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چکیده
هدف از این پژوهش مطالعه اثر بخشي آميوزش بيه شيیوه یيادگیری مشيارنق و فهشيه مرهيوم فيردی بير
افگیزش و پیشيرفت تصييی

دافيشآميوزا بيودر روش پيژوهش شيهه آزمایشي بيا حيري پيیش آزميو –

پسآزمو با گروه ننقرل بودر جامعه آماری این پژوهش شامل ن یه دافش آموزا دخقر پایه اول دبیرسيقا
در مدارس شهرسقا همدا بودر فموفه آماری شامل  01فرر بود نه با روش فموفه گیری خوشه ای تييادف
افقخاب شدفد ،در این پژوهش  71فرر آموزش به شیوه یادگیری مشارنق  71 ،فرر آميوزش بيه شيیوه فهشيه
مرهوم فردی دریافت نردفيد 71 ،فرير در گيروه ننقيرل بودفيدر دادههيا بيا اسيقراده از پرسشينامه افگیيزش
تصيی

و آزمو پیشرفت تصيی

بدست آمدر جهت تص یل دادهها از آزمو تص یيل نواریيافس اسيقراده

شدر یافقهها فشا داد آموزش به شیوه یادگیری مشارنق و فهشه مرهوم فردی بر بههود افگیزش تصيی
پیشرفت تصيی

و

دافش آموزا مؤثراست ()p<1/113ر ناربرد فقایج پژوهشها برای مع ما این اسيت نيه

به منظور افزایش افگیزش و پیشرفت تصيی

دافش آموزا  ،باید به فهش عوامل افگیزش آموزش بيه شيیوه

یادگیری مشارنق و آموزش به روش فهشه مرهوم فردی توجه فمایندر

واژگان کلیدی :آموزش ،يادگيري مشاركتي ،نقشه مفهومي فردي ،انگيزش تحصيلي،
پيشرفت تحصيلي
3ر نارشناس ارشد گروه روافشناس تربیق دافشگاه بوع سینا
7ر دافشیار گروه روافشناس تربیق دافشگاه بوع سینا (فویسنده مسئول )yarmohamadivasel@yahoo.com
1ر دافشیار گروه روافشناس تربیق دافشگاه بوع سینا
4ر نارشناس ارشد گروه تکنولوژی آموزش دافشگاه آزاد اسالم واحد تهرا جنوب
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مقدمه
در حول تاریخ مقناسب با شرایط حانم بر فظيا هيای آموزشي  ،رویکردهيا و دیيدگاههيای
مقراوت در فرایند تدریس و یادگیری وجود داشقه است (مييرآبادی)3131 ،ر پیچیيدگ و
مشکالت مربوط به یادگیری و رفقارهای دافش آموزا فیز از سيوی دیگير مع ميا را وادار
م نند تا سهك رفقاری و شیوه تدریسشا را تغییر دهند و بيه دفهيال نیري سيازی تيدریس
باشندر برای این نیر سازی آ ها از یافقههای ع و مخق ف افساف بهره م برفد و با وسعت
فظر بیشقری به تدریس و فهش خود م فگرفد نه این خود باعث شکل گیيری رویکردهيای
جدید تدریس شده استر
پیشرفت هرجامعه در گرو توا آموزش آ جامعه است و نارای هر فظا آموزشي را
با سنجش میزا دسقیاب دافشآموخقگا آ فظا به هدفهای آموزش مي تيوا بيرآورد
فمودر هدفهای آموزش  ،همچنین تعیيین نننيده روشهيا و برفاميههيای آموزشي هسيقندر
موفهیت و پیشرفت تصيی

در هر جامعه هدفیاب و رفي فیازهيای فيردی اسيتر بنيابراین

فظا آموزش را زماف م توا نارآمد و موفق دافست نه پیشرفت تصيی

دافشآميوزا

آ در دوره های مخق يف دارای بیشيقرین و بيايترین ربيم باشيدر بنيابراین تيالش در جهيت
دخالت داد هرچه بیشقر فراگیرا در فرایند تيدریس -یيادگیری از حریيق روش یيادگیری
مشارنق م توافد در پیشرفت تصيی

مؤثر باشد (تمنای فر ،گندم )3191 ،ر

یادگیری مشارنق هم پشقوافه مصکيم فظيری دارد ،هيم از حمایيتهيای دبیيق تجربي
برخوردار است ،این روش مورد حمایت رفقارگرایا و صاحب فظيرا یيادگیری اسيت ،از
دیدگاه رفقارگرایا تالش برای بههود عم کرد گروه از موارد مثهت این روش م باشيد و از
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دیدگاه فظریه شناخق  -اجقماع بندورا وبق نه نودنا ناری را نه دوسقا خود افجا
م دهند مشاهده م ننند بهقر یاد م گیرفد ،وبق در گروه در ننار هم موفهیت را مشياهده
م ننند عالبه آفا به یادگیری بیشقر م گردد ،همچنین از دیدگاه ویگوتسک فیز م تيوا
اسقديل نرد ،وبق نه نودن از افجا تک یف باز م مافيد بيا راهنميای دوسيقا و مع يم
خود مط ب را بهقر یاد م گیيرد و یيادگیری او بيه حيور ناميل صيورت مي گیيرد (سيیف،
)3133ر

اثر بخشی آموزش به شيوه يادگيری مشارکتی و نقشه...

روش یادگیری مشارنق روش است نه در آ دافشآموزا بيه گيروههيای نوچيك
تهسیم م شوفد و در درو هر گروه مط ه مورد بصث و تهادل فظير بيرار مي گیيرد سيسس
گروههای نوچك جم بندی خود را از مهاحث تهادل فظرشده به نالس ارائه مي دهنيد در
پایا درس مع م با حري سؤايت غن سازی و ترغیب دافش آموزا به ترکر و پاسخ گوی
تالش م نند تا یادگیری آفا را عمیق تر سازفد (نیامنش)3131 ،ر
چاپمن 3وناپ )7114( 7در پژوهش به مطالعيه تيیثیر یيادگیری مشيارنق بير پیشيرفت
خوافد و اعقماد به فرس  31دافش آموز تصت سه شرایط( ،پاداش گروه  ،پياداش فيردی،
بدو هیچ پاداش) پرداخقند ،فقایج فشا داد نه در پاداش گروه دافش آموزا در فميرات
سرعت و دبت در خوافد  11درصد بايتر از گروه بيدو پياداش و پياداش فيردی بودفيد،
همچنین پاداش گروه بر اعقماد به فرس دافش آموزا اثر بابيل تيوجه داشيتر همچنيین
نامرو تر  )7119( 1فشا داد نه یيادگیری مشيارنق اثير بیشيقری بير پیشيرفت تصييی
ریاضیات فسهت به روش سينق داردر هارتياپ4معقهيد اسيت دافيش آميوزاف نيه بيه آ هيا
مسئولیق درگروه یادگیری مشارنق واگذار م شود و به سایر همکالس هيای خيود درس
م دهند ،مطاله م آموزفد نه افگیزش آ ها با موضيو درسي و عم کيرد تصييی شيا
بههود م یابد ،عالوه بر این افگیزش تصيی

و عزت فرسشا بهقر م شود (حاله )3134 ،ر

میگل پوهل )3999( 1فشا داد دافش آموزاف نه تمرینهيای خيود را مشيارنق افجيا
م دهند در امقصافات به حور مقوسيط فميرات بيايتری مي گیرفيد و اگير آ هيا در معير
تجربیات مخق ف در نالس بيرار گیرفيد یيادگیری بيرای آ هيا خوشيایند اسيتر همچنيین
تصهیهات آفویوبازی  )7117( 0حان اسيت دافيش آميوزاف نيه در گيروههيای یيادگیری
تصيی

و احساس مسولیت بیشقری دارفدر در پژوهش فیشر )7114( 2بر افيزایش پیشيرفت
1. Chapman
2. Cop
3. Tarm
4. Hartap
5. Magelc.
6. Onwuebazie
7. Fishar
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تصيی

دافش آموزا دارای پیشيرفت تصييی

پيایین و مقوسيط در یيادگیری مشيارنق

دست یافتر گی یس ) 7114( 3در تصهیهي بيا عنيوا اثيرات یيادگیری مشيارنق بير دافيش
آموزا سو دبیرسقا به صورت گروههای نوچك افجا دادر فقایج پژوهش فشيا داد نيه
دافش آموزاف نه در گروههای ساخقار یافقه بودفد بیشقر تمایيل بيه نيار گروهي در زمینيه
وظایف تعیین شده داشقند و درك بهقر و بوی تری از افجا مسئولیتهيای اجقمياع بيرای
یکدیگر داشقندر
رابرت )7114( 7فیز در پژوهش به بررس تیثیر یادگیری مشارنق بير عم کيرد آزميو
پیشرفت تصيی

افجا دادفيد ،فقيایج فشيا داد بيهحيور ن ي افيدازه اثير  47درصيد بيرای

یادگیری مشارنق در مهابل یادگیری فردی به دست آمد و دافش آموزاف نه فميره پيایین
در پيیش آزمييو بيه دسييت آورده بودفيد بههييودی در حيول یييادگیری مشيارنق بييه دسييت
آوردفدر
راهنمای مع م در گروههای مشارنق فهش عمده ای دارد به ویژه راهنمای هيای مع يم
برای دافش آموزاف نه موفهیت تصيی

پایین دارفد فوق العاده سودمند اسيتر یيادگیری

مشارنق به صورت نه با راهنمای ميؤثر مع يم تيوم باشيد مي توافيد افگیيزش و احسياس
مسئولیت شاگردا را تهویت فموده و در آ ها فگرشي مثهيت فسيهت بيه مدرسيه بيه وجيود
آوردر ارلیج فیز معقهد است نه در فرایند یادگیری مشارنق فهش مع م راهنمای گروهها و
داد سرفخ به آ ها اسيت بيه اعقهياد او مع يم بایيد مسيئولیت اساسي یيادگیری را بيه خيود
شياگردا واگييذار ننيد تييا هریييك از اعايا در برابيير یکييدیگر و یيادگیری خييود احسيياس
مسئولیت فمایند (نرامق )3191،ر
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فقایج چندین پژوهش درنشور ما فشا از اثيرات مثهيت روش مشيارنق بير بيازدههيای
شناخق –عاحر تصيی

دارفد برای مثال پانیزه ( ،)3120یزدیيا پيور ،یوسير و حهياف

( )3133و مصمييودی ،فقصي آ ر و اسييرندیاری ( )3133فشييا دادفييد نييه گييروه یييادگیری

1. Gillies
2. Robert

اثر بخشی آموزش به شيوه يادگيری مشارکتی و نقشه...

مشارنق در مهایسه با گيروه سينق در آزميو پیشيرفت تصييی

فميرات بيايتری نسيب

نردفدر
عالوه بر این روش تدریس آموزش مهقن بر سازفده گرای روش دافيش آميوز مصيور
است در آ بر شرنت فعال یادگیرفده در نسب دافش تینید م شودر در آموزش مهقن بير
ساخقن گرای نه یك آموزش فرایند مصور است بیشقر فرایندهای یادگیری و ترکير ميورد
توجه است تا فرآوردههای آ ر درساخقن گرای بر اهمیت ساخقن دافش از راه ارتهاط داد
پیش آموخقهها با آموخقههای جدید تینید م شود در این دیيدگاه ارتهياح بيین یيادگیری
به

و جدید جسقجو م شودر پيس افيراد خيود حرحيوارههيا یيا فهشيههيای هني خيود را

مي سييازفد در یيادگیریهيای جدیييد ایيين فهشيههييای هني بيازفگری گسييقرده و بازسييازی
م شوفدر یک از رویکردهيای آموزشي فيوین نيه ریشيه در ف سيره سيازفده گرایي دارد،
آموزش به شیوه فهشه مرهوم استر فهشه مرهوم در سال  3927درجریا برفاميه پژوهشي
فواك در دافشگاه نرفل خ ق شد ،این ایده براساس روافشناس دیوید آزوبل حراحي شيده
استر ایده اص

در روافشناس دیوید آزوبل این است نه یادگیری با بربراری ارتهياط بيین

مريياهیم و موضييوعات جدیييد و مريياهیم موجييود فگهييداری شييده در سيياخقار مرهييوم بييا
یادگیرفده اتراق م افقدر از این رو ضرورت یافقن یيك راه بهقير جهيت ارائيه درك هني
بچهها ایده ارائه دافش فراگیری به شکل فهشه مرهوم را پدیدار نيرد بيه حيوری نيه یيك
ابزار جدید فه تنها برای اسقراده در تصهیهات ب کيه بيرای بسيیاری از اسيقرادههيای دیگير در
آینده مقولد شد (فقص آ ر)3137 ،ر
فهشه مرهوم یك تييویر فهشيه مافنيد اسيت نيه روابيط معنيادار بيین مرياهیم را فشيا
فمودار از جعهههای نه با خطوط برچسب دار به هيم مقييل شيدهافيد تشيکیل شيده اسيتر
ن مات و اصطالحات نه مراهیم را مشخص م ننند درو جعهههای برار داده مي شيوفد،
ارتهاط بین مراهیم مقراوت توسط خطوط مشخص مي شيوفدر (رامیيرز 3و همکيارا )7110،
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خاص است نيه بيه صيورت یيك

فهشه مرهوم هم به صورت گروه ساخقه م شود هم به صورت افريرادی ،فهشيه مرهيوم
1. Ramirs, et al
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یک از راههردهای آموزش است نه با ف سره سياخقن گرایي ارتهياط بسيیار فزدیکي دارد
همچنین م توافد یادگیری معنادار را تسهیل نند (مير آبادی)3133 ،ر
آموزش بيه روش دافيشآميوز مصيور مي توافيد منجير بيه افيزایش میيزا رضيایقمندی
دافشآموزا  ،افزایش افگیزه آفا به یادگیری ،تسری در امر یادگیری ،ایجياد مهيارتهيای
حل مساله ،پیشرفت در یادگیری و تداو یادگیری ،ترکرافقهادی گردد (جيور واسيقیس،3
)7111ر یک از راههای بسیار موفهیت آمیز دافش آموز مصوراسقراده از فهشه مرهوم استر
فهشه مرهوم ارائه مينظم ن ميات ن یيدی اسيت ،بيه حيوری نيه فراگیير موضيوعات و
مراهیم مهم یك مقن را تشخیص م دهيد سيسس ایين موضيوعات را در الگيوی معنيادار و
دارای س س ه مراتب سازما م دهيدر و از آ بيا موفهیيت اسيقراده مي ننيدر نياربرد فهشيه
مرهوم به فراگیر احمینا خاحری از مصقيوا مي دهيد بيه حيوری نيه احسياس مي ننيد بيه
احالعات تسي ط نياف پیيدا نيرده اسيتر بيرای فموفيه بيا ارتهياط داد احالعيات فهشيه بيه
آموخقههای به ي  ،احالعيات جدیيد بيه سيهولت بيا چيارچوب دافشي فراگیيرا یکسارچيه
م شود (ميرآبادی)3131 ،ر
نول )7112( 7در پژوهش بيا موضيو مداخ يه افيزایش درك دافيش آميوزا از درس
اسید و باز در درس شیم  ،هيدف افيزایش فگيرش فسيهت بيه درس شيیم بيود نيه گيروه
آزمييایش بييا اسييقراده از فهشييه مرهييوم و گييروه گييواه بييا اسييقراده از روش سيينق آمييوزش
م دیدفدر تجزیه و تص یيل یافقيههيا فشيا داد بيین گيروه آزميایش و گيروه گيواه از درك
مرهوم درس اسید و باز تراوت آمياری معني داری بوجيود آميد و همچنيین بيرای گيروه
آزمایش نار آزمایشگاه لذت بخشتر بودر ب داب )7131( 1فشا داد فهشيه مرهيوم هيم
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برای آموزش مع ما و هيم بههيود و پیشيرفت دافيش آميوزا در یيادگیری آموزفيده بيود،
همچنین نمك به آگاه دافش آموزا از فرایندهای یادگیری خيود نميك مي ننيدر در
پژوهش فسهیتجو ،سندمن )7131( 4فشا داد فهشه مرهوم تنها برای نساف مرید بود نيه
1. Jorj&steis
2. Coll
3. Baldab
4. Snadman

اثر بخشی آموزش به شيوه يادگيری مشارکتی و نقشه...

توافای شناخق پایین تری فسهت به دیگرا داشقندر فقایج پيژوهش فیيوم  )7117( 3حيان
است نه روش فهشه مرهوم در مهایسه با روش سخنراف بر پیشرفت تصيی

تیثیر بیشقری

دارد و اینکه اثربخش این روش بير یيادگیری دافيش آميوزا دخقير و پسير یکسيا اسيتر
همچنین هارتو گالو و ودز )7113( 7در فراتص ی

پس از بررس  39مطالعه نیر  ،به ایين

فقیجه رسیدفد نه در نل فهشه مرهوم هم بر پیشرفت تصيی

به افدازه  40درصد و هم بير

فگرش افراد اثرات مثهق داردر
اورارا 1و همکارا ( )7112فشا دادفد گروه آزمایش نه تصت آموزش به وسيی ه فهشيه
مرهوم برار گرفقه بودفد به حور بابيل تيوجه افگیيزه بیشيقری بيه یيادگیری درس زیسيت
شناس داشقند و مصهها فقیجه گیری نردفيد نيه اسيقراده از فهشيه مرهيوم روش تيدریس
مؤثری است نه مع ما فیاز به ترنیب این روش با روشهای تدریس خود دارفدر همچنيین
ميرآبادی ،فقص آ ر و اسقوار ( )3134در پژوهش به اثربخشي ارائيه و سياخت فيردی و
ساخت گروه فهشههای مرهوم به عنوا یك راههرد آموزشي پرداخقنيد ،یافقيههيا فشيا
داد نه میافگین فمرات پس آزمو فسهت به پیش آزمو ها افزایش یافقيه اميا بیشيقرین تيیثیر
فهشه مرهوم در شیوه ساخت افررادی فهشه مرهوم و نمقرین تیثیر در ارائه فهشيه مرهيوم
در شیوه ساخت گروه مشاهده شدر
در فهایت باید گرت چو پژوهش تیثیر آموزش بيه شيیوه یيادگیری مشيارنق و فهشيه
مرهوم فردی بر افگیزش و پیشرفت تصيی

دافيش آميوزا را ميورد مهایسيه بيرار فيداده

است ،بنابراین این پژوهش در پ آ است به این سؤال پاسخ دهد نه آیا آموزش بيه شيیوه
یادگیری مشارنق و فهشه مرهوم فردی بر افگیيزش و پیشيرفت تصييی

دافيش آميوزا
سال اول ،شماره دو ،بهار 44

تیثیر دارد یا خیر؟

1. Niomy
2. Vavdaz
3. Orora, et al
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روش
در این پژوهش از حري شهه آزمایش با حري پیشآزمو – پيسآزميو بياگروه ننقيرل بيا
افقخاب تيادف اسقراده شد ،این پژوهش دارای دوگيروه آزميایش گيروه آميوزش فهشيه
مرهوم فردی گروه آموزش یادگیری مشارنق  ،و یك گروه ننقيرل بيودر جامعيه آمياری
شامل ن یه دافشآموزا دخقرپایه اول دبیرسقا فاحیيه دو شهرسيقا هميدا در سيال 3197
بودر در این تصهیق جهت افقخياب فموفيه از روش فموفيه گیيری خوشيه ای چنيد مرح يه ای
اسقراده شدر به این صورت نه ابقدا از بین فواح دوگافه آموزش و پرورش شهر همدا بيه
صورت تيادف یک از فواح افقخاب شد ،سسس از بین ميدارس دبیرسيقا دولقي روزافيه
موجود در این فاحیه دو آموزشگاه به صورت تيادف افقخاب شدر بعد از بین دافشآميوزا
پایه اول دبیرسقا این دو آموزشگاه به صورت تيادف سه نالس بيهعنيوا فموفيه افقخياب
شد ،در فهایت ایين سيه نيالس بطيور تييادف در گيروههيای آزميایش ( 71فرير درگيروه
یادگیری مشارنق  71،فرردر گروه آميوزش بيه شيیوه فهشيه مرهيوم فيردی) و  71فرير در
گروه ننقرل برار گرفقندر گروه اول تصت آموزش با روش یادگیری مشارنق وگيروه دو
تصت آموزش به شیوه فهشه مرهوم وگروه ننقرل بيا روش سينق معميول تصيت آميوزش
برار گرفقندر
ابزار پژوهش :دادهها با اسقراده از پرسشنامه افگیزش تصيی
تصيی

مك اینرف و آزمو پیشيرفت

بدست آمدر

الف -پرسشنامه افگیزش تصيی  :منظور افدازه گیری مقغیرهای افگیزش تصييی
تصهیق ،فر نوتاه از پرسشنامه افگیزش مدرسه3در فظر گرفقه شيدر فير اصي
سال اول ،شماره دو ،بهار 44
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در ایين
پرسشينامه

شامل  311سؤال است نه توسط مك اینرفي و سيینکالیر ( )3997روی یيك فموفيه 7317
فرری از دافش آموزا دخقر و پسر (به تعداد تهریهاً یکسا ) در اسقرالیا بررسي شيده اسيتر
پرسشنامه مذنور برای افدازه گیری دو بعد از ابعاد سه گافيه ميدل مياهر یعني «مشيوقهيای
شخي » و «احساس از خود» حري شده استر سؤايت نه توسط ماهر بيرای افيدازه گیيری
خود مداری و پاداشهای خارج حري شده بود شامل ربابت جوی  ،بدرت ح ه  ،شيهرت
)1. Inventory of school motivation(ISM

اثر بخشی آموزش به شيوه يادگيری مشارکتی و نقشه...

ح ه و پاداشهای مادی یك عامل ن

را تشکیل م دافد نه افگیزش بیروف فامیيده شيدر

تک یف مداری شامل گرایش به پیشرفت و گرایش به نار و تک یف فیز یك عاميل ن ي را
تشکیل م دادفد نه افگیزش دروف فامیده شدر ثهات یافقيههيا در گيروههيای مخق يف بویياً
تییید نننده پایای پرسشينامه افگیيزش مدرسيه و اعقهيار سيازه آ بيودر پایيای مهیياسهيای
مخق ف پرسشنامه افگیزش مدرسه فیز از حریق مصاسهه آلرای نروفهاخ بدسيت آميده اسيتر
حهق گزارش مك اینرف و سینکالیر ( )3997ضریب آلرا برای مهیاسهای مخق يف عمومياً
بايی  1/21بدست آمدر در این تصهیق از فر نوتاه پرسشنامه افگیزش مدرسه ميك اینرفي
و سینکالیر نيه توسيط بصرافي ( ) 3127در شيیراز سياخقه شيده ،اسيقراده شيده اسيتر ایين
پرسشنامه دارای  49عهارت است نه بر اساس مهیاس لیکرت تنظیم شيده اسيت و  33عاميل
افگیزش تصيی

(هدفمداری ،ماده ربابت جوی  ،گرایش به نار و تک یيف ،گيرایش بيه

پیشرفت ،وابسقگ اجقماع  ،همیاری اجقماع  ،شهرت ح هي  ،پياداشهيای ميادی ،بيدرت
ح ه  ،عزت فرس و اتکا به فرس) را م سنجدر پایای پرسشنامه توسط بصراف از حریيق بياز
آزمای و مصاسهه آلرای نروفهاخ افدازه گیيری شيده اسيتر در روش بياز آزميای ضيریب
پایای نل آزمو  1/91بودر ضرایب پایای مهیاسهای  33گافه فیيز فسيهقاً بياي و دامنيه ایين
ضرایب از ( 1/21مربوط به مهیاس گرایش پیشرفت) تيا ( 1/91مربيوط بيه مهیياس افگیيزش
بیروف ) مقغیر بودر میافه ضرایب فیز معادل  1/22بدست آمدر همچنین ثهات دروف پرسشنامه
مورد اسقراده برای نل پرسشنامه معادل  1/22بدست آمدر مهیاس افگیزش تصيی

در ایين

تصهیق از حریق آلرای نروفهاخ مصاسهه شد ،ضریب پایای نل آزمو  %34دست آمدر
ب -پرسشنامه پیشرفت تصيی  :یك پرسشنامه مصهق ساخقه نه روای مصقيوای آ را بير
روش دو فیمه نرد اسقراده شد و پایيای ایين آزميو  1/27بدسيت آميد ،در ایين تصهیيق
عالوه بر مصاسهه آلرای نروفهاخ ،از روش تنيیف سيؤايت زو و فيرد فیيز بيرای بررسي
پایای پرسشنامه هيا اسيقراده شيد نيه بير اسياس آ ضيریب همهسيقگ پرسشينامه پیشيرفت
تصيی

سال اول ،شماره دو ،بهار 44

اساس ترسیم جدول مشخيات به دستآمدر همچنین بيه منظيور مصاسيهه پایيای آزميو از

 1/00بدست آمد نه فشا دهنده همهسقگ بيايی بيین دو فیميه و پایيای آزميو

استر در این پژوهش به منظور آزمو فرضيیههيای پيژوهش از آزميو تص یيل نواریيافس
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یك مقغیره اسقراده شدر این روش آماری بوسی ه فير افيزار آميار  SPSS19تص یيل شيد تيا
فقایج صصت و دبت بیشقری داشقه باشدر

یافتهها
بهل از افجا تص یل نواریافس یك مقغیره مرروضههای آ مورد بررس برار گرفت ،بيرای
این منظور ابقدا از فر

همگن واریافسها اسقراده شد ،برای بررس ایين فير

دادههيا بيا

آزميو ليو تص یيل شيدفد ،تص یيل دادههيا بييا اسيقراده از تسيت ليو بيرای تعیيین همگني
واریافسها تراوت معن داری فشا فداد ،چو سطح معن داری مهدار  Fبايتر از  1/11بيود
()P>1/11ر بنابراین فير

همگني واریيافسهيا پذیرفقيه مي شيودر سيسس فير

شیبهای رگرسیو افجا شد ،این فر

همگني

به معني یکسيا بيود رابطيه همهسيقگ فميرات

پیشآزمو و پسآزمو افگیزش و پیشرفت تصيی

در دو گروه ننقرل و آزمایش اسيتر

به این معن نه تراوت معن داری در رابطه آ ها در دو گروه یاد شده وجود فداشيقه باشيدر
برای این منظور از تص یل واریافس یکطرفه برای بررس فر

همگن شیبهای رگرسيیو

اسقراده شيد ،نيه سيطح معني داری مهيدار  Fبدسيت آميده بيايتر از  1/11اسيتر بنيابراین
شیبهای رگرسیو پیشآزمو و پسآزمو فميرات افگیيزش و پیشيرفت تصييی
گروه آزمایش و ننقرل تراوت معن داری فداشت و فير

در دو

همگني شيیبهيای رگرسيیو

تییید م شدر
جدول  .1نتايج نمرات پيشآزمون و پسآزمون پيشرفت تحصيلي
آزمو گروهها

سال اول ،شماره دو ،بهار 44

آموزش به شیوه فهشه مرهوم
فردی
آموزش به شیوه یادگیری
مشارنق
ننقرل

پیشآزمو
فراواف

پسآزمو

میافگین

افصراف معیار

71

2

3/70

71

71

0/31

3/11

71

31/21

71

0/31

3/19

71

2/71

یافقهها فشا م دهدنيه فميرات پیشيرفت تصييی
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فراواف

میافگین

افصراف معیار

33/91

7/73
7/12
3/74

در پيیشآزميو سيه گيروه ترياوت

چنداف با هم فدارفدر میافگین این فمرات در گروه آموزش به شیوه فهشيه مرهيوم فيردی 2

اثر بخشی آموزش به شيوه يادگيری مشارکتی و نقشه...

درگروه آموزش به شیوه یادگیری مشارنق  0/31ودر گروه ننقرل  0/31بودر اميا میيافگین
فمرات پیشرفت تصيی

در پسآزمو دوگروه بيا هيم ترياوت دارفيد ،بيدین صيورت نيه

میافگین فمرات در گروه آموزش به شیوه فهشه مرهوم فردی  33/91ودرگروه آميوزش بيه
شیوه یادگیری مشارنق  ،31/21و گروه ننقرل  2/71است (جدول )3ر
جدول  .2نتايج نمرات پيشآزمون و پسآزمون انگيزش تحصيلي
پیشآزمو

آزمو گروهها

پسآزمو

فراواف

میافگین

افصراف معیار

آموزش به شیوه فهشه
مرهوم فردی

71

317/31

37/10

71

آموزش به شیوه یادگیری
مشارنق

71

317/11

9/11

71

300/21

ننقرل

71

313/11

34/11

71

311/41

یافقهها فشا م دهدنيه فميرات افگیيزش تصييی

فراواف

میافگین

افصراف معیار

311/71

37/31
37/99
30/12

در پيیشآزميو سيه گيروه ترياوت

چنداف با هم فدارفدر میافگین این فمرات در گروه آموزش بيه شيیوه فهشيه مرهيوم فيردی
 ،317/31در گروه آموزش به شیوه یادگیری مشارنق  ،317/11در گيروه ننقيرل 313/11
استر اما میافگین فمرات افگیزش تصيی

در پيسآزميو دوگيروه بيا هيم ترياوت دارفيد،

بدین صورت نه میافگین فمرات در گروه آموزش به شیوه فهشيه مرهيوم فيردی ،311/71
گروه آموزش به شیوه یادگیری مشارنق  300/21و در گروه ننقرل  311/41استر به حور
ن

م توا گرت در گروه یادگیری مشارنق میزا افزایش میافگین فمرات پيس آزميو

افگیزش تصيی

فسهت به پیشآزمو  34/4فمره بوده است (جدول )7ر
سال اول ،شماره دو ،بهار 44
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جدول  .3نتايج تحليل كواريانس تأثير آموزش به شيوه يادگيري مشاركتي و نقشه مفهومي فردي بر
افزايش پيشرفت تحصيلي
میافگین تعدیل
شده

افصراف معیار

مهدار F

ننقرل

2/70

1/43

درجه آزادی

آموزش به شیوه یادگیری
مشارنق

34/10

1/47

03/23

21
و1

سطح
معن داری

آموزش به شیوه فهشه مرهوم
فردی

33/31

1/43
1/113

مجذور اتا

گروهها

1/21

تص یل دادهها با توجه به میافگین تعيدیل شيده (میيافگین نيه در آ اثير مقغیير تييادف
نمک حذف م شود) فشا داده م شود نه گروه آموزش بيه شيیوه یيادگیری مشيارنق
بايترین میافگین فمرات پیشرفت تصييی

و گيروه ننقيرل پيایینتيرین میيافگین فميرات را

دارفدر میافگین این فمرات در گروه آموزش به شیوه یيادگیری مشيارنق  ،34/10در گيروه
آموزش به شیوه فهشه مرهوم فردی  33/31و در گروه ننقرل  2/70مي باشيدر بيا توجيه بيه
فقایج تص یل دادهها ،مهدار  Fبدست آمده  03/23اسيت و سيطح معني داری ایين مهيدار بيا
درجه آزادی  1و  21نمقير از  1/11مي باشيد ( 21( =03/23 ، p=1/113و )F (1ر بنيابراین
تراوت میافگین فمرات پیشرفت تصيی

بین گروهها معن دار استر با توجه بيه مجيذور اتيا

میزا تیثیر تراوت آموزشهای فوق بر پیشيرفت تصييی
(جدول )1ر
سال اول ،شماره دو ،بهار 44
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دافيشآميوزا  21درصيد اسيت

اثر بخشی آموزش به شيوه يادگيری مشارکتی و نقشه...

جدول  .4نتايج تحليل كواريانس تأثير آموزش به شيوه يادگيري مشاركتي و نقشه مفهومي فردي بر
افزايش انگيزش تحصيلي
میافگین تعدیل
شده

افصراف معیار

همچنین تص یل دادههای افگیزش تصييی
افگیزش تصيی

مهدار F

ننقرل

311/12

7/10

درجه آزادی

آموزش به شیوه یادگیری
مشارنق

300/19

7/10

3/47

 21و 1

سطح
معن داری

آموزش به شیوه فهشه مرهوم
فردی

317/70

7/10
1/113

مجذور اتا

گروهها

1/71

حيان اسيت نيه بيايترین میيافگین فميرات

مربوط به گروه آميوزش بيه شيیوه یيادگیری مشيارنق اسيت و میيافگین

فمرات گروه ننقرل در افگیزش تصييی

پيایینتيرین فميره اسيت ،در ضيمن میيافگین ایين

فمرات در گروه آموزش به شیوه فهشه مرهوم فردی  317/70ودر گروه آموزش بيه شيیوه
یادگیری مشارنق  34/10و در گروه ننقرل  2/70م باشدر بنابراین با توجه به فقایج تص یيل
نواریافس ،مهدار  Fبدست آمده  3/47است و سطح معن داری این مهدار بيا درجيه آزادی
 1و  21نمقر از  1/11م باشيد ( 21( =3/47 ، p=1/113و )F (1ر بنيابراین ترياوت میيافگین
فمرات افگیزش تصيی

بین گروهها معن دار است و بيا توجيه بيه مجيذور اتيا میيزا تيیثیر

تراوت آموزشهای فوق بر افگیزش تصيی

دافشآموزا  71درصد است (جدول )4ر

بحث
فقایج این پژوهش فشا داد نه آموزش به شیوه یيادگیری مشيارنق بير افگیيزش تصييی
گیس ( )7111فشا م دهد نه روش تدریس مناسب و اسقراده از روشهای فعال آميوزش
باعث پیشرفت تصيی

م شوفدر بنابراین توجه بیشقر به فصوه تدریس به یادگیرفدگاف نيه

افگیزش و عم کرد پایین دارفد ضروری استر
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شارا  ) 3991(3بخش از دلیل افيزایش یيادگیری مهقني بير همکياری را فاشي از افقهيال
جهت گیری افگیزش آ از بیرو به درو م دافد به عهارت دیگر ،وبق دافش آموزا بيا
هم در تکالیف یادگیری همکاری دارفد به یادگیری به خاحر خود یادگیری عالبيه منيد تير
م شوفد تا بهخياحر پياداشهيای خيارج بنيابراین ،دافيش آميوزا در یيادگیری مهقني بير
همکاری بیشقر به منظور رضایت دروف فعيال مي شيوفد و بيه مشيوبات مع ميا و یيا سيایر
مراج وابسقگ نمقری فشا م دهندر اثر افگیزش دروف  ،بوی تر از افگیزش بیروف است
و منجر به افزایش یادگیری وبه یاد سساری احالعات و مهيارتهيا مي شيودر روش تيدریس
مشارنق مزایای ب شماری دارد نه از مهمترین آ ها ایجاد افگیزه و مسيؤولیتپيذیری در
فراگیرا است نه این ویژگ ها در آینده و در مصیطهای ناری به عنوا مهمترین ویژگ
نار گروهي بيه شيمار مي رود زیيرا وبقي دافيش آميوزا در اهيداف نوتياه ميدت مافنيد
آزمو های میا تر با اسقراده از روش یادگیری مشارنق فمرات بهقری را نسب م نننيد
به موفهیت تصيی

بايتر دسيت مي یابنيد در فقیجيه افگیيزه آ هيا بيرای یيادگیری تهویيت

م شود و از آفجا نه در نار گروه تجربه خوب داشقهافد این تجربه م توافيد در آینيده و
در مصیط ناری اثر بخش باشد (نرم  ،مصمدزاده ،آ فشاری)3193،ر
در روشهای فعال بر فعالیت خود دافش آموزا در یادگیری تینید م شود ربابت
دافش آموزا برای نسب فمره ناهش داده م شود زیرا در ربابت در دراز مدت تيورات
فردی فسهت به توافای شخص آسیب م رسافدر نرامق ( ،)3191در پژوهش فشا داد
آموزش به شیوه یادگیری مشارنق تیثیر بابل توجه بر پیشرفت تصيی

وافگیزه دافش

آموزا دخقر وپسر در درس ریاض داردر همچنین وینسو  )7117( 7در پژوهش به این
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فقیجه رسید نه یادگیری مشارنق تیثیر مثهق روی فگرشهای دافشآموزا فسهت به در
س ریاض و پیشرفت تصيی

آفا در این درس داشتر

یادگیری مشارنق این امکا را برای دافش آموزا فراهم م آورد نه با هم بصث ننند
از همدیگر سؤال بسرسند و هر جا نه يز باشد با نمك نرد هميدیگر را پشيقیهاف نننيد
1. Sharan
2. Vinson

اثر بخشی آموزش به شيوه يادگيری مشارکتی و نقشه...

دلیل این همکاریها آ است نه همهسيقگ  ،پاسيخگوی فيردی مشيارنق برابير و تعاميل
همزما در ساخقار یيادگیری گنجافيده شيده اسيت در بیشيقر ميوارد دافيش آميوزا از هيم
گروههای خود بازخورد حاوری در یافت م ننند مع م فیز فرصت م یابند تيا همزميا بيا
دافش آموزا درگیر در فعالیت به گروهها سر بزفد و بیشقر با آ ها تعامل داشقه باشد به فظير
م رسد نه این تعامل دافش آموزا را بادر م سازد تا بیشقر یياد بگیرفيد بیشيقر تهيادل فظير
ننند بیشقر در گیر فعالیيتهيا شيوفد و بيايخره موجيب پیشيرفت تصييی
(بارن

آفيا مي شيود

)7111 ،3ر

یادگیری مشارنق موجيب مي شيود تيا مهيارتهيای شينیداری و فوشيقاری ،توصيیر ،
تص ی

توسعه پیدا نند (بولینگ)3999 ،ر به گوفه ای نه دافشآميوزا بيادر شيوفد مسيائل

پیچیييده درس ي را بييه ویييژه در سييطح دبیرسييقا حييل ننييد (جافسييو وجافسييو )7114 ،ر
دافشآموزاف نه از حریق یادگیری مشارنق به یادگیری م پردازفد بهقر یياد مي گیرفيد و
از تجربهی یيادگیری ليذت بیشيقری فیيز مي برفيد بيه فظير پيین و ویقيانر  )7111(7یکي از
مهمترین راههردهای فعال نرد دافش آموزا در فراینيد یيادگیری اسيقراده از گيروههيای
مطالعه و فراهم نرد فرصت و بصث و تهادل فظر استر به فظر م رسد از حریيق یيادگیری
مشارنق بهقر م توا چنین فرصق را فيراهم فميود زیيرا در ایين روش دافيش آميوزا در
بالب گروههای نوچك همگو برای رسید به هدف مشقرك با یکدیگر نار م نننيد و
تالش م فمایند تا یادگیری خود و دیگرا را به حدانثر برسافند (نونال )7114،1ر
فقایج پژوهشهای افجا شده گویای آ است نه یيادگیری مشيارنق موجيب افيزایش
شوق یادگیری ،ناهش اضطراب ،پرورش روحیه افقهادگری و افقهاد پيذیری ،بههيود روابيط
وخود رههری در دافش آموزا م شود (نوهن 7114،هافگ  7111شومانر)7114،4ر

1. Barakli
2. Vitakar
3. kocal
4. Hang&shomakar
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ساخقاری نه در فهشه مرهوم وجيود دارد بيه سيازما دهي منسيجم احالعيات نميك
م نند وهمچنین فهشيه مرهيوم امکيا ميرور سيری احالعيات را فيراهم مي ننيد و فهشيه
مرهوم یك تيویر دیداری از مطالب مهم درس را فراهم م نند نه به سرعت م توا به
هر بسمت از این فهشه توجه نرد و هرزما نه يز باشد به مرور فهشه پرداختر
ساخت فهشه مرهوم بر افگیزش وخود فظم ده فراگیرا تيا ثیير مثهقي دارد بيه عهیيده
مارنو ويفینگ  )3993(3بابل توجیه است نه فهشه مرهوم ایجاد شده توسط فراگیيرا بيه
عنوا یك راههرد یادگیری عمل م نننيد در سياخت فهشيه مرهيوم اصي تيرین فعالیيت
توسط فراگیر افجا م گیرد وحهق فظر دله وشافگ  )7111(7یادگیری خود فظيم داده شيده
یك فرایند فعال وسازفده است بنابراین بابل توجیه است نيه آ بخيش از عاحريه تصييی
(افگیزش و خود فظم ده دچار تغییر شود نه به خود فراگیر مربوط م شودوفراگیر چيو
در جریا یادگیری خود فعال است موفهیت را به توافای خود فسهت م دهد افگیزه اوبيرای
ادامه نار باي م رودر
پیچیدگ و مشکالت مربوط به یادگیری و رفقارهای دافش آميوزا فیيز از سيوی دیگير
مع ما را وادار مي ننيد تيا سيهك رفقياری و شيیوه تدریسشيا را تغییير دهنيد و بيه دفهيال
نیر سازی تدریس باشندر برای این نیر سازی آ ها از یافقيههيای ع يو مخق يف افسياف
بهره م برفد و با وسعت فظر بیشقری به تدریس و فهش خود م فگرفد نه ایين خيود باعيث
شکلگیری رویکردهای جدید به تدریس شده استر در روشهيای فعيال بير فعالیيت خيود
دافشآموزا در یادگیری تانید م شودبه اعقهاد نارشناسا تع یم و تربیت دافش آموزاف
نه فعايفه به یادگیری م پردازفد فه تنها بهقر یاد م گیرفد ب که از یيادگیری ليذت بیشيقری
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هم م برفدر زیرا آ ها بجای اینکه فهط شنوفده باشند خيود در جریيا یيادگیری مشيارنت
دارفد و خود را مسئول یادگیری خویش م دافندر فقيایج ایين تصهیيق فشيا داد آميوزش بيه
شیوه یادگیری مشارنق و فهشه مرهوم فردی برافگیزش تصيی

دافشآموزا مؤثراستر

همچنین آموزش به شیوه یادگیری مشارنق و فهشه مرهيوم فيردی بير پیشيرفت تصييی
1. Markow&lanning
2. Dale&schunk

اثر بخشی آموزش به شيوه يادگيری مشارکتی و نقشه...

دافشآموزا مؤثر استر براساس یافقيههيای پيژوهش مي تيوا پیشينهاد نيرد نيه حراحيا
برفامههای درس ومولرین نقب درس مطالعات اجقمياع اسيقراده روشهيای آميوزش بيه
شیوه یادگیری مشارنق و فهشه مرهوم را در برفامههيای ومصقيوای نقيب درسي در فظير
داشقه باشند مع ما فیز م توافند در مراحل مخق ف آموزش از شیوههيای مخق يف سياخت
فهشييه مرهييوم در نييالس درس بييه عنييوا یييك راههييرد آموزشيي اسييقراده نننييد وفیييز
دافشآموزا را به ترسیم فهشه مرهوم ترغیب ننندر
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