تأثیر یادگیری مشارکتی بر اضطراب و انگیزه پیشرفت تحصیلی
در دانشآموزان

زهره صیادپور

مرجان صیادپور
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مقدمه
پیشرفت هر کشوری با پرورش نیروی انسانی آن مرزوبوم پیوندی ناگسستنی دارد.
هرچند در بین متخصصان تابهحال توافق دقیقی در مورد واژه پیشرفت و معنای دقیق
آن صورت نپذیرفته است (کایا ،)7151 ،5اما بههرحال ،پیشرفت یک کشور ،یکی از
اهداف اساسی سیاستمداران است که بدون پرورش نیروی انسانی متبحر امکانپذیر

نیست (ارت ،گوکمنوال و انگین – دمیر .)7159 ،7تربیت نیروی انسانی نیز ،ابتدا در
مدارس شکل میگیرد ،بنابراین شناسایی عواملی که در عملکرد تحصیلی دانشآموزان
اختالل ایجاد میکند و یا آن را بهبود میبخشد ،در اولویت قرار دارد .بررسیها نشان
دادهاند اضطراب (شیرازی5965 ،؛ ویتاساری ،عبدل وهاب ،عثمان ،هراوان و
سینادوری7151 ،9؛ ندیم ،علی ،مقبول و زیدی7157 ،5؛ سیوکوا ،آلوکا و نانگ)7155 ،1
و انگیزش پیشرفت بر عملکرد تحصیلی تأثیر میگذارند (ملنچینی7153 ،9؛ بالوگان،
بالوگان ،اونینچو.)7153 ،3
اضطراب ،پاسخ به تهدیدهای ناشناخته ،مبهم یا متعارضی است که اغلب با احساس
وحشت و نشانگان جسمی ناشی از افزایش فعالیت دستگاه اعصاب خودکار (تپش
قلب ،تعریق) همراه است (سادوک و سادوک .)7151 ،8در تحصیل ،اضطراب موجب
کاهش عملکرد حافظه کاری ،بروز حواسپرتی و ایجاد اختالل در استدالل دانشآموزان
میشود (آرونن ،ونتال ،استیناری ،سالمی و کارلسن .)7115 ،6اضطراب با افزایش
بیشازحد هیجان در فرد ،انرژی وی را به هدر میدهد و بهصورت منفی بر عملکرد
وی تأثیر میگذارد (سیوکوا و دیگران .)7155 ،درواقع ،فرد مضطرب برای انجام یک
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تکلیف قادر به صرف کامل انرژی نیست ،به همین دلیل یادگیری در وی کاهش مییابد
(بیات ،هاشمی و نقش5965 ،؛ میتی.)7157 ،5
انگیزش پیشرفت بر مبنای میزان نیاز افراد در جهت تالش برای دستیابی به پاداش،
مانند رضایت فیزیکی ،ستایش دیگران و احساس برتری شخصی ،تعریف شده است
(مک کللند .)5691 ،7درواقع ،انتخاب افراد برای دنبالکردن ،شروعکردن و پاسخدادن به
فرصتهای یادگیری بر مبنای انگیزه پیشرفت شکل میگیرد (ون نولند ،داسسلدورپ،
مارتنز و بوکائرتز .)7151 ،9به عبارتی ،انگیزه پیشرفت تمایل به انجام بهتر کار ،دستیابی
به کمال ،رقابت با هنجارهای برتر و پیگیری اهداف بلندمدت در زمینه پیشرفت است.
بهطورکلی ،انگیزش پیشرفت ،انتظار دستیابی به رضایت در انجام کارهای سخت و
چالشبرانگیز ،اما بهطور خاص در زمینه آموزش به معنای ،پیگیری برتری است؛
بنابراین ،اساس پیشرفت ،انگیزه به دست آوردن برتری است و برای بهبود عملکرد
دانشآموزان بسیار ضروری است (چاندار کاال و شرلین.)7153 ،5
عوامل متعددی ،اضطراب و انگیزش پیشرفت را تحت تأثیر قرار میدهند .در بین
این عوامل ،روشهای آموزش نقش مهمی را ایفا میکنند .بررسیها نشان دادهاند که
روشهای آموزش بر اضطراب (آریاز )7151 ،1و انگیزش پیشرفت تحصیلی (نیلی
احمدآبادی ،زارعی زوارکی ،شریفی درآمدی ،سعدی پور )5961 ،تأثیر میگذارند .با
توجه به آنچه مطرح شد ،روشهای آموزش با اضطراب و پیشرفت تحصیلی مرتبطاند.
از بین روشهای آموزشی ،روش یادگیری مشارکتی ،یکی از روشهایی است که
بررسیها نشان دادهاند میتواند به کاهش اضطراب (اولودیپ و اوکوی7151 ،9؛
سوانتاراتیپ و ویچادی7151 ،3؛ تاتار7155 ،8؛ پاتاناپیچت و چانگپونگ7157 ،6؛ مهدی
زاده ،نجبایی و عسگری7159 ،؛ قربانی نژاد و کشاورز7151 ،؛ مهار و سینگ)7153 ،51
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و همچنین ،افزایش انگیزش پیشرفت (فیشر و شاچار7115 ،5؛ گیلیس ،اشمن و ترول،7
7118؛ ونگ )7157 ،9کمک کند.
یادگیری مشارکتی یکی از روشهای آموزش و یادگیری است که در آن
دانشآموزان در گروههای کوچک کار می کنند و یکدیگر را به سوی یادگیری بیشتر
سوق میدهند (جانسون ،جانسون و هولوبک .)5666 ،5این روش ،با فراهم آوردن،
امکان تجربه موفقیت برای همه افراد گروه ،جنبه منفی رقابت را از بین میبرد
(گرشاسبی .)7159 ،پژوهشها نشان دادهاند یادگیری مشارکتی موجب افزایش اعتماد
به خود میگردد (زکریا ،زلفطری ،دوآد ،عابدین )7159 ،1و سطح اضطراب دانشآموزان
را به دلیل ایجاد جو عاطفی با همساالن ،افزایش اعتماد به خود (اولودیپ و دیگران،
7151؛ سوانتاراتیپ و دیگران )7151 ،ایجاد فرصت برای توسعه تفکر انتقادی و توانایی
کار گروهی (میلر )7118 ،9کاهش میدهد.
این شیوه آموزش ،با برخورداری دانشآموز از حمایت معلم ،ترغیب تعامل
دانشآموزان در مورد فعالیت درسی و احترام متقابل بین همکالسیها انگیزش تحصیلی
دانشآموزان را افزایش میدهد .درحالیکه دانشآموزانی که در کالس ،بر رقابت و
مقایسه علنی آنها تأکید میشود ،از انگیزش تحصیلی کمتری برخوردارند (رایان و
پاتریک.)7115 ،3
در روش یادگیری مشارکتی ،هدف صرفاً انجام تکلیف نیست ،بلکه دانشآموزان
اهدافی مانند پذیرش اجتماعی ،مسئولیت اجتماعی ،تعامل اجتماعی ،ارتباط اجتماعی و
موقعیت اجتماعی را دنبال میکنند (بوکائرتز ،دکونیان و ودر ،)7119 ،8گروه ،اعضا را به
دنبال کردن و پاسخ دادن به مسائل مطرحشده در زمینه یادگیری ،تشویق میکند،
بنابراین ،انگیزش پیشرفت در دانشآموزان افزایش مییابد (فیشر و شاچار7115 ،؛
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کوئین7119 ،5؛ گیلیس و دیگران7118 ،؛ تسای و بردردی7151 ،7؛ ونگ7157 ،؛
یوشیدا ،تأنی ،اوچیدا ،ماسویی و ناکایاما7155 ،9؛ مرعشی و خاتمی.)7153 ،
بدین ترتیب ،یادگیری مشارکتی ،افزون بر کاهش اضطراب ،عالقه دانشآموزان به
یادگیری ،یا به عبارتی ،انگیزش پیشرفت را نیز افزایش میدهد .با در نظر گرفتن اهمیت
کاهش اضطراب و افزایش انگیزش پیشرفت و با در نظر گرفتن این امر که در
بررسیهای انجامشده تابهحال ،روشهای آموزش مشارکتی به کار گرفتهشده ،محدود
به برخی از روشها و برخی از دروس بودهاند ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به
این سؤال است که آیا شیوههای متفاوت آموزش یادگیری مشارکتی در درسهای
متفاوت ،بر اضطراب و انگیزه پیشرفت تحصیلی ،تأثیر میگذارد؟
روش
روش پژوهش با توجه به ماهیت و اهداف پژوهش ،آزمایشی ،با طرح پیشآزمون و
پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش ،متشکل از دانشآموزان دختر
ابتدایی پایه ششم منطقه  1آموزشوپرورش شهر تهران در سال تحصیلی 5961-5969
بود .از این جامعه ،با روش نمونهبرداری خوشهای ،ابتدا دو مدرسه دخترانه و سپس با
در نظر گرفتن روش پژوهش ،از هر مدرسه یک کالس  51نفری از پایه ششم ،انتخاب
شدند و بهتصادف یک کالس بهعنوان گروه آزمایش و کالس دیگر بهعنوان گروه گواه
موردبررسی قرار گرفتند .هر دو گروه پیش از شروع آموزش به مقیاس اضطراب
کودکان اسپنس ،)5665( 5پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس )5631( 1پاسخ دادند.
سپس در گروه آزمایش ،به مدت  8هفته ،تمام دروس با شیوه یادگیری مشارکتی ارائه
شد .درحالیکه به گروه گواه با شیوه معمول آموزش داده شد.
یادگیری مشارکتی در گروه آزمایش به چهار شکل ،یادگیری با یکدیگر ،اجرای
مسابقات گروهی دورهای ،تقسیمبندی دانشآموزان بر اساس پیشرفت تیمی و جیگ
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ساو ،5اجرا شد .در یادگیری با یکدیگر ،دانشآموزان در گروههای چهار تا پنج نفری
مشغول انجام تکالیف خود میشدند .نتایج کار گروهی روی یک ورقه منعکس میشد.
محور اصلی موفقیت در این روش ،فعالیتهای درونگروهی مشترک و تشکیل
جلسههای مباحثه منظم ،درباره چگونگی بهتر انجام دادن یک کار گروهی بود .اجرای
مسابقات گروهی دورهای ،شامل اجرای مسابقات هفتگی بود که در آن دانشآموزان
یکبهیک با اعضای سایر گروهها رقابت میکردند تا امتیازهایی را کسب و به نمره گروه
خود اضافه کنند .در تقسیمبندی دانشآموزان بر اساس پیشرفت تیمی ،دانشآموزان به
گروههای یادگیری چهارنفری تقسیم میشدند و معلم درس را ارائه میکرد .سپس،
دانشآموزان هر گروه میکوشیدند تا همه اعضای گروه درس را یاد بگیرند .در پایان
درس ،دانشآموزان بهطور انفرادی در آزمونهای کوتاه و مرتبط با درس که در آنها
اعضای گروه نمیتوانند به یکدیگر کمک کنند ،شرکت میکردند .جیگ ساو ،یکی دیگر
از روش هایی بود که در گروه آزمایش به کار گرفته شد .در این روش دانشآموزان به
گروههای  5 – 9نفر تقسیم میشدند .سپس مطالب علمی نیز به بخشهای کوچکتر،

مانند تقسیم یک زندگینامه به دوران کودکی ،موفقیتهای اولیه ،شکستهای عمده و
غیره تقسیم میشد .به هر دانشآموز بخش خاصی از مطلب علمی داده میشد .هر فرد
بخش خود را بهخوبی یاد گرفته و به دیگر اعضای گروه یاد میداد؛ دانشآموزانی که
موضوع مشابهی داشتند ،گرد هم آمده و گروه تخصصی تشکیل میدادند .در گروههای
تخصصی افراد بهدقت درباره موضوع مطالعه ،بررسی ،بحث و تبادلنظر میکردند تا به
تبحر برسند .پس از دو ماه مجدداً هر دو گروه ،به مقیاس اضطراب کودکان اسپنس
( )5665و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس ( )5631پاسخ دادند.
مقیاس اضطراب اسپنس ( )5665از  51عبارت تشکیلشده که بر مبنای مقیاس
لیکرت  5درجهای هرگز (نمره  ،)1گاهی اوقات (نمره  )5اغلب (نمره  )7و همیشه
(نمره  )9نمرهگذاری میشود .روایی همگرا 7با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی
آزمون با مقیاس تبیین اضطراب کودکان تجدیدنظر شده1/31 9؛ و روایی واگرا
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همبستگی آزمون با پرسشنامه افسردگی کودکان 1/95 ،5گزارش شده است .اعتبار
آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ 1/67؛ و با روش آزمون _ آزمون مجدد با فاصله 57

هفته ،ضریب همبستگی  1/99گزارش شده است (اسپنس ،بارت و ترنر.)7119 ،
اعتبار این مقیاس توسط سلیمانی ( 1/835 )5961به دست آمده است .روایی سازه
نیز از طریق روش تحلیل مؤلفههای اصلی 9 ،عامل گزارش شده است که این عاملها
 57/598درصد واریانس کل را تبیین میکردند .این  9عامل مشتمل بر اضطراب
جدایی ،ترس اجتماعی (فوبیا) ،اضطراب فراگیر ،حمالت هراس و ترس از فضای باز،
وسواس فکری و عملی و ترس از آسیب فیزیکی بودند .در پژوهش حاضر نیز اعتبار
مقیاس 1/85 ،محاسبه شد.
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس ( )5631دارای  76سؤال است که بر مبنای نُه
ویژگی متمایزکننده افراد دارای انگیزه پیشرفت باال از افراد با انگیزش پیشرفت پایین،
طراحی شده است .سؤالهای پرسشنامه بهصورت جملههای ناتمام بیان شده است و به
دنبال هر جمله چند گزینه داده شده است که بر حسب شدت انگیزه پیشرفت از زیاد
به کم یا کم به زیاد نمرهگذاری میشوند .هرمنس ( )5631برای محاسبه روایی از روایی
محتوا که اساس آن را پژوهش قبلی درباره انگیزه پیشرفت تشکیل میداد ،استفاده کرد
و همچنین او ضریب همبستگی هر سؤال را با رفتارهای پیشرفتگرا محاسبه کرد.
ضرایب به دست آمده ،در دامنه  1/91تا  1/13گزارش شد .محاسبه اعتبار آزمون
انگیزش پیشرفت تحصیلی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ  1/85به دست آمد .با استفاده
از روش بازآزمایی بعد از گذشت سه هفته ضریب پایایی به دست آمده  1/85گزارش
شد .نامدار ( )5987اعتبار این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ  1/89گزارش داده
است .در پژوهش حاضر نیز اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ1/61 ،
به دست آمد.
بهمنظور تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.

1. children’s depression inventory
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یافتهها
خالصه یافتههای توصیفی نمرههای انگیزه پیشرفت تحصیلی و اضطراب دانشآموزان
دو گروه آزمایش و گواه در مراحل پیشآزمون و پسآزمون در جدول  5نمایش داده
شده است.
جدول  .1خالصه یافتههای توصیفی نمرههای اضطراب و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
پیشآزمون
گروه آزمایش
میانگین
انگیزه پیشرفت
تحصیلی
اضطراب

انحراف
استاندارد

پسآزمون
گروه گواه

میانگین

انحراف
استاندارد

گروه آزمایش
میانگین

انحراف
استاندارد

گروه گواه
میانگین

انحراف
استاندارد

85/55

6/155

81/15

6/115

88/89

51/599

85/19

6/896

58/86

51/651

91/59

59/533

98/11

59/361

98/51

79/155

مقایسه نمرههای انگیزش پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش و گواه در پیشآزمون و
پسآزمون نشاندهنده افزایش نمرهها در پسآزمون است ،درحالیکه میانگین نمره
اضطراب در این دو گروه در پسآزمون کاهش یافته است.
بهمنظور تحلیل یافتهها با آزمون تحلیل کوواریانس 5ابتدا پیشفرض بهنجاری توزیع
دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف -اسمیرنف ،7همگنی واریانسها با استفاده از
آزمون لون و مفروضه رابطه خطی بین متغیر وابسته و همپراش ،با رسم نمودار بررسی
شدند.

جدول  7نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف را برای متغیر اضطراب و انگیزش

پیشرفت تحصیلی ،نشان میدهد.

1. Ancova
2. Kolmogorov - Smirnov
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جدول  .2خالصه نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف متغیر اضطراب
و انگیزش پیشرفت تحصیلی
پیشآزمون

پسآزمون

sig

sig

Df

اضطراب
انگیزش پیشرفت تحصیلی

df

گروه آزمایش 1/135 93 1/585 93
گروه گواه

1/518 91 1/711 91

گروه آزمایش 1/515 93 1/711 93
گروه گواه

1/711 91 1/711 91

بر اساس نتایج جدول  7سطح معناداری به دست آمده از آزمون کلموگروف –
اسمیرنف برای متغیر اضطراب و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دو گروه ،در پیشآزمون
و پسآزمون بیش از  1/11است که نشاندهنده رعایت مفروضه بهنجاری توزیع
نمرههای اضطراب و انگیزش پیشرفت تحصیلی است.
بررسی همگنی واریانسهای نمرههای اضطراب با استفاده از مقدار آماره  Fلون

5

بررسی شد .با توجه به نتایج به دست آمده ( ،F=1/751با ( df)31 ،5و )sig=1/19
سطح معناداری بیش از  1/11بود؛ بنابراین همگنی واریانسهای نمرههای اضطراب
تأیید شد .بررسی همگنی واریانس نمرههای انگیزش پیشرفت تحصیلی نیز با استفاده از
مقدار آماره  Fلون ( ،F=1/553با ( df)31 ،5و  )sig=1/395نشاندهنده سطح معناداری
بیشتر از  1/11بود؛ بنابراین همگنی واریانسهای نمرههای انگیزش پیشرفت تحصیلی
نیز تأیید شد .همچنین ،مفروضه رابطه خطی بین متغیر وابسته و همپراش در مورد هر
دو متغیر ،اضطراب و انگیزش پیشرفت تحصیلی ،با رسم نمودار تأیید شد.
با توجه به تأیید مفروضههای تحلیل کوواریانس ،آزمون تحلیل کوواریانس به اجرا
در آمد .نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس بین گروهی یک راهه برای اضطراب
و انگیزش پیشرفت تحصیلی در جدول  9نشان داده شده است.

1. F levene
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جدول  .3خالصه نتایج تحلیل کوواریانس برای متغیر اضطراب و انگیزش پیشرفت تحصیلی
اضطراب

SS

Df

7576/757

5

خطا

96 51836/197

کل

78755/738

انگیزه پیشرفت تحصیلی

9839/798

5

خطا

9591/637

96

کل

8518/919

35

MS

F

Sig

1/589 1/115* 51/513 7576/757
513/931
1/957 1/115* 81/788 9839/798
51/556

نتایج تحلیل کوواریانس بین گروهی یکطرفه برای مقایسه نمرههای اضطراب و
انگیزش پیشرفت تحصیلی ،گروه آموزش مشارکتی و سنتی ،تفاوت آماری معنادار در
سطح  1/115بین دو گروه را تأیید کرد .همچنین بر اساس مجذور جزئی ایتا

5

( ،) =1/589اندازه اثر آموزش مشارکتی بر اضطراب( ،تبیین  %58از واریانس) بزرگ
بود؛ بنابراین روش آموزش مشارکتی بر کاهش اضطراب دانشآموزان تأثیر معنادار
داشت.
همچنین بر اساس مجذور جزئی ایتا ( ) =1/957به دست آمده ،اندازه اثر آموزش
بر افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان (تبیین  %95از واریانس) نیز بزرگ بود؛
بنابراین روش آموزش مشارکتی بر افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر
معنادار داشت.
بحث و نتیجهگیری
نیاز روزافزون جوامع به نیروهای متخصص و آموزشدیده ،اهمیت بررسی روشهای
آموزشی که اضطراب دانشآموزان را کاهش دهد و انگیزش پیشرفت را در آنان افزایش
دهد و یادگیری را بهبود بخشد ،بیشازپیش مطرح ساخته است .به همین دلیل ،پژوهش
حاضر به بررسی تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر اضطراب و انگیزش پیشرفت
تحصیلی ،اختصاص یافت .یافتههای پژوهش نشان دادند ،میزان اضطراب دانشآموزان
در گروهی که با روش مشارکتی آموزش دیده بودند ،کمتر از گروهی بود که با روش
1. parital Eta squared
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متداول آموزش دیدند .این نتیجه با نتایج پژوهش اولودیپ و دیگران ()7151؛
سوانتاراتیپ و دیگران ()7151؛ تاتار ()7155؛ پاتاناپیچت و دیگران ()7157؛ مهدی
زاده و دیگران ()7159؛ قربانی نژاد و دیگران ( )7151و مهار و دیگران ()7153
همسوست.
یادگیری مشارکتی با ایجاد محیطی حمایتکننده ،کمک میکند تا دانشآموزان دچار
احساس تنیدگی نشوند و اضطراب آنها در کالس درس کاهش یابد .این ویژگی کار
در گروههای کوچک است که به کاهش اضطراب کمک میکند (یانگ .)5666 ،5در
یادگیری مشارکتی ،مشارکت به افزایش حرمت خود از خالل افزایش یادگیری کمک
میکند و این احساس را در افراد گروه به وجود میآورد که توسط دیگران مورداحترام
و توجه قرار میگیرند (لعل و قدسی .)7157 ،درواقع ،یادگیرى مشارکتى ،با افزایش
احترام متقابل و یادگیرى ،دانشآموزان با توانایىها و استعدادهاى مختلف را ترغیب
مىکند تا در آموزش نقش داشته باشند (زکریا و دیگران .)7159 ،به همین دلیل
هنگامیکه بین آنان دوستی برقرار میگردد ،انگیزه بیشتری نیز برای یادگیری و اعتماد
بیشتری برای پرسیدن سؤال از یکدیگر برای درک بهتر تکالیف یادگیری به دست
میآورند (بلیسانمی -اودرو و اولودیپ .)7157 ،7در این شیوه یادگیری ،کار گروهی
این امکان را برای اعضای گروه فراهم میآورد که ضعف یکدیگر را پوشش دهند .به
همین دلیل ،کار در گروه به اعضای گروه این باور را میدهد که همه اعضا بهرغم
تواناییهای متفاوت در یادگیری ،در حل مسئله نقش دارند؛ بنابراین یادگیری مشارکتی
با ایجاد جو عاطفی بین همساالن ،افزایش اعتماد به خود و داشتن نقش فعال در
یادگیری ،به کاهش سطح اضطراب در دانشآموزان میانجامد (اولودیپ و دیگران،
.)7151
همچنین نتایج تحلیل دادهها ،تفاوت انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در دو
گروه آموزش مشارکتی و شیوه متداول را تأیید کرد و مشخص ساخت که یادگیری
مشارکتی ،انگیزه پیشرفت تحصیلی را افزایش میدهد .این نتیجه در تأیید پژوهشهای
پیشین مانند ،فیشر و شاچار ( ،)7115کوئین ( ،)7119گیلیس و دیگران ( ،)7118تسای
1. Young
2. Bilesanmi-Awoderu & Oludipe
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و بردردی ( ،)7151ونگ ( ،)7157یوشیدا و دیگران ( )7155و مرعشی و دیگران
( )7153بود.
نظریه خودکارآمدی بندورا )5669( 5این مسئله را مطرح میکند که اگر افراد خود را
برنده بدانند ،در جهت پیشرفت در کار متمرکز میشوند و نسبت به دستیابی به اهداف
متعهدترند .در یادگیری مشارکتی نیز که گروه امکان پیشرفت تمامی اعضا را فراهم
میآورد ،احساس برنده بودن برای تکتک اعضای گروه به وجود میآید .بر مبنای
نظریههای انگیزشی ،نیز ،برای به دست آوردن انگیزه ،الزم است که آموزش بهگونهای
طراحی شود که به یادگیرندگان کمک شود تا تواناییهای خود را بشناسند و احساس
کنند که به تکالیف یادگیری مسلطاند .بدین منظور ،در یادگیری مشارکتی توانایی
یادگیرندگان با توانایی قبلی آنان مقایسه میشود نه با تواناییهای سایر دانشآموزان و
از این امر بهعنوان فرصتهای برابر برای موفقیت یاد میشود (سالوین.)5665 ،7
درحالیکه در کالسهای درس متداول ،همواره تأکید بر وجود دو گروه دانشآموز
است ،دانشآموزان خوب و دانشآموزان ضعیف و این تأکید موجب میشود که
دانشآموزان ضعیف بهمرور ،از دیگران جدا شوند و اعتماد به خود آنان کاهش یابد
(ویچادی)7151 ،9؛ بنابراین دانشآموزان در یادگیری مشارکتی ،با یکدیگر رقابت
نمیکنند بلکه با یکدیگر مشارکت میکنند و همه امکان موفقیت را دارند .در این شیوه
یادگیری ،اعضای گروه به یکدیگر کمک می کنند تا تمام مطالب درسی را همه اعضا یاد
بگیرند و بر مطالب درسی مسلط شوند .بدین ترتیب یادگیری مشارکتی میتواند با
افزایش یادگیری در افراد ،انگیزه آنان را در جهت پیشرفت ،افزایش دهد.
تأثیر یادگیری مشارکتی بر انگیزش پیشرفت را همچنین میتوان با نظریه

روانشناختی اجتماعی – شناختی توجیه کرد .از این دیدگاه ،ویژگیهای اجتماعی بر
یادگیری تأثیر میگذارند (بوکائرتز و دیگران .)7119 ،بدین ترتیب ،در یادگیری
مشارکتی این کنش اعضای گروه است که با تشویق یکدیگر ،انگیزش تحصیلی را در
افراد ،افزایش میدهد.

1. Bandura
2. Slavin
3. Wichadee
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افزون بر آن ،هنگامیکه دانشآموزان با ویژگیهای مختلف در یک گروه برای یک
هدف مشترک کار میکنند ،تالش و تعامل مشترک ،انگیزه بیشتری را در فرد ،نسبت به
محیطهای مبتنی بر رقابت و فردگرایی ایجاد میکند (گرشاسبی .)7159 ،در یادگیری
مشارکتی هنگامیکه دانشآموزان با یکدیگر روی تکالیف کار میکنند ،بین آنان دوستی
برقرار میگردد و انگیزه بیشتری برای یادگیری به وجود میآید .این شیوه یادگیری
میتواند ،موجب پیشرفت تحصیلی شود؛ بنابراین ،با افزایش موفقیت در یادگیری،
انگیزش پیشرفت نیز افزایش مییابد .با توجه به تأیید اثر مثبت یادگیری مشارکتی بر
افزایش انگیزش پیشرفت و کاهش اضطراب ،برگزاری کارگاههای آموزشی برای
معلمان جهت آشنایی با این روش یادگیری و آموزش ،میتواند به یادگیری
دانشآموزان کمک کند و امکان مشارکت در امر آموزش را برای تمامی دانشآموزان با
تواناییهای متفاوت فراهم کند.
الزم به ذکر است ،نمونه موردبررسی از یک منطقه و یک مقطع آموزشی انتخاب
شده بود و صرفاً دانشآموزان دختر را در برمیگرفت ،بنابراین در پژوهشهای آتی،
بررسی پسران و انجام پژوهش با نمونهگیری از مناطق و مقاطع دیگر آموزشی ،بهمنظور
تعمیم نتایج ضروری به نظر میرسد.
منابع
بیات ،مرضیه؛ هاشمی ،زهرا و نقش ،زهرا .)5965( .مدل علی پیشبینی عملکرد درس زبان
انگلیسی :نقش ارزش تکلیف ،خودکارآمدی زبان انگلیسی ،ادراک از ساختار هدفی

کالس ،اضطراب زبان خارجی و راهبردهای شناختی .فصلنامه پژوهش در نظامهای
آموزشی.781 – 711 ،)95(6 ،
سلیمانی ،محبوبه .)5961( .بررسی عملی بودن اعتبار و روایی و نرم یابی پرسشنامه اضطراب
اسپنس .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکز.
شیرازی ،محمود .)5965( .تعیین میزان شیوع اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی

در دانشآموزان دبیرستانی استان سیستان و بلوچستان .فصلنامه پژوهش در نظامهای
آموزشی.589-593 ،)95(6 ،
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 بررسی و مقایسه عزتنفس و انگیزه پیشرفت تحصیلی و رابطه آن با.)5987( . کیوان،نامدار
عملکرد تحصیلی دانشآموزان مبتال به آسیب بینایی و شنوایی طرح تلفیقی و عادی
. دانشگاه همدان. پایاننامه تحصیلی کارشناسی ارشد کودکان استثنایی.استان همدان
 پرویز و، اسماعیل؛ شریفی درآمدی، محمدرضا؛ زارعی زوارکی، الهه؛ نیلی احمدآبادی،والیتی
 تأثیر چندرسانهای آموزشی طراحیشده بر اساس نظریه.)5961( . اسماعیل،سعدی پور
 یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان کمتوان،بار شناختی بر یادگیری
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