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Abstract
The purpose of this study is to investigate model
of collaborative learning of handle country in the
classroom with teacher assistance design. The
study is a kind causal- comparative of quantities
Research. The statistical population included all
of the Second high school female students (957
students) of Kahnuj city. 120 students were
selected by random- sampling (68 grade 10th and
52 grade 11th). The physics exam scores were
used to collect data, These exams were held in
November and April 2013- 2014 school year. To
analyze the data, t-test, descriptive statistics and
the effect size were used. The findings showed
that there is significant differences between
performance of students in the design teacher
assistant and handle the country (p<0/01). Effect
size values at the grades of the tenth, eleventh
and total confirmed a significant difference, also
these values expressed that The performance of
students in the handle of the country's design has
improved than teacher assistant design. This
study emphasizes on this topic that can be
created significant change in students learning
by native pattern of fits country.
Keywords: significant effect, teacher assistance,
collaborative learning, handle the country.
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چکیده
 بررسی طرح یادگیری مشارکتی بهه شهیوة ادارة،هدف مقاله حاضر
 ایه پههوهد در.کشور در کالس درس با طرح همیار معلم است
 جامعة آمهاری. مقایسهای است-زمرة تحقیقات کمی و از نوع علّی
 نفهر متوسه ه دو759 ای پهوهد همهة دانهدآمهوزان دختهر
 دانهدآمهوز بها روش نمونهه گیهری121 .شهرستان کهنوج بودنهد
 برای. پایه یازدهم انتخاب شدند52  پایه دهم و86 تصادفی ساده
جمعآوری دادهها از نمرات آزمون درس فیزیک که یکی در آبانماه
 استفاده، برگزار شد72-79 و دیگری در فروردی ماه سال تحصیلی
 آمارهههای توصهیفی و،t  برای تجزیه وتحلیل دادهها از آزمون.شد
 یافتههای م العه نشان دادنهد بهی عملکهرد.اندازه اثر استفاده شد
داندآموزان در دو طرح همیار معلهم و شهیوة ادارة کشهور تفهاوت
 مقهادیر انهدازه اثهر پایههههای. p 0 / 01 معناداری وجود دارد
 یازدهم و کل نیز ای تفاوت معناداری را تأیید و بیان میکنند،دهم
که عملکرد داندآموزان در طرح ادارة کشور نسبت به طرح همیهار
 پهوهد حاضر به ای م لب تأکیهد دارد اگهر.معلم بهتر شده است
از شیوة یادگیری مشارکتی متناسب با الگوی بومی کشهور اسهتفاده
.شود میتوان در یادگیری داندآموزان تغییر معناداری را ایجاد کرد
، یهادگیری مشهارکتی، همیهار معلهم، اثر معنادار:واژههای کلیدی
شیوة ادارة کشور
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مقدمه

در یکیید دو د یة اخیییر ام ی آمییو شوپییرورش کشییور
طرح ی کیفیتبخشد را مورد توجه قرار داده اسیت تی
به این وسیله بتوااد سطح آمو ش را ارتقی د ید و اایراد
مسئول و متعهد تربیت کند ( .)Motamedi, 2012آاچیه
در این س ل توجیه بیشیتر صی ب امیرا را بیه خیود
معطوف داشته است ،ایین اسیت کیه نهوایه میدتیوا
دااش آمو ا را بهگواهای آمو ش داد ت تواا ید روی روید
ب مشکالت جدیدی را که در دای ی غیرق بل پییشبینید
اردا برو خوا ند کرد ،داشته ب شیند و بتواانید بیه بیل
مس ئل و مشکالت آتد بپردا اد .ا طرف دیهیر ،نهوایه
ب استف ده ا علم ایزیک که مبتند بیر ترربیه ،منطی و
استدالل است ،مدتوا بر مشکالت ا ئ آمد ( Ahmadi
.)& et al, 2011
یکییید ا اسیییت ادارد ی ارآینیییدی در مر وعیییه
است ادارد ی آمو ش ایزیک ،است ادارد ارتب ط ت اسیت.
برای اینکه در کالس ایزیک ایین اسیت ادارد ق بیل اجیرا
ب شد ،ب ید در بخشد ا ارآیند تدریس در کیالس درس،
راهبل ی پیشینه دی توسی داایشآمیو ا بیه بثی
گذاشته شود و دااش آمو ا ایده ی خود را شیرح داده
و در برابر اقد دااشآمو ا دیهیر ا راهبیل خیود دای
کنند ()Jafari & Davarpanah, 2011؛ ام پژو ش ی
ی دی ا پژو شهرا در مینیة آمیو ش ایزییک اشی
داده است کیه آمیو ش سینتد ایزییک در میورد تعیداد
ی دی ا اراگیرا به ی دگیری و درک ع ی ا ایزیک و

ایر د عالقه در آا ا داار مد .تدریس ایزیک منثصیر
به ی دگیری مف یم ایزیک ایست ،بلکیه نهیواهد اکیر
کرد اسبت به مف یم ،اثوه استدالل و بیی آ ی را
ایز ش مل مدشود ( .)Syd fdayy, 2012ا طیرف دیهیر،
اغل ص ب امرا تعلیم و تربیت تأکید بر اع ل بود و
مسییئو یتپییذیری دااییشآمییو ا در ارآینیید ی ی دد د-
ییی دگیری داشییته و شیییوه یی ی ییی دگیری گرو یید و
پژو ش مثور را میورد توصییه قیرار میدد نید .یکید ا
موضیوع تد کییه امیرو ه در بیشییتر تثقیقی ت بییه نشییم
مدخورد ،موضو ی دگیری مش رکتد اسیت کیه بنی بیه
گفتیه یکیین و اسالوسیکد ( Leikin & Zaslavsky,
 )1999ر ی دگیری مش رکتد ب ید شرای یر را داشیته
ب شد:
 تشکیل گروه ی  2ت  6افره؛
 استف ده ا تک یفد که مستلز ک ر گرو دااد؛
ه اعض ی گروه ارصت ی برابر بیرای بثی

در مورد تکلیف داراد؛
ک ری ر عضو گروه ب دیهر اعض ء.

در مینة ی دگیری مشی رکتد پیژو ش ی ی یی دی
اار شده است .در یین راسیت  ،اسیدی و کی را
( )Asadin & et al, 2015ا بررسید تعیداد مط عی ت
موجود در پ یه ه داده اریک ،اراوااد استف ده پژو شهرا
ا ی ی دگیری مش ی رکتد در مط ع ی ت ا س ی ل  1995ت ی
 2010را در شکل  1اش داداد.

شکل  .7فراواني انتشار مقاالت در حوزه یادگیري مشارکتي ()Asadin & et al, 2015
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به طیورکلد میدتیوا پیژو ش ی ید کیه در مینیة
ی دگیری مش رکتد و گروه بندی اار شده ااید را بیه دو
دسته ع ده تقسیم کرد:
 .1بررسد تیأییر یی دگیری مشی رکتد و گیروهبنیدی بیر
عوامیییل مختلفییید ا ج لیییه اهیییرش ،درک و اهیییم،
خودک رآمدی و غیره.
 .2مق یسه شیوه ی ی دگیری مشی رکتد بی شییوه ی ی
تدریس سنتد و غیره.
در ادامه ،پژو ش ی مربوط به ر دو دسته تشریح مدشواد:
 .7پژوهشهاي مربوط به تأثییر یأادگیري مشأارکتي و
گروهبندي بر عوامل مختلفي از جملأه نرأر  ،درو و
فهم ،خودکارآمدي و غیره:

پژو ش ی که در این دسته قرار داراد ،بیه موضیو
ایرات ی دگیری مش رکتد بر اهرش ،درک و اهیم ،عالقیه
و خودک رآمدی پرداختهااد که ا ج له آ مدتوا بیه
موارد یر اش ره کرد:
ات یج مط عه دراکفیورد ( )Drakeford, 2012اشی
مدد د تکنیک ی ی دگیری مش رکتد بیر درک و اهیم
دااش آمو ا تأییرگیذار اسیت .عیالوه بیر ایین ،مط عیه
ج اسیو و اید ( )Johnsen & NE, 2009بیر روی 13
دااش آمو پ یه شتم اش مدد د ی دگیری مشی رکتد
بر اهرش و پیشرات تثصیلد دااشآمو ا مؤیر است.
«ایر تواا ید گروهبندی ی متر اس و غیر متری اس
بر روی عالقه ،اهرش و پیشرات تثصیلد داایشآمیو ا
در علم تلفیقد» عنوا پژو ش آدودو و اگبدوا (Adodo
 )& Agbayewa, 2011اسییت .در مط عییه آ یی 60
دااشآمو دختر و پسر ( 30افر دختیر و  30افیر پسیر)
بضییور داشییتند .آ یی بییرای ااییدا هگیییری تواایی ید
دااشآمو ا ا سه سطح ب ال ،متوس و ضعیف اسیتف ده
کرداد .ات یج این پژو ش ب کد ا این بود سطح تواا ید
گروهبندی متر اس خروجد ی دگیری دااشآمیو ا بی ال
مدبرد و عالقه و اهرش دااش آمو ا را تغییر میدد ید.
استینت ( )Stinnett, 2013در تثقی خود تأییر تواا ید
گروهبندی بر ی دگیری ری ضد دااشآمیو ا پ ییه پینرم

مییورد بررسیید قییرار داد .ات ی یج مط عییه وی اش ی داد
استراتژی ی گروهبندی برای دااشآمو ا شرکتکننده
در مط عه مؤیر است.
پ کیزه ( )Pakizeh, 1997در پیژو ش خیود موضیو
تییأییر ییی دگیری مشیی رکتد بییر ع لکییرد تثصیییلد و
خودپنداری دااشروی مورد بررسد قیرار میدد ید کیه
ی اته ی مط عه وی اش مدد د بین میزا یی دداری
و ا رات ی دگیری آمو ش سنتد و یی دگیری مشی رکتد
تف وت معن داری وجود دارد .عب سد ( )Abassi, 2011در
بررسد که در مورد تأییر ی دگیری مش رکتد بر ب ور ی ی
ااهیزشیید و را برد یی ی ییی دگیری خییودتنمی د 45
دااش آمو ااری داد .بیه ایین اتیریه رسیید یی دگیری
مش رکتد بر را برد ی یی دگیری ،ب ور ی ی ااهیزشید،
شن خت ،خودک رآمدی تأییر معن داری دارد.
 .2پژوهشهایي که به مقایسأه شأیوههأاي یأادگیري
مشارکتي با دیرر شیوههاي آموزشي پرداختهاند:

بعضد ا پژو شهرا این دسته بدو اش ره به او شیوة
ی دگیری مش رکتد ،به مق یسیة یی دگیری مشی رکتد بی
شیوة آمیو ش سینتد پرداختیهااید کیه ا ج لیه آ ی
مدتوا به مورد یر اش ره کرد:
آج ج ی و اراوک ( )Ajaja & Eravwoke, 2010در
مط عییه بییر روی  120دااییشآمییو دختییر و پسییر ،ایییر
ی دگیری مش رکتد بر پیشرات تثصیلد دااشآمیو ا را
در علو تلفیقد بررسد کیرد .ی اتیه ی ی مط عیه آ ی
اش داد بین دااشآمو ااد که در گیروه ی ی یی دگیری
مشیی رکتد و ییی دگیری سیینتد بضییور دارایید تفیی وت
معن داری در ا ره ی پیشرات تثصیلد و اهرش آ ی
وجود دارد.
ام برخد دیهر ا پژو شهرا این دسته ،ا یک ایو
شیوة ی دگیری مشی رکتد اسیتف ده کیرده ااید .اسیالوین
 1991در تقسیمبندی این او شیوه ی که مثققی ا
آ در تثقی خود بهره بردهااید ،بیه شیت میورد ییر
اش ره مدکند:
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 گرو یی ی پیشیییرات تی ییید داایییشآمیییو ا()STAD؛
 روش مس بقه تی د ()TGT؛ ی دگیری اافرادی ب ی ریگراتن ا تیم ()TAT؛ قرائت و اه رش تلفیقد مش رکتد ()CIRC؛ روش ی دگیری مشی رکتد تقسییم موضیو بیهبخش ی مختلف (جیگس و )I؛
 روش ی دگیری مشی رکتد تقسییم موضیو بیهبخش ی مشترک (جیگس و )II؛
 روش آموختن ب م؛ روش پژو ش گرو د (.)Shekary, 2012ایضیید و کیی را ( )Faizy & et al, 2014در
اراتثلیلد بر ایرات روش تدریس گرو د بیر بی ده ی ی
تثصیییلد ا سیی ل  1330تیی سیی ل  1392بییر روی 33
مط عه اش داداد مثقق در داخیل کشیور ،بیشیتر ا
شیوه ی ی دگیری پژو ش گرو د ،گروه ی پیشیرات
( ،)STADجیگ س و ،بث گرو د و آمیوختن بی م در
مق یسییه ب ی روش آمو شیید سیینتد در تثقیق ی ت خییود
استف ده کرده ااد .در ین راست  ،به مط ع تد که ا این
او شیوه ی ی یی دگیری مشی رکتد اسیتف ده کیردهااید
پرداخته مدشود.
اسیتوار و کی را ( )Ostewar & et al, 2011در
پژو ش خود به تقسیمبنیدی داایشآمیو ا گیروه ی ی
پیشییرات ( )STADرا ب ی آمییو ش سیینتد در ی ی دگیری
ری ضد ب یکدیهر مق یسیه کرداید .اتی یج بررسید آ ی
ب کد ا این بود آمو ش به روش  STADدر مق یسه بی
آمییو ش مرسییو تییأییر بیشییتری بییر ا ییرات پیشییرات
تثصیلد دااشآمو ا دارد.
شییک ری ( )Shekary, 2012در تثقیقیید ب ی عنییوا
«تأییر ی دگیری مش رکتد بر رشد مه رت ی اجت ی عد
دااشآمو ا » ،روش ی دگیری مش رکتد آموختن ب م را
ب روش آمو ش سنتد مق یسه کرد .ی اته ی مط عیه او
اش داد که روش ی دگیری مش رکتد آموختن بی م در

مق یسه بی روش سینتد تیدریس در رشید مهی رت ی ی
اجت عد دااشآمو ا مؤیر است.
اسالمی و ک را ( )Eslamian & et al, 2013در
مط عة خود به مق یسیة ایربخشید روش تیدریس بثی
گرو د ب روش تدریس سخنرااد بر مییزا یی دگیری و
رض یت دااش آمو ا پرداختند .ات یج مط عه آ اش
داد میییزا ی ی دگیری و رض ی یت دااییشآم یو ا در روش
تدریس بث گرو د ا روش تدریس سیخنرااد بیشیتر
است.
ع شیوری و کی را ( )Ashouri & et al, 2014در
تثقی خود به مق یسه و تأییر روش ی آمیو ش اقشیه
مفهومد ،روش یی دگیری مشی رکتد پیژو ش گرو ید و
جییگسی و بی یی دگیری سیینتد بییر ااهیییزه پیشییرات و
پیشرات تثصیلد دااشآمو ا در درس یسیتشن سید
پرداختند .ات یج ب صل ا مط عة آ ی اشی داد روش
ی دگیری مش رکتد برخالف روش سنتد ب عی اایزایش
ااهیزه و پیشرات تثصیلد شده است.
عبیییری و کیی را ( )Abiri & et al, 2014در
تثقیقد ب عنوا «روش تدریس یی ری (مشی رکتد)،
اکتشی اد و سیخنرااد بیر پیشیرات تثصییلد و اهییرش
اسبت به درس ایزیک» تلفیقد ا شت شیوة ی دگیری
مش رکتد اسالوین  1991را ب آمیو ش سینتد مق یسیه
کرداد .ی اته ی مط عه آ اشی داد ،روش تیدریس
مش ی رکتد اسییبت بییه روش سییخنرااد ییم در ا ییرات
پیشییرات تثصیییلد و ییم در ا ییرات اهییرش در درس
ایزیک ب التر بوده است.
عمی یید و کی را ( )Azimi & et al, 2016در
تثقیقد بی عنیوا «بررسید تیأییر اجیرای شییوه ی ی
ی دگیری مش رکتد پیژو ش گرو ید و جییگ سی ور بیر
خودک رآمییدی ع ییومد دااییشآمییو ا » بییه اییین اتیرییه
رسیییداد روش مش ی رکتد جی یگس ی و اسییبت بییه روش
آمو ش سنتد در اایزایش خودک رآمیدی داایشآمیو ا
ایربخش است.
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ی طییور در قسی ت قبییل بیی شیید ،در ادبیی ت
پژو شیید یی دگیری مش ی رکتد ،مثققی ا شییوه ی ی
ی دگیری مش رکتد در مط عه خود استف ده مدکنند؛ ام
یک او شیوة ی دگیری مش رکتد به ای طیرح « یی ر
معلم» در کالس درس مطرح است که پرداختن به آ ا
ا یت ی دی برخوردار است که در ادامه به آ پرداخته
مدشود.
یکد ا شیوه ی یی دگیری مشی رکتد ،یی دگیری ا
ی ر اسیت ( )Faust & Paulson, 1998کیه بیه
طری
یی ری،
گفتة آ یسیو کینیگ در یی دگیری ا طریی
اقش معلم ا «داا ی صثنه کالس بیه را ن ی ی ع یل»
تغییر مدی بد .دااشآمو ا اگرنه در طیرح یی دگیری ا
یی ر ،بییهصییورت گرو یید بییه یی دگیری اقییدا
طریی
مدکنند ،و ید پیشیرات آای در یی دگیری ،بیهصیورت
یی ری،
اافرادی سنریده مدشود .یی دگیری ا طریی
دارای امییم و س ی خت ر اسییت و ت رکییز اس سیید آ بییر
اط ینیییی ییییی اتن ا را داد ییییی دگیری اسییییت
( .)Aghazadeh, 2003یک او ا ی ری ی کیه بیرای
ی دگیری دااش آمو ا مطرح مدشود ،طرح ی ر معلیم
است .در این طرح دبیرا دااشآمیو ا م تی و سی عد
کالس را شن س ید و ااتخ ب مدکنند .بعد گیروه ی ی 3
ا د  6افره تشکیل مدشواد و ییک افیر ا بیین اعضی ی
یی ر معلیم اسیت
گروه ،بهعنوا سیرگروه کیه ی
برگزیده مدشود .در ر کالس ی را معلم وظ یف یر
را بر عهده داراد:
 ب دید تک یف درسد؛ مرور درس جلسه قبل؛ ی دآوری اع یت و تک یف بیه داایش آمیو اعضو گروه؛
 توضیح مط درس به دااشآمو ا غ ی .طرح ی ر معلم یکد ا شیوه ی ی دگیری گرو ید
است که ا ج له ا داف آ مدتیوا بیه بهیرهگییری ا
تواا نییدی ی ی عل یید دااییشآمییو ا م تی ییر درس
بییهمنمییور راییت تییدریرد اشییک الت درسیید ا سیی یر

دااش آمو ا  ،جل مش رکت دااش آمو ا س عد در امیر
تعلیم و تربیت و اه دینه کیرد اع ییت ی ی گرو ید و
ارتق ی کیفد تع مل اجت عد دااش آمو ا ب یکدیهر ا
برد ( .)Assistant teacher plan, 2013این طرح امرو ه،
بهعنوا یکد ا طرح ی اوآوری در مدیریت م برای
کالس درس مطرح اسیت؛ امی اقی مط عیه ای کیه در
مینة طرح یی ر معلیم در کشیور ااری شیده اسیت
مط عه سیفد و ک را ( )Seifi & et al, 2013اسیت.
آ در مط عه خود تأییر معلم دو ( یی ر معلیم) بیر
پیشرات تثصییلد و اهرشید داایشآمیو ا متوسیطه»
مورد ار ی بد قرار داداد؛ که ات یج پژو ششی بی کد ا
این است که بین ا یرات پیشیرات تثصییلد و اهرشید
گروه آ م یش و کنترل ب یکدیهر تف وت معن داری وجود
دارد که بی اهر ایربخشد معلم دو در پیشرات تثصیلد
و اهرش دااشآمو ا است.
مثق اول بهعنوا معلم ایزیک ،طرح یی ر معلیم
را در ابتدای س ل تثصیلد  92-93در کالس ی ی درس
خود به مدت  2م ه اجرا کرده است؛ ام بعد ا این مدت،
توااست یک طرح بومد برای تسیریت ارآینید یی دد د و
ی دگیری بی عنیوا «ادارة کیالس درس بیه شییوة ادارة
کشور» طرح کند که در آ دااش آمیو ا بیه دو دسیته
کلد دو ت و مرلس تقسیم مدشداد .این طیرح بیومد،
ایز به مدت  2م ه اجرا شد.
ی طییور کییه در قس ی ت قبییل اش ی داده شیید،
پژو ش ی مربوط به ی دگیری مش رکتد بیه دو دسیتة
ع ده تقسیم مدشداد که ی بیهصیورت تیأییر یی دگیری
مش رکتد بوداد ی به صورت مق یسه یک شیوه یی دگیری
مش رکتد ب آمو ش سنتد؛ ام این پژو ش ،بیه مق یسیه
شیوه ی ی دگیری مش رکتد ب روش آمو ش سنتد و ی
تأییر آ ا یدپیردا د ،بلکیه بیه مق یسیه دو ایو شییوه
ی دگیری مش رکتد یکید طیرح یی ر معلیم و دیهیری
شیوه ی دگیری مش رکتد به شیوة اداره کشور در کیالس
درس ،مدپردا د .ا طیرف دیهیر ،بررسید طیرح یی ر
معلم که امرو ه در بسیی ری ا میدارس کشیور در بی ل
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اجرا اسیت و تثقیقی ت ک ید در میورد آ ااری شیده
است ،ا ا یت دو ننیدااد برخیوردار اسیت .بیه بیی
دیهر ،اگر این طرح را ب طرح ی دیهیر میورد سینرش
قرار داد ،بهتر مدتوا اق ط ضعف و قوت آ را شن خت.
ا اینرو ،مط عه ب ضر درصدد این اسیت بی ارائیه ییک
طرح بومد کیه ا شییوة اداره کشیور ا هیوبرداری شیده
است ،طرح ی ر معلم را مورد سینرش قیرار د ید تی
مشخص شود این طرح برای اجرا در کیالس ی ی درس
من س است ی ب یسیتد ا طیرح جی یهزین و بیومد آ
استف ده کرد؟
ا اینرو ،پژو ش ب ضر ب مق یسیه اجیرای دو طیرح
ی د شده به سؤاالت یر پ سخ مدد د:
 آی بین ع لکرد دااش آمو ا پ یه د م در طرح
ییی ر معلییم و شیییوة ادارة کشییور تفیی وت
معن داری وجود دارد؟
 آی بین ع لکرد دااشآمیو ا پ ییه یی د م در
طرح ی ر معلم و شییوة ادارة کشیور تفی وت
معن داری وجود دارد؟
 آی بین ع لکرد کل دااشآمو ا شرکتکننیده
در طرح ی ر معلم و شیوه ادارة کشور تف وت
معن داری وجود دارد؟
رو

پژوهش

بییه اسییتن د گ ی ل و ک ی را ()Gall & et al, 2003
پژو ش ب ضر در مره تثقیق ت ک د و ا ایو تثقیی
علّد -مق یسهای است .ج معه آمی ری پیژو ش ب ضیر را
 953دااشآمو دختر متوسیطه دو شهرسیت کهنیو
که در سی ل تثصییلد  1392-93مشیغول بیه تثصییل
بوداد ،تشکیل مدد د .دااشآمیو ااد کیه بیرای اجیرای
این دو طرح ااتخ ب شداد ،داایشآمیو ا دو دبیرسیت
ار ااه و عالمه بلّد شهرست کهنو بوداید .ا بیین
دااشآمو ا این دو مدرسه 120 ،دااشآمیو ( 4کیالس
درس) بهطور تص داد ااتخ ب شداد که  69افر ا آ ی
دااشآمو ( 2کیالس درس) پ ییه د یم و  52افیر پ ییه

ی د م رشته ترربد و ری ضد ( 2کیالس درس) بوداید.
ذا روش ا واهگیری این پژو ش تص داد س ده است.
طرح ی ر معلم در ای سی ل اول تثصییلد 92-93
به مدت  2م ه اجیرا شید و طیرح اداره کیالس درس بیه
شیوه اداره کشور ایز بیه میدت  2می ه ،در ای سی ل دو
تثصیلد  92-93اجرا شید .بیرای ج یتآوری داده ی ا
ا رات دو آ مو درس ایزییک یکید در آبی می ه بیرای
طرح ی ر معلم و دیهری در اروردینم ه که برای طرح
شیییوة ادارة کشییور برگییزار شیید ،اسییتف ده شیید .اثییوه
ا رهگذاری آ مو بیهصیورت ک ید ا ا یره صیفر تی
بیست بود .می اهین ا رات طیرح یی ر معلیم و شییوة
ادارة کشور ا تقسیم مر یو ا یرات داایشآمیو ا بیر
تعداد ااراد شرکتکننده در طرح به دست آمید .ال بیه
ذکر است برای اینکه ا رات می اهین بهدست آمیده بیه
رابتد ق بل تفسیر ب شند ،اعداد اعش ری در جدول گیرد
شداد.
برای بررسد تف وت بین ع لکرد دااش آمیو ا در دو
طرح ،ا آ مو  tدو ا واه مستقل و آم ره ی توصییفد
می اهین ،ااثراف معی ر و خط ی ااثراف معیی ر اسیتف ده
شیید .بییرای درک بهتییر تفیی وت معنیی داری ع لکییرد
دااش آمو ا  ،ا مک ل آ مو معن داری به ا اادا ه اییر
استف ده شد که بن به گفته گ ل و ک را ( Gall & et
 )al, 2003اادا ه ایر یکید ا روش ی ی روشین ا یود
معن داری ع لد ات یج تثقی است .اادا ه ایر مثبیت بیه
این معند اسیت کیه ع لکیرد داایشآمیو ا گیروه دو
اسبت به گروه اول بهتر شده است و ر قیدر اایدا ه اییر
بیشتر ب شد مداخله قویتر است .پژو شهرا اایدا ه اییر
بیشتر ا  0/33را ا بی عل د معن دار مددااند ،یعنید
ایر مداخله بیه قیدر کی اد نشی هیر اسیت کیه تفی وت
ار ش ندی را در ات یج میورد سینرش اشی میدد ید.
اادا ه ایر صفر به این معنید اسیت کیه گیروه اول و دو
ع لکرد یکس اد داشتند .اادا ه ایر منفد بیه ایین معنید
است که گروه دو اسبت به گروه اول ع لکیرد ضیعیفد
داشته است و این اش ا ع لکرد بهتر گروه اول اسبت
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به گروه دو است .مقدار اادا ه ایر ا رابطیه ( )1ییر بیه
دست مدآید:
() 1

x 2  x1
SDw

ES 

در رابطه ( :ES ،)1اادا ه ایر : x ،می اهین گروه دو x 1 ،
2

 :می اهین گروه اول : SD ،ااثراف معی ر و اد است.
w

() 2

SD 2  SD1
2

SDw 

در رابطه ( : SD ،)2ااثراف معی ر گروه اول : SD ،ااثراف معی ر گروه دو است.
طرح گروه بندی به شیوة ادارة کشور به ایین صیورت
است که کالس به دو دستة کلد دو ت و مرلس تقسیم
مدشواد که این تقسیمبندی بعد ا گراتن یک آ مو و
ا ث ظ ا یره ،ادب و تواای ید صیثبت کیرد در گیروه
صورت مدگیرد .ب الترین ا ره سرگروه مدشواد .او ین
سرگروه ،گروه اول دو ت و بعد او ین سرگروه گیروه اول
مرلس ب امرخوا د ا دو دااشآمو برتر که مدخوا ند
دو تد ب شند ی مرلسید ،تعییین میدگیردد .بیه یین
ترتی سرگروه ،گروه دو دو ت و سرگروه دومین گیروه
مرلس ااتخ ب مدشواد و این تص ی ت بسته به تعیداد
دااش آمو ا کیالس و اینکیه گیروه ننید افیره ب شیند،
صورت مد گیرد که مع یوال در کیالس  24افیره ،گیروه
دو ت  12افیر و گیروه مرلیس  12افیر کیه در اه ییت
اعض ی دو ت و مرلس  4گروه  3افیره خوا نید داشیت.
اعض ی گروه دو ت و مرلس اینگواه تعییین میدشیواد:
ضعیفترین دااشآمو ا کیه ک تیرین ا یره امتثی را
داراد به قوی ترین سرگروه یعند او ین گروه مثال دو یت
مدرسید و داایشآمیو ا ضیعیف دیهیر بیه قیویتیرین
سرگروه یعند او یین گیروه مرلیس تقسییم میدشیواد.
تقسیمبندی به ین منوال ادامه مدی بید تی اوبیت بیه
دااشآمو ا متوس برسد که آ مثیل تقسییمبنیدی
دااشآمو ا ضعیف است .دااشآمو ا در ااتخ ب گیروه
دو ت و مرلس مختی ر سیتند .در یر کیالس ،رئییس
دو ت و مرلس بهوسیلة رأیگیری ااتخ ب مدشواد.
1

2

نیدم صند د کالس ا یت دارد .گروه دو یت در
س ت راست کالس و گروه مرلس در س ت نپ کالس
قرار مدگیراد بهطوریکه جدا ا م ب شند .س ت راست
ی نپ یر گیروه ،سیرگروه ( )A, B, D, C, E, Fگیروه
مربوطه مداشیند و یک رو ا مه دیواری م انید نییدم
معین شده در کالس اصی مید شیود .تصیویر نییدم
کالس به راه مثل اص و اشستن اعضی ی گیروه در
شکل  2آمده است .برای اینکه گروه وظ یف خود را به
خوبد اار د ند ال اسیت امی رت دقیی بیر رواید و
ع لکرد آ صورت گیرد .بدین ترتی ا گروه دو ت و
مرلس ا بین سرگروه ی  2 ،افیر کیه بی الترین ا یره را
داراد بهعنوا اعض ی شورای اههب ااتخ ب میدشیواد.
در اه یت ،ر کالس  4عضو شورای اههب دارد .اعض ی
شورای اههب ت مد کالس جلس ت فتهد داراد که
در او ین جلسه ،رئیس شورای اههب ااتخ ب مد شیود.
یکد ا وظ یف شورای اههب ااتخ ب م آ میو ی ی
نگ است که توس رؤسی ی مرلیس و دو یت یر
کییالس میی اهینگیییری مییدشییود کییه ا واییهای ا اییین
مصوب ت در پیوست آمده اسیت .یکید دیهیر ا وظی یف
شورای اههب  ،بررسد مشکل دااشآمو ا بی تکییه بیر
اصل را داری است.
برای ایر د ااهییزه و بیس رق بیت ،گیروه ی ید کیه
ب الترین معدل را کس کنند تشیوی و گیروه ی ی کیه
پ یینترین ا ره را کس کنند جری ه میدشیواد .ضی ن
جری ه ر گروه ضعیف توس گروه ت ا تییم مق بیل
(دو ت ی مرلس) تعیین مدشود که این جری ه در بید
مدادتراش ،خودک ر و ...است .بعضد ا گروه ی تی ی
قوی ایز جری ه گروه ت ی ضعیف خود را بیل ا وایه
سؤاالت امتث اد در امر مدگیراید؛ کیه در بی ه می اد
مشخصد ال اسیت بیل کننید و تثوییل گیروه تی
بد ند؛ و نن اچه در بل دن ر مشکل شیواد ا اعضی ی
شورای اههب ک ک مدگیراد.
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شکل  .2نحوة چیدمان صندليهاي گروههاي دولت و مجلس در کالس درس

ی اته ی پژو ش در ا ودار شکل  3و جدول  1و  2بیه
تصویر کشیده شدهااد.

یافتههاي پژوهش

شکل  .0میانرین نمرات مربوط به دو طرح همیار معلم و طرح شیوة ادارة کشور
جدول  .7آزمون  tمربوط به عملکرد دانشآموزان در دو طرح همیار معلم و شیوة ادارة کشور
معناداری 
درجةآزادی 
میانگین 
تعداد 
دانشآموزان

t
31
86
طرحهمیارمعلمپایهدهم 



 0/00
 -77/76
 86
31
 86
طرحشیوةادارةکشورپایهدهم 
9
 25
طرحهمیارمعلمپایهیازدهم 



 0/00
 -6/68
27
31
 25
طرحشیوةادارةکشورپایهیازدهم 
دانشآموزان 
طرحهمیارمعلمکل 

 750

33

دانشآموزان 
طرحشیوهادارةکشورکل 

 750

31


 771


 0/00


 -71/86

جدول  .2اندازه ایر مربوط به طرح همیار معلم و طرح شیوة ادارة کشور
دانشآموزان 


انحرافمعیار 

انحرافمعیاروزنی

اندازهاثر 

طرحهمیارمعلمپایهدهم 
طرحشیوةادارةکشورپایهدهم 

 6/68
 1/86


 6/06


 7/06

طرحهمیارمعلمپایهیازدهم 
طرحشیوةادارةکشورپایهیازدهم 
دانشآموزان 
طرحهمیارمعلمکل 
دانشآموزان 
طرحشیوةادارةکشورکل 

 1/81
 5/00
 6/65
 1/51


 5/67


 7/65


 1/65


 0/11
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او ین ی اتة مط عه ،بک یت ا تفی وت بیین ع لکیرد
دااش آمو ا شرکت کننیده در دو طیرح یی ر معلیم و
شیوة ادارة کشور (در کالس درس) دارد .این ی اته که ب
استف ده ا آ میو  tمث سیبه شیده ،در جیدول  1ق بیل
رؤیت است .جدول  1اش مدد د ،مقدار معنی داری در
پ یه د م ا  ) p 0 / 01( 0/01ک تیر اسیت؛ بنی براین،
بین ع لکرد دااشآمو ا پ یه د یم در دو طیرح یی ر
معلم و شیوة ادارة کشور تفی وت معنی داری وجیود دارد.
عالوه بر این ،در پ یه ی د م وضت به ین منوال اسیت
یعند ،مقدار معن داری ا  ) p 0 / 01( 0/01ک تر اسیت و
دراتیره بین ع لکرد دااش آمیو ا پ ییه یی د م در دو
طرح ،تف وت معن داری وجود دارد .به طورکلد ،بی توجیه
به اطالع ت جدول  ،1مقدار معن داری کل پ ییه (د یم و
ی د م) برابر ب  0/00و ا  ) p 0 / 01( 0/01ک تر است
و این مطل اش مدد د تف وت معن داری و ق بل تأملد
بین ع لکرد دااشآمو ا در دو طرح ،وجود دارد.
دومین ی اتة مط عه ب اه ه به تف وت بین می اهین ی ی
ا ییرات دااییشآمییو ا در شییکل  3و جییدول  ،1ب صییل
مدشیود .ی طیور کیه در جیدول  1مشی ده میدشیود
می اهین ا رات داایشآمیو ا پ ییه د یم در طیرح یی ر
معلم  13و در طرح شیوة ادارة کشور  13است .این مطلی
اش مدد د بین میی اهین ا یرات داایشآمیو ا در پ ییه
د ییم  4ا ییره اخییتالف وجییود دارد و اییین یعنیید میی اهین
ا رات دااشآمو ا پ یه د یم در طیرح شییوة ادارة کشیور
خیلد بهتر ا طرح ی ر معلیم شیده اسیت ،شیکل  3یم
این اختالف معن دار را تأیید و به تصویر میدکشید .مطی ب
جییدول شیی ره  ،1در پ یییه ییی د م ،مییی اهین ا ییرات
دااشآمو ا  9و در طیرح شییوة ادارة کشیور برابیر بی 14
است .این مطل اش مدد د بین می اهین ا رات ب یم
اخییتالف وجییود دارد .در اه یییت ،آاچییه در مییورد کییل
دااشآمو ا پ ییه د یم و یی د م ا جیدول  1و شیکل 3
مدتوا ی ات ،این است بین می اهین ا رات داایشآمیو ا
در طرح شییوة ادارة کشیور ( )16و میی اهین ا یرات طیرح
ی ر معلم ( )11تف وت معن داری دارد.

ی اتة سو مط عه مربیوط درک معنی داری ع لکیرد
دااشآمو ا در طرح یی ر معلیم و شییوة ادارة کشیور
است که این ی اته را مدتوا ا جدول  2استنب ط ا ود.
طور در جدول ش ره  ،2دیده مدشود مقدار اادا ه
ایر پ یه د م ( )1/09مثبیت و بیشیتر ا مقیدار معنی دار
 0/33اسییت ،اییین مطلیی اشیی مییدد یید ع لکییرد
دااش آمو ا در طرح شیوة ادارة کشور اسبت بیه طیرح
ی ر معلم بهتر شده است .ا طرف دیهر مقیدار اایدا ه
ایر پ یه ی د م ( )1/92ایه اقی ا  0/33بیشیتر اسیت
بلکه اختالف آ ا  1وابد م بیشتر است .این اختالف
معن دار اش مدد د ،ع لکرد دااشآمو ا پ یه یی د م
در طرح شیوة ادارة کشور اسبت به طیرح یی ر معلیم
خیلد بهتر شده است .درمر و  ،ب اه ه به مقدار اایدا ه
ایر در کل پ یه ی ( )0/93کیه مثبیت و بیشیتر ا 0/33
است مدتوا ی ات ع لکرد کل داایشآمیو ا در طیرح
شیوة ادارة کشور اسبت به طرح ی ر معلم بهتیر شیده
است.
بحث و نتیجهگیري

به طورکلد ،این مط عه بیه مق یسیه دو شییوه یی دگیری
مش رکتد که یکد مثق س خته یعند طرح ادارة کشیور
و دیهری که طرح ی ر معلم بود ،پرداخت .ی اتیه ی ی
این مط عه اش داد شیوه ی دگیری مش رکتد بهصیورت
مدل ادارة کشور اسیبت بیه شییوه یی دگیری مشی رکتد
طرح ی ر معلم ،در پیشیرات تثصییلد داایشآمیو ا
تأییر بسزاید داشته اسیت .تفی وتد کیه ایین مط عیه بی
مط عییة مثققیی دیهییر دارد ،اییین اسییت مثققیی در
تثقیق ت گذشته به بررسید ییک ایو شییوه یی دگیری
مش ی رکتد بیی روش آمییو ش سیینتد (روش سییخنرااد)
پرداختهااد و اش دادهااد که شیوه ی دگیری مشی رکتد
اسبت به شیوه سیخنرااد ،تیأییر بیشیتری در پیشیرات
تثصیییلد دااییشآمییو ا دارد .ا ج لییه اییین تثقیق ی ت
مدتوا به میردریکواد و کی را ( Mire Darikvand,
 ،)et al, 2016استوار ( )Ostewar, 2010اش ره کرد؛ امی
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این مط عه ،اه اق شیوه ی دگیری مش رکتد را بی روش
آمو ش سنتد مق یسه ا دکند بلکه ،ب مق یسیه دو ایو
شیوه ی دگیری مش رکتد اش مدد د ،کدا او شییوه
ییی دگیری مشیی رکتد ،تییأییری معنیی دار در پیشییرات
تثصیلد دااش آمو ا دارد .ا طرف دیهیر ،مثققی در
تثقیق ت گذشته ا ا هیوی یی دگیری مشی رکتد کیه در
ادبی ت پژو شد مربوط به این بو ه وجود داشته اسیت،
استف ده کیرده ااید کیه بی ار نیگ کشیورم سینخیت
ک تری داراد ،برای مث ل ،بهراهد و آق ی ری ( Bahrangi
 )& Aghayari, 2005و عمی ید و کی را ( Azimi,
 )M, et al, 2016در تثقیی خیود ا ا هیوی غیربیومد
جیگس و در مق یسه ب ا هیوی سینتد تیدریس اسیتف ده
کرداد و بی داشتند ا هوی غیربومد جیگ س و یکید ا
مهمترین ا هوی ی دگیری مش رکتد است که مدتوااد در
ی دگیری ،مه رت ی ایردی و اجت ی عد داایشآمیو ا
تثول ایر د ا ید .ا بررسد این ا واه مط ع ت مدتوا
اتیره گرایت ا هیوی یی دگیری مشی رکتد کیه بیومد و
متن س ب ار نگ کشورم ب شد وجود ادارد ،امی ایین
مط عه ب ارائیه ییک ا هیوی بیومد اشی داد میدتیوا
ا هو ی ی دگیری مش رکتد بومد را طرح و اجرا کرد.
اتیرة مهم دیهر این مط عه این بیود ،ا هیوی بیومد
اسبت بیه ا هیوی غیربیومد تیأییر معنی دارتری داشیت.
اختالف  5ا رهای می اهین در طیرح شییوة ادارة کشیور
اسبت طرح ی ر معلم د یل مثک د بر این ادع است.
طرح ی ر معلم اسبت به طرح شیوة ادارة کشور بیرای
دااشآمو ا ا میأاوس و ا آشین اسیت .در طیرح یی ر
معلم دااش آمو ا آ ادی ع یل ک تیری داراید و ید در
طرح شیوة ادارة کشور دااشآمو ا آ ادااه در بث ی ی
کالسد شرکت و اظه رامر مدکرداد .در ادامه بث  ،بیه
عواملد که در مواقیت ا هیوی بیومد تأییرگیذار بوداید،
پرداخته مدشود.
میدتییوا یکیید ا ع مییل ی ی مواقیییت اییین شیییوه
ی دگیری مش رکتد را گفت ب الی کالس درس دااست
که سب شد دااشآمو ا در ا هیوی بیومد بتواانید بیه

خوبد مس ئل ایزیک را استدالل کنند ت بتوااند مواقیت
بیشتری را کس کنند .این اتیریه بی ی اتیه اب یدی و
ک را ( )Ahmedi, et, al, 2015مخوااد دارد .آ
در مط عه خیود اشی داداید آمو شید کیه مبتنید بیر
ب شد مدتوااد تواا ید استدالل داایش آمیو ا را
گفت
ب ال ببرد.
یکد ا عوامل دیهیری کیه در مواقییت ایین ا هیوی
بییومد تییأییر داشییت ،بیی ال بییرد مسییئو یتپییذیری و
مه رت ی اجت عد دااشآمو ا است .ایین اتیریه ،بی
ی اته مط عه شک ری ( )Shekary, 2012مخیوااد دارد.
او در مط عه خود اش داد ی دگیری مشی رکتد اسیبت
به ی دگیری سینتد سیب میدشیود مهی رت اجت ی عد
دااشآمو ا رشد ی بد.
یکد ا عوامل مواقیت این شیوه ی دگیری مشی رکتد
در پیشرات تثصیلد داایش آمیو ا کی ر در گیروه ی ی
کونک است .این ب ات یج صیفری و قهی ری ( & Safari
 )Ghahari, 2011مخوااد دارد ،آ در مط عه خیود
اش داداد ک ر در گروه ی کونک پیشرات تثصییلد
را به راه دارد.
رق بت بین گروه یکد ا ویژگید ی ی بی ر ا هیوی
بومد این مط عه بود ،در ک ر گرو د اگر رق بت در می
اب شد ا دتوا ااتم ر پیشیرات ننیدااد را ا گیروه ی
داشت .ا هوی بومد شیوة ادارة کشور در کالس درس ،ب
تقسیمبندی دااشآمو ا بیه دو گیروه مرلیس و دو یت
بین آ رق بت س د را برقرار مدکیرد تی بتواانید بیه
ا داف ی دگیری برسند ،به ین منمور رق بت گیروه ی
را مدتوا بهعنوا یکد ا ع میل ی ی مواقییت ا هیوی
بومد اسبت بیه ا هیوی غیربیومد (طیرح یی ر معلیم)
دااسییت .اییین اتیرییه ب ی اتیر یة مط عییه قن عییتپیشییه
( )Ghanat Pishe, 2006یمخیوااد دارد .او در مط عیه
خود اش داد رق بت گرو ید اسیبت رق بیت ایردی در
پیشرات تثصیلد دااشآمو ا تأییرگذارتر است.
یکد دیهر ا عواملد که سب شد ت دااشآمو ا در
ا هوی بومد ی دگیری مش رکتد پیشیرات ق بیل تیوجهد
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داشته ب شند ،س خت ر کیالس درس ،تشیوی  ،جری یه و
روش تییدریس مش ی رکتد بییود کییه سییب شیید ااهیییزه
دااش آمو ا برای پیشرات ب ال رود .این ب ی اته بهرامید
و رضوا ( )Bahrami & Rezvan, 2007مخوااد دارد.
آ در مط عه خود اش داداد بین متغیر ی س خت ر
کالس درس ،تشیوی و تنبییه ،روش تیدریس و ااهییزه
پیشرات رابطة معن داری وجود دارد.
به امر ک رشن س تعلیم و تربییت مثیی یی دگیری
در ی ی دگیری تییأییر دارد .در ا هییوی بییومد ادارة کشییور
مثییی ییی دگیری ا ا یییت ییی دی برخییوردار بییود
بهطوریکه در این طرح به اثوة نییدم صیند د ی ی
کالس ،اص رو ا مه دیواری توجه شده بیود .توجیه بیه
مثی ی دگیری در این طرح سیب شید داایشآمیو ا
بتوااند ب یکدیهر بث و گفتوگو کنند ت بیه پیشیرات
مطلوب دست ی بند .این موضو ب گفته نیری ()2001
مبند بر اینکه طرابد کالس درس به خصوص نیدم
صند د ی در پیشیرات تثصییلد داایش آمیو ا تیأییر
بسییی ری دارد ()Zamani & Nasr esfahani, 2007
مخوااد دارد.
در ا هوی ی دگیری مش رکتد بیه شییوة ادارة کشیور،
موضو اقش معلم بهعنیوا را ن ی  ،ا ا ییت خ صید
برخوردار بود .بهطوریکه در بعضد ا موضوع ت درسید،
دااشآمو ا قی در بوداید آ موضیو را قبیل ا کیالس
بخوااند و در کالس درس آ را ارائه د ند .به طیورکلد،
این مط عه اقشه راه را بیرای رسیید بیه ا یداف سیند
برا مه درسد در مورد اقش معلم بهعنوا را ن  ،ترسیم
مدکند؛ بن براین ب ا هیوی بیومد شییوة ادارة کشیور در
کالس درس مدتوا به ت ا داف سند برا میة درسید
که در یر تشریح شدهااد ،رسید:
 معلم اقش را ن و را بری یی دگیری را بیر عهیدهدارد و متربی را ب من بت ی دگیری آشن مدکند؛
 معلم ارصت ی من س ی دگیری را برای متربییارا م مدکند؛
 -معلم به اجرای اع یت ی ی دگیری س م و جهت مدد د؛

 معلییم بییه س ی م د ید اع ی یت ی ی گرو یید ومش رکتد متربی ا ییت میدد ید ( National
.)Curriculum document, 2009,
درمر و مب بثد کیه بیی شید ،میدتیوا اتیریه
گرات اگر برای ی دگیری مش رکتد دااشآمیو ا ا ییک
ا هوی بومد استف ده کرد مدتوا پیشیرات نشی هیری
را در ع لکییرد تثصیییلد دااییشآمییو ا دییید .در پ یی ،
پییژو ش ب ضییر بییه برا مییهریییزا درسیید ،معل یی ،
آمو شهرا و مثقق توصیه مدکند ا طرح ی بیومد
متن س ب موقعیت دااش آمو ا استف ده کنند ت بتوااند
به ات یج مورد ااتم ر خود برسند.
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