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 خالصه 

اضطراب ریاضي، نگرش ریاضي، »ی شناختي هااین پژوهش با هدف بررسي رابطه کارکرد: مقدمه

ی شناختي دانش آموزان بر پیشرفت درس ریاضي انجام هاو سبک« دقت ریاضي، ظرفیت حافظه فعال

 شد.

مبستگي است. جامعه آماری این پژوهش، تمامي دانش پژوهش از نوع تحقیقات ه روش کار:

آموزان پسر پایه هشتم دوره ی اول متوسطه مدارس دولتي آموزش و پرورش شهر مشهد در سال 

نفر انتخاب گردید. روش نمونه  366بود. حجم نمونه براساس جدول مورگان 1385-1382تحصیلي 

ت کنندگان در پژوهش، پرسشنامه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. شرک

ی شناختي  وابسته به زمینه و ناوابسته به زمینه، آزمون نگرش به ریاضي، دقت ریاضي، هاسبک

 اضطراب ریاضي  و حافظه فعال  را تكمیل نمودند.

تواند پیشرفت در درس  مينشان داد که اضطراب یادگیری ریاضي در یک رابطه منفي هایافته :نتایج

معرف آن است که نگرش مثبت به درس ریاضي  هارا پیش بیني نماید، نتایج این پژوهشریاضي 

 شود. ميباعث افزایش تمرکز حواس و توانایي حل مسائل ریاضي

نشان داد که دانش آموزان با ظرفیت حافظه فعال باال، عملكرد بهتری  هاهمچنین یافته نتیجه گیری:

آموزان با ظرفیت حافظه فعال پایین و متوسط در درس ریاضي در حل مسأله ریاضي نسبت به دانش 

ی نهفته و عملكرد ریاضي وجود هاان نمره آزمون شكلمیدارند. همچنین ارتباط معني دار و مثبتي

ی هادهد  که متغیرهای حافطه فعال و سبک ميدارد.  همچنین مدل رگرسیون گام به گام نشان

 دهند. ميان را تحت الشعاع قرارشناختي عملكرد ریاضي دانش آموز

 ی شناختي، عملكرد ریاضي.های شناختي ، سبکهاکارکرد کلمات کلیدی:
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 مقدمه

موضــوع پیشــرفت تحصیلي دانش آموزان و عوامل مؤثر 

بر آن را از گذشــته تــا امروز مورد توجه روان شناسان و 

ن با توجه به مربیان تعلیم وتربیت بوده است. در این میا

ی مختلف هاو پایه هااهمیت درس ریاضي در دوره

ی نظام ها، یكي از هدفهاتحصیلي در اغلب رشته

آموزشي این است که با گنجاندن مباحث ریاضي در برنامه 

ی هاریزی تحصیلي، عالوه بر اینكه به پرورش توانایي

 پردازد، آنان را ميذهني و قدرت استدالل دانش آموزان

ی فناوری در هابرای همگامي با تحوالت علمي و پیشرفت

زندگي آینده در این درس، آموزش مناسب و توجه آماده 

به  سازد. بدیهي است با توجه به میزان باالی افت تحصیلي

 ميعواملي که باعث بهبود کیفیت آموزش این درس

 (. 1)گردد، ضروری است

رفت تحصیلي، ک دســته از عوامل دیگر مؤثر بر پیشــی

ی فردی است که البته خود این هاعوامل و ویژگي

ی خانوادگي و هاتواند، معلول عوامل و زمینه ميعوامل

مدرسه ای باشد. این موضوعي اســت که در اکثر 

به آن توجه نشــده یا کمتر بدان پرداخته شــده  هاپژوهش

 متغیرهای فردی است. مرور مطالعات انجام شــده تأثیر

زیادی را بر پیشــرفت تحصیلي نشــان داده است. از آن 

توان  ميجمله عوامل انگیزشــي و شــناختي اســت که

اهداف پیشرفت، اضطراب ریاضي،  از ندرا عبارت هاآن

ی یادگیری، نگرش ریاضي و حافظه فعال هاسبک

یكي از متغیرهای فردی، که با پیشــرفت (. 6دانست)

 1اضطراب ریاضيمرتبط اســت تحصیلي درس ریاضي 

اضطراب ریاضي را عدم توانایي شخص  6(. وندیمو3است)

یي های کمي، شامل موقعیتهابرای کنار آمدن با موقعیت

که با اعداد و ارقام سروکار دارند و در شرایط کلي با 

ریاضیات تعریف کرده است. اضطراب به طور کلي و 

زان حواس پرتي و میتواند مياضطراب ریاضي  به طور ویژه

                                                           
1 - Math anxiety 

2 - Wondimu- 

هجوم افكار نامربوط را به ذهن افزایش دهد و با ایجاد 

اختالل در ساختارهای ذهني و فرآیندهای پردازش 

و  هااطالعات موجب تحریف ادراکات افراد از پدیده

دهد که  مينشان 3(. مطالعه پنا4ی ریاضي شود)هامقوله

شدت اضطراب ریاضي و نگرش منفي نسبت به ریاضي به 

 (. 5دهد) ميعملكرد ریاضي دانش آموز را تحت تاثیر قرار

از جمله اجزای انگیزشي ناسازگار که به عدم موفقیت    

شود، نگرش منفي نسبت به این  ميدرس ریاضي منجر

یک  (. زکي دو تعریف از نگرش داشته اند.2)درس است

تعریف ســاده، که نگرش را به عنوان میزاني از احساســات 

کند، به عبارت  ميبت یا منفي نســبت به ریاضي تعریفمث

. و دیگر، نگرش تمایل عاطفي فرد نسبت به ریاضي است

 ميک تعریف چندبعدی که سه جزء را در نگرش دخیلی

داند: پاسخ احساسي، باورهای مربوط به موضوع و رفتار در 

ارتباط با این موضوع. از این زاویة دید نگرش ریاضي فرد 

پیچیده تر از طریق احساسات وی نسبت به درس  به روش

)که بااین حال ارزش مثبت یا منفي را دارد(، با باورهای 

فرد نسبت به ریاضیات و با چگونگي رفتار و واکنش وی 

نتایج پژوهش فراهاني و کرامتي (. 7)شود ميتعریف

دهد که نگرش مثبت به درس ریاضي در  مينشان

رد و در نهایت افزایش خودکارآمدی ریاضي تأثیر دا

 (.  9)شود ميعملكرد درس ریاضي را موجب

یكي از متغیرهای فردی دیگر، که با پیشــرفت تحصیلي    

. دقت است دقت ریاضيدرس ریاضي مرتبط اســت 

 هاشود ایده ميریاضي، یک فعالیت دروني است که سبب

ی هاو عقاید ارائه شده در محتوای ریاضي، موقعیت

و یادگیری، حل مسائل ریاضي)امتحان( در آموزشي 

(. دقت زمینه 8درجات متفاوتي از هوشیاری قرار گیرند)

ساز یادگیری بهتر است. اگر موضوعي در ریاضیات به 

کارگیری دقت فراگرفته شود، پردازش روی آن موضوع به 

گیرد و موضوع مورد نظر در ذهن  ميصورت کامل انجام

                                                           
3 -  Pena 
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حتمال فراموش کردن آن نیز شود، در این صورت ا ميثبت

یابد، اما اگر دقت الزم در فراگیری آن به کار  ميکاهش

نرود، ممكن است مطلب مورد نظر در مدت کوتاهي در 

 (.16ذهن باقي مانده و سپس خیلي زود از یاد برود)

ی روان شناسي مهم در حیطه ی پیشرفت هااز جمله سازه   

وجه بسیاری از است، که ت 1درس ریاضي،  حافظه فعال

پژوهشگران را به خود جلب کرده است. حافظه فعال به 

ی حافظه، اجازه حفظ و دستكاری هاعنوان یكي از سیستم

 مياطالعات را برای یک دوره زماني کوتاه به فرد

حافظه ی کاری را به چهار بخش که  6(. بدلي11دهد)

) که  4فضایي –، صفحه ی دیداری 3شامل مدیر مرکزی

کند( و مدار واج  ميات دیداری را نگهداریاطالع

کند(و انباره  مي) که اطالعات کالمي را دستكاری 5شناسي

ی رویدادی )رابطه ی بین حافظه ی کاری و حافظه ی بلند 

(. همچنین 16کند) ميدهد( تقسیم ميمدت را نشان

پژوهشگران نشان داده اند که دانش آموزان با حافظه فعال 

با دانش آموزان با حافظه فعال پایین به طور  باال در مقایسه

معناداری عملكرد بهتری در تكالیف ریاضي در مقاطع 

 (.13مختلف تحصیلي از خود نشان داده اند)

ی روان شناسي مهم در حیطه ی پیشرفت هااز جمله سازه   

ی های شناختي است.  سبکهادرس ریاضي، سبک

ات افراد را برای شناختي، به صورت هوشمندانه، ترجیح

 ميکسب دانش و در صورت لزوم اصالح آن سازمان دهي

ی شناختي از نظر ویتكین، دونالد، فیلیپ و هاکند. سبک

یي هستند که یک فرد برای نزدیک شدن هاروش 2التمن

برد. گسترده ترین  ميبه کار هابه طیف وسیعي از موقعیت

اربرد در مسایل ی شناختي با وسیع ترین کهامطالعات سبک

ی وابسته به زمینه و ناوابسته به هاآموزشي، مربوط به سبک

دارد توانایي افراد برای تمایز خود از  ميزمینه است که بیان

                                                           
1 - Working memory 

2 - Baddeley 

3 - Centural executive 

4 -Viso-spatial sketchpad 

5 - Phonological Loop 

6 -Witkin, Donald, Philip& Oltman 

ی هامحیط) به عنوان مالکي برای قضاوت( به ایجاد تفاوت

ی شناختي به افراد ها(. در سبک14شود) ميرفتاری منجر

ینه، کلي نگر و به افراد دارای دارای سبک وابسته به زم

در  7گویند. ابرر ميسبک ناوابسته به زمینه تحلیلي نگر

ی هاتولید یک برنامه آموزش ریاضي به رابطه سبک

شناختي و پیشرفت دانش آموزان در این برنامه اشاره کرده 

و پیشرفت دانش آموزان در گروهي که محتوای برنامه 

د را به طرز معناداری همخوان با سبک شناختي آنها بو

ی شناختي به عنوان هابنابراین سبک  کند. ميباالتر اعالم

یا ترجیحات فردی متفاوت، منسجم از سازمان  هااولویت

باشند. در حالي که  ميدهي و پردازش اطالعات و تجربه

یي های یادگیری اشاره به توانایي فردی و رجحانهاسبک

وری و پردازش یادگیری دارد که چگونگي درک، جمع آ

 (.14دهد) ميرا تحت تاثیر قرار

باتوجه به موارد عنوان شده باید گفت که، در مجموع،    

از  عملكرد ضعیف دانش آموزان در ریاضي ناشي

متغیرهای گوناگون خانوادگي، آموزشــگاهي و فردی 

در تعامل با  هااســت؛ پس شناسایي و میزان تأثیرگذاری آن

د منجر به بهبود پیشرفت در این حوزة درسي توان ميهم

ی خانوادگي و هاحقیقات قبلي نقش عوامل و زمینهت .شود

آموزشگاهي مؤثر بر پیشرفت تحصیلي درس ریاضي را 

بیشتر به تنهایي مورد مطالعه قرار داده اند و به نقش و تأثیر 

ی فردی، که تبیین کنندة هابر برخي متغیرها و ویژگي هاآن

بنابراین  .رفت در ریاضــي اســت، کمتر پرداخته انــدپیش

ی شناختي اضطراب هاموضوع این پژوهش نقش عملكرد

ریاضي، دقت ریاضي، حافظه فعال، نگرش به ریاضي و 

ی شناختي با پیشرفت تحصیلي ریاضي دانش هاسبک

 آموزان است. 

 روش  کار

پژوهش حاضر از لحاظ هدف )کاربردی( و از نظر روش، 

و از نوع ( در زمرة تحقیقات توصیفي )غیرآزمایشي

. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه همبستگي است

                                                           
7 - Oberer 
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ی دانش آموزان پسر پایه اول دوره ی دوم متوسطه مدارس 

-82دولتي آموزش و پرورش شهرمشهد در سال تحصیلي 

که با استعالم از اداره ی آموزش و پرورش مشهد تعداد  85

د. حجم نمونه با توجه به تعدادجامعه نفر بوده ان 4423

آماری پژوهش مذکور و براساس جدول مورگان تعداد 

نفر بود. روش نمونه گیری به صورت خوشه ایي چند  366

مرحله ای انجام شد بدین صورت که از بین نواحي هفت 

گانه ی آموزش و پرورش شهر مشهد یكي از نواحي)ناحیه 

مدرسه و  4رس این ناحیه تبادکان( انتخاب سپس از بین مدا

کالس سال اول به صورت تصادفي انتخاب 3از هر مدرسه 

ی پژوهش توزیع گردید و از آنها خواسته شد هاو پرسشنامه

 333پرسشنامه را تكمیل کنند. پس از اجرای تحقیق، 

  .پرسشنامه در مرحله فرضیه آزمایي تحلیل شدند

 ابزار پژوهش

نجش اضطراب برای س آزمون اضطراب ریاضی:-5

ریاضي دانش آموزان از مقیاس درجه بندی اضطراب 

بر اساس فهرست آزمونهای  MARSریاضي موسوم به 

فرگاسین طراحي شده است، سؤاالت آزمون مربوط 

زان اضطراب ریاضي دانش آموزان در شرایط مختلف میبه

و در رویارویي آنان با مسائل متفاوت ریاضي است. این 

ال پنج گزینه ای است.بیشترین امتیاز سؤ 65آزمون دارای 

باشد. ضریب  مي65و کمترین امتیاز  165در این آزمون 

 (.5/. به دست آمده است)862پایایي این آزمون 

برای سنجش نگرش  آزمون نگرش به ریاضی:-2

دانش آموزان به ریاضي از پرسش نامه نگرش سنج ریاضي 

ریاضي  سؤالي با الگوگیری از مقیاس نگرش به درس 32

استفاده شد. برای تعیین پایایي آن از دو روش آلفای 

کرانباخ و تصنیف استفاده شد که برای کل پرسشنامه به 

/. بود که بیانگر ضریپ پایایي قابل 78/. و 74ترتیب برابر 

قبول پرسش نامه یاد شده است.روایي پرسشنامه نگرش 

ان نمرات میسنج از طریق محاسبه ضریب همبستگي

در پرسش نامه نگرش سنج و نمرات آن در هانيآزمود

مقیاس نگرش سنج ایكن محاسبه و مقدار ضریب 

 (. 16/. به دست آمده است)97همبستگي آن 

سؤال  65: این آزمون دارای آزمون دقت ریاضی-3

پنج گزینه ای است بر اساس مقیاس لیكرت، بیشترین امتیاز 

شد. ضریب با مي65و کمترین امتیاز  165در این آزمون

 (.  2به دست آمده است)953/6پایایي این آزمون 

 (.WMTB-Cمجموعه آزمون فعال کودکان)-6
تا  5به منظور سنجش حافظه فعال افراد  6661این آزمون 

ساله بر اساس مدل سه مؤلفه ای حافظه فعال بدلي و  15

ی مختلف هاهیچ طراحي شده است. این آزمون حیطه

حلقه  -فظه فعال شامل مجری مرکزیی سه گانه حاهامؤلفه

فضایي را مورد بررسي  -واج شناسي و صفحه دیداری

دهد. قابلیت اعتماد این آزمون در دو موقعیت با  ميقرار

فاصله دو هفته ای مورد آزمون قرار گرفتند محاسبه شده و 

ضرایب قابل اعتماد در این آزمون در دو موقعیت که با 

مون قرار گرفته محاسبه شده و فاصله دو هفته ای مورد آز

به دست   93/6تا  45/6ضرایب قابل اعتماد با این روش 

آمده است. پایایي این آزمون را با روش آزمون باز برای 

 (.8گزارش نمودند) 93/6سال  5/11تا  5/4کودکان

برای سنجش آزمون گروهی اشکال نهفته :-1

این آزمون  ی شناختي وابسته به زمینه و ناوابسته ازهاسبک

و ویتكین  راسكین، استفاده شد. این آزمون به وسیله التمن،

برای تشخیص سبک شناختي وابسته به زمینه و مستقل از 

 این آزمون از سه بخش تشكیل شده است. زمینه تهیه شد.

و بخش  تصویر، 8بخش دوم  تصویر، 7بخش اول شامل 

ه روش باشد. ضریب پایایي آن بميتصویر 8سوم نیز شامل 

 (.16به دست آمده است)  /.98بازآزمایي 
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 نتایج

 ی تحقیقهای شرکت کنندگان در متغیرهای آماری مربوط به نمرههاخالصه شاخص -5 جدول

 میانگین ماکسیمم مینیمم تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

 66/1 42/4 9 6 366 ظرفیت حافظه فعال

 21/3 56/9 66 1 368 سبک شناختي

 19/18 69/86 325 32 366 اضيدقت ری

 41/66 38/176 636 95 365 نگرش ریاضي

 46/33 77/79 153 35 366 اضطراب ریاضي

 39/3 14/13 66/66 65 333 عملكرد ریاضي

انگین و می شودمي مشاهده 1که در جدول طورهمان

انحراف استاندارد ظرفیت حافظه فعال در اعضای نمونه به 

؛ سبک شناختي به ترتیب برابر  66/1و  42/4ترتیب برابر با 

؛ نگرش به 21/3و  69/86؛ دقت ریاضي برابر  21/3و  56/9

؛  عملكرد ریاضي برابر با 41/66و  38/176ریاضي برابر با 

و  77/79و اضطراب ریاضي برابر با  39/3و 14/13

 باشد.  مي46/33

 

 اضي دانش آموزانعملكرد ریبا  متغیرهای تحقیقماتریس همبستگي  -2جدول 

حافظه  

 فعال

سبک 

 شناختي

دقت 

 ریاضي

اضطراب 

 ریاضي

نگرش 

 ریاضي

عملكرد 

 ریاضي

 426/6 665/6 -366/6 /.456 314/6 1 حافظه فعال

 341/6 333/6 -344/6 184/6 1 314/6 سبک شناختي

 96/6 78/6 -92/6 1 184/6 456/6 دقت ریاضي

 -87/6 -665/6 1 -92/6 -344/6 -366/6 اضطراب ریاضي

 678/6 1 -665/6 96/6 633/6 665/6 نگرش ریاضي

 1 78/6 -87/6 96/6 341/6 426/6 عملكرد ریاضي

دهد.  ميضرایب همبستگي کلیه متغیرها را نشان6جدول

آزمون معني داری ضریب همبستگي پیرسون در سطح 

دهد که بین نمره حافظه فعال و  ميدر صد نشان 5خظای 

ي رابطه مستقیم و معني داری وجود دارد نمره آزمون ریاض

426/6=r 666/6 و=p بین نمره آزمون سبک شناختي و

نمره آزمون ریاضي مستقیم و معني داری وجود دارد 

341/6=r  666/6و=p وجود دارد. بین نمره آزمون ریاضي

 %5و دقت ریاضي همبستگي معناداری با خطای کمتر از 

ن نمره آزمون ریاضي و بی p=134/6و =r  96/6وجود دارد

و اضطراب ریاضي رابطه معكوس و معني داری وجود دارد 

87/6-=r 695/6  و=r  و بین نمره نگرش به ریاضي و

عملكرد ریاضي رابطه مستقیم و معناداری وجود 

 .p=154/6و  r=-678/6دارد
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شود در مدل  ميهمانطور که در جدول نیز مشاهده

رگرسیون برای درس ریاضي ضرایب حافظه فعال و سبک 

شناختي در سطح یک درصد معني دار است که نشان 

ا با عملكرد ان این متغیرهمیدهنده وجود رابطه معني دار

ریاضي است و از طرفي دیگر متغیرهای اضطراب ریاضي، 

نگرش ریاضي و دقت ریاضي دارای ضرایب معني داری 

باشد که این نشان دهنده عدم  ميدرصد 5در سطح خطای 

وجود رابطه معني دار با عملكرد دانش آموزان در درس 

  باشد. ميریاضي

 بحث و نتیجه گیری

بطه معنادار اضطراب و عملكرد تحقیقات بسیاری از را

ی این پژوهش هم هاریاضي سخن گفته اند. بررسي داده

دهد، که اضطراب یادگیری ریاضي در یک رابطه  مينشان

تواند پیشرفت در درس ریاضي را پیش بیني نماید،  ميمنفي

ان عملكرد ریاضي و میدر پژوهش حاضر رابطه معكوس

نتایج حاصل فت شد. اضطراب ریاضي به صورت معنادار یا

نشــان داد که اثر مســتقیم نگرش نسبت به ریاضي بر 

ریاضــي به لحاظ آماری معنادار اســت؛ لذا این  پیشرفت

ریاضي اثر  پیشرفتفرضیه که نگرش نســبت به ریاضي بر 

دهد  مينشان ها.  نتایج پژوهشمســتقیم دارد تأیید شــد

افزایش نگرش مثبت ی پیشین درس ریاضي، هاکه موفقیت

به درس ریاضي  و از سوی دیگر بهبود عملكرد در درس 

شود. از طرفي نتایج پژوهشي پزما و دی  ميریاضي را باعث

دهد که داشتن نگرش مثبت به درس  ميمارتینو نشان

ریاضي، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلي درس ریاضي و 

شود. بنابراین هر چه نگرش دانش  ميعلوم را موجب

آموزان به ریاضي مثبت تر باشد، عملكرد ریاضي باالتر 

(. همچنین نتایج 1خواهد بود که این رابطه دو سویه است)

دهد که رابطه معكوسي بین  ميبررسي پژوهش نشان

اضطراب ریاضي و نگرش به ریاضي وجود دارد، بنابراین 

هر چه اضطراب ریاضي دانش آموزان نسبت به ریاضي 

آنها به ریاضي منفي تر خواهد بود و  بیشتر باشد، نگرش

در تبیین این یافته باید گفــت دانش آموزاني که  بالعكس.

نگرش مثبت نســبت به ریاضي داشته باشــند، به آن حیطه 

شوند، نوعي انگیزة دروني نسبت به آن دارند  ميعالقه مند

دهند، بنابراین  ميو با پشتكار بیشتری تكالیف را انجام

عملكــرد باالیــي را برای ارزیابي عملكرد خود  معیارهای

 ميپیشرفت تحصیليگیرند و این خود موجب  ميدر نظــر

 (. 15شود)

بر  حافظه فعالنتایج حاصل نشــان داد که اثر مستقیم    

پیشرفت تحصیلي درس ریاضي به لحاظ آماری معنادار 

ي بر پیشرفت تحصیل حافظه فعال اســت؛ لذا این فرضیه که 

 beta T sig مدل
Partial 

correlation tolerance 

 811/6 469/6 666/6 456/7 322/6 سبک شناختي

 889/6 691/6 172/6 359/1 676/6 دقت ریاضي

اضطراب 

 ریاضي
666/6 322/6 715/6 666/6 864/6 

 889/6 684/6 115/6 596/1 691/6 نگرش ریاضي

   beta T sig 6مدل 

 859/6 -664/6 843/6 -671/6 -6631/6 دقت ریاضي

اضطراب 

 ریاضي
682/6 869/1 655/6 115/6 928/6 

 869/6 -612/6 783/6 -626/6 613/6 نگرش ریاضي
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ی هاو با پژوهش . درس ریاضي اثر مستقیم دارد تأیید شد

( در خصوص 12(، لوم و کونت)11مانند داهلین)پیشین 

(، در 13نقش ظرفیت حافظه فعال بر عملكرد ریاضي، ویت)

خصوص تأثیر حافظه فعال در مهارت حل مسأله ریاضي 

(، در خصوص 16دانش آموزان و همچنین علم الهدی)

ه فعال دانشجویان رشته مهندسي در نقش ظرفیت حافظ

( همسویي نشان داد. به طور کلي با 6و1امتحانات ریاضي)

توان استنباط کرد،  ميی تحقیق حاضرهاتوجه به یافته

ان ظرفیت حافظه فعال و عملكرد میارتباط معني دار و مثبتي

 ریاضي وجود.

 توان استنباط کرد ميی تحقیق حاضر،هابا توجه به یافته  

ی نهفته و هاان نمره آزمون شكلمیارتباط معني دار و مثبتي

روزنه،  ین یافته با نتایج قطبيعملكرد ریاضي وجود دارد. ا

مبني بر اینكه افراد دارای  (17)ضرغامي، صائمي و ملكي

ی باالتر در آزمون هانمره سبک شناختي مستقل از زمینه

داری کسب دی -گروهي تصاویر پنهان شدة توانایي فضایي

آموزان دارای سبک شناختي مستقل  دانش همچنینکردند، 

آزمون درک مطلب زبان و تمام فعالیتهای  از زمینه در

کردند.  آموزان وابسته به زمینه عمل شنیداری بهتر از دانش

توان گفت افراد ناوابسته به زمینه  ميدر تبیین این یافته

را از زمینه  هاتوانند محرک ميافرادی هستندکه به سادگي

جدا کنند و زمینه را به اجزای آن تجزیه نمایند و 

ی آنها از تغییرات زمینه تاثیر چنداني نمي پذیرد. هاارزش

نامند. زیرا این افراد  مياین افراد را افرادی تحلیلي نگر نیز

 ميبییند و لذا به راحتي ميشكل و زمینه را از هم جدا

ص دهند. این افراد بیشتر به توانند آنها را از هم تشخی

آموزش انفرادی گرایش دارند و خودانگیخته و دارای 

انگیزه دروني هستند و مواد آموزشي را خودشان شخصاً 

کنند و به تقویت بیروني وابسته نیستند. این  ميسازمان دهي

افراد مشاغلي را که نیاز چنداني به تعامل اجتماعي ندارند 

دهند و  ميسي را ترجیحمانند اخترشناسي و مهند

ی درسي مانند ریاضیات، علوم، فیزیک و زیست هاموضوع

ندارند را  هاشناسي که نیاز چنداني به ارتباط با انسان

ی عیني هاکنند وچون این افراد به راحتي هدف ميانتخاب

کنند در علوم مرتبط با جزئیات کارایي بهتری  ميرا تحلیل

 (.15دارند)

دهد که متغیرهای حافطه  ميیل رگرسیون نشاننتایج تحل   

ی شناختي عملكرد ریاضي دانش آموزان را هافعال و سبک

دهند. به عقیده  ميدر درس ریاضي تحت الشعاع قرار

آزوبل سبک شناختي موجود در فرد عامل اصلي حاکم 

زان معني دار بودن مطالب جدید و مقدار دریافت و میبر

، بر اساس نظریه نوین یادگیری، نگهداری آن در ذهن است

سبک شناختي یک فرآیند کنترل است، فرآیندی دروني 

ی توجه، یادگیری، هاکه بر اساس آن یادگیرندگان، روش

دهند.  ميکنند و تغییر ميیادآوری و تفكر خود را انتخاب

توان به دلیل  ميدر نتیجه حضور سبک شناختي را

دانست، دانش  ارتباطات زیاد موضوعات درس ریاضي

آموز در مواجه با این درس مجبور است مفاهیم جدیدی را 

یاد بگیرد که به شدت به مفاهیم قبلي که خوانده است 

وابسته است، در نهایت در هنگام حل مسأله از ساختارهای 

پیچیده صورت مسأله باید ساختارهای ساده را درک کند و 

ش آموز در یافتن ارتباطات آن را دریابد بنابراین هر چه دان

اجزاءکوچكتر ماهرتر باشد و ارتباطات را بتواند بهتر تجزیه 

 (.4تواند نتیجه بهتری بگیرد) ميو تحلیل کند

شــود بــه تصور اینكه ســطح  ميبــه معلمان پیشــنهاد   

کالسشــان پایین اســت، استانداردهای آموزشي خود را 

اعتماد و بر اهداف پایین نیاورند، بلكه به دانش آموزان 

مورد نظر تأکید کنند. همچنین با ترغیب کالمي مناسب و 

ی پي درپي، هابه وجود آوردن زمینه برای موفقیت

بخشــند.  کاهشریاضي دانش آموزان را  اضطراب

همچنین باید محیط کالس را به گونه ای هدایت نمایند که 

توان با  مي.شود  منجر به شكل دهي اهداف مثبت

ی یادگیری مشارکتي، مشخص کردن اهداف هاراتژیاست

خاص کوتاه مدت که دانش آموزان را به چالش بكشد و 

 و سبک یادگیری مقایسة عملكرد دانش آموزان با اهداف

معلمــان پیشرفت تحصیلي آنان را افزایش داد.  خودشان
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ریاضي همچنین به منظور بهبود نگرش ریاضي دانش 

د آموزش گوناگون در تدریس آموزان بایســتي از موا

اســتفاده کنند، در مدیریت کالس شــیوة مناسب را اتخاذ 

کنند، پیوســته به دنبال افزایش و به روزرســاني ســطح 

اطالعات و دانش خود باشــند و هنگام تدریس، از کاربرد 

همچنین  .ی واقعي ارائه نمایندهاریاضیات در زندگي مثال

ی مناسب بهره های تدریس و تقویتهابهتر است از روش

ی مناسبي نسبت به هاببرند و خودشان باورها و نگرش

 .ریاضیات داشته باشند
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 Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to investigate the 

relationship between cognitive functions of "mathematical anxiety, 

mathematical attitude, mathematical accuracy, working memory 

capacity" and students' cognitive styles on mathematics lesson 

progress. 

Methods: This is a correlational research. The statistical population of 

this study was all male students of the eighth grade of the first high 

school of Mashhad public schools in the academic year 1396-96. The 

sample size was 322 people based on Morgan table. The sampling 

method was multistage cluster sampling. The participants completed 

the questionnaires of contextual and context-dependent cognitive 

styles, math attitude test, mathematical accuracy, mathematical anxiety 

and working memory. 

 Results: Findings showed that math learning anxiety in a negative 

relationship can predict math lesson progress. The results of these 

studies indicate that a positive attitude to math lesson increases 

mindfulness and ability to solve math problems. 

Conclusion: The results also showed that students with high working 

memory capacity had better performance in mathematical problem 

solving than students with low and medium working memory capacity 

in mathematics lesson. There was also a significant positive 

relationship between latent form test scores and mathematical 

performance. The stepwise regression model also shows that variables 

of active memory and cognitive styles influence students' mathematical 

performance. 

Keywords: Cognitive Functions, Cognitive Styles, Mathematical 

Function. 
 

 

 


