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 مقدمه

 می دارند آموزشی محطیطهای و خانواده برای که اهمیتی جهت به و هستند آتی جامعه گذار تاثیر عناصر از آموزآن دانش

 با آشنایی عدم جهت به که چرا شود آنان به بیشتری توجه  باشند می    مشغول درآن که تحصیلی سطح براساس بایست

 نخواهد ایجاد آنان در تحصیلی پیشرفت نشوند هدایت درستی به اگر یادگیری های شیوه و نحوه و اجتماعی یمهارتها

 در و دارد ارتباط آنان تحصیلی و آموزشی مطالب به آموزان دانش فراگیری و پذیری درك میزان به هم تحصیلی پیشرفت.شد

 خود با را تحصیلی پیشرفت اجتماعی مهارتهای افزایش بر عالوه پذیرد صورت مشارکتی یادگیری انجام با مهم این که صورتی

  (1392کرامتی،.)داشت خواهد همراه به

 دانش از تعدادی حالیکه در کنند می احساس آموزان دانش به را اجتماعی مهارتهای آموزش به نیاز امروز مدارس سویی از

 یکی دارند مهارتها این آموزش به نیاز ها بچه از بسیاری ند،هست ماهر و خوب اجتماعی مهارتهای در طبیعی صورت به آموزان

 اصطالح.است مشارکتی یادگیری باشد، می تربیت و تعلیم نظران صاحب توجه مورد امروزه که فعالی آموزشی های روش از

 به دنرسی برای کوچك گروههای در عملکرد، مختلف سطوح در آموزاندانش که آموزشی روش یك به مشارکتی یادگیری

 برای هستند مسئول خودشان یادگیری برای که اندازه بهمان آموزان دانش و گردد می بر کندمی فعالیت مشترك اهداف

 باشندمی مسئول نیز دیگران یادگیری

 با.است مشارکتی یـادگیری کـرده جلـب خـود بـه را تربیـت و تعلـیم صاحبنظران توجه امروزه که فعالی های روش جمله از

 مشارکتی یادگیری روش از استفاده است مطرح فعال یادگیری های روش از یکی عنوان به مشارکتی یادگیری که این به ایتعن

 (. 1394حسنی، و اسمعیلی)گیرد قرار توجه مورد دروس آموزش در مناسب تدریس روش یك عنوان به تواند مى

 دانش روابط بهبود برای ایی ،وسیله یادگیری سطح رتقاءا و فکری های مهارت تقویت برای ایی وسیله مشارکتی یادگیری

 (1394پوری، بزرگ.)است گروهی های فعالیت در نقش ایفای برای آنها کردن آماده و مختلف نژادهای آموزان

 فکری رشد و تحصیلی پیشرفت حتی و شود نمی فراهم شاگردان اجتماعی رشد برای الزم های زمینه شرایطی چنین در

 یادگیری فعال، آموزشی های روش و موضع امروزه دلیل همین به.  گیرد می قرار شرایط این نامطلوب تاثیر مورد زنی شاگردان

 (1394اسمعیلی،)است کرده پیددا تربیتی مباحث در ای ه ویژ جایگاه فعال یادگیرنده و فعال

 تحقیق ویژه هاى حوزه از یکى درس یلىتحص پیشرفت بر اجتماعی های مهارت و مشارکتى یادگیرى اثرگذارى میزان بررسى 

 پایان این. است گرفته کشورقرار داخل ویژه به و خارج در پژوهشگران توجه مورد کمتر که است یادگیرى و تدریس زمینه در

 متوسطه مقطع دختر آموزان دانش تحصیلى پیشرفت با را اجتماعی های مهارت و مشارکتى یادگیرى رابطه است درصدد نامه

 .دهد قرار بررسى مورد زاهدان انشهرست

( تاثیرات یادگیری مشارکتی را روی دانش آموزان سوم دبیرستان که در گروه های با ساختار یا بی ساختار 2004) 1گایلیز

دانش آموز دبیرستانی که در این مطالعه  شرکت داشتند و در گروه های   226مشارکتی کار می کردند، مورد مطالعه قرار داد. 

نفره از لحاظ جنسیت و پیشرفت ترکیب شده بودند، کار کردند، نتایج نشان داد که دانش آموزانی که در گروه های با  4ا ی 3

ساختار بودند، بیشتر مشتاق بودند که روی تکالیف تعیین شده، با دیگران کار کنند و همچنین آنها نسبت به همساالن خود در 

به همدیگر نمودند. بعالوه از آنجا که بچه ها در گروه های با ساختار فرصت های  گروه بی ساختار کمك و مساعدت بیشتری

بیشتری برای کار با همدیگر داشتند، یك همبستگی گروهی و مسئولیت پذیری اجتماعی قوی تری برای یادگیری همدیگر، 

 نسبت به همساالن خود در گروه های بی ساختار توسعه دادند.

ای تاثیر الگویی از یادگیری مشارکتی را روی پیشرفت خواندن زبان انگلیسی به عنوان یك زبان ( در مطالعه 2003)2گایس

ساله دبیرستانی را مورد بررسی قرار داد.  16تا  15خارجی، عزت نفس تحصیلی و احساس بیگانگی از مدرسه دانش آموزان 

                                                           
 1. Gillies 

 2. Ghaith 
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نفر پسر بودند که در گروه های کنترل و آزمایش قرار  29نفر از آنها دختر و  27نفر دانش آموز بود که  57حجم نمونه شامل 

داده شده بودند. بعد از اجرای روش یادگیری مشارکتی که ده هفته به طول انجامید. به این نتیجه رسید که روش یادگیری 

ی تاثیری مشارکتی نسبت به روش سنتی، پیشرفت خواندن زبان انگلیسی دانش آموزان را بطور چشمگیری افزایش می دهد ول

 روی عزت نفس تحصیلی و احساس بیگانگی از مدرسه دانش آموزان ندارد. 

( در پژوهشی به مطالعه تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 1381کرامتی )

تماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دبستان، به این نتیجه رسید که یادگیری مشارکتی باعث رشد مهارتهای اج

 می شود. 

( تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی را مورد بررسی قرار داد. 1383قلتاش )

ك کالس دانش آموز بود که در دو کالس پایه پنجم مشغول به تحصیل بودند. بصورت تصادفی ی 40نمونه مورد مطالعه شامل 

به عنوان گروه آزمایش و کالس دیگر  به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. پس از اجرای روش یادگیری مشارکتی، به این 

 نتیجه رسید که روش یادگیری مشارکتی تاثیر مثبتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان می گذارد. 

 زمینه در ایران در اندکی تحقیقات که نکته این گرفتن نظر در با و گرفته انجام تحقیقات نتایج و مطالب این به توجه با

 پژوهش است، گرفته صورت به دبیرستان دورة در اجتماعی مهارتهای و نفس عزت بر آن تأثیر  بویژه و مشارکتی یادگیری

 دانش تحصیلی فتپیشر و اجتماعی های مهارت بر مشارکتی یادگیری آیا که دهد جواب سوال این به دارد نظر در حاضر

 ؟.دارد تاثیر(زاهدان شهرستان متوسطه مقطع دختر آموزان دانش:موردی مطالعه)آموزان

 روش

  گیرد می قرار کاربردی تحقیقات جزء هدف نظر از همچنین. است پیمایشی-توصیفی صورت به پژوهش این در تحقیق روش

  د باش یم همبستگی تحقیقات جزء روش، حسب بر تحقیق این همچنین.

 شرکت کنندگان 

 تحصیلی سال در که باشند می زاهدان شهرستان متوسطه مقطع دختر آموزان دانش کلیه شامل پژوهش این در آماری جامعه

  پژوهش این آماری جامعه کل. بودند  تحصیل به مشغول بلوچستان، و سیستان استان توابع از زاهدان شهرستان در 96-95

 300 تعداد تصادفی ساده گیری نمونه              روش از استفاده با و.  .باشد می 96-95 یلیتحص سال در   دختر نفر 1800

 .گرفت خواهند قرار آزمون مورد  انان بین پرسشنامه توزیع با تصادفی ایی خوشه بصورت که شده انتخاب نمونه بعنوان نفر

 شیوه اجرا

 دان برای انجام کار پژوهشیدریافت معرفی نامه از دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاه -1

 زاهدانآموزش و پرورش شهرستان  مراجعه به  -2

 پرسشنامه ،بین آزمودنی های پژوهش 300توزیع  -3

تحقیق،  سواالتوارد شده و با توجه به  spss19 ها در نرم افزار الزم از طریق پرسشنامه، داده اطالعاتپس از جمع آوری -4

 .گرفت تحلیلهای آماری الزم بر روی آنها صورت

از  یفی.در سطح توصدیبه انجام رس یاطیو استن یفیدر دو سطح توص داده های جمع آوری شده  لیو تحل هیتجز-5

 استفاده شد. اریو انحراف مع نیانگی،م ،درصدیفراوان

اده گام به گام استف ونیرگرس لیو تحل یهمبستگ بیاز ضر ق،یتحق یبه پرسشها یابیبه منظور دست  یدر سطح استنباط -6

 . شد.

 های پژوهشیابزار 

پرسشنامه عملکرد ، (1983پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون ) بمنظور گردآوری اطالعات از سه پرسشنامه  شامل

 ( استفاده گردید: 2006پرسشنامه یادگیری مشارکتی )چو و پاولی،و  (1386تحصیلی  معلم ساخته)تقوایی،
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 (1983) پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون -1

سوال می باشذد و درآن مهارتهای اجتماعی شخص  56( تهیه و تدوین گردید. که شامل 1983این پرسشنامه توسط ماتسون )

 مورد ارزیابی قرار گرفته است.

برای سنجش مهارتهای اجتماعی دانش آموزان در این پژوهش، از مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون که توسط 

 ساله تدوین گردیده است، استفاده شد 18تا  4برای سنجش مهارتهای اجتماعی افراد  1983ن در سال ماتسون و همکارا

 (1386پرسشنامه عملکرد تحصیلی  معلم ساخته)تقوایی، -2

دانش آموز سوال می باشد و درآن عملکرد تحصیلی   20تهیه و تدوین گردید. که شامل  (1386این پرسشنامه توسط تقوایی)

  .زیابی قرار گرفته استمورد ار

 (2006پرسشنامه یادگیری مشارکتی )چو و پاولی، -3

 یریادگیسوال می باشد و درآن سنجش  13( تهیه و تدوین گردید. که شامل 2006این پرسشنامه توسط ت)چو و پاولی،

 .دانش آموز مورد ارزیابی قرار گرفته است یمشارکت

پرسش  نیباشد.ا یم هیگو((  13)) یپرسش نامه دارا نیشود.ا یاستفاده م یاولاز مدل چو و ب یمشارکت یریادگیسنجش  یبرا

 نهیهر گز یبرا .الزم برخوردار است ییمحتوا ییاز روا یخبرگان با تخصص موضوع دییمناسب . تا ینظر یبنا ریز لینامه به دل

ضریب آلفای  .گرفته شده استدر نظر  ازیامت 1و کامالً مخالفم  2، مخالفم3، نه موافقم نه مخالفم4، موافقم5کاماًل موافقم 

.که نتایج با استفاده از ضریب آلفای می باشد           86/0 یمشارکت یریادگیکرونباخ به دست آمده برای کلیه مولفه های 

 کرونباخ در جدول ذیل بیان گردیده است.

 و یادگیری مشارکتی عملکرد روان شناسی ،پرسشنامه استاندارد مهارتهای اجتماعیروایی و پایایی (1شماره )جدول 
 پایایی روایی مقیاس تعداد گویه تعداد سوال پرسشنامه

 81/0 %86 لیکرت 5 56 ماتسون پرسشنامه استاندارد مهارتهای اجتماعی

 79/0 %82 لیکرت 5 20 (1386)تقوایی،پرسشنامه عملکرد تحصیلی  

 86/0 %85 لیکرت 5 13 (2006چو و پاولی،_یادگیری مشارکتی  پرسشنامه

 

 نتایج

در این قسمت با استفاده از داده های منتج از پرسشنامه   به تجزیه و تحلیل سواالت تحقیق پرداخته و درستی و نادرستی انها 

  بررسی شده است .

 :اول هیفرض-1

 وجود معناداری بطهرا خاش شهرستان متوسطه مقطع دختر آموزان دانش اجتماعی های مهارت و مشارکتی یادگیری بین 

 دارد.

به  (2) شماره جدولکه نتایج آن در  جهت تجزیه و تحلیل این سوال از آزمون ضریب همبستگی پیرسون   استفاده شده است؛

 شرح ذیل بیان گردیده است.

 دانش آموزان یاجتماع یو مهارت ها یمشارکت یریادگی.بررسی رابطه بین (2) شماره جدول

 یتماعاج یمهارت ها متغیرها

r سطح معناداری 

 004/0  16/0 یمشارکت یریادگی

 000/0 -46/0 پروژه یانجام کار بررو

 000/0  30/0 یگروه یها ییایپو

 000/0  22/0 بازخورد
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نشان که   30/0یگروه یها ییایپو،  16/0ی مشارکت یریادگحاکی از این است که ضریب همبستگی ی(3) شماره جدولنتایج 

می   -46/0پروژه یانجام کار بررومثبت و معنادار بین این متغیرها است اما ضریب همبستگی برای متغیرهای  رابطهدهنده 

 یها ییایپورا نشان       می دهد .  بنابراین  نتایج ضریب همبستگی نشان می دهد که  معنادار  و معکوس رابطه که باشد

همچنین با توجه اینکه سطح معناداری بین متغیر ی داشته است.اجتماع یمهارت های بیشترین تاثیر را بر متغیر گروه

درصد سطح معناداری می باشد بنابراین نتایج تجزیه و تحلیل و جدول  5یادگیری مشارکتی و مهارتهای اجتماعی کمتر از 

 رابطه معناداری وجود دارد. متغیر یادگیری مشارکتی و مهارتهای اجتماعیمزبور نشان می دهد که  بین 

 فرضیه دوم:-2

را در میان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان خاش   یلیموانع یادگیری مشارکتی می تواند میزان پیشرفت تحص 

 پیش بینی کند.

به شرح (3) شماره جدولکه نتایج آن در  گام به گام  استفاده شده است؛ جهت تجزیه و تحلیل این سوال از آزمون رگرسیون

 است  ذیل بیان گردیده

میزان پیشرفت  وموانع یادگیری مشارکتی  بین رابطه بررسی برایگام به گام   رگرسیون آزمون نتایج (3) شماره جدول

 خاش شهرستان متوسطه مقطع دختر .آموزان دانش  یلیتحص

 گام
 آمارها 

 متغیرها
r 2r r2change B 

خطای 

 استاندارد
Beta 

سطح 

معنا 

 داری

 000/0 48/0  -23/12 -42/0  24/0 14/0 38/0 یمشارکت یریادگی 1

 25/0 17/0 42/0 یکسل کنندگ + یمشارکت یریادگی 2
36/0- 

  

25/10- 

  

58/0 

  
0005/0 

3 
 یکسل کنندگ + یمشارکت یریادگی

 ی آزردگ +
68/0 46/0 26/0 

38/0- 

24/0- 

  

28/6- 

70/4- 

  

54/0 

  

  

0005/0 

4 
+  ی+ کسل کنندگیمشارکت یریادگی

 + ترس از شکست یآزردگ +
54/0 29/0 25/0 

28/0- 

25/0- 

   

12/7- 

32/4- 

  

38/0 

  

  

0005/0 

حاکی از این است که  در گام اول   ، آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ و یمشارکت یریادگی نتایج رگرسیون گام به گام برای

که می باشد         ، 34/0 ترس از شکست ،68/0ی آزردگ ،43/0ی کسل کنندگ ،38/0ی مشارکت یریادگمتغیر ی

ضریب بتای استاندارد نشان می دهد که در معادله رگرسیون .همچنین رابطه مثبت و معناداری بین دو متغیر  است. نشاندهنده

که نتایج این  ، می باشد 38/0 ترس از شکست ،54/0 یآزردگ ،58/0ی کسل کنندگ 48/0ی مشارکت یریادگی متغیرهای

 .به تجزیه و تحلیل توسط نرم افزار نشان می دهدکه همه معنادار    می باشندضرایب حاصل شده با توجه 

را پیش بینی نماید.و چون  آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ می تواند یمشارکت یریادگی موانع  بنابراین می توان بیان نمود که

 با دیگر عبارت یگر تاثیر می گذارند . بهدرصد می باشد بنابراین این دو  متغیر بر یگد 5سطح معناداری رگرسیون کمتر از 

بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده  یابد می کاهش نیز آموزان دانش پیشرفت تحصیلی    موانع یادگیری مشارکتی افزایش

 کند. پیش بینی  راپیشرفت تحصیلی  دانش آموزان  میزان می تواندموانع یادگیری مشارکتی 

 فرضیه سوم:-3

 .دارد وجود معناداری رابطه خاش شهرستان متوسطه مقطع دختر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و اجتماعی ایه مهارت بین 
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به شرح  (4) شماره جدولگام به گام  استفاده شده است؛ که نتایج آن در  ونیسوال از آزمون رگرس نیا لیو تحل هیجهت تجز

 ذیل بیان گردیده است.

 و اجتماعی های مهارت بین رابطه بررسی برای ساده خطی رگرسیون و پیرسون گیهمبست آزمون نتایج(4) شماره جدول

 خاش شهرستان متوسطه مقطع دختر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت

 گام
 آمارها 

 متغیرها
r r2 

r2chang
e 

B 
خطای 

 استاندارد
Beta 

سطح 

 معناداری

 001/0 42/0  -12/10 -34/0  23/0 11/0 34/0 یاجتماع یها مهارت 1

2 
 یرفتاراجتماع+ یاجتماع یها مهارت

 مناسب
38/0 14/0 24/0 

32/0- 

  

23/8- 

  

42/0 

  
002/0 

3 
 یرفتاراجتماع ی+اجتماع یها مهارت

 یاجتماع ریغ رفتار +مناسب
66/0 44/0 22/0 

42/0- 

26/0- 

  

22/10- 

68/6- 

  

58/0 

  

  

000/0 

4 

 یرفتاراجتماع+ یاجتماع یها مهارت

 ارتباط- یاجتماع ریغ رفتار+ مناسب

 همساالن  با

52/0 27/0 25/0 

36/0- 

24/0- 

   

10/8- 

46/6- 

  

36/0 

  

  

000/0 

5 

+ یاجتماع یها مهارت -

 ریغ رفتار+ مناسب یرفتاراجتماع

 همساالن با ارتباط- یاجتماع

  نداشت بخود ادیز نانیاطم+

68/0 46/0 22/0 
42/0- 

  

34/7- 
    

68/0 
  

000/0 

01/0>P 300N= 

 یرفتاراجتماع ،34/0 ی ضریب همبستگی اجتماع یها مهارتهای   تایج رگرسیون گام به گام نشان می دهد که  برای متغیرن 

که نشان دهنده می باشد  68/0 داشتن بخود ادیز نانیاطم ،0/ 52 همساالن با ارتباط ،66/0ی اجتماع ریغ رفتار ،38/0 مناسب

ضریب بتای استاندارد نشان می دهد که در معادله رگرسیون .همچنین متغیرها استوجود  رابطه مثبت و معناداری  بین این 

 ،0/ 36 همساالن با ارتباط ،58/0 یاجتماع ریغ رفتار ،42/0 مناسب یرفتاراجتماع ،42/0 اجتماعی یها مهارت  متغیرهای

 شان می دهد .                            که ارتباط معناداری را بین این متغیرها نمی باشد  68/0 داشتن بخود ادیز نانیاطم

رابطه معناداری وجود دارد.و با  آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ و یاجتماع یها مهارت نیب  .بنابراین می توان بیان نمود که  

 پیشرفت و اجتماعی های می باشد بنابراین بین مهارت   درصد 5توجه به اینکه سطح معناداری  رگرسیون چون کمتر از 

 پیشرفت تحصیلی  یاجتماع یها مهارت افزایش با دیگر عبارت آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به دانش تحصیلی

 یابد. می افزایش نیز آموزان دانش

 فرضیه چهارم:-4

شهرستان  پرخاشگری و رفتارهای تکانشی می تواند میزان پیشرفت تحصیلی  در میان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

 .را پیش بینی کند خاش

به شرح  (5) شماره جدول گام به گام  استفاده شده است؛ که نتایج آن در ونیاز آزمون رگرس فرضیه نیا لیو تحل هیجهت تجز

 .ذیل بیان گردیده است
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ان پیشرفت میزبرپرخاشگری و رفتارهای تکانشی  پیش بینی  برای گام به گام  رگرسیون آزمون نتایج: (5) شماره جدول

 تحصیلی  
   

 گام
 r r2 F B T مولفه ها

سطح 

 معناداری

 000/0 -43/12 -58/0 65/154 34/0 58/0 پرخاشگری و رفتارهای تکانشی 1

2 
 +پرخاشگری و رفتارهای تکانشی 

 رفتارهای غیر اجتماعی
64/0 41/0 62/104 

48/0- 

28/0- 

22/10- 

02/6 
000/0 

3 
 +پرخاشگری و رفتارهای تکانشی 

 برتری طلبی + رفتارهای غیر اجتماعی
68/0 46/0 48/86 

39/0- 

26/0- 

25/0- 

28/8- 

70/5- 

46/5- 

000/0 

4 

+ پرخاشگری و رفتارهای تکانشی 

 +رفتارهای غیر اجتماعی + برتری طلبی 

 اطمینان زیاد به خود داشتن

69/0 47/0 49/67 

38/0- 

25/0- 

20/0- 

11/0- 

12/8- 

61/5- 

10/4- 

46/2- 

000/0 

1/0>P 300N= 

 

 بیشترین تاثیر را بر پیشرفت پرخاشگری و رفتارهای تکانشینشان می دهد، در گام اول  (5) شماره جدولهمان طور که نتایج 

را پیش بینی کند. در گام دوم  یلیتحص شرفتیپدرصد تغییرات  34/0داشته است. این متغیر به تنهایی توانسته است  تحصیلی

وارد الگوی تاثیر گذاری شده است و این دو متغیر با هم توانسته اند پرخاشگری یکی از مولفه های  یرفتارهای غیر اجتماع

درصد از تغییرات را  7به تنهایی رفتارهای غیر اجتماعی باشد. یعنی متغیر  داشته تحصیلی پیشرفت بر را درصد تاثیر 41/0

 46/0این سه متغیر با هم میزان تاثیر گذاری را بر همدیگر  به وارد عمل شده و   برتری طلبیشامل می شود.  در گام بعدی 

اطمینان درصد تغییرات را پیش بینی کرده است. همچنین در گام چهارم با اضافه شدن  5درصد رسانده اند؛ یعنی به تنهایی 

توانسته است به ود داشتن  اطمینان زیاد به خرسیده است یعنی  47/0به معادله رگرسیون این مقدار به   زیاد به خود داشتن

را تحت تاثیر قرار دهد. ضریب بتای استاندارد نشان می دهد که در معادله  تحصیلی درصد از تغییرات پیشرفت 1تنهایی 

دارای ضریب بتای  رفتارهای غیر اجتماعی،  -58/0دارای ضریب بتای  پرخاشگری و رفتارهای تکانشیرگرسیون متغیرهای 

است که نتایج این  0، -11/0دارای ضریب بتای  اطمینان زیاد به خود داشتن،  -25/0ارای ضریب بتای د برتری طلبی، -28/0

ضرایب حاصل شده با توجه به تجزیه و تحلیل توسط نرم افزار نشان می دهد که ارتباط معناداری بین این متغیرها   وجود 

 دارد.

تکانشی می تواند میزان پیشرفت تحصیلی  در میان دانش آموزان دختر  پرخاشگری و رفتارهای.بنابراین می توان بیان نمود که 

نماید و هر اندازه میزان پرخاشگری و رفتارهای تکانشی در دانش آموزان بیشتر  مقطع متوسطه شهرستان خاش را پیش بینی

درصد می باشد  5ز رگرسیون هم کمتر ا  می شود میزان پیشرفت تجصیلی در آنان کاهش می یابد.و چون سطح معناداری

 رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. پرخاشگری و رفتارهای تکانشی برمیزان پیشرفت تحصیلی  بنابراین بین 

 بحث

دانش  یلیتحص شرفتیدانش آموزان  و پ یاجتماع یاین تحقیق تاثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی روی مهارت ها در

مورد بررسی قرار  زاهدانتحصیلی دانش آموزان دختر  مقطع متوسطه شهرستان  آموزان ، رشد مهارتهای اجتماعی و عملکرد

 گرفت و نتایج زیر بدست آمد.. 

 می باشد       و مهارتهای اجتماعی یکی از ابعاد مهم تاثیر گذار روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان   یمشارکت یریادگی  
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سازد، رفتار مخل نظم را تا ارتهای اجتماعی و همدلی با دیگران فراهم مییاوری در یادیگری زمینه مناسبی را برای  رشد مه  

دهد و مسئولیت فرد را حدود زیادی کاهش می دهد. احساس مثبت شاگردان را نسبت به یکدیگر و نسبت به خود افزایش می

ه دیگران را افزایش ، مبتنی بر مشارکت احساس همدردی شاگردان نسبت ب محیطدر قبال یادگیری خود بیشتر می کند .

ی بر کیفیت قضاوت اخالقی آنان تنشهای میان گروهی و رفتار پرخاشگرانه و ضد اجتماعی را کاهش داده و تأثیر قابل مالحظه

که در زمینه ارزشیابی از عملکرد همکالسان  دکنکند، آنها را وادار میدارد  تعامالت رودررو افراد را مجبور به گوش کردن می

شود دانش آموزان بی توجه به درس، گوشه گیر و کم حرف فعال شوند، از یکدیگر سؤال کند، یق باشند، موجب میخود دق

 یامطالب درسی را توضیح دهند، مواردی را به یکدیگر پیشنهاد کنند، از یکدیگر انتقاد کنند و با عقاید یکدیگر مخالفت و 

گیرند که چگونه با همساالن خود تعامل داشته باشند انش آموزان یاد میموافقت کنند در داخل گروههای یادگیری مشارکتی د

 و چگونه مشارکت خود را در جامعه و مدرسه افزایش دهند. 

مشارکتی در همه سطوح تحصیلی )از پیش دبستان تا دورة بعد از دبیرستان(، یك راهبرد آموزشی موفقیت آمیزی  یادگیری

آموزان در دورة نوجوانی یك روش آموزشی مناسبی ه دلیل خصوصیات رشدی دانششود. یادگیری مشارکتی بطالقی می

سهیم کردن احساسات و دریافت حمایت عاطفی دارند و نیاز به  دن،باشد. نوجوان نیاز به اجتماعی شدن، عضو یك گروه شمی

آموزان را براساس پایگاه کالسی ، دانش یادگیری این دارند که مسائل را از دیدگاه دیگران ببینند. گروههای یادگیری مشارکتی

را باال می برد و  لی، نژاد یا جنسیت جدا نمی کند. یادگیری مشارکتی یك روش همسال محور است که عملکرد تحصی

آموزان مهارتهای اجتماعی را از طریق روش یادگیری مشارکتی  دانش درگذاری می کند ارتباطات اجتماعی مثبت را پایه

گیرند که چگونه به آموزان در آن یاد مینمایند، زیرا گروه جایی است که دانشفعالیت های گروهی کسب میمشارکت در 

کنند و هر موقع نوبت  رینحرف دیگران گوش دهند، وسط حرف دیگران نپرند و کالم آنها را قطع نکنند، خویشتن داری را تم

های چشمی برقرار کنند، نظرات دیگران را بشنوند و به آنها اسآنها شد، شروع به صحبت کنند، به آرامی صحبت کنند، تم

احترام بگذارند، عقاید و نظرات را مورد انتقاد قرار دهند و نه فرد نظردهنده را. یاد می گیرند که چگونه به مسائل از منظر دید 

ن را چگونه تشویق به صحبت کنند، بنگرند، چگونه انتقاد پذی باشند و تحمل عقیده مخالف را داشته باشند، دیگرا اندیگر

گیرند که چگونه تقسیم کار کنند، چگونه بصورت چگونه از دیگران کمك بخواهند و چه هنگم این کار را انجام دهند، یاد می

شود و کم کم در ها آموخته شده و در گروه تمرین می، تمامی این مهارت دمشارکتی برای رسیدن به هدفی مشرکت کار کنن

شود.که نهایتا منجر به پیشرفت تحصیلی آنان می گردد و این نتایج نشان داد که در دانش آموزان دختر تمامی ونی میفرد در

های یادگیری است. یکی از ویژگیهای یادگیری مشارکتی تشکیل گروهمقاطع شهرستان خاش این مهارتها به نسبت وجود دارد. 

کند و هم از و یادگیری ، هم نیاز دانش آموزان را برای با هم بودن تأمین می های آموزشییادگیری مشارکتی با تشکیل گروه

نماید. زیرا گروههای یادگیری در روش شوند کمك میاین طریق به دانش آموزان که در فهم مطالب درسی دچار مشکل می

حاصل مطالعات پژوهشی  یند. یادگیری مشارکتی موظفند از یادگیری مطالب توسط تمامی اعضای گروه اطمینان حاصل نما

بسیاری نشانگر این امر است که یادگیری از طریق همیاری  و افزایش مهارتهای اجتماعی و با هم بودن نستب به یادگیری 

این موضوع  برای  .آموزان به همراه رشد ادراك آنها موثرتر بوده استهای تحصیلی دانشانفردی و یا رقابتی و افزایش موفقیت

دلیل وجود دارد . دلیل اول مفهومی شناختی است که روان پزشکان آن را تمرین شفاهی یا بلند فکر کردن می نامند.  چندین

زنیم، فکر هایی بی معنی ای میشنویم حرفکنیم سخن بگوییم و وقتی که میبرای یادگیری، الزم است دربارة آنچه فکر می

یابیم که چه می دانیم و چه چیزی را هنور نفهمیده ایم. دلیل دوم افزایش خود را اصالح کنیم. از طریق سخن گفتن در می

موفقیت تحصیلی بر اثر یادگیری از طریق همیاری افزایش مدت زمانی است که دانش آموز حواسش متوجه کار است. یادگیری 

ظرات و عقاید مخالف نظر خود بطور مرتب با ن موزانشود. وقتی دانش آاز طریق همیاری همچنین باعث افزایش مباحثه می

شان مواجه می شوند، یاد می گیرند که عقاید خودشان را بررسی و در صورت لزوم آنرا اصالح کنند. اجبار به بیان کردن افکار 

تر کنند و آنها را وادار می کند که با آموزان کمك می کند که عقاید خود را روشنفردی در برابر دیگر اعضای گروه، به دانش

استداللهای ناسازگار و غیر منطقی مواجه شوند. گوش کردن به آنچه فرد دیگر در مورد افکارش بیان می کند، به دانش آموزان 
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دیگر اینکه یادگیری از طریق همیاری  و افزایش مهارت  دلیل  .کمك می کند که به یك موضوع از دید فرد دیگری توجه کند

های گروهی اغلب آموزان در فعالیتشود  اینست که دانشادارك دانش آموزان می محرك کسب موفقیت و رشد یاجتماع یها

کالس که عمدتاً به  ردر سطوح باالتر یادگیری درگیر می شوند)سطوح کاربرد، تجزیه و تحلیل و ارزیابی ( اما در مباحثه کلی د

عی بر افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سطح دانش و درك پرداخته می شود، چنین نیست و نهایتا این مهارتهای اجتما

    .تاثیر دارد

 لذا پیشنهادات ذیل در این راستا بیان می گردد:  

 ها را طوری تنظیم نمایند که با روش یادگیری مشارکتی متناسب باشد. .نویسندگان کتب درسی، محتوی کتاب-

های مختلف تحصیلی را با رویکرد و معلمان دوره های ضمن خدمت، مدیرانمسئولین آموزش و پرورش با تشکیل دوره-

ترین تحقیقات در زمینه یادگیری های علمی مدیران و معلمان را با تازهیادگیری مشارکتی آشنا نمایند و با برگزاری همایش

 مشارکتی آشنا نموده و زمینه را برای انجام کارهای تحقیقاتی بیشتر توسط مدیران و معلمان فراهم نمایند. 

هایی اولیای دانش آموزان را نیز با این رویکرد و استفادة آن در شود که با برگزاری جلسات و نشست.به مدیران پیشنهاد می-

 مدرسه فراهم آورند. 

آموزان با کار بصورت گروهی آشنا شوند و برای از دوره ابتدایی روش یادگیری مشارکتی برای تدریس استفاده شود تا دانش-

 بعدی تحصیلی این کار برایشان درونی شود. های دوره

.مسئولین آموزش و پرورش مدیران مدارس را توجیه نمایند تا مساعدت الزم را با پژوهشگرانی که در این زمینه فعالیت می -

 کنند، فراهم آورند. 

 می پیشنهاد لذا باشند، می جامعه و خود به نسبت متفاوتی های دیدگاه دارای مختلف مقاطع در  آموزان دانش آنجاییکه از

و افزایش مهارتهای اجتماعی  تکمیل راستای در فرهنگی و آموزشی خانواده،نهادهای نهاد از اعم جامعه در موجود نهادهای شود

 .نمایند پرهیز متعارض های فعالیت و روزمرگی به شدن دچار از و نمایند ریزی هماهنگ برنامه بطور فرزندان  

 در آنان ترغیب و  آموزان دانش آشنایی راستای در ریزی برنامه  پرورش و درآموزش فرهنگی مسئولین هک گردد می پیشنهاد-

 .نمایند فوری برنامه های یادگیری مشارکتی و استفاده از برنامه های مهارتهای عمومی اقدام از استفاده جهت

رگزاری دوره های آموزشی توسط روانشناسان  برای پیشنهاد می گردد بمنظور افزایش ارتباطات اجتماعی دانش آموزان با ب-

والدین جهت هماهنگ سازی با نظام آموزشی و افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان و افزایش دانش یادگیری مشارکتی و 

 مهارتهای اجتماعی اقدام نمایند.

ان  و آموزش برقرای ارتباطات  جمعی حضور روانشناسان و مشوران تحصیلی و ارتباط مستقیم با دانش آموزان مقطع دبیرست-

و سازگاری با همنوعان و همساالن و همچنین رعایت قوانین و مقررات آموزشی بمنظور افزایش نوع مهارتهای اجتماعی علی 

 الخصوص دختران دبیرستان به جهت حساسیتهای خاصی که برای آنان وجود دارد.  

س بمنظور هماهنگ سازی در زمینه حضور دانش آموزان در برنامه های افزایش ارتباطات اولیای دانش آموزان با مدار-

یادگیری مشارکتی و مهارتهای اجتماعی بمنظور الگو پذیری مناسب آنان جهت افزایش ارتباطات  اجتماعی و سازش با دانش 

 آموزان دیگر

  صیلی آنان  نصب بروشور و  پوستر های آموزشی های مهارتهای اجتماعی و برنامه های پیشرفت تح-

آموزش مهارتهای  شناختی   و راهکارهای جهت گیری  یادگیری مشارکتی  و تاثیر آن در امور تحصیلی و امتحانی به صورت -

 مستمر در تمامی مدارس  

 هامحدودیت

غیرهایی چون .در این تحقیق امکان کنترل همه متغیرهایی که بر متغیرهای وابسته تحقیق تأثیر می گذارند وجود نداشت، مت1

 های تربیتی خانواده، روابط بین فردی خارج از کالس، گروه دوستان و . . . . وجود نداشت. روش

 . مدت زمان اجرای طرح نسبتاً کوتاه بوده و شاید در صورت طوالنی بودن مدت اجرا، اعتبار نتایج بدست آمده بیشتر باشد. 2
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کتی بعلت عادیت دیرینه به روش های تدریس سنتی کار نسبتاً دشواری .عادت دادن دانش آموزان به روش یادگیری مشار3

 بود. 

 های کالسی از قبل تعیین شده بود و تا حدودی خارج از کنترل محقق بود. .برنامه 4

  دادند.جامعه این تحقیق را تشکیل می دخترآموزان ها بود که فقط دانشهای این تحقیق جنسیت آزمودنی.از دیگر محدودیت5

 منابع

 یدانش آموزان کم توان ذهن یلیتحص شرفتیدر پ یمشارکت رییادگیروش  ریتاث"(. 1394)بای،فریو حسن ،رسولیلیسمعا

 ،شمارهییاستثنا تیو ترب می،فصلنامه،تعل"

 ،انتشارات سمت، تهران.چاپ هشتم"یدر علوم انسان قیبر روش تحق ی(مقدمه ا1391،محمدرضا) ایحافظ ن

 ( جامعه شناسی خانواده،تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ ششم1393ا  ) ،علیرض یخان صنم

 . تهران،انتشارات اطالعات،چاپ نوزدهمیعموم ی( جامعه شناس1389و همکاران) الی، ل ،ییآقا یحاج
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( در پژوهشی به مطالعه تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی 1381کرامتی،محمد رضا )

 سال بیست وسه ،یو علوم تربیت یدانش آموزان پایه پنجم دبستان، مجله روان شناس

فصلنامه  "و اضطراب امتحان یجربدرس علوم ت یلیتحص شرفتیبر پ یمشارکت یریادگی ریتأث"( 1392و همکاران) یکرامت

  ازدهمی، سال  44شمارة  ،یآموزش یهاینوآور 

 یکارشناس نامهانی( تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی، پا1383قلتاش،امیر )
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