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 چکیده
بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر اضطراب و انگیزه پیشرفت تحصیلی بود. حاضر پژوهش  ازهدف 

 وپرورشآموزش 1از منطقه با گروه گواه بود.  آزمونپسو  آزمونپیشآزمایشی از نوع ، طرح پژوهش

گروه آزمایش  عنوانبهدو کالس ششم دخترانه از دو مدرسه متفاوت ، ایخوشه گیرینمونهبا روش 

(51 =Nو ) ( 51گواه =Nانتخاب شدند. در مرحله پیش )هر دو گروه به مقیاس اضطراب ، آزمون

( پاسخ دادند. سپس در 5631( و پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس )5665کودکان اسپنس )

به گروه  کهدرحالیتمامی دروس به مدت دو ماه با روش یادگیری مشارکتی ارائه شدند. ، گروه آزمایش

هر دو گروه به مقیاس اضطراب کودکان اسپنس ، گواه با شیوه متداول آموزش داده شد. پس از دو ماه

سخ دادند. با استفاده از تحلیل ( پا5631و پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس ) (5665)

را کاهش و انگیزش پیشرفت  آموزاندانشاضطراب ، کوواریانس نتایج نشان داد که یادگیری مشارکتی

کارگیری شیوه یادگیری (. لزوم آموزش معلمان جهت به> 115/1pدهد )تحصیلی را افزایش می

 قرار گرفت. موردبحثپیشرفت  کاهش اضطراب و افزایش انگیزش منظوربهمشارکتی در کالس درس 

 یادگیری مشارکتی، انگیزش پیشرفت تحصیلی، اضطراب های کلیدی:واژه
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 مقدمه
پیوندی ناگسستنی دارد.  مرزوبومبا پرورش نیروی انسانی آن  هر کشوریپیشرفت 

توافق دقیقی در مورد واژه پیشرفت و معنای دقیق  حالتابه در بین متخصصان هرچند
یکی از ، پیشرفت یک کشور، هرحالبهاما ، (7151، 5ته است )کایاآن صورت نپذیرف

پذیر اهداف اساسی سیاستمداران است که بدون پرورش نیروی انسانی متبحر امکان
ابتدا در ، (. تربیت نیروی انسانی نیز7159، 7دمیر –گوکمنوال و انگین ، نیست )ارت

 آموزاندانشتحصیلی  عملکرد دربنابراین شناسایی عواملی که ، گیردمدارس شکل می
نشان  هابررسیقرار دارد.  اولویتدر ، بخشدکند و یا آن را بهبود میاختالل ایجاد می

هراوان و ، مانعث، عبدل وهاب، یتاساریو؛ 5965، اند اضطراب )شیرازیداده
( 7155، 1آلوکا و نانگ، ؛ سیوکوا7157، 5مقبول و زیدی، علی، ؛ ندیم7151، 9سینادوری

، ؛ بالوگان7153، 9گذارند )ملنچینیانگیزش پیشرفت بر عملکرد تحصیلی تأثیر میو 
 (.7153، 3اونینچو، بالوگان

مبهم یا متعارضی است که اغلب با احساس ، پاسخ به تهدیدهای ناشناخته، اضطراب
وحشت و نشانگان جسمی ناشی از افزایش فعالیت دستگاه اعصاب خودکار )تپش 

اضطراب موجب ، (. در تحصیل7151، 8است )سادوک و سادوکتعریق( همراه ، قلب
 آموزاندانشپرتی و ایجاد اختالل در استدالل بروز حواس، کاهش عملکرد حافظه کاری

(. اضطراب با افزایش 7115، 6سالمی و کارلسن، استیناری، ونتال، شود )آروننمی
منفی بر عملکرد  ورتصبهدهد و هدر میانرژی وی را به ، هیجان در فرد ازحدبیش

 یکانجام  فرد مضطرب برای، درواقع .(7155، یوکوا و دیگران)سگذارد وی تأثیر می

                                                                                                                                        
1. Kaya 

2. Eret, Gokmenoglu & Engin-Demir 

3. Vitasari, Abdul Wahab, Othman, Herawan & Sinnadurai 

4. Nadeem, Ali, Maqbool & Zaidi 

5. Syokwaa, Aloka & Ndunge 

6. Malanchini 

7. Balogun, Balogun & Onyencho 

8. Sadock 

9. Aronen, Vuontella, Steenari, Salmi & Carlson 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Anthony%20Gbenro%20Balogun&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Shyngle%20Kolawole%20Balogun&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Chidi%20Victor%20Onyencho&eventCode=SE-AU
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 یابدبه همین دلیل یادگیری در وی کاهش می، نیست یقادر به صرف کامل انرژ تکلیف
 (.7157، 5؛ میتی5965 هاشمی و نقش، ،بیات)

، به پاداش یابیدست یتالش برا در جهت افراد یزش پیشرفت بر مبنای میزان نیازنگا
 شده است یفتعر، یشخصبرتری و احساس  یگراند یشستا، یزیکیف یتمانند رضا

دادن به کردن و پاسخشروع، کردنانتخاب افراد برای دنبال، درواقع(. 5691، 7)مک کللند
، داسسلدورپ، گیرد )ون نولندهای یادگیری بر مبنای انگیزه پیشرفت شکل میفرصت

 یابیدست، کار به انجام بهتر یلتما یشرفتپ یزهانگ، (. به عبارتی7151، 9ز و بوکائرتزمارتن
است.  در زمینه پیشرفتاهداف بلندمدت  پیگیریو  برتر هنجارهایرقابت با ، کمالبه 
انجام کارهای سخت و  یت دررضاانتظار دستیابی به ، یزش پیشرفتانگ، طورکلیبه

 ؛است برتری یگیریپ، به معناینه آموزش یدر زم خاص طوربهاما ، یزبرانگچالش
بهبود عملکرد  یبراانگیزه به دست آوردن برتری است و ، اساس پیشرفت، بنابراین

 .(7153، 5)چاندار کاال و شرلین است وریضر یاربس آموزاندانش
دهند. در بین انگیزش پیشرفت را تحت تأثیر قرار می اضطراب و، عوامل متعددی

اند که نشان داده هابررسیکنند. آموزش نقش مهمی را ایفا می هایروش ،این عوامل
نیلی ) ( و انگیزش پیشرفت تحصیلی7151، 1اضطراب )آریاز آموزش بر هایروش

با . گذارندمی تأثیر( 5961، پور سعدی، درآمدیشریفی ، زارعی زوارکی، احمدآبادی
اند. و پیشرفت تحصیلی مرتبطآموزش با اضطراب  هایروش، مطرح شد آنچهتوجه به 
هایی است که یکی از روش، روش یادگیری مشارکتی، آموزشی هایروشاز بین 
 ؛7151، 9یاولودیپ و اوکوتواند به کاهش اضطراب )اند مینشان داده هابررسی

 یمهد ؛7157، 6؛ پاتاناپیچت و چانگپونگ7155، 8تاتار ؛7151، 3یسوانتاراتیپ و ویچاد
 (7153، 51؛ مهار و سینگ7151، نژاد و کشاورز ی؛ قربان7159، یو عسگر یینجبا، زاده

                                                                                                                                        
1. Meetei 

2. McClelland 

3. Van Nuland, Dusseldorp, Martens & Boekaerts 

4. Chandra Kala & Shirlin 

5. Ariza 

6. Oludipe & Awokoy 

7. Suwantarathip & Wichadee 

8. Tatar 

9. Pattanapichet & Changpueng 

10. Mehar & Singh 
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، 7اشمن و ترول، یلیسگ ؛7115، 5)فیشر و شاچارافزایش انگیزش پیشرفت ، و همچنین
 کمک کند. (7157، 9؛ ونگ7118

آموزش و یادگیری است که در آن  هایروشیادگیری مشارکتی یکی از 
کنند و یکدیگر را به سوی یادگیری بیشتر ر میهای کوچک کادر گروه آموزاندانش

، با فراهم آوردن، (. این روش5666، 5جانسون و هولوبک، دهند )جانسونسوق می
برد جنبه منفی رقابت را از بین می، امکان تجربه موفقیت برای همه افراد گروه

عتماد اند یادگیری مشارکتی موجب افزایش اها نشان داده(. پژوهش7159، )گرشاسبی
 آموزاندانش( و سطح اضطراب 7159، 1عابدین، دوآد، زلفطری، گردد )زکریابه خود می

، دیگراناولودیپ و افزایش اعتماد به خود )، را به دلیل ایجاد جو عاطفی با همساالن
( ایجاد فرصت برای توسعه تفکر انتقادی و توانایی 7151، دیگرانسوانتاراتیپ و  ؛7151

 دهد.( کاهش می7118، 9کار گروهی )میلر
ترغیب تعامل ، آموز از حمایت معلمبا برخورداری دانش، این شیوه آموزش

ها انگیزش تحصیلی کالسیو احترام متقابل بین هم در مورد فعالیت درسی آموزاندانش
بر رقابت و ، آموزانی که در کالسدانش کهدرحالیدهد. را افزایش می آموزاندانش

و  از انگیزش تحصیلی کمتری برخوردارند )رایان، شودمی تأکید هاآنمقایسه علنی 
 (.7115، 3پاتریک

 آموزاندانشبلکه ، یستن یفتکل انجامصرفاً هدف ، یادگیری مشارکتی در روش
 ی وارتباط اجتماع، یتعامل اجتماع، یاجتماع یتمسئول، یاجتماع یرشمانند پذ یاهداف
اعضا را به ، گروه، (7119، 8و ودر یاندکون، وکائرتز)ب کنندیدنبال م ی رااجتماع یتموقع

، کندتشویق می، در زمینه یادگیری شدهمطرحدنبال کردن و پاسخ دادن به مسائل 
؛ 7115، شاچار و یابد )فیشرافزایش می آموزاندانشانگیزش پیشرفت در ، بنابراین

                                                                                                                                        
1. Fischer & Shachar 

2. Gillies, Ashman & Terwel 

3. Wang 

4. Johnson, Johnson, & Holubec 

5. Zakaria, Solfitri, Daud & Abidin 

6. Miller 

7. Ryan & Patrick 

8. Boekaerts, De Koning & Vedder 
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؛ 7157، نگ؛ و7151، 7؛ تسای و بردردی7118، ؛ گیلیس و دیگران7119، 5کوئین
 (.7153، ؛ مرعشی و خاتمی7155، 9یاماناکا و ییماسو، یدااوچ، تأنی، یوشیدا

به  آموزاندانشعالقه ، افزون بر کاهش اضطراب، یادگیری مشارکتی، بدین ترتیب
دهد. با در نظر گرفتن اهمیت انگیزش پیشرفت را نیز افزایش می، یا به عبارتی، یادگیری

گرفتن این امر که در  نظر درگیزش پیشرفت و با کاهش اضطراب و افزایش ان
محدود ، شدهگرفتهآموزش مشارکتی به کار  هایروش، حالتابه شدهانجام هایبررسی

پاسخگویی به  درصددپژوهش حاضر ، اندها و برخی از دروس بودهبه برخی از روش
 هایسهای متفاوت آموزش یادگیری مشارکتی در دراین سؤال است که آیا شیوه

 گذارد؟تأثیر می، بر اضطراب و انگیزه پیشرفت تحصیلی، متفاوت

 روش
و  آزمونپیشبا طرح ، آزمایشی، روش پژوهش با توجه به ماهیت و اهداف پژوهش

دختر  آموزاندانشمتشکل از ، با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش آزمونپس
 5961-5969 ن در سال تحصیلیشهر تهرا وپرورشآموزش 1ابتدایی پایه ششم منطقه 

ابتدا دو مدرسه دخترانه و سپس با ، ایخوشه بردارینمونهبا روش ، بود. از این جامعه
انتخاب ، نفری از پایه ششم 51از هر مدرسه یک کالس ، در نظر گرفتن روش پژوهش

گروه گواه  عنوانبهگروه آزمایش و کالس دیگر  عنوانبهیک کالس  تصادفبهشدند و 
قرار گرفتند. هر دو گروه پیش از شروع آموزش به مقیاس اضطراب  ردبررسیمو

 ( پاسخ دادند.5631) 1پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس، (5665) 5کودکان اسپنس
تمام دروس با شیوه یادگیری مشارکتی ارائه ، هفته 8به مدت ، سپس در گروه آزمایش

 زش داده شد.به گروه گواه با شیوه معمول آمو کهدرحالیشد. 
اجرای ، یادگیری با یکدیگر، یادگیری مشارکتی در گروه آزمایش به چهار شکل

تیمی و جیگ  پیشرفت بر اساس آموزاندانش بندیتقسیم، ایمسابقات گروهی دوره

                                                                                                                                        
1. Quinn 

2. Tsay & Bradrady 

3. Yoshida, Tani, Uchida, Masui & Nakayama 

4. Spence Children's Anxiety Scale 

5. Hermans achievement motivation questioner 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ7KvH7u_KAhVBD5oKHa_8BVsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scaswebsite.com%2F&usg=AFQjCNFI1NMVhV28ed9QIX-49dh0Vz6MOQ&bvm=bv.113943164,d.bGs
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 نفری پنج تا های چهارگروه در آموزاندانش، اجرا شد. در یادگیری با یکدیگر، 5ساو

شد. منعکس می ورقه یک روی گروهی کار شدند. نتایجمی تکالیف خود انجام مشغول
 تشکیل و مشترک گروهیدرون هایفعالیت، این روش در موفقیت اصلی محور

گروهی بود. اجرای  کار یک دادن انجام چگونگی بهتر درباره، مباحثه منظم هایجلسه
 موزانآدانش آن در که بود هفتگی اجرای مسابقات شامل، ایدوره گروهی مسابقات

گروه  نمره به و کسب را امتیازهایی تا کردندمی ها رقابتگروه سایر اعضای با یکبهیک
به  آموزاندانش، تیمی پیشرفت بر اساس آموزاندانش بندیتقسیمدر کنند.  اضافه خود
، . سپسدرکمی ارائه را درس معلم و شدندمی تقسیم چهارنفری یادگیری هایگروه
 پایان بگیرند. در یاد را درس گروه همه اعضای تا کوشیدندوه میگر هر آموزاندانش

 هاآن در که درس با مرتبط و های کوتاهآزمون در انفرادی طوربه آموزاندانش، درس

یکی دیگر ، جیگ ساوکردند. می شرکت، کنند یکدیگر کمک توانند بهگروه نمی اعضای
 به آموزاندانش فته شد. در این روشهایی بود که در گروه آزمایش به کار گراز روش

، ترکوچک هایبخش به نیز علمی مطالب سپس شدند.می تقسیم نفر 5 – 9های گروه
 و عمده هایشکست، اولیه هایموفقیت، دوران کودکی به نامهزندگی یک تقسیم مانند

 دفر شد. هرمی علمی داده مطلب از خاصی بخش آموزدانش هر شد. بهمی غیره تقسیم
 که آموزانیدانش داد؛می یاد گروه اعضای دیگر به و یاد گرفته خوبیبه را خود بخش

های گروه دادند. درتشکیل می تخصصی گروه و آمده هم گرد، داشتند موضوع مشابهی
 به تا کردندمی نظرتبادل و بحث، بررسی، مطالعه درباره موضوع دقتبه افراد تخصصی

به مقیاس اضطراب کودکان اسپنس ، مجدداً هر دو گروه برسند. پس از دو ماه تبحر
 ( پاسخ دادند.5631پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس ) و (5665)

که بر مبنای مقیاس  شدهتشکیلعبارت  51از  (5665) مقیاس اضطراب اسپنس
( و همیشه 7( اغلب )نمره 5گاهی اوقات )نمره ، (1ای هرگز )نمره درجه 5لیکرت 
با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی  7شود. روایی همگرامی گذاریرهنم( 9)نمره 

 5روایی واگرا و ؛31/1 9شده تجدیدنظرآزمون با مقیاس تبیین اضطراب کودکان 

                                                                                                                                        
1. jigsaw 

2. convergent validity 

3. revised children’s manifest anxiety scale (RCMAS) 

4. divergent validity 
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اعتبار  گزارش شده است. 95/1، 5همبستگی آزمون با پرسشنامه افسردگی کودکان
 57آزمون مجدد با فاصله  _ون با روش آزم و ؛67/1آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ 

 (.7119، بارت و ترنر، گزارش شده است )اسپنس 99/1ضریب همبستگی ، هفته
به دست آمده است. روایی سازه  835/1( 5961اعتبار این مقیاس توسط سلیمانی )

ها عامل گزارش شده است که این عامل 9، های اصلینیز از طریق روش تحلیل مؤلفه
عامل مشتمل بر اضطراب  9کردند. این نس کل را تبیین میدرصد واریا 598/57

، حمالت هراس و ترس از فضای باز، اضطراب فراگیر، ترس اجتماعی )فوبیا(، جدایی
وسواس فکری و عملی و ترس از آسیب فیزیکی بودند. در پژوهش حاضر نیز اعتبار 

 محاسبه شد. 85/1، مقیاس
 نُهکه بر مبنای  است سؤال 76ارای د( 5631پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس )

، افراد دارای انگیزه پیشرفت باال از افراد با انگیزش پیشرفت پایین متمایزکنندهویژگی 
ناتمام بیان شده است و به  هایهجمل صورتبهپرسشنامه  های. سؤالطراحی شده است

ز زیاد حسب شدت انگیزه پیشرفت ا رب که دنبال هر جمله چند گزینه داده شده است
( برای محاسبه روایی از روایی 5631. هرمنس )شوندگذاری مینمرهبه کم یا کم به زیاد 

استفاده کرد ، دادمحتوا که اساس آن را پژوهش قبلی درباره انگیزه پیشرفت تشکیل می
گرا محاسبه کرد. و همچنین او ضریب همبستگی هر سؤال را با رفتارهای پیشرفت

آزمون  اعتبارمحاسبه  .گزارش شد 13/1تا  91/1ر دامنه د، به دست آمدهضرایب 
آمد. با استفاده  دست به 85/1آلفای کرونباخ  از استفادهبا  نیز انگیزش پیشرفت تحصیلی

گزارش  85/1آمده  دست بهاز روش بازآزمایی بعد از گذشت سه هفته ضریب پایایی 
گزارش داده  89/1ی کرونباخ امه را با روش آلفا( اعتبار این پرسشن5987نامدار ). شد

 61/1، با استفاده از روش آلفای کرونباخ پرسشنامه نیز اعتباردر پژوهش حاضر است. 
 آمد. دست به

 ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.تحلیل داده منظوربه

                                                                                                                                        
1. children’s depression inventory 
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 هایافته
 آموزاندانشهای انگیزه پیشرفت تحصیلی و اضطراب های توصیفی نمرهخالصه یافته

نمایش داده  5آزمون در جدول آزمون و پسگروه آزمایش و گواه در مراحل پیشدو 
 شده است.

 آموزاندانشهای اضطراب و انگیزه پیشرفت تحصیلی های توصیفی نمرهخالصه یافته .1جدول 

 

 آزمونپس آزمونپیش

 گواه گروه آزمایش گروه گواه گروه آزمایش گروه

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 انگینمی

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

انگیزه پیشرفت 

 تحصیلی
55/85 155/6 15/81 115/6 89/88 599/51 19/85 896/6 

 155/79 51/98 361/59 11/98 533/59 59/91 651/51 86/58 اضطراب

و  آزمونپیشگواه در های انگیزش پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش و مقایسه نمره
میانگین نمره  کهدرحالی، است آزمونپسها در افزایش نمره دهندهنشان آزمونپس

 کاهش یافته است. آزمونپساضطراب در این دو گروه در 
بهنجاری توزیع  فرضابتدا پیش 5ها با آزمون تحلیل کوواریانستحلیل یافته منظوربه

ها با استفاده از همگنی واریانس، 7فاسمیرن -گروففاده از آزمون کلموها با استداده
با رسم نمودار بررسی ، آزمون لون و مفروضه رابطه خطی بین متغیر وابسته و همپراش

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

 دهد.نشان می، پیشرفت تحصیلی

  

                                                                                                                                        
1. Ancova 

2. Kolmogorov - Smirnov 
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 متغیر اضطراب اسمیرنوف -کولموگروفخالصه نتایج آزمون  .2جدول 

 و انگیزش پیشرفت تحصیلی 

 آزمونپس آزمونپیش  
Df sig df sig 

 اضطراب
 135/1 93 585/1 93 گروه آزمایش

 518/1 91 711/1 91 گروه گواه

 انگیزش پیشرفت تحصیلی
 515/1 93 711/1 93 گروه آزمایش

 711/1 91 711/1 91 گروه گواه

 –سطح معناداری به دست آمده از آزمون کلموگروف  7 جدولتایج بر اساس ن
 آزمونپیشدر ، اسمیرنف برای متغیر اضطراب و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دو گروه

رعایت مفروضه بهنجاری توزیع  دهندهنشاناست که  11/1بیش از  آزمونپسو 
 های اضطراب و انگیزش پیشرفت تحصیلی است.نمره

 5لون F آمارههای اضطراب با استفاده از مقدار های نمرهاریانسبررسی همگنی و
( sig=19/1و  df(31، 5با )، F=751/1بررسی شد. با توجه به نتایج به دست آمده )

های اضطراب های نمرهبنابراین همگنی واریانس ؛بود 11/1سطح معناداری بیش از 
شرفت تحصیلی نیز با استفاده از های انگیزش پیتأیید شد. بررسی همگنی واریانس نمره

دهنده سطح معناداری نشان (sig=395/1و  df(31، 5با )، F=553/1لون ) F آمارهمقدار 
های انگیزش پیشرفت تحصیلی های نمرهبنابراین همگنی واریانس ؛بود 11/1بیشتر از 

هر  مفروضه رابطه خطی بین متغیر وابسته و همپراش در مورد، نیز تأیید شد. همچنین
 تأیید شد. با رسم نمودار، اضطراب و انگیزش پیشرفت تحصیلی، دو متغیر

آزمون تحلیل کوواریانس به اجرا ، های تحلیل کوواریانسبا توجه به تأیید مفروضه
اضطراب  اجرای تحلیل کوواریانس بین گروهی یک راهه برای نتایج حاصل از در آمد.

 داده شده است.نشان  9 در جدولو انگیزش پیشرفت تحصیلی 

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

های اضطراب و برای مقایسه نمره طرفهیکنتایج تحلیل کوواریانس بین گروهی 
تفاوت آماری معنادار در ، گروه آموزش مشارکتی و سنتی، انگیزش پیشرفت تحصیلی

 5ایتا جزئیذور بین دو گروه را تأیید کرد. همچنین بر اساس مج 115/1سطح 
از واریانس( بزرگ  %58)تبیین ، اندازه اثر آموزش مشارکتی بر اضطراب، (=589/1)

معنادار تأثیر  آموزاندانشبر کاهش اضطراب مشارکتی بنابراین روش آموزش  ؛بود
 داشت.

ر آموزش اندازه اث، آمده دست به( =957/1ایتا ) جزئیهمچنین بر اساس مجذور 
 ؛از واریانس( نیز بزرگ بود %95)تبیین  آموزاندانشبر افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی 

تأثیر  آموزاندانشآموزش مشارکتی بر افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی  روشبنابراین 
 معنادار داشت.

 گیرینتیجهو  بحث
 هایروشی اهمیت بررس، دیدهآموزشجوامع به نیروهای متخصص و  روزافزوننیاز 

را کاهش دهد و انگیزش پیشرفت را در آنان افزایش  آموزاندانشآموزشی که اضطراب 
پژوهش ، مطرح ساخته است. به همین دلیل ازپیشبیش، دهد و یادگیری را بهبود بخشد

حاضر به بررسی تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر اضطراب و انگیزش پیشرفت 
 آموزاندانشمیزان اضطراب ، پژوهش نشان دادند هایاختصاص یافت. یافته، تحصیلی

کمتر از گروهی بود که با روش ، مشارکتی آموزش دیده بودند در گروهی که با روش

                                                                                                                                        
1. parital Eta squared 

 SS Df MS F Sig 
 

 589/1 115/1* 513/51 757/7576 5 757/7576 اضطراب

    931/513 96 197/51836 خطا

      738/78755 کل

 957/1 115/1* 788/81 798/9839 5 798/9839 انگیزه پیشرفت تحصیلی

    556/51 96 637/9591 خطا

     35 919/8518 کل
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؛ (7151دیگران )اولودیپ و این نتیجه با نتایج پژوهش دیدند. متداول آموزش 
 ی؛ مهد(7157) دیگران؛ پاتاناپیچت و (7155) تاتار؛ (7151) دیگرانسوانتاراتیپ و 

( 7153و مهار و دیگران ) (7151دیگران )نژاد و  ی؛ قربان(7159و دیگران ) زاده
 همسوست.

دچار  آموزاندانشکند تا کمک می، کنندهحمایتیادگیری مشارکتی با ایجاد محیطی 
یابد. این ویژگی کار در کالس درس کاهش  هاآناحساس تنیدگی نشوند و اضطراب 

(. در 5666، 5کند )یانگکه به کاهش اضطراب کمک می های کوچک استدر گروه
مشارکت به افزایش حرمت خود از خالل افزایش یادگیری کمک ، یادگیری مشارکتی

 مورداحترامآورد که توسط دیگران کند و این احساس را در افراد گروه به وجود میمی
 با افزایش، رکتىمشا یادگیرى، درواقع(. 7157، گیرند )لعل و قدسیو توجه قرار می

 ترغیب مختلف را و استعدادهاى هاتوانایى با آموزاندانش، یادگیرى و متقابل احترام

(. به همین دلیل 7159، تا در آموزش نقش داشته باشند )زکریا و دیگران کندمى
انگیزه بیشتری نیز برای یادگیری و اعتماد ، گرددبین آنان دوستی برقرار می کههنگامی

رای پرسیدن سؤال از یکدیگر برای درک بهتر تکالیف یادگیری به دست بیشتری ب
کار گروهی ، (. در این شیوه یادگیری7157، 7اودرو و اولودیپ -آورند )بلیسانمیمی

دهند. به آورد که ضعف یکدیگر را پوشش این امکان را برای اعضای گروه فراهم می
 رغمبهدهد که همه اعضا ور را میکار در گروه به اعضای گروه این با، همین دلیل

بنابراین یادگیری مشارکتی  ؛نقش دارند مسئلهدر حل ، های متفاوت در یادگیریتوانایی
افزایش اعتماد به خود و داشتن نقش فعال در ، با ایجاد جو عاطفی بین همساالن

، انجامد )اولودیپ و دیگرانمی آموزاندانشبه کاهش سطح اضطراب در ، یادگیری
7151.) 

در دو  آموزاندانشتفاوت انگیزه پیشرفت تحصیلی ، هاهمچنین نتایج تحلیل داده
را تأیید کرد و مشخص ساخت که یادگیری  آموزش مشارکتی و شیوه متداولگروه 

های دهد. این نتیجه در تأیید پژوهشانگیزه پیشرفت تحصیلی را افزایش می، مشارکتی
تسای ، (7118گیلیس و دیگران )، (7119کوئین )، (7115شاچار ) فیشر و، پیشین مانند

                                                                                                                                        
1. Young 

2. Bilesanmi-Awoderu & Oludipe 
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و مرعشی و دیگران  (7155یوشیدا و دیگران )، (7157ونگ )، (7151و بردردی )
 ( بود.7153)

کند که اگر افراد خود را را مطرح می مسئله( این 5669) 5نظریه خودکارآمدی بندورا
سبت به دستیابی به اهداف شوند و ندر جهت پیشرفت در کار متمرکز می، برنده بدانند

متعهدترند. در یادگیری مشارکتی نیز که گروه امکان پیشرفت تمامی اعضا را فراهم 
آید. بر مبنای اعضای گروه به وجود می تکتکاحساس برنده بودن برای ، آوردمی

 ایگونهبهالزم است که آموزش ، برای به دست آوردن انگیزه، نیز، های انگیزشینظریه
های خود را بشناسند و احساس شود که به یادگیرندگان کمک شود تا توانایی طراحی

در یادگیری مشارکتی توانایی ، اند. بدین منظورکنند که به تکالیف یادگیری مسلط
و  آموزاندانشهای سایر شود نه با توانایییادگیرندگان با توانایی قبلی آنان مقایسه می

(. 5665، 7شود )سالوینبرابر برای موفقیت یاد می هایفرصت عنوانبهاز این امر 
آموز بر وجود دو گروه دانش تأکیدهمواره ، های درس متداولدر کالس کهدرحالی

 شود کهموجب می تأکیدضعیف و این  آموزاندانشخوب و  آموزاندانش، است
یابد هش شوند و اعتماد به خود آنان کااز دیگران جدا ، مروربهضعیف  آموزاندانش

با یکدیگر رقابت ، در یادگیری مشارکتی آموزاندانشبنابراین  ؛(7151، 9)ویچادی
در این شیوه  کنند و همه امکان موفقیت را دارند.کنند بلکه با یکدیگر مشارکت مینمی

کنند تا تمام مطالب درسی را همه اعضا یاد اعضای گروه به یکدیگر کمک می، یادگیری
تواند با ب درسی مسلط شوند. بدین ترتیب یادگیری مشارکتی میبگیرند و بر مطال

 افزایش دهد.، انگیزه آنان را در جهت پیشرفت، افزایش یادگیری در افراد
توان با نظریه تأثیر یادگیری مشارکتی بر انگیزش پیشرفت را همچنین می

بر ی جتماعا هاییژگیو، ی توجیه کرد. از این دیدگاهشناخت –ی اجتماع شناختیروان
در یادگیری ، (. بدین ترتیب7119، و دیگران )بوکائرتزگذارند یادگیری تأثیر می

انگیزش تحصیلی را در ، است که با تشویق یکدیگر گروه یکنش اعضامشارکتی این 
 دهد.افزایش می، افراد

                                                                                                                                        
1. Bandura 

2. Slavin 

3. Wichadee 
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 یک یگروه برا یکمختلف در  یهایژگیبا و آموزاندانش کههنگامی، افزون بر آن
نسبت به ، یشتری را در فردب یزهانگ، تالش و تعامل مشترک، کنندیترک کار مهدف مش

در یادگیری  .(7159، )گرشاسبی دکنیم یجادا اییگربر رقابت و فرد یمبتن یهایطمح
بین آنان دوستی ، کنندبا یکدیگر روی تکالیف کار می آموزاندانش کههنگامیمشارکتی 
آید. این شیوه یادگیری وجود می برای یادگیری به گردد و انگیزه بیشتریبرقرار می

، با افزایش موفقیت در یادگیری، بنابراین ؛شودموجب پیشرفت تحصیلی ، تواندمی
یابد. با توجه به تأیید اثر مثبت یادگیری مشارکتی بر انگیزش پیشرفت نیز افزایش می

موزشی برای های آبرگزاری کارگاه، افزایش انگیزش پیشرفت و کاهش اضطراب
تواند به یادگیری می، معلمان جهت آشنایی با این روش یادگیری و آموزش

با  آموزاندانشکمک کند و امکان مشارکت در امر آموزش را برای تمامی  آموزاندانش
 .کندهای متفاوت فراهم توانایی

از یک منطقه و یک مقطع آموزشی انتخاب  موردبررسینمونه ، الزم به ذکر است
، های آتیبنابراین در پژوهش، گرفتبرمیدختر را در  آموزاندانشبود و صرفاً  شده

 منظوربه، گیری از مناطق و مقاطع دیگر آموزشیبررسی پسران و انجام پژوهش با نمونه
 رسد.تعمیم نتایج ضروری به نظر می

 منابع
ملکرد درس زبان بینی عل علی پیش(. مد5965)زهرا.  زهرا و نقش، هاشمی، مرضیه؛ بیات،

ادراک از ساختار هدفی ، خودکارآمدی زبان انگلیسی، انگلیسی: نقش ارزش تکلیف
 هاینظامفصلنامه پژوهش در  .اضطراب زبان خارجی و راهبردهای شناختی، کالس

 .781 – 711 (،95)6 ،آموزشی
ه اضطراب بررسی عملی بودن اعتبار و روایی و نرم یابی پرسشنام(. 5961. )حبوبهم، سلیمانی

و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد  شناسیروانکارشناسی ارشد. دانشکده  نامهپایان. اسپنس
 اسالمی واحد تهران مرکز.

تعیین میزان شیوع اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی  (.5965شیرازی، محمود. )
 هاینظاموهش در پژفصلنامه  .دبیرستانی استان سیستان و بلوچستان آموزاندانشدر 

 .589-593 (،95)6 ،آموزشی



 9936 زمستان/ 93ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   991

و انگیزه پیشرفت تحصیلی و رابطه آن با  نفسعزتبررسی و مقایسه (. 5987. )یوانک، نامدار
مبتال به آسیب بینایی و شنوایی طرح تلفیقی و عادی  آموزاندانشعملکرد تحصیلی 

 .همدان دانشگاه ی.تحصیلی کارشناسی ارشد کودکان استثنای نامهپایان. استان همدان
پرویز و  درآمدی، شریفی اسماعیل؛ زوارکی، زارعی محمدرضا؛ احمدآبادی، نیلی الهه؛ والیتی،

 شده بر اساس نظریهای آموزشی طراحیتأثیر چندرسانه (.5961اسماعیل. ) پور، سعدی
توان کم آموزاندانشیادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی ، بار شناختی بر یادگیری

 .85-16 (،95)51، آموزشی هاینظامفصلنامه پژوهش در . ی در درس علومذهن
Ariza, E. N. (2010). Resurrecting “Old” Language Learning Methods to Reduce 

Anxiety for New Language Learners: Community Language Learning to the 
Rescue. Bilingual Research Journal, 26, 3, 717-728. 

Aronen, E. T., Vuontella, V., Steenari, M. R., Salmi, J., & Carlson, S. (2004). 
Working memory, psychiatric symptoms, and academic performance at 
school. Neurobiology of Learning and Memory, 83(1) 33-42. 

Balogun, A. G., Balogun, Sh. K., & Onyencho, Ch. V. (2017). Test Anxiety and 
Academic Performance among Undergraduates: The Moderating Role of 
Achievement Motivation. Spanish Journal of Psychology, 20, E 14. 

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and 
functioning. Educational Psychologist, 28, 117-148. 

Bilesanmi-Awoderu, J. B., & Oludipe, D. I. (2012). Effectiveness of cooperative 
learning strategies on Nigerian junior secondary students’ academic 
achievement in basic science. British Journal of Education, Society & 
Behavioural Science, 2(3), 307-325. 

Boekaerts, M., De Koning, E., & Vedder, P. (2006). Goal directed behavior and 
contextual factors in the classroom: An innovative approach to the study of 
multiple goals. Educational Psychologist, 41(1), 33–54. 

Chandra Kala, P., & Shirlin, P. (2017). A study on achievement motivation and 
socio economic status of college students in tirunelveli district. International 
Journal of Research - Granthaalayah, 5(3), 57-64. 

Eret, E., Gokmenoglu, T., & Engin-Demir, C. (2013). A review of research on 
educational theories and approaches affecting student’s achievement: 1990-
2011. Elementary Education Online, 12(3), 687–700. 

Fischer, S., & Shachar, H. (2004). Cooperative learning and the achievement of 
motivation and Perception of Student in the grade Chemistry Classes. 
Learning and Instruction, 14, 69 – 87. 

Garshasbi, A. (2016). The impact of a cooperative learning model on students’ self-
motivation and academic performance in high school. Malaysian Online 
Journal of Educational Management, 4, 3, 37 – 51. 

Ghorbani Nejad, SH., & Keshavarzi, A. (2015). The effect of cooperative learning 
on reading comprehension and reading anxiety of pre-university students. 
Journal of Applied Linguistics and Language Research, 2, 8, 169-180. 

Gillies, R. M., Ashman, A., & Terwel, J. (2008). The teacher’s role in implementing 
cooperative learning in the classroom, Springer Science. Business Media, 
LLC. 

Hermans, H. J. (1970). A questionnaire measure of achievement motivation. Journal 
of Applied Psychology, 54(4), 353-363. 



 999 ... انگیزه و اضطراب بر مشارکتی یادگیری تأثیر

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. (1999). The New Circles of 
Learning: Cooperation in the Classroom and School. USA: Educational 
leadership, association for supervision & curriculum development. 

Kaya, M. F. (2015). A qualitative research on determination of social studies 
teachers’ perceptions of success. Turkish Studies, 10, 563–584. 

Laal, M., & Ghodsi, S. M. (2012). Benefits of collaborative learning. Procedia - 
Social and Behavioral Sciences, 31, 486 – 490. 

Malanchini, M. (2017). Non-cognitive factors of educational achievement: 
motivation and anxiety. PhD. dissertation, Goldsmiths, University of London. 

McClelland, D. C. (1965). Achievement and entrepreneurship: A longitudinal study. 
Journal of personality and social psychology, 1, 389-392. 

Marashi, H., & Khatami, H. (2017). Using cooperative learning to boost creativity 
and motivation in language learning. Journal of Language and Translation, 
7, 1(13), 43-58. 

Meetei, R. (2012). A ciritical study of impact of academic anxiety on academic 
achievement of class ixth students. Retrieved 20 January 2018 from 
http://www.scribd.com/doc/23767970/A-Ciritical-Study-of-Impact-of-Academic-
Anxiety-on-Academic-Achievement-of-Class-Ixth-Students-Bareilly. 

Mehdizadeh, S., Nojabaee, S. S., & Asgari, M. H. (2013). The effect of cooperative 
learning on math anxiety, help seeking behavior. Journal of Basic and 
Applied Scientific Research, 3(3)1185-1190. 

Mehar, R., & Singh, N. (2017). Effect of cooperative learning strategy on science 
anxiety in relation to emotional intelligence. Asian Journal of Research in 
Social Sciences and Humanities, 7, 8, 387-400. 

Miller, Y. c. (2008). Battle buddies: A cooperative learning technique for reducing 
anxiety and increasing motivation. Research paper. Center for Teaching 
Excellence, United States Military Academy. 

Nadeem, M., Ali, A., Maqbool, S., & Zaidi, S. U. (2012). Impact of Anxiety on the 
Academic Achievement of Students Having Different Mental Abilities at 
University level in Bahawalpur (Southern Punjab) Pakistan. International 
Online Journal of Educational Sciences, 4 (3), 519-528. 

Oludipe, D., & Awokoy, J. O. (2010). Effect of Cooperative Learning Teaching 
Strategy on the Reduction of Students Anxiety for Learning Chemistry. 
Journal of Turkish Science Education, 7(1), 30-36. 

Pattanapichet, F., & Changpueng, P. (2012). Cooperative Learning: An Approach 
To Reduce Students’ Anxiety In Learning English. Executive Journal, 32(4), 
61 – 66. 

Quinn, P. (2006). Cooperative Learning and Student Motivation. M. A. Thesis, State 
University of New York, Department of Education and Human Development. 

Ryan, A. M., & Patrick, H. (2001). The classroom social environment and changes 
in adolescents’ motivation and engagement during middle school. American 
Educational Research Journal, 38, 437-460. 

Sadock, B. J., &  Sadock , V. A. (2010).  Kaplan and Sadock's Pocket Handbook of 
Clinical Psychiatry, 5th Edition. New York: Lippincott Williams & Wilkins. 

Slavin, R. E. (1991). Group Rewards Make Group Work. Educational Leadership, 
48(5), 89-91. 

Suwantarathip, O., & Wichadee, S. (2010). The impacts of cooperative learning on 
anxiety and proficiency in an efl class. Journal of College Teaching & 
Learning, 7(11), 51 – 58. 

Spence, S. H. (1994). The strueture and assessment qlanxiety h7 chtTdren. Paper 
presented at the Association for the Advancement of Behavior Therapy, San 
Diego, CA. 

http://www.scribd.com/doc/23767970/A-Ciritical-Study-of-Impact-of-Academic-Anxiety-on-Academic-Achievement-of-Class-Ixth-Students-Bareilly
http://www.scribd.com/doc/23767970/A-Ciritical-Study-of-Impact-of-Academic-Anxiety-on-Academic-Achievement-of-Class-Ixth-Students-Bareilly


 9936 زمستان/ 93ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   991

Spence, S. H., Barrett, P. M., & Turner, C. M. (2003). Psychometric properties of 
the Spence Children's Anxiety Scale with young adolescents. Journal of 
Anxiety Disorders, 17(6), 605-625. 

Syokwaa, K. A., Aloka, P. J. O., & Ndunge, N. F. (2014). The Relationship between 
Anxiety Levels and Academic Achievement among Students in Selected 
Secondary Schools in Lang’ata District, Kenya. Journal of Educational and 
Social Research, 4, 3, 403 – 413. 

Tatar, E. (2011). The Relationship between Mathematics Anxiety and Learning 
Styles of High School Students. New Educational Review, 28(2), 94 – 101. 

Tsay, M., & Bradrady, M. (2010). A case study of cooperative learning and 
communication pedagogy: Does working in teams make a difference? 
Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 10, 2, 78 – 89. 

Van Nuland, H. J. C., Dusseldorp, E., Martens, R. L., & Boekaerts, M. (2010). 
Exploring the motivation jungle: predicting performance on a novel task by 
investigating constructs from different motivation perspectives in tandem. 
International Journal of Psychology, 45, 250-259. 

Vitasari, P., Abdul Wahab, M. N., Othman, A., Herawan, T., & Sinnadurai, S. K. 
(2010). The Relationship between Study Anxiety and Academic Performance 
among Engineering Students. International Conference on Mathematics 
Education Research. Procedia Social and Behavioral Sciences, 8, 490–497. 

Wichadee, S. (2010). Cooperative Learning Approach: A Successful Way of 
Reducing Learning Anxiety in an EFL Class. International Journal of 
Education, 33, 3, 3-7 

Wang, M. (2012). Effects of Cooperative Learning on Achievement Motivation of 
Female University Students. Asian Social Science, 8(15), 108 – 114. 

Young, D. J. (1999). Affect in Foreign Language and Second Language Learning: A 
Practical Guide to Creating a Low-anxiety Classroom Atmosphere. Boston: 
McGraw-Hill College. 

Yoshida, H., Tani, S., Uchida, T., Masui, J., & Nakayama, A. (2014). Effects of 
online cooperative learning on motivation in learning Korean as a foreign 
language. International Journal of Information and Education Technology, 4, 
6, 473- 477. 

Zakaria, E., Solfitri, T., Daud, Y., & Abidin, Z. (2013). Effect of cooperative 
learning on secondary school students’ mathematics achievement. Creative 
Education, 4, 98-100. 

 


