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تاریخ پذیرش5331/51/50 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی ریاضی و خودپندارهی ریاضی
دانشآموزان بود .این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل در بین جامعه
دانشآموزان دختر پایهی اول متوسطهی شهر اردبیل در سال تحصیلی  5333-39انجام شد 76 .دانشآموز از
دو کالس یک مدرسه با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند که گروه آزمایش  39نفر و گروه کنترل
 33نفر بودند .در گروه آزمایش از روش یادگیری مشارکتی با تقسیمبندی دانشآموزان به گروههای پیشرفت
و در گروه کنترل از روش سنتی سخنرانی استفاده شد .پیشآزمون قبل از اعمال متغیر مداخله و پسآزمون
پس از اعمال آزمایشی انجام شد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامهی خودکارآمدی ریاضی میدلتون و
میگلی ( )5336با ضریب پایایی  0/86و پرسشنامهی خودپندارهی ریاضی مارش ( )5383با ضریب پایایی
 0/83استفاده شد .برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره) به
کمک نرمافزار  spssاستفاده شد .یافتهها نشان داد بین دو گروه ازلحاظ وجود متغیرهای خودکارآمدی
ریاضی و خودپندارهی ریاضی دانشآموزان تفاوت معنیدار وجود دارد؛ به عبارتی نتایج پژوهش حاضر
نشان داد یادگیری مشارکتی به روش تقسیمبندی دانشآموزان به گروههای پیشرفت ،بر خودکارآمدی
ریاضی و خودپندارهی ریاضی دانشآموزان تأثیر معنیداری دارد.
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واژگان کلیدی :خودپندارهی ریاضی ،خودکارآمدی ریاضی ،گروههای پیشرفت ،یادگیری
مشارکتی

مقدمه
آموزشوپرورش یک فرایند سیستماتیک است و بهطور عمده تمرکز آن بر آموزش و
همچنین یادگیری است .روشهای تدریس در امر یادگیری نقش کلیدی دارد و دادن
دستورالعمل به دانشآموز مانند یک کشتی خالی که هر نوع اطالعات را میتوان به آن
انتقال داد کارساز نیست (نواز ،حسین ،عباس و جاوید)1059 ،5؛ بنابراین نظام آموزشی باید
به دانشآموزان شیوههای تفکر و انجام مستقالنهی کارهایشان را آموزش دهد و آنها را
افرادی خالق ،مبتکر ،خودکار آمد ،خودانگیخته و خودتنظیم بار آورد؛ بهویژه باورهای
خود کارآمدی( 1بندورا 5336 ،3به نقل از خیّر ،چاری و بحرانی )5335 ،و خودپنداره

9

(حسنزاده ،حسینی و مرادی )5389 ،از سازههای مؤثر در حوزهی یادگیری است .معلم برای
وصول به این اهداف و یادگیری بهتر دانشآموزان باید از تکنیکها و روشهایی استفاده
کند که دانشآموزان را تشویق و ایجاد انگیزه کند و شرایطی فراهم نماید که دانشآموز
احساس نیاز به یادگیری کند (نواز و همکاران .)1059 ،مربیان بسیاری تکنیکهای مختلف
یادگیری را پیشنهاد میکنند که روش یادگیری مشارکتی یکی از آنهاست و برای افراد
مختلف سودمند است (اقبال .)1009 ،1در حال حاضر روشهای قدیمی تدریس ،توجه معلم
را به همهی دانش آموزان دشوار کرده و فاصله بین دانش آموزان قوی و ضعیف را بیشتر
میکند .درحالیکه از حسنهای روش یادگیری مشارکتی ،کمک به دانش آموزان ضعیف
(خان )1051 ،7و ردوبدل کردن دانش و اطالعات فراگیران با دیدگاههای مختلف است

1. Nawaz, Hussain, Abbas and Javed
2. self-efficacy beliefs
3. Bandora
4. self-concept
5. Iqbal
6. Khan
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(آلتون و اردن .)1053 ،5یادگیری مشارکتی ،متشکل از گروه کوچکی از افراد که برای حل
مسائل ،انجام و تکمیل تکالیف باهم کار میکنند و نیازمند اهداف ،پاداش ،اتکاء متقابل و
همکاری دانشآموزان در موضوعهای گوناگون است (آرتز و نیومن.)5330 ،1
تشکیل گروههای کوچک ،میتواند فرصت مناسب ویژهای برای هر یک از دانش
آموزان فراهم آورد که در بحثها شرکت جویند .تشویق دانشآموز به شرکت در بحثهای
کالس و ارزش نهادن به آرای آنها ،به پرورش خودپنداره آنها کمک میکند (خرازی،
 .)5381خودپنداره تحصیلی یکی از مسائل مهم در حوزه یادگیری آموزشگاهی است که
تلویحات تحقیقی فراوانی به خود معطوف داشته است (حسنزاده ،حسینی و مرادی.)5389 ،
بر اساس نظریه یادگیری آموزشگاهی بلوم ( ،5381ترجمه سیف )5373 ،سبک یادگیری در
ایجاد و شکلگیری خودپنداره تحصیلی دانش آموزان مؤثر است .خودپنداره تحصیلی
بهعنوان باورهای خود ادراکی دربارهی نگرشها ،احساسات و خصوصیات و همچنین
اعتمادبهنفس افراد نسبت به تواناییهایشان در یک حوزهی درسی خاص تعریف شده است
(وانگ و الین .)1008 ،3خودپنداره دانشآموزان از طریق خودارزیابی در موقعیت متفاوت
ارتقا مییابد (سانتروک .)1006 ،9کالمن )1008( 1اشاره میکند برای تقویت خودپنداره
مثبت که شامل حس عضوی از گروه بودن ،پذیرش و احترام در گروه ،شرایط متفاوتی
وجود دارد که یادگیری مشارکتی همهی استلزامات فردی فوق را برآورده میکند.
مارش ( )5330به پژوهشگران پیشنهاد میکند که بهویژه بودن محتوای خودپنداره تحصیلی
توجه نمایند .در مدل مارش و شاولسون نیز مجزا ساختن خودپنداره کالمی و ریاضی توجه

1. Altun and Erdan
2. Artz & Newman
3. Wang & Lin
4. Santrock
5. Coleman
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اصلی بوده است (رعدی .)5330 ،خودپندارهی ریاضی "برداشتها و ادراکات از
تواناییهای فردی برای یادگیری و انجام تکالیف ریاضی است" (ویلکینز.)1009 ،5
همچنان که قبالً نیز اشاره شده یکی از سازههای مؤثر در حوزهی یادگیری،
خودکارآمدی دانشآموزان است .خودکارآمدی عقاید و باورهایی است که افراد میتوانند
رفتارشان را دررسیدن به اهدافی که برای خودشان تعیین کردهاند ،کنترل و تنظیم کنند
(ارسالن .)1053 ،1یکی از انواع باورهایی که امروزه روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت
در پی تحقیق بر روی آن هستند ،باورهای خودکارآمدی ریاضی است که بیانگر قدرت
نگرشهای کارآمدی در انتخاب رشته و پیشرفت تحصیلی است (زیمرمن5331 ،3؛ به نقل
از شهنی ییالق ،رجبی ،شکرکن و حقیقی)5381 ،؛ زیرا اغلب در کالسهای درس ریاضی
مشاهده شده دانشآموزان در حل مسائل دچار مشکل میشوند و پس از توضیح مختصر
درباره مسئله آن را حل میکنند این عمل را میتوان در مفهوم خودکارآمدی و فراشناخت
حل نمود (پوراقدم یامچی .)5383 ،در این زمینه معلم نقش عمدهای را عهدهدار است ،یکی
از این متغیرهایی که معلم از طریق اعمال آن میتواند بر میزان خودکارآمدی فراگیران تأثیر
بگذارد ،کاربست روشهای متنوع تدریس است (بندورا5336،؛ به نقل از کیانی.)5388 ،
اسالوین )5335( 9بیان میدارد یادگیری مشارکتی و انواع روشهای بهکارگرفته شده در این
شیوه ،ضمن بهبود بخشیدن به یادگیری فراگیران ،خودباوری دانشآموزان ،ایجاد انگیزه
برای مشارکت در فعالیتهای گروهی و  ...را در پی داشته است .روش یادگیری فعال،
همیاری همهجانبه دانشآموزان را میطلبد و به این طریق رشد همه تواناییهای بالقوه
دانشآموز در گروه اتفاق میافتد.
کریمی مؤنقی و همکاران ( )5333در مقایسه تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی
و سخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی نشان دادند که روش
آموزشی یادگیری مشارکتی توانسته است عناصر تشکیلدهندهی یادگیری خودتنظیمی،
1. Wilkins
2. Arsalan
3. Zimmerman
4. Slavin
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اکثر عناصر تشکیلدهندهی باورهای انگیزشی (جهتگیری تبحری ،جهتگیری رویکردی،
جهتگیری اجتنابی ،ارزش تکلیف و خودکارآمدی) دانشجویان را بهطور معناداری افزایش
دهد .کالنتر قریشی ( )5331به بررسی تأثیرگذاری دو روش آموزش یادگیری مشارکتی و
یادگیری در حد تسلط بر خودکارآمدی ،عزتنفس و پیشرفت تحصیلی در ارتقاء پایهی
دانشآموزان اول راهنمایی به سوم راهنمایی پرداخت و به این نتیجه دستیافت که
خودکارآمدی و عزتنفس براثر این روش آموزشی افزایش معنادار پیداکرده است .خضری
آذر ( )5331یادگیری مشارکتی را بر نگرش ،خودکارآمدی و اضطراب ریاضی ،اثربخش
نشان داد .شنگول و کاترانسی )1059( 5پژوهشی با عنوان تأثیر یادگیری مشارکتی (روش
جیگ ساو) بر ارزیابی خودکارآمدی ریاضی دانشآموزان پایه هفتم ابتدایی انجام دادند که
در این پژوهش ،روش جیگ ساو هیچ تأثیری بر ادراک خودکارآمدی ریاضی دانشآموزان
نداشته است .عربان 1و همکاران ( )1051پژوهشی با عنوان تأثیر یادگیری مشارکتی روی
خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در درس زبان انگلیسی دانشآموزان انجام و نتایج مطالعه
در هر دو متغیر (خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی) ،تفاوت آماری معنیداری درنتیجه
یادگیری مشارکتی در گروه آزمایشی بهدستآمده است .مورارتی )5333( 3نیز مطالعهای
تحت عنوان محیط یادگیری مشارکتی :ارائه وسایلی برای خودکارآمدی باالتر و موفقیت
در کالس انجام داد و نتایج نشان داد یادگیری مشارکتی به سطوح باالی خودکارآمدی منجر
میشود .نیسی ،نجاریان و شیخانی ( )5383در بررسی اثرات یادگیری مشارکتی و آموزش
سنتی بر خودپنداره دانش آموزان نشان دادندکه یادگیری مشارکتی باعث افزایش خودپنداره
دانش آموزان گردیده است.
نتایج پژوهش پاکیزه ( )5367در تأثیر یادگیری مشارکتی بر خودپندارهی دانشجویان
تفاوت معناداری را بین آزمودنیهای گروههای یادگیری مشارکتی و آموزش سنتی نشان
نداد .خوشرو ( )5388اثربخشی روش یادگیری مشارکتی بر خودپندارهی تحصیلی در درس
1. Şengul & Katranci
2. Araban
3. Moriarty
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ریاضی را مطالعه کرده و نتایج نشان داده میانگین نمرات آزمودنیهای گروه آزمایش بهطور
معناداری باالتر است .نواز و همکاران ( )1059در مطالعه اثر یادگیری مشارکتی بر
خودپندارهی دانشآموزان در سطح دبستان به این نتیجه رسیدند که تفاوت بین گروه کنترل
و آزمایش معنادار است و میانگین نمرهی خودپندارهی گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل
بود .ار )1051( 5در مطالعهای با هدف بررسی اثر فنون یادگیری مشارکتی بر خودپندارهی
زبان خارجی ،به این نتیجه رسید که اثر یادگیری مشارکتی بر خودپندارهی زبان خارجی
معنادار نیست .نتایج مطالعه اوالید )1050( 1نشان داده که روش یادگیری در حد تسلط با
روش یادگیری مشارکتی به بهبود پیشرفت شیمی و خودپندارهی دانشآموزان کمک کرده
است .چینگ )1003( 3در اجرای یادگیری مشارکتی در کالسهای انگلیسی دانش آموزان
بااستعداد سال آخر دبیرستان تربیتبدنی نشان داد که یادگیری مشارکتی به ارتقای استقالل
در یادگیری ،انگیزه ،نگرش مثبت ،اعتمادبهنفس ،رشد مهارتهای اجتماعی و روابط میان
فردی میانجامد .بکس و الیتل )1003( 9در بررسی اثر یادگیری مشارکتی بر خودپنداره
دریافتند که خودپندارهی دانشآموزان بهطور مثبت تحت تأثیر روشهای یادگیری
مشارکتی است .زیسک )5338( 1نیز اثرات یادگیری مشارکتی بر خودپندارهی تحصیلی و
پیشرفت شیمی دانش آموزان متوسطه را مثبت گزارش کرده است.
بنابراین با توجه به اینکه از یکسو ریاضیات به علت سخت و مجرد بودن و همچنین به
علت نیازی که اکثر رشتههای تحصیلی به ریاضیات دارند یکی از مهمترین دروس به شمار
میآید .همچنان که چیو و کالسن )1050( 7بیان کردهاند ریاضیات موضوع اصلی درسی در
بین کشورهای مختلف نسبت به دروس دیگر مثل تاریخ و ادبیات است و شاخص تحصیلی
مهمی برای ادامه مسیر شغلی و آموزشی در بسیاری از کشورهاست .همچنین دانشآموزانی
که باورهای مرتبط با انگیزش ریاضی بیشتری مثل خودپنداره ریاضی دارند عملکرد بهتری
1. Er
2. Oloyede
3. Ching
4. Box & Little
5. Zisk
6. Chiu & Klassen
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در ریاضیات دارند .از سوی دیگر با در نظر گرفتن ویژگیهای یادگیری مشارکتی بر اساس
تحقیقات صورت گرفته که نشانگر اهمیت این نوع یادگیری است و نیز با توجه به اهمیت
خودپنداره بهعنوان سازه حیاتی روانشناختی در پیشرفت روانشناختی (عزیز شاه محمد 5و
همکاران )1053 ،و خودکارآمدی و عدم توجه به تأثیر این نوع آموزش بر خودپندارهی
ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در مطالعات پیشین ،پژوهش حاضر سعی دارد بررسی کند
آیا یادگیری مشارکتی میتواند بر خودکارآمدی ریاضی و خودپندارهی ریاضی
دانشآموزان اثربخش باشد؟

روش پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده و ازلحاظ روش ،نیمه آزمایشی میباشد که در آن
از طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل استفاده شده است .جامعه آماری این
پژوهش را کلیهی دانشآموزان سال اول متوسطه آموزشوپرورش شهر اردبیل تشکیل
میدادند .برای انتخاب نمونه از طریق روش نمونهگیری در دسترس انجام گرفت .حجم نمونه
آماری این پژوهش  76دانشآموز از دو کالس مدرسه شهر اردبیل بهعنوان نمونهی نهایی
انتخاب شدند .تعداد دانشآموزان در گروه کنترل  33و گروه آزمایش  39نفر بودند .ابزار
اندازهگیری که برای این پژوهش استفاده شد عبارتاند از:
پرسشنامهی خودکارآمدی ریاضی میدلتون و میگلی :)5336( 1که شامل  9سؤال و
گزینههای آن در مقیاس لیکرت (کامالً مخالفم ،مخالفم تا حدی موافقم ،موافقم ،کامالً
موافقم) توسط میدلتون و میگلی ( )5336تنظیم شده است (صوری .)5335 ،میزان آلفای
کرونباخ این مقیاس در مطالعه میدلتون و میگلی  0/81گزارش شده است (حجازی و نقش،
 )5386و در پیشآزمون کل حجم نمونهی پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی 0/86
بهدستآمده است.

1. Aziz Shah Mohammad
2. Middleton & Midgley
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مقیاس خودپندارهی ریاضی مارش :)5383( ،SDQ1 ،که توسط جیتوا و موانجی از
پرسشنامه توصیف خود مارش (نسخه تجدیدنظر شده  )5330و با استفاده از تحلیل عاملهای
مرتبط با ریاضی استخراجشده است .این پرسشنامه شامل  51سؤال در مقیاس لیکرت و شامل
پنج گزینه کامالً موافق ،موافق ،گاهی موافق و گاهی مخالف ،مخالف و کامالً مخالف است.
الزم به توضیح است که ضریب پایایی این مقیاس  ./88است که توسط جیتوا و موانجی در
آزمون مقدماتی محاسبه شده است (پوراصغر .)5383 ،در این مطالعه ضریب پایایی این
مقیاس در پیشآزمون کل حجم نمونه با آلفای کرونباخ  0/83به دست آمد.
برای اجرای این تحقیق ،پژوهشگر پس از معرفی خود به چندین معلم ریاضی و توضیح
دربارهی اهداف و روش یادگیری مشارکتی توانست رضایت یکی از معلمان را جهت
شرکت در این مطالعه جلب کند سپس آموزشهای بیشتری در خصوص نحوهی اجرا
بهصورت شفاهی و کتبی و ارتباط مجازی ارائه شد .پس از انتخاب نمونه ،در گروه آزمایش
از روش یادگیری مشارکتی ( STADتقسیمبندی دانشآموزان به گروههای پیشرفت) و در
گروه کنترل از روش سنتی استفاده شد .قبل از اعمال این روش در کالس درس ریاضی
پرسشنامههای خودکارآمدی و خودپندارهی ریاضی بهعنوان پیشآزمون بین دانشآموزان
توزیع شد .بدین ترتیب مراحل یادگیری مشارکتی اجرا شد.
اولین مرحله تشکیل گروهها بود .در این مرحله دانشآموزان گروه آزمایشی به
گروههای یادگیری  1نفری تقسیم شدند ،هر گروه متشکل از دانشآموزانی با سطوح
پیشرفت و استعدادهای متفاوت بودند ،نحوهی تشکیل گروهها نیز به عهدهی معلم بود ،پس
از تشکیل گروهها اسامی دانشآموزان گروهها در فرم امتیازدهی وارد شدند .سپس در مرحله
آموزش گروهی در کالس ،معلم طبق روال قبلی خود به تدریس موضوعات درسی
میپرداخت و در انتهای جلسه به دانشآموزان فرصت تشکیل گروهها را میداد تا
دانشآموزان از طریق مشارکتی به رفع نواقص یادگیری همدیگر کمک کنند .در چنین
شرایطی دانشآموزان قوی گروه به آموزش دانشآموزان ضعیفتر گروه مشغول میشدند.
1. self –descriptive questionnaire
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در مرحله سنجش تکوینی ،در آخرین جلسه هر هفته یک آزمون مختصر کالسی از محتوای
آموزشی ارائهشده در طول همان هفته اجرا میشد .این آزمونها کوتاه و تعداد سؤاالت آنها
کم بود ،این آزمونها پیشرفت تحصیلی دانشآموز را در همان محتوای یاد دادهشده در طول
هفته ،میسنجید .طرح ،اجرا و تصحیح این آزمونها توسط معلم کالس انجام میگرفت.
مرحلهی امتیازدهی ،پس از نمرهگذاری آزمونهای مختصر کالسی ،نمرات آزمونها در فرم
امتیازدهی در ردیفهای آزمون وارد میشد .همچنین در این فرم ستونی با عنوان ستون تأثیر
وجود دارد .در این ستون اختالف عددی نمره آزمون مختصر فعلی با قبلی وارد شد .برای
مثال نمرهی آزمون  1وی از نمره  9وی به دست میآید .مقدار اختالف نشانگر مقدار نمرهی
پیشرفت یا پسرفت این فرد در طی یک هفته است؛ بنابراین بهطورکلی "نمرهی تأثیر هر
هفته" از طریق کسر نمرهی آزمون آن هفته از نمرهی آزمون هفته قبل به دست مىآید .ولى
براى مشخص کردن اولین نمره تأثیر ،نمره آزمون شماره یک از نمره پایه کسر مىشود .در
محاسبه نمره تأثیر دو نکته زیر موردتوجه بود؛ اول اینکه نمره آزمون هر دانشآموز بایستى
از نمره آزمون قبلى او کسر میشد تا مقدار نمره تأثیر وی مشخص شود .برای مثال چنانچه
یک دانشآموز در آزمون  1نمره  53و در آزمون  3نمره  57کسب کند وى  3نمره پیشرفت
نسبت به معدل قبلی نشان میدهد و  3نمره به امتیاز گروه اضافه میکند .همچنین دانشآموز
دیگرى که قبالً در آزمون  3نمره  57گرفته بود و در آزمون  9نمره  59اخذ کرده ،نمره تأثیر
وى  -1میشود .نکته دوم اینکه اگر نمره آزمون هر دانشآموز در طول هفته از  58به باال
بود عملکرد فعلی او بدون توجه به معدل عملکرد قبلیاش  1نمره ثابت به امتیاز گروه اضافه
میکرد .پس از مشخص شدن امتیازهای گروهها در طول این چند جلسه ،در جلسه آخر معلم
با جمعکردن امتیازهای  3 ،1 ،5و  ...امتیاز کلی را مشخص و گروه برتر در طول این چند
هفته را معلوم و پاداشها اعطا شد .در ارائه پاداش به دانشآموزان هر دو جنبه فعالیت فردی
و گروهی در نظر گرفته شد به این صورت که گروهی که امتیازشان به مالک تعیینشده و
دانشآموزانی که در همهی آزمونها باالی  58نمره گرفته بودند پاداش دریافت کردند .در
پایان پرسشنامهها بهعنوان پسآزمون بین دانشآموزان توزیع شد.
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برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش ،در بخش آمار توصیفی ،از محاسبه میانگین و
انحراف استاندارد و در بخش دیگر که به تحلیل ،تفسیر و تعمیم نتایج حاصل از تنظیم و
محاسبهی مقدماتی آماری تکیه دارد از آمار استنباطی که در پژوهش حاضر از تحلیل
کواریانس چند متغیره جهت پاسخ به سؤالها استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
در جدول شمارهی  5میانگین و انحراف استاندارد دو متغیر خودکارآمدی ریاضی و
خودپندارهی ریاضی دانشآموزان ارائه شده است .دادههای توصیفی بهدستآمده نشان از
این دارد که میانگین نمرات خودکارآمدی ریاضی و خودپندارهی ریاضی در پسآزمون
گروه آزمایش افزایش داشته است.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد خودکارآمدی و خودپندارهی ریاضی دانشآموزان در پیشآزمون
و پسآزمون هر دو گروه
گروه
کنترل
آزمایش

شاخص

خودکارآمدی ریاضی

خودپندارهی ریاضی

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین

53/16

53/85

30/33

35/19

انحراف استاندارد

5/31

1/07

6/37

6/90

میانگین

53/11

56/37

30/99

91/81

انحراف استاندارد

5/73

1/70

6/03

6/36

اما برای تعیین تفاوت واقعی و معنادار نیاز به تحلیل داریم؛ بریس ،کمپ و سنگالر
( )1006اذعان میدارند از تحلیل کواریانس معموالً در طرحهای پیشآزمونـ پسآزمون
استفاده میشود .در این طرحها ،قبل از اینکه آزمودنیها در شرایط آزمایشی قرار گیرند،
یک آزمون بر روی آنها اجرا میشود و سپس بعد از قرار گرفتن آنها در معرض شرایط
آزمایشی همان آزمون مجدداً بر روی آنها اجرا میگردد .در اینجا ،نمرات پیشآزمون
بهعنوان متغیر تصادفی کمکی به کار میرود .بنابراین در راستای هدف تحقیق و پاسخ به
سؤال از روش تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شده است .این امر به علت وجود دو
متغیر وابسته بوده که لزوم استفاده از روشهای چند متغیری را ایجاب میکند .بدینمنظور
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قبل از تحلیل دادهها ،برای اطمینان از اینکه دادههای این پژوهش مفروضههای زیربنایی
تحلیل کوواریانس را برآورد میکنند ،به بررسی آنها پرداخته شد .از این مفروضهها،
میتوان به نرمال بودن توزیع و تساوی واریانس اشاره کرد .نتایج آزمون کولموگروف –
اسمیرنف نشان داد که نمرات در دو گروه دارای توزیع نرمال است ( .)P>0/01همچنین
آزمون لوین بهمنظور بررسی برابری واریانسها نشان داد که تفاوت معناداری بین واریانسها
وجود ندارد (خودکارآمدی ریاضی P=0/31>0/01 ،و  71( =0/88و F)5؛ خودپندارهی
ریاضی  P= 0/89<0/01و  71( =0/09و )F)5؛ بنابراین این مفروضهی همگونی واریانسها
نیز تأیید شد .مفروضهی مهم دیگر تحلیل کواریانس چند متغیری ،همگونی ضرایب
رگرسیون است .آزمون همگونی ضرایب رگرسیون از طریق تعامل پیشآزمون
خودکارآمدی ریاضی و خودپندارهی ریاضی و متغیر مستقل (یادگیری مشارکتی) در
مرحلهی آزمون مورد بررسی قرار گرفت .تعامل این پیشآزمونها با متغیر مستقل معنادار
نبوده و حاکی از همگونی ضرایب رگرسیون است (تعامل گروه و پیشآزمون
خودکارآمدی ریاضی P=0/75<0/01 :و تعامل گروه و پیشآزمون خودپندارهی ریاضی:
)P=0/71<0/01؛ بنابراین مفروضهی شیب خط رگرسیون برقرار است .بررسی همسانی
ماتریسهای واریانس _ کواریانس یکی دیگر از مفروضههاست که به این منظور از آزمون
ام باکس استفاده شده است .در این آزمون چون مقدار  )0/97(Fو  P=0/65بهدستآمده در
سطح خطای کوچکتر از  0/01معنیدار نیست ،بنابراین ماتریسهای کواریانس مشاهده
شده متغیرهای وابسته در بین گروههای مختلف با یکدیگر برابرند .ازاینرو استفاده از تحلیل
کواریانس چند متغیری بالمانع است.
نتایج تجزیهوتحلیل کواریانس چندمتغیری برای مقایسهی میانگین نمرات خودکارآمدی
ریاضی و خودپندارهی ریاضی در پسآزمون در جدول شمارهی  1آمده است.
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جدول  .2نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری برای مقایسهی میانگین نمرات خودکارآمدی ریاضی و
خودپندارهی ریاضی در پسآزمون
فرضیه درجهی

خطا درجهی

سطح

مجذور

آزادی

آزادی

معنیداری

اتا

71

0/005

0/78

0/005

0/78
0/78
0/78

آزمونها

مقدار

F

آزمون اثر پیالیی

0/78

78/15

1

0/35

78/15

1

71

1 /1

78/15

1

71

0/005

1 /1

78/15

1

71

0/005

آزمون المبدای
ویلکز
آزمون اثر هتلینگ
بزرگترین ریشهی
روی

همانطوری که در جدول شمارهی  1مالحظه میشود با کنترل پیشآزمون سطوح
معنیداری همهی آزمونها ،بیانگر آن هستند که بین دانشآموزان گروه آزمایش و گواه
حداقل ازلحاظ یکی از متغیرهای وابسته (خودکارآمدی ریاضی و خودپندارهی ریاضی)
تفاوت معنیداری وجود دارد؛ بهعبارتدیگر ،نتایج تجزیهوتحلیل کواریانس نشان میدهد
که روش آموزشی بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته مؤثر بوده استF=78/15 ،P<0/01( .

و المبدای ویلکز= ،0/35مجذور اتا= .)0/78اما اینکه آیا یادگیری مشارکتی توانسته است بر
خودکارآمدی و خودپندارهی ریاضی دانشآموزان بهطور مستقل اثربخش باشد ،نتایج در
جدول شمارهی  3آورده شده است.
جدول  .3خالصه نتایج تحلیل کواریانس یکراهه در متن مانکوا بر نمرات پسآزمون خودکارآمدی و
خودپندارهی ریاضی در گروه آزمایش و گواه
منبع

مجموع

درجات

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

خودکارآمدی

پیشآزمون

73/87

5

73/87

56/90

ریاضی

گروه

33/61

5

33/61

16/58

0/005

خودپنداره

پیشآزمون

5131/93

5

5131/93

11/56

0/005

0/91

ریاضی

گروه

3990/31

5

3990/31

551/60

0/005

0/79

متغیر

F

سطح

اندازه

معناداری

اثر

0/005

0/15
0/30
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با توجه به جدول شمارهی  3نتیجه تجزیهوتحلیل کواریانس حاکی از آن است که متغیر
تصادفی کمکی بهطور معنیداری با متغیر وابسته رابطه دارد (خودکارآمدی ریاضی:
 P>0/01و  F= 56/90و خودپندارهی ریاضی P>0/01 :و  .)F =11/56اهمیت این شاخص
به مطلوبیت مدل بندی پژوهش اشاره دارد ،چراکه اگر پیشآزمون با پسآزمون رابطهای
نداشته باشند کاربست مدل تحلیل کواریانس بهدرستی انجام نگرفته است و متغیری که فرض
شده بر متغیر وابسته اثر دارد ،درواقع اثری نداشته است؛ بنابراین معناداری اثر پیشآزمون در
اینجا دال بر انتخاب صحیح متغیر کمکی و کارآمدی مدل تحلیل کواریانس است .پس از
تعدیل نمرات پیشآزمون خودکارآمدی ریاضی ،کاربندی آزمایشی نیز در این پژوهش
معنادار به دست آمد ( =0/30 ،F = 16/58 ،P>0/01اندازه اثر) .همچنین پس از تعدیل نمرات
پیشآزمون خودپندارهی ریاضی ،اثر معنیدار یادگیری مشارکتی بین آزمودنیهای گروه
( P>0/01و = 0/79 ،=F551/60اندازهی اثر) ،وجود دارد .به این معنی که در نمرات
پسآزمون خودپندارهی ریاضی ،بین گروهها تفاوت وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحلیل کواریانس نشان داد نمرهی خودکارآمدی ریاضی دانشآموزان در گروه
آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در اثر آموزش از طریق یادگیری مشارکتی با افزایش
همراه بوده است .این نتیجه حاکی از آن است که پیشرفت ایجاد شده معنادار بوده و حاصل
درزمینه تأثیر یادگیری مشارکتی بر
ٔ
عمل آزمایشی (یادگیری مشارکتی) است.
خودکارآمدی پژوهشهایی نظیر کریمی مونقی و همکاران ( ،)5333کالنتر قریشی (،)5331
خضری آذر ( ،)5331عربان و همکاران ( )1051و مورارتی ( )5333صورت گرفته که این
پژوهشها تأثیر یادگیری مشارکتی را بر خودکارآمدی مثبت گزارش کردهاند؛ اما پژوهشی
که تأثیر یادگیری مشارکتی را بر خودکارآمدی ریاضی بسنجد یافت نشد جز مطالعه شِنگول
و کاترانسی ( )1059که تأثیر یادگیری مشارکتی جیگساو را بر خودکارآمدی ریاضی
بررسی کرده بودند .آنها نیز بیان داشتهاند که مطالعات زیادی در حوزهی تأثیر یادگیری
مشارکتی بر انگیزش و نگرش دانشآموزان صورت گرفته اما در مورد خودکارآمدی
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ریاضی پژوهشی انجام نگرفته است .نتایج مطالعه حاضر با شِنگول و کاترانسی ناهمسو است.
علت ناهمسویی پژوهش حاضر را میتوان در نحوهی اجرای این مطالعه با پژوهش شنگول
و کاترانسی که از گروه کنترل استفاده نکردند ،نیز در نوع یادگیری مشارکتی به گرفته شده
دانست .همچنین نتایج آمار استنباطی پژوهش حاضر حاکی از افزایش خودپندارهی ریاضی
دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل است و نشان داد پیشرفت ایجاد شده
معنادار بوده و حاصل عمل آزمایشی (یادگیری مشارکتی) است .با توجه به تجزیهوتحلیل
نتایج میتوان گفت روش یادگیری مشارکتی توانسته است باورهای خود-ادراکی
دانشآموزان گروه آزمایش را درباره نگرشها ،احساسات و اعتمادبهنفس آنها نسبت به
تواناییهایشان در حوزهی درس ریاضی بهبود دهد .پژوهشی که تأثیر یادگیری مشارکتی بر
خودپندارهی ریاضی را بسنجد یافت نشد؛ اما تحقیقاتی نظیر پژوهشهای نیسی و همکاران
( ،)5383نواز و همکاران ( ،)1059اوالید ( ،)1050بکس و الیتل ( )1003و زیسک ()5338
اثربخشی یادگیری مشارکتی بر خودپنداره را تأیید کردند اما مطالعه پاکیزه ( )5367و اِر
( )1051عدم تأثیر یادگیری مشارکتی بر خودپنداره را بیان کردهاند .در توضیح عدم تأثیر
آن ،اِر اشاره میکند دو عامل ترس و اضطراب که دانشآموزان در سالهای اول مدرسه
عمدتاً با آن مواجه میشوند نهتنها آنها را از دستیابی به اهداف تحصیلی بازمیدارد بلکه
نگرش منفی را در آنها افزایش و خودپندارهی تحصیلی را کاهش میدهد و در پایههای
باالتر تحصیل همین سطح پایین اهداف ،کاهش پیشرفت خودپندارهی تحصیلی را به همراه
دارد که با گذشت زمان تغییر این نگرش دشوار میشود .الزم به ذکر است در پژوهش حاضر
نیز محدودیتهایی وجود داشته است .ازآنجاکه نمونهی مورد مطالعه دانشآموزان دختر
بودند و با توجه به اینکه این مطالعه فقط در شهر اردبیل و پایهی اول دبیرستان صورت گرفته
تعمیم نتایج را با مشکل مواجه میسازد .صداقت آزمودنیها و میزان دقت آنها در امر
پاسخگویی از کنترل پژوهشگر خارج بود .نیز پرسشنامهها تنها ابزار گردآوری اطالعات این
پژوهش بود که محدودیتهای خاص خود را دارد .البته بزرگترین محدودیت این روش
مشکل رهبری و هدایت آن است .این روش اگر خوب هدایت و سازماندهی شود هیچیک

تأثیر یادگیری مشارکتی با گروههای پیشرفت بر خودکارآمدی و خودپندارهی ...

131

از اهداف موردنظر تحقق نمییابد پس ضروری است قبل از اجرای این روش معلممان
درزمینهی مراحل مختلف آن اطالعات الزم را کسب نمایند و بعد درصدد اجرای این روش
برآیند چراکه بدون آگاهی از این روش اجرای آن مطمئناً با شکست مواجه خواهد شد و
عالوه بر اینکه خود معلم دچار یأس و ناامیدی میشود ضربه بسیار سختی بر پیکر دانش
آموزان وارد مینماید .شاید یکی از دالیلی که اینگونه روشها در نظام آموزشی ما جایگاه
خود را پیدا نکرده است عدم آشنایی معلمان با اجرای آن و ترس از شکست باشد .دومین
مسأله در عدم اجرای این روش توسط معلمان و عمدهترین محدودیت پژوهش حاضر،
سردرگمی در نحوه ارزشیابی پایانی و امتیازدهی دانش آموزان است و در برخورد با اینگونه
روشها و تطبیق آن با روشهای سنتی که هماکنون هم در کشور اجرا میشود بالفاصله خط
بطالن به روی آن میکشند و از اجرای آن نومید میشوند .متأسفانه اداره آموزشوپرورش
بهمحض شنیدن آزمایشی بودن این پژوهش از همکاری با محقق مخالفت کرد .غافل از اینکه
این روش همانطور که تحقیقات متعدد نشان دادهاند که یکی از بهترین روشهای ممکن
برای آموزش و یادگیری است .درنهایت عالقهمندی یکی از معلمین به آشنایی با روشهای
جدید تدریس و کسب تجربه ،پژوهشگر را در اتمام این پروژه یاری فرمودند.
بنابر آنچه در این پژوهش بیان شد شیوهی مشارکتی ارتباط مطلوبی را در دانشآموزان
به وجود میآورد ،آنها را برای یادگیری بهتر برمیانگیزد و عزتنفس آنان را ارتقاء
میدهد .گرچه شیوههای یادگیری مشارکتی با یکدیگر تفاوتهایی دارند اما در سه اصل
مشترکاند :آموزش فعالیت مشترک ،آموزش فعالیتها بهصورت گروهی و تقویت عملکرد
کلی گروه .درگذشته به این روش ،روش فعال گفته میشد و منظور از روش فعال روشی
بود که در آن معلم و دانشآموز بهصورت فعال به بیان اندیشه و نقد مسائل در کالس درس
بپردازند؛ اما اکنون این روش یکی از روشهای تدریس تعاملی است و تدریس تعاملی
تدریسی است که فراتر از کمک به دانش آموزان به کسب محتوای علمی و مهارتها
میاندیشد .در این روش عالوه بر توجه به کسب اطالعات و مهارتها به فرایند تفکر و
اهداف اجتماعی آموزش تأکید فراوان شده است؛ بنابراین توصیه میشود از طریق آموزش
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ضمن خدمت معلمان را بیشتر با روش یادگیری مشارکتی آشنا نموده و دانش و آگاهی آنان
را در این زمینه افزایش دهند .آگاهیهای الزم از چرایی و مفید بودن یادگیری مشارکتی بر
دانشآموزان و تشویق و سوق دادن آنان بر بهرهگیری از این روش ارائه شود .ارائه بستهی
پیشنهادی در این روش از سوی دانشآموزان میتواند منجر به افزایش فعالیت همهی اعضای
گروه شده و عالقهی آنها به شرکت در بحث را افزایش دهد .همچنین دانشآموزان از
طریق در اختیار گذاشتن بستههای پیشنهادی در پایان فعالیت ،پیشنهادهای خود را برای دیگر
گروهها نیز بیان کرده و با آنها سهیم شوند .نکتهای که میتوان بدان توجه کرد مقایسه
روشهای مختلف یادگیری مشارکتی و انتخاب بهترین نوع آن در پایهها و حوزههای
مختلف درسی است که امید است تحقیقات الزم در این خصوص توسط پژوهشگران و
سازمانهای مربوطه انجام گیرد و گامهای اساسی در هر چهبهتر بودن آموزش و یادگیری
دانشآموزان کشورمان فراهم گردد.
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