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 درسي ريزي برنامه در پژوهش
 (24 پیاپی) 15 شماره، دوم دوره، .یازدهم سال

 55 - 76صفحات ، 1131 پاییز
 

 ،(مشارکتی)  همیاری تدریس روش تأثیر مقایسه

 نسبت نگرش و تحصیلی پیشرفت بر سخنرانی و اکتشافی

  فیزیک درس به
 

  افقي نادر، جاويد خسرو مهناز، *صادقي عباس ،عبيري مرجان
 ایران گیالن، گیالن، دانشگاه ،شناسی روان ارشد کارشناس1
 ایران گیالن، گیالن، دانشگاه ،شناسی روان گروه استادیار1و  4
 ایران گیالن، گیالن، دانشگاه ،علوم اجتماعی گروه استادیار2

 

 چکيده
 همیاری تدریس روش تأثیر مقایسه حاضر، پژوهش هدف

 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت در سخنرانی و اکتشافی ،(مشارکتی)

 کل پژوهشی، جامعه. است فیزیک درس به نسبت آنها نگرش و

 پروهش. است سنگر منطقه متوسطه اول سال دختر آموزان دانش

 نابرابر کنترل گروه طرح نوع از آزمایشی شبه پژوهش یک حاضر

 همیاری، تدریس پوشش تحت نفر 82 شامل پژوهش نمونه. است

 پوشش تحت نفر 88 و اکتشافی تدریس پوشش تحت نفر 82

( دسترس در) تصادفی غیر صورت به که بود سخنرانی تدریس

 پژوهشگر توسط هفته 41 طی در آموزشی های برنامه. شدند انتخاب

 آزمون پژوهش، این در شده گرفته کار به ابزارهای. گردید اجرا

 فیزیک درس به نسبت نگرش سنجش آزمون و تحصیلی پیشرفت

 رشته اساتید توسط آنها روایی و بودند ساخته محقق دو هر که بود

 در نگرش سنجش آزمون پایایی و شد تأیید اجتماعی علوم و فیزیک

 برای. است آمده بدست 28/0 آلفای ضریب مقدماتی مطالعه یک

 واریانس تحلیل ،آزمون از پژوهش، های داده آماری تحلیل و تجزیه

. شد استفاده مستقل گروه سه برای طرفه یک طرفه یک

 و همیاری تدریس روش دو بین که دادند نشان پژوهش های یافته

 وجود معنادار تفاوت فیزیک درس در تحصیلی پیشرفت در اکتشافی

 گروه از باالتر همیاری گروه تفاوت نمرات میانگین که داشت

 معناداری تفاوت دو به دو دیگر های گروه بین ولی بود اکتشافی

 و سخنرانی و اکتشافی تدریس روش دو بین همچنین. نداشت وجود

 فیزیک درس به نسبت نگرش نظر از همیاری و همیاری و اکتشافی

 و آزمون پیش نمره بین همچنین. داشت وجود معناداری تفاوت

 داشت وجود معنادار تفاوت همیاری گروه های آزمودنی آزمون پس

 اکتشافی گروه های آزمودنی آزمون پس و آزمون پیش نمره بین اما

 نداشت وجود معناداری تفاوت سخنرانی و

 اکتشافی، تدریس روش همیاری، تدریس روش: کلیدی واژگان

نگرش تحصیلی، پیشرفت سخنرانی، تدریس روش
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 عباس صادقی  نویسنده مسؤول: *

 30/9/98پذیرش:    85/40/94 وصول:
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مقدمه

 آن تبع به و واقعی انسان تحقق راه تنها تربیت و تعلیم

 مطلوب کمال به جوامع دسترسی فرد به منحصر وسیله

 و فرهنگی سوابق به توجه با ای زنده ملت هر لذا. است

 اختیار در که امکاناتی با متناسب و خود اجتماعی شرایط

 های هدف و مطلوب کمال تحقق برای را خاصی نظام دارد،

 جامعه های ثروت از یکی آموزش. کند می ریزی پی خویش

 پرورش و آموزش فرایند اصلی عناصر از یکی تدریس و است

 را مؤثری نقش آموزشی نظام کارآیی در که آید می شمار به

 .() کند می ایفا

 تمام در پرورش و آموزش هدف که جایی آن از

 تغییرات ایجاد بر عالوه آموزشی سطوح و تحصیلی های دوره

 ایجاد و عاطفی و اجتماعی درک رشد فراگیران، در شناختی

 باید معلمان است، دیگران با همدلی و همدردی توانایی

 مطالب، سپردن خاطر به صرف که باشند نکته این متوجه

 واقعی، یادگیری در بلکه. شود نمی محسوب واقعی یادگیری

 فکر آن درباره و تحلیل و تجزیه را مطالب باید آموزان دانش

 استفاده مورد عمل در بتوانند و بفهمند خوب را آنها تا کنند

 مهم اصول از نیز یادگیرنده فعالیت سویی، از. دهند قرار

 فعالیت بدون صحیح یادگیری و رود می شمار به یادگیری

 میان ها دیدگاه و اطالعات مبادله. یابد نمی تحقق یادگیرنده

 اندازه هر. دارد حیاتی نقش یادگیری در آموزان، دانش

 فعالیت و مشارکت یادگیری، موضوع کشف برای فراگیر

 تر مطلوب آن کیفیت و بیشتر یادگیری میزان باشد، داشته

 (.) بود خواهد

 افراطی استفاده آموزش، نظام عمده مشکالت از یکی

 هدف و است سنتی و غیرفعال تدریس روش از معلمان

 معلم ذهن از معلومات انتقال نیز تدریس و آموزش اساسی

 آموز دانش ذهن حالت، این در. شود می تلقی شاگرد به

 و نیست متناسب او فکر و نیاز با که است مطالبی از انباشته

 در. آید می عمل به آموزان دانش محفوظات از نیز ارزشیابی

 پرورش و عواطف و احساسات رشد ابتکار، و خالقیت نتیجه،

 قرار توجه مورد آموزان دانش در ها ارزش و ها نگرش

 مشکالت منشأ است ممکن که عواملی جمله از. گیرد نمی

 نحوه باشد، درس کالس در آموزان دانش انضباطی و رفتاری

 .() است معلم تدریس

 آموزش های روش در که عظیمی های تحول رغم به

 و سنتی حد در آموزش های روش ایران در است، شده ایجاد

 های زمینه در مطالعات انجام با. است مانده باقی ناکارآمد

 و یادگیری ـ یاددهی فرایند تدریس، های روش مختلف

 روش بارزترین که شود می دریافته درسی، های کتاب

 آموزان دانش به معموالً که است ای گونه به ایران در آموزش

 را آن که شود می خواسته آنها از و شود می داده ای قاعده

. شوند قاعده متوجه آموزان دانش که این بدون کنند، اجرا

 به تدریس، امر در سنتی های روش از استفاده همچنین

 با دبیران آشنایی عدم درس، وقت کمبود چون عواملی دلیل

 با مدارس مدیران و اولیاء مخالفت تدریس، فعال های روش

 به دبیران آوردن روی مانع تدریس، جدید های روش

 فراگیری میزان در که گردد می تدریس فعال های روش

 .() است گذار تأثیر آموزان دانش

 از بیش گفت بتوان شاید که است کسانی جمله از پیاژه

 را آن کارگیری به برده، پی فعال های روش اهمیت به همه

 آموزشی، های روش بندی تقسیم در او. است نموده توصیه

 فعل)تقریری های روش عنوان به سنتی اموزش روش از

 اقتدار اصل بر که معلم توسط معلومات انتقال یا( پذیر

 را اطاعت کودک روش، این در. کند می یاد است متکی

. خواند می درس مجازات، و تنبیه از فرار خاطر به و آموزد می

 کالس کل به معلم و ندارد وجود همکاری نظام این در

 شخصیت به سنتی روش در او، نظر به. دهد می آموزش

 خود، این و شود نمی توجهی افراد عقلی های تفاوت و کودک

 او. گردد می منتهی سطحی و نگر فردی فرهنگ به

 درونی انضباطی ایجاد برای عاملی را فعال تدریس های روش

 تنها نه فعال تدریس های روش که است معتقد و داند می

 کشاند، نمی باری و بند بی با آمیخته خودپرستی به را کار

 موجب را ارادی کوشش و درونی انضباط پرورش بلکه

 توأم گروهی کار به فردی کار وقتی ویژه به گردد، می

 () .شود می

 محیط برای خاصی نقش که شناختی شناس روان دیگر

 به. است ویگوتسکی شده، قایل شناختی رشد در اجتماعی

 اطراف دنیای و افراد از فراگیری حال در دائم کودک او نظر
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 مفاهیم، تمامی منبع اجتماعی، محیط و است خویش

 . هاست نگرش و ها واقعیت ها، اندیشه

 است باور این بر همچنین( ) ویگوتسکی

 مساعدت و تأیید هم برای همساالن مشارکت، محیط در که

 تکالیف بر دیگر افراد تسلط مشاهده با و سازند می فراهم

 کارکردهای کردن درونی با تا کنند می تالش شناختی،

 درسی موضوعات و مطالب بر را خویش تسلط آنها، شناختی

 که وقتی ویژه به نیز کالمی های فعالیت. دهند افزایش

 بازسازی به اغلب است، مطالب دادن توضیح درگیر شخص

 شود می منجر فهم و درک افزایش و شناختی

(.) 

 راجر و دیوید مانند اجتماعی پردازان نظریه از بسیاری

) شاران شلومو و اسالوین رابرت جانسون،

 ضمن ،(

 های طرح کفایت خود، الگوهای برای هایی استدالل ارائه

. اند برده سؤال زیر جدی طور به را موجود وضع در آموزشی

 شکل با که آموزشی گرایانه فرد های طرح که معتقدند آنان

 افراد برای واقع در اند، شده ترکیب محور معلم خوانی دوباره

 طبیعی غیر جو خلق یادگیری، از کاستن لحاظ به اجتماع و

 هایی فرصت آوردن فراهم در شکست و اجتماعی ضد حتی و

 حداکثر به را دیگر افراد و خود توانمندی که شاگردان برای

 توانمندی شاگردان گذارد نمی و است بازدارنده برسانند،

 مردم گویند می آنان. آورند در عمل به را همیاری در خود

 همیاری، سرکوب و هستند همیاری اهل خود ذات در

 شایستگی مهم بعد از را آنان و دور یکدیگر از را شاگردان

 (.،)  سازند می محروم خود

 تحلیل و تجزیه و بررسی با( ،) اسالوین

 یادگیری پیرامون پذیرفته انجام پژوهش 85 دقیق

 اکثر که نمود گزارش( ( )مشارکتی)

 بر مشارکتی یادگیری مثبت تأثیر مذکور، های پژوهش

 عقب دارای های همکالسی پذیرش فردی، بین روابط

 افزایش آموزان، دانش بین دوستی افزایش تحصیلی، ماندگی

 مطالعه، مورد موضوعات و مدرسه به عالقمندی نفس، عزت

 و تکلیف به یافته اختصاص زمان و تکلیف به توجه افزایش

 قرار تأیید و حمایت مورد را دیگران با مؤثر کار انجام توانایی

 .) اند داده

( ) جانسون دیوید و راجر

 که هایی پژوهش انجام از سال 80 از بیش گذشت از پس

 یادگیری مورد در گسترده پژوهشی مطالعه 20 شامل

 برای همیاری یادگیری که ندارند شکی هیچ است، همیاری

. است سودمند مؤسسات و مدارس معلمان، آموزان، دانش

 تالش همیاری، یادگیری که داد نشان آنها های پژوهش

 شود می باعث و دهد می بهبود را پیشرفت برای آموزان دانش

. رود باالتر پیشرفتشان سطح کرده، کار تر سخت آنها

 آموزان، دانش شده، تر طوالنی درسی مواد یادداری همچنین

 این از استفاده. کنند می استفاده باالتری استدالل سطح از

 باعث بلکه کند می فراهم را بیرونی انگیزش تنها نه روش

 .شود می نیز درونی انگیزش

 روش روی بر ای مطالعه ,  ایفاندای

 از گروه دو در ریاضیات مسأله حل های مهارت و شرفتپی

 روش از دیگری و همیاری طریق از یکی که آموزان دانش

 که داد نشان نتایج. داد انجام بودند، دیده آموزش سنتی

 ریاضی، مسأله حل های مهارت و پیشرفت در همیاری گروه

 که دریافت همچنین او. کردند عمل بهتر معناداری طور به

 گروهی کار به بیشتری عالقه همیاری، گروه آموزان دانش

 .داشتند

 کلوند مک و جانستون وسیله به که ای مطالعه در

 دانشجویان شد، انجام( )

 به گروه یک دیدند آموزش سبک دو به اول سال فیزیک

 یادگیری کننده تسهیل عنوان به معلم که همیاری سبک

 نگرش که داد نشان نتایج. سنتی روش به دیگر گروه و بود

 از آنان ادراک و بوده مثبت همیاری روش به دانشجویان

 آزمون پیش نمرات بین همچنین. است یافته بهبود فیزیک

 نمرات بین ولی نشد مشاهده معناداری تفاوت گروه دو در

 .داشت وجود معناداری تفاوت گروه دو در آزمون پس

) بو و هو فنگ مطالعات

 یادگیری که داد نشان پژوهش 500 روی بر ،(

 محتوایی، فضای همه بین در را ای فایده و پیشرفت همیاری

 شامل آموزان دانش از نوعی همه میان و نمره سطوح همه

 و روستایی شهری، استعداد، با باال، موفقیت خاص، نیازهای
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 دریافتند آنان. کند می ایجاد نژادی و قومی های گروه همه

 سیستم با مقایسه در همیاری، تجارب با آموزان دانش که

 درک قدرت دیگران، به نسبت رقابتی، یا انفرادی یادگیری

 مهارت و کنند می عمل تر مثبت مناقشه در دارند، بهتری

 کار درباره بیشتری مثبت امید یافته، توسعه تعاملیشان های

 .دارند دیگران با

 ،()بو و هو گفن

 از استفاده اثربخشی مقایسه برای ای مطالعه همچنین

 تدریس در سنتی یادگیری و همیاری یادگیری راهکارهای

 که مستقیم جریان مدارهای و جاری الکتریسیته موضوع

 ضمن در که دادند انجام شد، اجرا ای هفته 2 دوره یک برای

 برای ساخته معلم آزمون پس و آزمون پیش از دوره این

. شد استفاده یادگیری انگیزه و تحصیلی پیشرفت مقایسه

 تحصیلی پیشرفت به همیاری یادگیری که داد نشان نتایج

 و کند می کمک آنان فیزیکی مفاهیم درک و آموزان دانش

 .برد می باالتر را آنان یادگیری انگیزه

 این بررسی به ای درمطالعه( ) استرک

 روند بازخورد، و مشارکتی یادگیری آیا که پرداخت موضوع

 کنندگان شرکت کند؟ می تسهیل را آمار درس در یادگیری

 به بازخورد مداخله که داد نشان نتایج. بودند دانشجو 431

 دریافت همچنین او. کند می حمایت یادگیری از واضح، طور

 البته دهد، نمی بهبود را یادگیری نتیجه مشارکت که

 فردی کار از تر عالی همیاری یادگیری در گروهی عملکرد

 توانایی و درک مشارکتی، یادگیری همچنین. است

 .کند می تقویت را آموزان دانش

 عنوان تحت درتحقیقی(  )همدانی 

 تلفیقی روش با همیاری طریق از تأثیریادگیری مقایسه»

 درس تحصیلی پیشرفت بر پاسخ و پرسش و کوتاه سخنرانی

 سوم پایه دختر آموزان دانش بین در که «شناسی زیست

 نمونه باحجم گرفت، انجام اصفهان شهر تجربی علوم رشته

 این به( گواه گروه در نفر 32و آزمایش درگروه 30) نفر 82

 روش با مقایسه در تلفیقی روش با تدریس که رسید نتیجه

 آموزان دانش تحصیلی درپیشرفت همیاری روش همیاری

 .است بوده مؤثرتر

 با خود پژوهش در( ) کرمی

 و گرایی گروه بر مشارکتی تدریس تأثیرروش»عنوان

 «شهرمشهد متوسطه دوره آموزان دانش تحصیلی پیشرفت

 ـ آزمون پیش طرح نوع از و آزمایشی شبه صورت به که

 آن آماری وجامعه گرفت انجام کنترل دوگروه با آزمون پس

 متوسطه دوره در اول پایه دختر آموزان دانش شامل

 11 نمونه حجم به 29 ـ 90 تحصیلی سال در شهرمشهد

 81 و 4 کنترل نفرگروه 88 و آزمایشی نفرگروه 81) نفر

 شیوه که رسید نتیجه این به بود،( 8 کنترل نفردرگروه

 تحصیلی پیشرفت بر بیشتری تأثیر مشارکتی تدریس

 .دارد آموزان دانش

 تأثیر مقایسه» عنوان تحت ای مطالعه( )

 بر( سخنرانی) سنتی آموزش با مشارکتی تدریس روش

 اول پایه پسر و دختر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت

 آمده دست به نتایج. داد انجام «رشت شهرستان متوسطه

 یادگیری از بیشتر مشارکتی یادگیری که بود آن از حاکی

 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت افزایش موجب سنتی

 بر یکسانی تأثیر مشارکتی یادگیری همچنین. شود می

 عالوه، به. دارد پسران و دختران تحصیلی پیشرفت

 از میزان یک به ضعیف ـ متوسط ـ قوی آموزان دانش

 .بردند می سود مشارکتی یادگیری

 کار به جای به آموز دانش نیز، اکتشافی یادگیری در

 در جدید اطالعات پذیرفتن در انفعالی نقش یک گرفتن

 برای تری وسیع کاربردهای تمرین، و سخنرانی ضمن

 و کردن ریسک مانند هایی فعالیت انجام حین در ها، مهارت

 میل نقش، این در آموز دانش. کند می پیدا مسأله حل

 در. محور معلم یادگیری در تا دارد یادگیری به بیشتری

 تغییر معلمان و آموزان دانش نقش اکتشافی، یادگیری

 به معلمان در آن پذیرفتن برای مشکلی خود این و کند می

 (.) آورد می وجود

) پیاژه ژان( ) دیویی جان

 کسانی جمله از( ) ویگوتسکی و( 

 یادگیری اساس که دادند توسعه را هایی نظریه که بودند

 طور به آموزان دانش که بود معتقد دیویی. است اکتشافی

 باعث این و شوند می برانگیخته فعاالنه یادگیری به طبیعی

 بود معتقد او. گیرد صورت بیشتری یادگیری که است شده

 آید می دست به اجتماعی تقابل میان از ذهنی پیشرفت که
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 75 / ...(مشارکتي)  همیاری تدریس روش تأثیر مقایسه

 دریافت نه است یادگیری در کننده شرکت آموز، دانش و

 .(  آن صرف کننده

 های پایه از یکی فیزیک جمله از پایه علوم های درس

 در متأسفانه ولی است کشوری هر در تکنولوژی پیشرفت

 به آموزان دانش که است هایی درس جمله از ایران مدارس

. نالند می آن سختی از داده، نشان کمی رغبت و عالقه آن

 و ریاضی ضعیف پایه علت به ویژه به دبیرستان اول پایه در

 شان، تحصیلی استعداد اساس بر آموزان دانش نشدن منفک

 فیزیکی و ریاضی مسائل فهم لحاظ از زیادی ناهماهنگی

 عمده مشکل علت همین به و شود می مشاهده آموزان دانش

 آن فهم و مسأله حل در ضعف اول، پایه فیزیک معلمان

 .است آموزان دانش گونه این توسط

 است متفاوتی کامالً های روش دارای همیاری یادگیری

 :است زیر های روش شامل که

) آمـوزان  دانـش  گروهی پیشرفت های گروه ـ4

  ) 

ــ8 ــت ــ ــابقه و رقابـ ــی مسـ ) گروهـ

  ) 

) گروه از گرفتن یاری با انفرادی یادگیری ـ3

 ) 

 همیــاری تلفیقــی نگــارش و قرائــت ـــ1

) 

 ( ( )سا جیگ) الحاقی روش ـ5

 () هم با آموختن ـ8

 ()گروهی پژوهش ـ1

 ()مشارکتی ی مطالعه ـ2

 ( ) رهنمودی آموزش ـ9

 همیاری، تدریس روش در رفته کار به آموزشی برنامه

 از یکی در که است رهنمودی آموزشی الگوها از یکی

 روش، این در. شد اجرا آزمایش گروه های کالس

 و( ضعیف ـ متوسط ـ قوی) نفری 3 گروه 2 به آموزان دانش

 حصول منظور به. شدند بندی تقسیم نفره دو گروه یک

 عمل شروع از پیش ها گروه بودن همگن از اطمینان

 همچنین و راهنمایی سوم پایه ریاضی نمرات آزمایشی

 گروه اعضای انتخاب معیار عنوان به آنها، آزمون پیش نمرات

 ها نمره باالترین بین از قوی آموزان دانش که شد استفاده

 . شدند انتخاب

 تدریس روش سه مقایسه پژوهش، این اصلی هدف

 بر تأثیرگذاری نظر از سخنرانی و اکتشافی همیاری،

 آموزان دانش نگرش و فیزیک درس در تحصیلی پیشرفت

 پژوهش، این در همچنین. است فیزیک درس به نسبت

 شامل که بود محققان نظر نیزمد دیگری فرعی اهداف

 در فیزیک درس نمرات آزمون پس و آزمون پیش مقایسه

 سخنرانی و اکتشافی همیاری، تدریس های روش از یک هر

 . است

 پژوهش روش

 طرح نوع از آزمایشی شبه پژوهش یک حاضر پژوهش

 ) نابرابر کنترل گروه

 استفاده آزمون پس وهم آزمون پیش هم آن در که است

 گروه وجود دلیل به نابرابر کنترل گروه طرح در. است شده

 بعد و قبل ها گروه و پذیرد می صورت بیشتر مقایسه کنترل

 قرار مشاهده یا گیری اندازه مورد مستقل، متغیر اجرای از

 نیستند، یکسان وآزمایشی کنترل ها گروه چون و گیرند می

 و گال. است شده برده کار به فاصله خط گروه سه بین

 پیش طرح مشابه طرح، این  همکاران

 حاضر، طرح در که تفاوت این با است کنترل گروه با آزمون

 در آنها شدن جایگزین و جامعه از ها آزمودنی انتخاب

 پژوهش جامعه. شود نمی انجام تصادفی صورت به ها گروه

 منطقه متوسطه اول سال دختر آموزان دانش کل حاضر،

 نمونه. گیرد می بر در را نفر 451 حدود که است سنگر

 اول سال دختر آموز دانش نفر 88 شامل حاضر پژوهش

 آموز دانش نفر 89 و همیاری تدریس پوشش تحت متوسطه

 و اکتشافی تدریس پوشش تحت متوسطه اول سال دختر

 گروه عنوان به متوسطه اول سال دختر آموز دانش نفر 88

 که سنگر منطقه متفاوت مدرسه سه از که است کنترل

 تدریس( ) نوبتی صورت به مدارس آن در پژوهشگر

 غیر( )) دسترس در نمونه صورت به نمود می

 .شدند انتخاب( تصادفی

 از سؤال 2 شامل آزمون پیش مقیاس پژوهش؛ ابزارهای

 شامل آزمون پس مقیاس و راهنمایی، سوم علوم و ریاضیات

 هر که است دبیرستان اول سال فیزیک کتاب از سؤال 42
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 5131سال یازدهم، پاییز  (،24 )پیاپي 56شمارهریزی درسي، دوره دوم،  در برنامه پژوهش /56

 توسط آنها پایایی و روایی و هستند ساخته محقق دو

 است شده تأیید پرورش و آموزش تجزیه با دبیر چندین

 (.28/0=  آلفا ضریب)

 آزمون وپس آزمون پیش سؤاالت بودن متفاوت دلیل

 دوره در متوسطه اول سال آموزان دانش که بود این

 درس به نزدیک محتوای و نداشتند فیزیک درس راهنمایی،

 راهنمایی سوم سال علوم و ریاضیات دروس در فیزیک،

 .داشت وجود

 یک فیزیک، درس به نسبت آموزان دانش نگرش مقیاس

 پنج سؤال 43 شامل که است ساخته محقق مقیاس

( کم خیلی ـ کم ـ متوسط ـ زیاد ـ زیاد خیلی) ای گزینه

 بر ضمناً. است شده طراحی لیکرت طیف اساس بر که است

 نداشته آزمون پیش نگرش نمرات پژوهش، سؤاالت اساس

 .است

 استادان از نفر چندید توسط مقیاس این محتوای روایی

 تأیید اجتماعی علوم و تربیتی علوم شناسی، روان های رشته

 مقدماتی مطالعه یک در نیز آن ابزار پایایی و است شده

 میزان با که شد سنجیده کرونباخ آلفای ضریب توسط

 مطالعه این در. گرفت قرار تأیید مورد 28/0=آلفا ضریب

 در) تصادفی صورت به نفر 1 نمونه، کالس هر از مقدماتی

 پاسخ آزمون سؤاالت به و شدند انتخاب( نفر 84 مجموع

 .دادند

 آمار روش از سنج، نگرش مقیاس تحلیل و تجزیه برای

 آلفای ضریب از استفاده با ابتدا که شد استفاده توصیفی

 آمار روش در شده، مشخص آن پایایی میزان ،(α) کرونباخ

 تحلیل از استفاده با گروه سه نمرات های میانگین استنباطی

 برای هچنین. گردید مقایسه یکدیگر با طرفه یک واریانس

 پیشرفت در آزمون پس و آزمون پیش نمرات مقایسه

 .است شده استفاده وابسته آزمون از تحصیلی

 پژوهش های یافته

 به مربوط توصیفی ها شاخص ،4 شماره جدول در    

 همیاری، روش سه در آزمون پیش و آزمون پس نمره تفاوت

 میانگین، شامل که است شده ارائه سخنرانی و اکتشافی

 ها نمره تفاوت این میانگین استاندارد خطای و معیار انحراف

 آمده دست به نتایج مذکور، جدول اساس بر. است بوده

 همیاری گروه در تفاوت نمره میانگین که دهد می نشان

 و است اکتشافی از باالتر نیز سخنرانی و سخنرانی از باالتر

 نشان که است منفی اکتشافی گروه تفاوت نمره همچنین

 .است نداشته مناسبی کارآمدی تدریس روش این دهد می

 به مربوط توصیفی های شاخص ،8 شماره جدول در

 همیاری، روش سه در فیزیک درس به نسبت نگرش نمرات

 میانگین، شامل که است شده ارائه سخنرانی و اکتشافی

 بوده نمرات این میانگین استاندارد خطای و معیار انحراف

 که دهد می نشان نتایج مذکور، جدول اساس بر که است

 گروه از باالتر همیاری گروه در نگرش نمرات میانگین

 .است اکتشافی گروه از باالتر سخنرانی گروه و سخنرانی

 و اکتشافی همیاری، تدریس روش سه بین آیا ـ 4

 تفاوتی فیزیک درس در تحصیلی پیشرفت نظر از سخنرانی

 دارد؟ وجود

  

 آموزان در سه روش تدریس همیاری، اکتشافی و سخنرانیتعداد و میانگین نمره تفاوت دانش ـ 4 جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد 
خطای استاندارد 

 میانگین

 72712/0 70758/3 6154/2 26 همیاری

 41474/0 23345/2 -5517/0 29 اکتشافی

 80515/0 77649/3 5000/0 22 سخنرانی

 39724/0 48579/3 8182/0 77 کل
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 که گرفت نتیجه توان می آمده دست به نتایج اساس بر

 همیاری، تدریس روش سه بین اطمینان، صد در 95 با

 فیزیک درس در تحصیلی پیشرفت در سخنرانی و اکتشافی

 های آزمون توسط ادامه در. دارد وجود معنادار تفاوت

 از یک هر دوی به دو میان معنادار، تفاوت ،(شفه) تعقیبی

 1 شماره جدول در آن نتایج که گردد می مشخص متغیرها

 توان می آمده دست به نتایج اساس بر .است شده تنظیم

 روش دو بین اطمینان، صد در 95 با که گرفت نتیجه

 درس در تحصیلی پیشرفت در اکتشافی و همیاری تدریس

 تدریس روش دو بین ولی دارد؛ وجود معنادار تفاوت فیزیک

 و اکتشافی تدریس روش دو بین و سخنرانیهمیاری و 

 تفاوت فیزیک درس در تحصیلی پیشرفت در سخنرانی

 .ندارد وجود معنادار

 و اکتشافی همیاری، تدریس روش سه بین یا ـ 8

 وجود تفاوتی فیزیک درس به نسبت نگرش نظر از سخنرانی

 دارد؟

 شده تنظیم 5 شماره جدول پرسش، این بررسی برای

 یک واریانس تحلیل به مربوط اطالعات جدول، این در. است

 نگرش نمره بودن معنادار بررسی منظور به طرفه

 .است آمده سنتی و اکتشافی همیاری، گروه های آزمودنی

  

 نسبت به درس فیزیک در سه روش درس همیاری، اکتشافی و سخنرانی نگرش تعداد و میانگین نمرات دانش آموزان ـ 8جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد 
خطای استاندارد 

 میانگین

 09749/0 49710/0 9379/3 26 همیاری

 08969/0 48297/0 9788/2 29 اکتشافی

 12623/0 59205/0 6923/3 22 سخنرانی

 07594/0 66633/0 5065/3 77 کل

 

 های مستقلآزمون تحلیل واریانس یک طرفه در گروه ـ 3 جدول

 سطح معناداری F درجه آزادی مجموع مجذورات 

 002/0* 647/6 2 628/140 بین گروهی

   74 826/782 درون گروهی

   76 7455/9236 کل

 

 ها در پیشرفت تحصیلی درس فیزیک)شفه( جهت مقایسه گروهتعقیبی آزمون  ـ 1 جدول

خطای استاندارد  هاتفاوت میانگین  

 میانگین

 سطح معناداری

 523/0 91958/0 05172/1 اکتشافی سخنرانی

 087/0 94219/0 -11538/2 همیاری 

 523/0 91958/0 -05172/1 سخنرانی اکتشافی

 003/0* 87844/0 -16711/3 همیاری 

 087/0 94219/0 11538/2 سخنرانی همیاری

 003/0* 87844/0 16711/3 اکتشافی 
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 که گرفت نتیجه توان می آمده دست به نتایج اساس بر

 همیاری، تدریس روش سه بین اطمینان، درصد 95 با

 فیزیک درس به نسبت نگرش نظر از سخنرانی و اکتشافی

 نگرش بیشترین آموزان دانش و دارد وجود معنادار تفاوت

 را مثبت نگرش کمترین و همیاری روش به نسبت را مثبت

 آزمون توسط ادامه، در. دادند نشان اکتشافی روش به نسبت

 یک هر دوی به دو میان معنادار تفاوت ،(شفه) تعقیبی های

 شماره جدول در آن نتایج که گردد می مشخص متغیرها از

.است شده تنظیم 8

 که گرفت نتیجه توان می آمده دست به نتایج اساس بر

 و سخنرانی تدریس روش دو بین اطمینان، درصد 95 با

 نظر از سخنرانی و همیاری تدریس روش دو بین و اکتشافی

 .ندارد وجود معنادار تفاوت فیزیک درس به نسبت نگرش

 تدریس روش در آزمون پس و آزمون پیش بین آیا ـ 3

 دارد؟ تحصیلی پیشرفت در تفاوتی همیاری

 که رسد می نظر به ضروری نکته این ذکر بخش، این در

 متغیر تأثیر حاضر، طرح مشابه پژوهش های طرح در چون

 توان نمی گیرد، می قرار سنجش مورد آموزش یعنی مستقل

 یا است بوده مؤثر آموزش همیشه که نمود اعالم صراحت به

 بود، خواهد باالتر آزمون پس نمره همیشه یعنی. خیر

 و آزمون پس نمره تفاوت آزمون به نیازی دیگر بنابراین

 جدول در حاضر پژوهش در مثال، برای. نیست آزمون پیش

 بوده آزمون پیش نمره از تر پایین آزمون پس نمره 9 شماره

 3 سؤال ها آزمون به مربوط استنباطی نتایج رو، این از. است

 این بررسی برای: است شده آورده زیر شرح به پژوهش 5 تا

 در. است شده تنظیم 2 و 1 شماره های جدول پرسش

 2 شماره جدول در و توصیفی اطالعات 1 شماره جدول

 معنادار بررسی منظور به وابسته  آزمون به مربوط اطالعات

 گرو های آزمودنی آزمون پس و آزمون پیش نمره بودن

 نشان آمده دست بهنتایج  .است شده داده نشان همیاری

 همیاری گروه در آزمون پس نمرات میانگین کهدهد می

 .است بوده آزمون پیش نمرات میانگین از باالتر

  

 ها در زمینه نگرش نسبت به درس فیزیک)شفه( جهت مقایسه گروه تعقیبیآزمون  ـ 8جدول

 هاتفاوت میانگین  
خطای استاندارد 

 میانگین
 سطح معناداری

 000/0* 14724/0 71353/0 اکتشافی سخنرانی

 272/0 15086/0 -24556/0 همیاری 

 000/0* 14724/0 -71353/0 سخنرانی اکتشافی

 000/0* 14065/0 -95909/0 همیاری 

 272/0 15086/0 24556/0 سخنرانی همیاری

 000/0* 14065/0 95909/0 اکتشافی 

 

 ها در زمینه نگرش نسبت به درس فیزیکبرای مقایسه گروه طرفهتحلیل واریانس یک  ـ 5جدول 

 
مجموع 

 مجذورات
 F برآورد واریانس درجه آزادی

سطح 

 معناداری

 000/0* 208/25 837/6 2 674/13 بین گروهی

   271/0 74 070/20 گروهیدرون 

    76 744/33 کل
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 که گرفت نتیجه توان می آمده دست به نتایج اساس بر

 آزمون پس و آزمون پیش نمره بین اطمینان، درصد 95 با

 این و دارد وجود معنادار تفاوت همیاری گروه های آزمودنی

 تحصیلی پیشرفت در تدریس روش این که دهد می نشان

 .است کرده ایجاد محسوسی تغییر بوده، مؤثر آموزان دانش

 تدریس روش در آزمون پس و آزمون پیش بین آیا ـ 1

 دارد؟ وجود تحصیلی پیشرفت در تفاوتی اکتشافی

 تنظیم 40 و 9 شماره جدول پرسش، این بررسی برای

 جدول در نمرات مقایسه به مربوط اطالعات. است شده

 منظور به وابسته آزمون به مربوط اطالعات و 9 شماره

 آزمون پس و آزمون پیش نمره بودن معنادار بررسی

 داده نشان 40 شماره جدول در اکتشافی گروه های آزمودنی

 .است شده

 نمرات میانگین که دهد می نشان 9 شماره جدول نتایج

 .است بوده آزمون پیش نمرات از تر پایین آزمون پس

 که گرفت نتیجه توان می آمده دست به نتایج اساس بر

 آزمون پس و آزمون پیش نمره بین اطمینان، درصد 95 با

 به. ندارد وجود معناداری تفاوت اکتشافی گروه های آزمودنی

 ایجاد محسوسی تغییر اکتشافی، تدریس روش دیگر، عبارت

 .است نکرده

 تدریس روش در آزمون پس و آزمون پیش بین آیا

 دارد؟ وجود تحصیلی پیشرفت در تفاوتی سخنرانی

 و 44 شماره جدول پرسش، این آوردن دست به برای

 در نمرات مقایسه به مربوط اطالعات. است شده تنظیم 48

 به وابسته  آزمون به مربوط اطالعات و 44 شماره جدول

 آزمون پس و آزمون پیش نمره بودن معنادار بررسی منظور

 .است شده داده نشان 48 شماره جدول در سخنرانی گروه

 میانگین که دهد می نشان 44 شماره جدول نتایج

 نمرات از باالتر کمی سخنرانی گروه در آزمون پس نمرات

 .است بوده آزمون پیش

 که گرفت نتیجه توان می آمده دست به نتایج اساس بر

 آزمون پس و آزمون یپیش نمره بین اطمینان درصد 95 با

. ندارد وجود معناداری تفاوت سخنرانی گروه های آزمودنی

 تغییر نیز، سخنرانی تدریس روش دیگر، عبارت به

 .است نکرده ایجاد محسوسی

  
 پیش آزمون و پس آزمون گروه همیاریمقایسه نمرات  ـ 1جدول 

 انحراف استاندارد تعداد میانگین 
خطای استاندارد 

 میانگین

تفاوت میانگین 

 ها

 -61538/2 55957/1 95226/7 26 0385/23 پیش آزمون

  58254 06941/8 26 6538/25 پس آزمون

 

 وابسته بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه همیاری آزمون  ـ 2جدول 

 t سطح معناداری درجه آزادی 

 001/0* 25 -597/3 پیش آزمون

    پس آزمون

 

 مربوط به نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه اکتشافیمقایسه  ـ 9جدول 

 انحراف استاندارد تعداد میانگین 
خطای استاندارد 

 میانگین

تفاوت میانگین 

 ها

 55172/0 80968/1 74540/9 29 0172/23 پیش آزمون

  67676/1 02964/9 29 4655/22 پس آزمون
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 گیری نتیجه و بحث

 که دهد می نشان آمده دست به نتایج کلی، طور به

 سخنرانی، تدریس روش با مقایسه در همیاری تدریس روش

 در نگرش نمرات در هم و تحصیلی پیشرفت نمرات در هم

 تحقیقات نتایج با این که است بوده باالتر فیزیک درس

) کوهن ،() همکاران و جانسون

)وکین چونگ ،() اسالوین ،(

  ) مزلن ،() زینان ،(

 جانسون دیوید و راجر ،()  شاران ،(

) ایفاندای(  )

) میلر و پیترسون ،(

) کلوند مک و جانستون ،(

 و هو فنگ ،() زنیتون ،( 

 ،(,) سترکا ،() بو

 ،) گیلیز

 مطابقت( ) و( 

 .دارد

 گروه از تر پایین اکتشافی گروه در نگرش نمره میانگین

 چیمبرز مطالعه با نتیجه این که بود سخنرانی

 پیشرفت نمره همچنین. داشت مغایرت( )

 نتیجه این که بود سخنرانی از کمتر اکتشافی گروه تحصیلی

 بیکر و بی می ،() چیمبرز مطالعات با

) برفی و المن ،()

 و نلسون مطالعات با ولی بود متناقض( 

 .داشت مطابقت( ) فریر

 بر مبنی شده ذکر های پژوهش نتایج به توجه با

 تحصیلی، های جنبه از بعضی بر همیاری یادگیری اثربخشی

 بین آیا» که سؤال این به پاسخ در ـ رفتاری و عاطفی

 تدریس روش به توجه با آزمون پس و آزمون پیش نمرات

 وابسته  آزمون نتایج «خیر؟ یا دارد وجود تفاوت همیاری

 روش در آزمون پس و آزمون پیش نمره بیش که داد نشان

 نظر به رو، این از. دارد وجود معناداری تفاوت فوق تدریس

 در همیاری شیوه به یادگیری نمرات بودن باال که رسد می

 تحصیلی پیشرفت و فیزیک درس به نسبت نگرش

 :است بوده زیر عوامل تأثیر تحت آموزان دانش

 وابسته بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه اکتشافی آزمون  ـ 40جدول 

 t  سطح معناداری آزادیدرجه 

 194/0 28 330/1 پیش آزمون

    پس آزمون

 

 مربوط به نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه سخنرانیمقایسه  ـ 44جدول 

 انحراف استاندارد تعداد میانگین 
خطای استاندارد 

 میانگین

تفاوت میانگین 

 ها

 50000/0 59532/1 48274/7 22 5909/25 پیش آزمون

  25815/1 90124/5 22 0909/26 پس آزمون

 

 وابسته بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه سخنرانی آزمون  ـ 48جدول 

 t سطح معناداری درجه آزادی 

 541/0 21 -621/0 پیش آزمون

    پس آزمون
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 همیاری یادگیری های ویژگی از یکی: گروه تشکیل ـ 4

 فرد به گروه. است یادگیری های گروه تشکیل ،(مشارکتی)

 های ویژگی از بسیاری وی و دهد می شخصیت ابراز فرصت

 گروه در را خود عواطف کنترل و بروز طرز اخالقی،

 تحمل، گذشت، آن در فرد که است جایی گروه. آموزد می

 از آموزد، می را همکاری و اطاعت وفاداری، فداکاری،

 و ذوق تناسب به و کند می استفاده دیگران تجربیات

 .پذیرد می مسؤولیت خود استعداد

 یادگیری روش در: همکاری به آموزان دانش تشویق ـ 8

 به است، استوار همکاری بر که دلیل این به مشارکتی

 آمیز موفقیت انجام با تا شود می داده فرصت آموزان دانش

 اثرات شیوه این در نمایند شایستگی احساس تکالیف،

 همدیگر با آموزان دانش زیرا. نیست مخرب آنچنان شکست

 ساختار. رسند می موفقیت به هم با و کنند می تالش

 بیشتر تفکر و تأمل به آموزان دانش ترغیب موجب همکاری

 به بیشتر آنان. شود می معلوماتشان و آموخته مورد در

 دروس فهمیدن بهتر و درسی مشکالت رفع در یکدیگر

 پیشرفت و یادگیری به تشویق را همدیگر و کنند می کمک

 .نمایند می

 از یکی گروه،: اجتماعی های مهارت آموزش ـ 3

 کردن گوش قبیل از هایی مهارت برای آموزشی های مکان

 تا ماندن گروه همراه کردن، صحبت آرام دیگران، حرف به

 بیان را خود نظر گرفتن، نوبت شود، تمام کار که زمانی

 هنگام خواستن کمک مشارکت، به دیگران تشویق کردن،

 انتقاد گروه، کار ارزیابی نظر، چند ترکیب دادن، توضیح نیاز،

 باشد می است کرده مطرح را آن که کسی از نه نظر از

(.) 

 شاران: آموزان دانش در درونی انگیزه افزایش ـ 1

 یادگیری در تحصیلی پیشرفت علت(  )

 انگیزه مشارکتی یادگیری که داند می این در را مشارکت

 از تر قوی درونی انگیزه. برد می باال را آموزان دانش درونی

 افزایش باعث قوی انگیزه این و است بیرونی انگیزش

  شود می ها مهارت و اطالعات یادسپاری به و یادگیری

(.) 

 فردی پذیری مسؤولیت گروهی، اهداف از استفاده ـ 5

 ای اندازه به آموزان دانش روش، این در: گروهی های پاداش و

 که دارند مسؤولیت احساس یکدیگر پیشرفت مقابل در

 گروه موفقیت زیرا. کنند می تالش خود پیشرفت برای گویی

 اعضا، از یک هر که است این مستلزم هدف به دستیابی در

 .باشند گرفته فرا را آموزشی مطالب

 آموزان دانش درونی انگیزه افزایش ـ 8

 درس صرف آموزان دانش که زمانی مدت افزایش ـ 1

 کنند می خواندن

 یادگیری مهم اجزای از مشارکتی یادگیری ـ 2

 .است شناختی های مهارت

 علمی های توانایی اساس بر آموزان دانش بندی گروه ـ 9

 خود همساالن و ها همکالسی با وقتی آموزان دانش: متفاوت

 همکاری است متفاوت آنان علمی های توانایی سطح که

 .گیرند می یاد بیشتر کنند، می

 و آزمون پیش بین آیا که سوال این به گویی پاسخ در

 نتایج خیر؟ یا دارد وجود تفاوتی اکتشافی گروه آزمون پس

 پس و آزمون پیش نمره بین که داد نشان وابسته  آزمون

 میانگین و ندارد وجود معنادار تفاوت اکتشافی گروه آزمون

. است آزمون پیش نمره میانگین از تر پایین آزمون پس نمره

 فیزیک، درس به نسبت اکتشافی گروه نگرش نمره همچنین

 در. است بوده تر پایین سخنرانی و همیاری گروه دو از

 این دلیل به که است این پژوهشگر نظر نتیجه، این تفسیر

 برای دبیرستان اول سال فیزیک های فرمول و مطالب که

 را آنان نیز، معلم های راهنمایی گاه دارد، تازگی آموزان دانش

 است ناگزیر معلم و کند نمی مطالب آن کشف و فهم به قادر

 چون و بپردازد موضوع توضیح به خود مواقع بیشتر در که

 علت کشف و مسائل حل به قادر را خود آموزان دانش

 به چندانی استقبال روش این به نسبت دیدند، نمی ها پدیده

 تعداد بودن زیاد به توجه با همچنین. نیاوردند عمل

 کالس از را زیادی وقت مطالب، بررسی و بحث آموزان، دانش

 وقت کمبود با درسی کتاب اتمام در پژوهشگر و گرفت

 فرصت آزمایشگاهی، امکانات کمبود ضمن، در. شد مواجه

. کرد سلب آموزان دانش از را اکتشاف و آزمایش انجام

 برای را فرصت کالس، در بحث جو وجود گاه همچنین،

 نظمی بی به کالس در تا کرد فراهم انگیزه بی آموزان دانش

 دیگر برای را بهتر یادگیری زمینه و بپردازند وصدا سر و

 آموزان، دانش اکثر دالیل همین به و کنند تنگ آموزان دانش
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 در. ندادند نشان خود از روش این مورد در مثبتی نگرش

 در تدریس روش این بردن کار به که رسد می نظر به نتیجه

 .باشد مشکلی کار تحصیلی مقطع و درس این

 و آزمون پیش نمره بین آیا که سؤال این به گویی پاسخ در

 یا دارد وجود تفاوتی سخنرانی تدریس روش در آزمون پس

 پیش نمره بین که داد نشان وابسته  آزمون نتایج نه؟

 تفاوت سخنرانی تدریس روش در آزمون پس و آزمون

 اندکی آزمون پس نمره میانگین و ندارد وجود معناداری

 محسوسی تغییر و است آزمون پیش نمره میانگین از باالتر

 نشان آموزان دانش از پژوهشگر نظرخواهی. است نشده ایجاد

 و واضح توضیحات و معلم تدریس روش از آنها که داد

 تا است شده باعث این و هستند راضی بسیار او ملموس

 به و شوند عالقمند آن به و بفهمند خوب بسیار را درس

 هر پیشرفتی آنها که است شده موجب امر این زیاد، احتمال

 و کافی انگیزه نداشتن ولی باشند، داشته اندک چند

 سبب کالس، بر حاکم منفعل جو وجود و گروهی مسؤولیت

 و تحصیلی پیشرفت جهت در آموزان دانش که است شده

 در. ندهند انجام را کافی تالش استعدادهایشان، از استفاده

 باقی تحصیلی سطح همان در غالباً آموزان دانش روش، این

 .شود نمی دیده آنها در ای مالحظه قابل پیشرفت و مانند می

 منابع

)
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