ش

( نشان داده اند که در بین دانشجویان رشته مهندسی، بین دقت ریاضی و عملکرد ریاضی همبستگی مثبت 1111فرساد و رادمهر)

 و معنی داری وجود دارد. 

است که توجه بسیاری از پژوهشگران را  11اسی مهم در حیطه ی پیشرفت درس ریاضی،  حافظه فعالاز جمله سازه های روان شن

(. حافظه فعال به عنوان یکی از سیستم های حافظه، اجازه حفظ و دستکاری اطالعات 13،1113به خود جلب کرده است)داهلین

ل توانایی ذخیره کردن اطالعات به مدت چندین ثانیه در (. حافظه فعا1113را برای یک دوره زمانی کوتاه به فرد می دهد)داهلین،

حین انجام سایر عملیات شناختی مرتبط بر روی داده ها است. ویژگی این مؤلفه، بازبینی و رمزگزاری اطالعات جدید و مرتبط می 

صفحه ی دیداری  ،16( حافظه ی کاری را به چهار بخش که شامل مدیر مرکزی1446) 19(.  بدلی19،1114باشد)لیزا و همکاران

) که اطالعات کالمی را دستکاری می کند(و انباره  18) که اطالعات دیداری را نگهداری می کند( و مدار واج شناسی 12فضایی –

(.یافته های 1112ی رویدادی )رابطه ی بین حافظه ی کاری و حافظه ی بلند مدت را نشان می دهد( تقسیم می کند. )بدلی،

(. نشان می 31،1113(؛ )لوم و کونت31،1119(؛) گاترکول و آلووای31،1116(؛ )گاترکول1111،)و همکاران 14تحقیقی سونگ

یادگیری و حل مسائل مختلف رابطه ی معنی داری دارد. پژوهش ها حاکی از آن است  دهد که ظرفیت حافظه ی فعال با توانایی

(. در تائید یافته های پژوهشی 33،1111نس و هیچکه حافظه  فعال  نقش مهمی در حل مسائل ریاضی بازی می کند)راقبار، بار

                                                           
22 - Working memory 

23 - Dahlin 

24 -Liza 

25 - Baddeley 

26 - Centural executive 
27 -Viso-spatial sketchpad 
28 - Phonological Loop 
29 - Song,He& Kong 

30 - Gathercole 

31 - Alloway 
32 - Lum& Cont 
33 - Raghubar, barnes& Hecht 
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(؛ رادکین،پیرسون 1111) 39مبنی بر ارتباط بین حافظه فعال و عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی  شواهد سوانسون، سایز و گریز

عال رابطه ( نشان می دهد که بین محاسبات ریاضی و میزان استفاده از حافظه ف1114(؛ علم الهدی و فرساد)1112)39و لوچی

وجود دارد. همچنین پژوهشگران نشان داده اند که دانش آموزان با حافظه فعال باال در مقایسه با دانش آموزان با حافظه فعال پایین 

(. همچنین به 1111 36به طور معناداری عملکرد بهتری در تکالیف ریاضی در مقاطع مختلف تحصیلی از خود نشان داده اند )ویت

فضایی به مثابه یک تخته سیاه ذهنی  -( بیان کرده اند که حافظه فعال دیداری1119) 32دی آمیکو و گوارنراصورت روشن تری 

( نشان می 1114در تکالیف ریاضی عمل می کند و به این ترتیب رابطه نزدیکی با توانایی ریاضی دارد. نتایج تحقیقاتی علم الهدی)

اب ریاضی پایین تری نسبت به دانش آموزان با حافظه فعال پایین از خود نشان دهد که  دانش آموزان با حافظه فعال باال اضطر

( در زمینه حافظه فعال و عملکرد ریاضی نشان داد که دانش آموزان با هوش هیجانی باال و ظرفیت 1384داده اند پژوهش میرشاهی)

افظه فعال پایین توانایی بیشتری در حل مسائل حافظه فعال باال در مقایسه با دانش آموزان با هوش هیجانی پایین و ظرفیت ح

ریاضی دارند.همچنین دانش آموزان با ظرفیت حافظه فعال باال و خودکارآمدی ریاضی باال در مقایسه با ظرفیت حافظه فعال پایین 

لعه خود بر روی ( در مطا1111و خودکارآمدی ریاضی پایین توانایی بیشتری در حل مسائل ریاضی دارند. علم الهدی و همکاران)

دانشجویان سال اول مهندسی دانشگاه آزاد قوچان نشان دادند که دانش آموزان با حافظه فعال باال عملکرد ریاضی بهتری نسبت به 

دانش آموزان با حافظه فعال پایین از خود نشان داده اند. همچنین فراگیران با ظرفیت حافظه فعال باال از نگرش ریاضی مثبت تری 

دانشجویان با ظرفیت حافظه فعال پایین برخوردار بودند. عالوه بر این فراگیران با ظرفیت حافظه فعال باال نسبت به  نسبت به

( در مطالعه ای 1116)38همساالن خود با حافظه فعال پایین از دقت ریاضی باالتری برخوردار بودند. همچنین مک نامارا و وانگ

تحصیلی پایین در هر دو تکلیف )یادآوری تحصیلی و تکالیف یادآوری روزمره( عملکرد  نشان دادند که دانش آموزان با عملکرد

ضعیفی در مقایسه با دانش آموزان عادی دارند. با توجه به این امر که پردازش اطالعات یکی از وظایف حافظه فعال است سوانسون 

نجش های حل مسائل کالمی)سرعت، حافظه ی ( نشان دادند که عملکرد شناختی دانش آموزان عادی در س1116)34و ژرمن

 فضایی( بهتر از دانش آموزان با مشکالت یادگیری به ویژه در ریاضیات و خواندن است.-کالمی، حافظه فعال دیداری

از جمله سازه های روان شناسی مهم در حیطه ی پیشرفت درس ریاضی، سبک های شناختی است.  در حقیقت، سبک های 

هوشمندانه، ترجیحات افراد را برای کسب دانش و در صورت لزوم اصالح آن سازمان دهی می کند)ویر، آدیتیا شناختی، به صورت 

(، روش هایی هستند که یک فرد برای 1111)91(. سبک های شناختی از نظر ویتکین، دونالد، فیلیپ و التمن91،1111و بنشی

ده ترین مطالعات سبک های شناختی با وسیع ترین کاربرد در نزدیک شدن به طیف وسیعی از موقعیت ها به کار می برد. گستر

مسایل آموزشی، مربوط به سبک های وابسته به زمینه و ناوابسته به زمینه است که بیان می دارد توانایی افراد برای تمایز خود از 

(. در باب تعامالت اجتماعی 91،1111محیط) به عنوان مالکی برای قضاوت( به ایجاد تفاوت های رفتاری منجر می شود)چن و تسای

به جنبه های غیرفردی و انتزاعی و محرک های مختلف عالقه  دانش آموزان، گفته می شود که دانش آموزان ناوابسته به زمینه 

                                                           
34 - Swanson&Jerman 
35 - Rudkin, Pearson& Logie 

36 - Witt 

37 - Damigo& Guarnera 

38-Rebar  

39 -Swanson&Jerman 

40 - Tanwir,Aditya&bansh 
41 -Witkin, Donald, Philip& Oltman 
42- Chen&Tsai  
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 بیشتری نشان می دهند. آنها تمایل دارند به مسایل رویکرد تحلیلی داشته باشند. در حالی که دانش آموزان وابسته به زمینه به

 ە ٔمحرک های اجتماعی حساسیت بیشتری دارند و فعالیت هایی را که نیازمند مشارکت دیگران است، مطلوب ترمی دانند و به شیو

(. بنابراین تفاوت در سبک های شناختی دانش آموزان، پردازش متفاوت اطالعات 1116کلی تر به مسایل می نگرند) آلتون و کاکان، 

سبک های شناختی به افراد دارای سبک وابسته به زمینه، کلی نگر و به افراد دارای سبک ناوابسته به را به دنبال خواهد داشت. در 

زمینه تحلیلی نگر می گویند. زیرا گروه اول شکل و زمینه را در یک ترکیب کلی می بینند و لذا، جداسازی شکل از زمینه برای 

ارند. اما افراد گروه دوم شکل و زمینه را از هم جدا می بینند و لذا، به راحتی آنان دشوار است، به دریافت الگو به صورت کلی عالقه د

می توانند آنها را از هم جدا کنند و تمایل دارند الگو را به بخش های مختلف تجزیه و به جزئیات آن توجه کنند و کمتر تحت تاثیر 

 (.1111محیط قرار گیرند)چن،

ش ریاضی به رابطه سبک های شناختی و پیشرفت دانش آموزان در این برنامه اشاره کرده ( در تولید یک برنامه آموز1113)93ابرر

و پیشرفت دانش آموزان در گروهی که محتوای برنامه همخوان با سبک شناختی آنها بود را به طرز معناداری باالتر اعالم می کند. 

 اختی وابسته به زمینه به همبستگی معکوس دست یافتند( بین توان افراد در حل مسائل شیمی و سبک شن1119)99دانیلی و راید

بنابراین سبک های شناختی به عنوان اولویت ها یا ترجیحات فردی متفاوت، منسجم از سازمان دهی و پردازش اطالعات و تجربه  .

مع آوری و پردازش می باشند. در حالی که سبک های یادگیری اشاره به توانایی فردی و رجحان هایی دارد که چگونگی درک، ج

(. پژوهش های جدید نشان می دهد که تعیین نوع سبک های یادگیری و شناختی 111یادگیری را تحت تاثیر قرار می دهد)چن،

برای موثر کردن بیشتر یادگیری به معلمان کمک می کند. سبک های یادگیری متفاوت برای پردازش اطالعات، پیشرفت تحصیلی 

 ر قرار می دهد.دانش آموزان را تحت تاثی

بنابراین دانش آموزان تفاوت های فردی زیادی دارند و شیوه های یادگیری متنوعی نیز دارند، آگاهی از سبک های یادگیری 

فراگیران، می تواند نقش مهمی در یادگیری و موفقیت تحصیلی آنها داشته باشد. مزیت شناسایی سبک یادگیری این است که 

(. بنابراین 1111ای یادگیری و روش های آموزشی و متناسب با این سبک ها ارایه می دهد)لینگ و هسیو،اطالعاتی درباره راهبرده

با توجه به اهمیت مطالب گفته شده هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های شناختی و سبک های یادگیری با 

 اضطراب ریاضی در دانش آموزان بوده است

 مواد و روشها

با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر، از نوع تحقیقات همبستگی است که در مقوله طرح های توصیفی قرار  پژوهش حاضر

می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان پسر پایه اول دوره ی دوم متوسطه مدارس دولتی آموزش و 

نفر بوده اند. حجم  9963عالم از اداره ی آموزش و پرورش مشهد تعداد که با است 49-49پرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 

نفر بود. روش نمونه گیری به صورت  311نمونه با توجه به تعدادجامعه آماری پژوهش مذکور و براساس جدول مورگان تعداد 

هر کرمانشاه یکی از نواحی)ناحیه خوشه ایی چند مرحله ای انجام شد بدین صورت که از بین نواحی هفت گانه ی آموزش و پرورش ش

کالس سال اول به صورت تصادفی انتخاب و 3مدرسه و از هر مدرسه  9هفت تبادکان( انتخاب سپس از بین مدارس این ناحیه 

پرسشنامه های پژوهش توزیع گردید و آزمودنی ها پس از جلب رضایت و همکاری در این پژوهش شرکت کردند و از آنها خواسته 

                                                           
43 - Oberer 

44- Danili&Tsai  
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برای تحلیل داده ها  .پرسشنامه در مرحله فرضیه آزمایی تحلیل شدند 333امه را تکمیل کنند. پس از اجرای تحقیق، شد پرسشن

از آمار توصیفی) محاسبه میانگین، انحراف معیار، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام( استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده 

 انجام گرفت. 12نسخه  SPSS از

 رهاي اندازه گيريابزا

 ابزارهاي به کار رفته در این پژهش عبارتند از:

 MARSاز مقیاس درجه بندی اضطراب ریاضی موسوم به  برای سنجش اضطراب ریاضی دانش آموزان آزمون اضطراب ریاضی:

بر اساس فهرست آزمونهای فرگاسین طراحی شده است، سؤاالت آزمون مربوط به میزان اضطراب ریاضی دانش آموزان در شرایط 

سؤال پنج گزینه ای است.بیشترین امتیاز در این  19مختلف و در رویارویی آنان با مسائل متفاوت ریاضی است. این آزمون دارای 

 /. به دست آمده است.416باشد. ضریب پایایی این آزمون می  19و کمترین امتیاز  119آزمون 

سؤالی  36برای سنجش نگرش دانش آموزان به ریاضی از پرسش نامه نگرش سنج ریاضی  آزمون نگرش به ریاضی:

ش ( استفاده شد. برای تعیین پایایی آن از دو رو1461(با الگوگیری از مقیاس نگرش به درس ریاضی)ایکن و راجرز،1381رحمانی)

/. بود که بیانگر ضریپ پایایی قابل قبول 24/. و 29آلفای کرانباخ و تصنیف استفاده شد که برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر 

پرسش نامه یاد شده است.روایی پرسشنامه نگرش سنج از طریق محاسبه ضریب همبستگی میان نمرات آزمودنی هادر پرسش نامه 

 /. به دست آمده است. 82گرش سنج ایکن محاسبه و مقدار ضریب همبستگی آن نگرش سنج و نمرات آن در مقیاس ن

سؤال پنج گزینه ای است بر اساس  19( مورد استفاده قرار گرفته است، دارای 1111این آزمون توسط امامی) آزمون دقت ریاضی:

به دست آمده 893/1پایایی این آزمون می باشد. ضریب  19و کمترین امتیاز  119مقیاس لیکرت، بیشترین امتیاز در این آزمون

 است.  

به منظور  1111این آزمون توسط سوزان بیکرینگ و سوزان گدرگول در سال (. WMTB-Cمجموعه آزمون فعال کودکان)

ساله بر اساس مدل سه مؤلفه ای حافظه فعال بدلی و هیچ طراحی شده است. این آزمون حیطه  19تا  9سنجش حافظه فعال افراد 

فضایی را مورد بررسی  -حلقه واج شناسی و صفحه دیداری -ختلف مؤلفه های سه گانه  حافظه فعال شامل مجری مرکزیهای م

(. قابلیت اعتماد این آزمون در دو موقعیت با فاصله دو هفته 1388؛ به نقل از ارجمندنیا،1111قرار می دهد)پیکرینگ و کدرکول

ضرایب قابل اعتماد در این آزمون در دو موقعیت که با فاصله دو هفته ای مورد آزمون ای مورد آزمون قرار گرفتند محاسبه شده و 

(. همچنین الوی، 1388به دست  آمده است) ارجمند نیا، 83/1تا  99/1قرار گرفته محاسبه شده و ضرایب قابل اعتماد با این روش 

 گزارش نمودند. 83/1سال  9/11تا  9/9ی کودکان( پایایی این آزمون را با روش آزمون باز برا1116گدرکول و پیکرینگ)

برای سنجش سبک های شناختی وابسته به زمینه و ناوابسته از این آزمون استفاده شد. این آزمون  :آزمون گروهی اشکال نهفته

 هیه شد.تو ویتکین برای تشخیص سبک شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه  راسکین، به وسیله التمن، 1421در سال 

باشد. تصویر می 4و بخش سوم نیز شامل  تصویر، 4بخش دوم  تصویر، 2بخش اول شامل  این آزمون از سه بخش تشکیل شده است.

 (. 1386به دست آمده است)امامی پور،  /.84ضریب پایایی آن به روش بازآزمایی 
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 اطالعات و داده ها    

یافته های توصیفی مربوط به میانگین، انحراف استاندارد و در قسمت دوم به در بیان یافته های این پژوهش در قسمت اول به 

 یافته های استنباطی یعنی آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است.

 اطالعات و داده ها    

ه سمت دوم بدر بیان یافته های این پژوهش در قسمت اول به یافته های توصیفی مربوط به میانگین، انحراف استاندارد و در ق

 یافته های استنباطی یعنی آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. 

 

 

 تحقیق متغیرهای به مربوط توصیفی هایشاخص: 1 جدول  

 انحراف معیار میانگین ماکسیمم مینیمم تعداد متغیر

 11/1 96/9 8 1 311 ظرفیت حافظه فعال

 61/3 91/8 11 1 314 سبک شناختی

 18/14 18/41 369 36 311 دقت ریاضی

 91/11 34/121 131 89 319 نگرش ریاضی

 38/3 19/13 11/11 19 333 عملکرد ریاضی

 91/33 22/28 193 39 311 اضطراب ریاضی

 

ی ظرفیت حافظه فعال در اعضای نمونه به ترتیب برابر نمرهمیانگین و انحراف استاندارد  شودیممشاهده  1که در جدول  طورهمان

می باشد. میانگین و انحراف  61/3و  91/8. میانگین و انحراف استاندارد سبک شناختی به ترتیب برابر باشدیم 11/1و  96/9با 

، 91/11و  34/121رابر با ، میانگین و انحراف استاندارد نمره نگرش به ریاضی ب61/3و  18/41استاندارد نمره دقت ریاضی برابر 

و  22/28و میانگین و انحراف استاندارد اضطراب ریاضی برابر با  38/3و 19/13میانگین و انحراف استاندارد عملکرد ریاضی برابر با 

 می باشد.  91/33
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 عملکرد ریاضی دانش آموزانبا  متغیرهای تحقیق: ماتریس همبستگی 1جدول شماره 

سبک  حافظه فعال 

 شناختی

عملکرد  نگرش ریاضی اضطراب ریاضی دقت ریاضی

 ریاضی

 961/1 119/1 -311/1 /.991 319/1 1 حافظه فعال

 391/1 333/1 -399/1 149/1 1 319/1 سبک شناختی

 81/1 24/1 -86/1 1 149/1 991/1 دقت ریاضی

 -42/1 -119/1 1 -86/1 -399/1 -311/1 اضطراب ریاضی

 124/1 1 -119/1 81/1 133/1 119/1 نگرش ریاضی

 1 24/1 -42/1 81/1 391/1 961/1 عملکرد ریاضی

 

: ضرایب همبستگی کلیه متغیرها را نشان می دهد. آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون در سطح خظای 1جدول شماره 

و  r=/.961وجود دارددر صد نشان می دهد که بین نمره حافظه فعال و نمره آزمون ریاضی رابطه مستقیم و معنی داری  9

111./=p 391بین نمره آزمون سبک شناختی و نمره آزمون ریاضی مستقیم و معنی داری وجود دارد./=r 111و./=p  .وجود دارد

=درصدوجود دارد  9بین نمره آزمون ریاضی و دقت ریاضی همبستگی معناداری با خطای کمتر از  0/82r 139و./=p  و بین

و بین نمره نگرش به ریاضی  p=/.189و  r=-/.42نمره آزمون ریاضی و اضطراب ریاضی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد 

 .p=/.199و  r=-/.124و عملکرد ریاضی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد 

 عیین تأثیر متغیرهای مسییتقل بر عملکرددر این بخش به کمک تحلیل رگرسیییونی به روش گام به گام به بررسییی مدلی برای ت 

 تحصیلی ریاضی دانش آموزان می پردازیم.

 چندگانه: نتایج مربوط به ضرایب همبستگی تحلیل رگرسیون 3جدول شماره  

 خطای استاندارد مجذور تنظیم شدهR مجذور R R مدل

1  168./ 169 49929/1 

1  341 389/1 28881/1 

 

/. واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی  تحت تأثیر 34 دهدیم/. است که نشان 341برابر با  𝐑𝟐مقدار  شودیمکه مشاهده  طورهمان

 سبک های شناختی و حافظه فعال می باشد. 
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 های تحلیل رگرسیون چند گانه:  نتایج مربوط به تبیین واریانس9جدول شماره 

میییییانییگییییین      درجه آزادی  مجموع مجذورات مدل

 مجذورات

F یمعنادار 

 111/1 424/111 161/341 1 161/341 1رگرسیون 

   819/3 124 191/1162 خطا

    181 111/1992 کل

 111/1 642/88 811/183 1 693/962 1رگرسیون 

   111/3 128 962/884 خطا

    181 11/1992 کل

 

معنی دار است که این امر بیانگر معنی دار بودن  11/1مشاهده شده در تمامی متغیرها در سطح  Fنتایج نشان می دهد که مقدار 

رگرسیون می باشد، میزان واریانس تبیین شده متغیر عملکرد ریاضی توسط هر یک از متغیرها در جدول .........نشان داده شده 

 است. 

 : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق متغیرهای (9جدول)

 پیش بینی در رگرسیون گام به گام

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده مدل

خیییییطیییییای  بتا 

 استاندارد

Beta T سطح معناداری 

 111/1 819/19 912/1 913/1 616/2 ثابت

 111/1 148/11 111/1 119/1 حافظه فعال

 111/1 244/13  989/1 641/6 ثابت

 111/1 312/8 918/1 116/1 824/1 حافظه فعال

 111/1 991/2 366/1 31/1 118 سبک شناختی 
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همانطور که در جدول مشاهده می کنید در مدل رگرسیون برای درس ریاضی  ضرایب حافظه فعال و سبک شناختی در سطح 

خطای یک درصد معنی دار می باشد که نشان دهنده وجود رابطه معنی دار از میان این متغیرها با عملکرد ریاضی است. و از طرفی 

درصد می باشد که این  9و دقت ریاضی دارای ضرایب معناداری در سطح خطای دیگر متغیرهای اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی 

  9جدول شماره  Bنشان دهنده عدم وجود رابطه معنی دار با عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی می باشد. بر اساس مقادیر 

 معادله رگرسیون را می توان به شرح زیر نوشت:

 =عملکرد ریاضی641/6+918/1×+حافظه فعال366/1سبک شناختی 

 : ضریب همبستگی چندگانه 6شماره  جدول

 

 beta T sig Partial مدل 

correlation 
tolerance 

 411/1 918/1 111/1 991/2 366/1 سبک شناختی

 448/1 181/1 126/1 398/1 121/1 دقت ریاضی

 419/1 111/1 219/1 366/1 111/1 اضطراب ریاضی

 448/1 149/1 119/1 981/1 181/1 نگرش ریاضی 

   سطح معناداری T بتا 1مدل 

 498/1 -119/1 493/1 -121/1 -1131/1 دقت ریاضی

 864/1 119/1 199/1 418/1 146/1 اضطراب ریاضی

 418/1 -116/1 243/1 -161/1 113/1 نگرش ریاضی

 

حافظه فعال و سبک شناختی در سطح همانطور که در جدول نیز مشاهده می شود در مدل رگرسیون برای درس ریاضی ضرایب 

یک درصد معنی دار است که نشان دهنده وجود رابطه معنی دار میان این متغیرها با عملکرد ریاضی است و از طرفی دیگر 

درصد می باشد که این نشان  9متغیرهای اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی و دقت ریاضی دارای ضرایب معنی داری در سطح خطای 

  جود رابطه معنی دار با عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی می باشد.دهنده عدم و
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 بحث و نتيجه گيري

هدف کلی تحقیق حاضر یافتن مدل روان شناختی برای دقت ریاضی، ظرفیت حافظه فعال، سبک های شناختی، نگرش ریاضی و 

 اضطراب ریاضی بر عملکرد درس ریاضیات دانش آموزان سال سوم متوسطه می باشد. 

محققان اضطراب ریاضی را با ساختارهای فرض شده بسیاری از جمله حافظه فعال، سن، جنسیت، خودکارآمدی ، نگرش ریاضی و 

اضطراب امتحان مرتبط دانسته اند. تحقیقات بسیاری از رابطه معنادار اضطراب و عملکرد ریاضی سخن گفته اند. بررسی داده های 

راب یادگیری ریاضی در یک رابطه منفی می تواند پیشرفت در درس ریاضی را پیش بینی این پژوهش هم نشان می دهد، که اضط

 نماید، در پژوهش حاضر این رابطه معکوس میان عملکرد ریاضی و اضطراب ریاضی به صورت معنادار یافت شد.

( از رابطه بین نگرش 1111)96(؛ پزما و دی مارتینو1114)99(؛ پیمتا و نانگچالرم1349همچنین محققان بسیاری از جمله سواری)

ریاضی و عملکرد ریاضی دانش آموزان سخن گفته اند، نتایج این پژوهش ها معرف آن است که نگرش مثبت به درس ریاضی باعث 

افزایش تمرکز حواس و توانایی حل مسائل ریاضی می شود همچنین نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که موفقیت های پیشین 

زایش نگرش مثبت به درس ریاضی را موجب شده و از سوی دیگر بهبود عملکرد در درس ریاضی را باعث می شود. درس ریاضی، اف

( نشان می دهد که داشتن نگرش مثبت به درس ریاضی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی 1114)92از طرفی نتایج پژوهشی شنگل

از بررسی رابطه بین نگرش به ریاضی و عملکرد ریاضی دانش آموزان درس ریاضی و علوم را موجب می شود.  در این تحقیق نیز بعد 

نشان داده شد که بین این دو متغیر رابطه مستقیمی وجود دارد، بنابراین هر چه نگرش دانش آموزان به ریاضی مثبت تر باشد، 

شان می دهد که رابطه معکوسی عملکرد ریاضی باالتر خواهد بود. که این رابطه دو سویه است. همچنین نتایج بررسی پژوهش ن

بین اضطراب ریاضی و نگرش به ریاضی وجود دارد، بنابراین هر چه اضطراب ریاضی دانش آموزان نسبت به ریاضی بیشتر باشد، 

 نگرش آنها به ریاضی منفی تر خواهد بود و بالعکس.

ا همبستگی به دست آمده توسط) همبستگی به دست آمده در تحقیق حاضر میان ظرفیت حافظه فعال و عملکرد ریاضی ب

؛ 1111(، در خصوص نقش ظرفیت حافظه فعال بر عملکرد ریاضی،سوانسون )1111؛راقبار،1113؛ لوم و کونت،1113داهلین،

(، در خصوص 1114( در خصوص تأثیر حافظه فعال در مهارت حل مسأله ریاضی دانش آموزان و همچنین علم الهدی)1111ویت،

( سازوگاری دارد. به طور کلی با توجه به یافته های 1و1دانشجویان رشته مهندسی در امتحانات ریاضی) نقش ظرفیت حافظه فعال

تحقیق حاضر می توان استنباط کرد، ارتباط معنی دار و مثبتی میان ظرفیت حافظه فعال و عملکرد ریاضی وجود دارد و در واقع 

ال باال، عملکرد بهتری در حل مسأله ریاضی نسبت به دانش آموزان با یافته ها نشان داد که دانش آموزان با ظرفیت حافظه فع

 ظرفیت حافظه فعال پایین و متوسط در درس ریاضی دارند. 

بهتر است به طور کلی با توجه به  FDاز دانش آموزان با سبک شناختی  FIعملکرد ریاضی دانش آموزان با سبک های شناختی 

تنباط کرد ارتباط معنی دار و مثبتی میان نمره آزمون شکل های نهفته و عملکرد ریاضی یافته های تحقیق حاضر، می توان اس

وجود دارد. در تبیین این یافته می توان گفت افراد ناوابسته به زمینه افرادی هستندکه به سادگی می توانند محرک ها را از زمینه 

نها از تغییرات زمینه تاثیر چندانی نمی پذیرد. این افراد را افرادی جدا کنند و زمینه را به اجزای آن تجزیه نمایند و ارزش های آ

                                                           
45 - Pimta & Nuangchalerm 
46 - Pezzia& Di Martino 
47 - Schenkel 
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تحلیلی نگر نیز می نامند. زیرا این افراد شکل و زمینه را از هم جدا می بییند و لذا به راحتی می توانند آنها را از هم تشخیص 

انگیزه درونی هستند و مواد آموزشی را خودشان دهند. این افراد بیشتر به آموزش انفرادی گرایش دارند و خودانگیخته و دارای 

شخصاً سازمان دهی می کنند و به تقویت بیرونی وابسته نیستند. این افراد مشاغلی را که نیاز چندانی به تعامل اجتماعی ندارند 

سی که نیاز مانند اخترشناسی و مهندسی را ترجیح می دهند و موضوع های درسی مانند ریاضیات، علوم، فیزیک و زیست شنا

چندانی به ارتباط با انسان ها ندارند را انتخاب می کنند وچون این افراد به راحتی هدف های عینی را تحلیل می کنند در علوم 

 (.1119مرتبط با جزئیات کارایی بهتری دارند) دمبو و کسیدی،

در مقایسه با دانش آموزان با اضطراب ریاضی  بنابراین دانش آموزان با اضطراب ریاضی پایین عملکرد بهتری در حل مسائل ریاضی

به عبارت دیگر دانش آموزانی که اضطراب ریاضی باالتری دارند، افکار مزاحم و نامربوط ناشی از نگرانی ها و اضطراب،  .باال دارند

هی و ضعف عملکرد بخش مهمی از ظرفیت عقالنی و توانایی پردازش اطالعات آنان را تحت تاثیر قرارداده و موجب نقصان بازد

علمی شان می شود. عملکرد دانش آموزان با سبک شناختی ناوابسته به زمینه در حل مسائل کالمی حسابان از دانش آموزان با 

سبک شناختی وابسته به زمینه بهتر است. به نظر می رسد چون حل مسائل کالمی غالباً نیازمند شناسایی اطالعات مرتبطی است 

رارگرفته اند و الزم است دانش آموزان ارتباط میان عناصر مفهومی مرتبط را پیش از حل مسئله و انجام که در متن مسئله ق

محاسبات مربوط تشخیص دهد، ممکن است یادگیرنده های وابسته به زمینه که مشکالت بیشتری در شناسایی مفاهیم کلیدی و 

مشکل شوند. به نظر می رسد حتی در سطح اضطراب ریاضی پایین، اساسی در اطالعات کالمی دارند در حل این گونه مسائل دچار 

دانش آموزان دارای سبک یادگیری میدان وابسته چون در هنگام حل مسائل توانایی تجزیه و تحلیل مسئله را ندارند و نمی توانند 

صحیح ناکام می مانند، ولی دانش داده های نامربوط و یا عناصر مزاحم را از داده های مربوط جدا کنند در دست یابی به پاسخ 

آموزان دارای سبک شناختی ناوابسته به زمینه، چون در هنگام حل مسائل فقط به داده های مرتبط با پاسخ توجه می نمایند، می 

 .توانند پاسخ صحیح را به دست آورند

همبستگی به دست آمده از پژوهش  همبستگی به دست آمده در تحقیق حاضر میان دقت ریاضی و عملکرد ریاضی دانش آموزان به

( میان دقت ریاضی و عملکرد ریاضی سازوگاری دارد، به طور کلی با توجه به 1111( و دانش آموز و همکاران)1341های امامی)

یافته های تحقیق حاضر، می توان استنباط کرد که دقت و تمرکز دانش آموزان سبب انجام دادن یک تکلیف از جمله مسائل ریاضی، 

عیین کننده میزان موفقیت آنان در فعالیت های فوق می شود. در واقع دانش آموزان با دقت ریاضی باالتر عملکرد بهتری و باالتری ت

 در درس ریاضی نسبت به دانش آموزان با دقت ریاضی متوسط و پایین دارند.

نبال درآوردن مدل روان شناختی میان این در تحقیق حاضر عالوه بر به دست آوردن رابطه های همبستگی میان متغیرها به د

 متغیرها بودیم مدل به دست آمده در درس ریاضی به صورت زیر است.

 =عملکرد ریاضی641/6+918/1×+حافظه فعال366/1سبک شناختی

می توان مشاهده کرد که متغیرهای حافطه فعال و سبک های شناختی عملکرد ریاضی دانش آموزان را در درس ریاضی تحت 

الشعاع قرار می دهند. به عقیده آزوبل سبک شناختی موجود در فرد عامل اصلی حاکم بر میزان معنی دار بودن مطالب جدید و 

مقدار دریافت و نگهداری آن در ذهن است، بر اساس نظریه نوین یادگیری، سبک شناختی یک فرآیند کنترل است، فرآیندی درونی 

ی توجه، یادگیری، یادآوری و تفکر خود را انتخاب می کنند و تغییر می دهند. در نتیجه که بر اساس آن یادگیرندگان، روش ها
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حضور سبک شناختی را می توان به دلیل ارتباطات زیاد موضوعات درس ریاضی دانست، دانش آموز در مواجه با این درس مجبور 

ست وابسته است، در نهایت در هنگام حل مسأله از است مفاهیم جدیدی را یاد بگیرد که به شدت به مفاهیم قبلی که خوانده ا

ساختارهای پیچیده صورت مسأله باید ساختارهای ساده را درک کند و ارتباطات آن را دریابد بنابراین هر چه دانش آموز در یافتن 

 .اجزاءکوچکتر ماهرتر باشد و ارتباطات را بتواند بهتر تجزیه و تحلیل کند می تواند نتیجه بهتری بگیرد

همچنین سبک شناختی ناوابسته به زمینه در درس ریاضیات سبب احساس افزایش کارآمدی در درس ریاضی می شود. تبیین این 

یافته می تواندآن باشد که این سبک توان بالقوه درک، تجزیه و تحلیل و حل مسئله ریاضی فرد را افزایش می دهد، دانش آموز بر 

سبک یادگیری خود را منعطف می کند، بر هشیاری و توجه خود در کالس کنترل دارد و به نحوه یادگیری خود نظارت می کند، 

طور کلی بر نحوه دستیابی به شناخت و یادگیری در ریاضی شخصاً اعمال مدیریت می کند. این فرایندها به صورت مکمل هم عمل 

ضی اش در حل مسئله احساس توانایی نماید. وقتی نموده و باعث می شود دانش آموز در یادگیری ریاضیات و کاربست دانش ریا

دانش آموز خود مدیریت یادگیری اش در ریاضیات را به عهده می گیرد احساس خودکارآمدی او در ریاضیات افزایش می یابد، و 

ات و حل این افزایش خودکارآمدی، احساس عاملیت شخصی دانش آموز برای مقابله با اضطراب ناشی از ناتوانی در درک ریاضی

مسئله را افزایش می دهد. اسنادهای علی چنین دانش آموزی برای موفقیت یا شکست در فهم و حل مسئله ریاضی بر تالش خودش 

برای تنظیم یادگیری خود و نه عوامل بیرونی چون معلم متمرکز خواهد شد، از همین رو اهبردهای مقابله ای او برای مبارزه با 

ی از عدم یادگیری ریاضیات نیز به صورت راهبردهای مثبت یا مسئله مدار درمی آید تا راهبردهایی فشار روانی و اضطراب ناش

منفی، فرافکن و متمرکز بر خود. درحقیقت، بازدهی مطالعه و آموختن ریاضی در فرد را بیشینه می سازد، این افزایش بازدهی در 

تضاد با احساس عاطفی منفی اضطراب ریاضی است منجر می شود. یادگیری ریاضیات به افزایش یک احساس عاطفی مثبت که در 

بنابراین با توجه به خصوصیات افراد ناوابسته به زمینه، مانند کارکردن این افراد بر موضوعات انتزاعی، تمرکز به موضوع درسی بدون 

. این افراد به طور درونی برای انجام تکالیف مزاحمت عوامل مضر زمینه ای مانند سر و صدا و از این قبیل، این امر قابل انتظار است

یادگیری برانگیخته می شوند و به انگیزه بیرونی برای پیشرفت تحصیلی که در دانشگاه ها کمتر نیز هست، نیازی ندارند. همین 

 موضوع باعث می شود این افراد به طور خودانگیخته در امر تحصیل کوشا باشند. 

ظه فعال به صورت معناداری قرار گرفته است، پیشینه تحقیق نیز بر تأثیر زیاد این متغیر بر عملکرد در مدل فوق مجدداً متغیر حاف

تحصیلی ریاضی دانش آموزان صحه گذاشته است. این موضوع بیانگر این مطلب می تواند باشد که هر چه فرد بتواند اطالعات 

از مسأله و مطالب مرتبط با آن را برای پرداختن به جواب سؤال فوق بیشتری را مورد پردازش قرار دهد می تواند نام های بیشتری 

مورد بررسی قرار دهد. توانمند بودن در یافتن ارتباط گام های حل مسأله نیازمند توجه به دانش قبلی و یافتن ساختارهای مفهومی 

مراحل در حافظه فعال فرد اتفاق خواهد افتاد میان این دو حیطه نیازمند یاداوری و نقد مطالب درسی مرتبط می باشد که نماد این 

 به این خاطر شاید بتوان دلیل وجود حافظه فعال را بهتر دریافت کرد. 

بنابراین اهمیت درس ریاضی به عنوان یک درس پایه و پیش نیاز برای پیشرفت در سایر حوزه های زندگی و لزوم تاکید بر یادگیری 

ش دبستانی، معلمان را ملزم به رعایت نکات مهمی در آموزش این درس می نماید. لذا و آموزش صحیح آن از همان کودکی وپی

تشخیص مشکالت دانش آموزان در این درس اعم از مشکالت یادگیری چون اختالل ریاضی، مشکالت هیجانی انگیزشی چون 

اسایی وجود چنین مشکالتی الزم است اضطراب ریاضی و ... برای معلمان امری مهم و ضروری است. معلمان و والدین به محض شن

با اخذ مشاوره از مشاوران و انجام تشخیص های بالینی به منظور تشخیص دقیق ترمشکل اقدام به حل مشکل نموده تا موجبات 
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سبک  انزجار و تنفر دانش آموزان از این درس را فراهم ننمایند. با توجه به نتایج این پژوهش و برخورداری غالب دانش آموزان از

یادگیری وابسته به زمینه و ناوابسته به زمینه پیشنهاد می شود که از محیط های یادگیری متناسب با این سبک از جمله شبیه 

سازی، فعالیت آزمایشگاهی، تاکید بر کاربردهای عملی مطالب و واداشتن دانش آموزان به تفکر و موشکافی مسائل در تدریس و 

یادگیری بهتر و بیشتر تسهیل و موجب کسب یا تقویت توانمندی های الزم در محیط های آموزشی و آموزش آنها استفاده شود تا 

کاری راستین آینده شود. بنابراین، مطالعه تجربی در راستای تعیین و بکارگیری استراتژی های تدریس برای ارتقای یادگیری دانش 

د می شود مطالعات مشابه بیشتری در زمینه عوامل ابتدایی زمینه ساز آموزان مفید خواهد بود. همچنین با توجه به نتایج پیشنها

اضطراب ریاضی در دانش آموزان انجام شود. همچنین پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده به بررسی رابطه بین سبک شناختی 

جامعه آماری پژوهش محدودیت معلم و دانش آموزان پرداخته شود و راهکارهایی را در جهت حل معضالت آموزشی به دست دهد.

هایی را در زمینه تعمیم یافته ها، تفسیرها و اسنادهای علت شناختی متغیرهای مورد بررسی مطرح می کند که باید در نظر گرفته 

 شوند. نمونه  مورد بررسی، دانش آموزان بوده اند و در تعمیم یافته ها به سایر جمعیت ها باید احتیاط شود. 
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