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é Purpose: Considering the necessity of improving the process of learning and motivating learners 
through the use of modern and cooperative teaching methods, the present study was conducted 
with the aim of studying the effectiveness of teaching through peers in motivational beliefs and 
learning the Heavenly Messages course of six grade male students  in the educational year of 
2019-2020.

é Method: In this research, the quasi-experimental method and pretest/ post-test design with control 
group were used. The population of this study was composed of all six grade elementary school 
female students in Farahan city. 35 students from one class were selected randomly as sample of the 
study. They were divided randomly into experimental and control groups. The control group was 
taught through lecture method and the other group through peers. The data were analyzed by using 
covariance test and version 24 of SPSS software. The data collection tools were teacher-made test 
and questionnaire of motivational beliefs of Pintrich et al.

é Findings: considering the results of the statistical analysis, teaching through peers had a significant effect 
on students’ motivational beliefs and learning (p<0/05).

é Conclusion: It can be concluded that teaching through peers has remarkably increased students’ 
learning and motivational beliefs. Therefore, this method, if used correctly, can encourage 
students to learn more and better.
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چکیده :
é هــدف: با توجه به ضرورت بهبود فرایند یادگيری و آمــوزش و ایجاد انگيزه در فراگيران 
از طریق به كارگيری روش های تدریس نوین و مشــاركتی، پژوهش حاضر با هدف بررسی 
اثربخشی آموزش از طریق همتایان بر ميزان باورهای انگيزشی و یادگيری درس پيام های 

آسمان دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در سال تحصيلی 99-1398 انجام شد.
é روش: در پژوهش حاضر از روش نيمه آزمایشــی و طرح پيش آزمون ـ  پس آزمون همراه 
 با گروه كنترل اســتفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شــامل كليه دانش آموزان پسر
پایه ششــم ابتدایی شهر فراهان بود و نمونه شــامل 35 نفر از دانش آموزان این پایه بود 
كه به شــيوه تصادفی به دو گروه )كنترل( و )آزمایش( تقسيم شدند. گروه كنترل به روش 
سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ و گروه آزمایش به روش همتایان آموزش دیدند. داده ها 
با اســتفاده از آزمون  كوواریانس و نسخه 24 نرم افزار spss تحليل شدند. ابزار جمع آوری 

اطالعات نيز آزمون معلم ساخته و پرسش نامه باورهای انگيزشی پنتریج و همکاران بود. 
é یافته ها: با توجه به نتایج تحليل آماری، آموزش از طریق همتایان بر ميزان باورهای انگيزشی 

 . )p<۰/5۰( و یادگيری دانش آموزان تأثير معنی داری داشته است 
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        دانش آموزان گروه آزمایش توانستند در متغيرهای یادگيری و باورهای انگيزشی نمرات 
باالتری نسبت به گروه كنترل به دست آورند. 

é نتيجه گيری: می توان نتيجه گرفت آموزش از طریق همتایان ميزان باورهای انگيزشــی و 
 یادگيری دانش آموزان را به صورت چشــم گيری افزایش داده اســت. بنابراین این روش

 در صورت كاربرد صحيح می تواند دانش آموزان را به یادگيری بيشتر و بهتر ترغيب كند. 

واژگان کلیدی:   آموزش، باورهای انگيزشی، روش تدریس همتایان، یادگيری.
 

مقدمه
يکــی از چالش های مهم در نظام آموزشــی و به ويژه تربيت دينــی، عدم پويايی و 
بی انگيزگــی يادگيرندگان اســت )رضاداد، صالحی و موســوی، 1400( . امروزه با توجه 
 به نقــش آموزش و پرورش و وظايف مدرســه در نيل به هدف هــای دينی، تربيت دينی
 در نظام های آموزشی و رسمی كنونی به عنوان مهم ترين هدف مورد توجه قرار گرفته است

)سلطان احمدی، كيهان، ملکی آوارسين و حاج عطالو،1400(. با وجود اهميت بسيار زياد 
برنامه درســی تربيت دينی در نظام آموزشــی ما، نتايج تحقيقات در مدارس بيانگر اين 
اســت كه آموزش دينی وضعيت مطلوبی ندارد و گاه با تأثيرات معکوس نيز همراه بوده 
 است )كشاورز ،1387، به نقل از سلطان احمدی و همکاران، 1400(. يکی از داليل اصلی

اين روند معيوب را می توان در حلقه ای مفقوده به نام انگيزش و باورهای انگيزشی جستجو نمود. 
 باورهای انگيزشی داليل شخصی و فردی دانش آموزان برای انجام يا اجتناب از يک تکليف

و يا فعاليت تحصيلی می باشند. نوع باورهای انگيزشی دانش آموزان بر ميزان يادگيری و 
استفاده از راهبردهای شــناختی آنها تأثير عمده ای دارد و از جمله عوامل تعيين كننده 
 در موفقيت تحصيلی به شــمار می روند )ســلمانی، خامسان و اســدی يونسی، 1396(.

بارها دانش آموزاني را ديده ايم كه از لحاظ توانايي و استعداد يادگيري بسيار شبيه به هم 
هستند، اما در پيشرفت تحصيلي تفاوت هاي زيادي با يکديگر دارند. اين تفاوت ها نه تنها 
در يادگيري درس هاي آموزشــگاهي، بلکه در ساير فعاليت هاي غيرتحصيلي نيز به چشم 
مي خورد. اين جنبه از رفتار آدمي به حوزه انگيزش مربوط مي شــود. انگيزه با يادگيری 
ارتبــاط تنگاتنگی دارد و در واقع اين دو از هم جدايی ناپذيرند. يادگيری فرايند كســب 
 مهارت، دانش و معطوف به هدف اســت و برای رشــد و توسعه انســان ضروری است.
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در حقيقــت انگيزه بخش ضروری از فرايند يادگيری به شــمار مــی رود و اصوالًً يکی از 
 سازه های مهم روان شناسی است كه نقش مهمی در يادگيری و تداوم آن دارد. به طور كلی

انگيزه دارای دو بعد درونی و بيرونی است. بعد درونی انگيزه بر رضايت حاصله از فرايند 
يادگيــری و خود يادگيری تأكيــد دارد و در اين نوع انگيزه فعاليــت يادگيری و نتايج 
حاصــل از آن خود اثر تقويتی دارند و بعد بيرونی به يادگيری به عنوان وســيله ای برای 
به دست آوردن اهداف خارجی تأكيد دارد )رحيمی نسب، صفايی مقدم و مرعشی، 1395(.
 دانش آموزان با انگيزه به يادگيري اشــتياق داشــته، عالقمند، كنجکاو، سخت كوش

و جدي اند. اين دانش آموزان  به راحتي موانع و مشکالت را از پيش پاي خود بر مي دارند، 
زمان بيشــتري براي مطالعه و انجام تکاليف مدرســه صرف مي كنند، مطالب بيشتري 
مي آموزنــد و پس از پايان دوره دبيرســتان به تحصيالت ادامــه مي دهند. اين باورهای 
 انگيزشی شامل دسته ای از معيارهای شخصی و اجتماعی هستند كه افراد برای انجام دادن

يا پرهيــز كردن از يک عمل به آنها مراجعه می كنند )دســتجردی و داورپناه، 1398(. 
مربيان، معلمــان و والدين انگيــزش را به عنوان كليد عملکرد آموزشــی موفقيت آميز 
 به حســاب می آورند. از انگيزش به عنوان انرژی و ســائق دانش آموز برای درگير شــدن

در فعاليت های يادگيری ياد می شــود و به عنوان يکی از پايه های روان شــــناختی مؤثر 
در پيشــرفت دانش آموز بوده و جهت گيری هدف دانش آموزان را در كالس درس هدايت 

می كند )آزادی خواه، طالع پسند و كيان ارثی، 1397(.
 در دوران معاصر آموزش صرفاً، تنها كاركرد مدرســه نيســت بلکه مدرســه به ويژه

در دوران ابتدايــی به دليــل قرار داشــتن دانش آموزان در مرحله حســاس و تأثيرگذار 
شکل گيری شــخصيت، در كنار رسيدن به اهداف آموزشی، كاركردهای متعدد و متنوع 
ديگری نيز بر عهده دارد )بهراميان، نادی و كريمی، 1399( كه از مهم ترين اين كاركردها 
می توان به ايجاد انگيزه در دانش آموزان اشاره كرد و در واقع اين انگيزش كليد يادگيری 
اســت )قائمی نيک و ســعيدی، 1400(. بنابراين يکی از دغدغه ها در نظام های آموزشی 
ايجاد انگيزه و باال بردن سطح باورهای انگيزشی در دانش آموزان است و پرورش فراگيرانی 
با انگيزه و هدفمند بايســتی به عنوان يک هدف مهم و تأثيرگذار توســط برنامه ريزان و 
سياســتمداران آموزشی مدّ نظر قرار گيرد. چنين شــرايطی ايجاب می كند كه معلمان 
به منظــور ايجاد انگيزه و در نتيجه بهبود يادگيری در بيــن فراگيران به جای روش های 
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معمولی از روش های نوين فعال و مشــاركتی اســتفاده كنند، زيــرا بنا به گفتة عطايی و 
پنجه پور )1394( روش های تدريس فعال ســبب برانگيخته شدن و مشاركت فراگيران 
در جريان آموزش شــده و يادگيری آنها را بهبود می بخشــند. يکی از عوامل مهمی كه 
می تواند بر انگيزش و يادگيری فراگيران تأثيرگذار باشد روش تدريس است. به كارگيری 
شيوه های تدريس با مشاركت فعال دانشجويان، يکی از روش های مؤثر در ايجاد انگيزه و 
افزايش سطح يادگيری می باشد كه باعث تشويق فراگير به حضور فعال در كالس شده و 
از حالت منفعل و شنونده خارج شود )سالجقه و حسينی شاوون، 1397(. در برنامه های 
 آموزشــی دو الگوی كلی تدريس وجــود دارد؛ الگوی معلم محور كه محور اصلی فرايند

ياددهیـ  يادگيری معلم است و در اين الگو فراگيران مطلب را می آموزند و زود هم فراموش 
می كنند، الگوی ديگر مخاطب محور ناميده می شود كه به فراگير، نيازها و توانايی های او 
توجه خاص دارد. در آموزش سنتی معلم اطالعات را مستقيم و بدون واسطه و در مراحل 
مشخص به دانش آموزان منتقل می كند. آموزش مستقيم شامل الگوبرداری، تقويت، بازخورد، 
 تقريب های متوالی، طراحی از پيش تعيين شــده و غيرمنعطف است )علی پور، حيدری،

نريمانی و داودی، 1399(.
روش آموزش از طريق همتايان يکی از روش های نوين فعال و مشــاركتی است كه 
 می توانــد با فراهم كردن تجربه مثبت منجر به ايجاد انگيزه و يادگيری ماندگار و عميق
 در فراگيران گردد )ظريف نژاد و همکاران، 1394(. اولين بار واژه همتا در ســال )1988(
 در كتــاب ويتمن و همکاران با عنوان »آموزش از طريق همتايان« مطرح شــد. آموزش
  از طريق همتايان زمانی اتفاق می افتد كه مطلبی را كه می خواهند آموزش دهند، طراحی

 می كنند. تدريس از طريق همتايان به اين صورت است كه يک يا چند دانش آموز موضوع 
درسی خاصی را به دانش آموزان ديگر تدريس می كنند. 

در روش تدريس همتايان كه برگرفته از رويکرد ســازنده گرايی اجتماعی است افراد 
دانش خود را در تعامل با محيط می ســازند و در اين فرايند هم فرد و هم محيط تغيير 
می يابد. در پژوهش فالحی، خليفه و قاسمی )1395، ص: 32( آمده است كه »محيط های 
يادگيری سازنده گرا، به گونه ای سازماندهی می شوند كه فرصت كافی برای يادگيرندگان 
جهت تعامل با همکالســی ها، معلمان و ســاير عوامل آموزشــی فراهم آيد«. در نتيجه، 
مشــاركت، تعامل، ارتباط و فعاليت از ويژگی های مهم روش همتايان است كه می تواند 
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نقش بســيار مهمی در يادگيری فراگيران داشته باشد. مشــاركت دادن دانشجو در امر 
ياددهیـ  يادگيری می تواند از عوامل مؤثر در دستيابی به يادگيری بهتر و مؤثرتر باشد و 
به عنوان يک روش فعال مطرح شود )عطايی و پنجه پور، 1394(. به عبارتی ديگر می توان 
گفت كه روش همتايان در دانش آموزان ايجاد انگيزه می كند و آن هم عامل مثبتی برای 

يادگيری به شمار می رود.
در يادگيــری همتايان، دانش آمــوزان از يکديگر ياد می گيرند، بــا هم در يادگيری 
مشــاركت دارند و اين تعامل منجر به توسعه مهارت های فکری و شناختی دانش آموزان 
شــده و يا ســبب افزايش سطح دانش و فهم آنها می شــود. يادگيری از طريق همتايان 
باعث بحث و تبادل واقعی افکار می شود و ديدگاه های گوناگون و متضاد مطرح می شود 
و اســتدالل های و نگرش های ذهنی انتقادی بيان می شود. ظهور اوليه آموزش از طريق 
همتايان به اين صورت بود كه كودكان به عنوان معلمان جانشين عمل می كردند و هدفشان 

.(falchikof, 2010) هم انتقال دانش بود
تدريس از طريق همتايان استراتژی آموزشی است كه در اين روش دانش آموزان كالس 
به گروه های دو نفره ای ســازماندهی می شوند و برای اينکه در جريان يادگيری به عنوان 
معلم يا يادگيرنده عمل كنند ممکن است از توانايی های متفاوتی برخوردار باشند و از اين 
.(Nawaz & Rehman, 2017) طريق بتوانند از همکاری يکديگر بيشترين بهره را ببرند 

يادگيری از طريق همتايان يک استراتژی گسترده است. اين روش طيف وسيعی از فعاليت ها 
را پوشش می دهد كه از طريق آن افراد به طرق مختلف به يادگيری می پردازند. دامنه اين 
فعاليت ها از مدل سنتی دانش آموز ناظر در مدارس گرفته تا گروه های يادگيری ابتکاری در 
دانشکده و دانشگاه ها را شامل می شود. در مدل دانش آموز ناظر دانش آموزان قوی به عنوان 
 معلــم و راهنما عمل می كنند و دانش آموزان ضعيف به عنــوان يادگيرنده عمل می كنند.

در مقابل در گروه های يادگيری ابداعی دانش آموزی تمام دانش آموزان در يک سطح و سن 
 .(Ali, Anwer & Abbas, 2018) قرار دارند و در يادگيری با هم مشاركت دارند

القادی، القون و البــاری )Al-Qadi, Al-Oun & Al-Barri )2013، راهبرد آموزش 
از طريق همتايان را به عنوان يک طرح آموزشــی مناســب برای تشريح دروس و تحليل 
محتوای آموزشــی در نظر می گيرند. آنها راهبرد آمــوزش از طريق همتايان را هم برای 
 معلــم و هم بــرای يادگيرنده مفيد دانســته و معتقدند در اين روش مســئوليت معلم
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به يکی از دانش آموزان ســپرده می شود و عملکرد وی توسط ديگر دانش آموزان ارزيابی 
می شود.

هنگامی كه دانش آموزان خود مسئوليت تدريسشان را بر عهده می گيرند و به دوستان 
خود آموزش می دهند اين منجر به يادگيری بيشتر آنها می شود. يادگيری از طريق همتا باعث 
درگيری فعال دانشجويان شده و مسئوليت پذيری آنها را در امر يادگيری افزايش می دهد 
 (wottons & gonda, 2014). از مزايای روش همتايان می توان به افزايش اعتماد به نفس

.(Evans & cuffe, 2019) و افزايش مهارت ارائه مطالب اشاره نمود
يادگيری با اين روش توأم با شــور و انگيزه هست و دانش آموزان در اين روش بيشتر 
با همتا )كســی كه نقش معلم را ايفا می كند( احســاس راحتی می كنند )اسالمی اكبر و 
همکاران، 1394(. افزايش عزت نفس، ارتقاء مهارت های ارتباطی، پيوستگی وكار تيمی، 
افزايش اطمينان به خود و حمايت اجتماعی ميان دانشــجويان، امکان مشــاهده بهتر و 
دادن بازخورد، حمايت عاطفی بيشــتر و توســعه توان بحث گروهی در بين همتايان، از 
جمله مزايايی است كه برای آموزش از طريق همتايان ذكر شده است )اديب حاج باقری و 

مطهريان، 1395، ص: 367(. 
آموزش همتايان در سال های اخير در زمينه ارتقاء سالمت از محبوبيت برخوردار شده 
است و بيشتر در اين حوزه به كار می رود. از آنجا كه از اين روش بيشتر در دانشکده های علوم 
پزشکی استفاده می شود، اغلب پژوهش های داخلی انجام گرفته پيرامون اين موضوع در حوزه 
 علوم پزشکی صورت گرفته است. Ullah, Tabassum & Kaleem )2018( در پژوهشی

به بررسی تأثير تدريس از طريق همتايان بر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دوره متوسطه 
در درس زيست شناسی پرداختند. آنها در اين پژوهش به اين نتيجه رسيدند كه تدريس 
از طريق همتايان باعث افزايش پيشرفت تحصيلی دانش آموزان در درس زيست می شود.

ســوكراژ sukrajh )2018(، همچنين ولف Wolfe )2018(، عبدالرحيم، يوســف و 
اودوتايــو AbdulRaheem, Yusuf & Odutayo )2017(، اولو Oloo )2016( القائدی، 
القون و الباری Al-Barri & Al-Qadi, Al-Oun )2013( و هاموند، بيتل، جونز و بيدگود 
 Hammond, Bithell, Jones & Bidgood )2010( در پژوهش های خود به تأثيرگذاری

 روش تدريس همتايان بر ميزان يادگيری دروس و باال رفتن متغيرهای روان شــناختی مانند
اعتماد به نفس و رضايت تحصيلی صحه گذارده اند. يافته های تحقيق آباراشــی )1397( 
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نشان داد كه آموزش همتايان می تواند بر روی انگيزه تحصيلی، نيازهای روان شــناختی 
و مؤلفه های آن )خودمختاری، شايســتگی و ارتباط با ديگران( مؤثر باشــد. پارچه بافيه، 
صفوی، مشــعوف، صالحی، اسماعيل پورزنجانی و بخشــنده )1396( در پژوهشی تأثير 
به كارگيری آموزش به شيوه گروه همتايان بر خودكارآمدی دانشجويان پرستاری دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد علوم پزشکی تهران را مورد بررســی قرار دادند. نتايج نشان داد كه 
آموزش به شيوه همتايان بر افزايش خودكارآمدی دانشجويان پرستاری تأثير داشته است. 
ظريف نژاد و همکاران )1394( به اين نتيجه رســيدند كه اين روش می تواند باعث ايجاد 

تجربه مثبت و يادگيری ماندگار و عميق گردد.
آموزش از طريق همتايان به عنوان يک روش نوين مشــاركتی فعال و با ويژگی های 
مخصوص به خود توانسته نقش مفيدی در يادگيری دروس مشکل ايفا كند و به سرعت 
جای خود را در نظام آموزش پزشکی كشورهای مختلف باز نمايد. نتايج تحقيقات انجام 
شــده در زمينه روش همتايان و تأثير آن بر يادگيری دانش آموزان تا حدودی متناقض 

بوده ولی اين نتايج در رابطه با انگيزش تقريباًً مثبت بوده است.
مطالعه پژوهش های اجرا شــده نشان داد كه در اكثر آنها تنها تأثير آموزش از طريق 
همتايان بر يادگيری دروس عملی و آن هم در بين دانشجويان علوم پزشکی مورد بررسی 
قــرار گرفته، تعداد كمی از پژوهش ها نيز به تأثير آموزش از طريق همتايان بر يادگيری 
دانش آموزان پايه های مختلف تحصيلی پرداخته اند كه آن هم بيشــتر مربوط به دروس 
عملی و علوم پايه اســت، ولی تاكنون تحقيقی در زمينه تأثير آموزش از طريق همتايان 
بــر يادگيری دروس غيرعملی و انتزاعی صورت نگرفته اســت يا اگر هم چنين تحقيقی 
 انجام شده باشد بسيار بسيار نادر است. برای انجام اين پژوهش درس هديه های آسمانی

پايه ششم ابتدايی انتخاب شده است. اين درس بيشتر به صورت سخنرانی تدريس می شود 
كه برای دانش آموز كسل كننده است. از آنجا كه اين درس با اعتقادات دانش آموزان به عنوان 
يک شهروند مســلمان ارتباط تنگاتنگ دارد، به خصوص در دورة ابتدايی كه پايه گذاری 
شــخصيتی افراد در اين دوران شکل می گيرد، بايد به نحوی تدريس شود كه برای آنها 
 لذت بخش باشــد و به عالوه اجازه اظهار نظر و بحث هم داشــته باشــند. روش همتايان

می تواند چنين امکانی را برای دانش آموزان فراهم كند.   
مفيديان نايينی )1396( در پژوهشی كه به تحليل محتوای كتاب هديه های آسمانی 
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بر اساس الگوی ويليام رومی پرداخته خاطر نشان می گردد متن متاب هديه ها غيرفعال 
و غير پوياســت و بيشتر به بيان حقايق و ارائه اطالعات می پردازد. حال اگر اين محتوا با 
روش های تدريسی كه در آن دانش آموز غيرفعال و در حاشيه باشد همراه گردد، يادگيری 
و انگيــزش دچار اختالل جدی می گردد. همچنين در فصل اول كتاب راهنمای تدريس 
 هديه های ششم ابتدايی اصل توجه به جنبه های عاطفی، نگرشی برای عمل كردن به باورها

و توجه به رويکردهای جديد در تعليم و تربيت با هدف روزآمد شدن برنامه از جمله اصول 
حاكم بر برنامه درسی تعليم و تربيت دينی ذكر شده است با توجه به اين اصول، دغدغه 
اصلی پژوهشگران، عالوه بر يادگيری مطلوب و اثربخش، ايجاد احساسی خوب و خوشايند 
و به تبع آن، رشــد عاطفی و عمل آگاهانه بر پايه نگرش های صحيح است و شرط اصلی 
ايجاد اين نگرش های صحيح و تغيير برخی از نگرش های نادرست كه بيش از هر چيز ديگر 
 در تعليم و تربيت دينی مّدنظر است وجود عالقه و انگيزه در فرايند ياددهی ـ يادگيری

است. با توجه به آنچه كه درباره اهميت انگيزه و باورهای انگيزشی و روش تدريس همتايان 
و تأثيرش بر انگيزش و يادگيری گفته شــد و بــا توجه به اينکه تاكنون تحقيقی درباره 
اثربخشی آموزش از طريق همتايان بر باورهای انگيزشی و يادگيری دانش آموزان و آن هم 
 در درس هديه های آســمان صورت نگرفته است؛ اين پژوهش در پی پاسخ به اين سؤال

است كه آيا تدريس از طريق همتايان به عنوان يک شيوه مخاطب محور می تواند بر ميزان 
باورهای انگيزشــی و يادگيری دانش آموزان در درس هديه های آسمان تأثيرگذار باشد؟ 

به عبارتی ديگر در اين پژوهش به دو سؤال زير پاسخ داده می شود:

1. آيا آموزش از طريق همتايان بر باورهای انگيزشــی دانش آموزان پسر پايه ششم 
ابتدايی تأثيری معنی دار دارد؟

2. آيا آموزش از طريق همتايان بر يادگيری درس هديه های آســمان دانش آموزان 
پسر پايه ششم ابتدايی تأثيری معنی دار دارد؟

روش 
در اين پژوهش از روش نيمه آزمايشــی به شــيوه پيش آزمــون ـ پس آزمون با گروه 
آزمايش و گواه اســتفاده شــد. جامعه آماری پژوهش فوق شامل كليه دانش آموزان پسر 
بود كه در پايه ششــم دبستان های پسرانه در سال تحصيلی 99-1398 در شهر فراهان 
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مشــغول به تحصيل بودند. در پژوهش حاضر، روش نمونه گيری تصادفی ساده به شيوه 
 قرعه كشــی مورد استفاده قرار گرفته است. اســامی كليه مدارس پسرانه مقطع ابتدايی

شــهر فراهان بر روی برگه هايی نوشته شد. سپس يک مدرسه پسرانه در شهر فرمهين 
به صورت تصادفی برای انجام پژوهش انتخاب گرديد و پس از انتخاب مدرســه مورد نظر 
نيز از بين كالس های پايه ششــم اين مدرسه، يک كالس 35 نفره به طور تصادفی ساده 
و به شيوه قرعه كشــی انتخاب گرديد. علت انتخاب پايه ششــم، آمادگی ذهنی و سنی 
دانش آموزان اين پايه برای اجرای روش تدريس همتايان به نسبت ديگر پايه های مقطع 
 ابتدايی بود. دانش آموزان اين كالس 35 نفره به صورت تصادفی به دو گروه )كنترل( 16 نفر

و )آزمايش( 17 نفره تقسيم شــدند. الزم به ذكر می باشد 2 نفر از دانش آموزان به دليل 
تکرار پايه از روند پژوهش منفک ولی برای مختل نشــدن روند آموزش در كالس حضور 
داشــتند. برای كنترل متغيرهای مداخله گــر و مزاحم در پژوهش حاضر، يک معلم كار 
تدريس در هر دو گروه را بر عهده داشــت و در هر جلسه ابتدا گروه كنترل مورد آموزش 
 قــرار می گرفت و ســپس اين گــروه از كالس خارج و گروه آزمايش به شــيوه همتايان

در جريان فرايند ياددهی ـ يادگيری قرار می گرفتند. 
 برای اندازه گيری يادگيری دانش آموزان با اســتفاده از جدول دو بعدی هدفـ  محتوا

از آزمون معلم ساخته استفاده شد و نمرات حاصل از اين آزمون مورد تجزيه وتحليل قرار 
گرفت. اين آزمون شامل16 سؤال تستی، پركردنی، تشريحی و كوته پاسخ بود كه مجموعاًً 
20 نمره داشــت. روايی اين آزمون توسط گروهی از معلمان، متخصصان و صاحب نظران 
 درس هديه های آسمان و آموزگاران پايه ششم ابتدايی مورد بررسی قرار گرفته و تأييد شد.
 پايايی آن توسط متخصص آمار و با استفاده از ضريب آلفای كرونباخ 0/82 و توسط روش

دو نيمه كردن با ضريب به دست آمده 0/91 كه در سطح 0/01 معنادار است، محاسبه گرديد. 
همچنين برای سنجش باورهای انگيزشی از پرسش نامه  باورهای انگيزشی پنتريچ، ماركس 
و بويل )Pintrich, Marx & Boyle )1991 اســتفاده شد. اين آزمون، شامل 25 سؤال 
پنج گزينه ای است. پايايی اين پرسش نامه در پژوهش فياض،  كاظمی، رئيسيون و محمدی

)1395( با استفاده از روش آلفای كرونباخ 0/79 به دست آمد و روايی آن نيز مورد تأييد 
افراد متخصص قرار گرفت. در پژوهش حاضر پايايی از طريق روش آلفای كرونباخ 0/88 
محاسبه شد و روايی آن از لحاظ محتوايی مورد تأييد افراد متخصص و روان شناس قرار گرفت.
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شیوه اجرای پژوهش
 پــس از هماهنگی الزم با مدرســه و معلم مربوطه، ابتدا كالس منتخب كه شــامل
 35 دانش آموز بود به طور تصادفی به دو گروه آزمايش و گروه گواه تقسيم شد. گروه آزمايش

و گروه كنترل طی 8 جلسه و به طور همزمان تحت آموزش قرار گرفتند با اين تفاوت كه 
 گروه گواه از طريق ســخنرانی و توسط معلم آموزش ديدند، در حالی كه گروه آزمايش

از طريق همتايان تحت آموزش قرار گرفتند. از هر دو گروه ابتدا پيش آزمون به عمل آمد. بعد 
 طی 8 جلسه گروه كنترل به روش سنتی و گروه آزمايش به روش همتايان آموزش ديدند.

مراحل كلی روش همتايان در اين پژوهش به صورت زير بود:
تشکيل تيم های مطالعاتی،

تقسيم درس به اجزای مختلف، مطالعة هر بخش توسط يکی از اعضای تيم،
بحث و بررســی پيرامون مطالب هر بخش توسط اعضايی از هر تيم كه آن بخش 

مشترك را مطالعه كرده اند،
بازگشت هر فرد به تيم خود و توضيح برای هم تيمی ها به نوبت،

تهيه نقشه تدريس و اجرای آموزش در كالس.
تدريــس در گروه آزمايش بدين صــورت بود كه معلم ابتدا هــداف را تعيين نمود، 
ســپس در اولين جلســه درباره روش همتايان با دانش آموزان صحبت كرد و توضيحات 
و راهنمايی هــای الزم را ارائه داد، گروه آزمايش را به صورت تصادفی به 6 گروه تقســيم 
كــرد و برای هر گــروه يک درس از كتاب را جهت تدريس تعيين نمود. از آنجا كه گروه 
آزمايش 15 نفر بودند، ســه گروه ســه نفره و سه گروه دو نفره مسئوليت تدريس شش 
 درس را در طول 6 جلسه بر عهده گرفتند. گروهی كه مسئول تدريس درس مربوطه بودند

با همکاری يکديگر مطالبی را به طور مشــاركتی از طريق پاور پوينت تنظيم می نمودند. 
آنها بايســتی قبل از ارائه اشکاالت خود را درباره موضوع مورد نظر از معلم می پرسيدند. 
ســپس مطالب درس جديد را با هم تجزيه و تحليل كرده، مطالبی هم به طور اضافی و 
خارج از كتاب اما مرتبط با درس فراهم نموده و از حديث، فيلم، آيه های قرآن و داستان 

استفاده می كردند. 
 در روز كنفرانس گروه مورد نظر درس مربوط به خودش را ارائه می داد. البته گروه ها 
با همکاری و مشــاركت هم مطالب را آماده می كردند ولی موقع كنفرانس اين امکان بود 
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كه يکی از آنها مسئوليت ارائه و تدريس را بر عهده بگيرد، در غير اين صورت درس جديد 
 را بخش بندی كرده و هر يک قســمتی را ارائه می داد. درمرحله بعد، مخاطبين آموزش

به نقد تدريس انجام شــده می پرداختند و ســؤاالت خود را از گروه ارائه می پرسيدند و 
درباره موضوع بحث می كردند و معلم هم به عنوان راهنما در صورت لزوم در جريان بحث 
شركت می نمود و يا به سؤاالت احتمالی دانش آموزان پاسخ می داد، مطالب را جمع بندی 

نموده و سپس تکاليفی برای جلسه بعد دانش آموزان تعيين می كرد.
تدريــس در گروه گواه مانند گروه آزمايش از لحــاظ اهداف كلی و جزئی و رفتاری 
يکســان بــود. تنها در فعاليت های معلــم و دانش آموزان و نحوه تدريــس با هم تفاوت 
داشــتند؛ يعنی دانش آموزان فعال نبودند، فعاليت اصلی بر عهده معلم بود و شش درس 
 را در شش جلســه از طريق روش سخنرانی و پرسش و پاسخ به گروه گواه آموزش داد.

 ابزار مورد اســتفاده هم ماژيک و تخته وايت برد بود. معلم در ابتدا از مطالب درس قبلی 
 پرسش و پاسخ انجام می داد و سپس درس جديد را با تأكيد بر نکات اصلی تدريس می كرد.

سؤاالت درس جديد را نيز برای دانش آموزان مشخص و در اثنای تدريس برای جلوگيری 
از عدم تمركز دانش آموزان سؤاالتی از آنها می پرسيد. 

طرح درس كلی

  طرح درس هر دو گروه آزمایش و كنترل، پيام های آسمان:
پایه هشتم سال تحصيلی 1398-99

فعاليت درس  تاریخ جلسه هفته ماه

ول
ل ا

سا
يم 

ن

é آشنايی و معارفه، ارزيابی دانش آموزان، 
گروه بندی آنها و توضيح درباره نحوه 

تدريس.

- 98/07/07   جلسه
آشنايی

اول مهر

é تدريس درس يکتا  درس اول 98/07/10 1 اول

é تدريس درس بهترين راهنمايان درس دوم 98/07/14 2 دوم

é تدريس درس سرور آزادگان درس سوم 98/07/17 3 دوم
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  طرح درس هر دو گروه آزمایش و كنترل، پيام های آسمان:
پایه هشتم سال تحصيلی 1398-99

é تدريس درس باغ سری درس چهارم 98/07/21 4 اول مهر

ول
ل ا

سا
يم 

ن

é تدريس درس شتربان با ايمان درس پنجم 98/07/24 5 اول

é تدريس درس سيمای خوبان 98/07/28 درس ششم 6 دوم

é دست در دست دوست درس هفتم 98/08/01 7 دوم

é دوران غيبت درس هشتم 98/08/08 8 سوم آبان

ارزشيابی از هشت درس تدریس شده 98/08/12 ارزشيابی سوم آبان

یافته های پژوهش
در بخش آمار تحليلی از آزمون هاي كولموگروفـ  اسميرنوف، لون و تحليل كوواريانس 
استفاده شده اســت. برای تجزيه و تحليل داده های استخراج شده نيز از نرم افزار آماری 
SPSS ويرايش24 بهره برداری گرديده اســت. نتايــج حاصله در قالب جداول تحليلی و 

نمودار ارائه شده است.
جدول 1. داده های مربوط به نمرات یادگيری )آزمون معلم ساخته(

انحراف معيارميانگينتعدادیادگيری

آزمایش
198/362/83پيش آزمون

1917/602/75پس آزمون

كنترل
168/452/35پيش آزمون

1614/233/14پس آزمون

جــدول فوق گوياي اين مطلب اســت كه نمرات يادگيری گــروه آزمايش در حالت 
پيش آزمون برابر با )8/36( و در گروه كنترل )8/45( مي باشد در حالي كه در پس آزمون 
نمرات يادگيری در گروه آزمايش)17/60( و در گروه كنترل )14/23( اســت. همچنين 

بيشترين ميزان پراكندگي نمرات در گروه كنترل و در پس آزمون مي باشد. 
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جدول 2. داده هاي مربوط به نمرات باورهای انگيزشی

انحراف معيارميانگينتعدادباورهای انگيزشی

آزمایش
192/370/33پيش آزمون

194/250/49پس آزمون

كنترل
162/410/46پيش آزمون

162/380/48پس آزمون

جدول فوق نشــان مي دهد كه در پيش آزمون نمرات باورهای انگيزشی در دو گروه 
تا حدودي يکســان بوده و ميزان اختالف دو گروه تقريباًً 0/04 مي باشد، در حالي كه در 
پس آزمون شاهد افزايش نسبي باورهای انگيزشی دانش آموزان در گروه آزمايش به مقدار 
1/87 هستيم. همچنين بيشــترين ميزان پراكندگي نمرات مربوط به گروه آزمايش در 

پس آزمون مي باشد. الزم به ذكر است دامنه نمرات 1 الی 5 در نظر گرفته شده است.
قبل از پاســخ به ســؤاالت پژوهش الزم است برای بررســی نرمال بودن متغيرهاي 
پژوهش از آزمون كولموگروفـ  اســميرنف اســتفاده شــود. طبق تحليل انجام شــده، 
 مقــدار ks متغير يادگيری و باورهای انگيزشــی در پيش آزمون به ترتيب 0/47 و 0/69 
و در پس آزمون 0/59 و 0/71 بود و از آنجا كه سطوح معناداري متغيرها در پيش آزمون 
و پس آزمون بيشــتر از 0/05 مي باشد، لذا متغيرهاي فوق نرمال مي باشند و نرمال بودن 
متغيرهاي مذكور استفاده از آزمون هاي پارامتريک را جهت بررسي فرضيه های پژوهش 

توجيه مي نمايد.
اينک به بررسی سؤال اول پژوهش كهآيا آموزش از طريق همتايان بر باورهای انگيزشی 
دانش آموزان پسر پايه ششم تأثير معنی داری دارد؟ می پردازيم. الزم به يادآوري است كه 
برای بررســي سؤال فوق از آزمون تحليل كوواريانس استفاده شد. در سؤال فوق آموزش 
از طريق همتايان به عنوان متغير مستقل، نمرات باورهای انگيزشی در حالت پس آزمون 
به عنوان متغير وابســته و نمرات باورهای انگيزشی در حالت پيش آزمون به عنوان متغير 

كنترل، ايفاي نقش مي كنند.
 ابتدا به بررسي همگني شيب هاي رگرسيون كه يکي از شروط استفاده از آزمون تحليل

كوواريانس مي باشد، پرداخته شد. از آنجا كه سطح معناداري به دست آمده از آماره بيشتر 
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از 0/05 مي باشد، بنابراين همگنی شيب های رگرسيون مورد تأييد قرار  می گيرد.
 F / , P / /= ≅ ≥0 715 0 405 0 05
نحوه بررســي رابطه متغير تصادفي كمکي و متغير وابســته را با استفاده از نمودار 
پراكندگي مورد ارزيابي قرار داديم. اين روش براي بررسي وجود ارتباط خطي بين متغير 
تصادفي كمکي و متغير وابسته و نيز همگني رگرسيون مورد استفاده قرار گرفت و وجود 
اين ارتباط تأييد شــد. يکي از شروط ديگر اســتفاده از آزمون تحليل كوواريانس وجود 
برابري واريانس ها در هر دو جامعه مي باشــد، از آنجا كه سطح معناداري به دست آمده از 
آماره )F = )0/08 بيشتر از 0/05 مي باشد. بنابراين واريانس ها در هر دو جامعه با يکديگر 

برابر مي باشند.

تحليل كوواریانس
در جدول شماره )3( با استفاده از آزمون تحليل كوواريانس به بررسي تأثير آموزش 

از طريق همتايان بر باورهای انگيزشی دانش آموزان پرداخته می شود:

           جدول 3. تحليل كوواریانس در سؤال اول پژوهش

مجموع 
مربعات
(SS)

درجه 
آزادي
(df)

 ميانگين
 مربعات
(MS)

آماره
(F)

سطح 
معناداري

(P)

30/06115/03135/770/001مدل تصحيح شده

0/44110/443/970/05عرض از مبداء

3/77813/7734/110/001پيش آزمون

27/21127/21245/80/001گروه

--2/99270/11خطا

---881/9530مجموع

---33/0529مجموع تصحيح شده

R2 0/91 تنظيم شده R20/90
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مقدار R2 تنظيم شده نشــان مي دهد كه حدود 90% تغيير در متغير وابسته ناشي از 
تغيير در متغير مستقل مي باشد. همچنين با توجه به اينکه سطح معناداري به دست آمده 
براي مدل تصحيح شده كمتر از 0/05 مي باشد، لذا با سطح اطمينان 95% مدل قابل تبيين 
)صحيح( مي باشد. همچنين سطح معناداري به دست آمده از آماره F در متغير پيش آزمون 
كمتر از 0/05 مي باشد. لذا متغير تصادفي با متغير وابسته رابطه دارد. نتايج به دست آمده 
از اثر اصلي گروه نشان داد كه گروه تأثير معناداري بر متغير وابسته داشته است. بنابراين 
مي تــوان نتيجه گرفت كه آموزش از طريق همتايان ســبب افزايش باورهای انگيزشــی 
دانش آموزان شــده اســت. به عبارتي می توان گفت كه آموزش از طريق همتايان باورهای 
انگيزشــی را افزايش داده است و بر باورهای انگيزشی دانش آموزان تأثير معنی داری دارد.

در اينجا به بررســی سؤال دوم پژوهش كه آيا آموزش از طريق همتايان بر يادگيری 
درس پيام های آســمان دانش آموزان پسر پايه ششــم تأثير معنی داری دارد؟ خواهيم 
پرداخت. الزم به يادآوري است كه برای بررسي اين سؤال هم از تحليل كوواريانس استفاده 
شد. در اين سؤال آموزش از طريق همتايان به عنوان متغير مستقل، نمرات يادگيری در 
حالت پس آزمون به عنوان متغير وابسته و نمرات يادگيری در حالت پيش آزمون به عنوان 

متغير كنترل ايفاي نقش مي كنند.
ابتدا به بررسي همگني شيب هاي رگرسيون كه يکي از شروط استفاده از آزمون تحليل 
 كوواريانس مي باشد، پرداخته شد. از آنجا كه  سطح معناداري به دست آمده از آماره بيشتر از

0/05 مي باشد، بنابراين همگنی شيب های رگرسيون مورد تأييد قرار می گيرد. 

F / , P / /= ≅ ≥1 668 0 205 0 05

نحوه بررســي رابطه متغير تصادفي كمکي و متغير وابســته را با استفاده از نمودار 
پراكندگي مورد ارزيابي قرار داديم. اين روش براي بررسي وجود ارتباط خطي بين متغير 
تصادفي كمکي و متغير وابسته و نيز همگني رگرسيون مورد استفاده قرار گرفت و وجود 

اين ارتباط تأييد شد.
يکي ديگر از شروط استفاده از آزمون تحليل كوواريانس وجود برابري واريانس ها در 
هر دو جامعه مي باشد، لذا با استفاده از آزمون لون به بررسي برابري واريانس ها پرداخته 
شد. سطح معناداري به دست آمده از آماره F )4/196( بيشتر از 0/05 مي باشد. بنابراين 

واريانس ها در هر دو جامعه با يکديگر برابر مي باشند.
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تحليل كوواریانس
در جدول شماره )4( با استفاده از آزمون تحليل كوواريانس به بررسي تأثير آموزش 

از طريق همتايان بر يادگيری دانش آموزان مي پردازيم:

          جدول 4. تحليل كوواریانس در سؤال دوم پژوهش

مجموع 
مربعات
(SS)

درجه 
آزادي
(df)

 ميانگين
 مربعات
(MS)

آماره
(F)

سطح 
معناداري

(P)

6/0523/0216/210/001مدل تصحيح شده

0/1311/130/720/04عرض از مبداء

2/3612/3612/650/001پيش آزمون

6/0116/0132/20/001گروه

--5/04270/18خطا

---524/5630مجموع

---11/129مجموع تصحيح شده

R2 0/52 تنظيم شده R20/51

مقدار R2 تنظيم شده نشان مي دهد كه حدود 52% تغيير در متغير وابسته ناشي از 
 تغيير در متغير مستقل مي باشد. همچنين با توجه به اينکه سطح معناداري به دست آمده

براي مدل تصحيح شــده كمتر از 0/05 مي باشــد، لذا با سطح اطمينان 95% مدل قابل 
تبيين )صحيح( مي باشد. همچنين ســطح معناداري به دست آمده از آماره F در متغير 
 پيش آزمــون كمتر از 0/05 مي باشــد. لذا متغير تصادفي با متغير وابســته رابطه دارد.

نتايج به دست آمده از اثر اصلي گروه نشان داد كه گروه تأثير معناداري بر متغير وابسته 
داشــته است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه آموزش از طريق همتايان سبب افزايش 

يادگيری دانش آموزان شده است. 
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بحث و  نتیجه گیری   .....................................................................................................
نتايجی كه در رابطه با ســؤال اول پژوهش به دســت آمد نشان داد كه روش تدريس 
همتايان در مقايسه با روش های مرسوم و متداول مانند روش سخنرانی می تواند يادگيری 
دانش آموزان را بهبود بخشــد. اين نتيجه با نتايج پژوهش های اديب حاج باقری )1387(، 
اديــب حاج باقری و افاضل )1390(، حاجی حســينی و همــکاران )1391 (، ظريف نژاد 
و همــکاران ) 1394(، صادقی ديــزج و همکاران )1393(، يــوال و همکاران )2018(، 
اوستين )2008(، اولوو )2016(، عبدالرحيم و همکاران )2017 (، ولف )2018(، هاموند 
و همــکاران )2010(، علی و همکاران )2015(، ســوكراژ )2018(، القائدی و همکاران 
)2013( همسو می باشد. اما نتايج به دست آمده در اين پژوهش با نتايج پژوهش اسالمی 
اكبر و همکاران )1394( و عطايی و پنجه پور)1394( يکســان نمی باشــد. يعنی روش 
تدريس از طريق همتايان در مطالعات مذكور بر يادگيری فراگيران تأثير چندانی نداشته 
است. در پژوهش مذكور از آنجا كه نمرات دانشجويان گروه آزمايش با نمرات دانشجويان 
ترم قبل به عنوان گروه كنترل مقايسه شده است، تغييرات محسوسی در يادگيری ايجاد 
نشده اســت چون گروه آزمايش و گروه كنترل تحت شرايط يکسان و همزمان آموزش 
نديده اند. نتايجی كه در رابطه با سؤال دوم به دست آمد نشان داد بهره گيری از روش های 
فعال تدريس مانند همتايان در مقايسه با روش های نيمه فعال و غيرفعال مثل سخنرانی 
 يا پرســش و پاسخ می تواند باورهای انگيزشــی دانش آموزان را بهبود بخشد. اين نتيجه
با نتايج پژوهش های  اســالمی اكبر و همکاران )1394(، عطايــی و پنجه پور )1394(،

اديب حاج باقــری )1387(، اديب حاج باقــری و افاضــل )1390(، آباراشــی )1397(، 
پارچه بافيه و همکاران )1396(، اوســتين )2008(، اولوو )2016(، هاموند، بيتل، جونز و 
بيدگود )2010(، سوكراژ )2018(، القائدی، القون و البری )2013( همسو می باشد. زيرا 
در تمام اين پژوهش ها دانش آموزانی كه نقش تدريس را بر عهده داشتند به صورت گروهی 
بر سر يک موضوع درسی با هم كار می كردند و از يکديگر نيز می آموختند و به دوستان 
خود به عنوان يادگيرنده نيز آموزش می دادند. يادگيرندگان نيز نســبت به همتايان خود 
به عنوان تدريس كننده احســاس راحتی بيشتری می كردند. در حقيقت تدريس به همتا 
باعث می شــد كه دانش آموزان بهتر مطالب درسی را ياد بگيرند و عالوه بر اين انگيزه و 

اعتماد به نفس بيشتری پيدا كنند.
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با توجه به نتيجه به دســت آمده از ســؤال اول می توان نتيجه گرفت كه روش های 
يادگيری فعال می تواند به كاهش بی انگيزشی فراگيران و ارتقاء انگيزه درونی آنها منجر 
شــود. در روش های مشاركتی فراگيران به توانايی خود در يادگيری پی برده و يادگيری 
برای آنها ارزش درونی پيدا می كند و اين امر باعث می شــود كه ســخت تالش كنند تا 
به موفقيت دســت يابند )فياض و همکاران، 1395(. وقتی فراگيران به توانايی خود در 
انجام تکاليف ايمان دارند )منبع كنترل آنها درونی اســت( و به انجام تکاليف و يادگيری 
درس اهميت می دهند و نســبت به درس از خود عالقه نشــان می دهنــد، از باروهای 
 انگيزشــی بااليی برخوردار هســتند و بيشــتر تالش می كنند يعنی باورهای انگيزشی

به بعد درونی انگيزه مربوط می شوند. طبق پژوهش كريمی مونقی، محمدی، صالح مقدم، 
غالمی و كارشــکی )1393(، روش های فعال آموزشــی باعث مشاركت بيشتر فراگيران 
در موضوعات آموزشــی شــده و زمينه را برای افزايش باورهای انگيزشی و راهبردهای 
خودتنظيمی فراهم می كند. انگيزش عامل بسيار مهم و اغلب مهم ترين شرط يادگيری 
است. مسلم است كه بدون انگيزش كافی برای آموختن، يادگيری در مدرسه غيرممکن 
خواهد بود و در حقيقت مسائل انگيزشی يادگيرندگان در تعليم وتربيت بر عملکرد تحصيلی 
آنها تأثيرگذار می باشــد. طبق نظر شانک (shunk,1393)، می توان گفت كه انگيزش بر 
 عملکرد و يادگيری تأثير می گــذارد و آنچه دانش آموزان انجام می دهند و ياد می گيرند

بر انگيزش آنها اثر می گذارد يعنی انگيزش با يادگيری و عملکرد رابطه متقابل دارد. لذا 
هــر چقدر انگيزه در دانش آموزان تقويت شــود به همان اندازه يادگيری افزايش می يابد 
و عامل مثبتی برای يادگيری به شــمار می رود. يادگيــری به عنوان ثمره و برآيند نهايی 
آمــوزش رابطه تنگاتنگی بــا روش های آمــوزش در كالس درس دارد و اصوالً هدف از 
آموزش يادگيری است. مطالعات نشــان داده كه مشاركت فعال فراگير در امر يادگيری 
يکی از بهترين روش های يادگيری اســت كه باعث تشويق فراگيران به حضور در كالس 
شده و آنها را از حالت منفعل و شنونده خارج می كند )عطايی و پنجه پور، 1394(. آموزش 
از طريق همتايان نيز يکی از روش های فعال و مشــاركتی است. تحقيقات نشان می دهد 
فراگيرانی كه با روش مشــاركتی آموزش می بينند نه تنهــا يادگيری باالتری از مطالب 
درســی دارند، بلکه نســبت به تکاليف خود و ديگر اعضای گروه مسئوليت پذيرتر بوده و 
تعامل بهتری با ديگر اعضای گروه برقرار نموده و احساســات مثبت تری نسبت به درس 
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دارند )همان منبع(. به طور قطع اين احساسات مثبت با افزايش عالقه به يادگيری و ايجاد 
انگيزه در فراگيران همراه خواهد بود. بر اســاس نتايج اين پژوهش می توان گفت ميزان 
يادگيری و باورهای انگيزشــی دانش آموزان تغيير يافته و به صورت چشم گيری افزايش 
 يافته اســت. بنابراين آموزش از طريق همتايان نه تنها در دانشــگاه های علوم پزشکی و

در دروس عملــی بلکه در مــدارس و در دروس غيرعملی نيز می تواند به كار رود و باعث 
يادگيری بهتر و ايجاد انگيزش در دانش آموزان گردد. البته بايد اذعان نمود كه اين روش نياز 
 به ابزارها و امکاناتی نيز دارد و در صورتی كه اين روش به طور صحيح و اصولی مورد استفاده

قرار گيرد و زيرساخت ها و ابزرهای مورد نياز آن فراهم گردند، می تواند جايگزين مناسبی 
 برای روش ســنتی باشــد. بنابراين معلمان می توانند به جای روش هــای قديمی از اين
 روش نوين در كالس درس خود استفاده نموده و دانش آموزان را در يادگيری سهيم كنند.

الزم است تا در دوره های ضمن خدمت مدرسان مدارس به صورت تئوری و عملی با اصول 
و مراحل روش های نوين تدريس از جمله روش همتايان كه معلم در آن بيشتر در نقش 
يک راهنما و تســهيل گر آموزشی ظاهر می گردد آشــنا گردند و در جهت بهره گيری از 
 روش های نوين تدريس مورد تشــويق قرار گيرند تا در اين رهگذر دانش آموزان بتوانند

از آثار آموزشی و تربيتی اين متدهای جديد بهره گيرند. البته از آنجايی كه اين پژوهش 
در بين پســران پايه ششــم ابتدايی انجام گرفته توصيه بر آن است در تعميم نتايج آن 
با دقت و احتياط بيشــتری عمل شود و به منظور افزايش اثربخشی پژوهش حاضر و نيز 
برای اينکه زمينه ای برای پژوهش های آتی فراهم آيد پيشــنهاد می گردد پژوهشگران به 
انجام پژوهش های مشــابه در پايه های تحصيلی مختلف و در دروس عملی و غيرعملی 
و در بين دو جنس دختر وپســر برای اطمينان در تعميم نتايج مبادرت ورزند. همچنين 

به كارگيری روش های تدريس ديگر برای مقايسه اثربخشی توصيه می گردد.

تشّکر و قدردانی
 در پایان از همکاری و عنایت تمامی دانش آموزان، معلمین گرامی، مدیران

 و مسئولین محترم آموزش و پرورش شهرستان فراهان
 که در این پژوهش، ما را یاری نمودند، 

تشّکر و قدردانی می گردد.
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