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چک ده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی در تعامل با سبکهای یادگیری
(وابسته به زمینه و نابسته به زمینه) بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان
دختر پایه اول دبیرستان شهرستان ارومیه ،انجاا گرفتاه اسات .روش پاژوهش نیماه
آزمایشی و براساس طرح پیش آزمون  -پس آزمون با گروه کنترل بوده است .جامعاه
آماری دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهرستان ارومیه بوده اناد کاه باا روش

Training & Learning
Researches

نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 421نفر از آنان به عنوان نموناه آمااری انتخاا
شده اند (چهارکالس درس؛ دو گاروه آزمایشای و دو گاروه کنتارل) .محتاوای درس در
گروه آزمایشی به شیوه یادگیری مشارکتی و در گروه کنترل باه شایوه سانتی ارائاه

دو فصلنامه علمی-پژوهشی
دانشگاه شاهد
سال بیست و دوم -دوره
جدید
شماره 6
بهار و تابستان 9314

گردیده است .جهت اندازه گیری میزان پیشرفت تحصیلی از آزمون پیشرفت تحصیلی با
مالحظات تامین روایی و پایایی ،استفاده گردیده است .برای انادازه گیاری سابک هاای
یادگیری وابسته به زمینه و نابسته به زمینه ،از آزمون گروهای اشااال نهفتاه ویاتان
استفاده شده است .تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد؛ پیشرفت تحصیلی گروه آزمایشی
نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بیشتر بوده است .روش مشارکتی باا در نظار
گرفتن سبک یادگیری بر نمرات پیشرفت تحصیلی درس ریاضای ،تااثیر مثبات داشاته
است همچنین در شرایطی که سبک یادگیری آزمودنی ها وابسته به زمینه باشاد ،روش
مشارکتی نسبت به روش سنتی ،تاثیر بیشتر بر میزان پیشرفت تحصیلی آزمودنی هاا
دارد.
یی دواژههی :یادگیری مشارکتی ،پیشرفت تحصیلی ،سبکهای یادگیری.
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مورر است ] [11-3با اف ایش اعتماد به ندس دانش آموزان

مقدم
در دنیای معاصر ،آموزش و یادگیری از جمله مسائل

و باالبردن انگی ه آنان ای امکان را فراهم مویکنود کوه

پیچیده ای هستند که ادامه آن به شیوه سنتی دیگر موورر

دانش آموزان بتوانند مسائل پیچیده درسی رابوه ویو ه در

نخواهد بود .بودی سوب  ،تحوو معنوادار درطراحوی

سطح دبیرستان حل نمایند ] [11وهمچنی

دانش آمووزان

برنامهها و مواد آموزشی همچون تدریس ویوادگیری در

یاد میگیرند که از طریق مشارکت با یکدیگرموضوعا
قرار دهندودر اندیشههای یکودیگر تواریر

راستای اصالح و بهبود عملکرد تحصیلی فراگیوران ،بوه

را مورد بح

عنوان پیش نیازی برای رسیدن به اهداف توسعه پایودار

بگذارندکه بدون تردید برای اجرای صوحیح ایو روش

الزم در

آگاهی معلمان از تعریو  ،ماهیوت و عناصور یوادگیری

نظام آموزش و پرورش ،باید به ای امر مهم توجه کورد

مشارکتی مانندوابستگی درونی مثبت ،مسئولیت پوذیری

که معلمان باید از روشهای آموزشوی موورری درهنگوام

بی فردی و پردازش

ارزیابی شده است .لذا ،برای ایجواد اصوالحا

فردی ،تعامل رو در رو  ،ارتباطا

توودریس اسووتداده کننوودتا عملکوورد تحصوویلی و می و ان

گروهی ضرور

یادگیری فراگیران را افو ایش دهنود] .[1نتوای بررسوی

ای روش انجوام بشودپیشورفت تحصویلی و یوادگیری

تغییور

مهارتهای اجتماعی واعتمواد بوه ندوس فراگیوران بهتور

مطالعا

بی المللوی ریاضوی و علووم ضورور

دارد ] [12اگر ای عناصور در اجورای

محتوای کتابهای درسوی درجهوت افو ایش جنبوه هوای

میشود][3زمانی که در اجرای روش یادگیری مشوارکتی

کاربردی درس ریاضی و بازنگری در روشهای آمووزش

دو شر پاداش گروهی و مسئولیت پذیری فردی توامی

و یادگیری وچرخش به سوی روشهای تدریس فعوا را

شود ،ایو روش مویتوانود میو ان پیشورفت تحصویلی

بیش ازهر زمان دیگری خاطر نشان میسازد ] [2جانسون

فراگیران رادر تمام پایه های تحصویلی و هموه تکوالی

و جانسون 1معتقدند که برای کسو

یادگیری از مهارتهای پایه گرفته توا حول مسوئله بهبوود

موفقیوت در درس

بخشد][ 18مطالعا

ریاضی باید فرصتهایی برای دانش آموزان فراهم شود که
بصور

مربوو بوه یوادگیری مشوارکتی از

دههی 1771به بعد شروع شود و موورد توجوه صواح

منطقیاستدال کنندو با اف ایش اعتماد بوه ندوس

نظران مانند اسالوی  ،2جانسون ،شافر 8و کاگوان 8قورار

خووود مسووائل ریاضووی را حوول کننوود ] [8وهمچنووی
و

گرفت  .اصطالح یادگیری مشوارکتی بوه روشوی گدتوه

تعامل بپردازند ] [8یادگیری مشارکتی یکی ازروش هایی

میشود که دانش آموزان ضم حل مسائل و کامل کردن

است که ای امکان را برای دانش آموزان فراهم میکند و

وظای

مویکننود ،درس یواد

به فراگیران اجازه میدهدبا یگودیگر ومعلوم در کوالس

میدهند ومسئولیت یادگیری خود و هم گروهیهایش را

دانش آموزان بتوانند با یکدیگر و معلم خود بوه بحو

خود ،به یکودیگر کمو

برعهدهمیگیرند] [18و با کار در گروههای کوچ

درس ارتبوا ن دیکووی برقورار نماینوود ] [5زیورا نتوای

به هم

نشان میدهند که اگر دانش آمووزان

کم میکنند تابهتر یاد بگیرندو سطح یوادگیری خوود و

به لحاظ تحصیلی و اجتماعی با یکدیگر در تعامل باشند

اعضووای گووروه را بوواال ببرنوود] 11و[15روش یووادگیری

کار کنند ،پیشرفت بهتری را از

مشووارکتی هووم پشووتوانه محکووم نظووری دارد و هووم از

میکننود] 6و[7

حمایت های دقیق تجربی برخورداراست .از لحاظ نظری

رویکردآموزشووی

ای روش هم مورد حمایوت رفتارگرایوان اسوت و هوم

بسیاری از تحقیقا

و با هم روی موضوعا

لحاظ تحصیلی و ارتبا اجتماعی کس
یووادگیری مشووارکتی بووه عنوووان یو

مبتنی بردیدگاه صاح

دانش آموز محور در بهبود و انسجام مهارتهای یادگیری،
توانایی برقراری ارتبوا  ،مهوار

نظران دیگوری ماننود

بنودورا5

،

درک دانوش ،توروی
2 . Slavin
3 . Shafer
4 . Kagan
5 . Bandura

نگرش مثبت دانشآموزان نسبت به یوادگیری خودشوان
1. Jahnson and Jahnson
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تاثير يادگيری مشارکتی درتعامل با سبکهای يادگيری (وابسته به زمينه و نابسته به زمينه) بر پيشرفت تحصيلی درس رياضی ...

ویگوتسووکی 1وپیووا ه 2اسووت  .از دیوودگاه ویگوتسووکی

دانشجویان در خصوص دروس پیچیده نظیر ریاضویا ،

میتوان استدال کرد که دانش آموزانی کوه بوه تنهوایی

فراهم نمایود ]81 ،8 ،81 ،87 ،83 ،87 ،86 ،85 ،88 ،88

همسواالن آگواه

[با ای حا به نظر میرسدمتغیرهای دیگری دراررپذیری

ترو معلم خود آن کاررا انجام میدهودوچگونگی انجوام

از یادگیری مشوارکتی نقوش داشوته باشوند .لوذا ،درک

ان کار رایادمی گیرند .ازلحاظ نظریه شناختی -اجتماعی

چگونگی یادگیری دانشآمووزان محوور تصومیم گیوری

بندورا ،وقتی دانوش آمووزان درسوت انجوام دادن کوار

درباره چگونگی یاددهی معلمان است چون دانش آموزان

ازعهده انجام کاری برنمی آیند با کم

دوستانشان ببینند انجام آن کار را میآموزند].[16
از لحاظ تجربی ،نتای مطالعا

از لحاظ روش های آموخت  ،سب

انجام گرفته با تاکید

و سورعت یوادگیری

نسبت بوه انجوام فعالیتهوای تحصویلی بوا هوم تدواو
دارندیعنی آنها علوی رغوم داشوت امکانوا

بربرتری روش یادگیری مشارکتی برروش تدریس سنتی
نشان میدهند که ای روش بررشد استدال وخرد ورزی

مناس

ورشد مهارتهای اجتمواعی ،بهبوود دوسوتی و سوالمت

آنها در ی

روان ،اسوووتدال اخالقوووی ،درونوووی کوووردن ارزش

دیگر ازعوامل تاریرگذار بر پیشرفت تحصیلی ،سب

هاوپیامدهای انگی شی تاکیوددارد] [17همچنوی میو ان

یادگیری است نتای پ وهش ها نشان مویدهندکوه یکوی

تمرکو روی تکووالی

مطال

و شورای

را خوب یاد نمی گیرند و می ان یادگیری
موقعیت یکسان متداو

است  .بنابرای یکی
های

را افو ایش ووابسوتگی بووه معلووم

ازوی گی های فردی فراگیوران کوه برارور بخوش بوودن

راکاهش میدهد] [13با وجود اینکه بیش از 1211تحقیق

مداخله های آموزشی تاریر میگذارد  ،سب های یادگیری

انجام گرفته ،برتری یادگیری مشارکتی را بر روش سنتی

فراگیران است ] [82ویکی از چالش های مهم معلمان در

موردتاییدقرارداده اند]28 ،22 ،21 ،21 ،17و [28اجورای

ای زمینه ای است که روش های تودریس خوود را بوا

صحیح روش یوادگیری مشوارکتی از اهمیوت بیشوتری
برخوردار است زیرا بسیاری از تکالی

سب

و فعالیوت هوای

های یادگیری فراگیران مورتب سوازند توا بتواننود

پیشرفت تحصویلی فراگیوران را بواال ببرنود ] [88نتوای
سوب

گروهی که معلمان برای فراگیران تعیی میکنند ،در واقع

پ وهش ها هم نشان میدهنود کوه تناسو

فعالیت گروهی اند نه مشوارکتی .یکوی از وی گوی هوای

یادگیری با روش های تودریس معلموان ارور مثبتوی بور

اصلی قابل تمای روش مشارکتی با آموزش گروهی ای

پیشوورفت تحصوویلی فراگیووران دارد ]،88 ،88

است که در آن هم فرد و هم گروه در یوادگیری موفوق

هانت 8در تعری

میشوند و دانش آموزان به صور

غیررقابتی با یکدیگر

هوای
85و[86

سبکهای یادگیری بیان کرده است کوه

سبکهای یادگیری به چگونگی یادگیری فراگیران اشواره

کار میکنند تا به هدف های مشترک درسوی

برسوند][25

ایو روش مویتوانود موجو

افو ایش

سبکهای یادگیری تقسیم بندیهای متعوددی ارائوه شوده

دسووتاوردهای اجتموواعی ازقبیوول اصووالح رواب و درون

است که یکی از مهمتری آنها سبکهای وابسته به زمینه و

گروهی ،پذیرفت همکالسویهای بوا عملکورد تحصویلی

نابسته به زمینه است که اولی بار ویوتک آن را مطورح

وحمایتهووای اجتموواعی شخصووی و تحصوویلی،

کردوبیانگر آن است کوه قضواوتهای شخصوی بعضوی

اف ایش اعتماد به ندس ودستاوردهای یادگیری ونگورش

یادگیرندگان تحت تاریر زمینه موضووع یوادگیری قورار

مثبت نسبت به یادگیری خودشان ]،27 ،23 ،27 ،26 ،15

میگیورد در حوالی کوه تواریر زمینوه بورای بعضوی از

81 ،81و [82شود .در نتیجه روش مشوارکتی مویتوانود

][83

در ای صور

ضووعی

امکانا

میکند نه به اینکه او چه چیو ی را یواد مویگیورد

یادگیرندگان بسیار اندک است یا اصالً وجود ندارد

][87

هوه  8معتقد است که یادگیرندگان با سبکهای یادگیری

الزم را برای پیشرفت تحصیلی دانش آمووزان و

3 . Hont
4 . Hohn

1 . Vegotsky
2 . Piageh

35

پژوهشهای آموزش و يادگيری /دانشگاه شاهد /بهار و تابستان  /1934سال بيست و دوم /دوره جديد /شماره 0
Training & Learning Researches/ Shahed University/ 22 th Year/ Spring & Summer 2015/ No.6

داشت .در زمینه تاریر یادگیری مشوارکتی در تعامول بوا

وابسته به زمینه و نابسوته بوه زمینوه در انجوام تکوالی

سبکهای یادگیری برپیشرفت تحصیلی مطالعوا

یوادگیری و فعالیتهووای تحصوویلی بوا هووم فوور دارنوود.

چنودی

یادگیرندگان نابسته به زمینه ترجیح میدهنود تنهوا کوار

صور

کنند و هدفهایشان را خودشان تعیی کنند در حالی کوه

پکل

یادگیرندگان وابسته به زمینه ترجیح مویدهنود در گوروه

بی پیشرفت تحصیلی و سبکهای شناختی دانش آمووزان

کار کنند ،با معلم تعامل بیشتری داشته باشند و بیشتر بوه

رابطه معناداری وجود دارد و دانش آمووزان وابسوته بوه

تکالی

سازمان یافته و تقویت بیرونی نیواز دارنود

][16

گرفته است که از آن جمله میتوان به مطالعا
[ 52] 8

اشاره کرد .پکل در تحقیق خود در یافوت

زمینه با روش یادگیری مشوارکتی پیشورفت بهتوری در
داشتند .مشهدی ] [58طی پ وهشوی بوه

متخصصان تعلیم و تربیت در آموزش ریاضی برای باور

درس ریاضیا

هستند که در تعلیم فرایند یواددهی و یوادگیری ریاضوی

بررسووی توواریر روش همیوواری بوور پیشوورفت تحصوویلی

عالوه بر متغیرهای شناختی مانند هوش ،استعداد باید بوه

دانشجویان مراک تربیت معلم و رابطوه آن بوا سوبکهای

تداوتهای فردی فراگیران در امر یوادگیری توجوه کورد.

شناختی پرداخت و نتوای نشوان دادنود کوه یوادگیری

کارست  [87]1در طراحی برنامه آموزشی ریاضی ضوم

مشارکتی رابطه مثبت و معناداری با سب

اشاره به تداوتهای فردی فراگیران ،آنها را بوه دو دسوته

به زمینوه دارد و همچنوی دانشوجویان گوروه یوادگیری

ذاتی و بیرونی تقسیم میکنود

مشارکتی نسبت به گروه سنتی پیشرفت تحصیلی بهتوری

درونوی و ذاتوی

داشتند .اما در زمینه تاریر یادگیری مشارکتی در تعامل با

محسوب میشوند کوه بور انتخواب محتووا و عملکورد

سبکهای یادگیری بر پیشرفت درس ریاضی در داخول و

فراگیران تاریر میگذارد .ابرر [51]2هم دربررسوی رابطوه

خارج از کشور تحقیقی صور

نگرفته است و مطالعوه

سبکهای شناختی و پیشورفت دانوش آمووزان در برناموه

حاضر تقریبا اولی گامی است که در ای زمینوه انجوام

آموزش ریاضی متوجه شد که پیشرفت دانشآمووزان در

گرفته است و موضوع سب های شناختی را در رابطه بوا

وی گی های و خصوصیا

خصوای

که سبکهای یادگیری جو

گروهی که ای برنامه با سوب

شوناختی آنهوا متناسو

شناختی نابسته

یادگیری مشارکتی مورد بررسی قرار میدهد .از ای روبا

باشد ،بطور معناداری باالتر است .زمانی که معلموان در

توجه به اهمیتی کوه سوبکهای یوادگیری مویتواننود در

استداده از روش یادگیری مشارکتی به سبکهای شوناختی

پیشرفت تحصیلی دانشآمووزان داشوته باشود ضوروری

دانش آموزان که عمدتاً در چگونگی برخورد دانش آمووز

است که در رابطه با روش تدریس مورد توجوه خواص

یووادگیری و نحوووه فراگیووری،

قرار گیرد چون نا آگاهی معلمان از سبکهای یادگیری در

نگهداری و استداده از یادگیریها تاریر مویگوذارد توجوه

درس ریاضی واعتقاد نداشت بوه نقوش تعامول معلوم و

بهبود کیدیوت یوادگیری و

دانش آموزان در جریان یادگیری ریاضی از موانع اصولی

بووا موضوووعهای مختلو

کنند ای امر میتواند موج

اف ایش سطوح پیشرفت تحصیلی دانشآموزان شود .میلر

یادگیری ریاضی است برای رفع ای موانع باید بوه ایو

و پولیتو [51] 8معتقدند که سبکهای شناختی بر یوادگیری

امر مهم توجه کرد که بایود دانوش آمووزان در سواخت

مشارکتی تاریر میگذارند و همچنی آنها طی بررسویهای

مداهیم ،ایده ها و مهارتهوای جدیود ریاضوی مشوارکت

متعدد نشان دادند که اگر دانش آموزان وابسته به زمینه و

فعالی داشته باشند و عواملی مانند سوبکهای شوناختی و

نابسته به زمینه در گروههای متجوانس و همگوون قورار

آمادگی ذهنی ،رفتار ریاضی را شکل میدهند .ریاضیا

گیرند ،در مقایسه با زمانی که در گروههوای نامتجوانس

از جمله دروسی است که مداهیم آن انت اعی بووده و در

قرار داده شوند ،پیشرفت بهتوری در یوادگیری خواهنود

بیشتر موارد حل مسائل ریاضی نیاز بوه خالقیوت دارد و
برای حل مسائل آن چندی راحل وجود دارد .بنابرای با

1 . Carston
2 . Obrrer
3 . Miller & Politto

4 . Peklaj
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و توجه به

سنتی در تعامل با سبکهای یادگیری شناختی(وابسوته

توجه به نظریا

مرتب با یادگیری ریاضیا

تداوتهای فردی و تاکید پ وهشگران بر ماهیت اجتماعی

به زمینه و نابسته به زمینه)تاریر متداوتی بر پیشورفت

مدرسه شیوه های تدریس بر پایه ی یادگیری مشارکتی و

تحصیلی دانشآموزان در درس ریاضی دارد.

استداده از گروههای کوچ
مختل

یادگیری بوا توانوایی هوای

در تعامل با سبکهای شناختی پیشنهاد مویشوود.

توش پژوهش

ودر بسیاری از برنامه های درسی سعی میشوود از روش

طرح پ وهشی درای تحقیق ی

مشارکتی استداده کنند تا می ان عالقوه فراگیوران را بواال
ببرند و مهارتهای حل مسئله ،خواندن و ریاضیا

طرح آزمایشوی بوا

پیش آزمون و پس آزمون با گوروه کنتور بوود .متغیور

را بوا

مسووتقل پ و وهش ،روش یووادگیری مشووارکتی و متغیوور

اسووتداده از ایوو روش بهبووود بخشووند ] .[58زیوورا

وابسته ،پیشرفت تحصویلی دردرس ریاضوی مویباشود.

و گدتگوو

سبکهای یادگیری نی به عنوان متغیرمیانجی مدنظر قورار

دانش آموزان با تقسیم نظروایده هایشان وبح

درباره چی هایی که انجام میدهند و تدکر میکنند ،بهتور

گرفتند .برای همگ سوازی آزمودنیهوا قبول از اجورای

یادمی گیرند ] [55ای روش میتواندبا در نظور گورفت

تحقیق ،آزمون هوشی ریون مورد استداده قرار گرفوت و

سبکهای شناختی به عنووان رهیوافتی ارزشومند در ایو

چون همه آزمودنیهااز هوش متوسطی بر خوردار بودنود

زمینه مورد توجه قورار گیورد .در بوی صواح

نظوران

الگوی یادگیری مشوارکتی در موورد ضورور

و عودم

ضرور

لذا ،هیچکدام از آزمودنیها کنار گذاشته نشدند.
در ای پ وهش بورای مشوخ

رقابت افراد با یکودیگر اخوتالف نظور وجوود

کوردن سوب هوای

یادگیری آزمودنی ها از آزموون گروهوی اشوکا

نهدتوه1

دارد .اسالوی به طور کلوی مودافع رقابوت و جانسوون

( (GEFTاسووتداده شوود .ای و آزمووون توس و ویووتک و

طرفدار همکاری است .ای پ وهش بور اسواس دیودگاه

همکاران درسا 1771برای ارزیابی سبکهای وابسوته بوه

به کارگیری

زمینه ونابسته به زمینه تهیه شده است .ای آزمون شوامل

روشهای مشارکتی در تعامل بوا سوبکهای یوادگیری در

 25تصووویر پیچیووده اسووت واز آزمووودنی خواسووته

کالسهای درس فراهم شود ،تااینکه درپیشرفت تحصیلی

میشوددرهر تصویر یکی ازاشکا هندسوی سواده فورم

جانسون استوار است .ضرور

داردمقدما

فراگیران مدید واقع شوود .کمبوود پ وهشوها درارتبوا

نمونه رادردرون ی

باتاریریادگیری مشارکتی در تعامل با سبکهای یوادگیری

وبامدادپررنگ کند  .توانایی آزموودنی دریوافت اشوکا

برپیشرفت تحصیلی فراگیران چه درسطح جهانی وچه در

هندسی ساده فرم نمونه در طرح پیچیده بخشهای دوم و

ایران ،ازدیگر ضرور

هاواهمیوت هوای ایو پو وهش

طرح پیچیده نهدته است ،پیوداکرده

سوم است که ،می ان وابسته به زمینه ونابسوته بوه زمینوه

است .بنوابرای  ،هودف تحقیوق حاضور ،بررسوی تواریر

بودن آنان را نشان میدهد و شیوه نمره گذاری بوه ایو

یووادگیری مشووارکتی در تعاموول بووا سووبکهای شووناختی

صور

برپیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دخترپایه

کردن شکل در طرح پیچیده بخشهای دوم و سوم نموره

او دبیرستان است.

ی

است که به ازای هر پاسخ صوحیح یعنوی پیودا

تعلق میگیرد .لذا ،دامنه نمرا

از صدر تا 13اسوت

و نمره صدر بیانگر کامال وابسته به زمینه بودن و نمره 13
پاسوخگویی

ت ض هی پژوهش

بیانگر کامال مستقل بودن میباشد و مود

 -1روش تدریس مشارکتی در مقایسه با روش تودریس

برای هر بخش  5دقیقه است .میانه معیار تدکی

گروهها

سنتی تاریر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آمووزان

است .پایایی آزمون گروهوی اشوکا نهدتوه را بواروش

در درس ریاضی دارد.

بازآزمایی برای مردان و زنان 1/32گ ارش کورده اندکوه

 -2روش تدریس مشارکتی در مقایسه با روش تودریس

)1 . Group Embedded Figures Test(GEFT
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نمونهگیری از نوع نمونه گیری خوشه ای بود.

با پایایی بازآزمایی آزمون اشکا نهدته اصولی مطابقوت

در روش اجوورای پوو وهش ابتوودا قبوول از مداخلووه

دارد .پایایی آن درنمونه ایرانوی بوا اسوتداده از فرموو
کوووردر ریچاردرسووون  1/61محاسووبه شوود ] [56و

آموزشی ،معلمان گروه آزمایشی براساس برناموه تنظویم

کردومهدوی ] [57و حسی زاده] [53با استداده از روش

شده توس محققان دردوجلسه آمووزش هوای الزم رادر

بازآزمایی پایایی ای آزموون را بوه ترتیو  1/37و1/78

زمینووه مدوواهیم واصووو یووادگیری مشووارکتی وکوواربرد

روایی مالکی ای آزموون بورای

یادگیری مشارکتی در درس ریاضی آموزش داده شودند

مردان 1/32وبرای زنان1/68بدست آموده اسوت ] [57در

ومنابعی در رابطه با روش یادگیری مشارکتی در اختیوار

ای پ وهش به منظور برآورد پایایی ای آزموون دریو

آنان قرار داده شد ودر ضم دوره نی محقوق بوه طوور

نمونه  81ندری ،از روش بازآزموایی بوا فاصوله  11روز

مستمر با معلمان درارتبا بود وراهنمایی های الزم را در

استداده گردید که پایایی آن 1/76بدست آمود همچنوی

اختیارآنان قرار میداد .روش اجرای تحقیق بدی گونوه

برای سنجش میو ان تسول افوراد بور محتووای درسوی

بود که پس از نمونه گیری ،آزمودنیها بطور تصادفی بوه

وآموخته هایشان آزمون پیشرفت تحصیلی معلم سواخته

گروههای کنتر و آزمایشی تقسیم شدند .پوس از تاییود

استداده شد .ای اب ارشامل  15سوا تشوریحی کوه بور

پایایی آزمون های اشکا نهدته ویتک وروایی و پایوایی

اساس طرح درس و جدو دو بعدی مشخصوا (هدف

پیشرفت تحصیلی ریاضی ،ابتودا پویش آزموون ریاضوی

محاسبه کردند  .ضری

و محتوا) مباح
و دشواری هر ی

تدریس شده تهیه گردیدوضری
از سواال

برای آزمودنی های هر دو گروه (کنتر و آزمایشوی) بوه

تمیو

شیوه یکسان و بطور اندرادی اجرا گردیود .سوپس بورای

بوا روش آمواری تعیوی

شدوروایی محتوایی وصوری آزمون پیشرفت تحصویلی

جدا کردن آزمودنی های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه

درس ریاضی را معلمان مربوطه وباتجربه و سرگروه های

از آزمون گروهی اشکا نهدته استداده شد ،بدی ترتیو

آموزشی ریاضی مورد تایید قورار دادنود .بورای تعیوی
پایایی آزمون قبل از اجرای اصلی ،روی ی

که پس از اجرای آزمون و محاسبه نمرا
نمره گذاری آن میانه طی

گروه نمونه

آزمون یعنوی نموره 7

 81ندری با استداده از روش بازآزمایی با فاصله  15روز

(طی

اجرا گردیدکه پایایی آن 1/75بدست آمد.

آزمودنیها به گروههای وابسته به زمینه و نابسته به زمینوه

جامعه آماری ای تحقیق کلیه دانش آموزان دخترپایه

آزمون از صدر تا  )13بعنوان معیار تدکی

انتخاب گردید .بدی ترتی

او دبیرستان نواحی دو گانه شهر ارومیه بودندکه از بی
آنان  128دانش آمووز در قالو

نمرا

نمرا

براساس شیوه

که آزمودنیهایی که نمورا

آنها کمتر از  7بود ،وابسته به زمینه و آزمودنیهوایی کوه
نمرا

چهوار کوالس درسوی

آنهامساوی یا بیشتر از  7بوود ،نابسوته بوه زمینوه

انتخاب شدند .از ای تعوداددوکالس بوه طورتصوادفی

درنظرگرفتوه شوودند .سووپس گووروه آزمایشووی بووه روش

درگروه آزمایشی ودوکالس در گروه کنتر قرار گرفتند.

مشارکتی (تقسیم بنودی دانوش آمووزان بوه گوروه هوای

روش نمونه گیری بدی شکل بوود کوه ازبوی مودارس
درهرناحیه ی

پیشرفت

تحصویلیSTAD) 1

)و گوروه کنتور بوه روش

مدرسه بطور تصادفی انتخاب شدوسپس

سنتی آموزش دیدند .روش مشوارکتی طوی  15جلسوه

از هر مدرسه نی دوکالس بطورتصادفی انتخاب شدند و

آموزشی 71دقیقه ای (با  11دقیقه استراحت برای هر دو

از بی ایو دو کوالس یکوی بطوور تصوادفی درگوروه

گووروه آزمایشووی و کنتوور ) اجوورا گردیوود .در روش

آزمایش ودیگری در گروه کنتر قرارگرفت .حجم نمونه

مشارکتی ،آزمودنی ها بر اسواس نمورا

پویش آزموون

تحقیق شامل چهارکالس (128ندر) در دو مدرسه اسوت

ریاضی به گروههای  8تا  6ندری تقسیم شدندکه هرگروه

که ازبی آنها دو کالس(62ندر) گروه آزمایش دو کالس

در درس

متشکل از دانش آموزان یا تواناییهای و متداو

( 62ندوور) گووروه کنتوور راتشووکیل موویدادنوود .روش

)1 . Student team-Achievement Bandura Division(STAD
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ریاضی و سبکهای شناختی وابسته به زمینه و نابسوته بوه

توزیع نرما است (سطح معنوی داری آزموون پیشورفت

مجموعوه هوا ،تووان رسوانی و

تحصیلی1/18است که بیشتراز  1/15است) .نتای آزمون

ریشهگیری و چندجمله ای واتحادهامورد تودریس قورار

لون درسطح احتما  1/15نشان دادکه گروهها ازلحواظ

تعیی شده توسو دبیور

پراکنش واریانس تداو

معناداری نسبت به هم ندارنود.

نتای بررسی همگنی شی

رگرسیون نشان دادکه سوطح

زمینه بودنود  .مباحو

گرفتندو پس از تدریس مباح

مربوطه ،دانش آموزان درمورد مبح
بح

تدریس شوده ،بوه

معنی داری نمره پیشرفت تحصیلی برابر 1/17است که از

وتعامل پرداختنودودر موورد یوادگیری آن مطلو

درهرجلسه ازسوی دبیر مربوطه اطمینان حاصل گردیود،

 1/15ب رگتوور اسووت ونشووان دهنووده ایوو اسووت کووه

تدریس شوده

رگرسیون تخطی نکورده ایوم.

قبل ازشروع جلسه بعدی آزمونی ازمبح

ماازمدروضه همگنی شی

درجلسه قبل بعمل آمدکه نحوه پاسخ به آزمونهابصور
اندرادی وبدون کم

درصورتی که آزمودنها بصور
مدروضه همگنی ضوری

هم تیموی هوایش خواهود بوود و

نتای آزمون با نمره قبلوی آنهوا دردرس مذکورمقایسوه
گردید ،وقتی هری

تصادفی انتخاب شوند،

رگرسویون توا حودودی قابول

اطمینان است ].[61
نتای جدو شماره ()1نشان میدهد که میانگی هور

ازاعضای گروه به پیشرفت رسیدند،

امتیازالزم به گروه اعطاگردید .هم مان با گروه آزمایشی

دو گروه آزمایشی و کنتر سیر صعودی دارد اما میو ان

که با روش مشارکتی ،گروه کنتور نی بوه روش سونتی

اف ایش گروه آزمایش بیشوترازگروه کنتور اسوت .ایو

آموزش دیدند .پس ازپایان 15جلسه آموزشی ،آزموونی

نتیجه حاکی ازآن است که پیشرفت ایجاد شده حاصول

مشابه پیش آزمون (از هموه مباحو

تاریر روش یادگیری مشارکتی میباشد.

تودریس شوده در

15جلسه آموزشی) از هر دو گروه (کنتر و آزمایشوی)
بصووور

جدو شماره ()2نشان مویدهدکوه میوانگی گوروه

اندوورادی بعموول آمدکووه میوو ان پیشوورفت

وابسته به زمینه نسوبت بوه نابسوته بوه زمینوه در گوروه

دانش آموزان وابسته به زمینه و نابسته بوه زمینوه در هور

آزمایشی اف ایش یافته است ای مساله نشان میدهد کوه

دوگروه دردرس ریاضی مشخ

آمووزش یوادگیری مشوارکتی تواریر قابول تووجهی بوور

شد.

آزمودنی های با سب
ییت

وابسته به زمینه داشته است .اما در

گروه کنتر میانگی گروه نابسوته بوه زمینوه نسوبت بوه

هی
دربررسی پیش فرض های تحلیل کواریانس ،نتوای

وابسته به زمینه اف ایش داشتندکه ایو مسوئله نشوان از

متغیری نشوان داد

تاریر روش سنتی بور آزموودنی هوای نابسوته بوه زمینوه

آزمون کولموکروف -اسمیرنوف ت
که توزیع نمرا

میباشد.

آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی دارای

جدو  .1آمارههای توصیدی نمرا
ر وه

تعدای

م ینگ ن
پش

پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی:

خطی اس ینداتی م ینگ ن

پس آزمون

انح اف مع یت

واتیینس

پش

پس

پش

پس

پش

پس

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

آزمییش

62

5/83

11/55

1/2121

1/885

1/667

2/688

2/733

6/733

ین ل

62

5/21

7/75

1/2125

1/273

1/678

2/887

2/311

5/521

آزمون

جدو  .2آمارههای توصیدی نمرا

پیشرفت تحصیلی با توجه به سبکهای شناختی
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تعدای
ر وه

خطی اس ینداتی

انح اف مع یت

پش

پس

پش

پس

پش

پس

پش

پس

م ینگ ن
آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

وابس

ب زم ن

22

5/17

18/72

1/26

1/88

1/28

1/61

1/58

2/56

نی بس

ب زم ن

81

5/33

7/36

1/27

1/88

1/31

2/18

8/18

8/57

وابس

ب زم ن

81

5/81

6/25

1/28

1/21

1/57

1/27

2/87

2/17

نی بس

ب زم ن

21

8/38

3/71

1/87

1/53

1/77

2/75

8/15

6/56

سبک شنیخ

آزمییش

ین ل

جدو  .8نتای تحلیل کواریانس ی
مجموع

ار

مجذوتات

راهه تاریر روش یادگیری مشارکتی برنمرا
م ینگ ن

یتج آزای

پیشرفت تحصیلی درس ریاضی:
سطح معن

F

مجذوتات

واتیینس

یات

مجذوت اتی

پ ش آزمون

175/65

1

175/65

28/11

1/111

1/85

ر وه

885/27

1

885/27

55/13

1/111

1/56

تحصوویلی گووروه آزمایشووی و گووروه کنتوور در درس

ت ض اول :روش تدریس مشوارکتی درمقایسوه بوا

پس از خنثی کردن ارر پویش آزموون تدواو

روش تدریس سنتی تاریر مثبتی بور پیشورفت تحصویلی

ریاضیا

دانشآموزان در درس ریاضی دارد.

معناداری وجود دارد.

همان طوور کوه در جودو ( )8مشواهده مویشوود

ت ض یوم :روش تدریس مشارکتی در مقایسوه بوا

(P<0/05و )F(1,121)=55/08و مجذور اتای برابر بوا 1/56

روش تووودریس سووونتی در تعامووول بوووا سوووبکهای

اندازه ارر ب رگ وسطح معنی داری)1/111ارر گوروه بوا

شناختی(وابسته به زمینه و نابسته به زمینه)تاریر متدواوتی

اطمینان  1/75معنادار است .بدی معنا که میان پیشورفت

بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس ریاضی دارد.

جدو  .8نتای تحلیل کواریانس دو راهه تاریر روش یادگیری مشارکتی در تعامل با سبکهای یادگیری بر پیشرفت
تحصیلی درس ریاضی:
ار

مجموع
مجذوتات

یتج آزای

م ینگ ن
مجذوتات

F

سطح معن یات

مجذوت اتی

پ ش آزمون

588/27

1

588/27

158/65

1/111

1/62

سبک یییر

28/68

1

28/68

1/871

1/81

1/183

ر وه

135/18

1

135/18

38/818

1/18

1/88

ر وه*سبک

817/51

1

817/51

187/37

1/11

1/57

جدو  . 5نتای آزمون تعقیبی شده برای بررسی تداو
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میانگی پس آزمون پیشرفت تحصیلی گروهها

تاثير يادگيری مشارکتی درتعامل با سبکهای يادگيری (وابسته به زمينه و نابسته به زمينه) بر پيشرفت تحصيلی درس رياضی ...

ر وه1

ر وه2

آزمایشی(وابسته به زمینه)

کنتر (وابسته به زمینه)

6/771

آزمایشی(نابسته به زمینه)

کنتر (نابسته به زمینه)

1/171

سطح معن یات

تفیوت م ینگ ن

خطی اس ینداتی

1/888

1/111

1/658

1/71

باتوجووووه بووووه نتووووای جوووودو ( P<0/05()8و

ای پ وهش به منظوور بررسوی ارربخشوی اسوتداده

 )F(1,119)=137/89و مجذور اتای برابر با ،1/57اندازه ارر

ازروش یادگیری مشارکتی()STADبر پیشرفت تحصویلی

ب رگ وسطح معنیداری  )1/11اررتعاملی گروه*سوب

دانش آمووزان او دبیرسوتان دردرس ریاضویا

با اطمینان  1/75معناداراست .بدی معناکه دانش آمووزان

گرفت .اولی بخوش ازیافتوه هوای پ وهشوی درتحلیول

وابسته به زمینه ونابسته به زمینه به دونوع مداخله

توصیدی دادهها نشان داد که میانگی دوگروه آزموایش و

متداوتی پاسخ دادند و میان پیشرفت تحصیلی

کنتر در پس آزمون پیشرفت تحصویلی درس ریاضوی

دانش آموزان وابسته به زمینه ونابسته بوه زمینوه در درس

اف ایش یافته است .اموا میو ان ایو افو ایش در گوروه

معناداری وجوددارد .به گونه ای که ارائه

آزمایش بیشتر ازگروه کنتر است که معنواداری آمواری

یادگیری آزمودنیها

است .امادرتحلیل استنباطی

باسب

به صور

ریاضی تداو

روش مشارکتی در شرایطی که سب

آن در آزمون فرض مشخ
داده ها(تحلیل کواریانس ی

وابسته به زمینه باشود نسوبت بوه شورایطی کوه سوب

راهه)مشخ

یادگیری آزمودنیها نابسوته بوه زمینوه اسوت ،برنمورا

میانگی نمرا

پیشورفت تحصویلی تاریربیشوتری دارد .درروش سونتی،

ریاضی گروه های آزمایشی وکنتور تدواو

دانووشآموووزان باسووب

انجوام

شدکه بوی

پوس آزموون پیشورفت تحصویلی درس
معنواداری

نابسووته بووه زمینووه نسووبت بووه

وجود دارد وآزمودنیهای گروه آزمایشوی کوه بوا شویوه

دانش آموزان وابسته به زمینه ازپیشرفت تحصیلی بواالیی

مشووارکتی موردآموووزش قوورار گرفتووه انووداز پیشوورفت

برخوردارند.

تحصیلی باالیی در درس ریاضی نسبت به آزمودنیهوای

جدو شماره()5نتوای آزموون تعقیبوی شوده بورای
بررسووی تداوتهووای جدتووی میووانگی نموورا
تحصیلی درگروههای مختل

گروه کنتر که باشویوه سونتی آمووزش دیوده انود ،بور

پیشوورفت

خوردارمی باشوند .کوه نشوان ازتواریرروش مشوارکتی

ارائوه شوده اسوت .نموره

پیشرفت تحصیلی درس ریاضوی دارد.

براف ایش نمرا

پیشرفت تحصیلی گروه آزمایشی ازگروه کنتر با سوب
وابسته به زمینه ب رگتراست وتداو
با سب

لذا ،فرضیه تحقیق تاییدوفرض صدر ردمی شود بنابرای ،
نتیجهگیری در مورد ای فرضیه پ وهش بایافته های ]،88

میانگی در دو گروه

 67 ، 8 ،81 ، 81 ،87 ، 28 ، 17 ،83 ،86 ،87 ،88و ،

وابسته به زمینه برابر با6/771در سطح کمتور از

1/15معنووادار اسووت .نمووره پیشوورفت تحصوویلی گووروه

[ 63 ،67 ،66 ، 65 ،68 ،68 ،62 ،61 ،71همسویی دارد.

نابسته به زمینوه ب رگتور

عالوه بر یافته های پ وهشی فو در زمینه ارر بخشی

آزمایشی ازگروه کنتر با سب
است وتداو
سب

یادگیری مشارکتی مبانی نظری قووی وجوود دارد .ایو

میانگی نمره پیشرفت تحصیلی دوگروه با

روش مبتنی برنظریه های جدیدآموزش ویادگیری ازجمله

نابسته به زمینه درسطح کمتر از  1/15معنادارنیست

که نشان دهنده عدم برتری روشهای سنتی و یوادگیری

سازنده گرایی اجتماعی است .دردید گاه سازنده گرایوی

مشارکتی بر یکدیگر است.

اجتماعی که بانظریه ویگوتسکی شناخته میشود ،دانوش
در نتیجه تعامل فرد با محی اجتماعی درونی میشوود و
دانش آموز درتعامل بامعلم ودیگر همساالن خوددربافوت
اجتماعی فرهنگی خوددانش رامی سوازد ] [16لوذا ،بوا

بحث و ن ج ر
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توجه به دیدگاه ویگوتسوکی مویتووان اسوتدال کورد

گروه آزمایشی وکنتر از نظر آماری تدواو

دانش آمووزانی کوه بوه تنهوایی ازعهوده انجوام کواری

وجود دارد .آزمودنی های گروه آزمایشوی کوه بوا روش

برنمیآیند وقتوی کوه از کمو

معلوم ودوسوتان آگواه

معنواداری

مشارکتی دررابطه با سبکهای یوادگیری آمووزش دیوده

ترازخووود بهووره منوود موویگردنوود ،چگووونگی انجووام آن

بودند ،نسوبت بوه گوروه کنتور از پیشورفت تحصویلی

کاررایادمی گیرند ومی تووان نتیجوه گرفوت کوه روش

باالتری دردرس ریاضی برخوردار بودند ،به گونه ای که

روش

یووادگیری

آموزشی که ویگوتسوکی پیشونهادمی کنود یو

روش مشووارکتی در شوورایطی کووه سووب

مشارکتی است .وقتی درروش مشارکتی شرای پواداش
گروهی و مسئولیت پذیری فردی تامی

آزمودنی ها وابسته بوه زمینوه باشود ،تواریر بیشوتری بور
پیشرفت تحصیلی دانش آمووزان در درس ریاضوی دارد.

مویشوود ،ایو

روش پیشرفت فراگیران را درهموه مقواطع تحصویلی و
تکالی

تداو

یادگیری  ،از مهارتهای اساسی گرفتوه توا حول

میانگی های دانش آموزان وابسته به زمینوه در دو

گروه کنتر و آزمایشی از نظور آمواری معنوادار اسوت.
بنابرای فرض صدر رد و فرضیه تحقیق تایید میشود.

مسئله ،تامی میکند ] [18بنابرای  ،با توجه به اینکوه در
رویکرد مشارکتی دانش آموزان مسئولیت یادگیری خوود

الزم به ذکر است که نتای پ وهش هوای هوای ]،87

وسایر هم تیمی های خود را بر عهده میگیرند ،از ای رو

52 ،51 ،71و [56همسو بانتای ای بخش ازتحقیق است

با همدیگردرتعامل بوده وبا قرار گرفت درموقعیت هوای

وهمگی برتواریر مثبوت یوادگیری مشوارکتی وسوبکهای

یادگیری وحل مسئله بهتر فرامی گیرند واز سووی دیگور

یادگیری بر پیشرفت تحصیلی اشاره دارنوداما بوا نتوای

ماهیت درس ریاضی ول وم یوادگیری عمیوق وتوانوایی

تحقیق مشهدی ] [58همسویی ندارد .زیرا درای تحقیوق

تج یه وتحلیل ای درس نی کار مشارکتی دانشآمووزان

دانشآموزان نابسته به زمینه از روش یادگیری مشوارکتی

را تسهیل نموده وآنها را در تدریس بوه یکودیگروکم

بهره بیشتری بردند .ای یافته ها موید مبانی نظری موجود

به دانش آموزان ضعی

گروه ،ضم بهبود بخشویدن بوه

در زمینه سب های یوادگیری اسوت .گودینواف ] [72بوا

گروه ،یادگیری خوود

های مسوتقل از

یادگیری اعضای متوس وضعی

مرورسوابق پ وهشی مربو به تاریرسب

را بهبود میبخشند .ای شیوه یادگیری فرصت اندیشیدن،

زمینه و وابسته به زمینه بر یادگیری به ای نتیجه رسویده

خالقیت ،تدکر منطقی وتجربه متعامل دانوش آمووزان بوا

است که افراد دارای سب های وابسته به زمینه ونابسوته

همدیگر را فراهم آورده و تاریر مثبتی برموفقیت تحصیلی

به زمینه فرایند های یادگیری متداوتی رابه کارمی گیرنود.

آنها در دروسی مانند ریاضوی مویگوذارد ،چیو ی کوه

یادگیرندگان نابسته به زمینه ترجیح میدهنود تنهوا کوار

روشهای سنتی و معمو یوادگیری فاقود آن مویباشوند.

کنند ،قادرند کوششهای خودرادررابطه با انجوام پورو ه

بخش دیگری ازتحلیل داده ها در رابطه با تاریر یوادگیری

هاوحل مسائل سازمان دهندودوست دارند هدف هایشان

مشارکتی در تعامل با سبکهای یادگیری پو وهش نشوان

راخودشان تعیوی کننود .ازسووی دیگور ،یادگیرنودگان

دانش آموزان وابسته بوه زمینوه درگوروه

وابسته به زمینه ترجیح میدهند در گروه کوار کننود ،بوا

آزمایشی نسبت به گروه کنتور افو ایش قابول تووجهی

معلم و همساالن خود تعامل بیشتری داشوته باشوند ،بوه

داشت وهمچنی درگروه آزمایشی میانگی گروه وابسوته

تکالی

سازمان یافته وتقویت بیرونی بیشتر نیواز مندنود.

به زمینه نسبت به نابسته به زمینه اف ایش یافته است .کوه

درایوو پوو وهش ،درروش مشووارکتی بایوود فراگیووران

نشان از تاریر یادگیری مشوارکتی برپیشورفت تحصویلی

و

داد که میانگی

دانش آموزان باسب

درموقعیت گروهی درارتبا با همساالن خود به بح
مطالعا

یادگیری وابسته به زمینه نسوبت بوه

گروهی بپردازند که ای امربیشتر موورد توجوه

نابسته به زمینه دارد .درتحلیل اسوتنباطی ،نتوای تحلیول

فراگیران وابسته بوه زمینوه واقوع شود و ایو فراگیوران

کواریانس دو راهه نشان داد کوه بوی میوانگی هوای دو

گروهوی

درموقعیت های گروهی مانند مباح
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بهتر یاد میگیرند وموفقیت تحصویلی بیشوتری راکسو
میکنند و نسبت به فراگیران نابسوته بوه زمینوه کوه بوه
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