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نقش اضطراب رياضي و سبك هاي يادگيري دانش آموزان بر حل مسائل 
كالمي درس حسابان

چکیده
يادگیري  بر  كه  هستند  مقوالتي  دانش آموزان  يادگیري  سبك هاي  و  رياضي  اضطراب 
سبك هاي  و  رياضي  اضطراب  بین  رابطه  تعیین  پژوهش  اين  هدف  دارند.  تأثیر  رياضی 
يادگیري دانش آموزان با عملکرد حل مسائل كالمي حسابان و تأثیر آن ها بر يکديگر مي باشد. 
پرسش نامه   پژوهش  اين  ابزار  است.  عّلی مقايسه ای  نوع  از  و  غیرآزمايشی  پژوهش  روش 
اضطراب رياضي و آزمون سبك  يادگیري است كه قباًل روايی و پايايی آن ها در دانشگاه 
فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. به عالوه از آزمون محقق ساختة مسائل كالمي 
و صحت  طراحی  مذكور،  مبحث  آموزشی  اهداف  است.  شده  استفاده  نیز  حسابان  درس 
كلیه  پژوهش  آماری  قرار گرفت. جامعه  تأيید  مورد  رياضی  اساتید  و  دبیران  توسط  آن ها 
دانش آموزان مشغول به تحصیل دختر و پسر سال سوم رشته رياضي فیزيك مدارس )دولتي، 
شاهد، تیزهوشان، نمونه و غیر انتفاعي( شهر سبزوار در سال تحصیلي 89-88 بود. ابزارهای 
گردآوری داده ها بر روی يك نمونة آماری- شامل 143 دانش آموز دختر و پسر كه به طور 

تصادفی انتخاب شدند - اجرا شد. 
نتايج پژوهش نشان داد كه اضطراب رياضي و سبك  يادگیري دانش آموزان با حل مسائل 
كالمي حسابان رابطه دارند. بدين معنا كه: دانش آموزاِن با اضطراب رياضي پايین عملکرد 
بهتري در حل اين مسائل در مقايسه با دانش آموزان با اضطراب رياضي باال دارند. هم چنین 
مسائل  حل  در  بهتري  عملکرد  ناوابسته،  میدان  يادگیرِي  سبك  از  برخوردار  دانش آموزان 
كالمي حسابان در مقايسه با دانش آموزان با سبك يادگیرِي میدان وابسته دارند. دانش آموزان 
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با  مقايسه  در  بهتري  عملکرد  ناوابسته  میدان  يادگیري  سبك  و  پايین  رياضي  اضطراب  با 
دانش آموزان با اضطراب رياضي پايین و سبك يادگیري میدان وابسته در حل مسائل كالمي 

حسابان دارند.
نتايج اين پژوهش مي تواند به معلمان در زمینه دادن تکالیف و مسائل رياضي به بچه ها، 
با توجه به آگاهي از اضطراب رياضی و سبك های يادگیری دانش آموزان در كالس درس 

كمك نمايد.

كلیدواژه ها: اضطراب رياضي، سبك هاي يادگیري، مسائل كالمي حسابان.

مقدمه
به منظور بررسی تفاوت های فردی در يادگیری و آموزش می توان جنبه های گوناگون ابعاد 
انسانی را مورد توجه قرار داد. ديدگاه های نوين آموزش رياضیات بر اهمیت تفکر و استدالل، 
درک و شناخت معنادار مفاهیم در حل يک مسئله و توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان در 
يادگیری رياضیات تأكید دارند. در اين میان محققان نقش اضطراب رياضی بر پیشرفت رياضی 
دانش آموزان را از يک طرف، و از طرف ديگر تأثیر سبک های متفاوت يادگیری را، به دلیل وجود 
بااهمیت  رياضی  جمله  از  علمی  مختلف  موضوعات  كسب  چگونگی  در  فردی،  تفاوت های 

می شمرند )علم الهدايی، 1996،2002(.
امروزه اضطراب رياضی مورد توجه و عالقة بسیاری از متخصصان آموزش رياضی و نیز 
روان شناسان شناختی است تا از اين طريق تأثیر هیجانات و برانگیختگی های روانی دانش آموزان 
را در رياضی بشناسند و برای كنترل و مهار علمی آن ها راه كارهای عملی بیابند )باكستون1، 1981؛ 
شوئنفلد2، 1989؛ همبری3، 1990؛ ما4، 1999(. علم الهدايی )1388( اضطراب رياضی را وضعیتی 
روانی می داند كه به هنگام رويارويی با محتوای رياضی، چه در موقعیت آموزش و يادگیری و 
چه در حل مسائل رياضی و سنجش رفتار رياضی، در افراد پديد می آيد. اين وضعیت معموالً 
توأم با نگرانی زياد، اختالل و نابسامانی فکری، افکار تحمیلی و تنش روانی و در نتیجه ايست 
تفکر می باشد. سوئین5 )1972( اضطراب رياضی را احساس نگرانی و تنشی كه از كار با اعداد و 
حل مسئله های رياضی در موقعیت های مختلف زندگی و شرايط خاص ايجاد می شود، می داند 

)به نقل از عباسی علي كمر، 1387(.
از سوی ديگر ويتکن، مور، گوديناف و كاكس6 )1977( ضمن رويکرد علمي به تفاوت هاي 
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فردي دانش آموزان در قالب مطالعه در سبک هاي يادگیري7 بر اين باورند كه توجه به سبک هاي 
يادگیري دانش آموزان، كه ريشه در تفاوت هاي فردي آنان دارد، موجب تسهیل در فرآيند يادگیري 
به طور وسیعي در عرصه آموزش رياضیات  يادگیري كه  از سبک هاي  رياضیات می شود. يکي 
میدان  يادگیری  و سبک  وابسته  میدان  يادگیرِي  است، سبک  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  علوم  و 

ناوابسته8 است.
در بررسی ارتباط بین سبک های يادگیری و اضطراب، هادفیلد و مدوكس9 ) 1988 ( بیان 
می كنند كه اضطراب در میان افرادِ با سبِک يادگیری میدان وابسته بیشتر از افرادی است كه دارای 
سبک يادگیرِی میداِن ناوابسته هستند. در عین حال مطالعات زيادی الزم است تا بررسی شود كه 
چگونه اضطراب رياضی با سبک های يادگیری افراد در تعامل قرار می گیرد )علم الهدائی، 2009(.
كه  پیچیده ای  وضعیت  و  شرايط  به  دستیابی  را  يادگیری  سبک   )1995( گاردنر10  و  جیمز 
دانش آموزان در آن به كارآمدترين و اثربخش ترين وجه ادراک، پردازش و ذخیره سازی می كنند 
و فراخوانی كه برای يادگیری نیاز دارند، تعريف می كنند )به نقل از خرازی، 1375(. ويتکن و 
همکاران )1977( سبک های يادگیری را بیشتر به مثابه راه ها و شیوه های حركت به سوی هدف 
و  اطالعات  پردازش  شیوه های  واقع  در  يادگیری  سبک های  هدف.  به  نیل  تا  می كنند  تعريف 
تفکر، حل  ادراک،  نمايانگر چگونگی  كه  به طوری  دانش آموزان هستند  آن ها توسط  ساماندهی 

مسئله و يادآوری مطالب می باشند )كمپا11، 1979(.
ماير12 )1988( میدان وابستگی را به درجه ای كه يک فرد می تواند به صورت مستقل كار كند، 
بیان می كند. يک شخص وابسته به میدان به زمینه های محیطی متکی بوده و برای تصمیم گیری و حل 
يک مسئله نیاز به راهنمايی دارد. در مقابل، شخص ناوابسته به میدان از چارچوب های مرجع داخلی 
خود برای تصمیم گیری در مورد اين كه چطور روی يک مسئله كار كند استفاده می نمايد )به نقل از 
علم الهدايی، 1996(. ويتکن و گوديناف )1981( افرادِ با سبک يادگیری میدان وابسته را كسانی می دانند 
كه يک زمینه يا يک محیط را آن گونه كه هست می پذيرند و به عبارتی تحت نفوذ محرک های محیطی 
هستند. اين افراد در تجديد ساختار يک سازمان و تجزيه و تحلیل يک سیستم دچار مشکل هستند. 
افراد با سبک يادگیری میدان وابسته در روابط و تعامل اجتماعی افراد موفقی هستند ولی از تکنیک های 
تجزيه و تحلیلی خوبی برخوردار نیستند. در حالی كه افراد با سبک های يادگیری میدان ناوابسته تحت 
نفوذ محرک های محیطی قرار نمی گیرند و با اتخاذ روش ها و شیوه های متناسب در يک مسئله به آسانی 
مطالب مربوط را از نامربوط و مزاحم را از نامزاحم جدا می  كنند. اين افراد بیشتر تحلیلی می انديشند و 

به راحتی قادرند ساختار يک محیط و سازمان را برهم ريزند و ساختار جديدی را بنا نهند.
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را  وابسته  میدان  يادگیری  با سبک  افراد  از ويژگی های  برخی  ويتکن و گوديناف )1981( 
به صورت زير بیان می كنند:

ـ ديدكلی و كل نگری13 دارند؛
ـ در تجزيه و تحلیل عناصر محیط خود مشکل دارند؛

ـ نیاز به اهداف روشن و تقويت  كننده های بیرونی دارند؛
ـ به ديگران تکیه می كنند و توجه به باورهای خود ندارند؛ 

ـ در يادگیری علوم اجتماعی، تجاری، مديريت بازرگانی و مددكاری اجتماعی مستعد هستند.
آن ها در ادامه ويژگی های افراد با سبک يادگیری میدان ناوابسته را نیز به صورت زير بیان می كنند:

ـ دارای رويکرد تحلیلی14 به مسائل هستند؛
ـ در جداسازی عناصر و اجزا از زمینه و بافت اصلی خود )شکستن و تجزيه ساختارها( 

توانمندند؛
ـ به مطالب نظری و مجرد15 عالقه دارند؛

ـ در برخورد با مسائل دشوار كمتر دچار مشکل می شوند؛
ـ متکی به توانايی ها، ظرفیت ها، باورها و يافته های خود هستند؛ 

ـ پیشرفت بهتری در يادگیری رياضی، فیزيک، شیمی، زيست شناسی، مهندسی، معماری و 
اين گونه علوم دارند.

درسی  برنامه  اصلی  هستة  تربیتی،  روان شناسان  نظر  طبق  رياضیات،  در  كالمی  مسئله های 
رياضی مدارس را تشکیل می دهند. همین مسائل است كه عمومًا در آزمون های پیشرفت رياضی، 
توانايی رياضی، هوش عمومی و استعدادهای ويژه استفاده می شود. ماير، الركن و كادان16 )1984( 
مسائل كالمی را مسئله هايی می دانند كه در آن ها از شركت كنندگان خواسته می شود تا با استفاده 
از رابطه ای كه بین متغیر معلوم و متغیر مجهول وجود دارد، مقدار متغیر مجهول را به دست آورند. 
اين در حالی است كه لیو17 )1992( در تعريف خود از مسائل كالمی اظهار می دارد كه مسئله های 
را  يا چند سؤال مطرح می شود و جواب ها  بیان شفاهی مسئله ای است كه در آن يک  كالمی 
می توان از طريق به كارگیری عملیات رياضی و اطالعات عددی موجود در متن مسئله به دست 
آورد. با توجه به اهمیت مسائل كالمی در ساختار برنامه درسی رياضی و توانايی اين مسائل در 
سنجش توانايی رياضی، برخی پژوهشگران به انجام تحقیقات در مورد اين مسائل پرداخته اند. 
برای نمونه لويس18 و ماير )1987( در پژوهشی نشان دادند كه اغلب دانش آموزان و حتی برخی 
از دانشجويان به راحتی از عهدة حل مسائل كالمی برنمی آيند. عالوه براين آن ها نشان دادند كه 
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از 299 دانشجوی كارشناسی يکی از دانشگاه های امريکا 32% يعنی 96 نفر قادر به حل مسائل 
كالمی ساده نبودند. بنابراين پرسشی كه مطرح شد اين بود كه علت دشواری حل مسائل كالمی 
چیست؟ علم الهدائی )2002( نیز در مطالعه ای نشان داد كه افراد میدان ناوابسته در مقايسه با 
افراد میدان وابسته در انجام مسائل كالمی رياضیات دورة راهنمايی موفق تر عمل می كنند و به طور 
كلی دانش آموزان در انجام تکالیف معمول رياضی در مقايسه با مسائل كالمی از خود توانايی 

بیشتری نشان می دهند.
اغلب معلمان رياضی می دانند كه حل مسائل كالمی در مقايسه با مسئله های عددی دشوارتر 
است. زيرا حل چنین مسئله هايی عالوه بر مهارت محاسباتی، نیازمند مهارت در فهمیدن متن 
نیز می باشد. فهمیدن مسائل كالمی مستلزم تعامل فعال میان دانش زبانی و دانش رياضی است. 
كنتسچ وگرينو19 )1985( معتقدند از آن جائی كه هر مسئله كالمی با استفاده از يک متن، موقعیت 
مسئله را به شركت كننده معرفی می كند، اين مسائل فرصتی مغتنم را برای مطالعه تأثیر متقابل 
دانش زبانی و رياضی، فهمیدن متن مسئله و محاسبات رياضی فراهم می آورند. هم چنین هولمزو 
آدامز20 )2006( اظهار می دارند كه مؤلفه های كلیدی و حساس حل مسئله های كالمی رياضی، 

ترجمه بیان های كالمی به زبان رياضی و نوشتن مجموعه ای از روابط رياضی است.
و  رياضي  اضطراب  رابطه  چگونگی  بررسی  دنبال  به  پژوهش  اين  گفتیم،  آنچه  براساس 
تأثیر  با عملکرد حل مسائل كالمي حسابان دوره دبیرستان و  سبک هاي يادگیري دانش آموزان 

آن ها مي باشد.

سؤاالت پژوهش
ـ آيا میان اضطراب رياضي و سبک  يادگیري با آزمون مسائل كالمي حسابان رابطه وجود 

دارد؟
ـ آيا دانش آموزاِن با اضطراب رياضي پايین عملکرد بهتري در حل مسائل كالمي حسابان در 

مقايسه با دانش آموزاِن با اضطراب رياضي باال دارند؟
ـ آيا دانش آموزان برخوردار از سبک يادگیري میدان ناوابسته عملکرد بهتري در حل مسائل 

كالمي حسابان در مقايسه با دانش آموزان با سبک يادگیري میدان وابسته دارند؟
ـ آيا دانش آموزان با اضطراب رياضي پايین و سبک يادگیري میدان ناوابسته عملکرد بهتري 
سبک  و  پايین  رياضي  اضطراب  با  دانش آموزان  با  مقايسه  در  حسابان  كالمي  مسائل  حل  در 

يادگیري میدان وابسته دارند؟
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روش  پژوهش
پژوهش  اين  آماری  جامعة   است.  عّلی مقايسه ای  نوع  از  و  غیرآزمايشی  پژوهش  روش 
تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل دختر و پسر سال سوم رشته رياضي و فیزيک مدارس 
88-89 تحصیلي  سال  در  سبزوار  شهر  انتفاعي(  غیر  و  نمونه  تیزهوشان،  شاهد،   )دولتي، 
 می باشند. با توجه به اطالعات اولیه كه نشان می دهد ارتباط بین عملکرد دانش آموزان در حل 
مسائل كالمی و اضطراب رياضی 0/232- است، در سطح خطای 5 درصد در آزمون معناداری 
ضريب همبستگی خطی پیرسون تعداد 143 دانش آموز توان 80/1 درصد را فراهم می كند. بر 
اساس روش برآورد حجم نمونه، روش انتخاب نمونه تصادفی ساده است. لذا نمونه آماری شامل 
143 دانش آموز )70 دختر و 73 پسر( بود كه از طريق پرسش نامة  اضطراب رياضي و آزمون 

سبک هاي يادگیري و آزمون مسائل كالمي حسابان مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند.

ابزار گردآوری داده ها 
پرسش نامة  اضطراب رياضی

برای سنجش اضطراب رياضی از پرسش نامه ای  كه پیش از اين روايی و پايايی آن با آلفای 
كرونباخ 0/91 در دانشکدة علوم رياضی دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفته بود، 
استفاده شد. برای نمونة مورد مطالعة اين پژوهش آلفای كرونباخ اين پرسش نامه 0/88 به دست 
آمد. مقیاس درجه بندی اضطراب رياضی21 بر اساس فهرست آزمون های فرگوسن22 طراحی شده 
است. اين پرسش نامة  30 سؤالی مربوط به میزان اضطراب دانش آموزان در شرايط مختلف و در 

رويارويی آنان با مسائل متفاوت رياضی می باشد. 
دو سؤال زير نمونه هايی از سؤال های اين پرسش نامه  است كه در ازای انتخاب گزينه اول تا 

پنجم به ترتیب نمره های 5، 4، 3، 2 و 1 به شركت گنندگان اختصاص می يابد.
كدام يک از موارد زير و به چه میزانی در شما ايجاد نگرانی و اضطراب می نمايد:

1. پای تابلو رفتن برای حل مسائل رياضی:
  خیلی كم    كم    متوسط    زياد    خیلی زياد

2. تعیین برد و دامنة توابع:
  خیلی كم    كم   متوسط    زياد    خیلی زياد

باالترين نمره در اين پرسش نامه  150 و پايین ترين نمره 30 بود. براساس تقسیم بندی اضطراب 
رياضی توسط سوئین )1972( دانش آموزانی را كه 33 درصد باالترين نمره را در آزمون اضطراب رياضی 
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به دست آورند دارای اضطراب رياضی باال، و 33 درصد پايینی را دارای اضطراب رياضی پايین درنظر 
می گیرند )به نقل از عباسی علي كمر، 1387(. بنابراين در اين پژوهش دانش آموزان از نظر اضطراب 

رياضی در دو سطح اضطراب رياضی باال و اضطراب رياضی پايین طبقه بندی شدند )جدول 1(.

جدول 1. اضطراب رياضی دانش آموزان

درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانی نسبیفراوانی مطلقاضطراب رياضی

7250/350/3باال

7149/7100/0پايین

143100/0مجموع

آزمون گروهی شکل های نهفته23
اين آزمون، آزمونی استاندارد است كه ابتدا در دانشگاه گالسکو مورد بررسی قرار گرفته است. 
میزان روايی و پايايی آن با آلفای كرونباخ 0/82 در دانشکده  علوم رياضی دانشگاه فردوسی مشهد 
مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. آلفای كرونباخ اين آزمون برای نمونة مورد پژوهش 0/75 
به دست آمد. آزمون گروهی شکل های نهفته برای تعیین سبک يادگیری شركت كنندگان به صورت 
گروهی استفاده می شود. هر كتابچة آزمون دارای 14 صفحه و 20 سؤال است. در صفحه اول 
توضیحاتی از قبیل مدت آزمون و تعداد سؤاالت آمده است. در صفحات دوم و سوم برای آشنايی 
شركت كنندگان با نحوة آزمون دو مثاِل همراه با پاسخ ارائه شده است. شركت كنندگان می بايست 
شکل های سادة صفحه 14 را در داخل اشکال پیچیدة صفحات 4 تا 13 بیابند. هر سؤال 1 امتیاز دارد 

و كل آزمون دارای 20 امتیاز می باشد. شکل 1 نمونه ای از اين آزمون است.

A

شکل A را پیدا كنید

 

شکل 1. نمونه ای از آزمون گروهی شکل های نهفته
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يادگیری  سبک  نوع  آن  اساس  بر  و  شد  برگزار  كالس  در  گروهی  به صورت  آزمون  اين 
شركت كنندگان در سه سطح میدان وابسته، میدان ناوابسته و مابین اين دو تعیین گرديد )جدول 

2(. نمره گذاری آزمون طبق دستورالعمل زير صورت گرفت:
ـ دانش آموزانی كه نمره آزمون سبک يادگیری آن ها كمتر از نمره میانگین منهای يک چهارم 

انحراف معیار است، دارای سبک يادگیری میدان ناوابسته هستند.
ـ دانش آموزانی كه نمره آزمون سبک يادگیری آن ها بیشتر از نمره میانگین به اضافه يک چهارم 

انحراف معیار است، دارای سبک يادگیری میدان وابسته هستند.
ـ دانش آموزانی كه نمره آن ها بین دو مورد فوق است، مابین دو سبک هستند )علم الهدائی، 

.)1996 ،2002 ،2009

جدول2. نوع سبك يادگیری دانش آموزان

درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانی نسبیفراوانی مطلقسبك يادگیری

5538/438/5میدان وابسته

3423/862/2مابین دو سبک

5437/8100/0میدان ناوابسته

143100/0مجموع

آزمون مسائل كالمی معلم ساخته در درس حسابان
با مراجعه به كتاب های معتبر آموزشی ابتدا اهداف آموزشی مبحث موردنظر طراحی شد و 
صحت آن ها توسط چهار نفر از دبیران رياضی كه تجربه تدريس حسابان را بیش از سه سال 
داشتند، مورد تأيید قرار گرفت. سپس به كمک سه نفر از اساتید رياضی برخی از سؤاالت اصالح 
و تغییر الزم در آن ها داده شد. آزمون به صورت آزمايشی در يک كالس برگزار گرديد، و بعد از 
تجزيه و تحلیل، 4 سؤال به دلیل عدم هماهنگی درونی با سؤاالت كل آزمون حذف شد و در 
نهايت آزمونی با 8 سؤال با ضريب آلفای كرونباخ 0/86 تهیه گرديد. بر اساس گام های فکری 
موجود در حل هر مسئله، هر مسئله 5 نمره و كل آزمون دارای 40 نمره بود. دو نمونه از سؤاالت 

اين آزمون به صورت زير است:
1. دو تیر برق به فاصلة 30 متر از هم قرار دارند. ارتفاع يکی 12 متر و ديگری 28 متر است. 
اين دو تیر برق می بايست توسط دو سیم نگه داشته شوند به طوری كه هر دو به نقطه ای در 
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سطح زمین )با میخ( متصل شده و سر ديگر آن ها به انتهای هر تیر برسد. میخ را در كجا بکوبیم 
تا كمترين مقدار سیم مصرف شود؟

2. هواپیمايی فاصلة 600 كیلومتری میان دو شهر A و B را با سرعت 300 كیلومتر در ساعت 
از A به B می پیمايد. اگر اين هواپیما در بازگشت با سرعت 600 كیلومتر در ساعت حركت كند، 

سرعت متوسط رفت و برگشت هواپیما را محاسبه كنید.

بررسي سؤاالت پژوهش
سؤال اول: آيا میان اضطراب رياضي و سبك  يادگیري با آزمون مسائل كالمي حسابان 

رابطه وجود دارد؟
كالمي  مسائل  آزمون  با  يادگیري  سبک   و  رياضي  اضطراب  میان  ارتباط  بررسی  به منظور 
حسابان، از آنالیز رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام برای بررسی تأثیر همزمان اضطراب 
رياضی و سبک های يادگیری در حل مسائل كالمی حسابان استفاده شد. اين آزمون نشان داد كه 
عملکرد دانش آموزان در حل مسائل كالمی حسابان با دقت 21/8 درصد تنها به اضطراب رياضی 
و سبک های يادگیری آن ها وابسته است )p > 0/001(. ارتباط بین عملکرد دانش آموزان در حل 
مسائل كالمی حسابان )Z(، اضطراب رياضی )X( و سبک های يادگیری)Y( آن ها به شرح زير 

است:
Z = 34/204 -0/149 X+ 0/542 Y

مسائل  حل  در  بهتري  عملکرد  پايین  رياضي  اضطراب  با  دانش آموزان  آيا  دوم:  سؤال 
كالمي حسابان در مقايسه با دانش آموزان با اضطراب رياضي باال دارند؟

طبق جدول 3، مقدار F=15/99  در سطح p>0/01 معنادار است، بدين معنی كه دانش آموزاِن 
با اضطراب رياضي پايین عملکرد بهتري در حل مسائل كالمي حسابان در مقايسه با دانش آموزاِن 
از  كه 13 درصد  داد  نشان  آزمون  ان  كه  است  توضیح  به  دارند. الزم  باال  رياضي  اضطراب  با 

تغییرات متغیر حل مسائل كالمي حسابان ناشی از اضطراب دانش آموزان می باشد.

جدول3. تأثیر اضطراب رياضی بر عملکرد حل مسائل كالمي حسابان

حجم اثرمعناداريFمنبع تغییر

15/990/000/13اضطراب
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میانگین عملکرد دانش آموزان در حل مسائل كالمي حسابان با اضطراب رياضي پايین برابر با 
28/94 و اضطراب رياضي باال برابر با 22/95 است. بنابراين می توان نتیجه گرفت كه دانش آموزان 
با اضطراب رياضي پايین توانايی بیشتری در حل اين مسائل در مقايسه با دانش آموزان با اضطراب 

رياضي باال دارند.
سؤال سوم: آيا دانش آموزان برخوردار از سبك يادگیري میدان ناوابسته عملکرد بهتري در 
حل مسائل كالمي حسابان در مقايسه با دانش آموزان با سبك يادگیري میدان وابسته دارند؟

طبق جدول 4 مقدار F=12/53  در سطح p>0/01 معنادار است، بدين معنی كه دانش آموزان 
بهتري در حل مسائل كالمي حسابان در  ناوابسته عملکرد  میدان  يادگیري  از سبک  برخوردار 
مقايسه با دانش آموزان با سبک يادگیري میدان وابسته دارند. الزم به توضیح است كه 11 درصد 

از تغییرات متغیر حل مسائل كالمي حسابان ناشی از سبک يادگیري دانش آموزان می باشد.

جدول4. تأثیر سبك يادگیري بر عملکرد حل مسائل كالمي حسابان

اندازه اثرمعناداريFمنبع تغییر

12/530/0010/11سبك يادگیري

میانگین عملکرد دانش آموزان در حل مسائل كالمي حسابان با سبک يادگیري میدان ناوابسته 
نشان  می دهد كه دانش آموزان  نتايج  اين  با 23/18 است.  برابر  میدان وابسته  با 28/70 و  برابر 
با  مقايسه  در  مسائل  اين  در حل  بیشتری  توانايی  ناوابسته  میدان  يادگیري  از سبک  برخوردار 

دانش آموزان با سبک يادگیري میدان وابسته دارند.
سؤال چهارم: آيا دانش آموزان با اضطراب رياضي پايین و سبك يادگیري میدان ناوابسته 
عملکرد بهتري در حل مسائل كالمي حسابان در مقايسه با دانش آموزان با اضطراب رياضي 

پايین و سبك يادگیري میدان وابسته دارند؟
طبق جدول 5 مقدار F=3/98  در سطح p>0/05 معنادار است، بدين معنی كه دانش آموزان 
با اضطراب رياضي پايین و سبک يادگیري میدان ناوابسته عملکرد بهتري در حل مسائل كالمي 
حسابان در مقايسه با دانش آموزان با اضطراب رياضي پايین و سبک يادگیري میدان وابسته دارند. 
الزم به توضیح است كه 4 درصد از تغییرات متغیر حل مسائل كالمي حسابان ناشی از اضطراب 

و سبک يادگیري دانش آموزان می باشد.
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جدول5. تأثیر اضطراب رياضی و سبك يادگیري بر عملکرد حل مسائل كالمي حسابان

اندازه اثرمعناداريFمنبع تغییر

3/980/040/04اضطراب رياضی و سبك يادگیري

میانگین عملکرد دانش آموزان در حل مسائل كالمي حسابان با اضطراب رياضي پايین و سبک 
يادگیري میدان ناوابسته برابر با 31/84 و میانگین عملکرد دانش آموزان با اضطراب رياضي پايین 
و سبک يادگیری میدان وابسته برابر با 24/73 می باشد. اين نتايج نشان  می دهد كه دانش آموزان 
با اضطراب رياضي پايین و سبک يادگیري میدان ناوابسته توانايی بیشتری در حل مسائل كالمي 
حسابان در مقايسه با دانش آموزان با اضطراب رياضي پايین و سبک يادگیري میدان وابسته دارند.

بحث و نتیجه گیري
اين پژوهش نشان مي دهد كه میان اضطراب رياضي و سبک  يادگیري دانش آموزان با آزمون 
مسائل كالمي حسابان رابطه وجود دارد. دانش آموزاِن با اضطراِب رياضي پايین عملکرد بهتري 
در حل مسائل كالمي حسابان در مقايسه با دانش آموزاِن با اضطراِب رياضي باال دارند. به عبارت 
ديگر دانش آموزانی كه اضطراب رياضی باالتری دارند، افکار مزاحم و نامربوط ناشی از نگرانی ها 
تأثیر  تحت  را  آنان  اطالعات  پردازش  توانايی  و  عقالنی  ظرفیت  از  مهمی  بخش  اضطراب،  و 
قرار داده و موجب نقصان بازدهی و ضعف عملکرد علمی شان می شود. عملکرد دانش آموزان 
با سبک يادگیری میدان ناوابسته در حل مسائل كالمی حسابان از دانش آموزان با سبک يادگیری 
میدان وابسته بهتر است. به نظر می رسد چون حل مسائل كالمی غالبًا نیازمند شناسايی اطالعات 
مرتبطی است كه در متن مسئله قرار گرفته اند و الزم است دانش آموز ارتباط میان عناصر مفهومی 
مرتبط را پیش از حل مسئله و انجام محاسبات مربوط تشخیص دهد، ممکن است يادگیرنده های 
اساسی در اطالعات كالمی  كلیدی و  مفاهیم  بیشتری در شناسايی  میدان وابسته كه مشکالت 
دارند در حل اين گونه مسائل دچار مشکل شوند. در نهايت دانش آموزانی كه دارای اضطراب 
رياضي پايین و سبک يادگیري میدان ناوابسته هستند در حل مسائل كالمي حسابان موفق تر از 
به نظر می رسد حتی  يادگیري میدان وابسته اند.  پايین و سبک  با اضطراب رياضي  دانش آموزان 
يادگیری میدان وابسته ـ چون در  پايین، دانش آموزان دارای سبک  در سطح اضطراب رياضی 
هنگام حل مسائل توانايی تجزيه و تحلیل مسئله را ندارند و نمی توانند داده های نامربوط و يا 
عناصر مزاحم را از داده های مربوط جدا كنند ـ در دست يابی به پاسخ صحیح ناكام می مانند؛ ولی 
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دانش آموزان دارای سبک يادگیری میدان ناوابسته، چون در هنگام حل مسائل فقط به داده های 
مرتبط با پاسخ توجه می نمايند، می توانند پاسخ صحیح را به دست آورند. بنابراين می توان با توجه 
به اين مطالعه و برخی از مطالعات قبلی در عرصه حل مسائل كالمی مدرسه ای، اين قبیل تکالیف 
رياضی را به عنوان يکی از شاخص های تعیین كننده و حتی پیش بینی كنندة توانايی دانش آموزان 

در حل مسائل رياضی دانست )علم الهدائی، 2009، 2002، 1996(.
عمدتًاَ  و  هیجانی،  و  عاطفی  حاالت  به  مربوط  واقعیت های  شناخت  از  پس  است  بديهی 
اضطراب رياضی و تأثیر آن برعملکرد رياضی، محققان بايد راه كارهای كاهش اضطراب رياضی 
را شناسايی كرده و به طور مؤثر به كار گیرند. موارد زير برای كاهش اضطراب رياضی دانش آموزان 

توصیه می شود:
برخورد  و  گوناگون  ابعاد  در  دانش آموزان  فردی  تفاوت های  به  والدين  و  معلمان  توجه  ـ 

علمی با آن؛
ـ ايجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان و برقراری تعامل دوستانه میان معلمان و دانش آموزان؛

ـ ايجاد نگرش مثبت نسبت به رياضیات در دانش آموزان؛
ـ آموزش رياضیات به عنوان يک فعالیت مؤثر در زندگی بشر نه دانش خاص نخبگان؛ 

ـ تقويت قابلیت های دانش مفهومی و توانايی مهارتی دانش آموزان برای انجام تکالیف مرتبط 
با مسائل كالمی.

پیشنهاد می شود به منظور تعمیم پذيری، اين پژوهش در مناطق جغرافیايی ديگر و در سطوح 
گوناگون  انواع  يادگیری  سبک های  اين كه  به دلیل  هم چنین  پذيرد.  انجام  نیز  مختلف  تحصیلی 
دارد پیشنهاد می شود مدل های ديگر سبک های يادگیری از جمله )واگرا و همگرا( در ارتباط با 

عملکرد حل مسائل كالمی برای مقايسه با نتايج فعلی مورد بررسی قرار گیرد.
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