
 

 یاضیر اضطراب با زمینه از مستقل و زمینه به وابسته شناختی هایسبک و نفسعزت بین رابطه 

 دختر آموزاندانش

 2بندک موسی دکتر ،1اسپیلی کارگر الهه

 .(ولمسئ نویسنده) .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه شمال، تهران واحد روانشناسی، گروه تربیتی، روانشناسی ارشد کارشناس .1

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه شمال، تهران واحد روانشناسی، گروه .2

 11-33، صفحات 1311 ماهآذر، پنجاه، شماره پنجمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

  11/50/1911تاریخ پذیرش:            21/50/1911تاریخ وصول: 

 چکیده

های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه با اضطراب ریاضی و سبک نفسعزترابطه بین بررسی  هدف از پژوهش حاضر

آموزان دختر دوره دوم دانش کلیهروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آموزان دختر بوده است. دانش

 999تعداد  فرمول کوکرانکه با استفاده از نفر را تشکیل دادند  99033به تعداد  6931-6931متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 

جهت گردآوری  .ای بوده استچندمرحلهای خوشهگیری در این پژوهش از نوع نمونه انتخاب شدند. روش نمونه عنوانبهآموز دانش

(، پرسشنامه گروهی اشکال نهفته ویتکین، التمن، پاسکین 6311روزنبرگ ) نفسعزت پرسشنامه شامل پایا و روا مقیاس سه ها داده

ها با قرار گرفت. تحلیل داده مورداستفاده (6399پارکر )پرسشنامه تجدیدنظر شده اضطراب ریاضی پلیک و ( و 6396کارپ )و 

 شناختیسبکو  نفسعزتبین ها نشان داد که یافته .انجام شدچندگانه استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون 

مینه با وابسته به ز شناختیسبکداری وجود دارد. بین آموزان دختر رابطه منفی و معنیمستقل از زمینه با اضطراب ریاضی دانش

است  حاکی از آنچندگانه نتایج تحلیل رگرسیون داری وجود دارد. همچنین ن دختر رابطه مثبت و معنیآموزااضطراب ریاضی دانش

آموزان دانش اضطراب ریاضینقش معناداری در تبیین واریانس های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه و سبک نفسعزتکه 

  .دختردارند

 آموزان.زمینه، مستقل از زمینه، اضطراب ریاضی، دانش، وابسته به نفسعزت کلیدی: هایواژه

 
 1311 ماهآذر، پنجاه، شماره پنجمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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    90                                                                                                     1311 دوره پنجم، شماره پنجاه، آذرماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

متغیرهای  معیارهای کارایی نظام آموزشی است، کشف و مطالعه آموزان یکی ازمیزان پیشرفت تحصیلی دانش کهاینبا توجه به 

قالئی، کدیور، انجامد )می در آنان مؤثرمتغیرهای  بینیپیشو عوامل مختلف بر پیشرفت تحصیلی، به شناخت بهتر و  تأثیرگذار

در  یژهوبهآموزان را در مدرسه دانش تواند عملکرداست که می 6(. یکی از این متغیرها اضطراب ریاضی6936 صرامی و اسفندیاری،

(. اضطراب ریاضی 9061، 9و پترسل 9، کواس1تامپسون ،1، لیونز4، هارت9، لوکوسکی9وانگدهد )میقرار  تأثیردرس ریاضی تحت 

های افزایش دهد و با ایجاد اختالل در ساختارهای ذهنی و فرآیند و هجوم افکار نامربوط را به ذهن یپرتحواستواند میزان می

ترس از ریاضیات به ایجاد موانعی هیجانی  های ریاضی شود.مقوله ها وپدیده پردازش اطالعات، موجب تحریف ادراکات افراد از

آموز یک نگرش تقدیر گرایانه را این مبنا، دانش سازد. برریاضیات را در آینده بسیار دشوار می انجامد که پیشرفت درو ذهنی می

یاضی تحت تأثیر اضطراب ریاضی قرار کند. به این صورت، عملکرد در درس ر بدعملدر درس ریاضی  برگزیده و انتظار دارد که

ریاضی  تکالیف خواهدمی آموزدانش که یدرزمان حالت ناراحتی یک عنوانبه ریاضی اضطراب (.6999علی کمر،  عباسیگیرد )می

 رفتاری خاص تظاهرات با ترس، و ، نگرانینداشتندوست شام  ناراحتی این اصلی هاییآید. ویژگمی پدید دهد، انجام را خود

، 60و طرمیزی 3محامدباشد )می ریاضی کارهای به زدن دست هنگام در روانی یختگیرهمبه و ناتوانی پریشانی، ناامیدی، تنش، مانند

 (،9061، 61و بیلوک 64، لوین69مالونی ،69، چانگ66رامیرز) یاضیرها اضطراب ریاضی را با پیشرفت درس (. در پژوهش9060

آقاجانی، خرمایی، رجبی و رستم اوغلی ) 61نفسعزت(، 6934مومنی، یزدان بخش و فرامرزی، ) یادگیریهای شناختی و سبک

و همکاران،  69ایکسوشود )آموزان اضطراب ریاضی در دانش تواند موجب کاهشمی نفسعزتاند. در ارتباط دانسته( 6936، خیاوی

9061 .) 

ود شدیدگاه واقعی و مثبتی نسبت به خود داشته باشد و سبب میدهد تا نوعی نگرش است که به فرد این فرصت را می نفسعزت

گرش منفی یا ن عنوانبه نفسعزت دیگریعبارتبههای خود اعتماد کرده و احساس کنترل بر زندگی خود داشته باشد. فرد به توانایی

                                                           
1. math anxiety 
2. Wang 
3. Lukowski 
4. Hart 
5. Lyons 
6. Thompson 
7. Kovas   
8. Petrill 
9. Mohamed 
10. Tarmizi 
11. Ramirez 
12. Chang 
13. Maloney 
14. Levine 
15. Beilock 
16. self-esteem 
17. Xie 
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    96                                                                                                     1311 دوره پنجم، شماره پنجاه، آذرماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

(. 9090و همکاران،  6روزنتالاست ) دهشیفتعرکند مثبت افراد درباره خودشان و روشی است که فرد خود را بر اساس ارزیابی می

 نفسعزتو  معنی داری دارند آموزان همبستگیو خودکارآمدی با اضطراب ریاضی دانش نفسعزت هابر اساس نتایج پژوهش

(. یکی دیگر از 6936آقاجانی، خرمایی، رجبی، رستم اوغلی خیاوی، کنند ) بینیپیشآموزان را تواند اضطراب ریاضی دانشمی

هستند  9و مستقل از زمینه 9های شناختی وابسته به زمینهآموزان دارند سبکمتغیرهایی که نقش مهمی در اضطراب ریاضی دانش

 (. 6934، فرامرزیو  یزدان بخش مومنی،)

 یردگمینه قرار زمی تأثیرآموزان تحت های شخصی یادگیرندگان یا دانشوابسته به زمینه بیانگر آن است که قضاوت یشناختسبک

مستقل  آموزانهای شخصی یادگیرندگان یا دانشمستقل از زمینه بیانگر آن است که قضاوت یشناختسبک(. همچنین 6939سیف، )

واند توابسته به زمینه موجب کاهش خودکارآمدی در درس ریاضی شده و این می شناختیسبکداشتن (. 6939سیف، است )از زمینه 

میت درس (. اه6934مومنی، یزدانبخش و فرامرزی، کند )به زمینه را فراهم  وابستهآموزان در دانششرایط ایجاد اضطراب ریاضی 

ح آن بر یادگیری و آموزش صحی یدتأکهای زندگی و لزوم برای پیشرفت در سایر حوزه نیازیشپیک درس پایه و  عنوانبهریاضی 

. لذا پژوهشی که بتواند عوامل نمایدیمات مهمی در آموزش این درس ، معلمان را ملزم به رعایت نکدوران اولیه تحصیلیاز همان 

اضطراب ریاضی از عواملی است که عملکرد در کند. آموزان دختر را نشان دهد ضرورت پیدا میبر اضطراب ریاضی دانش مؤثر

 یرأثترهنگی و نقش جنسیتی نیز دهد. این اضطراب عالوه بر عوامل فردی و محیطی از عوامل فقرار می یرتأثدرس ریاضی را تحت 

ترابی، محمدی فر، خسروی، شایان و محمدجانی، دارند )آموزان دختر اضطراب ریاضی باالتری نسبت به پسران و دانش پذیردمی

طراب های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه با اضو سبک نفسعزترابطه تحقیقی جامعی که به بررسی  کهازآنجایی(.  6939

 یاپرداخته باشد وجود ندارد این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال است که چه رابطهآموزان دختر  در دانش ویژهبهریاضی 

 جود دارد؟ وآموزان وابسته به زمینه و مستقل از زمینه با اضطراب ریاضی دانش شناختیسبکو  نفسعزتبین 

 روش پژوهش

 رشه متوسطه دوم دوره دختر آموزاندانش هیکل یپژوهش جامعه آمار نیا در پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است.

 ،شدهانجامبا توجه به محاسبات باشند. می لیمشغول به تحص 6931-6931 یلتحصی سال درهستند که  نفر  99033تعداد  به تهران

 فرمول و از ایچندمرحلهای خوشه گیریبا استفاده نمونه نمونه حجم برای تعیین در این تحقیق نفر برآورد شد. 999 حجم نمونه

ها در سطح توصیفی و استنباطی عمل شد. در سطح داده وتحلیلتجزیهجهت گردید.  اقدام نمونه حجم به تعیین نسبت کوکران

 انحراف استاندارد(مرکز )های پراکنده از میانگین( و اندازهمرکز )های گرایش به توصیف جهت سنجش متغیرهای پژوهش از اندازه

تحقیق شامل آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع نمرات، آزمون دوربین واتسون  هایمفروضهاستفاده گردید. 

بودن بودند. در سطح استنباطی جهت بررسی  هم خطیبرای استقالل مشاهدات، آزمون ضریب تحمل و تورم واریانس برای بررسی 

                                                           
1. Rosenthal 
2. dependent cognitive styles 
3. independent cognitive styles 
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    99                                                                                                     1311 دوره پنجم، شماره پنجاه، آذرماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 نفسعزتاختی و های شناضطراب ریاضی بر اساس سبک بینیپیشروابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و جهت تعیین 

 بود.   94نسخه  SPSS افزارنرمها داده وتحلیلتجزیهاستفاده شده است. ابزار  چندمتغیرهاز تحلیل رگرسیون 

، 1، 9، 9سوال و دو عامل صالحیت شخصی با سواالت  60این پرسشنامه شامل  :(1191) 1( روزنبرگRSEs) نفسعزت مقیاس

 یانهیچهارگزکند. هر سوال این مقیاس شامل یک مقیاس گیری میرا اندازه 1و  9، 9، 6مندی از خود با سواالت یتو رضا 60و  3، 4

است، که نمره  40و بیشینه 60کمینه نمره آن  عالوهبهاست.  شدهمرتب 4تا  6مخالفم( است که دامنه آن از  کامالًموافقم تا  کامالًاز )

برای  93/0و ضریب پایایی تنصیفی  99/0ضریب آلفای کرونباخ در افراد است. در داخل ایران  نفسعزتباالتر بیانگر میزان باالی 

های روانسجی شامل روایی و پایایی (. در خارج کشور ویژگی6930جاتی و احمدی، شیخ االسالمی، ناست ) آمدهدستبه نمره کل

است  آمدهدستبه 91/0پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. روایی سازه پرسشنامه تایید و پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ 

برای بررسی  تهران شهر متوسطه دوم دوره دختر وزانآمدانش(. در این پژوهش بر روی 9061، 1و وانگ 1، یو4، ژائو9، ون9تان)

و کل  16/0و رضامندی از خود  91/0همسانی درونی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب برای صالحیت شخصی 

 به دست آمد.  99/0سواالت 

 و   است پیچیده   تصویر  91 شامل  این آزمون : (1171) 10و کارپ 1، پاسکین9، اولتمن7های شناختی ويتکینپرسشنامه سبک

 پیچیده   طرح  یک درون  در  که  را  نمونه  فرم  ساده   اشکال هندسی از   یکی تصویر  هر  در   شودمی خواسته  آزمودنی  از 

  شکل  هشت  شامل نیز  نمونه  فرم  است. اشکال   شدهیلتشک  بخش سه  از   آزمونکند.   پررنگ و   یداکردهپ است،  نهفته 

برای تمرین است و  تصویر 9خش اول شامل است. ب شدهمشخصالف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح( حروف )است که با  ساده  هندسی 

نمره لحاظ  69های این دو بخش در کل برای سؤال. تصویر است 69های دوم و سوم شامل گیرد و بخشای به آن تعلق نمینمره

(. توانایی آزمودنی 6930کرد و مهدوی، است )دقیقه  60 موردنظرآزمون های دوم و سوم بخشت پاسخگویی برای دشود و ممی

طرح پیچیده منحرف شود، میزان وابستگی به میدان و استقالل از زمینه  یلهوسبهاشکال هندسی ساده فرم نمونه، بدون اینکه  یافتندر

 شکلیکآزمودنی باید تصویر ساده هندسی خاصی را که در (. 6939حسن زاده، رمضان زاده و ابراهیم پور، دهد )را نشان می

 66تا  9وابستگی به میدان،  1تا  0های شود. نمرهتر پنهان است مشخص سازد. به ازای هر پاسخ درست یک نمره ثبت میپیچیده

ان آموزباشد. بررسی همسانی درونی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بر روی دانشاستقالل از زمینه می 69تا  69از زمینه و  طرفیب

در خارج کشور روایی و (. 6934ویسی و همکاران، است ) آمدهدستبهبرای پرسشنامه  91/0شهر کهره ضریب آلفای کرونباخ 

                                                           
1. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSEs) 
2. Tan 
3. Wen 
4. Zuo 
5. You 
6. Wang 
7. Witkin 
8. Oltman 
9. Raskin 
10. Karp 
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    99                                                                                                     1311 دوره پنجم، شماره پنجاه، آذرماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ویتکین، التمن، است ) شدهگزارش 99/0سشنامه توسط سازنده آن با روش بازآزمایی است. پایایی پر شدهیبررسپایایی آزمون 

برای دختران و ضریب آلفای  91/0(. نتایج پژوهش نیز نشان داد که پایایی آزمون با آلفای کرونباخ ضریب 6396پاسکین و کارپ، 

(. 9061، 1و مای بری 4، دونلوپ9، دی لورنز9، اولیاسه6کریباست ) آمدهدستبهبرای کل افراد  96/0 درمجموعبرای پسران و  91/0

برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از آلفای کرونباخ  تهران شهر متوسطه دوم دوره دختر آموزاندانشدر این پژوهش بر روی 

 به دست آمد. 96/0استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ کل سواالت 

مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب ریاضی یک ابزار خودگزارشی  :(1191) 7و پارکر 6پلیکمقیاس تجديدنظر شده اضطراب رياضی 

، 9، 9، 6با سواالت مربوط به فرایند یادگیری ریاضی و ارقام  9عبارت و دو زیرمقیاس اضطراب یادگیری ریاضی 94است که دارای 

میزان اضطراب آزمودنی در موقعیت ارزیابی که  3اضطراب سنجش ریاضیو  61و  61، 64، 69، 69، 66، 60، 3، 9، 9، 1، 1، 4

آزمودنی باید میزان موافقت کند. گیری میاندازه 94و  99، 99، 96، 90، 63، 69، 69کند و با سواالت را سنجش می ریاضی و آمار

=اضطراب زیاد(  1اضطراب بسیار ناچیز تا =6از ای )درجه 1یا مخالفت خود را با هریک از عبارات آزمون در یک طیف لیکرت 

آموزان دبیرستانی و دانشجویان این آزمون برای دانش (.6934آباد و خانی، برزگر بفرویی، کاووسیان، بیابانی علیسازد )مشخص 

نفر از  690به منظور هنجاریابی مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب ریاضی، آن را بر روی ( 6333پارکر )مناسب است. پلیک و 

به دست آمد که نشان دهنده  39/0در سه کالج ریاضی و آمار شرکت کرده بودند، اجرا کردند، آلفای کل آزمون دانشجویان کالج که 

آزمودنی دختر که در  30پسر و  36پایایی مطلوب آزمون است. برای سنجش روایی این آزمون پس از چهار هفته تا شش هفته به 

فرامرزی است. در مطالعه مومنی، یزدان بخش و  شدهگزارش 99/0آزمون  مرحله اول شرکت داشتند، ارائه شد. شاخص روایی این

 متوسطه اول دوره آموزاندانش روی بر حاضر پژوهش دربه دست آمد.  99/0( نیز پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ 6934)

های قیاسخرده م همبستگی محاسبه از استفاده با پرسشنامه روایی بررسی. شد بررسی پرسشنامه پایایی و روایی آبادخرم شهر

، اضطراب 96/0اضطراب یادگیری ریاضی  همبستگی ضرایب( عوامل تحلیلپرسشنامه ) کل نمره پرسشنامه اضطراب ریاضی با

  آموزاندانش روی بر پرسشنامه پایایی همچنین. باشدمی پرسشنامه مطلوب روایی دهنده نشان کهبه دست آمد  90/0سنجش ریاضی 

، اضطراب 91/0ضرایب اضطراب یادگیری ریاضی  که شد استفاده کرونباخ آلفای از استفاده با درونی همسانی روش به آبادخرمشهر 

(. 6931افخمی، ذبیحی و آزادیکتا، باشد )آمد که نشان دهنده دقت پرسشنامه می دست به 36/0 پرسشنامه کل و 91/0سنجش ریاضی 

برای بررسی همسانی درونی مقیاس از آلفای کرونباخ استفاده شد که  دوم تجربی شهر یزدآموز دختر دانشدر پژوهش بر روی 

                                                           
1. Cribb 
2. Olaithe 
3. Di Lorenzo 
4. Dunlop 
5. Maybery 
6. Pilk 
7. Parker 
8. learning mathematic anxiety 
9. mathematic evaluation anxiety 
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    94                                                                                                     1311 دوره پنجم، شماره پنجاه، آذرماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

آمد به دست  39/0و کل سواالت  99/0 اضطراب سنجش ریاضیو  99/0 اضطراب یادگیری ریاضیضرایب آلفای کرونباخ برای 

 تهران شهر متوسطه دوم دوره دختر آموزاندانشروی در این پژوهش بر (. 6934آباد و خانی، برزگر بفرویی، کاووسیان، بیابانی علی)

، اضطراب 91/0اضطراب یادگیری ریاضی برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب برای 

 .آمد دست به 90/0 پرسشنامه کل و 96/0سنجش ریاضی 

 هايافته

 تعداد، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار در متغیرهای پژوهش .1جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه تعداد متغیرهای پژوهش

 639/1 39/61 99 60 999 صالحیت شخصی

 193/9 06/3 61 4 999 رضامندی از خود

 049/9 39/94 93 64 999 نفسعزتنمره کل 

 909/6 31/9 1 9 999 وابسته به زمینه شناختیسبک

 949/9 99/61 69 69 999 مستقل از زمینه شناختیسبک

 440/4 90/90 96 61 999 اضطراب یادگیری ریاضی

 439/1 91/61 99 3 999 اضطراب سنجش ریاضی

 999/9 11/99 19 91 999 نمره کل اضطراب ریاضی

 نفر بودند.  999ها دهد. تعداد آزمودنیمتغیرهای پژوهش را نشان میتعداد، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار در -6جدول 

 نتیجه آزمون کلموگراف اسمیرنوف برای نرمال بودن توزيع نمرات. 1جدول 

 سطح معناداری KS  آماره متغیرهای پژوهش

 649/0 610/0 صالحیت شخصی

 619/0 611/0 رضامندی از خود

 699/0 619/0 نفسعزتنمره کل 

 690/0 619/0 وابسته به زمینه شناختیسبک

 643/0 619/0 مستقل از زمینه شناختیسبک

 619/0 613/0 اضطراب یادگیری ریاضی

 616/0 914/0 اضطراب سنجش ریاضی

 660/0 619/0 نمره کل اضطراب ریاضی

شود توزیع نمرات متغیرهای که مشاهده می گونههماندهد که ای را نشان میآزمون کلموگروف اسمیرنوف تک نمونه -9نتایج جدول 

تقل های شناختی وابسته به زمینه و مسو سبک نفسعزتدرصد اطمینان طبیعی است. در ادامه برای بررسی روابط بین  31پژوهش با 

  آمده است. 9از زمینه با اضطراب ریاضی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن در جدول 
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    91                                                                                                     1311 دوره پنجم، شماره پنجاه، آذرماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 های شناختی با اضطراب رياضی و سبک نفسعزتنتايج ضريب همبستگی پیرسون . 3جدول 

 4 9 9 6 متغیرهای پژوهش

    6 نفسعزت-6

   6 -199/0** سبک وابسته به زمینه-9

  6 -191/0** 494/0** سبک مستقل از زمینه -9

 6 -149/0** 193/0** -191/0** اضطراب ریاضی-4
  P≤0/06**      

های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه با اضطراب ریاضی و سبک نفسعزتنتایج ضریب همبستگی پیرسون  -9جدول 

ی مستقل از زمینه با اضطراب ریاضی رابطه منف شناختیسبکو  نفسعزتدهد که نتایج نشان داد بین آموزان دختر را نشان میدانش

طح داری در سوابسته به زمینه با اضطراب ریاضی رابطه مثبت و معنی شناختیسبکوجود دارد. بین  06/0داری در سطح و معنی

 نفسزتعهای شناختی و بینی اضطراب ریاضی بر اساس سبکبین متغیرها رابطه وجود دارد برای پیش کهازآنجاییوجود دارد.  06/0

 آید. ت که نتایج آن در ادامه میاز رگرسیون چندمتغیره استفاده شده اس

 نفسعزتگزارش رگرسیون اضطراب رياضی بر اساس ابعاد . 4جدول 

 معنی داری t ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  بینپیشمتغیرهای 

B بتاضریب  خطای استاندارد () 

 391/99 143/0 - 990/49 006/0 (Constantثابت )

 006/0 -966/66 -111/0 049/0 -113/0 صالحیت شخصی

 009/0 -496/60 -699/0 096/0 -401/0 رضامندی از خود

169/669 =F .160/0؛  =999/0؛  شدهتعدیل = 913/0؛=R   
 06/0معنادار در سطح 

صالحیت ) نفسعزتدهد. ابعاد را نشان می نفسعزتگزارش رگرسیون اضطراب یادگیری ریاضی بر اساس ابعاد  -4جدول 

 کند. با توجه به ضرایب بتادرصد از واریانس اضطراب یادگیری ریاضی را تبیین می 9/99توانند شخصی و رضامندی از خود( می

 699/0و  -111/0یک انحراف معیار در صالحیت شخصی و رضامندی از خود موجب  اندازهبهتوان گفت تغییری میدر جدول فوق 

 .شودمی ضطراب یادگیری ریاضی(تغییر در نمره متغیر مالک )ا

 نفسعزتگزارش رگرسیون اضطراب سنجش رياضی بر اساس ابعاد  .5جدول 

 معنی داری t ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  بینپیشمتغیرهای 

B بتاضریب  خطای استاندارد () 

 319/91 949/0 - 019/91 006/0 (Constantثابت )

 006/0 -131/3 -111/0 016/0 -199/0 صالحیت شخصی

 001/0 -999/9 -916/0 093/0 -493/0 رضامندی از خود

493/4= F .139/0؛  =910/0؛  شدهتعدیل = 949/0؛=R   
 06/0معنادار در سطح 

2R2R
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    91                                                                                                     1311 دوره پنجم، شماره پنجاه، آذرماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 صیصالحیت شخ) نفسعزتدهد. ابعاد را نشان می نفسعزتگزارش رگرسیون اضطراب سنجش ریاضی بر اساس ابعاد  -1جدول 

دول در ج کند. با توجه به ضرایب بتادرصد از واریانس اضطراب سنجش ریاضی را تبیین می 0/91توانند و رضامندی از خود( می

تغییر  -916/0و  -111/0یک انحراف معیار در صالحیت شخصی و رضامندی از خود موجب  اندازهبهتوان گفت تغییری میفوق 

 .شودمی در نمره متغیر مالک )اضطراب سنجش ریاضی(

 وابسته به زمینه شناختیسبکگزارش رگرسیون اضطراب يادگیری رياضی بر اساس  .6جدول 

 معنی داری t ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  بینپیشمتغیرهای 

B بتاضریب  خطای استاندارد () 

 949/60 119/0 - 319/69 006/0 (Constantثابت )

 006/0 199/69 193/0 699/0 149/9 وابسته به زمینه شناختیسبک

601/949 =F .193/0؛  =494/0؛  شدهتعدیل = 499/0؛=R   
 06/0معنادار در سطح 

وابسته  ناختیشسبکدهد. وابسته به زمینه را نشان می شناختیسبکگزارش رگرسیون اضطراب یادگیری ریاضی بر اساس  -1جدول 

توان یمدر جدول فوق  کند. با توجه به ضریب بتادرصد از واریانس اضطراب یادگیری ریاضی را تبیین می 4/49تواند به زمینه می

تغییر در نمره متغیر مالک )اضطراب  193/0وابسته به زمینه موجب  شناختیسبکیک انحراف معیار در  اندازهبهگفت تغییری 

 .شودمی یادگیری ریاضی(

 وابسته به زمینه شناختیسبکگزارش رگرسیون اضطراب سنجش رياضی بر اساس  .7جدول 

 معنی داری t ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  بینپیشمتغیرهای 

B بتاضریب  خطای استاندارد () 

 399/1 909/0 - 119/9 006/0 (Constantثابت )

 006/0 914/69 110/0 631/0 164/9 وابسته به زمینه شناختیسبک

999/611 =F .110/0؛  =909/0؛  شدهتعدیل = 906/0؛=R   
 06/0معنادار در سطح 

وابسته  اختیشنسبکدهد. وابسته به زمینه را نشان می شناختیسبکگزارش رگرسیون اضطراب سنجش ریاضی بر اساس  -9جدول 

توان میدر جدول فوق  کند. با توجه به ضریب بتادرصد از واریانس اضطراب سنجش ریاضی را تبیین می 9/90تواند به زمینه می

تغییر در نمره متغیر مالک )اضطراب سنجش  110/0وابسته به زمینه موجب  شناختیسبکیار در یک انحراف مع اندازهبهگفت تغییری 

 .شودمی ریاضی(
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    99                                                                                                     1311 دوره پنجم، شماره پنجاه، آذرماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 مستقل از زمینه شناختیسبکگزارش رگرسیون اضطراب یادگیری ریاضی بر اساس  .9جدول 

 معنی داری t ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  بینپیشمتغیرهای 

B  بتاضریب  استانداردخطای () 

 691/99 100/6 - 469/96 006/0 (Constantثابت )

 006/0 -199/9 -914/0 034/0 -990/0 مستقل از زمینه شناختیسبک

699/19 =F .914/0؛  =699/0؛  شدهتعدیل = 690/0؛=R   
 06/0معنادار در سطح 

مستقل  اختیشنسبکدهد. مستقل از زمینه را نشان می شناختیسبکگزارش رگرسیون اضطراب یادگیری ریاضی بر اساس  -9جدول 

توان یمدر جدول فوق  کند. با توجه به ضریب بتادرصد از واریانس اضطراب یادگیری ریاضی را تبیین می 9/69تواند از زمینه می

تغییر در نمره متغیر مالک )اضطراب  -914/0مستقل از زمینه موجب  شناختیسبکیک انحراف معیار در  اندازهبهگفت تغییری 

 .شودمی یادگیری ریاضی(

 مستقل از زمینه شناختیسبکگزارش رگرسیون اضطراب سنجش رياضی بر اساس  .1جدول 

 معنی داری t ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  بینپیشمتغیرهای 

B بتاضریب  خطای استاندارد () 

 933/93 169/6 - 999/94 006/0 (Constantثابت )

 006/0 -003/64 -194/0 609/0 -499/6 مستقل از زمینه شناختیسبک

949/631 =F .194/0؛  =946/0؛  شدهتعدیل = 993/0؛=R   
 06/0معنادار در سطح 

مستقل  تیشناخسبکدهد. مستقل از زمینه را نشان می شناختیسبکگزارش رگرسیون اضطراب سنجش ریاضی بر اساس  -3جدول 

توان میدر جدول فوق  کند. با توجه به ضریب بتادرصد از واریانس اضطراب سنجش ریاضی را تبیین می 6/94تواند از زمینه می

تغییر در نمره متغیر مالک )اضطراب  -194/0مستقل از زمینه موجب  شناختیسبکیک انحراف معیار در  اندازهبهگفت تغییری 

 .شودمی سنجش ریاضی(

 گیریبحث و نتیجه

 آموزاندانش یاضیبا اضطراب ر نهیو مستقل از زم نهیوابسته به زم یشناخت هایو سبک نفسعزت نیرابطه بهدف پژوهش بررسی 

رابطه وجود  یاضیبا اضطراب ر نهیو مستقل از زم نهیوابسته به زم یشناخت یهاو سبک نفسعزت نیببود. نتایج نشان داد  دختر

( و هورتاس، 6939) یکارشکزاده، عبدخدایی و ، تقی(6934)و فرامرزی  یزدان بخش مومنی،های تحقیقات دارد. این نتایج با یافته

موز آگونه بیان نمود، زمانی که دانشتوان ایندر تبیین نتایج برآمده از فرضیه حاضر، می( همسویی دارد. 9069) ایسانابرلوپز و 

های اوست های خود ندارد و دائم غرق در این تفکر است که تکلیف فراتر از توانمندیکافی و تصور مثبت از توانمندی نفسعزت

ود. افراد شتمایل به اجتناب از پرداختن به تکلیف پدیدار می و اضطراب دهد لذا در وی و باور ندارد که بتواند تکالیفش را انجام

دهی و دانند. این افراد در جهت سازمانباال، خود را در امور تحصیلی و انجام تکالیف آموزشی فردی توانا می نفسعزتدارای 

2R2R
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    99                                                                                                     1311 دوره پنجم، شماره پنجاه، آذرماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

بنابراین بدیهی است که فردی با  ؛دهندقضاوت قرار می های عملکرد تحصیلی را موردهای تحصیلی، انواع طرحاجرای فعالیت

 کنندبه میتجر نفسعزتآموزان فاقد های خودتوانمندی خود، اضطراب پایین تری را نسبت به دانشباال درنتیجه قضاوت نفسعزت

 برای تعقیب هاآن که تالشی میزان کنند،می دنبال افراد که هاییتعیین فعالیت در آموزاندانش نفسعزت(. 6930شمس و تابع بردبار، )

 عامل ترینمهم نفسعزتباشد. میزان می مهم احتمالی، موانع با مواجهه در افراد مقاومت متمایز سطوح و گیرندمی کار به هافعالیت

 یا سرخوردگی یتجربه از آموز پسدانش تا شودموجب می نفسعزت کنند.می افراد انتخاب که است هاییفعالیت یکنندهتعیین

انسانی،  کارکردهای و هافعالیت بر تأثیرگذار عوامل یکلیه بین بدهد. بندورا در نظریه خود از ادامه خود فعالیت به هم هنوز ناکامی

 و انگیزشی عاطفی، شناختی، یفرایندهای چهارگانه طریق از نفسعزتداند. نمی نفسعزتو  خودکارآمدی از مؤثرتر را کدامهیچ

 آینده هایچالش و تحصیلی نامطلوب غلبه بر اضطراب و شرایط رشدی، تکالیف درآمیزی با برای را آموزاندانش یانگیزه انتخابی،

 بر توانندمی که باور دارند و شوندمی نمایان پرانرژی تحصیلی، بازدهی و فرایند در باال نفسعزت با آموزاندانش کند.می ترغیب

تحصیلی همراه  زایاسترس هایمحرک با برخورد در شخصی هایتوانایی با غلبه کنند. چنین باوری تحصیلی هایچالش و مشکالت

 (.6934زاده و سلیمانی خشاب، مرادی، دهقانی) است

 در نفسعزت مهم نقش دهد. همچنینمی افزایش تحصیلی زندگی مطالبات با مواجهه برای فراگیران را مقاومت و تالش نفسعزت

 که مهم این به باال، نفسعزت با آموزانقرار گرفته است. دانش و جلوگیری از اضطراب مورد تأکید تحصیلی هایبر چالش غلبه

 یجابه رونیا(، از 9069و داستین،  مییرا) معتقدند بیشتر گیرد،می صورت فردی تالش یوسیلهبه شناختی توان و پرورش هوش

 یعلیرغم همه توانندمی که دارند باور ،نفسعزت آموزان دارایدانش اساس، این کنند. براضطراب، تالش خود را بیشتر می

 سازند. در واقع هموار را شانتحصیلی مسیر و توسعه دهند ببخشند، بهبود تحصیلی ینهیدرزم را خود عملکرد ذاتی، هایمحدودیت

 تحصیلی به شرایط دستیابی جهت الزم هایکنش هدایت و ریزیپی جهت فراشناختی راهبردهای از از تنوعی نفسعزتدارای  افراد

 باور و اطمینانی خود (. احساس9069شوند  )مییرا و داستین، اضطراب کمتری را دچار می جهیدرنتکنند و می استفاده بخشرضایت

دهد. می ارتقا تحصیلی هایچالش از گذر و رشدی تکالیف به پرداختن برای آموزان رادانش یانگیزه خویش، توانمندی به

 مطمئن تحصیلی هایچالش بر غلبه خود برای توانایی از و شوندمی ظاهر پرتوان تحصیل فرایند در باال نفسعزت با آموزاندانش

 و موفقیت به رسیدن برای را دیگر هایراه بلکه کنند؛نمی نشینیعقب تنهانه صورت شکست در حتی آموزانیدانش چنین هستند.

 مداوم موانع انواع به انطباقی و سازنده مثبت، پاسخ ارائه تحصیلی و هایچالش برابر در مقاومت کنند. همینمی وارسی بهتر عملکرد

)پوتواین، سیمز، کانورس،  شودآموزان میتحصیلی، اساس عملکرد تحصیلی مطلوب و کاهش اضطراب تحصیلی در دانش جاری و

آموزان رابطه دانش با اضطراب ریاضی نفسعزتتوان این نتیجه را منطقی دانست که بین بنابراین می ؛(9069آسبورن،  -داگالس

 .داشته باشدوجود منفی 

تحت  یراحتبه نهیوابسته به زمآموزان های دانشادراکتوان گفت که های شناختی و اضطراب ریاضی میدر تبیین رابطه بین سبک

نه برای و جداسازی شکل از زمی بینندیمو زمینه را در یک ترکیب کلی  نگرندیکلگیرد. این افراد میای قرار تغییرات زمینه تأثیر

از خود نشان  ترییفضعهای تحصیلی عملکرد دشوار است و قادر به تشخیص موارد مهم از غیر مهم نیستند و در زمینه هاآن
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    93                                                                                                     1311 دوره پنجم، شماره پنجاه، آذرماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

مزاحم و  عناصر ازلحاظآموزان به خاطر وابستگی به زمینه د. این دانشدهند و به دلیل عملکرد ضعیف اضطراب باالتری نیز دارنمی

گردد و باعث توانند مستقالنه و با استقالل عمل کنند و این ویژگی عاملی مخل در عملکرد تحصیلی محسوب میمخل نمی

 انیگراز د نیروا ازلحاظآموزان گردد دانش(. وابستگی به زمینه سبب می6939شود )سیف، آموزان میاضطراب در دانش یریگشکل

داشته باشند و  محیطی جیرخا یهانشانه به دییاز یخوداتکا شناختی هاییتفعالدر  و کمتر تمایزیافتگی دخو رجخا محیطو از 

که باید ظاهر گردند و از پس تکالیف تحصیلی برآیند و به همین علت اضطراب  طورآنهای تحصیلی گردد نتوانند در زمینهسبب می

ت و منطقی تر از پیگیری اهداف تحصیلی اس یتبااهمکنند. برای افراد وابسته به زمینه، روابط با دیگران بسیار باالتری را تجربه می

اشند. با توجه به انی که وابسته به زمینه نیستند، داشته بو اضطراب تحصیلی باالتری نسبت به کس تریینپااست که عملکرد تحصیلی 

مثبت وجود داشته  هرابط وابسته به زمینه و اضطراب ریاضی شناختیسبکتوان این نتیجه را منطقی دانست که بین آنچه گفته شد می

را  نهید و زمجدا کنن نهیها را از زمحرکتوانند میم یکه به سادگ هستند یفرادا مستقل از زمینه شناختیسبکافراد با همچنین باشد. 

 ،نامندیم زینگر ن یلیتحل یافراد را افراد نی. اردیپذینم یچندان تأثیر نهیزم راتییاز تغ هاآن یهاو ارزش ندینما هیآن تجز یبه اجزا

و مسائل مهم را از غیر  دهند صیرا از هم تشخ هاآنتوانند یم یراحتبهو لذا  ندییب یرا از هم جدا م نهیافراد شکل و زم نیا رایز

گردد بیشتر وقت خود را برای مسائل مهم صرف بخشد و باعث میرا بهبود می هاآنمهم جدا کنند که این امر عملکرد تحصیلی در 

شود. می هانآدر نمایند و این تسلط بر امور تحصیلی منجر به کاهش اضطراب  نظرصرفکنند و از پرداختن به جزئیات غیرضروری 

 یدهنسازمارا خودشان شخصاً  یهستند و مواد آموزش یدرون زهیانگ یو دارا ختهیخودانگ نهیمستقل از زم شناختیسبکبا افراد 

، ی درونی داشته باشد اضطراب پایین تری نیز خواهد داشت )مومنیو فردی که انگیزه ستندیوابسته ن یرونیب تیکنند و به تقویم

با  نهیل از زممستق شناختیسبک نیبتوان این نتیجه را منطقی دانست که (. با توجه به آنچه گفته شد می6934فرامرزی؛  یزدانبخش،

 منفی وجود داشته باشد. رابطه  اضطراب ریاضی

شهرها و جوامع ، امکان تعمیم نتایج به دیگر آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهراندانشمحدود بودن جامعه آماری پژوهش به 

در تعمیم نتایج به جوامع دیگر باید جوانب احتیاط را  رونیازاکند. آموزی و همچنین پسران را با محدودیت مواجه میغیر دانش

آید، میزان صداقت می به دست پرسشنامه از طریق  ازیموردن اطالعاتهایی که های عمده در پژوهشیکی از محدودیترعایت کرد. 

برخی از مشاوران و روانشناسان البته در این پژوهش با همکاری  .باشدمی پرسشنامه سواالتویان در پاسخگویی به و دقت پاسخگ

اری همک هاپرسشنامهرا داشتند با پژوهشگر جهت تکمیل  الزمکه در امر پژوهش، مصاحبه و نظرسنجی، دانش و مهارت  باتجربه

ی پژوهش عالوه بر پرسشنامه از های آتی برای افزایش دقت نتیجهدر پژوهش .ردندها در نهایت دقت تکمیل گنمودند تا پرسشنامه

ها و مقاطع تحصیلی و ابزارهای دیگری مانند مشاهده و مصاحبه نیز استفاده گردد. پژوهشی مشابه در سایر شهرها و سایر پایه

ی پژوهش حاضر مقایسه گردد. ی آن با نتیجهنتیجهآموزی مانند دانشجویان نیز انجام شود و همچنین پسران و جوامع غیر دانش

-هششود در پژوقرار گیرد. پیشنهاد می یموردبررسهای آزمایشی های بعدی، این پژوهش در قالب طرحشود در پژوهشپیشنهاد می

یلی، های یادگیری، افت تحصآموزان با متغیرهای دیگری چون سبکهای آتی به بررسی رابطه اضطراب ریاضی در دانش

 خودکارآمدی، مکان کنترل پرداخته شود.
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    90                                                                                                     1311 دوره پنجم، شماره پنجاه، آذرماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ود که شو ابعاد اضطراب ریاضی، پیشنهاد می نفسعزتبین  داریمعنبا توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی بر وجود رابطه منفی و 

ه آموز بای دانشهآموزان نیز اهمیت دهند و احترام به شایستگیدر دانش نفسعزتمدارس عالوه بر آموزش مواد درسی به ارتقای 

 بهآموزان برداشته باشند. کمک نمایند تا بدین طریق گامی در جهت کاهش اضطراب ریاضی دانش هاآندر  نفسعزتارتقای 

 آموزان داشته باشند و از طریق تغییر در شناختدانش نفسعزتشود شناخت بیشتری نسبت مشاوران و معلمان مدارس پیشنهاد می

همچنین  .اضطراب ریاضی غلبه نمایند ویژهبههای تحصیلی تا بر اضطراب آموزان کمک کنندو ایجاد انگیزه بتوانند به این دانش هاآن

 هاآندر  نفسعزتو آموزان سبب افزایش احساس ارزشمندی و حرمت خود های فردی و اجتماعی برای دانشآموزش مهارت

کاربرد نتایج این پژوهش برای دست اندرکاران تعلیم و تربیت، این . باشد کنندهکمکمشکل  تواند در کاهش اینمی درنتیجهشود می

های شناختی و سبک نفسعزتو شخصیتی چون انگیزشی  ریاضی باید به نقش عوامل است که به منظور بهبود پیشرفت در درس

در ریاضی  بهبود عملکرد های وق داد. یکی از راهآموزش ریاضی را در مسیر ایجاد عالقه به این درس س یهاروشو  نندوجه کت

 است. هاآندر   نفسعزتو ارتقای  شناختیسبکطریق تغییر آموزان، کاهش اضطراب آنان از دانش

 منابع 

 ( .رابطه خودکارآمدی و رفتارهای خودناتوان ساز با اضطراب ریاضی 6931افخمی، نوشین؛ ذبیحی، رزیتا؛ و آزادیکتا، مهرناز .)

  کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره بر تاکید بر کیفیت زندگی.آموزان. دانش

  (. ارتباط حرمت خود و خودکارآمدی با اضطراب 6936رستم اوغلی خیاوی. )و آقاجانی، سیف اهلل؛ خرمایی، فرهاد؛ رجبی، سعید؛

 . 1-91(، 9)6 ،مجله روانشناسی مدرسهریاضی دانش آموزان. 

 جویی شناختی هیجان و توانایی نقش نظم (.6934آباد، حلیمه؛ و خانی، رضیه. )کاووسیان، جواد؛ بیابانی علی برزگر بفرویی، کاظم؛

 . 19-16(، 4و  9)9فصلنامه علمی و پژوهشی روانشناسی شناختی، . آموزانمسئله در اضطراب ریاضی دانش حل

 ( .6939ترابی، سیدسعید؛ محمدی فر، محمدعلی؛ خسروی، معصومه؛ شایان، نسرم؛ و محمدجانی، هیوا .) بررسی نقش اضطراب

 . 633-904(، 9)9، فناوری آموزش، ریاضی بر عملکرد در درس ریاضی و نقش جنسیت

 اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی های شناختی، نقش سبک(. 6939زاده، هادی؛ عبدخدایی، محمدسعید؛ کارشکی، حسین. )تقی

-19(، 1)9، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. های دولتی شهر مشهدآموزان دبیرستاندر پیشرفت ریاضی دانش

46 . 

 ( .6939حسن زاده، رمضان؛ رمضان زاده، ثریا؛ و ابراهیم پور، قدسیه .)شناختی و های های یادگیری، سبکبینی روابط بین سبکپیش

 . 649-611(، 4)4، فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، پیشرفت تحصیلی در مدارس الکترونیکی

 ( 6939سیف، علی اکبر .) ویرایش ششم، تهران: نشر دوران.   روانشناسی آموزش و یادگیری(،) یننوروانشناسی پرورشی 

 ( .6930شمس، فاطمه؛ و تابع بردبار، فریبا .)گیری هدف و عملکرد ریاضیای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه جهتنقش واسطه .

 .99-93(، 9)6، های روانشناختیها و مدلروش

 ( .6930شیخ االسالمی، راضیه؛ نجاتی، عصمت؛ و احمدی، ساره .)و نفسعزت طریق از متأهل زنان شادکامی های مؤلفه بینیپیش 

 . 93-14(، 6)9، زن در فرهنگ و هنرزناشویی،  روابط
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    96                                                                                                     1311 دوره پنجم، شماره پنجاه، آذرماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،
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The relationship between self-esteem and dependent cognitive and independent cognitive 

styles with math anxiety female students 

Abstract 

The purpose of this study was to relationship between self-esteem and dependent cognitive and independent 

cognitive styles with math anxiety female students. The descriptive- correlation method was used. The 

statistical population consists of all the female students’ high school Tehran city in year academic 2016-

2017 to 82099 female students.  According to Cochran formula, 382 female students were selected as 

samples. Multistage sampling method was used in this research. Data collection tools included three valid 

and reliable scales self-esteem scales (Rosenberg, 1965), group embedded figure test (Witkin, Oltman, 

Raskin & Karp, 1971) and math anxiety scale (Pilk & Parker, 1982). Data were analyzed using Pearson 

correlation coefficient and multi regression analysis. The results indicated that there were negative 

relations and significant among self-esteem and independent cognitive style with math anxiety. There were 

positive relations and significant among dependent cognitive style with math anxiety. Regression analysis 

indicated that self-esteem and dependent cognitive and independent cognitive styles play a significant role 

in explaining math anxiety female students. 

Keywords: self-esteem, dependent cognitive, independent cognitive, math anxiety, students. 
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