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  :مقدمه 1-1

علمی است و در نظام آموزشی ما تاکید بسیاري بر آموزش سنتی بدون توجه به تغییرات و تحوالت 

ود تربیت دانش آموزان باسواد کم و غیر کاربردي است این آموزش سنتی شمیتنها نتیجه اي که حاصل 

نه تنها نتیجه و تاثیر مثبتی در زندگی آنها نخواهد داشت بلکه نقشی در توسعه اقتصادي و اجتماعی 

و بجا ار روش تدریس مناسب در  واند داشته باشد. عدم شناخت و ناتوانی در کاربرد صحیحتمیکشور هم ن

ند که نه تنها ناشی از وجود فضاي مناسب کمیکالس درس براي دانش آموزان نگرانی هایی را ایجاد 

آموزشی است بلکه عدم آشنایی معلمان با روش تدریس پیشرفته و ارزشیابی نادرست از آموخته هاي 

م آموزشی است. مادر بکارگیري روشها تدریس در فراگیران با تاکید بر محفوظات آنها از دشواري هاي نظا

آموزش بیشتر از اینکه به فضا و وسایل نیازمند باشیم بیشتر نیازمند معلمان، مربیان و مدیرانی هستیم که 

علوم تربیتی و روشهاي تدریس براي پیشبرد و تحقق اهداف آموزشی کامال آشنا باشند بیشتر  با

  ).1377نیازمندیم (توکلی،

و آگاهی به سوي  تدبر مدیرانی نیازمندیم که شیوه ها و روشهاي معلم محوري موجود را باما به 

واند به عنوان وسیله تمیسیستم ارتباط متقابل و شاگرد محوري سوق دهند. نظام آموزشی هر کشور 

و  یرتفس عمده ي براي تداوم بخشیدن به ارزشها و مهارتهاي جمعیت و آماده کردن جامعه به پذیرش،

 تحوالت ناشی از توسعه اقتصادي مورد استفاده قرار بگیرد. هر نظام آموزشی محصول عوامل موجود،

  ).1373عباس زاده،اشد (بمیاي است که نظام مورد نظر در آن مستقر  جامعه

 نیازهاي از یکی. است بوده خویش هاي خواسته و نیازها رفع پی در همواره تاریخ طول در انسان

 کسب :کرد تعریف مختلف ي صورتها به وانتمی را یادگیري مفهوم. است یاد گرفتن به نیاز انسان اساسی

 معروف. مسائل کردن حل گوناگون هاي راه و متنوع مهارتهاي مختلف، عادت هاي اطالعات، و دانش

 توان ای رفتار در پایدار نسبتا تغییر ایجاد فرایند به یادگیري: است زیر قرار به یادگیري تعریف ترین

 اثر بر آنچه مانند بدن موقتی حالتهاي به را آن وانتمین و ودشمی گفته است تجربه حاصل که رفتاري

  .)1390 سیف،( داد نسبت آید می پدید داروها مصرف یا خستگی، بیماري،

 است مند نظام و هدفدار فعالیتی آموزش و گیرد می صورت آموزش طریق از پایدار و موثر یادگیري

 رسیدن تدریس، و آموزش از نهایی منظور. گیرد می صورت آموزش و یادگیرنده بین تعاملی صورت به که
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 ارائه و انتخاب در اصولی، و اساسی فرایند که یافت خواهد تحقق زمانی هدف این و است بهتر یادگیري به

 محمود ي مهترج 2002 هاپکینز، و کالهون جویس؛( باشیم داشته آموزان دانش براي درسی محتواي ي

 تدریس و است پذیر امکان تدریس طریق از دار نظام یادگیري .)1388 عابدي، لطفعلی و محمدي مهر

 در تغییر ایجاد براي هدفدار و منظم طراحی اساس بر شاگرد، و معلم متقابل رفتار یا تعامل از است عبارت

  .)1390 سیف،( شاگرد رفتار

 با معلمان توجهی بی و است آموزش فرایند در مهم احثمب از یکی انشاگرد هاي انگیزه و عالئق

 عبارت یزشانگ .کرد خواهد اثر کم را انآموز دانش در بهتر یادگیري به رسیدن براي ها آن تالش امر این

 برانگیخته، رفتار واقع در. دارد می نگه و کرده هدایت را آن داده، انرژي رفتار به که هایی فرایند از است

 دانش چرا که است آن بیانگر کالس در آموزان دانش انگیزش. پایدار و دار جهت یرومند،ن است رفتاري

  .)1391 بیابانگرد،( نندکمی رفتار خاص اي شیوه به آموزان

 .)1391 بیابانگرد،است ( ارتباط در یادگیري انگیزش با که است شناختی فرایندي خودکارآمدي

 انجام براي خود هاي توانمندي و ها مهارت ي درباره فرد داوري و دریافت را آمدي خودکار 1بندورا

 تنها خودکارآمدي دیگر، سوي از. ندکمی تعریف است، نیاز ها بدان ویژه هاي موقعیت در که کارهایی

 براي و باشد دارا را ویژه کاري انجام براي الزم هاي مهارت شخص که گذارد می تاثیر کارکرد بر زمانی

 راه ینبهتر .)1385محسنی، و زاده کریم از نقل به فراري،( شود برانگیخته کافی ي ازهاند به کار آن انجام

 کیفیت سطح افزایش و یادگیري شرایط بهبود یادگیري به نسبت یادگیرندگان در انگیزش ایجاد

 کسب این رسند، می بیشتر موفقیت به یادگیري در یادگیرندگان طریق این از. است آموزش يهاروش

  .)1390سیف،( دهد می افزایش تازه مطالب یادگیري به نسبت را ها آن انگیزش و عالقه موفقیت

 استرس کاهش و تحصیلی عملکرد افزایش به منجر انگیزشی، عامل یک عنوان به خودکارآمدي

 تحصیلی موفقیت در بسزایی تأثیر تواندمی خودکارآمدي بر مؤثر عواملی شناسایی بنابراین. شودمی

 خودکارآمدي بر مؤثر عوامل بررسی مطالعه این از هدف. باشد داشته آموزشی نظام پیشرفت و دانشجویان

  .است دانشجویان تحصیلی موفقیت با آن ارتباط و تحصیلی

گیزه، نگرشها و رفتارهاي فرد شکل می اجتماعی شدن فرایندي است که در آن هنجارها، مهارتها، ان

ر جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. در این فرایند، اکتساب و گیرد تا ایفاي نقش کنونی یا آتی او د

به کارگیري مهارتهاي اجتماعی و چگونگی برقراري ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مولفه هاي اصلی 

طرفی  از ).2،1385کارتلج ومیلبرنود (شمیرشد اجتماعی بخصوص در بین کودکان و نوجوانان محسوب 

                                                             
1 . Bandura 
2 .Kartlej & Milbern 
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در سالهاي اخیر تغییرات زیادي را با خود به همراه داشته است، شیوه هاي رویارویی  رشد دانش و فناوري

با مسائل موجود و مشکالت نوظهور، سازگاري با تحوالت اخیر، روابط بین فردي و نحوه ارتباط با دیگران 

ر و فشارهاي ناشی از شرایط محیطی همگی موارد و مسائلی هستند که بیش از پیش در سالهاي اخی

  ).1385مطرح شده ا ند (پرندین،

از این رو زندگی توام با موفقیت و احساس رضایت در این شرایط کفایت خاصی رامی طلبد، آماده 

کردن دانش آموزان براي مقابله با مسائل و مشکالت مطرح شده و آموزش آنها براي جلوگیري از مشکالت 

فایت هاي اجتماعی بخشی از رسالت آموزش و مربوط به سالمت روان از طریق تقویت قابلیت ها و ک

نظر داشتن همه تعاریفی که از کفایت اجتماعی شده است درمی یابیم که کفایت  بادر اشد.بمیپرورش 

اجتماعی شامل کارکرد هایی است که براي مقابله با فشارهاي زندگی و مسائل گوناگونی که انسانها با آن 

آن زمان  در ن نیز به دوران رنسانس و اصالح اجتماعی بر می گردد،آ یخچهتار است. الزم مواجه هستند،

قانونگذاري هاي مربوط به افراد معلول به کوشش در فهم روابط بین افراد عقب مانده و سایرین منجر شد. 

  فهم این روابط مستلزم تعیین میزان کفایت ها و مهارتهاي افراد عقب مانده بود.

اجتماعی را دارا بودن و استفاده از توانایی وحدت و یکپارچگی  یتا) کف1998( 3و تاپینگ رمنگرب

 4و رچس ینگر ن وظایف و کارکرد هاي اجتماعی درگروه می دانند.و رفتار براي انجام داد احساس فکر،

مسولیت  یرشپذ براي تقویت کفایت اجتماعی باید همکاري، پاسخ دهی و تاثیرپذیري، ) معتقدند2006(

کردن به شیوه اي دوستانه و دیگر شیوه هاي تعامل مثبت در دانش آموزان را تقویت کرد.  اجتماعی، رفتار

در مدرسه، تعامالت بین فردي  عنوان یک منبع حمایتی یا مکمل رفتار والدینش ) به2010( 5لی و چانگ

اعی ایجاد و تعامل با معلم را بااهمیت می دانند زیرا فرصت هاي را براي یادگیري و تمرین کفایت اجتم

نند. از نظر جامعه شنا سان کفایت اجتماعی عبارت است از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران کمی

درز زمینه خاص اجتماعی وبه طرق خاص که در عرف جامعه ارزشمند باشند، درعین حال براي شخص 

  ).1388عبداالهی،باشد (اي دوجانبه داشته باشد و یا نخست براي دیگران سودمند  بهره سودمندانه،

  مسئله: یانب 1-2

 ادامه خود بقاي به واندتمین اي جامعه هیچ آموزش بدون است بشر نیازهاي ترین ازاساسی آموزش

 کردن زیرافراهم نیست مقایسه قابل ومسکن پوشاك خوراك، نظیر اولیه نیازهاي با آموزش به نیاز دهد

                                                             
3. Bermenger & Taping  
4 . Green & Rechs 
5 . Lee & Chang 
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 ازما بسیاري هرچند .است مناسب وسرپناه لباس غذا، اركتد از ترودشوارتر بسیارپیچیده مناسب آموزش

 و باکوشش نمیتواند آموزش اما است بوده اتفاقی وگاهی نبوده منظم صورت به ایم آموخته تاکنونآنچه 

  .)1390ورضوي، نوروزي( است وبرنامه طرح نیازمند آموزش .گیرد شکل خطا

 تحصیلی، هاي رشته درست انتخاب عدم لی،تحصی هاي دوره درآموزاندانشیزشر یادگیري، افت

 جانبی مشکالت از همه انسان، اساسی ماندگی عقب ودرنهایت علم تولید ي عرصه به یدننرس ،یهتکرارپا

 به رسیدن وپرورش آموزش نهایی منظور ).1387فردانش،است ( آموزش در مناسب هاي نبودطرح

 وارائه انتخاب در واصولی فراینداساسی هک خواهدیافت تحقق زمانی هدف واین است بهتر یادگیري

 محمود يترجمه 2002وهاپکیز، کالمون جویس،( یمباش داشته آموزان دانش براي درسی محتواي

  ).1388عابدي، لطفلی و مهرمحمدي

 یارفتارمتقابل تعامل :از است عبارت وتدریس است پذیر امکان تدریس طریق از دار نظام یادگیري

که ما از  آنچه ).1390سیف،( یجادتغییردررفتارشاگردا منظم وهدفدار براي راحیط معلم وشاگردبراساس

ینیم بیانگراین واقعیت است که استفاده ي مطلوب ومفیدي از روشهاي تدریس بمینظام آموزشی فعلی 

ودواین روشهاهنوز جایگاه خود را در امر آموزش براي بهبودفرآیند یادگیري وحل معضالت شمین

وجودبه دالیل متعددکمبوداستفاده از روشهادرامرتدریس  ینباا وزشی کسب نکرده اند.ومشکالت آم

وانندموادومطالب را درك تمیازطریق روشهاي گروهی بهتر  یرانفراگ درکالسهامشاهده میشود.

کنندازآنجایی که معلمان یکی ازمهم ترین افرادتعیین کننده هستندبنابراین بررسی وتحلیل دیدگاههاي 

  ).1373عباس زاده،باشد (واند جوابگوي بیشتر مشکالت آموزشی تمیآنان 

این  ي شاگرد یکی از مباحث مهم در فرآیندآموزش است وبی توجهی معلمان باعالئق وانگیزه

فرآیندي  يخودکارآمد امرتالش آنهابراي رسیدن به یادگیري بهتردر دانش آموزان راکم اثر خواهدکرد؛

تحصیلی دردانش  يخودکارآمد ).1391بیابانگرد،است (ي درارتباط یادگیرشناختی است که باانگیزش 

واند رفتار واعمال موردنیاز خودرابه منظور تمیوان به عنوان میزان باورهاي دانش آموزکه تمیآموزان را 

  ).6،2013اگبریاکرد (دستیابی به عملکرد آموزشیودانشگاهی مطلوب موردنظرسازمان انجام دهد تعریف 

 آمیزموفقیتدانش آموزان درموردتوانایی هایشان براي انجام  ) باور1986( 7راساس نظریه بندوراب   

 تکالیف تحصیلی پیش بینی کننده اي قوي براي توانایی آنهاجهت موفقیت درمورد این تکالیف است.

رتهایشان انجام تحصیلی به تعیین اینکه دانش آموزان چه کارهایی را میتواندبادانش ومها يباورخودکارآمد

                                                             
6 Egberya 
 

7 Bandoura 
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پیشرفت تحصیلی تاحدزیادي تحت تاثیر ادراکات دانش آموزدرمورد توانایی  یجهدرنت ند.کمی کمک دهند،

  ).8،2006لویسود (شمیبوسیله ي آن پیش بینی  هایش بوده و

 کفایت موضوع، این که است الزامی رشد مسیر کردن طی براي ها توانایی اکتساب روانی بهداشت در

 که است معتقد) 2002( 10الیوت ).1984 ،9استروف( است کرده برخوردار اساسی اهمیت از را اجتماعی

 در اهمیتی حائز نقش و اشدبمی مهم افراد آمیزموفقیت تحصیلی و اجتماعی کارکرد در اجتماعی کفایت

 اد،نژ نظري ترجمۀ ،11میلبرن و کارتلج( ندکمی ایفا دیگران منفی هاي واکنش بازداري یا اجتناب

 دیگران رفتار بر بتواند شخصی اگر) 1990 کاول، از نقل به 1978( 12همکاران و تروور گفته به بنا).1369

  .است اجتماعی کفایت داراي بگذارد تأثیر است مقبول اجتماعی نظر از و دارد قصد که طریقی به

 هاي با اصطالح ار اجتماعی کفایت به مربوط يهاسازه و ها توانایی زیادي حدود تا پژوهشگران

 این چند هر. اند کرده تعریف) همساالن با تعارض حل مهارتهاي: مثال براي( تکلیف به منحصر و محدود

 هایی کفایت و مهارتها از کاربردپذیر عموماً تعریفی به را ما کمتر دارد، مزایایی و محاسن وضوح به رویکرد

 سطح چندین از گذر با) 1990( 13همکاران و فلنر. سازد می رهنمون هستند اجتماعی کفایت محور که

 انسانها همه رشد ذاتی عناصر که را هایی کفایت بنیادي یا فراگیر هاي مقوله برآمدند درصدد تحلیل

 از یکی اجتماعی کفایت آنها، توسط شده ارائه اجتماعی کفایت بعدي چهار مدل در. کنند تعریف هستند،

 با محیط - شخص هاي تبادل به باید آن، بررسی در که است هشد تلقی روانی بهداشت اصلی يهاسازه

 خود سازه این طور همین. گرفت نظر در را رشدي هاي زمینه شناختی بوم و فرهنگی ترتیبات و ها نظم

 مهارتها، این از کدام هر. است انگیزشی و هیجانی رفتاري، شناختی، هاي مهارت از دسته چهار از مرکب

 هاي مهارت و اطالعات خزانه شامل شناختی مهارتهاي. هستند عناصر یا ها لفهمو از اي مجموعه معرف

 طبقه دومین عنوان به رفتاري هاي مهارت اشد.بمیگیري  تصمیم اطالعات توانایی اکتساب و پردازش

 را رفتاري دلخواه نتیجه یک به رسیدن براي شخص وقتی که نندکمی مشخص اجتماعی کفایت از عمده

 نامحدودند، اصوالً مفید، رفتاري هاي مهارت مجموعه اگرچه، باشد دسترس در رفتار آن باید گزیند برمی

  .نندکمی مهیا را نظامداري چهارچوب که ددار وجود رفتارها از گستردهي  آمایه چندین

 محاوره هاي مهارت اطالعات، و حمایت اکتساب مندي، جرأت دیدگاه، اتخاذ یا نقش ایفاي مذاکره،

 با مهربانانه رفتار و دانش یادگیري/فراگیر هاي مهارت اجتماعی، هاي تعامل تداوم و شروع يبرا اي

                                                             
8 . Luees 
9 . Sterof 
10 . Eliot 
11 . Kartlej & Milbern 
12 . Terover et al 
13 . Felenz et al 
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). 1990 ،14همکاران و فلنر( اند گردیده تلقی رفتاري مهارتهاي اصلی هاي مولفه یا عناصر دیگران،

 دوجانبه، حمایتی روابط و عتمادا گسترش و ایجاد دیگران، با مثبت روابط برقراري براي عاطفی ظرفیت

 و عناصر استرس، مدیریت یا اجتماعی هاي رتعامل د هیجانی عالئم به مناسب دهی پاسخ و شناسایی

 کفایت چهارم بعد عنوان به انگیزشی مهارتهاي. اند شده تصور انگیزشی مهارتهاي اصلی هاي مولفه

 احساس نهایت در و فرد کنترل و اثربخشی احساس و اخالقی رشد سطح فرد، ارزشی ساختار اجتماعی،

  ).1990 همکاران، و فلنر( دارد خود احاطه در را او خودکارآمدي

مهارت - 1مولفه وهفت مهارت که عبارت است از: ) سه2002( یتلووداکفایت اجتماعی از نظر رابینکه 

مهارت هاي رفتاري که دو  -2توانایی هاي شناختی که شامل دو مهارت تصمیم گیري و خود آگاهی 

کفایت هیجانی که شامل سه مهارت مدیریت  - 3مسئله اجتماعی وارتباطی را در بر می گیرد.  مهارت حل

  ).15،2000رابنیکود (شمیخشم، همدلی ومقابله با هیجانات 

پژوهش حاضر به دنبال بررسی این مورد هستیم که آیا آموزش روش یادگیري مشارکتی بنابراین در

  عی دانش آموزان تاثیر دارد؟کارآمدي تحصیلی و کفایت اجتمابر خود

  اهداف پژوهش 1-3

  کلی: هدف 1-3-1

تعیین تاثیریادگیري مشارکتی برکفایت اجتماعی وخودکارآمدي تحصیلی دانش آموزان متوسطه ي 

  دوره ي اول

  جزئی: يهدفها 1-3-2

 تعیین میزان تاثیرروشهاي مشارکتی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان - 1

  ي مشارکتی بر خودکارآمدي تحصیلی دانش آموزانمیزان تاثیر یادگیر تعیین - 2

  هاي پژوهش یهفرض 1-4

تحصیلی دانش آموزان  کفایت اجتماعی و خودکارآمدي برالف: فرضیه اصلی: یادگیري مشارکتی 

  تاثیر دارد.

  

                                                             
14 . Felenz et al 
15 . Robnic 
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  فرضیه هاي فرعی

  تاثیر داردافزایش کفایت اجتماعی دانش آموزان  بر الف: یادگیري مشارکتی

  تاثیر داردافزایش خودکارآمدي تحصیلی دانش آموزان  برکتی ب: یادگیري مشار

  پژوهش ضرورت 1-5

 اکتساب اجتماعی، و روانی بهداشت به مربوط هاي موضوع سمت به زیادي توجه کنونی، موقعیت در

 توانایی کسب جهت به افراد در موجود هاي قابلیت پرورش و فردي شرایط و سنبا متناسب هاي کفایت

 هایی ظرفیت و ها توانایی ها، مهارت کسب. ودشمی رشد هاي دوران آمیزموفقیت طی منظـور به مالز

 رفتاري، مهارتهاي آموزش و رشد و ندکمی کمک دیگران و خود با ارتباط برقراري در فرد به که است

 را مناسب متصمی تا ندکمی کمک فرد به انگیزشی هاي وآمایه هیجانی هاي مهارت شناختی، هاي مهارت

  ).9 ص ،1380پزشک،( یدنما اتخاذ مختلف هاي موفعیت در

 جهت آگاهی فقدان و توانایی عدم و اجتماعی و فردي زندگی براي مهارت نداشتن و آگاهی عدم

 بروز باعث عصر این در جامعه و خانواده ارزشهاي تناقضات و مختلف هاي موقعیت در مناسب تصمیم اخذ

 اعتیاد، مانند هایی پدیده وانتمی جمله این از که است شده زیادي اجتماعی هاي ناهنجاري و هاي پدیده

 براي الزم مهارت نداشتن از ناشی خود این که برد نام را ...و خانواده از فرار به اقدام و يدزد قتل،

ص  ،1381 حیدري،است ( مناسب گیري تصمیم توانایی عدم و سخت و مختلف هاي موقعیت با رویارویی

15.(  

 می افراد به را اجتماع به ورود براي الزم هاي مهارت و ها آگاهی مختلفی منابع دیگر سوي از

 آنها در را خود زندگی نوجوان یا کودك که ...)و مدرسه خانواده،( هایی، ارگان اولین گاهی اما آموزند،

 مهارت و آگاهی دونب او و دهد نمی پرورش وي در را هاي مهارت این مختلف دالیل به ندکمی شروع

 از رهایی براي مواردي چنین در ود،شمی اجتماع وارد ناشناخته و جدید هاي موقعیت با برخورد براي

 ندکمی انتخاب آن عواقب به توجه بدون را راه ترین راحت ندارد، را آنها با برخورد دانش که هایی موقعیت

 از. دارد بر در اجتماع و وي خانواده فرد، براي را رناپذی جبران گاهی و سخت نتایجی انتخابات این اکثر و

 زندگی، واقعیات با رویارویی از رهایی براي اعتیاد فقر، از رهایی براي دزدي وان،تمی جمله این

 را فرار بورسا ژاك عقیده به و بیشتر محبت برایکسب خانواده از فرار و موقعیت از فرار براي پرخاشگري

 نام را ...و است نیافته را فرصتی چنین خانه در که داند می وجود اثبات مجال یافتن جهت در مکانیسمی

  ).8ص  ،1372سعیدي، ؛20ص  ،1368 جانی، میرزا( برد
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 آمیزموفقیت تحصیلی و اجتماعی کارکرد در اجتماعی کفایت که است معتقد) 2001( 16الیوت

 ایفا دیگران منفی يهاواکنش ريبازدا یا اجتناب در اهمیتی حائز نقش و هست مهم آموزان دانش

 هايیتفعال تقویت که اندوابسته هم به چنانآن تحصیلی رفتار و اجتماعی رفتار آن، بر عالوه. کندیم

 امري ،سازندیم ممکن را تحصیلی فعالیت که اجتماعی رفتارهاي از دسته آن تقویت بدون تحصیلی

 از که تعاریفی داشتن نظر در با ).1369 نژاد، نظري ترجمۀ ،]22[ 17برن یلم و کارت لجاست ( مشکل

 است، کرده ارائه اجتماعی کفایت از) 1990( 18فنر که مدلی به توجه با و شده اجتماعی کفایت

 مسائل و زندگی فشارهاي با مقابله براي که است کارکردهایی شامل اجتماعی کفایت که یابیمیدرم

  .است زمال هستند مواجه آن با هاانسان که گوناگونی

وسایل آموزشی ،آماده یطمح ،یو منطق شدهحساب يهابرنامهکه داراي  شودیممعلم زمانی موفق 

 دوبه یرگمناسبی در تدریس بکار  و روشآورد  را فراهم هاآن یلوداشته باشد. یاراخت درآ و کارآمدکافی 

 يهاروشمعلمان در اجراي  و اگر تحصیلی برسند یکاراملاز خود  ییحد باالفراگیران کمک کند تا به 

را رعایت کند فراگیران در دستیابی به نتایج آموزش موفقیت بیشتري خواهند  یخود اصول یآموز س

  ).1388داشت(سیف،

 موارد آموزش.ویکی از این شودیمصرف  وپرورشآموزشهنگفتی براي  هايینههزساالنه در کشور 

 یزنکارگاه آموزشی  در قالب از اشتغال و بعدشروع  ممعلیتترب از زمان هاآنمعلمان است که آموزش 

 يهاروشبه  و کمتر هستکتب درسی  یو بررسشامل توجه  هاآموزش ینا یشترب متأسفانه دارد.اما ادامه

 را درفراگیران  آمدي خودکارکه همین امر سبب رکود تحصیلی وعدم  شودیمتدریس فعال معلمان توجه 

 هستنوع آموزش یر تأث آن واقف هستند خود بهآموزشی نیز  یانمتصدبیشتر پی دارد.ازجمله مطالبی که 

با امر  ینو ایادگیري مطالب مستقل گردد  خود ازلحاظبه حدي که فرد  یدنمرس یادگیري یندفراچراکه 

تفکر  و نوعفعال  يهاروشآن استفاده از  يو الزمهشود ینمدریس میسر تمیقدی يهاروشبه  توجه

  .ستهفراگیران 

مدي رسیدن فراگیران مربوط به آحد خودکار هوببه یادگیري مشارکتی   مشکل یادگیري  با توجه

 يخودباور.پس جهت رسیدن به حدي که فراگیر در هست مورداستفادهیادگیري  يهاو روشنوع تفکر 

فعال  يهاروش یريکارگبهموفق داشته باشد از طریق  صورتبهمبنی بر توانایی   زندگی در جامعه را 

  .هستصحیح اندیشیدن  ينحوهو تدریس گروهی 

                                                             
16 . Eliot 
17 . Kartlej & Milbern 
18 . Felnz 
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 خود یادگیري مشارکتی بر  يهاروش یرتأث به  قصد دارد محقق ذکرشده مطالب به توجه لذا با

 از مشکالتاین تحقیق بتواند بسیاري  هايیهفرضاثبات  بپردازدت ابا اجتماعی یتو کفا مدي تحصیلیآکار

  گریبان گیر آموزش را حل نماید.

  تعریف  مفاهیم:1-6

  تعریف نظري مفاهیم:1-6-1

: یادگیري مشارکتی یکی از رویکردهاي جدید تدریس است که (همیاري)مشارکتی امیادگیري

 شدهمطرح نظرانصاحبي  همکاري  و کاهش روحیه رقابت بین فردي از سوي تقویت روحیه منظوربه

هاي آموزان در قالب گروهدانش درآاست که  است. منظور از یادگیري مشارکتی در این تحقیق روشی

- کنند و از کمک یکدیگر برخوردار میبراي یادگیري مطالب درسی با یکدیگر کار می نفرِناهمگون چهار 

 ).1388شوند (کرامتی، 

  آمدي تحصیلی: خودکار

 خود را یلیتحص هايیتموقع به مربوط تکالیف انجام در هایشانییتوانا از افراد يهاقضاوت و باورها

  .)1391 ،ياواژه لواسانی غالمعلی ،ياز داور نقل به 19،2001بند ورا(گویند تحصیلی کارآمدي

  کفایت اجتماعی:

شخصی و  یطلباستقاللمعتقد است :کفایت اجتماعی توانایی عملکرد انسان در اجراي  20دال

ایت اجتماعی شامل )معتقدند که کف1990( 21یلیپسف لیس و ،نرلفاجتماعی است.  پذیريیتمسئول

  .شودیمهیجانی و انگیزشی  ،رفتاري ،شناختی يهامهارت

  :یرهامتغتعریف عملیاتی  1-6-2

که در بستر  شودمیدانش آموزان را شامل  هايآموخته: آن مقدار از (همیاري)یادگیري مشارکتی

  .شودمییادگیري جمعی و مشارکتی بین دانش آموزان و معلم حاصل 

که دانش آموزان از پاسخ دادن به پرسشنامه کفایت اجتماعی کسب  اينمره کفایت اجتماعی:

  .کنندمی

 کارآمدي که دانش آموزان از پاسخ دادن به پرسشنامه خود اينمرهتحصیلی:  کارآمدي خود

  .کنندمیتحصیلی کسب 

                                                             
19 . Bandura 
20 . Dall 
21 . Felenz. Lis & Filips 
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  :دوم فصل

  پژوهش مبانی نظري
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  مقدمه2-1

 اجتماعی یتو کفا تحصیلی مديکارآ بر خود مشارکتی یادگیري یرأثت بررسی حاضر پژوهش هدف

 متغیرهاي نظري چهارچوب از یفیبا توص فصل یندر ا.بود اول يمتوسطه اول يدوره آموزان دانش در

 توصیف خواهدیم اجتماعی یتو کفا تحصیلی کارآمدي خود،مشارکتی یادگیري یعنی پژوهش با مرتبط

  .برود تحقیق يیشینهپ سراغ به هاآن کامل یحو توض بامعنی همراه موارد این از کلی

  آموزش 2-2

 کمک به یا ییتنهابه یا یادگیرندگان در یادگیري کردن آسان قصدبه معلم که را هایییتفعال معموالً

 دانشگاه در چه و دبیرستان در چه دبستان، در معلم این چه ،نامندیم آموزش دهدیم انجام آموزشی مواد

 ساختن آسان باهدف که شودیم گفته هایییتفعال به آموزش تعریف به بنا پس. باشد مشغول فعالیت هب

 صورتبه یادگیرنده چند یا یک و آموزگار بین و شودیم یزيرطرح معلم یا آموزگار سوي از یادگیري

  .)1390سیف،(یابدیم جریان متقابل کنش

 نظر در را آموزش در ،رودررو ارتباط یريکارگبه یا کالسی آموزش بیشتر آموزش از تعریف این

 هدفمندي هايیتفعال يیهکل است موردنظر  براون تعریف در که آموزشی کهیدرصورت. کندیم مجسم

 متقابل کنش و رو-در-رو صورتبه تواندیم هایتفعال این. گیردیم صورت یادگیري ایجاد براي که است

 ارتباط طریق از متقابل کنش و گیرند انجام دور راه از تواندیم هایتفعال. گیرد انجام رو-در-رو طریق به

 که است این مهم. گیرد صورت دیگر طریق هر یا تلویزیونی کانال یا پست یا تلفن يیلهوسبه مرکز با

 ، آباديیعل(گیرندیم انجام یادگیرنده رفتار در تغیر ایجاد براي و هستند مشخص هدف داراي هایتفعال

1390(.  

  :ازجمله است پذیرفته صورت مختلفی تعاریف آموزش از

 ممکن آموزش از هدف. یابدیم پرورش فرد یک بالقوه ياستعدادها آن طی که است فعالیتی آموزش

نیا،  افضل( شودیم یزيرطرح دیگر فرد براي فردي سوي از که باشد یادگیري امر يسازآسان است

1392(. 
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 موردنظردستیابی به نتایج  منظوربهتب و منظم کردن دقیق محیط فراگیر مر« ، آموزش را 22دوهوا

 تعریف کرده است.» مشخص هايیتوضعدر 

که هدف از آن تسهیل یادگیري فراگیر است. او  نامدیمآموزش را روند حل مسئله  23یهحان ینا

  .کندیمرا ایفا  که با اتخاذ تدابیر آموزشی و مدیریتی نقش خود داندیممعلم را مسئول آموزش 

 انجام یا شودیم اتخاذ دیگري از پس یکی که اقداماتی و تصمیمات مجموعه: از است عبارت آموزش

  .)1387است(فردانش، آموزشی يهاهدف به فراگیر بیشتر هرچه یابیدست آن هدف و گیردیم

  یادگیري 2-3

 این. یماکرده مشارکت آن در و داشته آن از قبولی قابل درك ما يهمه که است فرایندي یادگیري

 از ياگستره در ،یررسمیغ و رسمی هايیطمح در مختلف، هايیطمح از وسیعی يدامنه در مشارکت

 يمکالمه یک که آرام ياگوشه یا و طبیعت و باز فضاي در مدارس، در درس باکالس مرتبط هايیطمح

  .گیردیم صورت ،شودیم موضوعات برخی از عمیقی درك به منجر کوتاه

 خیلی بلکه نیست، آموزشی نظامبه منحصر صرفاً )، معتقد است که یادگیري 2001( 24یچاردر

 دهدیم رخ سرعتبه ،کندیم پیدا ادامه مدرسه از بعد زیادي زمان ،شودیم آغاز مدرسه از قبل و تریشپ

 کرمی از نقل به( پذیردیم صورت مختلفی هايیطمح در و متنوع يهابهروش مدرسه يدوره با زمانهم و

  .)1392زرندي،

 هايیادگیري از رشتهیک که معنا این به. است یادگیري محصول بزند سر ما از که رفتاري هر

 معرض در همواره آدامی زندگی محیط چون عالوهبه. شوندیم تریچیدهپ هايیادگیري موجب ترساده

  .)1374پارسا،  ( است یادگیري به چارنا هایدگرگون این بر غلبه براي انسان است، تغییر

 مفاهیم ینترمشکل از یکی حالیندرع و امروز روانشناسی در هاینهزم ینترمهم از یکی یادگیري

 دانش، کسب: «است شدهیفتعر گونهینا یادگیري ،هالغت فرهنگ از یکیدر. است کردن تعریف براي

 در زیرا ،پذیرندینم را تعریف این روانشناسان بیشتر اما.» مطالعه یا تجربه راه از یابی تسلط یا فهمیدن،

 که است تعریفی هایفتعر ینترمعروف. اندکاررفتهبه یابی تسلط و فهمیدن دانش، مبهم اصطالحات آن

 در پایدار نسبتاً تغییر صورتبه را یادگیري کیمبل. است یشنهادشدهپ  25 کیمبل. آ گرگوري يیلهوسبه

                                                             
22. Dubois 
23 . Ganie 
24 . Richard 
25 Kimbel 
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هر  و افسون.(است کرده تعریف ،دهدیم رخ شدهیتتقو تمرین يیجهدرنت که) بالقوه اررفت( رفتاري توان

  .) 1391سیف، ترجمه ،26،2009گنهان

  :از اندعبارت تعریف این مهم هايیژگیو

  تغییر  .1

  پایدار نسبتاً تغییر  .2

  رفتاري توان در پایدار نسبتاً تغییر  .3

  )1390سیف،(تجربه راثرب رفتاري توان در پایدار نسبتاً تغییر  .4

  یادگیري مشارکتی 2-4

  تعریف یادگیري مشارکتی1- 2-4

شود تا قبل از پرداختن به تعریف مفهوم یادگیري مشارکتی، به سایر رویکردهاي یادگیري اشاره می

  درك بهتري از مفهوم یادگیري مشارکتی داشته باشیم. وسیلهینبد

هایی که در مؤسسات آموزشی که بیشتر یادگیري کنندمی خاطرنشان)، 1998(27جانسون و اسمیت 

  از رویکردهاي یادگیري زیر است:  یکییهپاشود بر دیده می

کنند. افراد براي رسیدن به : در این رویکرد فرض این است که افراد باهم کار نمی28رویکرد فردي

ند. افراد براي موفقیت فردي کنکار می ییتنهابهاهدافی که هیچ ارتباطی با اهداف دیگران ندارد خودشان 

شود و امتیازاتی ارزیابی می شدهیینتعکنند. عملکرد فرد بر اساس یک معیار از پیش خودشان تالش می

  آورد تأثیري روي دیگران ندارد. می به دستکه فرد 

دافی آوردن اه به دستها براي کنند. آن: در این رویکرد افراد بر ضد یکدیگر کار می29رویکرد رقابتی

کنند. افراد توانند به آن دست پیدا کنند باهم رقابت میکه تنها یک نفر یا تعداد کمی از افراد می

یک  بر اساسهاي خود بهتر باشند. عملکرد فرد کنند که از همکالسیکنند و سعی میکار می ییتنهابه

  شود. منحنی از بهترین تا بدترین، ارزیابی می

- : در این رویکرد افراد براي رسیدگی به اهداف مشترك باهم کار می30رویکرد یادگیري مشارکتی

  کنند. کنند و براي یادگیري خود و یادگیري دیگران تالش می

                                                             
26 . Elson & Hergenhon 
27 . Jonson & Smit 
3. Individualistic approach 
4. Competitive approach 
5.  Cooperative approach 
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گیرند. در قبال یکدیگر هاي یکدیگر را جشن میکنند و موفقیتهاي کوچک کار میافراد در گروه

ها و شکست دیگران، ت دیگران، موفقیت آنکنند و موفقیکنند به یکدیگر کمک میاحساس مسئولیت می

  ).1998، 31شود (جانسون و اسمیتها محسوب میشکست آن

- ي آموزشی از گروهاستفاده عنوانبه)، یادگیري مشارکتی را 1998جانسون و جانسون و اسمیت (

  اند.کرده کنند، تعریفکار می باهمآموزان، که براي یادگیري خود و یادگیرندگان دیگر هاي کوچک دانش

یک راهبرد آموزشی با ساختار و  عنوانبه)، یادگیري مشارکتی را 1995( 32ینیکمک ینسونمرابکوپر 

- آموزان براي رسیدن به یک هدف مشترك باهم کار میهاي کوچک دانشدانند که در آن گروهمنظم می

رسیدن به اهداف مشترك براي  باهم)، یادگیري مشارکتی را کار کردن 2001کنند. جانسون و جانسون (

-هاي آموزشی تعریف میبرنامه عنوانبه)، یادگیري مشارکتی را 1996( 33یناسالو اند. رابرت تعریف کرده

کنند و به همدیگر براي تسلط به محتوي آموزشی، هاي کوچک کار میآموزان در گروهکند که دانش

ي یادگیري مشارکتی یک وسیله )،1991کنند. به عقیده جانسون و جانسون و اسمیت (کمک می

آموزان براي افزایش یادگیري فردي و یادگیري اعضاي گروه هاي کوچک دانشآموزشی است که گروه

  کنند.باهم کار می

  ي یادگیري مشارکتی:تاریخچه 2- 2-4

تواند به قرن هفدهم شارکتی میي یادگیري مکند که تاریخچهمی خاطرنشان) 1995( یناسالو

هاي آموزشی از زمان کمنیوسدر قرن هفدهم، روسو در قرن دارد که چنین نظریهو اظهار میردد. ابرگ

در قرن بیستم که بعضی از اشکال یادگیري مشارکتی را  ،34در قرن نوزدهم  و دیویی يپستال وزهجدهم، 

اشاره  ي رشدي ویگوتسکیبه نظریه 35یناسالو گرفتند، برگردد. همچنین آموزان بکار میدر بین دانش

کرد. به عقیده جانسون و ي مشترك بین همساالن تأکید میکند که به اهمیت مباحثه و حل مسئلهمی

 1900تواند به کافکا در اوایل سال ي نظریه وابستگی اجتماعی می) ریشه1194( 36هالو بکجانسون و 

در 38وتا، شولوموشاران س در دانشگاه مینه37 راجر جانسون). اخیراً دیوید و 1995، یناسالو برگردد (

                                                             
31 . Jonson & Smit 
32 . Mc kini 
33 . Slavin 
34 . Dioiy 
35 . Slavin 
36 . Jonson & Halobak 
37 . David 7 Jonson 
38 . Sholomosharan 
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ي فعاالن و محققانی هستند که به توسعه ازجمله 39در دانشگاه پکینز یناسالو دانشگاه تل آریو و رابرت 

، 40ینیکمکاند (کوپر، رابینسون و ي قبل کمک کردهیادگیري مشارکتی در طول بیش از سه دهه

1997.(  

  هاي کالس مشارکتی ویژگی3- 2-4

  آموزانبین معلم و دانش تغییر مناسبات3-1- 2-4

  توزیع دانش میان معلم و شاگردان  -

  تقسیم قدرت بین معلم و شاگردان  -

  کند تا یاد بگیرند که چگونه یاد بگیرند).آموزان کمک میایفاي نقش میانجی (معلم به دانش -

  آموزان به شکل نامتجانس هاي دانشتشکیل گروه -

  کتی هاي معلم در کالس مشارنقش3-2- 2-4

   مسئلهفراهم کردن محیطی غنی براي کسب دانش جدید، به کار گروهی، حل  - 

  ها آموزان براي مشارکت در تفکر (هم در محتوا و هم در فرآیند). بین همکالسیالگودهی به دانش -

- ، جهتبازخوردآموزان براي احساس مسئولیت در قبال یادگیري از طریق دادن سازي دانشآماده -

  ها استراتژي یريکارگبهدد و کمک در دهی مج

  آموزان در کالس هاي دانشنقش -3- 3- 4– 2

  تعیین و انتخاب اهداف یادگیري از طریق تعامل با معلم.  -

  تر. تمایل قوي يیزهباانگطراحی تکالیف یادگیري و درگیر شدن با آن  -

  .)1990، 41عملکرد یادگیري و سنجش کار گروهی (تینزمن یخود سنجش -

  : یادگیري مشارکتی 1-2جدول شماره 

 هاي یادگیري مشارکتیویژگی

  از فراگیران نفرِهاي سه تا چهار استفاده از گروه-

  تمرکز بر وظایف محوله که باید اجرا شوند-

  مستلزم همکاري و مشارکت و تعامل گروه است.-

 شود.مسئولیت یادگیري به فرد واگذار می-

                                                             
39 . Pekinz 
40 . kuper et al 
41 . Tinzman 
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  ی هاي کالس مشارکتچالش2-5

مهمی در این فرآیند  مسائلولی  اندیداکردهپمدارس و معلمان به کالس مشارکتی تمایل  ینکهباا

 براي مدیران، معلمان و والدین وجود دارد: 

 کنترل کالس:   2-5-1

-آموزان به فرصتي کالس مشارکتی است گرچه دانشو شلوغی، فقدان نظم، نگرانی عمده سروصدا

  کت در کالس، پرسش، سؤال و غیره نیاز دارند.هایی براي صحبت کردن، حر

 هایی براي یادگیري مشارکتی:فراهم کردن فرصت2-5-2

  . هاي مشارکتی طرح درسی جدید باید تدوین شودبسیاري از معلمان و مدیران معتقدند براي کالس

 آموزان: هاي فردي میان دانشتفاوت2-5-3

شوند و بسیاري از معلمان به کارآمدي تشکیل می نامتجانس صورتبهها مشارکتی گروهدر کالس 

  . آموزان معتقد نیستندها اغلب به نقش موقعیت یادگیري در پیشرفت دانشها اعتقاد ندارند آناین گروه

 هاي فردي در قبال یادگیري: مسئولیت2-5-4

سط معلم مشخص تو یشرفتشانپسطح  شدهانجامهاي آموزان انتظار دارند در قبال تالشعموماً دانش

  .کننددر کالس مشارکتی معلمان سطح پیشرفت کار گروهی را مشخص می کهیدرحالگردد 

 ها: تناقض ارزش2-5-5

دهند تا با آموزان خود اجـــــازه میدهد بسیاري از معلمان وقتی به دانشها نشان میپژوهش

اندازهاي خود را جستجو کنند، احساس ها را تغییر دهند و یا چشمیکدیگر گفتگو کنند، عناوین فعالیت

  . کنندراحتی نمی

  عناصر اصلی یادگیري مشارکتی  2-6

رسد که پنج عنصر اصلی زیر را هاي مشارکتی بر اصول زیر مبتنی است، به نظر میتدریس به روش

  هاي مشارکتی مشترك است: در تمام روش

  اصل همبستگی مثبت .1
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  آموزانبه چهره بین دانش . اصل ترویج و گسترش تعامل چهره2

  پذیري فردي. اصل مسئولیت3

  هاي اجتماعی. اصل مهارت4

  ).1381. اصل پردازش گروهی (عالقه بند، 5

آموزان شود. مطابق این اصل دانشآموز در گروه ایجاد میهمبستگی مثبت با دادن نقش به هر دانش

تواند بدون گروه موفق شود و یک نفر نمیاند که باید تفهیم شوند که طوري به هم مرتبط و وابسته

-موفقیت گروه نیز به تالش فردي اعضاء بستگی دارد. اصل گسترش تعامل چهره به چهره بین دانش

ي تشویق دانش آموزان به آموزان حاکی از این است که معلم باید زمان الزم، ترتیب نشستن و شیوه

اه مستقیم افراد گروه به یکدیگر، سبب افزایش ارتباط بینی نماید. نگهمفکري و کمک به یکدیگر را پیش

آموزان یکدیگر را به ارائه معلومات خودشان به دیگران و توضیح دادن ارتباط شود. در این حالت، دانشمی

پذیري فردي به این معنی است کنند. مسئولیتهاي فعلی و گذشته براي گروه تشویق میبین یادگیري

رد به گروه و خود فرد داده شود و مهم است که اعضاي گروه بدانند که چه کسی به که نتایج عملکرد هر ف

- . اصل مهارتیاندازد یبتواند مسئولیت خود را به دوش دیگري نمی کسیچهکمک نیاز دارد و همچنین 

اد و باشند و از اعتم کارنکردههاي اجتماعی، بیانگر آن است که اگر اعضاي گروه قبالً در شرایط مشارکتی 

 طوربهگیري و ایجاد ارتباط و حل تعارضات برخوردار نباشند ممکن است نتوانند قدرت الزم براي تصمیم

هاي تحصیلی آموزش دهد. هاي اجتماعی را نیز مانند مهارت، معلم باید مهارتیجهدرنتمؤثر عمل کنند، 

و  موردنظرل رسیدن به اهداف و خالصه، در اصل پردازش گروهی، معلم باید مطمئن باشد که گروه در حا

در حال ایجاد ارتباط مؤثر بین اعضاء هست. در پایان جلسه، اعضاي گروه، عملکرد خود را باید گزارش 

حلی براي بهتر شدن مفیدي براي گروه انجام داده است و چه راه کارچهکنند هر عضو باید بیان کند که 

  ).1381کار گروهی دارد (عالقه بند، 

  استفاده از یادگیري مشارکتی  دالیل 2-7

گیرد. یکی از خصوصیات احساسی آن تقویت می به خوددر داخل کالس اشکال متنوعی  فناین 

. این شیوه بدیل و هستهاي کوچک وابستگی مثبت توسط آموزش کار گروهی به فراگیران در گروه

فراگیري که در تجارب و  . این روش برايهستهاي رقابتی آموزش سنتی جایگزین مناسبی براي مدل

. این شیوه موجب ارتقاء پیشرفت هستگیرند، خیلی مناسب فرآیندهاي اجتماعی و گروهی بهتر یاد می
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). ارتقاء 1995، 42گردد (الن وراپمنهاي اجتماعی فراگیران میهاي مدیریتی مهارتتحصیلی، مهارت

هاي درسی همانند خواندن، نوشتن، طهها و حیپیشرفت تحصیلی فراگیران در این روش در تمامی حوزه

). 451994، براملت44ینمگز؛ 1995، 43(استونزواسالوین هستریاضیات، تفکر نقادانه، کاربرد و درك فهم 

- هاي مختلفی هستند، خیلی خوب عمل میها و قومیتهایی که فراگیران از فرهنگاین شیوه در کالس

  یل) استفاده از یادگیري مشارکتی لیست شده است.مزایا (دال -2-2). در جدول 1995، 46یسونادکند (

  خواص یادگیري مشارکتی 2-8

  باشند:هاي مرسوم یادگیري مشارکتی حداقل داراي پنج خاصیت زیر میروش

 وابستگی متقابل مثبت:  1- 2-8

آموزان وابستگی منفی وجود شد، بین دانشهاي درس سنتی که رقابت خیلی تأکید میدر کالس

  کردند.باهم جهت گرفتن نمره پیشرفت تحصیلی بهتر مبارزه و رقابت می هچراکداشت، 

 تعامل و برقراري ارتباط چهره به چهره: 2- 2-8

در تعامل بوده، به همدیگر کمک کرده و موجب ارتقاء موفقیت  باهمدر یادگیري مشارکتی، فراگیران 

  بوده و تعامل چهره به چهره دارند. در ارتباط باهممستقیم  طوربهشوند. فراگیران گروه همدیگر می

 مسئولیت و پاسخگویی فردي:3- 2-8

از فراگیران مسئولیت یادگیري خود را به عهده داشته و بایستی  هرکدامدر یادگیري مشارکتی 

  ها و تکالیف محوله به خود باشند.پاسخگوي مسئولیت

 هاي اجتماعی:ي مهارتتوسعه 4- 2-8

هاي ي مهارتگروهی و اجتماعی و توسعه صورتبهان شانس کار یادگیري مشارکتی براي فراگیر

  .سازدیماجتماعی خود را فراهم 

                                                             
42 . Lan & Rapman 
43 . Stonzo & Slavin 
44 . Magnin 
45 . Beramlet 
46 . Daison 
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 ارزشیابی گروهی:  5- 2-8

به گروه و رفع  کنندهکمکگروه فراگیران نیاز است که چگونگی دستیابی به اهداف خود، اقدامات 

  رار دهند.در تعامالت گروه را مورد ارزشیابی و بررسی ق یگردانوقفهاعمال 

  

 هاي کلیدي در یادگیري مشارکتی: نکته2-2جدول شماره 

 چند نکته کلیدي در یادگیري مشارکتی

  ریزي توسط معلم حیاتی است.برنامه-

  درگیري و شراکت فراگیران ضروري است.-

  بررسی و شناخت گروه حیاتی است.-

 اساسی است. یفیتباکانجام کار -

 الزم است.پایش و کنترل مداوم فراگیران -

 ملزومات زمانی براي انجام وظایف باید فراهم شود.-

 پذیري باید تقویت شود.، اتحاد، و مسئولیتبه هم، اطمینان نفساعتمادبه-

  

هاي . بعضی از این مهارتهستهاي اجتماعی خاصی الزم در یادگیري مشارکتی وجود مهارت

هاي باید وجود داشته باشند. این مهارت حتماً فن زآمیموفقیتاجتماعی بسیار کلیدي بوده و براي اجراي 

  از: اندعبارتاجتماعی کلیدي 

  دانستن چگونگی برقراري جریان فکري با دیگران.-

  مطمئن شدن از اینکه هر یک از اعضا داراي شانس شراکت مساوي هستند.-

 شراکتی. صورتبهحل مسائل و مشکالت -

 ها و وظایف.انتخاب کردن نقش-

 از اقدامات الزم در موقع قصور یکی از اعضا در همیاري با گروه.آگاهی -

 ها.آگاهی از طریق رفع تضادهاي موجود بین گروه-

 هاي یادگیري مشارکتی ویژگی-2-3-9

  هاي کوچک نامتجانس: تشکیل گروه - 1- 9- 2-3

تلف شود که از جهات مختشکیل می ينفرشش چهارتاهاي یادگیري مشارکتی معموالً از گروه

  توانایی یادگیري، میزان پیشرفت، نژاد و غیره نامتجانس هستند. 
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The present thesis is aimed to investigate the effect of the contributory learning 
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questionnaires, and they were analyzed using SPSS 20. The findings show that there is 
a significant variation between the grades of educational self-efficiency and societal 
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which were not disclosed to such learning approach; therefore, the research hypothesis 
were verified. On this basis, it can be concluded that the contributory approach is 
influential in increasing students' educational self-efficiency and societal potentiality.  
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