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کالس جورچین معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار  ریتأث
 دانشجویان

 4، لیال عبیدی1اسکندر فتحی آذر، 2شهرام واحدی، 3جواد امانی ساری بگلو

 71/71/3138تاریخ پذیرش:  31/31/3131تاریخ وصول: 

 چکیده

 یادگیری مشارکتی است که بر اساس پویایی گروه و تعامالت یهاکیکالس جورچین معکوس، یکی از تکن
روش جیگ ساو معکوس بر عملکرد تحصیلی و  ریهدف پژوهش حاضر بررسی تأثاجتماعی قرار دارد. 

وه ن و گرآزموپس - آزمونشیاضطراب آمار دانشجویان در درس آمار بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پ
نفر از دانشجویان کارشناسی بودند. دانشجویان یک کالس درس آمار  31کنندگان پژوهش شرکتو کنترل 

نفر( و دانشجویان کالس دیگر این درس را به روش تدریس معلم محور  17را به روش جیگ ساو معکوس )
( و 3181کابدار و سلیمانی، پژوهش با مقیاس اضطراب آمار )ر یهاداده نفر( آموزش دیدند. 11سخنرانی )

ه ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیرداده لیوتحلهیآزمون عملکرد تحصیلی گردآوری شد. برای تجز
زمایش و بین گروه آ یداریاستفاده شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که تفاوت معن راههکیو چند متغیره 

 هانیانگی(. نتایج مقایسه مp<773/7) شجویان وجود داردکنترل در عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دان
روه کنترل بیشتر از میانگین گ یداریصورت معننشان داد که میانگین گروه آزمایش در عملکرد تحصیلی به

ت. کمتر از میانگین گروه کنترل اس یداریصورت معناست. در اضطراب آمار نیز میانگین گروه آزمایش به
پژوهش نشان دادند که روش جیگ ساو معکوس اثر مثبتی بر برون دادهای تحصیلی  یهاافتهی یطورکلبه

ی استفاده از این روش باعث افزایش عملکرد تحصیل گریدعبارتدانشجویان مانند اضطراب و عملکرد دارد. به
 .شودیو کاهش اضطراب آمار این دانشجویان م
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 ری مشارکتی، اضطراب آمار، عملکرد تحصیلی.کالس جیگ ساو معکوس، یادگیکلیدی:  گانواژ

 مقدمه

دروسی است که یادگیری آن نیازمند حل مسئله فعال توسط  نیترآمار یکی از مهم
آن در قرن اخیر  یهاو روش هاوهیاین رشته، علمی جدید است که شدانشجویان است. 

عه یافته سرعت توسبه، گذردیتکوین و بسط یافته و باآنکه مدت زیادی از پیدایش آن نم
 یریکارگقلمرو و مفاهیم مورد استفاده از آن از علوم ریاضی فراتر رفته و به کهیطوراست. به

تا جایی که (. 3131زاده و عبدلی سلطان احمدی، آن نیز در سایر علوم رواج یافته است )تقی
 علمی نیازمند یهایها و بررسگفت در دنیای مدرن امروز اکثر پژوهش توانیجرئت مبه

ی علوم انسان یها. به همین دلیل اکثر دانشجویان در رشتهباشندیآماری م یهاآمار و روش
 دباشنیعنوان بخشی از دوره تحصیلی خود مو رفتاری نیازمند گذراندن درس آمار به

به با توجه به این امر الزم است (. 1771، 1؛ آنوگبازی و ویلسون3318، 3)فاینبرگ و هالپرین
، توجه ارندگذیم ریعواملی که بر عملکرد و موفقیت تحصیلی دانشجویان در این درس تأث

 شود. یاژهیو

عملکرد تحصیلی دانشجویان، یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی میزان موفقیت یا 
هدف نظام آموزشی، باال بردن عملکرد  نیترشکست آنان در درس آمار است. در واقع مهم

تحصیلی دانشجویان در تمامی دروس و کاهش میزان افت تحصیلی آنان است )بخشایش، 
(؛ اما با وجود اهمیت درس آمار و عملکرد تحصیلی باال در آن، 3133جسمانی و افشانی، 

در این  یدمتأسفانه برای بسیاری از دانشجویان درک و فهم مفاهیم آماری که توسط اسات
آمار، در  یها؛ دشوار است. در نتیجه این دانشجویان در آزمونشودیها معرفی مکالس

نی از ، سطوح پاییدهندیکه در دوره تحصیلی کارشناسی خود م ییهامقایسه با تمام آزمون
 (.3133، و همکاران )رستگار کنندیعملکرد را تجربه م

س آمار، برخی مشکالت عاطفی و هیجانی مانند عالوه بر عملکرد پایین دانشجویان در در
نگرش منفی و اضطراب باال در این درس توسط پژوهشگران شناسایی شده است )آنوگبازی 

( در پژوهش خود 3333(. آنوگبازی )1733، 1؛ بال اوغلو، دنیز و کسیجی1771و ویلسون، 
                                                           

1. Feinberg & Halperin 
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3. Baloğlu, Deniz & Kesici 
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باالیی را در درس آمار  درصد از دانشجویان اضطراب متوسط تا 17 باًینمود که تقر ینیبشیپ
. این امر مشکالت زیادی را برای دانشجویان دوره کارشناسی و تحصیالت کنندیتجربه م

 دهدی(. بررسی ادبیات پژوهشی نشان م1771)آنوگبازی و ویلسون،  کندیتکمیلی ایجاد م
که علت اکثر مشکالت دانشجویان در درس آمار، عوامل نگرشی مانند تصورات غلط نسبت 

(. در واقع 1733منفی یا اضطراب هستند )بال اوغلو و همکاران،  یهابه این درس، نگرش
 کنندیهنگام بروز اضطراب بسیاری از فرآیندهای شناختی با عملکرد مثبت فرد تداخل م

( 3387)  3(. کروز، کش و بالتون3181زاده هنرمند و سودانی، )کاظمیان مقدم، مهرابی
صورت احساس اضطرابی که فرد هنگام برداشتن یک واحد درسی در را به 1اضطراب آمار

، کندیدرس آمار یا انجام تحلیل آماری مانند گردآوری داده، تحلیل و تفسیر نتایج تجربه م
 اند که اضطراب آمار با افزایش ترک تحصیل. تحقیقات متعددی نشان دادهکنندیتعریف م

(. برخی از محققان نیز بر این 1773؛ آنوگبازی، 3131، رابطه مثبت دارد )شاهرخی و نصری
درس در دوره  نیآورترعنوان اضطرابباورند که بسیاری از دانشجویان درس آمار را به

 (.3137، ی و همکارانا؛ اژه1733، و همکاران 1)فرنگ کنندیتحصیلی خود تعریف م
شجویان در درس آمار عوامل متنوعی در کاهش عملکرد تحصیلی و ایجاد اضطراب دان

 تدریس معلمان و یهاوهیها شرایط محیط یادگیری و شآن نیترنقش دارند که از جمله مهم
( بر این 1731(. ویلسون )3137اساتید دانشگاه است )غالمعلی لواسانی، حجازی و خندان، 

 و باور است که اکثر اساتید و مدرسان آمار خودشان نسبت به این درس نگرش منفی داشته
به  نگرش منفی آنان شودیو این امر باعث م کنندیناکارآمد تدریس استفاده م یهااز روش

(، 3383) 3شوند. کلوت گردانیدانشجویانشان نیز منتقل شود و آنان نیز از این درس رو
( نیز در 3137( و غالمعلی لواسانی و همکاران )1733) 1(؛ دلوچی1773، )7پرکینز و ساریس

ذ شیوه بین اتخا یداریود به این نتیجه دست یافتند که تعامل و ارتباط معنخ یهاپژوهش
آموزشی و اضطراب در درس ریاضی و آمار وجود دارد؛ بنابراین برای تدریس مؤثر ریاضی 

 و آمار نخستین کار باید بررسی راهبردهای موفق تدریس باشد.

                                                           
1. Cruise, Cash, & Bolton 

2. statistics anxiety 

3. Freng, Webber, Blatter, Wing & Scott 

4. Clut 

5. Perkins & Saris 

6. Delucchi 
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اهش اضطراب و روش یادگیری مشارکتی از جمله راهبردهایی است که موجب ک
مکاران، ه و )غالمعلی لواسانی شودیم شانیریادگیافزایش خودآگاهی دانشجویان از فرایند 

ماهیت مسائل آمار ضرورت استفاده از  کهیی(. ازآنجا3137نسب و سلطانی، ؛ حسینی3137
، کاربرد این روش در آموزش آمار اهمیت کندیراهبردهای مختلف حل مسئله را ایجاب م

 توانندیها مدارد، زیرا دانشجویان از طریق بحث و مشورت در قالب گروه یاالعادهفوق
گوناگونی را برای حل مسئله ارائه دهند و راهبردهای مؤثر حل مسئله را به کمک  یهاحلراه

 یها(. رویکردها و روش3181همساالن خود و با راهنمایی معلم و مدرس فراگیرند )کرامتی، 
 یلی دوبخشبه پیشرفت تحصی توانیتنوعی توسط متخصصان ارائه شده است که میادگیری م

و  3تیم، یادگیری باهم، پژوهش گروهی، کالس جورچین یا روش جیگ ساو –آموز دانش
 نیتر(. روش جیگ ساو، یکی از مناسب3181نوشتن مشارکتی اشاره کرد )سانتراک، 

(؛ زیرا منطق زیربنایی راهبرد 1773، ها برای تدریس آمار است )پرکینز و ساریسروش
مختلف برای حل یک  یهایادگیری جیگ ساو این است که در این روش دانشجویان روش

به  توانی(. در درس آمار نیز یک مسئله آماری را م1778، 1)دویموش دهندیمسئله را ارائه م
 (.1773مختلف حل نمود )پرکینز و ساریس،  یهاروش

ن لهیوسبهالگوی جیگ ساو که  عنوان الگوی ایجاد شده است، به 1الیوت آرونسو
یادگیری مشارکتی با کاربردی جدید معرفی شده است. بر اساس این الگو، دانش آموزان در 
بخشی از موضوعات درسی که موظف به یادگیری آن هستند، مهارت کامل به دست 

، 3)هانزه و برگر آموزندید مخود را به سایر اعضای گروه خو یهاو سپس آموخته آورندیم
اند که هر یک برای اهداف و شدهجیگ ساو متعددی تاکنون ارائه یهاکی(. تکن1771

(. 1737، 7)دویموش، کاراجوپ و شیمشک اندشدهییادگیری خاصی طراح یهاتیموقع
(؛ 3318و همکاران،  1)آرونسون 3به ترتیب تاریخ ارائه شامل جیگ ساو  هاکیاین تکن

                                                           
1. Jigsaw 

2. Doymus 

3. Eliot aronson 

4. Hanze & Berger 

5. Karacop & Simsek 

6. Aronson 
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، 1)هالیدی 3(؛ جیگ ساو 3333، 1)استاهل 1(؛ جیگ ساو 3381، 3)اسالوین 1ساو جیگ 
( 1771)دویموش،  1( و جیگ ساو موضوعی1771، 7)هدیین 3(؛ جیگ ساو معکوس3337

جیگ ساو معمولی )یک، دو، سه، چهار و موضوعی(، دانش  یهاکیهستند. در تمامی تکن
ان را به دانش آموز ی. معلم سؤاالتشوندیم متقسی ییهامیها و سپس به تآموزان به گروه

آموزان گروه خود را ترک نموده و به تیم خود رفته تا به ها را حل کنند. دانشتا آن دهدیم
 یهاها یا سؤاالت متخصصان پاسخ دهند. سپس آنان به گروه خودشان به همراه برگهبرگه

 یهاخود را در مورد برگه یهادگاهیو د گردندیاند، بازمها پاسخ دادهمتخصصان که به آن
، 1لک)قیث و الم شودیاز آنان امتحان گرفته م تیو درنها دهندیمتخصصان به گروه ارائه م

(. جیگ ساو معکوس نیز با وجود اینکه از بعضی لحاظ با روش جیگ ساو معمولی 1773
در گروه اصلی به بحث  نیز دارد. در این روش ابتدا دانش آموزان ییهاشباهت دارد، تفاوت

رات خود تا نظ کنندیدرباره موضوعات پرداخته و سپس به گروه متخصصان )تیم( مراجعه م
(. هدف این روش، آگاهی یافتن به 1771درباره موضوع واحد را بسط دهند )دویموش، 

 نیتردرک و تفسیرهای مختلف دانش آموزان از یک موضوع واحد است. این روش مناسب
 این امکان را طرفکیدانشگاهی است؛ زیرا از  یهاکتی برای تدریس در دورهروش مشار

که در یک محیط بسیار فعال نظرات خود را پیرامون یک موضوع ارائه  دهدیبه دانشجویان م
 (.1737داده و از طرف دیگر با نظرات سایرین آشنا شوند )دویموش و همکاران، 

فزایش ی جیگ ساو معکوس بتواند اثر مثبتی بر اکه روش یادگیری مشارکت رسدیبه نظر م
عملکرد تحصیلی و کاهش اضطراب آمار دانشجویان در درس آمار داشته باشد. وجود 
حمایت اجتماعی بسیار زیاد از طرف دانشجویان و اساتید در این روش، ارائه فرصت و 

ط موزش توسمسئولیت به دانشجویان برای جهت دادن به فرآیندها و نحوه یادگیری و آ
، )هانزه و برگر شودیخودشان باعث افزایش یادگیری و کاهش میزان اضطراب آمار آنان م

تحصیلی  مثبت یادگیری مشارکتی بر پیشرفت ریانجام شده نیز نشانگر تأث یها(. پژوهش1771

                                                           
1. Slavin 

2. Stahl 

3. Holliday 

4. Reverse Jigsaw 

5. Hedeen 

6. Subjects Jigsaw 

7. Ghaith & El-Malak 
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، 3؛ نینگ و هورنبی3133، و همکاران ؛ رسولی3181؛ کرامتی، 3181)بهرنگی و آقایاری، 
؛ پرکینز و ساریس، 1773؛ قیث و عبدالمالک؛ 1771؛ قیث، 1771، 1گوملکسیز؛ 1737
زاده و عبدلی سلطان ( و اضطراب )تقی1733، 3؛ یوکسل1731، و همکاران 1؛ کینت1773

، 7؛ فالورز و ریتز3383؛ جانسون و جانسون، 3137؛ لواسانی و همکاران، 3131احمدی، 
ت. البته اثر روش جیگ ساو معکوس بر عملکرد ( اس1737، 1؛ میلیس1771، 1؛ اسمیت3333

تحصیلی و اضطراب آمار معلوم نیست و الزم است در این زمینه پژوهش انجام شود؛ بنابراین 
الگوی یادگیری مشارکتی جیگ ساو معکوس بر عملکرد  ریهدف پژوهش حاضر بررسی تأث

در  ، پژوهش حاضرهشدانیتحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان است. با توجه به مطالب ب
 زیر است. یهاهیپی بررسی فرض

 دارد. ریروش جیگ ساو معکوس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان در درس آمار تأث -3
 دارد. ریروش جیگ ساو معکوس بر اضطراب آمار دانشجویان در درس آمار تأث -1

 روش

جام کنترل انآزمون و گروه پس -آزمونشیصورت نیمه آزمایشی با طرح پاین پژوهش به
صورت تصادفی قابل تخصیص به شد. با توجه به اینکه در این پژوهش دانشجویان به

امعه ج آزمایش و کنترل نیستند، بنابراین طرح مورداستفاده نیمه آزمایشی است. یهاگروه
آماری تحقیق حاضر دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه در سال 

یان اند. تعداد کل این دانشجونام کردهکه در درس آمار استنباطی ثبت دندبو 33-37تحصیلی 
 یها. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر امکان تخصیص تصادفی افراد به گروهبود نفر 311

اند و به لحاظ عملی امکان ها گرد آمدهآزمایش و کنترل وجود ندارد و دانشجویان در کالس
از روش  یریگها وجود ندارد، لذا برای نمونهدفی آنان در گروهو قرار دادن تصا یجداساز

 که دو کالس آمار استنباطی کارشناسی صورتنیدر دسترس استفاده شد. بد یریگنمونه
ی و عنوان گروه آزمایشدانشگاه آزاد اسالمی که پژوهشگر در آن مشغول به تدریس بوده به

                                                           
1. Ning & Hornby 

2. Gömleksiz 

3. Kyndt, Raes, Lismont, Timmers, Cascallar & Dochy 

4. yüksel 

5. Flowers & Rits 

6. Schmidt 

7. Millis 
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 17نفر بودند که  31نده در پژوهش حاضر کنکنترل انتخاب شد. تعداد دانشجویان شرکت
 لهیوسنفر دیگر نیز در گروه کنترل قرار داشتند. گروه آزمایشی به 11نفر در گروه آزمایشی و 

 روش جیگ ساو معکوس و گروه کنترل نیز با روش سخنرانی آموزش دید.
 ابزارهای پژوهش: در تحقیق حاضر جهت بررسی عملکرد تحصیلی دانشجویان از نمره

ها در درس آمار استنباطی استفاده شد. همچنین برای سنجش عملکرد آنان در آن ترمانیپا
ان اضطراب آمار دانشجوی یریگبرای اندازه، از نمره آمار توصیفی استفاده شد. آزمونشیپ

است  17( استفاده شد. این مقیاس دارای 3181از مقیاس اضطراب آمار رکابدار و سلیمانی )
)اضطراب زیاد دارم( تنظیم  7)اضطراب ندارم( تا  3از  یادرجه 7صورت طیف لیکرت که به

 خرده مقیاس اضطراب کاربرد آمار، اضطراب 7شده است. مقیاس اضطراب آمار شامل 
تحلیل و تفسیر آمار، اضطراب امتحان آمار، اضطراب ابزار آمار و اضطراب معلم آمار است. 
نمرات باال در هر خرده مقیاس نمایانگر وجود اضطراب آمار زیاد و نمرات پایین نیز نشانه 
میزان پایین اضطراب آمار است. ضریب آلفای این پرسشنامه در پژوهش رکابدار و سلیمانی 

، اضطراب تحلیل و تفسیر آمار 81/7اضطراب کاربرد آمار  یهااسیی خرده مق( برا3181)
و  17/7، اضطراب معلم آمار 11/7، اضطراب ابزار آمار 83/7، اضطراب امتحان آمار 81/7

به دست آمد. همچنین در پژوهش حاضر ضریب آلفای این پرسشنامه  33/7برای مقیاس کلی 
، 87/7، اضطراب تحلیل و تفسیر آمار 81/7د آمار اضطراب کاربر یهااسیبرای خرده مق

و برای  83/7، اضطراب معلم آمار 18/7، اضطراب ابزار آمار 11/7اضطراب امتحان آمار 
 به دست آمد. 81/7مقیاس کلی 

( استفاده شد. مراحل 1771برای اجرای روش جیگ ساو معکوس از رهنمودهای هدین )
ین پژوهش با ذکر یک نمونه از جلسات تدریس اجرای روش آموزشی جیگساو معکوس در ا

دو نمونه مستقل( در زیر بیان شده است. الزم به ذکر است که در  tآمار استنباطی )آزمون 
. ودشیاولین جلسه توضیحات الزم به دانشجویان در مورد روش جیگ ساو معکوس داده م

 یهاس به کالس در گروهو هر جلسه دانشجویان قبل از ورود مدر شدهیبندسپس آنان گروه
خودشان قرار گرفتند. همچنین از دانشجویان خواسته شد قبل از وارد شدن به کالس، مبحث 

 مربوط به هر جلسه را از طریق جزوه درسی مطالعه کنند.
را  ییها( فعالیت دانشجویان در گروه خانگی )مرکب(: در این مرحله مدرس برگه3مرحله 

 :زیر است یها. هر برگه شامل سؤالدهدیبه هر نفر از اعضای گروه م
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 tزمون از آ توانیبرگه نفر اول( حداقل دو فرضیه یا هدف پژوهشی را بنویسید که در آن م
ستفاده ا هاهیدو نمونه مستقل استفاده نمود. توضیح دهید چرا از این آزمون در مورد این فرض

 ؟شودیم
دو نمونه مستقل چیستند و چرا باید هرکدام از این  tآزمون  یهامفروضه برگه نفر دوم(

 ؟دیآیها رعایت شوند و در صورت عدم رعایت چه مشکالتی پیش ممفروضه
برگه نفر سوم( پژوهشگری تفاوت بین دانش آموزان بزرگسال و عادی دوره متوسطه را در 

 17آموز بزرگسال و دانش 17 . نمونه پژوهش وی شاملکردیانگیزش تحصیلی بررسی م
و  11/33ها میانگین دانش آموزان بزرگسال آموز عادی بودند. پس از گردآوری دادهدانش

 71/3به دست آمد. انحراف معیار این گروه نیز به ترتیب  13/11میانگین دانش آموزان عادی 
فسیر لی و تها در انگیزش تحصیتفاوت گروه یداریبود. مطلوب است بررسی معن 83/3و 

 نتایج آن.
برگه نفر چهارم( پژوهشگری تفاوت بین دانش آموزان بزرگسال و عادی دوره متوسطه را 

آموز بزرگسال دانش 17. نمونه پژوهش وی شامل کردیدر خودکارآمدی تحصیلی بررسی م
ها میانگین دانش آموزان بزرگسال آموز عادی بودند. پس از گردآوری دادهدانش 17و 
به دست آمد. انحراف معیار این گروه نیز به  11/18و میانگین دانش آموزان عادی  73/17

ها در خودکارآمدی تفاوت گروه یداریبود. مطلوب است بررسی معن 33/1و  13/1ترتیب 
 تحصیلی و تفسیر نتایج آن.

صورت گروهی روی پاسخ به شودیپس ارائه سؤاالت به هر نفر، از دانشجویان خواسته م
تا  17برای این مرحله بین  ازیاالت بحث نموده و روی برگه یادداشت کنند. زمان موردنسؤ
 دقیقه است. 17

( فعالیت دانشجویان در گروه متخصصان: در این مرحله دانشجویانی که سؤال 1مرحله 
مورد  . سپس دردهندیجمع شده و گروه متخصصان را تشکیل م کجایمشابهی داشتند، در 

 یبندمعها را جصورت داوطلب پاسخ. یک نفر بهکنندیخود با یکدیگر بحث م یهاپاسخ
 17تا  37برای این مرحله بین  ازی. زمان موردنشودیکل کالس آماده مو برای ارائه به کندیم

 دقیقه است.
( ارائه پاسخ سؤاالت به کل کالس توسط دانشجویان: در این مرحله دانشجویان به 1مرحله 

. سپس دانشجویانی که در مرحله قبل پاسخ هر سؤال را گردندیخانگی خود بازم یهاگروه
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 ازی. زمان موردندهندیها را به کل دانشجویان توضیح منموده بودند، این پاسخ یبندجمع
 دقیقه است. 17تا  17برای این مرحله بین 

 ی تمامی دانشجویانرا برا ی( آزمون کتبی از دانشجویان: در این مرحله مدرس سؤال3مرحله 
این سؤال را پاسخ دهند. سپس یک نفر از دانشجویان را  خواهدیمطرح کرده و از آنان م

 37تا  37برای این مرحله بین  ازیدعوت نموده تا پاسخ را روی وایت برد بنویسید. زمان موردن
 صورت زیر است:از سؤاالت به یادقیقه است. نمونه

انش آموزان بزرگسال و عادی دوره متوسطه را در پیشرفت سؤال: پژوهشگری تفاوت بین د
آموز دانش 17آموز بزرگسال و دانش 17. نمونه پژوهش وی شامل کردیتحصیلی بررسی م

و میانگین  71/31ها میانگین دانش آموزان بزرگسال عادی بودند. پس از گردآوری داده
 83/7و  81/1ن گروه نیز به ترتیب به دست آمد. انحراف معیار ای 78/38دانش آموزان عادی 

ر پیشرفت ها دتفاوت گروه یداری، مطلوب است بررسی معنهاانسیبود. با فرض نابرابری وار
 تحصیلی و تفسیر نتایج آن.

 هایافته

آزمون متغیرهای پژوهش دو گروه پس -آزمونشیمیانگین و انحراف استاندارد نمرات پ
-شده است. همچنین در این جدول نتایج آزمون شاپیروارائه  3آزمایش و کنترل در جدول 

ین ها گزارش شده است. با توجه به اویلکز برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در گروه
تیجه ن توانی. لذا مستین داریویلکز برای تمامی متغیرها معن-جدول آماره آزمون شاپیرو

 گرفت که توزیع این متغیرها نرمال است.

 (n=34) آزمون در دو گروه آزمایش و کنترلپس -آزمونیشتوصیفی نمرات پ یهاشاخص .1جدول 

 میانگین گروه وضعیت متغیر
انحراف 
 استاندارد

-آزمون شاپیرو
 ویلکز

p 

 عملکرد تحصیلی
 آزمونشیپ

 31/7 33/7 71/1 37/33 آزمایش
 73/7 31/7 78/3 17/31 کنترل

 آزمونپس
 11/7 37/7 37/3 81/31 آزمایش
 31/7 31/7 78/3 71/33 کنترل

 اضطراب کاربرد آمار
 آزمونشیپ

 71/7 33/7 11/1 37/33 آزمایش
 38/7 31/7 37/3 18/31 کنترل

 71/7 33/7 33/1 17/33 آزمایش آزمونپس
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 میانگین گروه وضعیت متغیر
انحراف 
 استاندارد

-آزمون شاپیرو
 ویلکز

p 

 31/7 33/7 18/3 71/31 کنترل

اضطراب تحلیل و 
 تفسیر آمار

 آزمونشیپ
 33/7 31/7 17/1 18 آزمایش
 71/7 33/7 33/8 17/18 کنترل

 آزمونپس
 13/7 37/7 81/3 37/37 آزمایش
 71/7 31/7 73/1 81/18 کنترل

 اضطراب امتحان آمار
 آزمونشیپ

 13/7 37/7 13/3 37/38 آزمایش
 17/7 31/7 31/1 17/31 کنترل

 آزمونپس
 38/7 31/7 11/3 77/31 آزمایش
 17/7 37/7 11/3 13/13 کنترل

 اضطراب ابزار آمار
 آزمونشیپ

 13/7 33/7 83/1 87/38 آزمایش
 71/7 33/7 17/7 38 کنترل

 آزمونپس
 31/7 33/7 31/3 87/31 آزمایش
 73/7 31/7 33/3 13/13 کنترل

 اضطراب معلم آمار
 آزمونشیپ

 31/7 37/7 11/3 37/31 آزمایش
 71/7 33/7 17/3 31/31 کنترل

 آزمونپس
 31/7 31/7 13/1 17/1 آزمایش
 71/7 31/7 31/1 31 کنترل

روش یادگیری مشارکتی جیگ ساو معکوس بر عملکرد تحصیلی  ریبرای بررسی تأث
استفاده شد. نتایج آزمون بررسی همگنی شیب  راههکیدانشجویان از تحلیل کوواریانس 

آزمون عملکرد تحصیلی در گروه آزمایش و کنترل، نشان داد و پس آزمونشیرگرسیون پ
. نتایج آزمون لوین برای (p ،17/1=F>77/7) که شیب رگرسیون در هر دو گروه برابر است
ر ها نشان داد که واریانس عملکرد تحصیلی دبررسی همگنی واریانس متغیر وابسته در گروه

مچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسی ه .(p ،13/7=F>77/7) ها برابر استگروه
 زمونآشیعملکرد تحصیلی، نشان داد که هر دو گروه در پ آزمونشیها در پهمگنی گروه

نتایج تحلیل  1در جدول  .(p ،37/7=F>77/7) باشندیعملکرد تحصیلی همگن م
حصیلی تکوواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در عملکرد 

 گزارش شده است.
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نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در عملکرد  .2جدول 
 تحصیلی

 منبع
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 
 مجذورات

 اندازه اثر F pآماره 

 11/7 773/7 17/18 13/11 3 13/11 آزمونشیپ
 73/7 773/7 33/78 18/31 3 18/31 عضویت گروهی

    87/7 37 11/11 خطا

( است که در سطح 33/78آزمون )عملکرد تحصیلی در پس Fآماره  1با توجه به جدول 
که بین دو گروه در عملکرد تحصیلی تفاوت  دهدیاست و این نشان م داریمعن 773/7

که این تفاوت در جامعه بزرگ است.  دهدینیز نشان م 73/7وجود دارد. اندازه اثر  داریمعن
است؛  داریمعن 773/7( است که در سطح 17/18عملکرد تحصیلی نیز ) آزمونشیپ Fآماره 
شان نتایج تحلیل کوواریانس ن آزمون دارد.بر نمرات پس یداریمعن ریتأث آزمونشییعنی پ

صورت به( 13/31)عملکرد تحصیلی گروه آزمایش در  شدهحییانگین تصحداد که م
( است؛ بنابراین 11/33بیشتر از میانگین گروه کنترل در این متغیر با میانگین ) یداریمعن

روش یادگیری مشارکتی جیگ ساو معکوس بر عملکرد تحصیلی گفت که  توانیم
 مثبت دارد. ریدانشجویان تأث

روش یادگیری مشارکتی جیگ ساو معکوس بر اضطراب آمار  ریبرای بررسی تأث
چندمتغیری استفاده شد. نتایج آزمون بررسی همگنی شیب  دانشجویان از تحلیل کوواریانس

در گروه آزمایش و  اضطراب آمار یهااسیآزمون خرده مقو پس آزمونشیرگرسیون پ
، p>77/7) اضطراب کاربرد آمار یهااسیکنترل، نشان داد که شیب رگرسیون خرده مق

71/7=F) آمار، اضطراب تحلیل و تفسیر (77/7<p ،77/7=F)اضطراب امتحان آمار ، 
(77/7<p ،33/7=F)اضطراب ابزار آمار ، (77/7<p ،81/1=F) و اضطراب معلم آمار 
(77/7<p ،13/7=F)  در هر دو گروه برابر است. نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی

اضطراب  یهااسیها نشان داد که واریانس خرده مقوابسته در گروه یرهایواریانس متغ
، (p ،77/7=F>77/7) ، اضطراب تحلیل و تفسیر آمار(p ،83/7=F>77/7) کاربرد آمار

و  (p ،37/3=F>77/7) ، اضطراب ابزار آمار(p ،37/7=F>77/7) اضطراب امتحان آمار
ها برابر است. نتایج آزمون باکس برای در گروه (p ،71/7=F>77/7) اضطراب معلم آمار

بررسی برابری ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در بین گروه آزمایش و کنترل نیز نشان 
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. (p ،17/7=F>77/7) متغیرهای وابسته در دو گروه برابر است انسیداد که ماتریس کووار
ده خر رابطه بین یدارینخی بارتلت برای بررسی کرویت یا معمجذور نتایج آزمون 

، p<773/7) است داریها معننشان داد که رابطه بین این مؤلفه اضطراب آمار یهااسیمق
33/17=2X). ها در همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسی همگنی گروه

 آزمونشیاضطراب آمار، نشان داد که هر دو گروه در پ یهااسیخرده مق آزمونشیپ
، p>77/7) ، اضطراب تحلیل و تفسیر آمار(p ،77/3=F>77/7) اضطراب کاربرد آمار

71/7=F)اضطراب امتحان آمار ، (77/7<p ،17/3=F)77/7) ، اضطراب ابزار آمار<p ،
31/7=F) و اضطراب معلم آمار (77/7<p ،33/7=F) پس از بررسی . باشندیهمگن م

تحلیل کوواریانس چندمتغیری، نتایج آزمون نشان داد که بین دو گروه در  یهافرضشیپ
، p ،11/31=F<773/7) وجود دارد یداریاضطراب آمار تفاوت معن یهااسیخرده مق

 از خرده کیگروه آزمایش و کنترل در کدام کهنی. برای بررسی ا(3=المبدای ویکلز11/7
نتایج تحلیل کوواریانس تک  1اضطراب آمار با یکدیگر تفاوت دارند در جدول  یهااسیمق

 متغیری گزارش شده است.

 هاییاسنتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری تفاوت گروه آزمایش و کنترل در خرده مق .4جدول 
 اضطراب آمار

 میانگین گروه خرده مقیاس
تفاوت 
 میانگین

خطای 
 F p استاندارد

اندازه 
 اثر

 اضطراب کاربرد آمار
 71/33 آزمایش

77/7- 33/3 71/17 773/7 33/7 
 11/31 کنترل

اضطراب تحلیل و 
 تفسیر آمار

 77/33 آزمایش
71/37- 11/3 13/87 773/7 13/7 

 78/17 کنترل

 اضطراب امتحان آمار
 31/33 آزمایش

88/3- 33/3 13/18 773/7 17/7 
 87/13 کنترل

 ابزار آماراضطراب 
 37/31 آزمایش

13/3- 33/3 33/38 773/7 71/7 
 37/13 کنترل

 اضطراب معلم آمار
 11/1 آزمایش

77/3- 71/3 73/18 773/7 18/7 
 11/31 کنترل

                                                           
1. Wilk's Lambda 
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(، 71/17اضطراب کاربرد آمار ) یهااسیبرای خرده مق Fآماره  1با توجه به جدول 
(، اضطراب ابزار آمار 13/18(، اضطراب امتحان آمار )13/87اضطراب تحلیل و تفسیر آمار )

نشانگر  هاافتهیاست. این  داریمعن 773/7( در سطح 73/18( و اضطراب معلم آمار )33/38)
وجود دارد. نتایج  یداریتفاوت معن هااسیها در این خرده مقها هستند که بین گروهآن

که میانگین گروه آزمایش در اضطراب  دهدیدر جدول فوق نشان م هانیانگیبررسی م
(، اضطراب امتحان آمار 77/33(، اضطراب تحلیل و تفسیر آمار )71/33کاربرد آمار )

 یداریصورت معن( به11/1( و اضطراب معلم آمار )37/31(، اضطراب ابزار آمار )31/33)
(، 78/17(، )11/31به ترتیب با میانگین ) هااسیانگین گروه کنترل در این خرده مقکمتر از می

یری روش یادگگفت که  توانیم هاافتهی( است. با توجه به این 11/31( و )37/13(، )87/13)
همچنین . مثبتی دارد ریمشارکتی جیگ ساو معکوس بر کاهش اضطراب آمار دانشجویان تأث

درصد از تغییرات  33که عضویت گروهی  دهدینشان م 1ماره اندازه اثر در جدول ش
درصد اضطراب امتحان  17درصد اضطراب تحلیل و تفسیر آمار،  13اضطراب کاربرد آمار، 

درصد از واریانس اضطراب معلم آمار را تبیین  18درصد اضطراب ابزار آمار و  71آمار، 
 توجه است.گ و قابلها در جامعه بزراین تفاوت گریدعبارت. بهکندیم

 گیریو نتیجه بحث
 یهاتی. مثالً در موقعدهدیقرار م ریمختلف تحت تأث یهاتیاضطراب افراد زیادی را موقع

اثرات منفی مهمی بر عملکرد شناختی، یادگیری و موفقیت  تواندیآموزشی اضطراب م
که برای  ییهااضطراب نیتر(. از جمله مهم1731و همکاران،  تحصیلی داشته باشد )واحدی

، دشویآور تلقی متنیدگی زا و اضطراب یادهیمنزله پدتعداد زیادی از دانشجویان به
و مسائل مربوط به درس آمار است. این اضطراب ریشه در عوامل متعددی دارد  هاتیموقع

ها روش تدریس معلم است. با توجه به این مطالب هدف پژوهش آن نیترکه یکی از مهم
روش یادگیری مشارکتی جیگ ساو معکوس بر عملکرد تحصیلی و  ریحاضر بررسی تأث

 اضطراب آمار دانشجویان بود.
پژوهش نشان داد که روش آموزشی مشارکتی جیگ ساو معکوس اثر مثبتی  یهاافتهی

درس آمار دارد. این یافته با نتایج تحقیقات بهرنگی و بر عملکرد تحصیلی دانشجویان در 
(؛ 1737(؛ نینگ و هورنبی )3133(؛ رسولی و همکاران )3181(؛ کرامتی )3181آقایاری )
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(؛ 1773(؛ پرکینز و ساریس )1773(؛ قیث و عبدالمالک )1771(؛ قیث )1771گوملکسیز )
ت گف توانییین این یافته م( همسو است. در تب1733( و یوکسل )1731کینت و همکاران )

اصلی روش یادگیری مشارکتی جیگ ساو ساختارمندی، ایجاد وابستگی  یهایژگیکه و
متقابل مثبت، مسئولیت فردی و برانگیختن دانش آموزان برای یادگیری از همدیگر است 

اری چه انتظ قاًی، دانشجویان بدانند دقشودی(. ساختارمندی باعث م3181)بهرنگی و آقایاری، 
و هر کس مسئول یادگیری و آموزش کدام بخش از موضوع درسی است؛  رودیاز آنان م

بنابراین مشخص بودن اهداف یادگیری در روش جیگ ساو معکوس موجب افزایش 
دانشجویان در  ودشی. ایجاد وابستگی متقابل مثبت نیز باعث مشودیعملکرد تحصیلی آنان م

و عملکرد خود را بهبود بخشند. همچنین احساس  امر یادگیری به همدیگر کمک نموده
دانشجویان حداکثر تالش خود را برای  شودیمسئولیت فردی در این روش نیز موجب م

. عالوه بر آن یادگیری دانشجویان از یکدیگر باعث رندییادگیری و یاددهی درس به کار گ
 ود را از سایر دانشجویانسؤاالت خ توانندیم یراحت؛ زیرا بهشودیافزایش عملکرد آنان م

 پرسیده و یادگیری خود را بهبود بخشند.
پژوهش حاضر نشان داد که روش آموزش مشارکتی جیگ ساو معکوس اثر  یهاافتهی

مثبتی بر کاهش اضطراب آمار دانشجویان دارد. این یافته با نتایج تحقیقات تقی زاده و عبدلی 
(؛ فالورز و 3383(؛ جانسون و جانسون )3137(؛ لواسانی و همکاران )3131سلطان احمدی )

( همسو است. اثر مثبت روش آموزش 1737( و میلیس )1771(؛ اسمیت )3333ریتز )
مدل  اساس بر توانیمشارکتی جیگ ساو معکوس بر کاهش اضطراب آمار دانشجویان را م

اهش کاجتماعی بندورا تبیین نمود. بر اساس این مدل، حمایت اجتماعی موجب  –شناختی 
اده و باعث قرار د ریو سطح پایین اضطراب نیز رفتار فرد را تحت تأث شودیسطح اضطراب م

(. در روش یادگیری مشارکتی 1773، 3)فاگان، نیل وولدریج شودیافزایش عملکرد وی م
جیگ ساو معکوس اعضای گروه مانند زنجیر به همدیگر متصل شده و انسجام و پیوستگی 

. عالوه بر آن وجود گروه متخصصان عالوه بر گروه کنندیتجربه ممحکمی را بین خود 
اصلی فرد، باعث تسلط و تشریک مساعی بین دانشجویانی که مسئولیت یادگیری یک بخش 

(. این عوامل باعث افزایش حمایت 3181)بهرنگی و آقایاری،  شودیرا بر عهده دارند، م
 در صورت بروز مشکل هنگام توانندین م؛ زیرا دانشجویاشودیاجتماعی بین دانشجویان م

                                                           
1. Fagan, Neill & Wooldridge 
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یادگیری، روی کمک و همیاری دیگر دانشجویان حساب باز کنند. در نتیجه، افزایش 
. در واقع در روش یادگیری شودیحمایت اجتماعی باعث کاهش اضطراب آمار آنان م

مشارکتی جیگ ساو معکوس، حمایت اجتماعی در باالترین سطح خود قرار دارد. در این 
این  .کنندیروش دانشجویان عالوه بر معلم، از دو گروه دیگر حمایت اجتماعی دریافت م

فراهم  ،کنندیحمایت ابتدا در گروه مرکب که دانشجویان موضوعات مختلفی را مطالعه م
مشکالت یادگیری خود را با دیگر دانشجویان  توانندی. در این گروه دانشجویان مشودیم

که  شودیها پیدا کنند. حمایت دوم هنگامی دریافت مبرای آن یحلمطرح نموده و راه
این  . درکنندیدانشجویان در گروه متخصصان جمع شده و پیرامون موضوع واحدی بحث م

حالت نیز دانشجویان با تشریک مساعی، به یکدیگر در یادگیری موضوعات درسی کمک 
یل راب کاربرد آمار، اضطراب تحل؛ بنابراین این حمایت اجتماعی باعث کاهش اضطکنندیم

و تفسیر آمار، اضطراب امتحان آمار، اضطراب ابزار آمار و اضطراب معلم آمار در بین 
زای مربوط ؛ زیرا دانشجویان در صورت بروز هر یک از عوامل اضطرابشودیدانشجویان م

زاده و  قیبه درس آمار، به منابع حمایتی زیادی برای رفع این اضطراب دسترسی دارند. ت
( نیز بر این باورند که در روش یادگیری مشارکتی جیگ ساو، 3131عبدلی سلطان احمدی )

احساس آرامش، امنیت و عدم نگرانی و ترس داشته باشد و اضطراب  تواندیآموز مدانش
( نیز بر معتقدند که نبود فضای رقابتی 3137کمی را تجربه کند. همچنین لواسانی و همکاران )

 .شودیدر روش یادگیری مشارکتی باعث کاهش اضطراب م هایکالسبین هم
پژوهش حاضر نشان دادند که استفاده از روش جیگ ساو معکوس باعث  یهاافتهی

این کاربرد ؛ بنابرشودیافزایش عملکرد تحصیلی و کاهش اضطراب آمار در بین دانشجویان م
نتایج مثبتی برای  تواندیمختلف دانشگاهی، م یهااین روش توسط اساتید در درس

دانشجویان داشته باشد. این روش امکان اشتراک دانش در بین تمامی دانشجویان را فراهم 
 توانی. در نتیجه روش بسیار خوبی برای تدریس در دانشگاه است. با این روش مکندیم

( 1771ین )نظری را نیز تدریس نمود. در واقع بر اساس پیشنهاد هد یهاعالوه بر آمار، درس
 یهاهیکه نظر یشناسروش جیگ ساو معکوس برای تدریس دروس نظری مانند مبانی جامعه

متعددی در مورد یک موضوع وجود دارد، بسیار مناسب است؛ بنابراین کاربرد این روش در 
 .کندیتدریس این دروس، بازدهی دانشجویان را چند برابر م
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شکل مشترک و اساسی هستند. در این جیگ ساو یک، دو، سه دارای یک م یهاروش
دانش آموزان باید چه  گریدعبارتچه چیزی مهم است. به دانندیها دانش آموزان نمروش

، یادگیری شودیچیزی را بیاموزند و معلم از آنان چه انتظاری دارد. این امر باعث م
ای رفع این ( بر3337(. هالیدی )3337موضوعات برای دانش آموزان مبهم شود )هالیدی، 

مشکل دو مرحله تدریس توسط معلم را به جیگ ساو سه اضافه نمود. این مراحل شامل 
تدریس در ابتدای کالس و تدریس برای رفع اشکال بودند. روش جیگ ساو معکوس نیز با 
مشکل مشابهی مواجه است؛ زیرا در این روش نیز معلم نقشی در تدریس نداشته و بیشتر 

وضوعات م شودیها است. این امر باعث مبحث بین افراد گروه کنندهلیهعنوان ناظر و تسبه
تشخیص دهند که کدام جنبه از موضوع  توانندیبرای دانش آموزان مبهم شود؛ زیرا آنان نم

اهمیت داشته و کدام جنبه مهم نیست؛ بنابراین روش جیگ ساو معکوس، با وجود اینکه 
یکدیگر آشنا شده و اندیشه خود را بسط دهند، روش دانش آموزان با نظرات  دهدیامکان م

دانش آموزان با نظرات معلم آشنا شوند و در  دهدیبسیار مناسبی است؛ اما چون اجازه نم
بدانند، دارای مشکل است. اگرچه روش  دهیفاینتیجه دچار ابهام شده و یادگیری را ب

، اما فزایش عملکرد داردیادگیری مشارکتی جیگ ساو اثر مثبتی بر کاهش اضطراب و ا
در  ودشیاین روش شود؛ بنابراین پیشنهاد م یباعث کاهش اثربخش تواندیوجود ابهام م

آن را  یآتی، پژوهشگران اصالحاتی را در این روش اعمال نموده و اثربخش یهاپژوهش
و مرحله اضافه نمودن د تواندیروی متغیرهای مختلف بررسی کنند. یک پیشنهاد اصالحی م

تدریس توسط معلم در ابتدا و انتهای آموزش است. این مراحل در روش جیگ ساو چهار 
(. با اضافه نمودن این دو مرحله، مشکل مبهم بودن این روش رفع 3337وجود دارد )هالیدی، 

ا ب یطورکلدانش آموزان به شودی؛ زیرا تدریس معلم در ابتدای کالس باعث مشودیم
وضوع و نظریات مختلف درباره آن موضوع آشنا شوند. تدریس در انتهای کالس نیز باعث م
نهایی درباره موضوع برسند و بتوانند اندیشه مختلف را  یبنددانش آموزان به جمع شودیم

 ارزیابی نموده و نتیجه مناسب را انتخاب کنند.
. ندکیا مشکل مواجه ماست که تعمیم نتایج را ب ییهاتیپژوهش حاضر دارای محدود

کنندگان پژوهش دانشجویان دوره کارشناسی روانشناسی بودند که در اول اینکه شرکت
دیگر و  یهابه دانشجویان رشته هاافتهیمیکالس درس آمار شرکت داشتند؛ بنابراین تعم

 انجام بارهنیدیگر با محدودیت مواجه است و الزم است تحقیقات درا یهاهمچنین درس
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ها است. د. محدودیت دیگر پژوهش مربوط به استفاده از پرسشنامه برای گردآوری دادهگیر
ها ابزارهایی پس نگر هستند؛ یعنی هنگام استفاده از پرسشنامه بین زمان اجرای متغیر پرسشنامه

اد که برای رفع این مشکل ایج ییها. یکی از روششودیمستقل و پاسخ فرد وقفه ایجاد م
( است )یوشیوچی، یاماموتو و EMA)  3یشناختسنجش آنی بوم شده است، روش

ی صورت آنی از طریق ابزارهای (. در این روش احساسات فرد به1778، 1آکابایاش
در  شودی. پیشنهاد مشوندیم یریگالکترونیک مانند تلفن همراه هوشمند یا تبلت اندازه

مطالعات آینده از این روش برای سنجش احساسات دانش آموزان هنگام دریافت آموزش 
استفاده شود. البته الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر امکان استفاده از این روش فراهم 

 نبود.

 منابع
انگیزش  .(3137) .هیمن ،خضری آذر و سمیه سادات ،سیادت ؛مختار ،ویسانی ؛جواد ،یااژه

، ناسیمجله روانش، تحصیلی و اضطراب آمار: بررسی نقش میانجی راهبردهای یادگیری
 .318-337، ص 1، شماره 37سال 

 یربررسی تأث .(3133) .سیدعلیرضا ،افشانی و سیده سمانه ،جسمانی ؛علیرضا ،بخشایش
مدارس هوشمند بر اضطراب رایانه، خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان 

شماره  33ال ، سنوین تربیتی هاییشهانددبیرستانی و مقایسه آن با مدارس غیرهوشمند، 
 .11-38، ص 1
تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ  .(3181) .طیبه ،آقایاری و محمدرضا ،بهرنگی

 موزشی،آ هاییفصلنامه نوآوری تدریس دانش آموزان پایه پنجم، ساو در وضعیت سنت
 .17-71، ص، 37شماره  1سال 

اثربخشی روش تدریس جیگ ساو  .(3131) .جواد ،عبدلی سلطان احمدی و رقیه ،زادهتقی
در بین دانش  یسازبر خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی در درس آمار و مدل

، ص 1، شماره 1سال  مجله روانشناسی مدرسه،آموزان علوم انسانی دوره دوم متوسطه، 
17-1. 

                                                           
1. Ecological momentary assessment 

2. Yoshiuchi, Yamamoto & Akabayashi 
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یادگیری مشارکتی بر رشد  یر(، تأث3137) .اکبر ،سلطانی و سید داوود ،حسینی نسب
، ص 1، شماره 1، سال نوین تربیتی هاییشهانداجتماعی دانش آموزان،  یهامهارت

13-3. 
 .رضا ،قربان جهرمی و سعید ،طالبی ؛سعید ،مظلومیان ؛محمدحسن ،صیف ؛احمد ،رستگار
مقابله در رابطه میان  یهاخودکارآمدی، اضطراب و سبک یانقش واسطه .(3133)

، 1 ، سالرهیافتی نو در مدریت آموزشیآمار،  یلیاهداف پیشرفت و عملکرد تحص
 .311-331، ص 1شماره 

 یرمقایسه تأث .(3133) .ساناز ،دهقان و فخرالسادات ،آروین ؛مداح ،زندوانیان یا؛رؤ ،رسولی
یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر تفکر خالق و پیشرفت تحصیلی درس  یهاروش
سال  ،نوین تربیتی هاییشهاندوفن دانش آموزان دختر سوم راهنمایی شهر یزد، حرفه

 .13-71، ص 3، شماره 8
ساختار عاملی مقیاس اضطراب آمار و ارتباط آن  .(3181) .سلیمانی، بهاره و قاسم ،رکابدار

شماره  ،مجله علوم تربیتیفردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی آبادان،  هاییژگیبا و
 .371-313، ص 1

روانشناسی تربیتی، ترجمه سعیدی. شاهده، عراقچی. مهشید،  .(1778) .دبلیو .جان ،سانتراک
 (، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.3181دانش فر. حسین )

و اضطراب امتحان با  ییگرا(، بررسی ارتباط کمال3131) .صادق ،نصری و مسلم ،شاهرخی
، ص 1، شماره 37، سال نوین تربیتی هاییشهاندتحصیلی در دانشجویان،  یکاراهمال

381-313. 
بررسی اثربخشی روش  .(3137) .فرح ،خندان و الهه ،حجازی ؛مسعود ،غالمعلی لواسانی

، سال مجله روانشناسییادگیری مشارکتی بر اضطراب ریاضی و رفتار کمک طلبی، 
 .333-131، ص 3، شماره 37

بررسی  .(3181) .منصور ،سودانی و مهناز ،مهرابی زاده هنرمند ؛کبری ،کاظمیان مقدم
منظم بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی با کنترل  زدایییتاثربخشی روش حساس

 هایشهیاندترتیب تولد در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان، 
 .77-18، ص 1، شماره 3، سال نوین تربیتی
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اجتماعی و  یهایادگیری مشارکتی بر رشد مهارت یر(، تأث3181) .محمدرضا ،کرامتی
، 11سال  ،مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانپیشرفت تحصیلی ریاضی، 

 .77-13، ص 3شماره 
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