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 چکیده

 انفعالزمینه ، های آموزشیاستیالی رویکرد پوزیتویستی در محیطدهد که میای نشان شواهد گسترده
رویکردهای  درک ضرورت سنجش افت نشاط و پویایی را رقم زده است. پژوهش حاضر با و فراگیران

آموزان ابتدایی پرداخته تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش یرتأثبه بررسی میزان ، آموزشی نوین
های آزمون با استفاده از گروهآزمون ـ پساز نوع پیشآزمایشی طرح شبهاز  بدین منظوراست. 
ان دختر دوره ابتدایی پایه چهارم منطقه یک آموز. جامعه آماری شامل دانشیداستفاده گرد نخوردهدست

دو گروه آزمایشی و گواه قرار آموز در دانش 29است که  7849-47شهر تهران در سال تحصیلی 
برای گردآوری  مورداستفادهاستفاده شد. ابزار  یادومرحلهای گیری خوشهگرفتند و از روش نمونه

( بود. نتایج تحلیل کوواریانس 7489ر و براولی )ویدمای، کارون، پرسشنامه محیط گروهی، هاداده
معناداری دارد.  یرتأثآموزان ابتدایی )انکوا( نشان داد که تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش

گیری و تقویت زمینه مطلوبی برای شکلتواند می، تدریس مشارکتیرفیت ظاستفاده از  طورکلیبه
 .کندفراهم ، آموزان مدارس ابتداییدر بین دانش پویایی و ارتقای فرهنگ کارهای گروهی

 روش آزمایشی.، آموزان ابتداییدانش، تدریس مشارکتی، : انسجام گروهیهای کلیدیواژه
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 مقدمه

وسیله رسیدن آدمی به نهایت شرافت انسانی است. کانت معتقد ، وپرورشآموزش
چیزی جز آنچه تربیت از او و آدمی  رسدبه کمال می، تنها با تعلیم و تربیت، است: بشر

است  ایمسئلهو دشوارترین  ترینبزرگتعلیم و تربیت  مسئله روازاین، نیست کندمی
است که به آن محتاج است )بروج و  ایآفریدهکه انسان با آن درگیر است و تنها 

 (.7818، ندیمی
در از طریق آموزش سنتی با تکیه بر مطالب مندرج ، بقای نظام تعلیم و تربیت

عنوان موجودی مطیع و گیرنده دانش و آموزان بههای درسی و نگرش به دانشکتاب
 پذیرامکاندر دنیای پرشتاب امروزی ، محور دانستن معلم در جریان تعلیم و تربیت

سنتی و به گونه  هایروش(. آموزش در ایران بیشتر با استفاده از 7888، نیست )کیامنش
بر آن حاکم  محوریدانشو رویکرد معلم محوری و  شودمعمول سخنرانی انجام می
سبب نابودی و حذف آن ، پرورش و ظهور خالقیت جایبه، است. روش تدریس سنتی

محیط ، انگیزهای بحثعدم طرح موضوع به دلیل، های آموزش سنتیگردد. شیوهمی
گفت که توان می روازاین(. 7849، کند )بهرنگی و نصیریآور ایجاد میآموزشی مالل

، پورگیرد )یزدیانمی نشأت وپرورشآموزشهر پیشرفتی در جامعه از نظام کارآمد 
 (.7888، یوسفی و حقانی

های اجتماعی هستند که با هدف تسهیل یادگیری در محیط، های درسکالس
الزمه فرایند ، فراهم کردن جو کالسی مناسب شکبیشود. سازمان داده می، فراگیران
از تدریس تعاریف زیادی ارائه شده است. (. 7849، مصرآبادیری است )یادگی -یاددهی

تحریک یا برانگیختن فراگیران به یادگیری و راهنمایی کردن ، تعریف تدریس ترینساده
( تدریس را یک فعالیت تعاملی که 7817) پور(. موسی 7881، نژادآنان است )شعاری

های رفتار یک یا چند ا تغییر روشمبتنی بر ارتباط کالسی و معطوف به یادگیری ب
که از  فعالیتی عنوانبهتعریف کرده است. برخی از پژوهشگران تدریس را ، شاگرد است

اند تعریف کرده، پذیردتسهیل یادگیری فرد دیگری انجام می منظوربهجانب یک فرد 
، 2یموریسون و واسل، اوسیلوان، اپل، جولین، 2178، 7البوت و ویرن، آبیر، او )چی
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فردی با توانایی افزایش تفکر و  مثابهبه، الگوهای تدریس به رشد فراگیران(. 2172
رساند )بهرنگی و ها و تعهدات اجتماعی یاری میرفتاری عاقالنه و ساختن مهارت

یادگیری کارآمد فراگیران است. فراگیرانی که ، مؤثر(. نتیجه تدریس 7888، آقایاری
را در خود  وپرورشآموزشو کسب  یادگرفتنهای خوب گیرند تا راهبردخوب یاد می

یادگیری  توسعه دهند. کارشناسان تعلیم و تربیت اعتقاد دارند فراگیرانی که از طریق
بلکه از یادگیری نیز لذت بیشتری ، گیرندفرامیبهتر  تنهانهپردازند به یادگیری می 7فعال
( نشان 7888، نقل از صالحی 7489جونز وانیرگی )(. 2119، 2برند )فیشرو شاچرمی
آموزان با یکدیگر و کاهش مشکالت موجب همکاری بیشتر دانش، تدریس فعال، داد

آموزی بر پیشرفت مثبت هم تأثیراتوین نیز بر شود. شارن و سلیمدیریت کالس می
بنابراین تالش در جهت دخالت دادن هر  .دارند تأکیدتحصیلی و روابط میان گروهی 

، در ارتقای درک هاآنن کرداگیران در فرایند یاددهی ـ یادگیری و درگیر چه بیشتر فر
یوسفی و ، بوده است )یزدیان پور نظرانصاحببسیاری از  موردتوجهفهم و دانش خود 

جانسون و ، 7884، حسینی تشنیزی و اصغری، جوادی، ؛ صولتی7888، حقانی
شود یس که سبب میهای تدرروش ازجمله(. 2172، 9هاسینگ، 2114، 8جانسون

روش ، فراگیران هم مستقل باشند و هم تفکر انتقادی و احترام به یکدیگر را بیاموزند
روشنی از عالیق  یتجربهآموزان شود دانشکه سبب می است 9تدریس مشارکتی

پیری و ، یکدیگر و توزیع یکسانی از قدرت و اعتماد و صداقت داشته باشند )اسدیان
با  تنهانهبین فردی است که  یرابطهنوعی ، تدریس مشارکتی(. 7849، حسن ریاحی

، هاسینگشود )بلکه با حساسیت نسبت به نیازهای دیگران مشخص می، همکاری
الگویی است که همه اعضای گروه ، ( تدریس مشارکتی7449) 7گارنر ازنظر(. 2172

با  ی آموزشکنند و برای ایجاد و پیگیری اهداف کلنقش همدیگر را درک می، تدریس
به دو ، ( معتقد است که تدریس مشارکتی2111) 1کنند. از سوی دیگر کارپنترهم کار می

مشترک درسی را تدریس  طوربهکند که اشاره می دهندگانیآموزشیا تعداد بیشتری از 
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شود و تدریس مشارکتی به افزایش انگیزه در یادگیری منجر می روش نمایند.می
زارعی و ، )شیخی فینی کندآموزان را فراهم مییلی دانشپیشرفت تحص، درنتیجه
فرصتی مناسب را برای برقراری ارتباطی ، (. روش تدریس مشارکتی7847، زادهسعادت

آموزان و فراگیری مهارت گوش کردن فعال و بحث و مذاکره مستحکم میان دانش
(. در حال 4174، 7)کول و چان کندمنطقی و بیان آزادانه احساسات خود فراهم می

، شناسیجامعه، شناسیمردم ازجمله، هاتدریس مشارکتی با بسیاری از دیدگاه، حاضر
(. 7418، 2پیوند خورده است )ویگوتسکی شناسیروانو  شناسیزبان، رشد شناسیروان

؛ است شدهانجام  پژوهش 7211بیش از ، در زمینه تدریس و یادگیری مشارکتی
، (7448) 9لونینگ، (2111) 9جانسون، (2111) 8ارسیاگ، (7882های کرامتی )پژوهش
، (2114) جانسونجانسون و ، (2119) 8اسمیت، (2117) 1وایودی، (7449) 7نیکالس
میرزاخانی ، (7888) شیخیانی، (7818) کنعانی، (7811) ایوبی، (7819) صیرفی

صمدی شال ، (7841ی )کالنتر قریش، (7811ممبینی )، (7888کرامتی )، (7889)
کرامتی ، (7881صحرانورد )، (7881شعبانی )، (7881قدرتی )، (7817پاکیزه )، (7814)
( برتری 7449) 72نیتیو، (7449) 77ویتوریا، (2112) 71ونمن، (2111) 4هونگ، (7881)

اند. بنابراین کرده تأییدیادگیری و تدریس مشارکتی نسبت به روش تدریس سنتی را 
های ترین روشیس مشارکتی یکی از قویروش تدر آمدهعملبه هایپژوهشطبق 

 (.2111، )جانسون و جانسون استتدریس 
، آموزشی است که موجب یادگیری بیشتر مؤثریادگیری فعال و مشارکتی یک روش 

؛ 2172، 78لیشود )آلتونتر اطالعات و لذت بیشتر فراگیرنده از کالس میحفظ طوالنی
برای تحقق نیازها پیش ترینمهمیکی از  ،(. برخورداری از انسجام گروهی2171، 79گیلز
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به ، انواع یادگیری نظیر یادگیری مشارکتی و یادگیری گروهی است. یادگیری گروهی
الگوها( ، هاگروه، توانایی یک گروه در کسب بصیرت از تجارب خود و دیگران )افراد
 گردداطالق می، و ایجاد تغییر در چگونگی عملکرد خود بر اساس بصیرت جدید

شرط الزم برای تحقق ، آموزش و یادگیری در امر، دیگرعبارتبه. (7888، )حسنی
، 7جوردن و الرسن، داشتن وحدت و انسجام گروهی است )تراس، هدف مشترک

(. انسجام گروهی دربردارنده نگرش و رفتار اعضا در مورد گروهی است که 2172
موجب تمایل شدید فرد  آلهای حاصل از انسجام گروهی ایدهعضو آن هستند. نگرش

شود وفاداری به گروه و ابراز هویت با گروه می، عضوی از گروه عنوانبهبرای ماندن 
 (.2119، 2)فریدکین
دانند ( انسجام گروهی را فرایند پویایی می2112) 8ویالر و استیونس، تکمن، کارون

پارچگی در تعقیب وفاداری به یکدیگر و اعتماد و یک، که گروه تمایل دارد تا صمیمیت
اهداف گروه را تداوم بخشد. بنابراین انسجام گروهی به معنی درجه یا میزانی است که 

شوند. بنابراین هر قدر اهداف افراد جذب یکدیگر شده و در اهداف گروه سهیم می
انسجام گروه بیشتر خواهد بود ، تر باشدگروه با اهداف فردی اعضای گروه هماهنگ

های مشارکتی را در ایجاد انسجام فعالیت، . برخی از پژوهشگران(2111، 9)رابینز
، تراس و همکاران، 2178، 9بل و هولدن، هارلی، اند )هالبورکدانسته مؤثرگروهی 

 (.2112، ؛ کارون و همکاران2172
های استیالی رویکرد پوزیتویستی در محیطدهد که میای نشان شواهد گسترده

افت نشاط و پویایی در مراکز آموزشی را رقم زده  و اگیرانفر انفعالزمینه ، آموزشی
و ساختار وظیفه  7(. ساختار مشوق مشارکتی7849و  7849، است )محمدزاده و صالحی

روند. منظور از می به شمارمشارکتی  هایروشدر تمامی  تأثیرگذاردو عامل ، 1مشارکتی
 مشارکتی فعالیت صورتبهآموزانی که که دانش است این، ساختار مشوق مشارکتی

های در موقعیت هاآنیعنی همه ، اندهم وابسته به دانشکنند و در دریافت می

                                                                                                                                        
1. Troth, A. C., Jordan, P. J., & Lawrence, S. A. 

2. Fridking, N. E 

3. Carron, A. V., Colman, M. M., Wheelar, J., & Stevens, D. 

4. Robbins 

5. Halbrook, M., Hurley, C., Bell, K., & Holden, J. E. 

6. cooperative task structure 

7. cooperative incentive structure 



 2379 بهار/ 40ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در    44

هایی هستند که به موقعیت، ساختار وظیفه مشارکتی، شریک هستند، شدهکسب
های خود روی بعضی از وظایف کار کنند و کوشش دهند با همآموزان اجازه میدانش

روش ، . بنابراینکنندهماهنگ و همسان ، به اهداف آموزشیدستیابی  منظوربهرا 
منظور تسلط بر محتوا و مواد آموزشی آموزان بهروشی است که در آن دانش، مشارکتی

آموزان با موفقیت تحصیلی از دانش، کنند. اعضای هر گروهگروهی کار می صورتبه
ها و فرهنگ، ه از نژادها. همچنین اعضای هر گرواست شدهمتوسط و پایین تشکیل ، باال

 ،7جای فردمداراین روش به در پاداشاند و نظام آموزیهای مختلف دانشجنسیت
 (.7841، است )شعبانی 2مدارگروه
ها و چارچوبی تبیینی برای درک شباهت 9گراییجمع -8دو رویکرد فردگرایی 

ردگرایی و آورد. مفاهیم فهای فرهنگی رفتار فرد را در گروه فراهم میتفاوت
، با توجه به مفروضات قبلی فرد و جامعه نیز متفاوت خواهد بود )نقادان گراییجمع
در ، دانندتوجه دارند و فرد را بر جمع مقدم می« من»ها و افرادی که به (. فرهنگ7817

بر اهداف فرد بیش از اهداف ، های فردگراشوند. در فرهنگگرا نامیده میاصطالح فرد
و تصور بر این است که افراد فقط دغدغه خود و خانواده خود را  شودمی تأکیدگروه 

ای از مفاهیم و رفتارها وجود مجموعه، (. در فردگرایی7487، 9دارند )هافستد و باند
(. در نگرش 2117، شمارد )اسکویایگانه و محدود می، دارد که فرد را مستقل

اعتماد و ، کام فردی )انگیزهاح برحسب، فردگرایانه همه قوانین و احکام جمعی
، موجودی آزاد، مقابل تمام جبرها در فرد شوند وی فردی و ...( توصیف میهاقابلیت

آگاهانه و بنا بر ، و مسئول اعمال خویش است و این اعمال را آزادانه اختیارصاحب
 (.7447، 7دهد )کوئنتصمیم شخصی انجام می

شوند. این شناخته می گراجمع عنوانبه، ندتوجه دار« ما»ها و افرادی که به فرهنگ
منظور از ، دیگرعبارتبهخواهند دوستان بیشتری داشته باشند. افراد همیشه می

از مفاهیم و رفتارهاست که بر روابط فرد با گروه و  ایمجموعهوجود ، گراییجمع
، عیگرا بر هویت جمهای جمع(. فرهنگ2117، دارند )اسکیوتا تأکیدجامعه خویش 
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و تعهدات  شناسیوظیفه، بریفرمان، انسجام گروهی، وابستگی، امنیت، پذیریجامعه
 (. در نگرش7448، 2دینرو سو، ثیماک، ؛ اویشی2119، 7دارند )هافستند و مک کرا تأکید

نه محصول فکر و اراده فرد. ، اندهای اجتماعی محصول جامعهپدیده، جمع گرایانه
 صورتبهمخصوص به خود را دارند. فرد  خصوصیات، یهای کلی جمعاندیشه و شیوه

تواند کاری بکند که نباشد و یا جزو آنچه شود و نمیمی روروبه هاآنبا  وپرداختهساخته
(. انسجام گروهی 7442، توجه کند )کوئن هاآنبنابراین ناگزیر است به ، هست باشد
عضو آن هستند.  ی نگرش و رفتار اعضا در مورد گروهی است کهدربرگیرنده

موجب تمایل شدید فرد برای ماندن  آلهای حاصل از انسجام گروهی ایدهنگرش
، شود )فریدکینوفاداری به گروه و ابراز هویت با گروه می، عضوی از گروه عنوانبه

( انسجام گروهی را فرایند پویایی 2112ویالر و استیونس )، کلمن، (. کارون2119
وفاداری به یکدیگر و اتحاد و یکپارچگی در ، دارد تا صمیمیت دانند که گروه تمایلمی

انسجام گروهی به معنی درجه یا  دیگرعبارتبهتعقیب اهداف گروه را تداوم بخشد. 
شوند. بنابراین در اهداف گروه سهیم می میزانی است که افراد جذب یکدیگر شده و

روه با اهداف فردی و اهداف گ شدهجذبهرقدر اعضای گروه بیشتر به یکدیگر 
 .(2111، انسجام گروه بیشتر خواهد بود )رابینز، باشد ترهماهنگاعضای گروه 

 مؤثرهای مشارکتی را در ایجاد انسجام گروهی فعالیت، برخی از پژوهشگران
؛ کارون و 2172، ؛ تراس و همکاران2178، بل و هولدن، هارلی، اند )هالبورگدانسته

 : شده استمتفاوت از انسجام گروهی مشخص  (. دو گونه2112، همکاران
که  یای: میزان جذابیت بین فردی در بین اعضای گروه یا درج8انسجام اجتماعی -7

هارتنت و ، گراینر، دهد شخص به هدف دلخواه خود برسد )میلرگروه اجازه می
اعضا برای  شدهاعمال(. انسجام اجتماعی ویژگی است که در آن نیروی 2172، 9کازین

ماندن در گروه بیش از کل نیروهایی است که ممکن است آنان را به ترک گروه وادار 
 (.2178، 9اسویانک و موالرت، )ناوی کند
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: ارزیابی عینی فراگیران از سطح تالش هماهنگ یا کار گروهی 7انسجام تکلیف -2
، رکرسند )هالبودهد اعضای گروه به اهداف خود میفراگیران یا میزانی که نشان می

میزان همکاری اعضای گروه با یکدیگر ، (. انسجام تکلیف2178، بل و هولدن، هارلی
، همخوانی دارد )آرتور، برای رسیدن به تکلیف ویژه و مشخصی است که با هدف گروه

( انسجام تکلیف را میزان همکاری میان 7448) 8(. وودز2172، 2کاسو و ویلیامز، هاردی
، داند. این دو جنبه از انسجامهای مشترک مییابی به هدفبرای دست هاآناعضا و تعهد 

یعنی ممکن است فردی به اهداف گروه متعهد باشد ولی با سایر ، مستقل از یکدیگرند
(. طبق 2178، 9های خود احساس همبستگی نداشته باشد )وانگ و هوانگگروهیهم

در روش ، (9784، ناصری جهرمی، مرزوقی، به نقل از محمدی 2171) 9نظر هانک
بوده و معلم  خودگردانآموز فعال و نقش دانش، روش سنتی برخالفتدریس مشارکتی 

بر عهده دارد.  مشاور و واسط یادگیری را، دهنده کارگروهینقش تسهیل گر و سازمان
گذاری و درگیر به اشتراک، منوط به کارگروهی، در این روش هر نوع فعالیت آموزشی

؛ در کالس استقالل وجود دارد و استهای معناگرا ه و فعالیتمذاکر، شدن در یادگیری
آموزان با معلم یک گیرد و بین دانشهای یادگیری کوچک در کالس شکل میگروه

 و برابری وجود دارد. مساعیتشریک
ضرورتی عقالنی ، مؤثراز ارکان اساسی هر نظام آموزشی معلمان آن هستند. آموزش 

موضوعی که  یدربارهد. بنابراین الزم است تا معلمین شوو کاری دشوار محسوب می
شناخت و آگاهی دقیق داشته باشند. از سوی دیگر روش تدریس ، کنندتدریس می

خود را با دیگران در  عقاید و تجربیات، دهد تا نظرهامشارکتی به فراگیران فرصت می
 کهینابنابراین با توجه به های خود را با دالیل مستند بیان کنند. میان بگذارند و اندیشه

، هر کار گروهی مستلزم وجود همبستگی در بین اعضای گروه است آمیزیتموفقانجام 
بررسی همبستگی بین تدریس مشارکتی و انسجام گروهی فراگیران اهمیت و ضرورت 

پژوهشگران مبنی بر کارایی  تأیید رغمبه( امروزه 7449) 7. به اعتقاد اسالوینیابدیم
آموزان در بسیاری از موضوعات و سطوح مختلف شارکتی در موفقیت دانشروش م
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های مشارکتی را پیامدهای روش توجهیقابلبنیادهای نظری ، تحصیلی و فراتر از این
، منسوبی و قاجارگیر، قربانی، درانی، زادهاند )حکیمو بررسی قرار داده موردبحث

بر اهمیت روش تدریس  نظرانصاحب دتأکیبه دلیل  سویک(. در این راستا از 7848
ی مرتبط با ایجاد پژوهش خألبه دلیل ، مشارکتی در یادگیری بهتر و از سویی دیگر

دقیق  طوربهرا بر آن داشته تا این موضوع را  پژوهشگران، آموزانانسجام گروهی دانش
پژوهش حاضر با درک ضرورت ، ذکرشدهقرار دهند. با توجه به مطلب  موردمطالعه

تدریس مشارکتی بر  یرتأثبه بررسی میزان ، آموزشی رویکردهای نوین زدنحکم
این پژوهش با هدف ، . به دیگر سخنپرداخته استآموزان ابتدایی گروهی دانش انسجام

واسطه نحوه آموزان بهتدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش تأثیربررسی میزان 
و بر پایه  بدین منظور. شده استری انجام در فرایند یاددهی ـ یادگی هاآنمشارکت 
آموزان تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش» فرضیه که این، پژوهشی مستندات

 و مورد آزمون قرار گرفته است. شده بندیصورت، «مثبت دارد تأثیر

 روش
ـ  آزمونپیشبا استفاده از طرح شبه آزمایشی از نوع ، این مطالعه به روش آزمایشی

آموزان دختر پایه چهارم دانش، با گروه گواه انجام شده است. جامعه آماری آزمونسپ
اند. با بوده 49-47منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی  مدارس غیرانتفاعیابتدایی 

ابتدا از بین مدارس ، تصادفی ایدومرحلهای گیری خوشهاز روش نمونهاستفاده 
نفره از  72مدرسه انتخاب شد و بعد یک کالس یک ، یک تهران یمنطقه غیردولتی

 عنوانبهنفره  72گروه آزمایش و یک کالس  عنوانبهتصادفی  طوربهمنتخب  یمدرسه
 گروه کنترل یا گواه انتخاب شدند.

ابزار  عنوانبه( 7489) «2ویدمایر و براولی، کارون» 1از پرسشنامه محیط گروهی
سنجش انسجام گروهی تهیه شده است. این  شد که برای استفاده هادادهگردآوری 
گویه ی دیگر انسجام  71انسجام اجتماعی و ، گویه 8گویه دارد که  78پرسشنامه 

ز ا ایدرجه 9هایی با مقیاس لیکرت دهد و دارای پاسختکلیف را مورد ارزیابی قرار می
-78-77-4-1-9-8-7های شماره گویهموافقم( است.  کامالً) 9مخالفم( تا  کامالً) 7
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انسجام  78-77-79-72-71-8-7-9-2های انسجام اجتماعی و شماره گویه 79-71
، کنند ابزار از روایی ساختار برخوردار است )چالدورای وریلمرتکلیف را ارزیابی می

(. 7849 ،دوستی و صفانیا، نقل از مصلحی 2112، هورن، 7448، چالدورای، 7448
شیخ ، نقل از وحدانی)شد.  تأیید 7442ول روایی پرسشنامه توسط اسپینگ و کار

توسط  7888(. این پرسشنامه در سال 7847، حسینی و جلیلوند، محرم زاده، یوسفی
قرار گرفت. وی ثبات درونی این پرسشنامه را با استفاده از  مورداستفادهمحمد مرادی 

پایایی  /. گرازش کرده است و17/. و 12آلفای کرونباخ در هر خرده مقیاس به ترتیب 
 محاسبه 14/1 کردن دونیمهو به روش  19/1، آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

و « شوددر این کالس به من فرصت کافی برای پیشرفت عملکرد فردی داده می» گردید.
دهند پس از پایان امتحانات ترم وقت بیشتری را با هم اعضای کالس ما ترجیح می»

 های این پرسشنامه هستند.از گویهای نمونه« سپری کنند
آزمون داده شد و در پایان پیش عنوانبهآموزان ای به تمامی دانشدر ابتدا پرسشنامه
از  آمدهدستبههای داده. یدگرد یعتوزآموزان ها بین کلیه دانشجلسه دهم پرسشنامه

از روش  با استفاده و در دو بخش توصیفی و استنباطی و شدهآوریجمع، هاآزمون
 آماری تحلیل کوواریانس )آنکوا( تحلیل شدند.

آموزان پایه چهارم با علوم به دانش درس ها و مراحل پیشنهادی برای انجام طرح:گام
آموزان پایه چهارم نیز با استفاده از دقیقه و به دانش 99روش تدریس مشارکتی به مدت 

، تا پایان نیمسال تحصیلی روش سنتی به همین مدت ارائه شد و به مدت ده جلسه و
، تالش شد تا هر دو از مدرک تحصیلی، هر هفته ادامه یافت. در انتخاب آموزگاران

مرتبه علمی و سنوات خدمتی مشابه و همچنین نمره ارزیابی عملکرد یکسانی 
بندی شدند و قواعد کوچک گروه هایگروه درآموزان برخوردار باشند. ابتدا دانش

بندی اهمیت دارد این است که در گروه آنچهوضیح داده شد. اما مربوطه به آنان ت
آموزان ارائه برای حصول بهترین نتیجه قواعد مربوطه به دانش، آموزان بایستیدانش

آموزان ابتدایی و متوسطه تفاوت دارد و آستانه تحمل دانش کهازآنجاییشود. 
توانند با واحد نمی زمانیکر شوند و دآموزان ابتدایی به نسبت زودتر خسته میدانش

در  بنابراین، تعداد بیشتری از افراد رابطه برقرار نمایند و آن را تا مدتی حفظ نمایند
 8های آموزان به گروهقرار گرفت و دانش موردتوجهآموزان این موارد دانش بندیگروه
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ده شد. متوسط و قوی استفا، نفره تقسیم شدند و در هر گروه از سه نوع طیف ضعیف
 فهرست شده است:، مراحل اجراها و گام، در ادامه

متوسط ، گروه ضعیف 8به  آزمونپیشدر آزمون  شدهکسبآموزان بر اساس نمرات دانش -
 و قوی تقسیم شدند.

 شد.آموزان تدریس میدر هر جلسه در ابتدا توضیحات مختصری از درس جدید به دانش -

 شد. یبندمیتقسهای کالس وهمحتوای درس جدید با توجه به تعداد گر -

 مطالعه هر قسمت از محتوای درس به یک گروه اختصاص داده شد. -

 .قرار گرفتها زمان مشخص و یکسانی در اختیار گروه، برای مطالعه -

آموزان داخل گروه خواسته شد تا آنچه را که یاد از دانش، پس از اتمام زمان مطالعه -
عضوی از اعضای  اناًیاحکار اگر  نیازاپسوضیح دهند. خود ت یگروههماند به دوستان گرفته

 اعضای دیگر موظف بودند به او یاد دهند.، یاد نگرفته بود یدرستبهگروه مطلب خود را 

های دیگر پخش شوند که از هر بخش آموزان خواسته شد طوری در گروهسپس از دانش -
تمامی محتوای  رندهیدربرگروه یک نماینده در آن گروه حضور داشته باشد. یعنی هر گ، درس

 درس باشد.

دیگر  اعضاء اریاختاند در هر آنچه را که یاد گرفته، خواسته شدآموزان از دانش، در اینجا -
توضیح یکایک و به ترتیب افراد طبق ، رعایت آن در این مرحله مهم بود آنچه قرار دهند. گروه

سپس ، اول درس را مطالعه کرده دهد که بخشاول کسی توضیح می یعنی محتوای درس بود.
 .کل محتوای درس به اتمام برسد یابد تاو این موضوع ادامه می ، فردی که بخش دوم را

رسد تا آنچه را که یاد ها مییکی از نمایندگان گروه  نوبت به توضیح، مرحله آخر   -
 .کندآموزان ارائه به تمامی دانش، اند در جلوی کالسگرفته

و ها سرکشی کرده بود به گروه و موظفداشت  بر عهدهتنها نقش راهنما را معلم   :7 تذکر -
 .پاسخ گوید هاآناحتمالی  سؤاالتصورت نیاز به  در

، آموزانکرد که دانشاحساس می اگر معلم، آموزان: پس از ارائه مطالب توسط دانش2تذکر  -
 .کردبیشتر آن اقدام می خود به توضیح، اندیاد نگرفته خوبیبهقسمتی از محتوای درس را 

 هایافته
گروه آزمایشی و کنترل  آزمونپسو  آزمونپیشمیانگین و انحراف معیار  7در جدول 

 در میزان افزایش انسجام گروهی نشان داده شده است.
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 آزمونپیشو  آزمونپسهای توصیفی افزایش انسجام گروهی در . آماره1جدول 

 نداردانحراف استا میانگین تعداد گروه
 آزمایشی

 )روش تدریس مشارکتی(
 77/7 88/87 72 آزمونپیش
 11/7 98/89 72 آزمونپس

 کنترل
 )روش تدریس سنتی(

 29/1 81 72 آزمونپیش
 1/ 19 97/81 72 آزمونپس

. نتایج آزمون 2الف( نرمال بودن توزیع نمرات انسجام گروهی: در جدول شماره 
دهد. با ی توزیع نمرات انسجام گروهی نشان میاسمیرنف را در بررس -کولموگروف

توان گفت که مفروضه نرمال بودن توزیع برقرار است می <p 19/1 کهاینتوجه به 
 است.

ب( بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون: برای بررسی این مفروضه نخست از 
ول آزمون لوین برای بررسی همگنی ضرایب رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جد

 ارائه شده است. 2

 . نتایج آزمون بررسی همگنی ضرایب رگرسیون2جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات
 189/1 111/1 884/1 7 884/1 گروه

 81/1 481/9 18/29 7 18/29 آزمونپیش
 879/1 97/1 282/1 7 282/1 آزمونپیش× گروه

   121/9 21 99/711 خطا

، است پژوهشگراز آلفای  تربزرگمعناداری آزمون  سطح 2 بر اساس نتایج جدول 
 شود. بنابراین از تحلیلمی ییدتأرعایت مفروضه همگنی ضرایب رگرسیون  درنتیجه

آورده شده  8برای آزمون فرضیه استفاده شد که نتایج این آزمون در جدول  کوواریانس
 است.

نتایج حاصل از بررسی یکسانی  8ها: جدول یکسانی واریانس بررسی مفروضه ج(
شود چون سطح معناداری که مشاهده می طورهمان، دهدها را نشان میواریانس
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ها نیز برقرار است بنابراین مفروضه یکسانی واریانس 19/1بیشتر از  17/1 آمدهدستبه
 است.

 ها. نتایج حاصل از بررسی همگنی واریانس3جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  درجه آزادی بین گروهی گروهیجه آزادی دروندر
22 7 74/1 97/1 

آزمون و بودن بر اساس نتایج پیش خطی مفروضه د( بررسی مفروضه خطی بودن: 
. با شده است آورده 7نمودار قرار گرفت که نتایج در  موردبررسیها آزمون گروهپس

 بودن نیز برقرار است.ه مفروضه خطیشود کمی توجه به نمودار مشاهده

 

 . نمودار پراکنش بررسی خطی بودن متغیرها1نمودار 

 . نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس4جدول

سازه 
 موردبررسی

آماره  میانگین مجذورات آزادی درجه مجموع مجذورات
F 

سطح 
 معناداری

مجذور 
 خطا گروه خطا گروه خطا گروه اتا

 211/1 171/1 19/8 81/9 78/88 27 7 82/711 78/88 هیانسجام گرو

، نشان داده شده است 9با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس که در جدول 
برابر  17/1و با آلفای سطح  استو سطح معناداری به دست آمده  آمدهدستبه Fمقدار 
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ود. یعنی با شمی ییدتأ( و این یعنی فرض صفر رد و فرض تحقیق =p 17/1) است
توان گفت که بین دو گروه کنترل و آزمایشی تفاوت معناداری می درصد 44اطمینان 

 یرتأثآموزان روش تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش دیگرعبارتبهوجود دارد. 
 مثبت و معناداری دارد.

 مقایسه دو گروه سنتی و مشارکتی  یبرا یانسکووار. نتایج تحلیل 5جدول 

 آموزانزان انسجام گروهی دانشدر می

 هاگروه

 یلتحل گروه مشارکتی )آزمایشی( گروه سنی )کنترل(
 یانسکووار

 توان
اندازه 

 اثر
 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

X S X S X S X S 
F 

(1,21) 
سطح 

 معناداری
انسجام 
 گروهی

81 297/1 97/81 198/1 88/87 777/7 98/89 117/7 191/8 171/1 112/1 211/1 

آزمون که پس از تعدیل نمرات پیش کردتوان مالحظه بر اساس نتایج جدول فوق می
  هااثر معنادار عامل بین آزمودنی

مورد  پژوهشگرتوان استدالل کرد که فرضیه با توجه به این نتایج میوجود داشت. 
برابر با « انسجام گروهی»در  آمدهدستبهقرار گرفته است. مقدار مجذور اتای  ییدتأ

درصد از واریانس متغیر وابسته  28دهد که تقریباً است که به ترتیب نشان می 1.211
( از متغیر مستقل آموزان گروه آزمایشیانسجام گروهی در دانش هایمهارت)ارتقای 

تدریس  نتایج از اثرگذاری مثبت، دیگرعبارتبه. شده است( ناشی تدریس مشارکتی)
ای که عملکرد گروه گونهبه، کندحکایت می« انسجام گروهی»بر بهبود  مشارکتی

فرضیه ، معناداری بهبود یافته است. بنابراین طوربه« انسجام گروهی»آزمایشی در 
دهد که شده نشان میمیانگین تعدیل نمرات آماری قرار گرفت. ییدتأمورد  پژوهشگر

در آِزمون انسجام گروهی  درمجموعاند وزش داده شدهافرادی که با روش مشارکتی آم
نسبت به  هاآنعملکرد بهتری داشته و آموزش گروهی باعث افزایش معنادار نمرات 

 ییدتأ، فرضیه تحقیق درنتیجهاست.  گردیده، اندافرادی که با روش سنتی آموزش دیده
 گردد.می
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 گیرینتیجهبحث و 
اثر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی  هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی

روش تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی  یرتأث یبررس آموزان ابتدایی است.دانش
مثبت و معناداری با انسجام  یرتأثآموزان نشان داد که روش تدریس مشارکتی دانش

، ونهای کارها با نتایج پژوهشآموزان دارد. این یافتهاجتماعی و انسجام تکلیف دانش
 7کزار و کنیزی، (2119اسچان و وایت )، کینزر، کووه، (2112ویالر و استیونس )، کلمن

، (2172جردن و الرنس )، ( و تراس2178بل و هولدن )، هارلی، هالبورک، (2117)
جانسون و جانسون ، (2117) 9اسکیوتا، (2118) 8شرودر و کووه، (2118) 2آوندانو

( همسو 2171( و تی سی و بردی )2172نگ )هاسی، (2172) 9فینکلشتین، (2114)
 ینحوهشود که در مورد میداده آموزان اجازه است. با تدریس مشارکتی به دانش

ی بین اهداف و شود که فاصلهبه آنان کمک می ینهمچن .کنند اظهارنظر شانیابیارزش
بیشتر ، شودی غیررسمی داده میسطح عملکرد خود را تشخیص دهند و به آنان مشاوره

، کنندآموزان به میزان زیادی در کارهایشان درگیر شده و فعاالنه عمل میدانش
هر ، شوددر باالترین سطح از مشارکت گرفته می طورمعمولبهتصمیمات کالسی 

های مختلف در بخش، تواند اثرات مثبتی داشته باشدکند میآموزی که احساس دانش
گیرد. کار تشویق قرار می موردای شایسته کالس همکاری و تدریس کرده و به نحو

، عضوی از یک گروه هستند )محمدی هاآنآموزان به نحوی خواهد بود که گویی دانش
 (.7849، درفشان و مختاری، مرزوقی، ناصری جهرمی

ناشی از تعامل  افزاییهمیادگیری مشارکتی معلم را در حسن استفاده از ظرفیت 
 و موجب دستیابی به اثرات رساندیف یادگیری یاری میگروهی در جریان انجام تکال

، قربانی، درانی، زاده)حکیم گرددپیامدهای ممتاز اجتماعی میمندی از و بهره ترمطلوب
آموزان دل به جمع دانش، (. در یادگیری به شیوه مشارکتی7848، منسوبی و قاجارگیر

دهند تا خود هم از یاری ر میسپارند و هر چه دارند در اختیار یاران گروه قرامی
های از محیط اییانهگراعمل(. این روش معنای 7888، گیرند )آقازاده دیگران بهره

                                                                                                                                        
1. Kezar, A. & Kinzire, J. 

2. Avendano, J. 

3. Schroeder, C. C., & Kuh, G. D. 

4. Esquita, B. 

5. Finkelstein, M. A. 
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آموزان در تسلط به کند و با کمک به دانشیادگیری مشارکتی و اجتماعی را خلق می
 روز جامعه یازموردنهای عملی تعامل و خالقانه مهارت، های کالسیها و دانشمهارت
نشان ، (7847دهد. همچنین نتیجه مطالعه صیادپور و صیادپور )توسعه می هاآنرا در 

انگیزش  و افزایشاضطراب معناداری در کاهش  طوربه، یادگیری مشارکتیداد که 
است. با توجه به سودمندی روش تدریس  تأثیرگذارآموزان پیشرفت تحصیلی دانش

این روش را بر میزان  یرتأث، دقیق ورتصبهپژوهش حاضر بر آن بود تا ، مشارکتی
نتایج ، قرار دهد. در بررسی فرضیه پژوهش موردبررسیآموزان انسجام گروهی دانش

روش تدریس مشارکتی و سنتی بر میزان  یرتأثتحلیل کوواریانس در زمینه مقایسه 
ش قرار گرفت و نتایج نشان داد که گروه آزمای موردبررسیآموزان انسجام گروهی دانش

آموزانی دانش دیگرعبارتبهاند. نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری از خود نشان داده
سنتی  صورتبهنسبت به گروهی که ، بودند یدهدآموزشکه به شیوه یادگیری مشارکتی 

انسجام تکلیف  یمؤلفهدر  خصوصبهبهتری از خود  عملکرد، آموزش دیده بودند
، (2112ویالر و استیونس )، کلمن، های کاروننتایج پژوهش ها بانشان دادند. این یافته

کووه و همکاران ، (2118شرودر و کووه )، (2118آوندانو )، (2112) 7دوئلفیلکیز و 
( و تراس و همکاران 2178هالبورک و همکاران )، (2117کزار و کنیدی )، (2119)
 ( همسو است.2172)

آموزانی که تحت روش تدریس انشگفت چون د توانیم هایافتهدر تبیین این 
از خود ، مشارکتی بودند توانستند در مباحث درسی همکاری و مشارکت داشته باشند

دادند. همچنین به دلیل وابستگی موفقیت انگیزه و رغبت بیشتری در یادگیری نشان می
یادگیری یکدیگر  مسئولآموزان خود را دانش، اعضا تکتکگروه به موفقیت 

کردند مشکالت و مسائل کل اعضا گروه را مرتفع کنند. در و سعی می دانستندمی
و عبارت  شودحقیقت وابستگی درونی مثبت قلب یادگیری مشارکتی محسوب می

 آموزان باید با هم و از هم یاد بگیرنداست از تعهد به موفقیت کل اعضای گروه. دانش
آموزان اهداف بنابراین دانشو در طی این فرایند به پایش یادگیری خود بپردازند. 

، 2کاندلین، کنند )ساچمی یتمسئولمشترکی دارند و در قبال یادگیری یکدیگر احساس 

                                                                                                                                        
1. Filkins, J. W., & Doyle, S. K. 

2. Sachs, G. T., & Candlin, C. N. 
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یادگیری تکالیف درسی محول  -7گیرد: نیز دو شکل به خود می مسئولیت(. این 2118
، وابستگی بین گروهی ییجهنتاطمینان از یادگیری کل اعضای گروه. بنابراین  -2شده و 

بر ، همهبااین(. 2112، 7تالش و همکاری اعضا برای موفقیت کل گروه است )لیانگ
های تصحیحی بسیار مطلوب توانند از کمکآموزان میدانش، مبنای یادگیری مشارکتی

را پس از هر  هاآنتوان می معموالًهایی که کمک، گردند مندبهره هایشانکالسیهم
ای (. ذات روش تدریس مشارکتی جنبه7888 ،بخش تکوینی تدارک دید )آقازاده

دارد و فراگیران به یادگیری به خاطر خود یادگیری شوق و  محورتقویتی و پاداش
نه به خاطر عوامل تقویتی و پاداش بخش بیرونی که از طرف معلم ارائه ، رغبت دارند

 (.2117، 2ویل و کالهاوان، شود )جویسمی
با تدریس ، توان گفت زمانی که آموزگارانمی آمدهدستبهدر توجیه نتیجه  

 اظهارنظرشان ارزشیابی دهند که در مورد نحوهآموزان اجازه میمشارکتی به دانش
به آنان کمک کنند که ، کنند که نظر اکثریت افراد را بپذیرندآنان را تشویق می، نمایند
 یشاورهمی بین اهداف و سطح عملکرد خود را تشخیص دهند و با آنان فاصله

هایی از قبیل محدود بودن محدودیتاین پژوهش  در غیررسمی داشته باشند.
از پرسشنامه  یک تهران و استفاده یمنطقهآموزان مدارس غیردولتی ها به دانشآزمودنی

هایی چون هایی از اطالعات را که روشوجود داشت. استفاده از پرسشنامه اغلب جنبه
 شود:دهد. پیشنهاد مینشان نمی، دهندمصاحبه و مشاهده به دست می

، شاهد، آموزان مدارس دولتیها در مطالعات آتی مشارکت دانشبا توجه به این محدودیت -
 .گردداستفاده  ی ساختارمند در کنار پرسشنامهو استفاده از مصاحبه امنایییئته

تا هر شود گرفته  تدریس در دروس دیگر و در مقاطع مختلف تحصیلی بهره شروازاین -
 یادگیری مشارکتی آشکار گردد. نظیریبهای چه بیشتر جنبه

های آموزشی معلمان را با اصول کلی رویکرد کارگاه، منطقه مسئولینمدیران مدارس یا  -
در روند آموزش فعلی  از آن پسهای کاربرد آن فراهم گشته و سه تا زمینهکردمشارکتی آشنا 

 استفاده شود.

 در سایر هاپژوهشهای تحصیلی و همچنین انجام ین نوع در سایر پایهی از اپژوهشانجام  -
 تواند مبنای مناسبی برای مقایسه مزایای این شیوه فراهم آورد.های کشور میمناطق و استان

                                                                                                                                        
1. Liang, T. 
2. Joce, B., Will, M., & Kalhavan, A. 
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آموزان به عملی اثرات رویکرد مشارکتی بر رفتارهای خارج از مدرسه و مفید ساختن دانش -
 قرار گیرد. موردبررسیمدرسه طی پژوهشی  ها در خارج ازکردن این آموزه

مستلزم  هاآندر تدریس آن دسته از دروسی که یادگیری  مخصوصاًاز این شیوه  -
بیشتر استفاده شود تا ضمن قرار دادن فراگیران در ، استآموزان های متقابل دانشهمکاری
بسیاری از  آموزان و معلم و رشدامکان تعامل سالم بین دانش، مسئلههای حل موقعیت
برقراری ارتباط با همساالن و کمک به دیگران ، اجتماعی همچون رهبری گروهی هایمهارت

 .فراهم کندرا برایشان 

 منابع
(. مقایسه بین اثربخشی روش تدریس 7849ل. )، و حسن ریاحی م.، پیری ؛س.، اسدیان

زبان  ان اول متوسطه در درسآموزدانشمشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی 
 .99-81، (7)71، نشریه علمی فناوری آموزشی -فصلنامه پژوهشیانگلیسی. 

 . تهران: آییژ.نوین تدریس هایروشراهنمای (. 7888م. )، آقازاده
بر پیشرفت تحصیلی ، یادگیری سنتی و متداول، مقایسه یادگیری مشارکتی(. 7811ح. )، ایوبی

کارشناسی  نامهپایان. ه علوم انسانیان دختر پایه سوم متوسطآموزدانشو حرمت خود 
 ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.

 راهنمایی تحصیلی و متوسطه.، ابتدایی وپرورشآموزش(. 7818م. ت. )، ح. و ندیمیم. ، بروج
 تهران: مهرداد.

در  (. تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساو7888ط. )، م.ر. و آقایاری، بهرنگی
، (71)8، های آموزشی. فصلنامه نوآوریآموزان پایه پنجمسنتی تدریس دانشوضعیت 

89-98. 
، تدریس علوم تجربی با الگوی مدیریت آموزشی تأثیر(. 7849ر.ح. )، م.ر. و نصیری، بهرنگی

پژوهشی  -فصلنامه علمیان سال سوم راهنمایی. آموزدانشبر یادگیری خودراهبر 
 .781-714، (9)1 ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی و خودپنداری  تأثیربررسی (. 7817ع. )، پالیزی
 کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز. نامهپایان. دانشجویان

آموزش نوین و  هایروشمقایسه سودمندی (. 7881م. ع. )، حمیدی ور. ، جعفری کوخالو
، (7)29، تعلیم و تربیت فصلنامه .و رفتاریعاطفی ، دستاوردهای شناختی ازنظرسنتی 

17-47. 



 19 ... گروهی انسجام بر مشارکتی تدريس تأثیر 

. ترجمه ابزارهایی برای تدریس، الگوهای یادگیری(. 2171د. )، هاپکینز، ا.، ب. کالهام، جویس
 تهران: سمت.، (. چاپ پنجم7841مهرمحمدی و عابدی )

 (. چاپ7887. ترجمه بهرنگی )الگوهای تدریس(. 2117ا. )، م. کالهون، ویل، ب.، جویس
 تهران: کمال تربیت.، سوم

 تهران: سمت.(. تدریس فنونو  هاروش) وپرورشآموزشهای ت(. مهار7841) .ش، حسن
 تأثیر(. بررسی 7848ز. )، س. و قاجارگیر، منسوبی ؛ح.، قربانی ؛ک.، درانی ؛ر.، زادهحکیم

تقویت فردی و گروهی بر پیشرفت یادگیری  کارگیریبهروش تدریس مشارکتی با 
 .78-9، (7)2، فصلنامه تدریس پژوهیانگلیسی.  زبان

 .22-79، 781، معرفت(. عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری گروهی. 7888ع. )، حسنی

یادگیری مشارکتی بر عملکرد دیکته و درک مطلب  تأثیربررسی (. 7881ا. )، خانزاده چرخاب
دانشگاه ، شناسی ارشدنامه کار. پایانآموزان پایه چهارم ابتدایی ناحیه یک همداندانش

 عالمه طباطبایی تهران.
(. 7847ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعراب )، سازمانی مبانی رفتار(. 2111الف. )، رابینز

 فرهنگی. هایپژوهشتهران: دفتر 
، در پیشرفت تحصیلی در درس علوم مسئلهکارگروهی مبتنی بر حل  تأثیر(. 7881ح. )، شعبانی

 ناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.کارش نامهپایان

تهران: ، آموزش ـ پرورش( چاپ اول)روانشناسی تربیت و تدریس (. 7881ع. )، شعاری نژاد
 انتشارات فروزش.

، (. مقایسه اثرات یادگیری مشارکتی و آموزش سنتی بر عملکرد تحصیلی7882م. )، شیخیانی
ان سال دوم متوسطه نظری زآمودانشانگیزه پیشرفت و خود پنداره ، یادداری مطالب

-9، (77) 8، دانشگاه شهید چمران اهواز شناسیروانمجله علوم تربیتی و شهر بوشهر. 
79. 

روش تدریس مشارکتی با  تأثیر(. 7842س. )، و سعادت زاده ا.، زارعی ؛ع. ا.، شیخی فینی
ان در درس دین و آموزدانشبر جرئت آموزی )بیانی( بر پیشرفت تحصیلی  تأکید

 .871-897، (8)21، آموزش و یادگیری هایپژوهشدوفصلنامه ندگی. ز
آموزان پایه فعال تدریس بر پیشرفت سواد خواندن دانش هایروش تأثیر(. 7888. )م، صالحی

 .91-29، (77)8، فصلنامه تعلیم و تربیتچهارم و پنجم ابتدایی استان مازندران. 
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فعال تدریس علوم تجربی در پرورش  ایهروشنقش استفاده از (. 7881م. )، صحرانورد
 ان پایه چهارم ابتدایی.آموزدانشپژوهش و پیشرفت تحصیلی ، روحیه پرسشگری

 دکتری. دانشگاه عالمه طباطبایی تهران. نامهپایان
در  غیرفعالروش آموزش مشارکتی با روش آموزش  تأثیرمقایسه (. 7814ا. )، صمدی شال

ان پسر سال اول راهنمایی شهرستان ماسال موزآدانشپیشرفت تحصیلی درس عربی 
 .معلمتربیتکارشناسی ارشد. دانشگاه  نامهپایان .18-14سال تحصیلی 

(. میزان مطلوبیت دو 7884ن. )، و اصغری س.، حسینی تشینری ؛ر.، جوادی ؛س. م.، صولتی
-747، (8)79، مجله پزشکی هرمزگانروش تدریس مشارکتی از دیدگاه دانشجویان. 

741. 
(. تأثیر یادگیری مشارکتی بر اضطراب و انگیزه پیشرفت 7847) .م، ریادپوز. و ص، رصیادپو

 .721-717، (84)77، یآموزش هاینظامنشریه پژوهش در  ی.تحصیل
 نامهپایان. تحصیلی دانشجویان پیشرفتیادگیری مشارکتی بر  تأثیر .(7819ن. )، صیرفی

 یی تهران.کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبا

 . تهران: انتشارات تربیت.فعال تدریس هایروش(. 7882م. )، فضلی خانی
، یادگیری مشارکتی با یادگیری انفرادی در میزان یادسپاری تأثیرمقایسه ( 7881م. )، قدرتی

ان پنجم آموزدانشاطالعات علمی درس علوم تجربی  وتحلیلتجزیه، درک و فهم
 کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی. مهناپایان. ابتدایی شهرستان قم

ان در موضوع آموزدانشمشارکتی بر پیشرفت تحصیلی  یادگیری تأثیر(. 7888م. ر. )، کرامتی
 .777-791، (2) 77، و علوم تربیتی شناسیروانفصلنامه انرژی در درس فیزیک. 

 . تهران: آیین تربیت.رکتینگاهی نو و متفاوت به رویکرد یادگیری مشا(. 7882م. ر. )، کرامتی
، و علوم تربتی شناسیروانمجله (. رقابت یا رفاقت در کالس درس. 7881م. ر. )، کرامتی

87(2) ،784-797. 

(. تأثیر روش آموزش تلفیقی یادگیری مشارکتی و یادگیری در حد 7841) .م، یکالنتر قریش
 هاینظامش در نشریه پژوه ی.و پیشرفت تحصیل نفسعزت، تسلط بر خودکارامدی

 .711-84، (72) 9، یآموزش
یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی  تأثیرمقایسه (. 7818ش. )، کنعانی

کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه  نامهپایان. پایه سوم راهنمایی شهرستان ارومیه
 طباطبایی تهران.

 (. تهران: سمت.7812ی ). ترجمه توسلشناسیجامعهمبانی (. 7442ب. )، کوئن
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. اندازهاچشمدستاوردها و ، جانبه و مشارکتی در دوره ابتدایی(. آموزش همه7888ع. )، کیامنش
 .89-78، (71)8، های آموزشیفصلنامه نوآوری

شناسی نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و (. آسیب7849ک. )، ز. و صالحی، محمدزاده
، های راهبردی و کالنفصلنامه سیاسترد پدیدارشناسی. ای با رویکدانشگاهی: مطالعه

8(77) ،29-7. 
(. تبیین پدیده نشاط و پویایی علمی از منظر نخبگان 7849ک. )، ز. و صالحی، محمدزاده

 .298-221، (14) 29، فصلنامه راهبردای با رویکرد پدیدارشناسی. دانشگاهی: مطالعه
 تأثیر(. 7849ز. )، و مختاری م.، درفشان ؛ر.، ناصری جهرمی ؛ر. ا.، مرزوقی ؛م.، محمدی

 رویکردهای ایواسطهتدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش جویان: بررسی نقش 
 .74-94، (8)77، کاربردی شناسیروانفصلنامه دانش و پژوهش در مشارکت. 

 انسجام با(. رابطه سبک رهبری 7888ا. )، و جعفری م.، احسانی ؛ه.، کوزه چیان ؛م.، مرادی
، 24، نشریه حرکتلیگ برتر کشور.  هایباشگاهبسکتبال  هایتیمگروهی بازیکنان در 

9-77. 
آموزان: دانش هایانضباطیبیهای تدریس معلمان بر میزان (. نقش سبک7849ج. )، مصرآبادی

 .219-784، (2)7، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشیتحلیل متنی بر شخص. 
رهبری مربیان  هایسبک(. بررسی رابطه بین 7849ع. م. )، و صفانیا م.، دوستی ؛ع. ا.، مصلحی

 .972-917، (9) 1، مدیریت ورزشیانسجام گروهی و موفقیت تیمی. 
مقایسه یادگیری مشارکتی با یادگیری انفرادی بر پیشرفت درس زبان (. 7811ر. )، ممبینی

 ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی تهران. کارشناسی نامهپایان. انگلیسی سال سوم راهنمایی

آن در  کارگیریبهطراحی الگویی برای ارزشیابی برنامه درسی و (. 7817)ن. ، پورموسی
رساله  ها.های تربیت دبیر دانشگاهها و فنون تدریس دورهارزشیابی درسی و روش

 دانشگاه تربیت مدرس تهران.، دکتری
 هایمهارت نفسعزتروش یادگیری مشارکتی بر  تأثیر(. بررسی 7887م. )، میرزاخانی

فصلنامه ان پسر سال سوم متوسطه. آموزدانشاجتماعی و عملکرد تحصیلی 
 .779-798، (7)8، دانشگاه تبریز شناسیروان

 . تهران: آوای نور.مفاهیم کلیدی، شناسیجامعه(. 7817م. )، نقادان
(. رابطه 7847ج. )، جلیلوند و م.، ی کشتانحسین ؛م.، محرم زاده ؛ر.، شیخ یوسفی ؛م.، وحدانی

حاضر در دهمین المپیاد ورزشی  هایتیمسبک رهبری مربیان و انسجام گروهی 
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دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار (. 7884دانشجویان پسر کشور )
 .14-47، (8) 2، حرکتی

 . تهران: بامداد کتابو(7889. ترجمه فتح اله مسیبی )ورزش شناسیروان(. 7448ب.)، وودز
روش تدریس یادگیری  تأثیر(. بررسی 7881م. )، هانیپ. و میرزا، کدیور ؛ف.، یاریاری

 آموزانو عملکرد تحصیلی دانش اجتماعیهای مهارت، نفسعزتمشارکتی بر 
 .779-798، (71)8، پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز –فصلنامه علمی )دبیرستان(. 

ای و مشارکتی آموزش به روش پروژه تأثیر(. 7888) ف.، و حقانی ع.، یوسفی ؛ن.، پوریزدیان
در درس آمار و  فوالدشهرآموزان دختر سوم تجربی بر پیشرفت تحصیلی دانش

 .48-89، 22، درسی ریزیبرنامه. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی سازیمدل
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