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دی و های پیشرفت بر خودکارآمتأثیر یادگیری مشارکتی با گروه

 آموزانی ریاضی دانشخودپنداره

 4مهدی معینی کیا، 3عادل زاهد بابالن، 2علی خالق خواه ،1خدیجه حاجی حسینلو

 50/51/5331تاریخ پذیرش:  3/8/5331تاریخ وصول: 

 چکیده
ی ی ریاضحاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی ریاضی و خودپنداره پژوهش هدف

آزمون با گروه کنترل در بین جامعه پس-آزمونآموزان بود. این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیشدانش

آموز از دانش 76انجام شد.  5333-39در سال تحصیلی ی شهر اردبیل ی اول متوسطهآموزان دختر پایهدانش

نفر و گروه کنترل  39گیری در دسترس انتخاب شدند که گروه آزمایش دو کالس یک مدرسه با روش نمونه

ای پیشرفت هآموزان به گروهبندی دانشنفر بودند. در گروه آزمایش از روش یادگیری مشارکتی با تقسیم 33

زمون آآزمون قبل از اعمال متغیر مداخله و پسوش سنتی سخنرانی استفاده شد. پیشو در گروه کنترل از ر

ی خودکارآمدی ریاضی میدلتون و ها از پرسشنامهآوری دادهپس از اعمال آزمایشی انجام شد. برای جمع

یی ( با ضریب پایا5383ی ریاضی مارش )ی خودپندارهو پرسشنامه 86/0( با ضریب پایایی 5336میگلی )

ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی )تحلیل کوواریانس چندمتغیره( به استفاده شد. برای تحلیل داده 83/0

وجود متغیرهای خودکارآمدی  ازلحاظها نشان داد بین دو گروه استفاده شد. یافته spssافزار کمک نرم

به عبارتی نتایج پژوهش حاضر  دارد؛دار وجود آموزان تفاوت معنیی ریاضی دانشریاضی و خودپنداره

ارآمدی خودکبر های پیشرفت، آموزان به گروهبندی دانشنشان داد یادگیری مشارکتی به روش تقسیم

 د.رداداری معنی تأثیرآموزان ی ریاضی دانشریاضی و خودپنداره
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یادگیری پیشرفت،  هایگروهی ریاضی، خودکارآمدی ریاضی، خودپنداره: واژگان کلیدی

 مشارکتی

 مقدمه

عمده تمرکز آن بر آموزش و  طوربهیک فرایند سیستماتیک است و  وپرورشآموزش

دادن  در امر یادگیری نقش کلیدی دارد و تدریس یهاروشهمچنین یادگیری است. 

ن به آ توانیمآموز مانند یک کشتی خالی که هر نوع اطالعات را دستورالعمل به دانش

نظام آموزشی باید  (؛ بنابراین1059، 5، حسین، عباس و جاویدانتقال داد کارساز نیست )نواز

ها را کارهایشان را آموزش دهد و آنی های تفکر و انجام مستقالنهآموزان شیوهبه دانش

ورهای با ژهیوبه؛ بار آورد میخودتنظافرادی خالق، مبتکر، خودکار آمد، خودانگیخته و 

 9( و خودپنداره5335به نقل از خیّر، چاری و بحرانی،  5336، 3)بندورا 1یکارآمد خود

برای معلم است.  یریادگی یحوزههای مؤثر در از سازه( 5389زاده، حسینی و مرادی، حسن)

اده هایی استفها و روشاز تکنیکباید آموزان و یادگیری بهتر دانشوصول به این اهداف 

موز آکه دانش نمایدشرایطی فراهم  را تشویق و ایجاد انگیزه کند و نآموزاکند که دانش

های مختلف مربیان بسیاری تکنیک(. 1059 یادگیری کند )نواز و همکاران،احساس نیاز به 

افراد  هاست و برایکنند که روش یادگیری مشارکتی یکی از آنیادگیری را پیشنهاد می

قدیمی تدریس، توجه معلم  یهاروش(. در حال حاضر 1009، 1مختلف سودمند است )اقبال

دانش آموزان دشوار کرده و فاصله بین دانش آموزان قوی و ضعیف را بیشتر  یهمهرا به 

مشارکتی، کمک به دانش آموزان ضعیف  یریادگیروش  یهاحسناز  کهیدرحال. کندیم

مختلف است  یهادگاهیدکردن دانش و اطالعات فراگیران با  ردوبدل( و 1051 ،7)خان

                                                           
1. Nawaz, Hussain, Abbas and Javed 

2. self-efficacy beliefs 

3. Bandora 

4. self-concept 

5. Iqbal 

6. Khan 
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از گروه کوچکی از افراد که برای حل  متشکل مشارکتی، یادگیری(. 1053، 5)آلتون و اردن

و  و نیازمند اهداف، پاداش، اتکاء متقابل کنندیمکار  باهممسائل، انجام و تکمیل تکالیف 

 (.5330، 1گوناگون است )آرتز و نیومنهای آموزان در موضوعهمکاری دانش

برای هر یک از دانش  یاژهیوفرصت مناسب  تواندیم، کوچک یهاگروهتشکیل 

 یهاثبحبه شرکت در  آموزدانش. تشویق ندیجوشرکت  هابحثآموزان فراهم آورد که در 

)خرازی،  کندیمکمک  هاآن، به پرورش خودپنداره هاآنکالس و ارزش نهادن به آرای 

از مسائل مهم در حوزه یادگیری آموزشگاهی است که  یکی یلیتحص(. خودپنداره 5381

(. 5389 ،زاده، حسینی و مرادیحسن) تلویحات تحقیقی فراوانی به خود معطوف داشته است

سبک یادگیری در  (5373، ترجمه سیف، 5381بلوم )بر اساس نظریه یادگیری آموزشگاهی 

 خودپنداره تحصیلیخودپنداره تحصیلی دانش آموزان مؤثر است.  یریگشکلایجاد و 

، احساسات و خصوصیات و همچنین هانگرشی باورهای خود ادراکی درباره عنوانبه

ت ی درسی خاص تعریف شده اسدر یک حوزه شانیهاییتواناافراد نسبت به  نفساعتمادبه

خودارزیابی در موقعیت متفاوت آموزان از طریق دانش خودپنداره (.1008، 3)وانگ و الین

برای تقویت خودپنداره  کندیم( اشاره 1008) 1(. کالمن1006، 9)سانتروک ابدییمارتقا 

مثبت که شامل حس عضوی از گروه بودن، پذیرش و احترام در گروه، شرایط متفاوتی 

 .کندیمبرآورده ی استلزامات فردی فوق را وجود دارد که یادگیری مشارکتی همه

حصیلی تبودن محتوای خودپنداره  ژهیوبهکه  کندیمپیشنهاد  پژوهشگران( به 5330) مارش

نیز مجزا ساختن خودپنداره کالمی و ریاضی توجه  شاولسون و مارش مدل در .توجه نمایند

                                                           
1. Altun and Erdan 

2. Artz & Newman 

3. Wang & Lin 

4. Santrock 

5. Coleman 



 69بهار ، چهل و سوم، شماره سیزدهمسال  شناسی تربیتی،روانفصلنامه                                                  121

ها و ادراکات از برداشت"ی ریاضی خودپنداره .(5330)رعدی،  اصلی بوده است

 (.1009 ،5ویلکینز) "فردی برای یادگیری و انجام تکالیف ریاضی است یهاییتوانا

یادگیری، ی حوزههای مؤثر در قبالً نیز اشاره شده یکی از سازه همچنان که

د توانناست که افراد می و باورهایی خودکارآمدی عقایدآموزان است. خودکارآمدی دانش

نند اند، کنترل و تنظیم کرفتارشان را دررسیدن به اهدافی که برای خودشان تعیین کرده

 شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت(. یکی از انواع باورهایی که امروزه روان1053، 1)ارسالن

درت ق بیانگردر پی تحقیق بر روی آن هستند، باورهای خودکارآمدی ریاضی است که 

به نقل  ؛5331، 3های کارآمدی در انتخاب رشته و پیشرفت تحصیلی است )زیمرمننگرش

های درس ریاضی زیرا اغلب در کالس؛ (5381، حقیقیو  شهنی ییالق، رجبی، شکرکناز 

شوند و پس از توضیح مختصر ئل دچار مشکل میآموزان در حل مسادانش مشاهده شده

توان در مفهوم خودکارآمدی و فراشناخت کنند این عمل را میدرباره مسئله آن را حل می

دار است، یکی ای را عهدهاین زمینه معلم نقش عمده در (.5383حل نمود )پوراقدم یامچی، 

تواند بر میزان خودکارآمدی فراگیران تأثیر از این متغیرهایی که معلم از طریق اعمال آن می

 (.5388نقل از کیانی،  به ؛5336)بندورا، تدریس استهای متنوع بگذارد، کاربست روش

این  گرفته شده درکارهای بهدارد یادگیری مشارکتی و انواع روش( بیان می5335) 9نیاسالو

گیزه آموزان، ایجاد ان، ضمن بهبود بخشیدن به یادگیری فراگیران، خودباوری دانششیوه

های گروهی و ... را در پی داشته است. روش یادگیری فعال، برای مشارکت در فعالیت

های بالقوه رشد همه توانایی و به این طریقطلبد آموزان را میدانش جانبههمههمیاری 

  افتد.آموز در گروه اتفاق میدانش

( در مقایسه تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی 5333نقی و همکاران )ؤم کریمی

باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی نشان دادند که روش و سخنرانی بر 

 ،نظیمییادگیری خودت یدهندهلیآموزشی یادگیری مشارکتی توانسته است عناصر تشک

                                                           
1. Wilkins 

2. Arsalan 

3. Zimmerman 

4. Slavin 
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رویکردی،  گیریجهتتبحری،  گیریجهت) یزشیباورهای انگ یدهندهلیاکثر عناصر تشک

زایش معناداری اف طوربهاجتنابی، ارزش تکلیف و خودکارآمدی( دانشجویان را  یریگجهت

( به بررسی تأثیرگذاری دو روش آموزش یادگیری مشارکتی و 5331) یشیکالنتر قر. دهد

 یو پیشرفت تحصیلی در ارتقاء پایه نفسعزتیادگیری در حد تسلط بر خودکارآمدی، 

که  یافتدستهنمایی پرداخت و به این نتیجه آموزان اول راهنمایی به سوم رادانش

 ضریخ است. پیداکردهی افزایش معنادار این روش آموزش براثر نفسعزتخودکارآمدی و 

 خشاثرب بر نگرش، خودکارآمدی و اضطراب ریاضی، یادگیری مشارکتی را (5331آذر )

 )روش یمشارکت یادگیری تأثیربا عنوان  ی( پژوهش9105) 5یو کاترانس شنگول .داد نشان

ادند که انجام د ییهفتم ابتدا پایه آموزاندانش یاضیر یخودکارآمد یابیساو( بر ارز گیج

 انآموزدانش یاضیر یبر ادراک خودکارآمد یریتأث چیساو ه جیگ روش ،پژوهش نیدر ا

( پژوهشی با عنوان تأثیر یادگیری مشارکتی روی 1051همکاران ) و 1عربان است. نداشته

و نتایج مطالعه  آموزان انجامخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در درس زبان انگلیسی دانش

 یجهدرنت یداریدر هر دو متغیر )خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی(، تفاوت آماری معن

 یامطالعهنیز ( 5333) 3. مورارتیاست هآمددستبه آزمایشیدر گروه یادگیری مشارکتی 

 برای خودکارآمدی باالتر و موفقیت وسایلیتحت عنوان محیط یادگیری مشارکتی: ارائه 

در کالس انجام داد و نتایج نشان داد یادگیری مشارکتی به سطوح باالی خودکارآمدی منجر 

مشارکتی و آموزش اثرات یادگیری در بررسی ( 5383)، نجاریان و شیخانی نیسی .شودیم

سنتی بر خودپنداره دانش آموزان نشان دادندکه یادگیری مشارکتی باعث افزایش خودپنداره 

 دانش آموزان گردیده است.

ان دانشجویی خودپنداره تأثیر یادگیری مشارکتی بردر ( 5367پاکیزه )پژوهش  ایجنت

ن و آموزش سنتی نشاهای یادگیری مشارکتی های گروهتفاوت معناداری را بین آزمودنی

ر درس دی تحصیلی ( اثربخشی روش یادگیری مشارکتی بر خودپنداره5388رو )خوشاد. ند

                                                           
1. Şengul & Katranci 

2. Araban 

3. Moriarty 
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ور طهای گروه آزمایش بهمیانگین نمرات آزمودنی ه و نتایج نشان دادهکرد مطالعهریاضی را 

 اثر یادگیری مشارکتی بر ( در مطالعه1059و همکاران ) نواز معناداری باالتر است.

روه کنترل بین گتفاوت به این نتیجه رسیدند که  دبستانآموزان در سطح ی دانشخودپنداره

ی گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل ی خودپندارهو آزمایش معنادار است و میانگین نمره

 یای با هدف بررسی اثر فنون یادگیری مشارکتی بر خودپنداره( در مطالعه1051) 5ار بود.

ان خارجی ی زببه این نتیجه رسید که اثر یادگیری مشارکتی بر خودپندارهجی، زبان خار

که روش یادگیری در حد تسلط با  هنشان داد (1050) 1اوالید معنادار نیست. نتایج مطالعه

مک کرده آموزان کی دانشروش یادگیری مشارکتی به بهبود پیشرفت شیمی و خودپنداره

انگلیسی دانش آموزان  هایکالسدر  مشارکتیدر اجرای یادگیری  (1003) 3چینگ است.

استقالل  نشان داد که یادگیری مشارکتی به ارتقای بدنیتربیتسال آخر دبیرستان  بااستعداد

یان اجتماعی و روابط م هایمهارت، رشد نفساعتمادبهدر یادگیری، انگیزه، نگرش مثبت، 

رکتی بر خودپنداره اثر یادگیری مشا( در بررسی 1003) 9. بکس و الیتلانجامدمیفردی 

 های یادگیریمثبت تحت تأثیر روش طوربهآموزان ی دانشدریافتند که خودپنداره

و  یی تحصیلخودپندارهبر اثرات یادگیری مشارکتی نیز ( 5338) 1زیسک مشارکتی است.

 .است کردهمثبت گزارش را دانش آموزان متوسطه  پیشرفت شیمی

 ریاضیات به علت سخت و مجرد بودن و همچنین به سوکیبا توجه به اینکه از بنابراین 

س به شمار درو نیترمهمیکی از  های تحصیلی به ریاضیات دارندعلت نیازی که اکثر رشته

ریاضیات موضوع اصلی درسی در  اندکرده( بیان 1050) 7چیو و کالسن همچنان که .دیآیم

تحصیلی  شاخص و است اتیو ادببین کشورهای مختلف نسبت به دروس دیگر مثل تاریخ 

 ینآموزادانش نیهمچن. از کشورهاستمهمی برای ادامه مسیر شغلی و آموزشی در بسیاری 

ی لکرد بهترعم دارند یاضیرکه باورهای مرتبط با انگیزش ریاضی بیشتری مثل خودپنداره 

                                                           
1. Er 

2. Oloyede 

3. Ching 

4. Box & Little 

5. Zisk 

6. Chiu & Klassen 
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ر اساس بهای یادگیری مشارکتی از سوی دیگر با در نظر گرفتن ویژگی .در ریاضیات دارند

تحقیقات صورت گرفته که نشانگر اهمیت این نوع یادگیری است و نیز با توجه به اهمیت 

و  5حمد)عزیز شاه م یشناخترواندر پیشرفت  یشناختروانسازه حیاتی  عنوانبهخودپنداره 

ی خودپنداره تأثیر این نوع آموزش بر و خودکارآمدی و عدم توجه به (1053، همکاران

پژوهش حاضر سعی دارد بررسی کند ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در مطالعات پیشین، 

ی ریاضی تواند بر خودکارآمدی ریاضی و خودپندارهآیا یادگیری مشارکتی می

 آموزان اثربخش باشد؟دانش

 پژوهشروش 

ر آن که د باشدمی آزمایشی نیمه روش، ازلحاظهدف کاربردی بوده و  ازنظرحاضر  تحقیق

این آماری  جامعه .ه استآزمون با گروه کنترل استفاده شدپس -آزمون از طرح پیش

شهر اردبیل تشکیل  وپرورشآموزشآموزان سال اول متوسطه دانش یرا کلیهپژوهش 

م نمونه حج گرفت. انجام دسترسگیری در از طریق روش نمونه انتخاب نمونه برای ند.ددامی

ی نهایی نمونه عنوانبهآموز از دو کالس مدرسه شهر اردبیل دانش 76آماری این پژوهش 

ابزار  نفر بودند. 39و گروه آزمایش  33آموزان در گروه کنترل انتخاب شدند. تعداد دانش

 از: اندعبارتگیری که برای این پژوهش استفاده شد اندازه

 و سؤال 9شامل  که (:5336) 1خودکارآمدی ریاضی میدلتون و میگلی یپرسشنامه

تا حدی موافقم، موافقم، کامالً  آن در مقیاس لیکرت )کامالً مخالفم، مخالفم هایگزینه

(. میزان آلفای 5335( تنظیم شده است )صوری، 5336موافقم( توسط میدلتون و میگلی )

گزارش شده است )حجازی و نقش،  81/0ن و میگلی ومیدلتیاس در مطالعه کرونباخ این مق

 86/0 ی پژوهش حاضر نیز ضریب پایاییآزمون کل حجم نمونهپیشو در  (5386

 است. آمدهدستبه

                                                           
1. Aziz Shah Mohammad 

2. Middleton & Midgley 
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توسط جیتوا و موانجی از  که 1SDQ ،(5383:) ی ریاضی مارش،خودپندارهمقیاس 

 هایعاملو با استفاده از تحلیل  (5330شده  تجدیدنظرنسخه مارش )پرسشنامه توصیف خود 

 و شامللیکرت  در مقیاس سؤال 51است. این پرسشنامه شامل  شدهاستخراجمرتبط با ریاضی 

. است مخالف و کامالًمخالف  ،مخالف و گاهیگاهی موافق ، موافق، موافق کامالًپنج گزینه 

توا و موانجی در /. است که توسط جی88الزم به توضیح است که ضریب پایایی این مقیاس 

یایی این (. در این مطالعه ضریب پا5383آزمون مقدماتی محاسبه شده است )پوراصغر، 

 دست آمد.به  83/0با آلفای کرونباخ آزمون کل حجم نمونه در پیشمقیاس 

پژوهشگر پس از معرفی خود به چندین معلم ریاضی و توضیح برای اجرای این تحقیق، 

گیری مشارکتی توانست رضایت یکی از معلمان را جهت ی اهداف و روش یاددرباره

ی اجرا های بیشتری در خصوص نحوهشرکت در این مطالعه جلب کند سپس آموزش

 پس از انتخاب نمونه، در گروه آزمایشارائه شد.  شفاهی و کتبی و ارتباط مجازی صورتبه

های پیشرفت( و در آموزان به گروهبندی دانش)تقسیم STADاز روش یادگیری مشارکتی 

قبل از اعمال این روش در کالس درس ریاضی گروه کنترل از روش سنتی استفاده شد. 

زان آموآزمون بین دانشپیش عنوانبهی ریاضی خودپندارهخودکارآمدی و ی هاپرسشنامه

 توزیع شد. بدین ترتیب مراحل یادگیری مشارکتی اجرا شد.

آموزان گروه آزمایشی به در این مرحله دانش .بود هاگروهاولین مرحله تشکیل 

آموزانی با سطوح نفری تقسیم شدند، هر گروه متشکل از دانش 1های یادگیری گروه

م بود، پس ی معلها نیز به عهدهی تشکیل گروهپیشرفت و استعدادهای متفاوت بودند، نحوه

رحله مسپس در  امتیازدهی وارد شدند.ها در فرم آموزان گروهها اسامی دانشاز تشکیل گروه

آموزش گروهی در کالس، معلم طبق روال قبلی خود به تدریس موضوعات درسی 

داد تا ها را میآموزان فرصت تشکیل گروهپرداخت و در انتهای جلسه به دانشمی

از طریق مشارکتی به رفع نواقص یادگیری همدیگر کمک کنند. در چنین  آموزاندانش

 .ندشدمیتر گروه مشغول آموزان ضعیفآموزان قوی گروه به آموزش دانشانششرایطی د

                                                           
1. self –descriptive questionnaire 
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در آخرین جلسه هر هفته یک آزمون مختصر کالسی از محتوای  ،مرحله سنجش تکوینیدر 

 هاآنها کوتاه و تعداد سؤاالت شد. این آزموندر طول همان هفته اجرا می شدهارائهآموزشی 

طول  در شدهدادهآموز را در همان محتوای یاد ت تحصیلی دانشها پیشرفکم بود، این آزمون

 ت.گرفها توسط معلم کالس انجام میسنجید. طرح، اجرا و تصحیح این آزمونهفته، می

ها در فرم های مختصر کالسی، نمرات آزمونگذاری آزمونپس از نمره ،ی امتیازدهیمرحله

همچنین در این فرم ستونی با عنوان ستون تأثیر شد. های آزمون وارد میامتیازدهی در ردیف

وجود دارد. در این ستون اختالف عددی نمره آزمون مختصر فعلی با قبلی وارد شد. برای 

 یآید. مقدار اختالف نشانگر مقدار نمرهوی به دست می 9وی از نمره  1ی آزمون مثال نمره

ی تأثیر هر مرهن" طورکلیبه ینبنابرا ؛پیشرفت یا پسرفت این فرد در طی یک هفته است

د. ولى آیقبل به دست مىی آزمون هفته ی آزمون آن هفته از نمرهاز طریق کسر نمره "هفته

ود. در شکسر مى پایه نمرهبراى مشخص کردن اولین نمره تأثیر، نمره آزمون شماره یک از 

ایستى ب آموزدانشون هر نمره آزم؛ اول اینکه بود موردتوجهتأثیر دو نکته زیر محاسبه نمره 

 مشخص شود. برای مثال چنانچه وی تأثیرتا مقدار نمره  شدمیاز نمره آزمون قبلى او کسر 

نمره پیشرفت  3کسب کند وى  57نمره  3و در آزمون  53نمره  1در آزمون  آموزدانشیک 

 زآمودانش. همچنین کندمی اضافهنمره به امتیاز گروه  3و  دهدمینسبت به معدل قبلی نشان 

ر اخذ کرده، نمره تأثی 59 نمره 9گرفته بود و در آزمون  57نمره  3دیگرى که قبالً در آزمون 

به باال  58در طول هفته از  آموزدانشاگر نمره آزمون هر . نکته دوم اینکه شودمی -1وى 

متیاز گروه اضافه نمره ثابت به ا 1 اشقبلیمعدل عملکرد  به توجهبود عملکرد فعلی او بدون 

ها در طول این چند جلسه، در جلسه آخر معلم از مشخص شدن امتیازهای گروه پس .کردمی

امتیاز کلی را مشخص و گروه برتر در طول این چند  و ... 3، 1، 5امتیازهای  کردنجمعبا 

 یردف تیلآموزان هر دو جنبه فعاشدر ارائه پاداش به دانها اعطا شد. هفته را معلوم و پاداش

و  شدهینتعیبه این صورت که گروهی که امتیازشان به مالک در نظر گرفته شد  یو گروه

ر د نمره گرفته بودند پاداش دریافت کردند. 58ها باالی ی آزمونآموزانی که در همهدانش

 آموزان توزیع شد.آزمون بین دانشپس عنوانبهها پایان پرسشنامه
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و  محاسبه میانگین از در بخش آمار توصیفی،های پژوهش، داده وتحلیلتجزیه برای

انحراف استاندارد و در بخش دیگر که به تحلیل، تفسیر و تعمیم نتایج حاصل از تنظیم و 

در پژوهش حاضر از تحلیل  که استنباطیی مقدماتی آماری تکیه دارد از آمار محاسبه

 شده است.ها استفاده کواریانس چند متغیره جهت پاسخ به سؤال

 ی پژوهشهایافته

میانگین و انحراف استاندارد دو متغیر خودکارآمدی ریاضی و  5ی در جدول شماره

ز نشان ا آمدهدستبههای توصیفی آموزان ارائه شده است. دادهی ریاضی دانشخودپنداره

آزمون ی ریاضی در پسنمرات خودکارآمدی ریاضی و خودپندارهاین دارد که میانگین 

 آزمایش افزایش داشته است.گروه 

آزمون در پیش آموزانی ریاضی دانشمیانگین و انحراف استاندارد خودکارآمدی و خودپنداره .1جدول 

 هر دو گروه آزمونپسو 

 شاخص گروه
 ی ریاضیخودپنداره خودکارآمدی ریاضی

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 کنترل
 19/35 33/30 85/53 16/53 میانگین

 90/6 37/6 07/1 31/5 انحراف استاندارد

 آزمایش
 81/91 99/30 37/56 11/53 میانگین

 36/6 03/6 70/1 73/5 انحراف استاندارد

الر بریس، کمپ و سنگواقعی و معنادار نیاز به تحلیل داریم؛ تفاوت اما برای تعیین 

 آزمونپسـ آزمونهای پیشمعموالً در طرحاز تحلیل کواریانس دارند ( اذعان می1006)

ها در شرایط آزمایشی قرار گیرند، ها، قبل از اینکه آزمودنیشود. در این طرحاستفاده می

در معرض شرایط  هاآنشود و سپس بعد از قرار گرفتن اجرا می هاآنیک آزمون بر روی 

آزمون اینجا، نمرات پیش ردگردد. اجرا می هاآنآزمایشی همان آزمون مجدداً بر روی 

اسخ به راستای هدف تحقیق و پ در بنابراین. رودمتغیر تصادفی کمکی به کار می عنوانبه

سؤال از روش تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شده است. این امر به علت وجود دو 

 منظوردینب کند.های چند متغیری را ایجاب میمتغیر وابسته بوده که لزوم استفاده از روش
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 های زیربناییهای این پژوهش مفروضهکه دادهها، برای اطمینان از ایناز تحلیل داده قبل

ها، مفروضه این ازها پرداخته شد. کنند، به بررسی آنتحلیل کوواریانس را برآورد می

 –توان به نرمال بودن توزیع و تساوی واریانس اشاره کرد. نتایج آزمون کولموگروف می

(. همچنین <01/0Pاسمیرنف نشان داد که نمرات در دو گروه دارای توزیع نرمال است )

ها ستفاوت معناداری بین واریانها نشان داد که بررسی برابری واریانس منظوربهن یآزمون لو

ی ؛ خودپندارهF(5 و 71= )88/0و  P=31/0<01/0وجود ندارد )خودکارآمدی ریاضی، 

ها ی همگونی واریانسبنابراین این مفروضه ؛(F(5 و 71= )09/0و  P= 89/0>01/0ریاضی 

ی مهم دیگر تحلیل کواریانس چند متغیری، همگونی ضرایب نیز تأیید شد. مفروضه

آزمون تعامل پیش مون همگونی ضرایب رگرسیون از طریقآزرگرسیون است. 

 مشارکتی( در یر مستقل )یادگیریغو مت ی ریاضیخودکارآمدی ریاضی و خودپنداره

 ها با متغیر مستقل معنادارآزمونی آزمون مورد بررسی قرار گرفت. تعامل این پیشمرحله

آزمون نبوده و حاکی از همگونی ضرایب رگرسیون است )تعامل گروه و پیش

ی ریاضی: آزمون خودپندارهو تعامل گروه و پیش P=75/0>01/0خودکارآمدی ریاضی: 

01/0<71/0=P)بررسی همسانیی شیب خط رگرسیون برقرار است. مفروضه بنابراین ؛ 

 که به این منظور از آزمون هاستیکی دیگر از مفروضهکواریانس  _های واریانس ماتریس

در  آمدهدستبه P=65/0و  F(97/0)ام باکس استفاده شده است. در این آزمون چون مقدار 

های کواریانس مشاهده بنابراین ماتریسدار نیست، معنی 01/0 تر ازوچکی کخطاسطح 

تفاده از تحلیل اس روازاین .های مختلف با یکدیگر برابرندشده متغیرهای وابسته در بین گروه

 کواریانس چند متغیری بالمانع است.

کارآمدی ی میانگین نمرات خودکواریانس چندمتغیری برای مقایسه وتحلیلتجزیهنتایج 

 آمده است. 1 یشماره جدولآزمون در ضی در پسی ریاریاضی و خودپنداره
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ی میانگین نمرات خودکارآمدی ریاضی و نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری برای مقایسه .2جدول 

 آزمونی ریاضی در پسخودپنداره

 F مقدار هاآزمون
ی فرضیه درجه

 آزادی

ی خطا درجه

 آزادی

ح سط

 داریمعنی

مجذور 

 اتا

 78/0 005/0 71 1 15/78 78/0 آزمون اثر پیالیی

آزمون المبدای 

 ویلکز
35/0 15/78 1 71 005/0 78/0 

 78/0 005/0 71 1 15/78 1/1 آزمون اثر هتلینگ

 یریشه ترینبزرگ

 روی
1/1 15/78 1 71 005/0 78/0 

آزمون سطوح شود با کنترل پیشمی مالحظه 1ی شمارهطوری که در جدول همان

آموزان گروه آزمایش و گواه ها، بیانگر آن هستند که بین دانشآزمونی داری همهمعنی

 ی ریاضی(یکی از متغیرهای وابسته )خودکارآمدی ریاضی و خودپنداره ازلحاظحداقل 

 دهدیان منش انسیکوار وتحلیلتجزیه جینتا ،دیگرعبارتبه ؛داری وجود داردتفاوت معنی

 =01/0P< ،15/78F) .است بوده مؤثروابسته  یرهایمتغ یخط بیبر ترک یکه روش آموزش

اما اینکه آیا یادگیری مشارکتی توانسته است بر  (.78/0، مجذور اتا=35/0=و المبدای ویلکز

مستقل اثربخش باشد، نتایج در  طوربهآموزان ی ریاضی دانشخودکارآمدی و خودپنداره

 آورده شده است. 3ی شمارهجدول 

دکارآمدی و آزمون خوراهه در متن مانکوا بر نمرات پستحلیل کواریانس یکنتایج خالصه  .3جدول 

 ی ریاضی در گروه آزمایش و گواهخودپنداره

 متغیر
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

 یخودکارآمد

 یاضیر

 15/0 005/0 90/56 87/73 5 87/73 آزمونپیش

 30/0 005/0 58/16 61/33 5 61/33 گروه

خودپنداره 

 یاضیر

 91/0 005/0 56/11 93/5131 5 93/5131 آزمونپیش

 79/0 005/0 60/551 31/3990 5 31/3990 گروه
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کواریانس حاکی از آن است که متغیر  وتحلیلتجزیهنتیجه  3ی شمارهبا توجه به جدول 

متغیر وابسته رابطه دارد )خودکارآمدی ریاضی: داری با معنی طوربهتصادفی کمکی 

01/0>P  90/56و =F 01/0ی ریاضی: و خودپنداره>P  56/11و =F .) اهمیت این شاخص

ای آزمون رابطهآزمون با پساگر پیش چراکهپژوهش اشاره دارد،  بندی مدلبه مطلوبیت 

تغیری که فرض است و م ی انجام نگرفتهدرستبهنداشته باشند کاربست مدل تحلیل کواریانس 

آزمون در بنابراین معناداری اثر پیش؛ اثری نداشته است درواقعشده بر متغیر وابسته اثر دارد، 

از  سپ اینجا دال بر انتخاب صحیح متغیر کمکی و کارآمدی مدل تحلیل کواریانس است.

 پژوهش، کاربندی آزمایشی نیز در این خودکارآمدی ریاضی آزمونیشپتعدیل نمرات 

(. همچنین پس از تعدیل نمرات = اندازه اثرP ،58/16  =F ،30/0<01/0معنادار به دست آمد )

گروه  هایدار یادگیری مشارکتی بین آزمودنیی ریاضی، اثر معنیآزمون خودپندارهپیش

(01/0>P  60/551و=F ،79/0 وجود دارد. به این معنی که در نمرات ی اثر=اندازه ،)

 ها تفاوت وجود دارد.ی ریاضی، بین گروهپندارهآزمون خودپس

 گیریو نتیجه بحث

آموزان در گروه ی خودکارآمدی ریاضی دانشنمرهنتایج تحلیل کواریانس نشان داد 

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 

تأثیر یادگیری مشارکتی بر  ٔدرزمینه .استعمل آزمایشی )یادگیری مشارکتی( 

 ،(5331) یشیکالنتر قر ،(5333کریمی مونقی و همکاران )هایی نظیر وهشخودکارآمدی پژ

صورت گرفته که این  (5333مورارتی ) و (1051عربان و همکاران )(، 5331آذر ) خضری

پژوهشی  ماا اند؛ها تأثیر یادگیری مشارکتی را بر خودکارآمدی مثبت گزارش کردهپژوهش

 که تأثیر یادگیری مشارکتی را بر خودکارآمدی ریاضی بسنجد یافت نشد جز مطالعه شِنگول

 آمدی ریاضیساو را بر خودکارتأثیر یادگیری مشارکتی جیگ که( 1059کاترانسی ) و

یری ی تأثیر یادگاند که مطالعات زیادی در حوزهبیان داشتهنیز ها بررسی کرده بودند. آن

آموزان صورت گرفته اما در مورد خودکارآمدی ر انگیزش و نگرش دانشمشارکتی ب
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. . نتایج مطالعه حاضر با شِنگول و کاترانسی ناهمسو استاستریاضی پژوهشی انجام نگرفته 

ی اجرای این مطالعه با پژوهش شنگول در نحوه توانمیعلت ناهمسویی پژوهش حاضر را 

رفته شده نیز در نوع یادگیری مشارکتی به گ ،نکردند و کاترانسی که از گروه کنترل استفاده

ریاضی  یچنین نتایج آمار استنباطی پژوهش حاضر حاکی از افزایش خودپندارههم .دانست

آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل است و نشان داد پیشرفت ایجاد شده دانش

 وتحلیلتجزیه. با توجه به استمعنادار بوده و حاصل عمل آزمایشی )یادگیری مشارکتی( 

 ادراکی-خود توان گفت روش یادگیری مشارکتی توانسته است باورهاینتایج می

 نسبت به هانفس آناعتمادبه و احساسات ،هانگرش درباره راآموزان گروه آزمایش دانش

درس ریاضی بهبود دهد. پژوهشی که تأثیر یادگیری مشارکتی بر ی حوزه هایشان درتوانایی

مکاران های نیسی و هتحقیقاتی نظیر پژوهش اما ی ریاضی را بسنجد یافت نشد؛خودپنداره

( 5338( و زیسک )1003س و الیتل )(، بک1050(، اوالید )1059(، نواز و همکاران )5383)

ر ( و ا5367ِمشارکتی بر خودپنداره را تأیید کردند اما مطالعه پاکیزه ) یادگیری اثربخشی

دم تأثیر توضیح ع در اند.تأثیر یادگیری مشارکتی بر خودپنداره را بیان کرده عدم( 1051)

های اول مدرسه سال آموزان درکند دو عامل ترس و اضطراب که دانشر اشاره میآن، اِ

لکه دارد بمیها را از دستیابی به اهداف تحصیلی بازآن تنهانهشوند عمدتاً با آن مواجه می

 هایدهد و در پایهی تحصیلی را کاهش میها افزایش و خودپندارهنگرش منفی را در آن

ه همراه ا بی تحصیلی رباالتر تحصیل همین سطح پایین اهداف، کاهش پیشرفت خودپنداره

ر به ذکر است در پژوهش حاض الزم شود.دارد که با گذشت زمان تغییر این نگرش دشوار می

آموزان دختر ی مورد مطالعه دانشازآنجاکه نمونههایی وجود داشته است. نیز محدودیت

ورت گرفته ی اول دبیرستان صبودند و با توجه به اینکه این مطالعه فقط در شهر اردبیل و پایه

در امر  هاآنها و میزان دقت سازد. صداقت آزمودنیتعمیم نتایج را با مشکل مواجه می

ات این ها تنها ابزار گردآوری اطالعپاسخگویی از کنترل پژوهشگر خارج بود. نیز پرسشنامه

محدودیت این روش  ترینبزرگ البتههای خاص خود را دارد. پژوهش بود که محدودیت

 یکهیچشود  دهیسازمانآن است. این روش اگر خوب هدایت و مشکل رهبری و هدایت 
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پس ضروری است قبل از اجرای این روش معلممان  یابدنمیتحقق  موردنظراز اهداف 

اجرای این روش  درصددمراحل مختلف آن اطالعات الزم را کسب نمایند و بعد  یدرزمینه

با شکست مواجه خواهد شد و  مطمئناًبرآیند چراکه بدون آگاهی از این روش اجرای آن 

ضربه بسیار سختی بر پیکر دانش  شودمییأس و ناامیدی  دچارخود معلم  اینکهعالوه بر 

در نظام آموزشی ما جایگاه  هاروش گونهاین. شاید یکی از دالیلی که نمایدمیآموزان وارد 

ن باشد. دومیآن و ترس از شکست  اجرایمعلمان با  آشناییخود را پیدا نکرده است عدم 

محدودیت پژوهش حاضر،  رینتجرای این روش توسط معلمان و عمدهمسأله در عدم ا

 گونهیناسردرگمی در نحوه ارزشیابی پایانی و امتیازدهی دانش آموزان است و در برخورد با 

خط  هبالفاصل شودمیهم در کشور اجرا  اکنونهمسنتی که  هایروشو تطبیق آن با  هاروش

 وپرورشآموزش. متأسفانه اداره شوندمیو از اجرای آن نومید  کشندمیروی آن  بطالن به

شنیدن آزمایشی بودن این پژوهش از همکاری با محقق مخالفت کرد. غافل از اینکه  محضبه

ن ممک هایروشکه یکی از بهترین  انددادهکه تحقیقات متعدد نشان  طورهماناین روش 

 هایوشرمندی یکی از معلمین به آشنایی با عالقه درنهایت برای آموزش و یادگیری است.

 جدید تدریس و کسب تجربه، پژوهشگر را در اتمام این پروژه یاری فرمودند.

موزان آی مشارکتی ارتباط مطلوبی را در دانشبنابر آنچه در این پژوهش بیان شد شیوه

آنان را ارتقاء  نفسعزتانگیزد و میها را برای یادگیری بهتر برآورد، آنبه وجود می

ل هایی دارند اما در سه اصهای یادگیری مشارکتی با یکدیگر تفاوتدهد. گرچه شیوهمی

کرد گروهی و تقویت عمل صورتبهها اند: آموزش فعالیت مشترک، آموزش فعالیتمشترک

و منظور از روش فعال روشی  شدیمبه این روش، روش فعال گفته  درگذشتهکلی گروه. 

فعال به بیان اندیشه و نقد مسائل در کالس درس  صورتبه آموزدانشبود که در آن معلم و 

ی تدریس تعاملی است و تدریس تعاملی هاروشاما اکنون این روش یکی از ؛ بپردازند

 اهمهارتتدریسی است که فراتر از کمک به دانش آموزان به کسب محتوای علمی و 

به فرایند تفکر و  هامهارت. در این روش عالوه بر توجه به کسب اطالعات و اندیشدیم

ش شود از طریق آموزمیبنابراین توصیه  ؛اهداف اجتماعی آموزش تأکید فراوان شده است
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ضمن خدمت معلمان را بیشتر با روش یادگیری مشارکتی آشنا نموده و دانش و آگاهی آنان 

های الزم از چرایی و مفید بودن یادگیری مشارکتی بر ش دهند. آگاهیرا در این زمینه افزای

 یگیری از این روش ارائه شود. ارائه بستهآموزان و تشویق و سوق دادن آنان بر بهرهدانش

ضای ی اعمنجر به افزایش فعالیت همهتواند میآموزان از سوی دانشدر این روش پیشنهادی 

آموزان از چنین دانشدهد. همها به شرکت در بحث را افزایش ی آنگروه شده و عالقه

ر های پیشنهادی در پایان فعالیت، پیشنهادهای خود را برای دیگطریق در اختیار گذاشتن بسته

ه توان بدان توجه کرد مقایسای که مینکته شوند.یم ها سهها نیز بیان کرده و با آنگروه

های ها و حوزهو انتخاب بهترین نوع آن در پایه مشارکتیهای مختلف یادگیری روش

امید است تحقیقات الزم در این خصوص توسط پژوهشگران و  که است درسیمختلف 

بودن آموزش و یادگیری  بهترچههای اساسی در هر های مربوطه انجام گیرد و گامسازمان

 آموزان کشورمان فراهم گردد.دانش

 منابع

 ،شده پیرامون یادگیری مشارکتیبندی تحقیقات انجامجمع (.5335) .اسالوین، رابرت

 .559-530(: 30) 8، فصلنامه تعلیم و تربیت (، 5365) ینیفاطمه فقیهی قزو یترجمه

های روانشناسی با تحلیل داده (.1006) سنگالر، رزمری.و بریس، نیکال؛ ریچارد، کمپ؛ 
، تهران: (ویرایش سوم)آبادی و سید علی صمدی ی خدیجه علیترجمه، spssی برنامه

 دوران.

اکبر ی علیترجمه های آدمی و یادگیری آموزشگاهی.ویژگی (.5381) بلوم، بنجامین.

 سیف، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

(. بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی و خودپنداری 5367) پاکیزه، علی.

، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم انسانی، گروه ی کارشناسی ارشدنامهپایان دانشجویان.

 علوم تربیتی.
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(. نقش خودپنداره و انگیزش یادگیری ریاضی بر پیشرفت ریاضی 5383) پوراصغر، نصیبه.

، دانشگاه نامه کارشناسی ارشدپایان تهران(. 7ال اول دبیرستان )منطقه آموزان سدانش

 گروه علوم تربیتی. سی و علوم تربیتی،شنامعلم، دانشکده روانتربیت

(. نقش ذهنیت فلسفی، خالقیت، خودکارآمدی و 5383) .پوراقدم یامچی، اصغر

در  آموزان سوم دبیرستان شهرستان مرندی ریاضی بر پیشرفت ریاضی دانشخودپنداره

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی پایان ،5386-88 سال

 علوم تربیتی، گروه مطالعات برنامه درسی. و

شده خودکارآمدی ریاضی، سودمندی ادراک یرابطه (.5386. )هراز ،نقش و ؛لهها ،حجازی

 آموزان: یک مقایسهریاضی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت ریاضی در دانش

 .89-501(: 1)5، علمی و پژوهشی مطالعات زنان مجله ،جنسیتی

کلی  خودپندارهارتباط بین  (.5389. )بیدهز ،و مرادی ؛مزهح، سیدحسینی ؛انمضر ،زادهحسن

شناسی دانشگاه آزاد مجله دانش و پرورش در روانو عملکرد تحصیلی دانش آموزان، 
 .5-58(: 19) ،اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(

علوم تربیتی:  مجله .آموزاندانش خودپندارهکارهای پرورش راه (.5381) .نقیعلیخرازی، 

 .95-95 (:567)، رشد معلم

(. اثربخشی روش یادگیری مشارکتی بر نگرش ریاضی، 5331) آذر، جالل.خضری

خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان 

 مهاباد

های (. بررسی اثربخشی روش یادگیری مشارکتی بر مهارت5388) رو، محمود.خوش

 یآموزان پسر پایهی تحصیلی و عملکرد در درس ریاضی دانشاجتماعی، خودپنداره

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، سوم راهنمایی شهرستان داراب، پایان

 مجموعه علوم تربیتی.



 69بهار ، چهل و سوم، شماره سیزدهمسال  شناسی تربیتی،روانفصلنامه                                                  134

های سوگیریی رابطه (.5335) .حمودم ،بحرانی و ؛سعودم ،حسین چاری حمد؛م رخیّ

آموزان ریاضی با انگیزش، عواطف و عملکرد تحصیلی در دانشخودکارآمدی 

 .593-573(: 19) 8، روانشناسی تربیتی مجله .راهنمایی شهر شیراز یدوره

(. بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی مقیاس خودپنداره 5330) رعدی، اصغر.

 اسی ارشد،ریاضی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان مالرد. پاین نامه کارشن

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده علوم انسانی

 مقایسه (.5381) .مالج ،حقیقیو ؛ سینح ،شکرکن ؛الم رضاغ ،رجبیمنیجه؛ ، ییالقشهنی 

های آموزان سال دوم رشتهباورهای خودکارآمدی ریاضی پسران و دختران دانش

فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی شهر اهواز و بررسی رابطه متغیرهای -ریاضی

مجله علوم تربیتی و  .گذاری تحصیلی با آنجنسیت، نمره قبلی ریاضی و هدف
 .505-519(: 1 و 5) 1روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 

بررسی تأثیر رابطه خودپنداره و خودکارآمدی ریاضی بر پیشرفت  (.5335) صوری، معصومه.

های چهاردانگه در آموزان پایه اول دبیرستانتحصیلی در دروس ریاضی محور دانش

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران . پایان30-35سال تحصیلی 

 روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی.دانشکده  مرکزی،

 ،کارشکی سن؛ح ،غالمی میررضا؛ا ،صالح مقدم عظم؛ا ،محمدی سین؛ح ،کریمی مونقی

مقایسه تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی و  (.5333) .ازنینن ،زمانیانو  سین؛ح

ی ایران مجله ،سخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

 .333-901(: 1)59 ،آموزش در علوم پزشکی

تأثیر روش آموزش تلفیقی یادگیری مشارکتی و یادگیری در  (.5331) .منیرکالنتر قریشی، 

ش در پژوه فصلنامه ،حد تسلط بر خودکارامدی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی

 .83-506(: 51)، آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ایران یهانظام

های مختلف یادگیری مشارکتی در درس (. مطالعه تأثیر اجرای شیوه5388) کیانی، قربان.

 یهای ناحیهدین و زندگی دوم متوسطه بر خودکارآمدی عمومی هنرجویان هنرستان
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