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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 quasiexperimental 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 TeacherMade 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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 دانشیار دانشگاه.2  استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه؛.1
 دکتری تخصیصی دانشگاه ارومیه.3 ارومیه؛
چکیده
 این تحقیق با هدف مقایسه اثربخشی روش تدریس جیگ:هدف
 نگرش به ریاضی و عملکرد،ساو و سنتی بر اضطراب ریاضی
درس ریاضی دانشآموزان نهم متوسطه اول شهرستان سردشت با
 جامعه آماری.استفاده از روش تحقیق شبهآزمایشی انجام گرفت
شامل کلیه دانشآموزان نهم متوسطه اول شهرستان سردشت به
 نفری به روش24  نفر در دو گروه04  نفر بود که282 تعداد
.نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند
 برای گردآوری دادهها از مقیاس اضطراب ریاضی باﻟوگلو و:روش
)2444(  مقیاس نگرش ریاضی فنما – شرمن،)2442( زل هارت
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
 جلسة12 مداخلة تدریس ریاضی با روش جیگ ساو بهمدت
 دقیقهای بر04 گروهی (هر هفته دو جلسه) بهصورت جلسات
 و باSPSS  دادهها بهوسیله نرمافزار.روی گروه آزمایش اجرا شد
استفاده از آزمون آناﻟیزکواریانس یکراهه با رعایت پیشفرضها
.تحلیل شدند
 نتایج نشان داد بین اﻟگوی یادگیری مشارکتی جیگ:یافتهها
 نگرش به ریاضی و عملکرد،ساو و سنتی بر اضطراب ریاضی
درس ریاضی تفاوت معناداری وجود دارد و نتیجهگیری میشود
اﻟگوی یادگیری مشارکتی جیگ ساو بهعنوان یکی از روشهای
 نگرش مثبت به،مؤثر در مدارس جهت کاهش اضطراب ریاضی
ریاضی و افزایش عملکرد درس ریاضی دانشآموزان مورد استفاده
.قرار گیرد
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مقدمه و بیان مسأله
یادگیری ،آموزش و کاربرد گستردة ریاضیات در زندگی روزمره بهعنوان یﻚ اوﻟویت مهم جهانی برای
دانشآموزان و معلمان درآمده است ( )Steadly, Dragoo, Arefe & Luke, 2008بهگونهایکه
شایستگی در ریاضیات بهترین پیشبینیکننده برای موفقیتهای اقتصادی فرد در جامعه محسوب
میشود ( .)Steadly, Dragoo, Arefe & Luke, 2005بای کیول ( )Baykul, 2005ریاضی را بهعنوان
"روابطی علمی بین اعداد ،فضا و اشکال ،و زبانی مرتبط با نمادها ،که همه از آن استفاده میکنند
تعریف میکند ریاضی یﻚ رشته علمی مهم است و ضروری است که در کالسهای درس مدارس
آموزش داده شود و از سوی دیگر نتایج مطاﻟعات از سراسر دنیا نشان میدهد که تمایل دانشآموزان
برای یادگیری ریاضی بسیار پایین است ( .)Tezer & karasel, 2010امروزه برای عملکرد مناسب
دانشآموزان در درس ریاضیات در کنار تواناییهای ذهنی به متغیرهای عاطفی مانند اضطراب و
نگرش دانشآموزان نسبت به درس توجه ویژهای میشود ( .)Sepehrian azar & Babaee, 2014و
روشهای آموزشی فعال ،یادگیری فعال و یادگیرندة فعال جایگاه ویژهای در مباحث تربیتی پیدا
کرده است (.)Preinchard & Vallard, 2010
آنچه در این پژوهش تأثیر آن بر اضطراب ،نگرش و عملکرد درس ریاضی دانشآموزان مورد
بررسی قرار میگیرد ،روش تدریش یادگیری مشارکتی با بهرهگیری از اﻟگوی جیگ ساو میباشد.
روشهای یادگیری گروهی مبتنی بر نﻈریه سازندهگرایی هستند ( .)Kalaian & Kasim, 2014که بر
همکاری فراگیران با همدیگر برای رسیدن به دانستن و فهمیدن تأکید میکنند (.)Santrock, 2011
یادگیری مشارکتی یکی از روشهای تدریس فعال میباشد که به روشهای آموزشی اشاره میکند
که در آن ،معلمان دانشآموزان را در گروههای کوچﻚ سازمان میدهند تا در یادگیری محتوای
تحصیلی با هم کار کنند و یکدیگر را در این امر یاری رسانند ( .)Slavin, 2011روشهای متفاوتی
برای یادگیری مشارکتی تشخیص داده شده است ،که هر کدام از این روشها دارای ویژگیها و
مزیتهای خاص خود میباشند .روش جیگ ساو یﻚ تکنیﻚ آموزشی است که بهمنﻈور توسعه
مهارتهای کار گروهی فراگیران ابداع گردید ( Haghighat, Sabeti, Taheri & haghighizadeh,
 .)2014اﻟگوی جیگ ساو که اﻟیوت آرونسون 1ابداع کرده ،بهعنوان اﻟگوی مشارکتی با کاربردی جدید
معرفی شده است .با این اﻟگو ،دانشآموزان در بخشی از موضوعات درسی که موظف به یادگیری آن
هستند ،مهارت کامل بهدست میآورند و سپس آموختههای خود را به سایر اعضای گروه خود
میآموزند .مزیت اﻟگوی جیگ ساو این است که اگرچه نتایج حاصل از تالش هر دانشآموز با
دانشآموز دیگر متفاوت است وﻟی به همه دانشآموزان با تواناییهای متفاوت بهطور یکسان
مسؤوﻟیت الزم را اعطا میکند .در این روش دانشآموزان به گروههای غیرهمگون تقسیم میشوند و
پس از آن به گروههای موجود در کالس موضوعی برای بررسی داده میشود ،در گروهها موضوع
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مطرح شده به بخشهای تقسیم شده و هر یﻚ از اجزا بین دانشآموزان گروه تقسیم میشود .پس از
گردآوری اطالعات توسط دانشآموزان ،گروههای درگیر ،کمیتههای تخصصی تشکیل داده و پس از
شرکت در این گروهها دانشآموزان به گروههای خود برگشته و به آموزش گروه خود میپردازند
( .)Shekari, 2013حاجی صادقی و سعادتمند ( .)Haji Sadeghi & Sadatmand, 2015در پژوهشی
نشان دادند تدریس با روش مشارکتی در مقایسه با روشهای عادی ،انفرادی و رقابتی تأثیر بیشتری
بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد .سپهریان آذر( .)Sepehrian azar, 2016نشان داد که استفاده
از روش جیگ ساو در کالس درس شیمی بر نیازهای روانشناختی و بهبود عملکرد دانشآموزان در
مقایسه با گروه کنترل مؤثر بوده است.
یکی از متغیرهایی که تأثیر روش تدریش جیگ ساو بر روی آن بررسی میشود ،اضطراب
ریاضی 1است .اساساً اضطراب را نمیتوان در قلمرو آنچه تحت عنوان روان آزردگی مشخص میشود
محدود کرد .یکی از مفاهیم مربوط به اضطراب در حوزه یادگیری اضطراب ریاضی است ،اضطراب
ریاضی بهعنوان یﻚ حاﻟت ناراحتی در زمانی که دانشآموز میخواهد تکاﻟیف ریاضیاتش را انجام
دهد پدید میآید ( .)Mohamed & Tarmizi, 2010متخصصان آموزشی دریافتند که فراگیران در
برخورد با مسائل یادگیری دچار هیجاناتی میشوند که این هیجانات مخصوصاً اگر زیاد باشد بر
عملکرد تحصیلی فرد اثر میگذارد .هر چند این گونه هیجانات که به اضطراب معروف شدهاند در
حوزههای متفاوتی قابل باز شناسایی است ،وﻟی به ﻟحاظ اینکه ریاضیات از دشواری بیشتری نسبت
به سایر دروس برخوردار است ،اضطراب ریاضی نیز از جایگاه ویژهای برای بحث و مطاﻟعه برخوردار
میباشد ( .)Sepehrian azar & Mahmudi, 2014مطاﻟعات نشان داده اسـت کـه برخـی از
اسـتراتژیهای آموزشی ،اضطراب بیشتری در دانشآموزان ایجاد میکند .برای نمونه ،هویلس
( .)Hoyles,1981; Quoted from Curtis, 2006بیان میکند دانشآموزانی که تجربیات ناخوشایندی
از ریاضیات داشتند ،اضطراب ریاضی باالتری از خود نشان دادند ،آنها منشأ این اضطراب را ناشی از
معلمان خود ،عدم درک درست مفاهیم ریاضی و ضعف در انجام تکاﻟیف ریاضی میدانستند .از طرف
دیگر نتایج تحقیقاتی مثل اﻟسوپ ( .)Alssup, 2005نشان میدهد که کاهش اضطراب بهطور
مستقیم به سبﻚ تدریس معلم مربوط است .ایرو اسمیت ،مروه ،هارجو و اپلر ( Ironsmith , Marva ,
 )Harju & Eppler, 2003تأکید کردند که معلمان باید بهوسیله فراهم اوردن فرصتهایی برای
موفقیت دانشآموزان ،به آنان کمﻚ کنند تا نگرش مثبتی داشته باشند .اشمیت ()Schmidt, 2007
در پژوهشی که اضطراب و نگرش دانشآموزان رشته ریاضی به درس ریاضی را بررسی کرده است
نتایج وی نشان داد که اضطراب ریاضی بهطور معناداری در کالسهای مشارکتی کاهش یافته است.

1. Math Anxiety
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دیگر متغیر وابسته مورد مطاﻟعه ،نگرش به ریاضی 1است .نگرش عبارت است از واکنش عصبی،
مثبت یا منفی ،نسبت به یﻚ معنی انتزاعی یا شیئی ملموس .به عبارتی دیگر مفهوم نگرش با مفهوم
احساس خوب یا بد نسبت به یﻚ شخص یا یﻚ چیز همراه است .بنابراین مفهوم نگرش با یﻚ صفت
مثبت یا منفی همراه میباشد ( .)Karimi, 2010بین سالهای  1924-1994توجه روانشناسان
تربیتی از جمله فنما ( .)Fennema, 1974به نقش متغیرهای انگیزشی – عاطفی چون نگرش بر
عملکرد تحصیلی افراد بهویژه در حیطه ریاضیات و علوم پایه جلب شد .نگرش به ریاضی عبارت
است از مجموعه باورها ،احساسات و رفتار نسبت به ریاضی که در سه حوزه اعتماد به خود ،اهمیت و
باور جنسیتی ریاضی ارزیابی میشود (.)Ghanbarzadeh, 2001
در همین راستا فیلیپس ( )Philips,1999; Quoted from Rossnan, 2006بیان میکند سه عامل در
کالس رایج درس ریاضی منجر به نگرش منفی به ریاضی و ایجاد اضطراب در دانشآموزان گردیده و
در نتیجه کارآمدی روشهای حاضر را مورد تردید قرار داده است؛ از جمله این عوامل مرتبط با روش
تدریس ،قدرت تحمیل شده معلم ،مواجهه به شکل عمومی و محدودیت در زمان است .همین
عوامل ،علل باال بودن میزان افت تحصیلی دانشآموزان ایرانی در همه پایههای تحصیلی در درس
ریاضی نیز محسوب میشوند ( .)Pahlevan Sadegh, Frad & Naderi, 2005شاهد این مدعا نیز
3
2
نتایج مطاﻟعات تیمز و تیمز -ار و قرار گرفتن کشور ایران در رتبة آخر جدول میباشد ( Institute
 .)of Education Studies, 2008در حاﻟیکه دیدگاهای جدید در آموزش درس ریاضی ،بیشتر بر
ساختارها ،ارتباطات ،اکتشافات ،مهارتهای حل مسأﻟه ،تفکر ،روابط بین فردی و روحیه همکاری
تاکید کرده ،در پی ایجادنگرش مثبت به ریاضیات ،افزایش توانایی حل مسأﻟه و ارتقاء عملکرد
تحصیلی در این درس میباشد ( Broumz, Cambobach, James & Petty, 2002; translated
 .)Karamati, 2003یافتههای یلماز ،آﻟتون و اﻟکون ( )Yilmaz, Altun & Olkun, 2010نشان میدهد
که آموزش ریاضی با توجه به زندگی واقعی و نمونههای غنی شده با زندگی بر نگرش دانشآموزان به
ریاضی مؤثر است .مطابق با این دیدگاههای برگرفته از رویکرد سازندهگرایی ،دانش ریاضی ،بازنمایی
تصویری از جهان بیرونی نیست ،بلکه نقشهای است مشتمل بر راههای مختلف «عمل نمودن و فکر
کردن» ( .)Hall, 1994محیط چنین کالسی ،فرصتهای جستجو و کشف فرایندهای سازندهگرایی را
برای دانشآموزان فراهم میکند .دانشآموزان در این محیط با دست ورزی ،بحث و کار گروهی
مواجه می شوند .در چنین محیطی است که معلمان به حضور دیگران و چگونگی تعامل دانشآموزان
با یکدیگر توجه میکنند (.)Curtis, 2006

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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در ارتباط با ضرورت مطاﻟعه حاضر باید گفت علیرغم اینکه تحقیقات زیادی در کشورهای دیگر
در مورد اﻟگوی مشارکتی جیگ ساو در دورهها و رشتهها و مقاطع تحصیلی مختلف صورت گرفته و
تأثیرات مثبت این رویکرد بررسی شده ،متأسفانه در کشور ما بهویژه تأثیر آن بر روی متغیرهای
روانشناختی مورد غفلت واقع شده است .سؤاالت متعددی در این راستا وجود دارد که نیاز به بررسی
و انجام تحقیقات متعددی را می طلبد که پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که
آیا اﻟگوی یادگیری مشارکتی جیگ ساو بر کاهش اضطراب ریاضی ،بهبود نگرش و عملکرد درس
ریاضی در دانشآموزان تأثیر دارد یا خیر؟
روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر کاربردی و نیمهتجربی است و از طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل
استفاده شده است .تدریس به روش جیگ ساو و سنتی بهعنوان متغیرهای مستقل و اضطراب
ریاضی ،نگرش و عملکرد درس ریاضی بهعنوان متغیرهای وابسته مورد مطاﻟعه قرار گرفته است.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان پایه نهم شاغل به تحصیل در مدارس
شهرستان سردشت بودند که در سال تحصیلی  1390-1391طبق آمار گزارش شده آموزش و
پرورش سردشت تعداد  281نفر میباشند .با توجه به نیمهتجربی بودن و از آنجا که جامعة آماری
بسیار وسیع و گسترده بود و کلیة دانشآموزان پایه نهم مدارس شهرستان سردشت را در بر
میگرفت و انتخاب نمونه به روشهای دیگر نمونهگیری مستلزم وقت ،نیروی انسانی و هزینه زیاد
بود ،از نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای استفاده شد .برای دسترسی به نمونه موردنﻈر
ابتدا یﻚ مدرسه از شهر سردشت و سپس دو کالس بهصورت تصادفی انتخاب شدند و نمونه پژوهش
 04دانشآموز ( 24نفر در گروه آزمایش و  24نفر در گروه کنترل) بودند ،که به روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .با توجه به اینکه روش تحقیق در پژوهش حاضر
آزمایشی بود و در این روش زیرگروهها حداقل باید  11نفر باشند ( ،)Delavar, 2005اما بهخاطر
افزایش اعتبار بیرونی تحقیق 24 ،نفر برای هر زیرگروه انتخاب شد.
در این تحقیق برای گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید ،که در ذیل توضیحات هر
یﻚ از پرسشنامهها آمده است:
الف) مقیاس اضطراب ریاضی :مقیاس تجدید نﻈرشده اضطراب ریاضی توسط ریچاردسون و ساین
( )Richardson & Suinnدر سال 1922با  21سؤال تدوین گردید که در سال  2442توسط باﻟوگلو
و زل هارت ( )BaloGlu & Zelhart, 2007با استفاده از تحلیل عاملی آن را از  21گویه به 24گویه
کاهش دادند که در قاﻟب طیف ﻟیکرت پنج گزینهای بهصورت هرگز ،کمی ،تا حدودی ،زیاد و خیلی
زیاد با نحوه ی امتیازدهی از یﻚ تا پنج طراحی شده است ( .)Plake & Parker, 1982این

  80اثربخشی روش تدریس جیگ ساو و سنتی...

پرسشنامه توسط توسط رجبی و حریرزاده ( )Rajabi & Harirzadeh, 2015به فارسی برگردانده
شده است .پالک و پارکر ( )Plake & Parker, 1982بهمنﻈور هنجاریابی مقیاس تجدیدنﻈر شده
اضطراب ریاضی ،آن را بر روی  124نفر از دانشجویان ریاضی اجرا کردند که ضریب اﻟفای مقیاس
اضطراب یادگیری ( )4/94و برای زیر مقیاس اضطراب سنجش ( )4/89و برای کل مقیاس نیز
ضریب اﻟفای ( )4/92بهدست آمد ،همچنین رجبی و حریزاده ()Rajabi & Harirzadeh, 2015
مقدار  4/89را با استفاده از آﻟفای کرونباخ برای این پرسشنامه گزارش کردهاند که نشانگر پایایی
مناسب این ابزار میباشد.
ب) مقیاس نگرش به ریاضی :برای سنجش نگرش ریاضی از مقیاس نگرش ریاضـی فنمـا – شـرمن
فرم تجدیدنﻈر شده ( )2444استفاده میشود این پرسشنامه اوﻟین بار در سال ( )1982توسط فنمـا
و شرمن تهیه شده و چند بار مورد تجدیدنﻈر قرار گرفت .در این پژوهش جدیدترین نسـخه تجدیـد
نﻈر شده آن ( )2444مورد استفاده قرار میگیـرد .پرسشـنامه مشـتمل بـر  18سـؤال و سـه مؤﻟفـه
اطمینان به تواناییهای خود در انجام مسائل ریاضی با سؤاالت  1اﻟـی  ،2سـودمندی دریافـت شـدة
ریاضی با سـؤاالت  2-12و ادراک از نگـرش معلـم بـا سـؤاالت  18اﻟـی 13مـیباشـد .درجـهبنـدی
پرسشنامه در مقیاس ﻟیکرت  1درجهای است از "کامالً موافقم" تا " کامالً مخاﻟفم" امتیـاز  1اﻟـی 1
تعلق میگیرد بهطوریکه مجموع ارزشهای بهدست آمده در هر مقیـاس بـهعنـوان نگـرش فـرد در
مورد ریاضیات در نﻈر گرفته شد که بدینترتیب نمرههای پاسـ گویـان پـس از هـم جهـت کـردن
گویهها از طریق کدگذاری مجدد ،بین محدودههای ممکنِ  18و  94قرار گرفت .نمره باالی هر پاس
گو ،نشاندهندة نگرش مثبت به ریاضی و نمرة پایین نشاندهندة نگرش منفـی او بـه ریاضـی اسـت
( .)Kabiri, 2009روایی و پایایی مقیاسهای نگرش ریاضی فنما شرمن در پژوهشهای متعدد داخلی
و خارجی بررسی شده است .تحقیقاتی ،روایی سازه ( Broadbooks, Elmore, Pedersen & Bleyer,
 )1981و روایــی عــاملی ( )O’Neal, Erneat, McLean & Templeton, 1988خــدادادنژاد
( )KhodadadnezHad, 2009و رضویه ،سـیف ،و طـاهری ( )Razaviee, Seif & Taheri, 2005ایـن
مقیاسها را تأیید کردند(.)Quoted from Kabiri, 2009
ج) آزمون معلم ساخته عملکرد تحصیلی (درس ریاضی) :برای سنجش ایـن متغیـر از یـﻚ آزمـون
معلم ساخته استفاده شد .که در این راستا از نﻈرات سرگروههای درس ریاضـی و دو نفـر از معلمـان
ریاضی جهت تأیید روایی آزمون استفاده شد که نمره آزمون از  24میباشد ،بهطوریکـه نمـره تـرم
اول دانشآموزان ،بهعنوان پیشآزمون در نﻈر گرفته شد.
پایایی محاسبه شده در این تحقیق نیز برای پرسشنامه اضطراب ریاضی از طریق آﻟفای کرونباخ
 ،4/220برای نگرش ریاضی از طریق آﻟفای کرونباخ  4/282و برای آزمون معلم ساخته عملکرد
تحصیلی از طریق همبستگی  4/229بهدست آمده است که این مقدار در سطح قابلقبوﻟی میباشد.
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بعد از اخذ مجوزهای الزم از دانشگاه و آموزش و پرورش شهرستان سردشت ،در جلسة مقدّماتی
از تمامی دانشآموزان در  2کالس که بهصورت گروهی به شیوه سنتی آموزش دیدهاند ابتدا
پرسشنامههای نگرش به ریاضی و اضطراب به ریاضی و آزمون عملکردی ریاضی معلم ساخته از آنان
اخذ شد و در این بین  04دانشآموز که نمرات آنان در حد متوسط و پایین بودند بهعنوان حجم
نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل دستهبندی شدند .در مرحلة بعد اعضای نمونه در گروه
آزمایش با رویکرد مشارکتمحوری با روش جیگ ساو ( 24نفر) گروه آزمایش و  24نفر در گروه
کنترل به روش سنتی تدریس ریاضی خود را ادامه دادند و مداخلة روش آموزش ریاضی با رویکرد
مشارکت محوری با روش جیگ ساو بهمدت  12جلسهی گروهی (هر هفته دو جلسه) بهصورت
جلسات  04دقیقهای بر روی گروه آزمایش اجرا شد .پس از اتمام جلسات از دانشآموزان گروه
آزمایش و کنترل ،پسآزمون اخذ گردید و نتایج گردآوری شده با رعایت پیشفرضها (آزمونهای
شیب رگرسیونی و ﻟوین بهعنوان پیشفرض آزمون تحلیل کواریانس) مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
نتایج مطاﻟعه نشان داد میانگین و انحراف استاندارد سنی شرکتکنندگان در مطاﻟعه حاضر
 )1/81(13/21بود .با توجه به اینکه هدف مطاﻟعه حاضر مقایسه اثربخشی روش تدریس جیگ ساو
و سنتی بر اضطراب ریاضی ،نگرش به ریاضی و عملکرد درس ریاضی بود ،میانگین و انحراف
استاندارد متغیرهای وابسته مورد مطاﻟعه در دو مرحله پیش -پسآزمون در جدول زیر ارایه شده
است.
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جدول ( :)1شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
متغیر
وابسته

گروه

اضطراب ریاضی

آزمایش
کنترل

نگرش به ریاضی

آزمایش

کنترل

عملکرد ریاضی

آزمایش

کنترل

پیش/پس

M

SD

پیشآزمون

00/32

8/24

پسآزمون
پیشآزمون

32/13

2/12

04/41

9/02

پسآزمون

39/03

2/10

پیشآزمون

23/23

1/22

پسآزمون

23/14

0/24

پیشآزمون

29/34

2/91

پسآزمون

24/92

1/11

پیشآزمون

11/21

2/22

پسآزمون

12/12

3/33

پیشآزمون

14/18

0/33

پسآزمون

11/22

3/28

قبل از استفاده از آزمون پارامتریﻚ تحلیل کوواریانس جهت رعایت پیشفرضهای آن ،از آزمون
نرمال بودن کوﻟموگروف -اسمیرنف ،آزمون باکس و ﻟوین استفاده شد .نتایج بررسی نرمال بودن
دادهها نشان داد که آماره  zکوﻟموگروف -اسمیرنف برای متغیرهای مورد مطاﻟعه در سطح
( )P≤4/41معنا دار نیست ،یعنی توزیع متغیرها در بین نمونه با توزیع آن در جامعه آماری نرمال
است .همچنین نتایج آزمون باکس نشان داد که سطح معناداری برای هیچ یﻚ از مؤﻟفههای
متغیرهای وابسته معنادار نبوده است ،شرط همگنی ماتریسهای واریانس/کوواریانس به درستی
رعایت شده است ( .)BOX=211/11 ،F=2/21 ،P=4/241همچنین براساس آزمون ﻟوین ،سطح
آماره( )Fبرای مؤﻟفههای متغیرهای وابسته معنادار نیست و این نشاندهنده آن است که واریانس
خطای این متغیرها در بین آزمودنیها متفاوت نیست و واریانسها با هم برابرند .همچنین نتایج
تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی بهعنوان پیش فرض تحلیل کوواریانس نشان داد سطح
معناداری سطر اثر متقابل بین پیشآزمون متغیرهای مورد مطاﻟعه و گروه بزرگتر از ( 4/1میباشد،
بنابراین فرضیه همگنی رگرسیونی پذیرفته میشود.
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جدول ( :)2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس دو الگوی تدریس جیگ ساو و سنتی بر متغیرهای مورد مطالعه
منبع تغییرات

SS

df

MS

F

Sig

Eta

پیشآزمون اضطراب
گروه
خطا
کل
پیشآزمون نگرش
گروه
خطا
کل
پیشآزمون عملکرد
گروه
خطا
کل

192/21
238/09
229/12
28122/11
222/88
209/01
992/18
310022/20
011/01
239/11
322/82
12222/14

1
1
12
19
1
1
12
19
1
1
12
19

192/21
238/09
04/21

10/21
11/82

4/444
4/444

4/241
4/218

222/88
209/01
12/14

11/19
10/21

4/444
4/444

4/211
4/244

011/01
239/11
1/22

23/30
02/22

4/444
4/444

4/123
4/022

نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس که در جدول  2مشاهده میشود ،حاکی از نتیجه
معنادار بودن اثر اﻟگوی تدریس جیگ ساو و سنتی بر اضطراب ریاضی ،نگرش به ریاضی و عملکرد
ریاضی دانشآموزان است .همچنین نتایج بهدست آمده نشان میدهد میزان تفاوت اﻟگوی تدریس
جیگ ساو و سنتی بر اضطراب ریاضی ،نگرش به ریاضی و عملکرد ریاضی معنادار است.
بحث و نتیجهگیری
درس ریاضی بدون شﻚ یکی از مهمترین درسهایی است که دانشآموزان در تمام مقاطع تحصیلی
به دانستن و درک آن احتیاج دارند .بسیاری از دانشآموزان به دالیل گوناگون ازجمله شیوة تدریس
آموزگار ،تجربهها ی ناموفق ،فشارهای واﻟدین ،کم تمرینی و دشواری در یادگیری مفاهیم ریاضی
چنان از این درس دچار ترس و اضطراب میشوند و از خود مقاومت نشان میدهند که گاهی
سادهترین اعمال ریاضی را هم نمیتوانند انجام دهند .درحاﻟیکه امروزه با توجه به تسلط رشته
ریاضی بر علوم و تکنوﻟوژی جدید ،ضرورت بیشتری برای یادگیری این علم و فهم و درک قوانین آن
حس می شود .از این رو آنچه آموزگاران نیاز به دانستن آن دارند ،سادهسازی در مفاهیم ،تاکید بر
مبانی اوﻟیه علم ریاضی و ارائه تمرینها و مثالهای گوناگون است .اضطراب ریاضی موجب ضعف
فرآیندهای ذهنی برای انجام عملیات ریاضی ،منفینگری و سردرگمی دانشآموزان میشود .این
گروه با اجتناب از کالس ریاضی ،ناتوانی در انجام آزمونهای ریاضی و اضطراب و تشویش فراوان از
یادگیری این درس طفره میروند.
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نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس در مطاﻟعه حاضر نشان میدهد میزان تفاوت اﻟگوی
یادگیری مشارکتی جیگ ساو و سنتی بر اضطراب ریاضی معنادار است .اشمیت ()Schmidt, 2007
در پژوهشی که اضطراب و نگرش دانشآموزان رشته ریاضی به درس ریاضی را بررسی کرده است
نتایج وی نشان داد که اضـطراب ریاضـی بهطـور معنـاداری در کـالس مشارکتی کاهش یافته است
که منطبق با یافتههای این پژوهش میباشد .طبق نﻈر آیزنﻚ ( Eysenck,1985; Quoted from
 )Farahani, 2000تأثیرات زیان آور اضطراب بر عملکرد ،بر فعاﻟیتهای پردازش نامناسب تکلیف از
قبیل نگرانی (جزء شناختی اضطراب) نسبت داده میشوند .دانشجویانی که سطح باالی نگرانی را
گزارش میکنند ،معموالً در امتحانات ضعیف عمل کرده و نمرات پایینتر از متوسط دارند .گیلیس
( )Gillies, 2004معتقد است وقتى دانشآموزان بهصورت مشارکتى با یکدیگر کار میکنند ،فعاﻟیت
بیشترى را از خود در بحثهاى گروهى نشان میدهند و در سطوح باالى مباحثه با یکدیگر به بحث
میپردازند و وقتى دیگران صحبت میکنند به خوبى گوش میدهند و بهطور عقالنى مشارکت
ارزشمندترى را بوجود میآورند که همسو با نتایج این پژوهش میباشد .در تبیین میتوان گفت
نﻈریههای جدید و پیشرفته یادگیری مشارکتی عنوان میدارد که یادگیری وقتی مؤثر است که
یادگیرنده نقش اصلی را داشته باشد .معلم باید راهنما و جهت دهنده باشد و تالش نماید تا به طرق
مختلف ،دانشآموزان را هر چه بیشتر در فعاﻟیتهای کالس مشارکت دهد.
همچنین نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس نشان داد میزان تفاوت اﻟگوی یادگیری
مشارکتی جیگ ساو و سنتی بر نگرش به ریاضی معنادار است .نتایج پژوهش غالمعلی ﻟواسانی
( )Gholamali Lavasani, 2011نشان داد که روش یادگیری مشارکتی در مقایسه با روش سنتی
بهطور معناداری استفاده از راهبردهای کمﻚ طلبی را در دانشآموزان افزایش و اضطراب ریاضی و
اجتناب از کمﻚ طلبی را در آنها کاهش میدهد که با یافتههای این پژوهش همخوانی دارد .در این
راستا میلیس ( )Millis, 2010در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافتند که یادگیری مشارکتی
در کالس ریاضی موجب کاهش اضـطراب ریاضی میشود .هوﻟزدوم و ﻟوتز ( Holdzdom & Lutz,
 )1985گزارش کرده اند که اجرای مدل کاوشگری تدریس موجب اثربخشی در ارتقای عملکرد
دانشآموزان و رشد نگرشها و مهارتها شده است .آنان همچنین اظهار داشتهاند که در اثر
مشارکت دانشآموزان در برنامههای اکتشافی نمرات درسی ،نگرشها ،فرآیند و مهارت تجزیه و
تحلیل آنان افزایش قابل مالحﻈهای یافته است ( .)Abdollahi, 2008نتایج پژوهش یار محمدی
واصل ،بهرامی و رشید ( )Yarmohamadi Vasel, Bahrami & Rashid, 2014حاکی از آن است که
بهمنﻈور بهبود نگرش ریاضی ،باید به نقش عوامل انگیزشی بهویژه نگرش ریاضی توجه کرد و
روشهای آموزشی ریاضی را در مسیر ایجاد عالقه به این درس سوق داد .ینیلماز ،جورجینر و اوزون
( )Yenilmez, Girginer & Uzun, 2007بین انگیزش باال ،نگرش مثبت و اضطراب پایین با عملکرد
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ریاضی رابطهی قوی یافتند .بنابراین احساس و عاطفه در آموزش ریاضی ،موضوعی بسیار مهم است
و میتواند عواملی از قبیل اضطراب و هراس ریاضی ،ﻟذت از ریاضی ،اعتماد به نفس ریاضی ،موفقیت
و شکست در ریاضی ایجاد کند ( .)Safavi, 2011همچنین ایکن و ﻟویز () & Lewis, 2007Aiken
نشان دادند نگرش ریاضی پیشبینیکننده موفقیت تحصیلی در ریاضی است که در راستای تائید
یافتههای این پژوهش است .در پژوهشی دیگر شورای ملی معلمان ریاضی در آمریکا و کانادا نقل
منن ( )Mann, 2009تأکید کردهاند که بهترین روش آموزش ریاضی آن است که دانشآموزان
خودشان به ساخت مفاهیم ریاضی بپردازند .این شورا در آموزش ریاضی به کودکان دبستانی و پیش
دبستانی ،بر بازی بهعنوان روش مؤثر تأکید کردهاند و یافتههای یلماز ،آﻟتون و اﻟکون ( Yilmaz,
 )Altun & Olkun, 2010نشان میدهد که آموزش ریاضی با توجه به زندگی واقعی و نمونههای غنی
شده با زندگی بر نگرش دانشآموزان به ریاضی مؤثر است.
نتایج بهدست آمده به نﻈر محقق منطقی بوده و درگیر نمودن دانشآموزان و بهرهگیری از نﻈرات
و دیدگاههای دانشآموزان و پرسش و پاس در فرآیند تدریس از دانشآموزان منجر به نگرش مثبت
به ریاضی در دانشآموزان میگردد که میطلبد نﻈام آموزشی کشور بسترسازی مناسب علمی را
جهت بهرهگیری از روش تدریس یادگیری مشارکتی جیگ ساو و آشنایی بیشتر معلمان با این روش
فعال تدریس در راستای تقویت نگرش مثبت به درس ریاضی در دانشآموزان فراهم نماید چرا که
موقعیت یادگیری و محیط آن از عوامل بسیار مؤثر در یادگیری است.
نهایتاً نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس داد میزان تفاوت اﻟگوی یادگیری مشارکتی جیگ
ساو و سنتی بر عملکرد درس ریاضی معنادار است .وینستون ( )Winston, 2002در پژوهشی به این
نتیجه رسید که یادگیری مشارکتی ،تأثیر مثبتی روی نگرشهای دانشآموزان نسبت به درس
ریاضی و پیشرفت تحصیلی آنان در این درس میگذارد که با یافتههای این پژوهش هم پوشانی
دارد .همچنین کیندت و همکاران ( )Kyndt & et al, 2013به مرور مطاﻟعاتی که به اثربخشی
یادگیری مشارکتی روی سه بازده پیشرفت ،نگرش و ادراک فراگیران انجام شده بود ،پرداختند .نتایج
آنها تأثیر مثبت یادگیری مشارکتی بر پیشرفت و نگرش را آشکار کرد و نتایج اﻟخاطب و جمعه
( )Alkhateb & Jemaah, 2002نیز تفاوت معناداری بین عملکرد دانش آموزان در گروه یادگیری
مشارکتی و سنتی را نشان دادند .نتایج شجاعی ( )Shojaee, 2013نشان داد که آموزش به روش
جیگ ساو باعث افزایش پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش شده است.
محدود بودن جامعه آماری به دانشآموزان شهر سردشت؛ تفاوت آزمودنیها به ﻟحاظ شرایط
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و خانوادگی و محدود بودن نمونه به دانشآموزان نهم متوسطه اول از
محدودیتهای مطاﻟعه حاضر بود .با عنایت به اثربخشی اﻟگوی یادگیری مشارکتی جیگ ساو با
اﻟگوی یادگیری سنتی بر اضطراب ،نگرش و عملکرد درس ریاضی در بین دانشآموزان پایه نهم
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پیشنهاد میگردد :تالش برای ایجاد اعتماد متقابل بین معلم و دانشآموزان در راستای بهکارگیری
مطلوب روش تدریس مشارکتی جیگ ساو و کاهش اضطراب ریاضی؛ انتخاب آزاد دستهای از مسائل
و تکلیفها ی ریاضی برای درگیر شدن فراگیران و هدایت آنان برای انتخاب مسائلی که هم جذاب
باشد و هم چاﻟشانگیز ،که دانشآموزان بهصورت گروهی آنها را انجام دهند؛ استفاده از دبیران
مجرب و آشنا به روشهای تدریس فعال باالخص روش یادگیری مشارکتی جیگ ساو پیشنهاد
میگردد.
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