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 چکیده 

مک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر ک

پس آزمون و گروه  -پژوهش نیمه آزمایشی همراه با پیش آزموندانش آموزان دختر انجام شد. روش 

در قم  کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم دوره دوم متوسطه شهر

نفر به روش نمونه گیری  30بین تشکیل دادند که از این  1397-98نیم سال تحصیلی اول 

نفر( و کنترل 15دردسترس، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )

آموزان به  بندی دانشدر گروه آزمایش از روش یادگیری مشارکتی با تقسیمنفر( گمارده شدند. 15)

آوری به منظور جمع .استفاده شد و در گروه کنترل از روش سنتی سخنرانی های پیشرفتگروه

و  نهایس( و سازگاری تحصیلی 1997پنتریچ ) ریان وهای کمک طلبی تحصیلی اطالعات از پرسشنامه

های ( در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده1993) نگیس

های های حاصل از تحلیل دادهفتهاستفاده شد. یاپژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره 

بین میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش در پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، 

(. با >001/0P، تفاوت معناداری وجود دارد )کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلیمتغیرهای 

-یم بندی دانش آموزان به گروهتوان گفت، یادگیری مشارکتی به روش تقستوجه به نتایج پژوهش می

کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر تأثیر های مشترک، بر افزایش میزان 

 داری دارد.معنی

 یادگیری مشارکتی، کمک طلبی تحصیلی، سازگاری تحصیلی، دانش آموزان های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

برد. ای خاص، فرد آن را به کار میی زمانی به گونهو در هر برهه از بدو تولد همراه با انسان است 1سـازگاری

. مثالً سازگاری در انتقال به محیط یا موقعیت جدید، استهای مختلفی نیز عالوه براین، سازگاری دارای عرصه

 شودیاد میی های آموزشی که از آن تحت عنوان سازگاری تحصیلفردی و سازگاری در موقعیتدر روابط بین

-ناظر به توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقش 3سازگاری تحصیلی (.2018، 2)وانگ

سازگاری (. 1396)سعادت، دهد ها قرار میهایی است که مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی فرا روی آن

خود را با محیط  ر تالش است کهد دانش آموزشناختی است که طی آن تغییرات رفتاری و روان شاملتحصیلی 

آمیز با تقاضاهای تحصیلی سازگار شود و به نیازهای طور موفقیت هماهنگ کرده و بهش تحصیلی جدید

توانایی فرد برای کنـار آمـدن بـا تقاضاهای تحصیلی و  عبارتست ازسازگاری تحصیلی . برسد اشیادگیری

آموزان از جمله عواملی است که ایـن  مشکالت انضباطی دانش ناسازگاری و(. 2015، 4)والکا های مدرسهفعالیت

برند، آموزانی با مدرسه سازگارند که وقتی مدرسه خود را به پایان میدانش. کند میرو فرآینـد را با مشکل روبه

بهره های خود به نحو مطلوب بتوانند از توانایی و دهنده تلقی نمایند ای رشدتجربه حضور و تحصیل را تجربه

. به اعتقاد (2017، 5موری، فرسکو، اسچام و دابسون ) جویند و در نهایت از نظر تحصیلی کارآمد باشند

( مهمترین نگرانی در مدارس امروزی ناسازگاری کالسی است. بدرفتاری و 2009) 6بیجورکالند و رهلینگ

 7بورکا و یان)کند ا چالش مواجه میدهد و بآموزان کل فرایند یادگیری را تحت تاثیر قرار میناسازگاری دانش

. باتوجه به اهمیت مفهوم سازگاری (1393زاده، گنجی، کامران و الفتی، ؛ به نقل از یعقوبی، محققی، یوسف2004

، 8شنکی، الم، کانلی و کارابنیکالزم است به عوامل همبسته آن پرداخته شود. برخی از پژوهشگران ) تحصیلی

ی هاطیمحه دنبال شرایطی هستند که بتوانند ابعاد مختلف سازگاری را در ( ب2014، 9البحرانی ؛2015

 آموزشگاهی مشخص کنند. 

طلبی بر سازگاری و بهزیستی دانش آموزان نقش داشته باشد، سازه کمک تواندیمازجمله متغیرهایی که 

حصیلی یکی از کمک طلبی ت (.1394؛ آرامفر و زینالی، 1396است )موسوی ندوشن و معتمدی،  10تحصیلی

. دانش آموزان با استفاده از کمک طلبی استبخش راهبردهای فراشناختی مورد استفاده در یادگیری خود نظم

 سازمان دهند که به عملکرد مطلوب تحصیلی منتهی گردد یاشرایط یادگیری را به گونه توانندیتحصیلی م

. استو بعد اجتناب از کمک و درخواست کمک دارای د طلبی رفتار کمک(. 1396)موسوی ندوشن و همکاران، 

، اما کندیآموز نیازمند کمک، از کمک گرفتن خودداری م آن دانش اجتناب از کمک به رفتاری اشاره دارد که در

آموز نیازمند کمک از دیگران توضیحاتی را  رفتاری اشاره دارد که در آن دانش طلبی به درخواست کمک یا کمک
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کمک (. 2012، 1چنگ و تسای) شودیله مئکه این امر باعث درک بهتر مس کندیم تدرباره موضوع درخواس

والدین درباره تقاضای توضیح  و هایبرگیرنده رفتارهایی از قبیل پرسش از معلمان، همکالس در تحصیلیطلبی 

افراد برای  تحصیلی است. یهاسایر کمک له و جستجویئمس یهاحلها و راهدرباره موضوع، گرفتن سرنخ بیشتر

سپس تصمیم به جستجوی کمک بگیرند  (،فراشناخت) طلبی ابتدا باید از نیاز خود آگاه باشند استفاده از کمک

 (.2011، 2زوشو و بارنت( )رفتار)از کمک دیگران به کار گیرند  و در نهایت راهبردهایی را برای استفاده (انگیزش)

صورت  بی و رفتار کمک طلبی در ادبیات پژوهشی بهطلبی، اهداف کمک طل نگرش کمک یهااگرچه سازه

تمرکز بر  طور ترجیحی در این پژوهش به(، 2017، 3)پاچیکودل کاستیلورفته است  کار به یند یا همزماناهم

یک شیوه عنوانبهرفتار کمک طلبی  که دهندمیها نشان ژوهشج پ پ نتاطور خالصه  به .رفتار کمک طلبی است

 زیآمت ینتیجه آن عالوه بر ادامه موفق ه درگذار بر بهزیستی دانش آموزان نقش قابل توجهی دارد کی اثرامقابلهی 

 ابدییتحصیلی نیز بهبود م سازگاریشده و  یادگیری تشخیص داده جریان یادگیری، مسائل و مشکالت

ی شناختروان ی هایشانیپر(. همچنین رفتار کمک طلبی عاملی مؤثر بر کاهش 2017)پاچیکودل کاستیلو، 

( و افزایش پیشرفت تحصیلی و توانایی انطباق عاطفی دانش آموزان با محیط مدرسه 2011)چنگ و همکاران، 

 (، است.2014، 4؛ هولت2014البحرانی،  ؛2015و همکاران،  شنکی)

دی کمک طلبی تحصیلی و خودکارآمتواند بر میزان از این متغیرهایی که معلم از طریق اعمال آن می کیی

(.  1388به نقل از کیانی،  1997های متنوع تدریس است )بندورا،بگذارد، کاربست روش فراگیران تأثیرتحصیلی 

شیوه، ضمن بهبود  کارگرفته شده در اینهای بهدارد یادگیری مشارکتی و انواع روشان می( بی1991)اسالوین 

های گروهی و ... برای مشارکت در فعالیت انگیزه آموزان، ایجاد بخشیدن به یادگیری فراگیران، خودباوری دانش

طلبد و به این طریق رشد همه آموزان را می جانبه دانشهمیاری همه را در پی داشته است. روش یادگیری فعال،

آموزانی که از به اعتقاد کارشناسان تعلیم و تربیت، دانش. افتدآموز در گروه اتفاق می دانش های بالقوهتوانایی

گیرند، بلکه از یادگیری لذت بیشتری هم پردازند، نه تنها بهتر فرا میبه یادگیری می 5یادگیری فعال طریق

کنند و خود را ها به جای اینکه شنونده صرف باشند، فعاالنه در جریان یادگیری مشارکت میبرند. زیرا آنمی

نظران تعلیم و تربیت امروزه توجه صاحب های فعالی که (. از جمله روش 1382دانند )کرامتی، مسئول خویش می

دهد بیشتر مسائلی که در روش  است. شواهد تحقیقاتی نشان می 6را به خود جلب کرده است، یادگیری مشارکتی

رسد. برای مثال اسالوین در تحقیقات خورد، در رویکرد مشارکتی به حداقل میسنتی و غیرفعال به چشم می

آموزان نژادهای دهنده روش یادگیری مشارکتی، روابط میان دانشکه نشانخود به شواهدی دست یافته است 

نفس و سایر چنین این روش موجب باال رفتن عزتهم. بخشدهای مختلف بهبود میکالس مختلف را در

یادگیری مشارکتی، روش آموزشی نوین است  (.1381شود )سیف، آموزان میهای عاطفی مثبت در دانشویژگی

های مشترک که برای کل گروه و همچنین تک تک افراد کنند تا به هدفآموزان باهم کار میآن، دانشکه برپایه 

کنند، ها با همدیگر گفتگو میآموزان برای تبادل اندیشهگروه اهمیت دارند، دست یابند؛ در این روش، دانش
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های د، برای دستیابی به پاداشپرسنهای خود را از یکدیگر میدهند، پرسشکارها را به کمک هم انجام می

دهند )جعفری کوخالو، آموزان برای بیان نظر فرصت میکنند و به هر یک از همهم کار میدرونی و بیرونی با

1387 .) 

این  تحقیقات صورت گرفته که نشانگر اهمیت های یادگیری مشارکتی بر اساسبا در نظر گرفتن ویژگی  

حیاتی های  عنوان سازه بهکمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی  به اهمیتنوع یادگیری است و نیز با توجه 

تحصیلی دانش آموزان، پزوهش حاضر سعی دارد تا تأثیر یادگیری مشارکتی را بر کمک طلبی در پیشرفت 

 تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان یررسی کند.

 پیشینه پژوهش

مختلف آمـوزش و یـادگیری کـه توسـط متخصصـین پیشـنهاد  روش یادگیری مشارکتی در بین روش های      

گردیده روش یادگیری مشارکتی که در نیم قرن اخیر مطرح شده است، موثرتر از سایر روش ها به نظر می رسـد 

یادگیری مشارکتی را بـه عنـوان وسـیله ای بـرای  (1991)و از حمایت تحقیقاتی باالیی برخوردار است. اسالوین 

فکری و ارتقاء سطح یادگیری، جایگزینی برای گروه بندی دانـش آمـوزان بـر اسـاس توانـائی  تقویت مهارت های

هایشان و وسیله ای برای بهبود روابط دانش آموزان نژادهای مختلـف و آمـاده کـردن آنهـا بـرای ایفـاء نقـش در 

. (65، ص، 1990کاگـان،)فعالیت گروهی یاد می کند. منشأ یادگیری مشارکتی، تعریـف از مشـارکت مـی باشـد. 

به هدف برسد کـه همـه  روش موقعیت مشارکتی را موقعیتی می داند که در آن هر فرد تنها در صورتی می تواند

ی افراد به هدفشان برسند و اعتقاد داشت که تعامالت مشارکتی باعث مـی شـود مشـارکت کننـدگان تجربـه ی 

، اعتماد و صداقت داشته باشند، در حقیقت روشنی از عالئق مشترک، کوشش های مشترک، توزیع یکسان قدرت

مشارکتی، در تالش برای  با استفاده از تعریف وی در خصوص موقعیت (1997)از نظر او افراد آرنسون و همکاران 

ارائه یک الگوی عینی و عملی از یک موقعیت مشارکتی در یادگیری، موفق به ارائه تکنیکی به نام تقسیم موضوع 

شدند. ماهیت این تکنیک به این صورت است که دانش آموز را ملزم می کند به این که بـا به بخش های مختلف 

هم کار کنند، یکدیگر را آموزش دهند و برای رسیدن به اهدافشان به همدیگر متکی باشند. مدل ارائـه شـده، بـه 

ار داده می شـوند و هـر نفر قر 6یا  5وسیله آرنسون و دیگران به این صورت است که دانش آموزان در گروه های 

دانش آموز مسئولیت آموزش یک بخش خاص از درس روزانه به سایر اعضاء گروه را بر عهده دارد. در این تکنیک 

هر دانش آموز فقط یک قسمت خاص از درس را در اختیار دارد و سایر دانش آمـوزان آن اطالعـات را در اختیـار 

گردد. دانش آموزان بر مبحث مربوط به خود مسـلط مـی شـوند و در  ندارند بنابراین در گروه وابستگی ایجاد می

خصوص چگونگی آموزش آن مبحث به سایر اعضای گروه خود و سواالت احتمالی که ممکن است اعضای گروه از 

آنها بپرسند بحث و تبادل نظر می کنند. در الگوی مشارکتی معلم به جای اینکه مطلب درسی را به دانش آموزان 

دهد. صرفا به عنوان یک منبع تسهیل کننده می باشد و در فرآینـد یـادگیری و آمـوزش بـا دانـش آمـوزان ارائه 

همکاری می کند و هر دانش آموز به جای اینکه به صورت منفعل به معلم به عنوان یـک منبـع مرکـزی انسـانی 

د مسـئول باشـد. الگـوی وابسته باشد، مجبور است که یک مشارکت فعال داشته و نسبت به آنچـه یـاد مـی گیـر

یادگیری مشارکتی در طول دو دهه ی اخیر با استفاده از یافته های تحقیقات مختلف و در جهت بهبود و توسعه، 

دستخوش تغییراتی گردیده و به شعب مختلفی که هر کدام در خصوص ویژه ای کاربرد دارند تقسیم شده اسـت. 

لف یادگیری مشارکتی علیرغم همه ی امتیازتی که بـرای آنهـا البته باید توجه داشت که اجرای تکنیک های مخت
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بر شمرده می شود به همان سادگی که در تئوری گفته می شود مطرح نیست و در عمل ممکن است با مشکالتی 

 مواجه شود.

دهند که روش یـادگیری اند، نشان میهایی که در خصوص روش یادگیری مشارکتی صورت گرفتهپژوهش        

کتی، مـوثرتر بـوده، پیامـدهای مثبـت زیـادی نسـبت بـه روش سـنتی دارد. در ادامـه، بـه بررسـی برخـی مشار

 پردازیم.های انجام شده در این زمینه میپژوهش

 مطالعات داخل کشور

نویسنده/ 

 نویسندگان

سال 

 انتشار

 مالحظات موضوع مقاله 

خالوندی و 

 بذرافشان

د اثربخشی یادگیری مشارکتی بر عملکر 1395

آموزان بر اساس تحصیلی و نگرش دانش

 الگوی جورچین

 یادگیری بر مبتنی  آموزش که داد نشان نتایج تحلیل

 عملکرد معناداری طور به جورچین الگوی اساس بر مشارکتی

 .داد افزایش را عربی درس به آموزاندانش نگرش و تحصیلی

، ادیب و عظیمی

 پیری

یری گهای مختلف یادتاثیر اجرای شیوه 1395

 مشارکتی بر خودکارآمدی عمومی

 آموزاندانش

 ساو، جیگ و گروهی پژوهش روش که داد نشان آزمون نتایج

 خودکارآمدی افزایش در سنتی آموزش روش به نسبت

 .است اثربخش آموزاندانش

علوی لنگرودی و 

 رجایی

 و گوییقصه درسی برنامه تاثیر بررسی 1395

 عملکرد و خالقیت بر خالق نمایش

 پنجم پایه دختر آموزاندانش تحصیلی

 هنر و انشا دروس در ابتدایی

 درسی برنامه اجرای که داد نشان آمده دست به نتایج

 زیر و تحصیلی عملکرد بر خالق نمایش و گوییقصه

 خالقیت پذیریانعطاف و ابتکار بسط، سیالی، هایمقیاس

 .است داشته معناداری و مثبت تاثیر آموزاندانش

، رضازاده و احمدی

امامقلی زاده 

 گنجی

بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت  1393

 آموزان شهرستان ساوهانشانویسی دانش

 روش به نسبت مشارکتی یادگیری روش که داد نتایج نشان

 .است شده آموزاندانش انشای در خطا کاهش به سنتی

تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد  1390 فرامرزی

جربه زبانی بر مهارت بیان نوشتاری )انشا( ت

 اموزان پایه پنجم ابتداییدانش

 در آزمایش و کنترل گروه دو عملکرد بین داد ها نشانیافته

 وجود داریمعنی تفاوت نوشتاری هایمهارت در و آزمون کل

 بر مبتنی آموزشی مداخله که گرفت نتیجه بنابراین. دارد

 بیان مهارت در آموزاندانش ردعملک بر زبانی تجربه رویکرد

 دارد. تاثیر نوشتاری

 و نسبحسینی 

 سلطانی

 رشد بر مشارکتی یادگیری تاثیر 1390

 آموزاندانش اجتماعی هایمهارت

 به نسبت آزمایشی گروه اجتماعی هایمهارت نتایج، طبق

 .بود دارمعنی هاآن میانگین بین تفاوت و بیشتر شاهد گروه

 و نسب حسینی

 فالح

 و مشارکتی شیوه به آموزش تاثیر مقایسه 1387

 به نگرش و تحصیلی پیشرفت بر سنتی

 اسالمی معارف درس یادگیری

 نسبت مشارکتی گروه تحصیلی پیشرفت که دادند نشان نتایج

 هاآن هایمیانگین بین تفاوت و بوده بیشتر سنتی گروه به

 گروه آموزاندانش هاینگرش همچنین. است معنادار

 گروه با مقایسه در درسی موضوع و یادگیری به کتیمشار

 .بود برخوردار بیشتری مثبت تغییرات از سنتی هایآزمودنی
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 روش

پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه  -پژوهش نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون. روش 

تشکیل دادند که از  1397-98در نیم سال تحصیلی اول  قمدانش آموزان دختر پایه دوم دوره دوم متوسطه شهر 

نفر به روش نمونه گیری دردسترس، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه  30این بین 

 نفر( گمارده شدند.15نفر( و کنترل )15آزمایش )

 ی عبارت بودند از:گیراندازه هایابزار       

 
1 . Alkhateeb and Jumaa 

2.  Johnson and Johnson 

3 . Felder and Brent 

4 . Tsay and Bdady 

5 . Shimazoae and Aldrich 

 مطالعات خارج از کشور

سال  نویسنده/ نویسندگان

 انتشار

 مالحظات موضوع مقاله/ تحقیق

تاثیر یادگیری مشارکتی روی عملکرد  2000 1الخاطب و جمعه

 در درس جبرآموزان پایه هشتم دانش

نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین عملکرد در 

 گروه یادگیری مشارکتی و سنتی وجود دارد.

تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت  2006 2جانسون و جانسون

تحصیلی و روابط بین فردی میان 

 هاهمکالسی

همکاری و مشارکت در یادگیری  که داد نشان نتایج

افزایش دوستی و روابط موجب پیشرفت یادگیری و 

 شود.ها میبهتر میان همکالسی

در نتایج بیان کرد که یادگیری مشارکتی، راهبردی  یادگیری مشارکتی 2007 3فلدر و برنت

اثربخش و کارآمد برای آموزش و مواد درسی 

 مختلف است.

که روابط اجتماعی که در  به این نتیجه دست یافتند یادگیری مشارکتی و آموزش ارتباطی 2010 4سی و بردیتی

دهند به پیشرفت یادگیری مشارکتی روی می

تحصیلی و شرکت فعال دانشجویان در یادگیری  

 شوند.منجر می

طبق نتایج، در یادگیری مشارکتی درجه بهتری از  مقایسه یادگیری مشارکتی با روش سنتی 2010 5شیمازو و آلدریچ

آموزان گیرد و دانشیادگیری در افراد صورت می

های اجتماعی را در گروه مشارکتی ها و ارزشمهارت

 گیرند.بهتر یاد می



7 

 

( 1997) 2پنتریچاین پرسشنامه توسط ریان و چ: ریان و پنتری 1یطلبپرسشنامه رفتار کمکالف(        

آیتم نمونه: ) بعد پذیرش کمک طلبی 2دارای این مقیاس است. گویه  14شده است و دارای  نیو تدو طراحی

نمونه: اگر تکالیف  ( و اجتناب از کمک طلبی )آیتمرمیگیرا حل کنم، از دیگران کمک م یااگر نتوانم مسئله

 هیگو 7هر بعد دارای   .است( آن را حل کنم کنمیو خودم تالش م رمیگیکمک نمدرسی دشوار باشد، از کسی 

 یگذار=کاماًل موافقم( نمره5مخالفم،  =کامال1ًلیکرت از یک تا پنج ) یااست که با استفاده از مقیاس درجه 

انجام شد. ( 1382)پور و سرمد  توسط قدم روایی پرسشنامه با تحلیل عاملی به روش چرخش واریماکس  .شودیم

کل و عامل  درصد واریانس 40/29 ،94/2طلبی  نشان داد که عامل اجتناب از کمک نانمطالعه آ یهاافتهی

 نباخوکر یآلفا زانیم. در این پژوهش کندیم واریانس کل را تبییندرصد  70/14، 46/1پذیرش کمک 

 به دست آمد.  85/0پرسشنامه، 

 4نگیو س نهایپرسشنامه توسط س نیا(: AISS) 3یرستانیوزان دبدانش آم  یپرسشنامه سازگارب(          

 رجبی، افروز و صمدی خوشخو،  ،یمانی)نر است ( ترجمه و نگارش شده1380) یشده و توسط کرم هی( ته1993)

خوب   یساله( با سازگار 18تا  14 ی)گروه سن یرستانیپرسشنامه در صدد است تا دانش آموزان دب نیا .(1390

 20هر حوزه  ی)براگویه دارد  60پرسشنامه  نیا ییجدا سازد. فرم نها فیضع یبا سازگار یآموزانرا از دانش 

 یبه صورت دست پرسشنامهست. سازگاری باال انشانگر  ن،ییو نمره پا ی پایین(. نمره باال نشان دهنده سازگارگویه

صورت،  نیا ریشود و در غ یم داده راست، نمره صف یکه نشانگر سازگار ییپاسخ ها یاست. برا یگذارقابل نمره

 ی نفر 1950 نمونه یرو ییابزار در فرم نها نی( ا1391) ، رجبی و امیدیشود. در پژوهش زاهدیمنظور م 1

انتخاب  یکه به صورت تصادف رستانیاول، دوم و سوم دب یهادختر( از دانش آموزان کالس 750پسر و  1200)

 96/0، 20 چاردسونیکودر ره با استفاده از روش دونیمه کردن و با روش اعتبار پرسشنام شده بودند، اجرا شد.

 به دست آمد.  88/0پرسشنامه،  نباخوکر یآلفا زانیمبدست آمده است. در این پژوهش 

 روش اجرا

نفری  5های یادگیری گروه به آموزان گروه آزمایش ها بود. در این مرحله دانشاولین مرحله تشکیل گروه       

ی تشکیل پیشرفت و استعدادهای متفاوت بودند، نحوه آموزانی با سطوح م شدند، هر گروه متشکل از دانشتقسی

ها در فرم امتیازدهی وارد شدند. آموزان گروه ها اسامی دانشاز تشکیل گروه ی معلم بود، پسها نیز به عهدهگروه

پرداخت و می به تدریس موضوعات درسیآموزش گروهی در کالس، معلم طبق روال قبلی خود  سپس در مرحله

آموزان از طریق مشارکتی به رفع  دانش داد تاها را میآموزان فرصت تشکیل گروه در انتهای جلسه به دانش

-آموزان ضعیف آموزان قوی گروه به آموزش دانششرایطی دانش نواقص یادگیری همدیگر کمک کنند. در چنین

 ان گروه آزمایش تدریس به روش سنتی را دریافت کردند.. دانش آموزشدندتر گروه مشغول می

 هاتجزیه و تحلیل داده

 
1 . Educational Help Seeking Questionnaire 

2 . Ryan & Pentrick 

3 . Adjustment Inventory for high School Students 

4 . Singha & Sing 
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انحراف استاندارد و در  های پژوهش، در بخش آمار توصیفی، از محاسبه میانگین ووتحلیل داده ای تجزیهبر      

ی مقدماتی آماری تکیه دارد از آمار محاسبه بخش دیگر که به تحلیل، تفسیر و تعمیم نتایج حاصل از تنظیم و

 استفاده شد.کواریانس چند متغیره  استنباطی که در پژوهش حاضر از تحلیل

 هایافته

 هاهای نرمال بودن دادههای توصیفی متغیرهای پژوهش به همراه پیش فرض.  شاخص1جدول  

معنی  KMS کنترل آزمایش  گروه متغیر/

 داری

آزمون 

 لوین

معنی 

 داری
پیش 

 آزمون

پس 

 آزمون

پیش 

 آزمون

پس 

 آزمون

کمک طلبی 

 تحصیلی

 17/0 90/1 05/0 19/0 28/12 25/12 19/15 95/12 میانگین

انحراف 

 معیار

91/3 14/3 58/3 41/3 13/0 20/0 23/2 14/0 

سازگاری 

 تحصیلی

 62/0 24/0 20/0 09/0 95/6 05/6 35/3 90/6 میانگین

انحراف 

 معیار

37/1 75/1 37/1 46/1 21/0 05/0 25/0 61/0 

       

نمرات پس آزمون کمک طلبی تحصیلی در گروه آزمایش  ، میانگین1باتوجه به نتایج توصیفی جدول       

افزایش پیدا کرده ایت. همچنین میانگین نمرات پس آزمون سازگاری تحصیلی در گروه آزمایش نسبت به گروه 

پایین بودن نمره نشان دهنده میزان سازگاری تحصیلی بیشتری کنترل کاهش پیدا کرده است که در حقیقت 

کمک طلبی تحصیلی و ها در متغیرهای نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانس گروهدر ادامه، است.  

باشد، می 05/0تر از دست آمده در متغیر وابسته پژوهش بزرگ، نشان داد، سطح معناداری بهسازگاری تحصیلی

کمک  های آزمایش و کنترل از نظر پراکندگی نمرات توان قضاوت کرد که گروهاطمینان می 95/0با  بنابراین

 –باشند. نتایج آزمون کلموگروف آزمون یکسان میدر مرحله پیش طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی

شان داد، شرط ن کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلیمنظور بررسی نرمال بودن توزیع نمرات اسمیرنوف به

-(. همچنین، به <05/0P)آزمون رعایت گردیده است توزیع نمرات متغیرهای وابسته در مرحله پس نرمال بودن

های آزمایش و کنترل از آزمون المبدای ویکلز استفاده شد که نتایج منظور بررسی تفاوت میانگین نمرات گروه

با حذف اثر متغیرهای همپراش، تفاوت در   =71/6Fو 29/0 با آزمون المبدای ویلکز با مقداری برابرنشان داد، 

بنابرابن،  .(>01/0pباشد  )معنادار می انگیزش پیشرفتهای اثربخشی دوره آموزشی، حداقل در یکی از مؤلفه

  است.های تحلیل کوواریانس رعایت گردیده و پژوهشگر مجاز به استفاده از این آزمون توان گفت پیش فرضمی

اثر پیش  کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلینتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره  بر روی میانگین نمرات  . 3جدول 

 آزمون
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منبع  متغیر

 تغییرات

 2Eta سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات

 

کمک طلبی 

 تحصیلی

 25/0 021/0 06/11 23/143 1 23/143 پیش آزمون

 46/0 006/0 93/18 73/198 1 73/198 گروه

 - - - 75/562 27 75/562 خطا

 38/0 209/0 69/13 44/421 1 44/421 پیش آزمون سازگاری تحصیلی

 51/0 009/0 45/20 90/121 1 90/121 گروه

 - - - 56/697 27 56/697 خطا

     

دو گروه آزمایش و کنترل  آزمونآزمون، بین نمرات پس، پس از تعدیل نمرات پیش3با توجه به نتایج جدول   

توان گفت شود و میبر نبود تفاوت بین دو گروه رد میداری وجود دارد، بنابراین فرض صفر مبنی تفاوت معنی

کمک طلبی بر افزایش میزان  های مشترکیادگیری مشارکتی به روش تقسیم بندی دانش آموزان به گروه

دانش آموزان دختر تأثیر  (>001/0Pو   =45/20F) سازگاری تحصیلیو  (>001/0Pو  =93/18F) تحصیلی

و   46/0 کمک طلبی تحصیلیمعناداری دارد که میزان تفاوت نمرات گروه آزمایش و کنترل برای متغیر 

 است.، 51/0 سازگاری تحصیلی

 بحث و نتیجه گیری

لی دانش آموزان این پزوهش با هدف بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصی

بین های پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، های حاصل از تحلیل دادهدختر انجام شد. یافته

، تفاوت کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلیمیانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش در متغیرهای 

یری مشارکتی به روش تقسیم بندی دانش توان گفت، یادگمعناداری وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش می

کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر  های مشترک، بر افزایش میزان آموزان به گروه

(؛ خالوندی و بذرافشان 1395داری دارد. این یافته ها همسو با نتایج مطالعات عظیمی و همکاران )تأثیر معنی

 و نسب(؛ حسینی1390(؛ فرامرزی )1393(؛ احمدی و همکاران )1395)(؛ علوی لنگرودی و رجایی 1395)

(؛ فلدر و 2010(؛ تی سی و بردی )2010(؛ شیمازو و آلدریچ )1387فالح ) و نسب (؛ حسینی01390سلطانی 

 (، است.2000( و الخطاب و جمعه )2006(؛ جانسون و جانسون )2007برنت )

به وجود   آموزان ی مشارکتی ارتباط مطلوبی را در دانششیوه گفت کهها می توان در تبیین این یافته         

و دانش آموزان بدون خجالت و شرم می  نفس آنان را ارتقاءانگیزد و عزتآورد، آنها را برای یادگیری بهتر برمیمی

-تفاوت های یادگیری مشارکتی با یکدیگرگرچه شیوه توانند از بقیه هم گروهی هایشان درخواست کمک کنند.

صورت گروهی و تقویت ها بهاند: آموزش فعالیت مشترک، آموزش فعالیتمشترک هایی دارند اما در سه اصل

بود که در آن  شد و منظور از روش فعال روشیکلی گروه. درگذشته به این روش، روش فعال گفته می عملکرد
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بپردازند؛ اما اکنون این روش یکی  کالس درسصورت فعال به بیان اندیشه و نقد مسائل در  آموز به معلم و دانش

تدریسی است که فراتر از کمک به دانش آموزان به کسب   های تدریس تعاملی است و تدریس تعاملیاز روش

ها به فرایند تفکر  اندیشد. در این روش عالوه بر توجه به کسب اطالعات و مهارت می هامحتوای علمی و مهارت

 و

ضمن خدمت معلمان  شود از طریق آموزش أکید فراوان شده است؛ بنابراین توصیه میاهداف اجتماعی آموزش ت

های  را در این زمینه افزایش دهند. آگاهی مشارکتی آشنا نموده و دانش و آگاهی آنان را بیشتر با روش یادگیری

گیری از این  بر بهرهآموزان و تشویق و سوق دادن آنان  دانش الزم از چرایی و مفید بودن یادگیری مشارکتی بر

تواند منجر به افزایش فعالیت آموزان می پیشنهادی در این روش از سوی دانش یروش ارائه شود. ارائه بسته

؛ که در نتیجه آن میزان سازگاری به شرکت در بحث را افزایش دهدی آنها گروه شده و عالقه ی اعضایهمه

های پیشنهادی در  طریق در اختیار گذاشتن بسته آموزان از همچنین دانش کند.دانش آموزان افزایش پیدا می

 ها نیز بیان کرده و با آنها سهیم شوند. گروه پایان فعالیت، پیشنهادهای خود را برای دیگر

های متفاوت تالش بر این بوده است تا تاثیرات انواع شیوه یادگیری مانند مشارکتی و سنتی بر در پژوهش        

های ، مورد آزمون قرار گیرد. یافتههایآموزان به یادگیری نگرش دانشو همچنین تغییر  پیشرفت تحصیلی

 سازگاری تحصیلیهای درس مومجب افزایش اند که استفاده از رویکرد مشارکتی در کالستحقیقات، نشان داده

تایج و آثار ضمنی توان از ناما یکی از موضوعاتی که می (.2010)شیمازو و آلدریچ،  شودآموزان میدانش

از  های موجود ارائه آموزش های جانبی استنباط نمود این است که روشهای این پژوهش به عنوان یافتهیافته

آموزان، های تدریس معلمان و یادگیری دانشتوان با ایجاد تغییراتی در شیوهکارایی الزم برخوردار نبوده و می

مقایسه نتایج  آموزان تغییر داد.فع پیشرفت تحصیلی دانشوضعیت فعلی، کمیت و کیفیت آموزش را به ن

ای یادگیری سنتی از میزان  هآموزان در رویکرد مشارکتی نسبت به روش دهند که دانشآزمایشات نشان می

آموزان به های دانشبرخوردار بوده و حتی استفاده از این رویکرد موجبات تغییر نگرشباالتری  سازگاری تحصیلی

توان برای موثر بودن روش پژوهش آورد. یکی از دالیلی که میموضوع درسی، معلم و... را فراهم می یادگیری،

آموزان برای اینکه بتوانند به ارائه ها عنوان نمود این است که در روش اخیر دانشگروهی نسبت به سایر روش

. این روش عمل خود نیازمند تالش است مطالب در گروه بپردازند، باید مدتی را صرف انجام پژوهش نمایند، این 

های حل مساله و یادگیری اکتشافی را نیز در سن روش یادگیری مشارکتی، مزایای روشعالوه بر واجد بودن محا

بردارد، چراکه وقتی فراگیران، از طریق انجام پژوهش، مطالبی را پیرامون موضوع مورد نظر یافتند به نوعی 

های گروهی جانشین مناسبی برای سنجش (. به عالوه، پرژه1395ی و همکاران، کنند )عظیماحسای موفقیت می 

آموزانی است که توانایی شرکت و پاسخگویی بهینه در امتحان کتبی را ندارند و جانشین خوبی برای بیان دانش

به   های نوینی است کهیادگیری مشارکتی، یکی از روش (.1395آموزان است )خالوندی و بذرافشان، دانش

آموزان به صورت شود؛ زیرا دانشآموزان منجر میدانش افزایش کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی

کند تا به ها را تشویق میآموزان را افزایش داده، آنپردازند، و مطالعه گروهی انگیزه دانشگروهی به مطالعه می

شود پذیری در تمامی اعضا موجب میئولیت فعالیت بپردازند. هدف گروهی مشترک و یکسان به عالوه حس مس

هر پژوهشی در خصوص یادگیری مشارکتی، پیشرفتی باالتر و بیشتر را نسبت به یادگیری سنتی نمایان سازد 

 (.1393)احمدی و همکاران، 
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 پیشنهادات

و پژوهشی برای های علمی ریزان و کارشناسان سازمان، نسبت به تهیه برنامه درسی مناسب، مبتنی بر یافتهبرنامه -

شود که معلمان نقش ارزشمند اقدام کنند چراکه وجود برنامه درسی و راهنمای تدریس مناسب سبب می دروس

 خود را ایفا کنند.

های متحرک و قابل امکانات و تجهیزات فیزیکی مناسب با اجرای روش یادگیری مشارکتی از جمله میز و صندلی  -

 به چهره است برای افزایش سطح کیفیت کارایی روش مذکور فراهم کنند.جایی را که الزمه تعمل چهره جابه

های یادگیری مشارکتی بر روی متغیرهایی چون ها و سایر روششود که تاثیر این روش همچنین پیشنهاد می  -

 عزت نفس انجام گیرد.

وجود مرحله پیگیری به : عدم ها بود از جملهتحقیق حاضر همانند سایر تحقیقات دارای برخی محدودیت        

به دلیل  ی دیگرشهرها پسر و پذیری نتایج به دانش آموزان؛ عدم تعمیمهای زمانی و مکانیجهت محدودیت

عدم امکان کنترل متغیرهای مداخله کننده از قبیل ؛ مرند محدود شدن نمونه پژوهش به دانش آموزان دختر شهر

، که باعث محدودیت در تعمیم دانش آموزاناص شخصی عاطفی و مسائل خ اقتصادی، محیطی، وضعیت شرایط

 . شودمی دادن نتایج

 منابع

(. بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت انشانویسی  1393احمدی، پ؛ رضازاده، ف و امامقلی زاده گنجی، ز. )

، ص  5ید، شماره پژوهشی دانشگاه شاهد، سال بیست و یکم، دوره جد-آموزان شهرستان ساوه. فصلنامه علمیدانش 

112-97. 

.  آموزانطلبی آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش رابطه تنیدگی تحصیلی و کمک(. 1394آرامفر، رسول و زینالی، علی )

 .37-48(:  31)8،  نشریه آموزش و ارزشیابی

صلنامه  ی، فبندی تحقیقات انجام شده پیرامون یادگیری مشارکتی. ترجمه ف، فقیهی قزوین(. جمع 1371اسالوین، ر. )

 . 14-16(، ص  2)8،  تعلیم و تربیت

های آموزشی نوین و سنتی از نظر دستاوردهای شناختی، عاطفی و  (. مقایسه سودمندی روش 1387جعفری کوخانلو، ر. )

 . 1، سال بیست و پنجم، شماره  فصلنامه تعلیم و تربیترفتاری.  

مجله  آموزان. های اجتماعی دانش ی بر رشد مهارت (. تاثیر یادگیری مشارکت1390نسب، س.د و سلطانی، ا. )حسینی

 .9-29، ص  3، شماره  7، دوره  های نوین تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرااندیشه 

(. تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش  1387نسب، س.د و فالح، ن. )حسینی

، سال  مجله علوم تربیتی. 87-88سالمی در مراکز پیش دانشگاهی شهر تبریز در سال تحصیلی به درس معارف ا

 . 41-80اول، شماره سوم، ص  

آموزان بر اساس  (. اثربخشی یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی و نگرش دانش 1395خالوندی، ف و بذرافشان، م. )

 . 113-125، ص  23ل سیزدهم، دوره دوم، شماره  ، سا ریزی درسیمجله پژوهش در برنامه الگوی جورچین.  
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فصلنامه پژوهش و  (.  تأثیر عوامل فردی و خانوادگی بر سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه. 1389روشنایی، مهرناز )

 . 43  –  19  :55  .  ریزی در آموزش عالیبرنامه

 یادگیری و تماعی، هیجانی، تحصیلیاج سازگاری یمقایسه (. 1393زاهد، عادل.، رجبی، سعید و امیدی، مسعود )

 .43-62(:  1)  2،  یادگیری هایناتوانی یمجله .  یادگیری ناتوانی بدون و با آموزاندانش  در خودتنظیمی

 تهران: انتشارات آگاه.   (. روانشناسی پرورشی )روانشناسی یادگیری و آموزش(. 1382سیف، ع.ا. )

های مختلف یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی  (. تاثیر اجرای شیوه 1395عظیمی، م؛ کیانی، ق؛ ادیب، ی و پیری، م. )

 .99-109، ص  22، سال سیزدهم، دوره دوم، شماره  ریزی درسیمجله پژوهش در برنامه آموزان.  عمومی دانش 

  گویی و نمایش خالق بر خالقیت و عملکرد تحصیلی(. تاثیر برنامه درسی قصه1395علوی لنگرودی، س.ک و رجایی، ا. ) 

. سال سیزدهم، دوره  ریزی درسیمجله پژوهش در برنامه آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی در دروس انشا و هنر. دانش 

 . 118-129، ص  24دوم، شماره  

آموزان.  تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد تجربه زبانی بر مهارت بیان نوشتاری )انشا( دانش (. 1390فرامرزی، س. )

، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، سال ششم، شماره دو، شماره  نوین آموزشیمجله رویکردهای 

 . 41-60، ص  14پیاپی  

مشهد: انتشارات   نگاهی نو و متفاوت به رویکرد یادگیری مشارکتی )یادگیری از طریق همیاری(.(. 1382کرامتی، م.ر. )

 آیین تربیت.

های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت مطالعه تاثیر (.1386کرامتی، م.ر. )

نامه دکتری(. تهران: دانشگاه  )پایان ،1381-1382آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی دانش 

 تربیت معلم.

اجتماعی در بین  بینی سازگاری تحصیلی بر اساس خودکارآمدی. ابراز وجود و حمایتپیش(. 1394مرادی، صبا )
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