45
فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال دهم شماره ،1بهار ،98پياپي37
شاپا الکترونيکي723-2 X :د423
شاپا چاپي2008-6369:
http://jedu.miau.ac.ir

تأثير يادگيری مشارکتي همياردبير و خودارزيابي بر انگيزش خود و
عملکرد تحصيلي دانش آموزان سوم دبيرستاني
ايوب گرشاسبي ،1کوروش فتحي واجارگاه ، *2محبوبه
تاریخ دریافت 95/6/21 :صص 45-68

عارفي3

تاریخ پذیرش95/12/16 :

چکيده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی همیار دبیر و خودارزیابی دانش آموزان بر
«انگیزش خود» و پیشرفت تحصیلی در سطوح باالی یادگیری دانش آموزان انجام شد .روش پژوهش
شبه آزمایشی بوده و عمل آموزشی در دو گروه آزمایش اجرا شد ،روش تدریس یادگیری مشارکتی
(همیار دبیر) در یک گروه و در گروه دیگر همین روش به همراه خودارزیابی دانش آموزان به مدت
هشت جلسه  90دقیقه ای به کار گرفته شد .جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر سال سوم دوره
متوسطه نظری شهر بیرجند و نمونه پژوهش شامل  54نفر به صورت  3گروه  18نفری (دوگروه
آزمایش و یک گروه کنترل) بود .نمونه در دسترس و ابزار پژوهش بخشی از پرسشنامه راهبردهای
یادگیری خودانگیخته ( )MSLQپینتریچ و دی گروت به عالوه یک آزمون پیشرفت تحصیلی هندسه
محقق ساخته برای سنجش سطوح پایین و باالی حیطه شناختی بلوم بوده است .از آزمون تحلیل
واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی برای بررسی داده های آزمون انگیزش خود استفاده شده
است .برای تحلیل داده های حاصل از آزمون پیشرفت تحصیلی از آزمون تحلیل واریانس مختلط
استفاده شده است .عمده ترین یافته های پژوهش حاکی از آن است که «یادگیری مشارکتی و
خودارزیابی» درارتقاء «انگیزش خود» دانش آموزان در درس هندسه تأثیر دارد .همچنین«یادگیری
مشارکتی و خودارزیابی» بر مؤلفه های انگیزش خود یا همان «باورهای انگیزشی» تأثیر معناداری را
در گروه ها نشان داد .عالوه بر این ،الگوی یادگیری مشارکتی همیار دبیر و خودارزیابی هم در سطوح
باالی یادگیری و هم در سطوح پایین یادگیری دانش آموزان در حیطه ی شناختی تأثیر مثبتی
داشت.
واژه های کليدی :یادگیری مشارکتی ،همیار دبیر ،انگیزش خود

 . 1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 . 2استاد دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 . 3دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران ،ایران
* نویسنده مسئول kouroshfathi2@gmail.com :
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مقدمه
در دو دهه ی اخیر ،کارشناسان تعلیم و تربیت به مقوله شناخت و انگیزش توجه
بیشتری کرده اند .شناخت دربرگیرنده پاره ای از توانایی ها و اعمال ذهنی از قبیل دانش،
درك کردن ،تشخیص دادن و تفكر می باشد و انگیزش با مسایلی از قبیل هیجان ،نگرش و
ارزشگذاری 1ارتباط دارد .در گذشته بسیاری از پژوهشگران رابطه بین فرایندهای شناختی و
انگیزشی با کنش وری تحصیلی 2را به طور مجزا بررسی کرده اند ،ولی امروزه اکثر
روانشناسان به هر دو مؤلف شناخت و انگیزش و نقش آن ها در یادگیری توجه دارند و بر
اساس نظریه های جدید مانند یادگیری خودتنظیمی ،3مؤلفه های شناخت و انگیزش و
کنش وری تحصیلی به صورت یک مجموعه در هم تنیده و مربوط به هم در نظر گرفته می
شود .نظریه یادگیری خودتنظیمی بر این اساس استوار است که دانش آموزان چگونه از نظر
فراشناختی ،4انگیزشی و رفتاری یادگیری را در خود سامان می بخشند
(.)Zimmerman,1995
طبق نظریه ی یادگیری خودتنظیمی ،فرآیندهای فراشناختی و تالش و تدبیر دانش
آموزان ،خودتنظیمی را تشكیل می دهد .منظور از خودتنظیمی این است که دانش آموزان
مهارت هایی برای طراحی و کنترل و هدایت فرایند یادگیری خود دارند و تمایل دارند یاد
بگیرند ،کل فرایند یادگیری را ارزیابی کنند و هدایت یادگیری را ارزیابی کنند و به آن
بیندیشند(.)Berry,1992
باورهای انگیزشی مطرح شده در نظریه یادگیری خودتنظیمی دقیقاً همان باورهای
انگیزشی است که اندرسون و کراتول( 5به نقل از )Saif,2005 :در نظریه دانش خود از آن به
عنوان انگیزش خود یاد می کنند .آنها در بازنگری اهداف شناختی بلوم انگیزش خود را
باالترین هدف شناختی مطرح می کنند.
«انگیزش خود» از سه مجموعه «باور انگیزشی» تشكیل می شود )1:باورهای
خودکارآمدی :این باور به قضاوت های دانش آموز درباره ی تواناییش در رابطه با کسب
توفیق در یک تكلیف خاص اشاره می کند«)2 .باورهای دانش آموزان درباره ی هدف ها» یا
«دالیل انجام تكلیف» است (مثالًیادگیری درمقابل دریافت نمره خوب)«)3 .باورهای ارزش
1

Valuation
Educational Interaction
3 Self-regulation learning
4 Metacognitiv
5 Anderson & Krathwohl
2
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ال دوست داشتن تكلیف و
وعالقه» است که ادراك دانش آموزان از عالقه های شخصی مث ً
اهمیت و فایده مندی آن تكلیف را برای وی نشان می دهد .آگاهی از این حاالت انگیزشی
مختلف دانش آموزان را یاری می دهد تا یادگیری خود را تحت نظارت و کنترل درآورند و
درکسب موفقیت آنان بسیار مفید است ( .)Saif,2005بسیاری از یافته های پژوهشی
خاطرنشان می سازند که باورهای انگیزیشی یكی از دو مؤلفه مهم در عملكرد تحصیلی دانش
آموزان است .ولی آنها کمتر به بررسی این مساله پرداخته اند که چگونه می توان این
باورهای انگیزشی را افزایش داد یا به عبارت دیگر چگونه می توان باعث ارتقاء انگیزش خود
در دانش آموزان شد؟
برای رسیدن به جواب این پرسش باید مبانی یادگیری های خودانگیخته را جستجو کرد.
بزرگترین نظریه در مورد یادگیری های خودانگیخته درعصر حاضر یادگیری خودتنظیمی
است .بر اساس نظریه ی سه وجهی 1بندورا ،مبنای یادگیری خودتنظیمی شناخت اجتماعی
است .به عقیده وی ،فعالیت های یادگیری دانش آموزان به وسیله سه عامل فرآیندهای
شخصی ،محیطی و رفتاری آنها تعیین می شود).(Bandura, 1986
درحال حاضر با توجه به تحقیقات انجام شده یكی از مؤثرترین و کارآمدترین روش های
یادگیری در حوزه شناخت اجتماعی ،کاربرد یادگیری مشارکتی در کالس درس است .هستة
اصلی تدریس ،ترتیب محیط های مناسب تعامل فرآیندی و نحوه یادگیری دانشآموزان است
).(Harvey et al, 1986مدت هاست در نظام آموزشی ایران معلمان با تكیه بر روش های
سنتی ،به ویژه سخنرانی شاگردان را به حفظ و تكرار مفاهیم علمی ترغیب می کنند و علی
رغم این که در محافل علمی و تربیتی و حتی اجرایی صحبت از فعال بودن دانش آموزان،
ال چنین نظرگاه هایی جنبه ی شعارگونه به
رشد فكری و آزاداندیشی در میان است ،اما عم ً
خود گرفته است .سبک غالب در اکثر آموزش های کالسی سنتی است ،بدین معنا که
شاگردان در زمینه ی یادگیری مفاهیم درسی ،کمتر با موقعیت های چالش انگیز مواجه می
شوند ،فرصت های کمتری برای تعامل ،همفكری ،همكاری ،بحث و گفتگوی معلم با شاگرد و
شاگردان با یكدیگر فراهم می شود .دانش آموزان به یادگیری طوطی وار ترغیب می شوند و
رقابت جایگزین همكاری می شود) . (Keramati.2003یادگیری مشارکتی به دانش آموزان
کمک می کند تا خود را از این ذهنیت که معلمان تنها منبع دانش و اطالعات هستند رها
سازند) .(Salvin,1984همچنین یادگیری مشارکتی ،ضمن آماده کردن دانش آموزان برای

Triadic theory
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دنیای کار و تقویت حس همكاری ،آنها را با نحوه ی حل مشكالتشان آشنا می
سازد(.)Cooper,1995
بدیهی است تالش در جهت تكامل الگوهای تدریس مشارکتی و ارائه الگوهای جدید
تلفیقی و شناخت تأثیر آنها بر مقوله های حیطه شناختی همچون انگیزش خود و سطوح
شناختی می تواند به تحقق بهتر اهداف واالی تعلیم و تربیت کمک نماید .از این رو با تكیه
بر پیشنه ی نظری و پژوهشی یادگیری مشارکتی ،الگویی به نام الگوی مشارکتی همیار دبیر
طراحی و مقوله ی خودارزیابی با جنبه تكمیلی برای الگوی همیار دبیر ،به عنوان
متغیرمستقل دوم مورد آزمایش قرار گرفت .در «خودارزیابی دانش آموزان» تأکید بر این
است که هر دانش آموزی باید نسبت به یادگیری خود و دانش و اطالعاتی که دارد آگاهی
داشته باشد و بداند چه توانایی ها و محدودیتهایی را داراست .همچنین نسبت به یادگیری
خود تعهد داشته و مسئولیت پذیر باشد و منتظر نباشد کس دیگری بر یادگیریش نظارت
کند .به عنوان مثال دانش آموز می تواند در مورد پرسشهایی که پاسخ نداده و این که این
پرسشها مربوط به چه درسهایی بوده (نخوانده یا بلد نبوده) ،تعداد غلطهای خود در
آزمون ،عملكردش در هر درس و این که در گروه چه وظیفه ای داشته و چه کرده است یا
اینكه نسبت به قبل پیشرفت داشته یا نه ،صحبت کند و یا آنها را در دفتری یادداشت و ثبت
کند(.)Brahmer & Harmatys,2009,p 4
مطالعات گوناگونی در زمینه ی یادگیری مشارکتی به بررسی تأثیر و رابطه ی یادگیری
مشارکتی با سایر عوامل می پردازد از جمله:
صیرفی) (Seirafi,1995در تحقیقی نشان می دهد که پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که به
روش یادگیری مشارکتی آموزش می بینند ،بیش از دانشجویانی است که روش سخنرانی
آموزش ها را دریافت می کند .پژوهش های انجام شده در مقطع متوسطه توسط
ایوبی( (Ayoubi,1998و کنعانی( ، (Kanani,1999همچنین پژوهش های انجام شده در
مقطع راهنمایی توسط مبینی )(Mobini,1998؛ تجربه کار) (Tajrobekar,2001نیز این
نتیجه را مورد تایید قرار داده اند.
الیزابت کوهن1994،؛ هانگ2001،؛ فارل1999،؛ روناد1997،؛ شماکر(2002،به نقل از:
)Keramati.2003,p38و اسالوین( )2016در تحقیقات مختلف نشان داده اند که یادگیری
مشارکتی باعث تقویت حس همكاری ،افزایش شوق به یادگیری و احساس مسئولیت فردی و
گروهی ،پرورش روحیه انتقادپذیری و انتقادگری ،تقویت قدرت گوش دادن ،بهبود روابط
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عاطفی ،افزایش اعتماد ،احترام متقابل ،تقویت حس وظیفه شناسی ،رشد مهارت های کالمی،
کاهش اضطراب ،تقویت مهارت های خودرهبری ،وکاهش وابستگی دانش آموزان به معلم
گردیده است و در نتیجه زمینه های مناسبی را برای رشد مهارت های اجتماعی دانش
آموزان فراهم می سازد .زیرا هریک از این اثرات در واقع نوعی مهارت اجتماعی است که
حاصل اجرای روش یادگیری مشارکتی است.
بهرنگی و آقایاری) ، (Behrangi & Aghayari, 2002یک تحقیق شبهآزمایشی ،با عنوان
«تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساو در وضعیت سنتی تدریس دانش آموزان
پایه پنجم» را به انجام رساندند .در این تحقیق الگوی تدریس مشارکتی جیگساو متغیر
مستقل و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان متغیر وابسته بود .در این پژوهش  111نفر از بین
 210دانشآموز مشغول به تحصیل در سه کالس از شش کالس پنجم دبستان امید انقالب
ناحیه  2رباط کریم به عنوان گروه آزمایشی و  99نفر بقیه به عنوان گروه کنترل به طور
تصادفی انتخاب شدند .گروه کنترل مطالب را به شكل مرسوم و کامالً مبتنی بر تالش
معلمان و سخنرانیهای آنان دربارة مطالب یاد گرفتند ،در حالی که در گروه آزمایشی الگوی
مشارکتی از نوع جیگساو به کار گرفته شد .نتیجه نشاندهنده تفاوت بارز در پیشرفت
دانشآموزان دو گروه آزمایشی و کنترل و افزایش یادگیری دانشآموزان و پیشرفت تحصیلی
آن ها در الگوی جیگساو بود .نتایج حاکی از تأثیرات آموزشی ،مستقیم و حساب شده الگو
بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بود.
نتایج تحقیقات شاران (به نقل از )Behrangi, 2004, p279 :نشان میدهد« :دانشآموزانی که
در کالس هایی با یادگیری مشارکتی درگروه های دونفری یا چند نفری کار میکنند ،به
یكدیگر آموزش میدهند و از پاداش های مشترك برخوردار میشوند ،نسبت به دانشآموزانی
که با روش بررسی فردی و معمول در طرح بازخوانی آموزش می بینند ،از چیرگی بیشتری
بر مطالب درس برخوردارند .این الگو همچنین ،مسئولیت مشترك ،تعامل و احساسات مثبت
تر ن سبت به تكالیف و افراد دیگر ایجاد می کند ،روابط بهتر میان گروهی به وجود میآورد ،و
منجر به تصویر بهتری از خویشتن برای دانشآموزانی با پیشینه پیشرفت تحصیلی ضعیف
می شود»
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علی-اسماعیلی( )Ali-Ismaili,2006تحقیقی با عنوان «مقایسه اثربخشی روش های تدریس
سنتی و مشارکتی درس انشای دوره ی راهنمایی» را به انجام رساند .هدف اساسی تحقیق
« مقایسه اثربخشی دو روش تدریس سنتی و مشارکتی در تدریس درس انشاء بر عملكرد
انشاءنویسی دانش آموزان شهر بابل» ذکر شده بود .متغیر مستقل در این تحقیق (تدریس
مشارکتی) به مدت  4ماه روی گروه آزمایشی اجرا شد .یک گروه نیز به عنوان گروه گواه در
نظر گرفته شد .در نهایت با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه از نمره های پیش آزمون و
پس آزمون هر دو گروه با  99درصد اطمینان این نتیجه حاصل شد که روش تدریس
مشارکتی موجب افزایش میانگین نمرات دانش آموزان در درس انشاء می شود.
افندی ،چاین و دود ( ) Effandi, chin & Daud, 2010یک تحقیق شبه آزمایشی را با
عنوان«بررسی تاثی ر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت ریاضی و نگرش نسبت به ریاضیات» به
انجام رساندند.نتایج این پژوهش نشان داد که یادگیری مشارکتی بر میزان موفقیت دانش
آموزان در درس ریاضی و نگرش آنها به ریاضیات تاثیری مثبت داشت.
وانگ ( )Wang, 2016در پژوهشی شبه آزمایشی با عنوان «بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی
بر انگیزش پیشرفت دختران دانشجو» نشان داد که یادگیری مشارکتی در مقایسه با یادگیری
سنتی تاثیر چشمگیری بر انگیزش پیشرفت دانشجویان دختر دارد.
پان و وو ( )Pan & Wu, 2013نیز تحقیقی با عنوان «تاثیر یادگیری مشارکتی بر درك
مطلب خواندن انگلیسی و انگیزه یادگیری دانشجویان سال اول زبان انگلیسی» را به انجام
رساندند .هدف از این مطالعه تجربی ،بررسی اثرات استفاده از یادگیری مشارکتی بر درك
مطلب خواندن انگلیسی و ارتقاء انگیزه یادگیری دانشجویان سال اول زبان انگلیسی با مقایسه
آموزش به روش یادگیری مشارکتی و آموزش سخنرانی سنتی بوده است .نتایج این مطالعه
نشان داد که آموزش یادگیری مشارکتی بر درك مطلب خواندن انگلیسی دانش آموزان  -به
ویژه دانش آموزان متوسط و کم مهارت -تاثیر مثبتی دارد .همچنین آموزش به روش
یادگیری مشارکتی ،اثر مثبت قابل توجهی بر انگیزه دانش آموزان برای یادگیری خواندن
زبان انگلیسی را نشان داد.
حاجیلری( Hajilari,2001نقل از ،)Behrangi & Karimi,2013:پیشرفت تحصیلی و بهره
مندی دانش آموزان قوی ،متوس ط و ضعیف از روش تدریس مشارکتی را یادآور می شود.
همچنین نیک پی مطلق ( Nikpey Motlagh,2006نقل از)Behrangi & Karimi,2013:
موثر بودن روش مشارکتی در حیطه حسی ،حرکتی ،عاطفی ،اجتماعی ،شناختی نسبت به
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روش رقابتی و انفرادی و تاثیر بیشتر روش رقابتی نسبت به روش آموزش انفرادی را نتیجه
می گیرد.
در جمع بندی تحقیقات انجام شده می توان مشاهده کرد که اکثر تحقیقات انجام شده
در حوزه یادگیری مشارکتی به مقایسه رویكرد مشارکتی و رویكرد سنتی در زمینه پیشرفت
تحصیلی پرداخته شده است و اکثر این تحقیقات حكم به برتری روش های یادگیری
م شارکتی داده اند .نسل جدید تحقیقات در زمینه یادگیری مشارکتی باید به بررسی تأثیر
روی سایر مؤلفه های مهم حوزه ی آموزش و پرورش متمرکز شود و همچنین در جهت
تكامل روش های یادگیری مشارکتی گام بردارد .با چنین رویكردی ،محقق در گام اول در
این پژوهش روشی با نام همیار دبیر را ارائه و در موقعیتی شبه آزمایشی به چالش کشانده
است ،و در گام دوم خود ارزیابی را با جنبه ی تكمیلی مورد بررسی قرارداده است .هدف این
پژوهش ،استفاده از نتایج آن درتدریس در مراکز آموزشی می باشد تا با بهره گیری از این
روش ها بتوان درجهت رفع مشكالت تحصیلی دانش پژوهان اقدام کرد .با توجه به اهداف
مذکور و با در نظر گرفتن تحقیقات پیشین در قلمرو موضوع مورد بررسی ،فرضیه های زیر
تدوین شد:
 -1یادگیری مشارکتی همیار دبیر و خودارزیابی بر ارتقاء انگیزش خود دانش آموزان سوم
نظری تاثیر دارد.
 -2یادگیری مشارکتی همیار دبیر و خودارزیابی بر پیشرفت تحصیلی درسطوح باالی
یادگیری تاثیر دارد.

طرح پژوهش
از نظر هدف تحقیق ،یک تحقیق توسعه ای است تحقیقات توسعه ای به منظور تدوین و
تشخیص مناسب بودن یک مدل  ،طرح یا برنامه به کار می رود .هدف این تحقیق تدوین
روش «یادگیری مشارکتی همیار دبیر» و تشخیص مناسب بودن آن در ارتقاء «انگیزش
خود» است.
پژوهش حاضر از نظر نحوه ی جمع آوری اطالعات یک تحقیق شبه آزمایشی است .زیرا
الف) متغیر مستقل (روش تدریس) دستكاری می شود .ب) سایر متغیرها به جز متغیر
وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل می شود .ج) تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته
مشاهده می شود.
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جدول -1طرح دیاگرام پژوهش
پس آزمون

متغير مستقل

پيش آزمون

گروهها

T2
T2
T2

X1
X2
-----

T1
T1
T1

گروه آزمایش 1
گروه آزمایش 2
گروه کنترل

در این پژوهش دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل استفاده شده است .پیش آزمون انگیزش
خود در سه سطح و پیش آزمون پیشرفت تحصیلی در دو سطح در تمام گروه ها اجرا شد .در
گروه اول آزمایش ،یادگیری مشارکتی همیار دبیر اجرا شد و در گروه دوم آزمایش یادگیری
مشارکتی همیار دبیر همراه با خودارزیابی استفاده شد .گروه کنترل به همان روش تدریس
سنتی آموزش داده شدند.
داده های این پژوهش از طریق تكمیل پرسش نامه های انگیزش خود و آزمون پیشرفت
تحصیلی در درس هندسه توسط آزمودنی های گروه کنترل و گروه های آزمایش ،قبل و بعد
از اجرای متغیر مستقل به دست آمد .در این پژوهش ،از شاخص های مرکزی و
پراکندگی(میانگین و انحراف استاندارد) استفاد ه شده است .همچنین جهت بررسی فرضیه
های پژوهش مبنی بر این که یادگیری مشارکتی بر انگیزش خود و پیشرفت تحصیلی تأثیر
دارد ،از تحلیل واریانس یک راهه ،آزمون توکی و تحلیل واریانس دو راهه استفاده شد.
جامعه آماری ،حجم نمونه ،روش اجرا
جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر بیرجند در سال
تحصیلی 88 -89شامل می شد( )N=876و حجم نمونه  54نفر که به صورت نمونه گیری
در دسترس شامل  3گروه 18نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) انتخاب شد .به
علت این که تحقیق از نوع شبه آزمایشی بوده و امكان نمونه گبری تصادفی وجود نداشت از
نمونه ی در دسترس (دانش آموزان سوم متوسطه دبیرستان تربیت بیرجند) استفاده شد.
نمونه آماری پژوهش  3کالس درس از یک آموزشگاه بوده اند .به منظور انجام مقایسه ی هر
چه دقیق تر و به جهت این که پایگاه اقتصادی-اجتماعی و پیشرفت تحصیلی هر  3گروه
همتا باشد ،نمونه ی انتخاب شده در این تحقیق دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل در
پایه ی سوم رشته ی ریاضی فیزیک در  3کالس از دبیرستان پسرانه تربیت شهرستان
بیرجند بود .دو کالس به عنوان گروه آزمایش ازیک دبیرستان ،و یک کالس از همان
آموزشگاه به عنوان گروه گواه مورد بررسی قرار گرفتند .به این ترتیب نمونه ای با حجم 54
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نفر به صورت  3گروه  18نفره مورد بررسی قرار گرفت .گروه های آزمایش در درس هندسه
در  8جلسه به صورت یادگیری مشارکتی همیار دبیر مورد آموزش قرار گرفتند.
روش تدریس اجرایی در این پژوهش ،روش محقق ساخته تدریس مشارکتی همیار دبیر بوده
است .این روش تلفیقی از روش سنتی مكتب خانه ای و روش مشارکتی جیگساو است که با
ایجاد نوآوری هایی در آن ،در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت .در این الگو ،همیاری بین
دانش آموزان برای یادگیری اهمیت زیادی داشت .این روش دو جنبه ی درون مدرسه ای و
برون مدرس ه ای داشت .در جنبه ی درون مدرسه ،معلم برای تدریس موضوع از روش
تدریس جیكساو و در جنبه ی برون مدرسه ای از روش سنتی مكتب خانه ای بهره جست.
در این بخش قوی ترین دانش آموزان با توجه به پیشینه ی تحصیلی از سوی معلم انتخاب و
توسط مدیر حكم همكاری و حقوق (از منابع ما لی مدرسه) صادر و به آن ها ابالغ شد .دانش
آموزان بر اساس عملكرد و نمرات قبلیشان و شناخت کلی معلم از آنها به سه دسته ضعیف،
متوسط ،و قوی دسته بندی شدند .سپس به گروه های  3نفره تقسیم شدند که در هر گروه،
از هر سه دسته دانش آموزان گنجانده شد .در مرحله بعد به منظور تقویت روابط ،از گروه ها
خواسته شد برای خود نام و عالمت گروهی مناسبی را انتخاب کنند .سپس به هر گروه ،یک
راهنمای فعالیت های گروهی داده شد .پس از آن مراحل پیش بینی شده به شرح زیر اجرا
می گردید:
 -1مرحله آمادگي :این مرحله شامل آماده کردن درس توسط معلم بود.
 -2مرحله ارائه :شامل دو مرحله بود:
الف) مطالب درس توسط معلم در قالب روش جیكساو به دانش آموزان ارائه می شد و در
پایان هر جلسه تمریناتی را در ارتباط با موضوع درس به عنوان تمرینات گروهی خارج کالس
به گروه ها ارائه می کرد.
ب) معلم موضوع درس و وظایف را در این مرحله برای دانش آموزان انتخابی(همیاران دبیر)
توضیح می داد.
-

مرحله کاربرد :در این مرحله همیاران دبیر تدریس و حل تمرین های داده
شده توسط دبیر در قالب گروه های جیكساو را در گروه خود در خارج از
مدرسه اجرا می کردند.

-

مرحله ارزشيابي :کار و گزارش های همیار دبیر در مورد یادگیری تمام دانش
آموزان توسط معلم ارزیابی می شد .دراین مرحله معلم سعی می کرد تا
آموخته های غلط را اصالح کند و یادگیری را عمق دهد.
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نمايش شکلي الگوی هميار دبير
برای توضیح دادن ساختار این الگو چهار گروه یادگیری را در کالس به شرح زیر توصیف می
کنیم .هر گروه دارای  4دانش آموز است:
گروه اول(الف) :شامل دانش آموز (الف ،)1دانش آموز الف ،2دانش آموز الف  ،3و دانش آموز
الف  4است.
گروه دوم(ب) :شامل دانش آموز ب ،1دانش آموز ب ،2دانش آموز ب 3و دانش آموز ب4
است.
گروه سوم(پ) شامل دانش آموز پ ،1دانش آموز پ ،2دانش آموز پ 3و دانش آموز پ4
است.
گروه چهارم(ت) شامل دانش آموز ت ،1دانش آموز ت ،2دانش آموز ت 3و دانش آموز ت4
است.
دانش آموزانی که شماره ی آنها  1است ،گروه متخصص  1را تشكیل می دهند و یک مسئله
و مفهوم مشترك به آنها داده می شود تا در آن تبحر پیدا کنند.
دانش آموزانی که شماره ی آنها  2است ،گروه متخصص  2را تشكیل می دهند و مسئله
دیگری به آنها داده می شود تا در آن تبحر پیدا کنند و دانش آموزانی که شماره ی آنها  3و
 4است به همین ترتیب عمل می کنند.
این گروههای متخصص موقتی به بخشی که به آنها داده شده است ،کامالً آشنا می شوند و
شیوه ای را به وجود می آورند که بتوانند دانسته های خود را به اعضای گروه اولیه و اصلی
خود توضیح دهند .پس از این که گروه های متخصص کار خود را به خوبی انجام دادند ،گروه
های اولیه الف تا ت (اول تا چهارم) دوباره تشكیل می شوند .سپس دانش آموزان بخش هایی
را که روی آن کار کرد ه اند ،به یكدیگر یاد می دهند .به منظور تحقق بخشیدن به یادگیری
انفرادی دانش آموزان ،از هر دانش آموز درباره ی همه ی بخش ها آزمون گرفته می شود.
بعد از این بخش برون مدرسه ای طرح آزمایشی با دادن تكلیف به گروه های اصلی (الف تا
ت ) داده آغاز می شد .و در اینجا بود که معلم یاران (قویترین عضو گروه ) وارد کار می
شدند.
در مورد گروه دوم آزمایش نیز روش خودارزیابی دانش آموزان به صورت ثبت یادداشت های
روزانه ی آنها در مورد روند یادگیریشان در کالس ،مشكالتشان در مورد یک موضوع خاص،
میزان شرکت در کالس های همیار دبیر و از این قبیل مسایل در گروههای معلم یار بود .این
نوع خودارزیابی در کنار روش فوق در تدریس لحاظ شد .پرسشنامه ی سنجش «انگیزش
خود» و پیش آزمون پیشرفت تحصیلی قبل از شروع تدریس به روش مشارکتی بین دانش
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آموزان هر  3کالس توزیع شد و نمره هر یک از آنان محاسبه و ثبت گردید .سپس به مدت
 8جلسه ،موضوع درس با کالس اول به روش یادگیری مشارکتی ذکر شده (همیار دبیر) و با
کالس دوم به روش یادگیری مشارکتی همراه با خودارزیابی دانش آموزان ،و با کالس سوم به
شیوه قدیم و عادی که تدریس می شده ،ارائه شد .و در پایان این مدت ،دوباره پرسشنامه
سنجش «انگیزش خود» و پس آزمون پیشرفت تحصیلی توسط دانش آموزان تكمیل گردید.

ابزارهای تحقيق
در پژوهش حاضر از بخشی از پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودانگیخته ()MSLQ
پینتریچ و دی گروت( ) Pintrich & Degroot,1990به عالوه یک آزمون پیشرفت تحصیلی
هندسه محقق ساخته برای سنجش سطوح پایین و باالی حیطه شناختی استفاده شده است.
آزمون پیشرفت تحصیلی شامل  8سوال در سطوح پایین شناختی و  8سوال در سطوح باالی
شناختیطبقه بندی بلوم بوده است .روایی این آزمون با استفاده از از روش متخصصان ،توسط
معلمان نمونه منطقه مورد تأیید قرار گرفت .پایایی این آزمون در سطوح پایین با استفاده از
آلفای کرونباخ  ،0/79در سظوح باالی حیطه ی شناختی  0/81بدست آمده است.
پرسشنامه  MSLQحاوی  22سوال بوده است .این مقیاس سه عامل مختلف را می سنجید:
.1باورهای خودکارآمدی .2 ،باورهای دانش آموزان درباره ی هدف ها .3 ،باورهای ارزش
وعالقه .این مقیاس شامل جمالتی در پنج طیف لیكرتی بوده ،به این صورت که دانش آموزان
می توانستند به هر جمله ،پنج پاسخ ":بسیار موافقم" تا "بسیار مخالفم" را بدهند.
پینتریچ ،اسمیت( ،)Smithگارسیا( )Garciaو مک کیچی( )Mckeachiدر سال  1993برای
بررسی ثبات درونی ،پایایی و روایی پیش بین  MSLQمطالعه ای را انجام دادند .در این
مطالعه  356نفر آزمودنی از  36کالس مختلف و  14رشته تحصیلی مختلف انتخاب شدند.
داده ها به منظورتعیین ثبات درونی ،ارزیابی پایایی ،تحلیل عاملی تأییدی و بررسی نیكویی
برازش مورد استفاده قرار گرفت .به طور کلی  ،نتایج حاکی از آن بود که این آزمون وسیله ای
روا ،پایا و مفیدی برای اندازه گیری انگیزش و راهبردهای یادگیری استPintrich et al, (.
)1993
برای بررسی روائی این پرسشنامه  22گویه ای از روایی محتوا با استفاده از روش متخصصان،
توسط معلمان نمونه منطقه مورد تأیید قرار گرفت.
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جدول -2خرده مقیاس ها و تعداد سواالت تست MSLQ
مؤلفه های انگيزش خود

تعداد سؤال ها

باورهای دانش آموزان درباره ی

8

هدفها
باورهای ارزش و عالقه (ارزش

6

تکليف)
باورهای خودکارآمدی

8

 8سوال اول باورهای دانش آموزان درباره ی هدف ها را سنجیده است (از سؤال  1تا .)8
شش سؤال (از سؤال 9تا  ) 14باورهای ارزش و عالقه دانش آموزان را در درس هندسه
سنجیده است .سؤال های  15تا  22باورهای خودکارآمدی دانش آموزان را سنجیده است .در
این پژوهش پایایی پرسشنامه در مقیاس باورهای هدف با استفاده از آلفای کرونباخ  ،0/83در
مقیاس ارزش و عالقه  ،0/92و در مقیاس باورهای خودکارآمدی  0/81بدست آمده است.
شيوه تحليل داده ها
داده های بدست آمده از اجرای مقیاس هابا استفاده از نرم افزار  spss15مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .از شاخص های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) اندازه گیری شده و
مورد تحلیل قرار گرفت .جهت بررسی فرضیه های پژوهش مبنی بر این که یادگیری
مشارکتی بر انگیزش خود و پیشرفت تحصیلی تأثیر دارد ،از تحلیل واریانس یک راهه ،آزمون
توکی و تحلیل واریانس دوراهه استفاده شد.

نتايج
فرضيه « :1یادگیری مشارکتی و خودارزیابی» درارتقاء « انگیزش خود» دانش آموزان
نسبت به درس هندسه تأثیر دارد.
جدول شماره ( ) 3شاخص های توصیفی ،تعداد ،میانگین و انحراف استاندارد را برای گروه
های آزمایش  ،1گروه آزمایش  2و گروه کنترل ،در پیش آزمون و پس آزمون نشان می دهد.
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جدول-3شاخص های توصیفی مربوط به انگیزش خود در پیش آزمون و پس آزمون در گروه ها
پيش آزمون در مقياس باورهای انگيزش خود
تعداد

میانگین

18

8/42

پس آزمون در مقياس باورهای انگيزش خود
تعداد

انحراف

میانگین

انحراف

استاندارد
گروه

استاندارد
18

3/29

2/65

11/68

آزمايش 1
گروه

18

8/84

18

3/71

1/97

12/66

آزمايش 2
گروه گواه

18

8/74

18

3/69

3/66

8/62

بر اساس جدول ( ،) 3میانگین نمرات انگیزش خود در گروه های آزمایش در پس آزمون
نسبت به پیش آزمون افزایش یافته است .اما در گروه کنترل ،میانگین نمرات انگیزش خود
در پس آزمون نسبت به پیش آزمون کاهش یافته است.
به منظور آزمون تفاوت بین گروه ها از تحلیل واریانس یک راهه استفاده گردید .بدین
صورت که از داده های حاصل از مقیاس انگیزش خود در پیش آزمون ،یک تحلیل واریانس
یک طرفه صورت گرفت تا مشخص شود که آیا میان گروه ها قبل از انجام روش های
آزمایشی تفاوتی وجود داشته است یا خیر .همچنین یک تحلیل واریانس یک راهه از داده
های حاصل از پس آزمون مقیاس انگیزش خود صورت گرفت ،تا مشخص شود که روش های
تدریس به کار گرفته شده در گروه ها با هم تفاوت معناداری داشته اند یا خیر.
جدول  -4خالصه تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه باورهای انگیزش خود در سه گروه
شرایط

منابع تغییر

پیش

بین گروهی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی()df

مجذورات

1/79

2

0/895

F

سطح
معناداری
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652/37

آزمون

درون

انگیزش

گروهی

51

12/792

خود

کل

654/16

53

----------

پس

بین گروهی

15/73

2

79/86

آزمون

درون

414/95

51

8/13

انگیزش

گروهی

خود

575/68

کل

53

----------

0/70

0/933
-----------

9/816
--------

0/000
----------

براساس شواهد مندرج در جدول ( )4می توان چنین نتیجه گیری کرد که انگیزش خود قبل
از عمل آزمایش (یادگیری مشارکتی ،یادگیری مشارکتی با خودارزیابی) در سه گروه تفاوت
معناداری نداشته اند ( P=0/933و  .)F=/70اما بعد از اجرای عمل آزمایشی در میان انگیزش
ال معناداری به چشم می خورد با توجه به معناداری
خود دانش آموزان سه گروه تفاوت کام ً
تفاوت ها در پس آزمون ،از آزمون توکی برای مقایسه دوبه دوی گروه ها استفاده گردید که
نتایج آن در جدول ( )5آمده است.
جدول -5مقایسه میزان انگیزش خود در گروه ها

پس آزمون
انگيزش خود

مقايسه گروه

تفاوت

خطای استاندارد

سطح

ها

ميانگين ها

ميانگين

معناداری

گروه  1با گروه
2

0/98

0/95

0/559

گروه  1با
گروه3

3/05

0/95

0/006

گروه  2با
گروه3

4/03

0/95

0/000

نتایج فوق نشان می دهدکه:
-

بین روش مشارکتی با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P >0/01
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-

بین یادگیری مشارکتی همراه با خودارزیابی با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد
( .)P >0/01

-

بین یادگیری مشارکتی و یادگیری مشارکتی به همراه خودارزیابی تفاوت معناداری
وجود ندارد (.)P=0/559

به این ترتیب اولین فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر یادگیری مشارکتی و خودارزیابی بر
انگیزش خود دانش آموزان تأیید می گردد.
فرضيه دوم « .یادگیری مشارکتی و خودارزیابی» تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی در
سطوح باالی شناختی دانش آموزان دارد.
به منظور آزمون ت فاوت بین گروه ها از روش تحلیل عاملی دو راهه ی مختلط استفاده
گردید .جدول شماره ( )6نتایج بدست آمده از این آزمون را نشان می دهد.
جدول -6خالصه ی تحلیل عاملی مختلط برای بررسی تأثیر یادگیری «مشارکتی و خودارزیابی» بر
پیشرفت تحصیلی در سطوح باالی شناختی دانش آموزان
منابع تغيير

مجموع

درجه

ميانگين

نسبت

سطح

مجذورات

آزادی()df

مجذورات

واريانس()F

معناداری

اتا

()p

درون
آزموني

بين
آزموني

پیش آزمون-پس
آزمون

22/688

1

22/688

48/962

0/000

0/490

پیش آزمون-پس
آزمون در
موقعیت های
گروهی

10/181

2

5/090

10/985

0/000

0/301

خطا

23/632

51

0/463

موقعیت های
آزمایشی

13/685

خطا

151/312

2
51

6/843

2/306

0/110

0/083

2/967

اثر تعامل معنادار بوده است ( P >0/01و  .) F=10/985بنابراین نتایج ازاین فرضیه
که«یادگیری مشارکتی و خودارزیابی» تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی در سطوح باالی
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شناختی دانش آموزان دارد؛ حمایت می کند .نمودار زیر ( )1نشان دهنده ی تفاوت میانگین
نمرات پیش آزمون با پس آزمون سطوح باالی یادگیری در گروه هاست.
9

8.12

8
7

8.22

6.79

6.97

6.79 6.73

6
5
4

3
2
1
0
1

2

3

نمودار- 1مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون  .پس آزمون سطوح باالی یادگیری در گروه ها

همانگونه که در نمودار ( )1دیده می شود ،میانگین نمرات یادگیری در سطوح باال در
گروه های آزمایش در پس آزمون نسبت به پیش آزمون به خوبی افزایش یافته است .اما در
گروه کنترل میانگین نمرات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تغییر چندانی نداشته
است.

بحث و نتيجه گيری
از مجموع يافته ها مي توان نتيجه گيری کرد که:
« .1یادگیری مشارکتی و خودارزیابی» درارتقاء « انگیزش خود» دانش آموزان در درس
هندسه تأثیر دارد .هر چند این رابطه به صورت مستقیم در تحقیقات پیشین مورد بررسی
قرار نگرفته است ،اما این یافته را می توان همسو با مبانی نظری دانست.
«انگیزش خود» از سه مجموعه «باور انگیزشی» تشكیل می شود )1:باورهای خودکارآمدی:
این باور به قضاوت های دانش آموز درباره ی تواناییش در رابطه با کسب توفیق در یک
تكلیف خاص اشاره می کند«)2 .باورهای دانش آموزان درباره ی هدف ها» یا «دالیل انجام
تكلیف» است (مثالًیادگیری درمقابل دریافت نمره خوب)«)3 .باورهای ارزش وعالقه» است
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که ادراك دانش آموزان از عالقه های شخصی مثالً دوست داشتن تكلیف و اهمیت و فایده
مندی آن تكلیف را برای وی نشان می دهد .آگاهی از این حاالت انگیزشی مختلف دانش
آموزان را یاری می دهد تا یادگیری خود را تحت نظارت و کنترل درآورند و درکسب موفقیت
آنان بسیار مفید است (.)Behrangi & Aghayari, 2003
در یادگیری مشارکتی کالس تبدیل به جامعه ای از یادگیرندگان می شود که به صورت فعال
باهم کار می کنند تا دانش ،صالحیت و لذت افراد را باال ببرند(.)Johnson & Johnson,1996
یادگیری مشارکتی به اصالح وتقویت مهارت های همكاری واحترام به اندیشه های دیگران،
پرورش تفكر انتقادی وتحمل اندیشه های مخالف منتهی می گردد .وقتی دانش آموزان با
ویژگی های مختلف در یک گروه کاری برای یک هدف مشترك کار می کنند ،آنها نسبت به
یكدیگر عالقه واحترام پیدا می کنند) .(Tileston,2000در این نوع یادگیری ،یادگیرنده خود
منبع اصلی تحول خویشتن است و بیشتر بر انتخاب آزاد معیارها و ارزش ها برای رسیدن به
حقایق علمی -اجتماعی براساس فعالیتی مردم ساالرانه تاکید می شود .لذا سه اصل آزادی،
مسئولیت و انتخاب ،نقش اساسی در یادگیری مشارکتی بازی می کنند) .(Shabani.2001از
این رو فرایند یادگیری دانش آموزان ،فرایندی خودگردان ،خودفرمان ،خودنظم جو و
خودرهبر است .لذا هم کوشی به وجود آمده در گروه های مبتنی بر تشریک مساعی و تعامل،
بیش از محیط های مبتنی بر رقابت و فردگرایی ایجاد انگیزش می کند.در روش یادگیری
مشارکتی ،یادگیری تابع تحول ذهنی کودك است و تحول روانی توضیح دهنده یادگیری
است ) .(Kareshki,2002در این روش آنچه دانش آموزان انجام می دهد ،سبب یادگیری می
شود .یادگیــرنده بر اثر تاثـیر خود بر محیــط و واکنش فعال در برابر عمل محیط به
پی ـشرفت دست می یابد .معلم فعالیت های یادگیری تعاملی را به گونه ای سازمان می دهند
که دانش آموزان حقیقتاً به یكدیگر وابسته باشند و هیچ یک از اعضاء گروه نمی تواند موفق
شود مگر این که تمام اعضا موفق شوند .شعار کالس تعاملی و همیاری این است :یا همه
نجات می یابیم یا همه غرق می شویم ) (Ellis& Whalen,2000لذا در این روش جنبه
های منفی رقابت دانش آموزان از بین می رود و آن ها را به درس عالقه مند می سازد و
باعث ارتقاء باورهای ارزش و عالقه در دانش آموزان می شود.
در یادگیری بصورت رقابتی تنها تعداد معدودی از شاگردان می توانند موفقیت را تجربه کنند
و تمایل به امنیت ،جای رشد و شكوفایی و حرکت را خواهد گرفت) .(Keramati,2007اما در
یادگیری مشارکتی همیار دبیر این فرصت به تمام دانش آموزان داده شد تا موفقیت را به
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صورت مدام تجربه کنند .به عبارت دیگر در این روش همه شاگردان به نوعی رهبر و مسئول
هستند .یادگیری مشارکتی در پرورش اعتماد به نفس دانش آموزان بسیار مؤثر است .دانش
آموزان موفقیت ها وحمایت را در گروه تجربه می کنند و زمانی که دانش آموزان دیگر از آنها
سؤال می پرسند و به مشارکت آن ها احتیاج دارند ،خود را با ارزش احساس می کنند .در
یادگی ری مشارکتی ،همیاری به تقویت عزت نفس از طریق افزایش یادگیری و احساس
می
شخص از اینكه مورد احترام و توجه افراد دیگر قرار گرفته منجر
شود) . (Joyce,1986از این روست که یادگیری مشارکتی همیار دبیر با باال بردن اعتماد به
نفس و عزت نفس د انش آموزان در ارتقاء باورهای خودکارآمدی مؤثر می افتد .افراد خود
کارآمد بر اساس اهداف انتخابی ،خود را موظف به تعیین معیارهای عملكرد کرده و پس از
آن به مشاهده و قضاوت درباره نتایج عملكرد خود می پردازند و درصورت مشاهده ناهمخوانی
بین سطوح واقعی و مطلوب عملكرد ،آنان احساس نارضایتی کرده و این محرکی برای تعیین
و اصالح عمل در آنهاست .افراد از طریق انتخاب ها بر جریان زندگی شخصی و شغلی خود
اثر می گذارند .آنان از موقعیت ها ،فعالیت ها و بهطور کلی انتخاب هایی که باور دارند بیش
از حد توان آنهاست ،اجتناب می کنند و آن دسته از فعالیت هایی را انتخاب می کنند .که
باور دارند می توانند از عهده آنان برآیند .افراد دارای احساس خودکارآمدی باال ،موقعیت ها و
اهدافی را انتخاب می کنند که ممكن است ،ولی خارج از توان آنان نیست).(Bandura,2000
لذا می توان اذعان داشت که یادگیری مشارکتی با ارتقاء باورهای خودکارآمدی دانش آموزان
باعث می شود تا باورهای آنان درباره اهداف نیز ارتقاء بیابد .قابل ذکر است که یادگیری
مشارکتی به تنهایی باعث ارتقاء معنادار باورهای هدف نشده است .از طرفی می توان اذعان
داشت که خودارزیابی در گروه دوم به نوعی باعث شده است که دانش آموزان برای تعیین
اهداف خود با سازمان دهی بیشتری عمل کنند .یافته های این تحقیق با یافته های ویچر و
نانری) (Whicher & Nunnery,1997همخوان است که بیان می کند یادگیری مشارکتی
فراشناخت را در دانش آموزان پرورش می دهد .البته یافته های تحقیق با یافته های پژوهش
پاکیزه ) )Pakizeh,2000همخوان نیست .یافته های تحقیق پاکیزه تفاوت معناداری در بین
آزمودنی های گروه مشارکتی و گروه سنتی از جهت خودپنداره دانشجویان نشان نداده است.
 .2یادگیری مشارکتی همیار دبیر با خودارزیابی بر پیشرفت تحصیلی درسطوح باالی
یادگیری تاثیر دارد.
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دانش ریاضی چیزی بیش از حقایق به خاطر آورده شده (مانند اصل فیثاغورس یا فرمول
محاسبه مساحت مثلث) است .دانش ساختارهای وسیعی از مفاهیم ذهنی را در بر می گیرد
که به فرد اجازه هر گونه تغییر و تفسیر از معنی واژگان ،به خاطر آوردن مطالب و یا جست
وجوی مؤثر در یک حوزه جدید ریاضی را می دهد.از این رو رسیدن به سطوح باالی یادگیری
در حیطه شناختی باید در صدر اهداف آموزش و تدریس ریاضیات قرار گیرد .لذا وظیفه ی
معلم ریاضی باید فراهم کردن محیطی برای دانش آموزان باشد تا معانی را خودشان خلق
کنند.
جویس و همكارانش) )Joyce et al, 2004معتقدند که گاهی آنچه در یک مجموعه فرا گرفته
می شود ،بیش ازچیزی است که در ذهن هر فرد به تنهایی می گذرد.
یادگیری های مشارکتی می توانند چنین فرصتی را به معلمان برای خلق محیط و به دانش
آموزان برای خلق معانی بدهد .الگوی مشارکتی همیار دبیر تلفیقی از روش جیگساو در درون
کالس و همیاران دبیر در خارج از کالس بوده است .از آنجا که در روش مشارکتی جیگساو
تک تک اعضاء به صورت مسئول یادگیری یک تكه از درس و آموزش آن به سایر اعضای
گروه بوده اند ،بیشترین زمان ممكن از کالس درس در این پژوهش به یادگیری های موضوع
درسی پرداخته شد ه است .از این رو یادگیری در دانش آموزان هم در سطوح پایین حیطه
شناختی و هم در سطوح باالی آن به خوبی رخ داده است .بنابراین می توان اذعان داشت که
همیاران دبیر در خارج از کالس درس در تعمیق بخشیدن به یادگیری هم گروه ها مؤثر بوده
است .همچنین خودارزیابی دانش آموزان تأثیری مثبت و مكمل در جهت تعمیق بخشیدن به
یادگیری اعضا در جریان یادگیری مشارکتی دارد.
یافته های این پژوهش با نتایج تحقیقات وب( )Webb, 1985همخوان است .وب بیان می
کند یادگیری مشارکتی موجب دستیابی دانش آموزان به تفكر سطح باالترمی شود
همچنین یافته های پژوهش با نتایج تحقیقات گوکال) (Gokal, 1995که نشان می دهند که
استفاده از یادگیری مشارکتی باعث می شود فراگیران اطالعات بیشتری را برای مدت زمان
طوالنیتر نگهداری کنند ،همخوانی دارد.
همچنین نتایج تحقیق با یافته های پژوهش های متعدد دیگر (جانسون و جانسون،
آنویوبازی )مبنی بر تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی و بهبود عملكرد تحصیلی
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همخوان است .نتایج حاصل از این تحقیق با پژوهش صیرفی همخوان است که بیان می کند
پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که به روش یادگیری مشارکتی آموزش می بینند ،بیش از
دانشجویانی است که روش سخنرانی آموزش ها را دریافت می کند .همچنین نتایج تحقیق با
نتایج تحقیقات در مقاطع دیگر تحصیلی «در مقاطع متوسطه (ایوبی؛کنعانی) و مقطع
راهنمایی (مبینی ،تجربه کار ،رضائی؛ و علی-اسماعیلی ) و در مقطع ابتدایی(بهرنگی و
آقایاری)» همخوانی دارد.
بر اساس این نتایج به معلمان و مربیان تعلیم و تربیت پیشنهاد می شود تا با بكارگیری
الگوی یادگیری مشارکتی همیار دبیرشرایط مناسب برای رشد و ارتقاء باورهای انگیزشی
فراهم آورند و به دانش آموزان فرصت بیشتری برای یادگیری بدهند.

پيشنهاد موضوع های پژوهشي
 -1بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر انگیزش خود در دانش آموزان دختر.
 -2بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر انگیزش خود در سایر دروس.
 -3بررسی و مقایسه تأثیر مدل های مختلف یادگیری مشارکتی بر انگیزش خود.
 -4بررسی رابطه بین متغیر های جمعیت شناختی با میزان یادگیری مشارکتی جویانه دانش
آموزان.
 -5تحقیقات مشابه دیگری در سایر دوره های تحصیلی انجام شود.
 -6بررسی علل ممانعت معلمان از اجرای یادگیری مشارکتی در کالس درس.

محدوديت ها
 عدم حمایت مسئوالن و دستاندرکاران مدارس برای همكاری با محقق و اتالف وقت ناشیاز آن.
 کمبود وقت معلمان و عدم تمایل آنان به اختصاص دادن وقت در ساعات غیر موظف برایآموختن این روش تدریس.
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 این پژوهش دربارة دانشآموزان مقطع متوسطه صورت گرفته است و به مقاطع دیگر.تحصیلی قابل تعمیم نیست
 این پژوهش دربارة دانشآموزان پسر صورت گرفته است و قابل تعمیم به دانشآموزان.دختر نیست
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