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 چکیده 
این تحقیق با هدف مقایسه اثربخشی روش تدریس جیگ  هدف:

 ساو و سنتی بر اضطراب ریاضی، نگرش به ریاضی و عملکرد

نهم متوسطه اول شهرستان سردشت با آموزان  دانشدرس ریاضی 

آزمایشی انجام گرفت. جامعه آماری  استفاده از روش تحقیق شبه

نهم متوسطه اول شهرستان سردشت به آموزان  دانششامل کلیه 

نفری به روش  24نفر در دو گروه  04نفر بود که  282تعداد 

 ای انتخاب شدند. مرحلهای چند گیری تصادفی خوشه نمونه

و  بالوگلو یاضیر باضطرا سمقیااز  ها برای گردآوری داده روش:

( 2444) شرمن –(، مقیاس نگرش ریاضی فنما 2442) رتهازل 

و آزمون معلم ساخته عملکرد تحصیلی درس ریاضی استفاده شد 

و جهت آگاهی از میزان اثربخش بودن یا نبودن یادگیری 

مشارکتی از الگوی یادگیری مشارکتی جیگ ساو استفاده گردید. 

 ةجلس 12 مدت بهجیگ ساو تدریس ریاضی با روش  ةمداخل

 بر ای دقیقه 04 جلسات صورت به( جلسه هفته دو هر) گروهی

و با  SPSSافزار  وسیله نرم هب ها داده .شد اجرا آزمایش گروه روی

 ها فرض استفاده از آزمون آنالیزکواریانس یکراهه با رعایت پیش

 تحلیل شدند.

کتی جیگ نتایج نشان داد بین الگوی یادگیری مشار ها: یافته

 ساو و سنتی بر اضطراب ریاضی، نگرش به ریاضی و عملکرد

شود  میگیری  داری وجود دارد و نتیجهادرس ریاضی تفاوت معن

های یکی از روشعنوان  بهالگوی یادگیری مشارکتی جیگ ساو 

ثر در مدارس جهت کاهش اضطراب ریاضی، نگرش مثبت به ؤم

مورد استفاده موزان آ دانشدرس ریاضی  ریاضی و افزایش عملکرد

 قرار گیرد.

 

ریاضی، نگرش به ریاضی،  اضطراب ریاضی، عملکرد :هاهکلید واژ

 جیگ ساو
 

Abstract  
 

Purpose: This study was carried out to compare 

the effectiveness of cooperative and traditional 

learning on the mathematics anxiety, attitudes 

towards mathematics and mathematics 

performance of the ninth grade high school 

students of Sardasht city by using a quasi-

experimental study. The statistical population 

included 682 individuals that were all the ninth 

grade high school students. And 40 individuals 

were selected in two 20 individual groups by 

multistage cluster random sampling method.  

Method: Math Anxiety Scale 

(Baloglu & Zelhart, 2007), Mathematics Attitude 

Scale (Fennema-Sherman 2000), and Teacher-

Made tests of mathematics academic performance 

were used to collect data. And the Jigsaw 

cooperative learning model was used to monitor 

the effectiveness of the presence or absence of 

cooperative learning and data were analyzed by 

SPSS software and analysis of one-way 

covariance (ANOVA).  

Findings: In this study three hypotheses were 

formulated that their results indicated that There is 

a significant difference between the Jigsaw 

cooperative and traditional learning models 

learning on the math anxiety, attitudes towards 

math and mathematics performance of the ninth 

grade high school students of Sardasht city and It 

is concluded that Jigsaw cooperative learning 

model can be used as one of the effective methods 

in schools to reduce mathematics anxiety, positive 

attitude towards mathematics and to enhance the 

ninth grade students’ mathematics performance. 

 
Keywords: Mathematics anxiety, Mathematics 

performance, Mathematics attitude, Jigsaw 
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 یان مسألهو ب مقدمه

 ایبر جهانی مهم لویتاو یك انعنو به همرروز ندگیز در تیاضیارة دگستر دبررکاو  زشموآ ی،گیردیا

که  ای گونه ( بهSteadly, Dragoo, Arefe & Luke, 2008) ستدرآمده ا نمعلما و زانموآ نشدا

 بمحسو جامعه در دفر دیقتصاا یموفقیتها ایبره کنند بینی پیش بهترینت یاضیادر ر شایستگی

عنوان  بهضی را ( ریاBaykul, 2005) بای کیول (.Steadly, Dragoo, Arefe & Luke, 2005) دشو می

کنند  بین اعداد، فضا و اشکال، و زبانی مرتبط با نمادها، که همه از آن استفاده می  میروابطی عل"

های درس مدارس  مهم است و ضروری است که در کالس  میکند ریاضی یك رشته عل میتعریف 

آموزان  دانشتمایل  دهد که میآموزش داده شود و از سوی دیگر نتایج مطالعات از سراسر دنیا نشان 

امروزه برای عملکرد مناسب  (.Tezer & karasel, 2010) پایین است بسیاربرای یادگیری ریاضی 

ی ذهنی به متغیرهای عاطفی مانند اضطراب و ها در درس ریاضیات در کنار تواناییآموزان  دانش

و  (.Sepehrian azar & Babaee, 2014) شود میای  نسبت به درس توجه ویژهآموزان  دانشنگرش 

 دایپ یتیدر مباحث ترب ای ژهیو گاهیفعال جا رندةیادگی فعال و رییادگیفعال،  یهای آموزش روش

 (.Preinchard & Vallard, 2010) است کرده

مورد آموزان  دانشآن بر اضطراب، نگرش و عملکرد درس ریاضی تأثیر چه در این پژوهش  آن    

 باشد. میگ ساو گیری از الگوی جی یادگیری مشارکتی با بهره گیرد، روش تدریش میبررسی قرار 

که بر  (.Kalaian & Kasim, 2014) گرایی هستند هندزسا نظریه بر مبتنی هیوگر یگیردیا یها روش

 (.Santrock, 2011) کنند می تأکید و فهمیدن دانستن به رسیدن برای همدیگر با فراگیران همکاری

 کند می اشاره آموزشی یها روش به باشد که میی تدریس فعال ها شیادگیری مشارکتی یکی از رو

 محتوای یادگیری در تا دهند می سازمان کوچك یها گروه در راآموزان  دانش معلمان ،آن در که

 متفاوتی های روش (.Slavin, 2011) رسانند یاری امر این در را یکدیگر و کنند کار هم با تحصیلی

 و ها ویژگی دارای ها روش این از کدام هر است، که شده داده خیصتش مشارکتی یادگیری برای

منظور توسعه  روش جیگ ساو یك تکنیك آموزشی است که به .باشند می خود خاص یها مزیت

 ,Haghighat, Sabeti, Taheri & haghighizadeh) ی کار گروهی فراگیران ابداع گردیدها مهارت

الگوی مشارکتی با کاربردی جدید عنوان  بهابداع کرده،  1سونالگوی جیگ ساو که الیوت آرون (.2014

در بخشی از موضوعات درسی که موظف به یادگیری آن آموزان  دانشمعرفی شده است. با این الگو، 

اعضای گروه خود  ی خود را به سایرها آورند و سپس آموخته میدست  هستند، مهارت کامل به

با آموز  دانشچه نتایج حاصل از تالش هر است که اگر ی جیگ ساو اینآموزند. مزیت الگو می

یکسان طور  بهی متفاوت ها با تواناییآموزان  دانشدیگر متفاوت است ولی به همه آموز  دانش

شوند و  میی غیرهمگون تقسیم ها به گروهآموزان  دانشکند. در این روش  میولیت الزم را اعطا ؤمس

موضوع  ها شود، در گروه میموضوعی برای بررسی داده  ی موجود در کالسها پس از آن به گروه
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شود. پس از  میگروه تقسیم آموزان  دانشیك از اجزا بین  ی تقسیم شده و هرها مطرح شده به بخش

ی تخصصی تشکیل داده و پس از ها ی درگیر، کمیتهها آموزان، گروه آوری اطالعات توسط دانشگرد

 پردازند میهای خود برگشته و به آموزش گروه خود  گروهبه آموزان  دانشها  شرکت در این گروه

(Shekari, 2013.) و سعادتمند حاجی صادقی (Haji Sadeghi & Sadatmand, 2015.)  در پژوهشی

بیشتری تأثیر رقابتی  ی عادی، انفرادی وها تدریس با روش مشارکتی در مقایسه با روش ندنشان داد

نشان داد که استفاده  (.Sepehrian azar ,2016)سپهریان آذر .داردآموزان  دانشبر پیشرفت تحصیلی 

در آموزان  دانشبهبود عملکرد بر نیازهای روانشناختی و   میشیدرس از روش جیگ ساو در کالس 

  ثر بوده است. ؤمقایسه با گروه کنترل م

اب اضطرشود،  میروش تدریش جیگ ساو بر روی آن بررسی تأثیر یکی از متغیرهایی که     

شود  میمشخص  یتوان در قلمرو آنچه تحت عنوان روان آزردگ میرا ن اضطراب اساساً است. 1ریاضی

است، اضطراب  یاضیاضطراب ر یریادگیمربوط به اضطراب در حوزه  میاز مفاه یکی. محدود کرد

م را انجا اتشیاضیر فیواهد تکالخ آموز می دانشکه  یدر زمان یحالت ناراحت كیعنوان  به یاضیر

در  رانیکه فراگ افتندیدر یمتخصصان آموزش (.Mohamed & Tarmizi, 2010) دآی می دیدهد پد

 باشد بر ادیاگر ز مخصوصاً جاناتیه نیشوند که ا می یجاناتیدچار ه یریادگیبرخورد با مسائل 

اند در  شده معروفکه به اضطراب  جاناتیگونه ه نیگذارد. هر چند ا میفرد اثر  یلیعملکرد تحص

نسبت  یشتریب یاز دشوار اتیاضیر که نیبه لحاظ ا یاست، ول ییقابل باز شناسا یمتفاوت یها حوزه

بحث و مطالعه برخوردار  یبرا یا ژهیو گاهیاز جا زین یاضیدروس برخوردار است، اضطراب ر ریبه سا

 از یـبرخ هـک تـسا داده مطالعات نشان (.Sepehrian azar & Mahmudi, 2014) باشد می

 برای نمونه، هویلسکند.  مید یجاا زانموآ نشدا در یبیشتر ابضطری آموزشی، اها یتژاترـسا

(Hoyles,1981; Quoted from Curtis, 2006.) آموزانی که تجربیات ناخوشایندی  کند دانش بیان می

ی از این اضطراب را ناش أاز ریاضیات داشتند، اضطراب ریاضی باالتری از خود نشان دادند، آنها منش

دانستند. از طرف  میمعلمان خود، عدم درک درست مفاهیم ریاضی و ضعف در انجام تکالیف ریاضی 

طور  بهدهد که کاهش اضطراب  می نشان (.Alssup, 2005) السوپ دیگر نتایج تحقیقاتی مثل

 , Ironsmith , Marva) رجو و اپلرها  مروه، ت،یاسم روی. ااستمربوط  معلم سیبه سبك تدر میمستق

Harju & Eppler, 2003) یبرا ییها فراهم اوردن فرصت لهیوس به دیکردند که معلمان با دیکأت 

 (Schmidt, 2007) اشمیت داشته باشند. یآموزان، به آنان کمك کنند تا نگرش مثبت شدان تیموفق

کرده است  سیربر را یاضیر درس به یاضیر شتهر زانموآ نشدا شنگر و ابضطرا که هشیوپژ در

  .ستا یافته کاهش کتیرمشاهای  سکال در داریمعنا رطو هب یاضیر ابضطرتایج وی نشان داد که ان

                                           
1. Math Anxiety 
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، یاست. نگرش عبارت است از واکنش عصب 1یاضینگرش به ر وابسته مورد مطالعه، ریمتغ گرید    

م مفهوم نگرش با مفهوعبارتی دیگر ه . بملموس یئیش ای یانتزاع یمعن كی به، نسبت یمنف ایمثبت 

صفت  كیمفهوم نگرش با  نیبنابرا همراه است. زیچ كی ایشخص  كیبد نسبت به  ایاحساس خوب 

شناسان  توجه روان 1924-1994 یها سال نیب (.Karimi, 2010) باشد میهمراه  یمنف ایمثبت 

چون نگرش بر  عاطفی – یزشیانگ یرهایبه نقش متغ (.Fennema, 1974) از جمله فنما یتیترب

عبارت  یاضینگرش به ر جلب شد. هیو علوم پا اتیاضیر طهیدر ح ژهیو افراد به یلیصعملکرد تح

و  تیاعتماد به خود، اهم حوزهکه در سه  یاضیاست از مجموعه باورها، احساسات و رفتار نسبت به ر

 (.Ghanbarzadeh, 2001) شود می یابیارز یاضیر یتیباور جنس

کند سه عامل در  میبیان  (Philips,1999; Quoted from Rossnan, 2006) در همین راستا فیلیپس 

گردیده و آموزان  دانشکالس رایج درس ریاضی منجر به نگرش منفی به ریاضی و ایجاد اضطراب در 

مرتبط با روش  های حاضر را مورد تردید قرار داده است؛ از جمله این عوامل آمدی روشتیجه کاردر ن

و محدودیت در زمان است. همین   میاجهه به شکل عمو، قدرت تحمیل شده معلم، موتدریس

ی تحصیلی در درس ها ایرانی در همه پایهآموزان  دانشعوامل، علل باال بودن میزان افت تحصیلی 

شاهد این مدعا نیز  (.Pahlevan Sadegh, Frad & Naderi, 2005) شوند میریاضی نیز محسوب 

 Institute) باشد میآخر جدول ة رفتن کشور ایران در رتبو قرار گ 3ار -و تیمز 2نتایج مطالعات تیمز

of Education Studies, 2008.) که دیدگاهای جدید در آموزش درس ریاضی، بیشتر بر  در حالی

له، تفکر، روابط بین فردی و روحیه همکاری أی حل مسها ساختارها، ارتباطات، اکتشافات، مهارت

له و ارتقاء عملکرد أریاضیات، افزایش توانایی حل مس تاکید کرده، در پی ایجادنگرش مثبت به

 Broumz, Cambobach, James & Petty, 2002; translated) باشد میدر این درس  تحصیلی

2003, Karamati.) های یلماز، آلتون و الکون یافته (2010, un & OlkunYilmaz, Alt) دهد نشان می

آموزان به های غنی شده با زندگی بر نگرش دانش و نمونهکه آموزش ریاضی با توجه به زندگی واقعی 

گرایی، دانش ریاضی، بازنمایی  ی برگرفته از رویکرد سازندهها طابق با این دیدگاهم .ریاضی مؤثر است

دن و فکر عمل نمو»های مختلف  ای است مشتمل بر راه تصویری از جهان بیرونی نیست، بلکه نقشه

گرایی را  های جستجو و کشف فرایندهای سازنده نین کالسی، فرصتمحیط چ (.Hall, 1994) «کردن

در این محیط با دست ورزی، بحث و کار گروهی آموزان  دانشکند.  میفراهم آموزان  دانشبرای 

آموزان  دانششوند. در چنین محیطی است که معلمان به حضور دیگران و چگونگی تعامل  میمواجه 

 (.Curtis, 2006) کنند میبا یکدیگر توجه 

                                           
1. Attitudes to maths 

2. Third International Mathematics and Science Study(TIMS) 

3. Third International Mathematics and Science Study Report(TIMS-R)  
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رغم اینکه تحقیقات زیادی در کشورهای دیگر  علیدر ارتباط با ضرورت مطالعه حاضر باید گفت    

و مقاطع تحصیلی مختلف صورت گرفته و  ها و رشته ها در مورد الگوی مشارکتی جیگ ساو در دوره

روی متغیرهای  آن برتأثیر ه ژوی بهسفانه در کشور ما أثیرات مثبت این رویکرد بررسی شده، متأت

االت متعددی در این راستا وجود دارد که نیاز به بررسی ؤاست. س روانشناختی مورد غفلت واقع شده

ال است که ؤطلبد که پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این س میو انجام تحقیقات متعددی را 

لکرد درس آیا الگوی یادگیری مشارکتی جیگ ساو بر کاهش اضطراب ریاضی، بهبود نگرش و عم

 دارد یا خیر؟آموزان تأثیر  دانشریاضی در 

 

 شناسی پژوهشروش

ل آزمون با گروه کنتر پس -آزمون  تجربی است و از طرح پیش کاربردی و نیمهحاضر  پژوهش روش

اضطراب متغیرهای مستقل و عنوان  به و سنتی تدریس به روش جیگ ساواستفاده شده است. 

 متغیرهای وابسته مورد مطالعه قرار گرفته است.عنوان  به ضیریاضی، نگرش و عملکرد درس ریا

 پایه نهم شاغل به تحصیل در مدارسآموزان  دانشکلیه  شامل جامعه آماری پژوهش حاضر   

طبق آمار گزارش شده آموزش و  1390-1391که در سال تحصیلی  بودند شهرستان سردشت

تجربی بودن و از آنجا که جامعة آماری  نیمه باشند. با توجه به مینفر  281تعداد  سردشتپرورش 

را در بر  شهرستان سردشت پایه نهم مدارسآموزان  دانشبسیار وسیع و گسترده بود و کلیة 

گیری مستلزم وقت، نیروی انسانی و هزینه زیاد  های دیگر نمونه گرفت و انتخاب نمونه به روش می

برای دسترسی به نمونه موردنظر  ی استفاده شد.ا ای چند مرحله شهگیری تصادفی خو ، از نمونهبود

صورت تصادفی انتخاب شدند و نمونه پژوهش  هابتدا یك مدرسه از شهر سردشت و سپس دو کالس ب

گیری  ه کنترل( بودند، که به روش نمونهنفر در گرو 24نفر در گروه آزمایش و  24) آموز دانش 04

که روش تحقیق در پژوهش حاضر  توجه به این با ای انتخاب شدند. ای چندمرحله تصادفی خوشه

خاطر  ه، اما ب(Delavar, 2005) نفر باشند 11ها حداقل باید گروهآزمایشی بود و در این روش زیر

  گروه انتخاب شد.نفر برای هر زیر 24افزایش اعتبار بیرونی تحقیق، 
دید، که در ذیل توضیحات هر در این تحقیق برای گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده گر

 آمده است: ها یك از پرسشنامه

 ساینو  نسوردیچار توسط یاضیر ابضطرا هتجدید نظرشد سمقیا :یاضیاضطراب ر اسیمقالف( 

(Richardson & Suinn ) بالوگلو توسط 2442 لسادر  که یددگر ینوتد الؤس 21با  1922لسادر 

 گویه 24به گویه 21آن را از  عاملی تحلیلاز  دهستفاا با (BaloGlu & Zelhart, 2007) رتهاو زل 

اد و خیلی صورت هرگز، کمی، تا حدودی، زی های ب که در قالب طیف لیکرت پنج گزینهند داد کاهش

این   (.Plake & Parker, 1982) دهی از یك تا پنج طراحی شده استزیاد با نحوه ی امتیاز
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به فارسی برگردانده  (Rajabi & Harirzadeh, 2015) توسط توسط رجبی و حریرزاده هپرسشنام

شده  نظردیتجد اسیمق یابیمنظور هنجار به  (Plake & Parker, 1982) و پارکر کپالشده است. 

 اسیمق یالفا بیاجرا کردند که ضر یاضیر انینفر از دانشجو 124 ین را بر روآ ،یاضیاضطراب ر

 زین اسیکل مق یبرا و( 89/4) سنجش اضطراب اسیمق ریز ی( و برا94/4) یریادگیاضطراب 

  (Rajabi & Harirzadeh, 2015) ده، همچنین رجبی و حریزامدآدست  هب (92/4) یالفا بیضر

 ییاینشانگر پا هکاند  را با استفاده از آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه گزارش کرده 89/4مقدار 

 .باشد میابزار  نیا بسمنا

شـرمن   –رای سنجش نگرش ریاضی از مقیاس نگرش ریاضـی فنمـا   ب ب( مقیاس نگرش به ریاضی:

( توسط فنمـا  1982) شود این پرسشنامه اولین بار در سال می( استفاده 2444) فرم تجدیدنظر شده

نظر قرار گرفت. در این پژوهش جدیدترین نسـخه تجدیـد   ن تهیه شده و چند بار مورد تجدیدو شرم

 لفـه ؤال و سـه م ؤسـ  18گیـرد. پرسشـنامه مشـتمل بـر      میر ( مورد استفاده قرا2444) نظر شده آن

، سـودمندی دریافـت شـدة    2الـی   1االت ؤبا س در انجام مسائل ریاضی ی خودها اطمینان به توانایی

 بنـدی  باشـد. درجـه   مـی  13الـی  18االت ؤبـا سـ   ادراک از نگـرش معلـم   و 2-12االت ؤبا سـ  ریاضی

 1الـی   1امتیـاز   "مخالفم کامالً "تا  "موافقم کامالً"ای است از  درجه 1پرسشنامه در مقیاس لیکرت 

نگـرش فـرد در   عنـوان   بـه دست آمده در هر مقیـاس   ی بهها مجموع ارزشکه  طوری هگیرد ب میتعلق 

جهـت کـردن    گویـان پـس از هـم    ی پاسـ  ها ترتیب نمره نظر گرفته شد که بدین در مورد ریاضیات

 قرار گرفت. نمره باالی هر پاس  94و  18 ی ممکنِها کدگذاری مجدد، بین محدوده از طریق ها گویه

 دهندة نگرش منفـی او بـه ریاضـی اسـت     دهندة نگرش مثبت به ریاضی و نمرة پایین نشان گو، نشان

(Kabiri, 2009.) داخلی  ی متعددها پژوهش رد شرمن ی نگرش ریاضی فنماها روایی و پایایی مقیاس

Bleyer&  Elmore, Pedersen ,Broadbooks ,) ی سازهی، روایتبررسی شده است. تحقیقا و خارجی

 خــدادادنژاد  (McLean & Templeton ,O’Neal, Erneat ,1988) و روایــی عــاملی  (1981

(KhodadadnezHad, 2009)   و رضویه، سـیف، و طـاهری (Razaviee, Seif & Taheri, 2005)   ایـن

 (.Quoted from Kabiri, 2009)کردند را تأیید ها مقیاس

برای سنجش ایـن متغیـر از یـك آزمـون     : (درس ریاضی) آزمون معلم ساخته عملکرد تحصیلیج( 

ی درس ریاضـی و دو نفـر از معلمـان    ها معلم ساخته استفاده شد. که در این راستا از نظرات سرگروه

کـه نمـره تـرم     طوری هباشد، ب می 24روایی آزمون استفاده شد که نمره آزمون از  تأییدریاضی جهت 

 آزمون در نظر گرفته شد. عنوان پیش هآموزان، ب دانشاول 

ی از طریق آلفای کرونباخ اضیاضطراب رپایایی محاسبه شده در این تحقیق نیز برای پرسشنامه     

آزمون معلم ساخته عملکرد  و برای 282/4 ی از طریق آلفای کرونباخاضیر نگرش، برای 220/4

 باشد. قبولی می مده است که این مقدار در سطح قابلدست آ هب 229/4تحصیلی از طریق همبستگی 
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 ماتیمقدّة جلس در بعد از اخذ مجوزهای الزم از دانشگاه و آموزش و پرورش شهرستان سردشت،   

اند ابتدا  به شیوه سنتی آموزش دیده گروهی صورت بهکه  کالس 2در آموزان  دانش تمامیاز 

یاضی و آزمون عملکردی ریاضی معلم ساخته از آنان ی نگرش به ریاضی و اضطراب به رها پرسشنامه

عنوان حجم  هکه نمرات آنان در حد متوسط و پایین بودند بآموز  دانش 04اخذ شد و در این بین 

  گروه در نمونه اعضای بعدة مرحل در. بندی شدند نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل دسته

گروه  نفر در 24و  آزمایش  گروه (نفر 24) روش جیگ ساومحوری با  با رویکرد مشارکت آزمایش

روش آموزش ریاضی با رویکرد  ةمداخل وکنترل به روش سنتی تدریس ریاضی خود را ادامه دادند 

 صورت به( جلسه هفته دو هر) ی گروهی جلسه 12 مدت بهمشارکت محوری با روش جیگ ساو 

گروه آموزان  دانش از جلسات اتمام از پس .شد اجرا آزمایش گروه روی بر ای دقیقه 04 جلسات

ی ها )آزمون ها فرض با رعایت پیش  آزمون اخذ گردید و نتایج گردآوری شده آزمایش و کنترل، پس

 مورد تحلیل قرار گرفت.فرض آزمون تحلیل کواریانس(  عنوان پیش هشیب رگرسیونی و لوین ب

 

 شی پژوهها یافته

کنندگان در مطالعه حاضر  انحراف استاندارد سنی شرکت نتایج مطالعه نشان داد میانگین و

اثربخشی روش تدریس جیگ ساو که هدف مطالعه حاضر مقایسه  ( بود. با توجه به این81/1)21/13

درس ریاضی بود، میانگین و انحراف  و سنتی بر اضطراب ریاضی، نگرش به ریاضی و عملکرد

آزمون در جدول زیر ارایه شده  پس -مرحله پیش استاندارد متغیرهای وابسته مورد مطالعه در دو

 است.
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 متغیرهای مورد مطالعهی توصیفی ها شاخص (:1) جدول

متغیر 

 وابسته
 M  SD  پیش/پس  گروه 

ی
اض
 ری
ب
طرا
اض

 

  آزمایش 

32/00  آزمون پیش   24/8  

13/32  آزمون پس   12/2  

  کنترل 
41/04  آزمون پیش   02/9  

03/39  زمونآ پس   10/2  

 

ی
اض
 ری
 به
ش
گر
ن

 

  آزمایش 
23/23  آزمون پیش   22/1  

14/23  آزمون پس   24/0  

  کنترل 
34/29  آزمون پیش   91/2  

92/24  آزمون پس   11/1  

رد 
لک
عم

 
ی
اض
ری

 

  آزمایش 

21/11  آزمون پیش   22/2  

12/12  آزمون پس   33/3  

  کنترل 
18/14  آزمون پیش   33/0  

22/11  آزمون پس   28/3  

  

 ی آن، از آزمونها فرض قبل از استفاده از آزمون پارامتریك تحلیل کوواریانس جهت رعایت پیش     

اسمیرنف، آزمون باکس و لوین استفاده شد. نتایج بررسی نرمال بودن  -نرمال بودن کولموگروف

 برای متغیرهای مورد مطالعه در سطح اسمیرنف -کولموگروف zنشان داد که آماره  ها داده

(41/4≤Pمعن )دار نیست، یعنی توزیع متغیرها در بین نمونه با توزیع آن در جامعه آماری نرمال ا

ی ها لفهؤاست. همچنین نتایج آزمون باکس نشان داد که سطح معناداری برای هیچ یك از م

واریانس/کوواریانس به درستی  هایدار نبوده است، شرط همگنی ماتریسامتغیرهای وابسته معن

(. همچنین براساس آزمون لوین، سطح P ،21/2=F ،11/211=BOX=241/4رعایت شده است )

دهنده آن است که واریانس  دار نیست و این نشانای متغیرهای وابسته معنها لفهؤ( برای مFآماره)

نتایج برابرند. همچنین  ها با همها متفاوت نیست و واریانسخطای این متغیرها در بین آزمودنی

سطح  نشان دادپیش فرض تحلیل کوواریانس عنوان  بهیکسان بودن شیب خط رگرسیونی  تحلیل

 ،باشد می 1/4) از تر گروه بزرگو  متغیرهای مورد مطالعه آزمون پیشمعناداری سطر اثر متقابل بین 

 شود. بنابراین فرضیه همگنی رگرسیونی پذیرفته می
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 متغیرهای مورد مطالعهو سنتی بر  تدریس جیگ ساوالگوی دو  کوواریانسآزمون تحلیل  نتایج (:2) جدول

 SS  df  MS  F  Sig  Eta  منبع تغییرات

21/192  آزمون اضطراب پیش   1  21/192   21/10   444/4   241/4  

09/238  گروه   1  09/238   82/11   444/4   218/4  

12/229  خطا   12  21/04        

11/28122  کل   19         

88/222  آزمون نگرش پیش   1  88/222   19/11   444/4   211/4  

01/209  گروه   1  01/209   21/10   444/4   244/4  

18/992  خطا   12  14/12        

20/310022  کل   19         

01/011  آزمون عملکرد پیش   1  01/011   30/23   444/4   123/4  

11/239  گروه   1  11/239   22/02   444/4   022/4  

82/322  خطا   12  22/1        

14/12222  کل   19         

   

شود، حاکی از نتیجه  میمشاهده  2نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس که در جدول     

، نگرش به ریاضی و عملکرد جیگ ساو و سنتی بر اضطراب ریاضی تدریسالگوی دار بودن اثر معنا

 تدریسالگوی دهد میزان تفاوت  میدست آمده نشان  نتایج بههمچنین  است.آموزان  دانش ریاضی

 .دار استمعنا ، نگرش به ریاضی و عملکرد ریاضیجیگ ساو و سنتی بر اضطراب ریاضی

 

 یگیر بحث و نتیجه

در تمام مقاطع تحصیلی آموزان  دانشیی است که ها ترین درس درس ریاضی بدون شك یکی از مهم

تدریس  ةبه دالیل گوناگون ازجمله شیوآموزان  دانشدانستن و درک آن احتیاج دارند. بسیاری از  به

ی ناموفق، فشارهای والدین، کم تمرینی و دشواری در یادگیری مفاهیم ریاضی ها آموزگار، تجربه

دهند که گاهی  میشوند و از خود مقاومت نشان  میچنان از این درس دچار ترس و اضطراب 

که امروزه با توجه به تسلط رشته  توانند انجام دهند. درحالی میترین اعمال ریاضی را هم ن هساد

ریاضی بر علوم و تکنولوژی جدید، ضرورت بیشتری برای یادگیری این علم و فهم و درک قوانین آن 

اکید بر سازی در مفاهیم، ت شود. از این رو آنچه آموزگاران نیاز به دانستن آن دارند، ساده میحس 

ی گوناگون است. اضطراب ریاضی موجب ضعف ها و مثال ها مبانی اولیه علم ریاضی و ارائه تمرین

شود. این  آموزان می دانش  مینگری و سردرگ فرآیندهای ذهنی برای انجام عملیات ریاضی، منفی

ش فراوان از ی ریاضی و اضطراب و تشویها گروه با اجتناب از کالس ریاضی، ناتوانی در انجام آزمون

 روند. مییادگیری این درس طفره 
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الگوی دهد میزان تفاوت  مینشان  در مطالعه حاضر نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس    

 (Schmidt, 2007) اشمیتدار است. امعن یادگیری مشارکتی جیگ ساو و سنتی بر اضطراب ریاضی

کرده است  سیربر را یاضیر درس به ضییار شتهر زانموآ نشدا شنگر و ابضطرا که هشیوپژ در

 ستا یافته کاهش کتیرمشا سالـک در داریاـمعن روـط هب یـیاضر ابطرـضنتایج وی نشان داد که ا

 Eysenck,1985; Quoted from) باشد. طبق نظر آیزنك میی این پژوهش ها که منطبق با یافته

Farahani, 2000) ی پردازش نامناسب تکلیف از ها عالیتتأثیرات زیان آور اضطراب بر عملکرد، بر ف

شوند. دانشجویانی که سطح باالی نگرانی را  میجزء شناختی اضطراب( نسبت داده ) قبیل نگرانی

 گیلیستر از متوسط دارند.  نات ضعیف عمل کرده و نمرات پاییندر امتحا معموالً ،کنند میگزارش 

(Gillies, 2004)  فعالیت  کنند، میت مشارکتى با یکدیگر کار صور بهآموزان  دانشوقتى معتقد است

یکدیگر به بحث  دهند و در سطوح باالى مباحثه با یهاى گروهى نشان م بیشترى را از خود در بحث

عقالنى مشارکت طور  بهدهند و  یخوبى گوش م کنند به یپردازند و وقتى دیگران صحبت م یم

توان گفت  میدر تبیین باشد.  مین پژوهش که همسو با نتایج ای آورند یارزشمندترى را بوجود م

ثر است که ؤدارد که یادگیری وقتی م ی جدید و پیشرفته یادگیری مشارکتی عنوان میها نظریه

یادگیرنده نقش اصلی را داشته باشد. معلم باید راهنما و جهت دهنده باشد و تالش نماید تا به طرق 

 های کالس مشارکت دهد. آموزان را هر چه بیشتر در فعالیت مختلف، دانش

میزان تفاوت الگوی یادگیری  دادنشان نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس  همچنین     

 غالمعلی لواسانی نتایج پژوهش. دار استساو و سنتی بر نگرش به ریاضی معنامشارکتی جیگ 

(Gholamali Lavasani, 2011) روش سنتی  نشان داد که روش یادگیری مشارکتی در مقایسه با

افزایش و اضطراب ریاضی و آموزان  دانشداری استفاده از راهبردهای کمك طلبی را در امعنطور  به

در این  ی این پژوهش همخوانی دارد.ها هد که با یافتهد میکاهش  اجتناب از کمك طلبی را در آنها

 کتیرمشا یگیردیا که یافتند ستد نتیجه ینا به دخو تتحقیقا در (Millis, 2010) میلیسراستا 

 ,Holdzdom & Lutz) هولزدوم و لوتز .دشو می یاضیر ابطرـضا کاهش موجب یاضیر سکال در

اند که اجرای مدل کاوشگری تدریس موجب اثربخشی در ارتقای عملکرد  گزارش کرده (1985

اند که در اثر  شده است. آنان همچنین اظهار داشته ها و مهارت ها و رشد نگرشآموزان  دانش

، فرآیند و مهارت تجزیه و ها ی اکتشافی نمرات درسی، نگرشها در برنامهآموزان  دانشمشارکت 

یار محمدی  پژوهش نتایج (.Abdollahi, 2008) ای یافته است تحلیل آنان افزایش قابل مالحظه

اکی از آن است که ح (Yarmohamadi Vasel, Bahrami & Rashid, 2014) رشید و بهرامی ،واصل

ه نگرش ریاضی توجه کرد و ویژ ظور بهبود نگرش ریاضی، باید به نقش عوامل انگیزشی بهمن به

 ینیلماز، جورجینر و اوزون های آموزشی ریاضی را در مسیر ایجاد عالقه به این درس سوق داد. روش

(Yenilmez, Girginer & Uzun, 2007)  بین انگیزش باال، نگرش مثبت و اضطراب پایین با عملکرد
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 است مهم بسیار موضوعی ریاضی، آموزش در هی قوی یافتند. بنابراین احساس و عاطف ضی رابطهریا

، لذت از ریاضی، اعتماد به نفس ریاضی، موفقیت ریاضی هراس و اضطراب قبیل از عواملی تواندمی و

 (Aiken & Lewis, 2007) همچنین ایکن و لویز (.Safavi, 2011) و شکست در ریاضی ایجاد کند

که در راستای تائید  کننده موفقیت تحصیلی در ریاضی است بینی یشریاضی پ نگرش دادند نشان

نقل  کانادا و آمریکا در شورای ملی معلمان ریاضیدر پژوهشی دیگر ی این پژوهش است. ها یافته

 آموزاندانش که است آن ریاضی آموزش روش بهترین که اندکرده تأکید  (Mann, 2009) منن

 پیش و دبستانی کودکان به ریاضی آموزش در شورا این. پردازندب ریاضی مفاهیم ساخت به خودشان

 ,Yilmaz) های یلماز، آلتون و الکون یافته و اندتأکید کرده مؤثر روشعنوان  به بازی بر دبستانی،

2010, Altun & Olkun) های غنی  دهد که آموزش ریاضی با توجه به زندگی واقعی و نمونهنشان می

 . آموزان به ریاضی مؤثر استدانش شده با زندگی بر نگرش

گیری از نظرات  و بهرهآموزان  دانشدست آمده به نظر محقق منطقی بوده و درگیر نمودن  هنتایج ب    

مثبت منجر به نگرش آموزان  دانشو پرسش و پاس  در فرآیند تدریس از آموزان  دانشی ها و دیدگاه

را   میسازی مناسب علنظام آموزشی کشور بسترطلبد  میگردد که  آموزان می دانشبه ریاضی در 

و آشنایی بیشتر معلمان با این روش  جیگ ساو گیری از روش تدریس یادگیری مشارکتی جهت بهره

که  چرا فراهم نمایدآموزان  دانشفعال تدریس در راستای تقویت نگرش مثبت به درس ریاضی در 

 . یادگیری است موقعیت یادگیری و محیط آن از عوامل بسیار مؤثر در

میزان تفاوت الگوی یادگیری مشارکتی جیگ داد  نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس نهایتاً    

در پژوهشی به این  (Winston, 2002) نستوندار است. ویاساو و سنتی بر عملکرد درس ریاضی معن

نسبت به درس ن آموزا دانشی ها مثبتی روی نگرشتأثیر نتیجه رسید که یادگیری مشارکتی، 

ی این پژوهش هم پوشانی ها گذارد که با یافته میریاضی و پیشرفت تحصیلی آنان در این درس 

به مرور مطالعاتی که به اثربخشی  (Kyndt & et al, 2013) کیندت و همکارانهمچنین  دارد.

اختند. نتایج پرد ،یادگیری مشارکتی روی سه بازده پیشرفت، نگرش و ادراک فراگیران انجام شده بود

 جمعه و لخاطبانتایج و  آنها تأثیر مثبت یادگیری مشارکتی بر پیشرفت و نگرش را آشکار کرد

(Alkhateb & Jemaah, 2002) یگیردیا وهگر در زانموآ نشدا دعملکر بین داریمعنا وتتفا نیز 

به روش  نشان داد که آموزش (Shojaee, 2013) شجاعینتایج  .دادند ننشا راسنتی  و کتیرمشا

 . ساو باعث افزایش پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش شده استگ جی

ها به لحاظ شرایط  تفاوت آزمودنی؛ شهر سردشتآموزان  دانشمحدود بودن جامعه آماری به    

از نهم متوسطه اول آموزان  دانشبه  بودن نمونه محدودو اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی 

بخشی الگوی یادگیری مشارکتی جیگ ساو با با عنایت به اثر ضر بود.ی مطالعه حاها محدودیت

پایه نهم آموزان  دانشالگوی یادگیری سنتی بر اضطراب، نگرش و عملکرد درس ریاضی در بین 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DAiken,%2520Lewis%2520R.%26authorID%3D35382397400%26md5%3D087e742b2c2765d5f48681ac3fd8593f&_acct=C000058728&_version=1&_userid=2761157&md5=141d8ea4575231a07138f2f5970f8089
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کارگیری  هدر راستای بآموزان  دانشو  تالش برای ایجاد اعتماد متقابل بین معلمگردد:  میپیشنهاد 

ای از مسائل  انتخاب آزاد دسته؛ ی جیگ ساو و کاهش اضطراب ریاضیمطلوب روش تدریس مشارکت

ی ریاضی برای درگیر شدن فراگیران و هدایت آنان برای انتخاب مسائلی که هم جذاب ها و تکلیف

 دبیراناز  ؛ استفادهصورت گروهی آنها را انجام دهند بهآموزان  دانش، که انگیز باشد و هم چالش

جیگ ساو پیشنهاد تدریس فعال باالخص روش یادگیری مشارکتی  یها مجرب و آشنا به روش

 گردد. می
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