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در  موسیان همنطق چند پایهکالس های آموزان  دانش انگیزش تحصیلیبهبود بر  تفکرچرخۀ و  آموزش متقابل های روشاثر بخشی  ای مقایسهررسی ب

 استان ایالم
 

 مهدی میرزایی1

   چکیده

، خودفعالیبر خودآموزی،  و چرخه تفکر در کالس که مبتنیروش آموزش متقابل ؛ همچون ، گروهی، جذاب و منعطفخالقامروزه بکارگیری روش های آموزش 

 دانش آموزان عملکرد تحصیلی عانگیزش و بالطب مطالب گوناگون برای بهبود و درک و فهمخواندن بهتر خود نظارتی و خود راهبری در بحث یادگیری نحوه 

 چرخۀ تفکر وشو ر لینسکار و بروانپا روش آموزش متقابل تأثیر مقایسه ای بررسیدر همین راستا و با هدف ، پژوهش بسیار مهم می باشد.

 روستاییطق منا چند پایهکالس های موزان آدانش در در زمینه خواندن و درک و فهم مطالب مختلف انگیزش تحصیلی بهبود بر ،رافتآیزنک

بهره گیری  با ایشیآزم نیمه کاربردی و به روش  پژوهش از نوع تحقیقات .می باشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰در سال تحصیلی  در استان ایالم موسیانقه منط

 تصادفی سادهگیری  هروش نمونبا استفاده از  کالس های چند پایه آموزدانش ۴۰ تعداد ، کهاست کنترل گروهبا  طرح پیش آزمون و پس آزمون از

تجزیه و  باشد. می رهارت انگیزش تحصیلیبهبود  پرسشنامه ،ربرای اثربخشی روش های آموزشی مذکو جمع آوری اطالعاتابزار . انتخاب شدند

آموزش روش نشان داد  پژوهش، جنتای. انجام شد  SPSS-22افزاربا استفاده از نرم متغیری کوواریانس چندتحلیل ها با روش دادهآماری تحلیل 

 2ŋ tialPar ،۰۰۱/۰=p=57/۰) مطالب مختلف در زمینه خواندن و درک و فهم بهتر انگیزش تحصیلی بهبودبر  هر دو، چرخۀ تفکرروش متقابل و 

 ،8۱/۱۰۰=Fندن و درک و در مورد خوا انگیزش تحصیلی برچرخۀ تفکر روش آموزش متقابل و روش اثربخشی بین  و ند( تأثیر معناداری داشت

 . (p>۰5/۰) نداشتوجود تفاوت معناداری  ،مطالبفهم 
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Program for using creative, group, attractive and flexible teaching methods such as; The method of mutual 

learning and the cycle of thinking in the classroom, which is based on self-learning, self-activity, self-

monitoring and self-direction, is very important on how to better read and understand various topics to 

improve students' motivation and of course academic performance. The aim of this study was to compare 

Palinscar and Brown's mutual teaching method and Eisencraft thinking method to improve academic 

motivation in reading and comprehension of different subjects in students of multi-grade rural areas of 

Mousyian region in Ilam province. In the academic year 2020/2021. The research is an applied research 
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and quasi-experimental method using pre-test and post-test design with a control group, in which 40 

students of multi-grade classes were selected using simple random sampling method. The data collection 

tool for the effectiveness of these educational methods is the Harter Academic Motivation Improvement 

Questionnaire. Statistical analysis of data was performed by multivariate analysis of covariance using 

SPSS-22 software. The results showed that the mutual education method and the thinking cycle method 

both have an effect on improving academic motivation in the field of reading and better understanding of 

different subjects (Partial = 0.57, p = 0.001, F = 100.81). They were significant and there was no 

significant difference between the effectiveness of the mutual education method and the thinking cycle 

method on academic motivation about reading and comprehension (p <0.05). 

 

Keywords: Mutual education, Thinking cycle, Academic motivation, Multi-grade students. 

 

 و بیان مسئله 

موزشی و تربیتی که قبل شوند و از نظر توانایی ذهنی برای کسب بسیاری از مسائل آمواجه با یک تحول اساسی می، ابتداییآموزان با ورود دانش

 شود.ماعی ایجاد میاجت نسبت به مسائل انآموزکنند و تحوالت عظیمی در ذهن دانشاز ارتباط مستقیم با مدرسه پیدا نکرده بود آمادگی پیدا می

برخی  همچنین، تحول کالمی.غیر استعدادهای کالمی واست از جمله  انآموزها دانشاز طرفی این دوره شکوفایی بسیاری از استعداد و توانمندی

در دوره ابتدایی  هبود آنانبهایی که نیاز مبرم جهت گردد. از جمله ویژگیریزی میهایی روانی، شخصیتی و تربیتی در دوره ابتدایی پایهاز ویژگی

آموزان را به سوی دانش سعی بر این است که ها،ه در تمامی فعالیتامروزباشد. آموزان میدانش انگیزش تحصیلی افزایش  موضوع وجود دارد،

 دارهای مسألهلیتدر فعا های طبیعی و خواهی فناوری، خواه در فعالیتی عمومی و چه در حیطه، چه در حیطههای تفکر سطح باالکسب مهارت

 و سپس ارتقاء داد.  هدایت ،انگیزشی

سال ن و درک و فهم که در ندکه عمدتا برای خواتدبیری است برای کسب مهارتهای فرا شناختی مربوط به عملکرد تحصیلی  ۱وزش متقابلمآ

وان بر مشکالت مربوط به خواندن و فهمیدن کمک آن می تو به مد ید آپد ۳بروانخانم آن ال و   2لینسکارپا خانم آنیماری سولیوان توسط ۴۱۹8

این روش می توان چهار راهبرد را آموزش داد: سوال کردن، خالصه به کمک و هر پایه یا پایه هایی فائق آمد. مطالب بصورت گروهی در هر کالسی 

آموزش متقابل یک فعالیت آموزشی است که به عنوان بهترین کردن، توضیح دادن و روشن ساختن نکات پیچیده و پیش بینی رویدادهای آینده. 

، د و به شفاف سازی نده می گیرعهشرکت کنندگان به نوبه خود نقش معلم را بر  است که در آنوجه و گفتگوی بین معلمان و دانش آموزان 
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 این که به توجه با (.۱72: ۱۳۹8 ،خسروشاهی و بهادری د فری ، حبیبی کلیبر) جمع بندی، پیش بینی و پشتیبانی از درک و فهم مطالب می پردازند

می  خود نوبه به که است توجه فرآیند کردن متمرکز برای ویژه فراشناختی و شناختی رفتاری، راهبردهای مستلزم تفکر چرخه و متقابل آموزش

، گ)ژان شندبخ بهبود را آموزشی ، انگیزشدار احتمال و شوند نائل دروس فهم به عمیق تر و بگیرند یاد بهتر تا کنند کمک دانش آموزان به توانند

 (.۴: 2۰۱7، ۱هاسپیدالس و همکارانژیانگ، 

 زیادی بسیار ایهپژوهش  و است کرده به کار آغاز پیشرفته جوامع در پیش سال ها از تفکر چرخه و متقابل آموزش جنبش این که به توجه با 

 یکی افراد اخالقی و نیهیجا شناختی، مختلف حوزه های بر آن تأثیر مطالعه و تفکر چرخه و متقابل آموزش که گونه ای به است، برانگیخته نیز را

 به کافی توجه  ما کشور رد تاکنون متاسفانه گستردگی، این وجود با همچنین، و است، پیشرفته جوامع هایپژوهش در وسیع بسیار هایحوزه از

روان  حوزه در یپژوهش کمتر به ویژه است، ناچیز دیگر جوامع به نسبت زمینه، این در شده انجام پژوهش های تعداد و است نشده مقوله این

 و تربیتی امور ندست اندرکارا تأکید مورد مهم مفاهیم از یکی آموزشی های محیط در همچنین، . است پرداخته موضوع این به تربیتی شناسی

ن انگیزش تحصیلی و میزا فرد هر رفتار درک اصلی کلید کهباید گفت  .است آموزان دانشو انگیزش تحصیلی  آموزشی خودپنداری بهبود آموزشی،

  است. زشیموآ خودپنداری به نسبت فرد هر آموزشی نگرش نحوهبسته به 

و ، معلمان باید مشغول برنامه ریزی برنامه درسی در حوزه درس برای تدریس خود شوند و در این بین بهبود عملکرد 2در کالس های چند پایه

معلم و تسلط بر نحوه چرخه تفکر دانش آموزان جانبه  چندو متقابل و یا حتی  جانبه انگیزش تحصیلی دانش آموزان بسته به نوع آموزش های دو

و تنوع افکار و نحوه آموزش سر و کار دارد بسیار پر  امر بویژه برای معلمان کالس های چند پایه که با گستردگی ی دارد و اینردر حین یادگی

اهمیت است. استراتژی نحوه مشارکت معلمان با هم و با والدین و تشویق برای افزایش انگیزه یادگیری دانش آموزان برای این امر مهم است 

  (. ۱۳: 2۰۰8، ۳و همکاران فریسولی، کاهاندو، پائولسون)

 انگیزشمربوط است.  آن فعالیت اتمامتمایل یادگیرنده به درگیر شدن در فعالیت یادگیری و تالش مستمر در انجام دادن و  به، ۴انگیزه تحصیلی

انگیزش  شود و تا مرحله پیگیری و پایان فعالیت اشاره دارد.ایجاد می تنها به خاطر لذت و خشنودی درونی حاصل از آن، محرکی که 5درونی

به معنای  7انگیزگیبیو  بدون اینکه احساس تعلق به آن وجود داشته باشد، دیگر است اهدافای برای رسیدن به تنها وسیله، محرکی که 6بیرونی

  آید. های پی در پی در جهت رسیدن به آن اهداف به وجود مینبود میل و اشتیاق در پیگیری یک فعالیت و یا هدف و از طریق شکست
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 و مهم عوامل از یکیبرای یادگیری بهتر و بیشتر،  هانگیز میزان که است کرده تأکید نکته این بر نیز آموزشی حوزۀ در اخیر دهه چند حقیقاتت

 نیازهای از منبعث و واداشته فعالیت به درون از را فرد که است درونی ای پدیده انگیزه کلی، طور به .است تحصیلی عملکرد بهبود در همیشگی

 (.۱۱6۹: 2۰۱6 ،۱ دویل و بوکلی) است فرد

نکته حائز اهمیت  .شودمی یادگیرندگان در پیشرفت و یادگیری به منجر که دارد اشاره رفتارهایی به آموزشی های محیط در  تحصیلی انگیزش 

 ،تحصیلی انگیزش های شخصیتی و تربیتی از جملهآموزان در فرایند آموزش این احتمال وجود دارد که توانمندیاین است با افزایش نقش دانش

رار بهتر و بیشتر ارتقاء یابد. در همین راستا، روش تدریس متقابل، مبانی الزم راهبردهای شناختی و فراشناختی را در اختیار دانش آموزان ق

از جمله راهبردهای   (.2۴۹۳: 2۰۱۱، 2ساگیرتوانند بر توان درک و فهم خود از خواندن بیفزایند )ها میکارگیری آنآموزان با بهدهد و دانشمی

آموزان نظام هـایی است تا دانشیا یادگیری است. هدف اصلی مدل چرخۀ تفکر یا یادگیری فـراهم کـردن فرصـت ۳آموزشی، الگـوی چرخۀ تفکر

دهـی و سـاختن دانـش منجـر  هاست و ممکن است به خـودنظمبینـی و آزمون فرضیهکه نتیجۀ استدالل، پـیشباورهایشان را بررسی کنند 

که منبعث از نحوه چرخه تفکر در کالس برای دانش آموزان می باشد در برگیرنده رویکرد تدریس  رییادگی چرخه .(۳75:  ۱۳۹6 سیف،شـود )

سطح توقعات و انتظارات خود در ن ملی آموزش علوم مختلف در هر کشوری است می باشد که معلماردهای داود متشکل از اهداف و استانخکه 

تطابق داده و با دقت و توالی مراحل تدریس برای رشد و توسعه مفهومی نحوه یادگیری انجام داده و چرخه آنان  الیتهای متنوع تدریس را بافع

، ۴و لی )هانوسکین االیی را برای معلمان در سطح آموزش مفاهیم و مطالب درسی فراهم نمایندیادگیری می تواند فعالیتهای متوالی و با دقت ب

شوند تا فعاالنه به آن برانگیخته می هآمـوزان از طریـق فعالیتی ساده یا بحث دربارای است که ابتـدا دانـشبه گونهتفکر مدل چرخۀ  (.5۱: 2۰۰8

هـای گروهی به جستجو و کند که با شرکت در فعالیـتای هدایت میها را به گونهسپس، به منظور کسب تجربه، معلم آن .یادگیری بپردازند

کند که ها و تبیـین دستاوردهای خود به سویی هدایت میآموزان را در مسیر تفسیر یافتهبپردازند. معلم دانش گروهی و با کمک هم کاوش

 ند.هـای یـادگیری را ارزشیـابی کنکار گیرند و فعالیتهای جدید را در شرایط جدید به ک و فهـم خـویش، آموختهبتواننـد، بـا افـزایش در

، دریچار) دبهبود یاب هم  انگیزش تحصیلی ههای شخصیتی و تربیتی از جملکارگیری الگـوی چرخۀ تفکر، توانمندیرود با بهبنابراین انتظار می

کانات و تجهیزات، ارائه الگوهای م، توزیع برابر اربخشثتدریس ا اییین پیش شاخص های چند گانه و پویا برعت(. ۱۱7: 2۰۱۴، 5دیگن و کلینا 

الکوهای خود ورزی، اعتماد به نفس، عالقه به بهبود عملکرد  وجود تدریس و عملکرد دانش آمزان،ویایی پنوین تدریس و تفکر عمیق، توجه به 

یادگیری و تفکر در کالس های چند پایه با نظام ارزشی هر کالس می توانند باعث بهبود روش های متنوع ش و انطباق تحصیلی، باال بودن انگیز

با توجه به خصوصیات تمرکز خود را بر بهبود نحوه درک وفهم دانش آموزان سیستم چرخه تفکر (. ۱: 2۰2۰، 6و همکاران زاهو، چینگ، شوند )فنگ
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با دانش آموزان با استفاده از رویکرد الگوگیری کیفی نحوه تدریس معلم بر اساس مشاهدات و مصاحبه فردی در گروه و توحه نودن به بازخورد پویا 

کنیپیلس و ون ، گلیسنهمه حانبه و متقابل جلب کرده است )و بهبود توجه به ویژگیهای فردی و توسعه سیستم یادگیری  ره وریهبرای ب

 (.۱25۳: 2۰2۰ ،۱جولینگن

با توجه  د.نثرگذار باشا تحصیلی انگیزش یشافزااز جمله  شناختی و روانیهای در بهبود توانمندی د بودنخواهقادر  آموزش متقابل و چرخه تفکر 

ار زیادی را نیز های بسیکرده است و پژوهشکار  هها پیش در جوامع پیشرفته آغاز باز سال آموزش متقابل و چرخه تفکرکه جنبش  به این

خالقی افراد یکی از های مختلف شناختی، هیجانی و او مطالعه تأثیر آن بر حوزه آموزش متقابل و چرخه تفکرای که برانگیخته است، به گونه

کافی به این  ه تاکنون در کشور ما توجهو همچنین، با وجود این گستردگی، متاسفان رفته استهای جوامع پیشهای بسیار وسیع در پژوهشحوزه

و شناسی در حوزه روان ویژه کمتر پژوهشی شده در این زمینه، نسبت به جوامع دیگر ناچیز است، به های انجاممقوله نشده است و تعداد پژوهش

آموزش متقابل » بخشیراثمقایسه  با هدف پژوهشی،دنبال پرکردن این خالء به بنابراین پژوهش حاضر ،به این موضوع پرداخته است،  تربیتیعلوم 

فرضیه این است  و تاس منطقه ی موسیان ه روستایی در دوره دوم ابتداییایدر کالس های چندپ آموزاندانش تحصیلی انگیزش بر« و چرخۀ تفکر

هتر در زمینه بافزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان و بالطبع عملکرد تحصیلی  اثرگذاری به صورت باعث فوق، مذکورکه هر دو روش آموزش 

 .شوندیادگیری خواندن و درک و فهم بهتر مطالب مختلف در کالس های چندپایه می 

 

  مروری بر پیشینه پژوهش

سی و عزت نفس دانش آموزان صورت عملکرد درس فارپژوهشی توسط بازرگان و برارپور درمورد اثربخشی آموزش متقابل بر ، ۱۳۹۱در سال 

ره مگرفت. نتایج نشان داد که آموزش متقابل به عنوان یک روش نوین تاثیر مثبتی بر افزایش نمره درس روخوانی فارسی و همچنین افزایش ن

در (. 8۱: ۱۳۹۱برارپور، بازرگان و آزمون عزت نفس دانش آموزان داشته و به عنوان راهبردی مکمل نظام آموزش فعلی می تواند کمک نماید )

بر نتیجه یادگیری صورت گرفت. نتایج نشان داد که بکارگیری ، پژوهشی توسط محرم زاده فتاحی در مورد تاثیر آموزش متقابل ۱۳۹8سال 

بهینه کردن  صیلی تاثیر مثبتی دارد و قادر بهداره و پیشرفت تحنآموزش های متقابل و برنامه ریزی شده در میزان انگیزه تحصیلی و خود پ

در ی شود و می توان از آن به عنوان یک ابزار آموزشی مفید و موثر مهست و باعث تنوع و غنی کردن محیط های آموزشی آموزش و یاگیری 

: ۱۳۹8محرم زاده فتاحی، ی بهینه کردن امور آموزشی دارد )ابالقوه قدرتمندی برکلیه موضوعات آموزشی استفاده نمود و توانایی ها و امکانات 

رحله ای آیزنکرافت بر روی بهبود تفکر مفت ه، پژوهشی در زمینه ی تاثیر الگوی چرخه یادگیری ۱۳۹8حبیبی کلیبر و همکاران در سال (.۱

 و شوق رنجام دادند. نتایج نشان داد که بکارگیری این هفت مرحله از چرخه یادگیری در طول زمان می تواند باعث ایجاد شوخالق دانش آموزان ا

و دانش آموزان را از لخاظ عالقه به کارهای خالقانه در برابر تفکرات خالقانه در کالس و درک و فهم ود شبه یادگیری بیشتر و پرورش قوه تخیل 

در  ژوهشی توسط هاتف الحسینیپ (. ۱68: ۱۳۹8، روشاهیسو بهادری خ ، فریدحبیبی کلیبرور ترغیب نماید و کار گروهی را نیز تقویت کند )ما

                                                           
1. Gilissen, M.G.R. Knipples, M.P.J . & Van Joolingen, W.R 
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صورت گرفت. نتایج نشان داد که استراتژیهای نوین  ۱۳۹۹یادگیری در کالس های چند پایه در سال  -یاددهیورد افزایش بهره وری فرایند م

از جمله عوامل  وزش های متقابل گروهی و نحوه آموزش و تدریس معلمانمبهره گیدی از آی تیمی و مشارکتی، رگیدرویکردهای یایادگیری، 

ورد مدر  ، پژوهشی توسط سلیمی و همکاران۱۳۹۹در سال (. ۴۱: ۱۳۹۹یادگیری بودند )هاتف الحسینی،  -افزایش بهره وری فرایند یاددهی

دگیری نتایج نشان داد که الگوی چرخه یاآیزنکرافت بر بهبود مهارت خودکارآمدی و تفکر انتقادی صورت گرفت. اثربخشی الگوی چرخه یادگیری 

و ابعاد مهارت تفکر انتقادی یعنی خالقیت، بالندگی استعداد، بافت و کوشش  در بهبود ابعاد مهارت خودکارآمدی یعنیهفت مرحله ای آیزنکرافت 

توسط نکوئیان و ، پژوهشی ۱۳۹۹در سال (. 27: ۱۳۹۹، حمدی نژاد گنجی و فرهادی ورمرزآبادیم سلیمی،وزان موثر بود )مو تعهد دانش آ

ان ش. نتایج نصورت گرفتو چرخه تفکر بر روی دانش فراشناختی و خود پنداره آموزشی دانش آموزان کاران در مورد اثربخشی آموزش متقابل مه

یاد می و دانش آموزان  دهدبهبود  دانش آموزان را داد که آموزش متقابل و چرخه تفکر توانست میزان دانش فراشناختی و خود پنداره آموزشی

(. ۱87: ۱۳۹۹، همکارانکوئیان، غضنفری، شریفی و نآگاهی یابند )شناختی و فرا شناختی  ،طریق راهبردهای رفتاری ازگیرند به فرایند ذهنی 

کارایی یادگیری صورت گرفت. نتایج نشان داد  بر افرایشورد نحوه فرایند آموزش متقابل مدر  ۱شی توسط بلندین و لیتایره، پژو2۰۱۳ سالر د

می توانند میزان کارایی یادگیری را  بادگیری، تشویق به آموزش فرایند بادگیری متقابل به معلمان -کیفیت یاددهیی، رمناسب یادگی که زمان

معه بکار برد جان نسلی و بین فرهنگی در در مدارس افزایش داده و همچنین شیوه آموزش متقابل را می توان در یادگیری امور اجتماعی، بی

در ایه پ در مورد تدریس و کیفیت آموزشی در کالس های چند ،2، پژوهشی توسط تایول و منکوب2۰۱۳ر سال د(. ۳2۹: 2۰۱۳)بلندین و لیتایر، 

بود و مشخص شد که انعطاف یه اشاره شده پامناطق روستایی صورت گرفت. در قسمتی از این پژوهش به چرخه یادگیری در کالس های چند 

گنجانده شده در یک برنانه درسی مدون، توجه به فرضیات ابداعی معلمان، اعتقاد به فراهم سازی امکانات  پذیری و تنوع روش های تدریس

ان یک راهبرد ی دانش آموزان در کالس درس و حمایت از روش های متنوع یادگیری معلمان به عنورگیادفیزیکی و امسانی برای نحوه کیفیت ی

را در راستای چرخه یادگیری و نحوه تفکر را بهبود بخشند و در نتیجه بهروه وری یه می توانند میزان یادگیری آنان اای چند پهاساسی در کالس 

در  ، و همکاران ، توسط ژانگ2۰۱7پژوهشی در سال  (.22: 2۰۱۳برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حاصل شود )تایول و منکوب، و اثربخشی 

مشخص شد که گسترش، تنوع و اثربخشی به شد.  ایه ابتدایی انجامپق حاصل از آموزش متقابل در کالس های چند میمورد بررسی یادگیری ع

رت عمقی انتقال ی متقابل باید بصورمورد نیاز بوده و یادگییادگیری  –انتقال دانش از معلم به دانش آموز در شبکه یاددهی عنوان موارد مورد نیاز 

ی متقابل عمقی، همکاری متقابل معلم و دانش آموزان و دانش آموزان یادگیر د شبکه بزرگ و قدرتمند انتقال یادگیری، استراتژینیابد که نیازم

ژیانگ،  ،ژانگ) ، کسب تحربه کالس داری، ترکیب نتایج و کار گروهی در کالس بین پایه های مختلف می باشداز طریق مهارت آموزی با هم

همخوان  می وب  ب ن ن ایج  حا اات با هم شجوه هاده ش    مشخص  ی سا یکم ش نبا میالعا  حا اات  (.۱: 2۰۱7و همکاران، هاسپیدالس 

ش دشو  مال سسکاد ش بهاش  اثه بخش  دشو آموزو م اابل  یب ا با بهد    این مژشهم جسبا نوآشدانا مژشهم حاضه این ا ت سا

                                                           
1. Blandin, B & Lietaer, B 

2. Taole, M.J & Mucube, V.S 
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مسیاا ت مو  ا   هد هشدم هش  اب یای هد س س هات چسی مایا دش  ای  هانم آموزا   ان  زو  حص   به ب بوه  آیزنكهافت چه ۀ  فکه

 می پردازد. هد ا  ا  ای   

 

 پژوهش شناسیروش 

بود.  ،۴کنترلگروه  با ،۳آزمونپس - آزمون پیشطرح  گیری ازبا بهره و ،2و به لحاظ روش، نیمه آزمایشی ،۱این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی

جلسه  8ماهه به مدت  سهمداخله  سپس در یک گروه آزمایش، شد،اجرا  تحصیلی انگیزش گروه پرسشنامه سهآزمون برای هر  در مرحله پیش

 8ماهه به مدت  سهمداخله  ،اجرا شد و در گروه آزمایش دیگر( ۱۹8۴آموزش متقابل با روش آموزشی پالسنسکار و براون )، بسته یاقهیدق ۴5

و  ای دریافت نکرداجرا شد، اما گروه کنترل مداخله( 2۰۰۳) 5چرخۀ تفکر بر اساس دیدگاه آیزنکرافت برنامه آموزش، بسته یاقهیدق ۴5جلسه 

جامعه پژوهش  مون صورت گرفت.، پس آزسپس و  پاسخ دادند تحصیلی انگیزش پرسشنامه گروه به سهکنندگان هر پس از مداخالت شرکت

که در سال  در استان ایالم  منطقه ی موسیان م(شکالس های چند پایه روستایی دوره دوم ابتدایی )پایه چهارم، پنجم و شآموزان دانششامل 

های نیمه تعطیل شدن کالس های حضوری )با توجه به اینکه برخی از دانش آموزان کالس ود مسئله کرونا و جو با و  ۱۳۹۹- ۱۴۰۰تحصیلی 

حدود شدن حضور در مدرسه ، بصورت و مهداشتی های ب لذا با رعایت دستورالعمل ند،ی بودجازری آموزش ماورهای فناابزروم از حچندپایه م

در بصورت غیر متوازن در پایه های چهارم، پنجم و ششم  آموزدانش ۴۰ پژوهش،در این  (.N=۳2۰) باشدمیشغول به تحصیل بودند، م (شیفتی

از طریق سپس آمده اند.  ۱/۱که در جدول شماره شدند انتخاب  تصادفی ساده گیری نمونهبا استفاده از روش  های چند پایه روستاییکالس 

 ،6هارتر تحصیلی نگیزشبهبود ا پرسشنامه، ابزار پژوهش د.شدنصورت تصادفی جایگزین  به کنترلو آزمایش هایدر گروه جایگزینی تصادفی

 تحصیلی انگیزش هارتر، اصلی پرسشنامه. است آموزاندانش بین در تحصیلی انگیزش بررسی آن هدف و گویه ۳۳ دارای پرسشنامه این ،(۱۹8۱)

 فقط هرسؤال موضوع به آزمودنی پاسخ و است بیرونی انگیزش دیگر قطب و درونی انگیزش آن قطب یک سنجدکهمی دوقطبی هایسؤال با را

 ؛2ندرت، به ؛۱وقت، هیچ) یکرتپنج گانه ل مقیاس اساس بر پرسشنامه این گذاری نمره. باشد داشته بر در را درونی یا بیرونی دالیل از یکی تواندمی

 آلفای آزمون با پرسشنامه این پایایی. باشدمی ۱65 تا ۳۳ آزمون این باالی و پایین حد. باشد می( 5 همیشه؛ تقریباً ؛۴اوقات اکثر ؛۳اوقات، گاهی

برای تعیین روایی هم به چندین  .آمد دست به 8۳/۰ کرونباخ آلفای از استفاده با ابزار این پایایی حاضر، پژوهش در. آمد دست به ۹2/۰ کرونباخ

 را تایید نمودند.آزمون ها محتوای پرسشنامه و نحوه اجرا و تربیتی مراجعه شد که متخصص روانسنجی 

 

 

 

                                                           
1. Applied Researchs  

2. Semi-Pilot 

3. Pre- test- Post- test Plan 

4. Control Group 

5. Eisencraft, A 

6. Harter Education Motivation Improvement Questionnaire 
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پژوهشبه عنوان نمونه مورد بررسی   هر پایه ن به تفکیکآموزاتعداد دانش و  مدارس: ۱/۱جدول  

ر
ف

دی
  منطقه ی موسیان  مدارس ابتدایی چند پایه روستایی 

ابتدایی دومپایه های تحصیلی دوره   

مع
 - - ششم پنجم چهارم ج

 ۸ - - - ۵ ۳ ابن سینا ) روستای پتک دیناروند( 1

 ۱۰ - - ۵ ۵ - شهید آوینی )روستای بیات( 2

3 
ه بیجه(رمالک اشتر )روستای ب  

 

۴ ۴ - - - ۸ 

 ۹ - - ۳ ۳ ۳ فتح المبین )روستای عین صوله( 4

 ۵ - - - ۳ ۲ فجر )روستای فجر( 5
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 ۴۰   ۸ ۲۰ ۱۲ جمع 

 

 

 

 

 

 

 داده ها تجزیه و تحلیل  

ای دقیقه ۴5جلسه  8( به مدت ۱۳۹۴زاده، ؛ به نقل از رضایی و کرمانی۱۹8۴نسکار و براون )یدر این پژوهش، آموزش متقابل با روش آموزشی پال

با کمک پژوهشگر و با کمک معلم آموزش دیده اجرا شد. چارچوب  در پایه های چهارم، پنجم و ششم در کالس های چندپایه، صورت گروهیو به

موزشگر )بیان تفکر حین استفاده از راهبرد(، تمرین آروش متقابل برای آموزش چهار راهبرد به ترتیب شامل توضیح دادن و الگو راهبرد توسط 

باشد. آموز میتفاده مستقل از این راهبردها توسط خود دانشازخورد اصالحی آموزشگر و اسبآموزان همرا با استفاده از راهبردها توسط دانش

 است.  شده ارائه 2 جدول در صورت خالصهبه جلسات آموزشی روش آموزش متقابل

 (1984نسکار و براون )یآموزش متقابل با روش آموزشی پال یآموزش جلسات محتوای :2 جدول

 جلسه اول

 هاياز معارفه به اهميت خواندن و درك مطلب، نقش آن در يادگيري دروس مدرسه و موقعيت در اين جلسه پس

آموزان شرح به دانش خارج از مدرسه و سپس تعريفي از آموزش متقابل، اهداف و فوايد تشكيل جلسات آموزش متقابل

 .داده شد

 جلسه دوم

 آموزان ارائه شد، سپسد چهار راهبرد آموزش متقابل توضيحاتي به دانشصورت مختصر در موربه ر ابتداي اين جلسهد

ترتيب بود كه ابتدا بعد  آموزان آموزش داده شد. آموزش اين راهبرد به اينبيني به دانشاولين راهبرد يعني راهبرد پيش

سقم پيشبيني مشخص  جمله دوم صحت و شود، سپس با خواندنبيني ميخواندن جمله اول متن، جمله بعدي پيش از

 .گرددمي

 جلسه سوم
از خواندن هر بند، تمام  در اين جلسه نيز راهبرد ايجاد سؤال را به آنان آموزش داده شد. در آموزش اين راهبرد بعد

 .آيدپديد مي شود و در پايان سؤاالت كلي از بين اين سؤاالتسؤاالت آن بند مطرح مي

 .صورت مختصر مرور شداي، دو راهبرد مذكور بهدقيقه 45در اين جلسه  جلسه چهارم

 جلسه پنجم

ترتيب صورت كه ابتدا معلم متني را  اين به. آموزان آموزش داده شدبه دانش (پاسخ دادن به سؤال)راهبرد توضيح دادن 

چگونه آنها را مبهمي برخورد كرده است يا نه و اگر برخورد كرده  آموزان گفت كه آيا به نكاتخواند و بعد به دانش

 .آورددرمي صورت قابل فهمبه

 .شده مرور شددر اين جلسه نيز سه راهبرد گفته جلسه ششم
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 جلسه هفتم

آموزش  دقيقه آموزش داده شد. در 45آموزان در طي اهبرد آخر يعني، راهبرد خالصه كردن را به دانشر در اين جلسه

براي  2جايگزين كردن عبارات عنواني حذف عبارات زائد و اضافي، ،1اين راهبرد از چهار قاعده: حذف اطالعات جزئي

و رويدادها، براي خالصه كردن هر  3هابراي فهرستي از كنش فهرستي از اصطالحات و جايگزين كردن عبارات عنواني

 .بند استفاده شد

 د.آزمون اجرا گرديپس . در پايان جلساتشده مرور گرديدجلسه نيز چهار راهبرد آموزش داده در اين جلسه هشتم

 

ای دقیقه ۴5جلسه  8( تهیه شده و در طی ۱۳۹۳؛ به نقل از عبدی، 2۰۰۳) ۴چرخۀ تفکر بر اساس دیدگاه آیزنکرافت برنامه آموزش همچنین،

 شود.ارائه می ۳جدول به شرح محتوای جلسات آموزشی اجرا گردید. 

 

 

 

 

 

 

 

 (2003دیدگاه آیزنکرافت )چرخۀ تفکر بر اساس  جلسات محتوای :3 جدول

 جلسه فیتکل، جلسهی محتوا، هدف جلسه

 ها و بیان هدف از اجرای طرحآوری پرسشنامهتوزیع و جمع جلسه اول

 جلسه دوم
و اصالح تجربیات موجود که با دانش  آموزان وادار شدند تا به بازیابیگام اول: استنباط کردن )استخراج کردن(. در این مرحله دانش

 مرتبط هستند، بپردازند.

 ه موضوع درس انجام گردید.بها به هر روش ممکن گام دوم: درگیر کردن. در این مرحله به هیجان درآوردن و عالقمند کردن آن جلسه سوم

 جلسه چهارم
ثبت کنند، متغیرها را ها را ادهدآموزان فراهم گردید تا مشاهده کنند، گام سوم: کاوش کردن. در این مرحله فرصتی را برای دانش

هایشان را سازماندهی ه دهند و یافتهها را ارائریزی کنند، نتایج را تفسیر کنند، فرضیهها را طراحی و برنامهتشخیص دهند، آزمایش
 کنند.

 جلسه پنجم
رشته کار به دست  مرحلهدر این  ها آشنا شدند.آموزان با الگوها، قوانین و نظریهگام چهارم: توضیح دادن. در این مرحله دانش

-طقی و مستدل ارائه کنند. از دانشاند توضیح منهای که انجام دادهها خواسته شد برای کار و فعالیتآموزان داده شد. از آندانش

 ای گرفتند؟ ها چه نتیجهآموزان خواسته شد که بگویند از این فعالیت

 جلسه ششم

های جدیدی به کار گیرند. دودهآموزان فرصتی فراهم گردید تا دانششان را در محانشگام پنجم: بسط دادن. در این مرحله برای د
بیشتر درباره موضوع اصلی  به  های اضافی و موارددر این مرحله پیرامون مفاهیم اصلی دروس مطالبی ارائه داده شد. بیان مثال

ها توانستند با استفاده از ه آند را بیابند. در این مرحلآموزان کمك کرد تا خودشان مشکالت راحل کرده و پاسخ سؤاالت خودانش
پژوهشگر و معلم آموزش زگو کنند. اند را باآموزان خواسته شد آنچه یاد گرفتهمنابع مختلف اطالعات خود را گسترش دهند. از دانش

 یدند.موردنظر رسآموزان کامالً به مفهوم تا جایی که دانش کردهها کمك هم در این کار به آن دیده، 

                                                           
1.Trivial 

2. Superordinate 

3.Actions 

4. Eisencraft 
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 جلسه هفتم
آموزان خواسته د نشدند. از دانشکار بردند و به شرحی ساده محدوی جدید بهآموزان دانش در زمینهگام ششم: در این مرحله دانش

شرکت آموزان در بحث داشن هها و یادگیری قبلی خود برای تعمیم به دیگر مفاهیم استفاده کنند. سعی گردید همشد از آموخته
 کنند.

 جلسه هشتم
شان طراحی کنند. در این شی از ارزیابیی بخها را به مثابهآموزان خواسته شد تا آزمایشگام هفتم: ارزشیابی. در این مرحله از دانش

 د.آزمون اجرا گردیسات پسمرحله برای ارزشیابی پایانی از هر گروه خواسته شد به سواالت پایانی پاسخ دهند. در پایان جل

  

 تنها فقطشان محرمانه خواهد ماند و در اختیار افراد گروه نمونه قرار گرفت و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات انگیزش تحصیلیپرسشنامه 

ها، اطالعات توسط آوری پرسشنامهشود. همچنین تأکید شد که صادقانه به سؤاالت پاسخ دهند. پس از جمعآوری میجهت کار پژوهشی جمع

 .استفاده شد کوواریانس چندمتغیریتحلیل از  فرضیه پژوهشتحلیل شدند. برای آزمون  22نسخه  SPSSافزار نرم

 

 ی پژوهشهایافته 

و به تفکیک گروه آزمایش و گروه کنترل گزارش شده  آزمونپس و آزمونمیانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در پیش ۴در جدول 

 است.

 های پژوهش در گروه آزمایش و کنترلانحراف معیار نمرات متغیرو  میانگین .4جدول 

 هاگروه مؤلفه
 آزمونپس آزمونپیش

 معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین

 

     

     

     

 انگیزش تحصیلی

78/36 گروه آزمایش آموزش متقابل   41/4  72/64  16/5  

76/35 آموزش چرخه تفکر آزمایش گروه  99/4  53/60  29/8  

24/34 گروه کنترل  46/4  35/31  45/4  

 

کوواریانس از تحلیل ، «تفاوت وجود داردآموزان دانشتحصیلی  انگیزش بر آموزش متقابل و چرخۀ تفکربین اثربخشی » یبررسی فرضیه رایب

نرمال بودن  کلیه مفروضات اعم ازهای آن بررسی گردید. ، مفروضهکوواریانس چندمتغیریکارگیری تحلیل استفاده شد. قبل از بهچندمتغیری 

 .بودبرقرار  متغیر وابسته هایو برابری کوواریانس فرض کرویت، پیشدرباره متغیرهای وابسته پژوهش هاواریانس ، همگنیمتغیرهای پژوهش

 آموزاندانشتحصیلی  انگیزشبر روی « و چرخه تفکرآموزش متقابل »ی تاثیر برنامهها از تحلیل مانکووا جهت بررسی بعد از برقراری مفروضه

دار بین منجر به تفاوت معنا« و چرخه تفکرآموزش متقابل »های شود، مداخلهمالحظه می 5ده گردید. همانگونه که در جدول استفا چندپایه

 p=۰۰۱/۰است که در سطح  ۳5/۰است و میزان اثر پیالی شده  چندپایه آموزاندانش تحصیلی نگیزشاهای آزمایش و  گروه کنترل در گروه

 معنادار است.

 

 ارزش: خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره مربوط به تأثیر 5جدول 
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 تحصیلی انگیزش هایو چرخه تفکر بر نمرهآموزش متقابل های برنامه

 F ارزش آزمون اثر
درجه آزادی 

 فرضیه
خطای درجه 

 آزادی
سطح 

 معناداری
 مجذور

 اتای تفکیکی

 
 گروه

 35/0 001/0 177 12 11/19 1/01 اثر پیالی

 63/0 001/0 151 12 58/26 04/0 المبدا ویلکز

 54/0 001/0 167 12 46/36 83/16 اثر هتلینگ

 61/0 001/0 59 4 59/47 71/15 کوچکترین ریشه روی

 

، به منظور پی بردن به محل تحصیلی  انگیزش و چرخه تفکر( و کنترل در موزش متقابل های آزمایش )آبا توجه به معنادار بودن تفاوت گروه

موزش متقابل آ»های ( حاکی از آن است که برنامه6تفاوت از تحلیل کواریانس تک متغیره در بافت مانکووا استفاده شد. نتایج این تحلیل )جدول 

 .( تأثیرگذار بوده است2ŋ Partial ،۰۰۱/۰=p  ،8۱/۱۰۰( =6۰  ،۳)F=57/۰)تحصیلی  انگیزشدر « و چرخه تفکر

 

 متغیره در بافت مانکووا مربوط به : خالصه نتایج تحلیل کوواریانس تك6جدول 
 تحصیلی نگیزشاهای و چرخه تفکر بر روی نمرهآموزش متقابل تأثیر 

 منبع
 متغیر

 وابسته

 مجموع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداری

 مجذور

 اتای تفکیکی

 گروه
       

 57/0 001/0 81/100 74/3611 3 24/10835 تحصیلی انگیزش

 خطا
       

    82/35 60 59/2149 تحصیلی انگیزش

 کل
       

     67 76/13760 تحصیلی انگیزش

 

 رو چرخه تفکر( با همدیگر بر متغیآموزش متقابل های آزمایش )حال در ادامه با استفاده از آزمون تعقیبی بونفرنی به مقایسه اثر گروه

 شود.( پرداخته میتحصیلی انگیزش)وابسته 

 

 

 های دو به دو جهت مقایسه: آزمون تعقیبی بونفرنی برای بررسی تفاوت7جدول 
 تحصیلی انگیزش رو چرخه تفکر( در مورد متغیآموزش متقابل های آزمایش )اثر گروه 

 متغیر
 پژوهش

 مراحل 
 آزمون

 تفاوت 
 هامیانگین

 خطای 
 انحراف معیار

 معناداریمقدار 

 
 

    

    

     

 12/0 06/2 94/4 چرخه تفکر آموزش متقابل 
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 انگیزش
 تحصیلی

 001/0 08/5 95/33 گروه کنترل

 001/0 12/2 01/29 گروه کنترل چرخه تفکر

 

معنادار نبوده  رچرخه تفکو گروه آزمایش  متقابلگروه آزمایش آموزش تحصیلی  انگیزشتفاوت بین میانگین نمرات  ، 7با توجه به جدول 

گونه توان اینمی بندیمعنادار بوده  است. در یک جمع کنترل( با گروه آموزش متقابل و چرخه تفکرهای آزمایش )است. همچنین، تفاوت گروه

 .تاثیر معناداری دارندچند پایه آموزان دانشتحصیلی  انگیزشبر میزان چرخه تفکر  آموزش متقابل وبیان کرد: روش 

 

 گیرینتیجه

بین اثربخشی  اما ثر بوده است.مؤ آموزاندانشتحصیلی  انگیزش بر میزان« آموزش متقابل و چرخه تفکر»که  دادنشان  نتایج پژوهش حاضر

« ابل و چرخه تفکرآموزش متق»ی اثربخشی در زمینه آموزان تفاوت وجود ندارد.دانشتحصیلی  انگیزش بر میزان آموزش متقابل و چرخه تفکر 

، هاتف الحسینی (۱۳۹8ه فتاحی )(، محرم زاد۱۳۹۱)ور پبازرکان و براریعنی  های پیشین، این یافته با نتایج پژوهشانگیزش تحصیلیبر افزایش 

ای های مداخلهتوان چنین گفت که برنامهبندی می مسو است. در یک جمعه (2۰۱۳منکوب )( و تایول و 2۰۱۳(، بلندین و لیتایر )۱۳۹۹)

ر اثربخشی مداخله ب آموزان مؤثر بوده است. در تبیین یافتۀ این پژوهش مبنیدانشتحصیلی  انگیزش)آموزش متقابل و چرخه تفکر( بر متغیر 

آموزش متقابل داربست  هم در رویکردمیکی از عناصر توان چنین گفت که آموزان، میآموزش متقابل و چرخه تفکر در خودپنداره آموزشی دانش

ست. این روش کار با استفاده از گفتار، جهت الگوسازی و توصیف فرایندهای شناختی ااست که به معنای حمایت یک متخصص از فردی تازه

ار دهد، یعنی گفتار بینی قرشناختی درونی را مورد نظارت، بازبینی و پیششود تا پردازش آغازگر می مدار است و به تدریج خود نخست، معلم

این مجموعه  رود کهگردد؛ پس انتظار میگشایی خواننده از قضایای متن میی میان متن و رمزشود و واسطهآشکار چون تفکر درونی می

نان بهبود یابد و مساله و سرعت یادگیری آهای حلو مهارتیلی تحص انگیزشبینند میزان آموزان در آموزش متقابل میهایی که دانشآموزش

نان بهبود خواهد مساله توانمند گردند میزان خود پنداره تحصیلی آ های حلسرعت یادگیری و مهارت ،تحصیلی انگیزشآموزانی که در دانش

 یافت.

-توان انتظار داشت در دانشی تفکر میی مداخله چرخهدر نتیجه تحصیلی انگیزشی های یادگیرندگان در زمینههمچنین، با افزایش توانمندی

افراد نسبت  ی در، نگرش مثبتآموزش چرخه تفکردر فرایند پنداره مثبتی در فرایند آموزش و یادگیری شکل گیرد؛ به این دلیل که  آموزان خود

آموزانی که . اغلب دانشداردآموزشی آنها  پنداره مثبت یش خودافزانقش بسیار مهمی در  گردد کهایجاد میهای خود ها و تواناییبه قابلیت

های درباره استعداد کنند،مساله، افزایش سرعت یادگیری و توانمندشدن به دانش فراشناختی قوی عمل میدر حلپیشرفت مطلوبی دارند و پیوسته 

دارند، که بر اثر تعمیم بخشیدن به تجربیات قبلی و نحوه تربیت و آموزش در مراحل  مثبتیهای یادگیری خود، تصویر ذهنی تحصیلی و توانایی

آموزش همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری در میزان اثربخشی  .آیندمختلف زندگی و در طی دوران تحصیل بوجود می

آموزش متقابل و چرخه  که توان گفتدست نیامد. در تبیین این نتیجه میبه آموزاندانش تحصیلی انگیزش در متغیرهای متقابل و چرخه تفکر
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تا حد زیادی تالش ناموفقی در انتقال دانش گرایان اجتماعی معتقدند که آموزش سنتی  سازنده دانست. ۱گرایی اجتماعی تفکر را نمودی از سازنده

گرایی های خودشان بسازند. سازندهمعتقدند که یادگیرندگان باید دانش را از طریق فعالیتدهد. آنها یادگیرندگان نشان می شده بهقبالً آماده

 گرایی این است کهکننده سازندهانسان است. بنیاد توجیه اجتماعی یک نظریه نه در مورد روش تدریس به طورخاص، بلکه در مورد یادگیری

عنوان را به سرعت یادگیری و دانش فراشناختی حل مساله،همچون های اساسی، تکودکان موجودات خودانگیخته و خودتنظیم هستند که مهار

کنند. در تدریس مستقیم دار روزمره متناسب با سن، کسب میهای معنیرارکردن با فعالیتقها و از طریق ارتباط برمحصوالت درگیر شدن با آن

کننده انجام  وار و خستهمعنی، طوطیانند تمرین و تکرار به عنوان یادگیری بیهایی مو فعالیت های اساسی نادیده گرفته شده است،این مهارت

یادگیرندگان در فرایند  بیش از دیگران بر فعال بودن گرایی اجتماعی هشناسان پرورشی و متخصصان آموزشی پیرو رویکرد سازند گیرد. روانمی

 یادگیری تاکید می کنند

موزش متقابل آ روش واهدی را در خصوص اثربخشیکه این پژوهش شمتعددی را به دنبال دارد. اول آن به لحاط نظری، پژوهش حاضر تلویحات

 هستند چرخه تفکر وآموزش متقابل های مطرح در زمینه ( که همچنان از مدل2۰۰۳آیزنکرافت، ) رخه تفکرروش چو  (۱۹8۴نسکار و براون، یپال)

ر زمینه استفاده از ، شکاف موجود دآموزاندانش تحصیلی انگیزشدر  آموزش متقابل و چرخه تفکررا فراهم نمود. دوم آنکه با نشان دادن نقش 

. به انداف کمک نمودهسازی این شک مورد توجه قرار داده و با فراهم آوردن شواهد تجربی، به برطرف آموزاندانش را در گروهی هایآموزشاین 

و فراگیری اصول ر متقابل و چرخه تفکآموزش ی الزم در زمینه هایآموزشفراهم کردن با مبنای نتایج پژوهش حاضر،  لحاظ کاربردی نیز، بر

میزان آگاهی،  ،هبردهارابا استفاده از این  ترتیب بدین و برسند اصالحی خود و خودارزیابیدرجه  به، افراد قادر خواهند شد هااساسی این مدل

های خودشان افزایش لیتابقباور به ، در نتیجه آموزان در فرایند یادگیری ارتقاء خواهد یافتریزی و خودبازبینی دانشراهبردهای شناختی، برنامه

شود با برگزاری یمبر این اساس توصیه  .آنان افزایش خواهد یافتتحصلی و به دنبال آن انگیزش تحصیلی و در نهایت خودپنداره  خواهد یافت

توانند با گونه میچو اینکه متقابل و چرخه تفکر آموزش  اصول اساسیشناسان و مربیان در زمینه های آموزشی جهت آشنایی بیشتر روانکارگاه

 . مایندنکمک آموزان دانششدن توانمند تأثیر بگذارند، به آموزان  دانشبر رشد و پرورش مدل کارگیری اصول مطرح شده در این به

 

 پیشنهادها و محدودیت های پژوهش 

های آتی به مقایسه تطبیقی شود در پژوهشهای جنسیتی مورد مطالعه قرار نگرفته است، پیشنهاد میبا توجه به آنکه در پژوهش حاضر تفاوت

صورت گیرد. روستایی )دختر و پسر( در کالس های چند پایه  دانش آموزاندر بین  بر انگیزش تحصیلی متقابل و چرخه تفکرآموزش اثرگذاری 

هم صورت گیرد و به بررسی تطبیقی نتایج آن با کالس تک پایه و مدارس مستقل  در کالس های ،ین پژوهشموضوع اهمچنین پیشنهاد می شود 

حضور بصورت  اعم از دانش آموزان و معلمان مطالعه توان به محدود بودن افراد موردهای این پژوهش میاز محدودیتپایه توجه گردد.  های چند

منطقه چند پایه روستایی دوره دوم ابتدایی آموزان دانشبه در زمان شیوع کرونا  آنان در مدرسه بصورت شیفت بندی) نیمه حضوری(  پاره وقت

                                                           
1. Social constructivism 
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ها پذیری یافته تعمیم هایی مواجه ساخت و لذارا با محدودیت دسترسی حضوری به محیط کالس ها  اشاره نمود که ی موسیان در استان ایالم

ایه با روش پهمچنین عدم آشنایی معلمان مدارس چند  سازد.احتیاط مواجه میبا  و در مناطق دیگر و مدارس مستقل به کالس های تک پایهرا 

  جاد نمود.بود که این امر باعث اتالف وقت و انرژی شد و محدودیت هایی ایهای آموزش متقابل و چرخه تفکر 

 

 

 و مآخذ منابع

 

مجله پژوهشهای  (، اثربخشی آموزش متقابل بر درس روخوانی فارسی و عزت نفس دانش آموزان ابتدایی،۱۳۹۱برارپور، گلرخ ) ؛بازرگان، زهرا -

 . 8۱ -۹۹ ، ۱انزدهم، شماره پ دوره ،روانشناختی

 

، تاثیر الگوی تدریس بدیعه پردازی و الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله ای بر بهبود (1398) جعفربهادری خیروشاهی، ؛ فرید، ابوالفضل و حبیبی کلیبر، رامین  -

 . 168-183 ،1هفتم، شماره  دوره، پژوهی فصلنامه علمی پژوهشی تدریس تفکر خالق دانش آموزان،

 

های فصلنامه ناتوانیآموزان نارساخوان. مطلب و خواندن دانش (. تاثیر آموزش متقابل بر بهبود درک۱۳۹۴زاده، رکسانا )کرمانی؛ ضایی، اکبرر -

 . 65-۴6 ،۴ چهارم، شماره  دوره ،یادگیری

 

مجله مطالعات یادگیری در کالس های چند پایه،  -(، عوامل موثر بر افزایش بهره وری فرایند یاددهی۱۳۹۹هاتف الحسینی، عاطفه السادات )-

 . ۴۱ -52 ،2دوره بیست و ششم، شماره  ،کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

 

(، اثربخشی تدریس مبتنی بر الگوی چرخه یادگیری هفت ۱۳۹۹) فرهادی ورمرزآبادی، شهال؛ محمدی نژاد گنجی، علیرضا و سلیمی، مهتاب -

دوره  ،تحقیقات مدیریت آموزشیمجله کرج،  ۱مرحله ای آیزنکرافت بر بهبود مهارت های خودکارآمدی و تفکر انتقادی دانش آموزان ناحیه 

 . 27 -۴6 ،2، شماره چهارمهل و چ

 

 .نشر دوران تهران: ،روانشناسی پرورشی نوین، (۱۳۹6اکبر )یف، علیس -

 

های تفکر نقادانه و حل مساله ای بر بهبود مهارتبر الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله(. بررسی اثربخشی تدریس مبتنی۱۳۹۳) لیعبدی، ع-

 .78-۹۱ ،2دوره پنجم، شماره  ،پژوهشی تفكر و کودك -مجله علمی. ی اول متوسطهآموزان پسر دورهدانش

 

نخستین کنفرانس ملی بر نتیجه یادگیری در آموزش، ی شده ز(، تاثیر آموزش متقابل و آموزش برنامه ری۱۳۹8محرم زاده فتاحی، محام ) -

 .علوم انسانی و توسعه
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فراشناختی و خود (، مقایسه اثربخشی آموزش متقابل و چرخه تفکر بر دانش ۱۳۹۹) همکارانشریفی، طیبه و ؛ ، احمد؛ غضنفرینکوئیان، طاهره -

 . ۱87 -2۰۳، 52دوره سیزدهم، شماره  ،آموزش و ارزشیابی فصلنامهدختر پایه پنجم شهر شیراز، وزان مداره آموزشی دانش آپن
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