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چکیده
هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی پرسشنامه یادگیری به کمک همساالن بود .جامعه آماری شامل
کلیه دانشآموزان هنرستانهای شهر تهران در سال تحصیلی  5135-39بود .با استفاده از روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای تعداد  373نفر ( 153دختر و  061پسر)؛ در  53هنرستان و  13کالس به پرسشنامه
یادگیری به کمک همساالن پاسخ دادند .ضریب پایایی و همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای
کرونباخ  1/77به دست آمد .برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی ،روایی سازه و تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شد و  1عامل استخراج شد که در دخترها مجموعاً  %00/75و در پسرها  %06/01و در
نمونه کل مجموعاً  %01/16از واریانس کل پرسشنامه را تبیین کردند .یافتهها نشان داد که این پرسشنامه
قادر است  1عامل آموزش به کمک همساالن ،ارتباط با همساالن و احساس تعلق به گروه همسال را
اندازهگیری کند؛ بنابراین این پرسشنامه میتواند برای سنجش یادگیری به کمک همساالن برای
دانشآموزان دختر و پسر به طور جداگانه و نیز در نمونه کل به کار رود.
 .1مقاله برگرفته از رساله دکتری است.
 .9دانشجوی دکترای رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا(نویسنده مسئول)mahmousai81@yahoo.com ،
 .1دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراMakhavan@alzahra.ac.ir ،
 .0استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی ،تهرانDrarkia@gmail.com
 .1استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهراkhademi@yahoo.com ،
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واژگان کلیدی :پرسشنامه یادگیری به کمک همساالن ،اعتباریابی ،دانشآموزان هنرستانی

مقدمه
عوامل مختلفی بر فرایند یادگیری دانش آموزان اثرگذار هستند ،مشارکت دانشآموزان با
یکدیگر یکی از این عوامل بشمار میآید (سانتراک ،)9117 ،5یادگیری به کمک
همساالن ،9یا ( )PALمفهومی است که به کسب دانش و مهارت از طریق کمک و پشتیبانی
فعال همساالن اشاره میکند (تاپینگ و احلی ،)5337 ،1این مفهوم به خصوص یکی از
مفاهیم عمده در نظریه سازاگری 0است ،سازاگری به نقش فعال افراد در ساختن دانش و
ادراک خود اشاره دارد و کسانی که در این ساختن ،فعاالنه عمل میکنند بهتر یاد
میگیرند (سانتراک ،)9117 ،سازاگری رویکردی جامع به آموزش و یادگیری دارد ،از
نظر سازاگری افراد از طریق تجربه پدیدهها و پاسخ به تجاربشان ،سازندۀ دانش و درک
خود از جهان هستند .سازاگری یک نظریه یادگیری است که در آن فرایند یادگیری فعال
است ،دانش از طریق تجربهها ساخته میشود و یادگیری تفسیر شخصی از جهان است ،بر
حل و فهم مسایل تاکید دارد و در آن از تکالیف ،تجارب ،ارزیابیها و موقعیتهای اصیل
استفاده میشود؛ همچنین ،محتوا نه در بخشهای کوچک بلکه به صورت جامع ارائه
میگردد (کریستی .)9111،1بر اساس این دیدگاه یادگیرندگان با ایدههایی که در مورد
پدیدهها دارند در شرایط یادگیری قرار میگیرند ،برخی از این ایدهها تک کاره و بیثبات
و برخی دیگر در بردارندۀ ریشههای عمیق هستند و به خوبی توسعه یافتهاند .در این
رویکرد یادگیرندگان ،دارای ایدههای شخصی در مورد جهاناند ،همچنین ایدههای مشابه
و مشترکی نیز بین آنها وجود دارد که اغلب اجتماعی و فرهنگیاند (تابر.)9116 ،6
نظریه سازاگری ،ویژگیهایی را برای یادگیری اثربخش مطرح میکند از جمله اینکه؛
اهداف و آرمانها بر اساس این نظریه بوسیله دانشآموز یا در مشورت با معلم یا سیستم
1. Santrock
2. Peer-Assisted Learning
3. Tapping & Ehly
4. constructivism theory
5 .Christie
6. Taber
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تعیین می شود؛ معلمان در نقش راهنما ،آگاهی دهنده ،مربی ،استاد و تسهیلگر خدمت
میکنند؛ در این روش فعالیتها ،فرصتها ،ابزارها و محیطها به منظور تشویق فراشناخت،5
خودتحلیلی ،9خودنظمبخشی ،1خوداندیشی 0و خودآگاهی 1فراهم میشوند ،دانشآموز بر
طبق آن ،نقش محوری در وساطت و کنترل یادگیری بازی میکند؛ موقعیتها ،محیطها،
مهارتها و محتوای یادگیری مرتبط ،واقعگرایانه و معتبرند و نشاندهندۀ پیچیدگیهای
دنیای واقعی هستند؛ بر ساخت دانش و نه تکثیر آن تاکید میشود؛ ساخت و ساز دانش در
زمینه های فردی و اجتماعی از طریق مذاکره ،همکاری و تجربه صورت میگیرد ،رویکرد
اکتشافی به منظور تشویق دانش آموزان برای جستجوی دانش به صورت مستقل و مدیریت
و دستیابی به اهدافشان ،تشویق میشود؛ بر یادگیری مشارکتی و مبتنی بر همکاری تاکید
دارند؛ و به منظور کمک به دانشآموزان؛ که به چیزی فراتر از تواناییهایشان عمل کنند،
داربستبندی 6را توصیه میکنند (کوهنگ ،ریلی و اسمیت.)9113 ،7
از بین رویکردهای این نظریه ،رویکرد سازاگری اجتماعی 7با تاکید بر زمینههای
اجتماعی یادگیری و اینکه دانش در تعامل آموخته میشود (بریسون و دوروال 9119 ،3در
سانتراک  )9117بر نقش بافت و اجتماع در یادگیری تاکید میکند .سانتراک ()9117
تجربه را در زمینههای اجتماعی ساز و کاری مهم برای رشد فکری دانشآموزان میداند و
ارتباط با دیگران را فرصتهایی برای دانشآموزان به شمار میآورد تا در رویارویی با
تفکر دیگران و مشارکت در خلق ادراک جمعی ،درک خود را ارزیابی و تصحیح نمایند.
یادگیری به کمک همساالن یکی از روشهای یادگیری مشارکتی و مبتنی بر همکاری
است ،همچنین جلسات یادگیری به کمک همساالن متمرکز بر بحث و تعامل و تسهیل
کردن آموزش است .یادگیری به کمک همساالن تا حد زیادی دانشآموز محور است
1. metacognition
2. self-analysis
3. self- regulation
4. self-reflection
5. self-awarenes
6. scoffolding
7. Koohang, Riley & Smith
8. social constructivism
9. Bearison & Dorval
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(پترسن .) 9151،5همساالن در کالس و وضعیت مشابه و یکسانی قرار دارند ،از گروههای
اجتماعی یکسانی خارج شدهاند و به یکدیگر در یادگیری کمک میکنند (لی.9151،9
PALمخفف یادگیری به کمک همساالن است که در سالهای اخیر به عنوان یک مکمل
برنامههای آموزشی و یادگیری در موسسات آموزشی توسط معلمان کالسهای درسی به
کار گرفته میشود (دریفوس )9119،1مثالً ،این روش در سیستم آموزش عالی انگلستان در
اوایل  5331تصویب شد و گسترش یافت و به عنوان یک روش حمایت دانشآموز از
دانشآموز مطرح گردید (کپستیک ،)9110،0با این حال این روش دارای سابقهای طوالنی
و غنی است که قدمت آن به فیلسوفان برجستهای همانند سقراط ،افالطون و ارسطو بر
میگردد .استدالل فیلسوفان یونان در مورد اثربخشی یک برنامه شبیه به یادگیری به کمک
همساالن این بود که در گروههای کوچک و یا جفتهای حمایتی به کار رود ،اما امروزه
از این برنامه به شکلی مدرن شاگردان روانشناسان مطرحی همانند پیاژه ،روگوف و
ویگوتسکی 1پیروی میکنند (پترسن .)9151،یادگیری به کمک همساالن اصطالحی است
برای اشاره به روشهایی که در آن اخالق و فلسفه در چارچوب همکاری ساختارهای
رسمی قرار میگیرند که مبتنی بر بحث فعال و یادگیری مشارکتی است (کپستیک،
فلمینگ و هورن.)9110 ،6
روش یادگیری به کمک همساالن هم به وسیله حمایت دانشآموزانی که در یک سال
واحد درس میخوانند از یکدیگر و هم از طریق حمایت دانشآموزان سالهای باالتر از
دانشآموزان پایههای پایینتر اشاره دارد؛ کلید هر دو رویکرد در درک و فهمیدن است به
طوری که هر دو روش در جهت اهمیت آن به مزایای یکسانی اشاره دارند .به عنوان
مثال بهبود نمرات و حافظه دانشآموزان ،تمرکز برای ایجاد امنیت و محیط دوستانه و
کمک به انطباق سریع با زندگی دانشآموزی را موجب میشوند (کپستیک و همکاران،
1. Patterson
2. Lee
3. Dreyfus
4. Capstick
5. Piaget,Rogoff & Vygotsky
6. Capstick,Fleming & Hurne
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 .)9110هاموند ،بیتهل ،جونس و بیدگود )9151( 5و هاونز )9117( 9هر دو رویکرد را برای
یادگیری به کمک همساالن توصیف کردهاند که از طریق تدریس خصوصی همساالن
انجام میشود .تدریس خصوصی در روش یادگیری به کمک همساالن به طور گستردهای
به کار میرود (شکوه و احلی .)5337،بلک و مککینزی ،)9117( 1به حمایت همه جانبه از
طریق همسال اشاره می کنند ،همچنین هاونز ،یادگیری که در محیط طبیعی صورت
میگیرد را به عنوان آموزشهای فرعی یا جانبی (فوق برنامه) در نظر میگیرد و استدالل
می کند که کلید این بنیان بر محیط یادگیری به کمک همساالن معموالً به صورت تدریس
خصوصی انجام میشود .این محیط یادگیری موجب رشد اجتماعی و رشد فرهنگی است و
نیز رشد شخصی و تخصصی را منجر میشود (هاونز.)9117 ،
اسمیت ،مای و بروک )9117( 0اصول زیربنایی یادگیری به کمک همساالن را به عنوان
یک طرح حمایتی که از ارزیابی پژوهشهای فلچیکو9115 ،1؛ روست و والس5330،6؛
مارتین و آرنداله 5331 ،7به نقل از کپستیک )9110( ،به دست آوردهاند را به شرح زیر بیان
میکنند :یادگیری به کمک همساالن بهتر است دورهها و روشهای دشوار را هدف قرار
دهد ،نه دانشآموزان مشکلدار را ،مشارکت دانشآموزان باید به صورت داوطلبانه انجام
شود ،این نکته نشان میدهد که دانشآموزان از اینکه مجبور شوند در برنامهها و دورههایی
شرکت کنند رنجیده میشوند و بیشتر دوست دارند که از برنامههای حمایتی سود ببرند؛
جلسات این روش باید هم بر فرآیند یادگیری و هم محتوای آن متمرکز شود؛ مربیان
دانشآموزان (دانشآموزان سال باالتر و موفقتر) تسهیلگرند و نه سخنران.
روش یادگیری به کمک همساالن بر اساس پژوهشها برای همهی دانشآموزانی که
درگیر آن هستند چه آنهایی که در نقش مربی قرار میگیرند و چه آنهایی که در جایگاه
دانشآموز هستند مزیتهایی به دنبال دارد؛ مثالً دانشآموزانی که در این نوع یادگیری به
1. Hammond, Bithell, Jones & Bidgood
2. Havnes
3. Black. M., & MacKenzie
4. Smith,j; May,S; Burke
5. Falchikov
6. Rust & Wallace
7. Martin & Arendale
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طور فعال شرکت میکنند یاد میگیرند که چگونه زمانشان را با دیگران صرف یادگیری
کنند و از یادگیریشان لذت ببرند و به نوبه خود در یادگیری درگیرترند (تینتو.)9116،5
همچنین این روش میزان اتالف وقت دانشآموزان را کاهش میدهد (به عنوان مثال
یادداری دانشآموزان را افزایش میدهد) ،نمرات و عملکرد دانشآموزانی که به طور
منظم آن را به کار میگیرند را افزایش میدهد .راههای بیشتری را برای دریافت بازخورد
فراهم میآورد .به عبارتی درک مطالب درسی را افزایش میدهد و توانایی خوبی در کار
ارزیابی پیدا میکنند (کپستیک .)9110 ،این روش سبب افزایش مشارکت و مالکیت
دانشآموزان بر یادگیری می شود ،همچنین از طریق ایجاد فرصت برای بحث یا تمرین در
یک محیط امن و هماهنگ ،توانایی دانشآموزان را برای کسب محتوای پیشرفته افزایش
میدهد ،به رشد اعتماد به نفس دانشآموزان کمک میکند و از این طریق روشهای
مختلف مطالعه را میآموزند (شیائو و هیز .)9117 ،9بسیاری پژوهشهای دیگر این راهکار
را روش حمایتی مفید و ارزشمندی برای یادگیری میدانند و به رشد و توسع آن در مراکز
آموزشی تاکید دارند (کپستیک و فلمینگ9119،؛ هنینگ ،وایدنر و مارتین9117،1؛
مککی ،کامپوف و آرمسترانگ.)9151،0
در مورد مزایای یادگیری به کمک همساالن برای مربیان (دانشآموزان یا دانشجویانی
که در نقش مربی قرار میگیرند) به موارد ذیل میتوان اشاره نمود؛ دانشآموزانی که با
موفقیت در نقش مربیان یادگیری به کمک همساالن قرار میگیرند اغلب ویژگیهای
متخصصان را نشان میدهند (وینستون .)5377 ،1این متخصصان بر طبق گفته وینستون،
مردمانی هستند که بهتر میدانند ،دانش بیشتری دارند ،در کارهایشان سازماندهی بیشتری
انجام میدهند ،انگیزه و عالقهمندی بیشتری دارند و راهکارهای موثرتری را برای استفاده
از دانش و خودتنظیمی به کار میگیرند .معلمان ممکن است به عنوان متخصص ،حوزههای
موضوعی خود را شرح دهند؛ با این حال دانشآموزان موفقی که در سمت متخصص قرار
1. Tinto
2. Xiao &Hayes
3. Henning, Weidner & Marty
4. Mackey,T. Kamphoff, C. & Armstrong
5. Weinstei
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میگیرند به رشد دانشآموزان سال پایینتر کمک میکنند .همچنین آنان درک بیشتری از
جنبههای اجتماعی یادگیری دارند (آشوین .)9111 ،5دانشآموزانی که مربی این روش
هستند ،تدریس نمیکنند بلکه به دانشآموزان دیگر کمک میکنند که مهارتهای خاص
دوره و منابع و رویکردهای خاص مطالعه را به دست آورند (اسمیت و همکاران.)9117،
همچنین رشد شخصی و مهارتهای قابل انتقال را پرورش میدهند (شکوه 9111 ،به نقل از
استون و میده .)9159 ،9مهارتهایی همانند رهبری ،کار گروهی ،ارتباطات بین فردی
(وورزینسکی ،لکنت و سترکر)9155،1؛ و اعتماد به نفس الزم را برای رسیدن به یک
هدف معین به دست آورند و با تمرین به درک عمیقتری از مفاهیم برسند (میکاری،
ستریتویسر و الیت.)9116 ،0
در تائید این یافتهها همچنین میتوان به پژوهشهای دیگری نیز به نقل از کپستیک
( )9110اشاره نمود از جمله؛ بیدگود 5330،1و کوتت آل6؛ تاثیرات مثبت این روش را
گزارش کردهاند ،از جمله :توسعه مهارتهای قابل انتقال (پرایس و روست ،)5331،7رشد
مهارتهای تفکر (کپستیک و فلمینگ ،)9115،7گسترش همکاری و مشارکت از طریق
بحث (دون لن ،)5333 ،3شناخت توانائیها و ایدههای دانشآموزان در یادگیری مشارکتی
(لوندبورگ و موچ.)533151
همچنین در پژوهشهایی که فوچس 55و همکاران9115 ،؛ ماتیس ،59هاوارد ،آلن و
فوش5337 ،؛ مک مستر 51و همکاران9116 ،؛ مورگان 50و همکاران 9116 ،به نقل از
1. Ashwin
2. Stone & meade
3. Wawrzynski, Loconte & Straker
4. Micari, Streitwieser & Light
5. Bidgood
6. Coe et al
7. Price & Rust
8. Fleming
9. Donelan
10. Lundeburg & Moch
11. Fuchs
12. Mathes
13. McMaster
14. Morgan
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متاتال )9113( 5در زمینه ی تاثیر یادگیری به کمک همساالن در زمینه خواندن انجام دادند
دریافتند که دانشآموزانی که در کالسهای درسی که شیوه یادگیری به کمک همساالن
در آن به کار گرفته می شد حضور داشتند به طور قابل توجهی عملکرد بهتری از همتایان
گروه کنترل خود در چندین اقدام خواندن داشتند .ساینز و همکاران ( ،)9111در پژوهشی
دریافتند دانشآموزان کالسهای یادگیری به کمک همساالن ،مشکالت یادگیری کمتری
را تجربه می کنند و نسبت به مشکالت یادگیری خود بازخورد فوری و مفیدی را در مقایسه
با گروه کنترل دریافت میکردند.
در این پژوهش با توجه به مبانی نظری و پژوهشهای انجام شده در مورد یادگیری به
کمک همساالن و اهمیت آن در زندگی فردی و اجتماعی دانشآموزان تالش شده است
تا ابزاری با شاخصهای روانسنجی و متناسب با امکانات و شرایط آموزشی ساخته شود.
در این پژوهش یادگیری به کمک همساالن به عنوان :رشد روابط و توانائیهای
دانشآموزان از طریق ارتباط متقابل 9همساالن و بحث متقابل میان آنان ،دلبستگی به
همساالن 1و احساس تعلق 0به گروه همسال خود ،آموزش همتایان( 1تدریس خصوصی
دانش آموز به دانش آموز) وکمک طلبی 6از یکدیگر در نظر گرفته شد.
این خردهمقیاس ها به طور مستقیم و غیرمستقیم (مستتر) ،در مبانی نظری و پژوهشهای
مطرح شده یافت شدند.
در این پژوهش هدف این بود تا پرسشنامه یادگیری به کمک همساالن همراه با
گزارش نتایج پایایی و روایی آن برای دانشآموزان هنرستانی ارائه و معرفی شود .به جای
فرضیه ،چند سوال درباره پرسشنامه یادگیری به کمک همساالن به شرح زیر مطرح
میشود:
 .5عوامل سازنده پرسشنامه یادگیری به کمک همساالن کدامند؟
1. Mattatall
2. interaction
3. attachment to peers
4. sense of belonging to peer group
5. peer education
6. help seeking

ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش "یادگیری به کمک همساالن"...

835

 .9آیا پرسشنامه یادگیری به کمک همساالن برای دانشآموزان هنرستانی شهر تهران
دارای روایی است؟
 .1آیا پرسشنامه یادگیری به کمک همساالن برای دانشآموزان هنرستانی شهر تهران
دارای پایایی است؟

روش پژوهش
جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان هنرستانهای فنی و حرفهای شهر تهران در سال
تحصیلی  5135-39که مشغول به تحصیل بودند که با استفاده از روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .شهر تهران به  1خوشه جغرافیایی شمال ،جنوب،
مرکز ،غرب و شرق بر اساس تقسیمبندی مناطق از نظر آموزش و پرورش تقسیم شد،
سپس از بین مناطق نوزدهگانه شهر تهران از هر منطقه جغرافیایی  9منطقه آموزشی به
تصادف تعیین شد (مناطق  59،51،56 ،7 ،1،6 ،1 ،9 ،5و  .)53به دنبال آن از هر منطقه 9
هنرستان دولتی ( یک هنرستان دخترانه و یک هنرستان پسرانه) به تصادف انتخاب شد؛ در
پایان از بین دانشآموزان پایه سوم هر هنرستان به تصادف  9کالس انتخاب شد و در
مجموع  373نفر ( 153دختر و  061پسر) در  53هنرستان و  13کالس به پرسشنامه
یادگیری به کمک همساالن پاسخ دادند.
با توجه به اینکه موضوع اصلی پژوهش ساخت مقیاس یادگیری به کمک همساالن
بود ،پژوهش حاضر جنبه اکتشافی داشته است .برای ساخت پرسشنامه از مبانی نظری
موجود و نظر متخصصان استفاده شد و نیز به منظور تکمیل و غنی ساختن اطالعات
فوقالذکر به نتایج پژوهشهای انجام شده و دیگر پرسشنامههای خارجی مراجعه و
تعدادی از نشانههای آنان نیز شناسایی و به جمع نشانههای یاد شده اضافه شد ،نشانههای
جمع شده مربوط به یادگیری به کمک همساالن در اختیار  91نفر از متخصصان
روانشناسی و علوم تربیتی و معلمان قرار گرفت که در نتیجه آن ،در برخی از آنها
اصالحات صوری ،ادبی و محتوایی صورت گرفت.
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فرم اولیه شامل  01ماده همراه با  1خرده مقیاس (دلبستگی به همساالن ،احساس تعلق به
گروه همسال ،ارتباط با همساالن ،کمکطلبی ،آموزش به کمک همتایان) بود؛ که این
تعداد بعد از تغییرات اصالحی به  91ماده و  0خرده مقیاس (دلبستگی و احساس احساس
تعلق به گروه همسال ،ارتباط با همساالن ،کمک طلبی ،آموزش به کمک همتایان)؛
کاهش یافت .فرم اصالح یافته در اختیار  50نفر از اساتید روانشناسی تربیتی قرار گرفت
تا روایی محتوایی نهایی آن را تائید نمایند مراحل ساخت پرسشنامه یادگیری به کمک
همساالن در جدول شماره  5گزارش شده است.
پرسشنامه به گونهای طراحی شد که پاسخدهندگان بایستی به یکی از  1گزینه هرگز
( ،)5به ندرت ( ،)9بعضی اوقات ( ،)1اغلب اوقات ( )0و همیشه ( )1پاسخ میدادند ،در
ضمن پیش از اجرای اصلی این پرسشنامه برای تکمیل به تعدادی از دانشآموزان
هنرستانی داده شد تا موارد و جمالتی که فهم آنها برای دانشآموزان مبهم بود اصالح
شود.
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جدول  .1مراحل ساخت پرسشنامه یادگیری به کمک همساالن
نام عاملها و شماره مادها

دلبستگی به همساالن

همسال

احساس تعلق به گروه

ارتباط با همساالن

مرحله اول

نشانههای مولفه

شناسایی ابعاد و

-50-51

90-91

56-51

مرحله دوم

متخصصان

مرحله سوم

فرم نهایی که به تحلیل اکتشافی رسید

پس از نظر

فرم اصالح شده

-6-9-5
-91-7
90-99

56

7-7

91-90
-59-5-1

کل

-51-51-57-95-91
1-3

50،51،9

0،1،3،51،55،51

91-90-91

5،91

-91-53
91-90-99

90

5،91

-53-57

-57-56

91

0،1،3،51،55،51

50،51،9

-59-5-1

01

15

91-53-57

-99-91

7-6-9

–11 –93

01-13-17-17–16

-50-55

-6-9

پسر

–97–97

–11–10-11-19

-59-7-1

-53-57

7-6-9

–96–91

-51-0

-56-59-1
دختر

کمک طلبی

1-0-1

-59-55

–99–95

همتایان

-9-5

-51-3

–91–53

آموزش به کمک

-7-7-6

–57–57

تعداد گویهها

مراحل

عنوان مرحله

95

0،1،3،51،55،51
50،51،9

91

5،91

یافتهها پژوهش
با طی مراحل متعدد ذکر شده ،پرسشنامة یادگیری به کمک همساالن ساخته شد.
پرسشنامة اولیه از  91ماده تشکیل شده است که هر کدام از این مادهها یکی از ابعادی را
که به نظر میرسد منجر به یادگیری به کمک همساالن میشود ،مورد سنجش قرار
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میدهد .همة دانش آموزان ،این مادهها را خواندند و به سوالهای مربوطه پاسخ دادند .در
این پژوهش برای تحلیل عوامل از بارهای عاملی باالی ( 1/11نقطة برش) استفاده شد .به
عبارت دیگر ،ضریب عاملی  1/11به عنوان حداقل میزان همبستگی قابل قبول بین هر ماده
و عامل استخراج شده تعیین شد .تحلیل عوامل دادهها با استفاده از روش مؤلفههای اصلی و
روش چرخش متعامد واریماکس منجر به استخراج  1عامل برای هر کدام از دو جنس شد.
در دانش آموزان پسر سوالهای  99 ،57 ،56 ،7و در دانش آموزان دختر سوال ( 5به دلیل
عدم بارگزاری بر روی هیچ سوالی و یا به دلیل بارگزاری بر روی بیش از یک عامل) از
تحلیل حذف شدند همچنین برای نمونه کل سوال  7به دلیل بارگزاری بر روی دو عامل و
سوال  57به دلیل نداشتتن بار عاملی  1/11روی هیچ کدام از عوامل ،از تحلیل کنار
گذاشته شدند و در مجموع  91سوال مورد تحلیل قرار گرفت.
در رابطه با قابلیت ،مادههای تدوین شده برای انجام تحلیل عوامل ،آزمون  KMOو
آزمون کرویت بارتلت انجام شد .همانگونه که در جدول  9مالحظه میشود هر دو
شاخص برای هر دو جنس و برای نمونه کل در حد مناسب بوده و مناسب بودن دادهها را
برای تحلیل عاملی نشان میدهد.
جدول  .2نتایج آزمون  KMOو بارتلت
جنسیت

آزمون KMO

آزمون کرویت بارتلت

درجه آزادی

سطح معناداری

دختر

1/77

1111

976

1/1115

پسر

1/77

9197

951

1/1115

کل

1/73

6163

111

1/1115

پس از مشاهده نتایج برای استخراج عاملها نمودار سنگ ریزه و فاصله عوامل
استخراج شده مبنا قرار گرفت .همانطور که در شکل  5مشاهده میشود  1عامل متمایز با
فواصل بیشتری از سایر عوامل قابل تشخیص بوده که همین  1عامل مبنای استخراج عوامل
برای هر یک از دو جنس و نمونه کل در نظر گرفته شد.
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شکل  .1نمودار سنگ ریزه مولفههای استخراجی به تفکیک  2جنس ونمونه کل

تحلیل عوامل مادهها پس از  1چرخش به مناسبترین و بهترین ترکیب مادهای و
ساختار عاملی دست یافت و در دخترها منجر به قرار گرفتن  55ماده روی عامل اول3 ،
ماده روی عامل دوم 0 ،ماده روی عامل سوم شد .در پسرها تحلیل عاملی منجر به قرار
گرفتن  51ماده روی عامل اول 7 ،ماده روی عامل دوم 1 ،ماده روی عامل سوم شد،
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همچنین در نمونه کل منجر به قرار گرفتن  51ماده روی عامل اول 51 ،ماده روی عامل دوم
و  1ماده روی عامل سوم شد .در نهایت ،یک پرسشنامة  90مادهای برای دخترها و 95
مادهای برای پسرها و  91مادهای برای نمونه کل به نام پرسشنامة یادگیری به کمک
همساالن ساخته شد.
در جدول  ،1واریانس تبیین شده ،واریانس تراکمی و تعداد مادههای هر عامل به
تفکیک دو جنس و نمونه کل نشان داده شده است .همانگونه که در جدول  1مشاهده
میشود 1 ،عامل استخراج شده در دخترها مجموعاً  %00/75و در پسرها  %06/01و در
نمونه کل مجموعا ً %01/16از واریانس کل پرسشنامه را تبیین کردند .در این تحلیل نیز
به منظور دستیابی به ساختار عاملی سادهتر ،دادهها به روش واریماکس ،چرخش داده
شدند .در جدول  0ماتریس عاملی پس از چرخش واریماکس نشان داده شده است.
جدول  .3واریانس تبیین شده و واریانس تراکمی تبیین شده و تعداد مادهها در هر عامل به تفکیک دو
جنس و نمونه کل
شماره
عامل

درصد واریانس تبیین

درصد تراکمی

شده

واریانس تبیین شده

تعداد مادهها

دختر

پسر

کل

دختر

پسر

کل

دختر

پسر

کل

5

91/17

91/11

95/56

91/17

91/11

95/56

55

51

51

9

50/05

50/17

51/53

10/33

17/97

16/11

3

7

51

1

3/71

3/15

3/95

00/75

06/01

01/16

0

1

1

پس از تعیین عاملهای استخراج شده با توجه به محتوای مادههای هر عامل ،نامگذاری
هرکدام از عوامل انجام گرفت .مادههای عامل اول بیشتر با آموزش با کمک همساالن
مرتبط است .بارهای عاملی در این بخش برای دخترها از ( 1/11برای سوال  )56تا 1/73
(برای سوال  )50و برای پسرها ( 1/05برای سوال  )55تا ( 1/73برای سوال  )50در تغییر
است ،همچنین برای نمونه کل ،بارهای عاملی در این بخش ( 1/11برای سوال  )50تا 1/73
(برای سوال  )55در تغییر است .مادههای عامل دوم بیشتر به ارتباط با همساالن بر میگردد.
در این عامل ،بارهای عاملی برای دخترها از ( 1/10برای سوال  )91تا ( 1/77برای سوال
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 )91و برای پسرها از ( 1/09برای سوال  )5تا ( 1/71برای سوال  )59و در مورد نمونه کل،
در این عامل بارهای عاملی از ( 1/05برای سوال  )91تا ( 1/76برای سوال  )91متغیر است،
در عامل سوم مادهها به مفهوم احساس تعلق به همساالن اشاره دارد .بارهای عاملی احساس
تعلق به همساالن برای دخترها از ( 1/17برای سوال  )7تا  1/77برای سوال  7و برای پسرها
از ( 1/67برای سوال  )9تا ( 1/73برای سوال  )6و برای نمونه کل بارهای عاملی احساس
تعلق به همساالن از ( 1/67برای سوال  )1تا  1/77برای سوال  6در نوسان است.
جدول  .4مادهها و بارهای عاملی آنها بعد از چرخش به تفکیک دو جنس و نمونه کل
عوامل
5

سوالها
دختر

9
پسر

کل

دختر

5

1
پسر

کل

1/09

1/05

9

دختر
1/65

1/01

1
0

1/67

1/75

1/63

1

1/79

1/67

1/75

1/11

6
7

1/17

7

1/77

3

1/60

1/75

51

1/61

1/69

1/60

55

1/19

1/05

1/11
1/70

59
51

1/66

1/67

1/67

50

1/71

1/73

1/73

51

1/76

1/71

1/71

56

1/60

57

1/00

57

1/71

1/70

1/13
1/01

1/67

1/67

1/07

1/71

1/67

پسر

کل

1/06

1/16

53

1/15

1/16

1/15

91

1/77

1/63

1/76

1/73
1/75

1/77
1/75
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1/71

95

1/71

1/75

99

1/15

91

1/60

1/61

1/11

1/61

90

1/13

1/13

1/65

91

1/11

1/17

1/05

در ضمن نتایج آزمون همبستگی مندرج در جدول  1نشان داد که متغیرها با یکدیگر
همبستگی مثبت داشته و این همبستگیها در سطح  1/15معنادار است.
جدول  .5ضرایب همبستگی سه عامل پرسشنامه به تفکیک دو جنس و نمونه کل
عامل

آموزش با کمک

آموزش با کمک

ارتباط با

احساس تعلق به

همساالن

همساالن

همساالن

دختر

پسر

کل

5

5

5

دختر

پسر

کل

دختر

پسر

کل

همساالن
ارتباط با همساالن

1/01

1/01

1/09

5

5

5

احساس تعلق به

1/99

1/96

1/97

1/05

1/17

1/17

5

5

5

همساالن

به منظور بررسی پایایی ابزار اندازهگیری نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد .در جدول
شماره  1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب پایایی مربوط به عوامل استخراج شده ،گزارش
شده است .نتایج حاصل از تحلیلها نشان داد که پرسشنامه یادگیری به کمک همساالن
پایا است.
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جدول  .6شاخصهای توصیفی و ضرایب پایایی عوامل استخراج شده
میانگین

ضریب آلفا

انحراف معیار

کرونباخ

عامل
دختر

پسر

کل

دختر

پسر

کل

دختر

کل

پسر

آموزش با
کمک

13/97

11/17

11/11

7/31

7/71

7/31

1/76

1/77

1/70

همساالن
ارتباط با
همساالن
احساس تعلق
به همساالن

19/17

97/77

11/11

1/15

6/10

71/7

1/76

1/71

1/77

1/66

59/50

59/57

3/19

9/00

9/11

1/66

1/69

1/61

برای تهیه جدول هنجار این ابزار ،ابتدا نمرههای دانشجویان دختر و پسر بررسی شد تا
بر اساس آن جدول هنجار این مقیاس تهیه شود در جدول شماره  7وضعیت مولفههای
یادگیری به کمک همساالن به تفکیک دو جنس و نمونه کل آورده شده است.
جدول  .7وضعیت مولفههای یادگیری به کمک همساالن به تفکیک دو جنس و نمونه کل

مولفه

جنسیت

میانگین

آموزش با

وضعیت

انحراف
معیار

نامطلوب

نسبتاً نامطلوب

نسبتاً مطلوب

مطلوب

()5-9

()9/15-1

()1/15-0

()0/15-1

دختر

1/17

1/75



پسر

1/15

1/31



کل

1/00

1/73



ارتباط با

دختر

1/11

1/75



همساالن

پسر

1/07

1/77



کل

1/11

1/77



احساس تعلق

دختر

1/31

1/76



به همساالن

پسر

0/16

1/75



کل

0/16

1/77



کمک
همساالن
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بر حسب نتایج جدول فوق مالحظه میشود که :در مولفههای آموزش به کمک
همساالن و ارتباط با همساالن وضعیت دختران و پسران در حد نسبتاً مطلوب است .در
مولفه احساس تعلق به همساالن وضعیت دخترها در حد نسبتاً مطلوب و وضعیت پسرها در
حد مطلوب است .همچنین در مولفههای آموزش به کمک همساالن و ارتباط با همساالن
وضعیت نمونه کل درحد نسبتاً مطلوب بوده و در مولفه احساس تعلق به همساالن وضعیت
در حد مطلوب است.

بحث و نتیجهگیری
بررسی یافتههای آماری درباره سوال اول پژوهش که عبارت بود از اینکه « عوامل سازنده
پرسشنامه یادگیری به کمک همساالن کدامند؟ نشان داد که اجرای تحلیل عامل اکتشافی
با روش تحلیل مولفههای اصلی و با چرخش متعامد واریماکس بر دادههای حاصل از
اجرای مقیاس در نمونه دانشآموزان دختر و پسر و نمونه کل منجر به استخراج  1عامل
برای هر کدام از دو جنس و نمونه کل شد .برای تعیین عاملها مراحل و گامهای زیر انجام
شد:
در گام اول :مواد مقیاس یادگیری به کمک همساالن به عنوان متغیرهای مورد پژوهش
انتخاب شدند؛ در گام دوم؛ ماتریس همبستگی بین این متغیرها محاسبه شد ،در این مرحله
ادامه کار منوط به بررسی دو موضوع زیر بود:
الف -حصول اطمینان از این امر که حجم نمونه پژوهش برای انجام تحلیل کفایت میکند،
در پژوهش حاضر برای بررسی این مطلب از آزمون کفایت نمونهبرداری  KMOاستفاده
شد .مقدار  KMOدر این پژوهش برای نمونه پسران و دختران  %77و نمونه کل 1/73
برآورد شد که بیان کننده کفایت نمونهبرداری در حد مطلوب بوده است.
ب -کس ب اطمینان نسبت به این امر که ماتریس همبستگی بین مادهای آزمون که زیربنای
تحلیل عاملی است در جامعه برابر با صفر نیست .به منظور آزمون این امر از آزمون کرویت
بارتلت استفاده شد؛ همانطور که در قسمت یافتهها مالحظه میشود حاصل آزمون کرویت
بارتلت درباره ماتریسهای همبستگی برای نمونه پسران  9197و برای دختران  1111و برای
نمونه کل  6163است که در سطح  P< 0/0001معنادارند و برای هر دو جنس و نمونه
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کل در حد مطلوب است .در نتیجه اجرای تحلیل عاملی بر مبنای ماتریسهای همبستگی
بین متغیرهای مقیاس یادگیری به کمک همساالن توجیهپذیر است.
در گام بعد به تحلیل عوامل مادهها پرداخته شد که پس از  1چرخش به مناسبترین و
بهترین ترکیب مادهای و ساختار عاملی دست یافت .در نهایت ،یک پرسشنامة  90مادهای
برای دخترها و  95مادهای برای پسرها و  91مادهای برای نمونه کل به نام پرسشنامة
یادگیری به کمک همساالن ساخته شد .در این تحلیل به منظور دستیابی به ساختار عاملی
سادهتر ،دادهها به روش واریماکس ،چرخش داده شدند.
پس از تعیین عاملهای استخراج شده با توجه به محتوای مادههای هر عامل ،نامگذاری
هرکدام از عوامل انجام گرفت .مادههای عامل اول بیشتر با آموزش به کمک همساالن
مرتبط است که شامل مادههای؛ اگر مطالب درس را متوجه نشوم ،از دوستانم میخواهم که
به من کمک کنند؛ وقتی با دوستانم درس میخوانم ،مطالب درسی برایم سادهتر میشوند؛
وقتی با دوستانم درس میخوانم ،از پیشرفت درسیام رضایت بیشتری دارم و  ...مادههای
عامل دوم بیشتر به ارتباط با همساالن بر میگردد از جمله :من میتوانم دربارهی مسایل و
مشکالتم با دوستانم صحبت کنم؛ برای ارتباط با دوستانم اهمیت زیادی قائلم و  ...در عامل
سوم مادهها به مفهوم احساس تعلق به همساالن اشاره دارد که شامل مادههایی از جمله؛
دوستانم من را همینطور که هستم قبول دارند؛ همکالسیهایم به من احترام میگذارند و ...
میشود .همچنین در رابطه با برخی از ویژگیهای یادگیری به کمک همساالن که با
پرسشنامه تحلیل عاملی پژوهش حاضر اندازهگیری میشوند میتوان به تقویت اعتماد به
نفس ،رشد فعالیتهای گروهی ،ارتقاء تعامل اجتماعی دانشآموزان ،بهرهگیری از
توانمندی تحصیلی دانشآموزان قویتر ،کمک طلبی از دیگران برای رفع اشکاالت
درسی ،کمک به حل مشکالت فردی و اجتماعی ،احساس مسئولیت نسبت به خود و
دیگران ،خودباوری ،یادگیری روشهای مختلف مطالعه ،دریافت بازخورد ،تنظیم
برنامه ریزی درسی ،مشارکت با دیگران ،ارتباط با دوستان ،جلوگیری از اتالف وقت و
استفاده بهینهتر از زمان ،کمک از دیگران برای شناخت بهتر خود و بحثگروهی و...
میشود .مادههای این عوامل با یافتههای پژوهشهای؛ لوندبورگ و موچ ()5331؛ دون لن
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( ،)5333آشوین ( ،)9111وورزینسکی ،لکنت و سترکر ( ،)9155میکاری ،ستریتویسر و
الیت ( ) 9116هماهنگی دارند .همچنین در پژوهشهای دیگر ،تعلق به گروه همسال مثبت
در مدرسه (کوپرمینگ ،دارنل؛ آلوارز ،جیمرسون )9117 ،5و روابط بین فردی با معلمان و
همتایان (واترز ،کراس و رانیونز9113 9؛ ولینکسون لی ،ذانک ،نانو و ویلهلم ،)9155 ،1نیز
جزء مولفههای یادگیری به کمک همسال محسوب شدند.
الزم به ذکر است در پژوهش های انجام شده در زمینه یادگیری به کمک همساالن
اکثراً روش مذکور را در یک کار آزمایشی به نمونه آموزش میدهند تا ویژگیهای خاص
این روش منتقل شود و در حل یک مشکل آموزشی کار ساز واقع شود اما در این
پرسشنامه ،هدف بررسی وجود این ویژگیها بین دانشآموزان ایرانی و نگرش آنها نسبت
به یادگیری به کمک همساالن بوده است که در نوع خود ،پرسشنامههای مشابه ندارد و
پرسشنامههایی که موجود است از جمله لی ( ،)9151اسمیت ،می و بروک ( )9117بیشتر
مبتنی بر بررسی این ویژگیها پس از کاربرد این روش هستند.
سوال دوم :آیا پرسشنامه یادگیری به کمک همساالن برای دانشآموزان هنرستانی
شهر تهران دارای روایی است؟
بررسی و تجزیه و تحلیل یافتههای آماری درباره این سوال نشان میدهد که این مقیاس
برای جامعه مورد نظر روایی مناسب دارد ،این روایی به  1روش روایی محتوایی ،روایی
سازه و تحلیل عاملی محاسبه شد:
الف -روایی محتوایی؛ روایی محتوایی این پرسشنامه در دو مرحله بررسی شد ،در
مرحله اول؛ نشانههای جمع شده مربوط به یادگیری به کمک همساالن در اختیار  91نفر از
متخصصان روان شناسی و علوم تربیتی و معلمان قرار گرفت و به دنبال آن اصالحات الزم
انجام شد و در مرحله بعد فرم اصالح یافته پرسشنامه در اختیار  50نفر از اساتید
روانشناسی قرار گرفت تا روایی محتوایی نهایی آن را تائید نمایند.

1. Kuperminc & Alvarez
2. Waters,Cross &Runions
3. Wilkinson-lee, Zhang, Nuno &Wilhelm
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ب -روایی سازه؛ روایی سازه آزمون از طریق محاسبه همبستگی خردهمقیاسهای یادگیری
به کمک همساالن با یکدیگر بررسی شد ،نتایج نشان میدهد که به دلیل وجود همبستگی
مثبت معنیدار بین مقیاسهای آزمون از روایی سازه مقبولی برخوردار است .در دخترها
عامل اول (آموزش با کمک همساالن) با عامل دوم (ارتباط با همساالن)  +1/01و با عامل
سوم (احساس تعلق به همساالن)  +1/99همبستگی دارد .همبستگی عامل دوم (ارتباط با
همساالن) با عامل سوم (احساس تعلق به همساالن) نیز  +1/05است .در پسرها عامل اول
(آموزش با کمک همساالن) با عامل دوم (ارتباط با همساالن)  +1/01و با عامل سوم
(احساس تعلق به همساالن)  +1/96همبستگی دارد .همبستگی عامل دوم (ارتباط با
همساالن) با عامل سوم (احساس تعلق به همساالن) نیز  +1/17است ،همچنین در نمونه کل،
عامل اول (آموزش با کمک همساالن) با عامل دوم (ارتباط با همساالن)  +1/09و با عامل
سوم (احساس تعلق به همساالن)  +1/90همبستگی دارد .همبستگی عامل دوم (ارتباط با
همساالن) با عامل سوم (احساس تعلق به همساالن) نیز  +1/17است.
ج -تحلیل عاملی؛ اطالعات مربوط به تحلیل عاملی نشان میدهد که مقیاس یادگیری به
کمک همساالن در نمونههای دختران و پسران و نمونه کل از  1عامل تشکیل شده است،
این یافتهها نشان میدهد که این مقیاس روایی سازه خوبی دارد.
سوال سوم؛ آیا پرسشنامه یادگیری به کمک همساالن برای دانشآموزان هنرستانی
شهر تهران دارای پایایی است؟
بررسی یافتههای آماری نشان میدهد پرسشنامه یادگیری به کمک همساالن سطح
مطلوبی از پایایی را در جامعه آماری مورد پژوهش دارد .جهت برآورد پایایی مقیاس از
روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شد .با استفاده از این روش ،ضرایب آلفای
کرونباخ در دخترها در عامل اول (آموزش با کمک همساالن) برابر با  ،1/76عامل دوم
(ارتباط با همساالن) برابر با  1/76و عامل سوم (احساس تعلق به همساالن) برابر با 1/66
است .در پسرها پایایی عامل اول (آموزش با کمک همساالن) برابر با  ،1/70عامل دوم
(ارتباط با همساالن) برابر با  1/71و عامل سوم (احساس تعلق به همساالن) برابر با 1/69
بوده است همچنین در نمونه کل پایایی عامل اول (آموزش با کمک همساالن) برابر با
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 برآورد شد که همگی1/75  و پایایی کل آزمون1/61  و عامل سوم1/77  عامل دوم،1/77
.نشاندهنده پایا بودن ابزار است
در مجموع یافتههای پژوهش حاضر نشانگر پایایی و روایی مناسب پرسشنامه یادگیری
 از این رو این پرسشنامه برای،به کمک همساالن (یادگیری به کمک همساالن) است
دانش آموزان هنرستانی و در فرهنگ ایرانی قابلیت اجرایی دارد و زمینه پژوهشهای
.متعددی را در روانشناسی تربیتی فراهم میآورد
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