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چکیده

The aim of this study was to determine the
effectiveness of Jigsaw teaching method on test
anxiety، self-efficacy and academic adjustment of
male students in science. The research method
was quasi-experimental in which a pre-test-posttest design with unequal control group was used.
The participants of the study were 55 male
students of the fourth grade of an elementary
school in Khoy in the academic year of 97-98.
The participants were selected by convenience
sampling method and were randomly assigned to
the experimental and control groups. Test anxiety،
self-efficacy
and
academic
adjustment
questionnaires were completed by the subjects.
The subjects of the experimental group received
51 sessions of Jigsaw teaching method and the
control group continued their normal class
programs، i.e. lecture method. In order to analyze
the data، various descriptive and inferential
statistical methods and techniques including
mean، standard deviation، analysis of covariance
were used. The findings showed that Jigsaw
teaching method had a more positive effect on
reducing test anxiety، increasing self-efficacy and
academic adjustment in contrast to lecturing. The
present study contains strategies that science
teachers can use.

 تعیین اثربخشی آموزش به روش،هدف پژوهش حاضر
 خودکارآمدی و سازگاری،جیگساو بر اضطراب امتحان
 روش.تحصیلی دانشآموزان پسر در درس علوم بوده است
پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود که در اجرای آن از طرح
. پسآزمون با گروه کنترل نابرابر استفاده شد-پیشآزمون
 دانشآموز پسر پایۀ چهارم55 شرکتکنندگان پژوهش شامل
 بودند که به روش89-89 ابتدایی شهر خوی در سال تحصیلی
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و بهطور تصادفی در
 پرسشنامههای.هریک از گروههای آزمایش و گواه قرار گرفتند
 خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی توسط،اضطراب امتحان
55  آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت.آزمودنیها تکمیل شد
 گروه.جلسه آموزش به روش جیگساو را دریافت کردند
کنترل نیز همزمان با روش سخنرانی به برنامههای عادی
 بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از.کالس خود ادامه دادند
 انحراف استاندارد و تحلیل کواریانس،روشهای آماری میانگین
 یافتهها نشان داد؛ آموزش به روش جیگساو در.استفاده شد
 تاثیر مثبت بیشتری بر کاهش،مقایسه با روش سخنرانی
 افزایش خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی،اضطراب امتحان
 پژوهش حاضر دربردارندۀ راهبردهایی است که معلمان.دارد
.درس علوم میتوانند استفاده کنند
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مقدمه
آرزوی هرجامعهای تربیت افرادی متفکر ،خالق و منتقد است (قاسمیراد و حیدری )5۹85 ،که با
بهکارگیری روشهایی که متضمن فعالیت و مشارکت یادگیرنده در آموزش است ،امکانپذیر و عملی
میشود (طاهر دباغ ،امیدیان ،پورسراج و دیارامیدی .)5۹88 ،امروزه ،روشهای تدریسی که
دانشآموز را مانند یک کشتی خالی فرض میکند که هر نوع اطالعات را میتوان به آن انتقال داد،
کارساز نیست (حاجیحینلو ،خالقخواه ،زاهدبابالن و معینیکیا .)5۹88 ،آموزش در قرن  25هرچه
بیشتر بر توانایی برقراری ارتباط ،همکاری در گروهها ،تفکر اقتصادی ،سازگاری با تغییر ،نوآوری،
آشنایی با فناوریهای نوین ،و آموزش مهارتهای زندگی تمرکز دارد و سعی میکند تا آموزش
یکطرفه و متکی بر محفوظات محض را حذف کند (پریتچارد ،ولالرد .)5۹8۹ ،5دانشآموزانی که از
طریق یادگیری فعال میآموزند نهتنها بهتر فرا میگیرند ،بلکه از یادگیری لذت بیشتری هم میبرند،
زیرا فعاالنه در جریان یادگیری مشارکت کرده و خود را مسئول یادگیری خویش میدانند (گاردنر،
جولر و بیرفوت2۲5۲2 ،؛ به نقل از سپهریانآذر .)5۹85 ،یادگیری مشارکتی مبتنی بر نظریۀ
سازندهگرایی اجتماعی ویگوتسکی است (محمودی .)5۹8۱ ،در این روش ،دانشآموزان از طریق
مشارکت و تعامل با همدیگر به اهداف تحصیلی خود میرسند (کیانی )5۹99 ،و تشویق میشوند تا
به صورت عمیق کار را انجام دهند (ونگ .)2۲58 ،۹این فرآیند یادگیری منجر به رشد جامعه
میگردد (صناعی ،وصلی ،صدیقی و صادقی .)2۲58 ،یادگیری مشارکتی روشهای گوناگونی را دربر
میگیرد؛ یکی از آنها روش جیگساو (جورچین) است (حلیمه ،سولمیکادی )2۲58 ،۱که در سال
 5899توسط الیوت آرونسون معرفی شد (آرونسون .)2۲۲2 ،5این روش موجب ارتقای یادگیری،
بهبود انگیزه و افزایش لذت یادگیری و کاهش اضطراب ریاضی دانشآموزان میشود (سلیمانی،
سپهریانآذر و قادری .)5۹85 ،در این روش ،دانشآموزان به گروههایی غیرهمگون تقسیم و
موضوعی برای بررسی به آنها داده می شود ،که هر عضو گروه بخشی از آن را به عهده میگیرد.
دانشآموزان هر گروه با توجه به مطالب محوله با دانشآموزان گروههای دیگر ،گروههای تخصصی را
تشکیل داده و پس از شرکت در گروه تخصصی به گروه خود برگشته و به آموزش اعضای گروه
میپردازند (فرامرزی ،مالکی و عاقلآزاد .)5۹85 ،یکی از پیامدهای مثبت یادگیری مشارکتی کاهش
اضطراب امتحان است.
با توجه به شیوع اضطراب امتحان در بین دانشآموزان ،روشهای موثر بر کاهش آن از مسائل
مورد توجه پژوهشگران بوده است .به طور مثال سپهریانآذر و رضایی( )5۹98میزان شیوع اضطراب

1. Pritchard &Wallard
2. Gardner Jewler & Barefoot
3. Wei wing
4. Solmicadi
5. Arnson

بررسی اثربخشی روش تدریس مشارکتی جورچین (جیگساو) بر …

99

امتحان را  25/82برای دانشآموزان شهر سقز گزارش کردند .اضطراب امتحان با تردید درباره
تواناییهای خود ،ارزیابی شناختی منفی ،عدم تمرکز حواس ،واکنشهای فیزیولوژیکی نامطلوب و
افت عملکرد تحصیلی همراه است (زیدنر ،)2۲۲9 ،که بین سنین  5۲تا  55سالگی شروع میشود.
اما وقتی دانشآموزان بهصورت مشارکتی کار میکنند ،اضطراب امتحان کمتری را تجربه
میکنند(کرامتی ،حیدریرفعت ،نوین فروهدایتی .)5۹8۲ ،اولودیپ وآوکی )2۲5۲(5در بررسی تأثیر
روش تدریس مشارکتی بر کاهش اضطراب دانشآموزان برای یادگیری شیمی به این نتیجه رسیدند
که روش یادگیری مشارکتی اضطراب شیمی دانشآموزان را کاهش میدهد و معلمان باید تشویق
شوند که یادگیری مشارکتی را در روشهای تدریس خود وارد کنند .زیرا یادگیری مشارکتی با ایجاد
محیطی حمایت کننده ،موجب کاهش احساس تنیدگی و اضطراب شده و این امکان را برای اعضا
فراهم میآورد که ضعف یکدیگر را پوشش دهند (صیادپور و صیادپور.)5۹88 ،
جورتیک ) 2۲۲9(2نشان داد که اضطراب امتحان رابطه منفی با خودکارآمدی دارد .آکانبی و
اوقوندوکون )2۲۲8(۹دریافتند آزمودنیهایی که آموزش خودکارآمدی را تجربه کردند ،بهبودی
معنیداری در عملکرد تحصیلی نشان میدهند.
قاسمی ،سپهریانآذر و کیهان ( )5۹82خودکارآمدی ۱را بهعنوان عقاید افراد درباره توانایی
خویش برای یادگیری و انجام مهارتهای آموختهشده تعریف میکند .منگ )2۲۲5(5نشان داد که
فراگیران در محیطهای مشارکتی ،در مقایسه با محیطهای یادگیری رقابتی و انفرادی خودکارآمدی
و پیشرفت تحصیلی باالیی دارند .عظیمی ،کیانی ،ادیب و پیری ( )5۹85در پژوهش خود نشان
دادند که روش جیگساو ،نسبت به روش آموزش سنتی در افزایش خودکارآمدی دانشآموزان
اثربخش است .هرمن و بتز ) 2۲۲۱( 8نشان دادند که خودکارآمدی بر سازگاری اجتماعی و تحصیلی
مؤثر است.
سازگاری تحصیلی ناظر به توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و
نقشهایی است که مدرسه بهعنوان یک نهاد اجتماعی فرا روی آنها قرار میدهد (پارسافر ،اخوت و
ناظمی .)5۹85 ،سازگاری تحصیلی دانشآموزان از جمله مسائل مهمی است که سالمت عاطفی،
اجتماعی ،رشد و پیشرفت دانشآموزان در گرو آن است .چرا که با زندگی فردی ،اجتماعی ،شغلی و
نظایر آن مرتبط است (وحدتی ،حجتخواه و رشیدی .)5۹85 ،خندقی و فراست )5۹8۲( 9در
بررسی تأثیر سبک تدریس معلمان بر سازگاری دانشآموزان به این نتیجه دست یافتند،
دانش آموزانی که از سبک آموزش فعال تدریس برخوردارند ،نسبت به دانشآموزانی که با سبکهای
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تدریس غیرفعال مواجهاند از سازگاری عاطفی و آموزشی قابلتوجهی برخوردارند ،اما اثر سبک
تدریس در سازگاری اجتماعی بهطور قابلتوجهی متفاوت نبود .روشهای سنتی دیگر نمیتوانند
سازگاری تحصیلی الزم بین دانش آموزان را در محیط مدرسه ایجاد کنند .تأکید بر روشهای
مشارکتی تدریس مانند روش جورچین (جیگساو) -که به فعال بودن دانشآموز باور دارند-
زمینهای فراهم میسازند تا دانشآموزان را بهسوی یک تحول پیچیده و پیشرفت سوق دهند.
علیرغم اینکه در محافل علمی و تربیتی و حتی اجرایی صحبت از فعال بودن شاگرد ،رشد فکری
و آزاداندیشی می شود ،ولی از سوی دیگر ،صحبت از تقویت روحیه همکاری و رفاقت در بین
شاگردان و رشد اجتماعی آنان میشود اما در عمل نهتنها گام مؤثری در اینراستا برداشته نمیشود
بلکه اغلب اوقات همکاری و رفاقت به نوعیرقابت تبدیل میشود که نتیجه آن افزایش حس
حسادت ،کینه و دشمنی در بین شاگردان است (جمری .)5۹8۲ ،آموزش رایج در مدارس عموماً
یکسویه و از معلم به دانش آموز است .حاصل این روش افزایش اطالعات و دانستههای دانشآموزان
است .اما مشخص نیست چه میزان از این اطالعات و دانستهها میتواند به تربیت افرادی با
اعتمادبهنفس باال ،مسئولیتپذیر و سودمند به نفع جامعه منجر شود .با توجه به مطالب ذکرشده و
اهمیت روش تدریس مشارکتی ،هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی جورچین
(جیگ ساو) بر اضطراب امتحان ،خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانشآموزان است .جهت
دستیابی به اهداف پژوهش ،فرضیههای زیر مطرح و مورد آزمون قرار گرفت:
 .5آموزش به روش یادگیری مشارکتی جورچین (جیگساو) باعث کاهش اضطراب امتحان
دانشآموزان میشود.
 .2آموزش به روش یادگیری مشارکتی جورچین (جیگساو) باعث افزایش خودکارآمدی
دانشآموزان میشود.
 .۹آموزش به روش یادگیری مشارکتی جورچین (جیگساو) باعث افزایش سازگاری تحصیلی
دانشآموزان میشود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر با روش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون–پسآزمون و گروه کنترل نابرابر انجام شد.
جامعه آماری پژوهش حاضر ،دانشآموزان پسر پایه چهارم ابتدایی شهر خوی در سال تحصیلی -89
 89بودند که تعداد آنها بالغ بر  9۲۲نفر بود .از بین جامعه آماری با روش نمونهگیری در دسترس،
یک مدرسه پسرانه با دو کالس چهارم انتخاب گردید و بهطور کامالً تصادفی در یکی از کالسها
( 29دانشآموز) از روش جیگساو و در کالس دیگر (29دانشآموز) از روش سنتی سخنرانی برای
تدریس درس علوم استفاده شد.
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روش اجرا به این صورت بود که ابتدا دانشآموزان به گروههای  9نفره ناهمگن تقسیم شدند.
قبل از شروع کاربندی آزمایشی ،پرسشنامههای اضطراب امتحان ،خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی
در هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد .مطالب درسی در گروه کنترل به همان روش عادی معلم
آموزش داده شد .در گروه آزمایش موضوع تدریس توسط معلم به بخشهایی تقسیم شد و هر
موضوع به یک فرد داده شد .سپس دانشآموزانی که مسئول بخش مشابه بودند به همدیگر ملحق
شدند؛ گروه های تخصصی تشکیل دادند تا به نهایت تسلط و تخصص برسند .پس از این فرآیند ،به
گروه خود بازگشتند و یافتههای خود را به اعضای گروه خود انتقال دادند .در نهایت ،پرسشنامههای
اضطراب امتحان ،خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی برای بار دوم بر روی آزمودنیهای هردو گروه
آزمایش و کنترل اجرا شد.
ابزار جمعآوری دادهها شامل  ۹پرسشنامه به شرح زیر بود:
 پرسشنامه اضطراب امتحان )TAI( 5توسط ابوالقاسمی ،اسدی مقدم ،نجاریان وشکرشکن( )5۹95طراحی و مشتمل بر  25ماده است .سواالت بر اساس طیف لیکرت چهارگزینهای
(هرگز= ،۲بهندرت= ،5گاهیاوقات= 2و اغلباوقات= )۹تنظیمشدهاند .کرامتی ،حیدریرفعت ،نوین
فروهدایتی ( )5۹8۲ضریب آلفای کرونباخ را  ٪9۹گزارش کردهاند .در مطالعه حاضر ،ضریب پایایی
پیشآزمون  ۲/99و پسآزمون  ۲/88به دست آمد.
 پرسشنامه خودکارآمدی شرر توسط شرر ،مادوکس ،مرکاندانت ،پرنتیک-دون ،جاکوبس وراجرز )5892( 2ساختهشده است و دارای  2۹ماده است .از این  2۹ماده 59 ،ماده آن اختصاص به
خودکارآمدی عمومی دارد و  8ماده دیگر مربوط به تجربیات خودکارآمدی در موقعیتهای اجتماعی
است .در این پژوهش ،از مقیاس  59مادهای شرر استفاده شده است .این پرسشنامه بر اساس لیکرت
پنجدرجهای از کامالً مخالفم ( )5تا کامالً موافقم ( )5نمرهگذاری میشود .شرر و همکاران ()5892
میزان آلفای کرونباخ را  ٪98گزارش دادهاند .در مطالعه حاضر ،ضریب پایایی پیشآزمون  ۲/95و
پسآزمون  ۲/99به دست آمد.
 پرسشنامه سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک ۹توسط بیکر و سریاک ( )589۱ساختهشده است.این پرسشنامه دارای  89سؤال است که دربرگیرنده چهار خرده مقیاس سازگاری تحصیلی(2۱
سؤال) ،سازگاری اجتماعی ( 2۲سؤال) ،سازگاری شخصی –هیجانی ( 55سؤال) و دلبستگی به
مؤسسه ( 9سؤال) است .خرده مقیاس سازگاری تحصیلی دارای  2۱گویه است که پاسخگو بر اساس
مقیاس هفتدرجه ای لیکرت (اصالً تا کامالً) که هر ماده دارای ارزشی یین  5تا  9است پاسخ
میدهد .در مطالعه بیکر و سریاک ضریب آلفای کرونباخ همه خرده مؤلفهها و نمره کل باالی ۲/9۲
بود .در این مطالعه ،ضریب آلفای کرونباخ در پیشآزمون  ۲/98و در پسآزمون ۲/95به دست آمد.
1 .Test Anxiety Inventory
2. Schere، Madukes، Merkandant، Perntik Yon، Jacobs & Rajerz
3. Baker &Siryk Quetionnaire
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یافتهها
به علت انتخاب نمونههای در دسترس و استفاده از پیشآزمون ،برای مقایسه عملکرد آزمودنیهای
گروه کنترل و آزمایش از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد .بررسی مقدماتی برای اطمینان از
عدم تخطی از پیشفرضهای آمار پارامتریک و تحلیل کوواریانس ،مفروضههای نرمال بودن ،خطی
بودن ،پایایی اندازهگیریهای متغیرهای هم تغییر ،همگنی واریانسها و همگنی شیبهای رگرسیون
انجام شد.
در جدول ( )5شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک
گروهها شامل میانگین و انحراف استاندارد ارائهشدهاند.
جدول ( )1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر

اضطراب
امتحان

وضعیت
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

خودکارآمدی
پسآزمون

سازگاری
تحصیلی

پیشآزمون
پسآزمون

گروه

میانگین

انحراف
استاندارد

آماره آزمون
شاپیرو-ویلک

سطح
معنیداری

آزمایش

۹۹/5۹5

55/292

۲/8۹۲

۲/۲82

کنترل

۹8/288

5۲/۲۹۲

۲/829

۲/۲8۲

آزمایش

58/5۹5

9/8۹۱

۲/8۱۲

۲/55۲

کنترل

۹8/5۱9

55/5۱۱

۲/89۱

۲/959

آزمایش

۱۹/829

۱/825

۲/899

۲/889

کنترل

۱5/9۱۲

۹/895

۲/829

۲/۲85

آزمایش

55/25۲

5/۹۹۲

۲/888

۲/5۱۹

کنترل

۱8/88۹

۱/۹۲5

۲/89۹

۲/88۹

آزمایش

5۲5/5۲۲

8/8۲5

۲/8۹۲

۲/۲85

کنترل

88/825

8/5۲۱

۲/829

۲/۲8۲

آزمایش

525/595

5۲/99۱

۲/888

۲/5۱۹

کنترل

5۲۲/555

8/5۲۲

۲/859

۲/۹28

با توجه به جدول ( )5مقادیر آمارههای میانگین و انحراف استاندارد نشان دهنده پراکندگی
مناسب دادهها و آماره آزمون شاپیر و ویلک نشان دهنده نرمال بودن توزیع دادهها میباشند.
نتایج حاصل از تحلیل مقدماتی برای ارزیابی همگنی بین شیبها نشان داد که اثر متقابل بین
پیشآزمون اضطراب امتحان و عامل معنادار نیست ( )F=5۹/8۹9 ،MSE=2998/298 ،P=۲/۲۲5و
شرط همگنی واریانسها ( )P<۲/۲5 ،F =5/۱89برقرار است؛ بنابراین تحلیل کواریانس برای
متغیراضطراب امتحان دنبال شد که نتایج در جدول ( )2گزارششدهاست.
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جدول ( )2نتایج تحلیل کواریانس جهت مقایسه تفاوت گروه آزمایش و کنترل در متغیر اضطراب امتحان

منبع

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

پیشآزمون

5

2998/298

5۹/8۹9

عضویت گروهی

5

28۹۱/595

58/9۱9

خطا

52

55/95۹

آماره

F

سطح
معنیداری

اندازه اثر

۲/۲۲5

۲/5۲8

۲/۲۲5

۲/522

با توجه به نتایج جدول ( )2میتوان گفت تحلیل کواریانس (،MSE=28۹۱/595 ،F=58/9۱9
 )p=۲/۲۲5معنادار بوده و همانطور که اندازه اثر نشان میدهد ،آموزش با روش جورچین
(جیگساو) موجب تغییرات معنادار در متغیر وابسته شده است و این به معنای آن است که آموزش
به روش جیگساو در کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان مؤثر بوده است.
نتایج حاصل از تحلیل مقدماتی برای ارزیابی همگنی بین شیبهای متغیرخودکارآمدی نشان
داد که اثر متقابل بین پیشآزمون خودکارآمدی و عامل معنادارنیست (،MSE=9۱2/89 ،F=۹2/۹52
 )P=۲/۲۲5و شرط همگنی واریانسها ( )F=۲/888 ،P>۲/۲5برقرار است؛ بنابراین تحلیل کواریانس
برای متغیر خودکارآمدی دنبال شد که نتایج در جدول ( )۹گزارش شده است.
جدول ( )9نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه تفاوت گروه آزمایش و کنترل در متغیر خودکارآمدی

منبع
پیشآزمون
عضویت
گروهی
خطا

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

آماره

9۱2/895

5

9۱2/895

۹2/۹52

۲/۲۲5

285/888

5

285/888

52/9۲5

۲/۲۲5

558۹/929

52

22/858

F

سطح
معنیداری

اندازه
اثر
۲/۹9۱
۲/588

با توجه به نتایج جدول ( )۹میتوان گفت تحلیل کواریانس (،MSE=285/888 ،F=52/9۲5
 )P=۲/۲۲5معنادار بوده و همانطور که اندازه اثر نشان میدهد ،آموزش با روش جورچین(جیگساو)
موجب تغییرات در متغیر وابسته شده است و این به معنای آن است آموزش با روش جیگساو
درافزایش خودکارآمدی دانشآموزان مؤثر بوده است.
نتایج حاصل از تحلیل مقدماتی برای ارزیابی همگنی بین شیبهای متغیر سازگاری تحصیلی
نشان داد که اثر متقابل بین پیشآزمون سازگاری تحصیلی و عامل معنادارنیست (،F=5/599
 )P=۲/۲29 ،MSE=۹98/225و شرط همگنی واریانسها ( )F= ۲/2۱۲ ،p>۲/۲5برقرار است؛
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بنابراین تحلیل کواریانس برای متغیر سازگاری تحصیلی دنبال شد که نتایج در جدول ( )۱گزارش
شده است.
جدول ( )4نتایج تحلیل کواریانس جهت مقایسه تفاوت گروه آزمایش و کنترل در متغیر سازگاری تحصیلی

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

آماره F

سطح
معنیداری

اندازه
اثر

پیشآزمون

۹98/225

5

۹98/225

5/599

۲/۲29

۲/۲85

عضویت گروهی

9۱9۲/9۲8

5

9۱9۲/9۲8

552/999

۲/۲۲5

۲/895

خطا

۹8۲2/288

52

95/۲۱۱

منبع

با توجه به نتایج جدول ( )۱میتوان گفت تحلیل کواریانس (،MSE=9۱9۲/9۲8 ،F=552/999
 )p=۲/۲۲5معنادار بوده و همانطور که اندازه اثر نشان میدهد ،آموزش با روش جورچین
(جیگساو) موجب تغییرات متغیر وابسته شده است و این به معنای آن است آموزش با روش جیگ-
ساو در افزایش سازگاری تحصیلی دانشآموزان مؤثر بوده است.
بحث و نتیجهگیری
همانگونه که قبالً نیز گفته شد هدف از انجام این پژوهش ،بررسی اثربخشی روش تدریس مشارکتی
جورچین (جیگساو) بر اضطراب امتحان ،خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانشآموزان است.
نتایج نشان داد که روش تدریس مشارکتی جورچین (جیگساو) موجب کاهش اضطراب امتحان
در دانشآموزان می شود .نیاز روزافزون جوامع به نیروهای متبحر ،اهمیت بررسی روشهای آموزشی
را -که اضطراب امتحان دانشآموزان را کاهش دهد و یادگیری را بهبود بخشد -بیش از پیش مطرح
ساخته است .با توجه به تأثیر بسیار زیاد روش تدریس معلم در یادگیری دانشآموزان و لزوم ایجاد
تغییرات اساسی نیاز است نظام آموزشوپرورش به سمت روشهای فعال تدریس مانند روش تدریس
مشارکتی جورچین (جیگساو) پیش رود .یادگیری مشارکتی از طریق ایجاد ارتباطات واقعی و
رودررو در بین دانش آموزان با یکدیگر ،باعث به وجودآمدن جو خوشایندی در کالس درس میشود.
حضور فعال دانشآموزان در مدرسه و کالس درس موجب شکلگیری جوعاطفی بین همساالن و
افزایش اعتماد به خود درآنها میگردد که این ویژگیها میزان اضطراب امتحان را در دانشآموزان
کاهش میدهد که با نتایج پژوهشهای اولودیپ و وآوکی ( ،)2۲5۲صیادپور و صیادپور ( )5۹88و
کرامتی ،حیدریرفعت ،نوین فروهدایتی ( )5۹8۲همسو است .اضطراب با افزایش بیشازحد هیجان
در فرد انرژی فرد را هدر میدهد و برعملکرد وی تأثیرمنفی میگذارد .چون فرد مضطرب قادر
نیست از تمامی انرژی خود در راستای یادگیری استفاده کند به همین دلیل میزان یادگیری وی
کاهش مییابد .بررسیهای انجام گرفته در این پژوهش نشان داد از بین روشهای آموزشی ،روش
یادگیری مشارکتی میتواند بر کاهش اضطراب امتحان کمک کند.
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نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم نشان داد روش تدریس مشارکتی جورچین (جیگساو) بر
خودکارآمدی دانش آموزان موثر است .این یافته بیانگر این است که در روشهای سنتی تدریس،
دانشآموزان به دلیل اینکه یک شنونده منفعل هستند و در شکلگیری محتوای یادگیری نقش
فعالی برعهده ندارند .همین امر مانع از رشد و شکوفایی خودکارآمدی در آنها میشود .این درحالی
است که روش تدریس مشارکتی جورچین (جیگساو) با فراهم کردن فرصت تجارب موفقیتآمیز
برای دانش آموزان در فرآیند یادگیری و از طریق درگیرکردن آنها با محتوای مطالب در افزایش
میزان خودکارآمدی آنان مؤثربود .این یافتهها با نتایج پژوهشهای صناعی ،وصلی ،صدیقی و
صادقی( ،)2۲58آکانبی و اوقوندوکون ( ،)2۲۲8حاجیحسینلو ،خالقخواه ،زاهدبابالن و معینیکیا
( ،)5۹88عظیمی ،کیانی ،ادیب و پیری ( )5۹85و کیانی ( )5۹99همسو است .در روش یادگیری
مشارکتی جورچین (جیگساو) دانشآموز ان برای اینکه بتوانند به ارائه مطالب در گروه بپردازند،
بایستی مدتی را صرف همکاری ،همیاری پژوهش و مطالعه کنند .وقتی دانشآموزان از طریق
پژوهش مطلبی فرا می گیرند ،چون نتیجه یادگیری حاصل فعالیت خود آنها است احساس موفقیت
در درون آنها شکل میگیرد .از آنجایی که این موفقیت ،تشویق معلم و هم کالسیها را در پی دارد،
این امر موجب افزایش خودکارآمدی در آنها میشود.
در تبیین یافتههای حاصل از این پژوهش ،میتوان گفت روش تدریس مشارکتی جورچین
(جیگساو) بستر مناسبی برای ارتقای مهارتهای اجتماعی ،مسئولیتپذیری فردی و سازگاری
تحصیلی فراهم میکند ،زیرا میزان تعامل و ارتباط دانشآموزان جنبهای مهم در پویایی مدرسه است
که یافتههای حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهشهای حلیمه و سولمیکادی ( ،)2۲58پارسافر،
اخوت و ناظمی ( ،)5۹85محمودی ( )5۹8۱و خندقی و فراست ( )5۹8۲همسو است .در واقع،
یادگیری زمانی اثربخش است که بهصورت مشارکتی و گروهی برگزارشود .تکروی در یادگیری
چیزی جز نتایج ناپایدار در بر نخواهد داشت .مدرسه بهعنوان مکانی که دانشآموزان در دوران
تحصیل زمان بسیار زیادی را در آن سپری میکنند بایستی موقعیت و شرایط جدید را فراهم کند
تا دانشآموزان در آن احساس مثبت نسبت به یکدیگر ،مسئولیتپذیری در قبال آموختههای خود و
همدردی نسبت به سایرین داشته باشند و از میزان تنشهای بینگروهی و رفتار ضداجتماعی خود
بکاهند .مدرسه باید این توانایی را در دانشآموزان ایجاد کند تا بتوانند خود را با شرایط و موقعیت
تازه سازگارکنند .این سازگاری ضمن کسب تأیید معلم ،همکالسیها و اعضای گروه موجب رضایت
خود فرد از یادگیری میشود .در حقیقت چنین ارتباطی میتواند زمینهساز فعالیتهای آموزشی
موفقیتآمیز باشد.
یافتههای پژوهش حاضر ،میتواند کاربردهایی برای معلمان داشته باشد .اینکه بهجای تأکید بر
شیوه ارزیابی رقابتی ،به شیوههای ارزیابی مشارکتی -که بهجای ارزیابیهای هنجاری به ارزیابیهای
مالکی تکیه دارد -روی بیاورند که در آن نه تنها نمرات باال بلکه همکاری برای یادگیری نیز ارزش
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محسوب میشود .دومین نکته کاربردی پژوهش حاضر این است که بحث و گفتوگوی شاگردان در
قالب گروه های مشارکتی ممکن است تا حدودی نظم سنتی کالس را به هم بریزد و موجب ایجاد
سروصدا شود ،اما به معلمان توصیه میشود این شرایط را که الزمه تعامل و همفکری است بپذیرند.
همچنین باید در هنگام بهکارگیری روش یادگیری مشارکتی از فعالیت تمامی افراد اعم از
دانشآموزان قوی ،متوسط و ضعیف و فعالیت تمام گروهها اطمینان حاصل کنند.
منابع
ابوالقاسمی ،عباس ،اسدی مقدم ،عزیزه ،نجاریان ،بهمن ،و شکرکن ،حسین .)5889( .ساخت و اعتباریابی
مقیاسی برای سنجش اضطراب امتحان در دانشآموزان پایه سوم دوره راهنمایی تحصیلیاهواز .علوم
تربیتی.9۱-85 ،)2(۹ ،

پارسافر ،فاطمه؛ اخوت ،علیمحمد؛ ناظمی ،بتول .)5۹85( .بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری تحصیلی
دانشآموزان .نخستین همایش ملی تازههای تعلیم و تربیت در نظام آمورشی ایران اردکان ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اردکان.
پریتچارد ،آلن و لالرد ،جان .)5۹8۹( .روانشناسی مدرسه  -نظریه سازنده گرایی :ترجمه فیروزه سپهریانآذر؛
سعید اسدنیا؛ رسول مفسری و ناصر تراب زاده .انتشارات رشد فرهنگ.

جمری ،مهین .)5۹8۲( .بررسی تأثیر روش تدریس جیگساو و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان پایه دوم راهنمایی در درس جغرافیا .پایاننامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی،
دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه هرمزگان.
حاجی حسینلو ،خالق خواه ،علی ،زاهدبابالن ،عادل ،معینی کیا & ،مهدی .)2۲59( .تأثیر یادگیری مشارکتی
با گروههای پیشرفت بر خودکارآمدی و خودپندارهی ریاضی دانشآموزان .فصلنامه روان شناسی
تربیتی.5۹8-558 ،)۱۹(5۹ ،
حاجیحسینلو ،خدیجه؛ خالقخواه ،علی؛ زاهدبابالن ،عادل و معینیکیا ،مهدی .)5۹88( .تأثیر یادگیری
مشارکتی با گروههای پیشرفت برخودکارآمدی وخود پنداره ریاضی دانشآموزان .فصلنامه روانشناسی
تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.559-5۹9 :)۱۹( 5۹ .
سپهریان آذر ،فیروزه و رضایی ،زمانه .) 5۹98( .بررسی میزان شیوع اضطراب امتحان و تأثیر مقابله درمانگری
بر کاهش میزان آن و افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر دبیرستانی .فصلنامه علمی پژوهشی
برنامه ریزی درسی دانش و پژوهش در علوم تربیتی.95-85 :)25( 9 .
سپهریانآذر ،فیروزه .)5۹85( .تأثیر روش یادگیری مشارکتی جیگساو بر نیازهای اساسی روانشناختی
دانشآموزان .فصلنامه پژوهش دریادگیری آموزشگاهی ومجازی.25-۹۲ :)5۹( ۱ .
سلیمانی ،اسماعیل؛ سپهریان آذر ،فیروزه و قادری ،علی .)5۹85( .اثربخشی روش تدریس جیگساو وسنتی
بر اضطراب نگرش وعملکرد درس ریاضی .فصلنامه تدریس پژوهی.98-8۹ :)2۱( ۱ .
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صیادپور ،زهره و صیادپور ،مرجان .)5۹88( .تأثیر یادگیری مشارکتی بر اضطراب وانگیزه پیشرفت تحصیلی
دردانشآموزان .نشریه پژوهش درنظامهای آموزشی.89-552 :)۹8( 55 ،
طاهر دباغ ،مریم؛ امیدیان ،فرانک؛ پورسراج ،زهرا و دیارامیدی ،احمد .)5۹88( .تأثیر روش تدریس جیگساو
بر پیشرفت تحصیلی در زیست شناسی پایه دوم علوم تجربی باکنترل متغیرهوش .مجله رشدآموزش
زیست شناسی.۱۱-5۲ :)۹( ۹۲ .
عظیمی ،محمد؛ کیانی ،قربان؛ ادیب ،یوسف و پیری ،موسی .)5۹85( .تأثیر اجرای شیوههای مختلف یادگیری
مشارکتی برخودکارآمدی دانشآموزان .نشریه پژوهش در برنامهریزی درسی.88-5۲8 :)22( ،5۹ ،
فرامرزی ،بهنام؛ مالکی ،محمدرضا و عاقلآزاد ،فاطمه .)5۹85( .تأثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی
جیگساو براحساس تعلق به مدرسه در بین دانشآموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سراب .دومین
کنفرانس بینالمللی علوم انسانی با رویکرد بومی اسالمی وتأکید برپژوهشهای نوین استان مازندران.
قاسمی قشالق ،مهسا؛ سپهریان آذر ،فیروزه و کیهان ،جواد .)5۹89( .اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی
وفراشناختی برحل مسئله ،حافظه عددی وخودکارآمدی ریاضی دانشآموزان .دوفصلنامه راهبردهای
شناختی در یادگیری.255-2۹2 :)55( 8 ،

قاسمیراد ،فرشته و حیدری ،علیرضا .)5۹85( .رابطه بین یادگیری مشارکتی و اضطراب امتحان با عملکرد
تحصیلی دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر اهواز .دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری
علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران تهران ،مؤسسه برگزار کننده همایشهای توسعه محور
دانش و فناوری سام ایرانیان.
کرامتی ،محمدرضا؛ حیدریرفعت ،ابوذر؛ عنایتینوینفر ،علی و هدایتی ،اکبر .)5۹8۲( .تأثیر یادگیری
مشارکتی بر پیشرفتتحصیلی درسعلوم تجربی و اضطراب امتحان .فصلنامه نوآوریهای آموزشی55 .
(.9۹- 89 :)۱۱

کیانی ،قربان .)5۹99( .مطالعه تأثیر اجرای شیوههای مختلف یادگیری مشارکتی در درس دین و زندگی دوم
متوسطه بر خودکارآمدی عمومی هنرجویان هنرستانهای ناحیه  2شهرستان اردبیل .پایاننامه
کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز.

محمودی ،نوشین .)5۹8۱( .تأثیرآموزش بر شاخصهای شناختی ،عاطفی و سازگاری عاطفی–اجتماعی
تحصیلی درس ریاضی فراگیران ششم ابتدایی در سال  .8۱-8۹پایاننامه کارشناسیارشد رشته تحقیقات
آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
وحدتی ،سعید؛ حجت خواه و رشیدی ،علیرضا ( .)5۹85پیشبینی سازگاری تحصیلی بر اساس خودپندارۀ
تحصیلی با میانجیگری انسجام خانواده .فصلنامه علمی–پژوهشی پژوهشنامه تربیتی-5۹2 :)۱9( 55 .
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