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 چکيده
پژوهش حاضر با هدف شناسایي اثر یادگيري مشارکتي بر اضطراب، 

آموزان در درس ریاضي صورت تحصيلي دانشنگرش و پيشرفت 
-پس -آزمونپذیرفت. روش پژوهش، آزمایشي بوده و در طرح پيش

زان آموآزمون با گروه گواه انجام یافت. جامعه آماري شامل کليه دانش
دختر سال دوم دبيرستان رشته علوم تجربي شهر تهران بود که از آن 

مل دو کالس مشابه از در دسترس شا گيرياي به روش نمونهنمونه
منطقه کهریزک برگزیده شده و به طور تصادفي در  دبيرستان در دو

 12نفر در گروه آزمایش و  11) دو گروه  آزمایشي و گواه قرار گرفتند
گروه آزمایشي به مدت سي و دو جلسه تحت  نفر در گروه کنترل(.

 هآموزش ریاضي به روش یادگيري مشارکتي قرار گرفته و گروه گوا
در همين مدت با روش سنتي آموزش دیدند و مطابق با طرح تحقيق 
هر دو گروه پيش و پس از آموزش به لحاظ هر سه متغير مورد مطالعه، 

از مقياس اضطراب ریاضي  هاسنجيده شدند. جهت گرداوري داده
 ،قنبرزاده)(، پرسشنامه نگرش نسبت به ریاضي 2332 ،)شکراني

ا هلي معلم ساخته استفاده شد و داده( و آزمون پيشرفت تحصي2332
اي هبه واسطه تحليل کوواریانس تک عاملي پردازش شدند. یافته

ميان دو گروه آزمایشي و گواه در  P<0/05دار پژوهش تفاوت معني
هر سه متغير اضطراب ریاضي، نگرش نسبت به ریاضي و پيشرفت 

ي ریاضکه گروه آزمایشي اضطراب به طوري ،تحصيلي را نشان داد
کمتر، نگرش بهتر نسبت به ریاضي و پيشرفت تحصيلي بيشتري 

 داشتند. 

: یادگيري مشارکتي، اضطراب ریاضي، هاي كليديواژه
 نگرش نسبت به ریاضي، پيشرفت تحصيلي در ریاضي

Abstract 
The current study intended to investigate the 
effectiveness of cooperative learning on math 
anxiety, attitude toward mathematics, and academic 
achievement of female high school students. The 

study method was experimental and was conducted 
by pretest-posttest design with the control group. 
The population included all female high school 

students (second year) who were studying 
experimental science in Tehran. The sample was 
selected through convenience sampling, and the 
subjects were randomly assigned into two groups 

(22 individuals in experimental group and 20 
individuals in control group). The experimental 
group received cooperate-based math training for 32 
sessions while the control group received their 

regular traditional education. Both groups were 
assessed in pretest and posttest stages. The data were 
collected through Math Anxiety scale (Shokrani, 

1381), Attitude toward Mathematics Questionnaire 
(Qanbarzadeh, 1380), and Academic Achievement 
Test. The data were analyzed via analysis of 
covariance method. The findings showed that there 

is a significant difference (P<0/05) between the 
experimental and control groups in terms of math 
anxiety, attitude toward mathematics, and academic 
achievement. In other words, the experimental group 

reported lower math anxiety, better attitude toward 
math, and higher academic achievement. 
Keywords: cooperative learning, anxiety, attitude, 

academic achievement, math 
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 مقدمه 
آنطورکه  .اهميت و نقش ریاضيات در تاریخ اندیشه، علوم و سير تحوالت صنعتي و فني غيرقابل انکار است

زندگي در  برايهاي فردي بسيار ضروري یکي از مهارتبه عنوان ریاضيات امروزه دانش و مهارت در 
آموزان از ریاضيات بسياري از دانش ،(. با این وجود1222 ،)اردن و اکگيول گرددمحسوب ميجوامع مدرن 

 ،ابوالقاسمي) دهندر از حد معمول نشان ميدر ریاضي کمت خود را ها و توانایي واقعيکنند یا قابليتاجتناب مي
 نظران وهاي اخير مورد توجه بسياري از صاحبلذا مطالعه عوامل مؤثر در یادگيري ریاضي در دهه ،(2331

دهنده آن است که هاي پژوهشي متعدد نشانو در این راستا یافته ،متخصصان حوزه آموزش قرار گرفته
لکه پذیرد، باختارهاي دانش و فرآیندهاي پردازش اطالعات تأثير ميدرک و یادگيري ریاضي نه تنها از س

، این راستا(. در 2559 ،شود )بسانتها نيز مربوط ميها و اضطراببه عوامل انگيزشي از جمله باورها، نگرش
مرور مطالعات مربوط به عوامل شناختي و عاطفي مؤثر بر پيشرفت تحصيلي در ریاضي نشان از آن دارد 

مابقي به  گردد ودرصد از واریانس عملکرد ریاضي افراد به وسيله متغيرهاي شناختي تبيين مي 92ها که تن
ازجمله متغيرهاي عاطفي ناسازگار که به فقدان موفقيت  (.2555 ،گردد )ماوسيله متغيرهاي عاطفي تبيين مي

به درس ریاضي است و نگرش منفي 2شود، فزوني اضطراب به ریاضيفراگيران در درس ریاضي منجر مي
(. اضطراب ریاضي وضعيت روانشناختي است که به هنگام مواجهه با 2352به نقل از زکي 1،12535)فنما

هاي مختلفي از جمله آموزش و یادگيري، حل مسائل ریاضي و یا سنجش محتواي ریاضي، در موقعيت
فکار نگراني زیاد، اختالل و نابساماني فکري، اآید. این وضعيت معموالً توأم با رفتار ریاضي در افراد پدید مي

( 2511) (. ریچاردسون و سوین2315 ،الهدایي)علم باشدتحميلي و تنش رواني و در نتيجه توقف فکر مي
کنند که فرد هنگام خواندن و حل مسئله ریاضي تجربه اضطراب ریاضي را ناراحتي عمومي تعریف مي

 د. اضطراب ریاضي مانند اضطرابشوهم ریختگي ذهني ميري و بهقراکند و منجر به احساس تنش، بيمي
امتحان و در موارد مشابه نوعي اضطراب موقعيتي بوده که در شرایط روبرو شدن با اعداد و حساب کردن 

اضطرب ریاضي متغير  ،(. بنابراین2339 ،کند )کریمي باغملک و عباديدر قشر وسيعي از افراد ظهور مي
تواند يم ،رو کند و از اینکه هم در یادگيري و هم در عملکرد ریاضي اختالل ایجاد مي عاطفي کليدي است

 (.1225 ،هاي تحصيلي، شغلي و در زندگي روزمره فرد اثرات زیانباري داشته باشد )جين و دانسوندر حيطه
ست. نگرش ا دهد، نگرش فرد نسبت به ریاضيمؤلفه دیگري که کارکرد ریاضي فرد را تحت تاثير قرار مي
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نند کآموزان در طول فعاليت مربوط به ریاضي تجربه ميعبارت است از عواطفي که دانش 2نسبت به ریاضي
نگرش سه مؤلفه  ،(. از آنجا که1225 ،و یا احساسات خودکاري که با مفاهيم ریاضي مرتبط هستند )آلن

ه د عاطفي(، باورهاي افراد نسبت بدارد، لذا نگرش به ریاضي نيز شامل احساسات افراد به درس ریاضي )بع
ن ابعاد کدام از ای ریاضي )بعد شناختي( و نيز رفتارهاي افراد نسبت به ریاضي )بعد رفتاري( است که هر

براي اضطراب و نگرش منفي نسبت  ،کهدر حالي (.1222، تواند مثبت یا منفي باشد )دي مارتينو و زنمي
کي از هاي پژوهشي ید توجه قرار داد، مطابق با بسياري از یافتهتوان موربه ریاضي عوامل گوناگوني را مي

هاي آموزش جستجو کرد. گيري اضطراب و نگرش منفي نسبت به ریاضي را باید در روشدالیل شکل
گيرد و هاي ریاضي که آموزش در آنها با شيوه سنتي صورت مي( معتقد است کالس2534گرین وود )

کيد أشوند. تآموزان ميکنند، منجر به ایجاد اضطراب در دانشتشویق نميفهميدن را از طریق استدالل 
هاي درست، عدم مشارکت شاگردان در آموزش خود و فضاي رقابتي در کالس درس، معلمان بر پاسخ

اضطراب و نگرش منفي والدین و معلم نسبت به ریاضي، اضطراب و نگرش منفي شاگردان را موجب 
(. چنين فضایي منجر به تجربه منفي نسبت به 2352 ،به نقل از یزداني ،1221 14،شود )فارتر و دافيمي

گيري شاگردان از مشارکت در فرایند ( و باعث کناره2352 ،)احمدي و احمدي گرددیادگيري ریاضي مي
(. همچنين، یادگيري وابسته به معلم در 2352شود )کرامتي، عنایتي، حيدري و هدایتي آموزش خود مي

شود. در چنين شرایطي، یادگيري تا حد زیادي آموزان ميدر دانش و فعال ، مانع از تجربه مستقيمریاضيات
في هاي منپذیرد و موجب پيدایش نگرشهاي معلم تأثير مياز شخصيت، روش تدریس و سایر ویژگي

ش جب پيدای( و تجارب عاطفي منفي در مواجهه بيشتر با شکست، مو2311، گردد )گلنار و سليماني نسبمي
آموزاني درصد دانش 1/51طور که تقریباً شود. آننگرش منفي و در نتيجه عملکردي ضعيف در این درس مي

عالقگي نسبت به ریاضي کرده و نگرش منفي نسبت به آن داشتند، تجارب تحصيلي منفي که ابراز بي
توان گفت؛ عوامل مي ،ساسبر این ا (.2332 ،اند )علمداريهاي مکرر را گزارش کردههمراه با شکست

يري گشود، نقش زیادي در شکلمحيط آموزشي مانند شيوه آموزش و اداره کالس که توسط معلم اتخاذ مي
اضطراب ریاضي و نگرش منفي فراگيران نسبت به ریاضي دارد. این نتيجه، توجه معلمان را به انتخاب 

فعال و مشارکت همه فراگيران در کالس هاي آموزشي مناسب جلب نموده و بر تشویق یادگيري روش
سازد. کالسي که در آن فرایند یادگيري مهمتر از نتيجه آن باشد و با تدارک موفقيت درس متمرکز مي

گيري خاطرات خوشایند فراگيران از کالس ریاضي کمک نماید. به عبارت بهتر، براي همه، به شکل
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تباطات، حل مسئله، بهبود روابط بين فردي و روحيه رویکردهاي جدید در آموزش ریاضي که بيشتر بر ار
ستند آموزان مؤثرتر ههمکاري تاکيد دارند، در ایجاد نگرش مثبت به ریاضي و پيشرفت تحصيلي دانش

تواند این باشد (. از این رو، یکي از اقدامات معلمان مي2352 ،به نقل از موسوي 2331، )برومزو همکاران
به  ،ارکتي و همياري که در آن تعدادي از افراد نگرش مثبتي به ریاضي دارندهاي مشکه با تشکيل گروه

 تغيير نگرش منفي سایر اعضاي گروه )در صورت وجود چنين نگرشي( کمک نمایند. 
هاي نوین آموزش و یادگيري و یک روش آموزشي یادگيرنده محور یادگيري مشارکتي یکي از روش      

اجتماعي است و به ویژه از نظریه  1يایوزش متأثر از رویکرد سازاگر(. این شيوه آم1221 ،است )وولفولک
(. به اعتقاد ویگوتسکي از آنجا که دانش حاصل کنش در بافت 2354، ناشي گردیده )سيف 1ویگوتسکي

آموزان با کمک معلم و شود و طي آن دانشحاصل مي تعامل با دیگران اجتماعي است، یادگيري از طریق
خود ، پبشرفت نموده و از سطح بالفعل کنوني به سطح پتانسيل  3تر در پهنه تقریبي رشدههمساالن باتجرب

هاي آموزشي مبتني بر تعامل را فراهم نمود، تا یادگيرندگان در باید موقعيت ،رسند. در این صورتخود مي
نموده،  ا ارزیابيرا به دست آورند که به کمک دیگري درک خود ر ذهني با دیگران این فرصتارتباط ميان

(در الگوي 2551) نجانسون و جانسو ،(.از این رو1221 ،دهند )کرین ءتصحيح کنند و شناخت خود را ارتقا
یادگيري مشارکتي بر پایه دو اصل مهم وابستگي دروني مثبت و مسئوليت گروهي، به تدارک فرصت 

د تا در همکاري با دیگران نکنهاي کوچک ناهمگن پرداخته و شاگردان را تشویق ميهمکاري در گروه
هاي کوچک عمدتًا آموزان در قالب گروهبراي موفقيت گروه خود تالش کنند. مطابق با این الگو، دانش

 کنند و عالوه بر اینکه مسئول یادگيري خودچهار یا پنج نفري براي رسيدن به هدف مشترک با هم کار مي
(. پيشرفت تحصيلي، 1221 ،)اسالوین کنندسئوليت ميدر برابر یادگيري دیگران نيز احساس م ،هستند

تر وتاهپذیري بيشتر براي آموختن و یادگيري خویش،کتر فراگيران در جریان یادگيري، مسئوليتشرکت فعال
بت مندي بيشتر و پرورش نگرش مثگير مشکالت انضباطي، عالقهشدن زمان انجام تکاليف، کاهش چشم

اي هدرسان و خود، فرصت بيشتر معلم براي مشاهده و ارزیابي یادگيريبه یادگيري، درس و مدرسه، هم
ها پژوهش ،(. افزون بر آن2352 ،آموزان از مزایاي مهم این شيوه آموزشي است )ژاکوب، پاور و واندانش

هاي تدریس و یادگيري، روش یادگيري مشارکتي که مبتني آموزان از ميان انواع روشنشان داده که دانش
دهند. چراکه به نظر آنها معلمي که از این شيوه استفاده مياري و همکاري گروهي است را ترجيح  ميبر ه
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اليس ) تري داردتر است و کالس فضاي راحتمنصف، کندکند، فرصت بيشتري را براي همه فراهم ميمي
رند، بکاربرد آن بهره مي آموزان و معلم هر دو ازدر یادگيري مشارکتي، دانش ،(. به این ترتيب2331 ،و والن

-ها از همآموزان از این شانس برخوردارند که براي فهميدن مطالب درسي و حل تمریناز یک سو دانش

هاي خود در کالس و با نظارت معلم کمک بگيرند که این موقعيت در آموزش سنتي فراهم نيست، گروهي
اد کالس تک افرمجبور نيستند به طور دائم تکاز سوي دیگر معلمان عالوه بر اینکه در کار گروهي دیگر 

ف خود کنند، فضاي بهتر تعامل را فراهم نموده و نگرش مثبت شاگردان یرا متوجه انجام تکاليف و وظا
 آورند. نسبت به خود را به دست مي

سال پژوهش در این زمينه  هيچ شکي ندارند که یادگيري  12پس از  (1222جانسون و جانسون )      
دهدکه هاي آنها نشان ميآموزان، معلمان، مدارس و مؤسسات سودمند است. پژوهشبراي دانش مشارکتي

تر کار شود آنها سختدهد و باعث ميآموزان براي پيشرفت را بهبود مياین نوع آموزش، تالش دانش
قي، خسرو صاد تر شود )به نقل از عبيري،شان باالتر رود و یادآوري مواد درسي طوالنيکرده، سطح پيشرفت

به مقایسه شيوه یادگيري مشارکتي از نوع تکنيک جيگ  (2513(. آرونسونو بریگمن)2353قي جاوید و اف
آموزان در دروس ریاضي و علوم اجتماعي پرداخته ساو با آموزش سنتي در پيشرفت تحصيلي و نگرش دانش

تر ثبتبه موضوع درسي و نگرش م و نشان دادند که این روش منجر به عزت نفس بيشتر، عالقمندي بيشتر
یده گرد )گروه گواه( آموزان مشارکت کننده در این نوع آموزش نسبت به روش سنتيبه مدرسه در دانش

دانشجوي زن و مرد  92( با هدف بررسي اثر یادگيري مشارکتي بر کار گروهي، بر روي 1225است. اردم )
 اد که این نوع آموزش به دانشجویان براي برقراريیک دانشگاه تربيت معلم ترکيه در درس ریاضي نشان د

جتماعي شود، مشکالت اارتباط بهتر با یکدیگر کمک نموده، منجر به تقسيم وظایف بين اعضاء گروه مي
 گردد و عالوه برکند و منجر به استفاده بهينه از زمان ميشود، حل ميرا که در جریان تعامالت ایجاد مي

هاي پژوهشي رحيم زاده شود. یافتهشان ميش مثبت به کالس و دوره تحصيليهمه اینها منجر به نگر
( و 2333(، خداداد نژاد )1221( و گوکارت، دوندار، سویلو و آکگول )1222(، عزیز و انور )2353خوشرو )

. کنديتائيد مرا آموزان ( نيز بر اثر این نوع از آموزش بر پيشرفت تحصيلي دانش2353) عبيري و همکاران
-( نيز حاکي از اثر مثبت این روش بر رشد مهارت1224هاي پاواتانا، پراسارپانيچ و آتاناونگ )همچنين یافته

ار داشت توان انتظمي بر این اساس آموزان ابتدایي است.هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي ریاضي دانش
ري مثبت و موفق در یادگيکه با تغيير شيوه آموزش، به سوي یادگيري مشارکتي، موجب تدارک تجارب 

شده و عواطف و نگرش منفي نسبت به یادگيري را بهبود بخشيد. لذا پژوهش حاضر به منظور کاهش اثر 
اثر یادگيري مشارکتي در کالس درس ریاضي را مورد مخرب اضطراب و نگرش منفي نسبت به ریاضي، 
  .پرداخته استمطالعه قرار داده و به مقایسه آن با آموزش سنتي 
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 روش
هاي کنترل و آزمایشي به ها و قرار دادن آنها در گروههاي رفتاري انتخاب آزمودنياز آنجا که در پژوهش

رح بوده و ط« آزمایشينيمه»روش به کار رفته در این پژوهش،  ،پذیر استطور تصادفي، به ندرت امکان
-آماري این پژوهش شامل کليه دانشجامعه  آزمون با گروه گواه بوده است.پس –آزمون آن از نوع پيش

بود که از آن  54-53آموزان دختر سال دوم دبيرستان رشته علوم تجربي شهر تهران در سال تحصيلي 
اي به روش نمونه در دسترس از دو دبيرستان درمنطقه کهریزک برگزیده شد و از هر کدام یک کالس نمونه

نفر در گروه آزمایش  11گروه  آزمایشي و گواه قرار گرفتند )نفر که به طور تصادفي در دو  41درس، شامل  
نفر در گروه کنترل(. گروه آزمایشي به مدت سي و دو جلسه تحت آموزش ریاضي به روش یادگيري  12و 

مشارکتي و گروه گواه در همين مدت با روش سنتي آموزش دیدند و مطابق با طرح تحقيق هر دو گروه 
 اظ هر سه متغير مورد مطالعه سنجيده شدند.پيش و پس از آموزش به لح

 ابزار 
 جهت گرداوري اطالعات در این پژوهش از سه ابزار استفاده شد:

گویه دارد، دو مقوله اضطراب امتحان  23(: این پرسشنامه 2332، )شکراني مقياس اضطراب رياضي

 گذاريياس ليکرت نمرهگویه با چهار گزینه در مق سنجد و هرریاضي و اضطراب ماهيت ریاضي را مي
( ضریب آلفاي 2332شده و شکراني ) ائيدشود. روایي محتوایي مقياس توسط متخصصين ریاضي تمي
 اند.را براي پایایي این مقياس گزارش کرده 53/2( نيز ضریب آلفاي 2335و خندان ) 52/2

( 1222نما و شرمن )(: این پرسشنامه اولين بار توسط ف2332، )قنبرزاده نگرش به رياضي پرسشنامه

با سه مؤلفه اهميت و سودمندي ریاضي، اطمينان به یادگيري ریاضي، و باورهاي جنسيتي درباره ریاضي 
گویه بود، اما در فرم تجدید نظر شده حاضر دو مولفه اهميت و سودمندي ریاضي و اطمينان به  31شامل 

اي ليکرت از کامال رتبه 9اري آن در مقياس گذگویه است و نمره 12یادگيري ریاضي به کار رفته و داراي 
پذیرد. روایي محتوایي مقياس نيز توسط سرگروه آموزشي ریاضي و موافقم تا کامال مخالفم صورت مي

گزارش کرده  52/2( در پایان نامه خود ضریب پایایي آن را 2332متخصصان تأیيد شده است. قنبرزاده )
 است.

زمون آ آموزان، دو فرمدانش پيشرفت تحصيلي ریاضيبراي سنجش  :آزمون پيشرفت تحصيلي

-يشمرحله  پدو در مطابق با سر فصل آموزشي، اهداف و محتواي آموزش،  ساخته علمپيشرفت تحصيليم

 .گردیدآزمون استفاده آزمون و پس
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 اجرا
 درس ریاضي توسط پژوهشگر )معلم( به مدت اجراي روش یادگيري مشارکتي براي گروه آزمایشي، براي

جلسه کالسي(، به روش آموزش مبتني بر همياري و طي مراحل زیر صورت  31) تحصيلي نيمسال دو
 گرفت: 

-ه)گرو: آموزش مشاركتيآموزان با مهمترين اصول روش آشنايي دانشاجراي پيش آزمون و -1

و اجتماعي  هاي تحصيليبندي ناهمگن، وابستگي متقابل مثبت، مسئوليت فردي و مشارکت برابر(، مزیت
 استفاده از این روش آموزشي.    

آموزان سه هدف عمده وجود داشت، اول اینکه به دانش ،در این راستا آماده كردن فضاي كالس:-2

کمک شود تا بتوانند به نحو مؤثري در گروه با یکدیگر کار کنند، دوم اینکه در خالل آموزش ریاضي، 
ه را یاد بگيرند و آخر اینکه محيط کالس به اجراي چهار اصل اساسي ذکر هاي اجتماعي کار در گرومهارت

 شده در باال کمک کند. 

ي، آزمون ریاضهاي ناهمگن چهار نفري بر اساس نمرات پيشآموزان به گروهتقسيم دانش گروه بندي:-3

 .قرار گرفتند آموز ضعيفآموز قوي، دو دانش آموز متوسط و یک دانشبه طوري که در هر گروه یک دانش

 -همتا شو -استفاده از فنون بياندیش مشاركتي:آموزش رياضي به سبک يادگيري اجراي برنامه -4

 رهاي مسافمنتقل کن و عقل

 آموزانآغاز جلسه: در ابتداي هر جلسه حدود پنج دقيقه صرف شروع کالس و حضور و غياب دانش-الف

 شد.                  مي

ه یافت، به این صورت کدقيقه به حل تکاليف جلسه گذشته اختصاص مي 12ه: بررسي تکاليف گذشت-ب

ل پرداختند، نمره حاصها ميها( پاي تابلو رفته و به حل تمرین)مثال شماره چهارم گروه از هر گروه یک نفر
 گرفت.از این فعاليت به همه گروه تعلق مي

هاي مربوطه توسط معلم روابط و فرمولارائه توسط معلم: تدریس مبحث درسي جدید به همراه  -پ

 دقيقه  22کالس 

ها، نحوه کار این گونه بود که در ابتدا تعدادي حل مسئله گروهي: براي حل مسائل ارائه شده در گروه -ت

 شد که ابتدا به صورتآموزان در هر گروه خواسته ميشد که در حيطه دانش بود و از دانشمسئله مطرح مي
ند )همتا کردآنگاه دو عضو گروه درباره نظر خودشان با هم گفتگو مي .کنند )بياندیش(فردي به آن فکر 

پرداختند )سهيم کن(. بدین ترتيب هایشان در گروه ميها به تبادل ایدهشو( و سپس با عوض شدن زوج
در  هرسيدند. اشکاالت گروحل مشترک ميجمعي براي حل هر مسئله به یک راهطور دستهاعضاي گروه به
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هاي دیگر خواسته آموزان گروهاز دانش ،شد و در غير این صورتحد امکان توسط اعضاي آن برطرف مي
هاي مسافر(. اگر هيچ کدام از شد که به آن گروه وارد شوند و به آنها کمک کنند )فن راهي شدن عقلمي

کرد. در نهایت یک نفر مایي ميها را راهنتوانست به جواب درست برسد، آنگاه معلم همه گروهها نميگروه
هایي که به هر نفر اختصاص داه شده بود، انجام از هر گروه )معموالً این فرد توسط معلم و از طریق شماره

 براي حل تمرین ،شد و توجه به این بود که همه اعضاي گروه در حل مسائل مشارکت داشته باشند(مي
کرد، امتياز کسب شده به همه اعضاي گروه تعلق ئله بيان ميپاي تابلو رفته و ایده گروه را براي حل مس

 شد. اي در سطح باالتر، و دوباره همان روند تکرار ميگرفت. سپس مسئلهمي

               د.                                                   شهاي جلسه آینده مشخص ميتعيين فعاليت بعدي: در پایان هرجلسه تکاليف و فعاليت -ث

کردند، اوراق آموزان در یک آزمون فردي شرکت ميارزشيابي: بعد از تمام شدن هر مبحث، دانش -ج

                                           گرفت )پرورش مسئوليت فردي(.                                                                                                گذاري صورت ميتصحيح شده و نمره

هایي که باالترین نمرات را گرفته بودند از طرف شد، گروهقدرداني: وقتي اوراق امتحانات تصحيح مي-چ

گرفتند )پرورش وابستگي متقابل مثبت(. این فرایند در درون معلم با دریافت جایزه مورد تشویق قرار مي
ایان هاي تبریک در پهاي خود و با استفاده از کارتگروهيشکر اعضاي گروه از همهر گروه نيز با تقدیر و ت

 یافت.جلسات آموزشي، ادامه مي

 آزمون اضطراب ریاضيدر آخرین جلسه آموزش به شيوه یادگيري مشارکتي، پس آزمون:اجراي پس -5

 اجرا شد. همچنين از مباحثيسنج ریاضي براي هر دو گروه، در شرایط یکسان و به صورت همزمان و نگرش
 آموزان آموزش داده شده بود، آزمون کتبي پيشرفت تحصيلي به عمل آمد.   که در این مدت به دانش

 
 هايافته

هاي آمار توصيفي شاخص 2 ها در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت پذیرفت. جدول شمارهتحليل داده
متغير اضطراب ریاضي، نگرش ریاضي و پيشرفت تحصيلي در براي گروه آزمایشي و گروه گواه را در سه 

 دهد.ریاضي نشان مي
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 ميانگين و انحراف معيار اضطراب رياضي، نگرش نسبت به رياضي و پيشرفت تحصيلي -1جدول

 آزمون در افراد دو گروهآزمون و پسپيش 
 

 آزمونپس آزمونپيش مراحل

 گروه گواه آزمایشيگروه  گروه گواه گروه آزمایشي نمونه

 هاشاخص
 هامقوله

انحراف  ميانگين
 معيار

انحراف  ميانگين
 معيار

انحراف  ميانگين
 معيار

انحراف  ميانگين
 معيار

 2/22 32 42/1 25/23 2/3 1/11 23/9 49/14 اضطراب ریاضي
 53/23 29/19 9/5 94/19 33/22 9/12 33/5 59/11 نگرش ریاضي

 99/3 41/22 42/1 53/29 19/3 2/29 39/1 19/29 پيشرفت تحصيلي
 

هاي آزمایشي و گواه در سه متغير ذکر شده تفاوت آزمون، ميانگين گروه، در مرحله پيش2مطابق با جدول 
 ،هکآزمون بين ميانگين دو گروه تفاوت آشکاري نشان داده شد. به طوريچنداني نداشتند، اما در مرحله پس

آزمون از ميانگين نمره کمتري در اضطراب ریاضي، ميانگين نمره باالتري در نگرش گروه آزمایشي در پس
آزمون سشده ميان پریاضي و پيشرفت تحصيليریاضي برخوردار شد.جهت بررسي معناداري تفاوت مشاهده 

 ها و شيب رگرسيون( و تائيدآزمون، پس از بررسي دو مفروضه توزیع نرمال )همگني واریانس دادهو پيش
 از آزمون تحليل کوواریانس استفاده شد.  p≥0.5آن براي هر دو متغير در سطح 

 

 نتايج  بررسي مفروضات توزيع نرمال -2جدول 
 همگني شيب رگرسيون هاهمگني واريانس گروه شاخص

 معناداري F معناداري F هامقوله

 312/2 221/2 154/2 215/2 اضطراب ریاضي

 123/2 135/2 134/2 211/2 نگرش ریاضي

 323/2 213/2 233/2 159/1 پيشرفت تحصيلي

 
 آموزان مشارکت کننده در روش یادگيرينتایج تحليل کوواریانس جهت بررسي فرضيه اول پژوهش: دانش

 (.3ل )جدو کنندآموزان در روش سنتي، اضطراب ریاضي کمتري را تجربه ميمشارکتي نسبت به دانش
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وه آزمون اضطراب رياضي در گركوواريانس تاثير عمل آزمايشي بر ميانگين پسنتايج تحليل  -3جدول

 آزمايشي و كنترل

 
تفاوت گروه ها که مربوط به ( در بخش گروه15/11بدست آمده ) Fو با مشاهده  3مطابق با جدول شماره 

 2222/2توان گفت که تفاوت دو گروه در سطح کنترل و آزمایشي یا کنترل اثر متغير وابسته است، مي
آزمون مقياس اضطراب ریاضي ناشي از اثر آموزش ها در پسمعنادار بوده و بنابراین، تفاوت نمره آزمودني

شارکت آموزان مدانش وم پژوهش:نتایج تحليل کوواریانس جهت بررسي فرضيه د مبتني بر همياري است.
ت به درس تري نسبآموزان در روش سنتي، نگرش مثبتکننده در روش یادگيري مشارکتي نسبت به دانش

 (.4ریاضي دارند )جدول 

 

 آزمون نگرش رياضي نتايج تحليل كوواريانس تاثير عمل آزمايشي بر ميانگين پس -4جدول

 در گروه آزمايشي و كنترل
 اندازهاثرمعناداري                     Fمجموع مجذورات      درجه آزادي      ميانگين مجذورات         منبع تغييرات

 435/2            2222/2             41/32             413/1412                 2               413/1412 آزمونپيش

 333/2            2222/2             49/25            122/2912                 2               122/2912 گروه

 

ها که مربوط به تفاوت گروه ( در بخش گروه49/25بدست آمده ) Fو بر اساس 4مطابق با جدول شماره 
 2222/2توان گفت که تفاوت دو گروه در سطح کنترل و آزمایشي یا کنترل اثر متغير وابسته است، مي

ها در پس آزمون مقياس نگرش نسبت به ریاضي ناشي از بوده است. بنابراین، تفاوت نمره آزمودنيمعنادار 
آموزان دانش اثر یادگيري مشارکتي است.نتایج تحليل کوواریانس جهت بررسي فرضيه سوم پژوهش:

آموزان در روش سنتي، پيشرفت تحصيلي مشارکت کننده در روش یادگيري مشارکتي نسبت به دانش
 (.9يشتري در درس ریاضي دارند )جدول ب

 

 

 

 

 

معناداري                       Fمجموع مجذورات     درجه آزادي      ميانگين مجذورات       منبع تغييرات

 ميزان تأثير
 311/2             2222/2           91/13            112/2211                  2              112/2211 آزمونپيش

 313/2             2222/2            11/ 15           914/2234                 2               914/2234 گروه
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يلي آزمون پيشرفت تحصنتايج تحليل كوواريانس تاثير عمل آزمايشي بر ميانگين پس-5جدول

 رياضي در گروه آزمايشي و كنترل
 اندازهاثرمعناداري                   Fمجموع مجذورات    درجه آزادي      ميانگين مجذورات             منبع تغييرات

 914/2              2222/2            12/41             91/251                    2                  91/251 آزمونپيش

 45/2               2222/2            11/33           323/214                   2                 323/214 گروه

 
ها که مربوط به تفاوت گروه ( در بخش گروه11/33بدست آمده ) Fو بر اساس  9مطابق با جدول شماره 

 2222/2توان گفت که تفاوت دو گروه در سطح کنترل و آزمایشي یا کنترل اثر متغير وابسته است و مي
ادگيري ناشي از اثر ی ها در پس آزمون پيشرفت تحصيليمعنادار بوده است. بنابراین، تفاوت نمره آزمودني

 مشارکتي است.
 

 گيريبحث و نتيجه

بت آموزان گروه آزمایشي را نسنتایج پژوهش در ارتباط با فرضيه اول تفاوت معنادار اضطراب ریاضي دانش
آموزاني که در روش یادگيري مشارکتي در درس توان گفت دانشبه گروه گواه تائيد نمود و بر پایه آن مي

آموزاني که به روش سنتي آموزش ریاضي دریافت کردند، اضطراب داشتند، نسبت به دانشریاضي مشارکت 
(، کرامتي و همکاران 2335هاي خندان )هاي پژوهش. آنچه با یافتهکنندرا تجربه ميریاضي کمتري 

 (1222(،  ميليس )1222(، اولودیپ و اوکوي )1221(،گوک و دین )1221(، اسميت )1221(، ونمان )2352)
در تبيين این یافته  باشد.( نيز همسو مي2353( به نقل از رحيم زاده )1223و ) مهدي زاده، نوژابه و اصغري 

یادگيري مفاهيم  مشارکت،در محيط مبتني بر  ،که از آنجا ،توان گفت( مي2335مطابق با نظر خندان)
 نيز هاگروهيفردي، همگيرد و در آن عالوه بر تمرین و ممارست ریاضي با همکاري گروهي صورت مي

موزان آکنند، لذا دانشفرد را در آموختن کمک نموده، به او الگو داده و او را براي تالش بيشتر تشویق مي
هم  کنند تا با کمکتکاليف سخت بوده و این فرصت را پيدا  مي ها و معلم خود درکالسيمورد حمایت هم

و در نهایت اضطراب کمتري را در کالس ریاضي تجربه گروهي خود تالش کنند بر موضوعات تسلط یابند 
-دانش تر است وکنند. افزون بر آن مطابق با روش یادگيري مشارکتي فرایند یادگيري از نتيجه آن مهم

اند، مورد مؤاخذه و سرزنش قرار ها را درست پيدا نکردهگاه به خاطر اینکه جواب آخر مسئلهآموزان هيچ
آموزان این فرصت را دارند که به صورت گروهي با یکدیگر کار کنند و به جاي دانش چراکهگيرند. نمي

گيري اضطراب و یا حداقل کاهش مند گردند و این منجر به عدم شکلرقابت، از همکاري دیگران بهره
آموزان در این روش فرصت بيشتري دارند تا با سؤال شود. ضمن آنکه دانشاضطراب و نگراني در آنان مي
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تر ریاضي را بهتر بياموزند و از این طریق  اعتماد يدن و توضيح خواستن از اعضاي گروه، مفاهيم سختپرس
 .  مهار کنندرا تري کسب نموده و به کمک آن اضطراب ریاضي خود به نفس قوي

ري تفاوت دو گروه از جهت نگرش نسبت به ریاضي انتایج پژوهش در ارتباط با فرضيه دوم نيز معناد      
 ،آموزاني که به روش یادگيري مشارکتي در درس ریاضي آموزش دیدندئيد نمود. به عبارت دیگر، دانشرا تا

آموزاني که به روش سنتي آموزش ریاضي دریافت کردند، نگرش بهتري نسبت به ریاضي نسبت به دانش
( به 1221تون )(، وینس2513آرونسون و بریگمن ) هاي گذشته همچوناین یافته با نتایج پژوهش داشتند.

(، سنگول و 1221(، وندیکندلر و همکاران )1221(، طرميزي و انور )1225، اردم )2352نقل ازبذرافشان 
(، استوار، غالم 2333نژاد ) اد(، خداد2331(، حسيني نسب و فالح )1229(، کاپار و تریم )1224کاترانجي )

( به 2351) شيخي ، ابوالقاسمي، رستمي و(2352(، موسوي )2352(، بذرافشان )2352آزاد و مصر آبادي )
باشد. در تبيين آن باید گفت در محيط مبتني ( همسو مي2353، عبيري و همکاران )2353نقل از رحيم زاده 

هاي خود بپردازند، از آنها دفاع توانند به اظهارنظر در مورد اندیشهآموزان در گروه مي، دانشمشارکتبر 
 یادگيري در چنين ،د را بشنوند و آنها را قبول یا رد کنند. در این صورتهاي خوکنند، نظرات هم گروهي

هاي احتمالي ناشي از یادگيري درس ریاضي را براي گردد وکسالتشرایطي سرشار از تعامل و شوق مي
ان آموزبلکه راهنما و هميار دانش ،معلم منبع اطالعات نيستدر این فضا سازد. آموزان کمرنگ ميدانش

 گيرد. در سایه ایناداره کالس نه بر اساس اقتدار شخصي معلم که بر اساس همياري صورت مي است و
آموزان از یادگيري شود. دانشآموزان ميهمياري، معلم و کالس درس او موجب انبساط خاطر و عالقه دانش

شان هایتيگيري و تداوم دوسو فضاي متفاوت ایجاد شده در کالس لذت برده، کالس محلي براي شکل
شود و نگرش آنان در خصوص نوع و نحوه یادگيري، موضوع درسي، معلم و به طور کلي مدرسه تغييرات مي

هاي سنتي که عمدتاً در شيوه ،(. در حالي که2352 ،موسوي ،2352 ،)استوار و همکاران کندميمثبتي پيدا 
قابت و شکست در آن، موجب دلسردي و شود، ترس از رآموزان تأکيد ميبر رقابت و عدم تعامل بين دانش

 شود. آموزان از فضاي کالس و موضوع درسي و حتي معلم ميبيزاري دانش
ها حاکي از برتري معنادار پيشرفت تحصيلي در درس ریاضي براي گروه درباره فرضيه سوم نيز یافته       

درس  یادگيري مشارکتي درآموزاني که به روش آزمایشي نسبت به گروه گواه است. به عبارت دیگر، دانش
آموزاني که به روش سنتي آموزش ریاضي دریافت کردند، پيشرفت ریاضي آموزش دیدند، نسبت به دانش

سون و بریگمن آرون :هاي گذشته مانندهاي پژوهشتحصيلي بيشتري در ریاضي داشتند. این نتيجه با یافته
( به نقل از بذرافشان 1221(، وینستون )1221) (، نيکولز2552(، اسالوین )2552(، راس و رافائل )2513)

(، 1221(، نونز و همکاران )1221) (، گوکارت و همکاران1221(، طرميزي و انور )1222، عزیز و انور )2352
(، بهرنگي 1229) (، کاپار و تریم1224(، پاواتانا و همکاران )1223) زکریا، سول فيتري، داد و زین العابدین
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 (، خدا دادنژاد2331) (، حسيني نسب و فالح2331(، کرامتي و حسيني )2331امتي )(، کر2333و آقایاري )
و همکاران  (، کرامتي2352(، بذر افشان )2352) (، استوار و همکاران2333(،  یزدان پور و همکاران )2333)
( و رحيم زاده 2353(، عاشوري و همکاران )2353(، عبيري و همکاران )2352همکاران ) (، کرمي و2352)
این امکان  ،مشارکتکه در محيط مبتني بر  در توضيح این یافته باید گفت از آنجائي ( مطابقت دارد.2353)

شود تا با هم بحث کنند، از یکدیگر سوال بپرسند و هرجا که الزم باشد با آموزان فراهم ميبراي دانش
گام گردند که هنمند ميهرهآموزان از همياراني بکمک کردن، همدیگر را پشتيباني و حمایت کنند. دانش

کنند هایي ارائه ميها و مثالهاي یادگيري آنها را یاري نموده، از توضيحات اضافي، سرنخبرخورد با چالش
حصيلي ها یادگيري و نمرات پيشرفت تمشارکت در این گروه ،کند. بنابراینکه به فهم بهتر مطالب کمک مي

ها آن است که ها و حمایت(دليل این مشارکت2331) اليس و والنشود.مطابق با نظر باالتري را موجب مي
وابستگي متقابل مثبت، پاسخگویي فردي، مشارکت برابر و تعامل رو در رو در ساختار یادگيري مشارکتي 

به تصحيح او را و  ارائه کردهخود بازخورد فوري  گروهيهم برايگنجانده شده است و گروه در موقع لزوم 
فرصت کافي براي عالوه بر آنکه هر عضو گروه  ،در این شرایط .کندهدایت مييري خود خطاهاي یادگ

هاي خود دائماً به نظارت ، از طریق بازخوردهاي هم گروهيفعاليت و عرضه محصول گروه خود را دارد
ان، دبه جاي نظارت بر تک تک شاگرمعلم نيز در این موقعيت  پردازد.هاي خود ميبازبيني و اصالح آموخته

مند گردیده و از تعامل گروهي نيز بهرهها، از نظارت دروناین فرصت را دارد تا از طریق نظارت بر گروه
 توان انتظار داشت که محيط آموزشيميدر چنين شرایطي گروهي به نفع آموزش بهتر استفاده کند. درون

ا همچنين به زماني براي آموختن از عالوه بر آنکه فرصت یادگيري بهتري را براي همه فراهم نموده، آن ر
 طریق تعامل اجتماعي، همکاري و مشارکت مبدل ساخته است. 

 
 منابع

 . تهران: انتشارات نيک آموزاضطراب امتحان(. 2331ابوالقاسمي، عباس )
 مجله پژوهش در آموزان. هاي یادگيري دانش(. رابطه ميان اضطراب ریاضي و سبک2352حمدي، سعيد و احمدي، مجيد )

 .221 - 35(،  32) برنامه ریزیدرسي،
 پيشرفت هايآموزان به گروهبندي دانشگذاري آموزش به روش تقسيم(. تاثير2352) سهيال و مصرآبادي، جواد غالم آزاد، نگار؛ استوار،

(STADبر شاخص ) .92 - 15(،  42، )آموزشيهاي آوريمجله نوهاي شناختي، فراشناختي و عاطفي در یادگيري درس ریاضي. 
 ترجمه طاهره رستگار و مجيد ملکان. تهران: ني. طریق همياري. زآشنایي با یادگيري ا (.2331اليس، سوزان و والن، سوزان )

ایه اول آموزان دختر پبررسي تأثير روش یادگيري مشارکتي )الگوي جيگ ساو( بر پيشرفت تحصيلي دانش(. 2352بذرافشان، مریم )
 . پایان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه تهران.شهرستان بهارستان 1نگرش آنان به درس عربي در ناحيه  متوسطه و

موزان آتدریس دانش ي(. تحول ناشي از تدریس مشارکتي از نوع جيگ ساو در وضعيت سنت2333بهرنگي، محمد رضا و آقایاري، طيبه )
 .93 - 39، 22هاي آموزشي،مجله نوآوريپایه پنجم. 
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ش به حصيلي و نگرت (. تأثير روش تدریس مشارکتي و روش تدریس سنتي بر پيشرفت2331يني نسب، سيد داود و فالح، نوروز )حس
 . 32- 42(،  3، )2مجله علوم تربيتي،  درس معارف اسالمي در مراکز پيش دانشگاهي شهر تبریز.

م هاي تازه در علومجله اندیشهتحصيلي درس ریاضي.  (. تاثير روش تدریس همياري بر نگرش و پيشرفت2333خداداد نژاد، علي )
 .53- 13( ، 21، )تربيتي
 انشگاه تهران.، دارشد . پایان نامه کارشناسيبخشي یادگيري مشارکتي بر اضطراب ریاضي و رفتار کمک طلبياثر(. 2335فرح )  خندان،

باورهاي  نگرش به هاي آسماني وپيشرفت تحصيلي درس پيامبررسي تأثير یادگيري مشارکتي بر (. 2353رحيم زاده خوشرو، زهرا )
 . پایان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه تهران. آموزان پایه هفتم شهر تهرانمذهبي دانش

آموزان دختر و پسر دبيرستان هاي آموزان به درس ریاضي و رابطه آن با اضطرب امتحان دانشنگرش دانش (.2352زکي، محمدعلي )
 .232 - 293( ، 13، )مجله مطالعات روانشناختي ان.شهر اصفه

. ترجمه سيد حسن مرتضوي نصيري و محمدرضا وحداني اسدي. همياري در آموختن(. 2352ژاکوب، مایکل؛ پاور، ا. و وان این، لو )
 تهران: انتشارات رشد.
 عراقچي و حسين دانش فر. تهران: انتشارات رسا.. ترجمه شاهده سعيدي، مهشيد روان شناسي تربيتي(. 2331سانتراک، جان دبليو )

 . تهران: نشر دورانروانشناسي پرورشي نوین(. 2331سيف، علي اکبر )
آموزان و بررسي برخي عوامل مرتبط با اضطراب ساخت و اعتباریابي مقياس سنجش اضطراب ریاضي دانش(.  2332شکراني، مسعود )

 اه تهران.. پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشگریاضي
 . تهران: انتشارات سمت.ها، فنون و الگوهاي تدریسروش(.2352صفوي، امان اله )

مفهومي، یادگيري  هاي آموزشي نقشه(. تأثير روش2353عاشوري، جمال؛ کجباف، محمد باقر؛ منشئي، غالمرضا و طالبي، هوشنگ )
 - 13(، 24، )22 ،مجله پژوهش در برنامه ریزي درسي. مشارکتي و سنتي بر انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي درس زیست شناسي

13. 
(. مقایسه تأثير روش تدریس همياري، اکتشافي و سخنراني بر 2353عبيري، مرجان؛ صادقي، عباس؛ خسروجاوید، مهناز و افقي، نادر )

 .11 - 99(، 29، )22، ریزي درسيمجله پژوهش در برنامهپيشرفت تحصيلي و نگرش نسبت به درس فيزیک. 
 .225- 55(، 12، )مجله روانشناسي و علوم تربيتياضطراب ریاضي.  (. مقاالت تحليلي:2315علم الهدایي،حسن )

باور خودکارآمدي ریاضي و انتظار عملکرد ریاضي با عملکرد ریاضي در  بررسي رابطه نگرش ریاضي، (.2332) قنبرزاده علمداري، ناهيد
 .پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران .هر تهرانآموزان دختر و پسر اول دبيرستان شدانش

(. تاثير یادگيري مشارکتي بر پيشرفت تحصيلي درس علوم 2352) رضا؛ حيدري، ابوذر؛ عنایتي، علي و هدایتي، اکبرکرامتي، محمد
 .53 - 33(، 44،)هاي آموزشيآوريمجله نوتجربي و اضطراب امتحان . 

(. بررسي تاثير دو روش بازسازي شناختي و حساسيت زدایي منظم برکاهش 2339عبادي، غالمحسين )کریمي باغملک، آیت اله و 
 .121-252(، 11،)مجله مطالعات تربيتي و روانشناسيآموزان دختر سال سوم راهنمایي شهر اهواز. اضطراب ریاضي دانش

ه دهنده باي از عوامل تشکيلبررسي پاره بت به ریاضيات وآموزان دختر نس(. نگرش دانش2311فریده ) مهران، گلنار و سليماني نسب،
 .13 - 12(، 11(، )مجله علوم انساني دانشگاه الزهرا )سآن. 

بخشي آموزش خصوصي همتایان و خود آموزي شناختي بر پيشرفت، اضطرب و نگرش به درس مقایسه اثر (.2352فاطمه ) موسوي،
 .291 - 231(، 3،)مجله مطالعات آموزشي و یادگيري ریاضي.

ان آموزدانش اي و مشارکتي بر پيشرفت تحصيلي(. تاثير آموزش به روش پروژه2333حقاني، فریبا ) یزدان پور، ندا؛ یوسفي، عليرضا و
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