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Abstract
The purpose of this study is to investigate model
of collaborative learning of handle country in the
classroom with teacher assistance design. The
study is a kind causal- comparative of quantities
Research. The statistical population included all
of the Second high school female students (957
students) of Kahnuj city. 120 students were
selected by random- sampling (68 grade 10th and
52 grade 11th). The physics exam scores were
used to collect data, These exams were held in
November and April 2013- 2014 school year. To
analyze the data, t-test, descriptive statistics and
the effect size were used. The findings showed
that there is significant differences between
performance of students in the design teacher
assistant and handle the country (p<0/01). Effect
size values at the grades of the tenth, eleventh
and total confirmed a significant difference, also
these values expressed that The performance of
students in the handle of the country's design has
improved than teacher assistant design. This
study emphasizes on this topic that can be
created significant change in students learning
by native pattern of fits country.
Keywords: significant effect, teacher assistance,
collaborative learning, handle the country.
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ادارة کش ر در کالس درس با طرح همیار معلی اسی ا ایی
 مقایسیهای-پژوهش در زمرة تحقیقات کمیی و از وی ع ّلیی
اس ا جامعة آماری ای پیژوهش همیة داویشآمی زا دختیر
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مقدمه

در یکییی دو ده یة اخیییر ومییار آمی زشوپییرورش کش ی ر
طرحهای کیفی بخشی را م رد ت جه قرار داده اسی تیا
به ای وسیله بت اود سوح آم زش را ارتقیا دهید و افیراد
مسئ ل و متعاد تربی کدد (Motamedi, 2012ما آوچیه
در ای سالها ت جیه بیشیتر صیاحبومیرا را بیه خی د
معو ف داشته اس  ،ایی اسی کیه گ ویه مییتی ا
داوش آم زا را بهگ وهای آم زش داد تا ت اوایی رویارویی
با مشکالت جدیدی را که در دویای غیرقابل پییشبیدیی
فردا بروز خ اهدد کرد ،داشته باشیدد و بت اودید بیه حیل
مسائل و مشکالت آتی بپردازودا از طرف دیگیر ،گ ویه
با استفاده از ّل فیزیک که مبتدی بیر تجربیه ،مدوی و
استدالل اس  ،میت ا بر مشکالت فائ آمد ( Ahmadi
& et al, 2011ما
یکیییی از اسیییتاوداردهای فرآیدیییدی در مجم ّیییه
استاوداردهای آم زش فیزیک ،استاودارد ارتباطات اسی ا
برای ایدکه در کالس فیزیک ایی اسیتاودارد قابیل اجیرا
باشد ،باید در بخشی از فرآیدد تدریس در کیالس درس،
راهحلهای پیشیداادی ت سی داویشآمی زا بیه بحی
گذاشته ش د و داوش آم زا ایده های خ د را شیرح داده
و در برابر وقد داوشآم زا دیگیر از راهحیل خی د دفیاع
کددد (Jafari & Davarpanah, 2011م؛ اما پژوهشهای
زیادی از پژوهشگرا در زمیدیة آمی زش فیزییک وشیا
داده اس کیه آمی زش سیدتی فیزییک در می رد تعیداد
زیادی از فراگیرا به یادگیری و درک ّمی از فیزیک و

ایجاد ّالقه در آوا ومیاوجامدا تدریس فیزیک مدحصیر
به یادگیری مفاهی فیزیک ویس  ،بلکیه گی وگی فکیر
کرد وسب به مفاهی  ،وح ه استدالل و بییا آ هیا را
ویز شامل میش د (Syd fdayy, 2012ما از طیرف دیگیر،
اغلب صاحب ومرا تعلی و تربی تأکید بر فعال ب د و
مسییئ لی پییذیری داوییشآم ی زا در فرآیدیید یییاددهی-
یییادگیری داشییته و شییی ههییای یییادگیری گروهییی و
پژوهش مح ر را می رد ت صییه قیرار مییدهدیدا یکیی از
م ضی ّاتی کییه امیروزه در بیشییتر تحقیقیات بییه شی
میخ رد ،م ض ع یادگیری مشارکتی اسی کیه بدیا بیه
گفتیه لیکیی و زاسالوسیکی ( Leikin & Zaslavsky,
1999م هر یادگیری مشارکتی باید شرای زیر را داشیته
باشد:
 تشکیل گروههای  2تا  8وفره؛
 استفاده از تکالیفی که مستلزر کار گروهیاود؛
 همه اّضای گروه فرص های برابر بیرای بحی
در م رد تکلیف دارود؛
 همکاری هر ّض گروه با دیگر اّضاءا
در زمیدة یادگیری مشیارکتی پیژوهش هیای زییادی
اوجار شده اس ا در همیی راسیتا ،اسیدیا و همکیارا
(Asadin & et al, 2015م از بررسیی تعیداد موالعیات
م ج د در پایگاه داده اریک ،فراواوی استفاده پژوهشگرا
از یییادگیری مشییارکتی در موالعییات از سییال  0765تییا
 2101را در شکل  0وشا دادودا

شکل  .7فراواني انتش ر مق الت در حوزه ی دگیر مش رکتي ()Asadin & et al, 2015
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به طی رکلی مییتی ا پیژوهش هیایی کیه در زمیدیة
یادگیری مشارکتی و گروه بددی اوجار شده اوید را بیه دو
دسته ّمده تقسی کرد:
0ا بررسی تیأثیر ییادگیری مشیارکتی و گیروهبدیدی بیر
ّ امیییل مختلفیییی از جملیییه وگیییرش ،درک و فاییی ،
خ دکارآمدی و غیرها
2ا مقایسه شی ههای یادگیری مشیارکتی بیا شیی ههیای
تدریس سدتی و غیرها
در ادامه ،پژوهشهای مرب ط به هر دو دسته تشریح میش ود:
 .7پژوهشه

مربوط به تاثییر یا دگیر مشا رکتي و

گروهبند بر عوامل مختلفي از جملاه نرار  ،درو و
فهم ،خودک رآمد و غیره

پژوهشهای که در ای دسته قرار دارود ،بیه م ضی ع
اثرات یادگیری مشارکتی بر وگرش ،درک و فای ّ ،القیه
و خ دکارآمدی پرداختهاود که از جمله آ ها میت ا بیه
م ارد زیر اشاره کرد:
وتایج موالعه دراکفی رد (Drakeford, 2012م وشیا
میدهد تکدیکهای یادگیری مشارکتی بیر درک و فای
داوش آم زا تأثیرگیذار اسی ا ّیالوه بیر ایی  ،موالعیه
جاوسی و ویی (Johnsen & NE, 2009م بیر روی 09
داوش آم ز پایه هشت وشا میدهد یادگیری مشیارکتی
بر وگرش و پیشرف تحصیلی داوشآم زا مؤثر اس ا
«اثر ت اوایی گروهبددیهای متجاوس و غیر متجیاوس
بر روی ّالقه ،وگرش و پیشرف تحصیلی داویشآمی زا
در ّل تلفیقی» ّد ا پژوهش آدودو و اگبیوا (Adodo
& Agbayewa, 2011م اسیی ا در موالعییه آ هییا 81
داوشآم ز دختر و پسر ( 91وفر دختیر و  91وفیر پسیرم
حضیی ر داشییتددا آ هییا بییرای اوییدازهگیییری ت اوییایی
داوشآم زا از سه سوح باال ،مت س و ضعیف اسیتفاده
کردودا وتایج ای پژوهش حاکی از ای ب د سوح ت اوایی
گروهبددی متجاوس خروجی یادگیری داوشآمی زا بیاال
میبرد و ّالقه و وگرش داوش آم زا را تغییر مییدهیدا
استید (Stinnett, 2013م در تحقی خ د تأثیر ت اوایی
گروهبددی بر یادگیری ریاضی داوشآمی زا پاییه پیدج

م ی رد بررسییی قییرار دادا وتییایج موالعییه وی وشییا داد
استراتژیهای گروهبددی برای داوشآم زا شرک کددده
در موالعه مؤثر اس ا
پاکیزه (Pakizeh, 1997م در پیژوهش خی د م ضی ع
تییأثیر یییادگیری مشییارکتی بییر ّملکییرد تحصیییلی و
خ دپدداری داوشج یا م رد بررسی قیرار مییدهید کیه
یافته های موالعه وی وشا میدهد بی میزا ییادداری
و ومرات یادگیری آم زش سدتی و ییادگیری مشیارکتی
تفاوت معداداری وج د داردا ّباسی (Abassi, 2011م در
بررسی که در م رد تأثیر یادگیری مشارکتی بر باورهیای
اوگیزشییی و راهبردهییای یییادگیری خیی دتدمیمی 45
داوش آم ز اوجیار دادا بیه ایی وتیجیه رسیید ییادگیری
مشارکتی بر راهبردهای ییادگیری ،باورهیای اوگیزشیی،
شداخ  ،خ دکارآمدی تأثیر معداداری داردا
 .2پژوهشه یي که به مق یساه شایوهها
مش رکتي ب دیرر شیوهه

یا دگیر

آموزشي پرداختهاند

بعضی از پژوهشگرا ای دسته بدو اشاره به و ع شی ة
یادگیری مشارکتی ،به مقایسیة ییادگیری مشیارکتی بیا
شی ة آمی زش سیدتی پرداختیهاوید کیه از جملیه آ هیا
میت ا به م رد زیر اشاره کرد:
آجاجییا و اراوک (Ajaja & Eravwoke, 2010م در
موالعییه بییر روی  021داوییشآم ی ز دختییر و پسییر ،اثییر
یادگیری مشارکتی بر پیشرف تحصیلی داوشآمی زا را
در ّل ر تلفیقی بررسی کیردا یافتیههیای موالعیه آ هیا
وشا داد بی داوشآم زاوی که در گیروههیای ییادگیری
مشییارکتی و یییادگیری سییدتی حضیی ر دارویید تفییاوت
معداداری در ومره های پیشرف تحصیلی و وگرش آ هیا
وج د داردا
اما برخی دیگر از پژوهشگرا ای دسته ،از یک وی ع
شی ة یادگیری مشیارکتی اسیتفاده کیرده اویدا اسیالوی
 0770در تقسی بددی ای و ع شی ههای که محققیا از
آ در تحقی خ د باره بردهاوید ،بیه هشی می رد زییر
اشاره میکدد:
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 گروهیییای پیشیییرف تیمیییی داویییشآمی ی زا(STADم؛
 روش مسابقه تیمی (TGTم؛ یادگیری اوفرادی با یاریگرفت از تی (TATم؛ قرائ و وگارش تلفیقی مشارکتی (CIRCم؛ روش یادگیری مشیارکتی تقسیی م ضی ع بیهبخشهای مختلف (جیگساو Iم؛
 روش یادگیری مشیارکتی تقسیی م ضی ع بیهبخشهای مشترک (جیگساو IIم؛
 روش آم خت باه ؛ روش پژوهش گروهی (Shekary, 2012مافیضییی و همکییارا (Faizy & et al, 2014م در
فراتحلیلی بر اثرات روش تدریس گروهی بیر بیازدههیای
تحصیییلی از سییال  0991تییا سییال  0972بییر روی 99
موالعه وشا دادود محققا در داخیل کشی ر ،بیشیتر از
شی ه های یادگیری پژوهش گروهی ،گروه های پیشیرف
(STADم ،جیگ ساو ،بح گروهی و آمی خت بیاه در
مقایسییه بییا روش آم زشییی سییدتی در تحقیقییات خ ی د
استفاده کرده اودا در همی راستا ،به موالعاتی که از ای
و ع شی ه هیای ییادگیری مشیارکتی اسیتفاده کیردهاوید
پرداخته میش دا
اسیت ار و همکیارا (Ostewar & et al, 2011م در
پژوهش خ د به تقسی بدیدی داویشآمی زا گیروههیای
پیشییرف (STADم را بییا آم ی زش سییدتی در یییادگیری
ریاضی با یکدیگر مقایسیه کردویدا وتیایج بررسیی آ هیا
حاکی از ای ب د آم زش به روش  STADدر مقایسه بیا
آم ی زش مرس ی ر تییأثیر بیشییتری بییر ومییرات پیشییرف
تحصیلی داوشآم زا داردا
شییکاری (Shekary, 2012م در تحقیقییی بییا ّد ی ا
«تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد ماارت های اجتمیاّی
داوشآم زا » ،روش یادگیری مشارکتی آم خت باه را
با روش آم زش سدتی مقایسه کردا یافتههای موالعیه او
وشا داد که روش یادگیری مشارکتی آم خت بیاه در

مقایسه بیا روش سیدتی تیدریس در رشید مایارتهیای
اجتماّی داوشآم زا مؤثر اس ا
اسالمیا و همکارا (Eslamian & et al, 2013م در
موالعة خ د به مقایسیة اثربخشیی روش تیدریس بحی
گروهی با روش تدریس سخدراوی بر مییزا ییادگیری و
رضای داوش آم زا پرداختددا وتایج موالعه آ ها وشا
داد میییزا یییادگیری و رضییای داوییشآم ی زا در روش
تدریس بح گروهی از روش تدریس سیخدراوی بیشیتر
اس ا
ّاشی ری و همکیارا (Ashouri & et al, 2014م در
تحقی خ د به مقایسه و تأثیر روشهای آمی زش وقشیه
مفا می ،روش ییادگیری مشیارکتی پیژوهش گروهیی و
جییگسییاو بییا یییادگیری سییدتی بییر اوگیییزه پیشییرف و
پیشرف تحصیلی داوشآم زا در درس زیسی شداسیی
پرداختددا وتایج حاصل از موالعة آ هیا وشیا داد روش
یادگیری مشارکتی برخالف روش سدتی باّی افیزایش
اوگیزه و پیشرف تحصیلی شده اس ا
ّبیییری و همکییارا (Abiri & et al, 2014م در
تحقیقی با ّد ا «روش تدریس همییاری (مشیارکتیم،
اکتشیافی و سیخدراوی بیر پیشیرف تحصییلی و وگییرش
وسب به درس فیزیک» تلفیقی از هش شی ة یادگیری
مشارکتی اسالوی  0770را با آمی زش سیدتی مقایسیه
کردودا یافتههای موالعه آ ها وشیا داد ،روش تیدریس
مشییارکتی وسییب بییه روش سییخدراوی ه ی در ومییرات
پیشییرف تحصیییلی و ه ی در ومییرات وگییرش در درس
فیزیک باالتر ب ده اس ا
ّمیمییی و همکییارا (Azimi & et al, 2016م در
تحقیقی بیا ّدی ا «بررسیی تیأثیر اجیرای شیی ه هیای
یادگیری مشارکتی پیژوهش گروهیی و جییگ سیاور بیر
خ دکارآمییدی ّمی می داوییشآمی زا » بییه ایی وتیجییه
رسیییدود روش مشییارکتی جی یگسییاو وسییب بییه روش
آم زش سدتی در افیزایش خ دکارآمیدی داویشآمی زا
اثربخش اس ا
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همییا طی ر در قسییم قبییل بیییا شیید ،در ادبیییات
پژوهشییی یییادگیری مشییارکتی ،محققییا از شیی ههییای
یادگیری مشارکتی در موالعه خ د استفاده میکددد؛ اما
یک و ع شی ة یادگیری مشارکتی به ویار طیرح «همییار
معل » در کالس درس مورح اس که پرداخت به آ از
اهمی زیادی برخ ردار اس که در ادامه به آ پرداخته
میش دا
یکی از شی ه های ییادگیری مشیارکتی ،ییادگیری از
طری همیار اسی (Faust & Paulson, 1998م کیه بیه
گفتة آلیسی کیدیگ در ییادگیری از طریی همییاری،
وقش معل از «داوای صحده کالس بیه راهدمیای ّمیل»
تغییر مییابدا داوشآم زا اگر ه در طیرح ییادگیری از
طریی همیییار ،بییهصی رت گروهییی بییه یییادگیری اقییدار
میکددد ،ولیی پیشیرف آویا در ییادگیری ،بیهصی رت
اوفرادی سدجیده میش دا ییادگیری از طریی همییاری،
دارای وم ی و سییاختار اسیی و تمرکییز اساسییی آ بییر
اطمیدییییا یییییافت از را داد یییییادگیری اسیییی
(Aghazadeh, 2003ما یک و ع از همیاریهیا کیه بیرای
یادگیری داوش آم زا مورح میش د ،طرح همیار معلی
اس ا در ای طرح دبیرا داوشآمی زا ممتیاز و سیاّی
کالس را شداسایی و اوتخاب میکدددا بعد گیروههیای 9
الی  8وفره تشکیل میش ود و ییک وفیر از بیی اّضیای
گروه ،بهّد ا سیرگروه کیه همیا همییار معلی اسی
برگزیده میش دا در هر کالس همیارا معل وظایف زیر
را بر ّاده دارود:
 بازدید تکالیف درسی؛ مرور درس جلسه قبل؛ یادآوری فعالی ها و تکالیف بیه داویش آمی زاّض گروه؛
 ت ضیح موالب درس به داوشآم زا غایباطرح همیار معل یکی از شی ههای یادگیری گروهیی
اس که از جمله اهداف آ میتی ا بیه بایرهگییری از
ت اومدییدیهییای ّلمییی داوییشآمی زا ممتییاز هییر درس
بییهمدمیی ر رفیی تییدریجی اشییکاالت درسییی از سییایر

داوش آم زا  ،جلب مشارک داوش آم زا ساّی در امیر
تعلی و تربی و واادیده کیرد فعالیی هیای گروهیی و
ارتقای کیفی تعامل اجتماّی داوش آم زا با یکدیگر وار
برد (Assistant teacher plan, 2013ما ای طرح امروزه،
بهّد ا یکی از طرحهای و آوری در مدیری زما برای
کالس درس مورح اسی ؛ امیا فقی موالعیه ای کیه در
زمیدة طرح همییار معلی در کشی ر اوجیار شیده اسی
موالعه سیفی و همکارا (Seifi & et al, 2013م اسی ا
آ ها در موالعه خ د تأثیر معل دور (همییار معلی م بیر
پیشرف تحصییلی و وگرشیی داویشآمی زا مت سیوه»
م رد ارزیابی قرار دادود؛ که وتایج پژوهششیا حیاکی از
ای اس که بی ومیرات پیشیرف تحصییلی و وگرشیی
گروه آزمایش و کدترل با یکدیگر تفاوت معداداری وج د
دارد که بیاوگر اثربخشی معل دور در پیشرف تحصیلی
و وگرش داوشآم زا اس ا
محق اول بهّد ا معل فیزیک ،طرح همییار معلی
را در ابتدای سال تحصیلی  72-79در کالسهیای درس
خ د به مدت  2ماه اجرا کرده اس ؛ اما بعد از ای مدت،
ت اوس یک طرح ب می برای تسیری فرآیدید ییاددهی و
یادگیری بیا ّدی ا «ادارة کیالس درس بیه شیی ة ادارة
کش ر» طرح کدد که در آ داوش آمی زا بیه دو دسیته
کلی دول و مجلس تقسی میشدودا ای طیرح بی می،
ویز به مدت  2ماه اجرا شدا
همییا ط ی ر کییه در قسییم قبییل وشییا داده شیید،
پژوهش های مرب ط به یادگیری مشارکتی بیه دو دسیتة
ّمده تقسی میشدود که یا بیهصی رت تیأثیر ییادگیری
مشارکتی ب دود یا به ص رت مقایسه یک شی ه ییادگیری
مشارکتی با آم زش سدتی؛ اما ای پژوهش ،بیه مقایسیه
شی ه های یادگیری مشارکتی با روش آم زش سدتی و یا
تأثیر آ ومییپیردازد ،بلکیه بیه مقایسیه دو وی ع شیی ه
یادگیری مشارکتی یکیی طیرح همییار معلی و دیگیری
شی ه یادگیری مشارکتی به شی ة اداره کش ر در کیالس
درس ،میپردازدا از طیرف دیگیر ،بررسیی طیرح همییار
معل که امروزه در بسییاری از میدارس کشی ر در حیال
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اجرا اسی و تحقیقیات کمیی در می رد آ اوجیار شیده
اس  ،از اهمی دو دیداوی برخی ردار اسی ا بیه بییا
دیگر ،اگر ای طرح را با طرحهای دیگیر می رد سیدجش
قرار داد ،باتر میت ا وقاط ضعف و ق ت آ را شداخ ا
از ای رو ،موالعه حاضر درصدد ای اسی بیا ارائیه ییک
طرح ب می کیه از شیی ة اداره کشی ر الگی برداری شیده
اس  ،طرح همیار معل را م رد سیدجش قیرار دهید تیا
مشخص ش د ای طرح برای اجرا در کیالس هیای درس
مداسب اس یا بایسیتی از طیرح جیایگزی و بی می آ
استفاده کرد؟
از ای رو ،پژوهش حاضر با مقایسیه اجیرای دو طیرح
یاد شده به سؤاالت زیر پاسخ میدهد:
 آیا بی ّملکرد داوش آم زا پایه ده در طرح
همیییار معلیی و شییی ة ادارة کشیی ر تفییاوت
معداداری وج د دارد؟
 آیا بی ّملکرد داوشآمی زا پاییه ییازده در
طرح همیار معل و شیی ة ادارة کشی ر تفیاوت
معداداری وج د دارد؟
 آیا بی ّملکرد کل داوشآم زا شرک کددیده
در طرح همیار معل و شی ه ادارة کش ر تفاوت
معداداری وج د دارد؟
رو

پژوهش

بییه اسییتداد گییال و همکییارا (Gall & et al, 2003م
پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کمی و از وی ع تحقیی
ّلی -مقایسهای اس ا جامعه آمیاری پیژوهش حاضیر را
 759داوشآم ز دختر مت سیوه دور شارسیتا کادی
که در سیال تحصییلی  0972-79مشیغ ل بیه تحصییل
ب دود ،تشکیل میدهدا داوشآمی زاوی کیه بیرای اجیرای
ای دو طرح اوتخاب شدود ،داویشآمی زا دو دبیرسیتا
فرزاوگا و ّالمه حلی شارستا کاد ب دویدا از بیی
داوشآم زا ای دو مدرسه 021 ،داوشآمی ز ( 4کیالس
درسم بهط ر تصادفی اوتخاب شدود که  86وفر از آ هیا
داوشآم ز ( 2کیالس درسم پاییه دهی و  52وفیر پاییه

یازده رشته تجربی و ریاضی ( 2کیالس درسم ب دویدا
لذا روش وم وهگیری ای پژوهش تصادفی ساده اس ا
طرح همیار معل در ویمسیال اول تحصییلی 72-79
به مدت  2ماه اجیرا شید و طیرح اداره کیالس درس بیه
شی ه اداره کش ر ویز بیه میدت  2میاه ،در ویمسیال دور
تحصیلی  72-79اجرا شیدا بیرای جمی آوری دادههیا از
ومرات دو آزم درس فیزییک یکیی در آبیا میاه بیرای
طرح همیار معل و دیگری در فروردی ماه که برای طرح
شییی ة ادارة کشیی ر برگییزار شیید ،اسییتفاده شییدا وحیی ه
ومرهگذاری آزم ها بیهصی رت کمیی از ومیره صیفر تیا
بیس ب دا میاوگی ومرات طیرح همییار معلی و شیی ة
ادارة کش ر از تقسی مجمی ع ومیرات داویشآمی زا بیر
تعداد افراد شرک کددده در طرح به دس آمیدا الزر بیه
ذکر اس برای ای که ومرات میاوگی بهدس آمیده بیه
راحتی قابل تفسیر باشدد ،اّداد اّشاری در جدول گیرد
شدودا
برای بررسی تفاوت بی ّملکرد داوش آمی زا در دو
طرح ،از آزم  tدو وم وه مستقل و آمارههای ت صییفی
میاوگی  ،اوحراف معیار و خوای اوحراف معییار اسیتفاده
شییدا بییرای درک باتییر تفییاوت معدییاداری ّملکییرد
داوش آم زا  ،از مکمل آزم معداداری به وار اودازه اثیر
استفاده شد که بدا به گفته گال و همکارا ( Gall & et
al, 2003م اودازه اثر یکیی از روشهیای روشی ومی د
معداداری ّملی وتایج تحقی اس ا اودازه اثر مثبی بیه
ای معدی اسی کیه ّملکیرد داویشآمی زا گیروه دور
وسب به گروه اول باتر شده اس و هر قیدر اویدازه اثیر
بیشتر باشد مداخله ق یتر اس ا پژوهشگرا اویدازه اثیر
بیشتر از  1/99را از حی ّلمی معدادار میداودد ،یعدیی
اثر مداخله بیه قیدر کیافی شیمگیر اسی کیه تفیاوت
ارزشمددی را در وتایج می رد سیدجش وشیا مییدهیدا
اودازه اثر صفر به ای معدیی اسی کیه گیروه اول و دور
ّملکرد یکساوی داشتددا اودازه اثر مدفی بیه ایی معدیی
اس که گروه دور وسب به گروه اول ّملکیرد ضیعیفی
داشته اس و ای وشا از ّملکرد باتر گروه اول وسب

بررسي ی دگیر مش رکتي به شیوة ادارة کشور (در کالس درس) 50 / ...

به گروه دور اس ا مقدار اودازه اثر از رابویه (0م زییر بیه
دس میآید:
( 0م

x 2  x1
SDw

ES 

در رابوه (0م :ES ،اودازه اثر : x ،میاوگی گروه دورx 1 ،
2

 :میاوگی گروه اول : SD ،اوحراف معیار وزوی اس ا
w

( 2م

SD 2  SD1
2

SDw 

در رابوه (2م : SD ،اوحراف معیار گروه اول : SD ،اوحراف معیار گروه دور اس ا
طرح گروه بددی به شی ة ادارة کش ر به ایی صی رت
اس که کالس به دو دستة کلی دول و مجلس تقسی
میش ود که ای تقسی بددی بعد از گرفت یک آزم و
از لحاظ ومیره ،ادب و ت اویایی صیحب کیرد در گیروه
ص رت میگیردا باالتری ومرهها سرگروه میش ودا اولی
سرگروه ،گروه اول دول و بعد اولی سرگروه گیروه اول
مجلس با ومرخ اهی از دو داوشآم ز برتر که میخ اهدد
دولتی باشدد یا مجلسیی ،تعییی مییگیرددا بیه همیی
ترتیب سرگروه ،گروه دور دول و سرگروه دومی گیروه
مجلس اوتخاب میش ود و ای تصمیمات بسته به تعیداد
داوش آم زا کیالس و ایدکیه گیروه دید وفیره باشیدد،
ص رت می گیرد که معمی ال در کیالس  24وفیره ،گیروه
دول  02وفیر و گیروه مجلیس  02وفیر کیه در واایی
اّضای دول و مجلس  4گروه  9وفیره خ اهدید داشی ا
اّضای گروه دول و مجلس ای گ وه تعییی مییشی ود:
ضعیفتری داوشآم زا کیه کمتیری ومیره امتحیا را
دارود به ق ی تری سرگروه یعدی اولی گروه مثال دولی
میرسید و داویشآمی زا ضیعیف دیگیر بیه قی یتیری
سرگروه یعدی اولیی گیروه مجلیس تقسیی مییشی ودا
تقسی بددی به همی مد ال ادامه مییابید تیا و بی بیه
داوشآم زا مت س برسد که آ ها مثیل تقسیی بدیدی
داوشآم زا ضعیف اس ا داوشآم زا در اوتخاب گیروه
دول و مجلس مختیار هسیتددا در هیر کیالس ،رئییس
دول و مجلس بهوسیلة رأیگیری اوتخاب میش ودا
1

2

یدما صددلی کالس اهمی داردا گروه دولی در
سم راس کالس و گروه مجلس در سم پ کالس
قرار میگیرود بهط ریکه جدا از ه باشددا سم راس
یا پ هیر گیروه ،سیرگروه (A, B, D, C, E, Fم گیروه
مرب طه میوشیدد و یک روزوامه دی اری ماودید ییدما
معی شده در کالس وصیب میی شی دا تصی یر ییدما
کالس به همراه محل وصب و وشست اّضیای گیروه در
شکل  2آمده اس ا برای ایدکه گروهها وظایف خ د را به
خ بی اوجار دهدد الزر اسی ومیارت دقیی بیر رووید و
ّملکرد آ ها ص رت گیردا بدی ترتیب از گروه دول و
مجلس از بی سرگروههیا 2 ،وفیر کیه بیاالتری ومیره را
دارود بهّد ا اّضای ش رای وگابا اوتخاب مییشی ودا
در واای  ،هر کالس ّ 4ض ش رای وگابا داردا اّضای
ش رای وگابا تمامی کالسها جلسات هفتگی دارود که
در اولی جلسه ،رئیس ش رای وگابا اوتخاب می شی دا
یکی از وظایف ش رای وگابا اوتخاب زما آزمی هیای
هماهدگ اس که ت س رؤسیای مجلیس و دولی هیر
کییالس میییاوگی گیییری میییشی د کییه وم وییهای از ایی
مص بات در پی س آمده اسی ا یکیی دیگیر از وظیایف
ش رای وگابا  ،بررسی مشکل داوشآم زا بیا تکییه بیر
اصل رازداری اس ا
برای ایجاد اوگییزه و حیس رقابی  ،گیروههیایی کیه
باالتری معدل را کسب کددد تشی ی و گیروههیای کیه
پایی تری ومره را کسب کددد جریمه مییشی ودا ضیمدا
جریمه هر گروه ضعیف ت س گروه همتا از تیی مقابیل
(دول یا مجلسم تعیی میش د که ای جریمه در حید
مدادتراش ،خ دکار وااا اس ا بعضی از گروههای همتیای
ق ی ویز جریمه گروه همتای ضعیف خ د را حیل وم ویه
سؤاالت امتحاوی در ومر میگیروید؛ کیه در بیازه زمیاوی
مشخصی الزر اسی حیل کددید و تح ییل گیروه همتیا
بدهدد؛ و داوچه در حل د ار مشکل شی ود از اّضیای
ش رای وگابا کمک میگیرودا
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شکل  .2نحوة چیدم ن صندليه

ی فتهه

دولت و مجلس در کالس درس

گروهه

یافته های پژوهش در وم دار شکل  9و جدول  0و  2بیه
تص یر کشیده شدهاودا

پژوهش

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

t
31
86
طرحهمیارمعلمپایهدهم 



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



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

 750

33

دانشآموزان 
طرحشیوهادارةکشورکل 

 750

31


 771


 0/00


 -71/86

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


انحرافمعیار 

انحرافمعیاروزنی

اندازهاثر 

طرحهمیارمعلمپایهدهم 
طرحشیوةادارةکشورپایهدهم 

 6/68
 1/86


 6/06


 7/06

طرحهمیارمعلمپایهیازدهم 
طرحشیوةادارةکشورپایهیازدهم 
دانشآموزان 
طرحهمیارمعلمکل 
دانشآموزان 
طرحشیوةادارةکشورکل 

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


 5/67


 7/65


 1/65


 0/11
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اولی یافتة موالعه ،حکای از تفیاوت بیی ّملکیرد
داوش آم زا شرک کددیده در دو طیرح همییار معلی و
شی ة ادارة کش ر (در کالس درسم داردا ای یافته که با
استفاده از آزمی  tمحاسیبه شیده ،در جیدول  0قابیل
رؤی اس ا جدول  0وشا میدهد ،مقدار معدیاداری در
پایه ده از  p 0 / 01( 1/10م کمتیر اسی ؛ بدیابرای ،
بی ّملکرد داوشآم زا پایه دهی در دو طیرح همییار
معل و شی ة ادارة کش ر تفیاوت معدیاداری وجی د داردا
ّالوه بر ای  ،در پایه یازده وض به همی مد ال اسی
یعدی ،مقدار معداداری از  p 0 / 01( 1/10م کمتر اسی و
دروتیجه بی ّملکرد داوش آمی زا پاییه ییازده در دو
طرح ،تفاوت معداداری وج د داردا به ط رکلی ،بیا ت جیه
به اطالّات جدول  ،0مقدار معداداری کل پاییه (دهی و
یازده م برابر با  1/11و از  p 0 / 01( 1/10م کمتر اس
و ای مولب وشا میدهد تفاوت معداداری و قابل تأملی
بی ّملکرد داوشآم زا در دو طرح ،وج د داردا
دومی یافتة موالعه با وگاه به تفاوت بی میاوگی هیای
ومییرات داوییشآمیی زا در شییکل  9و جییدول  ،0حاصییل
میشی دا همیا طی ر کیه در جیدول  0مشیاهده مییشی د
میاوگی ومرات داویشآمی زا پاییه دهی در طیرح همییار
معل  09و در طرح شی ة ادارة کش ر  09اس ا ای مولیب
وشا میدهد بی مییاوگی ومیرات داویشآمی زا در پاییه
دهی  4ومییره اخییتالف وجی د دارد و ایی یعدییی میییاوگی
ومرات داوشآم زا پایه دهی در طیرح شیی ة ادارة کشی ر
خیلی باتر از طرح همیار معلی شیده اسی  ،شیکل  9هی
ای اختالف معدادار را تأیید و به تص یر مییکشیدا مویاب
جییدول شییماره  ،0در پایییه یییازده  ،میییاوگی ومییرات
داوشآم زا  7و در طیرح شیی ة ادارة کشی ر برابیر بیا 04
اس ا ای مولب وشا میدهد بی میاوگی ومرات باز هی
اخییتالف وجیی د داردا در وااییی  ،آوچییه در میی رد کییل
داوشآم زا پاییه دهی و ییازده از جیدول  0و شیکل 9
میت ا یاف  ،ای اس بی میاوگی ومرات داویشآمی زا
در طرح شیی ة ادارة کشی ر (08م و مییاوگی ومیرات طیرح
همیار معل (00م تفاوت معداداری داردا

یافتة س ر موالعه مربی ط درک معدیاداری ّملکیرد
داوشآم زا در طرح همییار معلی و شیی ة ادارة کشی ر
اس که ای یافته را میت ا از جدول  2استدباط وم دا
هما ط ر در جدول شماره  ،2دیده میش د مقدار اودازه
اثر پایه ده (0/16م مثبی و بیشیتر از مقیدار معدیادار
 1/99اسیی  ،اییی مولییب وشییا میییدهیید ّملکییرد
داوش آم زا در طرح شی ة ادارة کش ر وسب بیه طیرح
همیار معل باتر شده اس ا از طرف دیگر مقیدار اویدازه
اثر پایه یازده (0/62م ویه فقی از  1/99بیشیتر اسی
بلکه اختالف آ از  0واحد ه بیشتر اس ا ای اختالف
معدادار وشا میدهدّ ،ملکرد داوشآم زا پایه ییازده
در طرح شی ة ادارة کش ر وسب به طیرح همییار معلی
خیلی باتر شده اس ا درمجم ع ،با وگاه به مقدار اویدازه
اثر در کل پایههیا (1/79م کیه مثبی و بیشیتر از 1/99
اس میت ا یاف ّملکرد کل داویشآمی زا در طیرح
شی ة ادارة کش ر وسب به طرح همیار معل باتیر شیده
اس ا
بحث و نتیجهگیر

به ط رکلی ،ای موالعه بیه مقایسیه دو شیی ه ییادگیری
مشارکتی که یکی محق ساخته یعدی طرح ادارة کشی ر
و دیگری که طرح همیار معل ب د ،پرداخ ا یافتیههیای
ای موالعه وشا داد شی ه یادگیری مشارکتی بهصی رت
مدل ادارة کش ر وسیب بیه شیی ه ییادگیری مشیارکتی
طرح همیار معل  ،در پیشیرف تحصییلی داویشآمی زا
تأثیر بسزایی داشته اسی ا تفیاوتی کیه ایی موالعیه بیا
موالعییة محققییا دیگییر دارد ،اییی اسیی محققییا در
تحقیقات گذشته به بررسیی ییک وی ع شیی ه ییادگیری
مشییارکتی بییا روش آم ی زش سییدتی (روش سییخدراویم
پرداختهاود و وشا دادهاود که شی ه یادگیری مشیارکتی
وسب به شی ه سیخدراوی ،تیأثیر بیشیتری در پیشیرف
تحصیییلی داوییشآم ی زا داردا از جملییه ای ی تحقیقییات
میت ا به میردریک ود و همکیارا ( Mire Darikvand,
et al, 2016م ،است ار (Ostewar, 2010م اشاره کرد؛ امیا
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ای موالعه ،وه فق شی ه یادگیری مشارکتی را بیا روش
آم زش سدتی مقایسه ومیکدد بلکه ،با مقایسیه دو وی ع
شی ه یادگیری مشارکتی وشا میدهد ،کدار و ع شیی ه
یییادگیری مشییارکتی ،تییأثیری معدییادار در پیشییرف
تحصیلی داوش آم زا داردا از طرف دیگیر ،محققیا در
تحقیقات گذشته از الگی ی ییادگیری مشیارکتی کیه در
ادبیات پژوهشی مرب ط به ای ح زه وج د داشته اسی ،
استفاده کیرده اوید کیه بیا فرهدیگ کشی رما سیدخی
کمتری دارود ،برای مثال ،باروگی و آقایاری ( Bahrangi
& Aghayari, 2005م و ّمیمیی و همکیارا ( Azimi,
M, et al, 2016م در تحقیی خی د از الگی ی غیربی می
جیگساو در مقایسه با الگی ی سیدتی تیدریس اسیتفاده
کردود و بیا داشتدد الگ ی غیرب می جیگ ساو یکیی از
ما تری الگ ی یادگیری مشارکتی اس که میت اود در
یادگیری ،ماارت های فیردی و اجتمیاّی داویشآمی زا
تح ل ایجاد ومایدا از بررسی ای وم وه موالعات میت ا
وتیجه گرفی الگی ی ییادگیری مشیارکتی کیه بی می و
متداسب با فرهدگ کش رما باشد وج د ودارد ،امیا ایی
موالعه با ارائیه ییک الگی ی بی می وشیا داد مییتی ا
الگ های یادگیری مشارکتی ب می را طرح و اجرا کردا
وتیجة ما دیگر ای موالعه ای بی د ،الگی ی بی می
وسب بیه الگی ی غیربی می تیأثیر معدیادارتری داشی ا
اختالف  5ومرهای میاوگی در طیرح شیی ة ادارة کشی ر
وسب طرح همیار معل دلیل محکمی بر ای ادّا اس ا
طرح همیار معل وسب به طرح شی ة ادارة کش ر بیرای
داوشآم زا وامیأو س و واآشیدا اسی ا در طیرح همییار
معل داوش آم زا آزادی ّمیل کمتیری داروید ولیی در
طرح شی ة ادارة کش ر داوشآم زا آزاداوه در بح هیای
کالسی شرک و اظاارومر میکردودا در ادامه بح  ،بیه
ّ املی که در م فقی الگی ی بی می تأثیرگیذار ب دوید،
پرداخته میش دا
مییت ی ا یکییی از ّامییلهییای م فقی ی ایی شییی ه
یادگیری مشارکتی را گفتما باالی کالس درس داوس
که سبب شد داوشآم زا در الگی ی بی می بت اودید بیه

خ بی مسائل فیزیک را استدالل کددد تا بت اودد م فقی
بیشتری را کسب کدددا ای وتیجیه بیا یافتیه احمیدی و
همکارا (Ahmedi, et, al, 2015م ه خ اوی داردا آ ها
در موالعه خی د وشیا دادوید آم زشیی کیه مبتدیی بیر
گفتما باشد میت اود ت اوایی استدالل داویش آمی زا را
باال ببردا
یکی از ّ امل دیگیری کیه در م فقیی ایی الگی ی
بیی می تییأثیر داشیی  ،بییاال بییرد مسییئ لی پییذیری و
ماارتهای اجتماّی داوشآم زا اس ا ایی وتیجیه ،بیا
یافته موالعه شکاری (Shekary, 2012م ه خی اوی داردا
او در موالعه خ د وشا داد یادگیری مشیارکتی وسیب
به یادگیری سیدتی سیبب مییشی د مایارت اجتمیاّی
داوشآم زا رشد یابدا
یکی از ّ امل م فقی ای شی ه یادگیری مشیارکتی
در پیشرف تحصیلی داویش آمی زا کیار در گیروههیای
ک ک اس ا ای با وتایج صیفری و قایاری ( & Safari
Ghahari, 2011م ه خ اوی دارد ،آ ها در موالعه خی د
وشا دادود کار در گروه های ک ک پیشرف تحصییلی
را به همراه داردا
رقاب بی گروه ها یکی از ویژگییهیای بیارز الگی ی
ب می ای موالعه ب د ،در کار گروهی اگر رقاب در میا
دیداوی را از گیروه هیا
وباشد ومیت ا اوتمار پیشیرف
داش ا الگ ی ب می شی ة ادارة کش ر در کالس درس ،با
تقسی بددی داوشآم زا بیه دو گیروه مجلیس و دولی
بی آ ها رقاب سالمی را برقرار میکیرد تیا بت اودید بیه
اهداف یادگیری برسدد ،به همی مدم ر رقاب گیروههیا
را میت ا بهّد ا یکی از ّامیل هیای م فقیی الگی ی
ب می وسب بیه الگی ی غیربی می (طیرح همییار معلی م
داوس ی ا ای ی وتیجییه بییا وتیج یة موالعییه قداّ ی پیشییه
(Ghanat Pishe, 2006م هی خی اوی داردا او در موالعیه
خ د وشا داد رقاب گروهیی وسیب رقابی فیردی در
پیشرف تحصیلی داوشآم زا تأثیرگذارتر اس ا
یکی دیگر از ّ املی که سبب شد تا داوشآم زا در
الگ ی ب می یادگیری مشارکتی پیشیرف قابیل تی جای
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داشته باشدد ،ساختار کیالس درس ،تشی ی  ،جریمیه و
روش تییدریس مشییارکتی ب ی د کییه سییبب شیید اوگیییزه
داوش آم زا برای پیشرف باال رودا ای با یافته بارامیی
و رض ا (Bahrami & Rezvan, 2007م ه خ اوی داردا
آ ها در موالعه خ د وشا دادود بی متغیرهای ساختار
کالس درس ،تشی ی و تدبییه ،روش تیدریس و اوگییزه
پیشرف رابوة معداداری وج د داردا
به ومر کارشداسا تعلی و تربیی محیی ییادگیری
در یییادگیری تییأثیر داردا در الگ ی ی ب ی می ادارة کش ی ر
محییی یییادگیری از اهمییی زیییادی برخیی ردار بیی د
بهط ریکه در ای طرح به وح ة ییدما صیددلیهیای
کالس ،وصب روزوامه دی اری ت جه شده بی دا ت جیه بیه
محی یادگیری در ای طرح سیبب شید داویشآمی زا
بت اودد با یکدیگر بح و گف وگ کددد تا بیه پیشیرف
مول ب دس یابددا ای م ض ع با گفته هدیری (2110م
مبدی بر ای که طراحی کالس درس به خص ص یدما
صددلیهیا در پیشیرف تحصییلی داویش آمی زا تیأثیر
بسیییاری دارد (Zamani & Nasr esfahani, 2007م
ه خ اوی داردا
در الگ ی یادگیری مشارکتی بیه شیی ة ادارة کشی ر،
م ض ع وقش معل بهّدی ا راهدمیا ،از اهمیی خاصیی
برخ ردار ب دا بهط ریکه در بعضی از م ض ّات درسیی،
داوشآم زا قیادر ب دوید آ م ضی ع را قبیل از کیالس
بخ اودد و در کالس درس آ را ارائه دهددا به طی رکلی،
ای موالعه وقشه راه را بیرای رسیید بیه اهیداف سیدد
بروامه درسی در م رد وقش معل بهّد ا راهدما ،ترسی
میکدد؛ بدابرای با الگی ی بی می شیی ة ادارة کشی ر در
کالس درس میت ا به تمار اهداف سدد بروامیة درسیی
که در زیر تشریح شدهاود ،رسید:
 معل وقش راهدما و راهبری ییادگیری را بیر ّایدهدارد و متربیا را با مداب یادگیری آشدا میکدد؛
 معل فرص های مداسب یادگیری را برای متربییافراه میکدد؛
 -معل به اجرای فعالی های یادگیری سازما و جا میدهد؛

 معل ی بییه سییازما ده یی فعالی ی هییای گروهییی ومشارکتی متربیا اهمیی مییدهید ( National
Curriculum document, 2009,ما
درمجم ع مباحثی کیه بییا شید ،مییتی ا وتیجیه
گرف اگر برای یادگیری مشارکتی داوشآمی زا از ییک
الگ ی ب می استفاده کرد میت ا پیشیرف شیمگیری
را در ّملکییرد تحصیییلی داوییشآم ی زا دیییدا در پایییا ،
پییژوهش حاضییر بییه بروامییهریییزا درسییی ،معلمییا ،
آم زشگرا و محققا ت صیه میکدد از طرح های بی می
متداسب با م قعی داوش آم زا استفاده کددد تا بت اودد
به وتایج م رد اوتمار خ د برسددا
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