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تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و 
اضطراب امتحان

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی درس 
تحصیلی  راهنمایی  دورة  اول  سال  پسر  دانش آموزان  در  امتحان  اضطراب  و  تجربی  علوم 
مدارس سما در شهر تهران بود. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند 
مرحله ای، نمونه ای متشکل از چهار کالس )دو کالس گروه آزمایشی، دو کالس گروه گواه( 
متداول  تدریس  روش  و  آزمایشی  گروه های  برای  مشارکتی  یادگیری  روش  شد.  انتخاب 
برای گروه های کنترل به  کار گرفته شد. معلومات قبلی دانش آموزان در زمینه علوم تجربی 
با استفاده از مقیاس محقق ساخته پیشرفت تحصیلی علوم تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت. 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پس از اجرای روش های تدریس نیز با همین مقیاس تعیین 
امتحان  اضطراب  پرسش نامه  از  استفاده  با  نیز  دانش آموزان  امتحان  اضطراب  میزان  و  شد 
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داده های جمع آوری شده  اندازه گیری شد.  همکاران، 1375: 61-74(  و  )ابوالقاسمی   TAI

با استفاده از روش تحلیل کواریانس چند متغیره  MANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تأثیر قابل توجه یادگیری مشارکتی بر پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان 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. 

کلیدواژه ها: یادگیری مشارکتی، پیشرفت تحصیلی، علوم تجربی، اضطراب امتحان.

مقدمه
پیشرفت تحصیلی همواره مورد توجه و عنايت خاص نظام های آموزشی قرار داشته است و 
میزان پیشرفت تحصیلی يکی از مالک های ارزيابی کارايی نظام های آموزشی محسوب می شود. 
بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان يکی از موضوعات اساسی تحقیق است. 
عوامل بسیاری از جمله شیوه های تدريس، سن ، جنسیت، معلمان و عوامل اجتماعی، اقتصادی و 
غیره در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است. از اين میان يکی از عواملی که تأثیر بسزايی 
بر پیشرفت تحصیلی دارد، اضطراب امتحان است. اضطراب امتحان يکی از انواع اضطراب های 
موقعیتی است که رابطة تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی میلیون ها دانش آموز و دانشجو 
در مراکز آموزشی دارد )هیل1، 1984(. با توجه به مشکالتی که اضطراب امتحان به  بار می آورد 
و تأثیری که می تواند بر عملکرد افراد داشته باشد، بررسی عوامل مؤثر بر کاهش آن مفید به نظر 
به عنوان  از جمله دروسی که پیشرفت تحصیلی در آن حائز اهمیت است و  می رسد. به عالوه 
يک موضوع محوری و پايه ای 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 مهم ترين چالش هايی که معلمان علوم تجربی در زمینة روش تدريس با آن 
روبرو هستند اين است که به شیوه ای تدريس کنند که دانش آموزان را به يادگیری مفاهیم علوم 
با  کنند.  پیدا  علمی  مثبت  نگرش  و  آشنا شوند  مهارت ها  فرايند  با  آن ها  تا  قادر سازد.  تجربی 
توجه به اين موضوع، در سال های اخیر در سطح جهانی شیوه های آموزش علوم تجربی مورد 
بازبینی و تغییر قرار گرفته است و به تبع آن در کتاب ها و شیوه های آموزش علوم تجربی در 
کشور ما نیز تغییراتی حاصل گرديده است، ماحصل اين تغییرات بايد آن باشد که يادگیری تا 
به  عنايت  با  گردد.  متمايل  فعال  آموزش  به سمت  و  انفعالی خارج شده  از حالت  امکان  حد 
اين که يادگیری مشارکتی به عنوان يکی از روش های يادگیری فعال مطرح است استفاده از روش 
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يادگیري مشارکتي می تواند به عنوان يک روش تدريس مناسب در آموزش علوم تجربی مورد 
يادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم  اثرگذاری  توجه قرار گیرد. بررسی میزان 
يادگیری است  از حوزه های ويژه تحقیق در زمینه تدريس و  امتحان يکی  تجربی و اضطراب 
که کمتر مورد توجه پژوهشگران )در خارج و به ويژه داخل کشور( قرار گرفته است. اين مقاله 
درصدد است میزان تأثیر روش يادگیری مشارکتی را در پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و 

اضطراب امتحان دانش آموزان مورد بررسی قرار دهد.

یادگیری مشارکتی
يادگیری مشارکتی يک روش آموزشی است که در سه دهة اخیر توجه بسیاری را به خود 
جلب کرده است؛ زيرا بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که دانش آموزان به لحاظ تحصیلی و 
به صورت  که  زمانی  و  می آورند  بدست  يکديگر  با  تعامل  برای  فرصت هايی  وقتی  اجتماعی، 
جانسون2  و  )جانسون  می کنند  بیشتری کسب  موفقیت های  می کنند،  کار  اهداف  روی  مشترک 
،2002؛ لو و همکاران3، 1996؛ اسالوين4، 1996(؛ از طريق تعامل، دانش آموزان ياد می گیرند که 
با يکديگر موضوعات را مورد بررسی قرار دهند، در ايده ها و انديشه های يکديگر سهیم شوند، 
تفاوت های خود را بهتر بشناسند و فهم جديدی را بنا نهند )مرسر5، 1999؛ وب و مسترجورج6، 
2003(. به عالوه آنها ياد می گیرند تا از زبان برای توضیح دادن تجربیات و واقعیت های جديدی 
که به آنها کمک می کند تا با روش های جديد تفکر و احساس آشنا شوند، استفاده کنند )بارنز7، 
1969؛ مرسر، 1996(. همچنین وقتی دانش آموزان به صورت مشارکتی با يکديگر کار می کنند، 
با  مباحثه  باالی  در سطوح  و  می دهند  نشان  در بحث های گروهی  از خود  را  بیشتری  فعالیت 
يکديگر به بحث می پردازند و وقتی ديگران صحبت می کنند به خوبی گوش می دهند و به طور 
عقالنی مشارکت ارزشمندتری را بوجود می آورند )گیلیس8، 2006؛ وب و فاريوار9، 1999(. با 
کار مشارکتی دانش آموزان اتفاق نظر خود را از اهداف گروه افزايش می دهند و نیاز به کمک 
و حمايت از يادگیری يکديگر را درک می کنند و اين موضوع آنها را بر می انگیزد تا بازخورد ها 
و اطالعات مطلوب را برای يکديگر فراهم آورند )گیلیس، 2003؛ گیلیس و اشمن10، 1998( 
و تالش می نمايند تا از طريق آن يادگیری خود و ديگران را به حداکثر برسانند )آنويو بازی11، 
2001؛ به نقل از کرامتی، 1388(. يادگیری مشارکتی مجموعه ای از روش های آموزشی است که 
دانش آموزان را برای کار در گروه های کوچک با توانايی های مختلف آماده می کند، به آنها کمک 
می کند تا يادگیری يکديگر را تسهیل نمايند )اسالوين، 1987(، به اهمیت کارکردن با يکديگر 
پی ببرند و از اين طريق يادگیری خود و ديگران را افزايش دهند )جانسون و جانسون، 1989(. 

اين که يادگیری مشارکتی مؤثر واقع شود، طراحی مناسب نحوة مشارکت  به هر حال برای 
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ضروری است )کوهن12، 1994؛لو و همکاران، 2001 و اسالوين، 1983( برای يادگیری انفرادی 
هر يک از اعضای گروه، مشارکت فعال هر يک از دانش آموزان گروه حیاتی است )کوهن، 1994؛ 
اودونل و دنسرو13، 1992(. عملکرد گروه بايد بیش از عملکرد انفرادی باشد، کار گروهی موفق 
ممکن است دستاورد های يادگیری )هانز و برگر14، 2007( را از طريق خودکارآمدی15 جمعی 
)بندورا16، 1997( افزايش دهد. يافته های تجربی نشان می دهند که يادگیری مشارکتی می تواند 
در  ون  و  من  وين  جانسن،  )کرول،  موضوعات  بسط   ،)2001 همکاران،  و  )لو  دانش  کسب 
لیندن17، 2004(، توجه و آگاهی )المبیوت و همکاران18، 1988؛ ساالمون و گلوبرسون19، 1989( 
را افزايش دهد. يادگیری مشارکتی، احترام متقابل و يادگیری در میان دانش آموزان با توانايی ها و 
استعدادهای مختلف، زبان ها و زمینه نژادی و قومی مختلف را تشويق می کند )ساپون شوين20، 
2004(. همچنین يادگیری مشارکتی در افزايش دستاورد های دانش آموزان مؤثر است )اسالوين، 
با ديگران  ارتباط  از قبیل پرورش مشارکت و  1995(.يادگیری مشارکتی برون دادهای رفتاری 
)موير و تريسی21، 1999؛ رو و هیل22، 1990(، تیم سازی و مهارت های کار تیمی )نواک، میلر 
 ، لی  1987؛  )زلکوفسکی25،  تقلب  حذف  و   ،)1999 وارن24،  و  روسو  1996؛  برن23،  واش  و 
هادگز و يانگ26، 1995( را افزايش می دهد. در حوزة عاطفی نیز، مشارکت يک محیط يادگیری 
خوشايند را ايجاد می کند )زلکوفسکی، 1987(، و با سطوح باالی رضايت دانش آموزان همبسته 
2000؛  اندرس29،  و  گراد  1998؛  همکاران28،  و  فاچس  گامسون27،1991؛  و  )چیکرينگ  است 
هنشاو31،  1987؛  )زلکوفسکی،  پايین تر  امتحان  اضطراب  و  اسالوين،1980(،  1995؛  سرنو30، 
1982؛ هلمريکس32، 1993؛ لی و همکاران، 1995؛ موير و تريسی، 1999؛ روسو و وارن،1999( 
را نیز در پی دارد. همچنین پذيرش اجتماعي افراد را بهبود بخشیده و در حین اجرا احساس عدم 

قابلیت را کاهش داده و به فرد اعتماد به نفس مي دهد )اسالوين، 1990(.
يادگیری مشارکتی در بسیاری دروس امروزه به کار برده می شود و اثر بخشی خود را نشان 
داده است. يادگیری مشارکتی دارای ظرفیتی است که می تواند در کالس های درس علوم تجربی 
نیز به کار برده شود زيرا دانش آموزان درس علوم تجربی همیشه در طول يادگیری در آزمايشگاه 
به صورت گروهی کار می کنند بنابراين آنچه که آنها نیاز دارند مهارت کار کردن در گروه است 
ضمن اين که آزمايشگاه علوم تجربی اوالً دارای فضايی وسیع با امکانات آزمايشگاهی به منظور 
کار گروهی است و ثانیًا کالس های علوم تجربی به طور معمول در دو دورة زمانی 40 دقیقه ای 
به  )نور عزيزه، 1996؛  فراهم می کند  يادگیری مشارکتی  برای  را  تنظیم می شود که زمان کافی 
تا به منظور افزايش  نیاز دارند  معلمان علوم تجربی  افندی و ايکسان33، 2007(. اصوالً  نقل از 
مهارت های علمی و افزايش پیشرفت دانش آموزان در درس علوم تجربی از يادگیری مشارکتی 
بهره گیرند )سیتی راهاياه ،1998؛ به نقل از افندی و ايکسان، 2007(. در زمینه استفاده از يادگیری 
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مشارکتی در کالس های درس علوم تجربی مطالعاتی انجام گرفته است که مطالعات کونول و 
همکاران34 )1988( از آن جمله اند. آنها در مطالعه خود به اين نتیجه رسیدند که دانش آموزانی که 
به روش مشارکتی آموزش ديده بودند، موفقیت بیشتری در درس علوم کسب کردند. همچنین 
علوم  درس  در  موفقیت  و  مشارکتی  يادگیری  از  استفاده  بین  که  داد  نشان   )1991( کوهن35 
معناداری بااليی وجود دارد. به عالوه عبدالحلیم )2000، به نقل از افندی و ايکسان، 2007( در 
مطالعه خود دريافت که دانش آموزانی که به روش مشارکتی آموزش می بینند نگرش مثبتی نسبت 
به علوم پیدا می کنند. ترستون و همکاران36 )2010( نیز در تحقیق خود دريافتند که دانش آموزان 
موفقیت  علوم  فهم  در  ديده اند  آموزش  را  علوم  درس  مشارکتی  روش  به  که  ابتدايی  مدارس 

بیشتری را کسب می کنند.
اگرچه تحقیقات زيادی در مورد تأثیر استراتژی های تدريس بر اضطراب در کالس های درس 
برای کاهش اضطراب در کالس های درس  را  استراتژی ها  اما محققان برخی  انجام نشده است 
پیشنهاد می کنند که از آن میان می توان به تشويق دانش آموزان به کار کردن در گروه های کوچک 
مشارکتی اشاره کرد )بورتون37، 1984؛ بلوم اندرسون38، 1992؛ میلی و هاست39، 1992(. سیبر40 
)1980( اضطراب امتحان را حالت خاصی از اضطراب عمومی می داند که شامل پاسخ های پديدار 
شناختی، فیزيولوژيکی و رفتاری مرتبط با ترس از شکست می باشد و فرد آن را در موقعیت های 
ارزيابی، تجربه می کند. اشپیلبرگر و ساراسون41 )1989( اضطراب امتحان را به عنوان ويژگی موقعیت 
خاص تعريف می کنند که به حالت های اضطراب و موقعیت های نگرانی اشاره داردکه در طول 
امتحان تجربه می شود. سطح اضطراب می تواند در پاسخ به محرکات درونی و بیرونی در طول زمان 
امتحان در نوسان باشد. عوامل متعددی از جمله سن، جنس، توقعات والدين، محتويات مطالب، 
روش تدريس معلمان و محیط مدرسه می تواند با اضطراب امتحان در ارتباط باشد. ارزيابی منفی 
فرد از خودش می تواند هسته مرکزی اضطراب امتحان باشد )پرينس و هانوالد42، 1997(. به عالوه 
اضطراب امتحان ارتباط نزديکی با فقدان اعتماد به نفس، ناتوانی در حل مسأله و يکی از متغییرهای 

شناختی مطرح به نام احساس خود کارآمدی43 دارد )مانی و مانی44، 1975(.
در زمینه تأثیر يادگیری مشارکتی بر اضطراب امتحان شايد به جرأت بتوان گفت که تحقیقی، 
چه در داخل و چه در خارج از کشور تاکنون انجام نگرفته است و مطالعه حاضر تقريبًا اولین 
گامی است که در اين زمینه برداشته می شود و موضوع اضطراب امتحان را در رابطه با يادگیری 
مشارکتی مورد بررسی قرار می دهد. از اين رو با توجه به اهمیتی که اضطراب امتحان می تواند 
تدريس  روش  با  رابطه  در  که  است  ضروری  باشد  داشته  دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  در 
مورد توجه خاص قرار گیرد. در جستجوی کامل از پايگاه های اطالعاتی در زمینه تأثیر يادگیری 
مشارکتی بر اضطراب امتحان با استفاده از کلید واژه های مختلف تحقیقی يافت نشد. اما در زمینه 
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چندی  مطالعات  اضطراب،  بر  مشارکتی  يادگیری  تأثیر  و  امتحان  اضطراب  بر  مشارکت  تأثیر 
صورت گرفته است که از آن جمله می توان به مطالعات هنشاو )1982( اشاره کرد. هنشاو در 
امتحان  اضطراب  از  می کنند  کار  مشارکتی  به صورت  دانش آموزان  وقتی  دريافت  تحقیق خود 
تريسی  و  موير  برخوردارند.  می گیرند  ياد  را  موضوعی  تنهايی  به  زمانی که  به  نسبت  کمتری 
)1999( نیز در تحقیق خود به اين نتیجه رسیدند که هنگامی که دانش آموزان به صورت مشارکتی 
مورد ارزيابی قرار می گیرند اضطراب امتحان در آنها به طور چشم گیری کاهش می يابد. ويلسون45 
)1998( در تحقیق خود دريافت دانش آموزانی که در گروه های يادگیری مشارکتی کار می کنند 
از اضطراب کمتری برخوردارند. به عالوه اولوديپ و اوکوی46 )2010( در تحقیق خود در زمینه 
تأثیر روش يادگیری مشارکتی بر کاهش اضطراب در درس شیمی به اين نتیجه رسیدند که سطح 
چشم گیری  به طور  بودند  داده  امتحان  مشارکتی  صورت  به  که  دانش آموزانی  شیمی  اضطراب 
ديده  آموزش  به صورت سخنرانی  که  دانش آموزانی  اضطراب شیمی  در حالی که  يافته  کاهش 
بودند افزايش يافته است. گوک و درين47 )2007( نیز در تحقیق خود در زمینه اضطراب نوشتن48 
به اين نتیجه رسیدند که دانش آموزان گروه مشارکتی به طور معنا داری اضطراب نوشتن کمتری 

نسبت به دانش آموزان گروه معلم محور تجربه کردند.
مطالعات نشان داده است که اضطراب دانش آموزان، به دلیل صرف نظر کردن از مشارکت 
به گفته گرگرسن49 )1999(  يادگیری است )اولوديپ و اوکوی، 2010(.  فرايند تدريس و  در 
مسئله اضطراب بیشتر ناشی از روش تدريس معلم – محور50 در کالس درس است، لذا به عنوان 
راهبردی برای کاهش اضطراب دانش آموزان، می توان از روش های تدريس دانش آموز –محور51 
استفاده کرد که يادگیری مشارکتی يکی از اين روش  ها محسوب می شود. همچنین با توجه به 
اين که در آمادگي برای يادگیري درس علوم به عنوان يک درس محوري در آموزش و پرورش، 
از قبیل کنجکاوی، ارزش گذاري به شواهد و داليل،آمادگي  نگرش ها و ويژگي هاي شخصیتي 
براي پذيرش، عدم قطعیت، بازنگري نقادانه و پشتکار، خالقیت و ابتکار، حساسیت به عوامل 
محیطي زنده و غیر زنده و همکاري با ديگران )هارلن، 1375( مطرح مي گردد. يادگیری مشارکتی 
می تواند به عنوان رهیافتی ارزشمند در اين زمینه مورد توجه قرار گیرد. در بین صاحب نظران 
يکديگر  با  گروه  افراد  رقابت  ضرورت  عدم  يا  ضرورت  مورد  در  مشارکتی  يادگیری  الگوی 
اختالف نظر وجود دارد. اسالوين به طور کلی مدافع رقابت و جانسون طرفدار همکاری است. 
به  حاضر  تحقیق  مسائل  اين  به  توجه  با  است.  استوار  جانسون  ديدگاه  براساس  پژوهش  اين 

بررسی فرضیه های زير می پردازد:
1. دانش آموزاني که به روش يادگیري مشارکتي در درس علوم آموزش داده مي شوند نسبت 

به دانش آموزاني که به روش متداول آموزش داده مي شوند، پیشرفت تحصیلي بیشتري دارند.
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2. دانش آموزاني که به روش يادگیري مشارکتي آموزش داده مي شوند نسبت به دانش آموزاني 
که روش متداول آموزش داده مي شوند، از اضطراب امتحان کمتری برخودار هستند.

روش
جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش: جامعه آماری اين پژوهش شامل 342 نفر از 
دانش آموزان پسر پايه اول راهنمايی مدارس سما در شهر تهران در نیم سال دوم سال تحصیلی 
1389-1388 بودند. از آنجايی که تدوين چارچوب برای نمونه گیری از همة واحد های شمارش 
از  نمونه گیری تصادفی ساده ممکن نشد و  انجام  نبود،  امکان پذير  تمام جامعه عملی و  برای 
روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. طی اين روش نمونه گیری، چهار کالس 
به گروه  بین دو کالس  اين  از  انتخاب شد که  از جامعه مورد نظر  از 106 دانش آموز  متشکل 
آزمايشی )54 نفر( و دو کالس به گروه گواه )52 نفر( اختصاص يافت. به منظور همگن تر کردن 
گروه ها با استفاده از روش همتاسازی چند نفر از دانش آموزان بر اساس نمره درس علوم سال 
گذشته در گروه ها جابه جا شدند و از اين طريق شرايط اولیه نسبتًا همگنی در دو کالس فراهم 
گرديد. روش پژوهش از نوع شبه آزمايشی می باشد. فرايند اجرای پژوهش از چهار مرحله مجزا 
و مرتبط به هم تشکیل يافته است. در مرحله اول پیش از اجرا، معلمان گروه آزمايشی بر اساس 
برنامه تنظیم شده توسط محققان در قالب سه جلسه آموزش های الزم را در زمینه مفاهیم و اصول 
يادگیری مشارکتی، فلسفه يادگیری مشارکتی، هدف و اهمیت يادگیری مشارکتی، ويژگی های 
يادگیری مشارکتی و کاربرد يادگیری مشارکتی در درس علوم آموزش داده شدند. ضمن آن که 
منابعی در رابطه با موضوع يادگیری مشارکتی در اختیار معلمان قرار داده شد. در ضمن دوره نیز 
محققان به طور مستمر با معلمان در ارتباط بودند و راهنمايی ها و مشورت های الزم را در اختیار 
معلمان قرار می دادند. در مرحله دوم، دانش آموزان در قالب گروه هاي ناهمگون طبق نمره پیش 
آزمون و معدل علوم سال گذشته در گروه آزمايشی گروه بندی شدند. در مرحله سوم آموزش 
در گروه های آزمايشی با استفاده از روش يادگیری مشارکتی و در گروه های گواه با استفاده از 
روش متداول آغاز شد. در گروه آزمايش  دانش آموزان در گروه های چهار نفره فعالیت می کردند 
که وظايف يادگیری ارائه شده توسط معلم را در چند مرحله انجام می دادند. در مرحله اول هر 
يک از دانش آموزان به صورت فردی پاسخ سوال يا مسئله ارائه شده را تنظیم می کند. در مرحله 
بعد دانش آموزان پاسخ خود را در اختیار گروه قرار می دهند و هر يک از اعضای گروه موظف 
است که با دقت به پاسخ های ارائه شده گوش فرا دهد. در مرحله پايانی، دانش آموزان با بررسی 
پاسخ های اعضای گروه پاسخ جديد و واحدی را تنظیم کرده و در کالس ارائه می کنند. معلم 
به  را  افراد مختلفی  انجام می شود،  تدريس  تکالیف  مختلفی که حین يک جلسه  در  می تواند 
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عنوان پاسخ دهنده نهايی سواالت انتخاب کند که با اين راهبرد، نقش رهبری گروه و همچنین 
پاسخگويی فردی به صورت چرخشی انجام می پذيرد.  در مرحله چهارم، يک آزمون نهايی پس 
آمار توصیفی  از روش های  داده ها  آمد. جهت تجزيه وتحلیل  به عمل  از دانش آموزان  اجرا  از 

)میانگین، انحراف معیار( و استنباطی )تحلیل کواريانس چند متغیره ( استفاده شد. 

ابزار سنجش
مقیاس پیشرفت تحصیلی علوم تجربی: برای سنجش پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی 
از پرسش نامة محقق ساخته که مشتمل بر 20 سؤال به صورت چهار گزينه ای، که فقط يکی از 
گزينه ها درست بود )درست= 1 غلط= 0(، استفاده شد. برای بررسی روايی پرسش نامه با محتوای 
کتاب علوم تجربی از چهار نفر از معلمان علوم تجربی خواسته شد نظر خود را در اين 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 اندازه گیری و افزايش اعتبار آزمون، پرسش نامة محقق 
ساخته پیشرفت تحصیلی بر روی 30 نفر از افراد نمونه به صورت مقدماتی اجرا شد و آلفای 

کرونباخ برابر 78٪ به دست آمد.
پرسش نامه اضطراب امتحان: در اين پژوهش برای بررسی اضطراب امتحان از پرسش نامه 
اضطراب امتحان TAI )ابوالقاسمی و همکاران، 1375( استفاده شد که مشتمل بر 25 ماده است 
که آزمودنی بر اساس يک مقیاس چهار گزينه ای )هرگز= 0، به ندرت = 1، گاهی اوقات = 2 و 
اغلب اوقات = 3( به آن پاسخ می دهد. هر چه فرد نمره بااليی کسب کند، نشان دهنده اضطراب 
بیشتری است. ضريب پايايی اين آزمون در تحقیقات گذشته برابر 0/94 )ابوالقاسمی و همکاران، 
1375( بوده و در پژوهش حاضر برای سنجش ضريب پايايی از آلفای کرونباخ استفاده شد و 

مقدار آلفای به دست آمده برابر با 73٪ می باشد.

یافته ها
در اين قسمت ابتدا مفروضه های تحلیل کواريانس مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه نتايج 

پژوهش بیان می شود.
همگنی ضرایب رگرسیون: يکي از مفروضه هاي اساسي در تحلیل کواريانس همگني ضرايب 
رگرسیون در گروه هاي مختلف است. به اين معنا که رابطه متغیرهاي کمکي و وابسته بايد در 
گروه هاي مختلف همگون باشند و متغیر مستقل و کمکی با هم تعامل نداشته باشند. برای بررسی 
اين مفروضه از اثر متقابل متغیر مستقل )گروه( و متغیر کمکی)پیش آزمون( استفاده شد. اگر اين 
تعامل از نظر آماری معنادار باشد داده ها از فرضیه همگنی شیب های رگرسیون پشتیبانی نمی کند. 
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جهت بررسي اين مفروضه F مربوط به اثر متقابل متغیر مستقل و پیش آزمون ها بررسي شد که 
مقدار آن 0/230 با معناداري876٪ محاسبه شدکه به لحاظ آماري معنادار نمي باشد. به اين معنا 
که ضرايب رگرسیون در گروه هاي مختلف تفاوت معناداري ندارند و در واقع همگون هستند. 
چون در اينجا تعامل معنادار نیست بنابراين مفروضه فوق تأيید می شود.  بنابراين حال که وجود 

همگنی شیب های رگرسیون بررسی شد می توان آزمون تحلیل کواريانس را اجرا کرد. 
همگنی واریانس ها: برای بررسی مفروضة برابری واريانس ها از آزمون لوين استفاده شد. 
همان طور که جدول )1( نشان می دهد سطح معناداري برای متغیر وابسته پیشرفت تحصیلی برابر 
0/821 و برای متغییر وابسته اضطراب امتحان برابر 0/170 بود که باالتر از سطح قابل قبول برای 
رد فرض صفر است. واريانس گروه ها تفاوت قابل مالحظه اي باهم ندارند و مفروضه همگني 

واريانس برقرار است. اين امر از آن جهت مهم است که پايايی نتايج بعدی را تأيید می کند 

جدول 1. آزمون لوین )همگنی واریانس ها(

Fسطح معناداریدرجه آزادی 1درجه آزادی 2مقدار

0/05211040/821پس آزمون پیشرفت تحصیلی

1/9111040/170پس آزمون اضطراب امتحان

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

انحراف معیارمیانگینتعدادگروهمتغییر

نمره پیش آزمون
545/532/16آزمايش
525/632/15کنترل

نمره پس آزمون
54171/70آزمايش
5215/901/77کنترل

جدول شماره3. نمره اضطراب امتحان دانش آموزان در پیش آزمون و پس آزمون

انحراف معیارمیانگینتعدادگروهمتغییر

نمره پیش آزمون
5453/276/93آزمايش

5253/426/85کنترل

نمره پس آزمون
5441/427/89آزمايش

5252/967/08کنترل
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جدول شماره 4. خالصه تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر عمل آزمایشی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان

سطح معنی داریمقدارFدرجه آزادیمنبع تغییرات

24/540/013پیش آزمون پیشرفت تحصیلی

25/100/008پیش آزمون اضطراب امتحان

242/040/001روش تدريس

تحصیلی  پیشرفت  نمره  کنترل  گروه  با  مقايسه  در  می دهد  نشان   3 و   2 شماره  جداول 
دانش آموزان افزايش و نمره اضطراب امتحان کاهش يافته است. اين نتیجه حاکي از آن است که 

پیشرفت ايجاد شده معنادار بوده و حاصل عمل آزمايشی )يادگیری مشارکتی( مي باشد.
جدول شماره 4 به بررسی اثر پیش آزمون پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان بر متغیرهای 
به  معنادار   )P>0/05 از کمتر  معنا داری  )سطح  اثر  اين  می پردازد.  آزمون  پس  همان  يا  وابسته 
دست آمده است. اهمیت اين شاخص به مطلوبیت مدل بندی پژوهش اشاره دارد، چرا که اگر 
درستی  به  کواريانس  تحلیل  مدل  کاربست  باشند  نداشته  رابطه ای  آزمون  پس  با  آزمون  پیش 
نداشته  اثری  واقع  در  دارد،  اثر  وابسته  متغیر  بر  شده  فرض  که  متغیری  و  است  نگرفته  انجام 
است. بنابراين معناداری اثر پیش آزمون در اينجا دال بر انتخاب صحیح متغیر کمکی و کارآمدی 
مدل تحلیل کواريانس است. پس از تعديل نمرات پیش آزمون، کاربندی آزمايشی نیز در اين 
پژوهش معنادار به دست آمد و مقدار آن برابر 0/001 بود. نتیجه اين که، در اين پژوهش، روش 
تدريس مشارکتی نسبت به روش تدريس متداول منجر به پیشرفت تحصیلی بیشتر و اضطراب 
امتحان کمتر دانش آموزان شده است، به طوری که میانگین تعديل شده برای گروهی که با روش 
يادگیری مشارکتی آموزش ديده بودند برابر 17 و برای گروهی که به روش متداول آموزش ديده 
بودند برابر 15/90 به دست آمد. جدول)2(. همچنین میانگین تعديل شدة اضطراب امتحان برای 
گروهی که به روش يادگیری مشارکتی آموزش ديده بودند برابر 41/42 و برای گروهی که به 

روش متداول آموزش ديده بودند برابر 52/96 به دست آمد. جدول)3(.

بحث 
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر يادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی 
و اضطراب امتحان در بین دانش آموزان سال اول دوره راهنمايی تحصیلی بود. نتايج نشان داد که بین 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که به روش مشارکتی آموزش ديده بودند نسبت به دانش آموزانی که به 
روش متداول در اين زمینه آموزش دريافت کردند در سطح 0/05 تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری 



93 تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان

که میانگین تعديل شده برای گروهی که با روش يادگیری مشارکتی آموزش ديده بودند برابر 17 و برای 
گروهی که به روش متداول آموزش ديده بودند برابر 15/90 به دست آمد. اين نتیجه بدان معناست که 
دانش آموزاني که در درس علوم تجربی به روش مشارکتي آموزش ديده بودند، نسبت به دانش آموزاني که 
به روش متداول آموزش داده شده بودند پیشرفت تحصیلي بیشتري دارند. اين نتیجه فرضیة اول پژوهش 
ما را مورد تأيید قرار می دهد و با پژوهش های )کونول و همکاران، 1988؛ کوهن،1991؛ عبد الحلیم،2000، 
به نقل از افندی و ايکسان، 2006؛ ترستون و همکاران،2010( همسو می باشد و نتايج پژوهش های آنها 
را مورد تأيید قرار می دهد. همچنین نتايج پژوهش نشان داد که بین اضطراب امتحان دانش آموزانی که به 
روش مشارکتی آموزش ديده بودند نسبت به دانش آموزانی که به روش متداول آموزش دريافت کرده 
بودند در سطح 0/05 تفاوت معناداری وجود داشت. به طوری که میانگین تعديل شده اضطراب امتحان 
برای گروهی که به روش يادگیری مشارکتی آموزش ديده بودند برابر 41/42 و برای گروهی که به روش 
متداول آموزش ديده بودند برابر 52/96 به دست آمد. اين نتیجه بدان معنی است که دانش آموزانی که به 
روش يادگیری مشارکتی آموزش دريافت کرده بودند نسبت به دانش آموزانی که به روش متداول آموزش 
دريافت کردند از اضطراب امتحان کمتری برخوردار بودند. در اين راستا پژوهش های )هنشاو، 1982؛ 
موير وتريسی، 1999( نشان داده است که تحصیل در گروه های مشارکتی باعث کاهش اضطراب امتحان 
می شود. همچنین پژوهش های )ويلسون، 1998؛ گوک و دين، 2007؛ اولوديپ و اوکوی، 2010( نشان 
داده است که يادگیری مشارکتی باعث کاهش اضطراب در بین دانش آموزان می شود که نتايج اين پژوهش 
نتايج تحقیقات آنها را مورد تأيید قرار می دهد. از آنجايی که يادگیری مفاهیم درس علوم نیاز به محیطی 
توأم با تمرين و ممارست دارد، با توجه به نتابج اين پژوهش به نظر می رسد يادگیری مشارکتی می تواند 
چنین محیطی را فراهم کند. به عالوه، برخی مفاهیم و موضوعات درس علوم به انجام کار در آزمايشگاه 
و در محیط خارج از کالس نیاز دارد در چنین شرايطی دانش آموزان می توانند در گروه های مشارکتی 
باعث هم افزايی در يادگیری خود و ديگر اعضای گروه و گروه های ديگر شوند؛ چون در گروه های 
مشارکتی، هر دانش آموز موضوع مورد بحث را از ديد خود مورد تجزيه و تحلیل قرار می دهد و وقتی 
که هر دانش آموز ديدگاه خود را در گروه مطرح می کند در نهايت يادگیری عمیق و معنادار در همه آنها 
اتفاق می افتد. به نظر می رسد هر چه دانش آموزان از يادگیری عمیق و معنادار برخوردار باشند و بر 
موضوع امتحان تسلط داشته باشند موجب می شود که اضطراب امتحان کمتری را تجربه کنند. همچنین 
يادگیری مشارکتی باعث به وجود آمدن ارتباطات واقعی و رو در رو در بین دانش آموزان با يکديگر و با 
معلم می شود که اين موضوع منجر می شود دانش آموزان اطالعاتی به دست آورند که در شرايط آموزش 
به روش متداول، امکان دست يافتن به آنها برای دانش آموزان دشوارتر است. يادگیری مشارکتی باعث 
به وجود آمدن جّو خوشايندی در کالس درس می شود که اين ويژگی موجب می شود که دانش آموزان با 
رغبت بیشتری در فعالیت يادگیری مشارکت کنند و نیز باعث می شود يادگیری معنادار در دانش آموزان 
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بوجود آيد که اين موضوع منجر به اضطراب امتحان کمتر در دانش آموزان می شود. روش های تدريس 
به عنوان يک محرک بیرونی بر اضطراب امتحان دانش آموزان اثرگذار است و از آنجا که يادگیری مشارکتی 
به عنوان يک روش تدريس فعال مطرح است، همچنان که نتايج اين پژوهش نشان داد می تواند اضطراب 
امتحان را در بین دانش آموزان کاهش داده و اعتماد به نفس آنان را تقويت نمايد. با توجه به اين که يکی 
از عواملی که با اضطراب امتحان عجین است فقدان اعتماد به نفس می باشد )مانی و مانی، 1975( چنین 

به نظر می رسد که يادگیری مشارکتی بتواند در اين زمینه نقش موثري را ايفا نمايد.
اين پژوهش همانند ساير پژوهش های شبه تجربي دارای محدوديت هايی بود که از آن جمله 
بستر  و  زمینه  وجود  عدم  مشارکتی،  يادگیری  روش  با  شاگردان  و  معلمان  آشنايی  عدم  به  می توان 
مناسب جهت اجرای اين روش در نظام آموزشی کشور، قابل تعمیم نبودن نتايج اين پژوهش به ساير 
دوره های تحصیلی و دانش آموزان دختر اشاره کرد. همان طور که اثربخشی اين روش در اين پژوهش 
و ساير پژوهش های صورت گرفته در دروس مختلف از قبیل فیزيک )کرامتي، 1387؛ تانل و ارول52، 
2007(، شیمي )کازمبه53، 2010؛ اولوديپ و اوکوي54 ، 2010(، انگلیسي )گوملکس55، 2007؛ جاکوب 
و مک کافرتي56، 2006 ( و درس رياضي )کرامتي، 1386؛ تريم57، 2009؛ تريم و آکدنیز58، 2008( تأيید 
شده است، پیشنهاد می شود سیاستگذاران امر آموزش و پرورش کشور توجه بیش از پیش به اين روش 
داشته باشند و از آن به عنوان يک روش تدريس فعال استفادة بهینه به عمل آورند. همان طور که پژوهش 
نشان داد اين روش می تواند اضطراب امتحان را در دانش آموزان کاهش دهد. به دلیل آن که نظام آموزشی 
کشور با افت تحصیلی دانش آموزان در دوره های تحصیلی روبه رو است و اين مسئله به عنوان يک مشکل 
جدی تلقی می شود، و با توجه به اين که عامل 20 تا 30 درصد افت تحصیلی دانش آموزان کشور متأثر 
از اضطراب امتحان است )ابوالقاسمی و همکاران، 1375(. استفاده از روش يادگیری مشارکتی می تواند 
در اين زمینه راهگشا باشد. به محققان نیز پیشنهاد می شود اثربخشی اين روش را در ساير دروس و 
مقاطع تحصیلی و همچنین تأثیر اين روش را در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان ساير دوره های 

تحصیلی بررسی کنند.
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