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Abstract 

Introduction: Considering the importance of two variables of academic self-

efficacy and academic motivation in students 'learning, the use of mutual 

learning methods and the thinking cycle for students to achieve these two 

variables is important and necessary. Mutual education and thought cycle are 

some of the methods that can lead to self-regulation and improve students' 

academic achievement in different subjects. The aim of this study was to 

compare the effect of mutual education and the thinking cycle on academic self-

efficacy and academic motivation of elementary level students.  

Method: The research method was quasi-experimental with a pre-test-post-test 

design and a control group. From the sixth-grade male student population in the 

city of Dehloran, 34 students were selected using cluster sampling. Research 

tools included academic self-efficacy and academic motivation questionnaires. 

Data analysis was performed by multivariate analysis of covariance using SPSS-

22 software. 

Results: The results showed that mutual education and the thinking cycle had a 

significant effect on increasing knowledge of academic self-efficacy (Partial ŋ2 

=0.61, p=0.001, F=106.73). Also, mutual education and thinking cycle increased 

academic motivation (57 Partial ŋ 0.2, p = 0.001, F = 100.81) had a significant 

effect, but there was no significant difference between the effectiveness of 

mutual education and thinking cycle on academic self-efficacy and students' 

academic motivation (p <0.05). 

Discussion: The present study showed that mutual education improves students' 

academic self-efficacy and academic motivation, as well as increases the 

thinking cycle, self-efficacy, and motivation of students' academic achievement.  

Keywords: reciprocal education, thinking cycle, metacognitive knowledge, 

educational self-concept. 
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 .انریشهرکرد، ا ،یواحدشهرکرد، دانشگاه  آزاداسالم ،یتیترب یگروه روانشناس ،یدکتر دانشجوی. 1
سی    دکتری. 2 شنا سی    گروه تربیتی، روان شنا شهرکرد،  تربیتی، روان شگاه  واحد سالمی،   دان  آزادا

 )نویسنده مسئول( .ایران شهرکرد،

 .رانیشهرکرد، ا ،ی، واحدشهرکرد، دانشگاه آزاد اسالمیگروه روانشناسمربی، .3
 

 دهیچک
استفاده از    ،آموزانیادگیری دانش در  خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی  با توجه به اهمیت دو متغیر  مقدمه:
  آموزشضروری است.   و  مهم متغیر، آموزان به این دو یابی دانشبرای دست  های آموزش متقابل و چرخه تفکرروش 
ستند  هایاز روش و چرخه تفکر متقابل شرفت تحصیلی دانش    خود تنظیمید موجب نتوانکه میی ه آموزان  و ارتقای پی

و چرخۀ تفکر بر خودکارآمدی   اضر مقایسۀ تأثیر آموزش متقابل  از این روهدف پژوهش ح.دندر دروس مختلف گرد
 آموزان دوره ابتدایی  بود.  موزان دانشآتحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش

آموزان  پس آزمون و گروه گواه بود، که از جامعۀ دانش –روش پژوهش نیمه آزمایشیییی با  ری پیش آزمون    روش:
شهردهلران،        سر پایه ششم  ستفاده از  دانش 34پ شدند  ایخوشه گیری روش نمونهآموز با ا   ،ابزارهای پژوهش. انتخاب 

تحلیل کوواریانس  ها با روش تجزیه و تحلیل داده. بودهای خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی پرسشنامهشامل 
 .  انجام شد  SPSS-22افزاربا استفاده از نرمچندمتغیری 

،  Partial ŋ2=61/0قابل و چرخۀ تفکر بر افزایش دانش خودکارآمدی تحصییییلی  آموزش متنتایج نشیییان داد  نتایج:
001/0=p  ،73/106=F   تأثیر معناداری داشییت، همینین، آموزش متقابل و چرخۀ تفکر بر افزایش انگیزش تحصیییلی )

 57/0=Partial ŋ2 ،001/0=p  ،81/100=F    شت، اما بین اثربخشی آموزش متقابل و   چرخۀ تفکر بر( تأثیر معناداری دا
 (.   p>05/0آموزان تفاوت معناداری وجود نداشت  خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش

صیلی          بحث و نتیجه گیری: شان داد آموزش متقابل میزان خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تح ضر ن پژوهش حا
پیشیرفت تحصییلی دانش آموزان را     بخشید، همینین چرخه تفکر، خود کارآمدی و انگیزش آموزان را بهبود میدانش

 افزایش می دهد.

 

 

 
 

 .تحصیلی انگیزش ، تحصیلی خودکارآمدی تفکر، چرخۀ متقابل، آموزش: هاکلیدواژه

*Email: Masuod.nazarzadeh@yahoo.com 

باشد.مقاله بر گرفته از رساله دکتری میاین                                             

 نشریه علمی
 

های پژوهش
آموزش و 

 یادگیری
 

 
 32، پیاپی 2، شماره 17 دوره

 99 ستانزمو  پائیز
 87-99صص.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقاله پژوهشی
 
 
 
 

Journal of 

 

Training & 
Learning 

Researches  
 

 
 

 
Vol.17, No. 2, Serial 32 

 
Autumn & Winter  

2020 
 

pp.: 87-99 
 

 14/11/1398:تاریخ دریافت

 21/05/1399: تاریخ پذیرش

https://dx.doi.org/10.22070/tlr.2022.14082.1073


  

88 

 

 .87-99، صص.: 1399، پاییز و زمستان 32، پیاپی 2، شماره 17، دوره های آموزش و یادگیریپژوهشنشریه علمی 
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.17, No.2, Serial 32, Autumn & Winter 2020-2021, pp.: 87-99. 

 مقدمه 
همی مامروزه تعلیم و تربیت و به طور کلی تحصیل بخش 

از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد، به عالوه کیفیت و کمیت 
کند. بر این تحصیل نیز نقش مهمی را در آینده فرد ایفا می

این اساس نزدیک به یک قرن است که روانشناسان به صورت 
برای شناسایی عوامل پیش بینی کننده  گسترده در تالش

شی روانی دانهاآگاهی از جنبه پیشرفت تحصیلی می باشند.
آموزان می تواند همانند یک ابزار آموزشی قدرتمند عمل کند، 

آموزان در شرایط برای نمونه فهمیدن این نکته که دانش
تواند تجربه افزایش کنند میخاص چگونه رفتار می

های آموزشی تاثیرگذاری ابزارهای آموزشی و همچنین روش
پیشرفت دانشمعلم و سیستم آموزش و پرورش و در نهایت 

های آموزشی عالوه بر توسعه و بقای نظام ]1[آموزان گردد.
ها به کیفیت برنامه درسی آنها عوامل زیر ساختی و بودجه

های درسی با کیفیت و کارآ از آرمانوابسته است. خلق برنامه
آوری اطالعات و در عصر فن] 2[های هر نظام آموزشی است.

ت علمی و نوآوری تکنولوژی که اطالعاارتباطات، در حالی
رسد که آموزش نظر میروز در حال افزایش است، بهروزبه

علوم مختلف نقش حیاتی برای آینده جوامع و تأثیرات 
موزش و های زندگی ما دارد. آچشمگیری بر همه جنبه

های عمومی باید افراد را پرورش یک جامعه در دوره آموزش
 ذهنیی، علمی و های کالمی، جسمبه سمت کسب مهارت

اگر  .هدایت کند و شخص را آماده ورود به اجتماع نماید
کیفیت آموزش مطالعات اجتماعی در جامعه از وضعیت 

 ی اصلی جامعهآموزان که پیکرهمطلوبی برخوردار گردد دانش
 یماندگی از نظر توسعهدهند دچار عقبفردا را تشکیل می

د ، اقتصادی نخواهنعلمی، صنعتی، فعّالیّت اجتماعی، سیاسی
بند به ها و پایو در نهایت شهروندانی معتقد به ارزش شد

 .م داشتیپذیر و سازگار خواهاصول اخالقی، مسئولیت
ها، ها، انگیزهاجتماعی شدن جریانی است که در آن مهارت

گیرد تا فرد در ها و هنجارها و رفتارهای فرد شکل میارزش
و کارآمد داشته باشد. این جامعه فعلی یا آتی نقش مناسب 

د شواجتماعی شدن از لحظه ی بدو تولد یک کودك شروع می
و ارتباط دو جانبه میان فرد و اطرافیان تا پایان حیاط فرد 

نهاد آموزش و پرورش به عنوان مؤثرترین نهاد در . ادامه دارد
 و کندمی ءاجتماعی کردن افراد جامعه نقش مهمی را ایفا

ین نهاد تاثیر مستقیم بر روی سایر نهادهای عملکرد اشتباه ا
جامعه خواهد داشت. اگر مدارس کارکرد اجتماعی کردن افراد 

دهند را به درستی انجام ندهند، افرادی به جامعه تحویل می
شناس برای جامعه نخواهد بود تنها یک شهروند وظیفهکه نه

                                                           
1 . Academic self-efficacy 

ست نیبلکه به وظائف خود در آینده به عنوان پدر و مادر آگاه 
مروزه هدف . اسازدو موجبات نابسامانی اجتماعی را فراهم می

از آموزش ایجاد زمینه و بستر مناسب برای تالش و کوشش 
العمر تحقق تا یادگیری مادام ،آموزان استو تحقیق دانش

نقطه ورودی این  حرکت طوالنی و مهم در زندگی .یابد
آموزان با ورود کودکان، آموزش ابتدایی و دبستانی است. دانش
شوند و از نظر به این دوره مواجه با یک تحول اساسی می

توانایی ذهنی برای کسب بسیاری از مسائل آموزشی و تربیتی 
که قبل از ارتباط مستقیم با مدرسه پیدا نکرده بود آمادگی 

آموز نسبت به کنند و تحوالت عظیمی در ذهن دانشپیدا می
از طرفی این دوره شکوفایی  شود.مسائل اجتماعی ایجاد می

آموز است از جمله ها دانشبسیاری از استعداد و توانمندی
همچنین، تحول برخی از  غیرکالمی. استعدادهای کالمی و

هایی روانی، شخصیتی و تربیتی در دوره ابتدایی پایهویژگی
هایی که نیاز مبرم جهت بهبود گردد. از جمله ویژگیریزی می

 2و انگیزش تحصیلی 1خودکارآمدی تحصیلی آنان وجود دارد،
 ،تحصیل و یادگیری در یک متغیر مهمباشد. آموزان میدانش

 شناخت معنای به خودکارآمدی. است تحصیلی خودکارآمدی
 رفتارهایی دیگر، عبارت به. است خود هایویژگی پذیرش و

 نشان دهد،می نشان مختلف هایزمینه در خود از فرد که
 یا و شناسدمی را خود میزان چه فرد که است این دهنده

-رفتا تبیین در عوامل ترینمهم میان از بندورا ]3[پذیرد.می

 از رمؤثرت را کدام هیچ انسانی، کارکرد کنترل و هافعالیت رها،
 ایهتوانایی به که افرادی که طوری به. داندنمی خودکارآمدی

 و کوشش خود، تکالیف انجام به نسبت دارند، قوی باور خود
 که افرادی که حالی در دهند؛می انجام بیشتری پافشاری

 امور انجام از باشند، داشته تردید خود هایتوانایی درباره
 مدیخودکارآ بنابراین. کنندمی رها را تکالیف و کشیده دست
 د.شومی محسوب افراد برای محرك نیرویی مانند

 اطمینان معنی به خاص، طوربه تحصیلی، خودکارآمدی]4[
 به پاسخ کتاب، خواندن مانند تحصیلی وظایف انجام در

 درنتیجه،. است آزمون برای آمادگی و کالس در سؤاالت
 دارند، باالتری تحصیلی خودکارآمدی که آموزانیدانش

 یادگیری راهبردهای و دارند نیز بهتری تحصیلی سازگاری
 ندخواه بهتری کارکرد نهایت، در و برده کار به را سودمندتری

 تفکر چرخه و متقابل آموزش این که به توجه با ]5[ داشت.
 رایب ویژه فراشناختی و شناختی رفتاری، راهبردهای مستلزم
 دمی توانن خود نوبه به که است توجه فرآیند کردن متمرکز

 به رعمیق ت و بگیرند یاد بهتر تا کنند کمک دانش آموزان به
 تحصیلی خودکارآمدی دارد احتمال و شوند نائل دروس فهم

2 . Educational motivation 
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 و همکاران  اهره نکوئیان           آموزاندانش تحصیلی انگیزش و تحصیلی خودکارآمدی بر تفکر چرخۀ و متقابل آموزش بخشی اثر

 که می شود ایجاد انتظار این ]6[ بخشند، بهبود را آموزشی
 بهبود در بود خواهند قادر تفکر چرخه و متقابل آموزش

 خودکارآمدی جمله از روانی و شناختی توانمندی های
 این که هب توجه با. باشد اثرگذار تحصیلی انگیزش و تحصیلی
 در پیش سال ها از تفکر چرخه و متقابل آموزش جنبش
 بسیار پژوهش های و است کرده به کار آغاز پیشرفته جوامع
 ابلمتق آموزش که گونه ای به است، برانگیخته نیز را زیادی

 مختلف حوزه های بر آن تأثیر مطالعه و تفکر چرخه و
 بسیار هایحوزه از یکی افراد اخالقی و هیجانی شناختی،

 با همچنین، و است، پیشرفته جوامع هایپژوهش در وسیع
  توجه ما کشور در تاکنون متاسفانه گستردگی، این وجود
 انجام پژوهش های تعداد و است نشده مقوله این به کافی

 یژهبه و است، ناچیز دیگر جوامع به نسبت زمینه، این در شده
 وعموض این به تربیتی روان شناسی حوزه در پژوهشی کمتر

 از یکی آموزشی های محیط در همچنین، . است پرداخته
 و تربیتی امور دست اندرکاران تأکید مورد مهم مفاهیم

. است آموزان دانش آموزشی خودپنداری بهبود آموزشی،
 درك اصلی کلید که اند کرده ادعا شناسان روان از تعدادی

 به نسبت فرد هر آموزشی نگرش نحوه فرد هر رفتار
 ]7[است. آموزشی خودپنداری
، لیتحصی شدر زمینه انگیز هاترین نظریهمتداولیکی از 
طبق تعریف  ]8 [.باشدمی  1دسیو تعیینی رایان  نظریه خود

تمایل یادگیرنده به درگیر شدن در  بهانگیزه تحصیلی  آنها،
آن  اتمامفعالیت یادگیری و تالش مستمر در انجام دادن و 

 هایانگیزهمربوط است. آنها در راستای بررسی  فعالیت
 ،بر مبنای تعامل این نیازها با شرایط محیطی افراد مختلف

تنها ، محرکی که 2انگیزش درونی اند.سه انگیزه را مطرح کرده
شود ایجاد می به خاطر لذت و خشنودی درونی حاصل از آن

انگیزش  و تا مرحله پیگیری و پایان فعالیت اشاره دارد.
 اهدافای برای رسیدن به تنها وسیله، محرکی که 3بیرونی

 بدون اینکه احساس تعلق به آن وجود داشته باشد، دیگر است
به معنای نبود میل و اشتیاق در پیگیری یک  4انگیزگیبیو 

های پی در پی در جهت فعالیت و یا هدف و از طریق شکست
 ]9[آید.رسیدن به آن اهداف به وجود می

 تهنک این بر نیز آموزشی زۀحو در اخیر دهه چند تحقیقات
 یهمیشگ و مهم عوامل از یکی انگیزش که است کرده تأکید

پدیده  انگیزه کلی، طور به .است تحصیلی عملکرد بهبود در
 عثمنب و واداشته فعالیت به درون از را فرد که است درونی ای
 هایمحیط در  تحصیلی انگیزش ]7[است. فرد نیازهای از

                                                           
1. Ryan & Deci 
2. Intrinsic Motivation 
3. Extrinsic Motivation 

 و یادگیری به منجر که دارد اشاره رفتارهایی به آموزشی
 نکته حائز اهمیت این است شود.می یادگیرندگان در پیشرفت

آموزان در فرایند آموزش این احتمال با افزایش نقش دانش
های شخصیتی و تربیتی از جمله وجود دارد که توانمندی

تحصیلی بهتر و بیشتر  انگیزش و  تحصیلی خودکارآمدی
، مبانی الزم 5ین راستا، روش تدریس متقابلارتقاء یابد. در هم

راهبردهای شناختی و فراشناختی را در اختیار دانش آموزان 
توانند بر ها میکارگیری آنآموزان با بهدهد و دانشقرار می

همچنین، از ] 10[توان درك و فهم خود از خواندن بیفزایند.
یا یادگیری  6جمله راهبردهای آموزشی، الگـوی چرخة تفکر

است. هدف اصلی مدل چرخة تفکر یا یادگیری فـراهم کـردن 
آموزان نظام باورهایشان را بررسی هـایی است تا دانشفرصـت

است هبینـی و آزمون فرضیهکنند که نتیجة استدالل، پـیش
دهـی و سـاختن دانـش منجـر و ممکن است به خـودنظم

 ای است کهبه گونهشـود. به عبارت دیگر، مدل چرخة تفکر 
آمـوزان از طریـق فعالیتی ساده یا بحث دربارۀ ابتـدا دانـش

شوند تا فعاالنه به یادگیری بپردازند؛ سپس، آن برانگیخته می
ای هدایت میها را به گونهبه منظور کسب تجربه، معلم آن
هـای گروهی به جستجو و کند که با شرکت در فعالیـت

ا هآموزان را در مسیر تفسیر یافتهانشکاوش بپردازند. معلم د
کند که و تبیـین دستاوردهای خود به سویی هدایت می

های بتواننـد، بـا افـزایش درك و فهـم خـویش، آموخته
هـای کار گیرند و فعالیتجدید را در شرایط جدید به

به رود بایـادگیری را ارزشیـابی کنند. بنابراین انتظار می
های شخصیتی و چرخة تفکر، توانمندی کارگیری الگـوی

تربیتی از جمله دانش فراشناختی و خودپنداره آموزشی بهبود 
ریزی شده در های متقابل و برنامهیابند.بکار گیری آموزش

میزان انگیزه تحصیلی و خود پنداره و پیشرفت تحصیلی تاثیر 
مثبتی دارد و قادر به بهینه کردن آموزش و یادگیری هست 

شود و میهای آموزشی میتنوع و غنی کردن محیط و باعث
توان از آن به عنوان یک ایزار آموزشی مفید و موثر در کلیه 

ها و امکانات بالقوه موضوعات آموزشی استفاده نمود و توانایی
 ]11[ قدرتمندی برای بهینه کردن امور آموزشی دارد.

ال تقگسترش، تنوع و اثربخشی به عنوان موارد مورد نیاز ان
یادگیری  –دانش از معلم به دانش آموز در شبکه یاددهی 

مورد نیاز بوده و یادگیری متقابل باید بصورت عمقی انتقال 
یابد که نیازمند شبکه بزرگ و قدرتمند انتقال یادگیری، 
استراتژی یادگیری متقابل عمقی، همکاری متقابل معلم و 

هارت آموزی، از طریق م دانش آموزان و دانش آموزان با هم

4. Motivless 

5. Reciprocal teaching 

6. thinking cycle 
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ترکیب نتایج و کار گروهی در -داری، کسب تحربه کالس 
کالس بین پایه های مختلف می باشد و در غیر این صورت 

آموزش متقابل می ]12[نتایج مورد انتظار حاصل نمی شود. 
های فراشناختی دانشجویان دانشگاه فلوریدا را تواند استراتژی

شرفت تحصیلی و آموزش متقابل روی پی ]13[بهبود دهد.
های فراشناختی در دانشجویان بهبود استفاده از استراتژی

شناسی دانشگاه بصره اثربخش دانشکده علوم تربیتی و روان
الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله ای آیزنکرافت ] 14[است.

در بهبود ابعاد مهارت خودکارآمدی یعنی استعداد، بافت و 
 یعنی خالقیت، بالندگیکوشش و ابعاد مهارت تفکر انتقادی 

بر الگوی تدریس مبتنی]15[و تعهد دانش آموزان موثر بود.
های حل ای بر بهبود مهارتچرخه یادگیری هفت مرحله

آموزان دختر دوره متوسطه شهر تبریز اثرگذار مساله دانش
در تحقیقی به   1فرانز، جردا، جوسف و الکساندر]16[است.

کر روی هیجانات، بررسی اثربخشی یادگیری چرخه تف
خودپنداری تحصیلی، درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی 

آموزان استرالیایی پرداختند. بخشی از نتایج این در دانش 
پژوهش نشان داد که یادگیری چرخه تفکر روی خودپنداری 

آموزان استرالیایی اثر مثبت معناداری تحصیلی دانش
در پژوهشی به نحوه آموزش های تعاملی و متقابل  ]17[دارد.

و چگونگی درگیری تحصیلی دانش آموزان پرداخته شده 
است. نتایج نشان دادکه بین ابعاد ابعاد مختلف نحوه یادگیری 
و اندیشیدن، خودمختاری، بعد ساختاری نحوه آموزش و 
تدریس در کالس درس با میزان انگیزش تحصیلی دانش 

مثبت و معنی داری وجود داشت و میزان آموزان رابطه 
انگیزش تحصیلی دختران بیشتر از پسران بود. ولی هر دو 
جنس از میزان درگیری متقابل و فعال تحصیلی یکسانی در 

در پژوهشی دیگربه بررسی ]18[کالس درس برخوردار بودند.
رابطه منابع خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی درس ریاضی 

شان داد که بین نحوه آموزش ها، سبک صورت گرفت. نتایج ن
یادگیری، سبک های تفکر معلم و نحوه انتقال  -های یاددهی

مفاهیم قابل آموزش و یادگیری و منابع خود کارآمدی 
تحصیلی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری در هر 
دو جنس پسر و دختر وجود داشت. ولی عملکرد دختران در 

 ]19[به پسران بهتر بود.دوره دبیرستان نسبت 

شود که آموزش متقابل و چرخه تفکر این انتظار ایجاد می
های شناختی و روانی از قادر خواهند بود در بهبود توانمندی

 تحصیلی انگیزش و تحصیلی جمله افزایش خودکارآمدی
که جنبش آموزش متقابل و اثرگذار باشد. با توجه به این

کار جوامع پیشرفته آغاز بهها پیش در از سال چرخه تفکر
                                                           

1. Franz, Gerda, Josef, & Alexander 

های بسیار زیادی را نیز برانگیخته است، کرده است و پژوهش
و مطالعه تأثیر  ای که آموزش متقابل و چرخه تفکربه گونه

های مختلف شناختی، هیجانی و اخالقی افراد آن بر حوزه
های جوامع پیشرفته های بسیار وسیع در پژوهشیکی از حوزه

ا وجود این گستردگی، متاسفانه تاکنون است، و همچنین، ب
کافی به این مقوله نشده است و تعداد  در کشور ما توجه

شده در این زمینه، نسبت به جوامع دیگر های انجامپژوهش
شناسی ویژه کمتر پژوهشی در حوزه روانناچیز است، به

تربیتی به این موضوع پرداخته است، ، بنابراین پژوهش حاضر 
رکردن این خالء پژوهشی، به مقایسه اثربخشی دنبال پبه
 و تحصیلی بر خودکارآمدی« آموزش متقابل و چرخة تفکر»

 ایهپ  ابتدایی دوره دوم  آموزان پسردانش تحصیلی انگیزش
 دهلران پرداخته است. شهر ششم
 

 فرضیه پژوهش
و چرخة تفکر بر خودکارآمدی تحصیلی و  آموزش متقابل

 آموزان اثر بخش هستند.انگیزش تحصیلی دانش
 
 

 شیوه اجرا
 روش پژوهش

با توجه به اینکه موضوع پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی 
 و تحصیلی بر خودکارآمدی« آموزش متقابل و چرخة تفکر»

 شمش پایه  ابتدایی دوره پسر دانش آموزان تحصیلی انگیزش
شده، این اساس اهداف طراحی باشد و برمی دهلران شهر

وع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش، نیمه پژوهش از ن
 باآزمون پس –آزمون پیشطرح  گیری ازبا بهره آزمایشی و

گروه سه آزمون برای هر بود. در مرحله پیش کنترلگروه 
 تحصیلی و انگیزش تحصیلی خودکارآمدی یهاپرسشنامه

ماهه به  سهمداخله  سپس در یک گروه آزمایش، شد،اجرا 
آموزش متقابل با روش ، بسته یاقهیدق 45جلسه  8مدت 

اجرا شد و در گروه آزمایش  ]20[آموزشی پالسنسکار و براون 
، بسته یاقهیدق 45جلسه  8ماهه به مدت  سهمداخله  دیگر،

 ]21[ 2چرخة تفکر بر اساس دیدگاه آیزنکرافت برنامه آموزش
ای دریافت نکرد و پس از اجرا شد، اما گروه کنترل مداخله

 یهاپرسشنامه کنندگان هر سه گروه بهالت شرکتمداخ
سپاسخ دادند )پ تحصیلی و انگیزش تحصیلی خودکارآمدی

 آزمون(. 
 

 جامعه و نمونه آماری
 پایه  ابتدایی دوره آموزان پسرجامعه پژوهش شامل دانش

مشغول  1398-99که در سال تحصیلی  دهلران شهر ششم

2. Eisencraft 
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 و همکاران  اهره نکوئیان           آموزاندانش تحصیلی انگیزش و تحصیلی خودکارآمدی بر تفکر چرخۀ و متقابل آموزش بخشی اثر

 34 در این تحقیق(. N=13800باشد )به تحصیل بودند، می
ای چند خوشهگیری با استفاده از روش نمونهآموز دانش
 از طریق جایگزینی تصادفیسپس  شدند وانتخاب  ایمرحله

به صورت تصادفی جایگزین  گواهو  آزمایش هایدر گروه
  .شدند

 

 ابزار پژوهش
 و جینگ آموزدانش خودکارآمدی پرسشنامه

 مورگان و جینگ توسط پرسشنامه این (:1999) مورگان
 خرده حوزه سه و پرسش 30 دارای و شد طراحی( 1999)

( 13)بافت و( سوال 4)کوشش ،(سوال 13)استعداد  مقیاس
 لیکرت مقیاس اساس بر پرسشنامه این گذارینمره و است

( 4)موافقم کامال و( 3)موافقم ،(2)مخالفم ،(1)مخالفم کامالً)
 را مقیاس این روایی( 1394) و صادقیمظاهری ایران در. است

 پژوهش در. اندکرده گزارش مطلوب عاملی تحلیل طریق از
 به 86/0 کرونباخ آلفای از استفاده با ابزار این پایایی حاضر،
 آمد.  دست

 این (:1981)هارتر تحصیلی انگیزش پرسشنامه
 انگیزش بررسی آن هدف و گویه 33 دارای پرسشنامه
 تر،هار اصلی پرسشنامه. است  آموزاندانش بین در تحصیلی
 کی سنجدکهمی دوقطبی هایسؤال با را تحصیلی انگیزش

 و ستا بیرونی انگیزش دیگر قطب و درونی انگیزش آن قطب
 یلدال از یکی تواندمی فقط هرسؤال موضوع به آزمودنی پاسخ

 این گذارینمره. باشد داشته بر در را درونی یا بیرونی
 ؛2ندرت، به ؛1وقت، هیچ) لیکرت مقیاس اساس بر پرسشنامه

 حد. باشدمی( 5 همیشه؛ تقریباً ؛4اوقات اکثر ؛3اوقات، گاهی
 این پایایی. باشدمی 165 تا 33 آزمون این باالی و پایین

 آلفای آزمون با( 1388)رجبی و ناو ظهیری توسط پرسشنامه
 این پایایی حاضر، پژوهش در. آمد دست به 92/0 کرونباخ

 .آمد دست به 83/0 کرونباخ آلفای از استفاده با ابزار
 

 
 مداخالت پژوهش

در این پژوهش، آموزش متقابل با روش آموزشی 
ای و دقیقه 45جلسه  8به مدت  ]20[پالسنسکار و براون 

کمک معلم آموزش صورت گروهی با کمک پژوهشگر و با به
دیده به شکل ذیل اجرا شد روش تحقیق نیمه آزمایشی و با 

آزمون به صورت سه گروه تصادفی پس -آزمونطرح پیش
ای در )دوگروه آزمایشی و یک گروه کنترل که هیچ مداخله

ها قبل از اجرای طی پژوهش دریافت نکردند( است. آزمودنی
آموزش و پرورش متغیر مستقل  با دریافت مجوز از اداره 

شهرستان و همچنین دریافت رضایت نامه دانش آموزان مورد 
آزمون(، سپس مداخله )پیش اندازه گیری قرار گرفتند

های متقابل و چرخه آزمایشی یا متغیر مستقل)شامل آموزش
 گیری شدندها اندازهتفکر( اعمال شد و مجددا آزمودنی

کلیة  آزمون(. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل)پس
آموزان پسر دوره دوم ابتدایی پایه ششم شهرستان دانش

بودند که با روش نمونه 1398-99دهلران در سال تحصیلی 
ای مدرسه رودکی انتخاب شد. آزمودنیگیری تصادفی  خوشه

های گروه آزمایشی آموزش متقابل، چرخه تفکر  و گروه 
وهش های ورود به پژنفر  بودند. مالك 34کنترل هر کدام 

آموزان هر کالس در یک سطح از شامل قرار داشتن دانش
لحاظ درسی و نبود مشکالت شدید جسمانی و روانی در آنها 

های خروج نیز شامل غیبت بیش از دو جلسه در و مالك
 آموزان بود. کالس، تغییر مدرسه و مهاجرت دانش

چارچوب روش متقابل برای آموزش چهار راهبرد به 
یح دادن و الگو راهبرد توسط اموزشگر )بیان ترتیب شامل توض

تفکر حین استفاده از راهبرد(، تمرین استفاده از راهبردها 
آموزان همرا با یازخورد اصالحی آموزشگر و توسط دانش

آموز میاستفاده مستقل از این راهبردها توسط خود دانش
 صورت خالصهبه باشد. جلسات آموزشی روش آموزش متقابل

 است. شدهارائه 1 جدول در

 (1984آموزش متقابل با روش آموزشی پالسنسكار و براون ) یآموزش جلسات محتوای . 1 جدول

 جلسه فیتکل، جلسهی محتوا، هدف جلسهتعداد 

 جلسه اول
خارج از مدرسه و سپس تعريفي از  هاييادگيري دروس مدرسه و موقعيتاز معارفه به اهميت خواندن و درك مطلب، نقش آن در  در اين جلسه پس

 .آموزان شرح داده شدبه دانش آموزش متقابل، اهداف و فوايد تشكيل جلسات آموزش متقابل

 جلسه دوم

 آموزان ارائه شد، سپسصورت مختصر در مورد چهار راهبرد آموزش متقابل توضيحاتي به دانشبه ر ابتداي اين جلسهد

 خواندن جمله اول متن، جمله ترتيب بود كه ابتدا بعد از آموزان آموزش داده شد. آموزش اين راهبرد به اينبيني به دانشاولين راهبرد يعني راهبرد پيش

 .گرددسقم پيشبيني مشخص مي جمله دوم صحت و شود، سپس با خواندنبيني ميبعدي پيش

 جلسه سوم
شود و در از خواندن هر بند، تمام سؤاالت آن بند مطرح مي سؤال را به آنان آموزش داده شد. در آموزش اين راهبرد بعد در اين جلسه نيز راهبرد ايجاد

 .آيدپديد مي پايان سؤاالت كلي از بين اين سؤاالت

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

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=319401
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 جلسه پنجم

گفت  آموزانترتيب صورت كه ابتدا معلم متني را خواند و بعد به دانش اين به. آموزان آموزش داده شدبه دانش (پاسخ دادن به سؤال)راهبرد توضيح دادن 

 .آورددرمي صورت قابل فهممبهمي برخورد كرده است يا نه و اگر برخورد كرده چگونه آنها را به كه آيا به نكات

 .شده مرور شدين جلسه نيز سه راهبرد گفتهدر ا جلسه ششم

 جلسه هفتم

آموزش اين راهبرد از چهار قاعده: حذف  دقيقه آموزش داده شد. در 45آموزان در طي اهبرد آخر يعني، راهبرد خالصه كردن را به دانش در اين جلسه

براي  براي فهرستي از اصطالحات و جايگزين كردن عبارات عنواني 2جايگزين كردن عبارات عنواني حذف عبارات زائد و اضافي، ،1اطالعات جزئي

 .و رويدادها، براي خالصه كردن هر بند استفاده شد 3هافهرستي از كنش

 آزمون اجرا گرديد.. در پايان جلسات پسشده مرور گرديدجلسه نيز چهار راهبرد آموزش داده در اين جلسه هشتم

 

چرخة تفکر بر اساس دیدگاه  برنامه آموزش همچنین،
ای دقیقه 45جلسه  8تهیه شده و در طی  ]21[ 4آیزنکرافت

ارائه  2جدول به شرح محتوای جلسات آموزشی اجرا گردید. 
 شود.می

 چرخۀ تفكر بر اساس ديدگاه آيزنكرافت  جلسات محتوای . 2 جدول

 
 جلسه فیتکل، جلسهی محتوا، هدف جلسه

 جلسه اول

مطالعات  موضوع درس:

 اجتماعی مراحل رشد

 ها و بیان هدف از اجرای طرحآوری پرسشنامهتوزیع و جمع

 جلسه دوم

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

خص کیست و ش نشان دادن شناسنامه و اینکه وقتی نوزادی به دنیا می آید ،برایش شناسنامه می گیرند. قبلی آنها مرتبط هستند، بپردازنند.

از کدام خانواده است. شناسنامه نشان می دهد که ما ایرانی هستیم. همه ی موجودات زنده رشد می کنند و کامل تر و بزرگ تر می 

تغییرات بدن،بلند شدن قد و زیاد شدن وزن ا  1-رشد کردن تغییراتی را در موجودات زنده به وجود می آورد: نشان دادن اینکه  شوند.

تغییر توانایی ها: در زمان  3-تغییر نیازها:با توجه به سن هر فرد ،نوع غذاها ،خوراک ،پوشاک و نوع فعالیت ها متفاوت است.  2-ست. 

 وناگون توانایی ها متفاوت است.یعنی با توجه به سن خود می توانیم کارهای خاصی را انجام بدهیم.های مختلف و سنین گ

 جلسه سوم

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

شباهت ها را دربین خود دانش آموزان  مشخص کرده و بعد می توان آنها رابا دنیای  پس از گروه بندی کردن دانش آموزان تفاوت ها و

ما : همه ی ما به هوا،غذا ،آب ،محبت و مهربانی نیاز داریم. همه زیبایی ها را دوست داریم.  شباهت های بزرگسالی مقایسه نمود .

اهم تفاوت دارد. استعداد ها و توانایی ها ی انسان ها با هم فرق های ما:رنگ مو ،رنگ پوست و چشم ،قیافه ،قد و هیکل افراد ب تفاوت

دارد که باعث می شود بعضی کارها بهتر انجام شود. هیچ وقت دو نفرکامال شبیه به هم نیستند. همه ی ما انسان ها ،آفریده ی خداوند 

 است. هستیم .خداوند ما را با همین شباهت ها و تفاوت ها آفریده

 جلسه چهارم

ها را ثبت کنند، متغیرها را آموزان فراهم گردید تا مشاهده کنند، دادهم سوم: کاوش کردن. در این مرحله فرصتی را برای دانشگا

 نند.هایشان را سازماندهی کها را ارائه دهند و یافتهریزی کنند، نتایج را تفسیر کنند، فرضیهها را طراحی و برنامهتشخیص دهند، آزمایش

 ؟اعضای خانواده بیش تر می شود و اندازه ی خانواده تغییر می کند؟ چگونه تغییراتی در خانواده به وجود می آید چه انبا گذشت زم

 ؟خانواده های جدیدی به وجود می آید چگونهفرزندان  ؟رشد می کنند و هر روز بزرگ تر می شوندچگونه بچه ها در خانواده 

 جلسه پنجم

های که انجام ها خواسته شد برای کار و فعالیتآموزان داده شد. از آناین مرحله رشته کار به دست دانشگام چهارم: توضیح دادن. در 

یف می ای گرفتند؟ این توصها چه نتیجهآموزان خواسته شد که بگویند از این فعالیتاند توضیح منطقی و مستدل ارائه کنند. از دانشداده

خواهیم در مورد انچه تاکنون رخ داده توضیح قبل یاد گرفته برداشت شوند. از دانش آموزان می تواند از یادداشت هایی که از مرحله

 اند.د که چه نتیجه ای حاصل کردهدهند. در نهایت از آنها می خواهیم بگوین

 جلسه ششم
های اضافی و موارد بیشتر درباره لگام پنجم: بسط دادن.. در این مرحله پیرامون مفاهیم اصلی دروس مطالبی ارائه داده شد. بیان مثا

ند ها توانستآموزان کمك کرد تا خودشان مشکالت راحل کرده و پاسخ سؤاالت خود را بیابند. در این مرحله آنموضوع اصلی  به دانش

                                                           
1.Trivial 

2. Superordinate 

3.Actions 

4. Eisencraft 
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 و همکاران  اهره نکوئیان           آموزاندانش تحصیلی انگیزش و تحصیلی خودکارآمدی بر تفکر چرخۀ و متقابل آموزش بخشی اثر

بازگو کنند. خودمان هم در اند را آموزان خواسته شد آنچه یاد گرفتهبا استفاده از منابع مختلف اطالعات خود را گسترش دهند. از دانش

 آموزان کامالً به مفهوم موردنظر رسیدند.ها کمك نمودیم تا جایی که دانشاین کار به آن

ایجاد تغییر در خانواده چه تاثیری در جامعه دارد؟ تعداد اعضای خانواده چه تاثیری بر کیفیت زندگی دارد؟ رشد بموقع چگونه می تواند 

 ت داشته باشد؟ آیا الزم است افراد خانواده جدید تشکیل دهند ؟در آینده افراد تاثیر مثب

 جلسه هفتم

کار بردند و به شرحی ساده محدود نشدند. اینکه االن آموزان دانش اطالعات قبلی را در شرایط  جدید  بهگام ششم: در این مرحله دانش

دارید؟ آیا رشد برای شما در زندگی و ارتباط با دوستان مشکلی ایجاد شما در یك پایه باالتر درس  می خوانید چه تفاوتی با سال قبل 

کرده؟ آبا به نظر شما رشد می تواند باعث یادگیری شما باشد و یا عوامل دیگر نیز تاثیر دارن؟ آیا رشد شما با دیگران تفاوت داشته 

-داشن ییم به دیگر مفاهیم استفاده کنند. سعی گردید همهها و یادگیری قبلی خود برای تعمآموزان خواسته شد از آموختهاست؟ از دانش

 آموزان در بحث شرکت کنند.

 جلسه هشتم
شان طراحی کنند. در این ی بخشی از ارزیابیها را به مثابهآموزان خواسته شد تا آزمایشگام هفتم: ارزشیابی. در این مرحله از دانش

 آزمون اجرا گردید.ته شد به سواالت پایانی پاسخ دهند. در پایان جلسات پسمرحله برای ارزشیابی پایانی از هر گروه خواس

 
در  آموزش متقابل و خودپنداره آموزشی یهاپرسشنامه

اختیار افراد گروه نمونه قرار گرفت و به آنها اطمینان داده شد 
کار شان محرمانه خواهد ماند و تنها فقط جهت که اطالعات

شود. همچنین تأکید شد که صادقانه آوری میپژوهشی جمع
ها، آوری پرسشنامهبه سؤاالت پاسخ دهند. پس از جمع

تحلیل شدند. برای  22نسخه  SPSSافزار اطالعات توسط نرم
آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل کوواریانس چندمتغیری 

 استفاده شد.
 

 
 های پژوهشیافته

انحراف استاندارد متغیرهای میانگین و  3در جدول 
آزمون و به تفکیک گروه آزمون و پسپژوهش در پیش

 آزمایش و گروه کنترل گزارش شده است.

 

 

 

 های پژوهش در گروه آزمايش و کنترل. میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر3جدول 

 

 هاگروه هامؤلفه
 آزمونپس آزمونپیش

 معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین

 خودکارآمدی تحصیلی

 38/7 61/84 50/5 51/50 گروه آزمایش آموزش متقابل

 گروه آموزش چرخه تفکر

 
76/49 62/5 94/84 24/7 

 01/5 35/47 29/6 24/48 گروه کنترل

 انگیزش تحصیلی

 

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

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

 45/4 35/31 46/4 24/34 گروه کنترل

بین اثربخشی آموزش متقابل »ی به منظور بررسی فرضیه
لی تحصی تحصیلی و انگیزش خودکارآمدیو چرخة تفکر بر 

کوواریانس ، از تحلیل «آموزان تفاوت وجود دارددانش
کارگیری تحلیل استفاده شد. قبل از بهچندمتغیری 

های آن بررسی گردید. کلیه ، مفروضهکوواریانس چندمتغیری

 مفروضات اعم از نرمال بودن متغیرهای پژوهش، همگنی
فرض هش، پیشدرباره متغیرهای وابسته پژو هاواریانس

 های متغیر وابسته برقرار بود.کرویت و برابری کوواریانس
 

 

 

های آزمايش)آموزش فرض نرمال بودن توزيع نمرات متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروهاسمیرنف در مورد پیش -نتايج آزمون کلموگروف .4جدول 
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 گواهمتقابل، و چرخه تفكر(  و گروه  
 

 سطح معناداری آماره گروه متغیرها

 آزمونپیش

 

 72/0 69/0 گروه آزمایش آموزش متقابل

 74/0 68/0 گروه آموزش چرخه تفکر

 56/0 78/0 گروه کنترل

 82/0 62/0 گروه آزمایش آموزش متقابل

 آزمونپس

 

 85/0 61/0 چرخه تفکرگروه آموزش 

 99/0 41/0 گروه کنترل

 
ای دهد توزیع نمونهنشان می 4همانگونه که جدول 

-آزمون و پسنمرات خود کارآمدی تحصیلی در مراحل پیش

آزمون دارای تفاوت معناداری با توزیع نرمال نبوده و بر این 

پارامتریک با محدودیتی مواجه های اساس استفاده از آزمون
 باشد.نمی

های آزمايش)آموزش متقابل و چرخه فرض نرمال بودن توزيع نمرات متغیر انگیزش تحصیلی در گروهاسمیرنف در مورد پیش -نتايج آزمون کلموگروف. 5
 تفكر(  و گروه گواه

 آماره گروه متغیرها
سطح 

 معناداری

 آزمونپیش

 

 79/0 64/0 گروه آزمایش آموزش متقابل

 69/0 71/0 گروه آموزش چرخه تفك

 12/0 17/1 گروه کنترل

 69/0 71/0 گروه آزمایش آموزش متقابل

 آزمونپس
 34/0 93/0 گروه آموزش چرخه تفکر

 47/0 84/0 ه کنترلگرو

 

 
ای دهد توزیع نمونهنشان می 5همانگونه که جدول 

آزمون آزمون و پسنمرات انگیزش تحصیلی در مراحل پیش
دارای تفاوت معناداری با توزیع نرمال نبوده و بر این اساس 

های پارامتریک با محدودیتی مواجه نمیاستفاده از آزمون
 باشد.
 

 فرضیه پژوهش
و چرخة تفکر بر خودکارآمدی تحصیلی و  آموزش متقابل

 آموزان اثر بخش است. انگیزش تحصیلی دانش

ها از تحلیل مانکووا جهت بررسی بعد از برقراری مفروضه

بر روی « آموزش متقابل و چرخه تفکر»ی تاثیر برنامه
ر آموزان پستحصیلی دانش تحصیلی و انگیزش خودکارآمدی

ششم شهر دهلران استفاده گردید. همانگونه که در جدول پایه 
آموزش متقابل و چرخه »های شود، مداخلهمالحظه می 6

های آزمایش و  گروه دار بین گروهمنجر به تفاوت معنا« تفکر
انشد تحصیلی و انگیزش تحصیلی کنترل در خودکارآمدی

است و میزان اثر شده  دهلران شهر ششم پایه آموزان پسر
 معنادار است. p=001/0است که در سطح  35/0پیالی 
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 و همکاران  اهره نکوئیان           آموزاندانش تحصیلی انگیزش و تحصیلی خودکارآمدی بر تفکر چرخۀ و متقابل آموزش بخشی اثر

 نگیزشا و تحصیلی های خودکارآمدیهای آموزش متقابل و چرخه تفكر بر نمرهخالصه نتايج تحلیل کوواريانس چندمتغیره مربوط به تأثیر برنامه .6جدول 
 تحصیلی

 

 F ارزش آزمون اثر
درجه آزادی 

 dfفرضیه

خطای درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 مجذور

 اتای تفکیکی

 

 گروه

 

 اثر پیالی

 
06/1 11/19 12 177 001/0 35/0 

 المبدا ویلکز

 
05/0 58/26 12 151 001/0 63/0 

 اثر هتلینگ

 
91/16 46/36 12 167 001/0 54/0 

 61/0 001/0 59 4 59/47 78/16 کوچکترین ریشه روی

های آزمایش )آموزش با توجه به معنادار بودن تفاوت گروه
 و تحصیلی متقابل و چرخه تفکر( و کنترل در خودکارآمدی

تحصیلی ، به منظور پی بردن به محل تفاوت از  انگیزش
بافت مانکووا استفاده شد. تحلیل کواریانس تک متغیره در 

های ( حاکی از آن است که برنامه7نتایج این تحلیل )جدول 
در دانش فراشناختی « آموزش متقابل و چرخه تفکر»

(61/0=Partial ŋ2 ،001/0=p  ،73/106( =60  ،3)F و )
،  Partial ŋ2 ،001/0=p=57/0خودپنداره آموزشی )

81/100( =60  ،3)F.تأثیرگذار بوده است )  
 

 

 و صیلیتح های خودکارآمدیمتغیره در بافت مانكووا مربوط به تأثیر آموزش متقابل و چرخه تفكر بر روی نمرهخالصه نتايج تحلیل کوواريانس تک .7جدول 
 تحصیلی انگیزش

 

 منبع
 متغیر
 وابسته

 مجموع
 مجذورات

درجه 
 آزادی

 میانگین
 F مجذورات

 سطح
 معناداری

 مجذور
 اتای تفکیکی

 گروه
 تحصیلی خودکارآمدی

 
32/15267 3 11/5089 73/106 001/0 61/0 

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

 خطا
 تحصیلی خودکارآمدی

 
88/2860 60 68/47    

    82/35 60 59/2149 تحصیلی انگیزش

 کل
 تحصیلی خودکارآمدی

 
69/19243 67     

     67 76/13760 تحصیلی انگیزش

حال در ادامه با استفاده از آزمون تعقیبی بونفرنی به 
های آزمایش )آموزش متقابل و چرخه تفکر( مقایسه اثر گروه

 و تحصیلی )خودکارآمدیبا همدیگر بر متغیرهای وابسته 
 شود.تحصیلی( پرداخته می انگیزش
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های آزمايش )آموزش متقابل و چرخه تفكر( در مورد متغیرهای های دو به دو جهت مقايسه اثر گروهآزمون تعقیبی بونفرنی برای بررسی تفاوت .8جدول  
 تحصیلی انگیزش و تحصیلی خودکارآمدی

 

 متغیرهای

 پژوهش

 مراحل

 آزمون

 تفاوت

 هامیانگین

 خطای

 انحراف معیار
 مقدار معناداری

 خودکارآمدی

 تحصیلی

 آموزش متقابل
 چرخه تفکر

 

 38/2 99/0 

 001/0 41/2 82/37 گروه کنترل

 001/0 45/2 21/37 گروه کنترل چرخه تفکر

 انگیزش

 تحصیلی

e 

 آموزش متقابل

 

 12/0 06/2 94/4 چرخه تفکر

 001/0 08/5 95/33 گروه کنترل

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

 

تفاوت بین میانگین نمرات  8با توجه به جدول 
گروه آزمایش آموزش متقابل و گروه تحصیلی  خودکارآمدی

آزمایش چرخه تفکر معنادار نبوده است. همچنین، تفاوت 
های آزمایش )آموزش متقابل و چرخه تفکر( با گروه گواه گروه

گونه بیان توان اینبندی میمعنادار بوده است. در یک جمع
کرد: روش آموزش متقابل و چرخه تفکر بر میزان 

 شهر ششم پایه آموزان پسرنشدا تحصیلی خودکارآمدی
تاثیر معناداری دارند؛ اما تفاوت بین میانگین نمرات  دهلران

تحصیلی گروه آزمایش آموزش متقابل و گروه  خودکارآمدی
آزمایش چرخه تفکر معنادار نبوده است. همچنین، تفاوت بین 

تحصیلی گروه آزمایش آموزش  میانگین نمرات انگیزش
رخه تفکر معنادار نبوده است. متقابل و گروه آزمایش چ

های آزمایش )آموزش متقابل و چرخه همچنین، تفاوت گروه
بندی تفکر( با گروه گواه معنادار بوده  است. در یک جمع

گونه بیان کرد: روش آموزش متقابل و چرخه تفکر توان اینمی
 شهر ششم پایه آموزان پسرتحصیلی دانش بر میزان انگیزش

معناداری دارند؛ اما تفاوت بین میانگین نمرات تاثیر  دهلران
خودپنداره آموزشی گروه آزمایش آموزش متقابل و گروه 

 آزمایش چرخه تفکر معنادار نبوده است.
 

 گیریبحث و نتیجه
 بر« آموزش متقابل »نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

-دانشتحصیلی  انگیزش و تحصیلی میزان خودکارآمدی

مؤثر بوده است. اما بین اثربخشی آموزش متقابل و  آموزان
 انگیزش و تحصیلی چرخه تفکر بر میزان خودکارآمدی

ی آموزان تفاوت وجود ندارد. در زمینهتحصیلی دانش
بر افزایش « آموزش متقابل و چرخه تفکر» اثربخشی

های ، این یافته با نتایج پژوهش تحصیلی خودکارآمدی
همسو است. در یک جمع] 19-14-13-12-11[پیشین 

ای )آموزش های مداخلهتوان چنین گفت که برنامهبندی می
-انشد تحصیلی متقابل و چرخه تفکر( بر متغیر خودکارآمدی

ر بمؤثر بوده است. در تبیین یافتة این پژوهش مبنی آموزان
اثربخشی مداخله آموزش متقابل و چرخه تفکر در دانش 

 آموزش متقابلتوان چنین گفت ، میآموزاندانشفراشناختی 
موجب افزایش آگاهی از عملکرد در حین آموزش و سایر 

شود. همچنین، آموزش متقابل، های شناختی فرد میکنش
های درگیر در یک گردد که فرد بتواند تمام کنشباعث می

نظر بگیرد و جریان عمل شناختی از ابتدا تا انتها را تحت
 وری فرایندهایای هدایت کند که بهرهاش را به گونهیادگیری

اش نسبت به زمان و منابع دردسترس افزایش یابد ؛ به ذهنی
-آموزان قادر میعبارت دیگر، در این روش آموزش، دانش

گردند تا ابعاد مختلف فراشناختی )آگاهی، راهبردهای 
ریزی و خودبازبینی( خود را بهبود دهند. اینشناختی، برنامه

-ها ابزار مفیدی برای تعمیم یادگیری به موقعیتگونه آموزش

-های مکانی و زمانی دیگر هستند. همچنین، آموزش تکنیک

سوال کردن، خالصه کردن، توضیح دادن های روش متقابل )
( بینی رویدادهای آیندهو روش ساختن نکات پیچیده و پیش

ها منجر همرا با توضیحاتی در مورد چگونگی و چرایی از آن
 آموزان به هنگامزایش دانش و کنترل فراشناختی دانشبه اف

 گردد.یادگیری می
 همچنین، یکی از مراحل مهم در آموزش چرخة تفکر،

مرحله بازتاب، پل میان مراحل  مرحله تامل و بازتاب است.
تر تواند در تجربه عمیقیعنی می ،سازی استتجربه و مفهوم

تری واالت کلیدیشود، به جوانب مختلف تجربه نگاه کند، س
را  تریتر و تحلیلیرا مطرح نماید و بحث و گفتگوی عمیق

مرحله تامل و بازتاب، مرحله دیگر، به عبات ]6[.آغاز کند
آموزان دانشای که از اظهارنظر و خودبیانگری است. مرحله

رود هر چه بیشتر ذهن خود را درگیر موضوع کنند انتظار می



 

97 

 و همکاران  اهره نکوئیان           آموزاندانش تحصیلی انگیزش و تحصیلی خودکارآمدی بر تفکر چرخۀ و متقابل آموزش بخشی اثر

ی تفکر رخ ها که در آموزش چرخهبا توجه به توانمندی و
یابد و دانشفراشناختی افزایش میدهند میزان دانشمی

ها خود بیشتر نظارت، شوند نسبت به دانستهآموزان قادر می
 بازبینی و ارزشیابی داشته باشند.

بر افزایش انگیزش « چرخه تفکر»ی اثربخشی در زمینه
 [ینهای پیشتحصیلی، این یافته با نتایج پژوهش

توان چنین بندی میهمسو است. در یک جمع] 7،16،17،18
ای )آموزش متقابل و چرخه تفکر( های مداخلهگفت که برنامه

آموزان مؤثر بوده است. در تحصیلی دانش بر متغیر انگیزش
بر اثربخشی مداخله آموزش تبیین یافتة این پژوهش مبنی

آموزان، متقابل و چرخه تفکر در خودپنداره آموزشی دانش
ش آموز یکی از عناصر مهم در رویکردتوان چنین گفت که می

متقابل داربست است که به معنای حمایت یک متخصص از 
کار با استفاده از گفتار، جهت الگوسازی و توصیف فردی تازه

مدار است فرایندهای شناختی است. این روش نخست، معلم
اختی درونی را شود تا پردازش شنو به تدریج خودآغازگر می

ار بینی قرار دهد، یعنی گفتار آشکمورد نظارت، بازبینی و پیش
 گشاییی میان متن و رمزشود و واسطهچون تفکر درونی می

رود که این گردد؛ پس انتظار میخواننده از قضایای متن می
آموزان در آموزش متقابل میهایی که دانشمجموعه آموزش

مساله و های حلتحصیلی و مهارت بینند میزان انگیزش
آموزانی که در و دانش ]22[سرعت یادگیری آنان بهبود یابد 

 مسالههای حلتحصیلی ، سرعت یادگیری و مهارت انگیزش
توانمند گردند میزان خود پنداره تحصیلی آنان بهبود خواهد 

 یافت.
های یادگیرندگان در همچنین، با افزایش توانمندی

کر ی تفی مداخله چرخهتحصیلی در نتیجه ی انگیزشزمینه
آموزان خودپنداره مثبتی در توان انتظار داشت در دانشمی

ر دفرایند آموزش و یادگیری شکل گیرد؛ به این دلیل که 
ه افراد نسبت ب ی در، نگرش مثبتآموزش چرخه تفکرفرایند 
نقش بسیار  گردد کهایجاد میهای خود ها و تواناییقابلیت

. اغلب داردآموزشی آنها  افزایش خودپنداره مثبتر مهمی د
لدر حآموزانی که پیشرفت مطلوبی دارند و پیوسته دانش

مساله، افزایش سرعت یادگیری و توانمندشدن به دانش 
 های تحصیلیدرباره استعداد کنند،فراشناختی قوی عمل می

ه دارند، ک مثبتیهای یادگیری خود، تصویر ذهنی و توانایی
اثر تعمیم بخشیدن به تجربیات قبلی و نحوه تربیت و بر 

آموزش در مراحل مختلف زندگی و در طی دوران تحصیل 
 .آیندبوجود می

همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت 
معناداری در میزان اثربخشی آموزش متقابل و چرخه تفکر 

                                                           
1. Social constructivism 

 تحصیلی انگیزش و تحصیلی در متغیرهای خودکارآمدی
گفت  تواندست نیامد. در تبیین این نتیجه میبه آموزاندانش

ی تعلیم و تربیت آموزش نظران حوزهبسیاری از صاحب که
 1گرایی اجتماعیمتقابل و چرخه تفکر را نمودی از سازنده

گرایان اجتماعی معتقدند که سازنده] 23-15[دانند.می
 تا حد زیادی تالش ناموفقی در انتقال دانشآموزش سنتی 

دهد. آنها معتقدند یادگیرندگان نشان می شده بهقبالً آماده
 های خودشانکه یادگیرندگان باید دانش را از طریق فعالیت

گرایی اجتماعی یک نظریه نه در مورد روش بسازند. سازنده
انسان است.  تدریس به طورخاص، بلکه در مورد یادگیری

 کودکان گرایی این است کهکننده سازندهبنیادی توجیه
های موجودات خودانگیخته و خودتنظیم هستند که مهارت

سرعت یادگیری و دانش  حل مساله،همچون اساسی، 
ها و از عنوان محصوالت درگیر شدن با آنرا به فراشناختی

دار روزمره های معنیطریق ارتباط بر قرارکردن با فعالیت
کنند. در تدریس مستقیم این متناسب با سن، کسب می

هایی و فعالیت های اساسی نادیده گرفته شده است،هارتم
ار و ومعنی، طوطیمانند تمرین و تکرار به عنوان یادگیری بی

شناسان پرورشی و گیرد. روانکننده انجام میخسته
یش ب گرایی اجتماعیهمتخصصان آموزشی پیرو رویکرد سازند

ری ییادگیرندگان در فرایند یادگ از دیگران بر فعال بودن
 ]24[.0تاکید می کنند

به لحاط نظری، پژوهش حاضر تلویحات متعددی را به 
که این پژوهش شواهدی را در خصوص دنبال دارد. اول آن

که همچنان از  ]25[اثربخشی آموزش متقابل و چرخه تفکر 
های مطرح در زمینه آموزش متقابل و چرخه تفکر مدل

دادن نقش آموزش هستند را فراهم نمود. دوم آنکه با نشان 
 انگیزش و تحصیلی متقابل و چرخه تفکر در خودکارآمدی

، شکاف موجود در زمینه استفاده از این آموزاندانش تحصیلی
مورد توجه قرار داده و  آموزاندانشهای گروهی را در آموزش

سازی این شکاف  با فراهم آوردن شواهد تجربی، به برطرف
ی نیز، بر مبنای نتایج پژوهش اند. به لحاظ کاربردکمک نموده

ی آموزش های الزم در زمینهحاضر، با فراهم کردن آموزش
، هامتقابل و چرخه تفکر و فراگیری اصول اساسی این مدل

 اصالحی خود و درجه خودارزیابی افراد قادر خواهند شد به

با استفاده از این راهبردها، میزان آگاهی،  ترتیب بدین و برسند
آموزان ریزی و خودبازبینی دانشناختی، برنامهراهبردهای ش

در فرایند یادگیری ارتقاء خواهد یافت، در نتیجه باور به 
های خودشان افزایش خواهد یافت و در نهایت قابلیت

خودپنداره آنان افزایش خواهد یافت. بر این اساس توصیه 
های آموزشی جهت آشنایی بیشتر شود با برگزاری کارگاهمی
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ناسان و مربیان در زمینه اصول اساسی آموزش متقابل شروان 
ل کارگیری اصوتوانند با بهو چرخه تفکر و اینکه چگونه می

آموزان تأثیر مطرح شده در این مدل بر رشد و پرورش دانش
آموزان کمک نمایند. از بگذارند، به توانمند شدن دانش

 توان به محدود بودن افرادهای این پژوهش میمحدودیت
آموزان پسر پایه ششم شهر دهلران مورد مطالعه به دانش
ها را با احتیاط مواجه میپذیری یافتهاشاره نمود که تعمیم

های جنسیتی سازد. با توجه به آنکه در پژوهش حاضر تفاوت
شود در مورد مطالعه قرار نگرفته است، پیشنهاد می

 چرخه های آتی به مقایسه اثرگذاری آموزش متقابل وپژوهش
 آموزان )دختر و پسر( پرداخته شود.تفکر در بین دانش

 

 محدودیت های پژوهش

هایی این پژوهش مانند هر پژوهش دیگری با محدودیت
ها اشاره ترین آنروبرو بوده است؛ که در ادامه به برخی از مهم

 شود:می
دلیل ها از لحاظ میزان هوشبهر، بهعدم کنترل آزمودنی .1

آموزان با متغیرهای یزان هوشبهر دانشارتباط تناتنگ م
های خود کارآمدی و وابسته پژوهش حاضر )مهارت

 انگیزش تحصیلی(.

که آزمایشی بوده و امکان آنتحقیق حاضر از نوع نیمه .2
-گر اعتبار درونی و بیرونی طرح را خدشهعوامل مداخله

دار سازند، وجود دارد. به همین لحاظ، استنباط علّی از 
 د با احتیاط بسیار صورت گیرد.نتایج بای

 

 پیشنهادهای پژوهشی
 اند که میزانها نشان دادهبا توجه به اینکه برخی پژوهش .1

آموزان بر روی متغیرهای وابسته پژوهش هوشبهر دانش
های خود کارآمدی و انگیزش تحصیلی( حاضر )مهارت

های آتی گردد در پژوهشاثرگذار است، پیشنهاد می
آموزان با سطوح خالت بر دانشاثربخشی این مدا

 ای بررسی گردد.صورت مقایسهمختلفی از هوشبهر به

های آتی از طرح آزمایشی گردد در پژوهشپیشنهاد می .2
گر اعتبار درونی و حقیقی استفاد شود تا عوامل مداخله

بیرونی طرح کنترل شود و امکان استنباط علّی از نتایج 
 فراهم گردد.
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