
 

 4931 بهار اول / آموزش پژوهی/ شماره       

 های یادگیریهای شناختی و سبکرابطه سبک

 آموزانبا اضطراب ریاضی در دانش

 3فرحناز فرامرزی  / 2کامران یزدانبخش  / 1خدامراد مومنی

 چکیده

دهد. این تحت تأثیر قرار میاضطراب ریاضی از عواملی است که عملکرد در درس ریاضی را 

اختی های شنهای یادگیری و سبکاضطراب عالوه بر عوامل فردی و محیطی از عوامل دیگر مانند سبک

یری با های یادگهای شناختی و سبکپذیرد، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکنیز تأثیر می

وصیفی های تاست که در مقوله طرح این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی اضطراب ریاضی انجام شد.

ی دوم متوسطه آموزان دختر پایه اول دورهجامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی دانشگیرد. قرار می

بود. حجم نمونه براساس  1343-49وپرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی مدارس دولتی آموزش

 .ای انجام شدچندمرحله ایصورت خوشههگیری بنفر انتخاب گردید. روش نمونه 353جدول مورگان 

و اضطراب  های یادگیری کلبهای شناختی ویتکین، سبککنندگان در پژوهش، پرسشنامه سبکشرکت

ریاضی پلیک و پارکر که از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بودند را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که 

 ودبسته به زمینه با اضطراب ریاضی همبستگی معناداری وجشناختی ناواهای یادگیری و سبکبین سبک

راب ریاضی را بینی اضطشناختی ناوابسته به زمینه توان پیشهای یادگیری و سبکدارد و همچنین سبک

های پژوهش این نتیجه را گرفت که تنوع در ساختارهای شناختی و توان از یافتهدارند. درمجموع می

شده است یادگیری ریاضی را تحت تأثیر قرار آموزان نهادینههن دانشهای یادگیری که در ذسبک

 تواند یکی از دالیل به وجود آورندۀ اضطراب ریاضی باشد.دهد و میمی

 آموزان.های یادگیری، اضطراب ریاضی، دانشهای شناختی، سبکسبک: هاکلیدواژه
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 مقدمه

است. پیشرفت  شناسی تربیتیاساسی روانمفهوم یادگیری و پیشرفت تحصیلی از مفاهیم بسیار 

آمده توسط دستهای بههای موجود به مقدار دانش و مهارتتحصیلی طبق آخرین تعریف

ازآنجاکه بهبود کیفیت آموزشی و  شودهای متعدد تحصیلی گفته میآموز در دورهدانش

جانبه کشورها محسوب همهگذاری بر منابع آموزشی و انسانی از عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه

ابراین های آموزشی است. بنآموزان نیز ازجمله اهداف اساسی برنامهشود، پیشرفت تحصیلی دانشمی

نظران یافتن عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی ازجمله موضوعات موردعالقه پژوهشگران و صاحب

ن بهرۀ ، بدون در نظر گرفتعلوم تربیتی بوده است. امروزه مطالعات بسیاری برای کشف این عوامل

البته دلیل این توجه زیاد، انکار ارتباط بهرۀ هوشی با پیشرفت تحصیلی  گیرد.هوشی، صورت می

های فردی های افراد است. زیرا بدون در نظر گرفتن تفاوتنیست، بلکه تأکید بیشتر بر تفاوت

 . (2113، 1) انال و هریسوندها را هموار کرتوان مسیر موفقیت و پیشرفت آنیادگیرندگان، نمی

آموزان و درس ریاضی ازجمله دروسی است که عملکرد مناسب در آن همواره برای دانش

ه ای تاریخی دارد، چراکها از اهمیت باالیی برخوردار بوده و هست. شاید این اهمیت جنبهوالدین آن

تمدن بشری مطرح بوده است.  عنوان علمی پایه و مستعمل در امور روزمره، در تاریخ وریاضیات به

هرحال اهمیت این رشته علمی و در سطح آموزشی این درس و مسائل مربوط به یادگیری آن منجر به

ای شده است که ازجمله تحقیقات مربوط به نقش اضطراب ریاضی گیری تحقیقات عمدهبه شکل

ریاضیات در  به یازنوزه (. بااینکه امر2111، 2در یادگیری ریاضیات است) فانگ، تونید ودیمیگن

ی هذا بسیاررسد، معتجارت، علوم اجتماعی و حتی علوم انسانی امری حتمی و ضروری به نظر می

متر از شان را کهای واقعیها و تواناییکنند یا قابلیتآموزان از آزمون ریاضیات اجتناب میاز دانش

در دنیای (.1332تند) ابوالقاسمی، دیگر دارای اضطراب ریاضی هسعبارتیدهند، بهحد نشان می

آموزان، به شکل یک اولویت مهم جهانی درآمده است، چراکه امروز دیگر، ریاضیات برای دانش

ها از حساب کردن در فروشگاه مدرسه گرفته تا پرداخت وجوه نقدی، با ی آنزندگی روزانه

                                                           
1-Oneale& Harrison 
2-Fung, Dimigen&Townend 
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ی هر فرد امور زندگی روزانهیداکرده و از تکنولوژی تا کاربرد آن در صنعت، سروکار پریاضیات 

 (.2113، 1را تحت تأثیر قرار داده است) استیدلی، دراگو، ارافه و لوک

بیش از چهار دهه از زمانی که اولین بار واژه اضطراب ریاضی به فرهنگ اصطالحات 

، آمدهدستتری از آن بهگذرد. در این مدت، اگرچه دیدگاه روشنشناسی وارد شده است، میروان

، 2پیش است) مک کوی های آن، راه درازی درپویایی هنوز برای شناخت کامل این سازه و اما

های ریاضی یا هنگام ورود به کالس ریاضی کمی آموزان هنگام تحلیل(.  بسیاری از دانش1442

خصوص های تحصیلی باالتر و به( اضطراب ریاضی در دوره1433اضطراب دارند.  به اعتقاد بیتز) 

دارد که ریشۀ اضطراب ریاضی را باید ( بیان می1439) 3تر است. الزاروسدانشجویان شایع در میان

( اضطراب ریاضی 1444) 9وجو کرد.  جکسون و لفینگ ولهای ابتدایی و راهنمایی جستدر دوره

دهند، را با تجربیات قبلی و آموزش مرسوم ریاضی در سطوح ابتدایی و راهنمایی تحصیلی پیوند می

درصد دانشجویان، اولین تجربۀ منفی در تعلیمات ریاضی را  11ون و لفینگ ول دریافتند که جکس

( اضطراب ریاضی را 1432) 5اند. ریچاردسون و سوینهای سوم و چهارم تحصیلی داشتهاز کالس

احساس تنش و اضطرابی که مانع کار کردن با اعداد و حل مسائل ریاضی » اندگونه تعریف کردهاین

ترس از ریاضیات به ایجاد موانعی «.  شودهای تحصیلی میمراحل مختلف زندگی و موقعیتدر 

ین مبنا ا سازد. برانجامد که پیشرفت در ریاضیات را در آینده بسیار دشوار میهیجانی و ذهنی می

آموز یک نگرش تقدیرگرایانه را برگزیده و انتظار دارد امروز در موقعیت ریاضی بد عمل دانش

(. نتایج 2113، 1شود) بونسرترد این شرایط به یک چرخه معیوب و پیشگویی کام بخش تبدیل میکن

دهد که بین سبک فرزند پروری و اضطراب (  نشان می2119های سپهریان آذر و بابایی)پژوهش

( بین سبک آموزش ابتدایی و اضطراب ریاضی، هورفرو طالب) 2111ریاضی، مظفری و حسینی) 

های ( بین ویژگی2113راشناختی و اضطراب ریاضی و حیدری، عبدی و رستمی) ( بین ف2115

                                                           
1- Steadly, Dargoo, Arefeh& Luke 
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5-Richardson &Suinn 
6-Bonnstetter 
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( اغلب اضطراب ریاضی 1433) 1شخصیت معلمان ریاضی و اضطراب ریاضی رابطه وجود دارد. وود

های ریاضی تجربه صورت ناراحتی عمومی که یک فرد در هنگام انجام دادن اعمال و محاسبهرا به

است،  ای روشنوسوی تأثیرات اضطراب ریاضی تااندازهست. هرچند سمتکند، در نظر گرفته امی

های مرتبط با انسان، از وضوح کافی برخوردار نیست.  اما دورنمای علیت آن، همچون دیگر زمینه

) 9ما( و 1433) 3اند. بتز( منشأ اضطراب ریاضی را عوامل محیطی برشمرده1449) 2هدفیلد و مک نیل

های شناختی در ریاضی دانسته یاضی را بیشتر درونی و تابعی از سبکعلت اضطراب ر (1444

ا ها رهای فردی، آن( در تولید برنامه آموزشی ریاضی ضمن اشاره به تفاوت2113) 5کارستناست.

کنند. هایی که جزو مسائل بیرونی هستند تقسیم میبه دو دسته خصایص پایه و ذاتی و ویژگی

 ها هم بر انتخاب محتوا و هم برل قرار داشته و اینان معتقدند سبکهای شناختی در گروه اوسبک

خاب ای تولید شود که آزادی انتگونهگذارد. اگر در مسیر یادگیری، محتوا بهعملکرد افراد اثر می

له کند. این مسئهای خود را انتخاب میرا به فرد بدهد، یادگیرنده مواد آموزشی همخوان با ویژگی

آموزان صورت کامالً ناخودآگاه اتفاق بیفتد. مطالعه این پژوهشگران بر دانشبه حتی ممکن است

 ن است.آموزاهای شناختی بر اضطراب ریاضی در دانشساله بیانگر اثر معنادار سبک 11تا  11سنین 

صورت هوشمندانه، ترجیحات افراد را برای کسب دانش و های شناختی، بهدر حقیقت، سبک

های شناختی (. سبک2111، 1کند) تنویر، آدیتیا و بنشیدهی میصالح آن سازماندر صورت لزوم ا

هایی هستند که یک فرد برای نزدیک شدن به (، روش1434)3ازنظر ویتکین، دونالد، فیلیپ و التمن

ترین یعهای شناختی با وسترین مطالعات سبکبرد. گستردهها به کار میطیف وسیعی از موقعیت

 های وابسته به زمینه و ناوابسته به زمینه است که بیانمسائل آموزشی، مربوط به سبککاربرد در 

های عنوان مالکی برای قضاوت( به ایجاد تفاوتدارد توانایی افراد برای تمایز خود از محیط) بهمی

د شوآموزان، گفته می(. در باب تعامالت اجتماعی دانش2112، 3شود) چن و تسایرفتاری منجر می

                                                           
1- Wood 
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های مختلف عالقۀ های غیرفردی و انتزاعی و محرک( به جنبهFI) 1آموزان ناوابسته به زمینهکه دانش

که ها تمایل دارند به مسائل رویکرد تحلیلی داشته باشند. درحالیدهند. آنبیشتری نشان می

هایی عالیتهای اجتماعی حساسیت بیشتری دارند و ف( به محرکFD) 2آموزان وابسته به زمینهدانش

نگرند) آلتون تر به مسائل میدانند و به شیوۀ کلیمی تررا که نیازمند مشارکت دیگران است، مطلوب

آموزان، پردازش متفاوت اطالعات را های شناختی دانشبنابراین تفاوت در سبک(.2111و کاکان، 

نگر و به ه زمینه، کلیهای شناختی به افراد دارای سبک وابسته ببه دنبال خواهد داشت. در سبک

ک گویند. زیرا گروه اول شکل و زمینه را در یافراد دارای سبک ناوابسته به زمینه تحلیلی نگر می

بینند و لذا، جداسازی شکل از زمینه برای آنان دشوار است، به دریافت الگو ترکیب کلی می

احتی ربینند و لذا، بههم جدا می صورت کلی عالقه دارند. اما افراد گروه دوم شکل و زمینه را ازبه

های مختلف تجزیه و به جزئیات ها را از هم جدا کنند و تمایل دارند الگو را به بخشتوانند آنمی

 (.2111، 3آن توجه کنند و کمتر تحت تأثیر محیط قرار گیرند) چین

فت شرهای شناختی و پی( در تولید یک برنامه آموزش ریاضی به رابطه سبک2113) 9ابرر

آموزان در گروهی که محتوای برنامه و پیشرفت دانش کردهاشارهآموزان در این برنامه دانش

( 2119)5کند. دانیلی و رایدها بود را به طرز معناداری باالتر اعالم میشناختی آنهمخوان با سبک

س دست وشناختی وابسته به زمینه به همبستگی معکبین توان افراد در حل مسائل شیمی و سبک

 یافتند.

ها یا ترجیحات فردی متفاوت، منسجم از عنوان اولویتهای شناختی بهبنابراین سبک

انایی اشاره به توهای یادگیریکه سبکباشند. درحالیدهی و پردازش اطالعات و تجربه میسازمان

آوری و پردازش یادگیری را تحت تأثیر قرار یی دارد که چگونگی درک، جمعهارجحانفردی و 

 های یادگیری و شناختیدهد که تعیین نوع سبکهای جدید نشان می(. پژوهش2111دهد) چین، می

رای پردازش های یادگیری متفاوت بکند. سبکبرای مؤثر کردن بیشتر یادگیری به معلمان کمک می

                                                           
1- Field Independence (FI) 
2- Field Dependence (FD) 
3- Chen 
4-Oberer 
5-Danili& Reid 
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، 1دهد) باسی، اومرن و یودیداآموزان را تحت تأثیر قرار میصیلی دانشاطالعات، پیشرفت تح

( مدل سبک یادگیری را براساس تحقیقات افرادی چون راجرز، پیاژه و یونگ 1439) 2(. کلب2115

های یادگیری کلب شامل چهار سبک یادگیری متفاوت است، مبتنی بر توسعه داد. تئوری سبک

احساسی، -اند از: تجربه عینی، مراحل چرخه یادگیری عبارتایچرخه یادگیری چهار مرحله

رکیب عملی. کلب با ت -فکری، آزمایشگری فعال -سازی انتزاعیدیداری، مفهوم -مشاهده انعکاسی

چهار مرحله یادگیری، چهار نوع سبک یادگیری را نیز مشخص نمود:سبک همگرا یا هنجارپذیر) 

، سبک واگرا یا هنجارگریز) تجربه عینی+ مشاهده تأملی(، سازی انتزاعی+ آزمایشگری فعال(مفهوم

سازی انتزاعی+ مشاهده تأملی(، سبک انطباق یابنده یا کننده یا همگون ساز) مفهومسبک جذب

 همگون گر) تجربه عینی+ آزمایشگری فعال(.

فراگیران دارای سبک یادگیری همگرا، از طریق فکر کردن روی موضوعات و انجام آن 

آموزند. فراگیران دارای سبک یادگیری واگرا، از طریق احساس صورت عملی میها، بهفعالیت

دهند، ببینند تا انجام دهند و از تخیل برای حل مسئله ها ترجیح میآموزند، آنکردن و دیدن می

کنند. فراگیران دارای سبک یادگیری انطباق یابنده از طریق تجربه کردن و انجام دادن استفاده می

کننده از طریق فکر کردن و نگاه عمیق آموزند و فراگیران دارای سبک یادگیری جذبمی

، 3کنند) سادلر و اسمیتآموزند این افراد برای درک موقعیت از مفاهیم انتزاعی استفاده میمی

(، 2111)9(، سرمیس1335(، احمدی و خضری) 1341احمدی و محمدی) نتایج پژوهش(.2111

که بین  دهد( نشان می2112) 5(، اسلوان، دان و گیزن1442(، مک کوی) 1449هدفیلد و مک نیل) 

 های یادگیری و اضطراب ریاضی رابطه وجود دارد.سبک

های یادگیری متنوعی نیز دارند، های فردی زیادی دارند و شیوهآموزان تفاوتبنابراین دانش

ها آن یادگیری و موفقیت تحصیلی تواند نقش مهمی درهای یادگیری فراگیران، میآگاهی از سبک

داشته باشد. مزیت شناسایی سبک یادگیری این است که اطالعاتی درباره راهبردهای یادگیری و 

                                                           
1-Bassey, Umoren&Udida 
2-Kolb 
3-Sadler &Smith 
4-Sirmaci 
5-Sloan, Daane&Giesen 
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(.بنابراین با توجه 2111، 1دهد) لینگ و هسیوها ارائه میهای آموزشی و  متناسب با این سبکروش

و  های شناختیابطه بین سبکشده هدف اساسی این پژوهش بررسی ربه اهمیت مطالب گفته

 آموزان بوده است.های یادگیری با اضطراب ریاضی در دانشسبک

 های پژوهشسؤال

شناختی) وابسته به زمینه و ناوابسته به زمینه( با اضطراب ریاضی آیا بین سبک (1

 آموزان دختر سال اول دوره متوسطه دوم رابطه معناداری وجود دارد؟دانش

کننده و انطباقی( با اضطراب یادگیری) واگرا، همگرا، جذبآیا بین سبک  (2

 آموزان دختر سال اول دوره متوسطه دوم رابطه معناداری وجود دارد؟ریاضی دانش

شناختی) وابسته به زمینه و ناوابسته به زمینه( و سبک یادگیری) آیا سبک (3

آموزان در دانش بینی اضطراب ریاضیکننده و انطباقی( توان پیشواگرا، همگرا، جذب

 دختر سال اول دوره متوسطه دوم را دارند؟

 

 هامواد و روش

پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر، از نوع تحقیقات همبستگی است 

ی جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیهگیرد. های توصیفی قرار میکه در مقوله طرح

وپرورش شهر کرمانشاه در دوم متوسطه مدارس دولتی آموزش یآموزان دختر پایه اول دورهدانش

اند. نفر بوده 9913وپرورش کرمانشاه تعداد ی آموزشکه با استعالم از اداره 1343-49سال تحصیلی 

نفر  353جامعه آماری پژوهش مذکور و براساس جدول مورگان تعداد  حجم نمونه با توجه به تعداد

صورت که از بین نواحی ای انجام شد بدینچندمرحله ایت خوشهصورگیری بهبود. روش نمونه

( انتخاب سپس از بین مدارس این 3وپرورش شهر کرمانشاه یکی از نواحی) ناحیهی آموزشگانهسه

ش های پژوهصورت تصادفی انتخاب و پرسشنامهکالس سال اول به 3مدرسه و از هر مدرسه  9ناحیه 

س از جلب رضایت و همکاری در این پژوهش شرکت کردند و از ها پتوزیع گردید و آزمودنی

                                                           
1-Ling&Hsiu 
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پرسشنامه در مرحله فرضیه  353ها خواسته شد پرسشنامه را تکمیل کنند. پس از اجرای تحقیق، آن

ی ها از آمار توصیفی) محاسبه میانگین، انحراف معیار، همبستگبرای تحلیل دادهآزمایی تحلیل شدند. 

 انجام گرفت. 14نسخه SPSSها با استفاده از استفاده شد. تحلیل داده پیرسون و رگرسیون همزمان(

 ابزار

 شناختیپرسشنامه سبک

وسیله التمن، راسکین و ویتکین به1431این آزمون در سال آزمون گروهی اشکال نهفته: 

شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه تهیه شد. این آزمون از سه بخش برای تشخیص سبک

 4تصویر و بخش سوم نیز شامل  4تصویر، بخش دوم شامل  3شده است. بخش اول شامل شکیلت

های بخش شود، امانظر گرفته نمی ای برای آن درباشد. بخش اول برای تمرین است و نمرهتصویر می

گذاری تصویر هستند. نمره 13دهند و دربرگیرنده دوم و سوم، قسمت اصلی آزمون را تشکیل می

صورت است که به ازای هر پاسخ صحیح، یعنی پیدا کردن در طرح پیچیده، یک نمره ن بدینآزمو

دقیقه برای بخش دوم  5ها از صفر تا هجده است. مدت پاسخگویی،گیرد. بنابراین دامنۀ نمرهتعلق می

 ( پایایی این1433) 1شده است. ویتکین، مورو و گودنبوکگرفته دقیقه برای بخش سوم در نظر 5و 

گزارش کردند. ضریب روایی مالکی نیز برای  32/1آزمون را با روش بازآزمایی برای مردان و زنان 

( ضریب پایایی این آزمون را 1435) 2به دست آمد. برکهاتر و شایر 13/1و برای زنان  32/1مردان 

آزمون را ( ضریب پایایی این 1433) 3برآورد کردند. فلکسر و روبرگ 34/1با روش دونیمه کردن 

( پایایی این 1449)9اند.  ماریسون و فریکگزارش کرده 34/1و  33/1با روش بازآزمایی به ترتیب 

اند. در مطالعه حاضر نیز پایایی آزمون اشکال گروهی نهفته، از طریق دست آورده به 32/1آزمون را 

 دست آمد. به31/1آلفای کرونباخ، 

راب ریاضی از مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب پرسشنامه اضطراب ریاضی:  برای سنجش اضط

منظور ارزیابی اضطراب مربوط به شرکت در توسط پلیک و پارکر به 1432ریاضی که در سال 
                                                           

1-Witkin , Moore &Goodenough 
2-Burkhalter&Schaer 
3-Flexer&Roberge 
4-Marrison& Frick 
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های ریاضی و آمار ساخته شده است، استفاده گردید. این ابزار، نسخۀ تجدیدنظر شده مقیاس کالس

اردسون و سویین ساخته شده است. توسط ریچ 1432عبارتی اضطراب ریاضی است که در سال  43

) صفتی( های خاص) حالتی(، اضطراب کلینسخه فعلی تأکید بیشتری بر اضطراب مربوط به موقعیت

و اضطراب امتحان دارد. مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب ریاضی یک ابزار خودگزارشی است که 

ه مربوط به فرایند عبارت( ک11عبارت و دو زیرمقیاس: اضطراب یادگیری ریاضی)  29دارای 

عبارت( که میزان اضطراب 3یادگیری ریاضی و ارقام است و زیر مقیاس اضطراب سنجش ریاضی) 

سنجد. آزمودنی باید میزان موافقت یا مخالفت آزمودنی در موقعیت ارزیابی ریاضی و آمار را می

بسیار ناچیز تا  = اضطراب1ای) از درجه 5خود را با هریک از عبارات آزمون در یک طیف لیکرت 

آموزان دبیرستانی و دانشجویان مناسب = اضطراب زیاد( مشخص سازد. این آزمون برای دانش5

منظور هنجاریابی مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب ریاضی، آن را بر ( به1444است. پلیک و پارکر) 

، اجرا نفر از دانشجویان کالج که در سه کالس ریاضی و آمار شرکت کرده بودند 131روی 

دهندۀ پایایی مطلوب آزمون است. برای به دست آمد که نشان 43/1کردند.آلفای کل آزمون 

آزمودنی دختر که در  41پسر و  41سنجش روایی این آزمون پس از چهار هفته تا شش هفته به 

گزارش شده است. در این  33/1مرحله اول شرکت داشتند، ارائه شد. شاخص روایی این آزمون 

 دست آمد. به33/1نیز پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ  مطالعه

های ها و سبکمنظور سنجش شیوههای یادگیری: در پژوهش حاضر بهپرسشنامه سبک

( استفاده شد. پرسشنامه سبک یادگیری کلب 1441های یادگیری کلب) یادگیری از پرسشنامه سبک

        (، مشاهده تأملیCEباشد: تجربه عینی) یجمله است و هر جمله شامل چهار قسمت م 12دارای 

(ROمفهوم ،) (سازی انتزاعیAC(و آزمایشگری فعال )AEاز جمع این چهار قسمت در .)  دوازده

ت. از یادگیری اسآید که این چهار نمره نشانگر چهار شیوهسؤال پرسشنامه، چهار نمره به دست می

از  سازی انتزاعی از تجربه عینی و آزمایشگری فعالفهومها یعنی تفریق مدوی این شیوهتفریق دوبه

 گیرند. یکیآید. این دو نمره بر روی محور مختصات قرار میمشاهده تأملی دو نمره به دست می

( و دیگری محور افقی) مشاهده AC-CEسازی انتزاعی مفهوم -محور عمودی یعنی) تجربه عینی

ند دهمحور مختصات چهار ربع یک مربع را تشکیل می(. این دو AE-ROآزمایشگری فعال  -تأملی

کننده و انطباق یابنده در هر یک از های واگرا، همگرا، جذبشناختی بانامکه این چهار سبک
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( با مطالعه منابع مرتبط، پرسشنامه حاضر 1333گیرند. اولین بار حسینی لرگانی) های مربع قرار میربع

( انجام شد در این 1441) 1تحقیقی که توسط جکسون و جونز را به فارسی ترجمه کرده است. در

لفه تجربه وسیله آلفای کرونباخ در مؤهای یادگیری کلب بهپژوهش، ضریب پایایی پرسشنامه سبک

به دست  13/1و آزمایشگری فعال برابر با  32/1سازی انتزاعی، مفهوم53/1، مشاهده تأملی 19/1عینی 

(، 11/1سشنامه در ایران، بدین شرح گزارش شده است: تجربه عینی)های روایی این پرآمد. شاخص

(. در پژوهش حاضر 15/1سازی انتزاعی) ( و مفهوم31/1(، مشاهده تأملی) 11/1آزمایشگری فعال)

و  39/1سازی انتزاعی ، مفهوم32/1، مشاهده تأملی، 13/1آلفای کرونباخ در مؤلفه تجربه عینی 

 آمد.دست  به35/1آزمایشگری فعال 

 هایافته

 ، میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش آمده است. 1در جدول 

 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیرهای پژوهش

 3/1 91/53 واگرا های یادگیریسبک

 33/1 53/12 همگرا

 49/5 52/53 انطباقی

 4/5 51/12 کنندهجذب

 31/2 93/5 وابسته به زمینه های شناختیسبک

 33/1 21/11 ناوابسته به زمینه

 33/12 23/35 اضطراب ریاضی یادگیری اضطراب ریاضی 

 23/3 2/23 اضطراب ریاضی سنجشی

 9/14 23/12 اضطراب ریاضی کل

                                                           
1-Jackson & Jones 
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، 2برای بررسی پرسش اول از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج در جدول 

 آمده است. 
 های شناختی با اضطراب ریاضی. ضریب همبستگی بین سبک2جدول 

 1 2 3 

 -48/0 1 شناختی ناوابسته به زمینهسبک

001/0 

11/0- 

002/0 

 -48/0 شناختی وابسته به زمینهسبک

001/0 

1 093/0 

00/0 

 -11/0 اضطراب ریاضی

002/0 

093/0 

00/0 

1 

 

شناختی ناوابسته به زمینه با اضطراب ریاضی دهد که بین سبکنشان می 2نتایج جدول 

 همبستگی منفی معناداری وجود دارد.

 3جهت بررسی پرسش دوم نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج در جدول

 یادگیری با اضطراب ریاضی آمده است.های ضریب همبستگی بین سبک
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 های یادگیری با اضطراب ریاضی. همبستگی بین سبک3جدول

 1 2 3 8 5 

سبک یادگیری 

 واگرا

1 94/0- 

001/0 

03/0 

5/0 

008/0- 

98/0 

11/0 

05/0 

سبک یادگیری 

 همگرا

94/0- 

001/0 

1 001/0 

9/0 

24/0 

12/0 

11/0- 

03/0 

سبک یادگیری 

 انطباقی

03/0 

54/0 

001/0 

9/0 

1 90/0- 

001/0 

23/0 

001/0 

سبک یادگیری 

 کنندهجذب

008/0- 

98/0 

020/0 

12/0 

90/0- 

001/0 

1 28/0- 

001/0 

 11/0 اضطراب ریاضی

05/0 

11/0- 

03/0 

23/0 

001/0 

28/0- 

001/0 

1 

 

ا ب کننده( های یادگیری) واگرا، انطباقی و جذبدهد که بین سبک، نشان می3نتایج جدول

اضطراب ریاضی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و بین سبک یادگیری همگرا با اضطراب 

 ریاضی همبستگی منفی معناداری وجود دارد.

آمده  8جهت بررسی پرسش سوم از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد و نتایج در جدول

راب ریاضی براساس بینی اضط، تحلیل رگرسیون همزمان برای پیش8است. نتایج جدول

 دهد.شناختی را نشان میهای یادگیری و سبکسبک
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 شناختیهای یادگیری و سبکبینی اضطراب ریاضی براساس سبک. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان برای پیش8جدول

متغیر 

 مالک

R R2 F بینمتغیر پیش B Std 𝛃 t P 

ب ریاضی
اضطرا

 

31/1 13/1 31/3 

 شناختیسبک

 بهناوابسته 

 زمینه

53/1- 13/1 11/1- 12/3 113/1 

سبک 

یادگیری 

 واگرا

24/1 15/1 11/1 49/1 53/1 

سبک 

یادگیری 

 همگرا

31/1- 15/1 11/1- 11/2 13/1 

سبک 

یادگیری 

 انطباقی

33/1 11/1 23/1 9/9 111/1 

سبک 

یادگیری 

 کنندهجذب

33/1- 13/1 29/1- 11/9 111/1 

 

زمینه با  شناختی ناوابسته بهدهند که سبکبین نشان میضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش

11/0- =β 02/3و=t 11/0، سبک یادگیری همگرا با- =β  11/2و=t سبک یادگیری انطباقی با ،

23/0=β  8/8و=t 28/0کننده و سبک یادگیری جذب- =β  11/8و=t بینی اضطراب توان پیش

 بینی اضطراب ریاضی را ندارد.ریاضی را دارند. همچنین سبک یادگیری واگرا توان پیش
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 گیریبحث و نتیجه

طراب های شناختی با اضهای یادگیری و سبکمنظور بررسی رابطه بین سبکاین پژوهش به

 د.هش، به شرح زیر ارائه شریاضی انجام گرفت. بدین منظور، نتایج حاصل از بررسی سؤاالت پژو

رابطه  شناختی ناوابسته به زمینه با اضطراب ریاضی: نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک1سؤال 

( 2113( و کارستن) 1444(، ما) 1433منفی و معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش بتز) 

سادگی ه بهناوابسته به زمینه افرادی هستند کتوان گفت افراد باشد. در تبیین این یافته میهمخوان می

 ها ازهای آنها را از زمینه جدا کنند و زمینه را به اجزای آن تجزیه نمایند و ارزشتوانند محرکمی

. زیرا این افراد نامندپذیرد. این افراد را افرادی تحلیلی نگر نیز میتغییرات زمینه تأثیر چندانی نمی

ها را از هم تشخیص دهند. این افراد توانند آنراحتی میبینند و لذا بهجدا می شکل و زمینه را از هم

بیشتر به آموزش انفرادی گرایش دارند و خودانگیخته و دارای انگیزه درونی هستند و مواد آموزشی 

کنند و به تقویت بیرونی وابسته نیستند. این افراد مشاغلی را که دهی میرا خودشان شخصاً سازمان

های عدهند و موضونیاز چندانی به تعامل اجتماعی ندارند مانند اخترشناسی و مهندسی را ترجیح می

ها ندارند را شناسی که نیاز چندانی به ارتباط با انساندرسی مانند ریاضیات، علوم، فیزیک و زیست

با  لوم مرتبطکنند در عهای عینی را تحلیل میراحتی هدفچون این افراد به کنند وانتخاب می

 (.2119جزئیات کارایی بهتری دارند) دمبو و کسیدی، 

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

آموزانی که اضطراب ریاضی دیگر دانشعبارتآموزان با اضطراب ریاضی باال دارند.  بهبا دانش

ها و اضطراب، بخش مهمی از ظرفیت عقالنی حم و نامربوط ناشی از نگرانیباالتری دارند، افکار مزا

و توانایی پردازش اطالعات آنان را تحت تأثیر قرارداده و موجب نقصان بازدهی و ضعف عملکرد 

شناختی ناوابسته به زمینه در حل مسائل کالمی آموزان با سبکشود. عملکرد دانششان میعلمی

حل مسائل  رسد چونشناختی وابسته به زمینه بهتر است. به نظر میان با سبکآموزحسابان از دانش

و الزم است  اندکالمی غالباً نیازمند شناسایی اطالعات مرتبطی است که در متن مسئله قرارگرفته

آموزان ارتباط میان عناصر مفهومی مرتبط را پیش از حل مسئله و انجام محاسبات مربوط دانش

 های وابسته به زمینه که مشکالت بیشتری در شناسایی مفاهیمکن است یادگیرندهتشخیص دهد، مم

رسد گونه مسائل دچار مشکل شوند. به نظر میکلیدی و اساسی در اطالعات کالمی دارند در حل این
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آموزان دارای سبک یادگیری میدان وابسته چون در حتی در سطح اضطراب ریاضی پایین، دانش

اصر های نامربوط و یا عنتوانند دادهوتحلیل مسئله را ندارند و نمیتوانایی تجزیههنگام حل مسائل 

مانند، ولی یابی به پاسخ صحیح ناکام میهای مربوط جدا کنند در دستمزاحم را از داده

های شناختی ناوابسته به زمینه، چون در هنگام حل مسائل فقط به دادهآموزان دارای سبکدانش

 توانند پاسخ صحیح را به دست آورند. نمایند، میسخ توجه میمرتبط با پا

های یادگیری با اضطراب ریاضی همبستگی :  نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک2سؤال

(، احمدی و 1341های احمدی و محمدی)معناداری وجود دارد که این نتیجه با نتایج پژوهش

(، اسلوان، دان و 1442(، مک کوی) 1449(، هدفیلد و مک نیل) 2111(، سرمیس)1335خضری) 

 ( همخوانی دارد.2112گیزن) 

» یریهای یادگکننده شیوهتوان گفت که سبک یادگیری جذبتبیین این یافته می در

نماید. افرادی که دارای این را باهم ترکیب می« ی اندیشمندانهمشاهده» و « سازی انتزاعیمفهوم

یق، موجز ای دقها به شیوهک اطالعات گسترده و ترکیب آنسبک یادگیری هستند، در کسب و در

توانایی باالیی برخوردارند. بیشترین توانمندی افراد دارای این سبک، در استدالل  و منطقی از

ازی سمفهوم» هایاستقرایی و خلق الگوهای نظری است. همچنین سبک یادگیری همگرا شیوه

ین کند. افرادی دارای این سبک یادگیری، بیشترترکیب میرا باهم « آزمایشگری فعال» و « انتزاعی

ها در فرایند مسئله گشایی و طراحی ها دارند. آنها و نظریهتوانمندی را در کاربرد عملی اندیشه

» ادگیریهای یساختارها، عملکرد بهتری دارند. همچنین سبک یادگیری انطباقی از ترکیب شیوه

آورد. افرادی دارای این سبک این سبک را به وجود می« عالآزمایشگری ف» و « ی عینیتجربه

یز انگآموزند و از اجرای نقشه و درگیر شدن با اعمال چالشاول میهای دستیادگیری، از تجربه

ریزی و انطباق فوری با مقتضیات و شرایط، توانا ها در توانایی انجام کارها و برنامهبرند. آنلذت می

ا و رفتارهای هدرگیر شدن باتجربه ی عینی، بربدین ترتیب گرایش به تجربه(. 1439هستند)کلب، 

ی مقابل تفکر، عنوان نقطههای انسانی تمرکز دارد. احساس بهواسطه و فوری در موقعیتبی

احساس تکیه دارد. افراد دارای گرایش  گیرد. بنابراین، این نوع یادگیری، برموردتوجه قرار می

عمل  ها، ازها اغلب در فهم موقعیتبرند. آنی عینی، از پیوند و ارتباط با دیگران لذت میتجربه

وس های منطقی بپردازند، امور محسکه به تحلیلجویند و بیش از آنشهود در سطح باالتری سود می
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ی تجربه ی یادگیریمبستگی مثبت و معنادار میان شیوه(. با توجه به ه1439دهند) کلب، را ترجیح می

عینی و اضطراب ریاضی و با در نظر گرفتن ماهیت منطقی ریاضی، کامالً منطقی است که 

ی دهند اما ریاضیات را براساس این شیوهی عینی را ترجیح میی تجربهیادگیرندگانی که شیوه

میان  یشدند. از سوی دیگر، منفی بودن رابطه آموزند، در فهم آن با مشکل مواجهیادگیری نمی

بر  دهد که هر چه ترجیح فردسازی انتزاعی و اضطراب ریاضی نیز منطقی است. زیرا نشان میمفهوم

ی یادگیری بیشتر باشد، اضطراب ریاضی کمتر خواهد بود و برعکس، هر چه ترجیح روی این شیوه

ب اضطراب ریاضی وی بیشتر خواهد بود. بدین ترتیی یادگیری کمتر باشد، فرد بر روی این شیوه

تن های یادگیری، نخستین گام را در کاسهای افراد در سبکتواند با در نظر گرفتن تفاوتمعلم می

ها بردارد.بدیهی است که موفقیت در یادگیری نیز، سبب احساس توانمندی اضطراب ریاضی آن

ود. از سوی دیگر طبیعت دانش ریاضی و امکان شبیشتر و افزایش عالقه به موضوع یادگیری می

 های غیرعلمی و تعلیم و تربیت در ریاضیات وتحقق یادگیری غیر معنادار برای فراگیران، نگرش

های فردی و های عقالنی فراگیران، عدم توجه به تفاوتاعمال فشارهای ناسازگار با ظرفیت

چگونگی و نوع اقتدار علمی و اخالقی و  های مؤثر در کار،ها و مشارکتهای یادگیری آنسبک

های شخصیتی معلمان در ایجاد روابط متعادل و عدم اعتماد متقابل در کالس درس ریاضی، هراس

جای والدین از فرزندان، در شمار عواملی هستند که به ناشی از عدم توفیق در امتحان و انتظارهای نا

ر نگرش پایین و درنتیجه انگیزه پیشرفت کم را دتوانند موجبات بروز پدیده اضطراب ریاضی، می

 های ریاضی را به ناخرسندی و نفرت مبدل کنند.افراد فراهم آورند و احساس رضایت از فعالیت

یری) جز های یادگشناختی ناوابسته به زمینه و سبک: نتایج پژوهش نشان داد که سبک3سؤال

شده در را دارند با توجه به جستجوی انجام بینی اضطراب ریاضیسبک یادگیری واگرا( توان پیش

توان گفت که های اطالعاتی پژوهشی مرتبط در این زمینه یافت نشد. در تبیین این نتیجه میپایگاه

کننده و همگرا عملکردشان در حل مسئله بهتر از های یادگیری جذبآموزان با سبکدانش

کننده و همگرا در مقایسه با های جذبزمودنیباشد. آهای یادگیری میآموزان با سایر سبکدانش

های واگرا و انطباق یابنده تمایل بیشتری به استخراج جوهره مطلب در حین استفاده از آزمودنی

دهی نیز باور این است که چون این ی راهبردهای بسط و سازمانموضوعات یادگیری دارند. درزمینه

 ی کننده و همگرا باید تمایل بیشترهای جذب، آزمودنیهای تحلیلی نیازمندندراهبردها به فعالیت
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ها داشته باشند. افراد انطباق یابنده به مقدار کمتری از انواع راهبردهای برای استفاده از آن

مند هستند. بنابراین عملکرد ضعیف در این ضروری برای انجام دادن تکالیف مورد سؤال بهره

شود. بنابراین بردهای پردازش اطالعات نسبت داده میتر از راهها به استفاده ضعیفحوزه

کننده های همگرا و جذبآموزان با سبکآموزان دارای سبک انطباق یابنده در مقایسه با دانشدانش

کنند که این مورد ازجمله عوامل به میزان کمتری از راهبردهای پردازش اطالعات استفاده می

باشد. این امکان وجود دارد که یکی ابنده در درس ریاضی میآموزان انطباق یعملکرد پایین دانش

ید کننده در عملکرد بهتر ریاضی تأکآموزان با سبک یادگیری همگرا و جذباز دالیل برتری دانش

آموزان همگرا و های شناختی دانشهای محاسباتی و باال بودن سطوح مهارتعمده بر مهارت

های این دو گروه در عملکرد ریاضی این احتمال وجود تفاوت عالوه در توجیهکننده باشد. بهجذب

کننده از راهبردهای درونی شده از قبیل نظارت، آموزان همگرا و جذبدارد که استفاده بیشتر دانش

تری آنان ها و یا برهای آنبازبینی، آزمایش و استدالل فرضیه ایقیاسی تا حدودی در توجیه تفاوت

مکاران طور که ویتکین و هآموزان انطباق یابنده مؤثر باشد. همانبه دانشدر عملکرد ریاضی نسبت 

آموزان دارای سبک همگرا، عالقه بیشتری به مسائل و تکالیف فنی بیان کردند، ازآنجاکه دانش

ر درس ها ددهند و در حل مسائل توانا هستند، این امر موجب پیشرفت بیشتر آنمختلف نشان می

آموزان در درس ابراین این مسئله عامل مهمی در پیشرفت درسی این دانشگردد. بنریاضی می

عاتی شوند و به موضوهای ریاضی میکننده بیشتر جذب رشتهریاضی است. یادگیرندگان جذب

باشند. بنابراین ازآنجاکه مطالب ریاضی انتزاعی های انتزاعی میمندند که مستلزم مفهومعالقه

کنندگی ی ریاضیات دارند. جذبکننده پیشرفت درسی بهتری درزمینهبآموزان جذباشد، دانشمی

ه دلیل کننده بآموزان جذبریزی فرایندهای یادگیری خود مربوط است. دانشبا تمایل برای برنامه

ای دقیق و منطقی، از توانایی باالیی ها به شیوهکه در کسب و درک اطالعات و ترکیب آناین

هتر شود، عملکرد بتردید ظرفیتی برای یادگیری ریاضیات محسوب میبرخوردارند، که بدون 

کننده و همگرا در کالس آموزان جذبشود. دانشکننده را موجب میهای جذبیادگیرنده

اد دهند. این افرآموزان انطباق یابنده از خود نشان میریاضی، رفتار متفاوتی نسبت به دانش

های تازه در ها، ایجاد راهعات، طراحی آزمایش و تحلیل دادهدهی اطالهایی چون سازماندرزمینه

 فکر کردن، انتخاب بهترین هدف، توانایی باالیی دارند.
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شناختی ناوابسته به زمینه در درس ریاضیات سبب احساس افزایش کارآمدی در همچنین سبک

، القوه درکآن باشد که این سبک توان ب تواندشود. تبیین این یافته میدرس ریاضی می

 آموز بر نحوه یادگیری خود نظارتدهد، دانشوتحلیل و حل مسئله ریاضی فرد را افزایش میتجزیه

کند، بر هشیاری و توجه خود در کالس کنترل دارد و کند، سبک یادگیری خود را منعطف میمی

کند. این یطورکلی بر نحوه دستیابی به شناخت و یادگیری در ریاضی شخصاً اعمال مدیریت مبه

آموز در یادگیری ریاضیات و شود دانشصورت مکمل هم عمل نموده و باعث میفرایندها به

آموز خود مدیریت اش در حل مسئله احساس توانایی نماید. وقتی دانشکاربست دانش ریاضی

گیرد احساس خودکارآمدی او در ریاضیات افزایش اش در ریاضیات را به عهده مییادگیری

آموز برای مقابله با اضطراب د، و این افزایش خودکارآمدی، احساس عاملیت شخصی دانشیابمی

دهد. اسنادهای علی چنین ناشی از ناتوانی در درک ریاضیات و حل مسئله را افزایش می

آموزی برای موفقیت یا شکست در فهم و حل مسئله ریاضی بر تالش خودش برای تنظیم دانش

او  ایل بیرونی چون معلم متمرکز خواهد شد، از همین رو راهبردهای مقابلهیادگیری خود و نه عوام

ای مثبت صورت راهبردهبرای مبارزه با فشار روانی و اضطراب ناشی از عدم یادگیری ریاضیات نیز به

طالعه حقیقت، بازدهی م آید تا راهبردهایی منفی، فرافکن و متمرکز بر خود. دریا مسئله مدار درمی

سازد، این افزایش بازدهی در یادگیری ریاضیات به افزایش تن ریاضی در فرد را بیشینه میو آموخ

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

ی، عخصوصیات افراد ناوابسته به زمینه، مانند کارکردن این افراد بر موضوعات انتزا بنابراین با توجه به

ای مانند سروصدا و از این قبیل، این امر تمرکز به موضوع درسی بدون مزاحمت عوامل مضر زمینه

شوند و به انگیزه طور درونی برای انجام تکالیف یادگیری برانگیخته میانتظار است. این افراد بهقابل

ن موضوع باعث . همیها کمتر نیز هست، نیازی ندارندبیرونی برای پیشرفت تحصیلی که در دانشگاه

 طور خودانگیخته در امر تحصیل کوشا باشند.شود این افراد بهمی

نیاز برای پیشرفت در سایر عنوان یک درس پایه و پیشبنابراین اهمیت درس ریاضی به

ستانی، دبپیش های زندگی و لزوم تأکید بر یادگیری و آموزش صحیح آن از همان کودکی وحوزه

نماید. لذا تشخیص مشکالت رعایت نکات مهمی در آموزش این درس می معلمان را ملزم به

آموزان در این درس اعم از مشکالت یادگیری چون اختالل ریاضی، مشکالت هیجانی دانش
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انگیزشی چون اضطراب ریاضی و ... برای معلمان امری مهم و ضروری است. معلمان و والدین 

های است با اخذ مشاوره از مشاوران و انجام تشخیص محض شناسایی وجود چنین مشکالتی الزمبه

مشکل اقدام به حل مشکل نموده تا موجبات انزجار و تنفر  ترمنظور تشخیص دقیقبالینی به

آموزان از این درس را فراهم ننمایند. با توجه به نتایج این پژوهش و برخورداری غالب دانش

ی های یادگیرشود که از محیطنده پیشنهاد میکنجذب آموزان از سبک یادگیری همگرا ودانش

سازی، فعالیت آزمایشگاهی، تأکید بر کاربردهای عملی مطالب و متناسب با این سبک ازجمله شبیه

ها استفاده شود تا آموزان به تفکر و موشکافی مسائل در تدریس و آموزش آنواداشتن دانش

های آموزشی های الزم در محیطت توانمندییادگیری بهتر و بیشتر تسهیل و موجب کسب یا تقوی

های تراتژیکارگیری اسو کاری راستین آینده شود. بنابراین، مطالعه تجربی در راستای تعیین و به

آموزان مفید خواهد بود. همچنین با توجه به نتایج پیشنهاد تدریس برای ارتقای یادگیری دانش
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ناختی معلم و ششود که در مطالعات آینده به بررسی رابطۀ بین سبکانجام شود.همچنین پیشنهاد می

جامعۀ آموزان پرداخته شود و راهکارهایی  را در جهت حل معضالت آموزشی به دست دهد.دانش

ها، تفسیرها و اسنادهای علت شناختی ی تعمیم یافتههایی را درزمینهآماری پژوهش محدودیت

آموزان کند که باید در نظر گرفته شوند. نمونۀ مورد بررسی، دانشمتغیرهای مورد بررسی مطرح می

 ها باید احتیاط شود.ها به سایر جمعیتاند و در تعمیم یافتهبوده
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