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 چکیده

پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر روش تدریس به شیوه هدف از 
مشارکتی، بر احساس تعلق به مدرسه و کیفیت کار گروهی 

آزمایشی با طرح آموزان است. روش پژوهش حاضر نیمهدانش
آموزان دانشرا کلیه  جامعۀ پژوهشبود.  گروه کنترل نابرابر

تشکیل پسر دوره اول متوسطه مدرسه باقرالعلوم شهرکرج 
نفر در  15) نفر 30صورت در دسترس ها بهکه از بین آن دادند

عنوان نمونه انتخاب بهنفر درگروه گواه(  15گروه آزمایش و 
ابزارهای پژوهش حاضر، شامل پرسشنامه احساس تعلق  شدند.

کیفیت کار  ( و مقیاس2004بری و همکاران ) به مدرسه
و در جهت برگزاری ( 2009همکاران ) گروهی تسانگ و

برای از روش جیگساو استفاده شد. سات یادگیری مشارکتی جل
از تحلیل   SPSS25افزارها با استفاده از نرمتحلیل داده
نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس  استفاده شد.کوواریانس 

نشان داد تفاوت معناداری وجود دارد بین احساس تعلق به 
 صورتآموزانی که بهمدرسه و کیفیت کار گروهی دانش

اند )گروه آزمایش( یادگیری مشارکتی آموزش را دریافت کرده
و گروهی که هیچ نوع آموزشی یادگیری مشارکتی را در این 

براساس نتایج (. >05/0pاند )گروه کنترل(، )زمینه ندیده
کارگیری فرآیند مدارس با بهتوان بیان نمود که حاصل می

کیفیت  فزایشا زمینه الزم جهت توانندمییادگیری مشارکتی 
را فراهم آموزان دانشکار گروهی و احساس تعلق به مدرسه 

 نمایند. 

احساس تعلق  یادگیری مشارکتی، تدریس معلمان، های کلیدی:واژه

 آموزانبه مدرسه، کیفیت کار گروهی، دانش
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Abstract 
The purpose of the current research was to study 

the effect of cooperative teaching method on the 

feeling of belonging to the school and the quality 
of students' teamwork. The method of the current 

research was semi-experimental (unequal control 

group). The research population consisted of all 
the male students of the first year of secondary 

school of Bagheral Uloom School in Karaj, from 

whom 30 people (15 people in the experimental 
group and 15 people in the control group) were 

selected as a sample. The tools of the present 

research consist of the school belongingness 
questionnaire by Berry et al. (2004) and the 

quality of teamwork scale by Tsang et al. (2009) . 

The Jigsaw method was used to hold participatory 
learning sessions. Covariance analysis was used to 

analyze the data via SPSS version 25 software. 
The results showed a significant difference in the 

sense of belonging to the school and the quality of 

teamwork of the students who received training in 
the form of cooperative learning (experimental 

group) and the group that did not receive any kind 

of cooperative learning training in this field 
(control group) (p<0.05). Based on the results, it 

can be said that by using the collaborative 

learning process, schools can provide the 
necessary ground to increase the quality of 

teamwork and students' sense of belonging to the 

school. 
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 مقدمه

آموزش، عامل اساسی در پیشرفت یک ملت است که باید آن را با توجه به سناریوی در حال تغییر 

 دنیا انطباق داد، چرا که یادگیری، فرصتی برای تأمل در مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و

(. امروزه بیشتر مؤسسات فقط برای مدرک کار 2022، 1اخالقی پیش روی انسان است )دارا و ساراده

آموزان و معلمان در پی کسب یا ارائه مدرک هستند و نه برای دانش و خرد. یک کنند، دانشمی

ش عالی رسد سناریوهای کلی آموزتواند تمام دنیا را به کالس درس بیاورد. به نظر میمعلم خوب می

در کشور، با استانداردهای کیفیت جهانی مطابقت ندارد. آموزش و پرورش باید با توجه به زمان و 

های تخصصی طور مناسب توسعه یابد و از طریق دانش و مهارتسناریوهای در حال تغییر جهان، به

پویاتر و آینده به توسعه ملی کمک کند. بنابراین، آموزش عالی باید از محیط ایستا بیرون بیاید و

نگرتر شود. راه حل همه مشکالت، ارائه آموزش باکیفیت است و معلمان، مؤلفه اصلی ارائه آموزش 

های آموزش که معلمان همواره بایستی مد نظر قرار دهند، یادگیری باکیفیت هستند. یکی از روش

ها، مهم به یادگیری آنآموزان به ویژه در توسعه یک نگاه عمیق مشارکتی است. مشارکت فعال دانش

(. 2011، 2)باتملی و دنیعنوان یک رویکرد یادگیری مشارکتی، بیان شده است است و این، اخیراً به

آموزان در آموزش، حل و ارزیابی یک مشکل و رویکرد یادگیری مشارکتی به دنبال مشارکت دانش

یابی و ارزیابی همتایان است. هایی از یادگیری خودگام، خودارزهای آن است و شامل جنبهحلراه

های عملی، شناختی آموزان، برای توسعه طیفی از مهارتارزیابی همتایان، بویژه برای کمک به دانش

و همکاران،  3شود، پیشنهاد شده است )باالنتاینو فراشناختی که منجر به بهبود نتایج یادگیری می

ها ها و پروژهیعنی عمل مشارکت در فعالیت (. کلمه مشارکتی به یادگیری تجربی اشاره دارد،2002

گیرد. هدف های یک گروه است. یادگیری مشارکتی از آموزش مشارکتی سرچشمه میکه در فعالیت

نفس، تفکر خالق، احساس تعلق به ها، ایجاد اعتمادبهاز یادگیری مشارکتی، آموزش، بهبود مهارت

های تدریس سنتی به امروزه شیوه (.2022اراده، مدرسه و بهبود کیفیت کار گروهی است )دارا و س

بودن، دارای عدم هوشمندی بوده و در اجرای آن، نوآوری وجود ندارد و به همین سبب، دلیل قدیمی

ها از ذهنیات های سنتی، هدف اصلی، انتقال دانستنیشود. در روشدچار ناامیدی در یادگیرنده می

و ارزشیابی از عملکرد فراگیران، تنها به بررسی محفوظات آنان آموزنده )معلم( به یادگیرندگان بوده 

توان یادگیری مشارکتی را در هایی که می(. یکی از راه1392نیا و همکاران، گردد )ادیببرمی

های تدریس معلمان است. در الگوی سنتی یا غیرفعال، مدرس وظیفه ها اجرا نمود، روشکالس

های فردی توجه ن برای یادگیری باید از او اطاعت کنند و به تفاوتاصلی را برعهده دارد و فراگیرا

های خود را به شود، مدرس صرفاً بر مطالب و مفاهیم کتاب تکیه دارد و موظف است دانستهنمی

های فعال به جای استفاده از (. استفاده از روش1396ذهن شاگردان انتقال دهد )بهرنگی و مرادی، 
                                                           
1. Dara & Saradha 
2. Bottomley & Denny 

3. Ballantyne 
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( و انگیزش خود و 1399تی، موجب یادگیری بهتر شده )جهانی و کرامتی، های غیرفعال و سنروش

(. تربیت نیروی 1398واجارگاه و عارفی، بخشد )گرشاسبی، فتحیعملکرد تحصیلی را ارتقا می

گیرد، بنابراین شناسایی عواملی که در عملکرد تحصیلی انسانی نیز ابتدا در مدارس شکل می

بخشد، در اولویت قرار دارد. پیشرفت علم و کند و یا آن را بهبود مییآموزان اختالل ایجاد مدانش

تر را تر در زمان کوتاهگسترش دامنه علوم مختلف، ضرورت کسب معلومات بیشتر و بادوام

های سازد. بنابراین یکی از وظایف متخصصین تعلیم و تربیت شناسایی شیوهناپذیر میاجتناب

آموزان و استفاده بهینه یادگیرندگان از زمان محدود آموزش دانش ترمناسب جهت یادگیری مناسب

 (.1396است )رحمانی، 

(، ابوالقاسمی، میرالی 1395آزاد )(، فرامرزی، ملکی و عاقل2020) 1بر اساس تحقیقات اسپرولز

( روش تدریس به شیوه یادگیری مشارکتی بر احساس تعلق به 1393فینی )رستمی و شیخی

گذارد. احساس تعلق به مدرسه به معنای کیفیت ارتباط و احساس وزان تاثیر میآمدانش2مدرسه

دهنده احساس پذیرش، احترام و ها و معلمان خود و نشانآموزان با همکالسیهمبستگی دانش

ها منجر به سازگارشدن (. این نوع کنش2021، 3آموزان است )لی و هانگحمایت مدرسه از دانش

شود و به دنبال آن، احساس وابستگی به افراد، اشیاء و می م یک کار و فعالیتآموزان در انجادانش

(. احساس تعلق به مدرسه، دارای 2015و همکاران،  4گیرد )هوگسهای گوناگون شکل میمحیط

شش خرده مقیاس، شامل: احساس تعلق به همساالن، حمایت معلم، احساس رعایت احترام و 

است که از طریق این اجتماع، ارتباط فرد با مدرسه و مشارکت علمی  عدالت در مدرسه، مشارکت در

آموزان را به مدرسه سنجید )پیرخائفی و همکاران، توان میزان احساس تعلق دانشها میعامل

کمک « من کیستم»بندی سازمانی، به تعریف خود و پاسخ به سؤال (. عضویت در یک گروه1400

های آموزان به مدرسه است که ارزشای برای عالقه دانشلق، انگیزه(. حس تع2019، 5کند )برومزمی

 بخشد و فقدان آن به مشکالت رفتاری،درونی، پیگیری اهداف و رفتارهای تحصیلی را بهبود می

(. نتایج نشان دادند که دلبستگی به 1399انجامد )حسینی و همکاران، عاطفی و تحصیلی می

موزان همچون حضور، مشارکت، تالش و ارتباطات روانشناختی با آمدرسه با رفتارهای مثبت دانش

 (.2018، 6محیط مدرسه همراه است )راگرز و همکاران

گذارد کیفیت متغیر دیگری که روش تدریس با روش یادگیری مشارکتی بر آن تاثیر می

، 1؛ گاپینسگی2019 ؛ فارلند و بک،2020و همکاران،  8آموزان است )ولدمندانش 7کارگروهی

                                                           
1. Sprowls 

2. A sense of belonging to the school 

3. Lee & Huang 
4. Hughes 

5. Brooms 

6. Rogers et al 
7. Workgroup quality 

8. Veldman et al 
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ها و (. در دنیای امروز استفاده از تیم2009، 4؛ کاپ2010، 3؛ چان و چن2014، 2؛ اورپرایون2018

که انجام کار نیاز به هنگامی–های کاری به منظور دستیابی به عملکردی فراتر از عملکرد افراد گروه

ها مدیران سازمان گسترش روزافزونی یافته است. بسیاری از -مهارت، داوری و تجربه چندگانه دارد

تر و با دهد تا سریعها اجازه میهای کاری، به آنها و گروهکارگرفتن تیمبه این امر معتقدند که به

تر، محصوالتی بهتر تولید کرده و به سطح باالتری از عملکرد دست یابند )آریانپور و هزینه مناسب

ها روز اهمیت بیشتری پیدا کرده و سازمانرو کار گروهی و کار تیمی روزبه(. ازاین1386همکاران، 

اند. از سوی دیگر، کارگروهی در راستای پذیرش تغییرات مندتر شدههای کاری عالقهبه تشکیل گروه

ناپذیر است و همانند یک فناوری و شناخت مشارکت فعال اجتماعی و تغییرپذیری، امری اجتناب

مزیت راهبردی ایجاد نموده، هم برای کارکنان ها ها و سازمانمؤثر و پیشگام، هم برای شرکت

هاى کارى است و (. دنیاى امروز دنیاى تشکیل گروه1396آورد )جعفرپور، هایی را فراهم میفرصت

اگر در هر مؤسسه یا سازمان، افراد، موفق به کار گروهى نشوند، شرکت و سازمان، یکى از کلیدهاى 

 (.1399طیبی و منش،  دهد )میرزایی،مهم موفقیت را از دست می

آموزان های تدریسی که بر احساس تعلق به مدرسه و کیفیت کار گروهی دانشیکی از روش

است. یادگیری مشارکتی یکی از رویکردهای نوین یاددهی  5گذارد، روش تدریس مشارکتیتأثیر می

دادن به حاکمیت انعنوان جایگزینی برای پایهای آموزشی دنیا، بهو یادگیری است که در برخی نظام

عنوان رویکرد های سنتی شناخته شده است. راهبرد یادگیری مشارکتی در چنددهه اخیر، بهروش

صورت گروهی باشد. در یادگیری مشارکتی، شاگردان بهیادگیری مؤثر در آموزش کالسی، مطرح می

نتیجه، وظیفه معلم  کنند و نظام تشویق و پاداش بیش از اینکه فردی باشد گروهی است. درکار می

زاد و های یادگیری گروهی است )یکانیارتقای کارایی شاگردان در قالب گروه و نظارت بر فرصت

های خود را سازماندهی (. در این روش، شاگردان با تعامل و همکاری، تجربه1400نژاد، سلیمان

های ند. توجه به هدفبخشخود را ارتقا می کالمیهای ارتباط کنند و تفکر منطقی و مهارتمی

های بارز روش یادگیری مشارکتی های برابر در یادگیری، از ویژگیگروهی، مسئولیت فردی و فرصت

های خود را (. در این روش، شاگردان با تعامل و همکاری، تجربه1401است )محمدزاده و همکاران، 

بخشند. به باور ا ارتقا میهای ارتباط کالمی خود رکنند و تفکر منطقی و مهارتسازماندهی می

تنها پردازند، نهکارشناسان آموزشی، فراگیرانی که به روش یادگیری مشارکتی به یادگیری می

برند؛ چراکه به جای اینکه صرفاً آموزند، بلکه از فرآیند یادگیری لذت بیشتری میمطالب را بهتر می

آموز را مسئول یادگیری کنند و دانششکلی فعال در فرآیند یادگیری شرکت میشنونده باشند به

های فعال یادگیری، مورد عنوان یکی از شیوهدانند و در همین راستا، یادگیری مشارکتی بهخود می
                                                                                                                                               
1. Gapinski 

2. Orprayoon 

3. Chan & Chen 
4. Kapp 

5. Collaborative teaching 
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آموزان و دانشجویان نشان جانبه دانشنظران واقع شده، و تأثیر خود را در تکامل همهتوجه صاحب

بهبود مشارکت (. 2016پورو اسدزاده، ، سعدی؛ عباسی1401داده است )رحیمی، قاسمی و رهگذر، 

آموزان و دانشجویان در یادگیری، به خودراهبر شدن آنان در فرآیندهای یادگیری گسترده دانش

 (.2017، 1کند )لیو و بیوجینکمک می

طور معناداری باعث افزایش میزان تدریس گروهی به( نشان داد 1399مطالعه صادقی و گنجی )

شود. با استفاده از این تکنیک، مدرسان نفس افراد میعزت نفس و اعتمادبههمکاری کالسی، 

های خود، جوّی آرام، پویا و بدون استرس ایجاد نمایند تا افراد با عالقه وافر در توانند در کالسمی

و  های کالسی مشارکت نمایند و از مزایای شناختی و احساسی آن بهره ببرند. مطالعات ولدمنبحث

( نشان دادند رابطه معناداری بین یادگیری مشارکتی و 2014( و اورپرایون )2020ان )همکار

های کار گروهی را در سطح باالیی آموزان مهارتآموزان وجود دارد و دانشپیشرفت یادگیری دانش

( نشان دادند رابطه 1393، میرالی رستمی و شیخی فینی )ابوالقاسمیارزیابی کردند. مطالعات 

آموزان به مدرسه وجود دارد. به عبارتی، این ی بین یادگیری مشارکتی و احساس تعلق دانشمعنادار

نتایج مطالعات شود. شده احساس تعلق به مدرسه مینوع یادگیری باعث افزایش نمره کل محاسبه

ران های ساختاریافته، تمایل بیشتری به کار با دیگآموزان در گروهکه دانش ( نشان داد2004) 2گیلیز

های بدون ساختار، کمک بر روی وظایف محوله داشتند و نسبت به همساالن خود در گروه

های ساختاریافته تری به یکدیگر ارائه کردند. عالوه بر این، از آنجایی که کودکان در گروهمفصل

تری از انسجام گروهی و مسئولیت اجتماعی فرصت بیشتری برای کار با یکدیگر داشتند، درک قوی

مطالعات  های بدون ساختار پیدا کردند.نسبت به یادگیری یکدیگر نسبت به همساالن خود در گروه

صورت مشارکتی، بر عملکرد و رفتارهای یادگیری بهدهد ( نشان می1995و همکاران ) 3کاوالیر

که  کنندگانیهای تعاونی نسبت به شرکتکنندگان در تیمگروهی افراد تأثیر معناداری دارد؛ شرکت

آزمون داشتند؛ از کار در کردند؛ عملکرد بهتری در پسهای کوچک بدون ساختار کار میدر گروه

کردند و سطوح باالتری از تعامل اجتماعی و بردند؛ موفقیت بیشتری را درک میها لذت میتیم

  دادند.شناختی را نشان می

تی، یک روش تدریس مؤثری است توان گفت یادگیری مشارک، میبا مرور مطالعات انجام گرفته

آموزان داشته باشد. با توجه به تواند کارایی زیادی برای آموزش و پرورش و یادگیری دانشکه می

اینکه مطالعه دقیقی برای متغیرهای ذکرشده انجام نگرفته، پژوهش حاضر در جهت تعیین تأثیر 

آموزان انجام ت کارگروهی دانشروش تدریس به شیوه مشارکتی، بر احساس تعلق به مدرسه و کیفی

 گرفت.
 

                                                           
1. Liu & Beaujean 
2. Gillies 

3. Cavalier 
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 روش 

روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و طرح گروه کنترل نابرابر است. جامعه آماری شامل کلیهه  

 1400-1401آموزان پسر دوره اول متوسطه مدرسه باقرالعلوم شههر کهرج در سهال تحصهیلی     دانش

از میهان جامعهه انتخهاب شهدند و      آمهوزان، دانشنفر از  30گیری در دسترس، طور نمونهبودند که به

نفهر در گهروه گهواه قهرار گرفتنهد. در ایهن        15نفر در گهروه آزمهایش و    15صورت تصادفی سپس به

ترتیهب،  پژوهش، کدهای اخالقی مربوط به انجمن روانشناسی آمریکا به طور کامل رعایت شد. بهدین 

بهه  هها اطهالع داده و   اجهرای پهژوهش بهه آن   کننده، از موضهوع و روش  پیش از شروع کار هر شرکت

ماند و هر زمان کهه مایهل   ها محفوظ میکنندگان اطمینان داده شد که اطالعات خصوصی آنشرکت

هها  آمهوزان و والهدین آن  توانند جلسه مصاحبه را ترک کنند؛ همچنین رضایت کتبی دانشباشند می

آموز پسهر دوره اول متوسهطه   ورودی: دانش هایمالکازجمله  نیز قبل از اجرای پژوهش، گرفته شد.

ههای  آمهوز، و مهالک  آموز در سال اول و نداشتن اختالالت یادگیری دانهش بودن، عدم مردودی دانش

خروج نیز شامل: غیبت بیش از دو جلسه و نداشتن انگیزه الزم برای ادامه شهرکت در پهژوهش بهود.    

تحلیهل   25نسهخه   SPSSافزار ره به وسیله نرمتحلیل کوواریانس چندمتغی های پژوهش با روشداده

 شد. ابزارهای پژوهش حاضر عبارت بودند از:

طراحهی   1توسط بهری، بتهی و وات   2004این پرسشنامه در سال الف( احساس تعلق به مدرسه: 

صورت جمالت مثبت در مقیاس لیکهرت، از کهامالً مهوافقم تها کهامالً مخهالفم       شد. این پرسشنامه به

و برای  75/0ست. ضرایب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرنباخ برای کل پرسشنامه طراحی شده ا

، احساس رعایت احتهرام  89/0، حمایت معلم 73/0مقیاس احساس تعلق به مدرسه و همساالن خرده

، مشهارکت  69/0، ارتباط فهرد بها مدرسهه    84/0کردن در جامعه ، مشارکت75/0و عدالت در مدرسه 

 (. در ایران آلفای کرونباخ کل مقیهاس 2004گزارش شده است )بری و همکاران،  درصد، 78/0علمی

 آلفای مقدار پایایی کل، با استفاده از ضریبدر پژوهش حاضر،  (.1394دست آمد )چراغیان، به 92/0

 دست آمد.به 85/0کرونباخ 

و  ای توسهط تسهانگ  مهاده  10ب( پرسشنامه کیفیهت کهارگروهی: مقیهاس کیفیهت کهارگروهی      

 5)کامالً مخالفم( تا  1ای، از درجه 5ها در مقیاس لیکرت ( طراحی شد و همه گویه2009همکاران )

( تأییهد  2013گیری شدند. روایی و پایایی این پرسشنامه توسط کو و همکاران ))کامالً موافقم( اندازه

الت را بها  مهن دوسهت دارم مشهک   »برخی از سؤاالت در مقیاس کیفیت کارگروهی شامل؛  شده است.

مهن دوسهت دارم در یهک گهروه مشهترک بها        »و « صهورت گروههی حهل کهنم    ههایم بهه  کالسهی هم

پایایی آلفای کرونباخ برای مقیاس کیفیت  (2009بودند. تسانگ و همکاران )« هایم کار کنمتیمیهم

                                                           
1. Brew, Beatty & Watt 
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 ایآلفه  مقدار پایایی کل با اسهتفاده از ضهریب  پژوهش حاضر، گزارش کردند. در  95/0کارگروهی را 

 دست آمد.درصد به 76/0کرونباخ 

 برگزاری جلسهات یهادگیری مشهارکتی، از روش جیگسهاو     جلسات یادگیری مشارکتی: جهت ج(

آمهوزان بها ایهن روش و    با درنظرگرفتن عدم آشنایی دانش-استفاده شد. جهت اجرای روش جیگساو 

مربهوط و پژوهشهگر،   این روش، در یک جلسه، توسط معلهم   -ها با روش تدریس سنتیخوگرفتن آن

آزمون نیز در همان جلسه اجرا شهد. سهپس در   آموزان به تفصیل توضیح داده شد و پیشبرای دانش

دقیقهه(   90جلسه و هر جلسه  2)هر هفته  1401هفته از بهمن ماه تا اردیبهشت ماه سال  12طول 

ت اجتمهاعی دوره  مبحث از مطالهب درس مطالعها   6هفته،  12با شرایط یکسان انجام و در طول این 

معلم، تنها، نقش راهنما را برعهده داشهت و موظهف    آموزان تدریس گردید.اول متوسطه، برای دانش

 .آموزان پاسخ گویدها سرکشی کرده و در صورت نیاز، به سؤاالت احتمالی دانشبود به گروه
 خالصه مراحل جلسات آموزشی یادگیری مشارکتی (1جدول )

 ح جلسهشر مراحل هر جلسه ردیف

 مرحله اول: مقدمه 1
آموزان را ای از درس قبل را ارائه و دانشمعلم خالصه و مقدمه

 کرد.برای ورود به درس جدید آماده می

 بندیمرحله دوم: تقسیم 2
آموزان با توجه به اهداف درس به پنج گروه سپس دانش

 شدند.نفره به اختیار خود تقسیم میپنج

 مرحله سوم : مطالعه 3
دقیقه هدف آموزشی مربوط به  20هرکدام از این افراد به مدت 

 خود را مطالعه نمودند.

4 
های مرحله چهارم: گروه

 مهارتی

های های مهارتی خود رفتند. گروهآموزان به داخل گروهدانش

هایی هستند که همگی یک هدف آموزشی مهارتی، همان گروه

یگر به بحث و گفتگو مشترک را برعهده دارند. این افراد با یکد

 اند برای هم، بازگو کردند.پرداخته و آنچه را که از درس فهمیده

5 
مرحله پنجم: بازگشت به 

 گروه خانگی

های دقیقه که به نتیجه مشترک رسیدند به گروه 20بعد از 

خانگی خود برگشتند و در آنجا با توجه به اینکه هر فرد یک 

گرفته، الزم بود اطالعات هدف متفاوت از سایرین را بر عهده 

آموزان منتقل کند تا دقیقه به سایر دانش 5خود را به مدت 

افراد دیگر عالوه بر هدف خود، از سایر اهداف مطلع گردند و 

 محتوای آن را بیاموزند.

6 
مرحله ششم )آخر(: 

 بندیجمع

بعد از تبادل اطالعات، معلم که نقش ناظر و راهنما را داشت و 

بندی کلی از مطالب کرد، به جمعد را حل میمشکالت افرا

 آموزان را پاسخ داد.پرداخته و سؤاالت دانش
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 هایافته

آزمون، برای دو گروه آزمایش و آزمون و پسدر مرحله پیش های توصیفی متغیرهای تحقیقشاخص

 ارائه شده است. 1کنترل، در جدول شماره 
 مایش و گروه کنترلهای توصیفی متغیرهای گروه آز( شاخص2جدول)

 گروه متغیرها
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف میانگین انحراف میانگین

 احساس تعلق به مدرسه
 574/0 70/2 721/0 35/2 کنترل

 221/0 01/3 647/0 27/2 آزمایش

 کیفیت کار گروهی
 851/0 62/2 778/0 55/2 کنترل

 345/0 24/3 636/0 49/2 آزمایش

میانگین و انحراف معیار نمرات احساس تعلق به مدرسه، در دوگروه آزمایش  (2بر اساس جدول )

های آزمایش در دهد که نمرات گروهآزمون، نشان میآزمون و پسو کنترل، در دو زمان پیش

آزمون افزایش داشته است. برای کیفیت کار گروهی نیز این مسأله صادق آزمون نسبت به پیشپس

آزمون، برای گروه آزمایش، نمره کیفیت کار گروهی شود در پسده میاست، همانطوری که مشاه

 باالتر از گروه کنترل است.

به منظور بررسی فرضیات تحقیق، از تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد. قبل از 

های آن بررسی گردید. بدین منظور برای اطمینان از کارگیری تحلیل کوواریانس، مفروضهبه

اسمیرنوف مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از  -ها، آزمون کولموگروفدادهتوزیع  بودننرمال

 ارائه شده است. 3این آزمون در جدول 
 اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش -( آزمون کولموگروف3جدول)

 سطح معناداری اسمیرنف Z   متغیر

 احساس تعلق به مدرسه

 

 آزمونپیش
 582/0 521/1 نترلک

 772/0 362/1 آزمایش

 آزمونپس
 697/0 621/1 کنترل

 656/0 25/1 آزمایش

 کیفیت کار گروهی

 آزمونپیش
 527/0 32/1 کنترل

 321/0 853/0 آزمایش

 آزمونپس
 154/0 900/0 کنترل

 081/0 284/0 آزمایش

پرسشنامه، احساس تعلق به مدرسه و  دست آمده از اجرایهای بهداده ( و3مطابق با جدول )

ها رعایت دادهتوزیع بودن فرض نرمالبنابراین پیشدارای توزیع نرمال هستند. کیفیت کار گروهی 
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گیری از آزمون باکس، های متغیرهای اصلی تحقیق، با بهرهشده است. مفروضه همگنی کواریانس

 ( است.4نتایج این آزمون به شرح جدول )مورد بررسی قرار گرفت که 
 متغیرها ( آزمون باکس برای اطمینان از همگنی واریانس4جدول)

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F هاشاخص

 احساس تعلق به مدرسه

 

18/1 15 421/122 211/0 

 321/0 35/118 15 24/1 کیفیت کار گروهی

(. این نتیجه بیانگر آن  =P 248/0باشد )دار نمیکس، معنیآزمون با ( نتایج4برطبق جدول )

آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره، قابل اجراست. نتایج ها همگن است و پساست که کواریانس

از بین آماره های چهارگانه  ( ارائه شده است.5کلی تحلیل کوواریانس چند متغیره در جدول )

 و ریشه روی آماره المبدای ویلکز گزارش شد. هتلینگ T2 پیالیی، المبدا ویلکز،
 نتایج کلی تحلیل کوواریانس چند متغیره (5جدول)

دهد. مقدار المبدای ( نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری را نشان می5اطالعات جدول )

معنادار  01/0دست آمده که در سطح کمتر از به 125/214نیز برابر با  Fو مقدار  025/0ز برابر ویکل

  است. 71/0شود، به میزان است؛ همچنین اندازه اثر که با مجذور اتا نشان داده می

برای بررسی اثر یادگیری مشارکتی بر احساس تعلق به مدرسه و کیفیت کار گروهی، از روش 

 ( است.7یانس تک متغیره استفاده شد که نتایج به شرح جدول )تحلیل کووار
 کیفیت کار گروهی ونتایج آزمون تحلیل کواریانس احساس تعلق به مدرسه  (6جدول)

(، فرضیۀ پژوهش، مبنی بر مؤثربودن یادگیری 7براساس آزمون تحلیل کواریانس و جدول )

آموزان، در سطح معناداری مشارکتی بر احساس تعلق به مدرسه و کیفیت کار گروهی در بین دانش

(05/0p< و با سطح اطمینان )توان نتیجه گرفت که در رد تأیید قرارگرفت؛ بنابراین میدرصد، مو 95

های آموزش یادگیری مشارکتی، توانسته است احساس تعلق به مدرسه را در بین این تحقیق، برنامه

محاسبه شده است  874/0آموزان دوره اول متوسطه بهبود بخشد؛ همچنین اندازه اثر برابر با دانش

باشد. درصد از تغییرات واریانس، ناشی از متغیر مستقل می 87/0دهد در حدود که نشان می

های آموزش یادگیری مشارکتی توانسته توان نتیجه گرفت که در این پژوهش، برنامههمچنین می

 مقدار 
df 

 فرضیه

df 
 ضریب اتا F P خطا

 71/0 000/0 125/214 13 2 025/0 المبدای ویلکز

 متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجۀ 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

ضریب 

 اتا

 874/0 >001/0 65/55 52/1552 1 52/1552 احساس تعلق به مدرسه

 66/0 >001/0 70.38 25/1784 1 25/1784 کیفیت کار گروهی
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آموزان دوره اول متوسطه بهبود بخشد. همچنین اندازه اثر، است کیفیت کار گروهی را در بین دانش

درصد از تغییرات واریانس ناشی از  66دهد در حدود که نشان میمحاسبه شده است  66/0برابر با 

 باشد.متغیر مستقل می

 

 گیری  بحث و نتیجه

تأثیر روش تدریس به شیوه مشارکتی بر احساس تعلهق بهه مدرسهه و    پژوهش حاضر با هدف تعیین 

 گرفهت.  مدرسهه بهاقرالعلوم شههرکرج انجهام     آموزان پسر دوره اول متوسطهکیفیت کار گروهی دانش

دهد یادگیری مشارکتی بر احساس تعلق به مدرسه تأثیر دارد و یهادگیری  نتایج این تحقیق نشان می

سو یا ها همشود. این یافتهآموزان میمشارکتی منجر به بهبود احساس تعلق به مدرسه در بین دانش

، میرالهی  والقاسهمی اب(، 1395(، فرامهرزی، ملکهی و عاقهل آزاد )   2020های تحقیقات اسهپرولز ) یافته

های اجتماعی یادگیری علهم  ( است. در واقع مشارکت فراگیر در جنبه1393رستمی و شیخی فینی )

آموزان کمک کند که به مدرسه احساس تعلهق داشهته باشهند و آینهده خهود را در      تواند به دانشمی

ادگیری مشارکتی در های کلیدی در این خصوص بردارند. استفاده از یجامعه علمی تصور کنند و گام

بهبود تعامالت و ارتباطات اجتماعی مؤثر اسهت. روش تهدریس مشهارکتی، روشهی اسهت کهه در آن       

های مختلف در جهت رسهیدن بهه ههدفی مشهترک، بهه همکهاری باهمهدیگر        آموزان با تواناییدانش

رفت خهود،  آمیز و تخریب دیگری به قیمهت پیشه  پردازند. در این روش، دیگر، حرفی از جوّ رقابتمی

کننهد. در نتیجهه، اسهتفاده از    شده تالش میهای تعیینباشد؛ همگی با هم برای رسیدن به هدفنمی

شهود باعهث بهبهود نگهرش     آموزان مهی این روش، عالوه بر اینکه باعث افزایش صمیمت در بین دانش

( اسهتدالل  0202)1شود. الوی و نعما غانهایم آموزان نسبت به محیط مدرسه و حضور در آن میدانش

ههای خهود   کالسهی آمهوزان کمهک کننهد تها بها ههم      توانند به دانشکنند که مربیان و معلمان میمی

های خود در ارتباط کالسیکنند با همآموزانی که احساس میمشارکت فعال داشته باشند؛ زیرا دانش

دگیری بیشهتر  کنند و در امور مربوط به آمهوزش و یها  های کالس شرکت میهستند، بیشتر در بحث

دهنهده تعلهق اجتمهاعی بهاال     شهان کنند. عالوه بر این، ارتباط بیشتر بین همساالن نیهز ن همکاری می

( در تحقیقهی نشهان دادنهد کهه     2022) 3(. اندرسون و همکاران2020، 2)اوگونیمی و اوالگباجواست

گذاری برای ارزشدادن و دریافت مراقبت، احترام و -شناختن رسمیتآموزان باعث بهمشارکت دانش

 کند.شود که به نوبه خود، احساس تعلق به مدرسه را تقویت میمی -دیگران

آموزان تأثیر دهد یادگیری مشارکتی بر کیفیت کار تیمی دانشهمچنبن نتایج پژوهش نشان می

(، 2019) 4(، فارلنهد و بهک  2020سو بها نتهایج ولهدمن و همکهاران )    مثبتی دارد. نتایج این یافته هم

                                                           
1. Lavy & Naama Ghanayim 

2. Ogunyemi & Olagbaju, 
3. Anderson et al 

4. Farland & Beck 
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( و 2010(، چههان و چههن ) 2014ن )(، اورپرایههو2016) و همکههاران (، ویویههان2018اپینسههگی )گ

(، این 1978)1فرهنگی ویگوتسکی و کول-های مهم نظریه اجتماعی( است. یکی از جنبه2009)کاپ

تواند به درک یک ایده یا مفهوم جدید دست یابد مگر اینکه از یک معلم است که یک یادگیرنده نمی

(، تعامل بها همسهاالن،   1978ی خود کمک یا بازخورد کسب کند. از نظر ویگوتسکی و کول )یا همتا

توانهد بهه   راهی مهم برای تسهیل رشد شناختی فردی و کسب دانش است و همکاری با همتایان می

آموزان (. در یادگیری مشارکتی، دانش2013و همکاران،  2یادگیرندگان در حل مسأله کمک کند )کو

های دانش جدیهد در جامعهه یادگیرنهده، در سهاخت دانهش خهود شهرکت        اطالعات و شبکه با ادغام

( با بررسهی تهأثیر   2000و همکاران،  4؛ مرگندولر1999، 3کنند. چندین محقق )جانسونر و چانگمی

همکاری بر حل مسأله دریافتند که همکاری و یهادگیری مشهارکتی، کیفیهت عملکهرد یادگیرنهده را      

کنند بهبود ای برای مشکل پیشنهاد میهای بالقوهحلکنند و راهرد مشکل بحث میکه در موهنگامی

( نشهان  2009برد. نتهایج تحقیهق کهاپ )   بخشد و درنتیجه، کیفیت کار گروهی را در افراد باال میمی

 آموزان از عملکرد تیم، تأثیر مثبت دارد. دهد یادگیری مشارکتی بر ادراک مثبت دانشمی

گیری شهد، آمهوزش   های تحقیق و بر اساس آنچه که در این تحقیق نتیجهیج فرضیهبر اساس نتا

های آموزشی معلمان و مدارس، در آینده باشد. برنامهه  صورت یادگیری مشارکتی بایستی در برنامهبه

صورت کار گروهی های مشارکتی و گروهی و درکل، بهآموزش معلمان در مدارس باید شامل آموزش

های قبل نیز تشریح شد، محققان بر این باورند که یهادگیری و آمهوزش   که در بخشوریباشد. همانط

مشارکتی توسط معلمان ممکن است ابزار آموزشی مفید و سهودمندی بهرای بهبهود احسهاس تعلهق      

ههای مبتنهی   مشیآموزان به مدرسه و بهبود عملکرد کار گروهی باشد، در همین خصوص، خطدانش

آمهوزان و معلمهان انجهام    تواند برای کمک به دانهش امل کار گروهی است، میسازی که شبر فرهنگ

آموزان بیشتر شود و اضطراب و دلزدگهی از مدرسهه را کهاهش دههد.     شود تا احساس تعلق در دانش

آموزان هم معلمان، از یادگیری مشارکتی استفاده کنند؛ چراکهه ایهن نهوع آمهوزش     بایستی هم دانش

معلم کمک کند تا نسبت به کارگروهی تشهویق شهوند و احسهاس تعلهق بهه       -زآموتواند به دانشمی

درنهایت با توجه به نتایجی کهه از ایهن پهژوهش بهه دسهت آمهد        آموزان باالتر برود.مدرسه در دانش

آمهوزان دبیرسهتانی اسهتفاده شهود.     شود، از روش تدریس مشهارکتی در آمهوزش دانهش   پیشنهاد می

دگیری مشارکتی را، در تمام مقاطع تحصیلی به اجرا گذاشهته و نتهایج   توان این روش یاهمچنین می

ههای آموزشهی ترتیهب    را، طی فرآیندی طوالنی، با دقت، ارزیابی کرد. برای مدیران و معلمان کارگهاه 

داده شود تا در اجرای طرح همکاری نمایند و با عنایت به ضرورت اجرای درست یادگیری مشارکتی 

تواند کهافی  ام شود. بدیهی است گنجاندن این نوع روش در برنامه درسی نمیهای درس اقددر کالس

                                                           
1. Vygotsky & Cole 

2. Ku 
3. Johnsonr & Chung 

4. Mergendoller 
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آموز مناسهب  هایی با تعداد دانشباشد بلکه بایستی امکانات الزم برای استفاده از آن، از جمله، کالس

ههای  شهود کهه بها اجهرای روش    پیشهنهاد مهی  شود. های الزم به معلمان نیز، درنظر گرفته و آموزش

هها و مشهارکت دادن   بندی و تقسیم وظایف و تکالیف در بهین گهروه  رکتی، در قالب گروهتدریس مشا

آموزان ایجاد کرد کهه بهه تبهع باعهث     آموزان در یادگیری، احساس تعلق به مدرسه را در دانشدانش

 شود.آموزان میبهبود کیفیت کار گروهی دانش

ها از منظور گردآوری دادهن پژوهش به. در ای1های عمده این پژوهش عبارت بودند از: محدودیت

ههای پرسشهنامه حهل و    ها درباره پرسشدهندههای پاسخپرسشنامه استفاده شد. اگرچه تمامی ابهام

هها بهه دلیهل    دهنهده ها توضیح داده شد، بهاز ایهن احتمهال وجهود دارد کهه برخهی از پاسهخ       برای آن

ایهن پهژوهش در   . 2اقعی ارائه نداده باشند. هایی وحوصلگی و عدم مطالعه دقیق پرسشنامه، پاسخبی

خهوش تغییراتهی   مقطع زمانی مشخصی صورت گرفته و ممکن است با گذشت زمان نتایج آن دسهت 

های ایهن پهژوهش، مکهان پهژوهش     از دیگر محدودیت. 3های دیگر نباشد. تعمیم به زمانشده و قابل

متفاوت، دشوار است و باید با احتیهاط  است که تعمیم نتایج به جوامعی با سطح فرهنگی و تحصیلی 

 صورت گیرد. 

 

 منابع

(. تأثیر روش تدریس 1393اکبر. )فینی، علیکلثوم و شیخیآبادی، مهدی؛ میرالی رستمی، امابوالقاسمی نجف

آموزان دبیرستانی شهرستان نجف یادگیری مشارکتی جیکساو بر احساس تعلق به مدرسه در بین دانش

 (.1)4 رنامه درسی،های بپژوهشآباد. 

مساله با روش (. مقایسه تاثیر روش تدریس حل1392نیا، اسد؛ مهاجر، یحیی و شیخ پور، سکینه. )ادیب

آموزان دختر در درس علوم اجتماعی پایه مساله اجتماعی دانشهای حلتدریس کاوشگری بر مهارت

 .63-78(، 9)10 ریزی درسی،پژوهش در برنامهپنجم ابتدایی. 

(. بررسی عوامل موثر بر عملکرد 1386زاده، نسیم. )پور، علی؛ مظلومی، نادر؛ ضرغام، حمید و بخشیآریان

 .، تهران، ایرانالمللی مدیریتمجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس بینهای کاری مهندسی. تیم

وی مدیریت (. بررسی میزان خودراهبری دانشجویان متاثر از الگ1396بهرنگی، محمدرضا و مرادی، امیر. )

رهیافتی نو در مدیریت آموزش با محوریت تدریس مشارکتی در درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت. 
 .107-127(، 4)8، آموزشی

آموزان بر مبنای احساس تعلق به (. طراحی الگوی خالقیت دانش1400پیرخائفی، علیرضا و همکاران. ) 

، مطالعات روانشناسی تربیتینظامی شهر تهران.  آوری در مدارس پنج شهرکمدرسه با نقش میانجی تاب

17(38 ،)84-67. 

 فصلنامه مطالعات مدیریت،های کشور. شناسی کارگروهی در سازمان(. آسیب1396جعفرپور، محمود. )

27(87 ،)100-75. 
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ا (. رابطه بین یادگیری مشارکتی در بستر یادگیری الکترونیکی ب1399جهانی، محمد و کرامتی، محمدرضا. )

هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان. 
 تهران. روانشناسی ایران،

نگری بر افزایش احساس تعلق به مدرسه و روابط مثبت با بررسی اثربخشی مثبت(. 1394چراغیان، محمد. )
 ی.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبای. پایاندیگران

(. روابط ساختاری نیازهای بنیادین 1399حسینی ایرج، سید جالل؛ مهدیان، حسین و جاجرمی، محمود. )

، نشریه رویش روانشناسیآموزان دبیرستانی. شناختی با سازگاری و احساس تعلق به مدرسه در دانشروان

9(6 ،)88-77. 

تباطی، انگیزش پیشرفت و پیشرفت های اراثر یادگیری مشارکتی بر مهارت(. 1396رحمانی، صادق. )
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور همدان.. پایانآموزانتحصیلی دانش

سه تأثیر یادگیری مشارکتی و شیوه سنتی مقای(. 1401رحیمی، فاطمه؛ قاسمی، فاطمه و رهگذر، حسن. )

های ارتباطی دانشجویان مقطع پایه رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یادگیری )سخنرانی( بر مهارت

 (.1)13 مجله توسعه آموزش جندی شاپور،. شیراز درسال

تاثیر بکارگیری یادگیری مشارکتی بر مشارکت کالسی، عزت نفس و (. 1399صادقی، الهه و گنجی، منصور. )

 .89-109(: 4) 7. های نوین در مطالعات زبان انگلیسیپژوهش. اعتماد به نفس دانشجویان ایرانی

ی مشارکتی تاثیر روش تدریس یادگیر(. 1395آزاد، فاطمه. )فرامرزی، بهنام؛ ملکی، محمدرضا و عاقل

دومین  .جیکساو بر احساس تعلق به مدرسه در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سراب
 .اسالمی و با تاکید بر پژوهش های نوین -للی علوم انسانی با رویکرد بومی کنفرانس بین الم

(. تأثیر یادگیری مشارکتی همیاردبیر و 1398واجارگاه، کورش و عارفی، محبوبه. )گرشاسبی، ایوب؛ فتحی

و رهیافتی نآموزان سوم دبیرستانی با مدل جیگساو. خودارزیابی بر انگیزش خود و عملکرد تحصیلی دانش
 .45-67(، 1)10، در مدریت آموزشی

گرایی بر تأثیر آموزش مبتنی بر رویکرد ساخت (.1401محمدزاده، منیره؛ صفرنواده، مریم و قدسی، احقر. )

های آموزش در علوم راهبرد. آموزان در درس علوم و پایداری آن در طول زمانیادگیری مشارکتی دانش
 .79-90(، 1)5 پزشکی،

(. ارتباط کار گروهی با عملکرد کارکنان 1399منش، لیال. )الدین و نظریمیرزایی، فرحناز؛ طیبی، سیدجمال

نشریه . 1395درمانی مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی تهران در سال 
 (. 125)33، پرستاری ایران

های یادگیری مشارکتی و بارش مغزی بر مقایسه اثربخشی روش(. 1400نژاد، اکبر. )امیر و سلیمانزاد، یکانی

 .77-92(، 4)1، المت و رفتار اجتماعیفصلنامه روانشناسی س. آموزان ابتداییسازگاری اجتماعی دانش

https://edj.ajums.ac.ir/article_152282_44475fa2891d8b1ef22e0327d02ba1b6.pdf
https://edj.ajums.ac.ir/article_152282_44475fa2891d8b1ef22e0327d02ba1b6.pdf
https://edj.ajums.ac.ir/article_152282_44475fa2891d8b1ef22e0327d02ba1b6.pdf
https://jmrels.journals.ikiu.ac.ir/article_1987.html?lang=fa
https://jmrels.journals.ikiu.ac.ir/article_1987.html?lang=fa
https://civilica.com/papers/l-8077/
https://civilica.com/papers/l-8077/
http://edcbmj.ir/article-1-2710-fa.pdf
http://edcbmj.ir/article-1-2710-fa.pdf
http://edcbmj.ir/article-1-2710-fa.pdf
http://edcbmj.ir/article-1-2710-fa.pdf
http://edcbmj.ir/article-1-2710-fa.pdf
http://edcbmj.ir/article-1-2710-fa.pdf
http://hpsbjournal.iauctb.ac.ir/article_689716_b69ec3f0111489f29c0a9bb1643004bf.pdf
http://hpsbjournal.iauctb.ac.ir/article_689716_b69ec3f0111489f29c0a9bb1643004bf.pdf
http://hpsbjournal.iauctb.ac.ir/article_689716_b69ec3f0111489f29c0a9bb1643004bf.pdf
http://hpsbjournal.iauctb.ac.ir/article_689716_b69ec3f0111489f29c0a9bb1643004bf.pdf
http://hpsbjournal.iauctb.ac.ir/article_689716_b69ec3f0111489f29c0a9bb1643004bf.pdf
http://hpsbjournal.iauctb.ac.ir/article_689716_b69ec3f0111489f29c0a9bb1643004bf.pdf
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مقایسه اثربخشی سه روش یادگیری  (.1395) .اسدزاده، حسنو  پور، اسماعیلسعدی؛ عباسی اصل، رویا

 11  .ویکردهای نوین آموزشیر های اجتماعی دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمایی.مشارکتی بر مهارت

(1 :)105- 124. 

Anderson, D. L., Graham, A. P., Simmons, C., & Thomas, N. P. (2022). Positive links between 

student participation, recognition and wellbeing at school. International Journal of 

Educational Research, 111, 101896. 
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