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تأثیر آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیكی مونته سوری) بر کاهش اضطراب
ریاضی و اشتیاق تحصیلی
شیما کریمی نژاد  ، 1مهدیه کریمی

نژاد 2

 1کارشناس ارشد رشته ی علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی (نویسنده مسئول)
 2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی

چكیده
هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیكی مونته سوری) بر کاهش اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی
می باشد .روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی است .طرح مورد استفاده در این تحقیق ،طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه
کنترل میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم شهرستان ایرانشهر میباشند .جامعه
آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ی سوم ابتدایی منطقه  2کرمان می باشند .از بین این دانش آموزان
 70نفر به صورت نمونه گیری هدفمند در دو گروه  35نفره آزمایش و گواه انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات ،از بسته
آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیكی مونته سوری)و دو پرسشنامه اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی می باشد .جهت
تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که بر این اساس ضریب پایایی پرسشنامه اضطراب ریاضی
 0/87و اشتیاق تحصیلی  0/89به دست آمد .دادههای به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره و چند
متغیره با نرم افزار  SPSS 20مورد تحلیل قرار گرفتند .نتایج پژوهش حاکی از آن است آموزش ریاضی (به روش لمسی و
فیزیكی مونته سوری) بر کاهش اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی تاثیر دارد.
واژههای کلیدی :آموزش مونته سوری،اضطراب ریاضی ،اشتیاق تحصیلی
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مقدمه
امروزه هدف آموزش ریاضی به طور کلی تغییر کرده است و دیگر بر یادگیری صرفِ اعمال و محاسبات ریاضى تأکید نميیشيود.
روشهای معمول آموزش ریاضی نیز که در آنها روی تمرین و تكرار ،محاسبه و حفظ تأکید میشد تا حيدود زیيادی دسيتخوش
تغییر شده است(کرامتی و همتی.)1394 ،
یكی از روش های آموزشی که می تواند اثرات مثبتی بر عملكرد کودکان با نیازهای ویژه داشته باشد ،آموزش به شیوه ماریا مونته
سوری است .ماریا مونته سوری تدریس خود را بر پنج اصل اساسی بنا نهياد :احتيرام بيه کودکيان ،اندیشيه جيابب ،دوره هيای
حساس ،محیط های آماده ،خود تعلیمی .همچنین تمام وسایل موجود در کالس مونته سوری براساس پنج موضوع سيازماندهی
شده اند :مهارت زندگی ،مهار تهای حسی ،مهار تهای محاسبه کردن ،فرهنگ ،زبان .وسایل مونته سوری به گونه ای بادقيت رده
بندی شده اند که هر فعالیت روند منطقی و منظمی را دنبال کند .راه بندی و ترتیب موجيود در بعضيی از وسيایل بيه کودکيان
سازماندهی افكار خود را می دهد و به آموزش مهارت حل مسائل به روشی واضح و روشن ،از طریق حواس میپردازد(صيالحی و
همكاران .)1396 ،روش مونته سوری( )1870-1952تعلیم و تربیيت اوایيل دوران کيودکی را بيه شيدت تحيت تيأثیر قيرارداد.
درسالهای  1907و  1908روش آموزشی ماریا مونته سوری در خانه کودکان در محله سن لورن زوی ایتالیا به کار برده شد .این
تجربهی بسیار موفقیت آمیز و پیشرو اساس و پایه این روش بود که بعدها در سال  1909ماریا مونته سوری آن را منتشر کرد و
نامش را روش مونته سوری نهاد .در فلسفه و روش آموزشی مونته سوری ،آموزش کودکيان از طریيق دسيتکياری فعيال ميواد
صورت میگیرد .که بهترین شیوه آموزش است .کودك با تكرار حرکات ،برقراری ارتباط بین دست و مغز ،روابط موجود در بيین
این مواد آموزشی به صورت یک آموزش درآمده و در بهن او جای میگیرند(رحمانیبلداجی و نظامزادهاژیه.)1397 ،
درواقع کودکان خودشان به خودشان میآموزند .در کالسهای مونته سوری مواد آموزشی خاص به کيار ميیرونيد .ایين ميواد و
فعالیتهای آموزشی بامهارت و دقت خاص و بر اساس سن رشد و تحول کودك در نظر گرفته میشوند و کودك با دسيتکياری
کنجكاوانه آنها آموزش میبیند همه فعالیتهای مونته سوری طوری طراحی میشوند که همزمان بدن و بهن را درگیير کنيد و
روند یادگیری فرد را بهبود بخشد .روش مونته سوری به کودك کمک میکند که همزمان حواس و مهارتهيای فیزیكيی خيود را
بهبود بخشد و به این ترتیب زبان ،ریاضی ،جغرافی ،تاریخ و علوم را بیاموزد .وی تدریس خود را بر پنج اصيل اساسيی بنيا نهياد:
احترام به کودکان ،اندیشه جابب ،دور ههای حساس ،محیطهای آماده ،خود تعلیمی .ابزارهایی که در روش مونته سوری به کار
میرود به گونهای با دقت ردهبند ی شدهاند که هر فعالیت ،روند منطقی و منظمی را دنبيال کنيد .ترتیيب موجيود در بعضيی از
وسایل به کودکان سازماندهی افكار خود را میدهد و به آموزش مهارت حل مسائل به روشی واضح و روشين ،از طریيق حيواس
می پردازد(پیكرینگ.)2008 1،
در روش مونته سوری در حالیكه کودك مشغول انجام فعالیت ارایه شده است ،مربی فعالیت های او را مشاهده و در صورت نیياز
به صورت غیرمستقیم در فعالیت مداخله می کند .این بخش از نظریه مونته سوری برگرفته از نظریه دیویی است .آنچه کيه در
نظریه مونته سوری بسیار قابل توجه به نظر می رسد همخوانی بخشی از آن با نظریه داروین می باشد .داروین معتقد اسيت کيه
رشد و تحول هر فرد مدل کوچک تكامل کل آن گونه در طی تاریخ است .به باور مونته سوری نیز هر کيودك در مسيیر برناميه
آموزشی خود باید از مراحل تغییر و تكامل جامعه بشری به شكلی ساده شده و ممكن عبور کند .کالسی که با استفاده از شيیوه
مونته سوری تنظیم شده باشد و این روش را به عنوان شیوه مورد استفاده آموزشی اجرا کند ،با سيایر کيالس هيا دارای تفياوت
1
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اساسی خواهد بود .به جای صندلی ها و نیمكتهای چیده شده ردیفی در کالس های معمول و سنتی ،کودکان به تنهيایی و یيا
در گروه های کوچک دور میزهای کوچكی که در کالس وجود دارد جمع شده اند و یا روی کف کيالس نشسيته انيد و مشيغول
انجام کار هستند .فعالیت های مختلفی حول بازیهای مربوط به یادگیری و گردآوری و براساس ضریب دشواری مرتب شده اند.
این فعالیت ها از عینیت به سمت بهنیت مرتب شده اند .بازی ها با استفاده از کارت ،ابزار و وسایل چوبی ،فلزی و پارچهای کيه
برای آموزش مفاهیم مختلفی چون اندازه ،شكل ،وزن ،بافت ،رنگ و صدا تهیه شده اند ،انجيام ميیشيوند .طراحيی ایين ابيزار و
وسایل به گونه ای است که بطور خودکار به کودك بازخورد ارایه دهند و آنان از این طریق بتوانند خطاهای خود را اصالح کنند
(اوباالسی و حسینی نسب.)1393 ،
از طرف دیگر همه انسان ها اضطراب را تجربه می کنند .اضطراب یک احساس دلواپسی منتشر ،بسیار ناخوشایند ،و اغلب ميبهم
است که با یک یا چند احساس جسمی همراه میشود مانند احساس خالی شدن سردل ،تنگی قفسه سینه ،تپش قليب ،تعریيق،
سردرد ،یا میل جبری ناگهانی برای دفع ادار ،بیقراری و میل به حرکت نیز از عالئم شایع آن است .در حقیقيت اضيطراب ،یيک
عالمت هشدار دهنده است که از خطری قریب الوقوع خبر می دهد و شخص را برای مقابله آماده می سازد (کاپالن و همكياران،
.)1389
اضطراب ریاضی به وضعیتی روانی گفته می شود که بيه هنگيام رویيارویی بيا محتيوای ریاضيی چيه در موقعیيت آميوزش و
یادگیری و چه در حل مسائل ریاضی و یا سنجش رفتار ریاضی در افراد پدید می آیيد .وضيعیت معميوال تيوام بيا نگرانيی زیياد،
اختالل و نابسامانی فكری ،افكار تحمیلی ،تنیدگی و در نتیجه "ایست" تفكر می باشيد .نيا امیيدی ،افسيردگی ،حيواس پرتيی و
هجوم افكار نامربوط به بهن و اختالل در فرایندهای پردازش اطالعات (علم الهدایی.)1390 ،
از پیامدهای اضطراب ریاضی کاهش رفتار مفید و موثر اشخاص در مقابله با موقعیتهيای گونياگون ،توقيف توانيایی اسيتدالل،
اجتناب از ریاضی میباشد .عوامل متنوعی در ایجاد اضطراب ریاضی نقش دارند کيه از جمليه مهيم تيرین آنهيا شيرایط محيیط
یادگیری و شیوه های تدریس معلمین در کالس درس می باشد(لواسانی و همكاران.)1390 ،
اغلب ،اضطراب ریاضی را به صورت ناراحتی عمومی که یک فرد هنگام خواندن و حل مسائل ریاضی تجربه ميی کنيد ،در نظير
گرفته یا آن را به صورت احساس تنش ،بی یاوری و به هم ریختگی بهنی که یک فرد هنگام کار با اعداد دارد ،تعریف کرده اند.
بنابراین ،اضطراب ناشی از درس ریاضی ،یک واکنش از سوی دانشآموزان نسبت به عناصر وابسته به موضوع اسيت .کيه شيامل
مواردی از قبیل گوش دادن به یک سخنرانی ،آموزش مفاهیم ریاضی ،حل مسئله ریاضی در کالس درس یا امتحان ریاضی می
شود .این اضطراب توسط چندین عامل بوجود آمده که متداولترین آن تجربیات منفی در آموزش ریاضی است .دانيشآميوزانی
که با اضطراب ریاضی دست و پنجه نرم می کنند احساس میکنند که تنها خودشان درگیر این اضطراب هستند .از نظير

فيارل2

( ) 2006اضطراب ریاضی در کالس آمریكایی یک مساله رایج است .بسیاری از مردم در فرهنگ آمریكایی ،تصور ميی کننيد کيه
شما مادرزادی یا به طور اکتسابی دارای استعداد ریاضیات هستید .شكاف در علم و دانش و سبک ارائه و نميایش معيین معليم،
بدون توجه به سبک یادگیری دانش آموزان از جمله علل اصلی بروز اضطراب ناشی از درس ریاضی است .پژوهشگران دریافتنيد
که اضطراب ریاضیات از دبستان آغاز می شود و در طيول سيال تحصيیلی دانيش آميوزان اداميه دارد(لیونيگ و کيوهن.)20043،
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همچنین چندین محقق راه حل های خوش بینانه ای برای کاهش این اضطراب در سطح دانشگاه بیان کرده اند(السيو 20054،؛
لیونگ و کوهن2004 ،؛ تون سند و ویلتون)2003 5،فعالیت های ناشی از اعتماد بيه نفيس و تعاميل مثبيت بيا مربيی ،اضيطراب
ریاضی را کاهش داده است.
همچنین در مورد این که چه عاملی باعث میشود افراد همواره در مسیر انجام تكالیف مداومت و تالش داشته باشيند مطالعيات
اندکی وجود دارد یكی از عواملی که پژوهشگران برای چنین انگیزههایی بکر کردهاند سيازه اشيتیاق اسيت .اشيتیاق بيه عنيوان
نیروی انگیزشی مهمی در تنظیم رفتار افراد شناخته شده است و به افراد جازه میدهد تا در فرایندهای طوالنی و خستهکننيده
رو به جلو حرکت کرده و عملكرد باالتری از خود نشان دهند(صالح نجفی و همكاران .)1397 ،اشتیاق به طور ضمنی بيه عنيوان
مشخصه پایدار یا توسعه عالیق شخصی به کار میرود که همراه با احساسات شدید مثبت نسبت بيه آن فعالیيت اسيت و فير
ميیشود که شكلی از انگیزش است که منجر به یادگیری و پیشرفت و افزایش خالقیت میشيود .اشيتیاق را بيه عنيوان تميایلی
قوی بر صرف انرژی و وقت در فعالیتی که افراد دوست دارند و مهم تلقی میکنند تعریف میکنند .این تكالیف ،تكيالیف خيود-
تعریفی هستند و نشاندهنده مشخصههای مرکزی از هویت شخص میباشند .برای مثال افرادی کيه نسيبت بيه فعالیتی(ماننيد
موسیقی ،ورزش ،تحصیل و)..اشتیاق دارند ،فقط در آن فعالیت درگیر نمیشوند بلكه با آن فعالیت شناخته ميیشيوند و خيود را
براساس آن فعالیت معرفی میکنند .بنابراین اشتیاق ،فراتر از تجربه عشق به یک فعالیت است و شامل ارزش نهادن بيه فعالیيت
است ،اختصاص زمان کافی برای آن و همچنین یكی از جنبههای مرکزی هویت و زندگی فرد است(مولر.)2013 6،
اشتیاق تحصیلی ،یكی از انواع اشتیاق است که به میزان انرژی که یک یادگیرنده برای انجام کارهای تحصیلی خيود صيرف ميی
کند و نیز به میزان اثربخشی و کارایی حاصل شده ،اطالق میشود .اشتیاق تحصیلی در مطالعات آموزش وپرورش ضروری است
و حالتی بادوام در درون فرد است که باعث درگیری وبهزیستی در فعالیتهای مدرسه میشيود .اشيتیاق تحصيیلی معميوالً بيه
عنوان ساختار انگیزشی به کار برده می شود که منعكس کننده تعهد یادگیرنده نسبت به تحصیل است .اشتیاق تحصیلی سازه-
ای است که عملكرد تحصیلی را به طور مثبت پیش بینی میكند .در بررسیهایی که با دانشآموزان سنین متفاوت انجيام شيده
است ،اشتیاق به طور مثبت با نمرات باال ،تسلط نسبت به محتوای درسی و مقابله موفقیتآمیيز بيا موانيع رابطيه دارد .اشيتیاق
همچنین واکنشهای احساسی و عاطفی بعد از یک عملكرد را تشدید میکند ،مخصوصاً پس از موفقیت ،احساسيات را بيه طيور
مثبت تحت تأثیر قرار میدهد .اشتیاق به مدرسه بر سازگاری دانش-
آموزان در محیط تحصیلی تأثیر مثبت دارد .افزایش اشتیاق به مدرسه نشاندهنده افزایش توجه به روانشناسی مثبت است کيه
بر روی نقاط قوت و بهینه انسان متمرکز است(قدمپور و همكاران .)1396 ،همچنین افزایش اشتیاق به مدرسه میتواند موفقیت
تحصیلی باالتر ،بهزیستی و فرصتهای شغلی بهتر را پیشبینی کند .درحالیكه اختالفاتی در مورد تصور  ،پژوهشگران از مفهيوم
اشتیاق تحصیلی وجود دارد ،اما عمدتاً توافق بر آن است که این مفهوم به حالت عاطفی مثبت دانشآموزان نسبت به تحصيیل و
مدرسه اشاره دارد (وانگ و دگو.)2014 7،
4

- Alsup

5 Townsend & Wilton

-

6

- Moeller

7

-Wang & Degol
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رحیمی تبار(  ) 1396در مطالعه ای با عنوان نقش بازی در آموزش ریاضی به این نتیجه دست یافتند که ،پیشرفت تحصیلی در
درس ریاضی نه تنها از ساختارهای دانش و فرایندهای پردازش اطالعات تاثیر می پيییرد ،بلكيه بيه عواميل انگیزشيی از جمليه
باورها ،نگرش ها ،ارزش ها و اضطراب مربوط می شود .بین انگیزش باال ،نگرش مثبت و اضطراب پایین با عملكرد ریاضی رابطيه
ی قوی یافتند .بنابراین احساس و عاطفه در آموزش ریاضی ،موضوعی بسیار مهم است و میتوانيد عيواملی از قبیيل اضيطراب و
هراس ریاضی ،لیت از ریاضی ،اعتماد به نفس ریاضی ،موفقیت و شكست در ریاضی ایجاد کند .
جیحونی و موسوی) 1394 ( ،درپژوهشی به منظور نقش بازی های آموزشی ریاضی بر میزان یادگیری و اشتیاق تحصیلی دانش
آموزان ابتدایی انجام شد .یافته های پژوهش نشان داد استفاده از بازی های آموزشيی ریاضيی ،یيادگیری و اشيتیاق تحصيیلی (
عاطفی ،رفتاری و شناختی) دانش آموزان را افزایش می دهد
ثناگور محيور و همكياران( )1396بيه پژوهشيی بيا عنيوان بررسی رابطه یادگیری مشارکتی و مهارت های اجتماعی با پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان (مطالعه موردی:دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان زاهدان) پرداختنييييييييييد . .نتایج ضریب
همبستگی پیرسون نشان داد که بین یادگیری مشارکتی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان
زاهدان رابطه معناداری وجود دارد .
جعفری ثانی و همكاران( )1395به پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر روش تدریس تفحص گروهی بر رشد مهارت هيای اجتمياعی
دانش آموزان پرداختند .داده های جمع آوری شده با کمک آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس یک راهيه و چنيد متغیيره
تحلیل شد .یافته ها نشان داد میانگین گروه کنترل و آزميایش در پيیش آزميون تفياوت چنيدانی نيدارد ،اميا در پيس آزميون ،
میانگین گروه آزمایش از گروه کنترل بیشتر بود و با کنترل نمره پیش آزمون  ،تفاوت مشاهده شده بيین نميرات رشيد مهيارت
های اجتماعی دو گروه آزمایش و کنترل معنادار بود .
رینی8و همكاران( )2017در پژوهشی به بررسی تاثیر روش تدریس ساخت گرایی در کالس ریاضی پرداختنيد .نتيایج نشيان داد
روش تدریس ساخت گرایی بر افزایش یادگیری ریاضی دانشآموزان تاثیر دارد.
پیتویو9و همكاران( )2014به پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر مدل یادگیری گروهی بر یادگیری سریع و نقيش در مهيارت هيای
یادگیری دانش آموزان ابتدایی پرداختند .نتایج نشان داد یادگیری گروهی بر افزایش مهارت های یادگیری تاثیر دارد.
کروانتز( )201310به بررسی تاثیر روش آموزش ساخت گرایی بر یادگیری ریاضی دانيش آميوزان پایيه  7و  8در منطقيه تگيزاس
جنوبی پرداخت .که نتایج پژوهش حاکی از آن است که روش پروژه محور بر پیشرفت تحصیلی و ریاضيی دانيش آميوزان تياثیر
مثبتی دارد.
 11همكاران ( )2013در پژوهشی به بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی الگوی گروه -های پیشرفت تیمی دانيش آميوزان در
پاواتانا و
رشد مهارتهای اجتماعی و عملكرد تحصیلی درس ریاضیات پرداختند و نتایج پژوهش گویای تأثیر مثبت یادگیری مشارکتی در
دو حیطۀ موردنظر بود.
8

- Rini

9

- Pitoyo

10

- Cervantes

11

- Pawattana
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بنابراین با توجه به پیامدها و صدماتی که ممكن است اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی بيرای دانيش آميوزان بيه وجيود آورد
همواره یكی از مسائل و موضوعات مورد توجه محققان و پژوهشگران بوده است .پژوهش حاضر از بین عوامل مؤثر بير اضيطراب
ریاضی و اشتیاق تحصیلی به بررسی تأثیر آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیكی مونته سوری) ميی پيردازیم؛ ليیا پيژوهش
حاضر با هدف تأثیر آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیكی مونته سوری) بر کاهش اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی انجام
شده است.
هدف های پژوهش
تعیین تأثیر آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیكی مونته سوری) بر کاهش اضطراب ریاضی
تعیین تأثیر آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیكی مونته سوری) بر اشتیاق تحصیلی
فرضیه های پژوهش
آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیكی مونته سوری) بر کاهش اضطراب ریاضی تاثیر دارد.
آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیكی مونته سوری) بر اشتیاق تحصیلی تاثیر دارد.
روش تحقیق
روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی است .طرح مورد استفاده در این تحقیق ،طرح پیش آزمون و پس آزمون با گيروه کنتيرل
می باشد .طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل ،از دو گروه آزمودنی تشكیل شده است که هر دو گروه دو بيار ميورد
اندازهگیری قرار گرفتهاند .محقق با تشكیل گروهها به روش انتخاب تصادفی یک کالس بعنوان گروه آزمایشی و کالس دیگير
بهعنوان گروه کنترل در نظر گرفته است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ی سيوم ابتيدایی
منطقه  2کرمان میباشند .از بین این دانشآموزان  70نفر به صورت نمونه گیری هدفمند در دو گيروه  35نفيره آزميایش و
گواه انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعيات ،از بسيته آميوزش ریاضيی (بيه روش لمسيی و فیزیكيی مونتيه سيوری)و دو
پرسشنامه اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی می باشد .بسته آموزش مهارتهای آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیكيی
مونته سوری)در طی  10جسله به دانشآموزان آموزش داده میشود در جدول  1هدف هر جلسه و شرح اقدامات ارائه شيده
است.
هدف

جلسه

شرح اقدامات

آموزش اعداد زوج و فرد

1و 2

ابزار :اعداد و مهره های شمارش

هدف :آموزش سیستم دهدهی اعداد(مضارب عدد
ده)

 3و4

ابزار :آویز مهرههای شمارش پایهدار ده تایی

هدف :آميوزش مفياهیم بلنيد ،بلنيدتر ،بلنيدترین 5 ،و6
کوتاه،کوتاهتر ،کوتاهترین

ابزار :میلههای قرمز

هدف :آموزش مفاهیم جمع و تفریق

 7و8

ابزار :میلههای جمع و تفریق

هدف :آموزش مفهوم تقسیم

9و10

ابزار :تخته تقسیم مونته سوری
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برنامه آموزشی مونته سوری در طی  10جسله سازماندهی شده و اجرا شد .کلیه جلسات آموزشی با اسيتفاده از وسيایل کميک
آموزشی مختص شیوه مونته سوری برگزار شد و همچنین تفاو تهای فردی در نظر گرفته شد .ابزار کميک آموزشيی کيه مونتيه
سوری طراحی کرد و آن ها را ساخت ،انرژی هدفمند ،سازمان یافته و مرحله بندی شده است .یعنی هر وسیله یک هدف اصيلی
را دنبال می کند .اما این انعطاف را نیز دارد که کودك از آن استفاده هيای مختليف ميی کنيد و یيا مهيارت هيای گونياگونی را
بیاموزد .در عین حال این ابزار هر کدام شیوه های استفاده مشخصی دارد .در مسیر آموزش مربی سعی می کنيد کيه شيیوه ی
استفاده از ابزار را به کود ك آموزش دهد تا بتواند در انجام آن توانمند شود .از طرف دیگراین ابزار گام به گام کيودك را هيدایت
می کند تا بتواند به مهارت پای دست یابد .بدین معنی که هر وسیله معموالً پیش نیازی دارد و در عین حال همان وسیله پیش
نیازی برای وسیله ی بعدی است .کودك تا کار با وسیله های ابتدایی را یاد نگیرد ،نباید وسیله های پیچیده تير را در اختیيار او
قرار داد .به همین دلیل با یک برنامه ی منظم و در زمان مشخص هر وسیله در اختیار کودك قرار داده می شود.
مقیاس تجدید نظر شده اضطراب ریاضی در سال  1982توسط پلیک و پارکر به منظور ارزیابی اضطراب مربيوط بيه شيرکت در
کالس های ریاضی و آمار ساخته شده است ..آزمودنی باید میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارت آزميون در یيک
طیف لیكرت  5درجه ای مشخص سازد
 =1اضطراب ناچیز  = 2اضطراب کم  = 3اضطراب متوسط  = 4اضطراب تقریبا زیاد  = 5اضطراب زیاد
پایایی  :پلیک و پارکر به منظور هنجاریابی مقیاس تجدید نظر شده اضطراب ریاضی آن را بر روی  170نفر از دانشجویان کيالج
که در کالس ریاضی و آمار شرکت کرده بودند ،اجرا کردند .نمره میانگین این مقیياس  84 ، 59بيا انحيراف اسيتاندارد 20 / 55
بود ضریب آلفای کل آزمون برابر با  98به دست آمد که نشان دهنده پایایی مطلوب آزمون است .
برای سنجش اشتیاق تحصیلی از مقیاس شافلی و همكاران ( )2002استفاده گردید .این مقیاس شامل  15گویيه اسيت و دارای
 3بعد نیرومندی ،وقف خود و جیب است که بر اساس طیف  5درجهای لیكرت (از هرگز  1و همیشيه  ) 5درجيه بنيدی ميی-
شوند .شافلی و همكاران ( )2002روایی محتوایی مقیاس را با مراجعه به نظر برخی از متخصصان و اساتید روانشناسيی بررسيی
به دست آوردهاند .پیریایی و نعامی ( )1389نیز در پژوهش خود پایایی مقیاس میکور را  0/89گزارش کردند نمودند.
جهت تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که بر ایين اسياس ضيریب پایيایی پرسشينامه اضيطراب
ریاضی  0/87و اشتیاق تحصیلی  0/89به دست آمد.
یافته ها
آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیكی مونته سوری) بر کاهش اضطراب ریاضی تاثیر دارد.
برای انجام آزمون کوواریانس ابتدا باید موارد عوامل یكسانی شیب خط رگرسیون ،همگونی کواریانس هيا و نرميال بيودن ميورد
بررسی قرار بگیرد ،از آزمون کلموگروف -اسمیرونف جهت سنجش جهت نرمال بودن متغیر و برای بررسی همگونی واریانس هيا
از آزمون لوین به کار می رود.

نتایج آزمون یكسانی شیب خط رگرسیون نمره کل اضطراب ریاضی در جدول 2ارائه شده است.
جدول  2آزمون یكسانی شیب خط رگرسیون نمره اضطراب ریاضی
مجموع مجیورات درجه آزادی میانگین مجیورات نسبت  Fسطح معناداری
تعامل شرایط گروه ها و متغیر همپراش 6264.29

1

179

3132.15

0/322

0/501

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،34فروردین 1400

جدول  2آزمون یكسانی شیب خط رگرسیون نمره کل اضطراب ریاضی را نشان می دهد یعنی ،شیب خط رگرسیون برای
شرایط آزمایشی متفاوت نمی باشد
آزمون کلموگروف -اسمیرونف و شاپیرو ویلک بررسی نرمال بودن نمره کل اضطراب ریاضی استفاده شد که نتایج در جدول 3
ارائه شده است.

جدول  3نتایج آزمون آزمون کلموگروف -اسمیرونف و شاپیرو ویلک
کلموگروف -اسمیرونف
آماره

شاپیرو ویلک

 dfسطح معنادار آماره

 dfسطح معنادار

پیش آزمون 0/231 35 0/121

0/461 35 0/841

0/193 35 0/116

0/129 35 0/876

پس آزمون

نتایج جدول  3حاکی از نرمال بودن نمرات اضطراب ریاضی در پیش آزمون و پس آزمون می باشد زیرا آماره های دو گروه در
هر مرحله از بیشتر از سطح  0/05می باشد.

جهت بررسی همگنی واریانسها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن در جدول  4ارائه شده است.
جدول  4نتایج آزمون لوین جهت بررسی همگنی خطای واریانسها
F

Df1

Df2

سطح معناداری

0/97

1

68

0/341

نتایج جدول  4همگونی خطای واریانس ها در پیش آزمون و پس آزمون را در اضطراب ریاضی نشان می دهد.
بنابراین موارد عوامل یكسانی شیب خط رگرسیون ،همگونی کواریانس ها و نرمال بودن مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که
می توانیم آزمون کوواریانس را به کار ببریم .نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری در جدول  5مالحظه می شود.

جدول  5نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری برای بررسی اثر پیش آزمون و گروه بر نمرات پس آزمون اضطراب
ریاضی
منابع تغییر

مجموع مجیورات

درجه آزادی

میانگین مجیورات

نسبت F

سطح معناداری

ضریب اتا

پیش آزمون

6532.13

1

6532.13

57.11

0/000

0/433

اثر اصلی (درمان)

52.01

1

52.01

15.09

0/000

0/721

خطای باقیمانده

1702.16

67

1702.16

جدول فوق نشان می دهد ،با حیف اثر نمره های پیش آزمون اضطراب ریاضی ،اثر اصيلی (آميوزش ریاضيی بيه روش لمسيی و
فیزیكی مونته سوری) بر نمره های پس آزمون اضطراب ریاضی معنادار اسيت (،P< 0/000 ،partial2= 0/721
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 .)F)1با توجه به این تحلیل ،میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش پس از برداشتن اثرات پیش آزمون بيه طيور معنيی داری
بیشتر از گروه گواه است .چون مقدار  Fمحاسبه شده ( )F= 15.09با درجيه آزادی ( )df= 1 ،67بیشيتر از سيطح  0/01اسيت،
بنابراین نتیجه می گیریم بین میانگینهای نمره پس آزمون اضطراب ریاضی دو گيروه تفياوت معنيی داری وجيود دارد .مجيیور
سهمی إتا شدت این اثر را ( )0/721نشان می دهد که بیانگر شدت اثر بسیار باالیی است .بنابراین ،فرضیه پيژوهش تأییيد ميی
شود .به عبارت دیگر ،آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیكی مونته سوری) بر کاهش اضطراب ریاضی تاثیر دارد.
 -2آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیكی مونته سوری) بر اشتیاق تحصیلی تاثیر دارد.
نتایج آزمون یكسانی شیب خط رگرسیون نمره کل اشتیاق تحصیلی در جدول  6ارائه شده است.

جدول  6آزمون یكسانی شیب خط رگرسیون نمره کل اشتیاق تحصیلی
مجموع مجیورات درجه آزادی میانگین مجیورات نسبت  Fسطح معناداری
تعامل شرایط گروه ها و متغیر همپراش 9197.96

1

0/562

4598.98

0/458

جدول  6بیانگر یكسان بودن شیب خط رگرسیون در اشتیاق تحصیلی می باشد.
در جدول  7آزمون کلموگروف -اسمیرونف و شاپیرو ویلک برای بررسی نرمال بودن اشتیاق تحصیلی ارائه شده است.
جدول  7نتایج آزمون

کلموگروف -اسمیرونف
df

آماره

شاپیرو ویلک

سطح معنادار آماره

df

سطح معنادار

پیش آزمون

0/101 70 0/352

0/123 70 0/879

پس آزمون

0/111 70 0/421

0/121 70 0/803

نتایج جدول  7حاکی از آن است که چون آماره های مربوط به هر دو گروه بیشتر از سطح  0/05هستند لیا ،فر
نمرات اشتیاق تحصیلی مورد تایید قرار می گیرد.
در جدول  8آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها ارائه شده است.

نرمال بودن

جدول  8نتایج آزمون لوین جهت بررسی همگنی خطای واریانسها
F

Df1

Df2

سطح معناداری

0/54

1

68

0/137

نتایج جدول 8حاکی از همگنی خطای واریانسها در دو آزمون می باشد و همگنی خطای واریانسها مورد قبول است.
فر های اجرای کوواریانس مورد تایید واقع شد بنابراین می توان از آزمون کوواریانس برای بررسی این فرضیه استفاده کنیم.
نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری برای بررسی اثر پیش آزمون و گروه بر نمرات پس آزمون اشتیاق تحصیلی در جدول 9
گزارش شده است.
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جدول  9نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری برای بررسی اثر پیش آزمون و گروه بر نمرات پس آزمون اشتیاق
تحصیلی
منابع تغییر

مجموع مجیورات

درجه آزادی

میانگین مجیورات

نسبت F

سطح معناداری

ضریب اتا

پیش آزمون

9326.733

1

9326.733

86.89

0/000

0/469

اثر اصلی (درمان)

1259.25

1

1259.25

11.73

0/000

0/638

خطای باقیمانده

7192.69

67

7192.69

جدول فوق نشان می دهد ،با حیف اثر نمره های پیش آزمون اشتیاق تحصیلی ،اثر اصيلی (آميوزش ریاضيی بيه روش لمسيی و
فیزیكی مونته سوری) بر نمره های پس آزمون اشتیاق تحصیلی معنادار اسيت (،P< 0/000 ،partial2= 0/638

 67(=11.73و

 .)F)1با توجه به این تحلیل ،میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش پس از برداشتن اثرات پیش آزمون بيه طيور معنيی داری
بیشتر از گروه گواه است .چون مقدار  Fمحاسبه شده ( )F= 11/73با درجيه آزادی ( )df= 1 ،67بیشيتر از سيطح  0/01اسيت،
بنابراین نتیجه می گیریم بین میانگینهای نمره پس آزمون اشتیاق تحصیلی دو گروه تفياوت معنيی داری وجيود دارد .مجيیور
سهمی إتا شدت این اثر را ( )0/638نشان می دهد که بیانگر شدت اثر بسیار باالیی است .بنابراین ،فرضيیه پيژوهش تأییيد ميی
شود .به عبارت دیگر ،آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیكی مونته سوری) بر اشتیاق تحصیلی تاثیر دارد.
بحث و نتیجه گیری
از آنجا که هدف تحقیق تأثیر آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیكی مونته سيوری) بير کياهش اضيطراب ریاضيی و اشيتیاق
تحصیلی میباشد .بنابراین از طریق آزمون فرضیه های مربوطه و تحلیل نتایج یافتههيای نشيان داد آميوزش ریاضيی (بيه روش
لمسی و فیزیكی مونته سوری) بر کاهش اضطراب ریاضی و افزایش اشتیاق تحصیلی تاثیر دارد .این نتایج با یافته های رحیميی
تبار(  ) 1396گزارش کردند احساس و عاطفه در آموزش ریاضی ،موضوعی بسیار مهم است و میتواند عواملی از قبیل اضيطراب
و هراس ریاضی ،لیت از ریاضی ،اعتماد به نفس ریاضی ،موفقیت و شكست در ریاضی ایجاد کند ،جیحونی و موسوی) 1394 ( ،
نشان دادند استفاده از بازی های آموزشی ریاضی ،یادگیری و اشتیاق تحصیلی ( عاطفی ،رفتاری و شيناختی) دانيش آميوزان را
افزایش می دهيد ،ثنياگور محيور و همكياران( )1396گيزارش کردنيد که بین یادگیری مشارکتی و مهارت های اجتماعی دانش
 12همكيياران( )2017دریافتنييد روش تييدریس
آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان زاهدان رابطه معناداری وجود دارد ،رینييی و
 13همكاران( )2014گزارش کردنيد یيادگیری گروهيی
ساخت گرایی بر افزایش یادگیری ریاضی دانشآموزان تاثیر دارد و پیتویو و
بر افزایش مهارت های یادگیری تاثیر دارد ،همسو می باشد.

12

- Rini

13

- Pitoyo
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بنابراین میتوان گفت در شیوه آموزشی مونته سوری دانش آموزان از یيک طيرف نياگزیر بيه اعميال دقيت در دریافيت روشين
نظرهای سایر همكالسیهای خود و از سوی دیگر ،موظف به ارائه پاسخهای مرتبط با نظرهای آنان هستند .هر دو اینها مسيتلزم
رعایت چارچوبهای ویژه برای برقراری یک ارتباط منطقی و اصولی بین تمام اعضای گروه اسيت ،ليیا بيه نظير ميیرسيد ایين
اقدامات و ممارست آنان در پرتو زمینههایی که معلم درس فراهم میکند ،درمجميوع شيرایط مناسيبی بيرای کياهش اضيطراب
ریاضی و افزایش اشتیاق تحصیلی از طریق تقویت مهارتهایی از قبیل شنیدن ،دقت کردن ،رعایت حقوق دیگيران ،احتيرام بيه
نظرهای دیگران ،پییرش نظرهای مخالف ،رعایت آداب محاوره و گفتگو فراهم میآورد .بنابراین پیشنهاد ميیشيود کيه معلميان
ترغیب شوند تا در آموزشهای خود از روش مونته سوری در جهت آموزش مفاهیم درسيی بيهویيژه ریاضيی بيه دانيش آميوزان
استفاده کنند.
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