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بینی ابعاد اضطراب ریاضی بر مبنای باورهای فراشناختی پیش
 آموزان تیزهوش دبیرستانیدر میان دانش

 
 2و  دیبا سیف *1یعقوب قرقانی

و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. )نویسنده  شناسیکارشناس ارشد روان. 1
 مسئول(

 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.. 2

 دهیچک
 آموزان تیزهوشبینی ابعاد اضطراب ریاضی بر مبنای باورهای فراشناختی در میان دانشهدف پژوهش حاضر پیش

دختر و 87آموز )نفر دانش 183نفر دانش آموز دبیرستانی جامعه پژوهش، تعداد  928از بین  دبیرستانی بود. بدین منظور
و باالتر( انتخاب شدند. از مقیاس اضطراب  120گیری هدفمند طی آزمون هوشی اوتیس )هوشبهر با روش نمونه پسر(96

 روایی ابزارها از طریق تحلیل عاملی و ریاضی و پرسشنامه باورهای فراشناختی به عنوان ابزارهای پژوهش استفاده شد.
ود. دست آمد. نتایج حاکی از روایی و پایایی قابل قبول ابزارها ب ها به وسیله محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، بهپایایی آن
ها به کمک محاسبه ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت. نتایج تحلیل داه
بین ابعاد باورهای فراشناختی و ابعاد اضطراب ریاضی، همبستگی معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون  نشان داد؛

نشان داد؛ باورهای منفی درباره کنترل ناپذیری افکار و خطر، می تواند ابعاد اضطراب درس ریاض، اضطراب امتحان 
ن اطمینان شناختی اضطراب درس ریاضی و خودآگاهی ریاضی و نگرانی درباره عملکرد ریاضی را تبیین نماید همچنی

ی در میان کننده ابعاد اضطراب ریاضبینیترین پیششناختی، بعد احساس منفی در باره ریاضی را تبیین می کند. قوی
نی کننده بیناپذیری افکار و خطر بود. جنسیت از عوامل پیشآموزان تیزهوش، بعد باورهای منفی درباره کنترلدانش

ابد. یضطراب امتحان ریاضی بود. پژوهش نشان داد؛ با افزایش باورهای فراشناختی منفی، اضطراب ریاضی نیز افزایش میا
آموزان تیزهوش و فراهم ساختن راهبردهای ها و باورهای منفی دانشهای فوق، ایجاد تغییر در ارزیابیکاربست یافته
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 مقدمه  
ترین عوامل پیشرفت یکی از مهم 1امروزه فراشناخت

منظور از  [.1]  شودآموزان محسوب میتحصیلی دانش
فراشناخت آگاهی شخص ازفرایندهای شناختی خود و 

. در چند دهه [2]  تنظیم شناخت استطور کنترل و همین
اخیر مطالعه فراشناخت و تأثیر آن بر انجام تکالیف مدرسه،به 
ویژه درس ریاضی، مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. 

اند که پیشرفت های کالسی و آزمایشگاهی نشان دادهپژوهش
 تحصیلی در درس 

ملی اریاضی، نه تنها به دانش پایه بستگی دارد، بلکه به عو
در این  .[3] شوددیگر نظیر آگاهی از این دانش نیز مربوط می

معتقد است که  [(4] زمینه شوانفیلد)به نقل از فوالد چنگ
آموزان ضعیف و قوی در درس ریاضی تفاوت میان دانش

آموزان ضعیف مرتبط همواره به نقص اطالعات ریاضی دانش
و  العاتگیری آنان از این اطنیست، بلکه به چگونگی بهره

کنترل مؤثر بر فرایندهای شناختی نیز بستگی دارد. به عبارت 
های فراشناختی، یکی از عوامل مهم نقص مهارت دیگر،

 شکست یادگیرندگان در انجام دادن تکالیف ریاضی است. 
، یکی از متغیرهای کلیدی است که 2اضطراب ریاضی 
 [.5] رداتواند بر یادگیری و عملکرد ریاضی تأثیر منفی بگذمی

را به عنوان ترس عمومی یا تنش،  لگ و لوکر اضطراب ریاضی
های برانگیزاننده اضطراب در تعامل با در ارتباط با موقعیت

. همچنین اضطراب ریاضی حالتی [6] کنندریاضی تعریف می
از ناآرامی و ناراحتی در زمان ارائه مسائل ریاضی است که 

از توانایی واقعی  نظرممکن است مانع عملکرد ریاضی، صرف
پیامدهای اضطراب ریاضی را در [8] . اشکرافت[7] شود

ارتباط با چگونگی درک شخص از شایستگی خود و عملکرد 
آن در زمان حل مسائل مشکل ریاضی مورد بررسی قرار داد. 

ای از فراگیری ریاضی نتایج این پژوهش نشان داد که جنبه
 [.6] به تفاوت در فراشناخت افراد مربوط است

 گیریباورهای فراشناختی ناسازگار از عوامل مهم در شکل
های های روانشناختی به خصوص اختاللو تداوم اختالل

باشند. براساس مدل عملکرد اجرایی خود اضطرابی می
باورهای فراشناختی ناسازگار افراد را در  3تنظیمی ولز و متیوز

هماهنگ با این  [.9] سازندپذیر میبرابر اضطراب آسیب
برآنند که بین باورهای  [10] و ولز  هاتون-دیدگاه، کارترایت

های هیجانی همبستگی وجود دارد. در فراشناختی و اختالل
های غیرسودمند و واقع عوامل فراشناختی با ایجاد شیوه
های منفی و تداوم ناسازگارانه تفکر باعث حفظ هیجان

                                                           
1 metacognition 
2 math anxiety 
3 Self-Regulatory Executive Function Model 

های اضطرابی اللهای روانشناختی به خصوص اختاختالل
 شوند.می

نشان داد که فزونی باورهای فراشناختی [11] ییلماز
منفی با افزایش اضطراب و افسردگی همراه است. در همین 

گزارش نمودند که  [12] راستا، ساعد، پور احسان، و اکبری
باورهای فراشناختی به خصوص باورهای فراشناختی منفی 

راب دارند. اسپادا، هایو رابطة مثبت با عالئم افسردگی و اضط
به این نتیجه رسیدند که فعال شدن  [13] و نیکسویک

ناپذیری باعث ایجاد تنش عاطفی در باورهای منفی کنترل
از جمله  ای ناسازگارانهشود و راهبردهای مقابلهافراد می

 انگیزند. عاشوری، وکیلی، بناجتناب، و سرکوبی فکر را بر می
ریافتند که بین باورهای فراشناختی نیز د [14] سعید و نوعی

شامل باورهای مثبت درباره نگرانی، باورهای منفی درباره 
ناپذیری افکار و خطر، اطمینان شناختی، خودآگاهی کنترل

شناختی و نیاز به کنترل فکر و سالمت عمومی همبستگی 
 برقرار است. 

های تحقیقاتی حاکی از آن است که فزونی باورهای یافته
 اختی مختل، با افزایش اضطراب امتحان همراه استفراشن

اضطراب ریاضی نیز به عنوان یکی از عوامل  [.18،17،16،15]
تواند متأثر از باورهای هیجانی وابسته به ریاضی می

ی اباشد. اضطراب ریاضی، سازهفراشناختی ناسازگار شخص 
چند بعدی است که از عوامل انگیزشی مؤثر بر عملکرد 

برخی از محققان  [.19] آیددر این درس به شمار میفراگیران 
های آموزش و عقیده دارند که اضطراب ریاضی بر همه جنبه

-یادگیری ریاضی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیر می

اند که گزارش نموده [21] بلوگال و کوکاک [.20] گذارد
ترین مشکالت عاطفی مربوط به اضطراب ریاضی یکی از شایع

 اضی است.درس ری
جنسیت از عوامل جمعیت شناختی مؤثر بر اضطراب 

های با این حال، یافته [.22] ریاضی شناخته شده است
پژوهشی در خصوص نحوه تأثیر این عامل بر اضطراب ریاضی 
از همسوئی چندانی برخوردار نیستند. برای مثال، برخی از 

 نها حاکی از آن بوده است که دختران بیشتر از پسراپژوهش
،  در مقابل، برخی از [23،20] شونددچار اضطراب ریاضی می

های پژوهشی حاکی از آن است که پسران بیش از یافته
 برند)برای مثال، همبریدختران از اضطراب ریاضی رنج می

ها نیز تفاوتی در اضطراب ریاضی . جمعی از پژوهش[(24]
دهند) برای مثال، مهامد و پسران و دختران نشان نمی

 (.[25] ،گاندرسون[7] ، هافمن[19] رمیزیت
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نشان دادند که الگوی تفاوت  [18] رضویه، و همکاران
های جنسیتی در مؤلفه های مختلف اضطراب ریاضی یکسان 

 نیست. 
های مرتبط با تیزهوشی، کمتر به در حوزه پژوهش

آموزان تیزهوش پرداخته مشکالت عاطفی و شناختی دانش
 های شناختی واز لحاظ برتریشده است. تیزهوشان، بیشتر 
، [26] اند)برای مثال، پاجارسعاطفی مورد توجه قرار گرفته

، فرمهینی فراهانی، عبدلملکی و [27] زادهو نریمانی و موسی
               (. پژوهش حاضر، به بررسی عوامل[28] رشیدی

کننده یکی از مشکالت عاطفی و انگیزشی بینیپیش
بینی ابعاد ف از این پژوهش، پیشپردازد. هدتیزهوشان می

    اضطراب ریاضی بر مبنای باورهای مختل فراشناختی 
 آموزان تیزهوش است. دانش

 های پژوهشسوال
ای بین ابعاد باورهای فراشناختی و آن که آیا رابطه. 1

آموزان تیزهوش دبیرستانی اضطراب ریاضی در میان دانش
 برقرار است؟ 

ی بینباورهای فراشناختی در پیش. سهم هریک از ابعاد 2
 یکایک ابعاد اضطراب ریاضی به چه میزان است؟

بینی یکایک ابعاد اضطراب . سهم جنسیت در پیش3
 ریاضی به چه میزان است؟

 روش پژوهش
آموزان جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش

تیزهوش دختر و پسر پایه اول دبیرستان مدارس دولتی 
موزش و پرورش شهرستان شیراز، تشکیل چهارگانه آنواحی

آموز پایه اول دانش 928دادند. نمونه اولیه این پژوهش شامل 
آموزان مدارس دولتی نواحی دبیرستان بود که از میان دانش

       چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز با روش 
ن آموزاگیری هدفمند انتخاب شدند. از کلیه این دانشنمونه

آموزان با عملکرد به عمل آمد. دانش 29هوشی اوتیس آزمون
دو انحراف استاندارد باالتر از میانگین گروه هنجاریابی 

و باالتر( به عنوان تیزهوش انتخاب شدند. این  120)هوشبهر 
دختر( بودند که به 87پسر و 96نفر )183آموزان شامل دانش

 عنوان آزمودنی در این پژوهش شرکت نمودند.
ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل؛ آزمون هوشی 

( و  1998، مقیاس اضطراب ریاضی)کازلسکیس، 1اوتیس
 می باشد.  302-پرسشنامه فراشناخت

آزمون هوشی اوتیس در سال  آزمون هوشی اوتیس:

                                                           
1 Otis Intelligence Test (OTT) 
2 MCQ-30 

تهیه شد و سپس بارها مورد تجدید نظر قرار گرفت.  1920
ه، وسط)حسینی، رضویاین آزمون برای نخستین بار در ایران، ت

آموز دختر دانش  2059( در گروهی متشکل از 1374و خیر،
و پسر انطباق و هنجاریابی شد و شواهد حاصل نشان داد که 

 آموزان ایرانی استابزاری معتبر برای سنجش هوش دانش
آموزان سال نیز این آزمون را در میان دانش [29] سیف [29]

ی رار داد. وی پایایی تنصیفاول دبیرستان مورد تحلیل عاملی ق
و ضریب همسانی درونی 80/0این آزمون را برابر با 

گزارش نمود که نشان از  91/0کودرریچاردسون را برابر با 
 75پایایی قابل قبول نمرات آن داشت. این آزمون مشتمل بر 

ای است، که از ساده به دشوار تنظیم پرسش پنج گزینه
مدت  هاخگویی به این پرسشگردیده است. آزمودنی برای پاس

دقیقه وقت دارد. میانگین نمرات این آزمون در گروه  30
 است. 10و انحراف استاندارد آن  100هنجاریابی 

 مقیاس اضطراب ریاضی مقیاس اضطراب ریاضی:
گویه تشکیل شده است و پاسخ  43( از 1998)کازلسکیس، 

 تهای آن براساس مقیاس پنج بخشی از نوع لیکربه گویه
( اضطراب ریاضی 1998گیرد. در مدل کازلسکیس)صورت می

هائی شامل اضطراب عدد، اضطراب درس ریاضی، از مؤلفه
ی اضطراب امتحان ریاضی، نگرانی، احساس منفی درباره

ی ریاضی تشکیل شده است. ریاضی و احساس مثبت درباره
 آموزان ایرانی اعتباریابی شده استاین مقیاس در میان دانش

های فوق نشان از روائی و پایایی های پژوهشیافته [22و  19]
قابل قبول این مقیاس داشته است. در پژوهش حاضر روایی 

ای مقیاس اضطراب ریاضی از طریق تحلیل عاملی احراز سازه
گردید. نتایج نشانگر چهار عامل احساس منفی به ریاضی، 

، و  اضطراب امتحان ریاضی، نگرانی درباره عملکرد ریاضی
اضطراب درس ریاضی بود. ارزش ویژه برای این عوامل به 

به دست آمد. این  80/2و 48/4، 22/5، 72/5ترتیب برابر با 
درصد از واریانس نمرات مقیاس  %42/42ها در مجموع مؤلفه

اضطراب ریاضی را تعیین نمودند. به منظور تعیین پایایی 
ک ی یکایمقیاس اضطراب ریاضی، ضریب آلفای کرونباخ برا

ای دست آمده بر ابعاد و کل پرسشنامه محاسبه شد. ضرایب به
، و برای کل 86/0، و 85/0، 86/0، 72/0ابعاد فوق به ترتیب 

حاصل شد که نشان از پایایی قابل قبول نمرات  85/0مقیاس 
 آن داشت.

فرم کوتاه پرسشنامه  :30-پرسشنامه فراشناخت
( براساس فرم 2004) فراشناخت به وسیله ولز و کارترایت

هاتون و -) کارترایت ای( مقیاس فراشناختگویه 65) اصلی
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گویه  30. این مقیاس دارای [30] ( تهیه شده است1997ولز، 
سنجد. این است که باورهای افراد را درباره تفکرشان می

جرایی خود تنظیمی ولز و مقیاس بر پایه الگوی عملکرد ا
 ( درباره باورهای فراشناختی ساخته شده است1994متیوز)

گویی به این مقیاس بر اساس طیف پنج بخشی پاسخ [.10]
گیرد. الزم به ذکر است که این پرسشنامه لیکرت صورت می

دهد در واقع شخصی باورهای فراشناختی مختل را نشان می
بگیرد، دارای باورهای  که در این پرسشنامه نمره باالیی

از  های پیشین نشانپژوهش فراشناختی منفی بیشتری است.
روائی و پایایی قابل قبول این ابزار داشته است)برای مثال، ولز 

 (. [31] دستگیری زاده شیرین [؛10] هاتون،-وکارترایت
ای مقیاس باورهای در پژوهش حاضر روایی سازه

از گردید. همسو با فراشناختی از طریق تحلیل عاملی احر
( پژوهش حاضر نیز نشان داد که 1997های مطالعه ولز)یافته
های این مقیاس بر پنج عامل باورهای مثبت درباره گویه

ناپذیری افکار و خطر، نگرانی، باورهای منفی درباره کنترل
آگاهی شناختی و باور منفی درباره اطمینان شناختی، خود

ست. ارزش ویژه برای این عوامل نیاز به کنترل فکر متمرکز ا
دست  به 23/2و 84/2، 05/3، 47/2، 26/3به ترتیب برابر با 
از واریانس نمرات  %24/46ها در مجموع آمد. این مؤلفه

مقیاس باورهای فراشناختی را تعیین نمودند. الزم به ذکر 
 [31] است که این مقیاس در پژوهش شیرین زاده دستگیر

-شگاه، افراد مبتال به اختالل وسواسیبر روی دانشجویان دان
جبری و اضطراب منتشر و نیز افراد بهنجار غیر دانشجو 
اعتباریابی شده بود. برای حصول اطمینان بیشتر از روائی 

آموزان دبیرستانی در پژوهش نمرات این ابزار در گروه دانش
حاضر نیز مورد تحلیل عاملی قرار گرفت. پایایی مقیاس 

اختی، از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ باورهای فراشن
 برای یکایک ابعاد و کل پرسشنامه بررسی شد. ضرایب به

دست آمده برای باورهای مثبت درباره نگرانی، باورهای منفی 
ناپذیری افکار و خطر، اطمینان شناختی، خود درباره کنترل

آگاهی شناختی، و باور منفی درباره نیاز به کنترل فکر به 
به دست آمد و  59/0، و 71/0، 76/0،  61/0، 77/0تیب تر

حاصل شد،  81/0ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 
 که نشان از پایایی قابل قبول نمرات این مقیاس داشت.

اجرای ابزارهای سنجش در این شیوه اجرای پژوهش: 
تحقیق به صورت گروهی صورت گرفت. پس از ارائه توضیح 

ها، هداف کلی پژوهش و جلب همکاری آزمودنیکافی درباره ا
آزمون هوشی اوتیس طبق دستورالعمل اجرای آن در مدت 

دقیقه برای هر کالس به اجرا درآمد. پس از گذشت  30زمان
آموزان تیزهوش با مدت زمان یک هفته و شناسایی دانش

ها در آزمون هوشی اوتیس، دو ابزار باورهای توجه به نمرات آن
و اضطراب ریاضی به صورت گروهی در مدارس  فراشناختی

 ها اجرا گردید. منتخب برای این آزمودنی

 هایافته
اطالعات توصیفی مربوط به ابعاد باورهای  1جدول

گروه نمونه  آموزانفراشناختی و ابعاد اضطراب ریاضی دانش
 .دهدرا نشان می

و . اطالعات توصیفی در خصوص ابعاد باورهای فراشناختی 1جدول
 اضطراب ریاضی

 میانگین ابعاد
انحراف 
 استاندارد

 واریانس

 74/16 09/4 70/11 باورهای مثبت درباره نگرانی

درباره کنترل ناپذیری منفی باورهای 
 افکار و خطر

67/12 58/3 82/12 

 41/15 92/3 15/10 اطمینان شناختی

 34/11 36/3 32/12 باورهای منفی درباره نیاز به کنترل

 30/17 16/4 09/20 خودآگاهی شناختی

 65/8 94/2 34/7 اضطراب درس ریاضی

 37/96 81/9 89/39 اضطراب امتحان ریاضی

 67/19 43/4 29/33 احساس منفی به ریاضی

 25/52 22/7 43/19 عملکرد ریاضی دربارهنگرانی

 فراشناختی و ابعادماتریس همبستگی ابعاد باورهای  2جدول 
دهد. نتایج مندرج در این جدول اضطراب ریاضی را نشان می

نشانگر آن است که از میان ابعاد باورهای فراشناختی، بعد 
باورهای مثبت درباره نگرانی با اضطراب امتحان ریاضی 

)0005/0>,P18/0=r و نگرانی درباره عملکردریاضی )
)0001/0>,P19/0=rهمبستگی مثبت دارد ) . 

بین باورهای منفی درباره کنترل ناپذیری افکار و خطر با 
(، P26/0=r , <0001/0سه بعد اضطراب درس ریاضی )

( و نگرانی P41/0=r , <0001/0اضطراب امتحان ریاضی )
(، همبستگی P31/0=r , <0001/0 ) درباره عملکرد ریاضی

مثبت برقرار است. اطمینان شناختی با دو بعد اضطراب درس 
( و نگرانی درباره عملکرد P27/0=r , <0001/0(ریاضی

( همبستگی مثبت دارد. از P 19/0=r ,<0001/0ریاضی)
سوی دیگر، بین بعد خودآگاهی شناختی و احساس منفی به 

( همبستگی منفی وجود دارد. P20/0-=r,<0001/0 (ریاضی
باورهای منفی درباره نیاز به کنترل فکر با دو بعد اضطراب 

( و نگرانی درباره P15/0=r , <0005/0 ریاضی)امتحان 
(  رابطه مثبت برقرار P15/0=r , <0005/0 (عملکرد ریاضی

 سازد.می
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الزم به ذکر است که بین نمره کل فراشناخت و سه بعد  
از ابعاد اضطراب ریاضی شامل اضطراب درس ریاضی 

)0001/0> , P24/0=r اضطراب امتحان ریاضی )
)0001/0> ,P26/0=r)  و نگرانی درباره عملکرد

( همبستگی مثبت برقرار است. P27/0=r ,<0001/0(ریاضی
همچنین، نمره کل فراشناخت و نمره کل اضطراب ریاضی 

( دارند. بنابراین، P28/0=r,<0001/0همبستگی مثبت )
شود که ابعاد باورهای فراشناختی و اضطراب نتیجه گرفته می

نتایج حاصل از پنج  3ریاضی با هم مرتبطند. جدول شماره 
 بینی ابعاد اضطرابچندگانه را برای پیش تحلیل رگرسیون

هد. دریاضی براساس باورهای فراشناختی و جنسیت نشان می
ها متغیرهای مالک، شامل یکایک ابعاد اضطراب در این تحلیل

بین هر معادله، پنج بعد باورهای ریاضی و متغیرهای پیش
ای مثبت درباره نگرانی، باورهای فراشناختی مشتمل بر باوره

منفی درباره کنترل ناپذیری افکار و خطر، اطمینان شناختی، 
خودآگاهی شناختی و باور منفی درباره نیاز به کنترل فکر 
بود. در هر یک از این تحلیل ها جنسیت به عنوان متغیر 

گر وارد شد و رابطه آن با متغیر مالک مورد بررسی مداخله
 ،دهدمی نشان 3 نان که نتایج مندرج در جدولقرار گرفت. چ

اضطراب درس ریاضی به وسیله باورهای منفی درباره کنترل 
و اطمینان  (=0001/0p< , 20/0β)ناپذیری افکار و خطر

 بینی شد.پیش (=0001/0p<  ,21/0β)شناختی 
از واریانس اضطراب درس ریاضی  %8این متغیرها در مجموع  

 (. P80/3=F , 08/0=2R ,<1000/0) را تعیین نمودند

بینی کننده اضطراب امتحان ریاضی مشتمل بر عوامل پیش
، و باورهای منفی درباره (=20/0βو >p 004/0) جنسیت

بود. این  (=p< , 43/0 β 001/0)کنترل ناپذیری افکار و خطر
از واریانس اضطراب امتحان ریاضی را تبیین  %19عوامل 
بینی (.  تنها پیشp , 33/8 =F , 19/0=2R<1000/0(نمودند 

کننده احساس منفی درباره ریاضی، خودآگاهی شناختی 
از واریانس این متغیر را  %4که  (=p< , 23/0- β 002/0بود)

(. باورهای p , 32/2=F  , 04/0=2R<1000/0(تبیین نمود 
    نیز تنها عامل منفی درباره کنترل ناپذیری افکار و خطر

 ,003/0) ی درباره عملکرد ریاضی بودبینی کننده نگرانپیش

p< 24 ./Β=)  از واریانس آن را تعیین نمود  %10که  
(1000/0> p ,48/4=F ,10/0=2R ( . 

های پژوهش حاضر نشان داد که باورهای یافته
ار ناپذیری افکفراشناختی شامل باورهای منفی درباره کنترل

    و خودآگاهی شناختی (=p< , 39/0 β 001/0)و خطر
(03/0 p< , 14/0- β=)  نمره کل اضطراب ریاضی را مورد        

از  %18دهند. این متغیرها در مجموع، بینی قرار میپیش
 واریانس نمره کل اضطراب ریاضی را تعیین نمودند

)1000/0>p  ,71/7=F , 18/0=2R  .) 
ه با توجه ب در خصوص تأثیر جنسیت بر اضطراب ریاضی،

های پژوهش حاضر بین نحوه کدگذاری این متغیر، در یافته
ای میانگین نمرات دختران و پسران تفاوت قابل مالحضه

مشاهده نشد.

 . ماتریس همبستگی بین ابعاد باورهای فراشناختی و ابعاد اضطراب ریاضی2جدول 

 (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) متغیرها

 (اضطراب درس ریاضی1)
-          

 ریاضی امتحان (اضطراب2)
**39/0 -         

        - 15/0* 23/0** ریاضی به منفی (احساس3) 

       - 23/0** 55/0** 53/0** عملکرد ریاضی درباره (نگرانی4)
      - 19/0** 10/0 18/0* 11/0 نگرانی درباره مثبت (باور5)
     - 31/0** 31/0** 09/0 41/0** 26/0** افکار و خطر ناپذیری( کنترل 6)
 شناختی (اطمینان7)

**27/0 09/0 004/0- **19/0 13/0 **29/0 -    

   - 006/0 11/0 14/0 -01/0 -20/0** -02/0 -01/0 شناختی (خودآگاهی8)

  - 18/0* 32/0** 35/0** 17/0* 15/0* 03/0 15/0* -10/0 کرف کنترل به نیاز مورد در منفی (باور9)

 - 16/0* -08/0 16/0* 41/0** 21/0** 82/0** 47/0** 85/0** 63/0** (نمره کل اضطراب ریاضی10)

 28/0** 64/0** 50/0** 57/0** 67/0** 60/0** 27/0** 007/0 26/0** 24/0** (نمره کل باورهای فراشناخت11)

0005/0P<* ،0001/0P<* 
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 بینی ابعاد اضطراب ریاضی براساس باورهای فراشناختی و جنسیتهای چندگانه برای پیش. نتایج حاصل از رگرسیون3جدول 
 مالک

 
 بینپیش

 احساس منفی درباره ریاضی اضطراب امتحان ریاضی اضطراب درس ریاضی
نگرانی درباره عملکرد 

 ریاضی
 نمره کل اضطراب ریاضی

β t P< β t P< Β t P< β t P< β t P< 

 - 35/1 09/0 - 12/1 08/0 - 99/0 07/0 004/0 88/2 20/0 - 17/0 -01/0 جنسیت

باورهای مثبت 
 درباره نگرانی

03/0 45/0 - 11/0 57/1 - 13/0 66/1 - 09/0 18/1 - 13/0 84/1 - 

ناپذیری کنترل
 افکار و خطر

20/0 52/2 0001/0 43/0 76/5 0001/0 09/0 18/1 - 24/0 99/2 003/0 39/0 08/5 001/0 

 اطمینان
 شناختی

21/0 82/2 0001/0 04/0 61/0 - 04/0 59/0 - 09/0 28/1 - 03/0 45/0 - 

خودآگاهی 
 شناختی

03/0- 46/0 - 09/0 32/1 - 23/0- 15/3- 002/0 06/0 88/0 - 14/0- 10/2- 03/0 

باور منفی 
درباره نیاز به 

 کنترل فکر

04/0- 50/0 - 05/0 78/0 - 05/0 61/0 - 01/0 18/0 - 03/0 50/0 - 

-ضریب
همبستگی چند 

 (Rمتغیری)

11/0 22/0 07/0 13/0 20/0 

ضریب 
 (2Rتعیین)

08/0 19/0 04/0 10/0 18/0 

 F 80/3 33/8 32/2 48/4 71/7مقدار 

 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 سطح معناداری

 بحث و نتیجه گیری
که بین باورهای های پژوهش حاضر نشان داد یافته

آموزان تیزهوش رابطه فراشناختی و اضطراب ریاضی دانش
همبستگی برقرار است. چنان که با افزایش باورهای 

ین یابد. افراشناختی منفی، اضطراب ریاضی نیز افزایش می
مبنی بر [18] ابوالقاسمی و همکاران ها با نتایج پژوهشیافته

ت اضطراب امتحان، ارتباط باورهای فراشناختی مختل با شد
 همسو است. همچنین با نتایج پژوهش متیوز و همکاران

که باورهای فراشناختی با تنش، نگرانی، مبنی بر این[17]
تفکر نامرتبط با امتحان و عالئم بدنی همراه با اضطراب ارتباط 

 باشد.دارند، همسو می
آموزان پژوهش حاضر نشان داد که در میان دانش 

به این که نگرانی به فرد کمک می کند تا با تیزهوش، اعتقاد 
مسائل و مشکالت روزمره مقابله کند، و نیز این باور که افکار 
و اتفاقات خارج از کنترل شخص است، با افزایش اضطراب 
امتحان ریاضی همراه است. اما این باور که از افکار خود اطالع 

احساس  دهند، با کاهشدارند و آن را مورد بازبینی قرار می
 یمنفی به ریاضی همراه است. این یافته مطابق با نظریه

نماید تأیید می [9] عملکرد اجرایی خود تنظیمی ولز و متیوز
که کنترل و نظارت بر افکار خود، همراه با این باور که فرد 

تواند با کاهش قادر به اعمال چنین کنترلی است، می
همراهی کند.  ها و عواطف منفی و اضطراب برانگیزاحساس

های در حالی که عوامل فراشناختی مختل به عنوان مؤلفه
        پردازش اطالعات، با گسترش و تداوم اضطراب مرتبط

های باشند. این محققان معتقدند که باورها از مؤلفهمی
 هشوند به طوری که تفکر و سبک مقابلفراشناختی تشکیل می
ن نظریه درگیری در واقع ای[.10] را هدایت می نمایند

پذیری، توسعه و تداوم حالتباورهای فراشناختی را در آسیب
فراشناخت  [.12] کندبینی میهای آسیب شناختی پیش

ای هها یا ناتوانیشامل باورهایی است که افراد درباره توانایی
شناختی خود دارند. اعتقاد به این باور که اضطراب داشتن 

یزی رند برای آینده بهتر برنامهکدرباره آینده به من کمک می
کنم مثالی از فراشناخت مثبت و اعتقاد به این باور که ناتوانی 
در به خاطر سپردن اسامی، نشانه حافظه ضعیف من است 

های حوزه مثالی از فراشناخت منفی است. در نظریه
فراشناخت، اگر فراشناخت ضعیف، ناسالم یا منفی باشد، از 

های شناختی بر درست بر پردازشعهده کنترل و نظارت 
-می نیامده و در نهایت هیجان منفی به شکل اضطراب ایجاد

 [.10] شود
همچنین نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که باور 

بینیناپذیری افکار و خطر از عوامل پیشمنفی درباره کنترل
کننده اضطراب درس ریاضی، اضطراب امتحان ریاضی، نگرانی 
درباره عملکرد ریاضی و نمره کل اضطراب ریاضی است. در 

کننده بینیحالی که اطمینان شناختی تنها عامل پیش
که با نتایج تحقیقات  اضطراب درس ریاضی بود. این یافته

؛ اسپادا و [11] ییلماز پیشین همسوئی دارد)برای مثال،
  ؛ ساعد و همکاران[14]  عاشوری و همکاران [؛13] همکاران

 ؛ کارترایت، هاتون و ولز[16]  ؛ وینمن و همکاران[12]
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آموزان تیزهوش شود که هر چه دانش(، چنین تبیین می[10]
افکار و خطرهای محیطی را خارج از کنترل خود بدانند، کمتر 

نمایند در درس ریاضی احساس کنترل شخصی کمتری می
شوند، و در حین امتحان ریاضی بیشتر دچار اضطراب می

گردند. همچنین، قراری و اضطراب میتشویش، بیدستخوش 
-این پژوهش نشان داد که اطمینان شناختی از عوامل پیش

ی آموزبینی کننده اضطراب درس ریاضی است. در واقع دانش
های خود تردید بیشتری ها و شایستگیکه در مورد توانایی

 دارد و درگیر راهبردهای ناسازگارانه مانند اجتناب، یا سرکوبی
فکر است، بیشتر احتمال دارد که در درس ریاضی دچار 

آموزان تیزهوش اضطراب گردد. به بیان دیگر، هر چه دانش
های شناختی خود اعتماد و اطمینان کاذب نسبت به ظرفیت

داشته باشند به شکل ناهشیار، توجه خود را کمتر درگیر 
موضوع درس کرده و این می تواند منجر به کاهش دقت و 

 یش میزان خطا را در انجام تکالیف مربوط به آن گردد.افزا
پژوهش حاضر بیانگر آن بود که جنسیت از عوامل پیش

کننده اضطراب امتحان ریاضی است، و دختران اضطراب بینی
ونی کنند. فزامتحان بیشتری را نسبت به پسران تجربه می

اضطراب دختران نسبت به پسران در زمان امتحان ریاضی در 
)برای مثال،  های دیگر نیز مورد تأیید قرار گرفته استهشپژو

(. این یافته را [23] ؛ خاتون و محمود[21] بلوگال و کوکاک
توان با نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی از جمله باورهای می

ها و قالبی درباره نگرش دختران به درس ریاضی و آزمون
استا ر این رتکالیف مربوط به آن مرتبط دانست. برای مثال، د

به بررسی نقش والدین و معلمان [25] گاندرسون و همکاران
در نگرش ریاضی دختران و پسران پرداختند. نتایج این 
پژوهش نشان داد که انتظارات معلمان و والدین در مورد 
کارایی ریاضی فراگیران به طور قابل مالحظه متأثر از جنسیت 

 به نسبت ختراناست. همچنین، از نظر والدین و معلمان د
تری به ریاضی دارند و بیشتر از درگیری نگرش منفی پسران

 شوند.با این درس دچار اضطراب ریاضی می
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از میان ابعاد باورهای 
فراشناختی، خودآگاهی شناختی که حاکی از آگاهی نسبت 

 سبه افکار خود و بازبینی افکار است، به طور معکوس احسا
       آموزان تیزهوش را به درس ریاضی موردمنفی دانش

ی آموزان تیزهوشدهد. به بیان دیگر، دانشبینی قرار میپیش
که از خودآگاهی شناختی بیشتری برخوردارند، احساس 
منفی کمتری را نسبت به درس ریاضی تجربه می کنند. لذا، 

و  یآموزان نسبت به کارکرد شناختبا افزایش آگاهی دانش
راهبردهای مناسب ذهنی خود، اضطراب ریاضی نیز در آنها 

کند. یافته فوق با نظریه عملکرد اجرایی کاهش پیدا می
و نتایج تحقیقات پیشین  [18] خودتنظیمی ولز و متیوز

 ؛ ییلماز [10] هاتن و ولز-همسو بود)برای مثال کارترایت
؛ [12] ؛ اسپادا و همکاران[12] ؛ ساعد و همکاران [11]

؛ [16] ؛ وینمن و همکاران[14] شوری و همکارانعا
 عملکرد مدل راستا همین (. در[18] ابوالقاسمی و همکاران

 یکی آگاهی، خود که دهدمی توضیح تنظیمی، خود اجرایی
 در دلیل همین به. است هیجانی هایاختالل یویژه اشکال از

 رغی که است آفرین مشکل زمانی خودآگاهی، مفهوم مدل این
 و ودش تهی باور تغییر برای الزم منابع از و باشد انعطاف قابل

 ار ناسازگار باورهای توانندمی که را اطالعات پردازش منابع یا
 برای خودآگاهی زمانی واقع در. نماید منحرف کنند، اصالح

 هب پذیریانعطاف طور به بتواند که است مناسب اختالف حل
 دونب که طوری به بپردازد، اختالل با مرتبط اطالعات پردازش

 از ردف شود، کشیده فکری درگیری و نگرانی یماشه که این
 .[32] بگیرد فاصله مشکل
 انجام در آن تاثیر و فراشناخت مطالعه اخیر دهه چند در
 توجه مورد ریاضی، درس ویژه به مدرسه، تکالیف دادن

 و کالسی هایپژوهش. است شده واقع پژوهشگران
 درس در تحصیلی پیشرفت که اندداده نشان آزمایشگاهی

 واملیع به بلکه دارد، بستگی پایه دانش به تنها نه ریاضی،
 یزن تکالیف دادن انجام طی دانش، این از آگاهی نظیر دیگر

 که است معتقد[4] شوانفلد زمینه این در. [3] شودمی مربوط
 ریاضی درس در قوی و ضعیف آموزاندانش میان تفاوت
 مرتبط ضعیف آموزاندانش ریاضی اطالعات نقص به همواره
 و اطالعات این از آنان گیریبهره چگونگی به بلکه نیست،
 بارتع به دارد ارتباط نیز شناختی فرایندهای بر موثر کنترل
 مهم عوامل از یکی فراشناختی، هایمهارت نقص دیگر،

. [4] تاس ریاضی تکالیف دادن انجام در یادگیرندگان شکست
 فراشناخت که کنندمی عنوان نیز[7] همین راستا هافمندر 

 را خود که آموزانیدانش و دارد مثبت رابطه یادگیری با
 فراشناختی و شناختی راهبردهای از دانندمی کارآمدتر
 اضطراب و ترندموفق مسئله حل در و برخوردارند بیشتری
  .کنندمی تجربه را کمتری

اهمیت ایجاد تغییر در های این پژوهش، تلویح یافته
آموزان تیزهوش ها و باورهای فراشناختی منفی دانشارزیابی

و فراهم ساختن راهبردهای جانشین برای مقابله با این 
باورهاست. به بیان دیگر، بدین منظور که اضطراب ریاضی 

آموزان تیزهوش کاهش یابد، دست اندرکاران تعلیم و دانش
به شیوه هائی برای ارتقا سطح تربیت این دانش آموزان باید 

باورهای فراشناختی مثبت و کاهش باورهای فراشناختی 
 [33] مختل بیندیشند. در همین راستا صفری و مرزوقی

         آگاهی فراشناختی را برای موفقیت تحصیلی ضروری 
های تربیتی و شود برنامهدانند. بنابراین، پیشنهاد میمی



 

8 

 .1-9، صص.: 1397 تابستان، بهار و 27 ، پیاپی1 ، شماره15، دوره های آموزش و یادگیریپژوهشنشریه علمی 
Journal of Training & Learning Researches, Vol.15, No.1, Serial 27, Spring & Summer 2018, pp.: 1-9. 

و اصالح باورهای منفی در باره غیر ای در زمینه تغییر مشاوره 
آموزان تیزهوش قابل کنترل بودن افکار و عواطف برای دانش

 تدوین و اجرا گردد. 
های آزمایشی به هایی با به کارگیری طرحانجام پژوهش

منظور بررسی تأثیر آموزش باورهای فراشناختی مثبت و 
ابعاد  رچگونگی مقابله با باورهای فراشناختی منفی و مطالعه ب

آموزان تیزهوش، مقایسه باورهای اضطراب ریاضی دانش
           آموزان تیزهوش مدارس عادی بافراشناختی دانش

آموزان تیزهوش مدارس پروش استعدادهای درخشان، دانش
آموزان تیزهوش بررسی شیوع اضطراب ریاضی در میان دانش

مدارس مختلف)استعدادهای درخشان، نمونه، و عادی(، 
بررسی رابطه باورهای انگیزشی با اضطراب ریاضی در میان 

آموزان تیزهوش، بررسی راهبردهای مقابله با اضطراب دانش
آموزان تیزهوش و عادی، و بررسی نقش ریاضی در میان دانش

های مقابله با اضطراب بین باورهای فراشناختی میانجی شیوه
عادی با  آموزان تیزهوش وو اضطراب ریاضی در میان دانش

  این پژوهش به کارگیری روش تحلیل مسیر، از پیشنهادهای
 مند به این زمینه تحقیقاتی است.برای محققان عالقه
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