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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 :

 éهــدف :با توجه به ضرورت بهبود فرایند یادگیری و آمــوزش و ایجاد انگیزه در فراگیران
از طریق بهکارگیری روشهای تدریس نوین و مشــارکتی ،پژوهش حاضر با هدف بررسی
اثربخشی آموزش از طریق همتایان بر میزان باورهای انگیزشی و یادگیری درس پیامهای
آسمان دانشآموزان پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی  1398-99انجام شد.
 éروش :در پژوهش حاضر از روش نیمهآزمایشــی و طرح پیشآزمون ـ پسآزمون همراه
با گروه کنترل اســتفاده شد .جامعه آماری این پژوهش شــامل کلیه دانشآموزان پسر
پایه ششــم ابتدایی شهر فراهان بود و نمونه شــامل  35نفر از دانشآموزان این پایه بود
که بهشــیوه تصادفی به دو گروه (کنترل) و (آزمایش) تقسیم شدند .گروه کنترل به روش
سخنرانی بههمراه پرسش و پاسخ و گروه آزمایش به روش همتایان آموزش دیدند .دادهها
ن كوواريانس و نسخه  24نرمافزار  spssتحلیل شدند .ابزار جمعآوری
با اســتفاده از آزمو 
اطالعات نیز آزمون معلم ساخته و پرسشنامه باورهای انگیزشی پنتریج و همکاران بود.
 éیافتهها :با توجه به نتایج تحلیل آماری ،آموزش از طریق همتایان بر میزان باورهای انگیزشی
و یادگیری دانشآموزان تأثیر معنیداری داشته است ). (p<0/50
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دانشآموزان گروه آزمایش توانستند در متغیرهای یادگیری و باورهای انگیزشی نمرات
باالتری نسبت به گروه کنترل بهدست آورند.
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 éنتیجهگیری :میتوان نتیجه گرفت آموزش از طریق همتایان میزان باورهای انگیزشــی و
یادگیری دانشآموزان را بهصورت چشــمگیری افزایش داده اســت .بنابراین این روش
در صورت کاربرد صحیح میتواند دانشآموزان را به یادگیری بیشتر و بهتر ترغیب کند.
واژگان کلیدی :آموزش ،باورهای انگیزشی ،روش تدریس همتایان ،یادگیری.

مقدمه
یکــی از چالشهای مهم در نظام آموزشــی و بهویژه تربیت دینــی ،عدم پویایی و
بیانگیزگــی یادگیرندگان اســت (رضاداد ،صالحی و موســوی .)1400 ،امروزه با توجه
شوپرورش و وظایف مدرســه در نیل به هدفهــای دینی ،تربیت دینی
بهنقــش آموز 
در نظامهای آموزشی و رسمی کنونی بهعنوان مهمترین هدف مورد توجه قرار گرفته است
(سلطاناحمدی ،کیهان ،ملکیآوارسین و حاجعطالو .)1400،با وجود اهمیت بسیار زیاد
برنامه درســی تربیت دینی در نظام آموزشــی ما ،نتایج تحقیقات در مدارس بیانگر این
اســت که آموزش دینی وضعیت مطلوبی ندارد و گاه با تأثیرات معکوس نیز همراه بوده
است (کشاورز  ،1387،بهنقل از سلطاناحمدی و همکاران .)1400 ،یکی از دالیل اصلی
این روند معیوب را میتوان در حلقهای مفقوده بهنام انگیزش و باورهای انگیزشی جستجو نمود.
باورهای انگیزشی دالیل شخصی و فردی دانشآموزان برای انجام یا اجتناب از یک تکلیف
و یا فعالیت تحصیلی میباشند .نوع باورهای انگیزشی دانشآموزان بر میزان یادگیری و
استفاده از راهبردهای شــناختی آنها تأثیر عمدهای دارد و از جمله عوامل تعیینکننده
در موفقیت تحصیلی بهشــمار میروند (ســلمانی ،خامسان و اســدی یونسی.)1396 ،
بارها دانشآموزاني را ديدهايم كه از لحاظ توانايي و استعداد يادگيري بسيار شبيه بههم
هستند ،اما در پيشرفت تحصيلي تفاوتهاي زيادي با يكديگر دارند .اين تفاوتها نهتنها
در يادگيري درسهاي آموزشــگاهي ،بلكه در ساير فعاليتهاي غيرتحصيلي نيز بهچشم
ميخورد .اين جنبه از رفتار آدمي به حوزه انگيزش مربوط ميشــود .انگیزه با یادگیری
سال ششم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپی ë 21
زمستان ë 1400

ارتبــاط تنگاتنگی دارد و در واقع ایندو از هم جداییناپذیرند .یادگیری فرایند کســب
مهارت ،دانش و معطوف به هدف اســت و برای رشــد و توسعه انســان ضروری است.

تأثیر روش تدریس همتایان بر باورهای انگیزشی و میزان یادگیری
درس هدیههای آسمان دانشآموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر
فراهان در سال تحصیلی 1398-99
 حسینرحمانی ...مرتضیفراهانی مهدیهاسفینی ...بهمنیاسبالغی81-102 ...

در حقیقــت انگیزه بخش ضروری از فرایند یادگیری بهشــمار مــیرود و اصوالً یکی از
سازههای مهم روانشناسی است که نقش مهمی در یادگیری و تداوم آن دارد .بهطورکلی
انگیزه دارای دو بعد درونی و بیرونی است .بعد درونی انگیزه بر رضایت حاصله از فرایند
یادگیــری و خود یادگیری تأکیــد دارد و در این نوع انگیزه فعالیــت یادگیری و نتایج
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حاصــل از آن خود اثر تقویتی دارند و بعد بیرونی به یادگیری بهعنوان وســیلهای برای
بهدستآوردن اهداف خارجی تأکید دارد (رحیمینسب ،صفاییمقدم و مرعشی.)1395 ،
دانشآموزان با انگيزه بهیادگيري اشــتياق داشــته ،عالقمند ،كنجكاو ،سختكوش
و جدياند .اين دانشآموزان بهراحتي موانع و مشكالت را از پيش پاي خود برميدارند،
زمان بيشــتري براي مطالعه و انجام تكاليف مدرســه صرف ميكنند ،مطالب بيشتري
ميآموزنــد و پس از پايان دوره دبيرســتان به تحصيالت ادامــه ميدهند .این باورهای
انگیزشی شامل دستهای از معیارهای شخصی و اجتماعی هستند که افراد برای انجام دادن
یا پرهیــز کردن از یک عمل به آنها مراجعه میکنند (دســتجردی و داورپناه.)1398 ،
مربیان ،معلمــان و والدین انگیــزش را بهعنوان کلید عملکرد آموزشــی موفقیتآمیز
بهحســاب میآورند .از انگیزش بهعنوان انرژی و ســائق دانشآموز برای درگیر شــدن
در فعالیتهای یادگیری یاد میشــود و بهعنوان یکی از پایههای روانشــــناختی مؤثر
در پیشــرفت دانشآموز بوده و جهتگیری هدف دانشآموزان را در کالس درس هدایت
میکند (آزادیخواه ،طالعپسند و کیان ارثی.)1397 ،
در دوران معاصر آموزش صرفاً ،تنها کارکرد مدرســه نیســت بلکه مدرســه بهویژه
در دوران ابتدایــی بهدلیــل قرار داشــتن دانشآموزان در مرحله حســاس و تأثیرگذار
شکلگیری شــخصیت ،در کنار رسیدن به اهداف آموزشی ،کارکردهای متعدد و متنوع
دیگری نیز برعهده دارد (بهرامیان ،نادی و کریمی )1399 ،که از مهمترین این کارکردها
میتوان به ایجاد انگیزه در دانشآموزان اشاره کرد و در واقع این انگیزش کلید یادگیری
اســت (قائمینیک و ســعیدی .)1400 ،بنابراین یکی از دغدغهها در نظامهای آموزشی
ایجاد انگیزه و باال بردن سطح باورهای انگیزشی در دانشآموزان است و پرورش فراگیرانی
با انگیزه و هدفمند بایســتی بهعنوان یک هدف مهم و تأثیرگذار توســط برنامهریزان و
مدنظر قرار گیرد .چنین شــرایطی ایجاب میکند که معلمان
سیاســتمداران آموزشی ّ
بهمنظــور ایجاد انگیزه و در نتیجه بهبود یادگیری در بیــن فراگیران بهجای روشهای

ë
ë
ë
ë

سال ششم
شمارة 4
شمارة پیاپی 21
زمستان 1400
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معمولی از روشهای نوین فعال و مشــارکتی اســتفاده کنند ،زیــرا بنابهگفتة عطایی و
پنجهپور ( )1394روشهای تدریس فعال ســبب برانگیخته شدن و مشارکت فراگیران
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در جریان آموزش ش��ده و یادگیری آنها را بهبود میبخش��ند .یکی از عوامل مهمی که
میتواند بر انگیزش و یادگیری فراگیران تأثیرگذار باشد روش تدریس است .بهکارگیری
شیوههای تدریس با مشارکت فعال دانشجویان ،یکی از روشهای مؤثر در ایجاد انگیزه و
افزایش سطح یادگیری میباشد که باعث تشویق فراگیر به حضور فعال در کالس شده و
از حالت منفعل و شنونده خارج شود (سالجقه و حسینیشاوون .)1397 ،در برنامههای
آموزشــی دو الگوی کلی تدریس وجــود دارد؛ الگوی معلم محور که محور اصلی فرایند
یاددهی ـ یادگیری معلم است و در این الگو فراگیران مطلب را میآموزند و زود هم فراموش
میکنند ،الگوی دیگر مخاطبمحور نامیده میشود که به فراگیر ،نیازها و تواناییهای او
توجه خاص دارد .در آموزش سنتی معلم اطالعات را مستقیم و بدون واسطه و در مراحل
مشخص به دانشآموزان منتقل میکند .آموزش مستقیم شامل الگوبرداری ،تقویت ،بازخورد،
تقریبهای متوالی ،طراحی از پیش تعیین شــده و غیرمنعطف است (علیپور ،حیدری،
نریمانی و داودی.)1399 ،
روش آموزش از طریق همتایان یکی از روشهای نوین فعال و مشــارکتی است که
میتوانــد با فراهم کردن تجربه مثبت منجر به ایجاد انگیزه و یادگیری ماندگار و عمیق
در فراگیران گردد (ظریفنژاد و همکاران .)1394 ،اولین بار واژه همتا در ســال ()1988
در کتــاب ویتمن و همکاران با عنوان «آموزش از طریق همتایان» مطرح شــد .آموزش
از طریق همتایان زمانی اتفاق میافتد که مطلبی را که میخواهند آموزش دهند ،طراحی
میکنند .تدریس از طریق همتایان به اینصورت است که یک یا چند دانشآموز موضوع
درسی خاصی را به دانشآموزان دیگر تدریس میکنند.
در روش تدریس همتایان که برگرفته از رویکرد ســازندهگرایی اجتماعی است افراد
دانش خود را در تعامل با محیط میســازند و در این فرایند هم فرد و هم محیط تغییر
مییابد .در پژوهش فالحی ،خلیفه و قاسمی ( ،1395ص )32 :آمده است که «محیطهای
یادگیری سازندهگرا ،بهگونهای سازماندهی میشوند که فرصت کافی برای یادگیرندگان

سال ششم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپی ë 21
زمستان ë 1400

جهت تعامل با همکالســیها ،معلمان و ســایر عوامل آموزشــی فراهم آید» .در نتیجه،
مشــارکت ،تعامل ،ارتباط و فعالیت از ویژگیهای مهم روش همتایان است که میتواند

تأثیر روش تدریس همتایان بر باورهای انگیزشی و میزان یادگیری
درس هدیههای آسمان دانشآموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر
فراهان در سال تحصیلی 1398-99
 حسینرحمانی ...مرتضیفراهانی مهدیهاسفینی ...بهمنیاسبالغی81-102 ...

نقش بســیار مهمی در یادگیری فراگیران داشته باشد .مشــارکت دادن دانشجو در امر
یاددهی ـ یادگیری میتواند از عوامل مؤثر در دستیابی به یادگیری بهتر و مؤثرتر باشد و
بهعنوان یک روش فعال مطرح شود (عطایی و پنجهپور .)1394 ،بهعبارتی دیگر میتوان
گفت که روش همتایان در دانشآموزان ایجاد انگیزه میکند و آن هم عامل مثبتی برای
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یادگیری بهشمار میرود.
در یادگیــری همتایان ،دانشآمــوزان از یکدیگر یاد میگیرند ،بــا هم در یادگیری
مشــارکت دارند و این تعامل منجر به توسعه مهارتهای فکری و شناختی دانشآموزان
شــده و یا ســبب افزایش سطح دانش و فهم آنها میشــود .یادگیری از طریق همتایان
باعث بحث و تبادل واقعی افکار میشود و دیدگاههای گوناگون و متضاد مطرح میشود
و اســتداللهای و نگرشهای ذهنی انتقادی بیان میشود .ظهور اولیه آموزش از طریق
همتایان به اینصورت بود که کودکان بهعنوان معلمان جانشین عمل میکردند و هدفشان
هم انتقال دانش بود (.)falchikof, 2010
تدریس از طریق همتایان استراتژی آموزشی است که در این روش دانشآموزان کالس
به گروههای دو نفره ای ســازماندهی میشوند و برای اینکه در جریان یادگیری بهعنوان
معلم یا یادگیرنده عمل کنند ممکن است از تواناییهای متفاوتی برخوردار باشند و از این
طریق بتوانند از همکاری یکدیگر بیشترین بهره را ببرند (.)Nawaz & Rehman, 2017
یادگیری از طریق همتایان یک استراتژی گسترده است .این روش طیف وسیعی از فعالیتها
را پوشش میدهد که از طریق آن افراد به طرق مختلف به یادگیری میپردازند .دامنه این
فعالیتها از مدل سنتی دانشآموز ناظر در مدارس گرفته تا گروههای یادگیری ابتکاری در
دانشکده و دانشگاهها را شامل میشود .در مدل دانشآموز ناظر دانشآموزان قوی بهعنوان
معلــم و راهنما عمل میکنند و دانشآموزان ضعیف بهعنــوان یادگیرنده عمل میکنند.
در مقابل در گروههای یادگیری ابداعی دانشآموزی تمام دانشآموزان در یکسطح و سن
قرار دارند و در یادگیری با هم مشارکت دارند (.)Ali, Anwer & Abbas, 2018
القادی ،القون و البــاری ( ،Al-Qadi, Al-Oun & Al-Barri )2013راهبرد آموزش
از طریق همتایان را بهعنوان یک طرح آموزشــی مناســب برای تشریح دروس و تحلیل
محتوای آموزشــی در نظر میگیرند .آنها راهبرد آمــوزش از طریق همتایان را هم برای
معلــم و هم بــرای یادگیرنده مفید دانســته و معتقدند در این روش مســئولیت معلم
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به یکی از دانشآموزان ســپرده میشود و عملکرد وی توسط دیگر دانشآموزان ارزیابی
میشود.
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هنگامی که دانشآموزان خود مسئولیت تدریسشان را برعهده میگیرند و به دوستان
خود آموزش میدهند این منجر به یادگیری بیشتر آنها میشود .یادگیری از طریق همتا باعث
درگیری فعال دانشجویان شده و مسئولیتپذیری آنها را در امر یادگیری افزایش میدهد
( .)wottons & gonda, 2014از مزایای روش همتایان میتوان به افزایش اعتماد به نفس
و افزایش مهارت ارائه مطالب اشاره نمود (.)Evans & cuffe, 2019
یادگیری با این روش توأم با شــور و انگیزه هست و دانشآموزان در این روش بیشتر
با همتا (کســی که نقش معلم را ایفا میکند) احســاس راحتی میکنند (اسالمیاکبر و
همکاران .)1394 ،افزایش عزتنفس ،ارتقاء مهارتهای ارتباطی ،پیوستگی وکار تیمی،
افزایش اطمینان به خود و حمایت اجتماعی میان دانشــجویان ،امکان مشــاهده بهتر و
دادن بازخورد ،حمایت عاطفی بیشــتر و توســعه توان بحث گروهی در بین همتایان ،از
جمله مزایایی است که برای آموزش از طریق همتایان ذکر شده است (ادیبحاجباقری و
مطهریان ،1395 ،ص.)367 :
آموزش همتایان در سالهای اخیر در زمینه ارتقاء سالمت از محبوبیت برخوردار شده
است و بیشتر در این حوزه بهکار میرود .از آنجا که از این روش بیشتر در دانشکدههای علوم
پزشکی استفاده میشود ،اغلب پژوهشهای داخلی انجام گرفته پیرامون این موضوع در حوزه
علوم پزشکی صورت گرفته است )2018( Ullah, Tabassum & Kaleem .در پژوهشی
به بررسی تأثیر تدریس از طریق همتایان بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه
در درس زیستشناسی پرداختند .آنها در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که تدریس
از طریق همتایان باعث افزایش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس زیست میشود.
ســوکراژ  ،)2018( sukrajhهمچنین ولف  ،)2018( Wolfeعبدالرحیم ،یوســف و
اودوتایــو  ،)2017( AbdulRaheem, Yusuf & Odutayoاولو  )2016( Olooالقائدی،
القون و الباری  )2013( Al-Barri & Al-Qadi, Al-Ounو هاموند ،بیتل ،جونز و بیدگود
 )2010( Hammond, Bithell, Jones & Bidgoodدر پژوهشهای خود به تأثیرگذاری
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روش تدریس همتایان بر میزان یادگیری دروس و باال رفتن متغیرهای روانشــناختی مانند
اعتماد به نفس و رضایت تحصیلی صحه گذاردهاند .یافتههای تحقیق آباراشــی ()1397

تأثیر روش تدریس همتایان بر باورهای انگیزشی و میزان یادگیری
درس هدیههای آسمان دانشآموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر
فراهان در سال تحصیلی 1398-99
 حسینرحمانی ...مرتضیفراهانی مهدیهاسفینی ...بهمنیاسبالغی81-102 ...

نشان داد که آموزش همتایان میتواند بر روی انگیزه تحصیلی ،نیازهای روانشــناختی
و مؤلفههای آن (خودمختاری ،شایســتگی و ارتباط با دیگران) مؤثر باشــد .پارچهبافیه،
صفوی ،مشــعوف ،صالحی ،اسماعیل پورزنجانی و بخشــنده ( )1396در پژوهشی تأثیر
بهکارگیری آموزش بهشیوه گروه همتایان بر خودکارآمدی دانشجویان پرستاری دانشگاه
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آزاد اســامی واحد علوم پزشکی تهران را مورد بررســی قرار دادند .نتایج نشان داد که
آموزش بهشیوه همتایان بر افزایش خودکارآمدی دانشجویان پرستاری تأثیر داشته است.
ظریفنژاد و همکاران ( )1394به این نتیجه رســیدند که این روش میتواند باعث ایجاد
تجربه مثبت و یادگیری ماندگار و عمیق گردد.
آموزش از طریق همتایان بهعنوان یک روش نوین مشــارکتی فعال و با ویژگیهای
مخصوص به خود توانسته نقش مفیدی در یادگیری دروس مشکل ایفا کند و بهسرعت
جای خود را در نظام آموزش پزشکی کشورهای مختلف باز نماید .نتایج تحقیقات انجام
شــده در زمینه روش همتایان و تأثیر آن بر یادگیری دانشآموزان تا حدودی متناقض
بوده ولی این نتایج در رابطه با انگیزش تقریباً مثبت بوده است.
مطالعه پژوهشهای اجرا شــده نشان داد که در اکثر آنها تنها تأثیر آموزش از طریق
همتایان بر یادگیری دروس عملی و آن هم در بین دانشجویان علوم پزشکی مورد بررسی
قــرار گرفته ،تعداد کمی از پژوهشها نیز به تأثیر آموزش از طریق همتایان بر یادگیری
دانشآموزان پایههای مختلف تحصیلی پرداختهاند که آن هم بیشــتر مربوط به دروس
عملی و علوم پایه اســت ،ولی تاکنون تحقیقی در زمینه تأثیر آموزش از طریق همتایان
بــر یادگیری دروس غیرعملی و انتزاعی صورت نگرفته اســت یا اگر هم چنین تحقیقی
انجام شده باشد بسیار بسیار نادر است .برای انجام این پژوهش درس هدیههای آسمانی
پایه ششم ابتدایی انتخاب شده است .این درس بیشتر بهصورت سخنرانی تدریس میشود
که برای دانشآموز کسل کننده است .از آنجا که این درس با اعتقادات دانشآموزان بهعنوان
یک شهروند مســلمان ارتباط تنگاتنگ دارد ،بهخصوص در دورة ابتدایی که پایهگذاری
شــخصیتی افراد در این دوران شکل میگیرد ،باید به نحوی تدریس شود که برای آنها
لذتبخش باشــد و بهعالوه اجازه اظهار نظر و بحث هم داشــته باشــند .روش همتایان
میتواند چنین امکانی را برای دانشآموزان فراهم کند.
مفیدیاننایینی ( )1396در پژوهشی که به تحلیل محتوای کتاب هدیههای آسمانی
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بر اساس الگوی ویلیام رومی پرداخته خاطر نشان میگردد متن متاب هدیهها غیرفعال
و غیرپویاســت و بیشتر به بیان حقایق و ارائه اطالعات میپردازد .حال اگر این محتوا با
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روشهای تدریسی که در آن دانشآموز غیرفعال و در حاشیه باشد همراه گردد ،یادگیری
و انگیــزش دچار اختالل جدی میگردد .همچنین در فصل اول کتاب راهنمای تدریس
هدیههای ششم ابتدایی اصل توجه به جنبههای عاطفی ،نگرشی برای عمل کردن به باورها
و توجه به رویکردهای جدید در تعلیم و تربیت با هدف روزآمد شدن برنامه از جمله اصول
حاکم بر برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی ذکر شده است با توجه به این اصول ،دغدغه
اصلی پژوهشگران ،عالوه بر یادگیری مطلوب و اثربخش ،ایجاد احساسی خوب و خوشایند
و به تبع آن ،رشــد عاطفی و عمل آگاهانه بر پایه نگرشهای صحیح است و شرط اصلی
ایجاد این نگرشهای صحیح و تغییر برخی از نگرشهای نادرست که بیش از هر چیز دیگر
مدنظر است وجود عالقه و انگیزه در فرایند یاددهی ـ یادگیری
در تعلیم و تربیت دینی ّ
است .با توجه به آنچه که درباره اهمیت انگیزه و باورهای انگیزشی و روش تدریس همتایان
و تأثیرش بر انگیزش و یادگیری گفته شــد و بــا توجه به اینکه تاکنون تحقیقی درباره
اثربخشی آموزش از طریق همتایان بر باورهای انگیزشی و یادگیری دانشآموزان و آن هم
در درس هدیههای آســمان صورت نگرفته است؛ این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال
است که آیا تدریس از طریق همتایان بهعنوان یک شیوه مخاطبمحور میتواند بر میزان
باورهای انگیزشــی و یادگیری دانشآموزان در درس هدیههای آسمان تأثیرگذار باشد؟
بهعبارتی دیگر در این پژوهش به دو سؤال زیر پاسخ داده میشود:
 .1آیا آموزش از طریق همتایان بر باورهای انگیزشــی دانشآموزان پسر پایه ششم
ابتدایی تأثیری معنیدار دارد؟
 .2آیا آموزش از طریق همتایان بر یادگیری درس هدیههای آســمان دانشآموزان
پسر پایه ششم ابتدایی تأثیری معنیدار دارد؟

روش
در این پژوهش از روش نیمهآزمایشــی بهشــیوه پیشآزمــون ـ پسآزمون با گروه
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آزمایش و گواه اســتفاده شــد .جامعه آماری پژوهش فوق شامل کلیه دانشآموزان پسر
بود که در پایه ششــم دبستانهای پسرانه در سال تحصیلی  1398-99در شهر فراهان

تأثیر روش تدریس همتایان بر باورهای انگیزشی و میزان یادگیری
درس هدیههای آسمان دانشآموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر
فراهان در سال تحصیلی 1398-99
 حسینرحمانی ...مرتضیفراهانی مهدیهاسفینی ...بهمنیاسبالغی81-102 ...

مشــغول به تحصیل بودند .در پژوهش حاضر ،روش نمونهگیری تصادفی ساده بهشیوه
قرعهکشــی مورد استفاده قرار گرفته است .اســامی کلیه مدارس پسرانه مقطع ابتدایی
شــهر فراهان بر روی برگه هایی نوشته شد .سپس یک مدرسه پسرانه در شهر فرمهین
بهصورت تصادفی برای انجام پژوهش انتخاب گردید و پس از انتخاب مدرســه مورد نظر
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نیز از بین کالسهای پایه ششــم این مدرسه ،یک کالس  35نفره بهطور تصادفی ساده
و بهشیوه قرعهکشــی انتخاب گردید .علت انتخاب پایه ششــم ،آمادگی ذهنی و سنی
دانشآموزان این پایه برای اجرای روش تدریس همتایان به نسبت دیگر پایههای مقطع
ابتدایی بود .دانشآموزان این کالس  35نفره بهصورت تصادفی به دو گروه (کنترل)  16نفر
و (آزمایش)  17نفره تقسیم شــدند .الزم به ذکر میباشد  2نفر از دانشآموزان بهدلیل
تکرار پایه از روند پژوهش منفک ولی برای مختل نشــدن روند آموزش در کالس حضور
داشــتند .برای کنترل متغیرهای مداخله گــر و مزاحم در پژوهش حاضر ،یک معلم کار
تدریس در هر دو گروه را برعهده داشــت و در هر جلسه ابتدا گروه کنترل مورد آموزش
قــرار میگرفت و ســپس این گــروه از کالس خارج و گروه آزمایش بهشــیوه همتایان
در جریان فرایند یاددهی ـ یادگیری قرار میگرفتند.
برای اندازهگیری یادگیری دانشآموزان با اســتفاده از جدول دو بعدی هدف ـ محتوا
از آزمون معلم ساخته استفاده شد و نمرات حاصل از این آزمون مورد تجزیه وتحلیل قرار

گرفت .این آزمون شامل 16سؤال تستی ،پرکردنی ،تشریحی و کوته پاسخ بود که مجموعاً
 20نمره داشــت .روایی این آزمون توسط گروهی از معلمان ،متخصصان و صاحبنظران
درس هدیههای آسمان و آموزگاران پایه ششم ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شد.
پایایی آن توسط متخصص آمار و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/82و توسط روش
دو نیمه کردن با ضریب بهدست آمده  0/91که در سطح  0/01معنادار است ،محاسبه گردید.
همچنین برای سنجش باورهای انگیزشی از پرسشنام ه باورهای انگیزشی پنتریچ ،مارکس
و بویل ( Pintrich, Marx & Boyle )1991اســتفاده شد .این آزمون ،شامل  25سؤال
پنجگزینهای است .پایایی این پرسشنامه در پژوهش فیاض ،کاظمی ،رئیسیون و محمدی
( )1395با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/79بهدست آمد و روایی آن نیز مورد تأیید
افراد متخصص قرار گرفت .در پژوهش حاضر پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ 0/88
محاسبه شد و روایی آن از لحاظ محتوایی موردتأیید افراد متخصص و روانشناس قرار گرفت.
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شیوه اجرای پژوهش
پــس از هماهنگی الزم با مدرســه و معلم مربوطه ،ابتدا کالس منتخب که شــامل
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 35دانشآموز بود بهطور تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه گواه تقسیم شد .گروه آزمایش
و گروه کنترل طی  8جلسه و بهطور همزمان تحت آموزش قرار گرفتند با این تفاوت که
گروه گواه از طریق ســخنرانی و توسط معلم آموزش دیدند ،در حالی که گروه آزمایش
از طریق همتایان تحت آموزش قرار گرفتند .از هر دو گروه ابتدا پیشآزمون به عمل آمد .بعد
طی  8جلسه گروه کنترل به روش سنتی و گروه آزمایش به روش همتایان آموزش دیدند.
مراحل کلی روش همتایان در این پژوهش بهصورت زیر بود:
تشکیل تیمهای مطالعاتی،
تقسیم درس به اجزای مختلف ،مطالعة هر بخش توسط یکی از اعضای تیم،
بحث و بررســی پیرامون مطالب هر بخش توسط اعضایی از هر تیم که آن بخش
مشترک را مطالعه کردهاند،
بازگشت هر فرد به تیم خود و توضیح برای هم تیمیها به نوبت،
تهیه نقشه تدریس و اجرای آموزش در کالس.
تدریــس در گروه آزمایش بدینصــورت بود که معلم ابتدا هــداف را تعیین نمود،
ســپس در اولین جلســه درباره روش همتایان با دانشآموزان صحبت کرد و توضیحات
و راهنماییهــای الزم را ارائه داد ،گروه آزمایش را بهصورت تصادفی به  6گروه تقســیم
کــرد و برای هر گــروه یک درس از کتاب را جهت تدریس تعیین نمود .از آنجا که گروه
آزمایش  15نفر بودند ،ســه گروه ســه نفره و سه گروه دو نفره مسئولیت تدریس شش
درس را در طول  6جلسه برعهده گرفتند .گروهی که مسئول تدریس درس مربوطه بودند
با همکاری یکدیگر مطالبی را بهطور مشــارکتی از طریق پاور پوینت تنظیم مینمودند.
آنها بایســتی قبل از ارائه اشکاالت خود را درباره موضوع مورد نظر از معلم میپرسیدند.
ســپس مطالب درس جدید را با هم تجزیه و تحلیل کرده ،مطالبی هم بهطور اضافی و
خارج از کتاب اما مرتبط با درس فراهم نموده و از حدیث ،فیلم ،آیههای قرآن و داستان
استفاده میکردند.

سال ششم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپی ë 21
زمستان ë 1400

در روز کنفرانس گروه موردنظر درس مربوط به خودش را ارائه میداد .البته گروهها
با همکاری و مشــارکت هم مطالب را آماده میکردند ولی موقع کنفرانس این امکان بود

تأثیر روش تدریس همتایان بر باورهای انگیزشی و میزان یادگیری
درس هدیههای آسمان دانشآموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر
فراهان در سال تحصیلی 1398-99
 حسینرحمانی ...مرتضیفراهانی مهدیهاسفینی ...بهمنیاسبالغی81-102 ...

که یکی از آنها مسئولیت ارائه و تدریس را برعهده بگیرد ،در غیر اینصورت درس جدید
را بخشبندی کرده و هر یک قســمتی را ارائه میداد .درمرحله بعد ،مخاطبین آموزش
به نقد تدریس انجام شــده میپرداختند و ســؤاالت خود را از گروه ارائه میپرسیدند و
درباره موضوع بحث میکردند و معلم هم بهعنوان راهنما در صورت لزوم در جریان بحث
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شرکت مینمود و یا به سؤاالت احتمالی دانشآموزان پاسخ میداد ،مطالب را جمعبندی
نموده و سپس تکالیفی برای جلسه بعد دانشآموزان تعیین میکرد.
تدریــس در گروه گواه مانند گروه آزمایش از لحــاظ اهداف کلی و جزئی و رفتاری
یکســان بــود .تنها در فعالیتهای معلــم و دانشآموزان و نحوه تدریــس با هم تفاوت
داشــتند؛ یعنی دانشآموزان فعال نبودند ،فعالیت اصلی برعهده معلم بود و شش درس
را در شش جلســه از طریق روش سخنرانی و پرسش و پاسخ به گروه گواه آموزش داد.
ابزار مورد اســتفاده هم ماژیک و تخته وایتبرد بود .معلم در ابتدا از مطالب درس قبلی
پرسش و پاسخ انجام میداد و سپس درس جدید را با تأکید بر نکات اصلی تدریس میکرد.
سؤاالت درس جدید را نیز برای دانشآموزان مشخص و در اثنای تدریس برای جلوگیری
از عدم تمرکز دانشآموزان سؤاالتی از آنها میپرسید.

طرح درس کلی
طرح درس هر دو گروه آزمایش و کنترل ،پیامهای آسمان:
پایه هشتم سال تحصیلی 1398-99

نیمسال اول

ماه

هفته

جلسه

تاریخ

درس

فعالیت

مهر

اول

جلسه
آشنایی

98/07/07

-

 éآشنایی و معارفه ،ارزیابی دانشآموزان،
گروهبندی آنها و توضیح درباره نحوه
تدریس.

اول

1

98/07/10

درس اول

 éتدریس درس یکتا

دوم

2

98/07/14

درس دوم

 éتدریس درس بهترین راهنمایان

دوم

3

98/07/17

درس سوم

 éتدریس درس سرور آزادگان

ë
ë
ë
ë
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طرح درس هر دو گروه آزمایش و کنترل ،پیامهای آسمان:
پایه هشتم سال تحصیلی 1398-99
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مهر

اول

5

98/07/24

درس پنجم

 éتدریس درس شتربان با ایمان

دوم

6

98/07/28

درس ششم

 éتدریس درس سیمای خوبان

دوم

7

98/08/01

درس هفتم

 éدست در دست دوست

آبان

سوم

8

98/08/08

درس هشتم

 éدوران غیبت

آبان

سوم

ارزشیابی

98/08/12

نیمسال اول

اول

4

98/07/21

درس چهارم

 éتدریس درس باغ سری

ارزشیابی از هشت درس تدریس شده

یافتههای پژوهش

در بخش آمار تحلیلی از آزمونهاي كولموگروف ـ اسميرنوف ،لون و تحليل كوواريانس
استفاده شده اســت .برای تجزیه و تحلیل دادههای استخراج شده نیز از نرمافزار آماری

 SPSSویرایش 24بهرهبرداری گردیده اســت .نتایــج حاصله در قالب جداول تحلیلی و
نمودار ارائه شده است.
جدول  .1دادههای مربوط به نمرات یادگیری (آزمون معلم ساخته)
یادگیری
آزمايش

كنترل

سال ششم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپی ë 21
زمستان ë 1400

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

پيشآزمون

19

8/36

2/83

پسآزمون

19

17/60

2/75

پيشآزمون

16

8/45

2/35

پسآزمون

16

14/23

3/14

جــدول فوق گوياي اين مطلب اســت كه نمرات یادگیری گــروه آزمايش در حالت
پيشآزمون برابر با ( )8/36و در گروه کنترل ( )8/45ميباشد در حالي كه در پسآزمون
نمرات یادگیری در گروه آزمایش( )17/60و در گروه کنترل ( )14/23اســت .همچنين
بيشترين ميزان پراكندگي نمرات در گروه کنترل و در پسآزمون ميباشد.

تأثیر روش تدریس همتایان بر باورهای انگیزشی و میزان یادگیری
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جدول  .2دادههاي مربوط به نمرات باورهای انگیزشی
باورهای انگیزشی
آزمايش

كنترل

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

پيشآزمون

19

2/37

0/33

پسآزمون

19

4/25

0/49

پيشآزمون

16

2/41

0/46

پسآزمون

16

2/38

0/48
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جدول فوق نشــان ميدهد كه در پيشآزمون نمرات باورهای انگیزشی در دو گروه
تا حدودي يكســان بوده و ميزان اختالف دو گروه تقريباً  0/04ميباشد ،درحاليكه در
پسآزمون شاهد افزايش نسبي باورهای انگیزشی دانشآموزان در گروه آزمايش بهمقدار
 1/87هستيم .همچنين بيشــترين ميزان پراكندگي نمرات مربوط به گروه آزمايش در
پسآزمون ميباشد .الزم به ذکر است دامنه نمرات  1الی  5در نظر گرفته شده است.
قبل از پاســخ به ســؤاالت پژوهش الزم است برای بررســی نرمال بودن متغیرهاي
پژوهش از آزمون کولموگروف ـ اســمیرنف اســتفاده شــود .طبق تحلیل انجام شــده،
مقــدار  ksمتغیر یادگیری و باورهای انگیزشــی در پیشآزمون به ترتیب  0/47و 0/69
و در پسآزمون  0/59و  0/71بود و از آنجا که سطوح معناداري متغيرها در پيشآزمون
و پسآزمون بيشــتر از  0/05ميباشد ،لذا متغیرهاي فوق نرمال ميباشند و نرمال بودن
متغيرهاي مذكور استفاده از آزمونهاي پارامتريك را جهت بررسي فرضیههای پژوهش
توجيه مينمايد.
اینک به بررسی سؤال اول پژوهش کهآیا آموزش از طریق همتایان بر باورهای انگیزشی
دانشآموزان پسر پایه ششم تأثیر معنیداری دارد؟ میپردازیم .الزم بهیادآوري است كه
برای بررســي سؤال فوق از آزمون تحليل كوواريانس استفاده شد .در سؤال فوق آموزش
از طریق همتایان بهعنوان متغير مستقل ،نمرات باورهای انگیزشی در حالت پسآزمون
بهعنوان متغير وابس��ته و نمرات باورهای انگیزشی در حالت پيشآزمون بهعنوان متغير
كنترل ،ايفاي نقش ميكنند.
ابتدا به بررسي همگني شيبهاي رگرسيون كه یكي از شروط استفاده از آزمون تحليل
كوواريانس ميباشد ،پرداخته شد .از آنجا که سطح معناداري بهدست آمده از آماره بيشتر

ë
ë
ë
ë
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از  0/05ميباشد ،بنابراین همگنی شیبهای رگرسیون مورد تأیید قرار میگیرد.

F= 0 / 715 , P ≅ 0 / 405 ≥ 0 / 05
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نحوه بررســي رابطه متغير تصادفي كمكي و متغير وابســته را با استفاده از نمودار
پراكندگي مورد ارزيابي قرار داديم .اين روش براي بررسي وجود ارتباط خطي بين متغير
تصادفي كمكي و متغير وابسته و نيز همگني رگرسيون مورد استفاده قرار گرفت و وجود
این ارتباط تأیید شــد .يكي از شروط ديگر اســتفاده از آزمون تحليل كوواريانس وجود
برابري واريانسها در هر دو جامعه ميباشــد ،از آنجا که سطح معناداري بهدست آمده از
آماره ( F = )0/08بيشتر از  0/05ميباشد .بنابراين واريانسها در هر دو جامعه با يكديگر
برابر ميباشند.

تحليل كوواريانس
در جدول شماره ( )3با استفاده از آزمون تحليل كوواريانس به بررسي تأثير آموزش
از طریق همتایان بر باورهای انگیزشی دانشآموزان پرداخته میشود:
جدول  .3تحليل كوواريانس در سؤال اول پژوهش
مجموع
مربعات

درجه
آزادي

ميانگين
مربعات

آماره

سطح
معناداري

مدل تصحيح شده

30/06

1

15/03

135/77

0/001

عرض از مبداء

0/441

1

0/44

3/97

0/05

پيشآزمون

3/778

1

3/77

34/11

0/001

گروه

27/21

1

27/21

245/8

0/001

خطا

2/99

27

0/11

-

-

مجموع

881/95

30

-

-

-

مجموع تصحيح شده

33/05

29

-

-

-
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R

2

()df

0/91

()MS

 Rتنظيم شده

2

()F

()P

0/90
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مقدار  R2تنظيم شده نشــان ميدهد كه حدود  %90تغيير در متغير وابسته ناشي از
تغيير در متغير مستقل ميباشد .همچنين با توجه به اينكه سطح معناداري بهدست آمده
براي مدل تصحيح شده كمتر از  0/05ميباشد ،لذا با سطح اطمينان  %95مدل قابل تبيين
(صحيح) ميباشد .همچنين سطح معناداري بهدست آمده از آماره  Fدر متغير پيشآزمون
كمتر از  0/05ميباشد .لذا متغير تصادفي با متغير وابسته رابطه دارد .نتايج بهدست آمده
از اثر اصلي گروه نشان داد كه گروه تأثير معناداري بر متغير وابسته داشته است .بنابراين
ميتــوان نتيجه گرفت كه آموزش از طریق همتایان ســبب افزايش باورهای انگیزشــی
دانشآموزان ش��ده اس��ت .به عبارتي میتوان گفت كه آموزش از طریق همتایان باورهای
انگیزش��ی را افزايش داده است و بر باورهای انگیزشی دانشآموزان تأثیر معنی داری دارد.
در اینجا به بررســی سؤال دوم پژوهش که آیا آموزش از طریق همتایان بر یادگیری
درس پیامهای آســمان دانشآموزان پسر پایه ششــم تأثیر معنی داری دارد؟ خواهیم
پرداخت .الزم بهیادآوري است كه برای بررسي این سؤال هم از تحليل كوواريانس استفاده
شد .در این سؤال آموزش از طریق همتایان بهعنوان متغير مستقل ،نمرات یادگیری در
حالت پسآزمون بهعنوان متغير وابسته و نمرات یادگیری در حالت پيشآزمون بهعنوان
متغير كنترل ايفاي نقش ميكنند.
ابتدا به بررسي همگني شيبهاي رگرسيون كه یكي از شروط استفاده از آزمون تحليل
كوواريانس ميباشد ،پرداخته شد .از آنجا که سطح معناداري بهدست آمده از آماره بيشتر از
 0/05ميباشد ،بنابراین همگنی شیبهای رگرسیون مورد تأیید قرار میگیرد.

95

F
= 1 / 668 , P ≅ 0 / 205 ≥ 0 / 05
نحوه بررســي رابطه متغير تصادفي كمكي و متغير وابســته را با استفاده از نمودار
پراكندگي مورد ارزيابي قرار داديم .اين روش براي بررسي وجود ارتباط خطي بين متغير
تصادفي كمكي و متغير وابسته و نيز همگني رگرسيون مورد استفاده قرار گرفت و وجود
این ارتباط تأیید شد.
يكي دیگر از شروط استفاده از آزمون تحليل كوواريانس وجود برابري واريانسها در
هر دو جامعه ميباشد ،لذا با استفاده از آزمون لون به بررسي برابري واريانسها پرداخته
شد .سطح معناداري بهدست آمده از آماره  )4/196( Fبيشتر از  0/05ميباشد .بنابراين
واريانسها در هر دو جامعه با يكديگر برابر ميباشند.
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تحليل كوواريانس
در جدول شماره ( )4با استفاده از آزمون تحليل كوواريانس به بررسي تأثير آموزش
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از طریق همتایان بر یادگیری دانشآموزان ميپردازیم:
جدول  .4تحليل كوواريانس در سؤال دوم پژوهش
مجموع
مربعات
()SS

درجه
آزادي
()df

ميانگين
مربعات
()MS

آماره
()F

سطح
معناداري
()P

مدل تصحيح شده

6/05

2

3/02

16/21

0/001

عرض از مبداء

0/13

1

1/13

0/72

0/04

پيشآزمون

2/36

1

2/36

12/65

0/001

گروه

6/01

1

6/01

32/2

0/001

خطا

5/04

27

0/18

-

-

524/56

30

-

-

-

11/1

29

-

-

-

مجموع
مجموع تصحيح شده
R2

0/52

 R2تنظيم شده

0/51

مقدار  R2تنظيم شده نشان ميدهد كه حدود  %52تغيير در متغير وابسته ناشي از
تغيير در متغير مستقل ميباشد .همچنين با توجه به اينكه سطح معناداري بهدست آمده

براي مدل تصحيح شــده كمتر از  0/05ميباشــد ،لذا با سطح اطمينان  %95مدل قابل
تبيين (صحيح) ميباشد .همچنين ســطح معناداري بهدست آمده از آماره  Fدر متغير
پيشآزمــون كمتر از  0/05ميباشــد .لذا متغير تصادفي با متغير وابســته رابطه دارد.
نتايج بهدست آمده از اثر اصلي گروه نشان داد كه گروه تأثير معناداري بر متغير وابسته
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داشــته است .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه آموزش از طریق همتایان سبب افزایش
یادگیری دانشآموزان شده است.

تأثیر روش تدریس همتایان بر باورهای انگیزشی و میزان یادگیری
درس هدیههای آسمان دانشآموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر
فراهان در سال تحصیلی 1398-99
 حسینرحمانی ...مرتضیفراهانی مهدیهاسفینی ...بهمنیاسبالغی81-102 ...

بحثو نتیجهگیری.....................................................................................................
نتایجی که در رابطه با ســؤال اول پژوهش بهدســت آمد نشان داد که روش تدریس
همتایان در مقایسه با روشهای مرسوم و متداول مانند روش سخنرانی میتواند یادگیری
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دانشآموزان را بهبود بخش��د .این نتیجه با نتایج پژوهشهای ادیبحاجباقری (،)1387
ادیــب حاجباقری و افاضل ( ،)1390حاجیحســینی و همــکاران ( ،) 1391ظریفنژاد
و همــکاران (  ،)1394صادقی دیــزج و همکاران ( ،)1393یــوال و همکاران (،)2018
اوستین ( ،)2008اولوو ( ،)2016عبدالرحیم و همکاران ( ،) 2017ولف ( ،)2018هاموند
و همــکاران ( ،)2010علی و همکاران ( ،)2015ســوکراژ ( ،)2018القائدی و همکاران
( )2013همسو میباشد .اما نتایج بهدست آمده در این پژوهش با نتایج پژوهش اسالمی
اکبر و همکاران ( )1394و عطایی و پنجهپور( )1394یکســان نمیباشــد .یعنی روش
تدریس از طریق همتایان در مطالعات مذکور بر یادگیری فراگیران تأثیر چندانی نداشته
است .در پژوهش مذکور از آنجا که نمرات دانشجویان گروه آزمایش با نمرات دانشجویان
ترم قبل بهعنوان گروه کنترل مقایسه شده است ،تغییرات محسوسی در یادگیری ایجاد
نشده اســت چون گروه آزمایش و گروه کنترل تحت شرایط یکسان و همزمان آموزش
ندیدهاند .نتایجی که در رابطه با سؤال دوم بهدست آمد نشان داد بهرهگیری از روشهای
فعال تدریس مانند همتایان در مقایسه با روشهای نیمهفعال و غیرفعال مثل سخنرانی
یا پرســش و پاسخ میتواند باورهای انگیزشــی دانشآموزان را بهبود بخشد .این نتیجه
با نتایج پژوهشهای اســامی اکبر و همکاران ( ،)1394عطایــی و پنجهپور (،)1394
ادیبحاجباقــری ( ،)1387ادیبحاجباقــری و افاضــل ( ،)1390آباراشــی (،)1397
پارچهبافیه و همکاران ( ،)1396اوســتین ( ،)2008اولوو ( ،)2016هاموند ،بیتل ،جونز و
بیدگود ( ،)2010سوکراژ ( ،)2018القائدی ،القون و البری ( )2013همسو میباشد .زیرا
در تمام این پژوهشها دانشآموزانی که نقش تدریس را برعهده داشتند بهصورت گروهی
بر سر یک موضوع درسی با هم کار میکردند و از یکدیگر نیز میآموختند و به دوستان
خود بهعنوان یادگیرنده نیز آموزش میدادند .یادگیرندگان نیز نســبت به همتایان خود
بهعنوان تدریسکننده احســاس راحتی بیشتری میکردند .در حقیقت تدریس به همتا
باعث میشــد که دانشآموزان بهتر مطالب درسی را یاد بگیرند و عالوه بر این انگیزه و
اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند.
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با توجه به نتیجه بهدســت آمده از ســؤال اول میتوان نتیجه گرفت که روشهای
یادگیری فعال میتواند به کاهش بیانگیزشی فراگیران و ارتقاء انگیزه درونی آنها منجر
98

شــود .در روشهای مشارکتی فراگیران به توانایی خود در یادگیری پی برده و یادگیری
برای آنها ارزش درونی پیدا میکند و این امر باعث میشــود که ســخت تالش کنند تا
به موفقیت دســت یابند (فیاض و همکاران .)1395 ،وقتی فراگیران به توانایی خود در
انجام تکالیف ایمان دارند (منبع کنترل آنها درونی اســت) و به انجام تکالیف و یادگیری
درس اهمیت میدهند و نســبت به درس از خود عالقه نشــان میدهنــد ،از باروهای
انگیزشــی باالیی برخوردار هســتند و بیشــتر تالش میکنند یعنی باورهای انگیزشی
به بعد درونی انگیزه مربوط میشوند .طبق پژوهش کریمیمونقی ،محمدی ،صالح مقدم،
غالمی و کارشـ�کی ( ،)1393روشهای فعال آموزشــی باعث مشارکت بیشتر فراگیران
در موضوعات آموزشــی شــده و زمینه را برای افزایش باورهای انگیزشی و راهبردهای
خودتنظیمی فراهم میکند .انگیزش عامل بسیار مهم و اغلب مهمترین شرط یادگیری
است .مسلم است که بدون انگیزش کافی برای آموختن ،یادگیری در مدرسه غیرممکن
خواهد بود و در حقیقت مسائل انگیزشی یادگیرندگان در تعلیم وتربیت بر عملکرد تحصیلی
آنها تأثیرگذار میباشــد .طبق نظر شانک ( ،)shunk,1393میتوان گفت که انگیزش بر
عملکرد و یادگیری تأثیر میگــذارد و آنچه دانشآموزان انجام میدهند و یاد میگیرند
بر انگیزش آنها اثر میگذارد یعنی انگیزش با یادگیری و عملکرد رابطه متقابل دارد .لذا
هــر چقدر انگیزه در دانشآموزان تقویت شــود به همان اندازه یادگیری افزایش مییابد
و عامل مثبتی برای یادگیری بهش��مار میرود .یادگیــری بهعنوان ثمره و برآیند نهایی
آمــوزش رابطه تنگاتنگی بــا روشهای آمــوزش در کالس درس دارد و اصوالً هدف از
آموزش یادگیری است .مطالعات نشــان داده که مشارکت فعال فراگیر در امر یادگیری
یکی از بهترین روشهای یادگیری اســت که باعث تشویق فراگیران به حضور در کالس
شده و آنها را از حالت منفعل و شنونده خارج میکند (عطایی و پنجهپور .)1394 ،آموزش
از طریق همتایان نیز یکی از روشهای فعال و مشــارکتی است .تحقیقات نشان میدهد
فراگیرانی که با روش مشــارکتی آموزش میبینند نهتنهــا یادگیری باالتری از مطالب
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درســی دارند ،بلکه نســبت به تکالیف خود و دیگر اعضای گروه مسئولیتپذیرتر بوده و
تعامل بهتری با دیگر اعضای گروه برقرار نموده و احساســات مثبتتری نسبت به درس

تأثیر روش تدریس همتایان بر باورهای انگیزشی و میزان یادگیری
درس هدیههای آسمان دانشآموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر
فراهان در سال تحصیلی 1398-99
 حسینرحمانی ...مرتضیفراهانی مهدیهاسفینی ...بهمنیاسبالغی81-102 ...

دارند (همان منبع) .بهطور قطع این احساسات مثبت با افزایش عالقه به یادگیری و ایجاد
انگیزه در فراگیران همراه خواهد بود .بر اســاس نتایج این پژوهش میتوان گفت میزان
یادگیری و باورهای انگیزشــی دانشآموزان تغییر یافته و بهصورت چشمگیری افزایش
یافته اســت .بنابراین آموزش از طریق همتایان نهتنها در دانشــگاههای علوم پزشکی و
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در دروس عملــی بلکه در مــدارس و در دروس غیرعملی نیز میتواند بهکار رود و باعث
یادگیری بهتر و ایجاد انگیزش در دانشآموزان گردد .البته باید اذعان نمود که این روش نیاز
به ابزارها و امکاناتی نیز دارد و در صورتی که این روش بهطور صحیح و اصولی مورد استفاده
قرار گیرد و زیرساختها و ابزرهای مورد نیاز آن فراهم گردند ،میتواند جایگزین مناسبی
برای روش ســنتی باشــد .بنابراین معلمان میتوانند بهجای روشهــای قدیمی از این
روش نوین در کالس درس خود استفاده نموده و دانشآموزان را در یادگیری سهیم کنند.
الزم است تا در دورههای ضمنخدمت مدرسان مدارس بهصورت تئوری و عملی با اصول
و مراحل روشهای نوین تدریس از جمله روش همتایان که معلم در آن بیشتر در نقش
یک راهنما و تســهیلگر آموزشی ظاهر میگردد آشــنا گردند و در جهت بهرهگیری از
روشهای نوین تدریس مورد تشــویق قرار گیرند تا در این رهگذر دانشآموزان بتوانند
از آثار آموزشی و تربیتی این متدهای جدید بهره گیرند .البته از آنجایی که این پژوهش
در بین پســران پایه ششــم ابتدایی انجام گرفته توصیه بر آن است در تعمیم نتایج آن
بادقت و احتیاط بیشــتری عمل شود و بهمنظور افزایش اثربخشی پژوهش حاضر و نیز
برای اینکه زمینهای برای پژوهشهای آتی فراهم آید پیشــنهاد میگردد پژوهشگران به
انجام پژوهشهای مشــابه در پایههای تحصیلی مختلف و در دروس عملی و غیرعملی
و در بین دو جنس دختر وپســر برای اطمینان در تعمیم نتایج مبادرت ورزند .همچنین
بهکارگیری روشهای تدریس دیگر برای مقایسه اثربخشی توصیه میگردد.

تش ّکر و قدردانی
در پایان از همکاری و عنایت تمامی دانشآموزان ،معلمین گرامی ،مدیران
و مسئولین محترم آموزش و پرورش شهرستان فراهان
که در این پژوهش ،ما را یاری نمودند،
تش ّکر و قدردانی میگردد.
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درســی قرآن و دینی دورة ابتدایی و محتوای رسمی این دروس در اپلیکیشن شاد ،مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی،

دوره  ،6شماره .3
ســاجقه ،مهال و حسینیشــاوون ،امین .)1397( .نقش انگیزش در یادگیری .مجله مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی یزد،
دوره .172-173 .)13(2
ســلطاناحمدی ،زینب؛ کیهان ،جواد؛ ملکیآوارسین ،صادق و یاریحاجعطالو ،جهانگیر ( )1400طراحی الگوی مطلوب برنامه
درسی تربیت دینی در دوره پیش دبستانی ،مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی ،سال ششم شمار ه 30-7 ،1
سلمانی ،منصور؛ خامسان ،احمد و اسدییونسی ،محمدرضا .)1396( .نقش واسطهای باورهای انگیزشی در رابطه ی ادراک از ج ّو
کالس و تعلل ورزی دانشجویان .فصلنامه روانشناسی تربیتی.147 -148 .)13(43 ،
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صادقیدیزج ،الناز؛ حسنینســب ،ســیدداوود؛ عسگریان ،فریبا؛ شــیرعلیپور ،اصغر و مقصودی محمدرضا .)1393( .فراتحلیل

اثربخشــی روشهای تدریس فعال در عملکــرد تحصیلی دانشآمــوزان ایرانی :یک مطالعه مرور ســاختاریافته .فصلنامه
روانشناسی تربیتی.80-88 .)11(35 ،
صفری ،میترا؛ یزدانپناه ،بهروز؛ غفوریانشــیرازی ،حمیدرضا و یزدان پناه ،شــهرزاد ( .)1385مقایســه تأثیر تدریس به روش

سخنرانی و مباحثه بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی59-76 .)1( 6 ،
صولتی ،مهرداد؛ جوادی ،رفعت؛ حسینی تشنیزی ،سعید و اصغری ،نسرین .)1389( .میزان مطلوبیت دو روش تدریس مشارکتی
از دیدگاه دانشجویان .مجله پزشکی هرمزگان.191-192 ،)14( 3 ،
علیپور ،شیوا؛ حیدری ،حسن؛ نریمانی،محمد و داودی ،حسین(  .)1399مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و سنتی بر
اشتیاق تحصیلی ،خودکارآمدی و حودتنظیمی دانشآموزان .پژوهش در نظامهای آموزشی23-39 ،)48(14 .
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ظریفنژاد ،غالمحســین؛ مظلوم ،ســید رضا؛ میر حیقی ،امیر حســین؛ رجب پور ،محمد و اختر نژاد ،محمد .)1394 ( .تجربه
یادگیری به روش آموزش گروهی همتایان ،یک مطالعه کیفی .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.27-40 ،)4( 15 ،
عطایی ،نگار و پنجهپور ،مجتبی .)1394 ( .مقایسه اثربخشی روش تدریس فعال تعاملی و سنتی در رضایت مندی و یادگیری
درس بیوشیمی بالینی دانشجویان داروسازی .مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی.81-91 .)19(8.

فالحی ،مریم؛ خلیفه ،قدرت ا ...و قاسمیسامنی ،متین .)1395( .یادگیری مشارکتی در محیطهای یادگیری الکترونیکی .نشریه
مطالعات آموزشی نما.32-33 .)1(5 ،
فیاض ،ایراندخت؛ کاظمی ،سیما؛ رئیسون ،محمدرضا و محمدی ،یحیی .)1395( .ارتباط باورهای انگیزشی یادگیری و ابعاد منبع
کنترل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان .پژوهش در علوم پزشکی.73-69 .)2(8 .
قائمینیک ،محمدمهدی و سعیدی ،علی ( .)1400بررسی میزان و عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی طالب سطح یک حوزه علمیه
مشهد ،مسائل کاربردی در تعلیم و تربیت اسالمی ،سال ششم شماره 80-361
کریمیمونقی ،حسین؛ محمدی ،اعظم؛ صالحمقدم ،امیررضا؛ غالمی،حسن؛ کارشکی ،حسین و زمانیان ،نازنین .)1393( .مقایسه

تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی .مجله ایرانی
آموزش در علوم پزشکی.393-400.)5(14.
مفیدیاننایینی ،بتول ( .)1396تحلیل محتوای کتاب هدیههای آسمان بر اساس الگوی ویلیام رومی ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اردکان.
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