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Abstract 

Background & Objective: There are many students in elementary, secondary and high school levels in learning math lessons, and these students 
have problems with cognitive functions in addition to educational difficulties. Math is a course where the proper function is always essential for 

students and their parents. The importance of this field and its learning issues has led to the development of major research, including research 

on the role of mathematical anxiety in learning mathematics. On the other hand, the useful functions are neuropsychological targets whose main 
task is to control and coordinate behavior and to target individuals in different fields such as goal programming, self-monitoring, inappropriate 

response inhibition, flexibility, and direction. Involve future behavior. In this regard, the purpose of this study was to determine the contribution 
of executive functions and self-regulation learning levels to the prediction of math anxiety. 

Methods: The research design was correlation research based on the structural equation modelling method. The statistical population of the 

study included all elementary students with learning disabilities in Kerman city during 1397 academic year, 120 of them selected by random 
cluster sampling. The tools used included Wackler's similarity tests (2001), Zimmerman's general field of reference (1986), Blake and Parker's 

mathematical anxiety (1997), and a researcher-made math skills questionnaire. First, after obtaining the necessary permissions from the 

Department of Education in districts 1 and 2 of Kerman, students with math disorders were identified through the implementation of a 

mathematical-based researcher's test. After identifying 147 students with math disorders, 120 students in 4 schools (12 classes) of self-regulatory 

learning questionnaire distributed among them, and in the next stage, each student individually at the school lab in terms of three components of 
executive functions including organization Instruction-Planning, reasoning, and working memory tested. 

Results: The results showed that the proposed model has acceptable fitness; the regression coefficients of the model indicate that the variables 
as well as the relationship between executive functions and self-regulation levels of learning with mathematical anxiety of students with the math 

learning disorder. Thus, there is a multiple relationship between the mentioned variables. There is a negative and significant relationship between 

executive functions and math anxiety among students (p<0.012). There is a negative and significant relationship between self-regulation and 
math anxiety among students (p=0.007). To evaluate the proposed model, Structural Equation Modeling (SEM) used. Before examining the 

structural coefficients, the pattern's fitness studied. The fitting of the primary pattern based on the fitness indices used in this study showed that 
the values of some of the first modelling indices indicate that the proposed model needs to be reformed and improved. The values of the general 

indexes of fitting after the changes showed that the model of measurement of this research is entirely in a satisfactory condition. Based on the 

results obtained from this model, we can say that predictive variables of mathematical anxiety among students with math learning disorder are 
significant in all levels. 

Conclusion: According to the results of this research, It can be said that executive functions and self-regulatory levels play a decisive role in the 
mathematical anxiety of students with math disorders. Also, students with math learning disorder can be strengthened through advanced training 

courses for students with math disorders. Given that self-regulating mathematics, anxiety has a student's mathematical disorder; students are 

encouraged to learn more about what they are learning when they are studying rather than just reading the lesson. Learn lessons and do the 
necessary things and tasks. 

Keywords: Executive Functions, Self-Regulation Learning, Math Anxiety, Math Disorder. 
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  .۶۴:(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۷ ماهدی برخط انتشار 

 

بینی اضطراب سطوح یادگیری خودتنظیمی در پیش کارکردهای اجرایی و اندازه اثرتعیین 
 اختالل یادگیری ریاضی باآموزان ریاضی دانش

 ۳نژادالله سلطانی، امان۲حمدالله منظری توکلی ،۲، *علیرضا منظری توکلی1سولماز وحیدی

 سندگانینو حاتیتوض

 اسالمی، کرمان، ایران؛شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد . دانشجوی دکترای روان1
 شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران؛. استادیار، گروه روان۲
 .شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران. دانشیار، گروه روان۳
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 1۳۹۷ماهدی1۲ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷مرداد۷ تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق
 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

سطوح یادگیری  کارکردهای اجرایی و اندازه اثر هشوپژ يندر ادارند.  مشکل ریاضی دروس یادگیری در دبیرستان و ابتدایی، راهنمایی مقاطع آموزاندانش از زیادی تعدادهدف: 
 تعیین و بررسی شد.بینی اضطراب ریاضی خودتنظیمی در پیش

آموزان ابتدایی با اختالل یادگیری ساختاری بود. جامعٔه آماری پژوهش، تمامی دانش معادالت یابیمدل روش برمبتنی همبستگی هایپژوهش پژوهش از نوع طرح بررسی:روش
رده آزمون تشابهات شده شامل: خابزارهای استفادهتصادفی انتخاب گردیدند.  ایخوشهگیری نمونهروش  هـبها آن از رــنف 1۲۰بودند که  1۳۹۷از شهر کرمان در سال تحصیلی 

های آماری رگرسیون خطی چندگانه ها با استفاده از روشداده. ( بود1۹۹۷بلیک و پارکر )اضطراب ریاضی ( و 1۹۸۶زیمرمان ) زمینه کلی یادگیری پرسشنامٔه(، ۲۰۰1) وکسلر
 ل شد.وتحلیزیهتج AMOS-18و  SPSS-21افزارهای و معادالت ساختاری و به کمک نرم

سطوح یادگیری  کارکردهای اجرایی وخوبی رابطٔه بین شده از برازش قابل قبولی برخوردار است. ضرایب رگرسیونی مدل نشان داد متغیرها بهنتایج نشان داد که مدل ارائهها: یافته
آموزان رابطٔه معکوس و کنند. بین کارکردهای اجرایی و اضطراب ریاضی در بین دانشن میتبییآموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی دانشدر  را اضطراب ریاضی باخودتنظیمی 

 (.p=۰٫۰۰۷آموزان نیز رابطٔه معکوس و معناداری وجود داشت )(. بین خودتنظیمی و اضطراب ریاضی در بین دانشp=۰٫۰1۲معناداری وجود داشت )

 .آموزان با اختالل ریاضی دارندای در اضطراب ریاضی دانشکنندهاجرایی و سطوح یادگیری خودتنظمیی نقش تعیین کارکردهایهای این پژوهش براساس یافته گیری:نتیجه
 اختالل ریاضی.کارکردهای اجرایی، یادگیری خودتنظیمی، اضطراب ریاضی، ها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 در رســـتانیدب و ییراهنما ،ییابتدا مقاطع آموزاندانش از یادیز تعداد
 آموزاندانش اندازٔهبه نکهیا با و دارند مشـــکل یاضـــیر دروس یریادگی

ــــان ــــرفتیپ کنند،یم تالش خود همس  مشــــکالت. ندارند را الزم ش
 یهانهیزم ریســــا با ســــهیمقا در اتیاضــــیر نٔهیدرزم کودکان یریادگی

 و قیتحق کمتر نوشــــتن، و خواندن مانند یریادگی در ژهیو اختالالت
س ست شده یبرر ضیر در یناتوان(. 1) ا ساً اتیا سا ست عبارت ا  از ا
 هوش ،یمیتقو ســن درنظرگرفتن با یاضــیر در شــخ  ییتوانا نکهیا

 کمتر یادیز زانیم به ،یو سن با مناسب التیتحص و شدهیریگاندازه
 اختالل با آموزاندانش مشکالت انواع از یکی(. ۲) است انتظار حد از
ــیر ــیر اضــطراب ،یاض ــت یاض ــیر اضــطراب( ۳) دنریز. اس  را یاض

 تنش ،یذهن یدهسازمان نبود اد،یز ینگران باعث که داندیم یعملکرد
 یمحتوا معرض در که یهنگام شــــخ  یکیولوژیزیف یختگیبرانگ و
ضیر سائل، ،یا ش طیشرا م شته قرار یابیارزش طیشرا و یآموز  اند،دا
 به زشیانگ یاضــیر اضــطراب با مرتبط عوامل از یکی. کندیم فیتعر
 و هازهیانگ به یکل صــورتبه یلیتحصــ زشیانگ. اســت یاضــیر درس
 یهاطیمح در فرد کی حضور باعث که شودیم گفته یعوامل و ازهاین

 (. ۳) شودیم یلیتحص مدرک کسب و یآموزش
 همواره آن در مناسب عملکرد که است یدروس جمله از یاضیر درس
 تیاهم. دارد و داشــته یادیز تیاهم هاآن نیوالد و آموزاندانش یبرا
 قاتیتحق یریگشکل به منجر آن یریادگی به مربوط مسائل و رشته نیا

 اضــــطراب نقش به مربوط قاتیتحق جمله آن از که شــــده یاعمده
 ییاجرا یکارکردها یطرف از. اســــت اتیاضــــیر یریادگی در یاضــــیر
 هاآن یاصــل فٔهیوظ که هســتند یشــناختعصــب مدارهدف یندهایفرا
 یهانهیزم در افراد به کارکردها نیا. اســــت رفتار یهماهنگ و کنترل
مه لیقب از یمختلف نا هداف، یزیربر تار بر نظارت ا  یبازدار خود، رف
. کنندیم کمک ندهیآ رفتار یریگجهت و یریپذانعطاف جا،نابه پاســــ 
ناخت یعال یهاکنش ،ییاجرا یهاکنش ف،یتعر حســـــب بر  و یشــــ

شناخت ست یفرا س ، یبازدار ،یعال یهاییتوانا از یامجموعه که ا  پا
 تکانه مهار و یشــناخت انعطاف ،یراهبرد یزیرنامه بر ،یگریخودآغاز
 (. ۴) رساندیم انجام به را
نا و دارد وجود رابطه زین یلیتحصــــ عملکرد و یکار حافظٔه نیب  به ب

 از یاریبســ هســتٔه یکار حافظٔه( ۵) یآبادنجف و یزدیا ،ینجات گفتٔه
 وهگر دو بين داد ننشا( ۶) داتک. است یشناخت دٔهیچیپ یعملکردها

 خواندن یخناافر و ادعدا یخناافر نموآز در کم و ادیز ابضطرا با ادفرا
 گروه دو در یامطالعه در( ۷) همکاران و يندوها. دارد دجوو تفاوت
 ادعدا یخناافر تكليف سه از لفعا حافظٔه یگيرازهندا یبرا نكادكو از
ــــا فعال حافظٔه فیتکل و عقببهرو ادعدا یخناافر و جلوبهرو  ییفض

 به لفعا حافظٔه و حالت ابضطرا بين یدارمعنا رابطٔه و کردند استفاده
 . نيامد ستد
س یشناخت یرهایمتغ جمله از ضطراب بر مؤثر و مهم اریب ضیر ا  که یا
ــــاب قابل ــــت، اکتس ــــدیم یمیخودتنظ یریادگی یراهبردها اس . باش
 یابیارز را یریادگی ندیفرا کل و رندیبگ ادی دارند لیتما آموزاندانش
ندیب آن به و کنند ندیا ــــ  یهامهارت و دانش درک یطورکلبه(. ۸) ش
 یاضــیر اختالل با آموزاندانش ژهیوبه آموزاندانش تمام یبرا یاضــیر

 تســـلط با بتوانند دیبا آموزاندانش نیا که چرا اســـت، ضـــرورت کی
 به روزانه یهاتیموقع در اندفراگرفته که را یاصــــول ط،یمح بر افتنی
ند کار ند عٔه در(. ۹) ب طال کاران و یزارع م  ریتأث عنوان با( 1۰) هم
 یاضیر اضطراب کاهش در یفراشناخت و یشناخت یراهبردها آموزش
ــــان  در. شــــودیم اضــــطراب کاهش موجب هاآموزش نیا که داد نش
 یراهبردها آموزش که شد مشخ ( 11) همکاران و یمحمد قیتحق
 یخودکارآمد احســــاس و یدرون زشیانگ یارتقا ســــبب یمیخودتنظ
ــده ــان( 1۲) یتراب. دهدیم کاهش را اضــطراب و ش  نیب از که داد نش
ضطراب یهامؤلفه ضیر ا ضطراب تنها یا ضیر یریادگی ا ست یا  توان
ند ینیبشیپ را یاضــــیر درس در عملکرد کاران و کویم. ک ( 1۳) هم
 حوزٔه در یکمتر عملکرد اضــــطراب یدارا کودکان که دادند نشــــان
 و استدالل حوزٔه در یول داشتند هاگروه ریسا با سهیدرمقا یزیربرنامه
 و بحث. بود ترنییپا یافســـردگ به مبتال افراد عملکرد پاســـ  یبازدار
ـــاً یریادگی اختالالت نٔهیزم در یبررســـ  حوزٔه یهایدشـــوار بر اســـاس
ضیر اختالالت به یکمتر توجه و شده محدود امال و خواندن  شده یا
ست؛ سبتاً حوزه نیا لذا ا ستروبه پژوهش فقدان با ن  با یطرف از و رو
 یریادگی اختالل وعیشـــ زانیم دربارٔه یفراوان یهاپژوهش که آن وجود
 ریتأث و وعیشـ زانیم نٔهیزم در هایبررسـ نیا جینتا شـده، انجام یاضـیر
 یاقتصـــاد-یاجتماع طبقٔه و جنس مانند یشـــناختتیجمع یرهایمتغ

تا توانینم نیا بر افزون. اســــت متفاوت  با را یقبل یهاپژوهش جین
 دو خالل در. داد میتعم جامعه تمام به پژوهش جامعٔه تفاوت به توجه
ــه ای  حفظ به اتکا با یاضــیر در اختالل به مبتال کودک ییابتدا دورٔه س

 ورود با اما برسد نظر به شرفتیپ حال در است ممکن خود واریطوط
 روابط یدســـتکار و زیتم به ازین شـــدنمطرح و ترشـــرفتهیپ ســـطوح به

 ســوم ســال از نیبنابرا شــود؛یم انینما اختالل نیا یعدد و ییفضــا
 مبادرت یریادگی یهااختالل  یتشــــخ به توانیم که اســــت ییابتدا
 در مهم اریبس یهاسال ییابتدا ششم و پنجم چهارم یهاسال و نمود
ست دوم دورٔه در شتریب اختالالت بروز. هستند اختالالت نیا بروز . ا
 انعنوبه آن به طمربو یهادهبررا و یمیخودتنظ نقش هميتا به باتوجه
 از آموزان،دانش یلیتحصــــ فتپيشر و ابضطرا بر ارتأثيرگذ ملاعو
 اضطراب بر آن یراهبردها سهم نییتع و هامهارت نیا با ییآشنا قیطر

 از یادیز بخش که ییآنجا از. داد کاهش را اضـــطراب توانیم امتحان
 اکتساب به مربوط ،یاضیر یناتوان اختالالت با آموزاندانش مشکالت

 اندک نهیزم نیا در مطالعات و اســت یمیخودتنظ یراهبردها کاربرد و
ست، ضر پژوهش لذا ا  ییاجرا یکارکردها اثر اندازه نییتع دنبالبه حا
 یاضــــیــر اضــــطراب ینیبشیپ در یمیخودتنظ یریادگیــ ســــطوح و

ضیر یریادگی اختالل با آموزاندانش  و کرمان شهر ییابتدا دورٔه در یا
 .بود 1۳۹۶-۹۷ یلیتحص سال در

 یبررس روش 2
 یهاپژوهش نوع از و بوده یکاربرد هدف نظر از حاضر پژوهش
 یتمام از. بود یساختار معادالت یابیمدل روش بریمبتن یهمبستگ
 در که کرمان شهر ۲و1 ٔهیناح ییابتدا دورٔه پسر و دختر آموزاندانش
 یآمار جامعٔه عنوانبه بودند لیتحص حال در 1۳۹۶-۹۷یلیتحص سال
. بود یاچندمرحله یاخوشه یتصادف یریگنمونه روش. شد استفاده
-یدهسازمان استدالل، فعال، حافظٔه) ییاجرا یکارکردها
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۳ 

 نیبشیپ یرهایمتغ عنوانبه یمیخودتنظ یریادگی سطوح و( یزیربرنامه
 . شدند استفاده مالک ریمتغ عنوانبه یاضیر اضطراب و

 یابزارها از پژوهش نیا در مختلف یرهایمتغ یریگاندازه یبرا: ابزارها
 :است شده استفاده ریز
 به وکسلر یهوش اسیمق(: 1۹۶۷) وکسلر تشابهات آزمونخرده. 1
 1۲ از اسیمق کل. دارد اختصاص ساله 1۵ تا ۵ کودکان شیآزما
 یرکالمیغ و یکالم یهایژگیو حسب بر که شده لیتشک اسیمقخرده
 هر به پاس  که است نیا به یگذارنمره. شودیم میتقس گروه ۲ به
 با هاآزمونخرده خام نمرات. آوردیم فراهم خام نمرٔه کی آزمونخرده
 و یکالم یهاگروه یبرا و سن حسب بر که ییهاجدول به توجه
 لیتبد یواحد اسیمق به است، شده هیته جداگانه طوربه یرکالمیغ
 سن نیانگیم از اریمع انحراف یعنی s حسب بر شدهلیتبد نمرٔه. شودیم
 یریگاندازه چهارم، شیرایو وکسلر کودکان یهوش آزمون. شودیم انیب

 استدالل ،یکالم مطالب درک شامل شاخ  نمرٔه چهار و یکل هوش
 آزمون نیا. کندیم فراهم را پردازش سرعت و فعال حافظٔه ،یادراک
 شده یابیهنجار و انطباق یرانیا کودکان از نفر۳۰ یرو ،یعابد توسط
 و ۰٫۹۵ تا ۰٫۶۵ محدودٔه در ییبازآزما در هاآزمونخرده اعتبار. است
 (. 1۴) است دهیگرد گزارش ۰٫۸۶ تا ۰٫۷1 از فیتنص اعتبار بیضرا
 یمواز(: 1۹۸۶) مرمانیز( WLA) 1یریادگی یکل نهیزم پرسشنامٔه. ۲
 و شده ساخته( LASSi) 2یریادگی و مطالعه یراهبردها پرسشنامٔه با
 همانند و یریادگی و مطالعه یراهبردها پرسشنامٔه افتٔهیرییتغ فرم ینوعبه
 از کرتیل یادرجه ۵ فیط براساس و اسیمق 1۰ و هیگو ۸۰ شامل آن
 «کندیم صدق من مورد در کامالا» تا «کندینم صدق من مورد در اصالا »
 یمیخودتنظ شامل یمیخودتنظ منبع سه اسیمق نیا. است شده میتنظ
 یفارس نسخٔه ییایپا و ییروا. کندیم یریگاندازه را ایپو و فعال و یرونیب
 یعامل لیتحل روش از استفاده با شدهانجام مطالعات در پرسشنامه نیا
 لیتحل است؛ شده یبررس یاصل یهامؤلفه چرخش روش با یدییتأ

 از نیا که داد نشان را پرسشنامه در عامل سه وجود شدهانجام عامل
 زین اسیمق ییایپا. کندیم تیحکا پرسشنامه نیا مطلوب سازٔه ییروا
 یهامؤلفه و پرسشنامه کل یبرا کرونباخ یآلفا بیضر محاسبٔه کمک به
 (. 1۵) آمد دست به ۰٫۹۲ تا ۰٫۷۴ نیب آن
 یبرا یاضیر اسیمق» از هایآزمودن یاضیر اضطراب سنجش یبرا. ۳

 اضطراب اسیمق پارکر و کیبل. است شده استفاده« MASC کودکان
 -یاضیر اضطراب یبنددرجه اسیمق براساس را کودکان یبرا یاضیر
 یهاهیپا کودکان یبرا اسیمق نیا. کردند میتنظ( S-MSRS) کوتاه فرم
 که است کوتاه عبارت ۲۲ از متشکل و شد استفاده هشتم تا چهارم
 خواسته هایآزمودن از. کندیم حیتشر را یاضیر با مرتبط یهاتیفعال
 براساس هاتیموقع از کیهر در را خود اضطراب زانیم تا شودیم
 اسیمق نیا در نمره حداقل. بزنند عالمت یچهارقسمت کرتیل اسیمق
 کشور از خارج در آزمون نیا ییایپا بیضر. است ۸۸ حداکثر و ۲۲
 یآلفا از استفاده با را آن ییایپا ینیحس. است ریمتغ ۰٫۹۳ تا ۰٫۹۰
 ییروا سنجش یابر یهنر و چيو. است نموده گزارش۰٫۸۴ کرونباخ

 ينا. ندادهكر محاسبه یمختلف یهااربزا با را آن یهمبستگ س،مقيا ينا

                                                      
1 Whole theme Learning inventory 
2 Learning& study strategies inventory 

 ابضطرا یبنددرجه سمقيا با( ۰٫۹۷) ییباال یهمبستگ سمقيا
 سمقيا و سمقيا ينا اتنمر بين برآن،وهعال. دارد( MARS) یضيار
( ۰٫۷1) یادیز مثبت یهمبستگ نسوراسا( TASC) یضيار ابضطرا
 محاسبهٔ سيلهٔوبه زه،سا ییروا به طمربو هداشو. ستا همدآ ستد به

 نيم یضيار یهااسیمق و سمقيا ينا اتنمر نميا ،یهمبستگ ضريب
 (. 1۶ از نقلبه) آمد ستد به یلتحصي لسا
 نییتع منظوربه آزمون نیا: یاضیر مهارت ساختٔهمحقق آزمون. ۴

 محقق منظور نیا یبرا. شد هیته یاضیر اختالل به مبتال آموزاندانش
 و دوم -اول یهاهیپا یاضیر یهاکتاب یآموزش اتیمحتو براساس
 ایجو شدیم طرح هیپا هر یبرا مجزا طوربه که را یسؤاالت ابتدا سوم
 یمحتوا ییروا نییتع و یاحتمال راداتیا رفع منظوربه سپس و شد
 تعداد به آزمون. نمود افتیدر را هیپا هر در معلم چهار نظر هاآزمون
 نیا. دیگرد اجرا یگروه صورتبه و شد ریتکث مدرسه آموزاندانش کل
 کمتر نمرات و داشت نمره مین سؤال هر که بود سؤال ۴۰ شامل آزمون
 با آزمون نیا ییایپا بیضر. بود یاضیر مهارت بودنکم انگریب 1۰ از

 ییروا یبررس یبرا. آمد دست به ۰٫۸۳ کرونباخ یآلفا روش از استفاده
 و( CVR) محتوا ییروا نسبت شاخ  دو از ،یکم شکل به ییمحتوا
 ییروا ینسب بیضر. شد استفاده ،(CVI) محتوا ییروا شاخ 
 ییروا شاخ  و ۰٫۷۲ متخصصان از نفر پنج نظر براساس ییمحتوا
 . است اسیمق مطلوب ییروا انگریب که آمد دست به ۰٫۷۸ زین محتوا
 وپرورشآموزش ادارٔه از الزم یمجوزها کسب از پس ابتدا: اجرا روش
 ،یاضیر ساختٔهمحقق آزمون یاجرا کمک به کرمان شهر ۲و1 ینواح
 1۴۷  یتشخ از بعد. شد ییشناسا یاضیر اختالل با آموزاندانش
 مدرسه ۴ در آموزدانش 1۲۰ نیب در یاضیر اختالل با آموزدانش
. دیگرد عیتوز هاآن نیب در یمیخودتنظ یریادگی پرسشنامٔه ،(کالس1۲)
 شگاهیآزما در یانفراد صورتبه آموزاندانش از کدام هر بعد مرحلٔه در

-یدهسازمان شامل ییاجرا یکارکردها مؤلفٔه سه نظر از مدرسه
 مؤلفٔه ابتدا محقق. شدند آزمون یکار حافظٔه و استدالل ،یزیربرنامه
 نوبت دو در یرآندره آزمون از استفاده با را یزیربرنامه-یدهسازمان
 آزمون یاجرا مرحله دو فاصلٔه در بعد مرحلٔه در. نمود یریگاندازه
 حافظٔه یهاآزمونخرده با را استدالل و یکار حافظٔه مؤلفه یرآندره
 ابتدا. نمود یریگاندازه وکسلر یهوش اسیمق از تشابهات و یعدد
 اعداد و میمستق اعداد یهاآزمون شامل که یعدد حافظٔه آزمون
 به دقت به شد خواسته یآزمودن از آن در د؛یگرد اجرا است معکوس
 توسط تکرار از بعد و کرده گوش شودیم خوانده شیبرا که ییهاشماره
 خواسته او از معکوس یهایسر در و دینما تکرار را هاآن نده،یآزما
 به آخر از یعنی معکوس صورتبه را هاآن اعداد دنیشن از بعد شودیم
 را آزمون محقق ،یمتوال شکست بار دو صورت در و کند تکرار اول
 شد خواسته یآزمودن از تشابهات آزمونخرده یاجرا در. نمودیم قطع
 دارند شباهت هم به نظر چه از است آزمون در که یاکلمه دو دیبگو که
. نمودیم قطع را آزمون محقق یمتوال شکست بار سه صورت در و
 ونیرگرس) یاستنباط و یفیتوص سطح دو در پژوهش یهاافتهی
. شد لیوتحلهیتجز( یساختار معادالت و رهیچندمتغ و رهیمتغکی
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۴ 

 یساختار معادالت مدل یالگو ،یشنهادیپ یالگو یابیارز منظوربه
 بخش دوم مرحلٔه در و یریگاندازه یالگو اول مرحلٔه در. دیگرد استفاده
 یابیالگو از استفاده با و اول مرحلٔه جینتا ٔهیپا بر الگو یساختار
 استفاده با هالیتحل یتمام. شدند برآورد( SEM) 1یساختار معادالت

 انجام 1۸ راستیو AMOS و ۲1 راستیو SPSS یافزارهانرم از
 و یشنهادیپ یالگو در یاواسطه یاثرها آزمودن جهت. گرفتند
. شد استفاده  3سوبل آزمون و  2یکن و بارون روش از هاآن یمعنادار

 شاخ  نیچند از استفاده با یشنهادیپ یالگو برازش تیکفا نییتع
 مجذور هنجارشدٔه شاخ  ،4دو یکا مقدار: گرفت انجام یبرازندگ
 ییکوین شاخ  ،(یآزاد درجات بر یکا مجذور نسبت) دو یکا

ش هیلیتعد برازش ییکوین شاخ  ،(GFI)  5براز  ،(AGfI)  6افت
 8یقیتطب یبرازندگ شاخ  ،(NFI)  7شدههنجار یبرازندگ شاخ 
(CFI)،  9یشیافزا یبرازندگ شاخ (IFI)،  10سیلو-توکر شاخ 
(TLI )11بیتقر یخطا مجذورات نیانگیم جذر و (RMSEA).

 . مدل پیشنهادی پژوهش1نمودار 

 هاافتهی ۳
شده در های برازندگی استفادهبرازش الگوی اولیه براساس شاخ 

گزارش شده است. مقادیر بعضی از  1این مطالعه در جدول 
های برازندگی الگوی اولیه حاکی از آن بود که الگوی پیشنهادی شاخ 

نیاز دارد. برای این منظور در مرحلٔه بعد با توجه به اصالحات و بهبود 
های مسیر AMOS 1۸( در خروجی MI) 1۲های اصالحیبه شاخ 

کواریانس ابعاد متغیرهای تحقیق به مدل اضافه گردید. پس از اعمال 

ها انجام شد که نتایج این تغییرات تحلیل دیگری روی داده
آورده شده است.  1های برازندگی آن در الگوی دوم جدول شاخ 

الگوی اول برازش خوبی نداشت. در مراحل بعد با اضافه کردن 
های اصالحی پیشنهادی، الگو بهبود یافته و مسیرهای شاخ 

 های برازندگی الگوی نهایی مورد قبول بود. شاخ 
 

 نهاییشده و الگوی های برازندگی برای الگوهای تدوین. شاخ 1جدول 
 2X Df /Df2X CFI TLI IFI AGFI GFI NPAR RMSEA های برازندگی الگوشاخ 
 ۰٫1۳۵ ۲۴ ۰٫۸۴۵ ۰٫۷۵۷ ۰٫۸۸۹ ۰٫۸۵۳ ۰٫۸۸۷ ۳٫۶۶ ۴۲ 1۵۳٫۷۳۶ شدهمدل تدوین

 ۰٫۰۹۸ ۲۷ ۰٫۸۸۶ ۰٫۸۰۷ ۰٫۹۲۹ ۰٫۸۹۹ ۰٫۹۲۸ ۲٫۸۲۸ ۳۹ 11۰٫۳۰۳ مدل اصالحی )نهایی( 

 ۰٫۳۵۲ 11 ۰٫۳۵۴ ۰٫۲۲۴ ۰٫۰۰1 ۰٫۰۰1 ۰٫۰۰1 1۹٫۰۵۷ ۵۵ 1۰۴۸٫1۰۸ مدل استقالل

مناسب بوده و  ۵مقادیر کوچکتر از  Df/2Xبرای شاخ  برازندگی 
هرچقدر به صفر نزدیکتر باشد حاکی از برازش خوب الگو است. برای 

و  ۰٫۹۰مقدار نزدیک به  AGFI ،IFI ،CFI ،TLIو GFI شاخ 
دهنده شود که نشانعنوان برازش نیکویی قابل قبول تلقی میبیشتر، به

مقادیر نزدیک  RMSEAخوب بودن مدل بود. در ارتباط با شاخ  

                                                      
1 Structural Equaion Modeling 
2 Baron & Kenny 
3 Sobel 
4 Chi- square 
5 Goodness- of-fit index 
6 Adjusted goodness -of-fit index 
7 Normed fit index 

یا کمتر  ۰٫۰۸دهندٔه برازش خوب الگو و مقدار یا کمتر نشان ۰٫۰۵به 
نشان از الزام  ۰٫1۰بیانگر خطای منطقی تقریب است؛ مقدار بیشتر از 

های برازش (؛ بنابراین با توجه به مقادیر شاخ 1۷رد کردن الگوست )
که در باال  شده( و مرز مقادیر قابل قبولالگوی نهایی )الگوی تدوین

شده در این تحقیق مورد قبول توان گفت که مدل ارائهذکر شد، می

8 Comprative fit index 
9 Incremental fit index 
10 Tucker-Lewis index 
11 Root- mean- square error of approximation 

12.Indices Modificatin  
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۵ 

شده به دهد که متغیرهای ذکراست. ضرایب رگرسیونی مدل نشان می
خوبی رابطٔه بین کارکردهای اجرایی حافظٔه فعال، استدالل، 

ریزی و سطوح یادگیری خودتنظیمی با اضطراب برنامه-دهیسازمان
کند.آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی را تبیین میشریاضی در دان

 ها در الگوی نهایی. الگوی ساختاری مسیرها و ضرایب استاندارد آن۲جدول 

 β 2R مسیر
مقادیر غیر 
 β استاندار

خطای 
 معیار

مقدار 
 پایایی

مقدار 
 احتمال

 ۰٫۰۰1 - - 1 ۰٫۵۹۴ ۰٫۷۷ ریزیبرنامه -دهیسازمان ←کارکردهای اجرایی 
 ۰٫۰۰1 ۹٫۷۷۳ ۰٫1۴۳ 1٫۴۰۲ ۰٫۴۳۶ ۰٫۶۶ استدالل←کارکردهای اجرایی
 ۰٫۰۰1 11٫۷۷ ۰٫1۲۹ 1٫۵۲ 1٫1۹۸ 1٫۰۹ حافظه فعال←کارکردهای اجرایی

 ۰٫۰۰1 - - 1 ۰٫۳۶۷ ۰٫۶1 راهبردهای انگیزشی←خودتنظیمی
 ۰٫۰۰1 ۸٫1۵ ۰٫1۸۸ 1٫۵۳1 ۰٫۸۳۶ ۰٫۹1 راهبردهای مدیریت منابع←خودتنظیمی
 ۰٫۰۰1 ۷٫۸۹ ۰٫1۵۴ 1٫۲۵۵ ۰٫۵۶۲ ۰٫۷۵ های فراشناختیمهارت←خودتنظیمی
 ۰٫۰۰1 1۹٫۲۶۵ ۰٫۰۵ 1٫۲1۲ ۰٫۷11 ۰٫۸۴ های شناختیمهارت←خودتنظیمی

 ۰٫۰۰1 - - 1 ۰٫۷1۲ ۰٫۸۴ اضطراب یادگیری ریاضی←اضطراب ریاضی
 ۰٫۰۰1 ۷٫۴۰۹ ۰٫۰۸۲ ۰٫۶۰۴ ۰٫۳۳۷ ۰٫۵۸ اضطراب با حل مسئله ریاضی←اضطراب ریاضی

 ۰٫۰۰1 ۵٫۷۳۷ ۰٫۰۳۸ ۰٫۲۲ ۰٫۲1۸ ۰٫۴۷ اضطراب معلم ریاضی←ریاضی اضطراب
 ۰٫۰۰1 1۰٫۶۵۹ ۰٫1۳۲ 1٫۴۰۲ ۰٫۸۸۶ ۰٫۹۴ اضطراب ارزیابی ریاضی←اضطراب ریاضی
 ۰٫۰1۲ -۲٫۵۰۸ ۰٫۰۰۶ -1٫1۵1 ۰٫۰۳۴ -۰٫1۸ اضطراب ریاضی←ییکارکردهای اجرا
 ۰٫۰۰۷ -۲٫۷۰۴ ۰٫1۲۵ -۰٫۳۳۷ ۰٫۰۶ -۰٫۲۴ اضطراب ریاضی←خودتنظیمی

 ۰٫۰۰1 ۴٫۲۶۴ ۰٫۵۵۸ ۲٫۳۷۹ - ۰٫۴ اضطراب معلم ریاضی↔مسئله ریاضی**اضطراب حل
 ۰٫۰۰1 ۴٫1۹ ۲٫۰۲ ۸٫۴۶۶ - ۰٫۵۲ راهبردهای مدیریت منابع↔** استدالل
 ۰٫۰۰1 ۳٫۴۶۴ 1٫۸۳۵ ۶٫۳۵۸ - ۰٫۳۵ های شناختیمهارت ↔**استدالل

 شده به مدل اصلی** مسیرهای اضافه
 

نتایج حاصل از مدل نشان داد که ضریب رگرسیون تأثیرپذیری 
ریزی، استدالل و حافظٔه برنامه-دهیکارکردهای اجرایی از سازمان

بود و چون مقدار احتمال  ۰٫۷۷و  ۰٫۶۶، 1٫۰۹ترتیب برابر با فعال به
حافظٔه  توان گفت که( است در نتیجه میα=۰٫۰۵) ۰٫۰۵کوچکتر از 

ریزی متغیرهای آشکار بیرونی و برنامه -دهیفعال، استدالل و سازمان
دهندٔه متغیر مکنون بیرونی کارکردهای اجرایی بودند. نتایج تشکیل

حاصل از مدل نشان داد که ضریب رگرسیون تأثیرپذیری خودتنظیمی 
های از راهبردهای انگیزشی، راهبردهای مدیریت منابع، مهارت

، ۰٫۹1، ۰٫۶1ترتیب برابر با های شناختی بهی و مهارتفراشناخت
 ۰٫۰۵است و چون مقدار احتمال کوچکتر از  ۰٫۸۴و  ۰٫۷۵
(۰٫۰۵=αبود در نتیجه می ) ،توان گفت که راهبردهای انگیزشی

های های فراشناختی و مهارتراهبردهای مدیریت منابع، مهارت
متغیر مکنون بیرونی دهندٔه شناختی متغیرهای آشکار بیرونی تشکیل

 .خودتنظیمی بودند.
 

 بحث 4
 یاضیر اضطراب کاهش جهت پژوهش نیا یهاافتهی براساس
 یهادوره یبرگزار قیطر از یاضیر یریادگی اختالل با آموزاندانش
 آنان ییاجرا یکارکردها و یمیخودتنظ یهامهارت مناسب، یآموزش
 ییاجرا یکارکردها قیتحق از آمدهدستبه جینتا طبق. شود تیتقو
 یریادگی سطوح و یزیربرنامه-یدهسازمان استدالل، فعال، حافظٔه

 اختالل با آموزاندانش یاضیر اضطراب کنندٔهینیبشیپ یمیخودتنظ
 فعال حافظٔه هرچقدر که صورت نیا به. هستند یاضیر یریادگی

 یدارا و باشد یقو هاآن استدالل سطح کند، کار شتریب آموزاندانش
 و یلیتحص یمیخودتنظ و باشند مطالب یدهسازمان در شتریب قدرت
 کمتر یاضیر درس در هاآن اضطراب باشد، ادتریز هاآن یریادگی
. همسوست( ۵) ینجات و( 1۷) کالرک افتهی با جینتا نیا که شودیم
 ییاجرا یهادكرركا یاـههـمؤلف در لتالـخا هـك اندداده ننشا شانیا

 نظير ادفرا ٔهمرروز یهافعاليت رـب یبمخر راـثآ ثـباع تـسا نـممك
 دعملكر ،یبياارز یموقعيتها و سهرمد در توجه و دنكرکار یینااتو

 داـيجا و یاجتماع بطروا حفظ و شگستر ،خانه در نهآزادا و مستقل
 اضطراب سطح و شودیم بـمناس ینهيجا و یطفعا یاـهرفتار

 جهینت نیا به( ۷) ونسنیاست و برگان نیهادو. بردیم باال را آموزاندانش
 یریادگی اضطراب شیافزا باعث ییاجرا کارکرد در اختالل که دندیرس
 ارشزــگ( 1۸) همکاران و براون راستانیهم در. شودیم آموزاندانش
 در هـك ییهاآن يا یگيرديا یمعمو یناتوان با زانموآنشدا ـهك کردند
 همٔه در دارند، اختالل یاضیر یریادگی مانند یریادگی از یخاص حوزٔه
 یفیضع عملکرد یکار حافظٔه خصوصاً ییاجرا یکارکردها یهامؤلفه
 از یبرخ و حاضر قیتحق جینتا براساس نیبنابرا دهند؛یم نشان خود از
 یریادگی سطوح و ییاجرا یکارکردها که گفت توانیم گذشته قاتیتحق
. دارد آموزاندانش یاضیر اضطراب در کنندهنییتع نقش یمیخودتنظ
 نیا و کنند حاصل رتیبص خود شناخت از آموزاندانش که یوقت
 در چنانچه دهد، رییتغ مسائل لیتحل نحؤه در را آنان یآگاه و رتیبص
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۶ 

 ؤهیشبه را تعارضات نیا باشد، داشته وجود رابطه نیا در یتعارضات آنان
 و یفکر مسائل از ترمناسب یلیتحل جهیدرنت و کنندیم حل مناسب
 ارتباط گرانید با بفهمند، را گرانید منظور بهتر توانندیم و دارند یذهن
 صورتنیا در کنند، یابیارز و بسپارند حافظه به را مسائل و کنند برقرار
 . شودیم کمتر هم یاضیر درس در هاآن اضطراب
 یاضیر اضطراب کنندٔهینیبشیپ یمیخودتنظ آمدهدستبه جینتا براساس
 سطح تیتقو با یعنی. است یاضیر یریادگی اختالل با آموزاندانش در

 کاسته هاآن یاضیر اضطراب زانیم از آموزان،دانش یمیخودتنظ
 همکاران و مابوت و( 1۰) یزارع یهاافتهی با جینتا نیا که شودیم
 در یناتوان که دندیرس جهینت نیا به محققان نیا. همسوست( 1۹)

 یراهبردها و شودیم آموزاندانش یریادگی کاهش باعث یمیخودتنظ
 یا کنندهنییتع نقش یاضیر اضطراب از یریشگیپ در یمیخودتنظ
 درس مشغول آموزاندانش که یوقت گفت توانیم نیبنابرا دارند؛
 کنند یسع دیبا بخوانند، را یدرس مادٔه فقط کهآن از شیب هستند خواندن
 یحت باشند قادر رند،یگیم ادی درس از را یزیچ چه دهند  یتشخ که
 یضرور فیتکال و کارها ستین جالب شانیبرا یدرس مطالب که یموقع
 یدرس مطالب کردنخالصه یبرا را یخاص یهاروش دهند، انجام را
 آن و هستند آن مطالعٔه حال در که چهآن نیب ندینما یسع و ببرند کار به
 ترس صورتنیدرا کنند، برقرار وندیپ دانستندیم قبل از که ییزهایچ
 نیا(. ۲) شودیم کمتر یاضیر مسائل با ییرورروبه از آموزاندانش نیا

 نمونٔه کهنیا جمله از. بود مواجه زین ییهاتیمحدود با پژوهش،
 در پسر و دختر یریادگی اختالل با آموزاندانش به محدود پژوهش
 میکن ادعا میتوانینم نیبنابرا بود؛ کرمان شهر ۲و1 ٔهیناح ییابتدا مقطع
 و گوناگون یهانهیزم با آموزاندانش ریسا به میتعمقابل ما یهاافتهی که
 از حاصل یهاافتهی نیهمچن است؛ گرید مقاطع آموزاندانش

 .است یمقطع عتاًیطب زین یدهخودگزارش
 

 گیرینتیجه ۵
 در ریاضی اضطراب کنندٔهبینیبا توجه به متغیرهای تأثیرگذار و پیش

العادٔه های آموزشی فوقریاضی، دوره یادگیری اختالل با آموزاندانش
گردد. آموزان، سبب تقویت آنان میکارکردهای اجرایی برای این دانش
 ریاضی در اضطراب کنندٔهبینیپیش باتوجه به این که خودتنظیمی

شود است، توصیه می ریاضی یادگیری اختالل با آموزاندانش
که فقط نآبیش از  ند،مشغول درس خواندن هستآموزان زمانی که دانش
 را ازچه چیزی  تشخی  دهند که نمایندسعی  ند،درسی را بخوان مادٔه

ند. همچنین کارها و تکالیف ضروری را انجام دهند و گیردرس یاد می
های کشور ها و شهرستانشود این تحقیق در دیگر استانپیشنهاد می

ها با هم مقایسه گردد، تا اطمینان بیشتری از ایج آنانجام شود و نت
 ها به وجود آید.یافته
 

 تشکر و قدردانی 6
شهر  ۲و  1وپرورش ناحیٔه از تمامی مسئوالن و کارکنان ادارٔه آموزش

گردد. می تشکر و کرمان و مدیر و معلمان مدارس ابتدایی قدردانی
ابزارهای  اجرای در را ما خود هایو همکاریها حمایت با ایشان
 اتمامنحواحسن بهحاضر به پژوهش کردند تا یاری هاداده گردآوری

سولماز وحیدی در  رسالٔه دکترای از برگرفته مقاله این برسد. درضمن
.است ۴۲1۵۴دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان با شماره مجوز 
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