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 و یادگیریراهبردهای  الگوی تحلیل مسیر روابط بین
 دانش آموزان متوسطه یادگیری ریاضی با اضطراب امتحان

 4 خواهعلی خالق ، 3کیامهدی معینی ، 2عادل زاهد بابالن، 6محمدمهدی بابائی

 62/55/1312تاریخ پذیرش:  17/11/1315تاریخ وصول: 

 چکیده
وزان آمدانش یادگیری ریاضی و اضطراب امتحان با راهبردهای یادگیری رابطهبررسی پژوهش  هدف این

آموزان نفر از دانش 6155جامعه آماری شامل  تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و روش .بود آمل متوسطه
دوم و سوم ریاضی فیزیک شهرستان آمل بود. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد  متوسطۀ

ی از تعداد برگشت که پرسشنامه ای انتخاب شدندای چندمرحلهخوشهگیری به روش نمونه آموزنفر دانش 331
ینتریچ و ای یادگیری پراهبردهای انگیزش بر ابزار پژوهش، بخشی از پرسشنامۀ نفر قابل تحلیل بود. 333

 ،ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسونداده بود. و اضطراب امتحان همکاران شامل راهبردهای یادگیری
با یادگیری ریاضی  نشان داد بین راهبردهای یادگیری هایافته و تحلیل مسیر تحلیل شد. چندگانه رگرسیون

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که . داری وجود دارددرصد رابطه معنی 11آموزان در سطح اطمینان دانش
ادگیری ریاضی بینی میزان یسط معنایی و تفکر انتقادی در پیشب سهم سازماندهی، خودتنظیمی، تکرار و مرور،

مسیر  لنتایج تحلی همچنین دار نبود.آموزان معنیاضطراب امتحان دانش اما سهم دار است؛عنیآموزان مدانش
نشان داد که تکرار و مرور، سازماندهی، تفکر انتقادی و بسط معنایی از طریق متغیر خودتنظیمی بر یادگیری 

ثر مستقیم آموزان اگذارد ولی خودتنظیمی بر یادگیری ریاضی دانشآموزان اثر غیر مستقیم میریاضی دانش
 گذارد.می

 اضطراب امتحان، یادگیری ریاضی، ،خودتنظیمیری، راهبردهای یادگی: واژگان کلیدی
 کیآموزان ریاضی و فیزدانش
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 مقدمه
درک و فهم ریاضی در موفقیت شغلی و مدیریت شخصی در زندگی روزمره ما نمود 

 ستهای آموزشی ادهی برنامهو دبیرستان مرکز نظم یراهنمای دارد. ریاضی در دوره ابتدایی،
زیرا در  ؛های ریاضی نیاز دارندیادگیری مهارتآموزان به . دانش(6551، 1داوسون)جان و 

؛ تمبچیک 6557، 3مزاکا ؛ بریچ و6552، 6)کافمن شودشان مهم تلقی میمام مراحل زندگیت
هایی که یادگیری آن نیازمند راهبرهای انگیزشی و یادگیری از حوزهیکی . (6515، 4میراح و

ظران در نزیرا که صاحب یادگیری ریاضی است؛ شودمیبوده و موضوعی بسیار مهم تلقی 
اند که زندگی در جهان پیچیده و پیشرفته امروز مستلزم حیطه آموزش ریاضی بر این عقیده

واند در تبرخورداری از تفکر خالق و اندیشه پویاست و فراگیری مؤثر دانش ریاضی می
، 2؛ مک لود5،1121)شونفلد ایدکننده ایفا نمفرایند نضج، تطور و تحول این تفکر نقش تعیین

های . با توجه به اهمیت ریاضیات، نظام(1325سیف،  ؛ به نقل از رضویه، لطیفیان و1116
 های تحصیلی به پرورشکوشند تا با گنجاندن مباحث ریاضیات در برنامهآموزشی می

 همگانیآموزان خود کمک کنند و آنان را برای های ذهنی و قدرت استدالل دانشییتوانا
. (1321)علم الهدی،  های فناوری در زندگی آینده مهیا سازندبا تحوالت علمی و پیشرفت

ها در مقاطع زمانی متفاوت از های حاکم بر آنجوامع گوناکون، براساس نیازها و ارزش
توسعه . (1322کیامنش،  پور، حجازی ومحسن) زاویای گوناگون به مطالعه ریاضی پرداختند

. (6515، 7کرادومن) ارتباط با مفاهیم اجتماعی و اقتصادی ثابت شده است ریاضیات در
های اجتماعی و صنعتی باز کرده و انسان ریاضیات بیش از پیش جای خود را در همه زمینه

روی  های پیچیده به ریاضیاتهای الزم و مناسب به پرسشناگریز برای دستیابی به پاسخ
مشکل پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی یکی . (1322پور و همکاران، محسن) آورده است

ترین مشکالت موجود در نظام آموزشی کشور است که در تمام مقاطع تحصیلی از رایج
ی مانند اشود. بر این اساس پیشرفت ریاضی تحت تأثیر متغیرهای به هم وابستهمشاهده می
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ه متغیرهای مربوط ب ر همساالن و والدین،ها، متغیرهای اقتصادی، تأثیها و برداشتنگرش
 رغم تالش زیاد در درسویژه نوجوانان بهقبیل هستند. بسیاری از افراد به مدرسه و از این

ریاضی، باز هم دچار بدفهمی یا نافهمی مطالب هستند و از بازدۀ خوبی در کار ریاضی 
تلخ آبی علیشاه، تلخ آبی ؛ شاهورانی، 6551، 6؛ شرمن6554، 1هیند) باشندمند نمیبهره

 .(1322علیشاه، 
 آموزان در یادگیری ریاضی یا منشأشده بر دانشنظر بر این است که مشکالت تحمیل

های فردی از ویژگی ریاضی درونیدرونی ریاضی دارند یا برون ریاضی. مشکالت 
 گیرندها سرچشمه میها و نگرشهای ذهنی، یادگیری، انگیزشآموزان در پردازشدانش

روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت از دیر باز به بررسی تأثیر عوامل . (1321)علم الهدی، 
 نداهای گوناگون درسی توجه داشتهآموزان در حوزهانگیزشی در یادگیری و عملکرد دانش

در حالی که مشکالت برون فردی از عوامل فرهنگی، . (6556، 3پینتریچ )لینن برینک و
)علم الهدی،  پذیردآموزشی و چگونگی تدریس و برخورد معلمان و..... اثر می اجتماعی،

ر های شناختی دکنند که استفاده از تواناییآموزان استدالل میبسیاری از دانش. (1321
ها گزارش کرده بودند که در حقیقت مشکالت کند. آنیادگیری مؤثر موانعی ایجاد می

ت، بازیابی درست حافظه، تمرکز و استفاده از تفکر ریاضی در احساسات و تفسیر درس
 ،4یل؛ اسماع6555؛ تمبچیک، 6551مبچیک، ت و عبدل عزیز، صالح) کندمنطقی ایجاد می

بهبود . (6515میراح،  ؛ تمبچیک و6552، 2؛ براینت6557، 5لیکسل ؛ آندرسون و6551
معیارهاست که در آموزش و ای از مفاهیم و آموزش ریاضیات نیازمند توسعه مجموعه

 (.1111)انجمن ملی معلمان ریاضی، یادگیری ریاضیات مهم است
عوامل و راهبردهای زیادی وجود دارند که با یادگیری در ریاضیات مرتبط هستند؛ 

توان به انگیزش، عادت مطالعه، نگرش نسبت به معلم و .... اشاره کرد که مهمترین این می
شد بر خالف گذشته که تصور می (.7،1115ری است )باتلر و وینعوامل، راهبردهای یادگی
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توانایی یادگیری هر فرد تابعی از میزان هوش و استعدادهای اوست، در چند سال اخیر این 
اتی هوش کننده عوامل ذنظریه در میان روانشناسان قوت گرفته است که با وجود نقش تعیین

یکی  شوند.دیگری نیز دراین رابطه مهم قلمداد میو استعداد در یادگیری، عوامل غیرذاتی 
است که در چند سال اخیر شاهد پیشرفت زیاد روانشناسی « راهبردهای یادگیری»از این موارد 

(. 1324؛ به نقل از ملکی، 1112، 1)واینستاین و هیومایم ی در کشف این راهبردها بودهتربیت
ی که به وسیله یادگیرندگان برا شودمیاطالق  راهبردهای یادگیری به اعمال ارادی و آگاهانه

شناخت راهبردهای یادگیری از  .(1322سیف، ) شودمیدستیابی به اهداف یادگیری اتخاذ 
چند جهت حائز اهمیت است: یکی اینکه معلم راهبردهای یادگیری خود را با راهبردهای 

آموزان از اینکه دانشکند. دوم اینکه در صورت آگاهی آموزان هماهنگ میتدریس دانش
نند؛ کبا راهبردهای یادگیری آشنا نیستند، یا از راهبردهای یادگیری به درستی استفاده نمی

این راهبردها  (.1327ها آموزش داد )محمدامینی،توان راهبردهای یادگیری را به آنمی
 .یمتفکر انتقادی و خودتنظی معنایی، سازماندهی، ، بسطتکرار و مرورعبارتند از: 

تواند در بعضی از انواع یادگیری خیلی مؤثر واقع شود. راهبردهای تکرار و مرور می
برداری کلمه بر کلمه، از بر خواندن کلمات و زیر خط کشیدن مطالب رونوشت، یادداشت

 راهبرد بسط (.6554های از راهبردهای تکرار و مرور هستند )دمبو، مطالب در کتاب مثال
کند. بسط عمیق ت که اطالعات را در سطح عمیقی پردازش می، راهبردی اسمعنایی
(. یادگیرنده 1311)صمدی، ، بهترین روش به خاطر سپردن است دار کردن اطالعات()معنی

دار ساختن یادگیری، به مطالبی که قصد دهی، برای معنیدر استفاده از راهبرد سازمان
 اما چنین عملی کند؛ساختارسازمانی را تحمیل میب یا ها را دارد نوعی چارچویادگیری آن

تفکر انتقادی مستلزم راهبرد  (.1322الزامی نیست )سیف،  و گسترش در راهبردهای بسط
تفکر انتقادی  (.1322سیف، ) داوری بر اساس شواهد و مدارک است فرآیندهای عالی ذهنی

)به نقل  آموزان مؤثر استگیری و پیشرفت تحصیلی دانشتصمیم حل مسئله، یهامهارتبر 
گردد که به وسیله آن افراد خودتنظیمی به فرایندی اطالق میراهبردهای  (.6516، 6از بانتا

پینتریچ،  و 3دهند )گارسیااعمال خود را در پی گیری اهداف خود کنترل نموده و جهت می
 ست )جاروالوضروری ا (. خودتنظیمی برای فرایند یادگیری1316؛ به نقل از برزگر، 1114
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کند تا عادات آموزان کمک میاین امر در دانش (.6552، 6؛ زیمرمن6511، 1جارونوجا
، 3های مطالعه خود را بهبود بخشند )ولترزیادگیری بهتری را در خود به وجود بیاورند، مهارت

6511.) 
ی باشد. اضطراب به منزله بخشیکی دیگر از متغیرهای این پژوهش اضطراب امتحان می

د. گرداز زندگی هر انسان، در همه جوامع، به عنوان یک پاسخ مناسب و سازگار تلقی می
فقدان اضطراب با اضطراب بیمارگونه ممکن است ما را با مشکالت و خطرات زیادی مواجه 

دارد که برای انجام امور خود، به موقع و سازد. اضطراب در حد متعادل و سازنده ما را وا می
(. 1372تر و باورتر سازیم )ابوالقاسمی، ترتیب زندگی خود را بادوامده بدینتالش کر مناسب

دد، شاهده نگرهای اضطراب مبحران ،افتد که در خالل فرایند نوجوانیبه ندرت اتفاق می
یر شود. گاهی فراگصورت تدریجی ظاهر میطور ناگهانی و زمانی بهگاهی این اضطراب به
خشی ب بنابراین، اضطراب به منزلۀ پذیرد؛ل چند ساعت پایان میدر خالاست و زمانی بالعکس 

دهند ها را تشکیل میهای ساختار شخصیت آناز زندگی کودکان و نوجوانان، یکی از مولفه
توان به های دوران کودکی و نوجوانی را میای از اضطرابو از این زاویه است که پاره

اضطراب (. 1372ها را بر فرایند تحول پذیرفت )دادستان، هنجار تلقی کرد و تأثیر مثبت آن
عنوان یک پدیده متداول و مهم آموزشی، رابطه تنگاتنگی با عملکرد تحصیلی امتحان به

، های آموزشیآموزان از طریق سیستمدارد. به دنبال ارتقاء سطح سواد دانشجویان و دانش
تری شوند. این مسأله انتظارات و فشارهای بیشیها با فراوانی بیشتری از امتحانات روبه رو مآن

آورد و های آموزشی در خصوص عملکرد آنان به دنبال میرا از سوی والدین و سیستم
؛ به نقل از بختیارپور، حافظی 6551دهد )مک دونالد، اضطراب امتحان را افزایش می تدریجاً

مدرسین و  ام آموزشی، استادان،های نظها و دغدغهانییکی از نگر(. 1321بهزادی شینی،  و
موزان آآموزان مسئله اضطراب امتحان، پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانشویژه دانشبه

د، تغییر تردیاست. این مشکل در همه سطوح آموزشی از ابتدایی تا دانشگاه مطرح است. بی
نظام آموزشی  هایهایی را در اجزاء عناصر و ماموریتهای آموزشی داللتانتظارات از نظام

 (.1327فانی، )شاه نعمتی، والیی و خواهد داشت
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پژوهش  .های پژوهشی گویای ارتباط بین راهبردهای یادگیری با ریاضی هستندپیشینه
آموزانی که آموزش اسناد و ( حاکی از آن بود که دانش1322جاهدی ) درویزه، خسروی و

ترل نسبت به گروه کن باالتری آموزش راهبردهای یادگیری را دریافتند عملکرد ریاضی
ند به این نتایج دست یافتند ( در پژوهشی که انجام داد1324) لطیفیان سیف و خواهند داشت.

رابطه بین باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی در درس ریاضی دانشجویان وجود  که
یری ای یادگ( نشان داد که اهداف تسلط با راهبرده1322قطبی )احمدی دهپژوهش  .دارد

 .دارد یادگیری رابطهو توانایی حل مسئله ریاضی با راهبردهای  ی دارددارمعنی رابطۀ
( حاکی از آن بود که بین راهبردهای یادگیری 1325نژاد و عابدی )سبحانیمطالعات 

طح آموزان در سعملکرد تحصیلی ریاضی دانش با تکرار و مرور دهی،سازمان ،خودتنظیمی
بین موفقیت تحصیلی و نشان داد که ( 1311صمدی ) .اطمینان رابطه وجوددرصد  15

رابطه وجود دارد.  دهی و بسط معناییای یادگیری از جمله تکرار و مرور، سازمانراهبرده
 ،دهیسازمان و ( حاکی از آن بود که تکرار و مرور، بسط معنایی1327عارفی )پژوهش 

حاکی  (1322پژوهش حاج حسینی، اخوان تفتی )کردند. بینی میعملکرد تحصیلی را پیش
وجود  آموزان رابطهاز آن بود که بین راهبرد یادگیری )بسط معنایی( با درس حسابان دانش

و  دهی، راهبرد یادگیری سازمانولی بین راهبردهای یادگیری تکرار و مرور دارد
نتایج ( 1311) رافشار و همکارانمی در مطالعه خودتنظیمی با درس حسابان رابطه وجود ندارد.

حاکی از آن بود که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت درس ریاضی 
کر ، تفدهیه بین راهبردهای یادگیری بسطک ند( نشان داد1315مرندی ) زارعی و مؤثر بود.

 نظیمی،خودتبا پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری دارد ولی بین  دهیو سازمان انتقادی
 نتایج پژوهش دمایر، کجیجک و تکرار و مرور با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود ندارد.

س و خودتنظیمی با پیشرفت در ( حاکی از آن بود که بین راهبردهای یادگیری6551) 1دیپرن
حاکی از آن بود که بین ( 6511) 6کاربنیک لوئیس برگر ونتایج  .ریاضی رابطه وجود دارد

طلبی و ، کمک، فراشناختیدهی، بسط معنایی، تکرار و مرور، سازمانخودکارآمدی
در  آموزان رابطه وجود دارد.با کالس درس ریاضیات دانش مدیریت زمان و مکان مطالعه

حاکی از آن بود که بین راهبردهای یادگیری نتایج ( 6513) 3سعدی و یویارپژوهش 

                                                           
1. Demir,KJlJç, Depren 

2. Louis Berger, Karabenick 

3. Sadi & Uyar 
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ری داری وجود دارد و همچنین راهبردهای یادگیخودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی
تکرار و  دهی،تفکر انتقادی، بسط، سازمان) یشناختخودتنظیمی با راهبردهای یادگیری 

حاکی از آن بود ( 6514) 1محبودی بهزادی، لطفی ودر پژوهش  د.نکنبینی میمرور( را پیش
در  .آموزان تأثیر دارددانشکه آموزش راهبردهای مطالعه و یادگیری بر پیشرفت ریاضی 

آموزان پایۀ نهم حاکی از آن بود که دانش( نتایج 6514) 6گونی پژوهش گاسکو، دومینگو و
ریت و مدی طلبی، فراشناختی خودتنظیمی، کمکدهیاز راهبردهای یادگیری سازمان که

این  که از آموزان پایۀ هشتماند با دانشدر درس ریاضی استفاده کرده زمان و مکان مطالعه
 اسمیابوالقدر پژوهش  داری وجود دارد.اند تفاوت معنیراهبردهای یادگیری استفاده نکرده

موزان آنتایج حاکی از آن بود که بین اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی دانش( 1322)
و  ( نتایج نشان داد که خودکارآمدی1316قبادی ) پیری وپژوهش در  رابطه وجود دارد.

-16)اران ح و همکسیادر مطالعات  د.نکنبینی میعملکرد تحصیلی را پیش اضطراب امتحان
 ( نتایج حاکی از آن بود که بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی رابطه وجود ندارد.1311

یاضیات امروزه ر یافته،سعهدر کشورهای تو ریزان آموزشیبا عنایت به تحقیقات برنامه
شود و سهم بسزایی در یادگیری رنامه درسی دوره آموزش عمومی قلمداد میموضوع اصلی ب

و  راهبردهای یادگیری مدلبدین لحاظ محقق در نظر دارد،  کند.سایر دروس ایفا می
. دا یادگیری ریاضی آنان بررسی کنآموزان متوسطه شهرستان آمل را بدانش اضطراب امتحان

 باشد:زیر می هایفرضیهاین پژوهش درصدد آزمون 
 بین راهبردهای یادگیری با یادگیری ریاضی دانش آموزان رابطه وجود دارد. -
 بین اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش آموزان رابطه وجود دارد. -
در ارتباط میان تکرار و مرور، بسط معنایی،  ایواسطهراهبرد خودتنظیمی نقش  -

 و یادگیری ریاضی دارد. امتحان، اضطراب دهی، تفکر انتقادیسازمان

  

                                                           
1. Behzadi, Lotfi, Mahboudi 

3. Gasco, Doming, Goñi  -  
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 روش
است  طرح کاربردی از نظر هدف وهش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی وروش این پژ

آموزان رشته ریاضی و فیزیک مقطع متوسطه شهرستان کلیه دانشجامعه آماری این پژوهش 
در  .1دشنیز از فرمول کوکران استفاده  برای تعیین حجم نمونه .نفر بودند 6152حجم  آمل با

 زیر روش محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران آورده شده است:

𝑛 =
NZ2(p × q)

(N − 1)𝑑2 + 𝑍2(𝑝 × 𝑞)
2 = 

2958 × 1. 962(0.5 × 0.5)

(2958 − 1)0.052  + 1. 962 (0.5 × 0.5)
= 339 

روش به این تعداد  تعیین شد ونفر  331 با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه
قابل تحلیل بود.  برگشتی پرسشنامه 331تعداد که  انتخاب شدند ایخوشهگیری نمونه
ها به شیوه میدانی و با مراجعه به مدارس )امام خمینی، پیامبر اعظم، لسانی، آوری دادهجمع

زاده، صدرا، نمونه پسرانه، زاده، رضوان، شهید حیدری، ملکمیرحیدرآملی، شریعت
ت ها به صورآزمودنیانجام شد؛ عصمتیه، حائری، زینب کبری، نرجس و شهید بهشتی( 

 ابزار. شد ارائهیک نسخه از پرسشنامه مذکور  هابه هر یک از آن ای انتخاب شدند کهخوشه

سوالی  31 پرسشنامه بخشی از پرسشنامه راهبردهای انگیزش برای یادگیری، پژوهش
 همکاران پینتریچ وکه توسط سوالی اضطراب امتحان  5 و پرسشنامه راهبردهای یادگیری

 نمرۀ وبازنویسی شده است  (6555) مک کیچی توسط دانکن و ساخته شده بود و (1113)
ایایی این پ گیری یادگیری ریاضی در نظر گرفته شد.برای اندازه آموزاندرس ریاضی دانش

دست آمده با استفاده از ههای بداده( آمده است. 1پرسشنامه و پایایی این مطالعه در جدول )
 SPSS21افزار و تحلیل مسیر با استفاده از نرم ، رگرسیون چندگانهآزمون همبستگی پیرسون

دهی، تفکر انتقادی و بسط معنایی به تکرار و مرور، سازمان شد. یلتحل LISREL8.80و 

                                                           
آمل، مقادیر فرمول کوکران بر این اساس در این پژوهش، برای جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان . 1

 عبارتند از:

5055 = d               1012 z =                  505 = q          505 = p                          6152N = 

احتمال   ، α-1 = zمقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سططططح اطمینان        ، N =حجم جامعه آماری    ، =nحجم نمونه   .6

 =d مقدار اشتباه نمونه گیری، =qاحتمال عدم وجود صفت در جامعه آماری ، =pوجود صفت در جامعه آماری 
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عنوان متغیر مشاهده شده برون زاد )علت(، خودتنظیمی و یادگیری ریاضی به عنوان متغیرهای 
 مشاهده شده درون زاد )وابسته( در نظر گرفته شدند.

 همسانی درونی پرسشنامه راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان  .1ل جدو

 پایایی
این  مولفه زیر مقیاس شماره گویه ها

 مطالعه
مطالعهی 

 اصلی*

73/5  25/5 62و11و14و2و3    اضطراب امتحان 

23/5  راهبردهای یادگیری - - 

71/5  21/5 76و51و42و31   تکرار و مرور 

 

72/5  75/5 21و21و27و24و26و53   بسط معنایی 

22/5  24/5 23و41و43و36  دهیسازمان   

77/5  25/5 71و22و51و47و32   تفکر انتقادی 

25/5  71/5  
5و52و55و54و44و41و32و33

71و72و72و21و7  
  خودتنظیمی فراشناختی

 نتایج
 ضریب همبستگی راهبردهای یادگیری با یادگیری ریاضی دانش آموزان .2جدول 

 2 5 4 3 6 1 متغرها
      - تکرار و مرور
     - 751/5** بسط معنایی
    - 724/5** 242/5** سازماندهی

   - 276/5** 775/5** 221/5** تفکر انتقادی
  - 737/5 ** 752/5 ** 721/5 ** 745/5 ** خودتنظیمی

 - 651/5 ** 612/5 ** 125/5 ** 654/5 ** 625/5 ** یادگیری ریاضی

راهبردهای یادگیری با یادگیری ریاضی  یهامؤلفه دهد که بیننشان می 6نتایج جدول 
چه این راهبردها درصد رابطۀ مثبت وجود دارد. هر 11در سطح اطمینان  دانش آموزان
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شان داد نتایج نهمچنین .شودیمافزایش یابند موجب افزایش یادگیری ریاضی دانش آموزان 
 ریاضی رابطه وجود ندارد.که بین اضطراب امتحان با یادگیری 

راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان در پیش بینی  هایمؤلفهضرایب رگرسیون  .3 جدول
 یادگیری ریاضی

 Beta T sig خطا B ینبمتغیرهای پیش
 555/5 24/35  41/5 51/15 ثابت

 55/5 17/1 17/5 56/5 55/5 تکرار و مرور
 554/5 -11/3 -11/5 56/5 -56/5 بسط معنایی
 554/5 -11/5 -51/5 51/5 -553/5 سازماندهی

 553/5 41/4 36/5 56/5 15/5 تفکر انتقادی
 556/5 21/5 41/5 51/5 12/5 خودتنظیمی

 31/5 61/5 54/5 51/5 56/5 اضطراب امتحان

های راهبردهای یادگیری و اضطراب داری سهم هر یک از مؤلفهبرای آزمون معنی
امتحان در پیش بینی یادگیری ریاضی مقادیر بتای هر کدام از متغیرها مورد توجه قرار گرفت 

 دهیسازمان(، β= 11/5) معنایی(، بسط β= 17/5و معلوم شد که سهم تکرار و مرور )
(51/5 =β تفکر ،)انتقادی (36/5 =β( و خودتنظیمی )41/5 =β) یادگیری  بینی میزاندر پیش

اضی یادگیری ری بینیاضطراب امتحان در پیش اما سهم ؛دار استآموزان معنیریاضی دانش
در این پژوهش برای ترسیم نمودار تحلیل مسیر  (.6دار نبود )جدول آموزان معنیدانش

اند در این صورت یکی از دست نیاوردههمحققین تئوری کافی در مورد آرایش متغیرها ب
هایی که بتوان تا حدودی آرایش متغیرها را تعیین کرد، استفاده از رگرسیون چندگانه اهر

معنی که اول یک متغیر به عنوان متغیر وابسته )یادگیری ؛ بدین(1315)خردمند،  است
دست هرا ب داد رایانه، بتاهای کلیه متغیرهاریاضی( در نظر گرفته شد و سپس با استفاده از برون

آنکه  و از بین بتاهای، باقیمانده دار نیستند را حذف کردهکه معنی آنگاه بتاهایی ؛آوریممی
 یریمگان متغیر وابسته در نظر میو آن را به عنو کنیمهمه بزرگتر است را مشخص میاز 

وند؛ با رعایت شبیرونی در نظر گرفته میعنوان متغیرهای ؛ متغیرهای باقیمانده به)خودتنظیمی(
 دست آمد. به این ترتیب مدل نهایی مربوطهدر نهایت آرایش متغیر زیر ب ل فوقدستورالعم

های راهبردهای یادگیری با میانجیگری خودتنظیمی بر یادگیری ریاضی مولفه تأثیربه 
 آید.( می1آموزان در نمودار )دانش
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 ضرایب تحلیل مسیر در مدل راهبردهای یادگیری با یادگیری ریاضی دانش آموزان 1نمودار 

های نیکویی برازش برای این مدل ساختاری مورد بررسی قرار گرفت؛ این شاخص
 گیرد.ها در جدول زیر مورد مشاهده قرار میشاخص

تکرار و مرور، بسط معنایی، سازماندهی، های نیکویی برازش برای مدل ساختاری شاخص .4جدول 
 تفکر انتقادی، خودتنظیمی و یادگیری ریاضی

مجذور خی 
 Df دو

نسبت مجذور خی به 
 درجه آزادی

سطح 
 RMSEA GFI AGFI RMR داریمعنی

12/14 4 55/3 55/5 52/5 11/5 13/5 53/5 

 4و کمتر از  55/3آزادی برابر است با دهد، نسبت خی دو با درجهنشان می 4جدول 
های ، مقدار شاخص52/5 با مساویو  52/5برابر با  RMSEAاست؛ همچنین مقدار شاخص 

 خودتنظیمی

تکرار و 

 مرور

بسط 

یادگیری  معنایی

 ریاضی

 سازماندهی

تفکر 

 انتقادی
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GFI  وAGFI  نزدیک به یک است و مقدارRMR  و بسیار کوچک است،  53/5برابر با
 ر است.برازش مطلوب برخوردا از ها،مقدار این شاخص

با  داریتکرار و مرور رابطه مستقیم، مثبت و معنیشود، مشاهده می 1چنانچه در نمودار 
(. بسط معنایی رابطه مستقیم و مثبت و Beta= 22/5خودتنظیمی دانش آموزان دارد )

رابطه مستقیم و مثبت و (. سازمان دهی Beta= 44/5)داری با خودتنظیمی دارد معنی
رابطه مستقیم و مثبت و (. تفکر انتقادی Beta= 75/5خودتنظیمی دارد )داری با معنی
(. خودتنظیمی رابطه میان تکرار و مرور، بسط Beta= 31/5داری با خودتنظیمی دارد )معنی

ه عبارت کند. بگری میمعنایی، سازماندهی و تفکر انتقادی را با یادگیری ریاضی میانجی
سازماندهی و تفکر انتقادی اثر غیر مستقیمی بر روی  دیگر تکرار و مرور، بسط معنایی،

گذارد. همخوانی اثر کلی راهبردهای یادگیری با یادگیری ریاضی از یادگیری ریاضی می
نظیم ای مناسب تدهد که مدل به گونهیک سو و همبستگی میان آنها از دیگر سو نشان می

 شده است.

 گیریو نتیجه بحث
آموزان ی راهبردهای یادگیری با یادگیری ریاضی دانشسازهدف از این پژوهش مدل

هش نشان های پژویافته فیزیک شهرستان آمل بود. -متوسطه پایه دوم و سوم رشته ریاضی
ادی و دهی، تفکر انتقداد که بین راهبردهای یادگیری )تکرار و مرور، بسط معنایی، سازمان

ابطه استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رآموزان با خودتنظیمی( با یادگیری ریاضی دانش
 ،راهبردهای یادگیری تکرار و مرور نشان داد که مسیرداری وجود دارد. همچنین تحلیل معنی

انش آموزان دیادگیری ریاضی  دهی، تفکر انتقادی و بسط معنایی اثر غیرمستقیمی برسازمان
این موزانی که آبیان دیگر دانش بهو خودتنظیمی اثر مستقیم بر یادگیری ریاضی دارد. دارند 
برند عملکرد بهتری را در یادگیری این درس شان به کار میرا در یادگیری ریاضی هاراهبرد

( مبنی بر 1322) درویزه و همکاران هایکنند. نتایج حاصل از این پژوهش با یافتهکسب می
ی عملکرد ریاض نندکیمدانش آموزانی که از آموزش راهبردهای یادگیری استفاده آنکه 

( مبنی بر رابطه بین باورهای 1324) سیف و لطفیان های پژوهشبا یافته باالتری دارند؛
( مبنی بر 1322) قطبیده احمدیو با پژوهش انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی با ریاضی، 

ی نژاد و سبحان) هایبا نتایج پژوهش ؛سئله ریاضی با راهبردهای یادگیریرابطه بین حل م
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؛ دمایر و 1327؛ عارفی، 1311؛ صمدی، 1311؛ میرافشار و همکاران، 1325، عابدی 
مبنی بر رابطه بین تکرار و مرور،  ( 6511کاربنیک، ؛ لوئیس برگر،6551همکاران؛ 

ویار، )سعدی ی  ؛طلبی با عملکرد ریاضیدهی و کمکسازمان بسط معنایی، خودتنظیمی،
تنظیمی راهبردهای یادگیری تفکر انتقادی، تکرار و مرور، سازماندهی، ( مبنی بر خود6513

( 6514؛ گاسکو و همکاران، 6514کند؛ )بهزادی و همکاران، بسط معنایی را پیش بینی می
 است. وهمس با پژوهش حاضر مبنی بر تأثیر راهبردهای یادگیری با پیشرفت ریاضی؛ 

( مبنی بر عدم 1322اخوان تفتی،  حسینی،)حاجهای با یافته های این پژوهشیافته ولی 
 ،زارعی، مرندی) اندهی و خودتنظیمی با درس حسابان ورابطه بین تکرار و مرور، سازم

اهمسو است. ن خودتنظیمی و تکرار ومرور بر پیشرفت تحصیلی رابطهعدم ( مبنی بر 1315
ه آماری، روش ی ممکن است در جامعه آماری، نمونه و حجم نمونیدلیل این ناهمسو

گیری، ابزار پژوهش و حتی متغیر مالک باشد. یک تعبین احتمالی این است که در نمونه
قش دهی و تفکر انتقادی نیادگیری ریاضی راهبردهای بسط معنایی، خودتنظیمی، سازمان

ا طور مداوم مطالب ریاضی ربرخالف دروس دیگر باید بهدارند و یادگیرنده ریاضی  زیادی
. شایان ذکر است که در این تحقیق راهبردهای یادگیری از جمله تفکر انتقادی ندفرا بگیر

ید و های جدفرا گرفته شده در موقعیت قبالًکه داللت بر به کار بردن دانش و اطالعات 
های موجود در یک موضوع درسی دارد و راهبردهای بسط معنایی، ارزشیابی اندیشه

ین نشان از ا اند؛گرفتهبینی با یادگیری ریاضی قرار پیشدهی و خودتنظیمی مورد سازمان
راهبردهای مزبور در فراگیری درس ریاضی است. یادگیرندگانی که  درستکارکرد 

خوبی کارهای خود را انجام گیرند بهار و مرور را به کار میراهبردهای یادگیری تکر
ش فراوان به مطالعه کنند و با کوشش و تالبندی را رعایت میزمان هادهند، آنمی
اگر  پردازند. این یادگیرندگان دقیق هستند و اهداف روشنی برای مطالعه دارند.می

 ادهی و تفکر انتقادی رآموزان در یادگیری درس ریاضی تکرار و مرور، بسط، سازماندانش
 ذارد.گاز طریق خودتنظیمی به کار ببرند، اثرات زیادی در یادگیری این درس برایشان می

سی آموزان قوی، اغلب محتوای کتاب را برر( دریافت که دانش1175اندرسون )
یابی را دهی برای فعالیت زمینهآن به دست آورند و یک سازمان هایی دربارۀکنند تا ایدهمی

اری دآموزان قوی برای زیاد کردن توانایی نگهفراهم کنند. همچنین او دریافت که دانش
ل از کنند )به نقبندی کردن استفاده میاطالعات از راهبردهای تکرار و مرور همراه با طبقه
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آموزان به راهبردهای یادگیری خاص تکالیف مثل تکرار هنگامی که دانش (.1327عباباف، 
وزشگاهی های آمتوانند درگیر فعالیتو مرور و خودتنظیمی یادگیری مجهز باشند، بهتر می

 خودتنظیمی راهبردهای از که آموزانیدانشموفقیت تحصیلی بیشتری کسب کنند.  شوند و

 معنادار با کنندمی سعی هنگام مطالعه یا معلم تدریس هنگام در کنند،می استفاده بیشتری

 ایجاد و این فرایند چگونگی کنترل قبل، اطالعات با منطقی ارتباط ایجاد اطالعات، کردن

 ببرند. باال را خود تحصیلی عملکرد و بگیرند یاد را مطالب مناسب، یادگیری
موزان را آتحلیل رگرسیون نشان داد که اضطراب امتحان، یادگیری ریاضی دانش نتایج

دو متغیر  دهد بین اینکند. همانطوری که نتایج ضریب همبستگی نشان میبینی نمیپیش
-16سیاح برگرد و همکاران، های )نتایج حاصل از این پژوهش با یافته ای وجود ندارد.رابطه
( مبنی بر عدم رابطه بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی، همخوانی دارد. ولی با 1311

 توان( ناهمسو است. در تبیین این نتایج می1316پیری، قبادی،؛ 1322ابوالقاسمی،های )یافته
 ساختارهای دانش و فرایندهای پردازشتنها از اضی نهپیشرفت تحصیلی در درس ریگفت؛ 

ا و ه، ارزشهانگرشجمله باورها، پذیرد، بلکه به عوامل انگیزشی از می تأثیراطالعات 
شود. از جمله اجزاء انگیزشی ناسازگار که به فقدان موفقیت ها نیز مربوط میاضطراب

 شود.فراگیران درس ریاضی منجر می
نظور ماران تعلیم و تربیت آن است که بهاندبرای دست خصوصاًکاربردهای پژوهش 

ریاضی توجه  ویژه نگرشی بهی، باید به نقش عوامل انگیزشی بهبهبود پیشرفت در درس ریاض
داد. امروزه های آموزش ریاضی را در مسیر ایجاد عالقه به این درس سوق کرد و روش

نیاز دارند بدانند که ریاضی با زندگی  هاآنپرسند، ها میفراگیران از چرایی مفاهیم و روش
 هانآها چه ارتباطی دارد و چه نقشی در پیشرفت تمدن بشری ایفاء کرده است. روزمره آن

ذت ورزند که از این تالش لدر صورتی به تالش شناختی برای فراگیری ریاضی اهتمام می
آور، صورت درسی رنجبهی که ببرند و آن را جالب، مهم و مثمر تلقی کنند. ریاضی تا زمان

جتناب انگیزد و به اضطراب و اکسالت بار و ناکام کننده جلوه کند، عالقه و تالشی را برنمی
به همین دلیل تدریس این درس باید از حالت خشک و شود. آموزان منجر میدانش

هایی متنوع و متناسب با سبک یادگیری غیرمنعطف و منحصر به سخنرانی، به روش
 دگان تغییر یابد.فراگیرن
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فیزیک  -آموزان پایه دوم و سوم ریاضیمحدودیت پژوهش حاضر تنها بر دانش
، مقاطع ها، شهرهاآموزان سایر رشتهشهرستان آمل انجام شد؛ بنابراین نتایج پژوهش به دانش

رسی بر توان بهمی های تحصیلی قابل تعمیم نیست. از پیشنهادات این پژوهشو پایه
آموزان در سایر ادوار و مقاطع تحصیلی و راهبردهای یادگیری با یادگیری ریاضی دانش

حصیلی ری بر موفقیت و پیشرفت تهای راهبردهای یادگیسلسله مراتبی مولفه تأثیرمطالعه 
ام گذاران نظ. شایان ذکر است که شواهد حاصل از این نوع تحقیقات، سیاستاشاره کرد

 یجاد تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت یاری خواهد داد.آموزشی را در ا
 تقدیم و تشکر
آموزان، معلمان و مدیران مدارس متوسطه شهرستان آمل تقدیم و تشکر از تمامی دانش

 .میینمایم

 منابع
 هایپژوهش(. اضطراب امتحان، علل، سنجش و درمان. 1372) .ابوالقاسمی، عباس

 .17 -26(، 4 و 3)5، روانشناختی
راهبردهای انگیزش برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی  قایسۀ(. م1322) .ابوالقاسمی، عباس

 و 1)3های نوین تربیتی، اندیشهآموزان مدارس طرح آموزشی رشد و عادی. در دانش
6،)22-73. 

 -(. بررسی روابط بین اهداف تسلط، اهداف عملکردی گرایش1322) .احمدی، محمد
ربیتی مطالعات تاجتناب، راهبردهای یادگیری وتوانایی حل مسئله ریاضی دانشجویان. 

 .61-45(،3)15و روانشناسی، 
(. اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظیمی بر انگیزش تحصیلی و 1316) .برزگر، سبحان

آموزان دارای اختالل ریاضی مدارس راهنمایی شهرستان بهشهر. خودکارآمدی دانش
 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

جایگاه مهار،  (. رابطه بین1321بهزادی شینی، فاطمه ) یارپور، سعید؛ حافظی، فریبا وبخت
گرایی و خودکارآمدی با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانشجویان. کمال
 .35 -56(، 3)1شناسی،های نو در روانیافته
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(. رابطۀ کاربست یادگیری فعال با باورهای انگیزشی و 1316) .قبادی، لیال پیری، موسی و
سی دانشگاه علوم تربیتی و روانشناهای نوین تربیتی دانشکده . اندیشهعملکرد تحصیلی

 .67-42(، 3) 1، الزهرا
(. بررسی باورهای انگیزشی و راهبردهای خودنظم ده 1324) .لطیفیان، مرتضی سیف، دیبا و

 .454-465(، 36) مجله روانشناسی،دانشجویان در درس ریاضی. 
نشر  :تهران. نهم چاپ روانشناسی پرورشی و روانشناسی یادگیری، (.1322) .اکبرعلی  سیف،

 دوران.
 تهران: دوران روانشناسی پرورشی نوین.(. 1322) .سیف، علی اکبر

 خود یادگیری راهبردهای بین ۀرابط (. بررسی1325) .احمد عابدی، مهدی و نژاد،سبحانی

 با اصفهان شهر متوسط ورۀد آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و انگیزش تنظیم

 دانشگاه نشناسیروا پژوهشی -علمی فصلنامه ریاضی. در درس آنان تحصیلی عملکرد

 .41-55)ا(.  .تبریز
(. بررسی رابطۀ کاربرد راهبردهای 1322) .اخوان نفتی، مهناز حاج حسینی، منصوره و

لوم فیزیک، علوم تجربی و ع -های ریاضییادگیری با پیشرفت تحصیلی در رشته
تربیتی و روانشناختی دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه  یهاپژوهشانسانی. 

 .73-15(، 6) 2اصفهان، 
های آماری توسط نرم (. طرح من )تجزیه و تحلیل طرح1315خرمند، فاطمه سادات )

 . تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.Mstat-Cو  SPSSافزارهای 
(. بررسی تأثیر بازآموزی اسناد و 1322) .جاهدی، سهیال درویزه، زهرا؛ خسروی، زهره و

شهر  آموزان پایه پنجم ابتدائیراهبردهای شناختی یادگیری در پیشرفت ریاضی دانش
 .47-25(، 6) ،مجله علوم انسانیشیراز. 

(، 1، سال اول )مجله روانشناسی(. سنجش و درمان اضطراب امتحان. 1372) .دادستان، پریرخ
31-25. 

(. رابطۀ باورهای انگیزشی دربارۀ ریاضی 1322) .سیف، دیبا لطفیان، مرتضی ورضویه، اصغر؛ 
 ازدهمیسال روانشناسی، آموزان تیزهوش. و راهبردهای خودتنظیمی انگیزشی در دانش

(1 ،)151- 21. 
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های حل (. ارتباط راهبردهای یادگیری و سبک1315مرندی، احمد ) زارعی، حیدرعلی و
 .151-162(، 3) 2های تازه در علوم تربیتی، فصلنامه اندیشه. مسأله با پیشرفت تحصیلی

(. بررسی رابطه 1311-16یعقوبی عسگرآباد، اسماعیل ) سیاح برگرد، مهدی؛ اردمه، علی و
باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان با عملکرد تحصیلی در 

 ۀتوسعوم پزشکی جندی شاپور اهواز. دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه عل
 .25-75(، 6) 5، آموزش جندی شاپور

(. بررسی رابطۀ 1322علیشاه، علیرضا )تلخ آبی علیشاه، غالمرضا و، احمد؛ تلخ آبیشاهورانی
رهبری و  فصلنامهآموزان با یادگیری ریاضی. دانش -ویژگی ارتباطات اثربخشی معلم

 .51 -27(، 3سوم )سال  مدیریت آموزشی،
ارزشیابی تکوینی  ریتأث(. بررسی 1327) .فانی، حجت اله شاه نعمتی، زهرا؛ والیی، ناصر و

سر آموزان پمنظم بر کاهش اضطراب امتحان و خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانش
(، 4)5فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی،های شهر مرودشت. کالس اول دبیرستان

61-14. 
گیری انگیزشی و راهبردهای یادگیری در تبیین (. رابطه جهت1311) .صمدی، معصومه

 .155 -111(، 6)5، فصلنامه راهبردهای آموزش موفقیت تحصیلی.
آموزان دوره متوسطه (. مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش1327عباباف، زهره )

ی ایی در حوزهدهی پیشنهابه تفکیک سطح توانایی، رشته تحصیلی و جنسیت و ارائه
 .111-155(، 65) های آموزشی،فصلنامۀ نوآوریبرنامه درسی. 

آموزان مدارس تیزهوشان و عادی و نقش (. مقایسۀ خودگردانی دانش1327) .عارفی، مژگان
در علوم  دانش و پژوهشبینی کنندگی ابعاد خودگردانی برای عملکرد تحصیلی. پیش

 .75-12(، 12)تربیتی، 
 تهران: نشر شیوه. .راهبردهای نوین در آموزش ریاضی(. 1321) .حسنعلم الهدی، 

(. نقش خودکارآمدی، اهداف 1322کیامنش، علیرضا ) پور، مریم؛ حجازی، الهه ومحسن
پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی 

فصلنامه نوآوری آموزشی، رشته ریاضی( شهر تهران. متوسطه )آموزان سال سوم دانش
(1،)35-1. 
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(. تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و 1324) .ملکی، بهرام
 .16 -63(.3)، های علوم شناختیتازهن درسی مختلف. یادداری متو
(. رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با 1327) .محمدامینی، زرار

 .45-57(،6، )روانشناسیآموزان دوره متوسطه شهر اشنویه. پیشرفت تحصیلی دانش
 .سلطانی گردفرامرزی، سمیهآبادی، مهدی؛ آزادنیا، ابوالفضل و میرافشار، سحر؛ خان 

ری خودگردان بر پیشرفت (. بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگی1311)
، زی درسیریپژوهش در برنامهآموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر یزد. تحصیلی دانش

6 (7 ،)117-155. 
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