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 چکیده
کمک همساالن بود. جامعه آماری شامل  یادگیری به نامهپرسشهدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی 

گیری بود. با استفاده از روش نمونه 5135-39ی شهر تهران در سال تحصیلی هاهنرستانآموزان کلیه دانش

 نامهپرسشکالس به  13هنرستان و  53پسر(؛ در  061دختر و  153نفر ) 373ای تعداد ای چندمرحلهخوشه

با استفاده از آلفای  نامهپرسش. ضریب پایایی و همسانی درونی یادگیری به کمک همساالن پاسخ دادند

از روایی محتوایی، روایی سازه و تحلیل عاملی  نامهپرسشبه دست آمد. برای بررسی روایی  77/1کرونباخ 

و در  %01/06و در پسرها  %75/00در دخترها مجموعاً  که عامل استخراج شد 1اکتشافی استفاده شد و 

 نامهپرسشها نشان داد که این کردند. یافته تبیین را نامهپرسش کل واریانس از %16/01وعاً نمونه کل مجم

عامل آموزش به کمک همساالن، ارتباط با همساالن و احساس تعلق به گروه همسال را  1قادر است 

رای تواند برای سنجش یادگیری به کمک همساالن بمی نامهپرسشبنابراین این  ؛گیری کنداندازه

 آموزان دختر و پسر به طور جداگانه و نیز در نمونه کل به کار رود.دانش
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 آموزان هنرستانییادگیری به کمک همساالن، اعتباریابی، دانش نامهپرسشواژگان کلیدی: 

 مقدمه

با  آموزانمشارکت دانش دگیری دانش آموزان اثرگذار هستند،عوامل مختلفی بر فرایند یا

(، یادگیری به کمک 9117، 5سانتراک) آیدعوامل بشمار می یکی از این یکدیگر

کسب دانش و مهارت از طریق کمک و پشتیبانی مفهومی است که به ( PAL) یا ،9همساالن

این مفهوم به خصوص یکی از (، 5337، 1تاپینگ و احلی) کندفعال همساالن اشاره می

ال افراد در ساختن دانش و است، سازاگری به نقش فع 0مفاهیم عمده در نظریه سازاگری

کنند بهتر یاد ادراک خود اشاره دارد و کسانی که در این ساختن، فعاالنه عمل می

از  سازاگری رویکردی جامع به آموزش و یادگیری دارد، (،9117سانتراک، ) گیرندمی

ۀ دانش و درک ها و پاسخ به تجاربشان، سازندنظر سازاگری افراد از طریق تجربه پدیده

سازاگری یک نظریه یادگیری است که در آن فرایند یادگیری فعال د از جهان هستند. خو

شود و یادگیری تفسیر شخصی از جهان است، بر ها ساخته میاست، دانش از طریق تجربه

های اصیل ها و موقعیتحل و فهم مسایل تاکید دارد و در آن از تکالیف، تجارب، ارزیابی

چک بلکه به صورت جامع ارائه های کومحتوا نه در بخش شود؛ همچنین،استفاده می

هایی که در مورد (. بر اساس این دیدگاه یادگیرندگان با ایده1،9111کریستی) گرددمی

ثبات ها تک کاره و بیگیرند، برخی از این ایدهها دارند در شرایط یادگیری قرار میپدیده

اند. در این و به خوبی توسعه یافته دهای عمیق هستنو برخی دیگر در بردارندۀ ریشه

های مشابه ند، همچنین ایدهاهای شخصی در مورد جهانی ایدهرویکرد یادگیرندگان، دارا

 (.9116، 6تابر) اندو مشترکی نیز بین آنها وجود دارد که اغلب اجتماعی و فرهنگی

؛ اینکه جمله کند ازهایی را برای یادگیری اثربخش مطرح میویژگی نظریه سازاگری، 

آموز یا در مشورت با معلم یا سیستم ها بر اساس این نظریه بوسیله دانشاهداف و آرمان

                                                            
1. Santrock  

2. Peer-Assisted Learning 

3. Tapping & Ehly  

4. constructivism theory 

5 .Christie 

6. Taber 
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گر خدمت شود؛ معلمان در نقش راهنما، آگاهی دهنده، مربی، استاد و تسهیلتعیین می

، 5ها به منظور تشویق فراشناختها، ابزارها و محیطها، فرصتکنند؛ در این روش فعالیتمی

آموز بر شوند، دانشفراهم می 1و خودآگاهی 0، خوداندیشی1بخشی، خودنظم9ودتحلیلیخ

ها، ها، محیطکند؛ موقعیتطبق آن، نقش محوری در وساطت و کنترل یادگیری بازی می

های دهندۀ پیچیدگیگرایانه و معتبرند و نشانها و محتوای یادگیری مرتبط، واقعمهارت

شود؛ ساخت و ساز دانش در اخت دانش و نه تکثیر آن تاکید میدنیای واقعی هستند؛ بر س

گیرد، رویکرد های فردی و اجتماعی از طریق مذاکره، همکاری و تجربه صورت میزمینه

آموزان برای جستجوی دانش به صورت مستقل و مدیریت اکتشافی به منظور تشویق دانش

مشارکتی و مبتنی بر همکاری تاکید شود؛ بر یادگیری و دستیابی به اهدافشان، تشویق می

کنند، هایشان عمل آموزان؛ که به چیزی فراتر از تواناییدارند؛ و به منظور کمک به دانش

 (.9113، 7کوهنگ، ریلی و اسمیت) کنندرا توصیه می 6بندیداربست

های با تاکید بر زمینه 7از بین رویکردهای این نظریه، رویکرد سازاگری اجتماعی 

در  9119، 3بریسون و دوروال) شودعی یادگیری و اینکه دانش در تعامل آموخته میاجتما

( 9117کند. سانتراک )( بر نقش بافت و اجتماع در یادگیری تاکید می9117سانتراک 

داند و آموزان میهای اجتماعی ساز و کاری مهم برای رشد فکری دانشتجربه را در زمینه

د تا در رویارویی با آورآموزان به شمار میایی برای دانشهن را فرصتارتباط با دیگرا

 تفکر دیگران و مشارکت در خلق ادراک جمعی، درک خود را ارزیابی و تصحیح نمایند.

های یادگیری مشارکتی و مبتنی بر همکاری یادگیری به کمک همساالن یکی از روش

و تعامل و تسهیل  متمرکز بر بحث یادگیری به کمک همساالناست، همچنین جلسات 

 استآموز محور تا حد زیادی دانش یادگیری به کمک همساالن کردن آموزش است.

                                                            
1. metacognition  

2. self-analysis  

3. self- regulation  

4. self-reflection  

5. self-awarenes  

6. scoffolding  

7. Koohang, Riley & Smith  

8. social constructivism 
9. Bearison & Dorval 
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های (. همساالن در کالس و وضعیت مشابه و یکسانی قرار دارند، از گروه5،9151پترسن)

 .9،9151لی) کننداند و به یکدیگر در یادگیری کمک میاجتماعی یکسانی خارج شده

PAL های اخیر به عنوان یک مکمل به کمک همساالن است که در سالیادگیری  مخفف

های درسی به در موسسات آموزشی توسط معلمان کالس و یادگیری های آموزشیبرنامه

در  در سیستم آموزش عالی انگلستاناین روش  ( مثالً،1،9119دریفوس) شودکار گرفته می

آموز از وش حمایت دانشتصویب شد و گسترش یافت و به عنوان یک ر 5331اوایل 

ای طوالنی روش دارای سابقهاین (، با این حال 0،9110کپستیک) گردیدآموز مطرح دانش

افالطون و ارسطو بر  ای همانند سقراط،و غنی است که قدمت آن به فیلسوفان برجسته

 یادگیری به کمکاستدالل فیلسوفان یونان در مورد اثربخشی یک برنامه شبیه به  گردد.می

های حمایتی به کار رود، اما امروزه های کوچک و یا جفتاین بود که در گروه همساالن

شناسان مطرحی همانند پیاژه، روگوف و شاگردان روان از این برنامه به شکلی مدرن

اصطالحی است  یادگیری به کمک همساالن(. 9151پترسن،) کنندپیروی می 1ویگوتسکی

آن اخالق و فلسفه در چارچوب همکاری ساختارهای  هایی که دربرای اشاره به روش

کپستیک، ) استگیرند که مبتنی بر بحث فعال و یادگیری مشارکتی رسمی قرار می

 (.9110، 6فلمینگ و هورن

آموزانی که در یک سال هم به وسیله حمایت دانش یادگیری به کمک همساالنروش 

های باالتر از آموزان سالت دانشخوانند از یکدیگر و هم از طریق حمایواحد درس می

 به تر اشاره دارد؛ کلید هر دو رویکرد در درک و فهمیدن استهای پایینآموزان پایهدانش

به مزایای یکسانی اشاره دارند. به عنوان آن  هر دو روش در جهت اهمیتطوری که  

ط دوستانه و آموزان، تمرکز برای ایجاد امنیت و محیمثال بهبود نمرات و حافظه دانش

کپستیک و همکاران، ) شوندآموزی را موجب میکمک به انطباق سریع با زندگی دانش

                                                            
1. Patterson  

2. Lee  

3. Dreyfus  

4. Capstick  

5. Piaget,Rogoff & Vygotsky  

6. Capstick,Fleming & Hurne  
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( هر دو رویکرد را برای 9117) 9( و هاونز9151) 5(. هاموند، بیتهل، جونس و بیدگود9110

اند که از طریق تدریس خصوصی همساالن یادگیری به کمک همساالن توصیف کرده

ای به طور گسترده یادگیری به کمک همساالنخصوصی در روش شود. تدریس انجام می

(، به حمایت همه جانبه از 9117) 1(. بلک و مککینزی5337شکوه و احلی،) رودبه کار می

کنند، همچنین هاونز، یادگیری که در محیط طبیعی صورت طریق همسال اشاره می

گیرد و استدالل ه( در نظر میهای فرعی یا جانبی )فوق برنامگیرد را به عنوان آموزشمی

کند که کلید این بنیان بر محیط یادگیری به کمک همساالن معموالً به صورت تدریس می

شود. این محیط یادگیری موجب رشد اجتماعی و رشد فرهنگی است و خصوصی انجام می

 (.9117 هاونز،) شودنیز رشد شخصی و تخصصی را منجر می

را به عنوان  اصول زیربنایی یادگیری به کمک همساالن (9117) 0اسمیت، مای و بروک

؛ 6،5330؛ روست و والس9115، 1های فلچیکوکه از ارزیابی پژوهش یک طرح حمایتی

به شرح زیر بیان  را اندبه دست آورده( 9110)کپستیک،  به نقل از 5331، 7مارتین و آرنداله

های دشوار را هدف قرار و روشها بهتر است دوره یادگیری به کمک همساالن کنند:می

آموزان باید به صورت داوطلبانه انجام دار را، مشارکت دانشآموزان مشکلدهد، نه دانش

هایی ها و دورهآموزان از اینکه مجبور شوند در برنامهدهد که دانششود، این نکته نشان می

حمایتی سود ببرند؛ های شوند و بیشتر دوست دارند که از برنامهشرکت کنند رنجیده می

باید هم بر فرآیند یادگیری و هم محتوای آن متمرکز شود؛ مربیان  این روشجلسات 

 گرند و نه سخنران.تر( تسهیلآموزان سال باالتر و موفقآموزان )دانشدانش

آموزانی که ی دانشها برای همهروش یادگیری به کمک همساالن بر اساس پژوهش

گیرند و چه آنهایی که در جایگاه ایی که در نقش مربی قرار میآنهدرگیر آن هستند چه 

آموزانی که در این نوع یادگیری به هایی به دنبال دارد؛ مثالً دانشآموز هستند مزیتدانش

                                                            
1. Hammond, Bithell, Jones & Bidgood  

2. Havnes  

3. Black. M., & MacKenzie  

4. Smith,j; May,S; Burke  

5. Falchikov  

6. Rust & Wallace 

7. Martin & Arendale  
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صرف یادگیری  شان را با دیگرانگیرند که چگونه زمانکنند یاد میطور فعال شرکت می

(. 5،9116تینتو) درگیرترنده نوبه خود در یادگیری شان لذت ببرند و بکنند و از یادگیری

دهد )به عنوان مثال آموزان را کاهش میهمچنین این روش میزان اتالف وقت دانش

آموزانی که به طور دهد(، نمرات و عملکرد دانشآموزان را افزایش مییادداری دانش

را برای دریافت بازخورد  های بیشتریدهد. راهافزایش می را گیرندمنظم آن را به کار می

دهد و توانایی خوبی در کار آورد. به عبارتی درک مطالب درسی را افزایش میفراهم می

(. این روش سبب افزایش مشارکت و مالکیت 9110کپستیک، ) کنندارزیابی پیدا می

شود، همچنین از طریق ایجاد فرصت برای بحث یا تمرین در می آموزان بر یادگیریدانش

آموزان را برای کسب محتوای پیشرفته افزایش محیط امن و هماهنگ، توانایی دانش یک

 هایکند و از این طریق روشآموزان کمک میدهد، به رشد اعتماد به نفس دانشمی

های دیگر این راهکار بسیاری پژوهش .(9117، 9شیائو و هیز) آموزندرا می مختلف مطالعه

دانند و به رشد و توسع آن در مراکز دی برای یادگیری میرا روش حمایتی مفید و ارزشمن

؛ 1،9117هنینگ، وایدنر و مارتین؛ 9119کپستیک و فلمینگ،دارند )آموزشی تاکید 

 (.0،9151کی، کامپوف و آرمسترانگمک

آموزان یا دانشجویانی دانش) مربیانبرای  یادگیری به کمک همساالندر مورد مزایای 

آموزانی که با توان اشاره نمود؛ دانشگیرند( به موارد ذیل میمیکه در نقش مربی قرار 

های گیرند اغلب ویژگیقرار می یادگیری به کمک همساالن موفقیت در نقش مربیان

(. این متخصصان بر طبق گفته وینستون، 5377 ،1دهند )وینستونمتخصصان را نشان می

رند، در کارهایشان سازماندهی بیشتری دانند، دانش بیشتری دامردمانی هستند که بهتر می

 هبرای استفاد را یترمندی بیشتری دارند و راهکارهای موثرهدهند، انگیزه و عالقانجام می

های حوزه ،. معلمان ممکن است به عنوان متخصصگیرندبه کار میاز دانش و خودتنظیمی 

سمت متخصص قرار آموزان موفقی که در موضوعی خود را شرح دهند؛ با این حال دانش

                                                            
1. Tinto  

2. Xiao &Hayes  

3. Henning, Weidner & Marty  

4. Mackey,T. Kamphoff, C. & Armstrong  

5. Weinstei  
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کنند. همچنین آنان درک بیشتری از تر کمک میآموزان سال پایینگیرند به رشد دانشمی

 این روشآموزانی که مربی (. دانش9111، 5آشوین) دارندهای اجتماعی یادگیری جنبه

های خاص کنند که مهارتآموزان دیگر کمک میکنند بلکه به دانشتدریس نمی ،هستند

(. 9117اسمیت و همکاران،) آورندابع و رویکردهای خاص مطالعه را به دست دوره و من

به نقل از  9111شکوه، ) دهندمی رشد شخصی و مهارتهای قابل انتقال را پرورش همچنین

 فردیهمانند رهبری، کار گروهی، ارتباطات بین  (. مهارتهایی9159، 9استون و میده

عتماد به نفس الزم را برای رسیدن به یک ا و ؛(1،9155وورزینسکی، لکنت و سترکر)

میکاری، ) برسندتری از مفاهیم رین به درک عمیقبا تم و رندهدف معین به دست آو

 (.9116، 0ستریتویسر و الیت

به نقل از کپستیک  های دیگری نیزتوان به پژوهشها همچنین میدر تائید این یافته

؛ تاثیرات مثبت این روش را 6ت آلکوت و 1،5330اشاره نمود از جمله؛ بیدگود (9110)

(، رشد 7،5331پرایس و روست) انتقالتوسعه مهارتهای قابل اند، از جمله: کردهگزارش 

 (، گسترش همکاری و مشارکت از طریق7،9115ستیک و فلمینگکپ) تفکرهای مهارت

مشارکتی آموزان در یادگیری های دانشها و ایده(، شناخت توانائی5333 ،3بحث )دون لن

 (.515331)لوندبورگ و موچ

، هاوارد، آلن و 59؛ ماتیس9115و همکاران،  55هایی که فوچسهمچنین در پژوهش

به نقل از  9116و همکاران،  50؛ مورگان9116و همکاران،  51؛ مک مستر5337فوش، 

                                                            
1. Ashwin   
2. Stone & meade  

3. Wawrzynski, Loconte & Straker  

4. Micari, Streitwieser & Light  

5. Bidgood  

6. Coe et al  

7. Price & Rust  

8. Fleming  

9. Donelan  

10. Lundeburg & Moch  

11. Fuchs  

12. Mathes  

13. McMaster  

14. Morgan  
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ی تاثیر یادگیری به کمک همساالن در زمینه خواندن انجام دادند ( در زمینه9113) 5متاتال

 یادگیری به کمک همساالنهای درسی که شیوه آموزانی که در کالسیافتند که دانشدر

شد حضور داشتند به طور قابل توجهی عملکرد بهتری از همتایان در آن به کار گرفته می

(، در پژوهشی 9111گروه کنترل خود در چندین اقدام خواندن داشتند. ساینز و همکاران )

، مشکالت یادگیری کمتری یادگیری به کمک همساالنهای سآموزان کالدریافتند دانش

کنند و نسبت به مشکالت یادگیری خود بازخورد فوری و مفیدی را در مقایسه را تجربه می

 کردند.با گروه کنترل دریافت می

های انجام شده در مورد یادگیری به در این پژوهش با توجه به مبانی نظری و پژوهش

آموزان تالش شده است ت آن در زندگی فردی و اجتماعی دانشکمک همساالن و اهمی

سنجی و متناسب با امکانات و شرایط آموزشی ساخته شود. های روانتا ابزاری با شاخص

در این پژوهش یادگیری به کمک همساالن به عنوان: رشد روابط و توانائیهای 

ل میان آنان، دلبستگی به همساالن و بحث متقاب 9متقابل آموزان از طریق ارتباطدانش

تدریس خصوصی ) 1گروه همسال خود، آموزش همتایان به 0و احساس تعلق 1همساالن

 از یکدیگر در نظر گرفته شد. 6دانش آموز به دانش آموز( وکمک طلبی

های ها به طور مستقیم و غیرمستقیم )مستتر(، در مبانی نظری و پژوهشمقیاساین خرده 

 شدند. مطرح شده یافت

یادگیری به کمک همساالن همراه با  نامهپرسشدر این پژوهش هدف این بود تا 

آموزان هنرستانی ارائه و معرفی شود. به جای گزارش نتایج پایایی و روایی آن برای دانش

یادگیری به کمک همساالن به شرح زیر مطرح  نامهپرسشفرضیه، چند سوال درباره 

 شود:می

 یادگیری به کمک همساالن کدامند؟ مهناپرسشعوامل سازنده . 5

                                                            
1. Mattatall  

2. interaction  

3. attachment to peers  

4. sense of belonging to peer group 

5. peer education  

6. help seeking  
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آموزان هنرستانی شهر تهران یادگیری به کمک همساالن برای دانش نامهپرسشآیا . 9

 دارای روایی است؟

آموزان هنرستانی شهر تهران یادگیری به کمک همساالن برای دانش نامهپرسشآیا . 1

 دارای پایایی است؟

 روش پژوهش

شهر تهران در سال ای ی فنی و حرفههاهنرستانآموزان شجامعه آماری شامل کلیه دان

گیری ودند که با استفاده از روش نمونهکه مشغول به تحصیل ب 5135-39 تحصیلی

خوشه جغرافیایی شمال، جنوب،  1ای انتخاب شدند. شهر تهران به ای چندمرحلهخوشه

ورش تقسیم شد، بندی مناطق از نظر آموزش و پرمرکز، غرب و شرق بر اساس تقسیم

منطقه آموزشی به  9گانه شهر تهران از هر منطقه جغرافیایی سپس از بین مناطق نوزده

 9(. به دنبال آن از هر منطقه 53و  59،51،56، 7، 1،6، 1، 9، 5تصادف تعیین شد )مناطق 

یک هنرستان دخترانه و یک هنرستان پسرانه( به تصادف انتخاب شد؛ در ) دولتیهنرستان 

کالس انتخاب شد و در  9آموزان پایه سوم هر هنرستان به تصادف از بین دانش پایان

 نامهپرسشکالس به  13هنرستان و  53پسر( در  061دختر و  153) نفر 373مجموع 

 یادگیری به کمک همساالن پاسخ دادند.

با توجه به اینکه موضوع اصلی پژوهش ساخت مقیاس یادگیری به کمک همساالن 

از مبانی نظری  نامهپرسشحاضر جنبه اکتشافی داشته است. برای ساخت  بود، پژوهش

موجود و نظر متخصصان استفاده شد و نیز به منظور تکمیل و غنی ساختن اطالعات 

های خارجی مراجعه و نامهپرسشهای انجام شده و دیگر الذکر به نتایج پژوهشفوق

های های یاد شده اضافه شد، نشانهنشانه های آنان نیز شناسایی و به جمعتعدادی از نشانه

نفر از متخصصان  91جمع شده مربوط به یادگیری به کمک همساالن در اختیار 

ها در برخی از آن ،شناسی و علوم تربیتی و معلمان قرار گرفت که در نتیجه آنروان

 اصالحات صوری، ادبی و محتوایی صورت گرفت.
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خرده مقیاس )دلبستگی به همساالن، احساس تعلق به  1ماده همراه با  01فرم اولیه شامل 

این  که ؛بود طلبی، آموزش به کمک همتایان(، ارتباط با همساالن، کمکگروه همسال

خرده مقیاس )دلبستگی و احساس احساس  0ماده و  91بعد از تغییرات اصالحی به تعداد 

ه کمک همتایان(؛ تعلق به گروه همسال، ارتباط با همساالن، کمک طلبی، آموزش ب

شناسی تربیتی قرار گرفت نفر از اساتید روان 50در اختیار اصالح یافته فرم  کاهش یافت.

یادگیری به کمک  نامهپرسشتا روایی محتوایی نهایی آن را تائید نمایند مراحل ساخت 

 گزارش شده است. 5در جدول شماره  همساالن

 هرگزگزینه  1دگان بایستی به یکی از دهنای طراحی شد که پاسخبه گونه نامهپرسش

دادند، در ( پاسخ می1) همیشهو  (0) اوقات(، اغلب 1) اوقات(، بعضی 9) ندرت(، به 5)

آموزان از دانش تعدادیبرای تکمیل به  نامهپرسشضمن پیش از اجرای اصلی این 

ود اصالح آموزان مبهم به شد تا موارد و جمالتی که فهم آنها برای دانشهنرستانی داد

 شود.
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 یادگیری به کمک همساالن نامهپرسشمراحل ساخت  .1جدول 

 عنوان مرحله مراحل

 ها و شماره مادهانام عامل

داد
تع

 
ویه

گ
 ها
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 به 
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سای

شنا انه
نش
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مول
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5-9-

1-0-1 

6-7-7-

3-51-

55-59-

51-50-

51-56 

57–57–

53–91–

95–99–

91-90 

 

91–96–

97–97–

93– 11–

15 

19-11-10–11–

16–17-17-13-01 
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5-9-6-

7-91-

99-90 

 

1-7-59-

57-53-91 

 

0-51-

55-50-

56 

91-95-57-51-51-

3-1 
91 

وم
 س

حله
مر

 

م ن
فر
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شاف
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ل ا
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  تردخ

9-6-

7-7 

1-59-56-

57-53-

91-99-

90-91 

 

0،1،3،51،55،51 

50،51،9

5،91 

90 

 7-6-9  پسر

1-5-59-

57-53-

91-90-91 

 

0،1،3،51،55،51 

50،51،9

5،91 

95 

 7-6-9  کل

1-5-59-

56-57-

53-91-

99-90-91 

 

0،1،3،51،55،51 

50،51،9

5،91 

91 

 پژوهش هایافته

 .شد ساخته یادگیری به کمک همساالن نامةپرسش متعدد ذکر شده، مراحل طی اب

 ابعادی را از یکی هاماده این از کدام هر که است شده تشکیل ماده 91 از اولیه نامةپرسش

 قرار سنجش مورد شود،یادگیری به کمک همساالن می به منجر رسدمی نظر به که
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 در .های مربوطه پاسخ دادندبه سوال و خواندند را هادهما این همة دانش آموزان،. دهدمی

 به. شد استفاده( برش نقطة) 11/1عاملی باالی  بارهای از عوامل تحلیل برای پژوهش این

 ماده هر بین قبول قابل به عنوان حداقل میزان همبستگی 11/1 عاملی ضریب دیگر، عبارت

 و اصلی هایمؤلفه روش از استفاده ها باهداد عوامل تحلیل. شد تعیین شده استخراج ملاع و

 .شد عامل برای هر کدام از دو جنس 1 استخراج به منجر واریماکس متعامد چرخش روش

)به دلیل  5و در دانش آموزان دختر سوال  99، 57، 56، 7های در دانش آموزان پسر سوال

ش از یک عامل( از عدم بارگزاری بر روی هیچ سوالی و یا به دلیل بارگزاری بر روی بی

به دلیل بارگزاری بر روی دو عامل و  7تحلیل حذف شدند همچنین برای نمونه کل سوال 

روی هیچ کدام از عوامل، از تحلیل کنار  11/1به دلیل نداشتتن بار عاملی  57سوال 

 سوال مورد تحلیل قرار گرفت. 91گذاشته شدند و در مجموع 

و  KMOآزمون  عوامل، تحلیل انجام برای شده نتدوی هایماده قابلیت، با رابطه در

شود هر دو مالحظه می 9آزمون کرویت بارتلت انجام شد. همانگونه که در جدول 

ها را شاخص برای هر دو جنس و برای نمونه کل در حد مناسب بوده و مناسب بودن داده

 دهد.برای تحلیل عاملی نشان می

 و بارتلت KMO. نتایج آزمون 2جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی آزمون کرویت بارتلت KMOآزمون  یتجنس

 1115/1 976 1111 77/1 دختر

 پسر

 کل

77/1 

73/1 

9197 

6163 

951 

111 

1115/1 

1115/1 

نمودار سنگ ریزه و فاصله عوامل  هااستخراج عامل برای نتایج مشاهده از پس

عامل متمایز با  1شود ده میمشاه 5استخراج شده مبنا قرار گرفت. همانطور که در شکل 

عامل مبنای استخراج عوامل  1فواصل بیشتری از سایر عوامل قابل تشخیص بوده که همین 

 برای هر یک از دو جنس و نمونه کل در نظر گرفته شد.
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 نمونه کلجنس و 2های استخراجی به تفکیک نمودار سنگ ریزه مولفه .1 شکل

و  ایماده ترکیب بهترین و ترینمناسب به چرخش 1 از پس هاادهم عوامل تحلیل

 3 اول، عامل روی ماده 55 گرفتن قرار به در دخترها منجر و یافت دست عاملی ساختار

 قرار به در پسرها تحلیل عاملی منجر. شد سوم عامل روی ماده 0 دوم، روی عامل ماده

شد،  سوم عامل روی ماده 1 دوم، روی عامل ماده 7 اول، عامل روی ماده 51 گرفتن
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 دوم روی عامل ماده 51 اول، عامل روی ماده 51 گرفتن قرار به همچنین در نمونه کل منجر

 95و  برای دخترها ایماده 90 نامةپرسشیک  نهایت، در. شد سوم عامل روی ماده 1 و

ری به کمک یادگی نامةپرسش نام ای برای نمونه کل بهماده 91و  ای برای پسرهاماده

 .شد ساخته همساالن

به  عامل هر هایماده و تعداد تراکمی واریانس شده، تبیین واریانس ،1 جدول در

 مشاهده 1 جدول در که همانگونه .است شده داده نشان تفکیک دو جنس و نمونه کل

و در  %01/06و در پسرها  %75/00در دخترها مجموعاً  عامل استخراج شده 1 شود،می

 نیز تحلیل این کردند. در تبیین را نامهپرسش کل واریانس از %16/01مجموعا ً نمونه کل

 داده چرخش واریماکس، روش به هاداده تر،ساده عاملی ساختار به منظور دستیابی به

 .است شده داده نشان واریماکس از چرخش پس عاملی ماتریس 0 جدول شدند. در

ها در هر عامل به تفکیک دو اکمی تبیین شده و تعداد مادهواریانس تبیین شده و واریانس تر .3جدول 

 جنس و نمونه کل

شماره 

 عامل

درصد واریانس تبیین 

 شده
 

درصد تراکمی 

 واریانس تبیین شده
  هاتعداد ماده 

 کل پسر دختر کل پسر دختر کل پسر دختر

5 17/91 11/91 56/95 17/91 11/91 56/95 55 51 51 

9 05/50 17/50 53/51 33/10 97/17 11/16 3 7 51 

1 71/3 15/3 95/3 75/00 01/06 16/01 0 1 1 

 های هر عامل، نامگذاریمحتوای ماده به توجه با شده استخراج هایعامل تعیین از پس

 آموزش با کمک همساالن با بیشتر اول عامل هایهانجام گرفت. ماد عوامل از هرکدام

 73/1( تا 56)برای سوال  11/1خش برای دخترها از بارهای عاملی در این ب .مرتبط است

( در تغییر 50)برای سوال  73/1( تا 55)برای سوال  05/1( و برای پسرها 50)برای سوال 

 73/1( تا 50)برای سوال  11/1است، همچنین برای نمونه کل، بارهای عاملی در این بخش 

گردد. بر می ارتباط با همساالن به ربیشت دوم عامل های( در تغییر است. ماده55)برای سوال 

)برای سوال  77/1( تا 91)برای سوال  10/1در این عامل، بارهای عاملی برای دخترها از 
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( و در مورد نمونه کل، 59)برای سوال  71/1( تا 5)برای سوال  09/1( و برای پسرها از 91

( متغیر است، 91)برای سوال  76/1( تا 91ی سوال )برا 05/1در این عامل بارهای عاملی از 

احساس تعلق به همساالن اشاره دارد. بارهای عاملی احساس  ها به مفهومدر عامل سوم ماده

و برای پسرها  7برای سوال  77/1( تا 7)برای سوال  17/1تعلق به همساالن برای دخترها از 

برای نمونه کل بارهای عاملی احساس  ( و6)برای سوال  73/1( تا 9)برای سوال  67/1از 

 .در نوسان است 6برای سوال  77/1( تا 1)برای سوال  67/1تعلق به همساالن از 

 ها و بارهای عاملی آنها بعد از چرخش به تفکیک دو جنس و نمونه کلماده .4جدول 

 هاسوال

  عوامل  

5  9  1  

 کل پسر دختر کل پسر دختر کل پسر دختر

5     09/1 05/1    

9       65/1 67/1 67/1 

1    01/1 11/1 07/1    

0 67/1 75/1 63/1       

1 79/1 67/1 75/1       

6       71/1 73/1 77/1 

7       17/1   

7       77/1 75/1 75/1 

3 60/1 75/1 67/1       

51 61/1 69/1 60/1       

55 19/1 05/1 11/1       

59    70/1 71/1 70/1    

51 66/1 67/1 67/1       

50 71/1 73/1 73/1       

51 76/1 71/1 71/1       

56    60/1  13/1    

57    00/1 01/1 06/1    

57 16/1         

53    15/1 16/1 15/1    

91    77/1 63/1 76/1    
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95 71/1 75/1 71/1       

99    15/1  11/1    

91 61/1 60/1 61/1       

90    13/1 13/1 65/1    

91    11/1 17/1 05/1    

نشان داد که متغیرها با یکدیگر  1در ضمن نتایج آزمون همبستگی مندرج در جدول 

 معنادار است. 15/1ها در سطح همبستگی مثبت داشته و این همبستگی

 س و نمونه کلبه تفکیک دو جن نامهپرسشضرایب همبستگی سه عامل  .5جدول 

آموزش با کمک  عامل

 همساالن

ارتباط با   

 همساالن

احساس تعلق به  

 همساالن

 

 کل پسر دختر کل پسر دختر  کل پسر دختر

آموزش با کمک 

 همساالن

5 5 5        

    5 5 5  09/1 01/1 01/1 ارتباط با همساالن

احساس تعلق به 

 همساالن

99/1 96/1 97/1  05/1 17/1 17/1 5 5 5 

گیری نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. در جدول به منظور بررسی پایایی ابزار اندازه

میانگین، انحراف معیار و ضرایب پایایی مربوط به عوامل استخراج شده، گزارش  1شماره 

یادگیری به کمک همساالن  نامهپرسشها نشان داد که شده است. نتایج حاصل از تحلیل

 پایا است.
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 های توصیفی و ضرایب پایایی عوامل استخراج شدهشاخص .6دول ج

 عامل
  انحراف معیار  میانگین

ضریب آلفا 

 کرونباخ
 

 کل پسر دختر کل پسر دختر کل پسر دختر

آموزش با 

کمک 

 همساالن

97/13 17/11 11/11 31/7 71/7 31/7 76/1 70/1 77/1 

ارتباط با 

 همساالن
17/19 77/97 11/11 15/1 10/6 7/71 76/1 71/1 77/1 

احساس تعلق 

 به همساالن
66/1 50/59 57/59 19/3 00/9 11/9 66/1 69/1 61/1 

های دانشجویان دختر و پسر بررسی شد تا برای تهیه جدول هنجار این ابزار، ابتدا نمره

های وضعیت مولفه 7در جدول شماره  بر اساس آن جدول هنجار این مقیاس تهیه شود

 .کمک همساالن به تفکیک دو جنس و نمونه کل آورده شده است یادگیری به

 های یادگیری به کمک همساالن به تفکیک دو جنس و نمونه کلوضعیت مولفه .7جدول 

 میانگین جنسیت مولفه
انحراف 

 معیار

 وضعیت

نامطلوب 

(9-5) 

نسبتاً نامطلوب 

(1-15/9) 

نسبتاً مطلوب 

(0-15/1) 

مطلوب 

(1-15/0) 

ا آموزش ب

کمک 

 همساالن

     75/1 17/1 دختر

     31/1 15/1 پسر

     73/1 00/1 کل 

ارتباط با 

 همساالن

     75/1 11/1 دختر

     77/1 07/1 پسر

     77/1 11/1 کل 

احساس تعلق 

 به همساالن

     76/1 31/1 دختر

     75/1 16/0 پسر
     77/1 16/0 کل 
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های آموزش به کمک شود که: در مولفهل فوق مالحظه میبر حسب نتایج جدو

همساالن و ارتباط با همساالن وضعیت دختران و پسران در حد نسبتاً مطلوب است. در 

مولفه احساس تعلق به همساالن وضعیت دخترها در حد نسبتاً مطلوب و وضعیت پسرها در 

ن و ارتباط با همساالن های آموزش به کمک همساالحد مطلوب است. همچنین در مولفه

وضعیت نمونه کل درحد نسبتاً مطلوب بوده و در مولفه احساس تعلق به همساالن وضعیت 

 در حد مطلوب است.

 گیریبحث و نتیجه

عوامل سازنده  » اینکههای آماری درباره سوال اول پژوهش که عبارت بود از بررسی یافته

شان داد که اجرای تحلیل عامل اکتشافی ؟ نیادگیری به کمک همساالن کدامند نامهپرسش

های حاصل از های اصلی و با چرخش متعامد واریماکس بر دادهبا روش تحلیل مولفه

عامل  1آموزان دختر و پسر و نمونه کل منجر به استخراج اجرای مقیاس در نمونه دانش

های زیر انجام ها مراحل و گامبرای هر کدام از دو جنس و نمونه کل شد. برای تعیین عامل

 شد:

در گام اول: مواد مقیاس یادگیری به کمک همساالن به عنوان متغیرهای مورد پژوهش 

انتخاب شدند؛ در گام دوم؛ ماتریس همبستگی بین این متغیرها محاسبه شد، در این مرحله 

 ادامه کار منوط به بررسی دو موضوع زیر بود:

کند، ه پژوهش برای انجام تحلیل کفایت میحصول اطمینان از این امر که حجم نمون -الف

استفاده  KMOبرداری در پژوهش حاضر برای بررسی این مطلب از آزمون کفایت نمونه

 73/1و نمونه کل  %77ش برای نمونه پسران و دختران در این پژوه KMOشد. مقدار 

 برداری در حد مطلوب بوده است.برآورد شد که بیان کننده کفایت نمونه

ب اطمینان نسبت به این امر که ماتریس همبستگی بین مادهای آزمون که زیربنای کس -ب

تحلیل عاملی است در جامعه برابر با صفر نیست. به منظور آزمون این امر از آزمون کرویت 

شود حاصل آزمون کرویت ها مالحظه میبارتلت استفاده شد؛ همانطور که در قسمت یافته

و برای  1111 دخترانو برای  9197همبستگی برای نمونه پسران  هایبارتلت درباره ماتریس

>Pاست که در سطح  6163نمونه کل  معنادارند و برای هر دو جنس و نمونه  0/0001
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های همبستگی کل در حد مطلوب است. در نتیجه اجرای تحلیل عاملی بر مبنای ماتریس

 است. پذیربین متغیرهای مقیاس یادگیری به کمک همساالن توجیه

 و ترینمناسب به چرخش 1 از پس ها پرداخته شد کهماده عوامل در گام بعد به تحلیل 

 ایماده 90 نامةپرسشیک  نهایت، در. یافت دست عاملی و ساختار ایماده ترکیب بهترین

 نامةپرسش نام به ای برای نمونه کلماده 91ای برای پسرها و ماده 95و  برای دخترها

 عاملی ساختار به منظور دستیابی به تحلیل این در .شد ساخته مک همساالنیادگیری به ک

 شدند. داده چرخش واریماکس، روش به هاداده تر،ساده

 های هر عامل، نامگذاریمحتوای ماده به توجه با شده استخراج هایعامل تعیین از پس

 به کمک همساالنآموزش  با بیشتر اول عامل هایانجام گرفت. ماده عوامل از هرکدام

خواهم که های؛ اگر مطالب درس را متوجه نشوم، از دوستانم میمرتبط است که شامل ماده

شوند؛ تر میخوانم، مطالب درسی برایم سادهبه من کمک کنند؛ وقتی با دوستانم درس می

 هایماده ...ام رضایت بیشتری دارم و خوانم، از پیشرفت درسیوقتی با دوستانم درس می

ی مسایل و توانم دربارهگردد از جمله: من میبر می ارتباط با همساالن به بیشتر دوم عامل

در عامل  ...مشکالتم با دوستانم صحبت کنم؛ برای ارتباط با دوستانم اهمیت زیادی قائلم و 

هایی از جمله؛ ها به مفهوم احساس تعلق به همساالن اشاره دارد که شامل مادهسوم ماده

گذارند و ... هایم به من احترام میطور که هستم قبول دارند؛ همکالسیم من را همیندوستان

های یادگیری به کمک همساالن که با همچنین در رابطه با برخی از ویژگی شود.می

توان به تقویت اعتماد به شوند میگیری میتحلیل عاملی پژوهش حاضر اندازه نامهپرسش

گیری از آموزان، بهرهی، ارتقاء تعامل اجتماعی دانشهای گروهنفس، رشد فعالیت

تر، کمک طلبی از دیگران برای رفع اشکاالت آموزان قویتوانمندی تحصیلی دانش

درسی، کمک به حل مشکالت فردی و اجتماعی، احساس مسئولیت نسبت به خود و 

یم ه، دریافت بازخورد، تنظهای مختلف مطالعدیگران، خودباوری، یادگیری روش

ریزی درسی، مشارکت با دیگران، ارتباط با دوستان، جلوگیری از اتالف وقت و برنامه

گروهی و... تر از زمان، کمک از دیگران برای شناخت بهتر خود و بحثاستفاده بهینه

 لن(؛ دون 5331های؛ لوندبورگ و موچ )های پژوهشهای این عوامل با یافتهمادهشود. می
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(، میکاری، ستریتویسر و 9155(، وورزینسکی، لکنت و سترکر )9111(، آشوین )5333)

( هماهنگی دارند. همچنین در پژوهشهای دیگر، تعلق به گروه همسال مثبت 9116الیت )

و روابط بین فردی با معلمان و  (9117، 5؛ آلوارز، جیمرسوندارنل کوپرمینگ،) مدرسهدر 

(، نیز 9155، 1ون لی، ذانک، نانو و ویلهلم؛ ولینکس9113 9واترز، کراس و رانیونز) همتایان

 های یادگیری به کمک همسال محسوب شدند.جزء مولفه

های انجام شده در زمینه یادگیری به کمک همساالن الزم به ذکر است در پژوهش

های خاص دهند تا ویژگیمذکور را در یک کار آزمایشی به نمونه آموزش می اکثراً روش

در حل یک مشکل آموزشی کار ساز واقع شود اما در این  این روش منتقل شود و

آموزان ایرانی و نگرش آنها نسبت ها بین دانش، هدف بررسی وجود این ویژگینامهپرسش

مشابه ندارد و  هاینامهپرسش ،بوده است که در نوع خود یادگیری به کمک همساالنبه 

( بیشتر 9117) بروکمیت، می و (، اس9151) لیهایی که موجود است از جمله نامهپرسش

 ها پس از کاربرد این روش هستند.مبتنی بر بررسی این ویژگی

آموزان هنرستانی یادگیری به کمک همساالن برای دانش نامهپرسشسوال دوم: آیا 

 شهر تهران دارای روایی است؟

مقیاس  دهد که اینهای آماری درباره این سوال نشان میبررسی و تجزیه و تحلیل یافته

روش روایی محتوایی، روایی  1برای جامعه مورد نظر روایی مناسب دارد، این روایی به 

 سازه و تحلیل عاملی محاسبه شد:

در دو مرحله بررسی شد، در  نامهپرسشروایی محتوایی؛ روایی محتوایی این  -الف

نفر از  91ار های جمع شده مربوط به یادگیری به کمک همساالن در اختیمرحله اول؛ نشانه

شناسی و علوم تربیتی و معلمان قرار گرفت و به دنبال آن اصالحات الزم متخصصان روان

نفر از اساتید  50در اختیار  نامهپرسش شد و در مرحله بعد فرم اصالح یافته انجام

 شناسی قرار گرفت تا روایی محتوایی نهایی آن را تائید نمایند.روان

                                                            
1. Kuperminc & Alvarez  

2. Waters,Cross &Runions  

3. Wilkinson-lee, Zhang, Nuno &Wilhelm 
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های یادگیری مقیاسزه آزمون از طریق محاسبه همبستگی خردهروایی سازه؛ روایی سا -ب

دهد که به دلیل وجود همبستگی به کمک همساالن با یکدیگر بررسی شد، نتایج نشان می

های آزمون از روایی سازه مقبولی برخوردار است. در دخترها دار بین مقیاسمثبت معنی

+ و با عامل 01/1ارتباط با همساالن( عامل اول )آموزش با کمک همساالن( با عامل دوم )

+ همبستگی دارد. همبستگی عامل دوم )ارتباط با 99/1سوم )احساس تعلق به همساالن( 

+ است. در پسرها عامل اول 05/1احساس تعلق به همساالن( نیز ) سومهمساالن( با عامل 

امل سوم + و با ع01/1)آموزش با کمک همساالن( با عامل دوم )ارتباط با همساالن( 

ارتباط با ) دوم+ همبستگی دارد. همبستگی عامل 96/1)احساس تعلق به همساالن( 

+ است، همچنین در نمونه کل، 17/1احساس تعلق به همساالن( نیز ) سومهمساالن( با عامل 

+ و با عامل 09/1عامل اول )آموزش با کمک همساالن( با عامل دوم )ارتباط با همساالن( 

ارتباط با ) دوم+ همبستگی دارد. همبستگی عامل 90/1به همساالن( سوم )احساس تعلق 

 + است.17/1احساس تعلق به همساالن( نیز ) سومبا عامل  همساالن(

دهد که مقیاس یادگیری به تحلیل عاملی؛ اطالعات مربوط به تحلیل عاملی نشان می -ج

است،  ل تشکیل شدهعام 1های دختران و پسران و نمونه کل از کمک همساالن در نمونه

 دهد که این مقیاس روایی سازه خوبی دارد.ها نشان میاین یافته

آموزان هنرستانی یادگیری به کمک همساالن برای دانش نامهپرسشسوال سوم؛ آیا 

 شهر تهران دارای پایایی است؟

سطح  یادگیری به کمک همساالن نامهپرسشدهد های آماری نشان میبررسی یافته

از پایایی را در جامعه آماری مورد پژوهش دارد. جهت برآورد پایایی مقیاس از  مطلوبی

روش همسانی درونی )آلفای کرونباخ( استفاده شد. با استفاده از این روش، ضرایب آلفای 

، عامل دوم 76/1کرونباخ در دخترها در عامل اول )آموزش با کمک همساالن( برابر با 

 66/1و عامل سوم )احساس تعلق به همساالن( برابر با  76/1با )ارتباط با همساالن( برابر 

، عامل دوم 70/1است. در پسرها پایایی عامل اول )آموزش با کمک همساالن( برابر با 

 69/1و عامل سوم )احساس تعلق به همساالن( برابر با  71/1)ارتباط با همساالن( برابر با 

اول )آموزش با کمک همساالن( برابر با  بوده است همچنین در نمونه کل پایایی عامل
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برآورد شد که همگی  75/1پایایی کل آزمون  و 61/1و عامل سوم  77/1، عامل دوم 77/1

 دهنده پایا بودن ابزار است.نشان

یادگیری  نامهپرسشهای پژوهش حاضر نشانگر پایایی و روایی مناسب در مجموع یافته

برای  نامهپرسش( است، از این رو این االنیادگیری به کمک همس) همساالنبه کمک 

های آموزان هنرستانی و در فرهنگ ایرانی قابلیت اجرایی دارد و زمینه پژوهشدانش

 آورد.شناسی تربیتی فراهم میمتعددی را در روان
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