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به منظور بهبود فرآیند یادگیری و تثبیت آموختهها ،توجه به تفاوتهای فردی فراگیران الزامی است .نظام آموزش فردی ()PSI

یکی از روشهای آموزشی است که به روشنی تفاوتهای فردی یاد گیرنده را لحاظ مینماید .در این پژوهش کیفیت یادگیری فیزیک را
با نظام آموزش فردی و نظام آموزش سنتی مورد مقایسه قراردادیم .بدین منظور ،طرح درس مبتنی بر  PSIبرای مبحث انتخابی از کتاب
درسی فیزیک پایه دوم متوسطه طراحی شد .برای نمونه آماری این پژوهش ،دو کالس به شیوه تصادفی ساده از کالسهای دوم متوسطه
دخترانه انتخاب شد .درکالس اول روش  PSIو در کالس دیگر روش آموزش سنتی به اجرا در آمد .این پژوهش از نظر نحوه گردآوری
دادهها و روش کار در رده تحقیقات نیمه آزمایشی است .نتایج نشان میدهد ،روش  PSIبه مراتب بهتر از روش آموزش سنتی است.

کلمات کلیدی :آموزش فردي ( ،)PSIآموزش سنتی ،یادگیري فیزیک

 - 1مقدمه
اغلب کالسهاي فیزیک بر مبناي سخنرانیهاي متداول و
سنتی است؛ در حالی که تحقیقات به طور وسیع نشان
دادهاند که سخنرانی ،حتی هنگامی که توسط سخنــرانان
خـوب ارائه میشود ،در کمک بــه دانشآموزان در
یادگیري مطالب فیزیک موفقیت محدودي دارد.
سخنرانی ها قطعاً قادر به ایجاد انگیزه در دانشآموزان
هستند؛ اما سخنرانان اغلب نمیدانند که چگونه به
دانشآموزان کمک نمایند تا این انگیزه را به یادگیري
مطلق تبدیل نمایند .حتی در یک کالس سنتی و متداول
با تعداد زیادي دانشآموز ،میتوانید فعالیتهایی انجام
دهید تا دانشآموزانتان در حین سخنرانی ،بیشتر درگیر و
فعال باشند .متأسفانه به نظر نمیرسد که بعضی از این
فعالیتهایی که در حین سـخنرانی انجام مـیدهیـم؛ مثـالً
تاریخ دریافت مقاله  ، 09/93/90تاریخ تصویب نهایی 09/90/22
ا

استادیار ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،

نویسنده مسئول ،پست الکترونیکی:

Fahmadi@srttu.edu

2دانشجوی کارشناسی ارشد ،آموزش فیزیک ،دانشگاه تربیت دبیر
شهید رجائی
 1استادیار ،مؤسسه پژوهشی برنامهریزي آموزشی و نوآوريهاي درسی
4استادیار ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه بوعلیسینا همدان

پرسیدن سؤاالت بدیهی ،درخواست پیشبینی قبل از
توضیح یک پدیده ،درخواست از دانشآموزان براي حل
کردن بعضی مسائل در دفترهایشان ،یا حتی انجام بسیاري
از آزمایشات عملی در کالس توسط خودمان ،تأثیر زیادي
داشته باشنــد .به نظر میرسد که یک فعالیت سازمان
یافتهتر ،الزم است .فعالیتی که در آن دانشآموزان مجبور
باشند پاسخهاي صریح و واضحی را که مورد نظرمان
هستند به ما بدهند [.]1
پیش از این ،معلم بود که نحوه تدریس را مشخص میکرد؛
ولی امروزه ،نظر بر آن است که روش تدریس باید با نحوه
یادگیري فرد آموزنده همخوان باشد .پژوهشگران
کـوشیدهاند شیوههاي گوناگون یادگیري دانشآموزان را
شناسایی کنند و بر اساس آن راهکارهایی براي تدریس در
کالس درس ارائه بدهند .شکلگیري روحیه همکاري،
اساسی ترین بخش یادگیري در محیط مدرسه است.
تحقیقات نشان داده است همکاري سبب رشد پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان و ارتقاي سطح یادگیري از طریق
تعامل میگردد .نتیجه آن که ،فعالیتهاي اجتماعی واجد
اهمیتاند و سبب توجه بیشتر دانشآموزان به تکالیفشان
میگردد .وقتی دانشآموزان بدانند در کنار سایر دانش-
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آموزان به فعالیت میپردازند ،جديتر کار میکنند تا
کیفیت کارشان را بهبود بخشند .معلمان هم میتوانند به

اینک ه آموزش بهینه ببینند ،بر هدفهاي مهم دوره تسلط
خواهند یافت [ .]5نظام آموزش فردي کلر یکی از شیوههاي

طرق گوناگون دانشآموزان را در فرآیند یادگیري وارد
کنند .آنان میتوانند دانشآموزان را به فعالیتهاي گروهی
وادار نمایند و خود بر امور نظارت کنند .همچنین محیط
کالس را براي انجام فعالیتهاي گروهی آماده کنند و
امکانات الزم را براي دانشآموزان فراهم آورند [.]2
فردکلر در دهه  1069روشی را در آموزش بنا نهاد که
امروزه آن را طرح کلر یا همان نظام آموزش فردي مینامیم.
کلر این طرح را به طور جامع در مقاله معــروفش
"خــداحافظ معلم" بیــان میکند که بعد از آن طرفداران
و مخالفانی پیدا میکند .براي ارزیابی از کارکرد PSI

آموزشی است که به روشنی تأثیر نظریه روانشناختی را بر
تعلیم و تربیت منعکس میکند .این رویکرد مبتنی بر این
فرض اساسی است «بعضی از دانشآموزان تندآموزند ،بعضی
کندآموز» [ .]6بر این اساس ،استعدادها بیش از هر چیز
تابعی از سرعت دانشآموز در کسب اطالعات ،مفاهیم و
مهارتها میباشد؛ بنابراین ،در صورتی که به همه دانش
آموزان ،آموزش یکسان داده شود ،میان استعداد و پیشرفت
تحصیلی همبستگی باالیی وجود خواهد داشت؛ به بیان
دیگر ،با آموزش یکسان ،تند آموزان پیشرفت و دستاورد
بیشتري و کندآموزان دستاورد کمتري خواهند داشت .اما

تحقیقات بسیار گسترده و متعدد انجام شده است که اغلب
موفقیتآمیز بوده است [ .]1اوج استفاده از این روش در
دهه  1099و سپس در دهه  1099در آمریکا بود.
تحقیقات قابل مالحظهاي طی سالهاي اخیر درباره آموزش
صورت گرفته است که قسمت اعظم آن بر اساس مدل
یادگیري آموزشگاهی کارول بوده است .در مدل کارول
میزان یادگیري به صورت تابعی از زمان صرف شده و زمان
الزم براي یادگیري بیان میشود .در این مدل پنج عنصر
مهم تعیین کننده براي میزان یادگیري دانشآموز پیشنهاد
شده است :الف) استعداد ب) توانایی درک ج) پشتکار د)

اگر به هر دانشآموز در بهینهترین شرایط یادگیري درس
داده شود ،رابطه میان استعداد و پیشرفت تحصیلی زیاد
نخواهد بود و بیشتر فراگیران به یک سطح خواهند رسید.
اگر همه ف راگیران بر مطالب یکسانی مسلط شوند ،تفاوت
میان آنها حداقل خواهد بود و رابطه میان پیشرفت و
استعداد ،قابل چشم پوشی است .فرضی دیگر که در طرح
کلر اهمیت بنیادي دارد آن است که براي یادگیري ،نیاز به
ارزشیابی مستمر است ،نه براي نمره دادن به فراگیر؛ بلکه
ارزشیابی مستمر براي هدایت و جهت دادن به فرآیند
یادگیري یا آموزش میباشد.

مدت زمان آموزش هـ) کیفیت آموزش.
اسالوین متوجه شد که مدل کارول حاوي عناصري است
که در درجه اول درون فردي است (به ویژه استعداد،
توانایی ،درک آموزش و پشتکار) که این عناصر قابل
دستکاري در آموزش است؛ مثالً توانایی درک آموزش تا
حدي تابع استعداد دانشآموز است (تغییر آن در کوتاه
مدت مشکل است) [ .]4البته میتوان با سازگار کردن
آموزش با سطح آمادگی فردي ،مانند برنامههاي آموزش
فردي ،آن را مورد مطالعه قرار داد.
طرح کلر یا نظام آموزش فردي یکی از روشهایی است که
به طور گسترده بیش از سایر روشها به جاي روشهاي
سنتی تدریس به کار رفته است .بررسی طرح کلر در سطح
دانشگاه این رویکرد را ،هم در رسیدن به هدفهاي دوره و
هم در ایجاد نگرش کلی مثبت نسبت به تحصیل بسیار
موفق یافته است .به گفته بلوم ،همه فراگیران ،به شرط

این نوع ارزشیابی ،ارزشیابی تکوینی نامیده میشود و نباید
با ارزشیابی رسمی تري که در پایان درس یا دوره به نام
ارزشیابی پایانی معروف است ،اشتباه کرد .هدف اصلی
ارزشیابی پایانی تعیین نمره است؛ ولی ارزشیابی تکوینی
ابزار تشخیص مهمی در جریان تدریس و در نظام کلر نه
تنها مهمترین مالک دستیابی به نمرهاي خاص ،بلکه
وسیله تسلط بر هدفهاي دوره است .نظام آموزش فردي
مستلزم آن است که دوره به واحدهاي کوچکی تقسیم شود.
براي هر یک از این واحدها مواد آموزشی مناسب تهیه شود
و هر چه دانشآموزان براي یادگیري هر درس وقت الزم
دارند ،در اختیار آنها گذاشته شود .هر گاه دانشآموزان
احساس آمادگی کنند ،به آزمونی از درس پاسخ میدهند.
آزمون بیدرنگ تصحیح میشود و مشخص میشود که آیا
روي درس قبل باز هم کار کنند ،یا میتوانند درس بعد را
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شروع کنند .در پایان دوره ،امتحانی شامل همه مطالب از
دانشآموزان گرفته میشود [.]0-9

 -4آیا میان یادگیري فیزیک دانشآموزان در سطح کاربرد
(بکاربستن) در نظام آموزش فردي ( )PSIو نظام آموزش

در کالس درس ،دانشآموزان گاهی چیزهایی میگویند که
مربوط به درس نیست و یا اصولی را میگویند که درست
است؛ ولی به موضوع مربوط نیست .این پژوهشها به ما
کمک میکنند ،دریابیم در موقع تدریس باید بیشتر با
دانشآموزان مراوده تک به تک داشته باشیم و باز خورد
تدریس را دریابیم تا بتوانیم به آنها کمک کنیم به سمت
چیزهایی که ما به عنوان هدف در نظر داریم حرکت کنند.
ارزشیابی هاي سنتی عاجز از این کار هستند .در ارزشیابی
سنتی (مثل امتحان میان ترم و )...نمره دانشآموز را به او
اطالع میدهیم و براي او مشخص میکنیم که کدام سؤال

سنتی تفاوت معنیداري موجود است؟

را درست و کدام را نادرست جواب داده است .اما فراگیر
جواب درست را دریافت نمیکند و علت اشتباه خود را
نمی تواند بفهمد .ما به عنوان پژوهشگر به دنبال این هستیم
تا روش مناسب تري براي تدریس در مقابل روش متداول
کنونی (روش سنتی) معرفی کنیم که ما را در رسیدن به
هدفهاي کالن و خرد آموزشی رهنمون شود .اشکاالت
ال در مورد
دانشآموزان در یادگیري اغلب مشترک است؛ مث ً
گرما و دما یک بدفهمی مشترک دارند .در این پژوهش ،بر
آنیم که یادگیري فیزیک را با نظام آموزش فردي ( (PSIو
نظام آموزش سنتی ،در یک مبحث انتخابی از فیزیک (به
عنوان نمونه مبحث گرما و قانون گازها از کتاب درسی
فیزیک سال دوم متوسطه) مورد بررسی و مقایسه قرار
دهیم تا ببینیم در کدام روش ذکر شده یادگیري بهتر
صورت میگیرد؛ بنابراین سؤاالت پژوهش بدین صورت
تدوین میشود:
 -1آیا میان نمره پیشرفت تحصیلی فراگیران در نظام
آموزش فردي ( )PSIو نمره پیشرفت تحصیلی آنها در نظام
آموزش سنتی تفاوتی وجود دارد؟
 -2آیا یادگیري فیزیک دانشآموزان در سطح دانش در
نظام آموزش فردي ( )PSIو نظام آموزش سنتی تفاوت
معنیداري با هم دارند؟
 -1آیا میان یادگیري فیزیک دانشآموزان در سطح درک
و فهم (فهمیدن) در نظام آموزش فردي ( )PSIو نظام
آموزش سنتی تفاوت معنیداري وجود دارد؟

 -2روش تحقیق
این پژوهش اثر دو متغیر مستقل (دو روش تدریس
مختلف) را بر متغیر وابسته (یادگیري فیزیک) بررسی
می کند .براي پاسخگویی به سؤاالت پژوهش از روش
تحقیق نیمه آزمایشی استفاده شده است .براي این منظور
دو گروه آزمایش و کنترل در نظر گرفته شده است و
پژوهش بر روي آن دو گروه به این صورت اجرا شده است:
 -1ابتدا از هر دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون (pre-
 )testبه عمل آمده است.
 -2سپس روي گروه آزمایش ،روش آموزش فردي ( )PSIو
بر روي گروه کنترل ،روش آموزش سنتی اجرا شده است.
 -1در پایان پس آزمون ( )post-testاز دو گروه آزمایش و
کنترل به عمل آمده است.
 -4براي تحلیل آماري دادهها از آزمون  )t-test( tاستفاده
شده است.
جامعه آماري پژوهش را دانشآموزان پایه دوم متوسطه
شهرستان ساري در استان مازندران در سال تحصیلی
 1199-90تشکیل میدهند .نمونه از جامعه در دسترس دو
کالس از کالسهاي پایه دوم متوسطه دبیرستانهاي شهر
ساري انتخاب شده است .انتخاب دو کالس از مدارس کامالً
تصادفی بوده است که از طریق نمونهگیري تصادفی ساده
انتخاب شدند .واگذاري کالسها نیز به گروهها کامالً
تصادفی است .حجم نمونه  44نفر هستند و جمعیت هر
کالس  22نفر است.
ابزار در این تحقیق ،آزمونهاي استاندارد  ،HTCEآزمونهـاي
محقق ساخته و همچنین آزمـونهـاي معتبـر داخلـی شـامل
آزمونهاي کنکور سراسري و آزاد مـیباشـد [ .]12-19بـراي
روایی آزمونها ،سؤاالت آزمونهاي طراحی شده توسـط چنـد
نفر از متخصصین ( 5نفر از معلمان بـا تجربـه) مـورد بررسـی
قرار گرفت و به تأیید آنها رسید.
در باب پایایی آزمونها نیـز از روش الفـاي کرونبـاا اسـتفاده
شده است .با توجه بـه مقـادیر میـانگین و واریـانس محاسـبه
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شده براي  29سؤال ،مقادیر ضـرایب پایـانی در پـیش آزمـون
 r=9/9294و در پس آزمون  r=9/9115محاسبه شده است.

در کالسی که دانـشآمـوزان بـا روش  PSIآمـوزش دیدنـد،
شرح اجرا به صورت زیر است:

مبحث انتخابی گرما و قانون گازها (فصل  6از کتاب درسـی
فیزیک ( )2و آزمایشگاه سال دوم متوسطه) را به  6قسـمت
(  6واحد ) تقسیم نمودیم و براي هر قسمت ،طرح درسـی
مبتنی بر روش  PSIتهیـه گردیـد [ .]15-11ابتـدا قبـل از
اجــراي طــرح  5نفــر از دانــشآمــوزان مســتعد ســال ســوم
متوسطه به عنوان دستیار انتخاب شدند و در  4جلسـه 1/5
ساعتی مبحث گرمـا و قـانون گازهـا مـورد بررسـی و رفـع
اشکال قرار گرفت و ابهامات موجود برطرف شـد تـا دانـش-
آموزان جهت تدریس در گروههاي دانشآمـوزي مـورد نظـر
آمادگی الزم را پیدا کنند .سپس دانـشآمـوزان کـالس دوم

 -1در جلسه اول پـیش آزمـون ( )pre-testبـه عمـل آمـد.
دستیاران به کالس معرفی شدند و گروهبندي دانشآمـوزان
صورت گرفت.
 -2در پایان جلسه دوم همـه  22نفـر موفـق بـه گذرانـدن
بخش یک (واحد یک) شدند.
 -1در پایان جلسه سوم  15نفر واحد  2را گذراندند و  9نفر
موفق به گذراندن واحد  2نشدند.
 -4در پایان جلسه چهارم  19نفر واحد  1و  1نفـر واحـد 2
را گذراندند و  5نفر موفق به گذراندن واحد  1و  6نفر موفق
به گذراند واحد  2نشدند.

متوسطه را به سه گروه چهار نفـري و دو گـروه پـنج نفـري
(مجموعـاً  22نفــر) تقســیم کــرده و بــراي هــر گــروه یــک
دانشآموز سال سـوم متوسـطه بـه عنـوان دسـتیار در نظـر
گرفته شد که کار تدریس را انجام میداد .این دوره آموزشی
در  9جلسـه  1/5ســاعتی ( 4هفتـه آموزشــی) از نیمــه دوم
فروردین  90آغاز شد و تا پایان نیمه اول اردیبهشت  90بـه
اتمام رسید .در جلسـه اول از هـر دو کـالس (هـر دو گـروه
آزمایش و کنترل) پیش آزمون ( )pre-testبه عمل آمـد .در
جلسه هشتم هم از هر دو کـالس پـس آزمـون ()post-test
گرفتیم .ابتدا همه دانشآموزان گروه آزمایش ،بخش یک را

 -5در پایان جلسه پنجم  19نفر واحد  4و  5نفر واحـد  2و
 6نفر واحد  1را گذراندند و  1نفر موفق به گذرانـد واحـد 2
نشد.
 -6در پایان جلسه ششم  0نفر واحد  5و  5نفر واحد  4و 1
نفر واحد  1و  1نفر واحد 2را گذراندنـد و  1نفـر موفـق بـه
گذراندن واحد  5و ا نفر موفق به گذراندن واحـد  4و 4نفـر
موفق به گذراندن واحد 1نشدند.
 -9درپایان جلسه هفتم  0نفر واحد 6و 6نفر واحـد 5و2نفـر
واحد 4و 5نفر واحد 1را گذراندند .به طور خالصه باید گفت
که در پایان جلسه هفتم  0نفر هر  6واحد و  6نفر تا واحـد

توسط دستیاران آموزش دیده و مطالعـه کردنـد و در پایـان
مورد ارزشیابی قرار گرفتند (به وسیله  5سؤال چهارگزینـه-
اي) براي هر سؤال  4امتیاز در نظر گرفته شد .کسـانی کـه
به  1سؤال از  5سؤال پاسخ دادند  12امتیاز از  29امتیـاز را
کسب کرده و اجازه پیدا میکنند بخش  2را آموزش ببینند
و دانشآموزانی که موفق به اخذ این امتیـاز نشـدند ،دوبـاره
براي یک جلسه دیگر بخش یک را آموزش دیـده و مطالعـه
کردند؛ به این ترتیب تا اخذ حداقل امتیـاز ( 12امتیـاز) بـه
مدت  5جلسه به دانشآموزان فرصت داده شد .همزمـان بـا
اجراي این روش تدریس ،در کالس دیگـري کـه بـا کـالس
قبلی همگن (هم سطح ) بود ،این مباحـث بـه روش سـنتی
در همان مـدت  4هفتـه آموزشـی اجـرا شـد .جلسـه اول و
هشتم در هر دو کـالس بـه برگـزاري پـیش آزمـون و پـس
آزمون اختصاص یافت .تعداد دانشآموزان هر دو کـالس 22
نفر بودند.

 5و  2نفر تا واحد  4و  5نفر تا واحد  1را گذراندند.
 -9در جلسه هشتم ،آزمون  post-testاز دانـش آمـوزان بـه
عمل آمد . .در مجموع در این  9جلسه  16آزمون به عمـل
آمده است که  2آزمون مربوط به پیشآزمون و پسآزمون و
 14آزمون مربوط بـه ارزشـیابی عملکـرد دانـشآمـوزان در
گروهها پـس از گذرانـدن واحـدها بـوده اسـت 14 .آزمـون
مذکور همان آزمونهاي  5سؤالی چهار گزینهاي بوده است،
که به عنوان ارزشیابی تکوینی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه
است.
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 -3نتایج و بحث
در جدول 1و  2همگنی و یکسانی گروههاي مـورد پـژوهش
از نظر میانگین نمرات پیشرفت مـورد بررسـی قـرار گرفتـه
است .ابتدا در جدول  1مقادیر میانگین و انحراف اسـتاندارد
نمرات پیش آزمون پیشرفت تحصیلی مالحظه میگردد.
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حال که بـین دو گـروه از نظـر پیشـرفت تحصـیلی تفـاوت
معناداري در ابتدا وجود ندارد ،باید ببینیم آیا بعد از اعمال

جدول  1آمارههای پیش آزمون پیشرفت تحصیلی
تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

خطاي
استاندارد
میانگین

کنترل

16

9/199

1/109

9/949

آزمایش

15

9/911

2/916

9/529

متغیر
گروهها

پیشرفت
تحصیلی

روشن  PSIنیز تفاوتی میان دو گـروه مـورد بررسـی ایجـاد
نمیشود؟ جهت پاسخ به این سؤال از آزمـون  tنمونـههـاي
مســتقل اســتفاده شــده اســت .ابتــدا در جــدول  1تفــاوت
میانگین نمرات این متغیر را در گروههاي پژوهش مالحظـه
میکنید و سپس در جدول  4معنـاداري ایـن تفـاوت مـورد
کنکاش قرار گرفته است.
در جدول 4به دلیل اینکه مقـدار  Fآمـاره لـونس بزرگتـر از
 9/95است ،از شرط نـابرابري واریـانسهـا اسـتفاده شـده و
معناداري مقدار  tنیز برابر  9/999است که ناشی از معنـادار
بودن تفاوت میانگین نمرات پس آزمون پیشـرفت تحصـیلی

همان طور که پیداست ،میانگین نمـرات ایـن متغیـر در دو
گروه تفاوت دارد؛ اما جهت بررسی معناداري ایـن تفـاوت از
آزمــون  tمســتقل اســتفاده شــده اســت ،کــه در جــدول 2
مشخص شده است.
در جدول  2مقدار آزمـون لـونس و آزمـون  tانجـام گرفتـه
است .آمـاره  Fلـونس در سـتون  Fو معنـاداري آن نیـز در
ستون بعدي مشاهده مـیشـود .سـطح معنـاداري  Fنشـان
میدهد باید از شـرط نـابرابري واریـانسهـا اسـتفاده شـود.
مقدار معناداري  ،tکه بزرگتر از  9/95است ،نشان مـیدهـد
دو گروه همگن بوده و تفاوت معناداري از نظر میانگین بـین
دو گروه وجود ندارد.

است.
در گروه کنتـرل کـه آمـوزش سـنتی مـیباشـد و در گـروه
آزمایش که نظام آموزش فردي حاکم است ،میانگین نمرات
پسآزمون حیطههاي یادگیري شناختی محاسبه شده است.
در جدول  5میانگین نمرات پسآزمون حیطههاي یادگیري

جدول  2میانگین نمرات پیش آزمون پیشرفت تحصیلی
آزمون t

آزمون لونس
F

سطح
معناداري

t

درجه
آزادي

سطح معناداري
(دو دامنه)

اختالف
میانگینها

خطاي
معیار
تفاوتها

1/919

9/969

-9/549

20

9/501

-9/545

1/919

متغیر

پیش آزمون
پیشرفت
تحصیلی

جدول  3آمارههای نمرات پس آزمون پیشرفت تحصیلی
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطاي
استاندارد
میانگین

کنترل

12

0/9599

2/669

9/960

آزمایش

22

11/545

2/961

9/449

متغیر
گروهها
پس آزمون
پیشرفت تحصیلی
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جدول  4میانگین نمرات پس آزمون پیشرفت تحصیلی گروهها
آزمون t

آزمون لونس
متغیر

پس آزمون پیشرفت تحصیلی

F

سطح معناداري

t

سطح معناداري
دو دامنه

اختالف
میانگینها

خطاي معیار
تفاوتها

9/509

9/449

-4/629

9/999

-1/905

9/921

جدول  5آمارههای نمرات پس آزمون حیطههای یادگیری شناختی
تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

خطاي
استاندارد
میانگین

کنترل

29

6/4599

1/116

9/204

آزمایش

22

6/919

1/599

9/110

کنترل

11

1/999

1/999

9/200

آزمایش

22

1/116

9/944

9/165

کنترل

12

2/166

1/269

9/165

آزمایش

22

1/509

9/954

9/192

متغیر
گروهها

دانش

درک و فهم

کاربرد

شناختی در گروههاي کنترل و آزمایش با یکـدیگر اخـتالف
دارد .جهت بررسی معناداري اختالف از آزمون  tنمونـههـاي
مسـتقل اســتفاده شــده اسـت ،کــه در جــدول  6مالحظــه
میگردد.
جدول  6نتایج آزمون  tرا نشـان مـیدهـد .آمـاره  Fلـونس
محاسبه شده است .سطح معناداري  Fلونس در بعد دانشی،
درک و فهم و کاربرد بزرگتر از  9/95است؛ بنابراین از شرط
برابري واریانسها استفاده میشود .مقدار  tنیز محاسبه شده
و از آنجا که معناداري  tدر حیطـه دانشـی بزرگتـر از 9/95
است ،با  05درصد اطمینان میتوانیم نتیجه بگیریم بـین دو
گروه در ایـن حیطـه تفـاوتی وجـود نـدارد؛ امـا معنـاداري
حیطههـاي درک ،فهـم و کـاربرد کـوچکتر از  9/95و برابـر
صفر است؛ بنابراین با  05درصد اطمینان میتوانیم قضـاوت
کنیـم بین دو گـروه در حیطههاي مـذکور تفاوت معـنادار

19

وجود دارد .در جدولهاي مذکور عالمـت منفـی در سـتون
میانگینها ،اختالف میانگین نمرات را نشان میدهد.
حال نتایج به دست آمده را با نتایج پژوهشهاي انجام شده
در این زمینـه مقایسـه مـینمـاییم .کولیـک 5و همکـارانش
هفتــاد و پــنج مطالعــه مختلــف را ،کــه طــرح کلــر را بــا
رویکردهاي سنتی مقایسـه کـرده بودنـد ،تجزیـه و تحلیـل
کردند [ .]1نتیجهگیري آنها نشان میدهد که حاصل طـرح
کلر در بیشتر موارد پیشرفت تحصیلی برتر و رتبههاي باالتر
در دورههاي دانشگاهی است؛ ولی بـر تـرک دوره یـا مـدت
زمان مطالعه دانشجویان در این دورهها تأثیري نمـیگـذارد.
با توجه به نتایج به دسـت آمـده در جـدول 1و 4مـیتـوان
دریافــت کــه نتــایج کــار حاصــله بــا نتــایج کــار کولیــک و
همکارانش مطابقت دارد.
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جدول  6میانگین نمرات پس آزمون حیطههای یادگیری شناختی
آزمون t

آزمون لونس
متغیر

F

سطح معنا داري

t

درجه
آزادي

سطح معناداري
(دو دامنه)

اختالف
میانگینها

خطاي معیار
تفاوتها

دانش

9/190

9/516

-9/941

49

9/495

-9/169

9/419

درک و فهم

2/241

9/149

-6/246

10/194

9/999

-2/116

9/142

کاربرد

2/524

9/122

-1/090

12

9/99

-1/424

9/164

از طرفی در یکی از جامعترین بررسیهاي آمـوزش فـردي در
دبیرسـتان ،بـانگرت 6و همکـارانش یافتـههـاي پنجـاه و یـک
مطالعه مختلف را مورد تحلیل قـرار دادند و خــالصه کردنـد
[ .]16یافتهها نشان میدهد که آموزش انفرادي تأثیر مثبتـی
بر پیشرفت تحصیلی در دورههاي دبیرستان دارد؛ اما تـأثیري
بر نگرش دانـشآمـوزان بـه موضـوع درس نـدارد .نتـایج ایـن
پژوهش با نتایج کار بانگرت و همکـارانش مطابقـت دارد .در
پژوهش دیگري که به وسیله آنانیا و بـرک زیـر نظـر بلـوم در
زمینــه مقایســه دو روش آموزشــی ســنتی و فــردي بــر روي
یادگیري دانشآموزان کالسهاي چهارم و پنجم ابتدایی انجام
گرفت ،نشان داد کـه نمـره متوسـط پیشـرفت تحصـیلی 09
درصــد دانــش آمــوزان گــروه آمــوزش فــردي بــاالتر از نمــره
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان گروه آموزش سنتی بوده است
[.]19
نتایج این پژوهش بار دیگر نتایج پژوهش ما را تأیید مینماید.
همچنین کریگر 9و متزلر 9کاربرد روش  PSIرا در کالج مـورد
ارزیابی قرار دادند و نتایج این مطالعه نشان داد که مـدل PSI
تقربیاً در سرعت باالي پیشرفت دانشآموزان و عملکرد آنان و
نیز افزایش رضایتمندي دانشآموزان مؤثر است که این مـوارد
با نتایج به دست آمده در پژوهش مطابقت دارد [.]19
 -4نتیجه گیری
بــا توجــه بــه اینکــه در آمــوزش فیزیــک پیشــرفت تحصــیلی
دانشآموزان و کاربردي کردن فیزیک در زندگی حائز اهمیـت
است و از آنجا که روش تدریـس  PSIتوانسته اسـت موجبات

پیشرفت تحصیلی و افزایش یادگیري در سطح درک و فهم
و کاربرد را فراهم آورد؛ لذا میتوان این روش تدریس را به
عنوان یک روش مؤثر در کالسهاي درس فیزیک مورد
استفاده قرار داد .از نقاط قوت این روش شرکت فعال
دانشآموزان در امر یادگیري و یادگیري آنان با همکاري
یکدیگر است؛ به طوري که شرایط یادگیري برابر براي همه
دانشآموزان فراهم میشود .بنابراین بهتر است روش
تدریس  PSIبه عنوان یک روش تدریس فعال در مراکز
تربیت معلم و تربیت دبیر به معلمان آموزش داده شود.
همچنین فضاي مناسب براي اجراي این روش تدریس در
کالسهاي درس مدارس ،طراحی و ایجاد شود تا معلمان
بتوانند از این روش تدریس فعال جهت بهبود آموزش و
یادگیري دانشآموزان استفاده کنند؛ لذا این روش براي
تمام مباحث فیزیک که بهتر است با روشهاي گروهی
تدریس گردد پیشنهاد میشود.
پی نوشت

1

Fred Keller
Good bye teacher
3
Carrol
4
Slavin
5
Kullik
6
Bangert
7
Cregger
8
Metzler
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