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بر خودکارآمدي ریاضي و اضطراب ریاضي در درس  اثربخشي روش تدریس جیگ ساو

 ان علوم انساني دوره دوم متوسطهآموز دانشي در بین زسا مدلآمار و 

 2سلطان احمدي جواد عبدلي و 6رقیه تقي زاده

 

 چكیده
بررسي اثربخشي روش تدریس جیگ ساو برر خودکارآمردي ریاضري و اضرطراب ریاضري در       هدف تحقیق حاضر،

آزمایشري برا    نرو   ازروش تحقیرق   .شرد با يمان علوم انساني دوره دوم متوسطه آموز دانشي در بین ساز مدلدرس آمار و 

دختر شاخه علوم انساني مقطع  انآموز دانششامل کلیه  شاهد، و جامعه آماري نیز گروه با همراه آزمون پس و آزمون پیش

، اي مرحلره  چنرد  اي خوشره ي گیرر  نمونهروش . به منظور اجراي پژوهش، ابتدا به باشد يمدوم متوسطه در شهرستان ارومیه 

نفري انتخاب، و به صورت تصادفي اعضراي آن بره دو گرروه آزمرایش و گرواه گمرارده شردند برا انجرام           91یک کالس 

براي هر دو گروه، تدریس مباحثي از کتاب آمار و مدل سازي براي گروه کنترل به صورت سنتي توسط معلم  آزمون پیش

 عنروان  بره ه آموزش، مجددا دو ابزار ذیل مربوطه، و براي گروه آزمایش توسط محقق صورت گرفت. بعد از اتمام ده جلس

 قنبررزاده  ياضر یر يآمرد خودکار اسیر مقمتغیرهرا، از   گیرري  انردازه برراي   ، روي افراد گروه نمونره اجررا شرد.    آزمون پس

 لیررتحل آمرراري هررايروش ازهررا  داده لیررتحل جهررتمقیرراس اضررطراب ریاضرري پلیررک و پرراکر اسررتفاده شررد. و  يعلمرردار

روش تردریس یرادگیري   نترای  نشران داد کره     .دیر گرد اسرتفاده ( مرانكوا ) ريیر متغ چنرد  و( اآنكو)يعامل تک انسیکووار
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 همقدم

 کره  آن با و افتهی بسط و نیتكو ریاخ قرن در آن يها روش و هاوهیش که است دیجد يعلم آمار

 میمفراه  و قلمررو  کره  يطرور  بره . اسرت  افتهی توسعه بسرعت گذرد،ينم آن شیدایپ از يادیز مدت

 اسرت  افتهی رواج علوم ریسا در زین آن يریکارگ به و رفته فراتر ياضیر علوم از آن از استفاده مورد

 در کره  اسرت  یيهرا روش و میمفاه شامل علمي، موضو  کی عنوان به آمار(. 6937 ،يمؤمن و آذر)

 انجرام  مشراهده،  ش،یآزمرا  نرد یفرا کیر  لهیوسر  بره  هاداده آوري جمع مستلزم که یيهاپژوهش تمام

 اسرت  كارآش. دارند اریبس تیاهم هستند، ها داده نیا لیتحل و هیتجز لهیوس به يریگجهینت و استنباط،

 .رود مي کار به يعلم قاتیتحق تمام و قلمرو در يعیوس طور به آمار که

ان و آمروز  دانرش هراي پژوهشري، تعرداد زیرادي از     علیرغم کاربرد زیاد آمار در بسیاري از زمینه

چنرین بسریاري از    نگرنرد. هرم   یرک درس سرخت و خسرته کننرده مري      عنروان  بره دانشجویان به آمار 

(. 6937)رکابدار و سلیماني،  ک مانع در تكمیل دوره تحصیلي خود مي داننددانشجویان، آمار را ی

از طرفي دیگر قوي بودن در علوم ریاضي براي موفقیت در درس آمار ضروري است زیرا مبراحثي  

اي  شراخه  عنوان بهبا ریاضیات ارتباطي تنگاتنگ دارد. در واقع آمار  شود ميکه در علوم آمار مطرح 

(. 6931علوم کاربردي جایگاه ویژه خود را دارد )بخشعلي زاده، پاشرا و رسرتگار،   از ریاضیات، در 

امري مسرلم در راسرتاي موفقیرت شرغلي و مردیریت فرردي مروثر در          عنوان بهفهم ریاضیات معموالً 

گررردد، از ایررن رو در مقرراطع ابترردایي، راهنمررایي و آمرروزش عررالي از  زنرردگي روزمررره تصررور مرري

(. ولري برا توجره بره اهمیرت      2161، 6)بلوگلو و کوکاک شود يمسي حیاتي یاد ریاضیات به مثابه در

شود که برخي از فراگیران عالقه اي به فراگیري آن ندارند، لذا عوامرل فرردي   علم آمار مشاهده مي

 در فراگیري درس آمار دخالت دارند. 

 قررار  و تربیت متعلی نظران صاحب از بسیاري توجه مورد امروزه که فعالي يها روش جمله از

                                                                                                                            
1 . Baloglu & Kocack 
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یرادگیري   اسرت.  6مشرارکتي  یرادگیري  شرود گرفته و رهیافت جدیدي نیز در تدریس محسوب مي

هراي  مشارکتي مبتني بر یک محریط یرادگیري پویرا و فعرال اسرت کره در آن همكراري در فعالیرت        

 دهشود و فراگیر در این روش بره یادگیرنر  ان ميآموز دانشآمیز یادگیري منجر به یادگیري موفقیت

 9 (.  زوچران لرین  2161، 2شرود )مونرافو  خرال  تبردیل مري    یادگیرنرده  و اجتمراعي  یادگیرنرده  فعال،

( معتقد است یادگیري مشارکتي، تروی  کار گروهي اسرت کره در آن، سراختمان دانرش از     2162)

 فرردي،  پرذیري  مسروولیت  مثبرت،  متقابرل  وابسرتگي . شود ميطریق بحث میان اعضاي گروه کسب 

مشارکتي  یادگیري در اساسي عنصر پن  ي فردي و گروهيها مهارتچهره، ارتقاي  به چهره تعامل

  (.2162، 2؛  قودیر و کیسي2162 ،4کیسي و هستند)دایسون

ي اخیرر بره سروي خرود جلرب      ها سالیكي از اشكال یادگیري مشارکتي که توجه بسیاري را در 

، روش باشرد  مري ( 6373 - 2112)1ونسي اجتماعي آرنسر شنا رواني ها لیتحلکرده است و مبتني بر 

است کره خرود را از بسریاري از     3است. جیگ ساو، نوعي راهبرد یا استراتژي همكاري 7جیگ ساو

(. 3،2117)نقل از هانزه و برگر دارد ميباشد دور نگه  ها گروهمشكالتي که  ممكن است گریبانگیر 

نتي از میران برداشرته شرده و    هراي تردریس سر   در این راهبرد یادگیري مشرارکتي، دیوارهراي روش  

گیررد و در عرین حرال رقابرت در     ان با همدیگر در الویرت قررار مري   آموز دانشهمكاري و همیاري 

در (. 2167، 61)کراراکو   گیررد رود و رفاقت و هم افزایي جراي آن را مري  کالس درس از بین مي

شوند. سرسس از  مي ان براي مطالعه یک فصل از یک کتاب درسي گروه بنديآموز دانشاین الگو، 
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کند و مسوول آموزش آن قسمت به آن هر کدام از اعضاي گروه قسمتي از یک فصل را مطالعه مي

هاي خود را به سرایر اعضراي گرروه    شود. یعني موظف هستند یادگیريسایر اعضاي گروه خود مي

یرادگیري   ان برراي آمروز  دانرش هاي صورت گرفته توسرط  بیاموزند. اگرچه نتای  امكان دارد تالش

ي متفراوت مسروولیت الزم   ها یيتواناان با آموز دانشمطلب مربوط به خود متفاوت باشد ولي به همه 

( در پژوهش خود نشران داد کره اسرتفاده    6334) 6الزاریتز(. 6939)بهرنگي و آقایاري، شود يماعطا 

ارد بلكره در  هرا د  در پیشررفت تحصریلي ب ره    اي مالحظره از روش جیگ ساو، نه تنها تراثیرات قابرل   

چنرین تراثیرات مثبرت ایرن      کسب اعتماد به نفس و حضور موثرتر در کالس بسیار مفید اسرت. هرم  

)ویونرد   و رفتارهرا مرورد تادیرد قررار گرفتره اسرت       هرا  ارزش، ها مهارتي فردي، ها نگرشروش در 

 (.2162و همكاران،  9؛ ساقوز و کاراتاس2167و همكاران،  2کومو، کاالسوموت، پاتیل

رود به طور مفروض با روش تدریس جیگ ساو همبسته باشرد و از  از متغیرهاي که گمان ميیكي 

 الینفرک  جرز   آمردي خودکارخوداثرمندي یرا   نظریه واقع در. است 4آن تاثیر بسذیرد خودکارآمدي

تررین  اصرلي  تررین و عمرده  (2114) 2بنردورا به اعتقاد است.  انساني عاملیت و شناختي اجتماعي نظریه

. بره طرور کلري، خودکارآمردي     اسرت  باورهراي خودکارآمردي   ،م در کارکرد شناختن انسران مكانیس

بره طرور    شیهرا  تیر فعالي خود براي انجام کار و سرازماندهي  ها یيتواناقضاوت فرد در مورد  عنوان به

فررد   رود يمر ( در خودکارآمردي انتظرار   2113، 1)سني کوپراران و همكراران   موفقیت آمیز اشاره دارد

)جسریكا بلرک و    ي خرود را در روابرط برین فرردي بره نمرایش بگرذارد       هرا  یيتوانرا و  هرا  هارتمبتواند 

 بررا مقایسرره در برراال تحصرریلي خودکارآمرردي بررا انآمرروز دانررش در ایررن راسررتا(. 2162، 7همكرراران

                                                                                                                            
1. lazaritez 
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 آموزشري  تكرالیف  که بتواننرد  دارند بیشتري اطمینان تر، یینپا تحصیلي با خودکارآمديان آموز دانش

 برراي  پایرداري  و براالتر  نمرات میانگین به منجر خودکارآمدي تحصیلي، باالي سطوح. هندد انجام را

 تحصریلي  و سرازگاري  عملكررد  براال،  تحصریلي  کارآمردي  برا ان آمروز  دانش. شود يم تكمیل تكالیف

گونره اي از خرود ارزیرابي در مرورد شایسرتگي هرا        باورهاي خودکارآمدي در واقع،دارند.  نیز بهتري

ورهاي فررد در مرورد ایرن توانرایي، او را در سرازماندهي فعالیرت هرایش برراي رسریدن بره           است که با

 ،يدیر و وح يمران ی؛ نر6939کند )نریماني، خشرنودنیاي، زاهرد و ابوالقاسرمي،     هایش کمک مي هدف

آمردي تحصریلي نقرش مهمري در      خودکرار  (.6936 م،یراخر  یري و عال يمران ینر م،یخرا یي؛ عال6932

ي خاص ایفا مي کنرد )یوسرف،   ها حوزهحصیلي در سطوح مختلف تحصیلي و در ي پیشرفت تبین پیش

درس ریاضري اسرت.  خودکارآمردي     حروزه ، هرا  حروزه (. یكي از این 6937؛ سیف و مرزوقي، 2166

ها برراي یرادگیري موفقیرت آمیرز در درس ریاضري تعریرف       ریاضي به معني قضاوت در مورد توانایي

یا ارزیابي از موقعیت یا مسوله خاص که اطمینان فررد را نسربت    ،(2113و همكاران، شده است )گوسو 

برخري  به توانایي او براي انجام یا اجراي موفقیت آمیز یک تكلیف یا مسوله ریاضري نشران مري دهنرد.     

( نشران دادنرد کره خودکارآمردي ریاضري برا عملكرررد       6932؛ پیرحسرینلو،  2113، 6تحقیقرات )والرش  

آمردي براالیي در درس ریاضري دارنرد     خودکاربدین معني افرادي که ریاضي رابطه اي مستقیم دارد؛ 

آمردي پرایین دارنرد عملكرردي     خودکارعملكرد باالیي در ایرن درس دارنرد و بررعكس کسراني کره      

باالیي در درس ریاضري دارنرد،    ( معتقد است افرادي که خودکارآمدي2161ضعیفي دارند. هوفمان )

اني که خودکارآمدي ریاضري پراییني دارنرد، کمترر دچرار      هنگام حل مسادل سخت، در مقایسه با کس

 ند و عملكرد بهتري دارند.  شو مياضطراب 

که بره صرورت مسرتقیم و غیرر      باشد مياضطراب ریاضي یكي از عوامل عاطفي و نگرشي رای  

 (.2161جنبه هاي تدریس و یادگیري ریاضي تأثیر گذار است )بلوگلو و کوکاک ،  همهمستقیم بر 

                                                                                                                            
1. Walsh 
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یاضي چنین تعریف شده است: احساس تنش و اضطرابي که با دسرتكاري اعرداد و حرل    اضطراب ر

هراي علمري همبسرته اسرت      ي مستمر زنردگي روزمرره و موقعیرت   ها تیموقعمسادل رباضي در بیشتر 

به عملكررد  (، یا فقدان کلي آرامش که فرد ممكن است در موقع نیاز 6372، 6)ری اردسون و سوین

اضرطراب ریاضري بره طرور مسرتقیم مربروط بره توانرایي ادارک ریاضري،          . ریاضي آن را تجربه کند

. اضطراب به طور کلي و اضطراب ریاضي بره طرور ویرژه    باشد ميتجارب اجرایي، وادراک ارزشي 

تواند میزان حواس پرتي و هجوم افكار نامربوط را به ذهن افرزایش دهرد و برا ایجراد اخرتالل در      مي

ردازش اطالعات موجرب تحریرف ادراکرات افرراد از پدیرده هرا و       ساختارهاي ذهني و فرایندهاي پ

(. مطالعرات نشران دادنرد کره اضرطراب ریاضري یرک        6933مقوله هاي ریاضي شود )علم الهدایي، 

برخي تحقیقرات اضرطراب    (.2،2113است )جینو داوسون انآموز دانشمشكل رای  و عمومي براي 

شرود و معتقدنرد کره میرزان     نراب از ریاضري مري   داننرد کره موجرب اجت    ریاضي را به مثابه عاملي مي

اضطراب ریاضي با پیشرفت ریاضي فرد ارتباطي معكوس و با اجتنراب از ریاضري ارتبراطي مسرتقیم     

( و عملكرد ریاضي فرد را مختل مي کنرد )نریمراني، مهراجري اول و    2113، 3)یوکسل ساهین دارد

 (. 6931انصافي، 

 عنوان به خودکارآمدي مثبت آثار و مشارکتي شیوه به آموزش موثر و مطلوب اثرات به توجه با

 مخرب و منفي طور اثرات همین و مسادل حل و درسي مطالب فهم در توانمندهاي فردي از یكي

ان به درس آموز دانش عالقههایي که از کمبود فراگیران، و نیز وجود پژوهش بر ریاضي اضطراب

ه طي یک مطالعه تجربي، به بررسي تاثیر پژوهش در صدد آن است ک ،کنند ميآمار حكایت 

خودکارآمدي و اضطراب )تدریس مشارکتي از نو  جیگ ساو(، در تبیین  روش تدریس مذکور

)دوره نوجواني( شهرستان ارومیه  ان متوسطهآموز دانشسازي در بین  ریاضي در درس آمار و مدل

خالت تجربي، به ارتقاي با چنین مدا توان ميبه این پرسش پاسخ دهد که آیا بسردازد و 
                                                                                                                            
1. Richardson & Suinn 

1. Jain & Dowson 

2. Yuksel Sahin 
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ي موفقیت هر چه ها زمینهخودکارآمدي و کاهش اضطراب در دروس این چنیني کمک کرده و 

بیشتر فراگیران را فراهم آورد یا خیر؟ با عنایت به موارد فو  سوال هاي پژوهش بدین طریق مطرح 

س آمار و آیا روش روش تدریس جیگ ساو بر افزایش خودکارآمدي ریاضي در در گردند:مي

آیا  ان  علوم انساني دوره دوم متوسطه در شهرستان ارومیه تاثیر دارد؟آموز دانشسازي در بین  مدل

)اضطراب یادگیري  ي آنها مولفهریاضي و روش تدریس جیگ ساو بر کاهش اضطراب ریاضي 

 ان علوم انسانيآموز دانشسازي در بین  در درس آمار و مدل ریاضي و اضطراب سنجش ریاضي(

 دوره دوم متوسطه در شهرستان ارومیه تاثیر دارد؟

 روش

 پرژوهش ها در گروه آزمرایش و گرواه، طررح تحقیرق     با توجه به جایگذاري تصادفي آزمودني

 باشد.مي شاهد گروه با همراه آزمون پس و آزمون پیشآزمایشي با  نو  از حاضر

که به بررسي اثربخشري روش   : با در نظر گرفتن هدف تحقیقيگیر نمونهجامعه، نمونه و روش 

ي در سراز  مردل تدریس جیگ ساو بر خودکارآمدي ریاضي و اضرطراب ریاضري در درس آمرار و    

ان علوم انساني دوره دوم متوسرطه در شهرسرتان ارومیره مري پرردازد جامعره آمراري        آموز دانشبین 

ان ارومیره در  دختر شاخه علروم انسراني مقطرع دوم متوسرطه در شهرسرت      انآموز دانشتحقیق را کلیه 

نفر بود. براي انتخراب افرراد نمونره،      311 ها آنتشكیل مي دادند که تعداد   34 – 32سال تحصیلي 

اي چنرد  گیرري خوشره  )دوره دوم متوسطه( به روش نمونه هاي شهرستان ارومیهابتدا از بین دبیرستان

رشرته علروم انسراني    نفري در  91، یک مدرسه انتخاب گردید. در این مدرسه یک کالس اي مرحله

نفرر( گمرارده    63)هرر کردام    وجود داشت که به صورت تصادفي بره دو گرروه کنتررل و آزمرایش    

 دو هرر  انآمروز  دانرش  همره  برراي  خودکارآمدي ریاضي و ياضیر اضطراب ابزارهاي سسسشدند. 

در یكي از کالس روش تدریس جیگ ساو، و در کالس دیگر،  (.آزمون پیش) گردید اجرا کالس

)گروه گواه( را به کار گرفت و مداخالت الزم را انجام داد. بعد برا اسرتفاده از    تدریس سنتيروش 
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را اجرا نمود تا تاثیر متغیر مستقل برر وابسرته بردین طریرق مشرخد گرردد.        آزمون پسهمان ابزارها 

 عبارت بودند از: اي مداخلهاجراي برنامه  وهیشابزارهاي تحقیق و 

. اسرت  شده ساخته( 6931) يعلمدار قنبرزاده توسط اسیمق نیا ي:اضیر يآمدخودکار اسیمق

 مورد ها يآزمودن ياضیر يآمدخودکار زانیم يابیارز يبراکه  باشد مي سؤال 62 شامل آزمون این

 آن کره  نیر ا بردون  و خوانده دقت به را سواالت تک تک ستیبا يم فرد هر. گیردمي قرار استفاده

% 1 از اي درجره  66 اسیر مق کیر  طبرق  را مسرادل  حرل  یيتوانرا  از خود نانیاطم زانیم کند حل را ها

 مجمرو  . کنرد  انیر ب کنم حل متوان مي که هستم مطمون کامالً% 611 تا بتوانم که ستمین مطمون اصالً

 مقیرراس پایررایي .دهررد يمرر نشرران را او ياضرریر يآمرردخودکار برراور درجرره يآزمررودن اظهررارات

. در پژوهش حاضر بود 34/1 با برابر ،(6931) داريعلم قنبرزادهدر پژوهش  ریاضي خودکارآمدي

  / محاسبه شد. 33براي مقیاس مذبور  کرونباخ يآلفانیز ضریب 

توسط پلیک  6332مقیاس تجدید نظر شده اضطراب ریاضي در سال  مقیاس اضطراب ریاضي:

ه ي ریاضري و آمرار سراخته شرد    هرا  کرالس و پاکر به منظور ارزیابي اضطراب مربوط به شررکت در  

 6372عبارتي اضطراب ریاضي است کره در سرال    33است. این ابزار نسخه تجدید نظر شده مقیاس 

فعلي تأکید بیشرتري برر اضرطراب مربروط بره       نسخهتوسط ری اردسون و سویین ساخته شده است. 

هاي خاص )حالتي(، اضطراب کلي )صفتي( و اضطراب امتحان دارد. مقیراس تجدیرد نظرر    موقعیت

عبرارت و دو زیرر مقیراس:     24یاضري یرک ابرزار خرود گزارشري اسرت کره داراي        شده اضطراب ر

عبارت( که مربوط به فرایند یادگیري ریاضي و ارقام اسرت و زیرر    61) 6اضطراب یادگیري ریاضي

عبارت( کره میرزان اضرطراب آزمرودني در موقعیرت ارزیرابي        3)2مقیاس اضطراب سنجش ریاضي 

باید میزان موافقرت یرا مخالفرت خرود برا هریرک از عبرارات         ریاضي و آمار را مي سنجد. آزمودني

= اضرطراب زیراد(   2= اضرطراب بسریار نراچیز ترا     6از ) اي درجره  2آزمون را دریک طیف لیكررت  

                                                                                                                            
1. Mathematics learning anxiety 

2. Mathematics evaluation anxiety 



  Journal of school psychology, Summer  2017                                     6931 تابستان شناسي مدرسه،  رواني  مجله     
                 
 Vol.6, No.2/7-25                                                                                7-2/22ي  ، شماره1ي  دوره       

01 

ان دبیرستاني و دانشجویان مناسب است. در ایرن مقیراس   آموز دانشمشخد سازد. این آزمون براي 

بعرد اضرطراب سرنجش     24ترا   67سرواالت   بعد اضرطراب یرادگیري ریاضري و    61سواالت یک تا 

از اضرطراب بسریار نراچیز ترا      اي درجره  2ریاضي را مي سنجند. شیوه نمره گذاري براساس لیكررت  

عبرارت   همره  نمرره . براي بدست آوردن نمرات مربروط بره هرر زیرر مقیراس      باشد مياضطراب زیاد 

کلري اضرطراب    نمرره رت نیرز  عبرا  همره ند. نمرات شو ميمربوط به زیر مقیاس مورد نظر با هم جمع 

( بره منظرور هنجاریرابي مقیراس تجدیرد نظرر شرده        6332مي دهد. پلیک و پاکر) دست بهریاضي را 

نفر از دانشرجویان کرال  کره در سره کرالس ریاضري و آمرار         671اضطراب ریاضي، آن را بر روي 

ارش کررده  ( گرز 32/1شرکت کرده بودند اجرا کردند. نامبرده ضریب آلفرا را برراي کرل مقیراس )    

چنرین آنهرا اعتبرار سرازه      . هرم باشرد  مري است که نشانگر پایایي مناسب این ابزار در تحقیرق حاضرر   

 مقیاس اضطراب ریاضي از روش تحلیل عاملي تاییدي، تادید کردند.

ي ها گامساو، به صورت  یگجروش آموزشي )متغیر مستقل(:  اي مداخلهي ها برنامهشیوه اجراي 

)سه گروه پن  نفري و  گروه چهاران کالس به صورت تصادفي به به آموز انشد( 6زیر انجام گرفت. 

( یكي از 2از لحاظ تحصیلي تقریبا متفاوت بودند.  ها گروهتقسیم شدند. این  یک گروه چهار نفري (

 فصل مورد نظر جهت تدریس به چهار قسمت( 9رهبر تعیین گردید.  عنوان بهان هر گروه آموز دانش

ان گروه مسوول مطالعه یک بخش شد. و اطمینان حاصل گردید آموز دانشهر یک از ( 4 شد. میتقس

( به 2ان فقط به بخش مورد مطالعه خود دسترسي مستقیم داشته باشند. آموز دانشکه هریک از 

ان فرصت مطالعه بخش مورد نظر خود، حداقل براي دوبار داده شد تا با بخش خود آشنا آموز دانش

( گروه متخصصین 1لعه فقط آشنایي با مطالب هدف بود و نیاز به حفظ آنها نبود. شوند. در این مطا

ي تشكیل شده بود که در هر گروه بخش هم نام را مطالعه انآموز دانشتشكیل گردید. این گروه از 

شد در گروه متخصصین در مورد نكات اصلي بخش خود به ان اجازه داده ميآموز دانش. به اند نموده

 عنوان بهخته تا بر مبحث تخصصي مسلط شوند و رفع اشكال نمایند. این مرحله وظیفه معلم بحث پردا

ان خواسته شد آموز دانش( از 7فو  تخصد، کمک به رفع هر گونه اشكال در میان متخصصان بود. 
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متخصد خواسته شد که بخش  آموز دانش( از هر 3ساو خود بازگردند.  یگجکه به گروه مرجع یا 

 آموز دانشخود را به گروه مرجع خود اراده دهد. اعضاي گروه تشویق مي شدند که از  مورد نظر

را  ها آن( معلم از گروهي به گروه دیگر حرکت نموده و فرایندهاي 3مورد نظر سوال بسرسند. 

مشاهده مي نمود که اگر گروهي با مشكل مواجه است )مانند وجود اعضاي مزاحم یا قدرت طلب 

دهند یا هر مشكل دیگر(، مداخله مناسب را انجام دهد. البته سعي  به دیگران را نمي که اجازه صحبت

ان امتحان آموز دانش( در پایان کالس، از 61بگیرد.  شد این کار از طریق رهبر گروه صورت مي

متوجه شوند که این روش براي تفریح و شوخي نیست و هدف آن آموزش  ها آنشدتا  يمگرفته 

 .باشد مي ها آنه واقعي مطالب ب

 نتای 

به تفكیک  آزمون پسو  آزمون پیشهاي توصیفي متغیرهاي پژوهش در شاخد 6در جدول 

آزمون  Zدهند که آماره نشان مي 6ي جدول ها یافتهاند. عالوه بر آن ها گزارش شدهگروه

وزیع متغیرها باشد. لذا تدار نمياسمیرنف براي تمامي متغیرها در هر دو گروه معني –کالموگروف 

 باشد.در گروه آزمایش و کنترل نرمال مي
   ها گروهي توصیفي متغیرهاي پژوهش به تفكیک ها شاخد .6جدول 

 M sd K-S Z p گروه وضعیت متغیر

 خودکارآمدي ریاضي

 آزمون پیش
 33/1 42/1 13/3 91/22 آزمایش

 31/1 21/1 74/7 44/22 کنترل

 آزمون پس
 11/1 61/6 33/67 12/619 آزمایش

 79/1 13/1 27/2 11/71 کنترل

 اضطراب ریاضي
 آزمون پیش

 6 94/1 31/62 19/21 آزمایش

 31/1 21/1 21/69 34/19 کنترل

 31/1 43/1 16/4 73/91 آزمایش آزمون پس
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 M sd K-S Z p گروه وضعیت متغیر

 33/1 41/1 91/67 66/26 کنترل

ان از تحلیل آموز دانشبراي بررسي تاثیر روش تدریس جیگ ساو بر خودکارآمدي ریاضي 

آزمون همساني شیب  F( استفاده شد. آماره one-way ANCOVAکوواریانس یک راهه )

دار  خودکارآمدي ریاضي در دو گروه آزمایش و کنترل معني آزمون پسو  آزمون پیشرگرسیون 

آزمون لوین براي بررسي همساني واریانس  F( آماره P ،36/1=F<97/1) باشد مين

( در P ،12/9=F<13/1باشد )نمي دار معنيدو گروه آزمایش و کنترل خودکارآمدي ریاضي در 

نتای  تحلیل کوواریانس یک راهه براي بررسي تفاوت گروه آزمایش و کنترل در  2جدول 

 گزارش شده است.  آزمون پیشخودکارآمدي ریاضي با کنترل  آزمون پس

 کنترل در خودکارآمدي ریاضي . نتای  تحلیل کوواریانس یک راهه تفاوت گروه آزمایش و2جدول 

SS آزمایشي SS خطا MS آزمایشي MS خطا F p توان آماري اندازه اثر 

16/13312 79/4916 16/13312 23/623 73/291 116/1 34/1 6 

( است که در سطح 73/291) آزمون پسخودکارآمدي ریاضي در  Fآماره  2با توجه به جدول 

دهد که بین دو گروه در خودکارآمدي ریاضي تفاوت ميباشد و این نشان مي دار معني 116/1

درصد از  34دهد که روش آموزش چنین نتای  جدول فو  نشان مي وجود دارد. هم دار معني

نشان مي  6کند. عالوه بر آن توان آماري ان را تبیین ميآموز دانشتغییرات خودکارآمدي ریاضي 

هاي اصالح شده ناسب است. نتای  بررسي میانگیندهد که اندازه نمونه براي تحلیل کوواریانس م

داري ( به صورت معني12/619دهد که میانگین گروه آزمایش در خودکارآمدي ریاضي )نشان مي

. بنابراین با توجه به این باشد مي( 71/71بیشتر از میانگین گروه کنترل در این متغیر با میانگین )

ان آموز دانشساو بر افزایش خودکارآمدي ریاضي  توان گفت که روش تدریس جیگمي ها یافته

 علوم انساني دوره دوم متوسطه در درس آمار تاثیر مثبت دارد.
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ان از تحلیل آموز دانشبراي بررسي تاثیر روش تدریس جیگ ساو بر اضطراب ریاضي 

و  آزمون پیشآزمون همساني شیب رگرسیون  Fکوواریانس یک راهه استفاده شد. آماره 

، P<19/1)باشد مين دار معنينمره کل اضطراب ریاضي در دو گروه آزمایش و کنترل  آزمون پس

24/1F= آماره .)F  آزمون لوین براي بررسي همساني واریانس نمره کل اضطراب ریاضي در دو

نتای  تحلیل  9(. در جدول =P ،61/1F<13/1) باشد مين دار معنيگروه آزمایش و کنترل 

با کنترل  آزمون پسبررسي تفاوت گروه آزمایش و کنترل در کوواریانس یک راهه براي 

 اضطراب ریاضي گزارش شده است.  آزمون پیش

 .  نتای  تحلیل کوواریانس یک راهه تفاوت گروه آزمایش و کنترل در اضطراب ریاضي9جدول 

SS آزمایشي SS خطا MS آزمایشي MS خطا F p توان آماري اندازه اثر 

71/6341 21/2441 71/6341 63/611 62/62 116/1 21/1 32/1 

( است که در 62/62) آزمون پسنمره کل اضطراب ریاضي در  Fآماره  9با توجه به جدول 

دهد که بین دو گروه در نمره کل اضطراب ریاضي و این نشان مي باشد مي دار معني 116/1سطح 

دهد که عضویت گروهي مي چنین اندازه اثر در این جدول نشان وجود دارد. هم دار معنيتفاوت 

 71/1کند. توان آماري نیز باالتر از درصد از تغییرات نمره کل اضطراب ریاضي را تبیین مي 21

دهد باشد. نتای  بررسي میانگین هاي اصالح شده نشان ميبوده که نشانگر کفایت حجم نمونه مي

داري  کمتر از میانگین ي(  به صورت معن47/91که  میانگین گروه آزمایش در اضطراب ریاضي )

توان گفت مي ها یافته. بنابراین با توجه به این باشد مي( 44/26گروه کنترل در این متغیر با میانگین )

 .دارد دار معنيان تاثیر مثبت و آموز دانشکه روش تدریس جیگ ساو بر اضطراب ریاضي 

 گیري بحث و نتیجه

خودکارآمدي ریاضي و اضطراب ریاضي  در پژوهش حاضر، تاثیر روش تدریس جیگ ساو بر

مورد بررسي قرار گرفت، نتای  حاصل از تحلیل کوواریانس یک راهه نشان داد که روش تدریس 
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ان موثر است. نتای  حاصل از این تحقیق با نتای  آموز دانشجیگ ساو بر خودکارآمدي ریاضي 

 ( و اشمیت و رینگز6931کالنتر قریشي ) (،6932) هاي پژوهشگراني چون خضري آذریافته

( که در تحقیقات خود به نقش مثبت روش تدریس یادگیري مشارکتي بر افزایش 2166)

 .  باشد ميخودکارآمدي تاکید فراوان کردند کامال همسو 

توان گفت که در روش تدریس مشارکتي بر اسراس روش جیرگ سراو،    در تبیین این فرضیه مي

رقابرت در   سراختن  جراري که بر آن حاکم است، چرون )  به علت ساختار این روش و قوانین خاصي

هراي  بندي مبتني برر توانرایي   یک فضاي سالم و گروهي با نظارت یک فو  تخصد)معلم(، گروه

ي هرا  گرروه ان در آمروز  دانرش هرا و نظررات توسرط ترک ترک       متفاوت، صحبت کردن و اراده ایده

ني و توضریح مبحرث تخصصري    تخصصي و مرجع در کالس درس، تمرین معلمي با توجه به سخنرا

 آنران،  سرتن ینگر كسران ی ان،آموز دانش تک تک حق به احترام کالس، در عدالت تیرعامربوطه، 

 و قیتشرو  و ها تیموفق و ها یيتوانا مثبت، يها جنبه به توجه آنان، به يگروه و فردي تیمسوول دادن

 خرور  در يهرا  مهرارت  و ها يستگیشا گرفتن نظر در مناسب، ياصالح بازخوردهاي اراده آنان، دیتاد

 درفردي  تیموفق امكان (، ...و خودش با فرد هر کردن سهیمقا و یيتنها به انآموز دانش از کی هر

 توانرد  يمر  موضرو   نیر ا کره  شرود  يمر  فرراهم  گرران ید شكسرت  بره  ازیر ن بردون  يگروه طیمح کی

 موجبرات ر عرین حرال   و ددهرد   شیافرزا  را او خودکارامدي و داده نشان او به را فرد يها يتوانمند

  در او به وجود آید. ريیادگی و يآموزش مراحل تمام در نفس عزت رشد

 اجتماعي نیز قابل بررسي است. بر حسب ایرن روش،  یادگیري دیدگاه چنین این یافته بنابر هم

 هرا آن اطالعات و ها مهارتکسب  به خود همساالن عملكرد ي همشاهد با توانند يمان آموز دانش

خرود   به شبیه از افرادي که هایي گرو در مشارکتي یادگیري هايدر روش انآموز دانش .بسردازند

 مناسربي  نرد الگوهراي  توان مري  اسرت  شرده  ولي با عملكرد و توانایي هاي تحصیلي متفاوت تشكیل

عبرارت   بره  بیابنرد.  هرا آن اخالقري  و اجتمراعي  چنرین  هم تحصیلي و رفتارهاي الگوبرداري جهت

 روش ایرن  مثبرت  پیامردهاي  از نیرز بخشري   همساالن با گفتگو تعامل، هاي یوهش یادگیري دیگر،
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هاي خاص بره حرل مسرادل ریاضري     ان با مشاهده الگوهایي که به روشآموز دانشراه  این از است.

ند به خود اعتماد کرده، اضطراب خود را کراهش داده و توانمنردي خرود را در    توان ميمي پردازند، 

هرا از طریرق یرادگیري    هند. چرا که بر طبق نظریه بندورا اکثر یادگیريجهت حل مسادل گسترش د

 جانشیني اتفا  مي افتد.

روش تردریس جیرگ سراو نمرره کرل اضرطراب       چنین نتای  تحقیق نشان داد کره برا انجرام     هم

ي حاصل از آزمون مرانكوا یرا تحلیرل کواریرانس چنردمتغیري      ها یافتهریاضي کاهش مي یابد. و نیز 

ان داد که با انجام روش تدریس یادگیري مشارکتي مبتني بر تكنیرک جیرگ سراو، در    یک راهه نش

داري مقایسه با گروه کنترل، اضطراب یادگیري ریاضي و اضطراب سنجش ریاضري بره طرور معنري    

 ،لواسراني  غالمعلري هراي  در گروه آزمایش کاهش یافته است. نتای  حاصل از این پژوهش، با یافتره 

هراي خرود از کراهش    ( که در پژوهش2161) ( و میلیس2117) (، اسمیت6931) خندانو  حجازي

خواني  هاي تدریس مشارکتي حكایت کرده اند، هماضطراب ریاضي در هنگام به کارگیري روش

 ريیادگیر  کره یافرت   دسرت  جره ینت نیر ا بره  خرود  قرات یتحق در( 2161) سیلر یم دارد. در این راستا،

 در( 2117)  تیاسررم. شرروديمرر ياضرریر راباضررط کرراهش موجررب ياضرریر کررالس در يمشررارکت

 ،مي پرداخت ياضیر درس به ياضیر رشته انآموز دانش نگرش و اضطراب به بررسي که يپژوهش

 .است افتهی کاهش يمشارکت کالس در معناداري بطور ياضیر اضطراب که به این نتیجه رسید

 جره ینت از ريیادگیر  ندیفرا يمشارکت ريیادگی طیمح درگفت که  توان ميدر توجیه این یافته نیز 

 گریكرد ی برا  انآمروز  دانرش . ردیر گيقرارنمر  سرزنش مورد ندانستن خاطر به يکس و است ترمهم آن

 فرصرت  انآمروز  دانرش  بره  يمشارکت هايگروه در. پردازند ينم هم با رقابت به و ندشو مين سهیمقا

 ادیر  را ياضر یر ده،یر  یپ میمفراه  گرروه،  اعضاي از خواستن کمک و دنیپرس سووال با شود مي داده

 کراهش  را ياضر یر اضرطراب  و شیافزا را ياضیر ريیادگی یيتوانا به اعتماد لهیوس نیا به و رندیبگ

 عردم  و تیر امن آرامرش،  احسراس  دتوانر  مري  آمروز  دانرش  کره  است يآموزش فضاي نیچن در. دهند

 گ سراو، ي از نرو  جیر  مشرارکت  ريیادگاز طررف دیگرر، چرون در یر     .باشرد  داشرته  تررس  و ينگران
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 يانآموز دانش به این روش ، بنابراینآموزند يم را هم با همكاري و مساعدت ،کمکان آموز دانش

 موظفنرد  هرا گروه وهیش نیا در رایز دینماي م کمک هستند، مشكل دچار يدرس مطالب فهم در که

یرادگیري  ، بنابراین ایرن اطمینران بره خرود در     ابندی نانیاطم اعضا  يتمام توسط مطالب ريیادگی از

ان در گررروه حاصررل شررده اسررت،  آمرروز دانررشمطالررب ریاضرري کرره از طریررق مسرراعدت دیگررر   

ان در یادگیري ریاضي  را باال برده و از این طریرق در کراهش   آموز دانشخودکارآمدي  تک تک 

 اضطراب ریاضي موثر مي افتد.

در جهت توجیه کاهش اضرطراب ریاضري برر حسرب بره کرارگیري روش تردریس مشرارکتي،         

 ينمر  قررار  انتقراد  مرورد  فرد يمشارکت هايکالس در چون معتقد است( 6336) تیکارو و نیسالوا

 اضرطراب  کراهش  لیر دل( 6333)  جانسرون  و جانسرون چنرین   هرم . ابرد ی يم کاهش اضطراب رد،یگ

)لواسراني و همكراران،    دانسرته انرد   هرا ي همكالسر  نیبر  رقابت نبود يمشارکت تیموقع در را ياضیر

ي برا تكیره برر    مشرارکت  ريیادگیر  روش، که از تاثیر مثبرت  حاضر پژوهش  ینتات به (. با عنای6931

به معلمان  ،ي حكایت داشتاضیر اضطرابدر کاهش خوکارآمدي ریاضي و  تكنیک جیگ ساو،

 کرالس  در را يمشرارکت  يهرا  گرروه  ،فرو   افتره ی بره  توجه با پیشنهاد مي گردد ياضیر درس آمار و

 عالقره  برا  ترا  بدای کاهش آنها در ياضیر از ترس و اضطراب قیطر ینا از تا داده لیتشك خود درس

 .بسردازند درس نیا ريیادگی به شتريیب

 منابع

 آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت.  (.6937مؤمني، منصور) و آذر، عادل

: فاطمره  ترجمره ي، (. جمع بندي تحقیقات انجرام شرده پیرامرون یرادگیري مشرارکت     6936اسالوین، رابرت )

 .664-623(، 2)3 تعلیم و تربیت، نامهفصل فقیهي قزویني، 

تهرران: شررکت چرا  و     آمار و مدل سازي.(. 6931بخشعلي زاده، شهرناز؛ پاشا، عین اهلل و رستگار، آرش)

 نشر کتاب هاي درسي ایران.
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ز نرو  جیرگ سراو در    (. تحرول ناشري از تردریس مشرارکتي ا    6939بهرنگي، محمد رضرا و آقایراري، طیبره )    

 .92- 22(، 9)61 ،هاي آموزشيفصلنامه نوآوريان پایه پنجم ابتدایي. آموز دانشوضعیت سنتي تدریس 

بررسي رابطه خودکارآمدي ریاضي، اضطراب ریاضي، و انتظار عملكرد ریاضي  .(6932پیرحسینلو، سعیده)

، پایان نامره کارشناسري ارشرد   هران. ت 2ي دولتي منطقه ها دبیرستاندر پیشرفت ریاضي دختران و پسران 

 .دانشگاه تربیت معلم تهران

(. رابطره خودکارآمردي ریاضري، سرودمندي ادراک شرده ریاضري و       6931حجازي، الهره و نقرش، زهررا )   

 مجله مطالعات زنان،ان: یک مقایسه جنسیتي. آموز دانشراهبردهاي خودتنظیمي با پیشرفت ریاضي در 

6(2 ،)612 - 34. 

در   يد ارآم ودک خير و   اضر  یر رشگر  رن ب ير  ت ارک شر  م يرر  یر  دگایر  روش ير  ش خ ر ب اث(. 6932الل)خضري آذر، ج

 ، دانشگاه تربیت معلم تهران.پایان نامه کارشناسي ارشد. اد اب ه م ان ت رس ه در ش طه وس ت م اول ه یا پ انآموز دانش

رت اسرتفاده از فنراوري رایانره اي پرس از     (.  نگرش به آمار در صرو 6937رکابدار، قاسم و سلیماني، بهاره )

 .  667- 692(، 63)22،برنامه ریزي درسي -دانش و پژوهش در علوم تربیتيدوره آمار دانشگاهي. 

ان در درس فیزیرک.  آمروز  دانش(. تاثیر یادگیري مشارکتي بر پیشرفت تحصیلي 6933کرامتي، محمد رضا)

 .96- 43(، 2)93سي و علوم تربیتي، شنا روانمجله 

 برر  تسرلط  حرد  در ريیادگیر  و يمشرارکت  ريیادگیر  يقر یتلف آمروزش  روش ریترأث (. 6931کالنترر قریشري، منیرر)    

 .33 - 617(، 62)2 ،آموزشي هاي نظام در پژوهش فصلنامهي. لیتحص شرفتیپ و نفس عزت ، خودکارامدي

کارآمدي با عملكرد (. رابطه ابعاد باورهاي معرفت شناختي و خود6937سیف، دیبا و مرزوقي، رحمت اله )

، ماهنامره علمري پژوهشري دانشرور رفترار      ان مقطع راهنمایي در درس علوم تجربي.آموز دانشتحصیلي 

62(99،)  64 -6 . 

فصرلنامه   هاي آماري با کاربرد پلیسري. (. اراده الگوي استفاده بهینه از آزمون6933صمدیان، منیر السادات )
 . 6- 24(، 2)2 نظم و امنیت انتظامي،

 برر  تسرلط  حرد  در ريیادگیر  و يمشرارکت  ريیادگیر  يقر یتلف آمروزش  روش ریترأث (. 6931النترر قریشري، منیرر)   ک

 .33- 617(، 62)2 ،آموزشي هاينظام در پژوهش فصلنامهي. لیتحص شرفتیپ و نفس عزت خودکارامدي،
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 عملكررد  ابر  عملكررد  انتظرار  و ،يخودکارآمرد  يباورهرا  نگررش،  رابطه. (6931) دیناه ،يعلمدار قنبرزاده

 .  تهران دانشگاه ،ارشد يکارشناس نامه انیپا. رستانیدب پسر و دختر انآموز دانش ياضیر

 .  33-663(، 6)2، سي و علوم تربیتيشنا روانمجله (. اضطراب ریاضي. 6973علم الهدایي، سید حسن )

 مشارکتي یادگیري روش اثربخشي (. بررسي6931فرح ) خندان، الهه و حجازي، مسعود؛ لواساني، غالمعلي

 .937-466(، 4)62سي، شنا روان طلبي. فصلنامه کمک رفتار و ریاضي اضطراب بر

 و خودکارآمدي باورهاي ي (. مقایسه6936عالیي خرایم، رقیه؛ نریماني، محمد و عالیي خرایم، سارا )

یادگیري،  ياهناتواني ي با و بدون ناتواني یادگیري. مجله انآموز دانشپیشرفت در میان  ي انگیزه

9(6  ،)36-73. 

(. نقش درک حمایت 6939نریماني، محمد؛ خشنودنیاي چماچادي؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمي، عباس )

ان داراي ناتواني یادگیري. مجله ناتواني هاي آموز دانشمعلم در پیش بیني خودکارآمدي تحصیلي 

 .613-627(، 6)9یادگیري، 

(. مقایسه ي نارسایي هیجاني، باورهاي خودکارآمدي و عزت نفس 6932زهره ) ،يدیمحمد و وح ،يمانینر

 .32-614(،  9)6یادگیري،   يناتواني ها يان با و بدون ناتواني یادگیري. مجله آموز دانشدر میان 

در امواج  دبکینوروف ياثربخش ي(. بررس6931)؛ مهاجري اول، نسترن و انصافي، الناز محمد ،يمانینر

 ریفایسیخاص با اسس يریادگیکودکان مبتال به اختالل  ياضیو عملكرد ر یيرااج يکارکردها ،يمغز

  .622-649(،  9)1یادگیري،   يناتواني ها يمجله . ياضیر

(. بررسي تاثیر یادگیري مشارکتي بر عزت نفس، 6937میرزاخاني، محمد) یاریاري، فریدون؛ کدیور، پروین و

 .642 - 611 (،61)9، سيشنا روانفصلنامه ان. آموز دانشي اجتماعي و عملكرد تحصیلي ها مهارت
Alaei Kharaem , R., Narimani,  M. & Alai kharaim, S. (2012)A comparison of self-efficacy 

beliefs and achievement motivation in students with and without learning disability. 

Journal of Learning Disabilities,.1(3), 85-104. (Persian). 

Baloglu, M. & Kocak, R., (2016). A multivariate investigation of the differences in 

mathematics anxiety. Personality and Individual Differences, 40, 1325-1335. 

Bandura, A., (2004). Health promotion by social cognitive means. Health education and 

behavior, 31 (2), 143-164 . 

Dyson, B. & Casey, A (2012) Cooperative learning in physical education: A research based 

approach. 166-175: London, UK: Routledge 
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