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چکیده :این پژوهش باهدف بررسی تأثیر تدریس مواای بور
عملکرد تحصیلی دانش آمایان پایۀ ششم در درس ریاضوی و
نگرش آنان نسبت به مدرسه انجام گرفته است .روش پژوهش
شبه  -آیمایشی و ای ناع طرح پیشآیمان  -پسآیمان با گروه
کنترل میباشد .جامعه آمار شامل دانشآموایان دتتور پایوۀ
ششم ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی  94 – 95و حجوم
نمانه  70نفر است که  35نفر ای آنان در گوروه کنتورل و 35
نفر در گروه آیمایش گمارده شدهاند ،به صارتی که در گوروه
آیمایش تدریس به شیاۀ ماای به مدّت  2ماه انجام شد و در
گروه کنترل ای روش تدریس تک معلّموی (مرسوام اسوتفاده
گردید .جهت جمع آور دادهها این تحقیق در بعد نگورش
به مدرسه ای پرسشنامۀ استاندارد مک کاچ و س یگل (2003
 SAAS-Rو جهت بررسی عملکرد تحصیلی دانوشآموایان
ای آیمان معلوم  -سواتته اسوتفادهشوده اسوت .نتوا یج تحل یول
کاواریانس تک متغیوره انجوامشوده بور رو نمورۀ عملکورد
تحصیلی ریاضی دانش آمایان در دو گروه آیموا یش (تودریس
مشارکتی ماای و کنترل (تک معلّمی نشان میدهد که ب ین
نمرۀ عملکرد تحصیلی ریاضی دانشآمایان گوروه آیموا یش و
کنترل تفاوت معنیدار مشواهده مویشواد .همچنوین نتوایج
حاصل ای تحلیل کاواریانس چند متغیره نشان داد کوه میوزان
نگرش نسبت به مدرسوه در دو گوروه آیموا یش و کنتورل در
مؤلفه ها نگرش نسبت به مدرسه (نگرش نسبت به محوی
مدرسه ،ادراک  -تواد تحصویلی ،اریش گواار هودف هوا
مدرسها  ،تاد نظم دهی  ،نگرش نسبت به معلم و کالسها
در بین دانشآمایان گروه آیما یش و کنترل تفاوت معنویدار
وجاد دارد و این تفاوت ناشی ای اجورا تودریس مواای در
بین این دانشآمایان است.
واژگان کلیدی :تدریس ماای  ،نگرش به مدرسوه ،عملکورد
تحصیلی ،دانشآمایان پا ی ه ششم.

)S. Asadian (Ph.D
Abstract: This study investigated the
impact of Parallel teaching on the
academic performance of students in the
sixth grade in math and their attitude
toward school. The research method was
experimental, and pretest-posttest with
control and experimental groups were
used. The statistical population consisted
sixth female students in Tabriz in the
academic year 94-95, and the sample size
is 70 persons that 35 of them in the
control group and 35 persons in the
experimental group were exposed. In the
experimental group, parallel teaching was
implemented for 2 months, and in the
control group, one teacher taught. The
Analysis of ANCOVA was performed on
the math achievement of students in the
experimental and control group, showed
that
the
'students
mathematics
achievement between the experimental
and control groups had a significant
difference. Also, the results of the
MANCOVA analysis showed that the
attitude towards school in the
)experimental group (parallel teaching
and control group (one teacher) had a
significant difference. This difference in
attitude included school environment,
students’ perception of education, school
objectives valuation, Self-regulation, and
attitudes toward teachers and classes. This
difference was to using parallel teaching
among the students.
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مقدمه
سرمایه ها انسانی یکی ای مهمترین سورمایههوا هور کشوار محسوا مویگردنود و
ایاین بین دانش آمایان در نظام آمایشی سرمایهها بالقاه جامعه هستند که آیندۀ کشوار
به دست پرتاان آنها ساتتهوپرداتته میشاد  ،لاا بدیهی است که تمرکز بر این نیورو
عظیم و شناسایی آسیبهایی که در مسیر تربیت و آمایش آنها ممکن است تادنموایی
کند ،ایهرجهت باید یکی ای اولایتها هر نظام آمایشی و متخصصان آن باشد تا بهتبع
آن شرای

الیم برا رشد و بالندگی همه جانبه آنها فراهم آیود و در آینوده ا نزدیوک

شاهد بهره ور بهینه این سرمایهها باشیم ؛ بنابراین امرویه نظوام آموایشوپورورش هور
کشار به دنبال شناسایی عاامل مؤثر بر فرایند یاددهی -یوادگیر و بوهتبوع آن عملکورد
تحصیلی دانشآمایان است.
عملکرد تحصویلی و عاامول موؤثر بور آن سوالهوا اسوت ماردتاجوه متخصصوان
آمایش وپرورش قرارگرفته است .نتایج المپیادها ،جشناارهها و آیمانها بین المللی در
سطح جهان و مخصاصاً آیمان تیمز و نتایج کسب شده ایران در مقایسه با سایر کشارها
نشان میدهد که این مسئله هنای بهعناان یکی ای چالشها و دغدغهها نظام آمایشی ما
مطرح است .در مارد عاامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی تحقیقات ییاد صوارت گرفتوه
است .محققان در حیطهها مختلف علام تربیتی ای دیربای سعی در فهم مجماعه عاامل
تعیینکننده و مؤثر در عملکرد تحصیلی داشتهاند و یکی ای مسائل مطرحشده در حوایۀ
آمایش معلّمان است .سیف ( 1389اشاره میکند که عملکورد عبوارت اسوت ای رفتوار
آشکار یا جنبهها قابلمشاهدۀ یادگیر یا بهعبارتی دیگر نتیجۀ عمل فرد که در اریشیابی
ای میزان یادگیر او مارداستفاده قرار میگیرد .در هور نظوام آمایشوی میوزان عملکورد
تحصیلی یکی ای شاتص ها مافقیت در فعالیتها علمی است .مافقیت در تحصویل
به عاامل متعدد بستگی دارد که هنای در مارد تعوداد ،تنواع و اهمیوت نسوبت آنهوا
شناتت کامل حاصل نشده است .بااین حال ،باگاشت یمان بر دانش بشر در مارد عاامل
مؤثر در مافقیت تحصیلی افزودهشده است.
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یادگیر آمایشگاهی که تحقیقات فراوانی را به تاد معطاف داشوته ،نحواۀ تودریس و
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در ادبیات تخصصی تعلیم و تربیت به عاامل ییاد اشاره شد ه است که بهناعی با
عملکرد تحصیلی در ارتبوا هسوتند (صومد و همکواران 1394 ،؛ محمواد . 1391 ،
بی شک شیاه ها تدریس و همچنین نگرش دانشآمایان نسبت به مدرسه نیز میتاانند
در نقش عااملی مهم در عملکرد تحصیلی ظاهر شاند که البته اثبات این مودعا نیایمنود
بررسیها دقیق و انجام پژوهشها علمی است .در با

نگرش و اثرات آن بر رفتوار

مطالعات ییاد صارت گرفته است .نگرش به میزان انتقال یا احساس ماافق یا مخوالف
به یک محرک اطالق میشاد .روانشناسان معتقدند کوه نگورشهوا افوراد (مسوتقیم یوا
غیرمستقیم در مارد یک ماضاع بر رفتار آنان نسبت به آن ماضواع توأثیر مویگاارنود
(صفار نیا. 1384 ،
بر این اساس نگرش دانشآمایان نسبت به مدرسوه میتااند در جهتگیور هوا
آنها در فعالیتها یادگیر تأثیر عمدها داشته باشد .دانشآمایان وقتی ماضاع درس
را لات بخش و مفید بدانند ،بر یادگیر تمرکز کرده و هدف تکلیف مودار را دنبووال
تااهنود کورد .همچنین نگورش دانشآمایان در موارد تحصویل و مدرسوه در انتخوا
اهداف نیز مؤثراست .دانشآموایان یمووانی در مدرسوه احووساس امنیووت و راحتوووی
تااهنوود کوورد کووه احووساس کننوود میتاانند در کووالس فعاالنووه درگیوور شووده
و در تصمیمگیر ها آن شرکت کنند .وقتی دانش آمای احساس کند معلم هرلحظه قصد
ارییوابی و را دارد ،احساس ایمنی نکرده و درنتیجه جوا تنشیا فوراهم تااهد آمد
منظار ای نگرش به مدرسه یک حالت یا میل عموامی مببوت یوا منفوی نسوبت بوه
مدرسه و یادگیر مدرسه ا است .اگر در دانشآمای نگرش مببت و یا منفی به مدرسوه
پیدا شاد ،این نگرش ممکن است به ماضاعها مدرسه ،معلمان و کارکنان و حتی کول
مدرسه و یادگیر مدرسه ا سرایت کند؛ برا آنکه نگرش مببت یا منفی به مدرسوه در
دانش آمایان مختلف رشد کند ،تعداد گاناگانی ای شکستها یا مافقیتها الیم است .در
همۀ دانشآمایانی که تجربهها مافقیت یا شکست در آنها انباشوته مویشواد ،پوس ای
رسیدن به نقطه معینی ،نگرش مببت یا منفی به مدرسه رشد تااهد کرد.
99
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بنابراین نگرش به مدرسه شامل عالقه و عاطفۀ دانش آمای نسبت به مدرسوه اسوت
(لائنگ و لائنگ  ، 1992،1به نقل ای مصر آباد  . 1389 ،در بیشتر مواارد ای نگورش بوه
مدرسه بهعناان بایدهها عاطفی یادگیر یاد میشاد .عاطفه  2بهطارکلی به وضعیتها
هیجانی و تجربه احساسات اشواره مویکنود و بخشوی ای فراینود تعوامالت ارگوانیزم بوا
محرکها است .این مفهام شامل عااطف آشکار و غیر آشکار است :مانند عااطفی که در
چهره ،صدا ،گفتار ،ایما و اشاره وجاد دارد و ممکون اسوت پنهوان و نوا آشوکار باشود
( انجمن روانشناسی آمریکا ، 2006 ،به نقل ای بیان فر . 1388 ،نگرش نسبت به مدرسوه
شامل پنج عاملِ  .1ادراک تاد تحصیلی .2 ،نگرش نسبت بوه معلموان و کوالسهوا .3 ،
نگرش نسبت به مدرسه .4 ،اریشگاار هدفها مدرسه و  .5انگیزش تاد نظم دهی
است .پژوهش ها نشان می دهند ؛ که میزان انطباق فراگیران با تکالیف آمایشگاهی ارتبا
ییاد با نحاۀ نگرش آنها به مدرسه دارد .همچنین هرچه دانشآمایان نگرش مببتتر
به مدرسه داشته باشند ای ادراک تحصی لی باالتر نیز برتاردار تااهند باد مک کاچ و
سیگل ( ، 2009تاطرنشان میسایند که دانش آمایان دارا پیشرفت تحصیلی ضوعیف،
نگرش ها منفی نسبت به مدرسه دارند .نتایج پژوهش میجریبَنکس  1992( 3نیز نشوان
می دهد که چگانگی نگرش دانش آمایان به مدرسه با عملکرد تحصویلی دانوشآموایان
دارا ارتبا معنی دار است .دانش آمایانی که دارا عملکرد تحصیلی باال هسوتند در
مدرسه به یادگیر عالقه مند هستند و نسبت به مدرسه نگرش مببتی دارند (بوه نقول ای
یکی ای مشکالت عمده نظام آمایش ،اسوتفادۀ افراطوی معلموان ای روش تودریس
غ یرفعال و سنتی است و هدف اساسی آمایش و تدریس نیز انتقوال معلاموات ای نهون
معلم به شاگرد تلقی میشاد .در این حالت ،نهن دانشآمای انباشته ای مطالبی است کوه
با ن یای و فکر او متناسب نیست و اریش یابی نیز ای محفاظات دانشآمایان به عمل میآید.
درنتیجه  ،تالقیت و ابتکار ،رشد احساسات و عااطف و پرورش نگرشها و اریشها در

1. Leung & Leung
2. Affection
3. Majoribanks
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دانش آمایان ماردتاجه قرار نمیگیرد .بوهرغوم تحوالهوا عظ یموی کوه در روشهوا
تدریس ایجادشده است ،در ایران روشها تدریس در حد سنتی و ناکارآمد باقیمانوده
است .با انجام مطالعات دریمینهها مختلف روشها تدریس ،فرایند یاددهی یوادگیر
و کتا ها درسی ،مشاهده میشاد که باریترین روش تدریس در ایر ان بهگانه ا است
که معماالً به دانشآمایان قاعدها داده میشاد و ای آنها تااسته میشاد که آن را ا جرا
کنند ،بدون این که دانش آمایان متاجه قاعده شاند .همچنین استفاده ای روشها سنتی
در امر تدریس ،به دلیل عااملی چان کمباد وقت درس ،عدم آشنایی دب یران با روشها
ناین ،مخالفت اولیاء و مدیران مدارس با روشهوا جدیود تودریس ،موانع رو آوردن
دب یران به روشها ناین و امروی تدریس میگردد (عبیر و همکاران. 1393 ،
یکی ای رویکردهایی که اتیراً در کشارها پ یشورفته جهوت غلبوه بور مشوکالت
یادگیر دانش آمایان مارد استفاده قرار مویگیورد تودریس مشوارکتی  1اسوت .تودریس
مشارکتی یا تدریس چند معلمی یوک رویکورد تاسوعۀ حرفوها و یوک روش پوژوهش
مشارکتی معلمان در کالس درس است که بهعناان مؤثرترین برنامه در سالها اتیر ای
آن استفاده شده است .این رویکرد بهعناان مدلی مؤثر برا ترویج و غنیسای یادگیر
در مدرسه ،نظر بس یار ای اندیشمندان علام تربیتی را به تاد جلب کورده اسوت و در
بس یار ای کشارها جهان ایجمله آمریکا ،آلمان ،چ ین ،انگلیس ،موالز  ،اسو ترالیا و ...
مارد تاجه قرارگرفته است.
و پیامد آن ،هرروی شاهد به اشتراکگاار بیشوتر کوالسهوا درس ای سوا معلموان
هستیم و اصطالح تدریس مشارکتی بیشتر ای هر یمان دیگر در ادبیات تخصصوی ایون
رشته تادنمایی میکند .تدریس مشارکتی حداقل شامل دو متخصص بهطارمعمال ،یک
معلم آمایش عمامی و یک معلم دارا تخصص ویژه که آموایش بورا یوک گوروه ای
دانووشآمووایان بووا نیایهووا متفوواوت در یووک کووالس درس واحوود اسووت (فرینوود  2و

1 Cooperative teaching
2. Friend
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کاک  . 2013،1هر دو معلم در کالس درس باید پاسخگا برناموهریوز هوا آمایشوی
صارت گرفته و انتقال آنها به دانوش آموایان ،اریشویابی ای دانوشآموایان و همچنوین
مدیریت صحیح کالس درس باشند.
یکی ای اهداف اصولی تودریس مشوارکتی ارتقواء عملکورد تحصویلی و پیامودها
اجتماعی دانشآمایان با ناتاانیها تاص است (ییگماند و ماجیرا  . 2001،2در ادبیات
تخصصی این رشته ،تدریس مشارکتی بهعناا ن رویکرد در نظر گرفته میشاد که دارا
چهار بُعد است:


بُعد همکاری :دو فرد حرفها با تخصصها مختلف ،بهطارمعمال یک معلم
آمایش عمامی و یک معلم با تخصص ویژه باهم به فعالیت میپردایند.



بُعد انتقال مشترک آموزش :دو معلم دارا مسئالیت مشترک جهت تودریس
به دانشآمایان هستند.



بُعد تنوع :دانش آمایان با ناتاانیها تاص مشغال یادگیر با دانشآموایان
بدون ناتاانیها تاص هستند.



بُعد فضای فیزیکی واحد :جایی که دانشآمایان دارا مشکل با دانشآمایان
سالم در یک محی

آمایشی یکسان مشغال یوادگیر هسوتند (فرینود، 2012،

فریند و کاک. 2013،

تدریس ،نقش همدیگر را درک میکنند و برا ایجاد و پیگیر اهداف کلی آمایش باهم
کار میکنند .ترامپ و میلر  4تدریس مشارکتی را همکار دو مدرس یا بیشتر می دانند که
در برنامهریز  ،اجرا و اریشیابی در یوک یوا دو حیطوه ماضواعی بورا یوک گوروه ای
فراگیران به همدیگر کمک میکنند .آن ها ای تکنیکها و فنوان متنواع تودریس اسوتفاده

1. Cook
2. Magiera
3. Garner
4. Trump and Miller
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تدریس مشارکتی بهرغم گوارنر  1995( 3الگوایی اسوت کوه هموه اعضوا گوروه
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میکنند و هدفشان کمک به ارتقاء و رشد دیدگاهها تاد و افزایش یادگیر فراگیران و
رشد قابلیتها آنها می باشد (پیتر . 2005 ،در حالت ایدهآل  ،تدریس مشارکتی نیایمند
برابر در تمام یمینه ها فرایند آمایشی ،ایجمله برنامه ریز و ارائه آمایشی مشوترک
می باشد (ویال  ،1تاویند  2و ناین  . 2013،3بهعبارت دیگر تدریس مشارکتی شکل اولیوها
ای رشد حرفه ا معلمان است و هدف آن بهباد مستمر امر تدریس است بهگانوها کوه
دانش آمایان بتاانند مطالب بیشتر را بیامایند .درنهایت میتاان گفت تدریس مشارکتی
دارا ویژگیها ییر است:
 .1تعداد دو معلم یا بیشتر در کالس درس حضار دارند؛
 .2تمرکز و سرمایهگاار بر نقا قات و تخصص معلمان تاص؛
 .3تدارک نسبت بزرگ تر ای دانوشآموای  -معلموان در کوالس درس و تاسوعه
حمایت ای دانشآمایان در کالس درس؛
 .4همه رویکردها دارا نقا قات و ضعفی می باشند؛
 .5دانشآمایان ناهمگن بر اساس تااناییها و عالیق متفاوت گروهبند میشاند؛
 .6مسئالیتها بین اعضا گروه مشترک است؛
 .7نیای به اعتماد ،ارتبا  ،تدارک یموان بورا برناموهریوز و هماهنوگ سواتتن
تالشها است.
البته در تدریس مشارکتی الگاها مختلفی وجواد دارد کوه معلموان بوا تاجوه بوه
آن ها دست به انتخا میینند و ای یکی ای آنها استفاده میکنند .در ادامه بوه برتوی ای
آنها پرداتته میشاد:
 - 1تدریس حمایتی

4

1. Villa
2. Thousand
3. Nevin
4. Supportive Co-teaching
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شرای و امکانات ماجاد ،ناع درس ،ویژگی ها مخاطبان و ماارد ای این قبیل ،ای بین
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در این مدل یک معلم مسئالیت اصلی برنامه ریز و تدریس را عهوده دار تااهود بواد،
درحالی که دیگر در سراسر کالس درس حرکت میکند و به مشاهده رفتارها تاص
میپرداید و در صارت لزوم به تکتک دانشآمایان سرکشی میکنود و در مااقوع لوزوم
آنها را حمایت میکند .البته این نقشها ممکن است در تالل دروس مختلف بین اعضا
تغییر کند.
برخی مزایای این رویکرد عبارتاند از:


دانشآمایان بهماقع کمکها الیم را دریافت میکنند.



دانشآمایان به طار مداوم مشغال انجام تکالیف تاد در کالس تااهند باد چراکه
معلما ن همااره در کنار آنان هستند.



حین تاییع مااد و مطالب آمایشی ،صرفه جایی بیشتر در یمان کوالس صوارت
میگیرد.



معلمی که نقش حمایتی را عهده دار است ،میتااند به مشاهده رفتارهایی بپورداید
که معلم اصلی به دلیل تدریس ماضاعات درسی قادر به مشاهده آنان نباده اسوت
(دیایس  1و دیگران. 2012،

برخی معایب این رویکرد:


ای دیدگاه دانش آمایان یمانی که یک معلم در کالس بوه تودریس مویپورداید ،



دانش آمایان اغلب به یک نفر بهعناان معلم و به دیگر بهعناان معلم کمکوی
یا دستیار مینگرند.



وجاد معلمی در کالس که هم ااره حین تدریس معلم دیگر مشغال راه رفوتن
در کالس درس است ،ممکن است باعث حااسپرتوی برتوی دانوشآموایان
گردد.



در این رویکرد ،تکتک دانش آمایان انتظار دریافت فار کمک دارند.

1. Davis
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کنترل بیشتر در کالس درس حاکم است.
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 - 2تدریس مشارکتی موازی

1

در این رویکرد هر دو معلم مشترکاً به طراحی تدریس میپردایند و کوالس درس را بوه
دو قسمت تقسیم میکنند و هر دو به تدریس یوک ماضواع واحود و در یموان واحود
میپردایند .به عناان مبال هر دو میتاانند به تشریح درس حل مسئله در ریاضیات در دو
بخش مختلف کالس بپردایند .اگر کالس درس دارا دو کامپیاتر باشد یکی ای معلمان
میتااند ای کامپیاتر ج هت اتصال به اینترنت استفاده کند و دیگر در حوال فعالیوت بوا
کاربردها یک نرم افزار جدید آمایشی باشد (ماراوسکی  . 2009،2در این رویکرد معلم
در کالس درس به تدریس گوروههوا مختلوف نواهمگن ای دانوشآموایان مویپورداید.
به عبارت دیگر ،معلمان با گروهها متفواوتی ای دانوشآموایان در یوک کوالس درس بوه
فعالیت میپردایند و گزینه ها مختلفوی بورا سوایمان دهوی ایون گوروههوا مختلوف
دانش آمای وجاد تااهد داشت .در این روش یکی ای معلمان میتااند بوا گروهوی ای
دانش آمایان در کالس به فعالیت بپرداید و بهعنواانمبوال مسوائل ییسوت و محیطوی را
اینقطه نظر کسبوکار و صنعت مارد بررسی قرار دهد و معلم دیگر با گروه تاد هموان
مبحث را اینقطه نظر محی ییست بررسی نماید و درنهایت کالس میتااند پیرامان ایون
ماضاع بحبی جد داشته باشند.
در این رویکرد ،ایآنجایی که نظارت بیشتر بر یادگیر دانشآمایان وجاد دارد،
جهت نمایش تاانمند ها و قابلیوت هوا تواد دارنود .معموا ًال ایون نواع تودریس در
کالس هایی که تعداد اندکی ای دانش آمایان آن نیایمند بهبواد آموایش هسوتند ،کواربرد
بیشتر دارد .البته میتاان جهت ارتقاء سوطح مشوارکت دانوشآموایان در بحوثهوا
کالسی ،انجام تمرینات کالسی و هم چنین در کالسها تسوت ینوی نیوز ای ایون شویاه
استفاده نماد .هر ماضاعی که دارا ابعاد مختلفی باشد و این امکان وجاد داشته باشد
که بتاان آن را ای یوایا مختلف مارد نقدوبررسوی قورار داد ،مویتاانود بوا ایون روش
1. Parallel Co-teaching
2. Murawski
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فرایند یادگیر تا حد قابل تاجهی تسهیل میشاد و دانشآمایان فرصتهوا بیشوتر
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تد ریس گردد ،چراکه این امکان فراهم است تا دانشآمایانی که در گروههوا مختلوف
عضا هستند با مراجعه و سرکشی به سایر گروهها به بحث پیرامان ماضواعات کالسوی
بپردایند (کاک  ،1فریند . 2004،2
برخی مزایای این رویکرد


برنامه ریز ای قبل تعیین شده ،ماجوب بهبواد فراینودها و پیامودها تودریس
میشاد؛



در این رویکرد معلمان میتاانند بوا گوروههوا کاچوک در کوالس درس بوه
فعالیت بپردایند؛



تقسیم کالس به دو گروه ،به دانشآمایان این امکان را میدهد که در صوارت
تمایل در هرکدام ای این گروهها قرار گیرند؛



هر یک ای معلمان در تدریس یک ماضاع واحود در کوالس  ،بوه انودایه کوافی
آیاد عمل دارند؛



هر یک ای معلمان نقش فعالی را در فرایند تدریس عهده دار هستند.

معایب این رویکرد


هر دو معلم در تصاص محتاایی که باید تدریس نمایند باید بوه یوک انودایه
دانش و مهارت داشته باشند تا بهتبع آن یادگیر دانشآمایان نیز در یک سطح
باشد؛
تدریس تاد را به پایان برسانند؛




باید فضا آمایشی انعطافپایر در کالس درس برا مطابقت با هر دو گروه
وجاد داشته باشد؛
میزان سروصدا باید به تابی کنترل شاد (همان منبع .

1. Cook
2. Friend
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سرعت تدریس هر دو معلم باید یکسان باشد تا درنهایت در یکیموان واحود
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 - 3تدریس متناوب یا نوبتی

1

در این رویکرد یک معلوم مشوغال تودریس بوه اکبریوت دانوشآموایان کوالس اسوت،
درحالی که معلم دیگر با گروه کاچکی در کالس یا تارج ای کالس به فعالیت میپرداید.
این گروه کاچک الزاماً مشغال یادگیر همان ماضاعی نیستند کوه در کوالس تودریس
میشاد  ،بلکه ممکن است معلم مشوغال مورور و تودریس تکوالیف رویهوا قبول ایون
دانش آمایان باشد .معلم میتااند به اریشیابی یک دانشآمای یا گروه کواچکی ای آنهوا
بپرداید یا حتی مشغال تدریس مهارتها اجتماعی بورا آنهوا باشود .ایون گوروه ای
دانش آمایان میتاانند باهم بر رو ماضاعاتی که قبالً در یادگیر آنها دچوار مشوکل
شدهاند  ،به فعالیت بپردایند (بارسک . 2012 ،2
مزایای این رویکرد


کار با گروهها کاچک یا فعالیت با دانشآمایان بوهصوارت فورد  ،ماجوب
میشاد تا بیشتر به نیایها و عالیق آنان تاجه شاد؛



هر دو معلم بهطار همیمان میتاانند در کالس حضارداشته باشند توا ایونکوه
یکی ای معلمان به طار غیررسمی بتاانود سوایر مودلهوا تودریس توا

را

مشاهده کند.


گروه ها باید اینظر هدف و ترکیب دانش آمایان متفاوت باشند چراکه در غیور
این صارت به سرعت به آنها برچسبها همچان باهاش ،تنبل و ...تااهند
ید؛



دانشآمایان ممکن است به معلمی که مشغال فعالیت با گروه بزرگتر است به
دید یک معلم کنترلکننده بنگرند؛

1. Alternative teaching
2. Bursuck
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معایب این رویکرد
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یمانی که هر دو معلم مشغال به تدریس هسوتند ،سوطح سروصودا در کوالس
مدام باید کنترل گردد؛



باید فضا کافی در کالس درس نیز وجاد داشته باشد (همان منبع .

 - 4تدریس ایستگاهی

1

هر دو معلم محتاا آمایشی ر ا بین تاد تقسیم میکنند و هر یک مسئالیت برنامهریز
و تدریس محتاا تاص تاد را عهده دار تااهند باد .در تدریس ایستگاهی کالس بوه
دو مرکز تدریس تقسیم میشاد .معلم و دانشآمای  -معلوم هور یوک در ایسوتگاه کوار
تاص تاد مستقر هستند .سایر ایستگاهها کار یا بهطار مستقل تاس دانشآموایان
هدایت میشاند یا دستیاران آمایشی هدایت آنها را به عهده میگیرند .بوهعنواانمبوال
ممکن است دو یا تعداد بیشتر ایستگاه علام که هر یک شوامل آیموایشهوا متفواوتی
است شکل بگیرند که تاس معلم ،دسوتیار او یوا دانوش  -معلموان و یوا حتوی والودین
داوطلب مدیریت و سایماندهی میشاند (ماورپالیس  2و انستاسیا . 2016،3
مزایای این رویکرد


هر معلم دارا شرح وظایف مشخص و روشنی است؛



دانشآمایان ای فعالیت در گروهها کاچک بهرهمند میگردند؛



معلمان قادر تااهند در مدتیمان کاتاهتر مااد و مطالب آمایشی متناعی را



به علت این که دانش آمایان سوخت درگیور انجوام فعالیوتهوا آمایشوی در
گروهها تاد هستند ،لاا مشکالت انضباطی کمتر نیز رخ میدهد؛



این امکان وجاد دارد که دانش آمایانی را که تمایل چندانی ندارنود بواهم بوه
فعالیت بپردایند ،ای هم جدا شاند؛



این رویکرد بیشترین امکان را بر ا حضار والودین و سوایر بوزرگسواالن در
کالس درس فراهم میآورد.
1. Station teaching
2. Mavropalias
3. Anastasiou
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تدریس نمایند؛
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معایب این رویکرد


ایوون رویکوورد بوورا ایوون کووه بیشووترین اثرگوواار را داشووته باشوود نیایمنوود
برنامهریز ها دقیقتر است؛



تمام مااد و مطالب آمایشی باید ای قبل آماده و سایمان دهی شاند؛



میزان سروصدا به حداکبر تا اهد رسید؛



تمام ایستگاه ها باید باهم حرکت کنند تا درنهایت تدریس در یکیمان یکسوان
به پایان برسد (همان منبع .

 - 5تدریس گروهی
در این رویکرد هر دو معلم مسئال و پاسخگا تدریس هسوتند و آموایش واحود را
برا دانش آمایان اجرا میکنند .برا تشایق بحث تاس دانشآمایان ،درسها تاسو
هر دو معلم که به طار فعال در گفتگا شرکت میکنند (نه سخنرانی تدریس میشاد .هر
دو معلم به طار فعال در مدیریت درس و نظم و انضبا مشارکت دارنود .ایون رویکورد
میتااند با معلم در کالس درس و معلم  -دانشآمای و یا دو معلم دانش  -آمای که بواهم
مشارکت فعالی داشته باشند ،اجرا شاد (کلا  1و ییگماند  . 2008،2یکی ای ویژگویهوا
مببت تدریس گروهی را باید در کسب دانش درون فرد و بین فرد و افزایش عالقوۀ
معلمان به تدریس دانست .بهعبارت دیگر میتاان انعان داشوت کوه ای رهگوار تودریس
فرصتی را جهت رشد حرفه ا آنان فراهم میساید .درواقع مویتواان تأکیود نمواد کوه
تدریس گروهی یک الگا آمایشی تبادلی و گفتموانی  3اسوت .یانوگ ( 2006تودریس
گروهی را ناعی منطقۀ تقریبی رشد  4می داند که در آن تعامل بین افراد و شکل جدید
ای فعالیت اجتماعی ظهار پیدا میکند .در منطقۀ تقریبی رشد نشوأت گرفتوه ای تودریس

1. Kloo
2. Zigmond
3.Dialogic
4. the zone of proximal development
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گروهی ،انگیزۀ معلمان به شدت در جهت یادگیر ای هم دیگر افزایش پیودا مویکنود و
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گروهی ،گفتمانی که حاصل تعامل نهن معلمان و دانوشآموایان اسوت ماجبوات رشود
حرفه ا معلمان را فراهم میساید (هاشمی ،ایزد و رضایی. 1392 ،
مزایای این رویکرد


هر دو معلم دارا نقش فعالی میباشند؛



اینظر دانش آمایان نقش هر دو معلم یکسان است؛



هر دو معلم به طار فعال در سوایمان دهوی کوالس درس و مودیریت آن نقوش
دارند؛



این روش ماجب تقایت ریسک پایر معلمان تااهود شود .معلموان ممکون
است هنگامیکه دو نفر یا بیشتر هستند امارات و فعالیتها جدید را بررسی
و آیمایش کنند چیز که در تنهایی قادر به انجام آن نیستند؛



همااره دو نفر بهتر ای یک نفر است.

معایب این رویکرد


یمان بسیار ییاد باید صرف برنامهریز گردد؛



نقش هر یک ای معلمان باید بهوضاح مشخص گردد (همان منبع .

 - 6تدریس مکمل

1

در این رویکرد یکی ای معلمان در نقش مکمل ظاهر میشاد و فعالیتها تواد را
ارائهشده است ،میپرداید .بهعناانمبال بیشتر اقدامات او در کالس درس در راستا
شفاف سای هر چه بیشتر آمایش ها صارت میگیرد  ،مانند شفافسوای اظهوارت
سایر همکاران در گروه و ارائۀ مبالها بیشتر .در این رویکورد یوک معلوم وظیفوۀ
تدریس و انتقال محتاا را عهده دار تااهد باد و معلمِ دیگر رسیدن دانش آمایان به
کلیت برنامۀ درسی را تسهیل مینمایند .در این رویکرد یک معلم به تدریس محتواا
میپرداید و معلم دیگر در راستا تعمیق فهم دانش آمایان ای محتواا ،سوادهسوای
محتاا و تفسیر و باینایسی آن تالش میکند.
1. Complementary teaching
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در این راستا انجام میدهد و به تکمیل فعالیت هایی که تاس سایر اعضوا گوروه
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با تاجه به آن چه تا کنان مارد بحث قرار گرفت می تاان انعان داشت که تدریس
مشارکتی به ویژه تدریس ماای مارد تاجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفتوه
است و در برتی کشارها نیز تا حدود این رویکرد مار د اقبال مدارس قرار گرفته
است .نگارنده این مقاله با علم به اهمیت مشارکت معلمان در فرایند تدریس و اثور
گاار آن در کیفیت فرای ندها یاددهی  -یادگیر  ،این پژوهش را با هدف بررسی
تاثیر استفاده ای تدریس ماای بر عملکرد تحصیلی دانش آمایان و همچنین نگرش
آنان به مدرسه انجام داده است.
روش تحقیق
روش این پژوهش شبه آیمایشی ای ناع پیشآیمان ـ پسآیمان با گوروه کنتورل اسوت.
جامعه آمار شامل دانشآمایان دتتر پایۀ ششم ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 95
–  94و حجم نمانه برابر با  70نفر است که  35نفر ای آنان در گروه کنترل و  35نفر نیز
در گروه آیمایش گمارده شدند .روش نمانهگیر در تحقیق حاضر روش نمانوهگیور
به صارت هدفمند باده است که جایگزینی افراد نمانه برا گروهها آیمایش و کنتورل
به صارت کامالً تصادفی باده است .پس ای انتخا

دو گروه ای هر دو گروه پیشآیموان

درس ریاضی و نگرش نسبت به مدرسه به عمول آمود .سوپس موداتالت الیم ( اجورا
روش تدریس ماای

بر رو گروه آیمایش اجرا شد ولی گروه گااه هیچگانه تغییور

در این یمینه دریافت نکرد .الیم به نکر است که در راستا اجرا دقیق رویکرد تدریس
رویکرد به طار کامل تشریح گردید و معلمان با نقش تاد در فرایند اجرا تحقیق آشونا
شدند و ابهامات احتمالی برطرف گردید و درنهایت طی جلسات متناو  ،ماضاعاتی که
باید مارد تدریس قرار میگرفتند  ،مشخص شد .در فرایند اجرا تحقیق نیز هر جلسوه
یک ماضاع تدریس میشد  .معلمان پس ای ورود به کالس و بر اساس تقسیم بند قبلوی
که صارت گرفته باد ،بهطار مشترک به تدریس ماضاع آن جلسه پرداتتند و پس ای آن
دانش آمایان را به دو گروه تقسیم نمادند و هر معلم فعالیتهوا آمایشوی تواد را بوا
گروه مرباطه ادامه می داد و در جهت تعمیق یادگیر ها دانشآمایان تالش مینمادند
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مشارکتی ماای طی جلساتی که با حضار هر دو معلم برگزار شد شیاۀ دقیق اجرا این
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و به حل تمرینات کالسی پرداتتند و در این راستا در برتی جلسات ای مااد آمایشوی
مختلف ای جمله کامپیاتر نیز استفاده شد .الیم به نکر است که دانشآمایان گروه گوااه
نیز همان ماضاعات را با شکل مرسام فرا گرفتند (تک معلمی  .پوس ای اجورا بسوتۀ
آمایشی ای هر دو گروه پسآیمانِ ریاضی و نگرش نسبت به مدرسه به عمل آمد و نتایج
ای طریق نرم افزار تحلیل آمار تحلیل و با یکدیگر مقایسه شودند .یموان اجورا طورح
تدریس ماای در این تحقیق دو ماه باد که ای اول مهرماه سال تحصیلی  1395تا اواس
آنر به طال انجامید .الیم به نکر است که پیشآیمان و پسآیمان گرفتهشده در ایون دو
گروه ای مفاهیم ریاضی شامل :کسرها متعارفی ،ضر  ،تقسویم ،اعوداد اعشوار  ،حول
مسائل مربا به ضر و تقسیم میباشد که بعد ای طراحی تاس چند معلّوم ریاضوی و
تأیید آیمان عملکرد تحصیلی ریاضی تاس کارشناسان و دبیران متخصص در گروهها
آمایشی ناحیوۀ سوه تبریوز و همچنوین سورگروه ریاضوی ششوم ابتودایی در اداره کول
آمایشوپرورش استان به همراه پرسش نامۀ میزان نگرش نسبت به مدرسه به مرحله اجرا
درآمد .همچنین الیم به نکر است جهت سنجش نگرش دانشآمایان نسبت به مدرسه ای
پرسش نامه استاندارد مک کاچ و سیگل  SAAS-R 2003( 1اسوتفاده شوده اسوت .ایون
پرسش نامه دارا پنج عامل ادراک تاد تحصیلی ،نگرش نسبت به معلمان و کالسهوا،
نگرش نسبت به محی مدرسه ،اریشگاار هدفها مدرسوه و انگیوزش تواد نظوم
دهی است  .این پرسش نامه پرسشنامه تاس مک کواچ وسویگل ( 2003تهیوه شوده و
سؤال ها ای مقیاس هفت درجها لیکرت استفادهشده است که گزینهها در دامنه بین کامالً
مخالفم =  ، 1مخالفم =  ، 2کمی مخالفم =  ، 3نظر ندارم =  ، 4کمی مواافقم = ، 5مواافقم
= ، 6کامالً ماافقم =  7می باشند .در تحقیقات مختلفی ای این ابزار استفاده شده است بوه
عناان مبال جبار و همکاران ( 1394ضریب آلفا پایایی این پرسش نامه را  0/86بوه
دست آوردند .عزیز ( 1395پایوایی  0/93و شوعار میالنوی( 1395پایوایی  0/91را
برا این ابزار گزارش کرده اند .در این پژوهش نیز پایایی کول ایون ابوزار بوا محاسوبه
ضریب آلفا کرونباخ  0/90حاصل شد .عالوه بر این جهت اطالع ای عملکرد تحصیلی
1. McCoach, D.B. & Siegle
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تاس مصر آباد ( 1389هنجاریابی شده است .در این پرسشنامه بورا نمورهگواار

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،10سال پنجم ،پاییز و یمستان 1396

دانش آمایان درس ریاضیات ای آیمان محقق  -ساتته استفاده شد .این آیمان بر اسواس
محتاا کتا

ریاضی پایۀ ششم ابتدایی باده و شامل  18سؤال باد که بوا نظور دبیوران

مرباطه و تأیید کارشناسان و سرگروه آمایشی ادارۀ کل به مرحله اجرا درآمود ،الیم بوه
نکر است جهت اطمینان ای پایایی آن ای ضریب پایایی مصححان استفاده شد که میزان آن
 0/82بهدستآمده است.
یافتههای پژوهش:
در ابتدا جهت اطمی نان ای تاییع نرمال دادهها ای آیمان کالماگروف  -اسمیرنف استفاده
شد .همان گانه که در جدول  1مشاهده می شاد ایآنجاییکه سطح معنوی دار متغیرهوا
باالتر ای  0/05میباشد ،لاا دادهها ای تاییع نرمال برتاردار می باشند.
جدول (:)1آزمون کولموگروف  -اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن توزیع مقادیر متغیرها
نگرش نسبت به مدرسه – پیش آزمون

تدریس موازی

0/91

0/37

0/96

0/30

نگرش نسبت به مدرسه – پیش آزمون

مرسوم

0/82

0/50

1/02

0/24

عملکرد تحصیلی – پیش آزمون

تدریس موازی

0/74

0/64

0/76

0/61

0/72

0/66

0/98

0/29

نگرش نسبت به مدرسه – پس آزمون
نگرش نسبت به مدرسه – پس آزمون

عملکرد تحصیلی – پس آزمون
عملکرد تحصیلی – پیش آزمون
عملکرد تحصیلی – پس آزمون

مرسوم

در ابتدا جهت اطمینان ای تاییع نرمال دادهها ای آیمان کالماگروف  -اسمیرنف استفاده
شد .ایآنجاییکه سطح معنی دار متغیرها باالتر ای  0/05است  ،لاا دادهها ای تاییع نرمال
برتاردار بادند و بر این اساس ای آمار پارامتریک برا آیمایش فرضیهها استفاده گردید.
جدول  2نتایج شاتص ها تاصیفی عملکرد تحصیلی دانشآمایان درس ریاضی
را به تفکیک گروهها مارد مطالعه نشان می دهد .همانگانه که مالحظه میشاد میانگین
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متغیرها

گروه

آزمون

سطح معنیداری
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و انحراف استاندار پیش آیمان گروه تک معلمی به ترتیب برابر  11و  2/97و پسآیمان
آن برابر  11/17و  3/72میباشد  .همچنین میانگین و انحراف استاندار پیشآیمان گروه
تدریس ماای به ترتیب برابر  11/71و  3/15و پسآیمان آن برابر  13/83و  3/14است.
همان طار که مشاهده میشاد میانگین کالس تدریس مواای در پوسآیموان نسوبت بوه
کالس تک معلمی افزایش قابلمالحظه ا یافته است.
جدول ( )2شاخصهای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون عملکرد تحصیلی درس ریاضی
دانشآموزان شرکتکننده در کالس تک معلمی و کالس تدریس موازی
گروه

متغیرها

انحراف

تعداد

میانگین

عملکوورد تحصوویلی دانووش آمووایان درس پیشآیمان

35

11

2/79

پسآیمان

35

11/17

3/72

عملکوورد تحصوویلی دانووش آمووایان درس پیشآیمان

35

11/71

3/15

پسآیمان

35

13/83

3/14

استاندارد

ریاضی در کالس تک معلمی

ریاضی در کالس تدریس ماای

همچنین جدول  3نتایج شاتصها تاصیفی نگورش دانوشآموایان نسوبت بوه
میانگین و انحراف استاندار پیشآیمان متغیر نگرش نسبت به مدرسوه در کوالس درس
تک معلمی به ترتیب برابر  180/54و  14/42و پسآیمان آن برابر  34/51و  3/47است؛
اما وضعیت همین متغیر در کالس درس تدریس ماای متفواوت اسوت بوهگانوها کوه
میانگین و انحراف استاندار پویش آیموان  113/20و  16/13و پوسآیموان آن برابور بوا
 137/71و  17/79است .همان گانه که مالحظه میشاد وضعیت نمورات پویشآیموان و
پس آیمان در گروه آیمایش (تدریس ماای

بهطار قابلمالحظه ا افوزایشیافتوه اسوت

درحالی که این وضعیت در گروه کنترل (تدریس تک معلمی مشاهده نمیشاد .در ادامه
تحلیل ها
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پژوهش و هرکدام ای مؤلفهها آن نیز به تفکیک پیشآیموان و پوسآیموان آورده شوده
است:
جدول ( )3شاخصهای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون نگرش دانشآموزان نسبت به
مدرسه و مؤلفهها ی آن در کالس تک معلمی و کالس تدریس موازی
انحراف

تعداد

میانگین

متغیر اصلی و مؤلفههای آن

دانشآموزان

گروه

38 /49

4 /64

نگوورش نسووبت بووه معلووم و
کالس درس

تک معلمی

پیشآیمان

35

4 /92
6 /25

چند معلمی

پسآیمان
پیشآیمان

35
35

38 /94
22 /49

پسآیمان

35

27 /60

7 /07

تک معلمی

پیشآیمان
پسآیمان

35
35

51 /49
50 /29

4 /50
8 /93

چند معلمی

پیشآیمان
پسآیمان

35
35

29 /83
35 /06

8 /62
3 /62

تک معلمی

پیشآیمان

35

27 /94

3 /83

چند معلمی

پسآیمان
پیشآیمان

35
35

28 /40
20 /71

3 /19
5 /02

پسآیمان

35

25 /80

4 /78

تک معلمی

پیشآیمان
پسآیمان

35
35

34
34 /51

3 /19
3 /47

چند معلمی

پیشآیمان

35

21 /66

4 /76

تک معلمی

پسآیمان
پیشآیمان

35
35

26 /66
28 /63

5 /11
2 /61

پسآیمان

35

29 /17

2 /78

چند معلمی

پیشآیمان
پسآیمان

35
35

18 /51
22 /40

4 /78
5 /17

تک معلمی

پیشآیمان

35

180 /54

14 /42

چند معلمی

پسآیمان
پیشآیمان

35
35

181 /31
113 /20

17 /31
16 /13

پسآیمان

35

137 /71

17 /79

استاندارد

انگیزش تاد نظم دهی

نگوورش نسووبت بووه محووی
مدرسه

ادراک تاد تحصیلی

نگرش کل نسبت به مدرسه
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اریشگوواار هوودفهووا
مدرسه
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فرضیه اول تحقیق :عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایۀ ششم در کمالسهمای درس
تدریس مشارکتی موازی نسبت به دانش آموزانی که در کالسهای درس تک معلّممی
آموزش میبینند ،متفاوت است.
در راستا تحلیل دادهها جمعآور شده و آیمایش فرضیههوا تحقیوق ای روش
تحلیل کاواریانس استفاده شد .بر این اساس ،ابتدا پیشفرضهوا ایون روش همچوان
همگنی اثرات تعاملی پیش آیمان و متغیر مستقل ،همگنی شیب هوا تو رگرسویان و
همگنی واریانس تطا ( آیمان لان مارد بررسی قرار گرفت با تاجه به نتایج به دسوت
آمده نمادار شیب ت

رگرسیان نشان داد که در متغیر عملکرد تحصیلی دانش آمایان،

همبستگی نمرات پیشآیمان و پسآیمان در گروهها مارد مطالعه مببت باده و به دلیل
ماای بادن تطا رگرسیان ،همگنی شیبها محقق شده است .نتایج آیمان لان هوم
نشان داد که واریانس تطا متغیر وابسته در گروهها مارد مطالعه همگن است ،چورا
که مقادیر  Fمحاسبه شده برا متغیر عملکرد تحصیلی دانش آمایان برابر  0/077است
که در سطح  0/05معنی دار نیستند.
جدول شماره ( :)4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره اثر روش تدریس موازی بمر
عملکرد تحصیلی دانشآموزان درس ریاضی
اثر آزمون

مجذورات

آزادی

مجذورات

معنیداری

آزمون

پیشآیمان

494/96

1

494/96

349/41

0/001

0/839

گروه

69/75

1

69/75

49/20

0/000

0/423

تطا

94/98

67

1/41

کل

11651

69

مطابق داده ها جدول باال مشاهده میشاد که با کنترل اثرات پیشآیمان ،تدریس
به شکل ماای اثرات مببت و معنی دار در افزایش عملکرد تحصیلی دانشآمایان درس
ریاضی داشته است ،ییرا مقودار  Fمحاسوبهشوده در سوطح  P >0/05معنوی دار اسوت؛
بنابراین فرضیۀ اول مارد تائید قرار میگیرد.
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مجموع

درجه

میانگین

F

سطح

توان
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فرضیه دوم :نگرش نسبت به مدرسه در میان دانش آموزان پایۀ شش در کمالسهمای
درس تدریس موازی نسبت به دانش آموزانی که در کالسهمای درس تمک معلّممی
آموزش میبینند ،متفاوت است.
برا آیمایش این فرضیه ای آیمان چندمتغیره بزرگ ترین ریشه رو اس تفاده شد که
دادههوا حاصوله در جودول  6آموده اسووت؛ اموا قبول ای اسوتفاده ای ایون آیمووان،
پیش فرض هایی همچان همگنی اثرات تعاملی پیشآیمان و متغیر مسوتقل ،همگنوی
شیب ها ت

رگرسیان و همگنی واریانس تطا مارد تحلیل قرار گرفت .با تحلیل

همگنی اثرات تعاملی پیش آیمان مقدار  Fتعاملی گروه بوا پویش آیموان  4/05بوه
دست آمد که در سطح  0/05معنیدار نیسوت .همچنوین نتوایج نموادار شویبتو
رگرسیان نشان داد که در متغیر نگرش دانش آمایان نسبت به مدرسوه ،همبسوتگی
نمرات پیشآیمان و پسآیمان در گروهها موارد مطالعوه مببوت بواده و بوه دلیول
ماای بادن تطا رگرسیان ،همگنی شیبها محقق شده است .نتایج آیمان لوان
هم حاکی ای این باد که واریانس تطا متغیر وابسته در گوروههوا موارد مطالعوه
همگن است چان مقادیر  Fمحاسبه شده برا متغیر نگرش نسوبت بوه مدرسوه در
دانش آمایان برابر  0/22در سطح  0/05معنیدار نباد .عالوه بور مواارد مواکار ای
همگنی ماتریس ها واریانس  -کاواریانس نیز اطمینان حاصل گردید .برا بررسوی
ارائهشده است:
جدول ( :)5آزمون  Mباکس برای همگنی ماتریسهای واریانس  -کوواریانس
شاخص مقدار
Mباکس 61 /83
3 /79 F
15 Df1
18617 /68 Df2
سطح معنی دار 0 /094
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این پیش فرض ای آیمان  Mباکس استفاده شد .نتوایج ایون آیموان در جودول ییور
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نتایج جدول باال نشان می دهد که پیشفرض همگنی ماتریسها واریانس  -کاواریوانس
در گروهها مارد مطالعه ،محقق شده است ،ییرا مقدار  Fمحاسبهشده ( 3/97در سطح
 0/05معنی دار ( 0/094نیست (. P< 0/05
جدول ( :)6تحلیل کوواریانس چند متغیره اثرات اجرای روش تدریس موازی در ترکیب
متغیرهای وابسته
اثر

بزرگ ترین

F

درجممممه

درجمممه

سمممممطح

تممممموان

ریشمممممه

آزادی

آزادی

معنیداری

آزمون

Roy

بممممممین

خطا

گروهی
نگرش نسبت به معلوم و

1 /849

21 /819

5

59

0 /001

0 /649

کالس درس
انگیزش تاد نظم دهی

0 /602

7 /098

5

59

0 /001

0 /376

نگرش نسبت بوه محوی

0 /776

9 /036

5

59

0 /001

0 /434

مدرسه
ادراک تاد تحصیلی

1 /915

22 /598

5

59

0 /001

0 /657

اریش گاار هدف هوا

3 /853

45 /466

5

59

0 /001

0 /794

مدرسه
گروه

0 /702

8 /270

5

59

0 /001

0 /412

وابسته در پیش آیمان معنادار است ،همچنین اتتالف بین دو گروه پوس ای کنتورل اثور
پیش آیمان نیز معنادار شده است ( P>0/05بنابراین میتاان نت یجه گرفت کوه بوین دو
گروه در ترکیب تطی متغ یرها وابسته (نگرش نسبت به محی مدرسوه ،ادراک تواد
تحصیلی ،اریشگاار هدفها مدرسه ،نگرش نسبت به معلمان و کالسها و انگیزش
تاد نظم دهی تفاوت معنادار وجاد دارد .برا تعیین اتتالف بین گروهها در تکتک
متغ یرها وابسته ای تحل یل کاواریانس تک متغ یره استفادهشده که نتایج آن در جودول 7
آمده است:
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همان طار که در جدول ( 6مشاهده میشاد بوزرگتورین ریشوه  Royبورا متغ یرهوا
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جدول ( :)7نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس برای تکتک متغیرهای وابسته
منبووووووووع
پردایش
بین گروهی

درون گروهی

کل

متغیرها وابسته

59/95

1

59/95

4/28

0/042

0/064

182/43

1

182/43

24/68

0/000

0/281

31/25
35/09

1
1

31/25
35/09

4/10
10/11

0/047
0/002

0/061
0/183

335/41

63

5/64

2217/56

63

35/19

465/68

63

7/39

479/81
218/07

63
63

7/61
3/47

82265

70

136763

70

52887

70

68240
48509

70
70

همانطار که در جدول فاق مشاهده میشاد ای بین پنج متغیر وابسته همه متغیرها بین
گروهها تفاوت معنادار دارند .بهعبارت دیگر ،مداتله در متغیر مستقل بیشترین تأثیر را
بر همه متغیرها وابسته بر جا گااشته است.
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نگوورش نسووبت بووه
معلمان و کالس ها
انگیوزش تواد نظووم
دهی
نگوورش نسووبت بووه
محی مدرسه
ادراک تاد تحصیلی
اریش گوووووووواار
هدف ها مدرسه
نگوورش نسووبت بووه
معلمان و کالس ها
انگیوزش تواد نظووم
دهی
نگوورش نسووبت بووه
محی مدرسه
ادراک تاد تحصیلی
اریش گوووووووواار
هدف ها مدرسه
نگوورش نسووبت بووه
معلمان و کالس ها
انگیوزش تواد نظووم
دهی
نگوورش نسووبت بووه
محی مدرسه
ادراک تاد تحصیلی
اریش گوووووووواار
هدفها مدرسه

مجمووواع
مجاورات
21/29

درجه
آیاد
1

میووووانگین
مجاورات
21/29

مقوووودار
واریانس
3/77

سوووووطح
معنیدار
0/047

تووواان
آیمان
0/057
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بحث و نتیجهگیری
بر اساس یافتهها این پژوهش مشخص گردید که تدریس به روش ماای تا حد ییاد
تاانسته است عملکرد دانش آمایان درس ریاضی و نگرش آنان نسبت به مدرسه را ارتقاء
بخشد .یافته ها این تحقیق با تحقیقاتی همچان فخر ( 1388که در تحقیق تواد بوه
این نتیجه رسید که روش تدریس همیار بر انگیزۀ پیشرفت تحصیلی دانشآمایان درس
علام تجربی تأثیر چشمگیر داشته است ،همسا می باشد .حبیب یاده ( 1389نیوز بوه
نتایج مشابهی در این راستا دستیافته است .نتوایج تحقیوق ایشوان نشوان داد کوه روش
تدریس همیار نسبت به روش سنتی ،روش مافقتور اسوت و بوین نمورات افوراد و
سبک شناتتی آنها تفاوت معنادار وجاد دارد و افراد دارا سبکشناتتی مسوتقل در
روش همیار نمرات باالتر کسب کرده اند .شاال  1و شالروف  2011( 2نیز در تحقیق
تاد به این نتیجه رسیدند که یادگی رندگانی که ای استراتژ یادگیر گروهی نفع میبرند ،
به عملکرد بهتر در قیاس با سایر روشها دستیافته اند .بختی ( 1393نیز بیان میکند
که طرح استفاده ای چند معلم در عملکرد تحصیلی دانشآمایان ابتودایی توأثیر بسوزایی
دارد.
در تبیین یافته ها این پژوهش مویتواان انعوان داشوت کوه هموااره همکوار و
محی ها دانش آمای نیز بارها به اثبات رسیده است .بدیهی است که در دنیا کنانی
معلمان باید بیشتر به سمت به اشتراکگواار دانوش و مهوارت تواد در امور تودریس
حرکت نمایند .فض ا کنانی تعلیم و تربیت شرایطی را به وجاد آورده است که معلمان
صرفاً با اتکا به دانش و مهارت تاد قادر به انجام صحیح وظایف تاد در کالسها
درس نیستند ،بنابراین رویکرد به اشتراکگاار دانش ،نگرش و مهارت بیشتر ای پیش
ماردتاجه قرارگرفته است.
1. Shoull
2.Shoolroof
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همیار بر فعالیتها فرد و انفراد تفاق و برتر داشته اسوت .توأثیر ایون امور در
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آنچه در فرایند این تحقیق اتفواق افتواد تودریس ،نظوارت و تسوهیل فعالیوتهوا
آمایشی گروه ها مختلفی ای دانشآمایان در یک یمان واحد و در یوک محوی یکسوان
تحت عناان کالس درس باد .اجرا این روش باعث شد که نسب دانشآمای به معلم تا
حد قابل قبالی کاهش یابد .تحقق همین امر بهتنهایی میتااند گام مهمی در جهت بهباد
کیفیت تدریس و فعالیتها یادگیر دانش آمایان باشد .ای طرف دیگر با اجورا ایون
روش در کالس درس ،تفاوت ها فرد دانش آمایان بیشتر ماردتاجه واقع شد و ایون
امر هم می تااند به عناان دلیل ماجهی جهت تفسیر و تاجیه یافتهها این پژوهش مارد
استناد قرار گیرد .ای طرفی هم ایجاد گروهها کاچک در کالس درس ماجب گردید تا
رواب مببت و نزدیکتر بین دانش آمایان و معلمان و همچنین دانشآمایان باهم برقرار
گردد و این امر هم بهنابه تاد میتااند بر عملکرد تحصیلی دانشآمایان و نگرش آنان
نسبت به مدرسه تأثیرگاار باش د .اجرا این روش شرایطی را فراهم ساتت که معلمان
کمتر صحبت کنند و در مقابل دانش آمایان تعامل بیشتر در گروهها داشته باشند و معلم
بیشتر در نقش نظاره گر و تسهیلکننده فعالیتها اعضا گروه ظواهر شواد .ای طورف
دیگر نیز؛ تدریس به شیاه ماای فرصتی را فراهم مینماید تا معلموان در کوالس درس
درک درستی ای نقشها و وظایف همدیگر داشته باشوند و در راسوتا نیول بوه اهوداف
مشخصی به طار مؤثر باهم به فعالیت و همکار بپردایند (گارنر . 1995 ،چان کوالس
درس مملا ای تفاوت ها فرهنگی ،تفاوت در تااناییها یادگیر و عالیوق و نیایهوا
گاناگانیها داشته باشد .به دلیل محدودیت یمان و فشردگی برنامهها درسی ،حتی در
صارت پرداتتن به این مسائل نیز ای قسمت اعظمی ای برنامه ای پیش تعیینشوده تواد
عقب میماند ؛ این در حالی است که در تدریس ماای به سبب وجاد گروهی ای معلمان
در کالس درس این مشکل بهراحتی قابل حل است و معلمان بر اساس تقسیم بنود کوه
قبالً در تصاص وظایف تاد صارت دادهاند  ،هر یک میتاانند وظایف تاص تاد را
پیگیر و دنبال نمایند؛ بهعناانمبال یکی ای معلمان مسوئال آموایش و پیگ یور برناموۀ
درسی در کالس باشد و دیگر به نیایها تاص دانشآمایان تاجه نمایود .در چنوین
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شرایطی دانش آمایان کمتر با بیتاجهی معلم به سؤاالت و ابهامات نهنی تواد مااجوه
میشاند و ایآنجایی که همااره معلمان را بهعناان حامی در کنار تاد مشاهده میکنند و
در فضا آمایشی منعطف تر مشغال به یوادگیر هسوتند و در کول بوا فرصوتهوا
آمایشی متناعی مااجه میشاند  ،لاا به عااطف و احساسات آنان تاجه بیشتر میشاد
و تا حد ییاد این عاامل بر نگرش آنها به یادگیر و فضا یادگیر تأثیرگاار است
(ماراوسکی 2009،1؛ ماورپالیس  2و انستاسیا . 2016،3
ارتقا دانشآمایان در مدرسه و در دورهها مختلف رشد جسمی ،نهنی ،عاطفی
و اجتماعی نیایمند نگرش مببت به مدرسه ،رشته تحصیلی و انگیزهها قا است .نتایج
برتی پژوهش ها حاکی ای این است که میزان انطباق فراگیران با تکوالیف آمایشوگاهی
ارتبا ییاد با نحاۀ نگرش آنها به مدرسه دارد .عالوه بر این دانشآمایان یموانی در
مدرسه احوساس امنیوت و راحتووی تااهنوود کوورد کووه احووساس کننوود میتااننود
در کووالس فعاالنووه درگیوور شووده و در تصمیمگیور هوا آن شورکت کننود .وقتوی
دانش آمای احساس کند معلم هرلحظه قصد اریش یوابی و را دارد ،احساس ایمنی نکرده
و درنتیجه جوا تنشیا فوراهم تااهد آمد ( تجسته مهور و همکواران . 1391 ،نتوایج
تحقیق سیگل  4و مکاچ  2009( 5حاکی ای آن است کوه دانوشآموایانی کوه بوهصوارت
چندمعلمی آمایش میبی نند یادگیر هدفمند دارنود  ،همچنوین بورا درس هندسوه
اریش بیشتر قائل هست ند و عملکرد تحصیلی بهتر دارند .ماسوکاوتیز  6و همکواران
اجتماعی  ،رواب ساتتار و میزان نگرش آنان نسبت به مدرسه تأثیرگاار است.
بر این اساس میتاان اشاره کرد که تدریس ماای نیوز بوه سوبب بهورهگیور ای
رویکرد همیار و مشارکت در امر تدریس و به سبب تاجه بیشتر به تفاوتها فورد
1. Murawski
2. Mavropalias
3. Anastasiou
4. Siegle
5. McCoach
6.Mouskovetiz
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و پاشش نیایها طیف وسیعتر ای دانشآمایان ،تاانسته است تأثیر مببتی بر عملکرد
تحصیلی دانش آمایان درس ریاضیات و نگرش آنان به مدرسه داشته باشد .البته نکر این
نکته ضرور است که جهت اجرا مافق این روش باید برناموهریوز هوا دقیوقتور
صارت گیرد .برنامه ها درسی تربیتمعلم باید جهتگیر تاسعه فرهنگ مشوارکت و
همیار داشته باشند .به عبارت بهتر جهت مافقیت ایون طورح در مقیواس کوالن بایود
ییرساتتها فنی ،اقتصاد و فرهنگی ماردتاجه جد قرار گیرند.
منابع

بختی ،فریده ( ، 1393تأثیر آمایش با استفاده ای شیاۀ معلموین متخصوص ( چنود
معلمی در پیشرفت تحصیلی دانشآموایان پایوههوا چهوارم و پونجم ابتودایی شوهر
اصفهان  ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آیاد اسالمی واحد تاارسگان.

بیان فر ،فاطمه ( ، 1388تبیین اثر برنامۀ درسی پنهان مودارس در دورۀ راهنموایی
تحصیلی بر بایدهها عاطفی یادگیر و پیشرفت تحصیلی دانشآمایان و ارائه مدل در
تصاص عاامل اثرگاار این برنامه  ،رسالۀ دکتر  ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
جبار  ،ثریا ،مصرآباد  ،جااد ،یوار ،تقی . 1394(.نقش مؤلفوههوا عاطفوه بوین
مدرسه ،صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی در تموایز گواار بوین دانوش آموایان
صص.93- 108
تجسته مهر ،رضا ؛ عباسپار ،نبیح اهلل؛ کرایی؛ امین و کاچکی ،رحیم ( ، 1391تأثیر
برنامۀ مافقیت تحصیلی بر عملکرد و تاد پندارۀ تحصیلی  ،نگرش نسبت به مدرسه،

یوادگیر شویاۀ مافقیوت در مدرسوه و سوایگار اجتمواعی دانوشآموایان؛ مجلوۀ
روانشناسی مدرسه  ،دورۀ  ، 1ش .1
حبیب یاده ،عباس؛ سیف ،علی؛ فلسفینژاد  ،محمدرضا و کریمی ،یاسف (، 1389
اثربخشی استفاده ای روش مطالعه درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموایان در درس
ریاضیات  ،پژوهش در نظام ها آمایشی  ،شماره  ، 10صص .48- 69
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دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،10سال پنجم ،پاییز و یمستان 1396

سیف ،علوی اکبور ( ، 1389روانشناسوی پرورشوی نواین :روانشناسوی یوادگیر و
آمایش ( ،چاپ  ، 9تهران :نشر دوران.
شعار میالنی  ،یهرا . 1395(.نقش بایدهها عاطفی دانش آمایان اول متاسوطه
بر نگرش آنان نسبت به برنامه درسی .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علام تربیتی
و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آنربایجان.
صفار نیا ،مجید ( ، 1384روانشناسی تغییر نگرش و رفتار مصرفکنندگان انرژ .
تهران :انتشارات سایمان بهرهور انرژ ایران.
صمد  ،مریم؛ عابد  ،احمد؛ شمسی ،عبدالحسین و احمدیاده ،مریم ( ، 1394فرا
تحلیل اثربخشی موداتالت روان شوناتتی و آمایشوی بور بهبواد عملکورد تحصویلی
دانش آمایان نارساتاان  ،مجلۀ روانشناسی  ،پواییز  ، 1394دوره  ، 19ش ( 3پیواپی : 75
.285- 270
عبیر مرجان ،عباس؛ صادقی ،مهنای؛ جاوید ،تسرو و افقی ،نادر ( ، 1393مقایسۀ
تأثیر روش تدریس هم یار مشارکتی  ،اکتشافی و سوخنرانی بور عملکورد تحصویلی و
نگرش نسبت به درس ف یزیک ،مجلۀ پژوهش در برنامهریز درسی  ،س  ، 11دورۀ ، 2

عزیز ،قادر . 1395(.تأثیر تدریس مبتنی بر ییباییشناتتی بر عملکورد تحصویلی
دانش آمایان و نگرش آنان نسبت به مدرسه .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علام
تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آنربایجان.

محماد  ،مریم ( ، 1391بررسی و مقایسه میزان اثربخشی روش تدریس همیوار
و روش تدریس آیمایشگاهی بر عملکرد علام تجربی دانش آمایان دتتر پایوۀ چهوارم
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… رویکردی جهت ارتقاء عملکرد تحصیلی دانشآموزان:تدریس موازی

 دانشکدۀ، پایاننامۀ کارشناسی ارشد، 90- 91 ابتدایی شهرستان رشت در سال تحصیلی
. دانشگاه عالمه طباطبائی،روانشناسی و علام تربیتی
 هنجاریووابی و تحلیوول عواملی اکتشووافی پرسشوونامۀ، 1389(  جوااد، مصور آبوواد
:12  ش، 3  دوره،  مجلۀ علام تربیتوی،تجدیدنظر شدۀ سنجش نگرش نسبت به مدرسه
.107 - 120
: تودریس گروهوی، 1392(  یینوب،  صمد و رضایی قاد،  سهیال؛ ایزد،هاشمی

 مجلۀ،ماانع و چالشها به کارگیر آن در دانشگاه ای دیدگاه اساتید دانشگاه مایندران
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