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بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر پایه پنجم 

ابتدایی شهر بوانات در سال 
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عبدالمحمد طاهری
 
 

 واحد شیراز-دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی

 

زادهسارا زیارت 
 
 

 دانشجوی ارشد مدیریت آموزشی

 

 چکیده 

بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر پایه پنجم بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی هدف از انجام این پژوهش  

با توجه به این هدف، تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد  .باشد به شیوه شبه آزمایشی به کمک دو گروه گواه و کنترل میابتدایی 

ارت های اجتماعی و هر یک از مؤلفه های آن شامل احترام به دیگران، همکاری، انجام وظیفه، رعایت مقررات، انجام کار در مه

برابر دیگران، دوست یابی، سؤال کردن، گوش دادن، مسئولیت پذیری، دادن جواب نه به دیگران و پذیرش جواب نه از دیگران 

جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی . سی قرار گرفتو شرکت در فعالیت های گروهی مورد برر

نفر بصورت تصادفی بعنوان نمونه  91دانش آموز بوده که از بین آنان  57بوده اند که جمعأ شامل  19- 1شهر بوانات در سال 

شد مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه هر دو گروه با استفاده از آزمون ر. پژوهش انتخاب و در دو گروه جای داده شدند

هفته تحت آموزش به شیوه مشارکتی  9 گروه آزمایش به مدت . پنجم ابتدایی و پرسشنامه واینلند مورد ارزیابی قرار گرفتند

افزار  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم. قرار گرفت و گروه گواه نیز به شیوه معمول و سنتی مدارس تحت آموزش بود

SPSS به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس و آزمون . صورت گرفتT تجزیه و تحلیل . استفاده شد

داده ها نشان داد که روش تدریس مشارکتی در مقایسه با روش سنتی تدریس توانسته است مؤلفه های مهارت های اجتماعی 

شامل همکاری، انجام وظیفه، انجام کار در برابر دیگران، دوست یابی، سؤال کردن و شرکت در فعالیت های گروهی را بهبود 

یادگیری مشارکتی در رشد مهارت های اجتماعی احترام گذاشتن به دیگران، رعایت -که روش یاددهی در حالی. بخشد

نتایج حاصل از . مقررات، گوش کردن، مسئولیت پذیری و پذیرش جواب نه از دیگران تفاوتی با روش معمول تدریس نداشت

ی از روش های نوین تدریس می تواند تا یادگیری مشارکتی به عنوان یک-این پژوهش حاکی از آنست که روش یاددهی

 .حدودی در رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان مؤثر باشد
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 : مقدمه 

انتظار می جایی که آموزش و پرورش در شکل دهی سرمایه انسانی و اجتماعی  نقش تعیین کننده ای داشته و  ازآن

رود نسل امروز را برای زندگی در جامعه فردا آماده سازد و با توجه به اهمیت علوم پایه  آگاه بودن از وضعیت و ماهیت دانش 

ش را تشکیل می علمی ،چگونگی خلق آن و وابستگی به آن نه تنها برای دانشمندان بلکه برای همه ما بخش عمده ای از آموز

 .(  119   ،وین هارلن. ) دهد 

مسائل و مشکالتی که در دنیای امروز به خاطر تحوالت گوناگون و شرایط جدید فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 

بشارتی .) اسالمی پدید آمده باعث آن شده است که والدین و مربیان مسئولیت تازه ای برای تربیت فرزندان خود احساس کنند

 .(  51  فر ، 

ذکر شده به نظر می رسد که برای کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان بهترین  بنابراین با توجه به واقعیات

مکان و فرصت مدرسه می باشد که در آن دانش آموزان این مهارت ها را فرا گرفته و خود را برای زندگی در جامعه همراه با 

در اجتماع ناشی از فرا نگرفتن رشد مهارت  رعایت مقررات آن آماده سازند چه بسا که بسیاری از مشکالت جوانان و بزرگساالن

 . های اجتماعی آنها می باشد 

تحقیقات در زمینه کارهای مشارکتی و نتایج مثبت آنها بر جنبه های مختلف رشد شخصیت فرد درصد سال اخیر 

سطح : ، چون  در صد سال گذشته محققان بر دستاورهای ناشی از یادگیری مشارکتی. گستردگی و تنوع بسیار داشته است 

شناختی ، استدالل اخالقی ،  –باالی استدالل و خرد ورزی ، یادداری ، انتقال یادگیری دستاوردهای انگیزشی ، رشد اجتماعی 

اتخاذ دیدگاه ، حمایت اجتماعی ، دوستی ، سالمت روان ، عزت نفس ، دوری از تفکر کلیشه ای و تعصب ، احترام به تفاوتها ، 

جانسون. ) اطمینان حاصل نموده اند... و  درونی کردن ارزشها
9
 (  999 و همکاران  

یادگیری مشارکتی
7
به روشی گفته میشودکه در آن یادگیرندگان در گروههای کوچک با هم کار می کنند و برای  

رمی ویژگی مهم این روش آن است که در آن اعضای گروه با هم کا. دستاوردهای جمعی شان مورد تقویت قرار می گیرند 

بنا به گفته جولیفه. کنند  تا به هدف مشترکی برسند که هم کل گروه و هم فرد فرد اعضای گروه از آن سود می برند  
 
  (

از دانش آموزان می خواهد تا در گروه های کوچک با هم کارکنند و به هم کمک نمایند تا (( یادگیری مشارکتی ( ))  995 

 (   11  سیف ، . ) را افزایش دهند  سطح یادگیری خود و سایر اعضای گروه

یادگیری مشارکتی و انواع روشهای بکارگرفته شده در این شیوه ، ضمن بهبود بخشیدن به یادگیری فراگیران ، نتایج 

و پیامدهای مثبت دیگری چون بهبود روابط میان اعضای گروه دانش آموزان ، پیشرفت تحصیلی
5
،  افزایش خود باوری دانش  

را نیز در پی داشته است، در این شیوه دانش آموزان در گروه ... ایجاد انگیزه برای مشارکت در فعالیت های گروهی و آموزان ، 

های چند نفره با مشارکت همدیگر به یادگیری پرداخته و در صورت دستیابی  به معیارهای قابل قبولی از یادگیری و پیشرفت 

اسالوین. ) ا نایل می شوند ، به پاداش های تیمی و دیگر گواهینامه ه
1
  ، 11   ) 

 
4 . Johnson 
5 . Cooperative learning  
6 . Jolifeh 
7 . Academic achievement  
8 . Slavin 
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آموزان  -وقتی دانش(  11 وب ، ) یادگیری مشارکتی موجب دستیابی به مهارت های تفکر سطح باالتر می شود  .

با هم کار می کنند به جای اینکه به طور غیر فعال به معلمی گوش کنند که اطالعات را ارائه       می کند یا اطالعات را از 

دراین روش دانش آموز یاد می گیرد در حالی که هم . ی فعالیت می کنند جایی می خواند ، به طور فعال در فرآیند یادگیر

گروه او مسئله مورد مطالعه را بررسی و در مورد آن صحبت می کند به طور فعال با مهارت های حل مسئله در تنظیم ایده ها 

جانسون ، )وههایش کمک کند ، بحث کردن ، دریافت باز خورد ، پاسخ گویی به سواالت و تفسیر و نقد عقاید، به هم گر

 15 ) 

یادگیری مشارکتی تفکر انتقادی دانش آموزان را تحریک، وبه دانش آموزان کمک می کند که ایده های خود را از 

سطح بحث در گروهها و بین اعضاء به مراتب باالتر از موقعی ( . 159 جانسون ، . ) طریق مباحثات روشن و واضح بیان کنند 

درگروههای غیر مشارکتی دانش آموز بازخوردی فوری دریافت می کند و یا . به معلم گوش می کنند  است که کل کالس

دانش آموزان بدون اینکه فرصتی برای تفکر داشته باشد ، باید به سواالت . بالفاصله در مورد عقایدش مورد سوال قرار می گیرد 

یادگیری مشارکتی ابتدا اعضای گروه با هم بحث می کنند و بعد در صورتی که در ( . 2005پیترسون و سوینگ ، ) پاسخ دهد 

 . از روشن شدن بحث ، تمام گروهها راجع به موضوع برای کل کالس صحبت می کنند و سطح تفکر باال می رود 

فلدر، ) یادگیری مشارکتی برای معلمان نسل آینده برنامه های تربیتی یاراهبردهای آموزشی مؤثرفراهم می کند 

در برنامه . معلمان جدید با روش هایی درس می دهند که در طول تحصیل خودشان با آن روش ها آموزش دیده اند (. 2006

اولیه دانشگاه های تربیت معلم ، برروش سخنرانی همراه با فرآیندهای سنجش رقابتی مانند امتحانات فردی و نمره گذاری 

عات کمی در زمینه یادگیری مشارکتی داشته باشند با توجه به تجربه لذا اگر معلمان اطال. روی منحنی تاکید داشتند 

لذا باید کارگاه . خودشان درروش آموزش سنتی قادر نخواهند بود که منافع مهم و مشخص یادگیری مشارکتی رادرک کنند 

یادگیری مشارکتی به دست هایی برگزار گردد تامعلمان تمایل بیشتری پیداکنند و اطالعات کامل تر و تجربه بیشتردر زمینه 

 . آورند و بتوانند از این روش در کالس خود استفاده کنند 

بخش مهم همیاری در یادگیری ، آموزش مهارت هایی است که برای مشارکت موثر افراد در فعالیت های گروهی 

برخی . ا یکدیگر را مشخص کند معلم باید مهارت های درون گروهی ومهارت های اجتماعی از قبیل ارتباط اعضاء ب. الزم است 

پیگیری وظایف و پا به پای گروه حرکت کردن ، فهمیدن پاسخ های گروه و موافقت آگاهانه افراد : از این مهارت ها عبارتند از 

آرام و مالیم .با آنها ، احترام گذاشتن به نظریه های اعضای گروه ، گوش دادن به فردی که در حال سخن گفتن در گروه است 

معلمان باید این مهارت ها و نظایر آن را ... .  رف زدن در گروه ، نقد و بررسی نظریه های ارائه شده به جای انتقاد از افراد و ح

 (119 اسالوین . )که برای پرورش رفتارهای اجتماعی دانش آموزان ضروری است ، به آنان آموزش دهند 

طریق مشاهده ، مدل سازی ،تمرین و بازخورد آموخته می شود  مهارت های اجتماعی رفتارهایی است اکتسابی که از

و دارای ویژگی های زیر است ، رفتارهای کالمی و غیر کالمی را در بر می گیرند وپاسخ های مناسب و موثر را در بردارند ، 

حیطی که فرد در آن واقع بیشتر جنبه تعاملی داشته ، تقویت های اجتماعی را به حداکثر می رسانند و بر اساس ویژگی ها و م

 ( .  1  ، به نقل از کرامتی ،   11 میچلسون ) شده است توسعه می یابند و از طریق آموزش رشد می کنند 

 (999 )برای مثال هالینگر. یف شده است در متون روان شناسی مهارت های اجتماعی به صورتهای مختلف تعر

ی داند که برای داشتن ارتباط مثبت با دیگران وپذیرش توسط آنها ضروری مهارت های اجتماعی  را عبارت از مهارت هایی م

مهارت های اجتماعی را به عنوان وسیلة ارتباط میان فرد و محیط تعریف می کنند و ( 999 )اشنایدر و همکاران . هستند 

ش مهمی از بهداشت روانی مورد معتقدند که این وسیله برای شروع و ادامه ارتباط سازنده و سالم با همساالن به عنوان بخ

 .استفاده واقع می شوند 
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روابط اجتماعی مثبت و مفید را آغاز و حفظ نماید ، :مهارت های اجتماعی مجموعه ای از توانایی ها هستند که 

 دوستی و صمیمیت با همساالن را گسترش دهد ، سازگاری رضایت بخشی را در مدرسه ایجاد کند ، به افراد اجازه دهد که

 ( 99 گرشام ، واتسون و اسکینر ، )خود را با شرایط وفق دهند و تقاضاهای محیط اجتماعی را بپذیرد 

،مهارت های اجتماعی را به عنوان الگوی قابل پذیرش اجتماعی رفتار توصیف می کنند که (  99 )واگر و راترفورد .

قعیت های آزارنده را می دهد و به افراد کمک می کند به دانش آموزان اجازه کسب تقویت اجتماعی و پذیرش و پرهیز از مو

فردی را تسهیل  که باز خوردهای مثبت محیط اجتماعی رادریافت کرده وازبازخوردهای منفی جلوگیری می کنند و روابط بین

مانع بزرگ ، فقدان مهارت های اجتماعی ( 991 ) طبق نظر ماتسون و بویسجولی ( .  995 ایلکنور و بالبین ،  . )نمایند 

به ویژه کمبود . زندگی مستقل و مرتبط با ناتوانایی های ذهنی است و ویژگی افرادی می باشد که ناتوایی های رشدی دارند 

 .مهارت های اجتماعی برای تشخیص افرادی که در دامنه مرزی ناتوانایی های ذهنی قرار دارند خیلی ضروری هستند 

 

اجتماعی اغلب به عنوان مجموعه ی پیچیده ای از مهارت ها در نظر گرفته شده است در تعریفی دیگر ،مهارت های 

النیس و ) که شامل ارتباط ، حل مساله و تصمیم گیری ، جرأت ورزی ، تعامالت با همساالن و گروه و خود مدیرتی می شود 

 (  . 991 فروسینی ، 

فتارهای نامناسب در کالس درس مانند پرخاشگری وبهبود آموزش مهارت های اجتماعی می تواند باعث کاهش در تعداد ر

 ( .  99 کامپز وکای ، ) روابط شخصی دانش آموز با همساالن و بزرگساالن شود 

) آموزش مهارت های اجتماعی باعث افزایش یکپارچه سازی افراد آسیب دیده شنوایی با افراد عادی می شود           -

 (  99 ماریسون و همکاران ، 

ا عنایت به موارد مرتبط با مباحث نظری و جهت رسیدن به یک چارچوب مفهومی نویسنده به ناگزیر به برخی از ب

 .پردازدیافته در این خصوص میتحقیقات انجام

مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی بر رشد رفتارهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی " کرامتی در تحقیقی با عنوان  

به این نتیجه رسیده است که یادگیری مشارکتی تأثیر (  1- 1)ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر مشهد در سال 

نتایج هم چنین نشان داده که . ی در دختران و پسران بوده است قابل توجهی بر رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیل

نمره رشد مهارت های اجتماعی دختران وپسران تقریبًا به یک اندازه افزایش داشته اما پیشرفت پسران در درس ریاضی بیش 

 ( 1  کرامتی ، . )از دختران بوده است 

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر منبع  - . ی بخشد آموزش مهارت زندگی ، سالمت روان آزمودنی ها را بهبود م

بین سالمت روان و شیوه های مقابله ای و هم چنین بین منبع کنترل و شیوه  - . کنترل آزمودنی ها معنا دار نبوده است 

داری وجود ندارد اما بین سالمت روان و منبع کنترل ارتباط مثبت ومعنا .های مقابله ای ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد 

بین سطح تحصیالت مادر ، اشتغال مادر و عملکر تحصیلی دانش آموزان با سالمت روان و شیوه های مقابله ای آنها ارتباط  -9.

 ( 1  آقا جانی . )معنا داری وجود دارد 

شرفت در مطالعه ای ، تأثیر دراز مدت روش های یادگیری مشارکتی بر میزان پی(  99 )استونس و اسالوین 

در این مطالعه ششصد و سی و پنج دانش آموز . تحصیلی و آگاهی های فراشناختی دانش آموزان را مورد بررسی قرا ردادند

سپس . مدرسه ابتدایی بعنوان گروه آزمایشی انتخاب و در زمینه زبان و خواندن ، بصورت مشارکتی به یادگیری پرداختند 

آنها با تعداد ششصد و چهل و چهار دانش آموز که به شیوه سنتی آموزش دیده عملکرد تحصیلی و آگاهی های فراشناختی 
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نوبت اول یکسال و نوبت دوم دوسال پس از ) آزمون کالیفرنیا بود که در دو نوبت   Cابزار سنجش فرم . بودند ،مقایسه گردید 

ر مقایسه با آزمودنی های گروه آموزش نتایج نشان داد که آزمودنی های گروه یادگیری مشارکتی د. اجرا گردید ( آموزش 

همچنین در زمینه آگاهی . سنتی ، در زمینه خواندن دایره لغات ، درک مطلب و بیان کالمی نمرات باالتری کسب نمودند 

 . فراشناختی نیز در سطح باالتری قرار داشتند 

 پژوهش  شناسی روش

به منظور . پس آزمون با گروه کنترل استفاده  شد -در پژوهش حاضر از روش شبه آزمایشي با طرح پیش آزمون

بررسي تأثیر یادگیری مشارکتی  بر رشد مؤلفه های مهارت های اجتماعی، آزمودني ها به طور تصادفي در دو گروه آزمایشي و 

ثابت نگه داشته شد و تمام آزمودنی ها را دانش آموزان دختر پایه  متغیرهاي سن و جنسیت در دو گروه. کنترل قرار گرفتند

متغیر مستقل در پژوهش حاضر، روش تدریس یادگیری مشارکتی و متغیر وابسته، مهارت .  پنجم ابتدایی تشکیل می دادند

 . های اجتماعی است

لی که دانش آموزان گروه گواه برای گروه آزمایشي به مدت سه ماه روش تدریس یادگیری مشارکتی اجرا شد در حا

هر دو گروه یك بار قبل از اجراي مداخله و یك بار پس از آن از نظر مهارت های . در این مدت روش تدریس متداول را داشتند

  .اجتماعی و مؤلفه های آن مورد ارزیابي قرار گرفتند

 جامعه آماری 

نجم ابتدایی شهر بوانات از توابع استان فارس در سال جامعه آماری در این پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه پ

 . بود 19- 1تحصیلی 

 نمونه و روش نمونه گیري 

نفر از دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس فرهنگیان ولی عصر و زینب کبری  91نمونه پژوهش متشکل از 

بدین ترتیب که از میان مدارس دخترانه شهر بوانات، دو . شهر بوانات بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند

کی از این کالس ها به طور تصادفي به عنوان گروه آزمایشي سپس ی. مدرسه و از هر مدرسه یک کالس به تصادف انتخاب شد

 .  و دیگری به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شد

 ابزارهای پژوهش 

 آزمون رشد مهارت های اجتماعی 

در این پژوهش ابزار اساسی گردآوری اطالعات، آزمون رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی 

این آزمون که . تشکیل شده است( شامل گزینه های بلی، گاهی اوقات و خیر)سؤال چندگزینه ای  99مون از این آز. است

وی برای تهیه این . تدوین گردیده است(.  1  )کرامتی  ش آموزان را می سنجد توسط میزان رشد مهارت های اجتماعی دان

مقیاس رفتار انطباقی واینلند، : آنها می توان موارد زیر را نام بردآزمون منابع متعددی را مورد استفاده قرار داد که از جمله 

پرسشنامه شخصی برون رویتر، سیاهه مشاوره ای لوییس ویژه کودکان، آزمون رشد اجتماعی واینلند، آزمون پنج مقیاسی عزت 

ساله، پرسشنامه 7 تا  5نفس پپ و همکاران برای کودکان، پرسشنامه شخصیتی آیزنگ مخصوص کودکان و نوجوانان 

شخصیتی چندمحوری مینه سوتا، دیدگاه جانسون و جانسون در خصوص کار گروهی و رشد مهارت های اجتماعی و توصیف 

 ... دیدگاه پیاژه در زمینه رشد اجتماعی توسط ریتا و دوریس و 

آزمون رشد مهارت های اجتماعی که در این پژوهش به کار گرفته شده است توسط کرامتی تهیه و تنظیم شده 

نفر از معلمان پایه پنجم ابتدایی آن  7 نفر از استادان روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه مشهد و  7 این آزمون توسط . است

 . بوده است 11/9یز به کار گرفته شده دارای ضریب پایایی شهر تأیید شده و صورت نهایی آن که در این پژوهش ن
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  پژوهشروایی و پایایی  ابزار 

تهیه و تنظیم شده است این ( 1  )آزمون رشد مهارت های اجتماعی که در این پژوهش بکار گرفته شد توسط کرامتی 

نفر از معلمان پایه پنجم ابتدایی آن شهر  7 نفر از اساتید روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه های مشهد  7 آزمون توسط 

صدم تائید شده است همچنین این  1197تائید شده و در صورت نهایی آن که در این پژوهش بکار گرفته شده با ضریب پایایی 

ه نفری از دانش آموزان  پایه پنجم ابتدایی پسران 1 در یکی از مدارس ابتدایی روی یک نمونه (  1  )آزمون توسط قلتاش 

صدم بدست آمده است و جهت این پژوهش  59اجرا گردیده و به روش دو نیمه کردن ضریب پایایی محاسبه گردیده و عدد 

صدم مجددًا  5نفر از اساتید مورد بررسی و تائید واقع شد و با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه نیز با  7روایی توسط 

 .مورد تائید قرار گرفت 

 تجزیه و تحلیل داده هاروش 

به منظور توصیف گروه ها ازنظر مشخصات جمعیت شناختی از آمار توصیفی یعنی محاسبه میانگین، انحراف معیار، 

به منظور بررسی تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر مؤلفه های مهارت .  فراوانی، درصد فراوانی و نمودار استفاده شده است

 17سطح اطمینان نیز . استفاده شد مستقل  Tفرضیه پژوهش از روش تحلیل کواریانس و آزمون اجتماعی  و بررسی هر یازده 

 . درصد در نظر گرفته شده است

 هاتحلیل یافته

 . یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت احترام گذاشتن به دیگران در دانش آموزان دختر کالس پنجم ابتدایی تأثیر دارد:  فرضیه 

از اتمام دوره آموزش  استاندارد نمره مهارت احترام گذاشتن دانش آموزان هر دو گروه آزمایشی و گواه  پسمیانگین و انحراف 

 .ارائه شده است   در جدول 

 میانگین و انحراف استاندارد نمره احترام گذاشتن دو گروه آزمایشی و گواه در پس آزمون : جدول 

 

 

 گروه گواه گروه آزمایشی

  /9   /79 میانگین

 9/ 1  /   انحراف استاندارد

 

احترام گذاشتن در دانش آموزان شرکت کننده در گروه آزمایشی از  نمرات میانگین است، مشهود   جدول در طور که همان

نمرات پیش  اینکه به توجه و با دوگروه بین تفاوت معناداري تعیین براي. است دانش آموزان شرکت کننده در گروه گواه باالتر

 . شد استفاده تحلیل کواریانس آزمون از شوند، کنترل باید آزمون

 در مهارت احترام گذاشتن ها نتایج آزمون لوین در مورد بررسی برابری واریانس گروه : جدول 

F  df   df  سطح معناداری 

51/    95  1/9 

 

است داده ها  97/9لوین بیشتر از  مشاهده می شود،  از آن جایی که سطح معناداری در آزمون  همان گونه که در جدول 

بر اساس نتایج حاصل از جدول فوق نتیجه می گیریم شرایط .  مفروضه تساوی خطای واریانس ها را زیر سؤال نبرده اند

 .بنابراین می توانیم تحلیل کواریانس را اجرا کنیم. استفاده از آزمون های پارامتری وجود دارد

 روی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه در احترام گذاشتن نتایج تحلیل کواریانس بر : جدول

 F P درجه آزادی میانگین مجذورات منبع تغییرات
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 91/9  /19    /1  پیش آزمون

 5/9   /      /5  گروه

از . به دست آمده است 5/9 و سطح معناداری برابر با   /  برابر با  Fمشاهده می شود، مقدار   همان گونه که در جدول 

در نظر گرفته شده است، فرض تحقیق رد می شود و می توان نتیجه گرفت از نظر مؤلفه  97/9آنجایی که سطح معناداری 

آن است که یادگیری  این امر نشانگر.  احترام گذاشتن تفاوت معناداری بین نمرات آزمودنی ها در دو گروه وجود ندارد

 . مشارکتی و روش معمول تدریس از نظر میزان تأثیر بر مؤلفه احترام گذاتن با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند

 .مستقل به منظور مقایسه نمرات مهارت احترام گذاشتن دو گروه در پس آزمون را نشان می دهد tنتایج آزمون : 9جدول 

 احترام گذاشتن دو گروه در پس آزمونمقایسه میانگین مؤلفه :  9جدول 

 t P درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین گروه

 5/9   /  95  /    /7 آزمایشی

 9/ 1  /  گواه

 

به عبارت دیگر، یادگیری مشارکتی نتوانسته است مهارت احترام . نشان می دهد که تفاوت دو گروه معنادار نیست: 9جدول 

 . گذاشتن را در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه به طور معنادار بهبود بخشد

 . ایی تأثیر داردیادگیری مشارکتی بر رشد مهارت همکاری در دانش آموزان دختر کالس پنجم ابتد:  فرضیه 

ارائه شده   7میانگین و انحراف استاندارد نمره مهارت همکاری دانش آموزان هر دو گروه پس از اتمام دوره آموزش در جدول 

 .است

 میانگین و انحراف استاندارد نمره همکاری دو گروه آزمایشی و گواه در پس آزمون : 7جدول 

 

 

 گروه گواه گروه آزمایشی

 9/   7/ 1 میانگین

  /1   /99 انحراف استاندارد

 

 تعیین براي. است نمره مهارت همکاری در گروه آزمایشی از گروه گواه باالتر میانگین است، مشهود  7 جدول در طور که همان

 . شد استفاده تحلیل کواریانس آزمون از شوند، کنترل باید نمرات پیش آزمون اینکه به توجه و با دوگروه بین تفاوت معناداري

 در همکاری ها نتایج آزمون لوین در مورد بررسی برابری واریانس گروه :  جدول 

F  df   df  سطح معناداری 

91/9   95 91/9 

 

است واریانس  97/9مشاهده می شود،  از آن جایی که سطح معناداری در آزمون لوین بیشتر از :  همان گونه که در جدول 

بنابراین می توانیم تحلیل کواریانس را . در نتیجه شرایط استفاده از آزمون های پارامتری وجود دارد.  گروه ها برابر نمی باشند

 .اجرا کنیم

 نتایج تحلیل کواریانس بر روی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه در همکاری : 5جدول 

 F P درجه آزادی میانگین مجذورات منبع تغییرات

 99/9  /97    / 9 پیش آزمون

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 9/ 9 9/ 1   97/1 گروه

از . به دست آمده است 9/ 9و سطح معناداری برابر با  9/ 1برابر با  Fمشاهده می شود، مقدار  5همان گونه که در جدول 

در نظر گرفته شده است، فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید می گردد و می توان نتیجه  97/9آنجایی که سطح معناداری 

ی مشارکتی توانسته این امر نشانگر آن است که روش یادگیر.  گرفت که مهارت همکاری در دو گروه تفاوت معناداری دارد

 . است به طور معناداری باعث بهبود مهارت همکاری در دانش آموزان گروه آزمایشی گردد

 .مستقل به منظور مقایسه نمرات مهارت همکاری دو گروه در پس آزمون را نشان می دهد tنتایج آزمون   1جدول 

 مقایسه میانگین مؤلفه همکاری دو گروه در پس آزمون : 1جدول 

 t P درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین هگرو

 9/ 9  /77 95  /9 1/7 آزمایشی

  /  9/  گواه

 

به عبارت دیگر، یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت همکاری تأثیر . نشان می دهد که تفاوت دو گروه معنادار است 1جدول 

 . مثبت داشته و توانسته است این مهارت را در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه به طور معنادار بهبود بخشد

 .ر دانش آموزان دختر کالس پنجم ابتدایی تأثیر داردیادگیری مشارکتی بر رشد مهارت انجام وظیفه د:  فرضیه 

  1میانگین و انحراف استاندارد نمره انجام وظیفه دانش آموزان هر دو گروه آزمایشی و گواه پس از اتمام دوره آموزش در جدول 

 .ارائه شده است

 میانگین و انحراف استاندارد نمره انجام وظیفه دو گروه آزمایشی و گواه در پس آزمون :1جدول 

 

 

 گروه گواه گروه آزمایشی

 9/ 9 15/7 میانگین

 9/ 1  /9  انحراف استاندارد

 

شرکت انجام وظیفه در دانش آموزان شرکت کننده در گروه آزمایشی بیشتراز دانش آموزان  نمرات میانگین ،1 جدول طبق

 . شد استفاده تحلیل کواریانس آزمون از  دوگروه بین تفاوت معناداري تعیین براي. کننده در گروه گواه است

 در انجام وظیفه ها نتایج آزمون لوین در مورد بررسی برابری واریانس گروه 9 جدول 

F  df   df  سطح معناداری 

77/9   95 9 /9 

 

 ،داده ها .است 97/9مشاهده می شود،  از آن جایی که سطح معناداری در آزمون لوین بیشتر از  9 همان گونه که در جدول 

در نتیجه شرایط استفاده از آزمون های پارامتری وجود دارد ومی .  مفروضه برابری خطای واریانس ها را زیر سؤال نبرده اند

 .توانیم تحلیل کواریانس را اجرا کنیم

 کواریانس بر روی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه در انجام وظیفهنتایج تحلیل  :  جدول 

 F P درجه آزادی میانگین مجذورات منبع تغییرات

 999/9   /79     /51 پیش آزمون

 9/ 9 7/7    9/ 5 گروه
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 97/9از آنجایی که سطح معناداری . به دست آمده است 9/ 9و سطح معناداری برابر با  7/7 برابر با  F، مقدار   طبق جدول 

درصد تأیید می شود و می توان نتیجه گرفت در مؤلفه  17در نظر گرفته شده است، می توان گفت فرض تحقیق با اطمینان 

به عبارت دیگر، روش یادگیری مشارکتی توانسته .  وجود دارد انجام وظیفه تفاوت معناداری بین نمرات آزمودنی ها در دو گروه

 . است مهارت انجام وظیفه را به طور معناداری در گروه آزمایشی افزایش دهد

 .مستقل به منظور مقایسه نمرات مهارت انجام وظیفه دو گروه در پس آزمون را نشان می دهد tنتایج آزمون    جدول 

 ؤلفه انجام وظیفه دو گروه در پس آزمونمقایسه میانگین م :   جدول 

 t P درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین گروه

 999/9 11/9 95  /  1/7 آزمایشی

 1/9 9/ 9 گواه

 

به عبارت دیگر، یادگیری مشارکتی توانسته است مهارت انجام . نشان می دهد که تفاوت دو گروه معنادار است   جدول 

 . وظیفه را در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه به طور معنادار بهبود بخشد

 . بتدایی تأثیر داردیادگیری مشارکتی بر رشد مهارت رعایت مقررات در دانش آموزان دختر کالس پنجم ا: 9فرضیه 

    میانگین و انحراف استاندارد نمره مهارت رعایت مقررات دانش آموزان هر دو گروه پس از اتمام دوره آموزش در جدول 

 .ارائه شده است

 میانگین و انحراف استاندارد نمره رعایت مقررات دو گروه آزمایشی و گواه در پس آزمون :  جدول 

 گروه گواه گروه آزمایشی 

 95/9  / 1 میانگین

 9/ 5 9/ 5 انحراف استاندارد

 

نمره رعایت مقررات در دانش آموزان شرکت کننده در گروه گواه اندکی  میانگین است، مشهود    جدول در طور که همان

 از پیش آزمون،نمرات  و به منظورکنترل دوگروه بین تفاوت معناداري تعیین براي. است باالتر  از دانش آموزان گروه آزمایشی

 . شد استفاده تحلیل کواریانس آزمون

 در رعایت مقررات ها نتایج آزمون لوین در مورد بررسی برابری واریانس گروه :9 جدول 

F  df  df سطح معناداری 

 7/9   95 9 /9 

است واریانس  97/9مشاهده می شود،  از آن جایی که سطح معناداری در آزمون لوین بیشتر از  9 همان گونه که در جدول 

 .در نتیجه شرایط استفاده از آزمون های پارامتری وجود دارد و می توانیم تحلیل کواریانس را اجرا کنیم.  ها برابر نمی باشند

 

 آزمون و پس آزمون دو گروه در رعایت مقررات نتایج تحلیل کواریانس بر روی میانگین نمرات پیش :7 جدول 

 F P درجه آزادی میانگین مجذورات منبع تغییرات

 5/9   / 1    /97 پیش آزمون

 5/9   / 1    /99 گروه
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از . به دست آمده است 5/9 و سطح معناداری برابر با   / 1برابر با  Fمشاهده می شود، مقدار  7 همان گونه که در جدول 

در نظر گرفته شده است، فرض تحقیق رد می گردد بدین معنا که روش یادگیری مشارکتی  97/9آنجایی که سطح معناداری 

 . در بهبود مهارت رعایت مقررات در دانش آموزان گروه آزمایشی به طور معناداری مؤثر نبوده است

 .مستقل به منظور مقایسه نمرات مهارت احترام گذاشتن دو گروه در پس آزمون را نشان می دهد tنتایج آزمون    جدول 

 مقایسه میانگین مؤلفه رعایت مقررات دو گروه در پس آزمون   جدول 

 t P درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین گروه

 9/    /  95 9/ 5  /1 آزمایشی

 9/ 5 95/9 گواه

 

به عبارت دیگر، یادگیری مشارکتی نتوانسته است مهارت رعایت . نشان می دهد که تفاوت دو گروه معنادار نیست   جدول 

 . مقررات را در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه به طور معنادار بهبود بخشد

 . یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت انجام کار در برابر دیگران در دانش آموزان دختر کالس پنجم ابتدایی تأثیر دارد: 7فرضیه 

از اتمام  دانش آموزان هر دو گروه آزمایشی و گواه پس در میانگین و انحراف استاندارد نمره مهارت انجام کار در برابر دیگران

 .رائه شده استا  5 دوره آموزش در جدول 

 میانگین و انحراف استاندارد نمره انجام کار در برابر دیگران دو گروه آزمایشی و گواه در پس آزمون: 5 جدول 

 

 

 گروه گواه گروه آزمایشی

  / 1 19/9 میانگین

  /5   /1  انحراف استاندارد

 

دیگران در دانش آموزان گروه گواه اندکی باالتر از  انجام کار در برابر نمرات میانگین است، مشهود 5  جدول در طور که همان

تحلیل  آزمون از نمرات پیش آزمون، و کنترل دوگروه بین تفاوت معناداري تعیین براي. است دانش آموزان گروه آزمایشی

 . شد استفاده کواریانس

 

 در مهارت انجام کار در برابر دیگران ها نتایج آزمون لوین در مورد بررسی برابری واریانس گروه :1 جدول 

F  df  df سطح معناداری 

   /9   95 5 /9 

 

است خطای واریانس  97/9مشاهده می شود،  از آن جایی که سطح معناداری در آزمون لوین بیشتر از  1 با توجه به جدول 

 .ها برابر نیست و می توانیم تحلیل کواریانس را اجرا کنیم

 

 نتایج تحلیل کواریانس بر روی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه 1 جدول 

 در انجام کار در برابر دیگران

 F P درجه آزادی میانگین مجذورات منبع تغییرات

 55/9 91/9   9/   پیش آزمون

 9/ 9 97/7   1/   گروه
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از آنجایی که . به دست آمده است 9/ 9و سطح معناداری برابر با  97/7برابر با  Fمشاهده می شود، مقدار  1 طبق جدول 

درصد تأیید می شود و  17در نظر گرفته شده است، فرض صفر رد می شود و فرض تحقیق با اطمینان  97/9سطح معناداری 

این امر نشانگر آن است که .  داردمی توان نتیجه گرفت مؤلفه انجام کار در برابر دیگران بین دو گروه تفاوت معناداری 

 . یادگیری مشارکتی توانسته است مهارت انجام کار در برابر دیگران را به طور معناداری بهبود بخشد

مستقل به منظور مقایسه نمرات مهارت انجام کار در برابر دیگران دو گروه در پس آزمون را نشان  tنتایج آزمون  9 جدول  

 .می دهد

 ه میانگین مؤلفه انجام کار در برابر دیگران دو گروه در پس آزمونمقایس 9 جدول 

 t P درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین گروه

 9/ 99 1/ 1 95  /  1/9 آزمایشی

  /   /1 گواه

 

به عبارت دیگر، یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت انجام کار در . نشان می دهد که تفاوت دو گروه معنادار نیست 9 جدول 

برابر دیگران تأثیر مثبت داشته و توانسته است این مهارت را در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه به طور معنادار بهبود 

 . بخشد

 . مهارت دوست یابی در دانش آموزان دختر کالس پنجم ابتدایی تأثیر دارد یادگیری مشارکتی بر رشد:  فرضیه 

س از اتمام دوره آموزش در میانگین و انحراف استاندارد نمره مهارت دوست یابی دانش آموزان هر دو گروه آزمایشی و گواه  پ

 .ارائه شده است    جدول 

 میانگین و انحراف استاندارد نمره دوست یابی دو گروه آزمایشی و گواه در پس آزمون :   جدول 

 

 

 گروه گواه گروه آزمایشی

 7/ 9  /   میانگین

  / 9  / 5 انحراف استاندارد

  

 بین تفاوت معناداري تعیین براي. است دوست یابی در گروه آزمایشی از گروه گواه باالتر نمرات میانگین ،   جدول طبق

 . شد استفاده تحلیل کواریانس آزمون از شوند، کنترل باید نمرات پیش آزمون اینکه به توجه و با دوگروه

 

 در مهارت دوست یابی ها نتایج آزمون لوین در مورد بررسی برابری واریانس گروه :  جدول 

F  df  df سطح معناداری 

9 /    95   /9 

 

بنابراین می . خطای واریانس ها برابر نمی باشد و شرایط استفاده از آزمون های پارامتری وجود دارد   با توجه به جدول 

 .توانیم تحلیل کواریانس را اجرا کنیم

 

 نتایج تحلیل کواریانس بر روی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه در دوست یابی:   جدول 
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 F P آزادی درجه میانگین مجذورات منبع تغییرات

 7/9  9/9    79/9 پیش آزمون

 9/ 9  /      /5  گروه

به دست آمده  9/ 9و سطح معناداری برابر با   /  برابر با  Fمشاهده می شود، مقدار    با توجه به نتایج حاصل از جدول 

درصد تأیید  17در نظر گرفته شده است، فرض صفر رد و فرض تحقیق با اطمینان  97/9از آنجایی که سطح معناداری . است

امر نشانگر آن است این .  می شود و می توان نتیجه گرفت از نظر مؤلفه دوست یابی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد

 . که یادگیری مشارکتی مهارت دوست یابی را در دانش آموزان گروه آزمایشی بهبود بخشیده است

 .مستقل به منظور مقایسه نمرات مهارت دوست یابی دو گروه در پس آزمون را نشان می دهد tنتایج آزمون   9 جدول 

 مقایسه میانگین مؤلفه دوست یابی دو گروه در پس آزمون :9 جدول 

 t P درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین گروه

 999/9  /77 95  /5  /  آزمایشی

  /9 7/ 9 گواه

 

به عبارت دیگر، یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت دوست یابی . نشان می دهد که تفاوت دو گروه معنادار است 9 جدول 

 . دانش آموزان تأثیر مثبت دارد

 . یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت سؤال کردن در دانش آموزان دختر کالس پنجم ابتدایی تأثیر دارد: 5فرضیه 

س از اتمام دوره آموزش در نمره مهارت سؤال کردن دانش آموزان هر دو گروه آزمایشی و گواه  پمیانگین و انحراف استاندارد 

 .ارائه شده است   7 جدول 

 میانگین و انحراف استاندارد نمره احترام گذاشتن دو گروه آزمایشی و گواه در پس آزمون :7 جدول 

 گروه گواه گروه آزمایشی 

 9/   7/   میانگین

 19/9  /7  استانداردانحراف 

 

سؤال کردن در دانش آموزان شرکت کننده در گروه آزمایشی از  نمرات میانگین است، مشخص 7  جدول در طور که همان

تحلیل  آزمون از نمرات پیش آزمون، و کنترل دوگروه بین تفاوت معناداري تعیین براي. است دانش آموزان گروه گواه باالتر

 . شد استفاده کواریانس

 

 در مهارت سؤال کردن ها نتایج آزمون لوین در مورد بررسی برابری واریانس گروه :  جدول 

F  df  df سطح معناداری 

57/    95  1/9 

واریانس گروه ها برابر نیست و شرایط استفاده از آزمون های پارامتری    با توجه به سطح معناداری به دست آمده در جدول 

 .بنابراین می توانیم تحلیل کواریانس را اجرا کنیم. وجود دارد

 

 نتایج تحلیل کواریانس بر روی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه در سؤال کردن :5 جدول 

 F P آزادیدرجه  میانگین مجذورات منبع تغییرات
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 9/ 1 99/9   9/ 9 پیش آزمون

 997/9 1/ 1     /15 گروه

 

از . به دست آمده است 997/9و سطح معناداری برابر با  1/ 1برابر با  Fمشاهده می شود، مقدار  5 همان گونه که در جدول 

درصد  11است می توان گفت فرض تحقیق با اطمینان  9/ 9آنجایی که سطح معناداری به دست آمده عددی کوچکتر از 

یری مشارکتی توانسته به عبارت دیگر، یادگ.  یعنی نمره مهارت سؤال کردن در دو گروه تفاوت معنادار دارد. تأیید می شود

 .است مهارت سؤال کردن را به طور معناداری در دانش آموزان گروه آزمایشی افزایش دهد

 .مستقل به منظور مقایسه نمرات مهارت سؤال کردن دو گروه در پس آزمون را نشان می دهد tنتایج آزمون  1 جدول 

 مقایسه میانگین مؤلفه سؤال کردن دو گروه در پس آزمون : 1 جدول 

 t P درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین گروه

 999/9  /59 95  /  7/  آزمایشی

 1/9 9/  گواه

به عبارت دیگر، یادگیری مشارکتی توانسته است مهارت سؤال . نشان می دهد که تفاوت دو گروه معنادار است  1 جدول 

 . کردن را در گروه آزمایشی به طور معنادار بهبود بخشد

 . یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت گوش کردن در دانش آموزان دختر کالس پنجم ابتدایی تأثیر دارد: 1فرضیه 

انحراف استاندارد نمره مهارت گوش کردن دانش آموزان هر دو گروه آزمایشی و گواه  پس از اتمام دوره آموزش در  میانگین و

 .ارائه شده است 1 جدول 

 میانگین و انحراف استاندارد نمره گوش کردن دو گروه آزمایشی و گواه در پس آزمون :1 جدول 

 

 

 تعیین براي. است گوش کردن در گروه گواه از در گروه آزمایشی باالتر نمرات میانگین حاکی از آن است که 1  جدول

 . شد استفاده تحلیل کواریانس آزمون از شوند، کنترل باید نمرات پیش آزمون اینکه به توجه و با دو گروه بین تفاوت معناداري

 

 در مهارت گوش کردن ها نتایج آزمون لوین در مورد بررسی برابری واریانس گروه 9 جدول 

F  df  df سطح معناداری 

1 /9   95   /9 

 

است داده ها  97/9مشاهده می شود،  از آن جایی که سطح معناداری در آزمون لوین بیشتر از   9 همان گونه که در جدول 

از اینرو، شرایط استفاده از آزمون های پارامتری وجود دارد و می . مفروضه تساوی خطای واریانس ها را زیر سؤال نبرده اند

 .توانیم تحلیل کواریانس را اجرا کنیم

 اریانس بر روی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه در گوش کردننتایج تحلیل کو :  جدول 

 F P درجه آزادی میانگین مجذورات منبع تغییرات

 گروه گواه گروه آزمایشی 

 99/9  / 1 میانگین

  /    / 9 انحراف استاندارد
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 97/9 9/ 9   9/ 1 پیش آزمون

 5/9   /19    /1  گروه

به دست آمده است که  5/9 و سطح معناداری برابر با   /19برابر با  Fمشاهده می شود، مقدار    همان گونه که در جدول 

در نظر گرفته شده است، فرض تحقیق رد می شود و می  97/9از آنجایی که سطح معناداری . می باشد 97/9عددی بزرگتر از 

نی ها در دو گروه توان نتیجه گرفت در مرحله پس آزمون از نظر مهارت گوش کردن تفاوت معناداری بین نمرات آزمود

این امر نشانگر آن است که یادگیری مشارکتی و روش معمول تدریس از نظر میزان تأثیر بر .  آزمایشی و گواه وجود ندارد

 . مهارت گوش کردن با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند

 .زمون را نشان می دهدمستقل به منظور مقایسه نمرات مهارت گوش کردن دو گروه در پس آ tنتایج آزمون  :  جدول 

 مقایسه میانگین مؤلفه گوش کردن دو گروه در پس آزمون :  جدول 

 t P درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین گروه

 9/9   /  95  / 9  /1 آزمایشی

  /  9/9 گواه

 

به عبارت دیگر، یادگیری مشارکتی بر مهارت گوش کردن تأثیر . نشان می دهد که تفاوت دو گروه معنادار نیست   جدول 

 . معنادار ندارد

 . یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر کالس پنجم ابتدایی تأثیر دارد: 1فرضیه 

مسئولیت پذیری دانش آموزان هر دو گروه آزمایشی و گواه  پس از اتمام دوره آموزش میانگین و انحراف استاندارد نمره مهارت 

 .ارائه شده است    در جدول 

 میانگین و انحراف استاندارد نمره مسئولیت پذیری دو گروه آزمایشی و گواه در پس آزمون:   جدول 

 گروه گواه گروه آزمایشی 

 17/7  /99 میانگین

  / 7  /71 انحراف استاندارد

 

مسئولیت پذیری در دانش آموزان شرکت کننده در گروه آزمایشی بیشتر از  نمرات مشاهده می شود که میانگین    جدول در

 از نمرات پیش آزمون، و کنترل دوگروه بین تفاوت معناداري تعیین براي. دانش آموزان شرکت کننده در گروه گواه است

 . شد استفاده تحلیل کواریانس آزمون

 در مهارت مسئولیت پذیری ها نتایج آزمون لوین در مورد بررسی برابری واریانس گروه :9 جدول 

F  df  df سطح معناداری 

95/9   95 51/9 

 

بنابراین شرایط استفاده از آزمون های .  نشان می دهد که فرض برابری خطای واریانس ها تأیید نمی شود 9 نتایج جدول 

 .پارامتری وجود دارد و استفاده از تحلیل کواریانس بالمانع است

 نتایج تحلیل کواریانس بر روی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه در مسئولیت پذیری :7 جدول 

 F P درجه آزادی میانگین مجذورات تغییرات منبع

 91/9  / 1    /   پیش آزمون

 5/9   /19   91/9 گروه
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از آنجایی که . است 97/9می باشد که عددی بزرگتر از  5/9 و سطح معناداری برابر با   /19برابر با  F، مقدار 7 طبق جدول 

در نظر گرفته شده است، فرض تحقیق رد می شود و می توان نتیجه گرفت مهارت مسئولیت پذیری  97/9سطح معناداری 

تأثیر معناداری در افزایش مهارت مسئولیت پذیری دانش  بدین معنا که یادگیری مشارکتی.  تفاوت معناداری در دو گروه ندارد

 . آموزان گروه آزمایشی ندارد

 .مستقل به منظور مقایسه نمرات مهارت مسئولیت پذیری دو گروه در پس آزمون را نشان می دهد tنتایج آزمون     جدول 

 مقایسه میانگین مؤلفه مسئولیت پذیری دو گروه در پس آزمون:   جدول 

 t P درجه آزادی انحراف استاندارد یانگینم گروه

 51/9 7/9  95  /7  /9 آزمایشی

  /7 1/7 گواه

 

به عبارت دیگر، یادگیری مشارکتی نتوانسته است مهارت احترام . نشان می دهد که تفاوت دو گروه معنادار نیست    جدول 

 . گذاشتن را در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه به طور معنادار بهبود بخشد

پنجم ابتدایی تأثیر معنی داری یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت پذیرش جواب نه در دانش آموزان دختر کالس : 9 فرضیه 

 . دارد

میانگین و انحراف استاندارد نمره مهارت پذیرش جواب نه دانش آموزان هر دو گروه آزمایشی و گواه  پس از اتمام دوره آموزش 

 .ارائه شده است 5 در جدول 

 پس آزمون میانگین و انحراف استاندارد نمره پذیرش جواب نه دو گروه آزمایشی و گواه در :5 جدول 

 

 

 گروه گواه گروه آزمایشی

  /17  /71 میانگین

  /15  /7  انحراف استاندارد

 

 تعیین براي. پذیرش جواب نه در گروه آزمایشی باالتر از گروه گواه است نمرات میانگین نشان می دهد مشهود 5  جدول

 . شد استفاده تحلیل کواریانس آزمون از شوند، کنترل باید نمرات پیش آزمون اینکه به توجه و با دوگروه بین تفاوت معناداري

 

 در مهارت پذیرش جواب نه ها نتایج آزمون لوین در مورد بررسی برابری واریانس گروه. :1 جدول 

F  df  df سطح معناداری 

95/9   95 51/9 

 

است، فرض تساوی خطای واریانس ها تأیید  97/9سطح معناداری در آزمون لوین بیشتر از  1 دول با توجه به اینکه در  ج

 .نمی شود و تحلیل کواریانس قابل اجرا است

 

 نتایج تحلیل کواریانس بر روی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه در پذیرش جواب نه :1 جدول 

 F P درجه آزادی میانگین مجذورات منبع تغییرات
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 9/ 9 7/     9 /11 پیش آزمون

 5/9  19/9    /9  گروه

 

از . به دست آمده است 5/9 و سطح معناداری برابر با  19/9برابر با  Fمشاهده می شود، مقدار  1 همان گونه که در جدول 

در نظر گرفته شده است، فرض تحقیق رد می شود و می توان نتیجه گرفت مهارت پذیرش  97/9آنجایی که سطح معناداری 

تدریس از نظر میزان به عبارت دیگر، یادگیری مشارکتی و روش معمول . جواب نه در بین دو گروه، تفاوت معناداری ندارد

 . تأثیر بر مهارت پذیرش جواب نه با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند

 .مستقل به منظور مقایسه نمرات مهارت پذیرش جواب نه دو گروه در پس آزمون را نشان می دهد tنتایج آزمون  99جدول 

 مقایسه میانگین مؤلفه پذیرش جواب نه دو گروه در پس آزمون :99جدول 

 t P درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین گروه

 7/9   /99 95  /   /7 آزمایشی

  /1  /1 گواه

به عبارت دیگر، یادگیری مشارکتی نتوانسته است مهارت پذیرش . نشان می دهد که تفاوت دو گروه معنادار نیست 99جدول 

 . جواب نه را در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه به طور معنادار بهبود بخشد

دختر کالس پنجم ابتدایی تأثیر  یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت شرکت در فعالیت های گروهی در دانش آموزان:   فرضیه 

 . دارد

میانگین و انحراف استاندارد نمره مهارت شرکت در فعالیت های گروهی دانش آموزان هر دو گروه آزمایشی و گواه پس از اتمام 

 .ارائه شده است   9دوره آموزش در جدول 

 گروه آزمایشی و گواه در پس آزمون میانگین و انحراف استاندارد نمره شرکت در فعالیت های گروهی دو : 9جدول 

 

 

 گروه گواه گروه آزمایشی

 71/7  /17 میانگین

  /99  /5  انحراف استاندارد

 

شرکت در فعالیت های گروهی در دانش  نمرات در مرحله پس آزمون میانگین است، مشخص  9 جدول در طور که همان

 و به منظور کنترل دوگروه بین تفاوت معناداري تعیین براي. است آموزان گروه آزمایشی از دانش آموزان گروه گواه باالتر

 . شد استفاده تحلیل کواریانس آزمون از نمرات پیش آزمون،

 در مهارت شرکت در فعالیت های گروهی ها نتایج آزمون لوین در مورد بررسی برابری واریانس گروه : 9جدول 

F  df  df سطح معناداری 

17/9   95   /9 

 

نتایج آزمون لوین فرض تساوی خطای واریانس ها را تأیید نمی کند می توان از آزمون های   9از آنجایی که طبق جدول 

 .بنابراین می توانیم تحلیل کواریانس را اجرا کنیم. پارامتری استفاده کرد

 نتایج تحلیل کواریانس بر روی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه : 9جدول 

 در شرکت در فعالیت های گروهی

 F P درجه آزادی میانگین مجذورات منبع تغییرات
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 9/ 5 9/      /   پیش آزمون

 9/ 9  /99   5/   گروه

به دست آمده است که عددی کوچکتر  9/ 9و سطح معناداری برابر با   /99برابر با  Fنشان می دهد  مقدار   9نتایج جدول 

بدین معنا که در مرحله پس . درصد تأیید می شود 17در نتیجه فرض صفر رد و فرض تحقیق با اطمینان . است 97/9از 

به اینکه میانگین نمرات آزمودنی ها با توجه . آزمون، مهارت شرکت در فعالیت های گروهی در دو گروه تفاوت معناداری دارد

در پس آزمون باالتر است می توان نتیجه گرفت روش یادگیری مشارکتی به طور معناداری بر افزایش مهارت شرکت در 

 .فعالیت های گروهی دانش آموزان تأثیر دارد

ی دو گروه در پس آزمون را مستقل به منظور مقایسه نمرات مهارت شرکت در فعالیت های گروه tنتایج آزمون  99جدول 

 .نشان می دهد

 مقایسه میانگین مؤلفه شرکت در فعالیت های گروهی دو گروه در پس آزمون :99جدول 

 t P درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین گروه

 999/9  /11 95  /   /1 آزمایشی

  /9 7/7 گواه

 

به عبارت دیگر، یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت شرکت در . نشان می دهد که تفاوت دو گروه معنادار است 99جدول 

 .  فعالیت های گروهی تأثیر مثبت دارد

 : نتیجه گیری ها و تفسیر یافته

 . ید نگاهی کلی به سه رویکرد حاکم در نظام آموزشی می تواند در نتیجه گیری از این بررسی کمک بیشتری بنما

در این روش دانش آموزان تالش می کنند  تا در بین سایر دانش آموزان ممتاز و برنده باشند و تمام  :رویکر رقابتی  - 

تالش دانش آموزان در جهت سبقت گرفتن از همدیگر و کسب نمرات و امتیازات بیشتر است که در این روش منشاء 

نده باشند و یا بازنده همه در فکر موقعیت خود بوده و ترس ترس و اضطراب و استرس می باشد دانش آموزان چه بر

 .از اینکه بازنده بشوند و یا اینکه اگر برنده هستند موقعیت خود را از دست بدهند باعث سرخوردگی آنان می شود 

در این رویکرد دانش آموزان بصورت انفرادی تالش می کنند و مسئولیت برنده یا بازنده شدن بعهده  :رویکر انفرادی   - 

 . خودشان است و این روش باعث گوشه گیری و انزوا و افت انگیزه در دانش آموزان می گردد 

دازند و مطالعات و در این روش دانش آموزان در قالب گروههای کوچک با هم به یادگیری می پر :رویکرد مشارکتی  - 

تحقیقات زیادی نیز در این زمینه انجام شده است که اکثریت این نتیجه را گرفته اند که یادگیری به این روش باعث 

نگرش مثبت ، ایجاد انگیزه ، همکاری ، عملکرد بهتر و مؤثرتر در دانش آموزان می گردد و درمقایسه با دو روش 

 . ارد قبلی که ذکر گردید عملکرد بهتری د

از طرف دیگر مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی نقش کاماًل مهمی داشته و اکتسابی هستند و به طور مسلم 

 . خانواده و مدرسه در رشد این مهارت ها نقش اساسی دارند 

ده پژوهش که در این پژوهش بررسی تأثیر رویکرد مشارکتی بررشد مهارت های اجتماعی مطالعه و بررسی شد نتایج عم

 : حاصل از اجرای روش یادگیری مشارکتی در پایه پنجم ابتدایی دانش آموزان دختر بوده است عبارت است از 

یادگیری مشارکتی بررشد مهارت احترام گذاشتن به دیگران دردانش آموزان دختر کالس پنجم ابتدایی تأثیر " :فرضیه اول 

 "دارد 
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و این . تفاوت معناداری بین دو گروه شاهد و گواه ندارد  احترام گذاشتناست که مؤلفه نتیجه حاصل از فرضیه فوق مبین آن 

با یگدیگر تفاوت  احترام گذاشتنبدین معناست که یادگیری مشارکتی و روش معمول تدریس از نظر میزان تأثیر بر مولفه 

 . معناداری ندارند 

، ( 11  )، مبین (  5  )، کرامتی (  1  )، قلتاش ( 1  )زی نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش های  امین زاده تبری

، ( 11  ) ، فهامی  و عزتی (  1  )، جمشیدی (  1  )، کوچکی ( 17  )، برمکی ( 17  )، نوروزی (  19  )پاکیزه 

 . همسو می باشد  (  5  )، اسالوین (  5  )، هرتز (  99 )، بیلت و همکاران (  99 )، جانسون ( 11  )عابدی 

 ."یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت همکاری در دانش آموزان دختر کالس پنجم ابتدایی تأثیر دارد " :فرضیه دوم 

تفاوت معنا داری داشته و این در دو گروه شاهد و گواه  مهارت همکارینتیجه حاصل از فرضیه فوق مبین آن است که مولفه 

در دانش آموزان گروه  مهارت همکاریبدین معناست که یادگیری مشارکتی توانسته است به طور معنا داری باعث بهبود 

 . آزمایشی گردد 

، ( 17  )، نوروزی (  19  )، پاکیزه ( 11  )، مبین ( 1  )نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش های  امین زاده تبریزی 

(  99 )، بیلت و همکاران ( 11  )، عابدی ( 11  ) ، فهامی و عزتی(  1  )جمشیدی  ،(  1  )، کوچکی ( 17  )برمکی 

 . غیر همسو می باشد (  1  )همسویی دارد  و با نتیجه قلتاش (  99 )، گرشام ، باوون و کوک 

در دانش آموزان دختر کالس پنجم ابتدایی تأثیر معنی داری   انجام وظیفهیادگیری مشارکتی بر رشد مهارت " فرضیه سوم

 ." دارد 

انجام نتیجه حاصل از فرضیه فوق مبین آن است که یادگیری مشارکتی توانسته است به طور معنا داری باعث افزایش مهارت 

 .در گروه آزمایشی گردد  وظیفه

، ( 17  )، نوروزی (  19  )، پاکیزه ( 11  )، مبین ( 1  )نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش های  امین زاده تبریزی 

، بیلت و همکاران ( 11  )، عابدی ( 11  ) ، فهامی و عزتی (  1  )جمشیدی  ،(  1  )، کوچکی ( 17  )برمکی 

 .   غیر همسویی می باشد(  1  )، همسویی دارد  و با نتیجه قلتاش (  99 )

در دانش آموزان دختر کالس پنجم ابتدایی تاثیر معنی داری  رعایت مقرراتیادگیری مشارکتی بررشد مهارت : " فرضیه چهارم

 ."دارد 

نتیجه حاصل از فرضیه فوق مبین آن است که مؤلفه رعایت مقررات تفاوت معناداری بین دو گروه شاهد و گواه ندارد و این 

در دانش آموزان گروه آزمایشی به طور معنا داری موثر  رعایت مقرراتمهارت بدین معناست که یادگیری مشارکتی در بهبود 

 . نبوده است

، پاکیزه ( 11  )،  مبین ( 1  )، کرامتی ( 1  )امین زاده تبریزی (   1  )نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش های قلتاش 

، عابدی ( 11  )، فهامی و عزتی (  1  )، جمشیدی  ( 1  )، کوچکی ( 17  )، برمکی ( 17  )، نوروزی (  19  )

 .  ، همسو می باشد (  99 )، بیلت و همکاران ( 11  )

در دانش آموزان دختر کالس پنجم ابتدایی تاثیر  مهارت انجام کار در برابر دیگرانیادگیری مشارکتی بررشد :"فرضیه پنجم 

 ."دارد 
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تفاوت معناداری بین دو گروه شاهد و  انجام کار در برابر دیگران نتیجه حاصل از فرضیه  فوق مبین آن است که مؤلفه مهارت

را در دانش آموزان گروه انجام کار در برابر دیگران  گواه دارد و این بدین معناست که یادگیری مشارکتی توانسته است مهارت

 . آزمایشی به طور معناداری بهبود بخشد 

، ( 17  )، نوروزی (  19  )، پاکیزه ( 11  )،  مبین ( 1  )زاده تبریزی نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش های امین 

، گرشام ، (  99 )، ، بیلت و همکاران ( 11  )، فهامی و عزتی (  1  )، جمشیدی (  1  )، کوچکی ( 17  )برمکی 

 .    غیر همسو می باشد(  1  )، قلتاش (  1  )همسو و با نتایج کرامتی (  99 )باوون و کوک

 "در دختران کالس پنجم ابتدایی تاثیر دارد  مهارت دوست یابییادگیری مشارکتی بررشد  :"رضیه ششم ف

نتیجه حاصل از فرضیه فوق مبین آن است که مؤلفه دوست یابی تفاوت معناداری بین دو گروه شاهد و گواه دارد و این بدین 

ا در دانش آموزان گروه آزمایشی بطور معنا داری بهبود ر مهارت دوست یابیمعناست که یادگیری مشارکتی توانسته است 

 . بخشد 

، ( 17  )، نوروزی (  19  )، پاکیزه ( 11  )، مبین ( 1  )نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش های  امین زاده تبریزی 

 . غیر همسو میباشد  (  1  )، همسویی دارد  و با نتیجه قلتاش (  99 )، گرشام ، باوون و کوک ( 11  )عابدی 

 ."در دانش آموزان دختر کالس پایه پنجم ابتدایی تاثیر دارد  مهارت سوال کردنیادگیری مشارکتی بر رشد " :فرضیه هفتم 

نتیجه حاصل از فرضیه فوق مبین آن است که مؤلفه سوال کردن تفاوت معنا داری بین دو گروه شاهد و گواه دارد و این بدین 

 .را در گروه آزمایشی بطور معنا داری افزایش داده است  مهارت سوال کردنمعناست که یادگیری مشارکتی 

، بیلت و همکاران  (   1  )، کوچکی ( 11  )فهامی ، عزتی  ، ( 1  )نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش های  جمشیدی 

 . غیر همسو می باشد (  1  )، همسو و با نتیجه قلتاش (  99 )، گرشام ، باوون و کوک (  99 )

 "در دانش آموزان دختر کالس پنجم ابتدایی تاثیر دارد  مهارت گوش کردنیادگیری مشارکتی بر رشد "  :فرضیه هشتم 

ار فرضیه فوق مبین آن است که مؤلفه مهارت گوش کردن تفاوت  معنا داری بین دو گروه شاهد و گواه ندارد و  نتیجه حاصل

کردن با یکدیگر تفاوت این بدین معناست که یادگیری مشارکتی و روش معمول تدریس از نظر میزان تاثیر بر مهارت گوش 

 . معنا داری ندارد 

، (  19  )، پاکیزه ( 11  )، مبین ( 1  )امین زاده تبریزی (   1  )ای قلتاش نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش ه

 .  ، همسو می باشد (  99 )، بیلت و همکاران (  99 )، گرشام ، باوون و کوک ( 17  )، برمکی ( 17  )نوروزی 

 "نجم ابتدایی تاثیر دارد در دانش آموزان دختر کالس پ مهارت مسئولیت پذیرییادگیری مشارکتی بررشد "  :فرضیه نهم 

نتیجه حاصل از فرضیه فوق مبین آن است که مؤلفه مسئولیت پذیری تفاوت معنا داری بین دو گروه شاهد و گواه ندارد  و  

در دانش آموزان گروه آزمایشی  مهارت مسئولیت پذیریاین بدین معناست که یادگیری مشارکتی تاثیر معناداری در افزایش 

 .ندارد 

، (  19  )، پاکیزه ( 11  )، مبین ( 1  )امین زاده تبریزی (   1  )این فرضیه با نتایج پژوهش های قلتاش نتیجه 

، بیلت و (  99 )،  گرشام ، باوون و کوک ( 99 )، کادیش و همکاران (11  )، عابدی ( 17  )، برمکی ( 17  )نوروزی 

  . ، همسو می باشد (  99 )همکاران 

در دانش آموزان  مهارت دادن جواب نه به دیگران و پذیرش جواب نه از دیگرانیری مشارکتی بر رشد یادگ" :فرضیه دهم 

 . "دختر کالس پنجم ابتدایی تاثیر دارد 
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نتیجه حاصل از فرضیه فوق مبین آن است که مؤلفه  دادن جواب نه به دیگران و پذیرش جواب نه از دیگران تفاوت معنا داری 

ی و گواه ندارد و این بدین معناست که یادگیری مشارکتی و روش معمول تدریس از نظر میزان تأثیر بر بین دو گروه آزمایش

 . مهارت مذکور تفاوت معنا داری ندارد 

،  گرشام ، باوون و کوک ( 1  )، کوچکی (11  )، فهامی و عزتی ( 1  )نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش های جمشیدی 

 .   غیر همسو می باشد (  1  )، همسو و با نتیجه قلتاش (  99 )، بیلت و همکاران (  99 )

در دانش آموزان کالس پنجم ابتدایی تاثیر وهی مهارت شرکت در فعالیت های گریادگیری مشارکتی بر رشد " :فرضیه یازدهم 

 ."دارد 

نتیجه حاصل از فرضیه فوق مبین آن است که مؤلفه شرکت در فعالیت های گروهی تفاوت معنا داری بین  دو گروه شاهد و 

دانش گواه دارد و این بدین معناست که یادگیری مشارکتی بطور معنا داری بر افزایش مهارت شرکت در فعالیت گروهی 

 . آموزان تأثیر دارد 

، ( 11  )، مبین (  5  )، کرامتی (  1  )، قلتاش ( 1  )نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش های  امین زاده تبریزی 

، ( 11  ) ، فهامی و عزتی(  1  )، جمشیدی (  1  )، کوچکی ( 17  )، برمکی ( 17  )، نوروزی (  19  )پاکیزه 

، گرشام ، باوون و کوک ( 5  )، اسالوین (  5  )، هرتز (  99 )، بیلت و همکاران (  99 ) ، جانسون ( 11  )عابدی 

 . همسومی باشد (  1  به نقل از شعبانی)، آرندز ( 19  به نقل از قدرتی ، ) ، هالکوب ( 99 )، کادیش و همکاران (  99 )

از طرف دیگر می توان بیان نمود که اجرای روشهای سنتی و معمول در کالسهای درس احتمااًل نه تنها تأثیری در رشد مهارت 

نتایج این پژوهش نیز با توجه به افت . های اجتماعی دانش آموزان دختر ندارد بلکه باعث افت این مهارت ها نیز  می گردد 

 . هم در بررسی فرض های ویژه بیانگر همین نکته است  میانگین گروه کنترل هم بصورت کلی و

البته رشد همه جانبه مهارت های اجتماعی می تواند متأثر از متغیرهای زیادی بوده و از همکاری همه جانبه عوامل درون 

 . سازمان آموزشی و برون از آن حاصل شود 

، و دیدگاه های جویس و همکاران (  999 )، هرید (  1  )، قلتاش (  1  )نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های کرامتی 

، فارل ( 119 )، الیزابت کوهن ( 11  )حسینی نسب ، سلطانی و( 57  )، کارتلج و میلبرن  (، ترجمه بهرنگی  19  )

 . همخوانی دارد (   11 )

 .ن دهد یافت نگردید موردی که تأثیر منفی اجرای روش یادگیری مشارکتی را بر رشد مهارت های اجتماعی نشا

 

 منابع فارسی

ترجمه فاطمه ، فقیهی قزوینی ، . جمع بندی تحقیقات انجام شده پیرامون یادگیری مشارکتی ( .  5  . )اسالوین ، ر  -

 .  9  –   ، (  ) 1فصلنامه تعلیم و تربیت 

. معیارهای یک استاد خوب دانشگاهیمقایسه و بررسی نظرات اساتید و دانشجویان در مورد (.  1  . )آقاجانی، سعید  -

 .95،  9فصلنامه طب و تزکیه، 

بررسی و مقایسه تاثیر تدریس به شیوه بحث گروهی و سخنرانی در درس مطالعات (. 1  . )زاده تبریزی، مامین -

-پایان .شهر تهران   آموزان دختر پایه اول دبیرستان منطقه اجتماعی بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت دانش

 .نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی،دانشگاه تهران
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بر یادگیری خودتنظیم و ( ساوالگوی جیگ)بررسی اثربخشی روش یادگیری مشارکتی (. 17  )برمکی ، سید حسن  -

 . 1-17آموزان سال دوم متوسطه شهرستان برازجان در سال پیشرفت یادگیری در درس تاریخ دانش

 . گزیده ای از دانستنی های روانشناسی تربیتی ، تهران ، ناشر ، مولف  (51  ).رجب محمد بشارتی فر ،   -

، بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی و خود پنداری دانشجویان شیراز ، (  19  ) پاکیزه ، علی ،  -

 .پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز ، شیراز 

های یادگیری مشارکتی، مشارکتی توام با آموزش اصول گفتگو و روش اثر روش(.  1  )جمشیدی، محمد مهدی،  -

 . 19  - 1آموزان پایه پنجم ابتدائی در سال تحصیلی سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی جغرافی دانش

اعی ، بررسی تأثیر روش یادگیری  مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتم( 11  . )نصب مسلطانی ، محمد صادق و حسنی -

 .دانش آموزان دوم دبیرستان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 

.  انتشارات دوران : تهران ( . روانشناسی یادگیری و آموزش ) روانشناسی پرورشی نوین ، ( 11  )سیف ، علی اکبر ،  -

 .چاپ ششم 

انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود خودتنظیمی در درس  تاثیر یادگیری مشارکتی بر باورهای(. 11  )ل .عابدی، ع -

 .نامه ارشد، دانشکده علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشتپایان.آموزان مقطع اول راهنماییریاضی دانش

-مهارتهای بر رشد مولفه( تفحص گروهی)مطالعه تاثیر یادگیری مشارکتی (. 11  )عزتی ، محسن فهامی، ریحانه و  -

فصلنامه رهیافتی . 11-15شهر اصفهان،  در سال تحصیلی  7آموزان دختر پایه پنجم ابتدائی ناحیه های اجتماعی دانش

 .  - 5، (9)  نو در مدیریت آموزشی، 

بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش اموزان پایه پنجم ابتدایی ( .  1  . )قلتاش ، عباس  -

 . دانشگاه تربیت معلم : تهران ( . پایان نامه ارشد ) کره ای شهر 

: مشهد . ح ، نظری نژاد . آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان ،ترجمه م ( 57  . )ا.کارتلج ، ج ، و میلبرن ، ج  -

 . انتشارات آستان قدس رضوی 

-  

ی بررشد مهارت های اجتماعی وپیشرفت مطالعه تاثیر یادگیری مشارکت( .  1  )و (  1  . ) کرامتی ،محمد رضا  -

تهران ( . پایان نامه دکتری )   1  - 1تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 

 .  دانشگاه تربیت معلم : 

رس آموزان در موضوع انرژی در دتاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش(. 11  )کرامتی، محمدرضا  -

 .  -91، ( ) 1 شناسی و علوم تربیتی، مجله روان. فیزیک

های مختلف یادگیری مشارکتی در درس دین و زندگی دوم متوسطه بر مطالعه تاثیر اجرای شیوه(.  1  . )کوچکی، د -

 .شهرستان شیراز  خودکارآمدی هنرجویان هنرستان ناحیه 

یادگیری انفرادی بر پیشرفت تحصیلی زبان سال سوم راهنمایی ،  مقایسه یادگیری مشارکتی با(  11  ) مبینی ، رضا ،  -

 .پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 

مدیریت کالس درس با استفاده از الگوی تفحص گروهی در تدریس مفاهیم انتزاعی ریاضی و (. 17  )ا .نوروزی، س -

 .زان دوره متوسطه پایه اولآمومقایسه آن با روش سنتی در یادگیری دانش

 . نگرشی نو بر آموزش علوم تجربی ،ترجمه سعیدی ، شاهده ،نشر مدرسه ( . 57  )هارلن وین ،  -

،موسسه فرهنگی منادی تربیت، (مترجم محمدرضا سرکارآرانی و علیرضا مقدم)پژوهش در کالس درس، (.  5  )هرتز  -

 .تهران
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