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( TAIابوالقاسمی و همکاران )61-74 :1375 ،اندازهگیری شد .دادههای جمعآوری شده
با استفاده از روش تحلیل کواریانس چند متغیره  MANCOVAمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تأثیر قابل توجه یادگیری مشارکتی بر پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان در درس علوم تجربی و کاهش اضطراب امتحان در گروه آزمایشی
بود .این نتیجه نشان دهنده موفقیت یادگیری مشارکتی در مقابل روش تدریس متداول است.
كليدواژهها :یادگیری مشارکتی ،پیشرفت تحصیلی ،علوم تجربی ،اضطراب امتحان.

مقدمه

پیشرفت تحصیلی همواره مورد توجه و عنایت خاص نظامهای آموزشی قرار داشته است و
میزان پیشرفت تحصیلی یکی از مالکهای ارزیابی کارایی نظامهای آموزشی محسوب میشود.
بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان یکی از موضوعات اساسی تحقیق است.
عوامل بسیاری از جمله شیوههای تدریس ،سن ،جنسیت ،معلمان و عوامل اجتماعی ،اقتصادی و
غیره در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مؤثر است .از این میان یکی از عواملی که تأثیر بسزایی
بر پیشرفت تحصیلی دارد ،اضطراب امتحان است .اضطراب امتحان یکی از انواع اضطرابهای
موقعیتی است که رابطة تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی میلیونها دانشآموز و دانشجو
در مراکز آموزشی دارد (هیل .)1984 ،1با توجه به مشکالتی که اضطراب امتحان بهبار میآورد
و تأثیری که میتواند بر عملکرد افراد داشته باشد ،بررسی عوامل مؤثر بر کاهش آن مفید به نظر
میرسد .بهعالوه از جمله دروسی که پیشرفت تحصیلی در آن حائز اهمیت است و بهعنوان
یک موضوع محوری و پایهای در نظام آموزشی مطرح است ،درس علوم تجربی است .آموزش
علوم تجربی در زندگی فردی و توسعة تکنولوژی و علم برای پیشرفت افراد و جامعه حیاتی
است .همچنین از مهمترین چالشهایی که معلمان علوم تجربی در زمینة روش تدریس با آن
روبرو هستند این است که به شیوهای تدریس کنند که دانشآموزان را به یادگیری مفاهیم علوم
تجربی قادر سازد .تا آنها با فرایند مهارتها آشنا شوند و نگرش مثبت علمی پیدا کنند .با
توجه به این موضوع ،در سالهای اخیر در سطح جهانی شیوههای آموزش علوم تجربی مورد
بازبینی و تغییر قرار گرفته است و به تبع آن در کتابها و شیوههای آموزش علوم تجربی در
کشور ما نیز تغییراتی حاصل گردیده است ،ماحصل این تغییرات باید آن باشد که یادگیری تا
حد امکان از حالت انفعالی خارج شده و به سمت آموزش فعال متمایل گردد .با عنایت به
اینکه یادگیری مشارکتی بهعنوان یکی از روشهای یادگیری فعال مطرح است استفاده از روش
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يادگيري مشاركتي میتواند بهعنوان یک روش تدریس مناسب در آموزش علوم تجربی مورد
توجه قرار گیرد .بررسی میزان اثرگذاری یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم
تجربی و اضطراب امتحان یکی از حوزههای ویژه تحقیق در زمینه تدریس و یادگیری است
که کمتر مورد توجه پژوهشگران (در خارج و بهویژه داخل کشور) قرار گرفته است .این مقاله
درصدد است میزان تأثیر روش یادگیری مشارکتی را در پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و
اضطراب امتحان دانشآموزان مورد بررسی قرار دهد.

یادگیری مشارکتی

یادگیری مشارکتی یک روش آموزشی است که در سه دهة اخیر توجه بسیاری را به خود
جلب کرده است؛ زیرا بسیاری از تحقیقات نشان دادهاند که دانشآموزان به لحاظ تحصیلی و
اجتماعی ،وقتی فرصتهایی برای تعامل با یکدیگر بدست میآورند و زمانی که به صورت
2
مشترک روی اهداف کار میکنند ،موفقیتهای بیشتری کسب میکنند (جانسون و جانسون
2002،؛ لو و همکاران1996 ،3؛ اسالوین)1996 ،4؛ از طریق تعامل ،دانشآموزان یاد میگیرند که
با یکدیگر موضوعات را مورد بررسی قرار دهند ،در ایدهها و اندیشههای یکدیگر سهیم شوند،
تفاوتهای خود را بهتر بشناسند و فهم جدیدی را بنا نهند (مرسر1999 ،5؛ وب و مسترجورج،6
 .)2003به عالوه آنها یاد میگیرند تا از زبان برای توضیح دادن تجربیات و واقعیتهای جدیدی
که به آنها کمک میکند تا با روشهای جدید تفکر و احساس آشنا شوند ،استفاده کنند (بارنز،7
1969؛ مرسر .)1996 ،همچنین وقتی دانشآموزان به صورت مشارکتی با یکدیگر کار میکنند،
فعالیت بیشتری را از خود در بحثهای گروهی نشان میدهند و در سطوح باالی مباحثه با
یکدیگر به بحث میپردازند و وقتی دیگران صحبت میکنند بهخوبی گوش میدهند و به طور
عقالنی مشارکت ارزشمندتری را بوجود میآورند (گیلیس2006 ،8؛ وب و فاریوار .)1999 ،9با
کار مشارکتی دانشآموزان اتفاق نظر خود را از اهداف گروه افزایش میدهند و نیاز به کمک
و حمایت از یادگیری یکدیگر را درک میکنند و این موضوع آنها را برمیانگیزد تا بازخوردها
و اطالعات مطلوب را برای یکدیگر فراهم آورند (گیلیس2003 ،؛ گیلیس و اشمن)1998 ،10
و تالش مینمایند تا از طریق آن یادگیری خود و دیگران را به حداکثر برسانند (آنویو بازی،11
2001؛ به نقل از کرامتی .)1388 ،یادگیری مشارکتی مجموعهای از روشهای آموزشی است که
دانشآموزان را برای کار در گروههای کوچک با تواناییهای مختلف آماده میکند ،به آنها کمک
میکند تا یادگیری یکدیگر را تسهیل نمایند (اسالوین ،)1987 ،به اهميت كاركردن با يكديگر
پیببرند و از این طریق یادگیری خود و دیگران را افزایش دهند (جانسون و جانسون.)1989 ،
به هرحال برای اینکه یادگیری مشارکتی مؤثر واقع شود ،طراحی مناسب نحوة مشارکت
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ضروری است (کوهن1994 ،12؛لو و همکاران 2001 ،و اسالوین )1983 ،برای یادگیری انفرادی
هر یک از اعضای گروه ،مشارکت فعال هر یک از دانشآموزان گروه حیاتی است (کوهن1994 ،؛
اودونل و دنسرو .)1992 ،13عملکرد گروه باید بیش از عملکرد انفرادی باشد ،کار گروهی موفق
ممکن است دستاوردهای یادگیری (هانز و برگر )2007 ،14را از طریق خودکارآمدی 15جمعی
(بندورا )1997 ،16افزایش دهد .یافتههای تجربی نشان میدهند که یادگیری مشارکتی میتواند
کسب دانش (لو و همکاران ،)2001 ،بسط موضوعات (کرول ،جانسن ،وین من و ون در
لیندن ،)2004 ،17توجه و آگاهی (المبیوت و همکاران1988 ،18؛ ساالمون و گلوبرسون)1989 ،19
را افزایش دهد .یادگیری مشارکتی ،احترام متقابل و یادگیری در میان دانشآموزان با تواناییها و
استعدادهای مختلف ،زبانها و زمینه نژادی و قومی مختلف را تشویق میکند (ساپون شوین،20
 .)2004همچنین یادگیری مشارکتی در افزایش دستاوردهای دانشآموزان مؤثر است (اسالوین،
.)1995یادگیری مشارکتی برون دادهای رفتاری از قبیل پرورش مشارکت و ارتباط با دیگران
(مویر و تریسی1999 ،21؛ رو و هیل ،)1990 ،22تیمسازی و مهارتهای کار تیمی (نواک ،میلر
و واش برن1996 ،23؛ روسو و وارن ،)1999 ،24و حذف تقلب (زلکوفسکی1987 ،25؛ لی ،
هادگز و یانگ )1995 ،26را افزایش میدهد .در حوزة عاطفی نیز ،مشارکت یک محیط یادگیری
خوشایند را ایجاد میکند (زلکوفسکی ،)1987 ،و با سطوح باالی رضایت دانشآموزان همبسته
است (چیکرینگ و گامسون27،1991؛ فاچس و همکاران1998 ،28؛ گراد و اندرس2000 ،29؛
سرنو1995 ،30؛ اسالوین ،)1980،و اضطراب امتحان پایینتر (زلکوفسکی1987 ،؛ هنشاو،31
1982؛ هلمریکس1993 ،32؛ لی و همکاران1995 ،؛ مویر و تریسی1999 ،؛ روسو و وارن)1999،
را نیز در پی دارد .همچنین پذيرش اجتماعي افراد را بهبود بخشيده و در حين اجرا احساس عدم
قابليت را کاهش داده و به فرد اعتماد به نفس ميدهد (اسالوين.)1990 ،
یادگیری مشارکتی در بسیاری دروس امروزه بهکار برده میشود و اثربخشی خود را نشان
داده است .یادگیری مشارکتی دارای ظرفیتی است که میتواند در کالسهای درس علوم تجربی
نیز بهکار برده شود زیرا دانشآموزان درس علوم تجربی همیشه در طول یادگیری در آزمایشگاه
بهصورت گروهی کار میکنند بنابراین آنچه که آنها نیاز دارند مهارت کارکردن در گروه است
ضمن اینکه آزمایشگاه علوم تجربی اوالً دارای فضایی وسیع با امکانات آزمایشگاهی به منظور
کار گروهی است و ثانی ًا کالسهای علوم تجربی بهطور معمول در دو دورة زمانی  40دقیقهای
تنظیم میشود که زمان کافی را برای یادگیری مشارکتی فراهم میکند (نور عزیزه1996 ،؛ به
نقل از افندی و ایکسان .)2007 ،33اصوالً معلمان علوم تجربی نیاز دارند تا به منظور افزایش
مهارتهای علمی و افزایش پیشرفت دانشآموزان در درس علوم تجربی از یادگیری مشارکتی
بهره گیرند (سیتی راهایاه 1998،؛ به نقل از افندی و ایکسان .)2007 ،در زمینه استفاده از یادگیری
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مشارکتی در کالسهای درس علوم تجربی مطالعاتی انجام گرفته است که مطالعات کونول و
همکاران )1988( 34از آن جملهاند .آنها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که دانشآموزانی که
به روش مشارکتی آموزش دیده بودند ،موفقیت بیشتری در درس علوم کسب کردند .همچنین
کوهن )1991( 35نشان داد که بین استفاده از یادگیری مشارکتی و موفقیت در درس علوم
معناداری باالیی وجود دارد .بهعالوه عبدالحلیم ( ،2000به نقل از افندی و ایکسان )2007 ،در
مطالعه خود دریافت که دانشآموزانی که به روش مشارکتی آموزش میبینند نگرش مثبتی نسبت
به علوم پیدا میکنند .ترستون و همکاران )2010( 36نیز در تحقیق خود دریافتند که دانشآموزان
مدارس ابتدایی که به روش مشارکتی درس علوم را آموزش دیدهاند در فهم علوم موفقیت
بیشتری را کسب میکنند.
اگرچه تحقیقات زیادی در مورد تأثیر استراتژیهای تدریس بر اضطراب در کالسهای درس
انجام نشده است اما محققان برخی استراتژیها را برای کاهش اضطراب در کالسهای درس
پیشنهاد میکنند که از آن میان میتوان به تشویق دانشآموزان به کار کردن در گروههای کوچک
40
مشارکتی اشاره کرد (بورتون1984 ،37؛ بلوم اندرسون1992 ،38؛ میلی و هاست .)1992 ،39سیبر
( )1980اضطراب امتحان را حالت خاصی از اضطراب عمومی میداند که شامل پاسخهای پدیدار
شناختی ،فیزیولوژیکی و رفتاری مرتبط با ترس از شکست میباشد و فرد آن را در موقعیتهای
ارزیابی ،تجربه میکند .اشپیلبرگر و ساراسون )1989( 41اضطراب امتحان را بهعنوان ویژگی موقعیت
خاص تعریف میکنند که به حالتهای اضطراب و موقعیتهای نگرانی اشاره داردکه در طول
امتحان تجربه میشود .سطح اضطراب میتواند در پاسخ به محرکات درونی و بیرونی در طول زمان
امتحان در نوسان باشد .عوامل متعددی از جمله سن ،جنس ،توقعات والدین ،محتویات مطالب،
روش تدریس معلمان و محیط مدرسه میتواند با اضطراب امتحان در ارتباط باشد .ارزیابی منفی
فرد از خودش میتواند هسته مرکزی اضطراب امتحان باشد (پرینس و هانوالد .)1997 ،42به عالوه
اضطراب امتحان ارتباط نزدیکی با فقدان اعتماد به نفس ،ناتوانی در حل مسأله و یکی از متغییرهای
شناختی مطرح به نام احساس خود کارآمدی 43دارد (مانی و مانی.)1975 ،44
در زمینه تأثیر یادگیری مشارکتی بر اضطراب امتحان شاید به جرأت بتوان گفت که تحقیقی،
چه در داخل و چه در خارج از کشور تاکنون انجام نگرفته است و مطالعه حاضر تقریب ًا اولین
گامی است که در این زمینه برداشته میشود و موضوع اضطراب امتحان را در رابطه با یادگیری
مشارکتی مورد بررسی قرار میدهد .از این رو با توجه به اهمیتی که اضطراب امتحان میتواند
در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان داشته باشد ضروری است که در رابطه با روش تدریس
مورد توجه خاص قرار گیرد .در جستجوی کامل از پایگاههای اطالعاتی در زمینه تأثیر یادگیری
مشارکتی بر اضطراب امتحان با استفاده از کلیدواژههای مختلف تحقیقی یافت نشد .اما در زمینه
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تأثیر مشارکت بر اضطراب امتحان و تأثیر یادگیری مشارکتی بر اضطراب ،مطالعات چندی
صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به مطالعات هنشاو ( )1982اشاره کرد .هنشاو در
تحقیق خود دریافت وقتی دانشآموزان به صورت مشارکتی کار میکنند از اضطراب امتحان
کمتری نسبت به زمانیکه به تنهایی موضوعی را یاد میگیرند برخوردارند .مویر و تریسی
( )1999نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که هنگامیکه دانشآموزان به صورت مشارکتی
45
مورد ارزیابی قرار میگیرند اضطراب امتحان در آنها بهطور چشمگیری کاهش مییابد .ویلسون
( )1998در تحقیق خود دریافت دانشآموزانی که در گروههای یادگیری مشارکتی کار میکنند
از اضطراب کمتری برخوردارند .بهعالوه اولودیپ و اوکوی )2010( 46در تحقیق خود در زمینه
تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر کاهش اضطراب در درس شیمی به این نتیجه رسیدند که سطح
اضطراب شیمی دانشآموزانی که به صورت مشارکتی امتحان داده بودند بهطور چشمگیری
کاهش یافته در حالیکه اضطراب شیمی دانشآموزانی که به صورت سخنرانی آموزش دیده
48
بودند افزایش یافته است .گوک و درین )2007( 47نیز در تحقیق خود در زمینه اضطراب نوشتن
به این نتیجه رسیدند که دانشآموزان گروه مشارکتی به طور معناداری اضطراب نوشتن کمتری
نسبت به دانشآموزان گروه معلم محور تجربه کردند.
مطالعات نشان داده است که اضطراب دانشآموزان ،به دلیل صرف نظر کردن از مشارکت
در فرایند تدریس و یادگیری است (اولودیپ و اوکوی .)2010 ،به گفته گرگرسن)1999( 49
مسئله اضطراب بیشتر ناشی از روش تدریس معلم – محور 50در کالس درس است ،لذا به عنوان
51
راهبردی برای کاهش اضطراب دانشآموزان ،میتوان از روشهای تدریس دانشآموز –محور
استفاده کرد که یادگیری مشارکتی یکی از این روشها محسوب میشود .همچنین با توجه به
اينكه در آمادگي برای يادگيري درس علوم بهعنوان يك درس محوري در آموزش و پرورش،
نگرشها و ويژگيهاي شخصيتي از قبيل كنجكاوی ،ارزشگذاري به شواهد و داليل،آمادگي
براي پذيرش ،عدم قطعيت ،بازنگري نقادانه و پشتكار ،خالقيت و ابتكار ،حساسيت به عوامل
محيطي زنده و غير زنده و همكاري با ديگران (هارلن )1375 ،مطرح ميگردد .یادگیری مشارکتی
میتواند به عنوان رهیافتی ارزشمند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد .در بین صاحبنظران
الگوی یادگیری مشارکتی در مورد ضرورت یا عدم ضرورت رقابت افراد گروه با یکدیگر
اختالف نظر وجود دارد .اسالوین به طور کلی مدافع رقابت و جانسون طرفدار همکاری است.
این پژوهش براساس دیدگاه جانسون استوار است .با توجه به این مسائل تحقیق حاضر به
بررسی فرضیههای زیر میپردازد:
 .1دانشآموزاني که به روش يادگيري مشارکتي در درس علوم آموزش داده ميشوند نسبت
به دانشآموزاني که به روش متداول آموزش داده ميشوند ،پيشرفت تحصيلي بيشتري دارند.
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 .2دانشآموزاني که به روش يادگيري مشارکتي آموزش داده ميشوند نسبت به دانشآموزاني
که روش متداول آموزش داده ميشوند ،از اضطراب امتحان کمتری برخودار هستند.

روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش :جامعه آماری این پژوهش شامل  342نفر از
دانشآموزان پسر پایه اول راهنمایی مدارس سما در شهر تهران در نیمسال دوم سال تحصیلی
 1388-1389بودند .از آنجایی که تدوین چارچوب برای نمونهگیری از همة واحدهای شمارش
برای تمام جامعه عملی و امکان پذیر نبود ،انجام نمونهگیری تصادفی ساده ممکن نشد و از
روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای استفاده شد .طی این روش نمونهگیری ،چهار کالس
متشکل از  106دانشآموز از جامعه مورد نظر انتخاب شد که از این بین دو کالس به گروه
آزمایشی ( 54نفر) و دو کالس به گروه گواه ( 52نفر) اختصاص یافت .به منظور همگنتر کردن
گروهها با استفاده از روش همتاسازی چند نفر از دانشآموزان بر اساس نمره درس علوم سال
گذشته در گروهها جابهجا شدند و از اين طريق شرایط اولیه نسبت ًا همگنی در دو کالس فراهم
گرديد .روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی میباشد .فرایند اجرای پژوهش از چهار مرحله مجزا
و مرتبط به هم تشکیل یافته است .در مرحله اول پیش از اجرا ،معلمان گروه آزمایشی بر اساس
برنامه تنظیم شده توسط محققان در قالب سه جلسه آموزشهای الزم را در زمینه مفاهیم و اصول
یادگیری مشارکتی ،فلسفه یادگیری مشارکتی ،هدف و اهمیت یادگیری مشارکتی ،ویژگیهای
یادگیری مشارکتی و کاربرد یادگیری مشارکتی در درس علوم آموزش داده شدند .ضمن آنکه
منابعی در رابطه با موضوع یادگیری مشارکتی در اختیار معلمان قرار داده شد .در ضمن دوره نیز
محققان به طور مستمر با معلمان در ارتباط بودند و راهنماییها و مشورتهای الزم را در اختیار
معلمان قرار میدادند .در مرحله دوم ،دانش آموزان در قالب گروههاي ناهمگون طبق نمره پیش
آزمون و معدل علوم سال گذشته در گروه آزمایشی گروهبندی شدند .در مرحله سوم آموزش
در گروههای آزمایشی با استفاده از روش یادگیری مشارکتی و در گروههای گواه با استفاده از
روش متداول آغاز شد .در گروه آزمایش دانشآموزان در گروههای چهار نفره فعالیت میکردند
که وظایف یادگیری ارائه شده توسط معلم را در چند مرحله انجام میدادند .در مرحله اول هر
یک از دانشآموزان بهصورت فردی پاسخ سوال یا مسئله ارائه شده را تنظیم میکند .در مرحله
بعد دانشآموزان پاسخ خود را در اختیار گروه قرار میدهند و هر یک از اعضای گروه موظف
است که با دقت به پاسخهای ارائه شده گوش فرا دهد .در مرحله پایانی ،دانش آموزان با بررسی
پاسخهای اعضای گروه پاسخ جدید و واحدی را تنظیم کرده و در کالس ارائه میکنند .معلم
میتواند در تکالیف مختلفی که حین یک جلسه تدریس انجام میشود ،افراد مختلفی را به
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عنوان پاسخ دهنده نهایی سواالت انتخاب کند که با این راهبرد ،نقش رهبری گروه و همچنین
پاسخگویی فردی به صورت چرخشی انجام میپذیرد .در مرحله چهارم ،یک آزمون نهایی پس
از اجرا از دانشآموزان به عمل آمد .جهت تجزیه وتحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی
(میانگین ،انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل کواریانس چند متغیره) استفاده شد.

ابزار سنجش

مقیاس پیشرفت تحصیلی علوم تجربی :برای سنجش پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی
از پرسشنامة محقق ساخته که مشتمل بر  20سؤال به صورت چهار گزینهای ،که فقط یکی از
گزینهها درست بود (درست=  1غلط=  ،)0استفاده شد .برای بررسی روایی پرسشنامه با محتوای
کتاب علوم تجربی از چهار نفر از معلمان علوم تجربی خواسته شد نظر خود را در این زمینه
بیان کنند که بعد از اصالحات مختصر بیان شده توسط آنها ،ابزار مورد نظر مورد بازبینی مجدد
قرار گرفت .همچنین جهت باال بردن دقت اندازهگیری و افزایش اعتبار آزمون ،پرسشنامة محقق
ساخته پیشرفت تحصیلی بر روی  30نفر از افراد نمونه به صورت مقدماتی اجرا شد و آلفای
کرونباخ برابر  ٪78بهدست آمد.
پرسشنامه اضطراب امتحان :در این پژوهش برای بررسی اضطراب امتحان از پرسشنامه
اضطراب امتحان ( TAIابوالقاسمی و همکاران )1375 ،استفاده شد که مشتمل بر  25ماده است
که آزمودنی بر اساس یک مقیاس چهار گزینهای (هرگز=  ،0به ندرت =  ،1گاهی اوقات =  2و
اغلب اوقات =  )3به آن پاسخ میدهد .هر چه فرد نمره باالیی کسب کند ،نشان دهنده اضطراب
بیشتری است .ضریب پایایی این آزمون در تحقیقات گذشته برابر ( 0/94ابوالقاسمی و همکاران،
 )1375بوده و در پژوهش حاضر برای سنجش ضریب پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد و
مقدار آلفای بهدست آمده برابر با  ٪73میباشد.

یافتهها

در این قسمت ابتدا مفروضههای تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار میگیرد و در ادامه نتایج
پژوهش بیان میشود.
همگنی ضرایب رگرسیون :يكي از مفروضههاي اساسي در تحليل كواريانس همگني ضرايب
رگرسيون در گروههاي مختلف است .به اين معنا كه رابطه متغيرهاي كمكي و وابسته بايد در
گروههاي مختلف همگون باشند و متغیر مستقل و کمکی با هم تعامل نداشته باشند .برای بررسی
این مفروضه از اثر متقابل متغیر مستقل (گروه) و متغیر کمکی(پیش آزمون) استفاده شد .اگر این
تعامل از نظر آماری معنادار باشد دادهها از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیون پشتیبانی نمیکند.
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جهت بررسي اين مفروضه  Fمربوط به اثر متقابل متغير مستقل و پيش آزمونها بررسي شد كه
مقدار آن  0/230با معناداري ٪876محاسبه شدكه به لحاظ آماري معنادار نميباشد .به اين معنا
كه ضرايب رگرسيون در گروههاي مختلف تفاوت معناداري ندارند و در واقع همگون هستند.
چون در اینجا تعامل معنادار نیست بنابراین مفروضه فوق تأیید میشود .بنابراین حال که وجود
همگنی شیبهای رگرسیون بررسی شد میتوان آزمون تحلیل کواریانس را اجرا کرد.
همگنی واریانسها :برای بررسی مفروضة برابری واریانسها از آزمون لوین استفاده شد.
همانطور که جدول ( )1نشان میدهد سطح معناداري برای متغیر وابسته پیشرفت تحصیلی برابر
 0/821و برای متغییر وابسته اضطراب امتحان برابر  0/170بود كه باالتر از سطح قابل قبول برای
رد فرض صفر است .واريانس گروهها تفاوت قابل مالحظهاي باهم ندارند و مفروضه همگني
واريانس برقرار است .این امر از آن جهت مهم است که پایایی نتایج بعدی را تأیید میکند
جدول  .1آزمون لوین (همگنی واریانسها)
مقدارF

درجه آزادی 2

درجه آزادی 1

سطح معناداری

پس آزمون پیشرفت تحصیلی

0/052

1

104

0/821

پس آزمون اضطراب امتحان

1/91

1

104

0/170

جدول شماره  .2نمره پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان در پیش آزمون و پس آزمون
متغییر
نمره پیش آزمون
نمره پس آزمون

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

54

5/53

2/16

کنترل

52

5/63

2/15

آزمایش

54

17

1/70

کنترل

52

15/90

1/77

جدول شماره .3نمره اضطراب امتحان دانشآموزان در پیش آزمون و پس آزمون
متغییر
نمره پیش آزمون
نمره پس آزمون

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

54

53/27

6/93

کنترل

52

53/42

6/85

آزمایش

54

41/42

7/89

کنترل

52

52/96

7/08
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جدول شماره  .4خالصه تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر عمل آزمایشی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان
منبع تغییرات

درجه آزادی

مقدارF

سطح معنی داری

پیش آزمون پیشرفت تحصیلی

2

4/54

0/013

پیش آزمون اضطراب امتحان

2

5/10

0/008

روش تدریس

2

42/04

0/001

جداول شماره  2و  3نشان میدهد در مقايسه با گروه كنترل نمره پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان افزایش و نمره اضطراب امتحان کاهش یافته است .اين نتيجه حاكي از آن است كه
پیشرفت ایجاد شده معنادار بوده و حاصل عمل آزمایشی (یادگیری مشارکتی) ميباشد.
جدول شماره  4به بررسی اثر پیش آزمون پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان بر متغیرهای
وابسته یا همان پس آزمون میپردازد .این اثر (سطح معناداری کمتر از  )P>0/05معنادار به
دست آمده است .اهمیت این شاخص به مطلوبیت مدلبندی پژوهش اشاره دارد ،چرا که اگر
پیش آزمون با پس آزمون رابطهای نداشته باشند کاربست مدل تحلیل کواریانس به درستی
انجام نگرفته است و متغیری که فرض شده بر متغیر وابسته اثر دارد ،در واقع اثری نداشته
است .بنابراین معناداری اثر پیش آزمون در اینجا دال بر انتخاب صحیح متغیر کمکی و کارآمدی
مدل تحلیل کواریانس است .پس از تعدیل نمرات پیش آزمون ،کاربندی آزمایشی نیز در این
پژوهش معنادار به دست آمد و مقدار آن برابر  0/001بود .نتیجه این که ،در این پژوهش ،روش
تدریس مشارکتی نسبت به روش تدریس متداول منجر به پیشرفت تحصیلی بیشتر و اضطراب
امتحان کمتر دانشآموزان شده است ،به طوری که میانگین تعدیل شده برای گروهی که با روش
یادگیری مشارکتی آموزش دیده بودند برابر  17و برای گروهی که به روش متداول آموزش دیده
بودند برابر  15/90به دست آمد .جدول( .)2همچنین میانگین تعدیل شدة اضطراب امتحان برای
گروهی که به روش یادگیری مشارکتی آموزش دیده بودند برابر  41/42و برای گروهی که به
روش متداول آموزش دیده بودند برابر  52/96بهدست آمد .جدول(.)3

بحث

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی
و اضطراب امتحان در بین دانشآموزان سال اول دوره راهنمایی تحصیلی بود .نتایج نشان داد که بین
پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی که به روش مشارکتی آموزش دیده بودند نسبت به دانشآموزانی که به
روش متداول در این زمینه آموزش دریافت کردند در سطح  0/05تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری
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که میانگین تعدیل شده برای گروهی که با روش یادگیری مشارکتی آموزش دیده بودند برابر  17و برای
گروهی که به روش متداول آموزش دیده بودند برابر  15/90به دست آمد .این نتیجه بدان معناست که
دانشآموزاني که در درس علوم تجربی به روش مشارکتي آموزش دیده بودند ،نسبت به دانشآموزاني که
به روش متداول آموزش داده شده بودند پيشرفت تحصيلي بيشتري دارند .این نتیجه فرضیة اول پژوهش
ما را مورد تأیید قرار میدهد و با پژوهشهای (کونول و همکاران1988 ،؛ کوهن1991،؛ عبد الحلیم،2000،
به نقل از افندی و ایکسان2006 ،؛ ترستون و همکاران )2010،همسو میباشد و نتایج پژوهشهای آنها
را مورد تأیید قرار میدهد .همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین اضطراب امتحان دانشآموزانی که به
روش مشارکتی آموزش دیده بودند نسبت به دانشآموزانی که به روش متداول آموزش دریافت کرده
بودند در سطح  0/05تفاوت معناداری وجود داشت .بهطوریکه میانگین تعدیل شده اضطراب امتحان
برای گروهی که به روش یادگیری مشارکتی آموزش دیده بودند برابر  41/42و برای گروهی که به روش
متداول آموزش دیده بودند برابر  52/96بهدست آمد .این نتیجه بدان معنی است که دانشآموزانی که به
روش یادگیری مشارکتی آموزش دریافت کرده بودند نسبت به دانشآموزانی که به روش متداول آموزش
دریافت کردند از اضطراب امتحان کمتری برخوردار بودند .در این راستا پژوهشهای (هنشاو1982 ،؛
مویر وتریسی )1999 ،نشان داده است که تحصیل در گروههای مشارکتی باعث کاهش اضطراب امتحان
میشود .همچنین پژوهشهای (ویلسون1998 ،؛ گوک و دین2007 ،؛ اولودیپ و اوکوی )2010 ،نشان
داده است که یادگیری مشارکتی باعث کاهش اضطراب در بین دانشآموزان میشود که نتایج این پژوهش
نتایج تحقیقات آنها را مورد تأیید قرار میدهد .از آنجاییکه یادگیری مفاهیم درس علوم نیاز به محیطی
توأم با تمرین و ممارست دارد ،با توجه به نتابج این پژوهش به نظر میرسد یادگیری مشارکتی میتواند
چنین محیطی را فراهم کند .بهعالوه ،برخی مفاهیم و موضوعات درس علوم به انجام کار در آزمایشگاه
و در محیط خارج از کالس نیاز دارد در چنین شرایطی دانشآموزان میتوانند در گروههای مشارکتی
باعث هم افزایی در یادگیری خود و دیگر اعضای گروه و گروههای دیگر شوند؛ چون در گروههای
مشارکتی ،هر دانشآموز موضوع مورد بحث را از دید خود مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و وقتی
که هر دانشآموز دیدگاه خود را در گروه مطرح میکند در نهایت یادگیری عمیق و معنادار در همه آنها
اتفاق میافتد .به نظر میرسد هر چه دانش آموزان از یادگیری عمیق و معنادار برخوردار باشند و بر
موضوع امتحان تسلط داشته باشند موجب میشود که اضطراب امتحان کمتری را تجربه کنند .همچنین
یادگیری مشارکتی باعث بهوجود آمدن ارتباطات واقعی و رو در رو در بین دانشآموزان با یکدیگر و با
معلم میشود که این موضوع منجر میشود دانشآموزان اطالعاتی به دست آورند که در شرایط آموزش
به روش متداول ،امکان دست یافتن به آنها برای دانشآموزان دشوارتر است .یادگیری مشارکتی باعث
بهوجود آمدن ج ّو خوشایندی در کالس درس میشود که این ویژگی موجب میشود که دانشآموزان با
رغبت بیشتری در فعالیت یادگیری مشارکت کنند و نیز باعث میشود یادگیری معنادار در دانشآموزان
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بوجود آید که این موضوع منجر به اضطراب امتحان کمتر در دانشآموزان میشود .روش های تدریس
بهعنوان یک محرک بیرونی بر اضطراب امتحان دانشآموزان اثرگذار است و از آنجا که یادگیری مشارکتی
بهعنوان یک روش تدریس فعال مطرح است ،همچنان که نتایج این پژوهش نشان داد میتواند اضطراب
امتحان را در بین دانشآموزان کاهش داده و اعتماد به نفس آنان را تقويت نمايد .با توجه به اینکه یکی
از عواملی که با اضطراب امتحان عجین است فقدان اعتماد به نفس میباشد (مانی و مانی )1975 ،چنين
به نظر میرسد كه یادگیری مشارکتی بتواند در این زمینه نقش موثري را ايفا نمايد.
این پژوهش همانند سایر پژوهشهای شبه تجربي دارای محدودیت هایی بود که از آن جمله
میتوان به عدم آشنایی معلمان و شاگردان با روش یادگیری مشارکتی ،عدم وجود زمینه و بستر
مناسب جهت اجرای این روش در نظام آموزشی کشور ،قابل تعمیم نبودن نتایج این پژوهش به سایر
دورههای تحصیلی و دانشآموزان دختر اشاره کرد .همانطور که اثربخشی این روش در این پژوهش
و سایر پژوهشهای صورت گرفته در دروس مختلف از قبیل فيزيک (کرامتي1387 ،؛ تانل و ارول،52
 ،)2007شيمي (کازمبه2010 ،53؛ اولوديپ و اوکوي ،)2010 ، 54انگليسي (گوملکس2007 ،55؛ جاکوب
و مککافرتي ) 2006 ،56و درس رياضي (کرامتي1386 ،؛ تريم2009 ،57؛ تريم و آکدنيز )2008 ،58تأیید
شده است ،پیشنهاد میشود سیاستگذاران امر آموزش و پرورش کشور توجه بیش از پیش به این روش
داشته باشند و از آن به عنوان یک روش تدریس فعال استفادة بهینه به عمل آورند .همانطور که پژوهش
نشان داد این روش میتواند اضطراب امتحان را در دانشآموزان کاهش دهد .به دلیل آنکه نظام آموزشی
کشور با افت تحصیلی دانشآموزان در دورههای تحصیلی روبهرو است و این مسئله بهعنوان یک مشکل
جدی تلقی می شود ،و با توجه به اینکه عامل  20تا  30درصد افت تحصیلی دانشآموزان کشور متأثر
از اضطراب امتحان است (ابوالقاسمی و همکاران .)1375 ،استفاده از روش یادگیری مشارکتی میتواند
در این زمینه راهگشا باشد .به محققان نیز پیشنهاد میشود اثربخشی این روش را در سایر دروس و
مقاطع تحصیلی و همچنین تأثیر این روش را در کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان سایر دورههای
تحصیلی بررسی کنند.
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