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)سیالی، ا عطاف پذسری، اصالن(  شان دهنره برتری روش ت ررس    های یت ینمؤلفه
ول ی در م ورد مؤلف ه     اسنهییاری  سبن به روش تررس  سنتی در پرورش یت ین 
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توقیو  
هاا    یادگیری همیاری یکی از انواع گوناگون مهارت

ری   مطالعه است که منجار هاه ر ا     راهبردهای یادگی
 ود. ایا  ناوع از یاادگیری    اجتماعی دانش آموزان می

ها ا .  هرگرفته از حس ها هم هودن   همکاری هشار مای  
هاای  انسان هخش عم ه ای از زن گی خود را در گار ه 

گذران    در مقام عضو خانواده یا همساایه  اجتماعی می
متقاها  اسات.    ها دیگر همنوعان خود در ارتباط   کنش

در چن  سال اخیر یادگیری از طریا  همیااری موعاوع    
هحث دائمی در آموزش   پر رش   ه اسات. معمماان   
مقاطع اهت ایی، راهنماایی   دهیرساتان در حاال تجرهاه     

ان  تا دریاهن  های یادگیری از طری  همیاریکردن ر ش
ز گیرن ، یا تنها اآموزان  ان هیشتر   ههتر یاد میآیا دانش

هرنا . در  اعاع یاادگیری از طریا      یادگیری لذت مای 
ای نیست. در اهت ایی عرن نوزدهم جان همیاری چیز تازه

کرد که هرای هررسی   حا   دیویی معممان را تشوی  می
هایی تقسیم کن . در دهاه  آموزان را هه گر همسئمه دانش

مورتون د چ نیز کار خود را ها تحقیا   تار ی     9191
اری در یادگیری  ر ع کارد. خوواااا ا    های همیم ل

ایا  ماا ل را هااه عنااوان راهبردهاای هاارای کماا  هااه   
آموزان هه کار گرفت تا آنان یاد هگیرن  که اختالف دانش

خود را ح  کنن . یادگیری از طری  همیاری یا  فکار   
از نو ظهور یافتاه اسات،    9191ع یمی است که در دهه 

 یا  اسات زیارا    اما هرای هسیاری از معممان ی  فکرج
های همیار ها گر ههای کوچکی که در هسایاری از  گر ه

[. همیااری حیطاه   9ها مرسوم است فار  دارنا    کالس
توان هه ماوارد ییا  ا ااره    ای دارد از جممه میگسترده

کرد: در اختیار گذا ت  امکانات ماادی   معناوی نریار    
مااواد    سااای  آموز اای، مشااا ره، حاا  مساائمه،    

آموزان یا ها هام  ها اجرای ای  ر ش دانشراهنمایی...که 
آماوزان  خورن . دانش ون  یا ها هم  کست میموف  می

هه جای اینکه معمام را مرجاع ااامی خاود ه اننا  هاه       
های خود هه عناوان مرجاع مهام   هاا ارزش     کالسیهم

آماوزان  کنن . در چنی  کالسای داناش  یادگیری نگاه می
رن  یعنی هار فارد   احساس  اهستگی مثبت هه هم یگر دا

مسئول است تا دیگران را کم  کن  تا یاد هگیرن    هیچ 
توانن  موف   ون  مگار اینکاه   ی  از اعضای گر ه نمی

 [.2 تمام اعضاء گر ه موف   ون 
کنایم تما ن ناوینی در    در عوری که ما زن گی می

حال تکوی  است که ای  تم ن هاا خاود آگااهی هاای     
تاوان  رد، هاه ساختی مای   همراه خواه  آ ج ی ی را هه

کمماتی را یافت که هتوان ع رت کام     ساعت عما    
[. هنااهرای   3ای  تحول خار  العاده را تواای  نماود   

دنیایی که امر زه دانش آموزان ها آن مواجاه هساتن  در   
هاای  حال تغییر است. عور فناا ری اطالعاات   ایا ه   

های کسب موفقیت زنا گی  جهانی   ن ترهیت،  اخص
رگون ساخته است. توانایی سازگاری هاا نیازهاا     را دگ
-های عور ج ی  مستمزم آموزش   یادگیری مای هحران

یادگیری)ت ریس( ها تحول عموم -[.  یوه یاددهی4ها    
ای دا اته  ر انشناختی ترهیت، پیشارفت عاها  مالحراه   

های آموز ی، ر انشناسان است. هه رغم گستردگی ر ش
هاای  انا ، ر ش الش کارده  ترهیت ت  متخووان تعمیم
هاای تا ریس را   هن ی کنن . پیاژه ر شآموز ی را طبقه

هاای  هاای تا ریس تقریاری، ر ش   هه چهارطبقه؛ ر ش
ت ریس  هودی، ر  اهای تا ریس فعاال   ر  اهای     

هاه طاور کمای،     [. 5کنا   ای تقسایم مای  ت ریس هرنامه
هاای ر انشناساای  هاای تا ریس هراسااس نرریاه    ر ش

 ون . ی  دسته هار ایا    سته تقسیم مییادگیری هه د  د
هاا   ها رهاای   رفتارهاا، داناش  »فرض اساتوارن  کاه   

مشخوی  جود دارن  که های  آموخته  ون ،   راهبردها 
یا  رایط آموز ی متفا تی موجودن  کاه هار یا  هار     

«. ترنا  ها   ها رهاا مناساب  ها، دانشهای از ه فهخش
آموز ای کاه   هاای  هرای سازمان دادن محیط»دسته د م 

-یاهی هاه فهمیا ن  دانش آموزان را هه ح  مسئمه   دست

ای  «. دهن های ه ست میهای خود حمایت کنن  توایه
محور    -د  نوع الگو را هه ترتیب الگوی آموز ی معمم

[. در 9انا   محاور نامیا ه   -الگوی آموز ای یادگیرنا ه  
محور، معمم دانش را هاه داناش آماوزان     -ر یکرد معمم

کن    کودک ها پس دادن آن، مورد ارز ایاهی  میمنتق  
گیرد. ر انشناسی چنی   اگردانی را هاه عاوطی   عرار می
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ای ای هرای  ر د   ر زناه سیاه کوچکی که دارای ر زنه
کن . موادی هه  سیمه معمم از هرای خر ج است تشبیه می

کن  که  ون    هم ا   ارسی میر زنه  ر دی داخ  می
زناه  ر دی داده  ا ه از ر زناه دیگار     آیا آنچه در ر 

 ود یا نه. درهیچ موردی، معمم انترار ن ارد از خارج می
آنچه هه ر زناه  ر دی داده اسات از ر زناه خر جای     
ه ست آ رد. در ای  ر ش  اگرد کسی است که های  هه 
هرجهت عمم را هه مغزش فار  کارد، کسای کاه هایا       

م رساه  زار هرحسب معیارهاایی کاه از عبا  ر ی  ا     
ترسیم  ا ه اسات ا  را  ادار هاه پیشارفت نماود. در      

محور  اگرد هارای پذیرفتاه  ا ن     -ر یکرد یادگیرن ه
کن  همکه هرای ارعای نیاازی عمیا    درامتحان کار نمی

آماوزد.  کو     در حقیقت هرای نفس آماوخت  مای  می
های خاا   تری   اگردان تواناییه ی  طری  که خال 
کننا     ااگردانی کاه از    ری  میخود ان را اجرا   تم

خالعیت کمتری هرخوردارنا  راههاای ج یا ی هارای     
هاای  یکای از ر ش [. 7یادگیری کشا  خواهنا  کارد    

محااااور ر ش تاااا ریس  -تاااا ریس یادگیرناااا ه
همیاری)موعوع مورد پاو هش( از خاانواده الگوهاای    

ها  . الگوهای اجتماعی هه ر اهاط  اجتماعی ت ریس می
هاا عقایا  مرهاوط هاه     ی  دارن . آنهی  فرد   جامعه تأک

کننا . تمرکاز   یادگیری   جامعه را ها یک یگر ترکیب می
آماوزان هارای ارتبااط    ای  الگوها هر ههبود توانایی دانش

هاای  هرعرار کردن ها دیگران، درگیار  ا ن در فعالیات   
آم  است. آزادمنشانه،   کار کردن در جامعه هه طور کار

ی الگوهای اجتماعی است مشارکت   همیاری کمی  اام
  ارائه مطالب درسی عمیقاا در در ن تعاما  اجتمااعی   
مشارکت کنن گان پنهان است. در ایا  الگوهاا تشاکی     

 ود. م یریت کاالس در  های یادگیری توایه میانجم 
آموزان اسات  جهت ر   مشارکت   همکاری هی  دانش

  یادگیری تنها از طری  همیاری، تعام    مشاارکت در  
[. یکی از اها اف  9های گر هی انجام پذیر است فعالیت
های آموز ی ترهیت افراد خال    های همه نرام  آرمان

( درکتااا  9112)  9ها اا . اد ارد د هونااومبتکاار ماای

                                                           
1 - Edward De Bono 

هایچ چیاز ساودمن تر      »خالعیت کارآم  مای گویا :   
ی ج یا    ممرهخشای   تر از ای  نیست که ایا ه ها کوه

[. خما  فکار، ایا ه      1« ساازد اه اف  ما را هرآ رده 
مفااهیم نااو هماواره اساااس اختراعاات، اکتشااافات       

های مناسب هرای ح  مسائ    مشاکالت در  پی ایش راه
آین . جوامع پیشرفته   متما ن  زن گی انسان هه  مار می

گذ ته   حال پیوسته هه ارزش   اهمیات ایا  جنباه از    
  در ا د های یهنی   فکری انسان توجه نموده توانایی

تقویت آن هرآم ه   از ای  طری  هه توسعه،  رفاه،  ترعی 
اهتکاار  »  خو بختی نائ  آم ه ان . چراکه هقول ارسطو 

یگانه عاما  مارمر در پیشارفت انساان هاه  امار مای        
[. هه ایا  ترتیاب عاعی  هاودن فرآینا  هار ز       91« آی 

ها در جوامع عقب مان ه  نیز موجاب ها هختی،   خالعیت
کت خواه  هود. در دنیای پیچیا ه کناونی کاه    فقر   فال

های هسیار فشارده جواماع مختما  هارای      اه  رعاهت
هاا   منااهع عا رت    دستیاهی هه ج یا تری  تکنولاوژی  

های ناو  هستیم، افراد  تیزهوش، خال    ااحبان ان یشه
هاا، از جایگااه     مبتکرانه، همانن  گرانبهااتری  سارمایه  

ردار هستن  هطوریکه هقاول  هسیار  اال   ارز من ی هرخو
 انس ه ست آ ردن خالعیات هاالقوه،    2مارک توی  هی

[. 99ای ها ا   می توان  موعوع زن گی   مرگ هرجامعه
توان گفت که  جه مشخص   هاارز جهاان   مبالغه  میهی

ای ها  ن  امر ز، همانا تغییر   تحول است که هیچ زمینه
در حیاات  تأمیر آن هاعی نیست چرا که هقول هراکمیتوس 

چیزی پای ار نیست مگر دگرگونی. هرای  اساس امرسون 
[. 91 امارد  مبات احمقانه را زائی ه مغزهای کوچ  می

ارف تغییر ارزش تمقی   ه   عامالن تغییار ناوآ ران   
ها را ها امی  هاه   ون  که دگرگونیارز من  محسو  می

 اون  از ایا  ر    ههبودی هرچه هیشتر   هیشتر سبب می
اختراع، اکتشاف، اه اع   اهتکاار خاود ا اکال     هرگونه

[. اگر عرار است داناش  92تحول هوده   موجب تغییرن  
آموزان خو  ترهیت  ون     هر ن ان مفی ی در آین ه 
ها ن  های  افرادی خال    نقاد   دارای هیانش عممای     

هااای ماا ارس هایاا  آزادی ان یشااه ها اان . در هرنامااه

                                                           
2 - Toyenbee 
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آماوزان  از طریا  آن داناش  های گنجان ه  ود که ر ش

عاهمیت های چگونه آماوخت  را از طریا  نرام فکاری     
هیاموزن ؛ زیرا معرفات در فراینا  ان یشاه مانرم ر ا       

های حاکم هار آنهاا   های آموز ی   ر شیاه . محیطمی
در تحق  ای  اه اف نقاش اساسای دارنا    هایا  هاه      

آماوزان هاه جاای    اورتی سازمان هی  ون  که داناش 
ازی حقای  عممای هاا مساائ  درگیار ساازن ؛      یخیره س

 اون .  مسائمی که در زن گی  اععی ها آنها مواجاه مای  
هاای  های اهتکااری منطبا  هاا زنا گی موععیات     ر ش

آماوزان را  آموز ی را جذاهتر   رغبت   تاالش داناش  
[. متأسافانه  93هرای یاادگیری فز نتار خواها  سااخت     

عضای از  م ارس   نرام آموز ی کنونی هاا توجاه هاه ه   
ترهیات  -ر یکردهای ر انشناختی از  ظیفه اامی خاود 

انا . نراام   فااامه گرفتاه   -  خاال   های متفکار انسان
مبتنی هر ارائه اطالعاات   حقاای  پیراماون     آموز ی ما،

آموزان اسات، کاه در   موعوعات هسیار مختم  هه دانش
ای ( هام از  های هسیاری )اغمب چنا  گزیناه  آن، آزمون

آی  تا ای  اطالعاات را د هااره   عم  می آموزان ههدانش
هه خاطر آ رن . هه هر جهت ا لی  گام در یاادگیری هاه   
حافره سپردن اطالعات است، هه عبارتی، های  در هانا   

ایجاد کنیم تا هتوانیم هه سطوح « هاییسپرده»حافره خود 
هاالتر تفکر دست پی ا کنیم. استراتوی اامی هه کار رفته 

آماوزان مطالاب را     منرور که داناش در م ارس، هه ای
 ار اسات، در ایا    حفظ کنن ، فراگیری   تکرار طوطی

-رهگذر هاه فعالیات خاال    اهتکااری تاوجهی نمای      

در ای  پو هش سعی هر آن اسات کاه تاأمیر    [. 94 ود 
 -از خانواده الگوهای اجتمااعی  -ر ش ت ریس همیاری

ن آماوزا   ر ش ت ریس سنتی  هر افزایش خالعیت دانش
  مورد هررسی عرار گیرد.

هاای تا ریس فعاال تحقیقاات     در مورد تأمیر ر ش
زیادی اورت گرفته است  امار از آنهاا عبارتنا  از :    

( در تحقیقی هاه هررسای تاأمیر یاادگیری     9311کونانی)
همیاری هر خالعیت   پیشرفت تحویمی در درس عماوم  

آموزان پسر پایه پانجم اهتا ایی  هرساتان    تجرهی دانش
پرداخت   سپس  9391-11 ت در سال تحویمی کوه 

پس از ی   نیم ماه اجرای متغییر هر گر ه آزمایشای هاه   
ای  نتیجه رسی  که ر ش ت ریس یادگیری همیااری هار   

آمااوزان تااأمیر خالعیاات   پیشاارفت تحواایمی دانااش
(، در تحقیقی تحت عناوان  9393سمحشوری ) [.95دارد 

رش خالعیت هررسی ر ش ت ریس ه یعه پردازی هر پر 
آموزان در درس عموم تجرهی پایه چهارم اهتا ایی  دانش

نتای  زیر را گزارش کرده اسات: الا (ر ش تا ریس    
ه یعه پردازی هر افزایش نمره انعطاف پذیری مرمر هاوده  
است.  ( ر ش ت ریس ه یعه پردازی هر افزایش نماره  
سیالی مرمر هوده است. ج( ر ش ت ریس ه یعه پاردازی  

نمره اهتکار مرمر هوده است. د( ر ش ت ریس هر افزایش 
 [.99ه یعه پردازی هر افزایش نمره هسط مرمر هوده است 

( در پو هشی هه هررسی تأمیر  ایوه  9391 کوفی نواد )
های آموزش، هر ر     پر رش کودکان پیش دهساتانی  
پرداخته   در ای  راهطه د   یوه کودک محوری   معمم 

سال در چنا    5-9ه سنی محوری در ر   خالعیت گر 
مه  کودک  هر تهران مورد مقایساه عارار داده اسات،     
محق  هه ای  نتیجه رسی ه اسات کاه آماوزش کاودک     

[. ااااهت  97تر اسات  محور هرای ر   خالعیت مناسب
هاای فعاال تا ریس هار     ( در تاأمیر ر ش 9371طبری )

ها هر خالعیت مرمر هوده خالعیت نشان داد که ای  ر ش
های گوناگون میزان تأمیر متفا تی دارنا   ر ش است. اما

  ر ش گردش عممی هیشتری  تأمیر در خالعیات دارد    
ر ش اکتشافی تحت تأمیر جنسیت پیشرفت هیشاتری را  

( در 9379[. مشااکالنی )99دهاا  در پسااران نشااان ماای
تحقی  خود هه هررسی تأمیر ر ش ت ریس هحث گر هی 

-ر خالعیت داناش در درس عموم تجرهی د م راهنمایی ه

آموزان پرداخت   سپس پس از د  نیم ماه اجرای متغیار  
مستق  هر گر ه آزمایش هه ای  نتیجاه رسای  کاه ر ش    

 [.91هحث گر هی هر خالعیت دانش آموزان تأمیر دارد 
( در پو هشی ها عنوان ایجااد محایط   2119)3هالپرن

همیاری   ارائه رهنمودهایی هرای آموزش   ت ریس، در 
ها اینکه چرا های  از یادگیری همیاری استفاده کنیم، راهطه 

ای  پاسخ را دا ت کاه فعالیات یاادگیری همیااری در     
                                                           
3 -halpern,d.f 
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یادگیری ههتر است   در توجه   یادآ ری هیشاتر نتیجاه   
امرهخش دارن    دعت   خالعیت در ح  مسئمه را ههبود 

هخشن    تفکر انتقادی ههتاری را هارای یادگیرنا گان    می
( طی انجام تحقیقی هیان 2113)4[. گمیس21ده  ر   می

تر   خالعیات  کرد ر ش همیاری موجب یادگیری عمی 
 اود. هارای موفقیات در    آماوزان مای    نوآ ری دانش

های همیاری الزم است معممان هه عناار کمیا ی  فعالیت
زیر توجه کام  دا ته ها ن : ال ( ان ازه   ترکیب گر ه  

ی گر هاای  د(  ( کارکردهااای گاار ه  ج( هنجارهااا 
[. 29هاا   اها اف گار ه    های گر هی   ه( نقشمهارت
( معتق  است که کارهرد ااحی  یاادگیری   2112) 5 افر

همیاری موجب خالعیت   نوآ ری هیشاتر در  ااگردان   
گیاری هاای    ود، نگرش ت  هع ی معممان   سختمی
مورد آنان را تع ی  گردیا ه   تعاما   ااگردان هاا     هی

های پنهاان خالعیات را   دن در گنجینهگشو یک یگر زمینه
[. در پو هشی کاه توساط کولیا       22سازد فراهم می

هااای ( در هررساای خااود از ر ش 9111) 9همکاااران
ت ریس، هه ای  نتیجه رسی ن  که دانشجویان، مهارت در 

های های فرا ناختی را مانن  مهارتتفکر خال    ر ش
ا در هحاث  ر« یادگیری طرز آموخت »  « نرارت هر خود»

[. یماو   لیاان   23کننا   ها همکالسان خاود کساب مای   
( دریافتن  که در پایه  شم دهستان در درس عموم 9173)

اجتماااعی ر ش همیاااری ماارمرتر از ر ش رعاااهتی    
 [.24است 
 

تپژوی فرضی تیا ت
آماوزانی کاه هاا    میزان خالعیت )مرلفه سیالی( دانش -9

اناا  هاایش از دانااش ر ش همیاااری آمااوزش دیاا ه
-آموزانی است که ها ر ش سنتی عموم آموزش دی ه

 ان .
آموزانی میزان خالعیت )مرلفه انعطاف پذیری( دانش -2

انا  هایش از   که هاا ر ش همیااری آماوزش دیا ه    

                                                           
4 -Gillies,r.m 
5 -shafer,i 
6 -kulik,c.l. 

آموزانی است که ها ر ش سنتی عموم آماوزش  دانش
 ان .دی ه

آموزانی کاه هاا   میزان خالعیت )مرلفه ااالت( دانش -3
اناا  هاایش از دانااش دیاا هر ش همیاااری آمااوزش 

آموزانی است کاه هاا ر ش سانتی عماوم آماوزش      
 ان .دی ه

آماوزانی کاه هاا    میزان خالعیت )مرلفه هسط( داناش  -4
اناا  هاایش از دانااش ر ش همیاااری آمااوزش دیاا ه

آموزانی است کاه هاا ر ش سانتی عماوم آماوزش      
 ان .دی ه

 

تپژوی روشت
تاری  ر ش  های پو هش، مناساب ها توجه هه فرعیه

کارگیری طرح پایش  تحقی ، ر ش نیمه آزمایشی   ها هه
هاای آزمایشای یا    د     پس آزمون ها گار ه  -آزمون

 ( است.9)ج  ل 

 

تجاوع توتناان تپژوی 
-ی داناش ی آماری پو هش حاعر  ام  کمیهجامعه

هاود،     کبودرآهنگآموزان پایه پنجم اهت ایی  هرستان 
سه از ما ارس  از هی  م ارس پسرانه   دخترانه، د  م ر
 41ی یاد  ا ه  دخترانه انتخا   ، ه ی  منرور از جامعه

 کالس درس، هه عنوان گار ه  2نفر از دانش آموزان، در 
آزمایشی   گر ه کنترل ها ر ش توادفی ساده انتخاا   

اجتماعی  یگوتسکی  -ها توجه هه نرریه فرهنگی  .  ن 
آنها کودکان سنی  پایی  مح  د هه عوانی  خاای نیستن  

سعی در ایجاد عوانی   یوه خود را دارن  که ایا  خاود   
منبع عریمی از ای ه های نو می ها   ها هاال رفات  سا    
کودکان آنها سعی در در نی سازی عوانی  اجتماعی می 
نماین   که در آن هر امری پذیرفتنی نیست ه ی  ترتیاب  
فرد توان خم  ای ه هاای ناو را از دسات مای دها         

کاهش می یاه . در پایه پنجم که ح   اساط  خالعیت ا  
هی  اهت ایی   راهنماایی اسات ماا دراا د آنایم کاه       
مشخص سازیم دانش آموزان پایه پانجم در کا ام سار    
پیوستار)خم  عوانی  خود یا تبعیت از عاوانی  دیگاران(   

 عرار دارن .
 



 

944 

 0شماره  / دوره جدید/دوم/ سال بیست و 1900 بهار و تابستانهای آموزش و یادگیری/ دانشگاه شاهد/ پژوهش
Training & Learning Researches/ Shahed University/ 22th Year/ Spring & Summer 2015/ No.6 
 

 
 های آزمایشی ی    د پس آزمون ها گر ه -طرح پیش آزمون  .9ج  ل 

 گروه پی تمنواد و غیرتوس قل وادپهتمن

T2 X T1  گر ه آزمایشی ی 

T2 Y T1  گر ه آزمایشی د 

 

تویاخل تموانش 
ها هوورت تواادفی  کالسپس از طی ر ال اداری؛ 

، هنااهرای  د   های آزمایش   کنترل تقسیم   ن هه گر ه
آموز دانش 21کالس پایه پنجم اهت ایی که هر ی  دارای 

ر توادفی هه گر ه آزمایش   گر ه کنترل هودن  را هه طو
تقسیم نمودیم    ها د  ر ش ت ریس همیااری   سانتی   
هه م ت  ش جمسه ها هرناماه آموز ای محقا  سااخته     
درس عموم تجرهی که هه ترتیب در س ا ل تا  اش را  

گرفت مواجهه ساختیم. موعاوعات   عناا ی    در هرمی
درس ا ل: در س در کتا  عموم پایه پنجم عبارتنا  از:  

درس ساوم:  ، درس د م: تغییرات ماواد ، ساختمان مواد
درس ، درس چهاارم: خاوا  ناور   رناگ    ، ما ی  ها

. درس  شم: خاک زن گی هخاش ، پنچم: تاریخچه زمی 
 یوه   مبنای کار در ای   ش درس هه ای  اورت هود 
که معمم در هر جمسه ت ریس، در اهتا ا توعایحاتی در   

دانش آموزان ارائه می دها     هاره موعوعات مذکور هه 
هع  از ارائاه چنا  نموناه، از آنهاا مای خواها  تاا در        

های کوچ  هه هحث   تبادل نرر هپردازن    نتیجاه  گر ه
محق  هعا  از جماب نرار     را در اختیار کالس هگذارن .

جمساه آموز ای هارای     2م یران   آموزگاران ما ارس  
تا ریس   هاای آموزگاران ترتیب داد تا آنها را هاا ر ش 

همیاری   همچنی  ها آزمون خالعیت تورنس) فرم  (   
 یوه اجرای آن در کالس آ نا سازد تا آنها هتوانن   یوه 
ت ریس   اجارای آزماون را یااد هگیرنا    آنهاا را در      
کالس اجرا کنن . عب  از مواجهه ها هرنامه آموز ی از هر 
د  گر ه آزمایش   کنترل، پیش آزمون هه عما  آما      

ع  از اجرای هرنامه آموز ی نیز از هار د  گار ه پاس    ه
هاای هاه دسات آما ه ماورد      آزمون هه عم  آم    داده

 تجزیه   تحمی  عرار گرفت.
 

تابزارتپژوی 
ها ا ، در پاو هش   هر پو هشی نیازمن  اهزاری مای 

گیری متغیر  اهساته )خالعیات در   حاعر هه منرور ان ازه
وویری تورنس درس عموم تجرهی( از آزمون خالعیت ت

 ا عات، از ( استفاده   ه است. در  اعع، هسیاری )فرم 

 های آزمون غالب   است مترادف خالعیت، ها  اگرا تفکر

تاری   [. عم ه25هستن     اگرا تفکر های آزمون خالعیت،
دلی    انگیزه انتخا  آزمون خالعیت تورنس ایا  هاود   

ر کارآیی که آزمونی مورد استفاده عرار گیرد که هم از نر
از  هرت هرخوردار ها     هم از نرر ر ایای   پایاایی   

( در 9111مناسب هرای تحقی  ها  . مطالعات تاورنس ) 
ارتباط ها هررسی اعتبار آزمون خالعیت  ی اعتبار هااالی  

ی آزماون    سازه ان . ر ایی محتوارا گزارش کرده 11/1
کارگیری ر ش تحمی  عااممی ماورد هررسای عارار     ها هه
ی فته   مطالعات انجام  ا ه ر ایای محتاوا   ساازه    گر

ان . در ایاران، پیار   مطمو  را هرای آزمون گزارش کرده
را در فاامه زماانی   91/1( عریب پایایی 9391خائفی )
داناش آماوز،    49ای هه  یوه هازآزمایی هر ر ی د  هفته

، اااالت  99/1پاذیری  ، انعطااف 79/1در عناار سیالی 
[. همچنای ،  29زارش نموده است  گ 11/1  هسط  74/1

(  2119( هه نق  از رعاایی   مناوچهری)  9372عاه ی )
های سیالی، اهتکار، انعطاف پذیری   عریب اعتبار هخش

هسط را، که از طری  هازآزمایی هه دست آ رده هاود، هاه   
گزارش کارده اسات    91/1   94/1، 92/1، 95/1ترتیب 

 27.] 
 اام  ساه    در اهزار پاو هش، فارم تواویری ) (   

( سااخت تواویر: در ایا  آزماون،     9ها  : فعالیت می
آزمودنی های  تکاه کاغاذ منحنای  اکمی را در محا       
دلخواه هچسابان    هاا اعاافه کاردن خطاوطی هاه آن،       

رس    توویری هکش  که هه یه  هیچ کس دیگری نمی
( تکمیا  تواا یر: در   2داستان جالب   مهیجی هسازد. 

ویر ناتمام ارائه   ه اسات  تو 91آزمون تکمی  توا یر
توان  آنهاا  تری   کمی که میکه آزمودنی های  هه جالب

را تکمی  کنن    هرای هر ک ام عنوانی جالاب هنویسا .   
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تواویر   99( خطوط موازی: در آزمون خطوط موازی 3
 اود هاه   آموزان ارائه   ه   از آنان خواسته میهه دانش

 توانن   ی یا توویر هسازن .  اد میهر تع
 

ت اف  تیا
ها، هرای هرای توای  اع اد در تجزیه   تحمی  داده

از آمار توایفی )میانگی ، انحراف استان ارد    اریانس( 
هاا از آماار اساتنباطی )تحمیا        هارای آزماون فارض   

کواریانس( استفاده   ه اسات. از تحمیا  کو اریاانس    
که ی  عام  )متغیر مستق ( های     ودزمانی استفاده می

ها دا ته ها یم که در تحقی  حاعر ایا  عاما    آزمودنی
ها ا . هارای   های مختما  مای  ر ش ت ریس هی  گر ه

های تحمی ، اعا امات زیار   های ر شفرضهررسی پیش
 اورت گرفت:

هرای استفاده از تحمی  کو اریانس اهت ا راهطه خطای  
دی  که هی  متغیرها هی  متغیرها هررسی      مشخص گر

( Levin testراهطه خطی  جود دارد؛ سپس آزمون لاوی  ) 
ها انجام   . نتای  آزمون هرای هررسی یکسانی  اریانس

ها از نرر  اریانس در ن گر هی لوی  نشان داد که گر ه
تفااا ت معناااداری هااا هاام ن ارناا . هناااهرای  یکسااانی 

ر عاه  ها تأیی    . پاس از آزماون لاوی ، مف    اریانس
یکسانی  یب رگرسیون در متغیرها محاسابه  ا . ایا     

آزمون را ها   نمرات پیشمفر عه فق ان تعام  هی  گر ه
کن . اگر تعام   جاود ن ا اته ها ا ، یعنای     هررسی می

ها یکسان است. نتای  نشان داد که  یب  یب رگرسیون
هاا  رگرسیون در همه متغیرهای یکسان است   هی  گر ه

 آزمون تعام   جود ن ارد.  نمرات پیش

 

 آزمون   پس آزمون هه تفکی  مورد هررسیهای آماری پو هش در پیش.  یوگی9 ج  ل

 وار انه
انحرافت
 اس انیارد

عیاد  ویانگین یاگروه   و غیریا منواد 

 ر ش ت ریس سنتی 21 91/911 95/97 245/97
منوادپی   

 خالقیت
یشی آزما ر ش ت ریس 21 939/11 21/24 411/19

 ر ش ت ریس سنتی 21 952/15 35/75 9279/99 همیاری
 پهتمنواد

آزمایشی  ر ش ت ریس 21 919/35 21/94 434/99
 ر ش ت ریس سنتی 21 97/951 2/41 9/23 همیاری

منوادپی   

 سیال 

آزمایشی  ر ش ت ریس 21 29/11 2/177 4/399
 ر ش ت ریس سنتی 21 91/95 4/57 2117 همیاری

ادپهتمنو  
آزمایشی  ر ش ت ریس 21 29/91 9/99 2/77

 ر ش ت ریس سنتی 21 95/15 3/21 91/29 همیاری
منوادپی   

-انعطیییییاف

 پذ ر 
آزمایشی  ر ش ت ریس 21 97/91 9/19 3/95

 ر ش ت ریس سنتی 21 99/21 2/31 5/32 همیاری
 پهتمنواد

آزمایشی  ر ش ت ریس 21 21/91 2/91 4/14
 ر ش ت ریس سنتی 21 21/75 4/97 29/99 همیاری

منوادپی   
 اب کار
 )اصالت(

آزمایشی  ر ش ت ریس 21 29/51 7/19 51/95
 ر ش ت ریس سنتی 21 39/15 1/19 11/73 همیاری

 پهتمنواد
آزمایشی  ر ش ت ریس 21 44/41 7/33 53/92

 ر ش ت ریس سنتی 21 34/11 94/29 212/21 همیاری
منوادپی   

 بسط
آزمایشی  ر ش ت ریس 21 99/11 93/12 914/11

 ر ش ت ریس سنتی 21 95/15 23/79 592/47 همیاری
 پهتمنواد

آزمایشی  ر ش ت ریس 21 17/95 21/51 424/34
 همیاری
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 آزمونخالاه نتای  تحمی  کواریانس متغیرهای مورد هررسی پس از کنترل متغیرهای پس .2 ج  ل

ET 
سطحت

 وعمادار 
fوقیار 

تویانگین
تو ذورا  

درج ت
 ماناد 

 و غیر و ااعتو ذورات

311/  111/  خالعیت 52955/321 9 5295/321 99/554 

991/  111/  سیالی 259/91 9 259/91 79/91 

342/  111/  انعطاف 77/591 9 77/591 91/22 

523/  111/  اهتکار 9931/52 9 9931/52 41/55 

111/  199/  193/  هسط 9/11 9 9/11 

 
ها،  ود میانگی مشاه ه می 9 ج  ل همانطور که در

انحراف استان اردهای    اریانس های د  گر ه هاا هام   
ها ان    نیاز   عب  از اجرای هرنامه آموز ی متفا ت مای 

-ها    اریانسها، انحراف استان ارددلی  افزایش میانگی 

ها در د  گر ه  ای  هه دلی  تجار  عبمی دانش آموزان 
 ا  .  نیز خالعیت معممان ه

هاا،   اود میاانگی   مشاه ه می 9ها عنایت هه ج  ل 
های هر د  گر ه افزایش انحراف استان اردها    اریانس

یافته است   ای  سیر افزایش در گر ه همیاری هیشاتر از  
هاا،  ها     نیاز دلیا  افازایش میاانگی     گر ه کنترل می

ها در گر ه سنتی  ای  هه ها    اریانسانحراف استان ارد
آزماون هار اجارای آزماون     آزمون   پسلی  تأمیر پیشد

 ها  .
فارض ااامی پاو هش     2ها توجه هه نتای  جا  ل  

یعنی؛ هی  میانگی   نمرات خالعیت دانش آموزانی که ها 
هینناا    ر ش ر ش تاا ریس ساانتی آمااوزش ماای   

هیننا   آموزانی که ها ر ش همیااری آماوزش مای   دانش

 partial 2=311/1تفااا ت معناااداری  جااود دارد. هااا  
1111/1p< ،995554 =F(37,2)  ده  کاه زماانی   نشان می

آزماون مرهاوط هاه    آزمون از ر ی نتای  پسکه امر پیش
هاا )ر ش  ها( حاذف  اود های  گار ه    ها )ر شگر ه

ر ش ت ریس همیاری (تفاا ت  جاود   ت ریس سنتی   
  دارد.
هاای  میااانگی  نماارات   ا لاای  فاارض فرعاای:    

آموزانی که ها ر ش سنتی آموزش الی( دانشخالعیت)سی
آموزانی که هاا ر ش همیااری آماوزش    هینن    دانشمی

 2=991/1هاا   هینن  تفاا ت معنااداری  جاود دارد.   می
partial 1115/1p< ،79591 =F(37,2)  دها  کاه   نشان می

آزمون مرهوط آزمون از ر ی نتای  پسزمانی که امر پیش
هاا  ها( حذف  ود تفا ت های  گار ه  )ر شها هه گر ه

سنتی   ر ش ت ریس همیاری ( تفاا ت   )ر ش ت ریس
  جود دارد.

د ماای  فاارض فرعاای: هاای  میااانگی  نماارات     
آماوزانی کاه هاا ر ش    خالعیت)انعطاف پذیری ( دانش

آماوزانی کاه هاا ر ش    هیننا    داناش  سنتی آموزش می
ها  دارد.هینن  تفا ت معناداری  جود همیاری آموزش می

342/1=2 partial 1115/1p< ،91522 =F(37,2)   نشااان
آزماون از ر ی نتاای    ده  که زمانی کاه امار پایش   می
های   ها( حذف  اود  ها)ر شه گر هآزمون مرهوط هپس
سنتی   ر ش ت ریس همیااری(  ها )ر ش ت ریس گر ه

 .تفا ت  جود دارد
نمارات    سومی  فرض فرعی تحقی : های  میاانگی    

خالعیت)ااالت( داناش آماوزانی کاه هاا ر ش سانتی      
آموزانی کاه هاا ر ش همیااری    هینن    دانشآموزش می

هاا   هیننا  تفاا ت معنااداری  جاود دارد.    آماوزش مای  

523/1=2 partial 1115/1p< ،415559 =F(37,2)   نشااان
آزماون از ر ی نتاای    ده  که زمانی کاه امار پایش   می
های   ها( حذف  ود ها )ر شگر ه مرهوط هه آزمونپس
سنتی   ر ش ت ریس همیااری(   ها )ر ش ت ریسگر ه

 .تفا ت  جود دارد
 : های  میاانگی  نمارات    چهارمی  فرض فرعی تحقی

آموزانی که ها ر ش سنتی آموزش ( دانش)هسط خالعیت
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آموزانی که هاا ر ش همیااری آماوزش    هینن    دانشمی

 partial 2.=111ها  اری  جود دارد.هینن  تفا ت معنادمی
1115/1p<،193/1 =F(37,2)  ده  که زمانی کاه  نشان می

ها گر ه آزمون مرهوط ههآزمون از ر ی نتای  پسامر پیش
تی ها )ر ش ت ریس سان هی  گر هها( حذف  ود )ر ش

   ر ش ت ریس همیاری (تفا ت  جود دارد.
 

 بحثتوتن ی  تگیر 

  پو هش در راهطه ها فرعایه ااامی نشاان    نتای  ای
دهناا ه آن اساات کااه هاای  میااانگی  نماارات خالعیاات 

آموزانی که هاا ر ش تا ریس همیااری آماوزش     دانش
هینن    میانگی  نمرات خالعیت دانش آموزانی که هاا  می

هینن  تفاا ت معنااداری   ر ش ت ریس سنتی آموزش می
یه   تحمی   جود دارد. ای  فرعیه ها توجه هه نتای  تجز

ها تأیی  گردی ، هه عباارت دیگار تجزیاه   تحمیا      داده
اطالعات هه دست آم ه نشان داد که ر ش همیااری هاا   

( هرای پر رش خالعیات درس عماوم   35/919میانگی  )
-( می15/952مرمرتر از ر ش ت ریس سنتی ها میانگی  )

(، 9311هاای کوناانی )  ها  ، ای  نتیجه ها نتای  پو هش
حقیقی هه هررسای تاأمیر یاادگیری همیااری هار      در تکه 

خالعیت   پیشارفت تحوایمی در درس عماوم تجرهای     
آموزان پسر پایه پنجم اهت ایی پرداخت   هاه ایا    دانش

نتیجه رسی  کاه ر ش تا ریس یاادگیری همیااری هار      
آماوزان تاأمیر دارد؛   خالعیت   پیشرفت تحویمی دانش

ن هررسی در تحقیقی تحت عنوا(، که 9399سمحشوری )
-ر ش ت ریس ه یعه پردازی هر پر رش خالعیت داناش 

آماوزان در درس عمااوم تجرهای پایااه چهاارم اهتاا ایی    
گزارش کرده است که ر ش ت ریس ه یعه پاردازی هار   
افزایش نمره انعطاف پذیری، سیالی، اهتکار،   هسط مرمر 

در تااأمیر (، کااه 9371اااااهت طبااری )هااوده اساات؛ 
-العیت نشان داد ای  ر شهای فعال ت ریس هر خر ش

(، که در 9379مشکالنی )ها هر خالعیت مرمر هوده است؛ 
تحقی  خود هه هررسی تأمیر ر ش ت ریس هحث گر هی 
در درس عمااوم تجرهاای د م راهنمااایی هاار خالعیاات  

آموزان پرداخت   هه ای  نتیجاه رسای  کاه ر ش    دانش

؛ هحث گر هی هار خالعیات داناش آماوزان تاأمیر دارد     
در پو هشی ها عنوان ایجااد محایط   (، که 2119)هالپرن 

همیاری   ارائه رهنمودهایی هرای آموزش   ت ریس، در 
راهطه ها اینکه چرا های  از یادگیری همیاری استفاده کنیم، 
ای  پاسخ را دا ت کاه فعالیات یاادگیری همیااری در     
یادگیری ههتر است   در توجه   یادآ ری هیشاتر نتیجاه   

عت   خالعیت در ح  مسئمه را ههبود امرهخش دارن    د
هخشن    تفکر انتقادی ههتاری را هارای یادگیرنا گان    می

طی انجام تحقیقی هیان (، که 2113گمیس )ده ؛ ر   می
تر   خالعیات  کرد ر ش همیاری موجب یادگیری عمی 

که معتق  (، 2112 افر ) ود؛ آموزان می  نوآ ری دانش
ری موجب خالعیت   است کارهرد احی  یادگیری همیا

 ود، نگرش تا  هعا ی   نوآ ری هیشتر در  اگردان می
ماورد آناان را تعا ی     گیری هاای های  معممان   سخت

گردی ه   تعام   اگردان ها یک یگر زمیناه گشاودن در   
کولیا     سازد؛ های پنهان خالعیت را فراهم میگنجینه

هاای  در هررسای خاود از ر ش  (، کاه  9111همکاران )
ای  نتیجه رسی ن  که دانشجویان، مهارت در  ت ریس، هه

های های فرا ناختی را مانن  مهارتتفکر خال    ر ش
را در هحاث  « یادگیری طرز آموخت »  « نرارت هر خود»

که ( 9173یمو   لیان )کنن ؛ ها همکالسان خود کسب می
دریافتن  در پایه  شم دهستان در درس عماوم اجتمااعی   

خوانی   همر ش رعاهتی است،  ر ش همیاری مرمرتر از
 همسویی دارد.

میزان خالعیات )مرلفاه سایالی(    )فرعیه فرعی ا ل 
ان  هایش  آموزانی که ها ر ش همیاری آموزش دی هدانش

از دانش آموزانی است که ها ر ش سنتی عموم آماوزش  
هاا تأییا    ها توجه هه نتای  تجزیه   تحمی  داده ان (دی ه

جزیاه   تحمیا  اطالعاات هاه     گردی ، هه عبارت دیگر ت
دست آم ه نشاان داد کاه ر ش همیااری هاا میاانگی       

( هرای پر رش خالعیت درس عماوم مارمرتر از   91/29)
 ها ا ، ایا   ( می95/91ر ش ت ریس سنتی ها میانگی  )

(، هاالپرن  9311هاای کوناانی )  ها نتای  پاو هش  یافته 
(، کولیاا    2112(،  ااافر )2113(، گماایس )2119)

 .می ها   همسو( 9173(، یمو   لیان)9111ن )همکارا
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میازان خالعیات )مرلفاه    ) فرعیه فرعی د م پو هش

آماوزانی کاه هاا ر ش همیااری     انعطاف پذیری( دانش
ان  هیش از دانش آموزانی است که ها ر ش آموزش دی ه

ها توجه هه نتاای  تجزیاه      ان (سنتی عموم آموزش دی ه
عباارت دیگار تجزیاه       ها تأیی  گردی ، هاه تحمی  داده

تحمی  اطالعات هاه دسات آما ه نشاان داد کاه ر ش      
( هرای پر رش خالعیت درس 91/21همیاری ها میانگی  )

( 21/99عموم مرمرتر از ر ش ت ریس سنتی ها میانگی  )
(، 9311های کونانی )ها  ، ای  نتیجه ها نتای  پو هشمی

(، 2113(، گماایس )2119(، هااالپرن )9393سمحشااوری)
(، یمااو   9111(، کولیاا    همکاااران )2112 ااافر )

 خوانی دارد.( هم9173لیان)
میزان خالعیات )مرلفاه   )فرعیه فرعی سوم پو هش 

آموزانی کاه هاا ر ش همیااری آماوزش     ااالت( دانش
ان  هیش از دانش آموزانی است که هاا ر ش سانتی   دی ه

ان ( ها توجه هه نتای  تجزیه   تحمیا   عموم آموزش دی ه
ها تأیی  گردی ، هه عباارت دیگار تجزیاه   تحمیا      دهدا

اطالعات هه دست آم ه نشان داد که ر ش همیااری هاا   
( هرای پر رش عام  اااالت خالعیات   41/44میانگی  )

درس عموم مرمرتر از ر ش ت ریس سانتی هاا میاانگی     
های کونانی ها  . ای  نتیجه ها نتای  پو هش( می15/39)
( ااااهت  9379(، مشکالنی)9399(، سمحشوری )9311)

(، 2119(، هااالپرن )9379(، مشااکالنی )9371طبااری )
(، کولیاا    همکاااران 2112(،  ااافر )2113گماایس )

 خوانی دارد.( هم9173یمو   لیان)(، 9111)
میزان خالعیت )مرلفاه  )فرعیه فرعی چهارم پو هش 

ان  آموزانی که ها ر ش همیاری آموزش دی ههسط( دانش
آموزانی است کاه هاا ر ش سانتی عماوم      هیش از دانش
ها ان ( ها توجه هه نتای  تجزیه   تحمی  دادهآموزش دی ه

رد   ، هه عبارت دیگر تجزیه   تحمیا  اطالعاات هاه    
دست آم ه نشاان داد های  ر ش تا ریس همیااری هاا      

( هارای  15/95(   سانتی هاا میاانگی  )   95/17میانگی  )
  هار د  ر ش   پر رش مرلفه هسط تفا تی  جود ن ارد
  ون .آموزان میهه ی  ان ازه هاعث افزایش سیالی دانش

دلی  خطای نمونه گیری، خطاای نا ای   ای  امر  ای  هه 

از تفا ت های فردی هی  دانش آموزان ها   که در همه 
 ر ش های تحقی  احتمال هر ز آن  جود دارد.

توان پاسخ فرعیه مطالعه می های ای هه یافته توجه ها
ی پو هش را ای  چنی  جوا  داد که ر ش آموزش اام

 افازایش  در توان می ت ریس ر ش ی  عنوان همیاری هه

 مرمر ها  .  خالعیت
هاای هسایار   در دنیای پیچی ه کنونی که  اه  رعاهت

فشرده جوامع مختما  هارای دساتیاهی هاه ج یا تری       
ها   مناهع هستیم، افراد خال    ها اساتع اد    تکنولوژی

ن ان یشه نو   تفکر  اگرا هاه مثاهاه گرانبهااتری     ااحبا
سرمایه از جایگاه هسایار  اال   ارز امن ی هرخاوردار    

هاای های پایاان خالعیات     [. کودکان چشامه 29  هستن 
هستن . سرچشمه خالعیت کودکان از آنجا است که آنها 
نگران  اکنش محیط پیرامون خود نیستن    آزاد هه سب  

کننا . کودکاان   نوجواناان      سیا  خود زنا گی مای  
ههتری  سالهای عمر خود را در م ارس   مراکز تعمیم   

گذرانن    های  در ای  ما تی کاه در ما ارس    ترهیت می
هستن  فکری هرای پر رش نیر ی در نی خالعیات آنهاا   

 امرهخشای،  از مطالعاه  نتای  ایا   اینکه هه توجه کرد . ها

 ایات حم خالعیات  ر ش ت ریس همیااری در افازایش  

مرهیان   معممان  هه آن هایهر اساس یافته توانمی کن ،می
ی تا ریس همیااری را در ما ارس    کرد  ایوه  پیشنهاد

 هاپو هشنتای   نسبت هه  یوه سنتی هیشتر هه کار گیرن .
 مختما   های موعوع   مفاهیم آموزش که می دهن  نشان

 از کارآم ی الزم هرخوردار نیست سنتی،  یوه هه درسی

   تعاما   هاه  مفااهیم  عمی  یادگیری هرای آموزان انشد  
 ایست عر ری هر ای  اساس نیاز دارن ؛ یک یگر ها ارتباط

 هاا    یکا یگر  ها که  ود داده فراتی آموزان دانش هه که

 [.21ها ن    دا ته نزدیکی تعام    ارتباط معمم
 : ود می پیشنهاد پو هش نتای  هراساس

 . ود انجام یگرد مقاطع در پو هش ای  مشاهه (9

 ریاعی، مانن  در سی ها سنتی در  همیاری ر ش تأمیر (2

 .گیرد عرار پو هش مورد هنر   انشاء

 پاو هش  ایا   مشاهه تحقیقی دارن  عو  که محققانی (3

  را آماوزش  زماان   اود  مای  تواایه  دهنا   انجاام 
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 .دهن  افزایش

 آموزان دانش خالعیت پر رش هر همیاری ر ش تأمیر (4

 .گیرد رعرا پو هش مورد پسر

 ی    پایه ی  ر ی هر پو هش ای  که ای  هه توجه ها (5

 حقیقااتی ت که  ود می توایه است   ه انجام درس

 انجام دیگر در س   دیگر های پایه ر ی هر ای  مشاهه

 هاا  گوناگون های درس در آم ه دست هه نتای     ود

 . ود مقایسه هم

 

 ومابع
یی ها طری  (. آ نا9379سوزان، الیس؛ سوزان،  ال  ). 9

همیاری، ترجمه طاهره رستگار، مجی  ممکان، تهران: 
 نشر نی

ها   فنون ت ریس عموم (. ر ش9399ادیب نیا، اس  ). 2
 تجرهی در د ره اهت ایی. جز ه[. تهران: مرل .

(. موج سوم، ترجمه  هی  دخات  9379تافمر، الوی  ). 3
 خوارزمی، تهران: انتشارات عممی.

(. جهانی   ن، هایا ها    9391)عاسمی، عمی حسی  . 4
نبایاا ها، ساامینار جهااانی  اا ن   اطااالع رسااانی، 

 دانشگاه فرد سی مشه .
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