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 مقدمه  
موزان از نظر پیشرفت تحصیلی و آشفردی دانای هتتفاو

هن از مسایل مهمی است که همیشه مورد عالقآرعوامل مؤثر ب
یندرکاران تعلیم و تربیت و متخصصان روانشناساتدس ی
رورشی و آموزشگاهی بوده است. اکثر متخصصان این حوزه پ

بر نقش متقابل متغیرهای شناختی و عاطفی و اجتماعی به 
نند. عالوه کیمل مؤثر در عملکرد تحصیلی تأکید معنوان عوا

موزان متغیرهای عاطفی از آشای شناختی دانهشبر توان
رین عواملی هستند که روی مدت زمان صرف شده تمجمله مه

برای انجام تکالیف تحصیلی، چگونگی پردازش اطالعات، 
استفاده از راهبردهای یادگیری، میزان پافشاری و پشتکار 

برانگیز و مقدار ارزشی که یک  شمواجهه با تکالیف چالهنگام 
موزان دارد، تأثیر مستقیمی داشته و این آشتکلیف برای دان

متغیرها به نوبه خود عملکرد و پیشرفت تحصیلی را تحت 
ای تحصیلی، به عنوان میزانی هه[. بازد1هند ]دیتأثیر قرار م

 فراگیراناز دستیابی به اهداف آموزشی تدوین شده توسط 
دانش، » وان به عنوان تی[، همچنین آن را م2اشد ]بیم

ایی که فراگیران در نتیجه درگیری در هیا و توانایهتمهار
تعریف « نندکیمجموعه خاصی از تجارب آموزشی کسب م

 [. 3کرد ]
پرورش نه تنها در گرو غنای وشبنابراین کارآیی آموز

لتحصیالن با اغفارای آموزشی و آمار هشا ، روههبرنام
ر در گرو شناخت ابعاد تممعلومات باالست، بلکه از آن مه

موزان و شکوفا ساختن آشگوناگون روانشناختی دان
نخست به  یهموزانی که در وهلآشاست. دانهناستعدادهای آ

خویشتن اعتماد داشته باشند و با پذیرفتن ارزش وجودی 
از ایجاد ارتباط خویش، قدرت پذیرش دیگران را بیابند و 

وان با طرز تی[. هرگز نم4ا لذت ببرند ]هناجتماعی سالم با آ
مها نگریست. نظانموزان و تربیت آآشتلقی گذشته به دان

ای آموزشی امروز، باید نیروهایی را تربیت کنند که در درک ه
موجود، توانمند و در مدیریت و رهبری آن،  یهدنیای پیچید

نخالق و مبتکر بوده، منطقی رفتار کنند. برای تربیت انسا
وانند تیای گذشته نمهبوچرای متفکر و خالق، دیگر چهاه

چنین بستر و موقعیتی را فراهم سازند؛ بنابراین به روش 
ی[، از طرفی  یکی از عوامل مهمی که م5خاصی نیاز است ]

شمیزان موفقیت و پیشرفت تحصیلی و دستیابی دان واندت
ای هشموزان به اهداف آموزشی را تحت تأثیر قرار دهد، روآ

[. تدریس 6نند]کیاشند که معلمان استفاده مبیتدریس م
تبخشی از آموزش است و همچنین آموزش بخشی از فعالی

یرد گیده را در برمشیدار و از پیش طراحمفای منظم، هده

                                                           
1 Cooperative learning 
2 expert 

فش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری از سوی معلم است. و هد
رین ادبیات در تشتدریس از موضوعاتی است که دارای بی

ز، تعامل یا رفتار متقابل اتحوزه تعلیم وتربیت است و عبار
دار معلم، برای مفمربی و فراگیر براساس طرح منظم و هد

تی ای تدریس سنهش[. در رو7ایجاد تغییر در رفتار فراگیر ]
موزان انتظار دارند که آشمعلمان اغلب گوینده بوده و از دان

ای آنان گوش دهند. بحث گروهی جایگاه چندانی هتبه صحب
در کالس درس ندارد و اگر سؤال پرسیده شود، موجب وادار 

ود، بلکه شیموزان به تفکر مطالب درسی نمآشکردن دان
طریق برای موزان از این آشبیشتر هدف این است که دان

ه در متون مختلف به طور چن[. آ8امتحان آماده شوند ]
ای فعال در هشی پیشنهاد شده است استفاده از رواهگسترد

اشد که در آن فراگیر بیای غیرفعال و سنتی مهشمقابل رو
ا، هش[. یکی از این رو9وند ]شیدر فرایند یادگیری درگیر م

شه در آن، داناست؛ روشی ک« 1یادگیری مشارکتی»روش 
یموزان به صورت گروهی در امر یادگیری با هم فعالیت مآ
نند؛ همچنین با مشارکت یکدیگر و حفظ مسئولیت فردی، ک

[. 10یرند ]گیای یادگیری را به حد تسلط فرا مهعموضو
 رد گروه کار سازمان از بنابراین یادگیری مشارکتی حاکی

 و یعاطف تحصیلی، اهداف به دستیابی منظور به درس کالس
 .[11اشد ]بیزمان م همان در اجتماعی

مشارکت و همکاری از مفاهیم کلیدی در حوزه یادگیری 
ها مبتی بر روش سازندهش[. این رو12اشند ]بیمشارکتی م

یگر برای دمه[، که بر همکاری فراگیران با13] رایی هستندگ
[. معلمان 14ند ]کیرسیدن به دانش و فهمیدن تأکید م

اثربخش از کار گروهی به عنوان یک مؤلفه در سراسر 
نند. کار کردن در گروه نه تنها کیرویکردشان استفاده م

ای هتموزان را افزایش داده، بلکه رشد مهارآشمشارکت دان
یاجتماعی را تشویق کرده و ارتباط و استقالل را افزایش م

ییم ما سهههنند، در ایدکییگر کار مدمهد. کودکان با هد
یگر، یادگیری اثربخش را دمنین یادگیری از هچموند و  هش

ای یادگیری مشارکتی هش[. یکی از رو15ند ]کیتسهیل م
او یکی از سگاشد. روش جیبیاو مسگآموزش به روش جی

هی که هر ماداهای یادگیری مشارکتی است به گونهیاستراتژ
در این روش  ند.کیموزان تقسیم مآشدرسی را در بین دان ی
« 2کارشناس»ای ههموزان به تعدادی مساوی از گروآشدان

ما متون درسی تقسیههوند که به هر کدام از گروشیتقسیم م
 یرد.گیده به صورت جداگانه، تعلق مش

های کارشناس با هم در مورد مسالههموزان در گروآشدان
ای اصلی خود باز ههنند، سپس به گروکیمحوله بحث م ی



 

65 

 و همکاران وشین محمودین                                                                                   عاطف  ... ای شخا ،  ه شا  ب  اوسگجی روش به آموزش اث بخش  تعیین

ای ههگرو ند بهاهه آموختکچهنموزان هر آآشردند. دانگیم
هند. در این روش معلم نقش راهنما دیاصلی خود آموزش م

گموزان نظارت دارد. در روش جیآشرا دارد و بر همکاری دان
موزان، مانند قطعات پازل برای تکمیل آشاو هر کدام از دانس

شی ضروری از و درک کامل درس ضروری هستند، زیرا او بخ
[. با 16درس، که بقیه از آن اطالعی ندارند ، را دارا است ]

، 1او، ماسکوویتزسگوجود مزایای فوق در آموزش به روش جی
سدریافتند که شرکت در کال 4و اسچاپس 3، اسچیز2مالوین

او تاثیر چندانی بر یادگیری فراگیران ندارد، اما سگای جیه
ای هشیران از جو کالسی، نگردر تاثیرگذاری بر اداراک فراگ

مثبت به همساالن یا مدرسه، کانون کنترل، حضور در مدرسه 
ییا خواندن و موفقیت در ریاضی و افزایش اعتماد به نفس م

 [.17واند مفید باشد ]ت
[، جانسون، 18مطالعات انجام شده طالب زاده وهمکاران]

استوار [،  21[؛ هنز و برگر ]20]6[؛مادن19] 5استنونجانسو
[ ؛ شبیلی و 23] 7[، مازس، فوچس و فوچس22و همکاران ]

های شناختی هد[( در زمینه باز25] 9[ لونینگ24]8زیمارو
ای پیشرفت هصنشان داده  که یادگیری مشارکتی بر شاخ

تحصیلی فراگیران، درک خواندن، بهبود درک و مفهوم و دیگر 
متغیرهای  ا مؤثر است. عالوه بر تأثیرات مثبت برههزمین

[، کرامتی و 26شناختی، مطالعات ) کیندت و همکاران ]
ند که اه[ نشان داد22[، استوار و همکاران ]27همکاران ]

ای عاطفی و ههیادگیری مشارکتی منجر به بهبود بازد
یای دیگران مههاجتماعی مانند مهارت در توجه به دیدگا

رسه و ای مختلف قومی را در مدههود و روابط بین گروش
هد و دیازد، عزت نفس را افزایش مسیکالس درس بهتر م

موزان ضعیف و ناتوان آشموجب پذیرش و محترم شمردن دان
[، خود پنداره و مدیریت 28] )؛ به نقل از استوار 10اسالوین(

ی[ م29] 11ا و روابط قومی شارانهشتعارض، عالیق و نگر
 ود. ش

مشارکتی  مطالعه سرمستی نشان داده که روش تدریس
نسبت به روش سنتی هم در پیشرفت تحصیلی و هم در 

ای اجتماعی تأثیری معناداری داشته و بین دو گروه هتمهار
موزان دختر و پسر در متغیرهای پیشرفت تحصیلی و آشدان

                                                           
1  Maskvvytz 
2  Malvyn 
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ای اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد به طوری هتمهار
ای هتکه در پیشرفت تحصیلی به نفع دختران و در مهار

[. مطالعه  فهامی و عزتی 30اجتماعی به نفع پسران بود ]
ای اجتماعی شدن ههنشان داده که یادگیری مشارکتی بر مولف

[. مطالعه صلیبی و همکاران نشان داده که 31ذار بود ]گرتاثی
مشارکتی  یهای اجتماعی گروه آزمایشی که با شیوهتمهار

ی ه به روش سنتآموزش دیده بودند، نسبت به گروه کنترل ک
مورد آموزش قرار گرفته بودند، بیشتر بوده و تفاوت بین 

ا معنادار است. عالوه بر این، گروه پسران هنای آهنمیانگی
تنسبت به گروه دختران در رویکرد مشارکتی از رشد مهار

[. مطالعه شعبانی 32ای اجتماعی باالتر برخوردار بودند]ه
آموزشی از نظر پیشرفت  ایهشسیچانی نشان داده که در رو

ای عاطفی )خود پنداره تحصیلی، عاطفه هیتحصیلی و ویژگ
مربوط به موضوع درسی، عاطفه مربوط به آزمایشگاه و عزت 

شنفس( تفاوتی وجود ندارد اما در کارکردهای رفتاری در رو
[. مطالعه 33ای آموزشی تفاوت چشمگیری وجود دارد ]ه

اوت معناداری بین آموزش حقیقی کمبالنی نشان داده که تف
به روش سخنرانی و روش مشارکتی وجود دارد و آموزش به 

موزان به آششیوه مشارکتی باعث پیشرفت تحصیلی دان
[. مطالعه بذرافشان نشان داده 34ست ]اهصورت معناداری شد

که روش یادگیری مشارکتی نسبت به روش سنتی از تفاوت 
موزان آشگرش دانمعناداری برخوردار بوده و همچنین ن

[. مطالعه 35نسبت به روش مشارکتی نیز معنادار بود ]
هموزانی که در گروآشنشان داده که دان 12گیلیس و اشمن

ای ساختار یافته بودند بیشتر تمایل به کارگروهی در زمینه ه
ای ساختار ههوظایف تعیین شده داشتند و در مقایسه با گرو

یگر داشتند و چون بیشتر دکنیافته بیشتر تمایل به کمک به ی
ردند و فرصت همکاری بیشتری داشتند، درک کیبا هم کار م

کای اجتماعی برای یهتری از انسجام و مسؤلیتیبهتر و قو
همچنین یافته های پژوهش معروفی و   [.36یگر داشتند]د

مولودی نشان داد دانش آموزانی که با روش بدیعه پردازی 
آموزش دیده اند در مقایسه با دانش آموزانی که با روش سنتی 
آموزش دیده اند، خالقیت بیشتری از خود نشان داده اند. به 
عبارت دیگر تدریس با روش بدیعه پردازی موجب افزایش 
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به  [.37ت دانش آموزان کالس پنجم شده است]میزان خالقی 
ای مناسب برای هنوان گفت یکی از جایگزیتیطور کلی م

ای تدریس سنتی روش های نوین تدرس به ویژه، هشرو
روش یادگیری مشارکتی است. یادگیری مشارکتی یکی از 

ای پژوهش در چند سال ههرین و مفیدترین حوزتهگسترد
تربیت است. این شیوه به طور  تعلیم و یهاخیر در زمین

گسترده در تمام سطوح آموزشی از پیش دبستانی تا سطوح 
دانشگاهی در یادگیری ریاضیات، خواندن، زبان، علوم تجربی 

ایی هسست. در کالاهو مطالعات اجتماعی به کار گرفته شد
وستی در بین دعموزان با هم رقابت دارند و حس نوآشکه دان

اشد. بیاو روش مناسبی مسگ، روش جیا وجود نداردهنآ
ای مختلف تدریس در ههبنابراین اهمیت پرداختن به شیو

ا اهمیت دارد که بودن یا نبودن یک جنآموزش ریاضی تا آ
 هد.دینظام را تحت تاثیر قرار م

 ای پژوهشهلسوا
ای شناختی، هصاو بر شاخسگآیا آموزش به روش جی

ششم شهر  یهابتدایی پایموزان آشعاطفی و اجتماعی دان
 بانه، تاثیر دارد؟

 پژوهش روش
زمایشی با استفاده از طرح آهپژوهش حاضر از نوع شب

زمون و دارای دو آسزمون و پآشچهارگروهی ناهمسان با پی
گروه کنترل و دو گروه آزمایش بود. متغیر مستقل روش 

 -او و متغیر وابسته شاخص عاطفی و سازگاری عاطفیسگجی
اعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی است که پیش و پس از اجتم

هیری شدند. در این پژوهش پایگهاعمال متغیر مستقل انداز
ای کنترل در نظر هرتحصیلی و جنسیت به عنوان متغی ی

 گرفته شدند.
ششم  یهموزان دختر پایآشجامعه آماری پژوهش، دان

بودند که  1393 -1394ابتدایی شهر بانه در سال تحصیلی
آماری با  یهنفر بود. از بین جامع 560ا بالغ بر هنتعداد آ

کالس دخترانه انتخاب شدند.  4یری هدفمند، گهروش نمون
ابتدایی  یهبدین صورت که از بین مدارس ابتدایی دو مدرس

ی انتخاب شد دخترانه و از هر مدرسه دو کالس ششم ابتدای
و سپس از بین کالس های انتخابی به تصادف دو کالس به 
گروه آزمایش ودو کالس به گروه کنترل تخصیص داده شد. 

ای آزمایش و کنترل جمعا ههنندگان گروکتتعداد کل شرک
 نفر آزمایش( بودند. 51نفر کنترل و  48) 99

 
                                                           
1 achievement test 
2  Mac Koch & Siegel 

نندگان دو گروه آزمایش و دو کنترل کتتعداد شرک 
ا بودند که به هسموزان هر یک از کالآشتعداد دان مساوی

صورت تصادفی انتخاب شده و به عنوان گروه های کنترل و 
 آزمایش قرارداده شده بودند.

 یری استفاده شد: گهدر این پژوهش از سه ابزار انداز
برای  پیشرفت تحصیلی درس ریاضی: نآزمو -1

شناختی و ای شناختی)رفتارهای ورودی هصسنجش شاخ
استفاده شد. 1ای شناختی( از آزمون پیشرفت تحصیلیههبازد

که پژوهشگر آن را با همکاری دو نفر از معلمان با تجربه پایه 
ششم تهیه کرده بود. سئواالت پیش آزمون و پس آزمون از 

سئوال تشکیل شده بود. برای اطمینان از روایی محتوایی  20
ت، جدول مشخصات دو سئواالت آزمون، قبل از طرح سئواال

حتوا تهیه شد و سپس با توجه به اهداف م بعدی هدف و
آموزشی، محتوا و تعداد ساعت های صرف شده برای تدریس 
هر مبحث که براساس جدول مشخصات آزمون مشخص شده 
بود، نمونه ای از کلیه سئواالت ممکن برای پیش آزمون و 

ی سئواالت پس آزمون انتخاب شد. همچنین پس از طرح نهای
آزمون، فرم های نهایی پیش آزمون و پس آزمون را دو نفر از 
معلمان پایه ششم بازبینی کردند و اصالحات الزم براساس 

از روایی  ننظرات آنها اعمال شد. برای سنجش روایی آزمو
محتوایی و مالکی استفاده شد. برای محاسبه روایی مالکی 

دریک آزمون معلم  آزمون از نمرات دانش آموزان یک کالس
ساخته کالسی به عنوان مالک استفاده شد. برای این منظور، 
آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی در میان این گروه اجرا شد 
و ضریب همبستگی بین نمرات  پس آزمون و پیش آزمون با 
نمرات آزمون معلم ساخته محاسبه شد، که ضریب روایی 

بود که نشان  73/0وپس آزمون  71/0مالکی در پیش آزمون
اشد. همچنین در اجرای بیاز روایی مالکی قابل قبول آن م

ا، سؤاالت ضعیف از آزمون هخمقدماتی، پس از تحلیل پاس
حذف گردیده و یا مورد تجدید نظر قرار گرفتند. برای مثال 

به باال( یا خیلی  80/0سؤاالتی که ضریب دشواری خیلی باال )
 حذف یا اصالح شدند. به پایین( بودند  20/0پایین )

تجدید نظر شده سنجش نگرش پرسشنامه  -2
سؤال  45فرم اولیه این پرسشنامه شامل  :نسبت به مدرسه

( تهیه شده و هدف 2002) 2یگلس و چوککاست، توسط م
ای ورودی عاطفی و هیاز آن سنجش عوامل عاطفی)ویژگ

ای عاطفی( مرتبط با پیشرفت تحصیلی یا عدم ههبازد
موزان بوده است. این پرسشنامه در آشتحصیلی دان پیشرفت

ادراک مقیاس هفت درجه ای لیکرت بوده و دارای پنج عامل 
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، نگرش 2، نگرش نسبت به معلم و کالس1خود تحصیلی
منظخود /انگیزش و 4اهف، ارزشگذاری هد3نسبت به مدرسه

به   (1385ور )پماشد. این پرسشنامه توسط قدبیم 5هید
فارسی برگردانده شده و از لحاظ روایی و پایایی مورد تأیید 
قرار گرفته است. در مطالعه حاضرهم، روایی پرسشنامه از 
طریق روایی صوری و محتوایی به شیوه داوری تخصصی 
توسط متخصصان فن و اساتید موضوعی مورد بررسی و تائید 

ای فقرارگرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آل
 90/0زمون آسو برای پ 88/0زمون آشکرونباخ برای پی
 محاسبه گردید.

برای  اجتماعی: -پرسشنامه سازگاری عاطفی -3
موزان، از مقیاس آشاجتماعی دان -سنجش سازگاری عاطفی

( که توسط 1995گزینش همساالن ) کریک و گروت پیتر، 
ه اگانمعلمان در مقطع ابتدایی برای هر دانش آموز به طور جد

گویه  19ردد، استفاده شد. این پرسشنامه دارای گیتکمیل م
ا ههمؤلفه است. این مؤلف 4ا مربوط به ههبوده، که این گوی

 7سؤال(، پرخاشگری آشکار ) 4شامل: پرخاشگری ارتباطی )
 3سؤال( و احساس افسردگی ) 5سند)پهسؤال(، رفتار جامع

ای لیکرت )کامالاشد. که بر روی طیف پنج درجه بیسؤال( م
خالفم، مخالفم، کامال میوافقم، کممیوافقم، موافقم، کمم

مخالفم( قرار داشت. در مطالعه حاضر، روایی پرسشنامه از 
طریق روایی صوری و محتوایی به شیوه داوری تخصصی 
توسط متخصصان فن و اساتید موضوعی مورد بررسی و تائید 

رانباخ کیاز ضریب آلفاقرارگرفت.پایایی پرسشنامه با استفاده 
محاسبه  85/0زمون آسو برای پ 83/0زمون آشبرای پی
 گردید.

او در سگدر این پژوهش روش آموزش جی روش اجرا:
 انه زیر اجرا شد:گشطول ده جلسه آموزش در قالب مراحل ش

در این مرحله مقدمات کاربندی  ازی:سهآماد یهمرحل
ای الزم هیری، هماهنگآما یهآزمایشی از قبیل انتخاب نمون

 با آموزش وپرورش، مدیران و معلمان مدارس فراهم شد. 
این مرحله خود دارای دو بخش  آموزش: یهمرحل

 یهاشد. در مرحلبیموزان مآشآموزش معلمان و آموزش دان
و کاربرد  هآموزشی از قبیل پیشین یهآموزش معلمان جزو

سکال همچنینموزان و آشندی دانبهاو و گروسگروش جی
ای توجیهی به مدت دو ساعت برای آموزگاران آزمایشی ه

ایی در هشبرگزار شد. همچنین معلمان به صورت عملی آموز
 موزان داده شد.آشخصوص تدریس به دان

                                                           
1 Acsdemic self- perception 
2 Attitude toward teachers and classes 
3 Attitude toward school 
4 Goal valuation 
5 Motivation/self regulation 

ای هتدر این گام مسولی ا:هتتعین مسولی یهمرحل
موزان، آشندی دانبممعلمان گروه آزمایش از قبیل تقسی

جزئی کردن محتوای  ،یجلسات تدریس ریاضندی بمتقسی
درس و بازخورد به فراگیران مشخص شد. همچنین وظایف 

ا، ههقرار گرفتن در گرو یهموزان از قبیل یادگیری نحوآشدان
ای موقت، توانایی توضیح مطلب هها در گروهعیادگیری موضو

ی از مطالب یادگرفته شده اهدر گروه اصلی و بیان خالص
 .تعیین شد

قبل از شروع کاربندی آزمایشی،  پیش از اجرا: یهمرحل
ای ههآزمون پیشرفت تحصیلی درس ریاضی، پرسشنام

تجدیدنظر شده سنجش نگرش نسبت به مدرسه و همچنین 
اجتماعی در دو گروه کنترل و  -پرسشنامه سازگاری عاطفی

 آزمایش اجرا شد.

ای کنترل به ههمطالب درسی در گرو اجرا: یهمرحل
ورت عادی و با همان روش معلم آموزش داده شد. اما در ص

 او تغییر یافت.سگای آزمایش روش تدریس به جیههگرو

پس از اتمام ده جلسه اجرای  پس از اجرا: یهمرحل
مراحل آزمایش، آزمون پیشرفت تحصیلی درس ریاضی و 
پرسشنامه تجدیدنظرشده سنجش نگرش نسبت به مدرسه و 

اجتماعی، برای بار دوم  -زگاری عاطفیهمچنین پرسشنامه سا
 ا انجام شدند.ههای تمام گروهیبر روی آزمودن

 یافته ها
برای تشخیص اثربخش بودن آموزش به روش مشارکتی 

ای شناختی، عاطفی و سازگاری هصاو بر شاخسگجی
اجتماعی فراگیران گروه آزمایشی، از تحلیل  -عاطفی

کوواریانس چندمتغیره با در نظر گرفتن نمرات پیش آزمون 
ها به عنوان کووریت و نمرات پس آزمون ها به عنوان متغیر 

 وابسته استفاده شد. 
پیش از انجام تحلیل از برآورده شدن پیش فرض های 

ریانس اطمینان حاصل شد. هرچند برطبق نتایج تحلیل کووا
اسمیرنف در تعدادی از متغیرها -ازمون های کولموگرف

تخطی از نرمال بودن مشاهده شد ولی به جهت حجم نسبتاً 
بزرگ نمونه در گروه های مورد مقایسه و نرمال بودن توزیع 
نمونه گیری طبق قضیه حد مرکزی از این پیش فرض چشم 

غیرمعنادار اثر تعاملی گروه با کووریت  پوشی شد. نتایج
نشانگر تاثیر نپذیرفتن کووریت ها از گروه بندی افراد بود. 
همچنین نتایج غیرمعنادار آزمون ام باکس نشان دهنده 
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کوواریانس متغیرهای وابسته در -همگنی ماتریس واریانس 
 داخل گروه ها بود.

ی در جدول یک آماره های توصیفی نمرات پس آزمون ها
گروه های آزمایشی و کنترل ارائه شده است. همچنان که 
مشاهده می شود در بیشتر متغیرها )به جز پرخاشگری 
ارتباطی و آشکار و احساس افسردگی( گروه آزمایشی دارای 
میانگین های اصالح شده یا تعدیل شده باالتری از گروه 
کنترل است. با توجه به این که احتمال وجود تفاوت های 

یه در بین دو گروه از لحاظ متغیرهای مورد پژوهش وجود اول
داشت از نمرات پیش آزمون همین متغیرها به عنوان کووریت 
استفاده شد و پس از حذف اثر این کووریت ها تفاوت پس 
آزمون های اصالح شده در بین گروه ها بررسی شد. نتایج 
نشان داد که تمام پیش آزمون ها کووریت های معنی داری 

 هستند.
در جدول دو نتایج آزمون چندمتغیری الندای ویلکز برای 
تفاوت ترکیب متغیرهای وابسته تعدیل شده در بین گروه 

های آزمایش و کنترل ارائه شده است. نتایج این آزمون نشان 
می دهد که دو گروه آزمایش و کنترل از جهت ترکیب 

ها  نمتغیرهای پس آزمون پس از تعدیل به وسیله پیش آزمو
 تفاوت معنی دار وجود دارد.

پس از اطمینان از تفاوت چندمتغیری پس آزمون های 
اصالح شده، از تحلیل واریانس های یک راهه جداگانه برای 
بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل برای پس آزمون های 

نتایج این آزمون ها ارائه  3تعدیل شده استفاده شد. در جدول 
است به جز ادراک خود تحصیلی در شده است که مشخص 

دیگر متغیرها در میانگین های دو گروه آزمایش و کنترل 
 تفاوت های معنادار وجود دارد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی به 
ای شناختی، عاطفی و سازگاری هصاو بر شاخسگروش جی

موزان پایه آشعاطفی ـ اجتماعی تحصیلی درس ریاضی دان
 ششم ابتدایی بود. 

 . آماره های توصیفی نمرات پس آزمون های گروه های آزمایشی و کنترل 1جدول 

 متغیر ها
 گروه آزمایش گروه کنترل

 تعداد انحراف استاندارد هتعدیل شدمیانگین  میانگین تعداد انحراف استاندارد میانگین تعدیل شده میانگین
 51 34/0 717/6 64/6 48 75/0 250/6 34/6 نگرش نسبت به معلم
 51 29/0 829/6 76/6 48 51/0 616/6 6//69 انگیزش/ خودنظم دهی
 51 63/0 639/6 58/6 48 53/1 908/5 97/5 نگرش نسبت به مدرسه
 51 39/0 649/6 58/6 48 48/0 536/6 61/6 ادراک خود تحصیلی

 51 22/0 906/6 87/6 48 44/0 750/6 78/6 ارزش گذاری
 51 44/0 745/6 01/6 48 28/1 005/6 74/6 پرخاشگری ارتباطی
 51 45/0 729/6 05/6 48 34/1 059/6 73/6 پرخاشگری اشکار
 51 74/0 309/6 26/6 48 11/1 884/5 94/5 رفتار جامعه پسند
 51 46/1 430/5 63/4 48 78/1 536/4 35/5 احساس افسردگی
 51 90/2 52/14 24/14 48 07/3 23/14 00/14 پیشرفت تحصیلی

 .  نتایج آزمون الندای ویلکز برای تفاوت ترکیب متغیرهای وابسته در بین گروه های آزمایش و کنترل2جدول
 سطح معنی داری درجه آزادی دو درجه آزادی یک معادل F آماره نوع آزمون

 0001/0 00/78 00/10 82/6 53/0 الندای ویلکز

.  نتایج آزمون های تحلیل واریانس یک راهه برای معناداری تفاوت میانگین های پس آزمون تعدیل شده بر اساس پیش آزمون ها در گروه های 3جدول 
 آزمایشی و کنترل

 سطح معناداری F بین گروهی MS درجه آزادی بین گروهی SS متغیرها
 0001/0 39/22 83/4 1 83/4 نگرش نسبت به معلم
 002/0 76/9 94/0 1 94/0 انگیزش/ خودنظم دهی
 001/0 77/11 28/11 1 28/11 نگرش نسبت به مدرسه
 17/0 88/1 28/0 1 28/0 ادراک خود تحصیلی

 03/0 87/4 49/0 1 49/0 ارزشگزاری
 0001/0 53/19 59/11 1 59/11 پرخاشگری ارتباطی
 0001/0 14/19 20/9 1 20/9 پرخاشگری اشکار
 029/0 90/4 84/3 1 84/3 رفتار جامعه پسند
 002/0 36/10 45/21 1 45/21 احساس افسردگی
 001/0 56/11 62/20 1 62/20 پیشرفت تحصیلی
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 یریگهبحث و نتیج
ای حاصل از این پژوهش نشان داد که، ههبخشی از یافت

ای مرسوم، تاثیر هشدر مقایسه با آموزاو سگروش جی یهارائ
ای شناختی یا نمرات پیشرفت تحصیلی هصبیشتری بر شاخ

ای ههموزان دارد. این یافته از پشتوانآشدرس ریاضی دان
نظری و تجربی محکمی برخوردار است. در همین ارتباط 

ند که روش یادگیری مشارکتی از لحاظ کیسیف اظهار م
ی که اهتارگرایان است به گوننظری، هم مورد حمایت رف

تقویت گروه برای کسب موفقیت، از موارد عمده استفاده از 
 باور نیز  پیاژه ژان روش تقویت در آموزش و یادگیری است.

 کشف به خود کوچک دانشمندانی مثابه به کودکان که دارد

 [.2] ازنددیم خود ای اطرافههپدید در موجود دانش
ای پژوهش این نتیجه حاصل ههیافتنین با توجه به چمه

ای عاطفی و سازگاری هیاو بر ویژگسگشد که روش جی
اجتماعی تاثیر مثبت زیادی دارد. با توجه به سطح  -عاطفی

ای نگرش نسبت به معلم، انگیزش/ ههمعناداری در مولف
ای هههی و ادراک خود تحصیلی  و تمام مولفدمخودنظ
نتیجه حاصل شد که روش اجتماعی این  -عاطفی یسازگار

ا موثر است. در ارتباط با این یافته نیز ههمشارکتی براین مولف
 و با این یافته وجود دارد. سمشواهد نظری ه

 یهوانند با مشاهدتیبر طبق دیدگاه اجتماعی، کودکان م
ا هنا و اطالعات آهتعملکرد همساالن خود به کسب مهار

اجتماعی بندورا، وقتی  -تیشناخ یهبپردازند. از لحاظ نظری
موزان درست انجام دادن آشید که دانآیشرایطی فراهم م

نند خود نیز آن کار را کیکاری را از دوستان خود مشاهده م
موزند و زمانی که موفقیت خودشان یا دوستانشان تقویت آیم
نند. همیاری کیری برای آن کار پیدا متشود اشتیاق بیشیم

ای هتتی زمینه مناسبی را برای رشد مهاردر یادگیری مشارک
ازد و رفتار مخل سیاجتماعی و همدلی با دیگران فراهم م

شنظم را تا حدود زیادی کاهش و نیز احساس مثبت دان
هد دیموزان را نسبت به یکدیگر و نسبت به خود افزایش مآ

ند. براین کیم و مسئولیت فرد را در قبال یادگیری خود بیشتر
موزان نسبت به دیگران را آشاحساس همدردی داناساس 

ای میان گروهی و رفتار پرخاشگرانه و هشافزایش داده، تن
ی بر اههد و تأثیر قابل مالحظدیضد اجتماعی را کاهش م

ا دارد. همچنین تعامالت رو در رو هنکیفیت قضاوت اخالق آ
ند که کیا را وادار مهنند، آکیادن مدشافراد را مجبور به گو

در زمینه ارزشیابی از عملکرد همکالسان خود دقیق باشند، 
                                                           
1  Madden 
2  Shibli and Zymaru 
3  Mazs, Fuchs and Fuchs 
4  Loning 
5  Jonhson, Jonhson and Stan 

میر و کگهوجه به درس، گوشتیموزان بآشود دانشیموجب م
رف فعال شوند، از یکدیگر سؤال کنند، مطالب درسی را ح

توضیح دهند، مواردی را به یکدیگر پیشنهاد کنند، از یکدیگر 
 وافقت کنند. همچنینانتقاد کنند و با عقاید هم مخالفت یا م

یادگیری مشارکتی به جهت افزایش شناخت و فراشناخت 
رد. فراگیران موفق بیا را باال مهنموزان، یادگیری آآشدان

خود، تکالیف یادگیری که  یهدارای دانش فراشناختی دربار
اشند. بیوند و راهبردهای انجام تکالیف مشیو مرهبا آن روب

دادن، خالصه کردن و اصالح  بحث کردن، پرسیدن، توضیح
موزان آشند، دانایایی از یادگیری مشارکتهتکردن، که قسم

هند که همیشه در حال تجربه دیرا در موقعیتی قرار م
فراشناختی باشند. دارا بودن تجارب فراشناختی بدان 

ناند و آدیه مچنمعناست که فرد به طور فعال نسبت به آ
موزان، آشه دانکنن امر برای ایاند آگاه است و ایدیه نمچ

 یادگیرندگان مؤثری گردند بسیار ضروری است.
ا با نتایج هتای این پژوهش در برخی از قسمههیافت

[؛ گیلیس و اشمن 21[؛ هنز و برگر ]20] 1تحقیقات مادن
 3[؛ مازس، فوچس و فوچس24] 2[؛ شیبلی و زیمارو36]
[؛ بذر 19] 5تن[؛ جانسون، جانسون و اس25] 4[؛ لونینگ23]

[؛ فهامی 30[؛ سرمستی ]34[؛ حقیقی کمبالئی ]35افشان ]
اشند که به بی[ همسو م33[ و شعبانی سیچانی ]31وعزتی ]

ند که روش یادگیری اهنوعی تحقیقات قبلی نشان داد
ای شناختی، عاطفی و سازگار عاطفی هصمشارکتی بر شاخ

ی که اهگون اشد. بهبیموزان تأثیرگذار مآشـ اجتماعی دان
ای اجتماعی را تشویق هتروش یادگیری مشارکتی رشد مهار

هد. دیرد و استقالل را افزایش مبیند، ارتباط را باال مکیم
یا سهیم مههنند، در ایدکییگر کار مدمموزان با هآشدان
ییگر، یادگیری اثربخش را تسهیل مدموند و یادگیری از هش
میمیت و همکاری بیشتر ند. همچنین سبب ایجاد حس صک

ا کاسته هندر میان کودکان شده واز رفتارهای خشونت بار آ
ود و موجب افزایش وابستگی بین فردی، عالقمندی و شیم

موزان موثر آشو طرز تفکر دان ود بر نگرششیدرستکاری م
موزان برای آشاشد و موجب ایجاد توجه بیشتر در دانبیم

با ایجاد  همچنین این روشود. شییادگیری مطالب درسی م
موزان و افزایش احساس همدردی آشانگیزش درونی در دان

ای عاطفی هییگر زمینه را برای تقویت ویژگدکنسبت به ی
به همه مربیان وان تیند. حال به عنوان پیشنهاد مکیفراهم م

 ار تعلیم و تربیت و پژوهشگران عرصه تربیت، نکات زیر
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 :کردپیشنهاد  
یای تدریس مشارکتی مههبا بکارگیری شیومعلمان  -1

ذیری و ایجاد پتای اجتماعی، مسئولیهتوانند بر رشد مهارت
ای آموزش انفرادی ههارتباط مثبت و صحیح نسبت به شیو

 موزان داشته باشند.آشتأثیر بیشتری بر دان

یای تدریس مشارکتی مههمعلمان با بکارگیری شیو -2
موزان افزایش آشدلی را در دانوانند روحیه همکاری و همت

موزان آشی که این همکاری و مشارکت بین داناهدهند به گون
ا در هنارتباط آ یهموجب یادگیری بهتر مطالب و تقویت نحو

 خارج از محیط یادگیری شود.

ای درسی نظام هببه نویسندگان و مؤلفان کتا -3
علمی ود، با آگاهی از مبانی نظری و شیآموزشی توصیه م

رویکرد یاددهی ـ یادگیری مشارکتی، در انتخاب و 
ا هدسازماندهی محتوا یادگیری توجهی ویژه به این رویکر

 )شناختی، عاطفی و اجتماعی( داشته باشند.

ای فعال هشمعلمان در کالس درس با استفاده از رو -4
موزان آشدان زمینه مناسب جهت یادگیری مشارکتیتدریس 

ا تقویت شود و هنحیه همکاری گروهی در آایجاد کنند تا رو
همچنین از این طریق بتوانند اطالعات خود را در اختیار 

 دیگران قرار دهند.

ای تدریس هشاز روود که شیبه معلمان پیشنهاد م -5
استفاده کنند. تا از این  ای درسیهسفعال و مشارکتی در کال

ای کالسی هثموزان را وادار به مشارکت در بحآشطریق دان
موز آشکنند و محیط کالس را از حالت معلم محور به دان

 محور تبدیل کنند..

خود مربیان با روش تدریس مشارکتی جهت کاربرد  -6
 وند.آشنا ش آن در محیط آموزشی

یای تدریس مشارکتی مههمعلمان با بکارگیری شیو
هشیو ای عاطفی تحصیلی نسبت بههیوانند بر رشد ویژگت
موزان داشته آشآموزش انفرادی تأثیر بیشتری بر دانای ه

موزان را آشدان یهوانند توجه و عالقتینین مچمباشند. ه
 نسبت به مطالب درسی جلب کنند.

 

 منابع
1- Green, B.A., & Miller, R.B., Crowson, H.M., Duke, 

B.L, & Akey, K.L. (2004). Predicting high school 
students, cognitive engagement and achievement: 
contributions of classroom perceptions and 
motivation. Contemporary Educational 
Psychology, 20 (4), 462 -482. 

(. روانشناسی پرورشی نوین: 1392سیف، علی اکبر. ) -2
 روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: دوران.

(. فراتحلیل مطالعات 1394فیضی، ایوب. ) مصرآبادی، جواد و  -3
ای تحصیلی ههای یادگیری مشارکتی بر بازدهشاثربخشی رو

موزان استثنایی. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، سال آشدان
 .41-31(، 2پانزدهم، )

 (. روانشناسی تربیتی. تهران: سمت.1387کدیور، پروین) -4

اده زیز، فاطمه. امامقلاحمدی، پروین. بیگم رضازاده شیرا -5
(. بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر 1992گنجی، زهرا. ) 

موزان شهرستان ساوه. مجله آشپیشرفت انشانویسی دان
ای آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد، سال بیست و هشپژوه

 .112 -97(، 5یکم، )

ش)رو پرورشیو  یای آموزشهت(. مهار1392) شعبانی، حسن -6
 ون تدریس(. تهران: انتشارات سمت.نف و اه

(. روش ها و فنون تدریس. تبریز: 1391) فتحی آذر، اسکندر -7
 دانشگاه تبریز.

ادگیری مشارکتی بر رشد یر(. تأثی1391شکاری، عباس. ) -8
موزان. فصلنامه راهبردهای آشای اجتماعی دانهتمهار

 .37 -5(. صص 1آموزش، )

9- Chi, T. H. (2011). Instruction based on self- 
explanation. In R.E. Mayer and P. A. Alexander 
(Eds), Handbook of Research on Learning and 
Instruction (pp.296-321). New York: Routledge. 

10- Gillies, R. M. (2010). Teacher’s reflections on 
cooperative learning Issue implementation, 
teaching band Teacher Education. School of 
Education. The University of Queensland. 
Australia. V 26.933- 940. 

11- Navarro-Pablo, Macarena & Gallardo-Saborido, 
Emilio J. (2015). Teaching to training teachers 
through cooperative learning. Procedia, social & 
behavioral sciences, 180, 401- 406. 

12- Bayraktar, G. (2011). The effect of cooperative 
learning on students approach to general 
gymnastics course and academic achievements. 
Educational Research and Reviews, 6(1), 62-71. 

13- Decuyper, S., Dochy, F., Van den Bossche, P. 
(2010). Grasping the dynamic complexity of 
teamleaming. An integrative systemic model for 
effective team learning. Educational Research 
Review, 5, 111-133. 

14- Colaean, S. A., & Kasim, R. M. (2014). A Meta-
analytic Review of studies of the Effectiveness of 
Small-Group Learning Methods on Statistic 
Achievement. Journal of statistics Education, 
22(1), 1-20. 



 

71 

 و همکاران وشین محمودین                                                                                   عاطف  ... ای شخا ،  ه شا  ب  اوسگجی روش به آموزش اث بخش  تعیین

15- Santrock, W. J. (2011). Educational psychology. 
New York, McGraw-Hill Companies, Inc. 

16- Gwendolen T, Buhr MD, MHS, MED, CMD, 
Mitchell T, Heflin MD, MHS, Heidi K, White 
MD, MHS, Med, CMD, Sandro O. Pinheiro Phd, 
MA, MRE. (2014). Using the Jigsaw Cooperative 
Learning Method to Teach Medical Students 
About Long-term and Postacure Care. Jornal of 
American Medical Directors Association, (15), 
429- 434. 

17- Gillies, R. (2006). Teachers and student’s verbal 
behaviors during cooperative and small  group 
learning. British Journal of Educational 
Psychology, 76, 271-287. 

طالب زاده برنویان، محسن، و کیانی، قربان، و رادمهر، علی، و عظیمی  -18
(. یادگیری مشارکتی. 1392حمد، و موسوی، سید حسین)گیوی، م

 تهران، انتشارات صداقت.

19- Johnson, R. T., Johnson, D. W., & Stanne, M. B. 
(1986), Comparison of computer assisted 
cooperative, competitive, and individualistic 
learning. American Educational Research Journal, 
23(3). 

20- Maden, S. (2010). The effect of Jigsaw IV on the 
achievement of course of language teaching 
methods and techniques. Educational Research 
and Review, 5 (12), 770-776. 

21- Hanze, Martin, Berger, Roland. (2007). 
Cooperative Learning, Motivational, Effects, and 
Student Characteristics, An Exprimental Study 
Compearing Cooperative Learning and Direct 
Instruction in 12 Grade Physics Classes University 
of Kassel Germany, 17, 29-41. 

(. 1391استوار، نگار، و غالم آزاد، سهیال، و مصر آبادی، جواد. ) -22
تأثیرگذاری آموزش به روش تقسیم بندی دانش آموزان به گروه های 

( بر شاخص های شناختی، فراشناختی و عاطفی،  STADپیشرفت )
ـ  50، 41در یادگیری درس ریاضی. مجله نوآوری های آموزشی، 

29. 

23- Mathes, P., Fuchs, D., & Fuchs, L. (1997). 
Cooperative story mapping, Remedial and Special 
Education, 18(1). 

24- Shibley, I. A., Jr., & Zimmaro, D. M. (2002).  The 
influence of collaborative learning on student 
attitudes and performance in an introductory 
chemistry laboratory, Journal of chemical 
Education, 79 (6). 

. 25- Lonning, R. A. (1993). Effect of cooperative 
learning strategies on student verbal interactions 
instruction in 10th grade general science, Journal 
of Research in Science Teaching, 30(9). 

26- Kyndt, E., Raes, E., Lismont, B., Timmers, F., 

Cascallar, E., & Dochy. F. (2013). A meta- 
analysis of the effects of face-to- face cooperative 
learning. Do recent studies falsify or verify earlier 
finding Educational Research Review, 10, 133-
149. 

حیدری رفعت، ابوذر، و عنایتی نوین فر، علی، کرامتی، محمد رضا، و  -27
(. تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت 1391و هدایتی، اکبر)

تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان. فصلنامه نوآوری های 
 .83-98(، 44) 11آموزشی، 

(. اثربخشی یادگیرى مشارکتی برپیشرفت 1389استوار،نگار. ) -28
مجله پیک نور،  .وره ابتدایی شهر تبریزتحصیلی دانش آموزان د

8(1 ،)110-100. 

29- Sharan, S. (1980). Cooperative learning in Small 
Groups: Recent Methods and Effects on 
Achievement, Attitudes, and Ethnic Relations, 
Educational Research, 50(2), 241-271. 

یر روش های تدریس مشارکتی و سنتی (. تأث1389سرمستی، ژیال. ) -30
درس هدیه های آسمانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت های 
اجتماعی دانش آموزان پایه پهارم دوره ابتدایی شهر تبریز در سال 

. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی 88-89تحصیلی 
 و روانشناسی، دانشگاه تبریز.

(. مطالعه تأثیر یادگیری 1388محسن. ) فهامی، ریحانه، و عزتی، -31
مشارکتی )تفحص گروهی( بر رشد مؤلفه های مهارت های اجتماعی 
دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی ناحیه شهر اصفهان در سال 

(، 4) 2. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،87-88تحصیلی 
76-63. 

(. رابطه بین فرزند 1392)صلیبی، ژاسنت، و احمدی، عارفه سادات  -32  
پروری و کمال گرایی مادران با سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش 
آموزان دختر سال دوم دبیرستان. پژوهش نامه ی زنان، پژوهشگاه 

 .139ـ 162، 1علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

(. تأثیر روش های تدریس در افزایش 1374شعبانی سیچانی، زهرا. ) -33
ی شناختی، عاطفی و رفتاری دانش آموزان. پایان نامه توانایی ها

 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.

(. تأثیر تلفیقی یادگیری مشارکتی 1391حقیقی کمبالنی، محدثه. ) -34
و روش سخنرانی بر عملکرد دانش آموزان دختر در درس دینی و 

کارشناسی ارشد،  زندگی پایه دوم مقطع متوسط تهران. پایان نامه
 دانشکده  روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

(. بررسی تأثیر روش یادگیری مشارکتی 1391بذرافشان، مریم. ) -35
 2( بر پیشرفت تحصیلی دانش آمو در ناحیه 2اوسگ)الگوی جی

. پایان نامه کارشناسی 90-91شهرستان بهارستان در سال تحصیلی 
 تهران.ارشد، دانشگاه 

36- Gillies, R. M. & Ashman A. F. (2004). Co-
operative Learning: The social and intellectual 
outcomes of learning in groups. London: 
Routledge Falmer. 



 

72 

 .63-72  ص .: 1397  پاییز و زمس،ان 28  پیاپ  2  شماره 15  دوره ای آموزش و یادگیریهشپژوهنش یه ع م  
Journal of Training & Learning Researches, Vol.15, No.2, Serial 28, Autumn & Winter 2018-2019, pp.: 63-72. 

 بدیعه تدریس روش تأثیر(. 1394.)مظفر مولودی، و یحیی معروفی، -37 
. ابتدایی پنجم ایهپ آموزان دانش خالقیت پرورش بر پردازی

 دانشگاه( رفتار دانشور)یادگیری و آموزش های پژوهش دوفصلنامه
  .44-31 ،(6)دوم، بیست سال شاهد،


