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تاثير گذارى آموزش به روِش تقسيم بندى دانش آموزان به گروه هاى 
پيشرفت (STAD) بر شاخص هاى شناختى، فراشناختى و عاطفى، در 

يادگيرى درس رياضى

چكيده
يادگيرى مشاركتى يكى از گسترده ترين حوزه هاى نظرى، پژوهشى و اجرايى ثمربخش 
در تعليم و تربيت است. اين پژوهش با هدف تعيين تاثير گذارى يكى از شيوه هاى يادگيرى 
بر   ،1(STAD) پيشرفت  گروه هاى  به  دانش آموزان  تقسيم بندى  روش  نام  به  مشاركتى، 
راهنمايى  دوره  در  رياضى  درس  يادگيرى  در  عاطفى  و  فراشناختى  شناختى،  شاخص هاى 
تحصيلى انجام شد. نمونه آمارى پژوهش313 نفر از دانش آموزان پايه سوم راهنمايى شهر 
با  گروهى  بين  و  گروهى  درون  آزمايشي  نيمه  طرح  يك  از  پژوهش  اين  در  بودند.  تبريز 
پيش آزمون و پس آزمون و با گروه كنترل استفاده شد و روش يادگيرى مشاركتى به شيوه 
تقسيم بندى به گروه هاى پيشرفت در طول 6 هفته بر روى آزمودنى هاى گروه آزمايشى اجرا 
شد. در اين پژوهش از سه ابزار: 1: آزمون پيشرفت تحصيلى رياضى براى سنجش پيشرفت 
براى  مدرسه  به  نسبت  نگرش  سنجش  شده  نظر  تجديد  پرسش نامه   :2 رياضى،  تحصيلى 
براى  فراشناختى  شناختى-  راهبردهاى  و  دانش  پرسش نامه  و 3:  عاطفى  بازده هاى  سنجش 
سنجش ميزان تغيير در دانش و راهبردهاى فراشناختى ورودى استفاده شد. يافته هاي پژوهش 
نشان داد كه آموزش به روش STAD در مقايسه با آموزش مرسوم تاثير بيشتري بر نمرات 
پيشرفت تحصيلي و بخشى از شاخص هاى عاطفة تحصيلى دانش آموزان دارد. اّما اين تأثير 
در بازده هاى فراشناختى مشاهده نشد. با توجه به يافته هاى اين پژوهش و نيز مرور مبانى 
نظرى و تجربى حوزه يادگيرى مشاركتى مى توان نتيجه گرفت كه كاربست اين شيوه مى تواند 
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بر رشد مهارت هاى شناختى، عاطفى تحصيلى و زبانى كودكان نسبت به شيوه هاى آموزش 
انفرادى تأثيرگذار باشد.

كليدواژه ها: آموزش مشاركتى- تقسيم بندى به گروه هاى پيشرفت- پيشرفت تحصيلى-
عاطفه تحصيلى- فراشناخت 

مقدمه
امروزه هدف آموزش رياضي به طور كلي تغيير كرده است و ديگر بر يادگيري صرِف اعمال و 
محاسبات رياضى تأكيد نمي شود. همچنين روش هاي معمول آموزش رياضي نيز كه در آنها روي 
تمرين و تكرار، محاسبه و حفظ تأكيد مي شد تا حدود زيادي دستخوش تغيير شده است (برومز2و 
همكاران، ترجمه كرامتى، 1382). عالوه بر تغيير اهداف آموزشي دوره هاي رياضي، از نيمة دوم 
قرن بيستم اين عقيده به طور روز افزوني در بين روان شناسان قوت گرفت كه يادگيري انسان ها 
امري ثابت نيست. قبٌال تصور مى شد كه عوامل غير قابل تغييري چون هوش و استعداد كه ذاتي افراد 
هستند الزمه هر گونه يادگيري اند و ميزان يادگيري هر كس به ميزان هوش و استعدادهاي او است. 
ولي امروزه در عين حال كه هوش و استعداد را همچنان از عوامل مهم تعيين كننده كميت و كيفيت 
يادگيري انسان ها به حساب مي آورند، عوامل ديگري را نيز در اين امر مهم و تأثيرگذار تلقي مي كنند.
هدايت  محور  اصلى ترين  و  اولين  بى ترديد  آموزشگاهى  يادگيرى  بر  مؤثر  عوامل  شناسايى 
كننده غالب پژوهش هاى روان شناسان تربيتى است. بلوم3 (1363) در كتاب «ويژگي هاي آدمي 
و يادگيري آموزشگاهي» در تشريح نظريه يادگيري آموزشگاهي خود به سه متغير وابسته به هم 
اشاره كرده كه اگر با دقت الزم مورد توجه قرار گيرد، آموزشگاه را قادر خواهد ساخت كه به 
سمت يك نظام آموزشي خالي از اشتباه قدم بردارد. اين سه متغير كه در نظريه بلوم از اهميتي 
به  مربوط  نيازهاي  پيش  بر  دانش آموز  تسلط  ميزان  الف.  از:  اند  عبارت  برخوردارند،  اساسي 
يادگيري موردنظر، ب. ميزان انگيزشي كه دانش آموز براي يادگيري دارد (يا مي تواند داشته باشد)، 

ج. ميزان تناسب روش آموزشي با ويژگي هاي دانش آموزان.
در مورد دو متغير اول پژوهش هاى متعددى نقش مهم عوامل شناختى و عاطفى را در بهبود 
شاخص هاى پيشرفت تحصيلى نشان داده اند. در حوزه انطباق روش هاى آموزشى با ويژگى هاى 
ساز گرايى4  و  ساخت   رويكرد  بر  مبتنى  آموزشى  شيوه هاى  از  مى شود  تالش  اكنون  فراگيران، 
مبتني بر  (سازنده گرايي) بهره گرفته شود. مى دانيم كه در روش هاي تدريس پيشين، كه عمدتاً 
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بر انتقال اطالعات به فراگيران تأكيد مى شد؛ اّما در  رفتارگرايى يا رويكرد رفتاري بودند عمدتاً 
فلسفه جديد تربيتي يكي از مهم ترين اهداف نظام هاي  تعليم و تربيت پرورش قوة تفكر است 
و اين كه فراگيران بتوانند در ساخت دانش خود سهيم شده و از اين طريق يادگيرى با درك و 
فهم داشته باشند. با اين وجود در بيشتر مدارس ما هنوز تدريس به همان معناِي انتقال معلومات 
مطالبي  از  انباشته  دانش آموزان  ذهن  نتيجه،  در  مى شود،  انجام  دانش آموز  ذهن  به  معلم  ذهن  از 
مي شود كه ممكن است با نياز يا رشد فكرشان متناسب نباشد. اين امر باعث مي شود آنها آنچه را 
كه آموخته اند، طوطي وار تكرار كنند و به تدريج از يادگيري احساس كسالت نمايند. اين شيوه از 
يادگيري نه تنها در سازندگي دانش آموزان نقش مؤثري ايجاد نمي كند؛ بلكه زمينه ركود علمي و 
دلزدگي آنها از فعاليت هاي علمي را نيز فراهم مي كند؛ در حالى كه طبق مبانى نظرى نوين حاكم 
در تعليم و تربيت، نقش معلم از انتقال دهنده دانش يا منبع اطالعاتي، به هدايت كننده و تسهيل 
كننده يادگيري تغيير پيدا كرده است (فتحي آذر، 1382). بر اساس رويكرد ساخت و ساز گرايى در 
تعليم و تربيت، هر فرد شخصاً طرحواره ها يا نقشه هاي ذهني خود را مي سازد؛ از اين روست كه 
توجه به تفاوت هاى بين فراگيران امرى بسيار الزم است. در شيوه هاي آموزشي مبتني بر ساخت 
و ساز گرايى، دانش آموزان به يادگيري معنا دار5 مشغول مي شوند (ونا6 ، تساى، لينك و چانگ، 
2004). يكى از روش هاى ساخت و ساز گرايى كه مبتنى بر نظرية ساخت و ساز گرايى اجتماعى 
لئو ويگوتسگى مى باشد، يادگيرِى مشاركتى7 است. بر طبق نظر اسالوين8 (1995) يكى از صاحب 
نظران حوزه آموزش مشاركتى، اكنون در بسيارى از نظام هاى تعليم و تربيت از يادگيري مشاركتي 
به منظور اصالح اوضاع جاري آموزش و نيز براي مشاركت دادن دانش آموزان در يادگيري شان 
استفاده مى شود. يادگيري مشاركتي در حقيقت راه حل مقابله با انبوهي از مشكالت آموزشي است.
انفرادى،  يادگيرى  نوع  سه   ( 1985 ) جانسون9  و  جانسون  مشاركتى،  يادگيرى  با  ارتباط  در 
رقابتى و هميارانه را در كالس درس از هم تشخيص داده اند. در يادگيرى انفرادى يادگيرنده به 
صورت مستقل به انجام كار يا فعاليت درسى مى پردازد؛ در يادگيرى رقابتى، مى كوشد، زودتر از 
دانش آموزان ديگر به نتيجه برسد، يعنى موقعيت يادگيرنده، موقعيِت « برنده – بازنده» است؛ اما 
در يادگيرى از طريق هميارى دانش آموزان برانگيخته مى شوند تا به صورت گروهى كار كنند و 

يادگيرى شان را از طريق يادگيرى همشاگردان خود تقويت كنند. 
يادگيرى مشاركتى شيوه اى از آموزش است كه طى آن، مشاركت فراگيران اساس هر گونه برنامه 
آموزشي قلمداد مي شود. به عبارت ديگر، در اين شيوه، گروهى از فراگيران فّعاالنه در امر يادگيرى 
درگير شده و با ايجاد فضايي مطلوب براى هم آموزى خودشان، روند آموزش ها را هدايت و نتايج 
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را ارزيابى مى نمايند. يادگيرى مشاركتى يكى از گسترده ترين حوزه هاى نظرى، پژوهشى و اجرايى 
ثمربخش در تعليم و تربيت است. اين شكل از يادگيرى در گسترة وسيعى از تمام سطوح يادگيرى، 
از پيش دبستانى گرفته تا دانشگاهى و از دروس رياضيات گرفته تا خواندن، زبان، علوم، مطالعات 
اجتماعى و كامپيوتر اجرا شده است. پژوهش هاى متعددى انجام گرفته كه اثرات مثبت يادگيرى 
مشاركتى را بر پيشرفت تحصيل نشان داده است (يانگ و ليو10، 2005 جانسون و جانسون، 1985؛ 

شارن11، 1980؛ راونسكرافت، باكلس، مك كومبز و زاكرمن12، 1995 و اسالوين، 1995). 
تحصيلِي  پيشرفت  صورت  به  مي توان  را  مشاركتي  يادگيري  زمينه  در  پژوهشي  يافته هاي 
بيشتر، در مقايسه با ساير روش هاي آموزشي، روابط بين فردي بهتر بين اقليت هاي قومي، افزايش 
عزت نفس، بهبود روابط بين دانش آموزان قوي، ضعيف و متوسط خالصه كرد (اسالوين، 1983؛ 
شارن، 1980). همچنين در يك فراتحليل، جانسون، ماريما، جانسون، نلسون و سكون13 (1981) 
122 پژوهش را در رابطه با يادگيري مشاركتي مرور كردند. تحليل آنها به ميزان زيادي از برتري 

روش مشاركتي در افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان حمايت كرد.
همچنين بر اساس پژوهش ها مى توان به اين نتيجه رسيد كه روش هاى يادگيرى مشاركتى 
بر پيشرفت تحصيلى در حوزة رياضى نيز اثر بخش است. براى نمونه اثرات يادگيرى مشاركتى 
بر پيشرفت تحصيلى و حل مسئله رياضى توسط افندى ( به نقل از افندى و زاناتون14، 2007) 
مورد بررسى قرار گرفت. در اين مطالعه به بررسى تفاوت گروه هاى آزمايشى و كنترل از لحاظ 
شيوه هاى  از  استفاده  با  آزمايشى  گروه  شد.  پرداخته  رياضى  مسئله  حل  و  تحصيلى  پيشرفت 
آموزش مشاركتى موضوعات درسى را آموزش ديد و گروه كنترل به روش مرسوم اين كار را 
انجام داد. نتايج پژوهش نشان داد كه گروه مشاركتى به طور معنا دار نسبت به گروه كنترل در 
آزمون هاى پيشرفت تحصيلى و حل مسئله بهتر عمل مى كند. همچنين پژوهش به اين نتيجه رسيد 
كه دانش آموزان گروه مشاركتى در فرايند يادگيرى مشاركتى به خوبى باهم كار مى كنند. لى كواك 
ام15 ( به نقل از افندى و زاناتون، 2007) نيز با استفاده از شيوه هاى يادگيرى مشاركتى به اين نتيجه 
رسيد كه دانش آموزانى كه با روش يادگيرى مشاركتى آموزش ديده اند نسبت به دانش آموزانى 
كه به روش فردى آموزش ديده اند، عملكردشان در حل مسائل رياضى بهتر است. در مطالعه اى 
از  گروه  يك  رياضِى  تحصيلِى  پيشرفت  بر  مشاركتى  يادگيرى  اثرات  بررسى  منظور  به  ديگر 
دانش آموزان كالس هفتم، معلوم شد كه دانش آموزانى كه به يادگيرى مشاركتى مشغول بودند به 
طور معنادارى نسبت به گروه كنترل عملكرد بهترى داشتند ( رايد16، 1992). همچنين اسالوين 
(1985) به بررسى اثرات يك شيوة يادگيرى مشاركتى به نام «فردى كردن ارزيابى گروهى»17 
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(TAI) بر روى پيشرفت تحصيلى رياضيات دانش آموزان كالس سوم تا ششم پرداخت. نتايج 
پژوهش او نشان داد كه روش فوق به طور معنادارى بر پيشرفت تحصيلى رياضيات اثر مثبت 
دارد. پلونز و رولتا18 (2007) نيز در پژوهشى به بررسى تأثير يادگيرى مشاركتى مبتنى بر كامپيوتر 
بر رياضيات پرداختند. اين پژوهش كه به شيوة نيمه آزمايشى انجام شد نشان داد كه اين شيوه 

مى تواند در تغيير ادراك رياضى گروه آزمايشى مؤثر باشد. 
در كشور ما نيز نتايج چندين پژوهش حاكى از اثرات مثبت روش مشاركتى بر بازده هاى 
شناختى - عاطفى تحصيلى است. البته غالب اين پژوهش ها بر روى دانش آموزان سطوح باالتر 
از مقطع ابتدايى انجام پذيرفته شده است. به عنوان نمونه، پاكيزه (1376) در پژوهشي به بررسي 
تاثير يادگيري مشاركتي بر عملكرد تحصيلي و خودپنداره دانشجويان پرداخت كه نتايج پژوهش 
او نشان داد نمرات آزمودني هاي گروه يادگيري مشاركتي، در مقايسه با نمرات گروه آموزش 
سنتي، در آزمون پيشرفت تحصيلى باالتر است. همچنين صمدي شال (1379) در پژوهشي به 
درسي  تحصيلي  پيشرفت  در  غيرفعال،  آموزش  روش  با  مشاركتي  آموزش  روش  تاثير  مقايسة 
عربي دانش آموزان، پرداخت. نتايج اين پژوهش نيز نشان داد كه بين روش تدريس مشاركتي و 
روش تدريس سخنراني، در ايجاد پيشرفت تحصيلي در درس عربي تفاوت  وجود دارد و اين 
دانش آموزان  نمرات  ميانگين  مقايسه  همچنين  است.  مشاركتي  روش  برتري  جهت  در  تفاوت 
از  بهره مندي  در  ضعيف  و  مستعد  دانش آموزان  بين  كه  داد  نشان  گروه ها  در  ضعيف  و  مستعد 

يادگيري مشاركتي و سخنراني تفاوت هاى معناداري وجود دارد.
با وجود تمام مزاياي فوق، در نظام هاي متمركز آموزشي، همچون نظام آموزش و پرورش كشور 
ما، كاربست شيوة مشاركتي به خاطر تنگناهاى فرهنگي و نگرشي افراد مؤثر در فرايند ياددهي ـ 
يادگيري همچون معلم، فراگيران، مسؤالن،  برنامه ريزان آموزشي و والدين به راحتي امكان پذير 
نيست؛ از اين رو تغيير سريع اجزاي اين نظام قديمي بدون بسترسازي امري است كه قبًال چندين بار 
آزموده شده و به شكست منتهي شده است. تاكنون براي يادگيري مشاركتي چند مدل مهم ارائه شده 
است كه هر يك از اين مدل ها در چهار زمينه اساسي با هم تفاوت دارند. اين زمينه ها عبارتند از: 
نحوة ساختار و تركيب گروه ها، نوع تشويقات، نحوة مسئوليت افراد در گروه ها و استفاده از رقابت 
گروهي (اسالوين، 1991). اين مدل ها را مى توان در گستره اي وسيع، از نسبتاً كنترل شده توسط 
معلم تا كامًال در اختيار دانش آموز، به اجرا در آورد. در اين پژوهش از روش تقسيم بندي گروه هاي 
پيشرفت (STAD) به عنوان يكي از شيوه هاي مشاركتي استفاده شد. در اين روش دانش آموزان 
به گروه هاى يادگيرى چهار تا شش نفره تقسيم مى شوند. اين دانش آموزان از حيث سطح كارايى، 
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جنسيت، و  نژاد به شيوه اى مختلط انتخاب مى شوند. پس از ارائه درس توسط معلم، به منظور 
حصول اطمينان از يادگيرى تك تك اعضا، دانش آموزان به فعاليت هاى درون گروهى مى پردازند. 
در پايان، تمامى دانش آموزان با ميانگين نمره هاى خود مقايسه شده و نمره نهايى آنها بر اساس ميزان 
پيشرفت آنها نسبت به عملكرد گذشته اشان تعيين مى شود. سپس اين نمرات جمع بندى شده و نمره 
گروه را تشكيل مى دهد. در استفاده از اين روش نيازي نيست تغيير وسيعي در شرايط كالسي جاري 
و همچنين نقش هاي سنتي معلمـ  دانش آموز ايجاد شود. از اين جهت به نظر مي رسد كه اين روش 

مي تواند جانشينى مناسب براي شيوه هاي مرسومِ آموزشي باشد. 
در اين پژوهش، با توجه به شرايط كالسي حاكم بر مدارس راهنمايى موجود، ما به دنبال 
شاخص هاي  افزايش  بر  پيشرفت  گروه هاي  تقسيم بندِي  روش  به  آموزش  تأثير  ميزاِن  بررسي 
شناختى، عاطفى و فراشناختى دانش آموزان - در مقايسه با روش هاي مرسوم آموزشي - هستيم. 
بنابراين در پژوهشى كه مقاله حاضر بر اساس يافته هاى آن تنظيم شده است به دنبال پاسخگويي 
شاخص هاى  بر  پيشرفت  گروه هاي  تقسيم بندي  روش  به  آموزش  «آيا  كه  بوديم  سؤال  اين  به 

شناختى، فراشناختى و عاطفى دانش آموزان دوره راهنمائى تأثيرى مثبتى مى گذارد؟»
اهميت انجام اين پژوهش در شرايط حاضر كه در نظام آموزش و پروش كشور به ويژه در 
سطوح ابتدايى و راهنمايى شاهد نگاهى نو به روش هاى تدريس مشاركتى و فعال هستيم، هم 
از لحاظ نظرى و هم از لحاظ عملى چشمگير است، از لحاظ نظرى به اطالعات صاحب نظران 
تعليم و تربيت و محققان، در زمينه چگونگى تعامل در يادگيرى مشاركتى بر سه مؤلفه شناخت، 
فراشناخت و عاطفه تحصيلى افزوده مى شود. از لحاظ كاربردى نيز بسيار الزم است، تا اثربخشى 
واقعى يكى از كارآمدترين و مناسب ترين روش هاى يادگيرى مشاركتى بر مؤلفه هاى مهم يادگيرى 
آموزشگاهى به احراز برسد. اساس اين پژوهش متكى بر نظر وار و داونينگ19 (2000) است كه 
مى گويد: يادگيري فرايند پيچيده اي است كه از سه مؤلفة شناخت، فراشناخت و عاطفه تشكيل 
يافته است. با در نظرگرفتن اين متغيرها به عنوان مؤلفه هاى مهم يادگيرى، بسيار مهم است كه 
تاثير آموزش به روش تقسم بندى به گروه هاى پيشرفت بر روى هر سه اين مؤلفه ها بررسى شود. 

روش
آزمودنى ها

آزمودني هاي اين پژوهش، دانش آموزان 10 كالس پايه سوم راهنمائي تحصيلى بودند كه به 
شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي از مدارس نواحى 2 و 4 آموزش و پرورش 
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شهر تبريز انتخاب شدند. براى اين منظور از ناحيه 2 آموزش و پرورش شهر تبريز چهار كالس 
( دو كالس آزمايش و دو كالس كنترل ) و از بين مدارس راهنمايى ناحيه 4 آموزش و پرورش 
شهر تبريز شش كالس ( سه كالس آزمايش و سه كالس كنترل ) انتخاب شدند. در مرحله دوم از 
كالس ها به عنوان خوشه ها استفاده شد. سپس از داخل اين ليست ها پنج كالس آزمايشى انتخاب 
شد. پس از انتخاب كالس هاى آزمايشى از همان مدرسه يك كالس كنترل نيز به تصادف انتخاب 
شد. بنابراين در اين پژوهش دانش آموزان ده كالس سوم راهنمايي (پنج كالس آزمايشى و پنج 

كالس كنترل ) مشاركت داشتند كه تعداد كل آنها برابر با 313 نفر بود. 

ابزارهاى پژوهش
در اين پژوهش از سه ابزار براى اندازه گيرى داده هاى مورد نياز استفاده شد. از يك آزمون 
پيشرفت تحصيلى رياضى (پس آزمون به عنوان متغير وابسته) براى سنجش پيشرفت تحصيلى 
رياضى، استفاده شد. همچنين از نمرات يك آزموِن معلم ساخته كالسى براى سنجش رفتارهاى 
سنجش  شده  نظر  تجديد  پرسش نامه  از  شد.  استفاده  همراه )  متغير  عنوان  (به  ورودى  شناختى 
نگرش نسبت به مدرسه20 براى سنجش رفتارهاى عاطفى ورودى ( پيش آزمون به عنوان متغير 
همراه ) و  از همان پرسش نامه براى سنجش ويژگى هاى عاطفى تحصيلى رياضى ( پس آزمون به 
عنوان متغير وابسته )، استفاده شد. همچنين از پرسش نامه دانش و راهبردهاى شناختى- فراشناختى 
براى سنجش وضعيت اوليه فراشناخت ( پيش آزمون به عنوان متغير همراه ) و از همان پرسش نامه 
به عنوان ابزار سنجش ميزان تغيير در دانش و راهبرد هاى فراشناختى ( پس آزمون به عنوان متغير 

وابسته ) استفاده شد.
آزمون پيشرفت تحصيلى رياضى: مواد آموزشى پژوهش از كتاب رياضى سال سوم راهنمايى 
كد 133 انتخاب شد. از آنجا كه پژوهش پس از شروع شش هفته از سال تحصيلى اجرا گرديد، 
مواد درسى به كار گرفته شده در فرايند يادگيرى مشاركتى از صفحه 50 كتاب ( مبحث جبر ) تا 
پايان صفحه 110 ( مبحث نقاِط صفحه ) انتخاب شد. ميزان يادگيري آزمودني ها بعد از كاربندي21 
شرايط آزمايشى، به وسيله يك آزمون پيشرفت تحصيلي مالك مرجِع22 معلم ساخته23 سنجيده 
شد. با استفاده از پس آزمون نيز، ميزان دستيابى به هدف هاي آموزشي محتوايي كه در طي دوره 
كاربندي آموزش داده شد، سنجيده شد. همچنين ميزان دستيابى به هدف هاي ورودي شناختي 
(پيش نيازها) به وسيلة نمرات يك آزمون كالسى سنجيده شد. از نمرات اين آزمون به عنوان متغير 
همراه براى كنترل يادگيرى هاى قبلى دانش آموزان در رياضى استفاده گرديد. سواالت اين آزمون 
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توسط چند نفر از معلمين نمونه كالس سوم راهنمايي تهيه شد. قبل از ساختن آزمون، جدول 
دقيق  اهداف  اساس  بر  و  شد  تهيه  درسي  موضوع هاي  از  محتوا  و  هدف  دوبعدي  مشخصات 
آموزشي و بودجه بندي زماني كتاب ها ( ميزان وقتي كه براي تدريس هر مبحث گذاشته مي شود ) 
سعي شد نمونه نماينده اي از جامعه سؤاالت ممكن ساخته شود. همچنين پس از تكميل فرم 
اوليه آزمون چند نفر از معلمان رياضى كالس سوم راهنمايى آنها را مورد بررسى و تجديد نظر 
قرار دادند و به اين طريق از روايِي محتوايي آزمون ها اطمينان حاصل شد. براي به دست آوردن 
روايي مالكي اين آزمون از روش روايي مالكي همزمان استفاده و ميزان ضريب همبستگي نمرات 
دانش آموزان ( در اجراي مقدماتى بر روى يك كالس) با نمرات يك آزمون كالسي محاسبه شد؛ 
در  همچنين  داشت.  قبول  قابل  مالكى  روايى  از  نشان  كه  بود  با 0/78  برابر  ضريب  اين  مقدار 
اجراى مقدماتى، پس از تحليل پاسخ ها ضريب دشواري و ضريب تميز تك تك سؤاالت محاسبه 
شد و سؤاالت ضعيف از آزمون حذف گرديده و يا مورد تجديد نظر قرار گرفتند. براي مثال 
سؤاالتي كه داراي ضريب دشواري خيلي باال ( 0/80 به باال ) يا خيلي پايين ( پايين تر از 0/20 ) 
بودند حذف يا اصالح شدند. همچنين سؤاالتي كه داراي ضريب تميز پايين (زير 0/40 ) بودند 

حذف شدند و يا مورد تجديد نظر قرار گرفتند.
پرسش نامة تجديد نظر شدة سنجش نگرش نسبت به مدرسه: فرم اوليه اين پرسش نامه كه 
شامل 45 سؤال است، توسط مك كوچ و سيگل24 (2002) تهيه شده و هدف از تهية آن سنجش 
عوامل عاطفِى مرتبط با پيشرفت تحصيلي يا عدم پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بوده است. مك 
كوچ و سيگل (2003) در فرم تجديدنظر شده پس از بررسي هاي مختلف، 43 سؤال تهيه كردند 
و درباره پايايي و روايي اين پرسش نامه تحليلهاي مختلفي انجام دادند كه پس از تحليل عاملي25 
ادراِك  عامل  پنج  و  داشت  قبولي  قابل  آماري  برازش  حاصل،  مدل  ماند.  باقي  سؤال  نهايي 35 
خود تحصيلي26، نگرش نسبت به معلمان و كالس ها27، نگرش نسبت به مدرسه28، ارزش گذاري 
هدف هاي مدرسه29 و انگيزش/خود نظم دهى30 را مورد اندازه گيري قرار مى داد. در اين پرسش نامه 

براي نمره گذاري سؤال ها از مقياس هفت درجه اي ليكرت استفاده شده است. 
پرسش نامه دانش و راهبردِ شناختى- فراشناختى: در اين پژوهش براى اندازه گيرى فراشناخت 
دانش آموزان از يك پرسش نامه 25 سؤالى محقق ساخته استفاده شد. مبناى نظرى اين پرسش نامه 
فراشناختى  كلى «دانش  طبقة  را به دو  فراشناخت  فالول، ميلر و ميلر31 (1993) بود كه  نظريه 
و نظم دهى شخصى» و «نظارت فراشناختى» تقسيم بندى كرده اند. براى انتخاب گويه هاى اين 
در  شد.  تهيه  فرعى  مقياس  دو  آيتم هاى  فراشناخت  زمينه  در  موجود  منابع  از  ابتدا  پرسش نامه 
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كه  شد  تنظيم  جمله هايى  قالب  در  آيتم ها  اين  سپس  آمد.  دست  به  مجزا  آيتم   35 مرحله  اين 
آزمودنى ها بايستى در طول يك مقياس ليكرت شش بخشى، ميزان موافقت خود با هر جمله را 
بيان مى كردند. اين فرم اوليه پرسش نامه در يك مطالعه مقدماتى32 بر روى يك نمونه 150 نفرى 

جهت بررسى روايى و پايايى اجرا شد. 
براي اطمينان از پايايي پرسش نامه از روش آلفاي كرانباخ استفاده شد كه براى هر كدام از عوامل 
دانش فراشناختى، راهبردهاى شناختى و راهبردهاى فراشناختى اين ضرايب به ترتيب برابر با  0/92، 
0/77 و 0/91 بود. همچنين براي بررسي روايي از تحليل عاملي بر روي پاسخ هاى يك نمونه به 
سؤاالت پرسش نامه استفاده شد. ضرايب همبستگى باال بين سؤاالت پرسش نامه كه با استفاده از 
آزمون KMO مشخص است، انجام تحليل عاملي را قابل توجيه نشان مى داد. پس از اطمينان از اين 
پيش فرض، تحليل عاملى به روش مؤلفه هاى اصلى انجام شد. پس از مشاهده نتايج، براى استخراج 
عاملها با توجه به سه مالك زير تصميم گيرى شد: 1. نقطة عطف در نمودار اسكري كتل، 2. مقدار 

ويژه عامل و درصد واريانس تبيين شده به وسيله هر عامل، و 3. مبناي نظري. 
نتايج اولين تحليل عاملى كه بر روى كل سؤاالت انجام گرفت، منجر به استخراج 6 عامل 
واريانس كل پرسش نامه  از  عامل بر روى هم 63  شد. اين 6  از يك  داراى ارزش ويژه باالتر 
متعامد  چرخش  روش  از  ساده تر،  عاملى  ساختار  به  دستيابي  منظور  به  سپس  كردند.  تبيين  را 
واريماكس و چرخش متمايل ابليمين استفاده شد كه نتايج چرخش واريماكس ساده تر بود. با 
بررسى مقدار اشتراك هر كدام از سؤاالت پنج سؤال داراى مقدار اشتراك پائين تر از 0/50 حذف 
شدند و براى بار دوم تحليل عاملى با 30 سؤال انجام شد كه در اين تجزيه 5 عامل با ارزش 
ويژة باالتر از يك توانستند 66٪ از واريانس كل پرسش نامه را تبيين كنند. در اين مرحله دو عامل 
اضافى تشخيص داده شده اند كه هر كدام داراى دو آيتم با بار عاملى باالتر از 0/50 بودند. از آنجا 
كه تعداد آيتم هاى اين عامل ها كم بودند تصميم به حذف اين چهار سؤال گرفته شد و در نهايت 
تحليل عاملى سوم با 26 سؤال انجام گرفت. در اين مرحله سه عامل استخراج شد كه 65٪ از 
واريانس كل پرسش نامه را تبيين مى كردند. در اين مرحله تعداد عوامل استخراج شده تائيد كننده 

تعداد آزمون هاى فرعى ساخته شده توسط مؤلف پرسش نامه بود

طرح پژوهش
در اين پژوهش از يك طرح نيمه آزمايشي درون - برون گروهى ( طرح تركيبى33) با پيش 
آزمون و پس آزمون و با گروه كنترل استفاده شد. طرح هاي نيمه آزمايشي در شرايطي به كار 
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گرفته مي شوند كه امكان استفاده از طرح هاي آزمايشي كامل وجود ندارد (دالور، 1374). اين 
طرح از اين جهت درون - برون گروهى است كه در آن، جهت بررسى نتايج كاربندى آزمايشى، 
اجراى  از  ( پيش  خود  قبلى  عملكرد  با  هم  كنترل،  و  آزمايشى  گروه هاى  آزمودنى هاى  عملكرد 
اعضاى  عملكرد  هم   و  شد  مقايسه  است )  بوده  مرسوم  تدريس  شيوه  از  ناشى  كه  كاربندى 

گروه هاى آزمايشى با عملكرد گروه هاى كنترل مورد مقايسه قرار گرفت. 
جهت افزايش اعتبار بيرونى طرح ( قابليت تعميم پذيرى يافته ها ) از شيوه تكرار آزمايش بر 
روى پنج گروه آزمايش استفاده شد. از اين جهت طرح داراى پنج گروه آزمايش و پنج گروه 
كنترل بود. متغير مستقل پژوهش شيوه تدريس با دو سطـح: 1. آموزش به روش تقسيم بندى 
به گروه هاى پيشرفت، و 2. آموزش به شيوة مرسوم بود. متغيرهاى وابسته پژوهش چهار بازده 
شامل  شناختى  بازده هاى  بودند.  يادگيرى  عاطفى  بازده  پنج  و  فراشناختى  بازده  سه  شناختى، 
چهار متغير يادآوري اطالعات واقعي، انجام دادن اعمال رياضي، حل كردن مسائل معمولي و 
فرايندهاي عالي تر ذهني است. بازده هاى عاطفى دربرگيرنده پنج متغير ادراك خود تحصيلي، 
نگرش نسبت به معلمان و كالس ها، نگرش نسبت به مدرسه، ارزش گذاري هدف هاي مدرسه 
و انگيزش/ خود نظم دهى است. بازده هاى فراشناختى نيز شامل سه مؤلفة دانش فراشناختى، 
راهبردهاى شناختى و راهبردهاى فراشناختى هستند. همچنين نمرات پيش آزمون آزمودنى ها در 
متغيرهاى فراشناختى - عاطفى فوق و  نيز يك آزمون كالسى به عنوان متغير همراه، براى تعديل 
نمرات پس آزمون ها در نظر گرفته شد. از اين جهت مقادير اوليه اين متغيرها پيش از اجراى 

آزمايش به وسيله پيش آزمون ها مورد اندازه گيرى قرار گرفت. 

روش اجرا
بخش  اين  در  است،  اهميت  داراى  پژوهش  اين  كاربردى  تلويحات  كه  اين  به  توجه  با 
توضيحات مفصِل شيوة اجرا بر اساس فرم هاى مربوطه كه پيوست مقاله هستند ارائه مى شود. 
روش تقسيم بندى به گروه هاى پيشرفت در طول 6 هفته در پنج كالس آزمايشى در قالب مراحل 

پنج گانه زير اجرا شد:
مرحله آموزش معلمان: پس از مشخص شدن كالس هاى منتخب، براى معلمين كالس هاى 
آزمايشى آموزِش توجيهى به مدت 2 ساعت برگزار شد. در طول اين جلسه معلمان در مورد 
روش اجرا، نحوه گروه بندى، تدريس و پر كردن فرم امتيازدهى اطالعات الزم را دريافت كردند.
مرحله سنجش آغازين: در اين مرحله پيش از شروع اجراى پژوهش دو پرسش نامة سنجش 
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39 تاثير گذارى آموزش به روِش تقسيم بندى دانش آموزان به گروه هاى پيشرفت (STAD) بر شاخص هاى شناختى...

از  تحصيلى  پيشرفت  آزمون  يك  نيز  و  فراشناختى  شناختى -  راهبردهاى  و  مدرسه  به  نگرش 
محتواى رياضى، قبل از شروِع دوره و بدون اطالع، بر روى دانش آموزان كالس هاى آزمايشى 
و كنترل اجرا شد. اجراى آزمون پيشرفت تحصيلى و دو پرسش نامه ديگر توسط يك پرسشگر 
معرفى شده توسط مجرى انجام گرفت. سپس اين آزمون ها نمره گذارى گرديد و نمرات در ستون 

نمره پايه فرم امتياز گذارى وارد شد.
مرحله تشكيل گروه ها: در اين مرحله دانش آموزان گروه هاى آزمايشى به گروه هاي يادگيري 
4 تا 6 نفري تقسيم شدند. هر گروه متشكل از دانش آموزاني با سطوح پيشرفت و استعدادهاي 
متفاوت بودند. در تشكيل گروه ها از نمرات آزمون هاى پيشرفت تحصيلى قبلى استفاده شد تا 
اعضاى گروه ها از لحاظ پيشرفت تحصيلي با هم همتا باشند. تشكيل گروه ها به عهده معلم بود. 

پس از تشكيل گروه ها اسامى دانش آموزان گروه ها در فرم امتياز دهى وارد شد.
مرحله آموزش گروهى در كالس: در اين مرحله در گروه هاى آزمايشى، معلم طبق روال 
به  معلم  جلسه  انتهاى  در  كه  چند  هر  مى پرداخت.  درسى  موضوعات  تدريس  به  خود  قبلى 
دانش آموزان فرصت تشكيل گروه ها را مى داد تا دانش آموزان از طريق مشاركتى به رفع نواقص 
يادگيرى همديگر كمك كنند. در چنين شرايطى دانش آموزان قوى گروه مى توانستند در نقش 

معلم به آموزش و آزمون موضوعات به دانش آموزان ضعيف تر گروه بپردازند. 
مرحله سنجش تكوينى: در آخرين جلسه هر هفته درگروه هاى آزمايشى يك آزمون مختصر 
كالسي از محتواي آموزشي ارائه شده در طول همان هفته طرح و اجرا مي شد. اين آزمون ها كوتاه 
و تعداد سؤاالت آنها كم بود. اين آزمون ها پيشرفت تحصيلى دانش آموز را، در همان محتواى 
ياد داده شده در طول هفته، مى سنجيد. طرح، اجرا و تصحيح اين آزمون ها توسط معلم كالس 
آزمايشى انجام گرفت. نمره نهايى آزمون ها در دامنه اى از صفر تا 20 بود. در طول اجراى طرح 

6 بار از اين آزمون ها گرفته شد.
مرحله امتياز دهي: پس از نمره گذارى آزمون هاى مختصر كالسي، نمرات در فرم امتيازدهى 
( ارائه شده در بخش پيوست گزارش ) در رديف هاي آزمون وارد شد. براى هر كدام از 6 آزمون 
مختصر يك ستون با عنوان شماره آزمون مورد نظر در اين فرم وجود داشت. براى نمونه در 
ستون آزمون 5 نمرات آزمون مختصر هفتة پنجم وارد شد. همچنين در اين فرم ستونى با عنوان 
«ستون تأثير» وجود دارد. در اين ستون اختالف عددى نمره آزمون مختصر فعلى با قبلى وارد شد. 
براى مثال ستون تأثير 5 هر دانش آموز از طريق كسر نمره آزمون 5 وى از نمره 4 وى به دست 
مى آيد. مقدار اختالف نشانگر مقدار نمره پيشرفت يا پسرفت اين فرد در طى يك هفته است. 
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فصلنامه نوآورى هاى آموزشى. شمارة41، سال يازدهم، بهار401391

بنابراين به طور كلى «نمره تأثيِر هر هفته» از طريق كسر نمره آزمون آن هفته از نمره آزمون هفته 
قبل به دست مى آيد. ولى براى مشخص كردن اولين نمره تأثير، نمره آزمون شماره يك از نمره 

پايه كسر مى شود. در محاسبه نمره تأثير دو نكته زير  مورد توجه بود:
1. نمره آزمون هر دانش آموز بايستى از نمره آزمون قبلى او كسر مى شد تا مقدار نمره تأثير 
وى مشخص شود. براي مثال چنانچه يك دانش آموز در آزمون2 نمره 14 و در آزمون 3 نمره 17 
كسب كند وى 3 نمره پيشرفت نسبت به معدل قبلي نشان مي دهد و3 نمره به امتياز گروه اضافه 
مي كند. همچنين دانش آموز ديگرى كه قبًال در آزمون 3 نمره 17 گرفته بود و در آزمون 4 نمره 

15 اخذ كرده، نمره تأثير وى 2- مى شود.
2. اگر نمره آزمون هر دانش آموز در طول هفته از 18 به باال بود عملكرد فعلي او بدون توجه 

به معدل عملكرد قبلي اش 5 نمره ثابت به امتياز گروه اضافه مي كرد. 
پس از مشخص شدن امتيازهاى گروه ها در طول 6 جلسه، در جلسة آخر معلم مى تواند با 
جمع كردن امتياز هاى 1، 2، 3، 4، 5 و 6 امتياز كلى را مشخص و گروه برتر در طول اين شش 

هفته را معلوم نمايد.

يافته ها
براى تشخيص اثربخش بودن آموزش به روش مشاركتى بر شاخص هاى شناختى، عاطفى 
و فراشناختى فراگيران گروه آزمايشى، ابتدا نمرات اختالف پس آزمون ها از پيش آزمون ها به 
دست آمد. در  ارتباط با متغير عاطفى و فراشناختى كه داراى چندين مؤلفة فرعى بودند در گام 
اول از آزمون 2T هتلينگ استفاده شد و چنانچه اين آزمون ها معنا دار بود نتايج تحليل هاى تك 
متغيرى (آزمون t مستقل) ارائه شد. براى تحليل متغير شناختى از آزمون t مستقل استفاده شد. 
قبل از تحليل داده ها پيش فرض هاى روش هاى آمارى مورد بررسى قرار گرفت. نتايج آزمون 
كولموگروف ـ اسميرنف نشان داد كه توزيع نمرات متغيرهاى وابسته نرمال هستند؛ البته به جز 
اين آزمون نتايج بررسى نمودارهاى هيستوگرام و نيز شاخص هاى گرايش مركزى و شاخص هاى 
كجى و كشيدگى نشان از نرمال بودن توزيع نمرات وابسته داشت. همچنين مقدار غيرمعنا دار 
آماره آزمون باكس نشان از برابرى ماتريس واريانس-كواريانس متغيرهاى وابسته در بين تيم هاى 
آزمايشى داشت. نتايج آزمون هاى لِون نيز نشان داد كه گروه ها از لحاظ واريانس درون گروهى 
نمرات متغيرهاى وابسته تفاوت معنا دارى با هم ندارند و با مشاهده نمودار نقطه اى مشخص شد 

كه ارتباط بين متغيرهاى وابسته از نوع خطى است.  
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41 تاثير گذارى آموزش به روِش تقسيم بندى دانش آموزان به گروه هاى پيشرفت (STAD) بر شاخص هاى شناختى...

دانش آموزان  رياضي  آزمون  پس  و  آزمون  پيش  نمرات  توصيفي  آماره هاي   1 جدول  در 
گروه هاي آزمايشي و كنترل نشان داده شده است. براي گروه آزمايشي، ميانگين هاى پيش آزمون 
و پس آزمون به ترتيب برابر با 10/64 و 13/65 و براي گروه كنترل به ترتيب برابر با 10/43 
و 12/09 است. با مقايسه اين دو ميانگين مشخص مي شود كه افزايش نمرات در پس آزمون ها 

نسبت به پيش آزمون ها در گروه آزمايشي بيشتر از گروه كنترل بوده است. 

جدول 1. آماره هاي توصيفي نمرات پيش آزمون و پس آزمون رياضي دانش آموزان گروه هاي آزمايشي و كنترل
انحراف معيارميانگينتعدادگروهآزمون

پيش 
15110/644/98آزمايشي
15310/434/64كنترل

پس
14913/654/97آزمايشي 
15412/093/87كنترل

در جدول شماره 2 نتايج آزمون t مستقل ميانگين هاي نمرات اختالف پس آزمون از پيش 
آزمون رياضي دانش آموزان گروه هاي آزمايشي و كنترل ارائه شده است. همان گونه كه مشاهده 
مى شود تفاوت ميانگين نمرات اختالف دو گروه برابر با 1/25 است. نمره t محاسبه شده براي 
اطمينان از واقعي بودن اين مقدار تفاوت در ميانگيِن دو گروه برابر با 3/33 است كه اين نمره در 

سطح (P≤0/001) معنادار است.

جدول 2. آزمون t مستقل ميانگين هاي نمرات اختالف پس آزمون از پيش آزمون رياضي دانش آموزان 
گروه هاي آزمايشي و كنترل

tdf سطح
خطاى معيار تفاوتتفاوت ميانگين هامعنادارى

فاصله اطمينان ٪95
باالپايين

3/332960/0011/250/380/511/99

در جدول3 آماره هاي توصيفي نمرات پيش آزمون و پس آزمون متغيرهاى عاطفى گروه هاي 
آزمايشي و كنترل ارائه شده است. براى بررسى تفاوت دو گروه آزمايشى و كنترل در مجموع 
شاخص هاى عاطفى در نمرات اختالف پس آزمون از پيش آزمون، از آزمون 2T هتلينگ استفاده 

شد كه نتايج آن در جدول 4 آمده است. 
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جدول3. آماره هاي توصيفي نمرات پيش آزمون و پس آزمون متغيرهاى عاطفى گروه هاي آزمايشي و كنترل

متغيرهاى 
زمان اجراعاطفى

گروه هاى كنترلگروه هاى آزمايشى
انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

ادراك خود 
تحصيلي

38/017/3537/418/24پيش آزمون
38/47/2636/488/22پس آزمون

نگرش نسبت به 
معلم و كالس

37/099/9937/711/45پيش آزمون
38/79/6738/1711/42پس آزمون

نگرش نسبت به 
مدرسه

25/98/1826/168/82پيش آزمون
26/038/2925/628/9پس آزمون

ارزش گذاري 
هدف ها

33/12/8233/043/68پيش آزمون
33/243/0932/763/76پس آزمون

انگيزش/ خود 
نظم دهى

49/5811/0447/979/83پيش آزمون
51/699/7647/711/26پس آزمون

اختالف  نمرات  مجموع  لحاظ  از  گروه  دو  تفاوت  براى  هتلينگ   2T آزمون  آمارة  مقدار 
متغيرهاى عاطفى برابر با 0/06 است. نتايج آزمون F معادل اين آزمون نشان داد كه گروه هاى 
آزمايش و كنترل تفاوت معنا دارى از نظر تركيب تمام نمرات اختالف متغيرهاى عاطفى دارند 
(P≤0/01). با توجه به نتايج اين آزمون براى مشخص كردن اين كه تفاوت بين نمرات اختالف 

متغيرهاى عاطفى دقيقًا در كدام متغيرهاى عاطفى است از پنج آزمون t مستقل استفاده شد. 

جدول4. آزمون2T هتلينگ براى تفاوت دو گروه آزمايشى و كنترل در نمرات اختالف پس آزمون ها از پيش 
آزمون هاى عاطفى

سطح معنادارىdf خطاdf فرضيهFآماره
0/063/8553070/01

در جدول 5 نتايج آزمون هاى t مستقل براى تفاوت گروه هاي آزمايشي و كنترل در ميانگين هاي 
كه  همان گونه  است.  شده  ارائه  عاطفى  مؤلفه هاى  آزمون  پيش  از  آزمون  پس  اختالف  نمرات 
مشخص است در نمرات اختالف بين دو گروه از لحاظ ميانگين نمرات مقياس ارزش گذارى 

هدف ها، ادراك خودتحصيلى و انگيزش/خودنظم دهى تفاوت معنادارى وجود دارد.
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43 تاثير گذارى آموزش به روِش تقسيم بندى دانش آموزان به گروه هاى پيشرفت (STAD) بر شاخص هاى شناختى...

جدول5. آزمون هاى t مستقل براى تفاوت گروه هاي آزمايشي و كنترل درميانگين هاي نمرات اختالف پس 
آزمون از پيش آزمون مؤلفه هاى عاطفى

سطح tdfمؤلفه عاطفى
معناداري

تفاوت 
ميانگين ها

خطاي معيار 
تفاوت

گروه هاى كنترل
باالپائين

2/36169/770/021/320/560/222/42ادراك خود تحصيلي
0/042/31-1/9219/060/061/140/6نگرش نسبت به معلم و كالس

0/121/46-1/673110/10/670/4نگرش نسبت به مدرسه
2/47310/370/010/410/170/080/75ارزش گذاري هدف ها
1/673110/052/371/204/7انگيزش/ خود نظم دهى

  
شناختى  مؤلفه هاى  آزمون  پس  و  آزمون  پيش  نمرات  توصيفي  آماره هاي   6 جدول  در 
فراشناختى گروه هاي آزمايشي و كنترل ارائه شده است. براى بررسى تفاوِت دو گروه آزمايش 
و كنترل در مجموِع شاخص هاى فراشناختى در نمرات اختالف پس آزمون از پيش آزمون، از 

آزموِن 2T هتلينگ استفاده شد كه نتايج آن در جدول 7 ارائه شده است. 

جدول 6. آماره هاي توصيفي نمرات پيش آزمون و پس آزمون مؤلفه هاى شناختى فراشناختى گروه هاي 
آزمايشي و كنترل

زمان اجرامؤلفه عاطفى
گروه هاى كنترلگروه هاى آزمايشى

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

دانش فراشناختى
28/55/0329/514/26پيش آزمون
29/215/1429/294/82پس آزمون

راهبردهاى شناختى
37/917/1439/026/63پيش آزمون
38/576/2939/216/33پس آزمون

راهبردهاى فراشناختى
51/169/1552/959/5پيش آزمون
51/319/1452/359/8پس آزمون

مقدار آماره آزمون2T هتلينگ براى تفاوت دو گروه از لحاظ مجموع نمرات اختالف متغيرهاى 
فراشناختى برابر با 0/02 است. نتايج آزمون F معادل اين آزمون نشان داد كه گروه هاى آزمايش و 
 .(P≤0/01) كنترل تفاوت معنا دارى از نظر تركيب تمام نمرات اختالف متغيرهاى فراشناختى ندارند

با توجه به نتايج غيرمعنادار اين آزمون لزومى به استفاده از آزمون هاى t مستقل نيست. 
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جدول 7. آزمون2T هتلينگ براى تفاوت دو گروه آزمايشى و كنترل در نمرات اختالف پس آزمون ها از پيش 
آزمون هاى فراشناختى

سطح معنادارىdf خطاdf فرضيهFآماره
0/021/933090/13

بحث و نتيجه گيرى
هدف از اين پژوهش تاثير گذارى آموزش به روش تقسيم بندى دانش آموزان به گروه هاى 
رياضى  درس  يادگيرى  عاطفى  و  فراشناختى  شناختى،  شاخص هاى  بر   (STAD) پيشرفت 
روش  به  آموزش  ارائه  كه  داد  نشان  پژوهش  يافته هاي  از  بخش  اولين  بود.  راهنمايى  دورة  در 
تقسيم بندى دانش آموزان به گروه هاى پيشرفت (STAD) در مقايسه با آموزش مرسوم، تاثير 
دانش آموزان  دارد.  دانش آموزان  تحصيلي  پيشرفت  نمرات  يا  شناختى  شاخص هاى  بر  بيشتري 
كالس هاي آزمايشي كه درس رياضي خود را به شيوه STAD آموزش ديده بودند، در مقايسه 
بودند،  ديده  آموزش  مرسوم  شيوه  به  را  خود  درس هاي  كه  كنترل  كالس هاي  دانش آموزان  با 
داراي نمرات باالتري در نمرات اختالف پس آزمون از پيش آزمون رياضى بودند. اين يافته از 

پشتوانه هاى نظرى و تجربى محكمى برخوردار است. 
با نگاهي به مباني نظري يادگيري مشاركتي متوجه مي شويم كه در زمينه اثر گذارى يادگيري 
مشاركتي بر شاخص هاى تحصيلى فراگيران مباني و شواهد نظري قوي وجود دارد. در همين 
ارتباط سيف (1380) اظهار مي كند كه روش يادگيري مشاركتي هم از پشتوانه هاي محكم نظري 
و هم از حمايت هاي دقيق تجربي برخوردار است. از لحاظ نظري اين روش هم مورد حمايت 
رفتارگرايان است و هم ديگر صاحب نظران يادگيري. از ديدگاه رفتارگرايان تقويت گروه براي 
كسب موفقيت از موارد عمده استفاده از روش تقويت در آموزش و يادگيري است. از لحاظ 
نظريه شناختي ـ اجتماعي بندورا، وقتي شرايطي فراهم مي آيد كه دانش آموزان درست انجام 
دادن كاري را در دوستانشان مشاهده مي كنند خود نيز انجام آن كار را مي آموزند و زماني كه 
موفقيت خودشان يا دوستانشان تقويت مي شود اشتياق بيشتري براي انجام آن كار پيدا مي كنند. 
از ديدگاه ويگوتسگي34 نيز مي توان استدالل كـرد كه دانش آمـوزانـي كه به تنهايـي از عهـده 
چگونگي  مي گردند  بهره مند  خود  دوستان  و  معلم  كمك  از  كه  وقتي  نمي آيند  بر  كاري  انجام 
انجام آن كار را ياد مي گيرند. در ديدگاه ويگوتسگي فراگيران خود به ساختن يادگيري هاي خود 
مي پردازند. از اين رو تالش براي ارائه منفعالنه اطالعات به فراگيران به يادگيري هاي عميق و پايا 
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منجر نمي شود. دانش آموزان خود بايستي در يك فرايند فعال به تشكيل دانش بپردازند. عالوه 
بر ويگوتسگي ژان پياژه نيز به يك چنين فرايندي در تشكيل ساخت هاي شناختي معتقد است. 
او باور دارد كه كودكان به مثابه دانشمنداني كوچك خود به كشف دانش موجود در پديده هاي 
اطراف خود مي پردازند. تعامل فعاالنه كودك با محيط مدام در حال تغيير طبق نظر پياژه به ساخته 
شدن طرحواره ها و ساختارهاي شناختي كودك منجر مي شود. اما تفاوتي كه بين اين دو ديدگاه 
ساختن گرايانه وجود دارد در تأثير تعامالت اجتماعي بر رشد شناختي است. از نظر ويگوتسگي 
مي توان بين آن سطح از رشد شناختي كه كودك خود به تنهايي به آن دست پيدا كرده و سطحي 
كه كودك به وسيله بزرگ سال به آن مي رسد، در رشد شناختي كودك تسريع ايجاد كرد. طبق نظر 
او تعامالت اجتماعي خود منجر به شكل گيري دانش ها و شناخت ها مي شوند. پس مي توان نتيجه 

گرفت كه روش آموزشي كه ويگوتسگي پيشنهاد مي كند يك روش مشاركتي است. 
 عالوه بر مباني نظري باال كه از يافته هاي اين پژوهش حمايت مي كند پژوهش هاى انجام 
آموزش  روش ها ي  كه  است  نكته  اين  نشانگر  نيز  مشاركتي  آموزشي  اثربخشي  زمينه  در  گرفته 
همچون،  تحصيلى  شناختى  شاخص هاى  زمينه  در  مرسوم  روش هاي  با  مقايسه  در  مشاركتي 
دارد (جانسون  بيشتري  مثبت  اثر  يادگيري ها  پذيري  تعميم  و  مسئله  حل  مهارت هاي  يادداري، 
و جانسون، 1985؛ اسالوين، 1995؛ اسالوين، 1983 و شارن، 1980). همچنين يافته هاي اين 
پژوهش با نتايج پژوهش شچر و فيشر35(2004) همخواني دارد كه در آن، تأثير مثبت يادگيري 
شيمي  كالس هاي  آموزان  دانش  خود»  از  «ادراك  و  انگيزش  تحصيلي،  پيشرفت  بر  مشاركتي 
مشخص شد. همچنين نتايج پژوهش ها نشان مي دهد كه در زمينه يادگيري رياضيات كه ماده 
درسي مورد بررسي در اين پژوهش است، شيوه هاي آموزش مشاركتي اثربخش تر از شيوه هاي 
آموزشي كل كالسي است (راس36، 1995؛ ويكر،نانرى و بول37، 1997؛ افندى به نقل از افندى 
و زاناتون، 2007؛  لى كواك ام به نقل از افندى و زاناتون، 2007؛ رايد، 1992؛ پلونز و رولتا، 
معتقدند  كرامتى (1382)  ترجمه  اودانل38، 2002). برومز،  و  فولي  و  اسالوين، 1985  و   2007
كه استفاده از آموزش مشاركتي در آموزش رياضي به شاگردان اين اجازه را مي دهد كه به طور 
گروهى با يكديگر كار كنند و به جاي رقابت، همكاري در بين آنان تقويت شود. اين روش، 
همچنين براي بحث شاگرد با شاگرد، فرصتي را فراهم مي سازد كه نه تنها از طريق آن، تعامل 
اجتماعي بيشتر مي شود؛ بلكه شاگردان ترغيب مي شوند تا به نحو قابل مالحظه اي توانايي هاي 

حل مسئله را بروز دهند.
همچنين فراتحليلي كه جانسون و همكاران (1981) بر روي 122 پژوهش انجام دادند به 
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ميزان زيادي نشانگر برتري روش مشاركتي در افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بود. طبق 
نظر آنان بيش از 600 مطالعة انجام گرفته در طول 90 سال گذشته، اثربخشي شيوه هاي آموزش 
مشـاركتـي ، رقابـتـي و انفـرادي را مقايسه كرده انـد؛ مطالعاتى كه به وسيله محققان مختلف در 
زمان هاي متفاوت بر روي آزمودني هاي سنين مختلف، در حوزه هاي درسي و محيط هاي متفاوت 
انجام شده است. در غالب اين پژوهش ها اثر بخش بودن يادگيري مشاركتي بيشتر از روش هايى 
مانند سخنراني، استفاده از وسايل كمك آموزشي، روش انفرادي و ديگر شكل هاي آموزش است. 
پيشرفت  بر  مشاركتي  يادگيري  اثربخشي  بررسي  زمينه  در  نيز  كشور  داخل  پژوهشي  يافته هاي 
تحصيلى نشان مي دهد كه اين روش داراي اثربخشي الزم هست؛ و يافته هاي پژوهش حاضر 
نيز مؤيد اين نكته است. به عنوان مثال يافته هاي اين پژوهش با يافته هاي استوار (1389)، پاكيزه 

(1376) و صمدي شال (1379) همخواني دارد.
به  نسبت  آزمايشى  گروه  آزمودنى هاى  كه  داد  نشان  ما  پژوهش  نتايج  از  ديگرى  بخش 
آزمودنى هاى گروه كنترل از لحاظ تركيب خطِى نمراِت اختالف پس آزمون از پيش آزموِن پنج 
متغير عاطفى داراى نمرات باالترى بودند. با مقايسه هاى تك متغيرى مشخص شد كه دانش آموزان 
گروه آزمايشى در مقايسه با آزمودنى هاى گروه كنترل داراى اختالف نمرات باالترى در چهار 
متغير 1. ادراك خود تحصيلي دانش آموزان، 2.  نگرش نسبت به معلم و كالس، 3. ارزش گذاري 
هدف ها و 4. انگيزش/ خود نظم دهى بودند. در ارتباط با اين يافته كه «آموزش به روش تقسيم 
بندى دانش آموزان به گروه هاى پيشرفت (STAD) بر شاخص هاى عاطفى دانش آموزان تأثير 

گذار بوده است» نيز مى توان شواهد نظرى و تجربى را نيز همسو با اين يافته ها به دست داد.
بر طبق ديدگاه يادگيري اجتماعي، كودكان مي توانند با مشاهده عملكرد همساالن خود به 
در  مشاركتي  يادگيري  روش هاي  در  دانش آموزان  بپردازند.  آنها  اطالعات  و  مهارت ها  كسب 
جهت  مناسبي  الگوهاي  مي توانند  است  شده  تشكيل  خود  به  شبيه  افرادي  از  كه  گروه هايي 
ديگر  عبارت  به  بيابند.  آنها  اخالقي  و  اجتماعي  همچنين  و  تحصيلي  رفتارهاي  الگوبرداري 
يادگيري شيوه هاي تعامل و گفتگو با همساالن نيز بخشي از پيامدهاي مثبت اين روش است. 
آنها  از  بپردازند،  خود  انديشه هاي  مورد  در  نظر  اظهار  به  مي توانند  دانش آموزان  طريق  اين  از 
دفاع كنند و تحمل شنيدن و قبول نظرات ديگران را نيز كسب كنند. اعضاي گروه مي توانند با 
مشاركت در تكميل تكاليف گروه و كمك به اعضاى ضعيف تر به مشوق هاي اجتماعي، كه به 
مراتب براي دانش آموزان قوي تر از مشوق هاي مادي است، دست يابند. همچنين آنها به خاطر 
اين كه حضورشان در گروه از نظر اعضا، موجه تشخيص داده شود و با تنبيه هايي از طرف گروه 
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مواجه نشوند، بايستي به همكاري با گروه جهت رسيدن به اهداف آموزشي بپردازند. همچنين 
يافته هاي اين بخش از پژوهش با نتايج پژوهش شچر و فيشر (2004) همخواني دارد؛ پژوهشى 
كه در آن تاثير مثبت يادگيري مشاركتي بر شاخص هاى عاطفى تحصيلى همچون ادراك فراگير 
از خود مشخص شده بود. از آنجا كه در شيوه هاى آموزش مشاركتى، به ويژه در روش آموزش 
به روش تقسيم بندى دانش آموزان به گروه هاى پيشرفت، تمام اعضاى گروه حتى دانش آموزان 
داراى پيشرفت تحصيلى پائين نيز مى توانند تأثير مثبتى بر عملكرد گروه داشته باشند، از اين رو 
ادراك خود تحصيلى دانش آموزان بهبود مى يابد. همچنين در اين شيوه طبيعى به نظر مى رسد كه 
دانش آموزان نسبت به معلم و كالس نگرش مثبتى به دست آورند، چرا كه در اين شيوه ديگر 
جو كالس از حالت رقابتى و غيرمشاركتى به فضايى مشاركتى و كمك كننده بدل شده است. 
پژوهش هاى قبلى نشان مى دهند كه جو كالس مى تواند عامل تعيين كننده مهمى در پيشرفت 

تحصيلى دانش آموزان باشد ( آستين39، 1985). 
بهبود  بر  معنادارى  تأثير  مشاركتى  آموزش  كه  داد  نشان  يافته  ها  از  ديگرى  بخش  همچنين 
بازده هاى فراشناختى ندارد. در زمينه اثربخش نبودن روش تقسيم بندى دانش آموزان به گروه هاى 
پيشرفت بر شاخص هاى فراشناختى نيز مى توان گفت كه در تحول فراشناخت مداخله هاى كوتاه 
مدتى چون مداخلة طرح حاضر احتماالً نمى توانند تأثيرگذار باشند. همچنين دليل ديگر اثربخش 
نبودن شيوه تقسيم بندى دانش آموزان به گروه هاى پيشرفت بر فراشناخت دانش آموزان، شايد اين 
باشد كه در اين دوره هيچ گونه آموزش تخصصى در ارتباط با فراشناخت به فراگيران داده نشد. 
در همين زمينه كرامارسكى40 (2004) در پژوهشى به بررسى اثرات متفاوت يادگيرى مشاركتى 
با آموزش فراشناختى و آموزش بدون فراشناختى براى درك مفهوم گراف ها پرداخته است كه 
در پژوهش او مشخص شده تنها در شرايط اعمال روش هاى آموزش فراشناختى، مهارت هاى 

فراشناختى فراگيران بهبود مى يابد. 
با توجه به يافته هاى پژوهش ما، و نيز مرور پژوهش هاى پيشين حوزه يادگيرى مشاركتى، 
مهارت هاى  رشد  بر  مى تواند  مشاركتى  تدريس  شيوه هاى  كاربست  كه  گرفت  نتيجه  مى توان 
شناختى، عاطفى تحصيلى و زبانى كودكان نسبت به شيوه هاى آموزش انفرادى تأثيرگذار باشد. 
همچنين شيوه هاى آموزش مشاركتى مى تواند همكارى بين دانش آموزان را افزايش دهد و از اين 
طريق منجر به حل تعارض هاى بين دانش آموزان شود. از اين طريق تحمل آنها براى سازگارى 
قبال  در  افراد  پذيرى  مسؤليت  همچنين  مى يابد.  افزايش  تعارض  و  اختالف  وجود  شرايط  در 
اهداف گروه باال مى رود. بنابراين با توجه به مباني نظري كه مورد بحث قرار گرفت و همچنين 
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با توجه به يافته هاي پژوهشي داخل و خارج از كشور و نيز پژوهش حاضر مي توان پيشنهاد داد 
كه يادگيري مشاركتي و به طور مشخص روش تقسيم بندى دانش آموزان به گروه هاى پيشرفت 
(STAD) مي تواند جانشين مناسبى براي روش هاي آموزشي سنتي در دورة راهنمايى تحصيلى 
به ويژه در درس رياضى باشد. على رغم اين، بايستى دقت كرد كه يافته هاى پژوهش حاضر در 
شرايط آزمايشى و با نمونه هاى كم به دست آمده است و الزم است كه در پژوهش هاى آتى 

تعميم پذيرى اين يافته ها در شرايط مختلف و دروس ديگر مورد بررسى قرار گيرد. 

منابع 
استوار، نگار. (1389). اثربخشى يادگيرى مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي شهر تبريز. 

مجله پيك نور، 8(1)، 100-110.
برومز، دزموند. (1382). آموزش رياضى به كودكان دبستانى. (ترجمه محمدرضا كرامتى). تهران: رشد

بلوم، بنجامين. (1982). ويژگي هاي آدمي و يادگيري آموزشگاهي. (ترجمه علي اكبر سيف، 1363). تهران: 
مركز نشر دانشگاهي.

پاكيزه، علي. (1376) . بررسي تاثير يادگيري مشاركتي بر عمكرد تحصيلي و خودپنداري دانشجويان (پايان نامه 
كارشناسى ارشد). دانشگاه عالمه طباطبايى، تهران. 

دالور ، علي. (1374). روش پژوهش در روانشناسي و علوم تربيتي . تهران: ويرايش.
سيف ، علي اكبر . (1380) . روانشناسي پرورشي . تهران: آگاه .

صمدي شال، اسماعيل. (1379). مقايسه تاثير روش آموزش مشاركتي با روش آموزش غيرفعال در پيشرفت 
تحصيلي درسي عربي دانش  آموزان پسر سال اول راهنمايي شهرستان ماسال سال تحصيلي 78-79 (پايان نامه 

كارشناسي ارشد چاپ نشده). دانشگاه تربيت معلم، تهران.
Astin, A., (1985). Achieving Educational Excellence.  San Francisco: Jossey-Bass.
Effandi, Z., & Zanaton, I. (2007). Promoting Cooperative Learning in Science and 

Mathematics Education: A Malaysian erspective. Eurasia. Journal of Mathematics, Science & 
Technology Education, 3(1), 35-39. 

Flavell, J.H., Miller, P.H., Miller. S.A. (1993). Cognitive Development (3 rd ed). Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice-Hell. 

Foley,K.& O’Donnell,A.(2002). Cooperative Learning and visual organizers: Effects on 
solving mole problems in high school chemistry. Asia-pacific Journal of Education, 22(1), 38-
50.

Johnson , D . W & Johnson , R . ( 1985 ) . Learning together and alone: cooperation, 
competition, and individualization ( 4th  ed). Boston: Allyn and Bacon .  

Johnson, D. W., G. Mariyama, R. Johnson, D. Nelson, and L. Skon. (1981).The Effects 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

49 تاثير گذارى آموزش به روِش تقسيم بندى دانش آموزان به گروه هاى پيشرفت (STAD) بر شاخص هاى شناختى...

of Cooperative, Competitive and Individualistic Goal Structures on Achievement: A Meta-
Analysis. Psychological Bulletin, 89 (1), 47-62.

Kramarski, B. & Mevarech, Z. R. (2003). Enhancing mathematical reasoning in the classroom: 
The effects of cooperative learning and metacognitive training. American Educational Research 
Journal, 40(1), 281-310.

McCoach, D.B. & Siegle, D. (2003).The school attitude assessment survey-revised: A 
new instrument to identify academically able students who underachieve. Educational and 
Psychological Measurement, 63(3), 414-429. 

McCoach, D.B. (2002). A validation study of the school attitude assessment survey. 
Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 35, 66-77.

Pelones, M.T. & Revuelta, S. (2007). Computer-Aided Cooperative Learning Approach In 
Math: Its Effect On The Academic Performance And Change In Math Perception Of Fourth 
Year Students. In R. Carlsen et al (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & 
Teacher Education International Conference2007 (pp. 3306-3312). Chesapeake, VA: AACE.

Ravenscroft, S. P., Buckless, F. A., McCombs, G. B., & Zuckerman, G. J. (1995). Incentives 
in student team learning: An experiment in cooperative group learning. Issues in Accounting 
Education, 10(1), 97– 109.

Reid, J. (1992). The effects of cooperative learning with intergroup competition on the 
math achievement of seventh grade students. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 
355106).

Ross, J. (1995). Impact of explanation seeking on students_ achievement and attitudes. The 
Journal of Educational Research, 89(2), 109–117.

Shacher,H & Fischer,S.(2004) Cooperative learning and the achievement of motivation and 
perceptions of students in 11th grade chemistry classes. Learning and instruction, 14, 69-78.

Sharan, S.(1980).Cooperative learning in Small Groups: Recent Methods and Effects on 
Achievement, Attitudes, and Ethnic Relations, Educational Research, 50(2), 241-271.

Slavin , R . E . ( 1995 ) . Cooperative learning (2nd ed.). Boston: Allyn & Bacon .
Slavin, R, E. (1991). Synthesis of Research on Cooperative Learning. Educational 

Leadership, 48(5), 71-82.
Slavin, R, E.(1983) . Cooperative learning. New York: Longman. 
Slavin, R. (1985). Team-assisted individualization: Combining cooperative learning 

and individualized instruction in mathematics. In R. E. Slavin, S. Sharan, Kagan, R.Hertz-
Lazarowitz, C. Webb, & R. Schmuck (Eds.), Learning to cooperate,cooperating to learn (pp. 
177-209). New York: Plenum.

Warr, P., &Downing, J. (2000). Learning Strategies, Learning Anxiety & Knowledge 
Acquisition. British Journal of Psychology, 91, 311–333.

Wena, M.L., Tsai, C., Linc, H. & Chuang, S. (2004). Cognitive – metacognitive and content 
–technical aspect of constructivism internet-based learning environments: A LISREL analysis. 
Computer & Education, 43(3), 237-248.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

فصلنامه نوآورى هاى آموزشى. شمارة41، سال يازدهم، بهار501391

Whicker, K., Nunnery, J., & Bol, L. (1997). Cooperative learning in the secondary 
mathematics classroom. The Journal of Educational Research, 91(1), 42–48.

Yang,S,C.& Liu,S,F.(2005). The study of interactions and attitudes of third-grade students_ 
learning information technology via a cooperative approach. Computers in Human Behavior, 
21, 45–72.

زيرنويس
1. student teams Achievement  division (STAD)

2. Brumos

3. Bloom

4. Constructivism

5. Meaningful learning

6. Wena, Tsai, Linc & Chuang

7. Cooperative learning 

8. Slavin

9. Johnson & Johnson

10. Yang & Liu

11. Sharan

12. Ravenscroft, Buckless, McCombs, & Zuckerman

13. Johnson, Mariyama, Johnson, Nelson & Skon

14. Effandi & Zanaton

15. 3 Lee Guak Eam.

16. 4Reid

17. Team-Assisted Individualization

18. Pelones & Revuelta6

19. Warr & Downing

20. School attitude assessment survey-revised

21. 1 Treatment

22. Criterion-reference

23. Teacher-constructed

24. & Siegle Mc Coach

25. Factor analysis

26. Academic self – perception

27. Attitude toward teachers and classes

28. Attitude toward school

29. Goal valuation

30. Motivation/self regulation

31. Flavell, Miller & Miller

32. Pilot study

33. Mixed design

34. Vigotsky

35. Shacher& Fischer

36. Ross

37. ., Nunnery & Bol Whicker

38. Foley.& O’Donnell

39. Astin

40. Kramarski

www.SID.ir

www.SID.ir

