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Abstract 

The main purpose of this study is to investigate the effect of complex elaboration strategies on 

mathematical anxiety and academic achievement of primary school male students in Sirik city 

in 2009-2010. The research method was applied and quasi-experimental. The statistical 

population of the study includes all male elementary school students in Sirik city. The method 

was multi-stage random cluster sampling in which 60 people were divided into experimental 

and control groups (30 people in each group). Mathematical anxiety questionnaire and math 

lesson scores were collected for both groups, and then only 8 sessions of complex strategy 

development classes were conducted for the experimental group, and no training was 

provided for the control group, then again the post-test questionnaires for both The group 

performed. Data were collected and analyzed using analysis of covariance in SPSS19 

statistical software. Findings showed that there is a significant difference between the control 

and experimental groups in math anxiety and students 'academic achievement. As a result, 

complex description strategies are effective in math anxiety and students' academic 

achievement. 
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 چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر راهبردهای شرح و بسط پیجیده بر اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره 
باشد. روش تحقیق کاربردی و به روش شبه تجربی بود، جامعه آماری تحقیق شامل می  9911-11ابتدایی شهرستان سیریک تحصیلی 

 در نفر  03باشد. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای بود که آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان سیریک میی دانشکلیه
 شد آوری جمع وه پرسشنامه اضطراب ریاضی و نمرات درس ریاضی گر دو هر برای. گرفتند قرار نفر( 93 گروه هر) شاهد و آزمایش گروه دو
 آموزشی هیچگونه کنترل گروه برای و شد اجرا پیچیده بسط و شرح راهبردهای های کالس جلسه 1 آزمایش گروه برای فقط آن از بعد و

ق پس از جمع آوری با استفاده از تحلیل تحقی های داده. شد اجرا گروه دو هر برای آزمون پس در ها پرسشنامه مجدداً نشد،سپس ارائه
تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری بین گروه گواه و آزمایش  SPSS19 کواریانس تحلیل در نرم افزار آماری

ریاضی و پیشرفت  در اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد.در نتیجه راهبردهای شرح و بسط پیچیده در اضطراب
 .تحصیلی دانش آموزان موثر است

 
 

 دانش آموزان دوره ابتدایی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب ریاضی، راهبردهای شرح و بسط پیچیده واژگان کلیدی:

 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه  -1

پیشرفت های سریع علم و صنعت و تأثیر آن در شئون مختلف 
زندگی بشر لزوم آشنایی به مقدمات ریاضی را حتی برای افرادی 

آشکارتر می که به ساده ترین مشاغل اشتغال دارند روز به روز 
به طور کلی اهمیت و نقش پایه ای ریاضیات در تاریخ  .[9]سازد

اندیشه توسط علوم و حتی سیر تحوالت صنعتی و فنی غیرقابل 
انکار است. در واقع ریاضیات یکی از مهارت های فردی بسیار 

اما . [2]اساسی در تداوم زندگی روزمره در جوامع مدرن است
روند تحصیل ریاضیات و عوامل  یکی از عواملی که می تواند

مثبت با آن را با اشکال مواجه کند اضطراب ریاضی است . 
بسیاری ریاضیات را یک درس سخت می شناسند. برای بسیاری 
با یک احساس قوی از شکست همراه است و خاطره ی آنها از 
ریاضیات مدرسه خاطره ی آزمایش ها و امتحان ها، سرخوردگی 

اضطراب ریاضی به . [9]است "ردن جوابغلط درآو"و ترس از 

http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=287396&_kw=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D8%B1%D8%AD+%D9%88+%D8%A8%D8%B3%D8%B7+%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=117057&_kw=%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=3093&_kw=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA+%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=287397&_kw=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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عنوان یک حالت ناراحتی در زمانی که دانش آموز می خواهد 
. اضطراب [5]تکالیف ریاضیاتش را انجام دهد، پدید می آید

ریاضی به عنوان ترس، احساس عدم سازماندهی ذهنی یک نوع 
فلج ذهنی و گونه ای درماندگی تعریف می شود که در برخی 

که با یک تکلیف ریاضی مواجه می شوند دیده می  افراد هنگامی
شود. این ترس هم به لحاظ عاطفی وهم به لحاظ شناختی 

ویژگی  .[4]نسبت به مفاهیم و تکالیف ریاضی اتفاق می افتد
های اصلی این ناراحتی شامل؛ دوست نداشتن، نگرانی و ترس، 

انی با تظاهرات خاص رفتاری مانند تنش، ناامیدی، پریشانی، ناتو
و بهم ریختگی روانی در هنگام دست زدن به کارهای ریاضی 

عالوه بر این، احساس اضطراب می تواند منجر به  .[0]می باشد
وحشت، تنش، ناتوانی، اضطراب، خجالت، ناتوانی کنار آمدن، 
عرق کف دست، معده عصبی، اشکال در تنفس و از دست دادن 

 .[7]توانایی تمرکز باشد

تحصیلی از جمله مسائل مهمی است که در در مقابل پیشرفت 
بسیاری از مطالعات مورد توجه قرار گرفته است. دستیابی به 
بهره وری و بهبود کیفیت نظام آموزشی از اثر گذار ترین عوامل 

پیشرفت به پاسخ یا عملی گفته می  .[1]توسعه کشور ها است
شود که طی آن شخص به هدف برسد یا موفقیت یک گام 

که به سمت هدف برداشته می شود. ولی در تعلیم و  قطعی است
تربیت و موقعیت های تحصیلی موفقیت به درجه ای از کارایی 
اطالق می شود که فرد به فراخور توانایی هایش در پیشرفت 
های خود به رضایت شایسته می رسد. پیشرفت تحصیلی به 
 عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن جمله می توان به عوامل

فردی، اجتماعی، تحصیلی، آموزشی و روان شناختی اشاره کرد. 
بررسی این عوامل و تعیین سهم هر کدام در پیشرفت تحصیلی 
به تعیین راهکارهایی برای شناخت عوامل موثر در موفقیت و 
افت تحصیلی منجر می شود و این به برنامه ریزان آموزشی 

بود بخشد و از کمک می کند تا عوامل مثبت تاثیر گذار را به
  .[1]تاثیر عوامل منفی بکاهد

محیط  ،[99، 93]مطالعات نشان می دهد که سبک های تفکر
، یادگیری [99]، عزت نفس[1]، هوش هیجانی[92] های هنری

و   [90]، ویژگی های شخصیتی[94]، خود تنظیمی[95]مشارکتی
بسط  شرح وو  بسط پایه شرح و راهبردهای یادگیری

می تواند بر اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی  [97]پیچیده
  دانش آموزان موثر واقع شود.

یکی از مفاهیمی که می تواند به طور بالقوه بر اضطراب ریاضی 
و پیشرفت تحصیلی اثر گذار باشد راهبردهای یادگیری شرح و 

آموزان برای انتقال اطالعات از  امروزه دانشبسط پیچیده است. 
های متعددی  ها و راه ها به حافظه از روش کتب درسی و رسانه

هدف هایی در زمینه  گیرند زیرا در هر برنامه آموزشی، بهره می

روند یادگیری وجود دارد، که همان روش ها و راهبردهایی است 
های آموزشی بکار  آموزان برای دستیابی به هدف که دانش

موزش تمرین و آ بندند، چون این راهبردها مستلزم شناسایی، می
بندی انواع یادگیری از مراحل  . بنابراین روانشناسان با طبقه[91]

اند که هر کدام از  بندی نموده پایه به سطوح باالتر آنها را طبقه
. [91]کند این راهبردها به نوعی به یادگیری و یادآوری کمک می

یکی از راهبردهای نوینی که در این زمینه ارائه گردیده است 
آموزشی موضوع این راهبردها و بسط پایه است. راهبردهای شرح

. این راهبردها [23]های گوناگون است های مختلف در زمینه متن
ها و  شامل نقل بیان یا بازنویسی متن با استفاده از کلمه

نویسی، ارائه تمثیل، شرح ارتباط  های فراگیر، خالصه جمله
سواالت  معلومات جدید با معلومات قبلی فراگیر و پاسخگویی به

ها ترکیب اطالعات ارائه شده جدید با  است. هدف این روش
های قبلی است. به عبارت دیگر، انتقال محفوظات قبلی  دانش

فراگیر از حافظه بلندمدت به حافظه فعال و ترکیب آن با 
نویسی است  ها خالصه اطالعات جدید است. از جمله این روش

ب به اثبات رسیده های درک مطل که تأثیر مثبت آن در آزمون
  .[97]است

 دوران طول در که است مسئله ای یادداری و یادگیریدر مقابل 

 همیشه دانش آموزان چراکه بسزایی دارد، اهمیت دانش آموزی

 و شناخت کسب بنابراین دارند، قرار آزمون و امتحان معرض در
دارای اهمیت فراوانی می  درسی مطالب معنادار یادگیری

رسیدن  و پرورش آموزش مهم یکی از اهداف .[29]باشد
 در یادگیری حیاتی اهمیت رغم به است.  یادگیری به یادگیرنده

 تحلیل و یادگیری وقوع تبیین نحوه مسئله و پرورش، آموزش

 آشفته و بیش کم که است ایی حوزه آن بر گذار تاثیر عوامل

 است پیچیده نهایت بی فعالیتی یادگیری .[22]است باقی مانده

 سراسر در را تجربه از و متنوعی پیوسته جریان افراد از یک هر.

 آنها از کدام هر که می کنند، دریافت خود بیداری لحظه های

 آنها اعظم بخش اما شوند، منجر به یادگیری می توانند بالقوه

خارج می  فرد هشیار حیات از بگذارند باقی ردی آنکه بدون
 به را افراد فرایند یادگیری عملی جنبه های بررسی .شوند

 دلیل همین . به[29]می کشاند آموزش و فنون روش ها مسئله

 بسیار توجه مورد یادگیری در فعال و جدید شیوه های امروزه

 سازی ذخیره جای به شیوه ها این است. تاکید گرفته قرار

 درگیر کردن بر آموز دانش ذهن در مرتبط غیر مطالب از انبوهی

 مرتبط آنان واقعی زندگی با که است مسایلی با آموزان دانش

 دانش می شود سبب شیوه های جدید، گیری کار به .[25]است

 و بیاموزند را گرفتن یاد چگونه بپردازند، عمیق تفکر به آموزان
 دادن سو و سمت برای شوند. تبدیل العمر مادام به یادگیرندگانی

 از استفاده باید جدید، از الگوهای گیری بهره سوی به مدارس



 ضیایی و همکارش

40 

و  بازسازی و تفکر و شود حاکم مدارس فضای در الگوها آن
 امر این . البته[24]گردد سنتی شیوه های جانشین آموزی تجربه

 همه بررسی و متعدد مطالعات و تحقیقات دادن نیازمند انجام

 و تدریس فعال سنتی و الگوهای محدودیت های مزایا و جانبه
 به خاطر آسودگی با معلمان تا است، یکدیگر با آنها مقایسه

 اقدام نظر مورد درس و اهداف مناسب اجرای الگوی و گزینش

 کنند.
ریاضیات از دروس بنیادی مهم در دوران تحصیل می باشد، زیرا 
دانش آموزان در این درس درست اندیشیدن را می آموزند اما 
 اغلب نمی دانند درس ریاضی را چگونه باید آموخت. بنابراین
پدیده هایی چون اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان و نمره 
ایجاد می شود و باعث ضعف عملکرد دانش آموزان می شود. 
بخشی از این ضعف به رویکردها و روش های آموزش بر می 
گردد که در بناکردن درک معنادار و تعمیم آموخته ها به موقعیت 

ردید در واقعی نقش اساسی دارند، این موضوع و از سویی ت
کارآمدی کالس های سنتی درس ریاضی که منجر به اضطراب 
در دانش آموزان شده، از جمله تحمیل قدرت معلم، مواجهه ی 
عمومی و محدودیت در زمان از سوی دیگر پرداختن به روش 
های نوین تدریس ریاضیات را موجه می نماید. جامعه آماری 

ی است و دلیل انتخاب شده پژوهش دانش آموزان دوره ابتدای
انتخاب از سوی پژوهشگر بر این اساس استوار است که با فراهم 
سازی شرایطی که دانش آموزان را به پروندان تمامی استعداد ها 
و توانایی هایی که عمال آن ها را به سوی کسب موفقیت 
رهنمون می سازند یا آن ها را در انجام دادن کارهایشان یاری 

پرورش به مراکزی برای پرورش  می کنند، نظام آموزش و
مهارتهای زندگی مبدل می شوند. با توجه به مسائل مطرح شده 
در این پژوهش سعی به پاسخگویی این سوال است که آیا 
راهبردهای شرح و بسط پیچیده بر اضطراب ریاضی و پیشرفت 

 تحصیلی تاثیر معنی داری دارد؟
 

 روش پژوهش
ش شبه تجربی با طرح پیش این تحقیق از نوع کاربردی و به رو

انجام شد، جامعه آماری پس آزمون با گروه گواه  -آزمون
پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی 

 2433به حجم  9911-11شهرستان سیریک در سال تحصیلی 

با توجه به گستردگی حجم نمونه از روش نمونه  .نفر می باشد

مدارس گیری خوشه ای دو مرحله ای استفاده شد، بر این اساس 
بر اساس محالت تقسیم خوشه  5ابتدایی شهرستان سیریک به 

شدند، و از میان آنها یک خوشه به طور تصادفی انتخاب شد و 
در آن خوشه به صورت تصادفی یک مدرسه انتخاب شد. در 

نفر از دانش آموزان مدرسه به عنوان نمونه آماری  03امه  اد

 03جهت مطالعه انتخاب شدند. در این پژوهش پس از این که 
گروه  2دانش آموز انتخاب شدند به صورت تصادفی ساده در 

نفر به صورت تصادفی  93قرار گرفتند، در هر کدام از گروه ها 
دقیقه  54لسه، ج 1آزمایش به مدت  گمارده شدند. سپس گروه

ای و دو بار در درس ریاضی را از طریق آموزش راهبردهای 
شرح و بسط پیچیده تجربه کردند. قبل از شروع جلسات، میزان 
اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  به عنوان 
پیش آزمون جمع آوری گردید.گروه کنترل نیز آموزش به شیوه 

اتمام جلسات هر دو گروه مورد متدوال را دریافت کردند. پس از 
مطالعه، از نظر میزان اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی مورد 

های الزم برای  پس از هماهنگیبررسی قرار گرفتند. همچنین 
اجرای پژوهش به مدرسه موردنظر مراجعه و با دبیر مربوطه 

های الزم را جهت آشنایی ایشان با کاربرد راهبرد شرح  هماهنگی
چیده به عمل آمد به این شرح که مقرر شد محقق و بسط پی

تنظیم نماید و در سه  متنی را به همراه نمونه کار برای دبیر
جلسه هماهنگ شده این راهبردها با دبیر مربوطه بحث و 

ابزار گردآوری داده های پژوهش توصیح  در ادامه بررسی شد.
 داده شده است.

ای سنجش : در این پژوهش برپرسشنامه اضطراب ریاضی

 "مقیاس ریاضی برای کودکان"اضطراب ریاضی آزمودنی ها از 
MASC"[20استفاده شده است. این مقیاس متشک ] 22ل بر 

عبارت کوتاه است؛ که فعالیت های مرتبط با ریاضی را تشریح 
می کند. از آزمودنی ها خواسته می شود تا میزان اضطراب خود 

اس لیکرت  چهار را در هریک از موقعیت ها بر اساس مقی
قسمتی پاسخ دهند، پرسشنامه چهار بعد اضطراب یادگیری 
ریاضی، اضطراب حل مسأله ریاضی، اضطراب معلم ریاضی و 
اضطراب ارزیابی ریاضی را شامل می شود، این پرسشنامه توسط 

اعتباریابی شده است. در پژوهش مذکور پایایی  [4](9919امیری)
گزارش شد، در  15/3پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای 
 به دست آمد. 71/3کرونباخ 

برای بررسی پیشرفت تحصیلی از نمرات پیشرفت تحصیلی: 

بهره گرفته شد، با توجه  ارائه شده توسط معلم به هر دانش آموز
به اینکه شیوه نمره دهی در دوره ابتدایی مبتنی بر ارزشیابی 
توصیفی است از معلم خواسته شد که در این مقوله خاص به 
دانش آموزان متناسب با ارزشیابی توصیفی که از آنها به عمل 

 بدهد. 4تا  9می آورد به آنها شاخص عددی 
این پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از 

در دو سطح توصیفی و استنباطی  SPSS19افزار آماری  نرم
هایی نظیر فراوانی،  انجام شد. در سطح آمارتوصیفی از آماره

درصد، میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید. برای تجزیه و 



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

47 

تحلیل سوال های پژوهش از آزمون های تحلیل کوارانس بهره 
 گرفته شد.

 افته های پژوهشی

شاخص های توصیفی پیشرفت تحصیلی و اضطراب ریاضی در 
پیش آزمون  و پس آزمون دانش آموزان ابتدایی در گروه گواه و 

  ارائه شده است. 9آزمایش در جدول 

 
 اضطراب ریاضی  شاخص های توصیفی پیشرفت تحصیلی و -9جدول 

 میانگین تعداد گروه مرحله مؤلفه ها
انحراف 
 استاندارد

 کجی
کشیدگ

 ی

 پیشرفت تحصیلی

 پیش آزمون
 12/3 42/3 19/3 99/2 93 گواه

 29/3 11/3 11/3 10/9 93 آزمایش

 پس آزمون
 12/3 19/3 12/3 19/9 93 گواه

 95/3 -94/3 13/3 10/9 93 آزمایش

 اضطراب ریاضی

 آزمونپیش 
 -79/3 91/3 49/3 11/9 93 گواه

 32/3 41/3 43/3 14/9 93 آزمایش

 پس آزمون
 -41/3 39/3 52/3 31/2 93 گواه

 -19/3 39/3 43/3 11/9 93 آزمایش

 
نشان می دهد که میانگین و انحراف استاندارد پیشرفت  9جدول 

پیش آزمون  تحصیلی دانش آموزان  در گروه گواه در
و در گروه آزمایش  19/9±12/3و در پس آزمون  19/3±99/2

می  19/9±13/3و در پس آزمون  10/9±11/3در پیش آزمون 
باشد. میانگین و انحراف استاندارد اضطراب ریاضی دانش آموزان  

و در پس آزمون  11/9±49/3در گروه گواه در پیش آزمون 
و  14/9±43/3زمون و در گروه آزمایش در پیش آ 52/3±31/2

یافته های  2می باشد. جدول  11/9±43/3در پس آزمون 
حاصل از آزمون کالموگروف اسمیرنف را نشان می دهد، این 
آزمون نشان می دهد که آیا داده های آماری از توزیع نرمال 
برخودارند یا خیر؟ همانطور در جدول مشاهده می گردد در اکثر 

است که فرض عدم  34/3ز متغیرها سطح معنی داری بیش ا
طبیعی بودن توزیع دادها رد می شود. بنابراین داده ها از توزیع 

 نرمال برخودار هستند.

 
 اه داده یعنرمال بودن توز یبرا کالموگروف اسمیرنفآزمون  یجهنت -2جدول

 سطح معناداری zآماره  گروه متغیر

 پیشرفت تحصیلی

 گواه
 54/3 12/3 آزمونپیش 

 09/3 11/3 پس آزمون

 آزمایش
 

 29/3 30/9 پیش آزمون

 70/3 73/3 پس آزمون

 اضطراب ریاضی

 گواه
 21/3 39/9 پیش آزمون

 91/3 99/9 پس آزمون

 آزمایش
 51/3 13/3 پیش آزمون

 79/3 75/3 پس آزمون

 

بسط پیچیده بر سوال اول: آیا راهبردهای شرح و 

اضطراب ریاضی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی 

 شهرستان سیریک تاثیر دارد؟
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 نتایج تحلیل کواریانس دو گروه آزمایش و گواه در اضطراب ریاضی  دانش آموزان -9شماره جدول 

 شاخص
 منبع تغییر

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fضریب 
معنی 
 داری

 مجذور اتا
 آزمون لوین

F P 

 93/3 37/9 339/3 01/3 90/3 39/3 9 39/3 اضطراب ریاضی

   13/3 333/3 54/295 59/49 9 59/49 گروه

      22/3 47 09/92 مقدار خطا

       03 92/091 جمع

 
ارزیابی همگنی تحلیل مقدماتی برای  9بر اساس نتایج جدول 

ها نشان می دهد  که اثر متقابل بین متغیرکوارینت بین شیب
-باشد در نتیجه  پیش فرض)پیش آزمون( و عامل معنادار نمی

ها برقرار های مربوط به نرمال بودن تقریبی و همسانی واریانس
و  شرایط الزم برای استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس وجود 

 = 13/3نتایج بدست آمده تحلیل کواریانس )دارد.  با توجه به 
( برای اضطراب  F(9و 47)  =P  ،54/295=333/3ضریب اتا ، 

ریاضی معنی دار می باشد در نتیجه تفاوت معنی داری بین گروه 
 گواه و آزمایش در اضطراب ریاضی دانش آموزان وجود دارد.

 

سوال دوم: آیا راهبردهای شرح و بسط پیچیده بر  

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی 

 شهرستان سیریک تاثیر دارد؟

 
 نتایج تحلیل کواریانس دو گروه آزمایش و گواه در پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان-5شماره جدول 

 شاخص
 منبع تغییر

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fضریب 
معنی 
 داری

 مجذور اتا
 آزمون لوین

F P 

 71/3 37/3 331/3 57/3 49/3 95/3 9 95/3 پیشرفت تحصیلی

   09/3 333/3 11/19 35/02 9 35/02 گروه

      07/3 47 51/91 مقدار خطا

       03 333/029 جمع

 
 

تحلیل مقدماتی برای ارزیابی همگنی  5نتایج جدول بر اساس 
ها نشان می دهد  که اثر متقابل بین متغیرکوارینت بین شیب

-باشد در نتیجه  پیش فرض)پیش آزمون( و عامل معنادار نمی

ها برقرار های مربوط به نرمال بودن تقریبی و همسانی واریانس
وواریانس وجود و  شرایط الزم برای استفاده از آزمون تحلیل ک

 = 09/3دارد.  با توجه به نتایج بدست آمده تحلیل کواریانس )
( برای پیشرفت  F(9و 47)  =P  ،11/19=333/3ضریب اتا ، 

تحصیلی معنی دار می باشد در نتیجه تفاوت معنی داری بین 
گروه گواه و آزمایش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود 

 دارد.

 بحث و نتیجه گیری
تفاوت معنی  ه و تحلیل سوال اول پژوهش نشان داد کهتجزی

داری بین گروه گواه و آزمایش در اضطراب ریاضی دانش آموزان 
وجود دارد. در نتیجه راهبردهای شرح و بسط پیچیده تاثیر معنی 
بر کاهش اضطراب درس ریاضی دارد. نتایج حاصل با یافته های 

، [27](9910ی)پژوهش هاش گذشته از جمله حسنی و لیوارجان
، همسو می [21](9917، ریاضی )[21](9910بابایی و همکاران )

آموزش راهبردهای باشد. حسنی و لیوارجانی گزارش کردند که 
یادگیری خود تنظیمی بر بهبود یادگیری درس ریاضی اثربخش 
بوده است. همچنین آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی 

د. ریاضی در مطالعه خود شآموزان  موجب کاهش اضطراب دانش
گزارش کرد که تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و 
فراشناختی بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی مثبت و 

بین معنی دار می باشد. بابایی و همکارانش گزارش کردند که 
راهبردهای یادگیری با یادگیری ریاضی دانش آموزان رابطه 

تایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سهم معنی داری وجود دارد. ن
سازماندهی، خودتنظیمی، تکرار و مرور، بسط معنایی و تفکر 

اضطراب امتحان  وانتقادی در پیش بینی میزان یادگیری ریاضی 
دانش آموزان معنی دار نبود. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان 

یی از داد که تکرار و مرور، سازماندهی، تفکر انتقادی و بسط معنا
طریق متغیر خودتنظیمی بر یادگیری ریاضی دانش آموزان اثر 
غیر مستقیم می گذارد ولی خودتنظیمی بر یادگیری ریاضی 

 .دانش آموزان اثر مستقیم می گذارد
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 یکی ازبر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که 
انگیزه نسبت  ایجاد عالقه و پرورش، های نظام آموزش و هدف
محتوای کتب درسی  یادگیری مفاهیم موجود در وزش وبه آم
های آشکار و پنهان  راهبردهای یادگیری عبارتند از فعالیت است.

پردازش اطالعات که در هنگام رمزگردانی به وسیله 
بازیابی صحیح  آموزش و اکتساب، در یادگیرندگان برای تسهیل

 .شود رفته میگ بکار ،اد گرفته شده استی قبالً هاطالعاتی ک
دهند  یتی به تحصیل ادامه میعوض آموزان در بسیاری از دانش

 های صحیح مطالعه و راهبردهای یادگیری نظیر که از روش
 دهی آگاهی ندارند و های امتحان شیوه ریزی وقت و تنظیم برنامه

 شوند که یکی از عوامل نا در تحصیل خود با شکست مواجه می
و این مهم می تواند  باشد میآموزان  راب در دانشطاض رضایتی و

 اضطراب آنان را در ریاضی افزایش دهد.
تجزیه و تحلیل سوال دوم پژوهش نشان داد که تفاوت معنی 
داری بین گروه گواه و آزمایش در پیشرفت تحصیلی دانش 
آموزان وجود دارد. در نتیجه راهبردهای شرح و بسط پیچیده 

آموزان دارد. نتایج  تاثیر معنی داری بر پیشرفت تحصیلی دانش
، عمادی [1](9914به دست آمده با پژوهش هاش گذشته خزائی)

همسو  [93](2399) 9، فارسیدز و وودفیلد[97](9915و طاهری)
می باشد. در مطالعه خزائی مشخص شد که راهبردهای شرح و 
بسط و پیچیده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر می 

تأثیرآموزش  ری گزارش شد کهباشد. در مطالعه عمادی و طاه
 بر بسط پیچیده شرح وو  بسط پایه راهبردهای یادگیری شرح و

مثبت و معنی دار می  انگلیسی پیشرفت تحصیلی درس زبان
باشد. فارسیدز و وودفیلد گزارش کردند که بین راهبردهای سیال 
یادگیری و پیشرفت تحصیلی تحصیلی رابطه مثبت و معنی 

 داری وجود دارد.  
اگر بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که 

های مطالعه و یادآوری آن  آموزان در هنگام آموزش، روش دانش
تر  یادگیری آن درس برای آنها آسان ،دنهم یاد بگیر درس را

ترند و با اعتماد به نفس باالتری به   در تحصیل موفق ،است
گان دارای از آنجا که یادگیرنددهند.  تحصیل ادامه می

ها بر یادگیری، انگیزش  هستند و این تفاوت های شناختی تفاوت
 در نهایت ها و پیشرفت، تفکر، حل مسأله، پاسخدهی به موقعیت

از چگونگی معلمان  ،گذارد الزم است پیشرفت تحصیلی تأثیر می
دراستفاده بهینه کمک  آن آگاه باشند تا یادگیرندگان خود را

به دست آمده پیشنهادهای زیر ارائه می  . در راستای نتایجکنند
 گردد:

به مسئوالن  و دست اندرکاران نظان های آموزشی   -9
های مختلف مطالعه و  به ابداع شیوهپیشنهاد می شود که 

برای دانش آموزان با توجه به بررسی اثربخشی  یادگیری و

 کاهش اضطراب ریاضیتا راه محتوای برنامه درسی بپردازنند،  
  .هموار کنند آموزان باز و را بر روی دانشپیشرفت  و

های آموزشی  به دوره راآموزان  دانش پیشنهاد می شود -2
های ضروری  تا مهارت ،های مطالعه، هدایت نمایند مهارت

یادگیری به آنها انتقال یابد و از تجربه شکست مجدد  تحصیل و
  .و تبعات روانی آن پیشگیری شود

به  درس کالس ها پیشنهاد محیط فیزیکی مدارس و -9
امکانات و تجهیزات نوین در جهت ارائه بهتر و بهره گیری 

 موثرتر از تکنولوژی های آموزشی مجهز شود.

برای کاهش اضطراب ریاضی در دانش آموزان پیشنهاد می  -5
گردد تا مراحل حل مساله را بررسی نمایند و با صالحدید 

 خودشان برای اصالح اقدام نمایند.

به دانش آموزان اجازه داده شود تا به  پیشنهاد می شود -4
صورت سیستمی به مسائل نگاه کنند و با ژرف اندیشی و عمق 

 نگری برای مشکالت راه حل ارائه نمایند.

پیشنهاد می شود که در فضای محیط مدرسه وسایل بازی  -0
و تفریح مهیج و شادی آور را برای دانش آموزان فراهم آورند تا 

راغت و زنگ های تفریح به بازی و بتوانند در زمان های ف
 شادی بپردازند.
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