روش تقسیمبندی دانشآموزان به گروههای
تاثیرگذاری آموزش به
ِ

پیشرفت ( )STADبر شاخصهای شناختی ،فراشناختی و عاطفی ،در
یادگیری درس ریاضی

نگار استوار

سهیال غالم آزاد
جواد مصرآبادي

*

**

***

چکیده

یادگیری مشارکتی یکی از گستردهترین حوزههای نظری ،پژوهشی و اجرایی ثمربخش
در تعلیم و تربیت است .اين پژوهش با هدف تعیین تاثیرگذاری یکی از شیوههای یادگیری
مشارکتی ،به نام روش تقسیمبندی دانشآموزان به گروههای پیشرفت ( ،1)STADبر
شاخصهای شناختی ،فراشناختی و عاطفی در یادگیری درس ریاضی در دوره راهنمایی
تحصیلی انجام شد .نمونه آماری پژوهش 313نفر از دانشآموزان پايه سوم راهنمایی شهر
تبريز بودند .در اين پژوهش از يك طرح نیمه آزمايشي درون گروهی و بین گروهی با
پيش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل استفاده شد و روش یادگیری مشارکتی به شیوه
تقسیمبندی به گروههای پیشرفت در طول  6هفته بر روی آزمودنیهای گروه آزمایشی اجرا
شد .در این پژوهش از سه ابزار :1 :آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی برای سنجش پیشرفت
تحصیلی ریاضی :2 ،پرسشنامه تجديد نظر شده سنجش نگرش نسبت به مدرسه برای
سنجش بازدههای عاطفی و  :3پرسشنامه دانش و راهبردهای شناختی -فراشناختی برای
سنجش میزان تغییر در دانش و راهبردهای فراشناختی ورودی استفاده شد .يافتههاي پژوهش
نشان داد كه آموزش به روش  STADدر مقايسه با آموزش مرسوم تاثير بيشتري بر نمرات
پيشرفت تحصيلي و بخشی از شاخصهای عاطفة تحصیلی دانشآموزان دارد .ا ّما این تأثیر
در بازدههای فراشناختی مشاهده نشد .با توجه به یافتههای این پژوهش و نیز مرور مبانی
نظری و تجربی حوزه یادگیری مشارکتی میتوان نتیجه گرفت که کاربست این شیوه میتواند
تاريخ دريافت مقاله 90/8/2 :تاريخ شروع بررسي 90/9/13 :تاريخ پذيرش مقاله90/10/13 :

* مربی دانشگاه پیام نور واحد بستان آباد n.o1354@yahoo.com ،

** عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

*** استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
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بر رشد مهارتهای شناختی ،عاطفی تحصیلی و زبانی کودکان نسبت به شیوههای آموزش
انفرادی تأثیرگذار باشد.
کلیدواژهها :آموزش مشارکتی -تقسیم بندی به گروههای پیشرفت -پیشرفت تحصیلی-
عاطفه تحصیلی -فراشناخت

مقدمه

ِ
صرف اعمال و
امروزه هدف آموزش رياضي به طور كلي تغيير كرده است و ديگر بر يادگيري
محاسبات ریاضی تأكيد نميشود .همچنين روشهاي معمول آموزش رياضي نيز كه در آنها روي
تمرين و تكرار ،محاسبه و حفظ تأكيد ميشد تا حدود زيادي دستخوش تغيير شده است (برومز2و
همكاران ،ترجمه کرامتی .)1382 ،عالوه بر تغيير اهداف آموزشي دورههاي رياضي ،از نيمة دوم
قرن بيستم اين عقيده به طور روز افزوني در بين روانشناسان قوت گرفت كه يادگيري انسانها
امري ثابت نيست .قب ٌ
ال تصور میشد كه عوامل غير قابل تغييري چون هوش و استعداد كه ذاتي افراد
هستند الزمه هر گونه يادگيرياند و ميزان يادگيري هر کس به ميزان هوش و استعدادهاي او است.
ولي امروزه در عين حال كه هوش و استعداد را همچنان از عوامل مهم تعيين كننده كميت و كيفيت
يادگيري انسانها به حساب ميآورند ،عوامل ديگري را نيز در این امر مهم و تأثیرگذار تلقي ميکنند.
شناسایی عوامل مؤثر بر یادگیری آموزشگاهی بیتردید اولین و اصلیترین محور هدایت
کننده غالب پژوهشهای روانشناسان تربیتی است .بلوم )1363( 3در كتاب «ويژگي هاي آدمي
و يادگيري آموزشگاهي» در تشريح نظريه يادگيري آموزشگاهي خود به سه متغير وابسته به هم
اشاره کرده كه اگر با دقت الزم مورد توجه قرار گيرد ،آموزشگاه را قادر خواهد ساخت كه به
سمت يك نظام آموزشي خالي از اشتباه قدم بردارد .اين سه متغير كه در نظريه بلوم از اهميتي
اساسي برخوردارند ،عبارت اند از :الف .ميزان تسلط دانشآموز بر پيش نيازهاي مربوط به
يادگيري موردنظر ،ب .ميزان انگيزشي كه دانشآموز براي يادگيري دارد (يا ميتواند داشته باشد)،
ج .ميزان تناسب روش آموزشي با ويژگيهاي دانشآموزان.
در مورد دو متغیر اول پژوهشهای متعددی نقش مهم عوامل شناختی و عاطفی را در بهبود
شاخصهای پیشرفت تحصیلی نشان دادهاند .در حوزه انطباق روشهای آموزشی با ویژگیهای
4
ت و سازگرایی
فراگیران ،اکنون تالش میشود از شیوههای آموزشی مبتنی بر رویکرد ساخ 
(سازنده گرايي) بهره گرفته شود .میدانیم که در روشهاي تدريس پیشین ،که عمدت ًا مبتني بر

