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 چکیده
بير   هدف از این پژوهش مطالعه اثر بخشي  آميوزش بيه شيیوه یيادگیری مشيارنق  و فهشيه مرهيوم  فيردی         

–آزمایشي  بيا حيري پيیش آزميو        شيهه آميوزا  بيودر روش پيژوهش    افگیزش و پیشيرفت تصييی   دافيش   

جامعه آماری این پژوهش شامل ن یه دافش آموزا  دخقر پایه اول دبیرسيقا    گروه ننقرل بودر باآزمو  پس

نه با روش فموفه گیری خوشه ای تييادف   بود فرر  01 شاملفموفه آماری  بودردر مدارس شهرسقا  همدا  

فرر آميوزش بيه شيیوه فهشيه      71فرر آموزش به شیوه یادگیری مشارنق ،  71پژوهش در این  افقخاب شدفد،

بيا اسيقراده از پرسشينامه افگیيزش      هيا داده گيروه ننقيرل بودفيدر    درفرير   71مرهوم  فردی دریافت نردفيد،  

ها از آزمو  تص یيل نواریيافس اسيقراده    جهت تص یل داده رتصيی   و آزمو  پیشرفت تصيی   بدست آمد

و  افگیزش تصيی   ر بههودفهشه مرهوم  فردی بفشا  داد آموزش به شیوه یادگیری مشارنق  و  هاافقهی شدر

این اسيت نيه    مع ما برای  هاپژوهشفقایج  ناربرد ر(>113/1p)پیشرفت تصيی   دافش آموزا  مؤثراست 

 به منظور افزایش افگیزش و پیشرفت تصيی   دافش آموزا ، باید به فهش عوامل افگیزش  آموزش بيه شيیوه  

 فهشه مرهوم  فردی توجه فمایندر یادگیری مشارنق  و آموزش به روش

آموزش، يادگيري مشاركتي، نقشه مفهومي فردي، انگيزش تحصيلي،  :واژگان کلیدی

  پيشرفت تحصيلي

                                                           
 سیناع  نارشناس  ارشد گروه روافشناس  تربیق  دافشگاه بو ر3

 (yarmohamadivasel@yahoo.comفویسنده مسئول ) نایسع  بوافشناس  تربیق  دافشگاه روگروه دافشیار  ر7

 سیناع  دافشیار گروه روافشناس  تربیق  دافشگاه بو ر1

 تکنولوژی آموزش  دافشگاه آزاد اسالم  واحد تهرا  جنوبگروه نارشناس ارشد  ر4
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 مقدمه

هيای  هيای آموزشي ، رویکردهيا و دیيدگاه    در حول تاریخ مقناسب با شرایط حانم بر فظيا  

(ر پیچیيدگ  و  3131یادگیری وجود داشقه است )مييرآبادی،  مقراوت در فرایند تدریس و 

رفقارهای دافش آموزا  فیز از سيوی دیگير مع ميا  را وادار    مشکالت مربوط به یادگیری و 

را تغییر دهند و بيه دفهيال نیري  سيازی تيدریس       سشا یتدرسهك رفقاری و شیوه  تا نند م

و با وسعت  برفد مع و  مخق ف افساف  بهره  یهاافقهیاز  هاآ باشندر برای این نیر  سازی 

نه این خود باعث شکل گیيری رویکردهيای    فگرفد مفظر بیشقری به تدریس و فهش خود 

 جدید تدریس شده استر

هرجامعه در گرو توا  آموزش  آ  جامعه است و نارای  هر فظا  آموزشي  را  پیشرفت 

بيرآورد   تيوا   مي های آموزش  آموخقگا  آ  فظا  به هدفبا سنجش میزا  دسقیاب  دافش

آموزشي  هسيقندر    یهيا برفاميه هيا و  آموزش ، همچنین تعیيین نننيده روش   یهاهدف رفمود

یاب  و رفي  فیازهيای فيردی اسيتر بنيابراین      موفهیت و پیشرفت تصيی   در هر جامعه هدف

آميوزا   فشنارآمد و موفق دافست نه پیشرفت تصيی   دا توا  مفظا  آموزش  را زماف  

های مخق يف دارای بیشيقرین و بيايترین ربيم باشيدر بنيابراین تيالش در جهيت         آ  در دوره

یيادگیری از حریيق روش یيادگیری     -تيدریس د  هرچه بیشقر فراگیرا  در فرایند دخالت دا

 (ر3191، گندم  تمنای  فر،) باشددر پیشرفت تصيی   مؤثر  توافد ممشارنق  

دبیيق تجربي     یهيا تیي حمایادگیری مشارنق  هم پشقوافه مصکيم فظيری دارد، هيم از    

برخوردار است، این روش مورد حمایت رفقارگرایا  و صاحب فظيرا  یيادگیری اسيت، از    

باشيد و از  دیدگاه رفقارگرایا  تالش برای بههود عم کرد گروه از موارد مثهت این روش م 

اجقماع  بندورا وبق  نه نودنا  ناری را نه دوسقا  خود افجا   -دیدگاه فظریه شناخق  

گیرفد، وبق  در گروه در ننار هم موفهیت را مشياهده  ننند بهقر یاد م مشاهده م  دهند م

تيوا   گردد، همچنین از دیدگاه ویگوتسک  فیز م عالبه آفا  به یادگیری بیشقر م  ننند م

بيا راهنميای  دوسيقا  و مع يم      مافيد  ماسقديل نرد، وبق  نه نودن  از افجا  تک یف باز 

)سيیف،   ردیي گ مي ناميل صيورت   و یيادگیری او بيه حيور     ردیي گ ماد خود مط ب را بهقر ی

 (ر3133
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هيای نوچيك   آموزا  بيه گيروه  فشروش یادگیری مشارنق  روش  است نه در آ  دا

سيسس   ردیي گ مي و در درو  هر گروه مط ه  مورد بصث و تهادل فظير بيرار    شوفد متهسیم 

دهنيد در  فظرشده به نالس ارائه مي  های نوچك جم  بندی خود را از مهاحث تهادل گروه

غن  سازی و ترغیب دافش آموزا  به ترکر و پاسخ گوی   سؤايتپایا  درس مع م با حري 

 (ر3131نیامنش، ) سازفدتا یادگیری آفا  را عمیق تر  نند متالش 

( در پژوهش  به مطالعيه تيیثیر یيادگیری مشيارنق  بير پیشيرفت       7114) 7وناپ 3چاپمن

دافش آموز تصت سه شرایط، )پاداش گروه ، پياداش فيردی،    31 اعقماد به فرسفد  و خوا

، فقایج فشا  داد نه در پاداش گروه  دافش آموزا  در فميرات  پرداخقند( بدو  هیچ پاداش

درصد بايتر از گروه بيدو  پياداش و پياداش فيردی بودفيد،       11سرعت و دبت در خوافد  

س دافش آموزا  اثر بابيل تيوجه  داشيتر همچنيین     همچنین پاداش گروه  بر اعقماد به فر

مشيارنق  اثير بیشيقری بير پیشيرفت تصييی          یریادگیي ( فشا  داد نه 7119) 1نامرو  تر 

 هيا آ معقهيد اسيت دافيش آميوزاف  نيه بيه       4ریاضیات فسهت به روش سينق  داردر هارتياپ  

هيای خيود درس   و به سایر همکالس  شود ممسئولیق  درگروه یادگیری مشارنق  واگذار 

 شيا    یتصيي با موضيو  درسي  و عم کيرد     هاآ آموزفد نه افگیزش ، مطاله  م دهند م

 (ر3134حاله ، ) شود مو عزت فرسشا  بهقر بر این افگیزش تصيی    ، عالوهابدی مبههود 

خيود را مشيارنق  افجيا      یهيا نیتمر( فشا  داد دافش آموزاف  نه 3999) 1میگل پوهل

در معير    هيا آ و اگير   رفيد یگ مي در امقصافات به حور مقوسيط فميرات بيايتری     دهند م

خوشيایند اسيتر همچنيین     هيا آ تجربیات مخق ف در نالس بيرار گیرفيد یيادگیری بيرای     

هيای یيادگیری   ( حان  اسيت دافيش آميوزاف  نيه در گيروه     7117) 0تصهیهات آفویوبازی 

پیشيرفت   رفدیگ منه به حور افررادی یاد  فسهت به نساف  پردازفد ممشارنق  به یادگیری 

( بر افيزایش پیشيرفت   7114) 2لیت بیشقری دارفدر در پژوهش  فیشرتصيی   و احساس مسو

                                                           
1. Chapman 

2. Cop 

3. Tarm 

4. Hartap 

5. Magelc. 

6. Onwuebazie 

7. Fishar 
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ر یيادگیری مشيارنق    تصيی   دافش آموزا  دارای پیشيرفت تصييی   پيایین و مقوسيط د    

فيش  ( در تصهیهي  بيا عنيوا  اثيرات یيادگیری مشيارنق  بير دا       7114) 3گی یسدست یافتر 

های نوچك افجا  دادر فقایج پژوهش فشيا  داد نيه   آموزا  سو  دبیرسقا  به صورت گروه

های ساخقار یافقه بودفد بیشقر تمایيل بيه نيار گروهي  در زمینيه      ف  نه در گروهدافش آموزا

اجقمياع  بيرای    یهيا تیمسئولتری از افجا   وظایف تعیین شده داشقند و درك بهقر و بوی

 یکدیگر داشقندر

( فیز در پژوهش  به بررس  تیثیر یادگیری مشارنق  بير عم کيرد آزميو     7114) 7رابرت

درصيد بيرای    47حيور ن ي  افيدازه اثير     بيه  پیشرفت تصيی   افجا  دادفيد، فقيایج فشيا  داد   

دافش آموزاف  نه فميره پيایین    یادگیری مشارنق  در مهابل یادگیری فردی به دست آمد و

در پيیش آزمييو  بيه دسييت آورده بودفيد بههييودی در حيول یييادگیری مشيارنق  بييه دسييت      

 آوردفدر

هيای مع يم   های مشارنق  فهش عمده ای دارد به ویژه راهنمای راهنمای  مع م در گروه

دگیری فش آموزاف  نه موفهیت تصيی   پایین  دارفد فوق العاده سودمند اسيتر یيا  برای دا

توافيد افگیيزش و احسياس    باشيد مي    تيوم  مع يم   ميؤثر مشارنق  به صورت  نه با راهنمای  

ها فگرشي  مثهيت فسيهت بيه مدرسيه بيه وجيود        مسئولیت شاگردا  را تهویت فموده و در آ 

و ها آوردر ارلیج فیز معقهد است نه در فرایند یادگیری مشارنق  فهش مع م راهنمای  گروه

اسيت بيه اعقهياد او مع يم بایيد مسيئولیت اساسي  یيادگیری را بيه خيود            هاآ داد  سرفخ به 

شياگردا  واگييذار ننيد تييا هریييك از اعايا در برابيير یکييدیگر و یيادگیری خييود احسيياس     

 (ر3191نرامق ،) فمایندمسئولیت 

هيای  فقایج چندین پژوهش درنشور ما فشا  از اثيرات مثهيت روش مشيارنق  بير بيازده     

(، یزدیيا  پيور، یوسير  و حهياف      3120) پانیزه   دارفد برای مثال عاحر  تصيی–شناخق  

فشييا  دادفييد نييه گييروه یييادگیری  (3133دی، فقصيي  آ ر و اسييرندیاری )( و مصمييو3133)

                                                           
1. Gillies 

2. Robert 
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مشارنق  در مهایسه با گيروه سينق  در آزميو  پیشيرفت تصييی   فميرات بيايتری نسيب         

 نردفدر

گرای  روش  دافيش آميوز مصيور    عالوه بر این روش تدریس آموزش مهقن  بر سازفده 

ر در آموزش مهقن  بير  شود مفش تینید است در آ  بر شرنت فعال یادگیرفده در نسب دا

های یادگیری و ترکير ميورد   ساخقن گرای  نه یك آموزش فرایند مصور است بیشقر فرایند

ارتهاط داد  فش از راه بر اهمیت ساخقن دا های آ ر درساخقن گرای توجه است تا فرآورده

دیيدگاه ارتهياح  بيین یيادگیری     در این  شود مجدید تینید  یهاآموخقهها با پیش آموخقه

هيای  هني  خيود را    هيا یيا فهشيه   ر پيس افيراد خيود حرحيواره    شود مو جدید جسقجو  به  

هنيي  بيازفگری گسييقرده و بازسييازی    یهييافهشيه جدیييد ایيين  یهيا یریادگیييسييازفد در مي  

گرایي  دارد،   وزشي  فيوین نيه ریشيه در ف سيره سيازفده      از رویکردهيای آم  یک  شوفدرم 

درجریا  برفاميه پژوهشي     3927آموزش به شیوه فهشه مرهوم  استر فهشه مرهوم  در سال 

فواك در دافشگاه نرفل خ ق شد، این ایده براساس روافشناس  دیوید آزوبل حراحي  شيده   

این است نه یادگیری با بربراری ارتهياط بيین   استر ایده اص   در روافشناس  دیوید آزوبل 

مريياهیم و موضييوعات  جدیييد و مريياهیم موجييود فگهييداری شييده در سيياخقار مرهييوم  بييا    

ین رو ضرورت یافقن یيك راه بهقير جهيت ارائيه درك  هني       ر از اافقد میادگیرفده اتراق 

حيوری نيه یيك     ایده ارائه دافش فراگیری به شکل فهشه مرهوم  را پدیدار نيرد بيه   هابچه

هيای دیگير در   ابزار جدید فه تنها برای اسقراده در تصهیهات ب کيه بيرای بسيیاری از اسيقراده    

 ر(3137آینده مقولد شد )فقص  آ ر، 

فهشه مرهوم  یك تييویر فهشيه مافنيد اسيت نيه روابيط معنيادار بيین مرياهیم را فشيا            

ه اص   خاص است نيه بيه صيورت یيك     فهشه مرهوم  ارائه دافش درباره یك اید ردهدم 

افيد تشيکیل شيده اسيتر     نه با خطوط برچسب دار به هيم مقييل شيده    ی هاجعههفمودار از 

، شيوفد  مي برار داده  ی هاجعههدرو   ننند من مات و اصطالحات  نه مراهیم را مشخص 

( 7110،و همکيارا   3رامیيرز )ر شيوفد  مي مقراوت توسط خطوط مشخص  ارتهاط بین مراهیم

شود هم به صورت افريرادی، فهشيه مرهيوم     فهشه مرهوم  هم به صورت گروه  ساخقه م 

                                                           
1. Ramirs, et al 
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یک  از راههردهای آموزش  است نه با ف سره سياخقن گرایي  ارتهياط بسيیار فزدیکي  دارد      

 (ر3133را تسهیل نند )مير آبادی،  یادگیری معنادار توافد مهمچنین 

بيه افيزایش میيزا  رضيایقمندی      منجير  توافيد  مي آميوز مصيور   آموزش بيه روش دافيش  

هيای  در امر یادگیری، ایجياد مهيارت  به یادگیری، تسری   آفا آموزا ، افزایش افگیزه دافش

، 3تداو  یادگیری، ترکرافقهادی گردد )جيور  واسيقیس   و حل مساله، پیشرفت در یادگیری

 مرهوم  استرهای بسیار موفهیت آمیز دافش آموز مصوراسقراده از فهشه (ر یک  از راه7111

فهشه مرهوم  ارائه مينظم ن ميات ن یيدی اسيت، بيه حيوری نيه فراگیير موضيوعات و          

سيسس ایين موضيوعات را در الگيوی  معنيادار و       دهيد  ممراهیم مهم یك مقن را تشخیص 

ر نياربرد فهشيه   ننيد  مي ر و از آ  بيا موفهیيت اسيقراده    دهيد  مدارای س س ه مراتب سازما  

بيه   ننيد  مي بيه حيوری نيه احسياس      دهيد  مي  خاحری از مصقيوا  مرهوم  به فراگیر احمینا 

حالعيات فهشيه بيه    ر بيرای فموفيه بيا ارتهياط داد  ا    ده اسيت احالعات تسي ط نياف  پیيدا نير    

شي  فراگیيرا  یکسارچيه    رچوب دافاحالعيات جدیيد بيه سيهولت بيا چيا       به ي ،  یهاآموخقه

 (ر3131آبادی، )مير شود م

ز درس مداخ يه افيزایش درك دافيش آميوزا  ا     بيا موضيو    ( در پژوهش 7112) 7نول

د نيه گيروه   هيدف افيزایش فگيرش فسيهت بيه درس شيیم  بيو        ،اسید و باز در درس شیم 

و گييروه گييواه بييا اسييقراده از روش سيينق  آمييوزش  فهشييه مرهييوم  آزمييایش بييا اسييقراده از

فشيا  داد بيین گيروه آزميایش و گيروه گيواه از درك        هيا افقيه یدیدفدر تجزیه و تص یيل  م 

و همچنيین بيرای گيروه     مرهوم  درس اسید و باز تراوت آمياری معني  داری بوجيود آميد    

( فشا  داد فهشيه مرهيوم  هيم    7131) 1ب داب تر بودرش نار آزمایشگاه  لذت بخشآزمای

موزفيده بيود،   برای آموزش مع ما  و هيم بههيود و پیشيرفت دافيش آميوزا  در یيادگیری آ      

ر در ننيد  مي نميك  یادگیری خيود   یندهایفراهمچنین نمك به آگاه  دافش آموزا  از 

فهشه مرهوم  تنها برای نساف  مرید بود نيه   ( فشا  داد7131) 4جو، سندمنپژوهش  فسهیت

                                                           
1. Jorj&steis 

2. Coll 

3. Baldab 

4. Snadman 
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( حيان   7117) 3پيژوهش فیيوم    توافای  شناخق  پایین تری فسهت به دیگرا  داشقندر فقایج

ری است نه روش فهشه مرهوم  در مهایسه با روش سخنراف  بر پیشرفت تصيی   تیثیر بیشق

بير یيادگیری دافيش آميوزا  دخقير و پسير یکسيا  اسيتر          دارد و اینکه اثربخش  این روش

نیر ، به ایين   مطالعه 39 پس از بررس  ( در فراتص ی  7113) 7همچنین هارتو  گالو و ودز

و هم بير   درصد 40فقیجه رسیدفد نه در نل فهشه مرهوم  هم بر پیشرفت تصيی   به افدازه 

 فگرش افراد اثرات مثهق  داردر

( فشا  دادفد گروه آزمایش نه تصت آموزش به وسيی ه فهشيه   7112) همکارا و  1اورارا

یيادگیری درس زیسيت    مرهوم  برار گرفقه بودفد به حور بابيل تيوجه  افگیيزه بیشيقری بيه     

شناس  داشقند و مصهها  فقیجه گیری نردفيد نيه اسيقراده از فهشيه مرهيوم  روش تيدریس       

تدریس خود دارفدر همچنيین   یهاروشمؤثری است نه مع ما  فیاز به ترنیب این روش با 

و سياخت فيردی و    ئيه ( در پژوهش  به اثربخشي  ارا 3134) اسقوارميرآبادی، فقص  آ ر و 

فشيا    هيا افقيه یمرهوم  به عنوا  یك راههرد آموزشي  پرداخقنيد،    یهافهشهساخت گروه  

ها افزایش یافقيه اميا بیشيقرین تيیثیر     داد نه میافگین فمرات پس آزمو  فسهت به پیش آزمو 

  فهشه مرهوم  در شیوه ساخت افررادی فهشه مرهوم  و نمقرین تیثیر در ارائه فهشيه مرهيوم  

 ر شیوه ساخت گروه  مشاهده شدرد

در فهایت باید گرت چو  پژوهش  تیثیر آموزش بيه شيیوه یيادگیری مشيارنق  و فهشيه      

بيرار فيداده    فيش آميوزا  را ميورد مهایسيه    مرهوم  فردی بر افگیزش و پیشرفت تصيی   دا

 پاسخ دهد نه آیا آموزش بيه شيیوه   سؤالوهش در پ  آ  است به این است، بنابراین این پژ

دافيش آميوزا     یادگیری مشارنق  و فهشه مرهوم  فردی بر افگیيزش و پیشيرفت تصييی     

 تیثیر دارد یا خیر؟

  

                                                           
1. Niomy 

2. Vavdaz 

3. Orora, et al 
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 روش

آزميو  بياگروه ننقيرل بيا     پيس  –آزمو  ش از حري شهه آزمایش  با حري پیشدر این پژوه

گيروه آميوزش فهشيه    افقخاب تيادف  اسقراده شد، این پژوهش دارای دوگيروه آزميایش    

بيودر جامعيه آمياری    و یك گروه ننقيرل   ،گروه آموزش یادگیری مشارنق  فردیمرهوم  

 3197آموزا  دخقرپایه اول دبیرسقا  فاحیيه دو شهرسيقا  هميدا  در سيال     شامل ن یه دافش

از روش فموفيه گیيری خوشيه ای چنيد مرح يه ای      جهت افقخياب فموفيه   در این تصهیق بودر 

بین فواح  دوگافه آموزش و پرورش شهر همدا  بيه  اسقراده شدر به این صورت نه ابقدا از 

دولقي  روزافيه   دبیرسيقا   سسس از بین ميدارس   ،یک  از فواح  افقخاب شد صورت تيادف 

آميوزا   دافش بیناز  بعد آموزشگاه به صورت تيادف  افقخاب شدر دو موجود در این فاحیه

افقخياب  عنيوا  فموفيه   هبي سه نالس  به صورت تيادف  اهگآموزش دو ایناول دبیرسقا  پایه 

 فرير درگيروه   71) شیآزميا  یهيا گيروه در تييادف   ایين سيه نيالس بطيور      فهایتدر  ،شد

فرير در   71و  (فرردر گروه آميوزش بيه شيیوه فهشيه مرهيوم  فيردی       71یادگیری مشارنق ،

گروه ننقرل برار گرفقندر گروه اول تصت آموزش با روش یادگیری مشارنق  وگيروه دو   

تصت آموزش به شیوه فهشه مرهوم  وگروه ننقرل بيا روش سينق  معميول تصيت آميوزش      

 برار گرفقندر

پیشيرفت   و آزمو  اسقراده از پرسشنامه افگیزش تصيی   مك اینرف  با هاداده ابزار پژوهش:

 بدست آمدرصيی   ت

پرسشنامه افگیزش تصيی  : منظور افدازه گیری مقغیرهای افگیزش تصييی   در ایين    -الف

در فظر گرفقه شيدر فير  اصي   پرسشينامه     3تصهیق، فر  نوتاه  از پرسشنامه افگیزش مدرسه

 7317( روی یيك فموفيه   3997سؤال است نه توسط مك اینرفي  و سيینکالیر )   311شامل 

در اسقرالیا بررسي  شيده اسيتر     (به تعداد تهریهاً یکسا )فرری از دافش آموزا  دخقر و پسر 

هيای  مشيوق »عني   پرسشنامه مذنور برای افدازه گیری دو بعد از ابعاد سه گافيه ميدل مياهر ی   

حري شده استر سؤايت  نه توسط ماهر بيرای افيدازه گیيری    « احساس از خود»و « شخي 

های خارج  حري شده بود شامل ربابت جوی ، بدرت ح ه ، شيهرت  خود مداری و پاداش

                                                           
1. Inventory of school motivation(ISM) 
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نه افگیزش بیروف  فامیيده شيدر    دافد ممادی یك عامل ن   را تشکیل  یهاپاداشح ه  و 

تک یف مداری شامل گرایش به پیشرفت و گرایش به نار و تک یف فیز یك عاميل ن ي  را   

مخق يف بویياً    یهيا گيروه در  هيا افقيه ینه افگیزش دروف  فامیده شدر ثهات  دادفد متشکیل 

 یهيا اسیي مهتییید نننده پایای  پرسشينامه افگیيزش مدرسيه و اعقهيار سيازه آ  بيودر پایيای         

مخق ف پرسشنامه افگیزش مدرسه فیز از حریق مصاسهه آلرای نروفهاخ بدسيت آميده اسيتر    

های مخق يف عمومياً   ( ضریب آلرا برای مهیاس3997) سینکالیرحهق گزارش مك اینرف  و 

بدست آمدر در این تصهیق از فر  نوتاه پرسشنامه افگیزش مدرسه ميك اینرفي     21/1 بايی

( در شيیراز سياخقه شيده، اسيقراده شيده اسيتر ایين        3127ط بصرافي  ) و سینکالیر نيه توسي  

عاميل   33عهارت است نه بر اساس مهیاس لیکرت تنظیم شيده اسيت و    49پرسشنامه دارای 

مداری، ماده ربابت جوی ، گرایش به نار و تک یيف، گيرایش بيه    هدف) تصيی  افگیزش 

هيای ميادی، بيدرت    ، پياداش پیشرفت، وابسقگ  اجقماع ، همیاری اجقماع ، شهرت ح هي  

ر پایای  پرسشنامه توسط بصراف  از حریيق بياز   سنجد مح ه ، عزت فرس و اتکا به فرس( را 

آزمای  و مصاسهه آلرای نروفهاخ افدازه گیيری شيده اسيتر در روش بياز آزميای  ضيریب       

نيه ایين   فیيز فسيهقاً بياي و دام    گافه 33های بودر ضرایب پایای  مهیاس 91/1پایای  نل آزمو  

)مربيوط بيه مهیياس افگیيزش      91/1)مربوط به مهیاس گرایش پیشرفت( تيا   21/1ضرایب از 

بدست آمدر همچنین ثهات دروف  پرسشنامه  22/1بیروف ( مقغیر بودر میافه ضرایب فیز معادل 

بدست آمدر مهیاس افگیزش تصيی   در ایين   22/1مورد اسقراده برای نل پرسشنامه معادل 

 آمدر دست %34آلرای نروفهاخ مصاسهه شد، ضریب پایای  نل آزمو   تصهیق از حریق

ر پرسشنامه پیشرفت تصيی  : یك پرسشنامه مصهق ساخقه نه روای  مصقيوای  آ  را بي   -ب

در همچنین بيه منظيور مصاسيهه پایيای  آزميو  از      مآاساس ترسیم جدول مشخيات به دست

بدسيت آميد، در ایين تصهیيق      27/1 شد و پایيای  ایين آزميو    روش دو فیمه نرد  اسقراده 

عالوه بر مصاسهه آلرای نروفهاخ، از روش تنيیف سيؤايت زو  و فيرد فیيز بيرای بررسي       

هيا اسيقراده شيد نيه بير اسياس آ  ضيریب همهسيقگ  پرسشينامه پیشيرفت           پایای  پرسشنامه

بدست آمد نه فشا  دهنده همهسقگ  بيايی بيین دو فیميه و پایيای  آزميو        00/1   یتصي

پيژوهش از آزميو  تص یيل نواریيافس      یهيا هیفرضي استر در این پژوهش به منظور آزمو  
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تص یيل شيد تيا     SPSS19یك مقغیره اسقراده شدر این روش آماری بوسی ه فير  افيزار آميار    

 فقایج صصت و دبت بیشقری داشقه باشدر

 هاافتهی

های آ  مورد بررس  برار گرفت، بيرای  تص یل نواریافس یك مقغیره مرروضهبهل از افجا  

بيا   هيا دادهها اسقراده شد، برای بررس  ایين فير    نظور ابقدا از فر  همگن  واریافساین م

بييا اسيقراده از تسيت ليو  بيرای تعیيین همگنيي        هيا دادهآزميو  ليو  تص یيل شيدفد، تص یيل      

بيود   11/1بايتر از  Fداری مهدار داری فشا  فداد، چو  سطح معن راوت معن ت هاافسیوار

(11/1P> ر بنابراین)   شيودر سيسس فير  همگني      هيا پذیرفقيه مي    فير  همگني  واریيافس

طيه همهسيقگ  فميرات    های رگرسیو  افجا  شد، این فر  به معني  یکسيا  بيود  راب   شیب

ننقرل و آزمایش اسيتر  آزمو  افگیزش و پیشرفت تصيی   در دو گروه آزمو  و پسپیش

در دو گروه یاد شده وجود فداشيقه باشيدر    هاآ داری در رابطه به این معن  نه تراوت معن 

های رگرسيیو   شیب برای این منظور از تص یل واریافس یکطرفه برای بررس  فر  همگن 

اسيتر بنيابراین    11/1ايتر از بدسيت آميده بي    Fداری مهيدار  نيه سيطح معني     اسقراده شيد، 

 آزمو  فميرات افگیيزش و پیشيرفت تصييی   در دو    آزمو  و پسهای رگرسیو  پیششیب

هيای رگرسيیو    داری فداشت و فير  همگني  شيیب   گروه آزمایش و ننقرل تراوت معن 

 شدرتییید م 

 آزمون پيشرفت تحصيليآزمون و پسنتايج نمرات پيش. 1جدول 

 هاگروه آزمو 
 آزمو پس آزمو پیش

 افصراف معیار میافگین فراواف  افصراف معیار میافگین فراواف 

آموزش به شیوه فهشه مرهوم  

 فردی
71 2 70/3 71 91/33 73/7 

آموزش به شیوه یادگیری 

 مشارنق 
71 31/0 11/3 71 21/31 12/7 

 74/3 71/2 71 19/3 31/0 71 ننقرل

آزميو  سيه گيروه ترياوت     هدنيه فميرات پیشيرفت تصييی   در پيیش     دفشا  م  هاافقهی

 2گروه آموزش به شیوه فهشيه مرهيوم  فيردی     م فدارفدر میافگین این فمرات درچنداف  با ه
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افگین بودر اميا میي   31/0ودر گروه ننقرل  31/0درگروه آموزش به شیوه یادگیری مشارنق  

ترياوت دارفيد، بيدین صيورت نيه      آزمو  دوگروه بيا هيم   فمرات پیشرفت تصيی   در پس

ودرگروه آميوزش بيه    91/33میافگین فمرات در گروه آموزش به شیوه فهشه مرهوم  فردی 

 (ر3است )جدول  71/2، و گروه ننقرل 21/31 مشارنق شیوه یادگیری 

 آزمون انگيزش تحصيليآزمون و پس. نتايج نمرات پيش2جدول 

 هاگروه آزمو 
 آزمو پس آزمو پیش

 افصراف معیار میافگین فراواف  افصراف معیار میافگین فراواف 

آموزش به شیوه فهشه 
 31/37 71/311 71 10/37 31/317 71 مرهوم  فردی

آموزش به شیوه یادگیری 
 99/37 21/300 71 11/9 11/317 71 مشارنق 

 12/30 41/311 71 11/34 11/313 71 ننقرل

آزميو  سيه گيروه ترياوت     افگیيزش تصييی   در پيیش   دهدنيه فميرات   فشا  م  هاافقهی

 فيردی چنداف  با هم فدارفدر میافگین این فمرات در گروه آموزش بيه شيیوه فهشيه مرهيوم      

 11/313، در گيروه ننقيرل   11/317گروه آموزش به شیوه یادگیری مشارنق  در ، 31/317

ترياوت دارفيد،   آزميو  دوگيروه بيا هيم     استر اما میافگین فمرات افگیزش تصيی   در پيس 

، 71/311 فيردی بدین صورت نه میافگین فمرات در گروه آموزش به شیوه فهشيه مرهيوم    

استر به حور  41/311گروه ننقرل در و  21/300 مشارنق گروه آموزش به شیوه یادگیری 

گرت در گروه یادگیری مشارنق  میزا  افزایش میافگین فمرات پيس آزميو     توا  من   

 (ر7فمره بوده است )جدول  4/34 آزمو هت به پیشافگیزش تصيی   فس
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. نتايج تحليل كواريانس تأثير آموزش به شيوه يادگيري مشاركتي و نقشه مفهومي فردي بر 3جدول 

 افزايش پيشرفت تحصيلي

 هاگروه

ل 
دی
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مرهوم   آموزش به شیوه فهشه
 43/1 31/33 فردی

23/03 
21  

 1و 
آموزش به شیوه یادگیری  21/1 113/1

 47/1 10/34 مشارنق 

 43/1 70/2 ننقرل

آ  اثير مقغیير تييادف     توجه به میافگین تعيدیل شيده )میيافگین  نيه در      با هادادهتص یل 

یيادگیری مشيارنق    شود نه گروه آموزش بيه شيیوه   داده م شود( فشا  نمک  حذف م 

تيرین میيافگین فميرات را    بايترین میافگین فمرات پیشرفت تصييی   و گيروه ننقيرل پيایین    

، در گيروه  10/34دارفدر میافگین این فمرات در گروه آموزش به شیوه یيادگیری مشيارنق    

باشيدر بيا توجيه بيه     مي   70/2و در گروه ننقرل  31/33آموزش به شیوه فهشه مرهوم  فردی 

داری ایين مهيدار بيا    معني   اسيت و سيطح   23/03بدست آمده  F، مهدار هادادهتص یل فقایج 

(ر بنيابراین  ) 1F و p ،23/03( =21 =113/1) باشيد مي   11/1نمقير از   21و  1درجه آزادی 

دار استر با توجه بيه مجيذور اتيا    ها معن تراوت میافگین فمرات پیشرفت تصيی   بین گروه

درصيد اسيت    21 آميوزا  های فوق بر پیشيرفت تصييی   دافيش   میزا  تیثیر تراوت آموزش

 (ر1)جدول 
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. نتايج تحليل كواريانس تأثير آموزش به شيوه يادگيري مشاركتي و نقشه مفهومي فردي بر 4جدول 

 افزايش انگيزش تحصيلي
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آموزش به شیوه فهشه مرهوم  
 10/7 70/317 فردی

آموزش به شیوه یادگیری  71/1 113/1 1و  21 47/3
 10/7 19/300 مشارنق 

 10/7 12/311 ننقرل

افگیزش تصييی   حيان  اسيت نيه بيايترین میيافگین فميرات         یهادادههمچنین تص یل 

افگیزش تصيی   مربوط به گروه آميوزش بيه شيیوه یيادگیری مشيارنق  اسيت و میيافگین        

فميره اسيت، در ضيمن میيافگین ایين       نیتير نییپيا فمرات گروه ننقرل در افگیزش تصييی    

آموزش بيه شيیوه    ودر گروه 70/317 فردیفمرات در گروه آموزش به شیوه فهشه مرهوم  

باشدر بنابراین با توجه به فقایج تص یيل  م  70/2در گروه ننقرل  و 10/34ق  یادگیری مشارن

جيه آزادی  داری این مهدار بيا در معن  است و سطح 47/3بدست آمده  Fنواریافس، مهدار 

 (ر بنيابراین ترياوت میيافگین   ) 1F و p ،47/3( =21 =113/1) باشيد م  11/1نمقر از  21و  1

دار است و بيا توجيه بيه مجيذور اتيا میيزا  تيیثیر        ها معن افگیزش تصيی   بین گروه فمرات

 (ر4جدول ) استدرصد  71آموزا  های فوق بر افگیزش تصيی   دافششتراوت آموز

 بحث

فقایج این پژوهش فشا  داد نه آموزش به شیوه یيادگیری مشيارنق  بير افگیيزش تصييی        

پژوهش   یهاافقهی نیهمچن آموزا  تیثیر مثهت و معن  داری داردروپیشرفت تصيی   دافش 

های فعال آميوزش  نه روش تدریس مناسب و اسقراده از روش دهد م( فشا  7111گیس )

ر بنابراین توجه بیشقر به فصوه تدریس به یادگیرفدگاف  نيه  شوفد مباعث پیشرفت تصيی   

 افگیزش و عم کرد پایین  دارفد ضروری استر
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( بخش  از دلیل افيزایش یيادگیری مهقني  بير همکياری را فاشي  از افقهيال        3991)3شارا 

به عهارت دیگر، وبق  دافش آموزا  بيا   دافد مجهت گیری افگیزش  آ  از بیرو  به درو  

هم در تکالیف یادگیری همکاری دارفد به یادگیری به خاحر خود یادگیری عالبيه منيد تير    

بنيابراین، دافيش آميوزا  در یيادگیری مهقني  بير        خيارج   یهيا شپيادا خياحر  هتا ب شوفد م

ایر و بيه مشيوبات مع ميا  و یيا سي      شيوفد  مي همکاری بیشقر به منظور رضایت دروف  فعيال  

بوی تر از افگیزش بیروف  است  ،دهندر اثر افگیزش دروف مراج  وابسقگ  نمقری فشا  م 

ر روش تيدریس  شيود  مي  هيا مهيارت و منجر به افزایش یادگیری وبه یاد سساری احالعات و 

پيذیری در  ایجاد افگیزه و مسيؤولیت  هاآ  نیترمهممشارنق  مزایای ب  شماری دارد نه از 

ویژگ   نیترمهمناری به عنوا   یهاطیمصدر آینده و در  ها ژگیوفراگیرا  است نه این 

زیيرا وبقي  دافيش آميوزا  در اهيداف نوتياه ميدت مافنيد          رود مي نار گروهي  بيه شيمار    

نننيد  میا  تر  با اسقراده از روش یادگیری مشارنق  فمرات بهقری را نسب م  یهاآزمو 

بيرای یيادگیری تهویيت     هيا آ یيزه  در فقیجيه افگ  ابنيد ی مي به موفهیت تصيی   بايتر دسيت  

در آینيده و   توافيد  ماین تجربه  افدداشقهنار گروه  تجربه خوب  در شود و از آفجا نه م 

 (ر3193فشاری، آدر مصیط ناری اثر بخش باشد )نرم ، مصمدزاده، 

ربابت  شود مفعال بر فعالیت خود دافش آموزا  در یادگیری تینید  یهاروشدر 

زیرا در ربابت در دراز مدت تيورات  شود مدافش آموزا  برای نسب فمره ناهش داده 

(، در پژوهش  فشا  داد 3191ر نرامق  )رسافد مفردی فسهت به توافای  شخص آسیب 

آموزش به شیوه یادگیری مشارنق  تیثیر بابل توجه  بر پیشرفت تصيی   وافگیزه دافش 

این ( در پژوهش  به 7117) 7آموزا  دخقر وپسر در درس ریاض  داردر همچنین وینسو 

آموزا  فسهت به در دافش یهافگرش  تیثیر مثهق  روی فقیجه رسید نه یادگیری مشارنق

 س ریاض  و پیشرفت تصيی   آفا  در این درس داشتر

نه با هم بصث ننند  آورد میادگیری مشارنق  این امکا  را برای دافش آموزا  فراهم 

نرد  هميدیگر را پشيقیهاف  نننيد    بسرسند و هر جا نه يز  باشد با نمك  سؤالاز همدیگر 

                                                           
1. Sharan 

2. Vinson 
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آ  است نه همهسيقگ ، پاسيخگوی  فيردی مشيارنق  برابير و تعاميل        هایهمکاردلیل این 

همزما  در ساخقار یيادگیری گنجافيده شيده اسيت در بیشيقر ميوارد دافيش آميوزا  از هيم          

تيا همزميا  بيا     ابندی ممع م فیز فرصت  ننند مخود بازخورد حاوری در یافت  یهاگروه

تعامل داشقه باشد به فظير   هاآ ها سر بزفد و بیشقر با دافش آموزا  درگیر در فعالیت به گروه

تا بیشقر یياد بگیرفيد بیشيقر تهيادل فظير       سازد منه این تعامل دافش آموزا  را بادر  رسد م

 شيود  مي شيوفد و بيايخره موجيب پیشيرفت تصييی   آفيا         هيا تیي فعالننند بیشقر در گیر 

 (ر7111، 3)بارن   

شينیداری و فوشيقاری، توصيیر ،     یهيا مهيارت تيا   شيود  مي یادگیری مشارنق  موجيب  

 مسيائل آميوزا  بيادر شيوفد    (ر به گوفه ای نه دافش3999لینگ، تص ی   توسعه پیدا نند )بو

(ر 7114نييد )جافسييو  وجافسييو ،  پیچیييده درسيي  را بييه ویييژه در سييطح دبیرسييقا  حييل ن  

و  رفيد یگ مي بهقر یياد   پردازفد ماز حریق یادگیری مشارنق  به یادگیری  آموزاف  نهدافش

( یکي  از  7111)7بيه فظير پيین و ویقيانر      برفيد  مي یيادگیری ليذت بیشيقری فیيز      یتجربهاز 

هيای  ترین راههردهای فعال نرد  دافش آموزا  در فراینيد یيادگیری اسيقراده از گيروه    مهم

از حریيق یيادگیری    رسد مفظر  به تهادل فظر استرمطالعه و فراهم نرد  فرصت و بصث و 

چنین فرصق  را فيراهم فميود زیيرا در ایين روش دافيش آميوزا  در        توا  ممشارنق  بهقر 

و  نننيد  مهای نوچك همگو  برای رسید  به هدف مشقرك با یکدیگر نار بالب گروه

 (ر1،7114نونال ) برسافندتا یادگیری خود و دیگرا  را به حدانثر  ندیفما متالش 

افجا  شده گویای آ  است نه یيادگیری مشيارنق  موجيب افيزایش      یهاپژوهشفقایج 

شوق یادگیری، ناهش اضطراب، پرورش روحیه افقهادگری و افقهاد پيذیری، بههيود روابيط    

نالمي    یهيا مهيارت عاحر  و حس وظیره شناس  افزایش اعقماد و احقرا  مقهابل و تهویت 

 (ر4،7114  شومانر7111  هافگ 7114نوهن،) شود مآموزا   وخود رههری در دافش

                                                           
1. Barakli 

2. Vitakar 

3. kocal 

4. Hang&shomakar 
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ساخقاری نه در فهشه مرهوم  وجيود دارد بيه سيازما  دهي  منسيجم احالعيات نميك        

و فهشيه   ننيد  مي نند وهمچنین فهشيه مرهيوم  امکيا  ميرور سيری  احالعيات را فيراهم        م 

به  توا  منه به سرعت  نند ممرهوم  یك تيویر دیداری از مطالب مهم درس را فراهم 

 فهشه توجه نرد و هرزما  نه يز  باشد به مرور فهشه پرداختر هر بسمت از این

ساخت فهشه مرهوم  بر افگیزش وخود فظم ده  فراگیرا  تيا ثیير مثهقي  دارد بيه عهیيده      

( بابل توجیه است نه فهشه مرهوم  ایجاد شده توسط فراگیيرا  بيه   3993)3مارنو ويفینگ 

فعالیيت   نیتير  اصي  در سياخت فهشيه مرهيوم      نننيد  میك راههرد یادگیری عمل عنوا  

خود فظيم داده شيده    یادگیری( 7111)7وحهق فظر دله وشافگ  ردیگ متوسط فراگیر افجا  

یك فرایند فعال وسازفده است بنابراین بابل توجیه است نيه آ  بخيش از عاحريه تصييی       

)افگیزش و خود فظم ده  دچار تغییر شود نه به خود فراگیر مربوط م  شودوفراگیر چيو   

افگیزه اوبيرای   دهد مدر جریا  یادگیری خود فعال است موفهیت را به توافای  خود فسهت 

 ررود مامه نار باي اد

رفقارهای دافش آميوزا  فیيز از سيوی دیگير     پیچیدگ  و مشکالت مربوط به یادگیری و 

را تغییير دهنيد و بيه دفهيال      سشيا  یتدرسيهك رفقياری و شيیوه     تيا  ننيد  مي مع ما  را وادار 

ع يو  مخق يف افسياف      یهيا افقيه یاز  هاآ سازی تدریس باشندر برای این نیر  سازی نیر 

نه ایين خيود باعيث     فگرفد مود و با وسعت فظر بیشقری به تدریس و فهش خ برفد مبهره 

فعيال بير فعالیيت خيود      یهيا روشگیری رویکردهای جدید به تدریس شده استر در شکل

آموزا  در یادگیری تانید م  شودبه اعقهاد نارشناسا  تع یم و تربیت دافش آموزاف  دافش

ب که از یيادگیری ليذت بیشيقری     رفدیگ مفه تنها بهقر یاد  پردازفد مايفه به یادگیری نه فع

بجای اینکه فهط شنوفده باشند خيود در جریيا  یيادگیری مشيارنت      هاآ ر زیرا برفد مهم 

آميوزش بيه    ایين تصهیيق فشيا  داد    جیفقيا  ردافند مدارفد و خود را مسئول یادگیری خویش 

آموزا  مؤثراستر رهوم  فردی برافگیزش تصيی   دافششیوه یادگیری مشارنق  و فهشه م

تصييی    همچنین آموزش به شیوه یادگیری مشارنق  و فهشه مرهيوم  فيردی بير پیشيرفت     

                                                           
1. Markow&lanning 

2. Dale&schunk 
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پیشينهاد نيرد نيه حراحيا       تيوا   مي پيژوهش   یهيا افقيه یآموزا  مؤثر استر براساس دافش

آميوزش بيه    یهيا روشین نقب درس  مطالعات اجقمياع  اسيقراده   درس  ومولر هایبرفامه

ومصقيوای نقيب درسي  در فظير      یهيا برفامهشیوه یادگیری مشارنق  و فهشه مرهوم  را در 

مخق يف سياخت    یهيا وهیشدر مراحل مخق ف آموزش  از  توافند مداشقه باشند مع ما  فیز 

اسييقراده نننييد وفیييز   د آموزشيي فهشييه مرهييوم  در نييالس درس بييه عنييوا  یييك راههيير   

 رآموزا  را به ترسیم فهشه مرهوم  ترغیب نننددافش

 منابع

(ر 3130ر )فرحنياز  ،زادهعهيدال ر اسيکندر  ،آ رفقصي   رع یرضيا  ،ابيد  مصجل ررحماف ، آزاد

یهي  بریيادگیری درس   مهایسه تيیثیر آميوزش بير مهنيای فهشيه مرهيوم  بيا روش ت ر       

 ر43-49، 3شماره ، 2دوره ، ف  آموزش درع و  پزشک مج ه ایرار فرایندپرسقاری

تيدریس نقيب فرهنيگ اسيالم  و تع یميات       یهاوهیشبررس  (ر 3121رههری فژاد، یدالهر )
پایيا  فاميه    دین  مهط  ابقدای  آ  بيا روش تيدریس فعيال در ميدارس شيهر تهيرا ،      

 نارشناس  ارشد دافشکده روافشناس  و ع و  تربیق ، دافشگاه تربیت مع م تهرا ر

، چياپ  روافشناسي  پرورشي ، روافشناسي  یيادگیری و آميوزش     (ر 3133سیف، ع   انهرر )

 هرا ، افقشارات آگاهرهرقم، ت

مشيارنق  و سينق  بير پیشيرفت تصييی   و       یهاروشمهایسه تیثیر (ر 3134حاله ، مصمدر )
فگرش به یادگیری ریاض  در دافش آموزا  دو  راهنمای  ميدارس ارومیيه درسيال    

ع يو  تربیقي  و روافشناسي      دافشکده ر)پایا  فامه نارشناس  ارشد( 37-34 تصيی  

 دافشگاه تهریزر

، آئيین  گیری مشيارنق  یياد  رویکيرد  بيه  مقرياوت  و فو فگاه  (ر3137) نرامق ، مصمدرضار

 تربیت، مشهدر

هييای همييه جافهييه و مشييارنق  دردوره هييای ابقييدای   (ر آمييوزش3131نیييامنش، ع یرضييار )

 ر31-31، 14، شماره آموزش  یهایفوآورفي نامه دسقاوردها وچشم افدازهار 

http://ijme.mui.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ijme.mui.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%B0%D8%B1
http://ijme.mui.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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(ر تيیثیر روش تيدریس   3193ر )معييومه  ،افشياری  راعظيم  ،مصمدزاده بير رمرتا  ،نرم 

مشارنق  برگروهگرای  و پیشرفت تصيی   دافش آميوزا  دوره مقوسيطه در شيهر    

 91 -311، 11ر شماره 9سال فهمر دوره  پژوهش و برفامه درس رمشهد، 

بررسيي  دو روش تييدریس یييادگیری مشييارنق  و سييخنراف  بيير  (ر 3132ننعيياف ، شييهنازر )

، پایا  فاميه نارشناسي  ارشيد، روافشناسي  تربیقي ،      ا پیشرفت تصيی   دافش آموز

 دافشگاه عالمه حهاحهای  تهرا ر

في نامه راههردهيای  شجویا ، (ر رابطه افگیزه پیشرفت تصيی   در داف3191گندم ، زینبر )
 ر31-39، 4، شماره آموزش

(ر رابطيه میيزا  مشيارنت    3133) ررجب ،اسرندیاری راسکندر ،آ ر فقص  رفیروز ،ودیمصم

في نامه مطالعات تربیقي   فعال دافش آموزا  در جریا  تدریس با پیشرفت تصيی  ر 
 ر31-01  ،1شماره  ،31دوره  ،دافشگاه تربیت مدرس و روافشناس 

(ر بررسي  اثربخشي  ارائيه و    3134اسيقوار، فگيارر )   رفقص  آ ر، اسيکندر  رمير آبادی، جواد

مرهوم  به عنوا  یيك راههيرد آموزشي ،     یهافهشهساخت فردی و ساخت گروه  

 ر33-13، 31 شماره، آموزش  یهایفوآورفي نامه 

(ر تیثیر ساخت و ارائه فهشه مرهوم  و سهك یادگیری بر یادداری 3133جوادر ) ميرآبادی،

مطالعييات تربیقيي  و روافشناسيي  دافشييگاه  درك و حييل مسييئ ه در زیسييت شناسيي ،  

 ر1، دوره دهم، شماره فردوس  مشهد

(ر 3133، مصمييدر )ر مهييد فقصيي  آ ر، اسييکندرر حسييین  فسييب، داوود رميييرآبادی، جييواد

عياحر    –شيناخق    یهيا بيازده یادگیری فهشه مرهوم  بر –دده  اثربخش  راههرد یا

 ر3سال دو ، شماره  في نامه پژوهش در یادگیری درس زیست شناس ، 

 و یهيا پروژه(ر تیثیرآموزش به روش 3133) رفریها ،حهاف ر ع یرضا ،یوسر  رفدا ،یزدیا  پور

درس  جرب  فويد شيهر در پیشرفت تصيی   دافش آموزا  دخقر سو  ت مشارنق  بر

 رفي نامه دافيش و پيژوهش درع يو  تربیقي  برفاميه ریيزی درسي         رمدلسازی آمار و

 ر93-31، 71شماره 

Barkley, E.F, Cross, K.P.& Major, C.H. (2002). Collaborative Learning 

Techniques:AHandbook for college faculty. New York: Jossey-Bass. 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=78120
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=146486
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=94891
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=88706
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=12156
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=88705
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=26088
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=97991
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=9563
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=11581
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