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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
effect of education on the method of teaching
team members on the level of learning and
teaching of students in Farhangian University of
Ilam and compare it with teaching method. This
research was carried out using quasi-experimental
method. The statistical population of this study
was all students of Farhangian University Ilam
(that Their number was about 500 peaple in 18
classes.) To conduct the research, a 32-member
class was selected as the control group, and a 27membered class was selected as the experimental
group. From this class, 16 were taught in a teambased manner and 16 were taught in the form of
recipe teaching. Finally, the test scores of studentlearner learning and communication skills were
compared with the control group. In this research,
three hypotheses were used to study the effect of
two types of education. The first hypothesis, the
study of the results of two types of training on the
amount of learning and teaching, in the second
hypothesis, the results of the integration of the two
methods into learning and teaching, and in the
third hypothesis, the results of each The learning
method was studied for deepening learning. The
results of the study showed that the team teaching
method had a more positive impact on the
students' learning and teaching than the teaching
method, because at the alpha level of 0.05%, the
Pearson test was 0.018 in the team with team
training and this level was low Terry is in
reference to the teaching of a Pearson correction
of 0.042. The results showed that the effect of
integrating the teaching methods of team members
and recounting the differences in students'
learning and learning has been effective. Also,
among the teaching methods of team members and
recitation, students are encouraged to increase
their deepening of learning (long-term learning
Keywords: Teaching team members, recite
teaching methods, learning / teaching levels.
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چکیده
 بررسی تأثیر آموز به شهیوة رو تهدری،هدف از این پژوهش
یهاددهی دانشهجویان دانشههگاه-اعضهای گهروه بهر میههزان یهادگیری
 ایهن. فرهنگیان ایالم و مقایسه آن با رو تهدری بهازگویی اسه
پژوهش با رو نیمه تجربی اجرا گردیده و جامعه آماری آن تمهامی
 نفهر055 دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ایالم (که تعداد آنها حهدود
 نفره32  برای اجرای پژوهش یک کالس.  کالس بوده) اس11 در
 نفره بهعنوان گروه آزمهایش از22 بهعنوان گروه گواه و یک کالس
 نفهر بهه شهیوه آمهوز11  تعداد، از این کالس.آنها انتخاب شدند
 نفر به شیوه آموز بازگویی مورد تدری و آموز قرار11 تیمی و
 یهاددهی و آزمهون- نمرات آزمون میزان یادگیری،  درنهای.گرفتند
 در.مهارتهای ارتباطی دانشجویان با گروه شاهد هم مقایسه گردیهد
این پژوهش در قالب سه فرضیه بهه بررسهی تهأثیر دو نهوو آمهوز
 بررسی نتهای دو نهوو آمهوز بهر میهزان، فرضیه اول،پرداخته شد
 نتای ادغهام دو رو بهر میهزان، در فرضیه دوم،یادگیری و یاددهی
 نتهای ههر رو آمهوز بهر،یادگیری و یاددهی و در فرضیه سهوم
 نتای پژوهش نشان داد که. تعمیق یادگیری مورد بررسی قرار گرف
یهاددهی دانشهجویان تهأثیر-شیوه آموز تیمی بر میهزان یهادگیری
مثب بیشتری نسب به رو آموز بازگویی داشته اس چراکه در
 مقهدار آزمهون پیرسهون در گهروه افهراد بها، درصد5050 سطح آلفای
 بوده و این مقهدار در سهطح پهایینتهری5/511 آموز تیمی معادل
 بهوده5/542 نسب به آموز بازگویی که مقدار پیرسون آن تعهادل
 تأثیر ادغام شیوههای تدری اعضای، نتای نشان داد. قرار دارد، اس
تیم و بازگویی در افزایش یادگیری و یاددهی دانشجویان تفاوت وجود
 بین شیوهههای تهدری اعضهای تهیم و، همچنین.دارد مؤثر بوده اند
) در افزایش تعمیق یادگیری (یادگیری طوالنی مدت مطالهب،بازگویی
.در دانشجویان پذیرفته میشود
، رو تدری بازگویی، رو تدری اعضای تیم:ونژهه ی کلیدی
 یاددهی- میزان یادگیری
Mhkarami95@yahoo.com : نویسندة مسؤول.*
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مقدمه

در عصر حاضر یادگیری با روش ها و رویکردهای متفااوی
حاصل م شود و یاا بتتار بیاویید یا ری باا روشهاای
مختلف صورت م پذیرد؛ اما امروزه یادگیری ساتت ها
سالیان متمادی است نظام آموزشوپارورش ماا را احاها
نمااوده ،دییاار اوابیااوی نیازهااای دان اامویان و م لمااان
نیساات)Ahadian, 1998( .؛ بتاااابراین یغییااار اهاا ا
برناما هااای درسا  ،مااواد و موتااوای آموزشا  ،روشهااا
و وسایل آموزش و ب هورهل یغییر در فرایت یاادده و
یادگیری و همیاام شا ن باا ناوآوریهاا ،اماری مسالد و
انکارناپذیر است .رش شخصیت هما اانباة فارد یکا از
اه ا اساس و اولی نظاامهاای آموزشا اماروزه اسات.
بازگوی شیوهای است ه م لد بکار م برد یا فراگیر را در
باا یاااد ساادردن اشاا ار ،دواعاا  ،فرمااولهااا ،ی اااریف و
اصااحاحات ی ااویق هت ا  .در بااازگوی م مااو م م لااد از
دانش آموز انتظار دارد ه موضوع ماورد نظار را هلما با
هلم بیان نمای  .شیوه بازگوی محالب ،با آنکا اغلاب در
هاس ها ماورد اساتفاده دارار ما گیارد ،ولا متأسافان
ضروریام د لت بر یوقق یاادگیری نما هتا  .هااربرد ایان
شیوه یتتا ن ان م ده ه دانشآموز محالب مورد نظر را
ب یاد سدرده است .گاه ه م لد اساسام این اسات ها
دانشآموز موضاوع را با اااهر بسادارد یاا بارای درک
مفتوم ااص آن را بکار بارد ،در ایان روش صاورت بکاار
گرفتن این شیوه ممکن است مفی باش .
از مسائل بسیار متد در زمیت روش آموزش ب صاورت
ی ری ییم و بازگوی آموزش برای اعضاء یید ،افااایش
ی میق در یادگیری و یادگیری هو ن م ت محالاب بارای
فراگیران اسات ( .)Ostadzade, 1997چتاار گاام فرآیتا
یادده و یادگیری در آموزش همیاران و ییم ما یوانا
ب افاایش ی میق در یادگیری متتت شود ه عباریتا از:
 .1ی ریف هاردن :فراگیاران بایا یااد بییرنا  ،مسالل را
ب گون ای ی ریف هتت ه پایش از انماام هاامام فتمیا ه
شود .این یک متارت ارزشمت زن گ اسات .با عااوه باا
واگذاری مسلولیت ی ریف هار ب دانش آموز ،وال ین آن هاا

را برای استفاده از متارت های گوناگون فکری سحح باا یر
یوانمت م سازد ،ب گون ای ه آن ها اود ی یین م هتتا
ه چ هاری بایا انماام گیارد .2 .در ایان شارای  ،بایا
فراگیااران راهحل ا هراح ا هتت ا  .غالب اام ضااروری اساات
فراگیااران متااارتهااای یااازهای یاااد بییرنا یااا اهاعااات
ا ی ی گرد آورن یا بتوانت هار را با موفقیت انمام دهت .
در این گام ،ه این است ها فراگیاران ممباور باشات
اودشان آنچ را برای یادگیری و یکمیل هار نیااز دارنا ،
ی یین هتت  .3 .یتی و یولی (انماام دادن) :ایان موضاوع
م یوان ب م تای شارهت در یاک مباحثا  ،فراگیاران در
این گام بای یاادگیری هاای گاامهاای دبلا را در دنیاای
واد عمل هتت  .4 .گاارش دادن :ایان گاام اسات ها
اغلب در بین وال ین نادی ه گرفت م شود .این گاام بارای
فراگیران اهمیت زیادی دارد ها هاد روی موصاول ها
ارائ داده ان  ،بازاورد بییرن و هد برای موی های هااری
آیت ه ه پ از فارغالتوصیل با آنها موااا ما شاون ،
مفی است.)Aghazade, 1998( .
آمان هریل در محال ای از  671م لد ،یأثیرات متفا
و مثباات آنهااا را باار روی اادیاات دانااشآمااوزان مااورد
بررس درار داد .بررس پاسخ ها ن ان ما داد م لاد هاای
ه موااب رشا اادیات در داناش آماوزان هساتت  ،در
م یریت و ه ایت هاس ب روش های غیررسام گارایش
دارن  .آن ها ب دانش آموزان ااازه م دهتا موضاوعای را
ه ما اواهتا  ،انتخاا هتتا ؛ و پاذیرای دیا گاه هاای
غیرم مااول آنهااا هسااتت  ،با اادیاات پاااداش داده ،در
بیرون از هاس با دانش آموزان در ی امل هستت و ی ویق
استقال دانش آموزان و عملکرد مثبت آن هاا را با عتاوان
نقش مؤثر الیوی اادیت م دانتا  .در مقابال رفتارهاای
متضاد ه باعا هااهش اادیات ما شاود ،عباریتا از:
دلسرد هردن عقای دانش آموزان ،یأهی بر یکرار یادگیری،
ناامت  ،سختییری و اعمال روش های ساتت ها موااب
یقلیل اادیت م شون (.)Aman Cheryl, 2015
ان رساااون و همکااااران در ماااورد یا اادگیری ف اااال
م ا نویساات آزمااایشهااای بس ایار ن ااان داده اساات ه ا
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دانشآموزان هتیام ه ب سختران م لد گوش م دهت ،
یادگیری بسیار ان ه اواهت داشت .محال ا نتاایج ایان
یوقیقها م یوان انییاه زم در م لمین را برای اساتفاده
از روشهای ف ال ایماد هرده و یصور لذتبخ از اتات
ب هارگیری این روش هاا بارای عادا متا ان ایمااد هتا
).(Anderson, J. R. & L. M. Reder 2012

بویلتو و ادانل در پژوهش اود ب این نتیم رسای ن
ه روش ی ری اعضای یاید از ناوع گاروههاای هوچاک
م یوانا با ایمااد موای ف اال یاادگیری بارای یماام
دان مویان ،در هر سحح از هوش یا یوانای ذهت  ،متمار
شود .در این پاژوهش م اخ شا ها یا ری از ناوع
اعضای یید ه مستلام مبادل دانش و اهاعات ب صاورت
دوهرف است ،برای دان مویان مفی یر اواه بود؛ گرچا
در پژوهش مذهور یأهیا شا ه ها دان امویان علیارغد
ماایای ی ری از نوع اعضای یاید ،یارایح ما دهتا یاا
ی ری ب صورت سختران ف ال و یوس استاد متخصا
و مسل بر موتوای آموزش صورت گیرد (Botelho, M.
).G. & D. Odonnell 2012

ریتول ز م تق است ه یادگیری از هریق گاروههاای
پتجنفره متأثر از اصول ای ئولوژیک  ،آموزشا و انییاشا
است .او در یوقیق اود دریافت ه یادگیری متارتهاای
زنا گ مثال چیاونی همکااری باا دییاران و هساب
متارتهای ی امال باا افاراد از هریاق روش ماذهور بتتار
صورت م گیرد .اینگون متارتهاا بارای شاترون مفیا
ش ن و اریقاای ساحح فرهتا م اارهت و همکااری در
اام بسیار مؤثر است .ایتک ماایای ی ری اعضای یید
از نوع گروههای پتجنفاره ناشا از یاأثیرات ااتمااع یاا
آموزشا اسات ،نیازمتا بررسا اسات ( Reynolds, M.
.)2011
با یوا ب ایتک روش یا ری اعضاای یاید TMTD
م یوان با هاور ماؤثری یاادگیری و انییااش یوصایل
دان اامویان را افاااایش دها  .لااذا ما یااوان از ایان روش
ب صورت وسیع یر در آموزش دان مویان استفاده هارد .در
فرآیت برنام درس  ،روش ی ری از عتاصر اصل برنام

درس ب حسا ما آیا  .یوقاق ها هاای آموزشا از
هریق هاربرد روشهای متاسب امکانپاذیر اسات .اگار در
برنام درس یاش گردد با انتخا موتاوای متاساب با
ایماد انییاه و یادگیری و یغییر رفتار محلو  ،شایوه ارائا
موتوا و یا یغییرات مورد نظر در یادگیرن ه ایماد گردد.
در آموزش های ساتت غالباام مفتاوم آماوزش م اادل
انتقال محالب از م لد ب دانشآموز است .ایان هارز یفکار
هتوز هد در ب ض از مراها آموزش حاهد اسات ،اماا بار
اساااس دی ا گاههااای ا ی ا ه ا باار مبتااای یافت ا هااای
روانشتاس و علوم یربیت محرح ش ه ،یاادگیری مفتاوم
دییری یافت و آموزش اثربخش است ه با ف الیات هاای
مثبت یادگیرن ه همراه باش و ب هسب یمربیاات ساازن ه
در فراگی ار بیانمام ا  .البت ا بااا یوا ا ب ا ایتک ا فای ا ه و
اثربخ روش ی ری بست ب نق است ه یادگیرن ه
در آن ب عت ه دارد .در این زمیت ف ال بودن و م اارهت
یادگیرن ه همراه با عاد مت ی در راستای اه ا آموزش
عامل اساسا با شامار ما رود و ضارورت ف اال باودن
یادگیرن ه یوس صاحب نظران روانشتاس و علوم یربیت
مورد یأهی درار گرفت اسات .چتانچا ییلاور ما نویسا :
«یادگیری از هریق یمربیات یادگیرن ه صورت م گیارد و
نتیم رفتار ف ال او موسو ما شاود» ( Ahmadvand,
.)2005
استادزاده در یوقیق اود بیان م هت  :داناشآماوزان
ه با روش همیاری و م ارهت آموزش دی ه ان  ،نسبت ب
فراگیری عاد بی تری ن ان م دهت و اریباط بی اتری
با م لد و درس بردرار م هتت (.)Ostadzade, 1997
اهمیت و ثمربخ ا روش هاای یا ری و یاادگیری
بتتر ،همواره مورد نظر دان مت ان و موققین علوم یربیت
بوده است و در عم ه این یوقیقاات ما یاوان گفات ها
م لمان سربازان در ا اوّل ابت یربیت درار گرفت انا و
ضرورت دارد ه با م رنیرین ساحهای علم روز ،ی تا
روشهای مختلاف ناوین و ف اال یا ری آشاتا باشات و
ب انت ا در ه ا امین مود یاات آموزش ا  ،از ه ا امین روش
استفاده نمایت ؟ با یوا ب ایتک این موضاوع پژوه ا از
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نااوع مقایس ا ای و یوصاایف اساات ،لااذا متغیاار اصاال یااا
متغیرهای مورد بررس در آن واود ن ارد و بای مفاهیم
ه در این راستا حائا اهمیت هستت  ،ماورد بررسا دارار
گیرن ه یک از مؤلف ها با مفاهید ،میاان یادگیری اسات
ه عبارت است از یغییرات نسابتام پایا اری ها در رفتاار
بالقوة فرد در اثر یمرب حاصل م شودShariatmadari, ( .
 )1994و یادگیری زمان صورت ما گیارد ها محلاب در
حافظ بلت م ت فراگیار ااای بییارد .چتا ین عامال در
یادگیری مؤثر است ها ایان عوامال عباریتا از :آماادگ
فراگیران -انییااه و ها  -یماار گذشات  -مود یات و
موی یادگیری -رابح هل و ااء -یکرار و یمارین -روش
ی ری م لد؛ ه متد یرین آن ها در م رس روش ی ری
م لد است ه ب عتوان یک مفتوم یا مؤلف دییار بایا آن
را ی ریف هتید .روش ی ری عبارت از آن نخواه بود ه
م لد با استفاده از م لومات و موفوظات اود امر یادگیری
را دنبال هتا  .بلکا عباارت اسات از امیاع ف الیاتهاا،
امکانااات ،ابتکااارات ،اادیااتهااا ،در اتاات یسااتیل اماار
یادگیری و در رفتار شاگرد یغییرات نسبتام پای ار ب وااود
آورد ( .)Raoofi, 2000یک دییار از مفااهید ماورد نظار،
روش یا ری اعضاای یاید اساات ها با عتاوان یکا از
روشهای ا یا یا ری موساو ما شاود ها در آن
دان مویان ب ااای م لاد اغلاب ف الیاتهاای یا ری را
عت هدار هستت و م لد نقش راهتما و یستیلهتتا ه دارد.
در این روش م لد متت را در نظر م گیرد و دان امویان
را ب چت گروه یقسید و برای هره ام از اعضای گروه یک
شماره در نظر م گیرد( .مثام شماره یک یا پتج ).و متن را
ب هور مساوی در بین اعضا یقسید و ب افراد ب ما ت 22
ددیق فرصت م ده ه ب صورت انفرادی متن را محال ا
هتت سد شمارههای همسان هتار هد درار ما گیرنا و
ب م ت  12ددیق آن را بررسا و ساد با گاروههاای
اصل اود مراا و هار یاک از افاراد بارای ساایر اعضاا
محالب مورد محال را یوضیح ما دهتا  .ساد آزماون
چت گایت ای انفارادی و پا از آن آزماون چت گایتا ای
گروه برگاار و پ از نمره گااری در ا ول ااصا  ،بار

ما شاود ( Raoofi,

روی یخت نتایج هار گروهها م خ
.)2000
اما در روش بازگوی  ،م لد دان امویان را در آماواتن
دسمت از موتوای هتا مثل ی اریف ،اش ار ،دواع  ،ارائا
آن برای الس ب ی ویق و یرغیب م هتا ؛ و در السا
ب دان مویان محالب محال ش ه را بارای م لاد باازگو
م هتتا ؛ و یقریباام اتبا هتفاران داناش آماوزی دارد.
روشهای مت دی در ی ری واود دارد ه هر ه ام آثار
و نتایج ااص را ب دنبال دارن  .در اصوص این روش هاا
یوقیقای است وگریخت ای انمام گرفت است .یاک عا ه
فق روش ی ری اعضای یید را بررس هردهان  ،یک ع ه
بازگوی ه اغلب آنها اتب نظری دارن ول یوقیق ه
این دو روش را با هد مقایس هرده باش  ،یااهتون صاورت
نیرفت است ه در ایان پاژوهش ماا با دنباال عملیاای
سااتن آن هستید .پ یوقیق حاضر درص د پار هاردن
این األ پژوه است .با یوا ب محالب ماذهور مسالل
اصل پژوهش این است ه آیا باین یاأثیر روش یا ری
اعضای یید و روش بازگوی نسبت با روشهاای یا ری
م مول و ستت در افاایش یادگیری و یادده دان مویان
یفاوت واود دارد؟ و اگر یفاوت واود دارد ،ب چا میااان
است؟ و آیا بین یأثیر روش یا ری اعضاای یاید و روش
بازگوی در افاایش یادگیری و یادده دان مویان یفاوت
واود دارد؟ و ه ام روش ی ری یأثیرگذاری بی تری بار
روی عملکرد دان مویان دارد؟ و ه امیک از این شیوههای
ی ری در افاایش ی میق یادگیری (یاأثیر هاو ن ما ت
محالااب) در افاااایش یااادگیری_یااادده دان اامویان
یأثیرگذاری بی تری دارد؟
روششناسي پژوهش

این پژوهش از نوع نیم یمرب است .موقق در نظار دارد
با همک هرح متغیرها و نیا لواظ پرسشهای مربوها در
بین نمون آماری ب یوصیف و یبیین رواب باین متغیرهاا
بدردازد .لذا شیوه ی ری اعضاای یاید و باازگوی  ،ادغاام
شیوه های ی ری اعضای یید و بازگوی و افاایش ی میاق
یادگیری (یأثیر هو ن م ت محالب) در دان مویان متغیر
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مستقل بوده و افااایش یاادگیری و یاادده دان امویان
متغیر وابست است.
برای اارای این پژوهش ،از باین دان امویان دان ایاه
فرهتییان ایام در نیمسال دوم سال یوصیل  ،94-99دو
هاس درس از بین  11هااس باا رشات هاای آموزشا
مختلف بر اسااس یرهیاب دان امویان هااسهاا از نظار
حضور متتاسب دان مویان داتر و پسر ب متظاور یبیاین
اثر آموزش بر اتب های اتسیت افاراد انتخاا شا  .با
عباری آن دست از هاسهای انتخاا شا ها یرهیاب
اتسیت آنها دارای بی ترین سحح م ابتت هم داشت
باش  .این دو هاس ب یصااد با دو گاروه ،گاواه (یاک
هاااس) و آزمااایش (یااک هاااس) یقس اید شا ن  .در
هاسهای گروه آزمایش ب دو گروه  16نفری یقسید ها
یک گروه با شایوه روش یا ری اعضاای یاید از ناوع
گروههای پتجنفره و یک گروه ب شیوه روش ی ری روش
بازگوی و هاس دییر شایوه روشهاای یا ری م ماول
ب عتوان گروه گواه انتخا ش ن  .درنتایات دادههاای دو
گروه مقایس گردی .
اام آماری این پژوهش هلیا دان امویان دان ایاه
فرهتییان ایاام در نیمساال دوم ساال یوصایل 94-99
بوده ه ی اد آنها ح ود  922نفر ،در  11هااس اسات.
برای ی یین نمون آماری پژوهش ،ی اد یک (یک هااس
 27نفری ب عتوان گروه گواه و یک هااس  32نفاری (در
دالب دو گروه  16نفری) ،ب عتوان گروه آزماایش ،از آنهاا
انتخا ش ن  .این هاس یوس ممری هرح ها ااود از
م رسااان روشهااا و فتااون ی ا ری اساات و داابام دورة
روش های ی ری ا ی را گذرانا ه اسات ،ااارا گردیا .
شایان ذهر است ه مواد مورد ی ری «درس برنام ریای
درس » بود .یوزیع دان مویان در دو هاس ماذهور و با
یفکیک اتسیت در ا ول شماره  1آم ه است:
ب متظور یتی سؤال های پژوهش بارای بررسا یاأثیر
متغیرهای مستقل بر روی وابسات از پرس اتام اساتفاده
ش .

پرس اتام آزماون اارتتورزی گمبریال و ریچا
( :)2227این آزمون برای ستمش متاارتهاای اریبااه
انتخا ش  .آزمون مذهور دارای  42گوی است .در برا
از گوی های آزمون مذهور ب دلیل ع م یحابق با فرهتا
ایاران یغییرایا داده شا ه اسات (.)Aghazade, 1998
آزمون شامل دو دسمت است :در دسمت اول ،از آزمودن
اواست م شود نرخ بروز رفتار اود را در مود یاتهاای
داده ش ه ی یین هتا  .در دسامت دوم ،آزماودن دراا
ناراحت اود را در یک مقیاس پتجدرا ای بیان م هتا .
آزمون شامل سؤا ی در زمیت های رد هردن یقاضا ،بیان
مو ودیتهای اود ،یقاضا هردن ،پیشد م ش ن در آغاز
یک براورد ااتماع  ،بیان احساسات مثبت ،هتار آم ن و
دبول انتقاد ،پذیرفتن یفاوت داشتن با دییران ،ابراز واود
در مود یتهای ه بای همک هرد و دادن بازاورد متف
است.
آزمون هوش ریون :این آزمون را ان ه پیش از ات
اتان دوم؛ ا س  .ریون یتی هرد ( .)Raoofi, 2000از
آن ب ب  ،پژوهشهای زیادی در زمیت آزمون مذهور ب
عمل آم و بارها مورد یم ی نظر دارار گرفات .ساؤا ت
محرح ش ه در آزمون هم از یک ناوع و شاامل یاوال و
الیوهای اشکال یا نمودارهای هستت ه بر اساس متحق
ااص یتظید ش هان و آزمودن بای هر یک از نمودارها را
با انتخا یک شکل از بین چت شکل هامل هت  .یاافتن
پاسخ درست هر ساؤال مساتلام آن اسات ها آزماودن
رابح بین اااای نمودارها را ه ف هت و سد داع های
را ه ه ف هرده است ،در ماورد ساؤا ت دییار با هاار
ببرد .این آزماون بارای هااسهاای ساوم راهتماای یاا
بارگسال متاسب و شامل پتج ممموع است .هر ه ام از
این ممموع ها  122سؤال دارن  .هتمارهای درص ی این
آزمون برای هودهان و بارگسا ن انیلیس ب دست آم ه
است.
برای یولیل دادههای آماری این پژوهش ،در دو سحح
یوصیف و استتباه استفاده گردی  .در آمار یوصایف از
ا اول میاانیین و انوارا م یاار و در آماار اساتتباه
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متتاساب باا فرضای هاای پاژوهش از آزماون یولیال
هوواریان و یولیل مانوا با استفاده از نارمافااار هاامدیویر
 SPSSاستفاده ش .
در مورد شیوه اارای پژوهش حاضر ذهار چتا نکتا
حائا اهمیت است:
 .1انتخا گروهها ب عتوان گروه آزماایش ( )Eو گاروه
هتترل ( )Cیصادف بوده است.
 .2گروه آزمایش ،یاک هااس  32نفاری در دالاب دو
گروه (یک با شیوه روش ی ری اعضای یید و یک گاروه
ب شیوه روش ی ری روش بازگوی ) و هاس دوم گاروه
گواه نیا یک هاس  27نفری بوده است.
 .3در هر دو گاروه و در هاول یارم یوصایل دو باار
آزمون مربوط ب متاارتهاای ااتمااع (آزماون اارتت
ورزی) استفاده گردی  ،یک آزمون با عتاوان ( )T1و یاک
آزمون ب عتوان پ آزمون (.)T2
 .4در هر دو گروه ضمن هتترل متغیر سان و آزماون
هوش ریون انمام ش یا متغیر هوش نیا هتترل شود.
 .9نمرههای میاان یادگیری ،در پایان یرم ،در هار دو
گروه مقایس ش هان .
 .6برای هتترل متغیر زمان ،هاسهای گاروه گاواه و
آزمایش هر دو در یک زمان ااص؛ ی ت سااعت  2یاا 4
ب ازظتر روزهای اول هفت برگاار ش .
 .7در هاسهای مربوط ب گاروه آزماایش (با شایوه
روش ی ری اعضای یید از نوع گروههای پتجنفره) ،شیوه
چی ن صت ل ها و ن ساتن دان امویان باا هااسهاای
مربوط ب گروه هتترل یفاوت داشت ،ب ینصاورت ها در
گروه هتترل ب شایوه ساتت ؛ ی تا میاا و صات ل هاا
ب صورت یکهرف و رو ب استاد درس بود ،درحال ه در
گروه آزمایش ،از میاهای گرد پتجنفره استفاده ش .
هبی است ه ب دلیل ایتک پژوهش حاضار اولاین
یمرب در ه ور و دان یاه است ،ممکن است دان مویان و
استاد مورد نظر از آمادگ هاف برای ااارا آن برااوردار
نباشت ؛ لذا ،بر آن هستید یا در آیت ه این پروژه ب شاکل
وسیعیری دنبال شود.

 .1موتوای محالب ارائ ش ه در هاسهای هتتارل و
آزمایش یکسان و فق شیوه ارائ آنها متفاوت بود.
 .9روش هار در گروههای پتجنفره بر اساس شیوه هار
ی ریح ش ه در هتا های روش ی ری بوده است .ب ین
م تا ه دان مویان ب گروههای پتجنفره یقسید و اه ا
اائ درس ب ی ریج در هول السات درس ب هل گروهها
ارائ و نظرات افراد یید را امعآوری گردی  .ب یت اسات
ه اه ا هل و رفتاری هر الس بایا در السا دبال،
ب متظور پیش محال دان مویان ،یوس استاد ارائ شاود
و دان مویان نیا محال و آمادگ زم را داشت باشت .
مراحل تدریس از طریق «اعضاي تیم»

مرحلة اول آمادگ فردی:
ف الیت مرب  .1 :گروه بت ی فراگیران در گاروه هاای 9
نفری و ااتصاص شماره ب آنهاا  .2یا وین داوانیت ها
گروه ها ملام ب رعایت آن هستت ؛ مانت یادداشت بارداری،
بو و گفتیو با ص ای پایین ،زمان بت ی هر مرحل  ،عا م
صوبت با یک ییر  .3یقساید ماتن درس با بخاش هاای
مستقل و یقریبام مسااوی -ی یاین یاک بخاش از موضاوع
ب متظور محال فردی برای هر فراگیر
ف الیت دان مو .1 :محال بخش ااتصاص داده شا ه
با هاار شااماره ب ا صااورت فااردی  .2یادداشااتباارداری و
ااص نویس متن ااتصاص .
مرحلة دوم  -هار ییم :
ف الیت مربا  .1 :ها ایت فراگیاران بارای حضاور در
گروه های ا ی  -نظاارت بار ااارای ف الیات گاروه هاا .2
هتترل هاس و بردراری آرامش
ف الیت فراگیران .1 :ی کیل گروه هاای هاد شاماره .2
ی ری هر یک از فراگیران برای اعضاای گاروه ا یا .3
بو و یبادل نظر بین اعضای یید ا ی و نتیم گیری .4
ی کیل گروه های اولی  .9یا ری دسامت هاای مختلاف
برای گروه
مرحلة سوم  -آزمون
ف الیاات مرب ا  .1 :هراح ا سااؤا ت آزمااون  .2ارائ ا
سؤا ت و برگااری آزمون  .3ی یاین زماان متاساب بارای
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پاسخیوی ب سؤا ت  .4ارائ هلی ساؤا ت  .9ارزیااب از
ی ری در گروهها
ف الیت فراگیران .1 :پاساخیوی با ساؤا ت هراحا
ش ه  -2یصویح پاسخنامة اود (اودارزیاب )  .3مواساب
و م لگیری از نمرات فردی و گروه
مرحلة چتارم –نق و بررس
ف الیاات مرب ا  .1 :بررس ا وض ا یت نماارات فااردی و
گروه فراگیران  .2همک ب گاروه هاا بارای پیا ا هاردن
م کات اعضای گروه و رفع آنها
ف الیت دان مویان -1 :بررس وض یت نمرات فردی و
گروه اود  .2برهر نمودن م کات احتمال ااود یاا
اعضای گروه در اریباط با دسمت های مختلف درس  .3نق
و بررس اارای اعضای گروه

مرحلة پتمد :امعبت ی
ف الیت مرب  .1 :انتخا یک نفر از هر گروه ب صاورت
یصادف یا انتخاب برای ی ری دسامت هاای مختلاف .2
ه ایت و رهبری بو گروه  .3ااتصاص فرصات هااف
برای پرسش و پاسخ  .4ارائ یوضیوات یکمیل
ف الیاات دان اامویان .1 :یاا ری یوساا فراگیااران
متتخب یا داوهلب برای هاس  .2پرسش و بو گروه
یافتههاي پژوهش

فرضیة اول ،بین آموزش ب شیوه های ی ری اعضای یاید
در مقایساا بااا بااازگوی باار میاااان یااادگیری-یااادده
دان مویان دان ایاه فرهتییاان ایاام یفااوت م تا داری
واود دارد.

جدول  .1توزیع میانگین نمرات دانشجویان در گروه آزمایش و کنترل در شیوه آموزش به شیوههاي تدریس اعضاي تیم
میانگین نمرات کل دروس در خالل ترم

گروه

انحراف استاندارد

سطح معنیداری

آزمون پیرسون

جنسیت

آزمایش
کنترل

زن

71/55

5/55

0/000

0/070

مرد

70/39

4/39

0/000

0/054

زن

70/90

4/45

مرد

70/59

4/73

نتایج حاصل از بررس ا ول فوق ن ان داد ه شایوه
آمااوزش اعضااای ییماا باار میاااان یااادگیری-یااادده
دان اامویان دان اایاه فرهتییااان ایااام یااأثیر مثباات و
م ت داری داشت است؛ و همچتین این بررس ن اان داد
ه دان مویان زن در گروه آزمایش ،دارای یأثیر بی اتری

از آموزش ب شیوه های ی ری اعضای یاید و باازگوی را
داشت ان چرا ه میانیین نمرات آنهاا باا یر از میاانیین
نمرات دان امویان زن در گاروه هتتارل باوده و نیاا ایان
افاایش نسبت ب افاایش میانیین نمرات دان مویان مارد،
بی تر بوده است.

جدول  .1توزیع میانگین نمرات دانشجویان در گروه آزمایش و کنترل در شیوه آموزش به شیوههاي تدریس بازگویي
گروه
آزمایش
کنترل

میانگین نمرات کل دروس در خالل ترم

انحراف استاندارد

سطح معنیداری

آزمون پیرسون

جنسیت
زن

70/39

4/33

0/000

0/055

مرد

70/43

4/53

0/000

0/053

زن

70/77

4/75

مرد

70/73

4/74
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از یمای ویولیل اهاعاات اا ول  2چتاین اساتتباط
م شود ه شیوه آموزش باازگوی بار میااان یاادگیری-
یادده دان مویان دان یاه فرهتییان ایام یأثیر مثبات و
م ت داری داشت است .بررس ن ان داد ها دان امویان
زن در گروه آزمایش دارای یاأثیر بی اتری از آماوزش با

شیوه های ی ری بازگوی را داشت ان  ،چرا ها میاانیین
نمرات آنهاا باا یر از میاانیین دان امویان زن در گاروه
هتترل بوده و نیا این افاایش نسبت ب افااایش میاانیین
نمرات دان مویان مرد ،بی تر بوده است

جدول  .9میانگین تعدیلشده و انحراف معیار نمرات یادگیري -یاددهي در دو گروه (اعضاي تیم و بازگویي)
میانگین

میانگین نمرات دروس در خالل ترم

سطح معنیداری

آزمون پیرسون

آمورش تیمی

7/33

0/000

0/073

آمورش بازگویی

7/77

0/000

0/045

اهاعات حاصل از نتایج ا ول  3ن ان داد ها شایوة
آموزش ییم بار میااان یاادگیری-یاادده دان امویان
دان یاه فرهتییان ایام یأثیر مثبات بی اتری نسابت با
روش آموزش باازگوی داشات اسات ،چارا ها در ساحح
آلفای  2/29درص  ،مق ار آزمون پیرسون در گروه افراد باا
آموزش ییم م ادل  21211بوده و ایان مقا ار در ساحح

پایینیری نسبت ب آموزش بازگوی ه مق ار پیرسون آن
ی ادل  2/242بوده است ،درار دارد.
فرضیة دوم :بین میاان یأثیر ادغام شیوههای ی ری
اعضای یید و باازگوی در افااایش یاادگیری و یاادده
دان مویان یفاوت واود دارد.

جدول  .1فرضیه دوم :بین میزان تأثیر ادغام شیوههاي تدریس اعضاي تیم و بازگویي در افزایش یادگیري و یاددهي دانشجویان
تفاوت وجود دارد.
ضررررایب بررررآوردی
نام متغیر

رگرسیون

ضریب  tجزئی

سطح معنیداری

ß0

0/035

75/539

0/00

رد میشود

ß7

0/357

45/034

0/00

رد میشود

آماره t

سطح معنیداری

75/905

0/00

آزمون برابری دو ضریب یک رگرسیون

دبل از برآورد رگرسیون لمساتیک ،فاروک هاسایک
رگرسیون مورد بررس درار گرفت .در این فرضی ب متظور
بررس اامع هاار ،در ابتا ا با بارازش ما ل رگرسایون
پرداات ا م ا شااود .در ایاان بررس ا ه ا شااامل ارزیاااب
متغیرهای رگرسیون شامل شیوه های ی ری اعضای یید
و بازگوی بتا  ß0و  ß1برای در افاایش یادگیری و یادده
دان مویان م شود.

فرض صفر
آزمون معناداری ضرایب

فرض صفر
آزمون برابری دو ضریب
رد میشود

پ از برازش م ل رگرسیون ،آزمونهاای مرباوط با
باد مان ههای رگرسیون برای اهمیتاان از نکاوی بارازش
انمام گردی  .نخسات آمااره ضارایب بارآوردی رگرسایون
باا متظااور بررساا عاا م همبسااتی سااریال در مااورد
باد مان ههای رگرسیون انمام گرفت ه با یوا ب ایتکا
مق ار آمااره ضارایب بارآوردی رگرسایون مواساب شا ه
 1/121است ها از مقا ار بورانا در ساحح م تا داری
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 2121در ا ول ضرایب برآوردی رگرسیون ه ع د 1/91
را ن ان م ده  ،بارگیر است ،لذا ع م همبستی پیااپ

یاا سااریال بااد مانا ههااا در ما ل رگرسایون در سااحح
م ت داری  2/21مورد یأیی درار م گیرد.

جدول  .5نتایج تجزیهوتحلیل رگرسیون لجستیک
مقررررردار

نتیجه

احتمال

پذیرفترررره

0/00

شد*

ضررررریب
تعیرررررین

F

تعدیلشده
79/10

0/90

ضرررریب
تعیین

ضررررررریب
همبسرررتگی
( )r

0/50

-0/51

 tمحاسرررربه
شده
-5/05

α

β

-0/53

0/93

پذیرفترررره

ترردریس اعضررای
تیم و بازگویی
افزایش یرادگیری

0/00

شد*

3/04

0/57

0/59

-0/43

-5/34

-0/93

0/44

و یرررررررراددهی
دانشجویان

* م تاداری در سحح اهمیتان  99درص **م تاداری در سحح اهمیتان  92درص

همانهور ه در ا ول شماره ( )9ماحظ م شود باا
یوا ب ایتک مق ار احتماال همتار از 9درصا و در یاک
دوره همتر از 12درص است .با یوا ب ضریب همبستی
و ضریب رگرسیون ( )βنیا م یوان ب رابحا باین متغیار
مستقل و وابست پا بارد نتاایج ن اان داد ،یاأثیر ادغاام
شایوههااای یا ری اعضااای یااید و بااازگوی در افاااایش

یادگیری و یادده دان امویان یفااوت وااود دارد ماؤثر
بودهان .

فرضیة سوم :بین میاان یأثیر شیوه هاای یا ری
اعضای یید و باازگوی در افااایش ی میاق یاادگیری
(یادگیری هو ن م ت محالب) در دان مویان نسابت
ب شیوه های ی ری م مول یفاوت م تااداری وااود
دارد.

جدول  .1فرضیه دوم میزان تأثیر شیوههاي تدریس اعضاي تیم و بازگویي ،در افزایش تعمیق یادگیري در دانشجویان نسبت به
شیوههاي معمول
ضررررایب بررررآوردی
نام متغیر

رگرسیون

ضریب  tجزئی

سطح معنیداری

فرض صفر
آزمون معناداری ضرایب

ß0

0/713

7/073

0/000

رد میشود

ß1

0/579

7/175

0/000

رد میشود

آزمون برابری دو ضریب یک رگرسیون

آماره t

سطح معنیداری
75/905

0/000

فرض صفر
آزمون برابری دو ضریب
رد میشود
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در این فرضی ب متظور بررس اامع هار ،در ابتا ا با
برازش م ل رگرسیون پرداات م شود .در ایان بررسا
ه شامل ارزیاب متغیرهای رگرسیون شامل شایوه هاای
ی ری اعضای یید و بازگوی بتاا  ß0و  ß1بارای افااایش
ی میااق ی اادگیری (یااادگیری هااو ن م ا ت محالااب) در
دان اامویان م ا شااود .پ ا از باارازش م ا ل رگرس ایون،
آزمونهای مرباوط با بااد مانا ههاای رگرسایون بارای
اهمیتان از نکاوی بارازش انماام گردیا  .نخسات آمااره
ضرایب برآوردی رگرسیون برای بررس عا م همبساتی

سریال در مورد باد مان ههای رگرسیون انمام گرفت ها
با یوا ب ایتک مق ار آماره ضارایب بارآوردی رگرسایون
مواسااب ش ا ه  1/9اساات و از مق ا ار بوران ا در سااحح
م ت داری  2/21در ا ول ضرایب برآوردی رگرسیون ه
ع د  1/22را ن اان ما دها باارگیار اسات ،لاذا عا م
همبسااتی پی ااپ ی اا سااریال باااد مان ا ههااا در م ا ل
رگرسیون در ساحح م تا داری  2/21ماورد یأییا دارار
م گیرد.

جدول  .1نتایج تجزیهوتحلیل
نتیجه

مقدار
احتمال

ضریب
F

تعیین
تعدیلشده

ضریب

ضریب

 tمحاسبه

تعیین

همبستگی ()r

شده

β

α

پذیرفتررره
شد*

شرر ریوههررررای
0/073

0/775

0/743

0/713

-0/459

-5/415

-0/705

0/773

تدریس اعضای
تیم

پذیرفتررره
شد**

شرر ریوههررررای
0/0005

9/010

0/034

0/770

-0/940

-7/371

-0/053

-0/007

تررررررررردریس
بازگویی

* م تاداری در سحح اهمیتان  99درص ** م تاداری در سحح اهمیتان  92درص

با یوا ب نتایج ا ول شماره ( ،)7در س دوره باا 99
درص اهمیتان و در یک دوره با در نظار گارفتن احتماال
 92درص واود رابح بین شیوههای ی ری اعضای یاید
و بااازگوی  ،در افاااایش ی میااق یااادگیری (یااادگیری
هو ن م ت محالب) در دان مویان پذیرفت م شود.
بحث و نتیجهگیري

ب نظر م رس با یوا با ف اال باودن دان امویان در
روش ی ری اعضای یید ،یادگیری محالب درس یوس
آنان بتتر صورت گرفت و درنتیما آناان یوانسات انا در
آزماون پایاان یارم نمارات بی اتری هساب هتتا  .ایان
درحال ه است ه دان امویان شارهتهتتا ه در روش
بازگوی ب دلیل یکی بر حافظ ااود ،گااه محالاب را
فراموش هردهان  .لذا احتمال یادآوری آن محالاب هتیاام

امتوان هد است .این نتیم مؤی این حقیقت اسات ها
ااارای روش یا ری اعضاای یاید در مقایسا باا روش
بازگوی برای افاایش میاان یادگیری و فتد دان مویان و
درنتایت ،اریقای نمره میاان یادگیری-یادده آنان یأثیر
شیرف دارد؛ ب عبارتدییر ،در روش اعضای یید از هریق
م ارهت ا ییر فراگیران و با رفتن سحح درگیری آنان
زمیت متاسبیری برای درک رواب ااااا (فتاد) صاورت
م پذیرد و این سبب اواه ش ه یادگیری پایا اریری
برای آنان حاصل شود .در این اصوص ،آنان با بترهگیری
بتتر از د رت ی قل و داوری ااود در زمیتا موضاوعات
محرح ش ه در هاس درس م یوانت دریافت عمیقیاری
از محالب آموزش داشت باشت  .ب نظر م رس ه یمام
عوامل یاد ش ه در اصوص یقویت میاان یأثیر این روش
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در مقایسا باا روش باازگوی داالات داشات اسات؛ و
همچتین نتایج پژوهش ن ان داد در ممماوع یا ری با
شایوههااای اعضااای یااید و بااازگوی نساابت یا ری ب ا
شیوههای مت اول و ستت و مثمر ثمر و مفی یر است.
در یولیل نتایج مذهور ،ب نظر م رس ه واد یاات
ااتماع اام و نیا م اه ات پژوه یر ب عتوان فاردی
ه سالها با مقول ی ری در آماوزش عاال در اریبااط
بوده ،آن است ه امروزه ،زنان بتا ب انییااههاای زیااد و
دوی یاش م هتت یا در هم هاسهاا بریاری ااود را
ن ان دهت  .ب عاوه ،ی اد بی اتر زناان در رشات علاوم
یربیت باع آزادی عمل و اعتمادبا نفا بی اتر آنهاا
نسبت ب مردان در هاسها ش ه است .ب ین یرییب ،زنان
حت در هاسهای م مول ها با روش باازگوی اداره
م شود ،یاش م هتت با ف الیت بی تر ،است اد اود را
ب رخ دان مویان مردان بک ت و این اود باع گردیا ه
یا یفاوت نمرات پی رفت یوصیل در زنان میاان دو روش
ی ری اعضای یاید و باازگوی زیااد نباشا  .لاذا یفااوت
م تادار میان میاان یأثیر دو روش ی ری مورد بوا باا
میاان یاادگیری و یاادده در دان امویان زن م ااه ه
ن .
این بررس ن ان داد یأثیر هاربست روش اعضای یید
بر میاان یادگیری و یادده ماردان بی اتر از زناان باوده
است .یوا ب شرای عموم اام و ب انییاگ حااهد
بر دان مویان مرد در امر یوصیل نکت متما اسات ها
درار گرفتن آن در هتاار نتیما با دسات آما ه از ایان
یوقیق ب نوو شایست یری یاأثیر ایان روش را در میااان
یادگیری و یاادده ماردان در مقایسا باا زناان نمایاان
م سازد.
بررس ن اان داد ها شایوه آماوزش با شایوههاای
ی ری اعضای یید و بازگوی بر میاان یادگیری-یاادده
دان اامویان دان اایاه فرهتییااان ایااام یااأثیر مثباات و
م ت داری داشات اسات .همچتاین ما یاوان گفات ها
دان مویان زن در گروه آزماایش دارای یاأثیر بی اتری از
آموزش ب شیوههاای یا ری اعضاای یاید و باازگوی را

داشت ان  ،چرا ه میانیین نمرات آنها باا یر از میاانیین
دان مویان زن بوده ه از آماوزش باا شایوه م ماول با
یوصیل پرداات و نیاا ایان افااایش نسابت با افااایش
میانیین نمرات دان امویان ماردی باوده ها نسابت با
دان مویان در شیوه یوصیل م مول ،در دوره های آموزش
ب شیوه های ی ری اعضای یید و بازگوی شرهت داشات
بودن .
شایان یوا است ه م کل مذهور ه امروزه ذهان
مسلو ن آماوزش عاال و آماوزشوپارورش را با ااود
م غول داشت و دلواپس زیادی برای آناان ایمااد هارده
است ،با نتیم حاصل از این فرضی با هاور چ امییری
یقلیل م یاب و راهکار ارائ ش ه در این پژوهش م یوان
راهحل مفی و مؤثری در هاهش نیران های آنان دلما اد
شاود و ایان ااود یأییا ی اسات بار لااوم و ضارورت
شکلگیری یوول و دگرگون های بتیادی در شایوههاای
آموزش ااری در سحح آماوزش عاال ها امیا اسات
مسلو ن مربوط ،آن را وات همت اویش درار دهت .
نتایج حاصال از ایان پاژوهش ن اان داد ها یکا از
متدیرین زمیت های آموزش ،ایماد ی میق یادگیری و ثبت
هو ن م ت محالب آموزش در ذهان دان امویان اسات؛
ه این بررس ن ان داد ها میااان ی میاق یاادگیری در
دان امویان زن و مارد ها در آماوزش با روش گروها
شااارهت هااارده بودنااا  ،بسااایار باااا یر از ( f=3.67,
 )Pvalue=0.0065دان اامویان گااروه هتتاارل بااا شاایوه
آموزش مرسوم و م مول بوده است.
پیشنهادهاي پژوهش

 بر اساس نتایج فرضای اول ها ماؤثر باودن نمارات
دان مویان را در یاادگیری محالاب درسا در روش
ی ا ری اعضااای یااید نمایااان م ا هت ا  ،پی ااتتاد
ماا گااردد م اوناات و مساالولین موتاارم آموزشاا
دان یاه ها ضمن برگااری دوره هاای آموزشا بارای
م رسان ،از آنها بخواهتا یاا از ایان روش یا ری
استفاده نمایت .
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