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 انجوام تجربوی علووم درس در آموزاندانش تحصیلی پیشرفت در رفاقتی و رقابتی  یادگیری  سبک  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش

 کووهن جودو  از استفاده با نمونه حجم. بود تهران  شهر  2  منطقه  ابتدایی  دوره  پسر  آموزاندانش  پژوهش  این  آماری  جامعه.  شد

 پژوهشوی روش. گرفتنود قورار کنتور  و آزموایش گوروه دو در تصوادفی گیرینمونوه روش بوه و  گردیود  تعیوین  نفور  60  تعداد

 شویوه بوه گوروه یوک نفوره  30 گوروه دو در آزمایش گروه. بود کنتر  گروه با آزمونپس  –  آزمونپیش  صورت  به  زمایشیآنیمه

 .گرفتند قرارابتدایی  دوم علوم کتاب مختلف مباحث از آزمون مورد  جلسه  هشت  تعداد  به  و  رقابتی  روش  به  دیگر  گروه  و  رفاقتی

 هموراه بوه( کشیدگی و کجی) توزیع و( استاندارد انحراف و میانگین) توصیفی آمار از هاداده  وتحلیلتجزیه  و  آوریجمع  منظوربه

 بوه؛ دارد وجوود معنواداری تفواوت علووم  درس تحصویلی پیشرفت ازلحاظ  گروه  دو  بین  داد  نشان  هایافته  .شد  استفاده  t  آزمون

 شرایط گرددمی پیشنهاد لذا. دارد داریمعنی تأثیر آموزاندانشتجربی   علوم  درس  تحصیلی  پیشرفت  بر  رفاقتی  یادگیری  عبارتی

 فرهنو  ارتقوای و پویوایی جهت مطلوبی زمینه و شدهفراهم مدارس در مشارکتی یادگیری عبارتی به و  رفاقتی  روش  به  آموزش

 .شود فراهم مدارس در گروهی کار

 .تجربی یادگیری رفاقتی  یادگیری رقابتی  علوم  کلیدی:  هایواژه
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 مقدمه .1
 :دگردمیرقابت  خود به دو دسته تقسیم .  شودمیهای افراد را شامل  جنبه مهمی از فعالیت   1رقابت   در فرهن  مدرن 

 رسوازی ظاه  3درگیوری خود  توجهجلب .باشدمیپاداش وصو  به یک  هدف در رقابت فردی  گروهی.  و  2رقابت فردی

جهوت  هوای افوراد در رقابوت فوردی واکنش  ازجملوه  هوایی از ایون قبیول بوافی و رفتوارمنفوی  خصومت سرزنشگری 

شوواهد همننوین زیورا  ؛  وده و کموی فاصوله داردبتناقض  این مفهوم با تالش فردی در  است.  جویی بین حریفان برتری

توانود تواند عملکرد و سرعت یادگیری را بهبود بخشد  فقط به ایون دلیول کوه رقابوت میدهد که رقابت میگواهی می

اطالعوات توسوط  یادسپاریبه      به نحوه  5یادگیری  یهاسبک.  (2020  4   اچازاررا  )دارای لذت نیز باشد  و  بخشهیجان 

  ادیوب و صوفرعلی زاده  62006  هنوت) تووجهی نودارد  ردیوگیماینکه او چه چیزی را یواد  و به    کندره میفراگیر اشا

1393). 

بووده و  یدسترسوقابلهموه اعاوای گوروه  که بورای  شوداست که در آن یک هدف تعیین می  یروش7یادگیری رقابتی

 است کوه دیگوران  درگرو اینموفقیت هر فرد    .ندپردازیمبه رقابت    باهمتمامی اعاای گروه  برای رسیدن به آن هدف  

رقابت در اینجوا بوه  .(1392شمس و همکاران     91996 گرینسکی   82012   کیسیو  دایسون )کنند  عمل  ترضعیف  از او

 .با خودفرد به معنای مقایسه   یگریو دافراد با یکدیگر   مقایسه کند:دو مفهوم اشاره می

های معلم مدار و در کنوار آن فعالیوت و کالس کنندمیرقابت    آموزان دانشزان با سایر  آمودر نوعی از رقابت  دانش

ی که از طریق رقابت با یکدیگر بوه یوادگیری آموزاندانش .(70: 1391)رفعتی  دهندمیرا در کالس ترجیح   گونه  رقابت

و افزایش اضوطراب را تجربوه خواهنود  نفساعتمادبههای اجتماعی  کاهش سطح مهارت ازنظرزمان    مروربه   پردازندمی

 صوورتبه آمووزان دانشسونتی  هوایآموزشاند که در دانشمندان اظهار داشته. (2021صفا     احمدی  وافالی میر  )کرد

کت گروهوی کنند. رقابت فوردی بوه نسوبت مشوارمعلمان خود دریغ می  وگیرند  و از تعامل با همساالن  فردی یاد می

  بوا خوود بورتحقیقات نشان داده است که نتیجه یادگیری و نظارت . (2021 و همکاران  10یو)لبازده عملی کمتری دارد

و معلموان رقابوت صوورت  آمووزان دانشدر مدرسوه بوین  .(2020 11)ریمر و شریدرافتدمیایین اتفاق رقابت در سطح پ

ز و )ویلیامشوودمیتبودیل  انس و تصوادفبیان نشود و در آخر به این صورت است که بوه شو  صراحتاًگیرد اما شاید  می

   .(122009 شریدان 
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رقابوت و نظوم و اناوباق نقوش مهموی در آمووزش عملوی مودارس و دارد کوه ( اذعان موی2020)1 از طرفی  جیا

را بوه شورکت در  آمووزان دانشمودارس بایود کوه    داردیموبیوان     (2020)و همکاران   2همننین کامائو  ها دارددانشگاه

  اموا  شودمی هاآن اگرچه رقابت بین بازیکنان باعث افزایش استرس بین   بتی تشویق کنندبرنامه درسی رقا  هایفعالیت

 .(2020   همکاران   و3باشد)دو  هاآن ای برای نتایج یادگیری تواند واسطهاسترس می

پیشورفت خوودش بور اسواس ظرفیوت  بوا رشود و آمووز مربووق بووده و فوردبه خوود دانش  رقابت در معنای دوم 

معیار سنجش برای همه افراد یکسان نبووده بلکوه  دیگر  این تعریف   با  گیرد.مورد ارزیابی قرار می  که دارد  یتوجهقابل

 از یکوی مشوارکتی یوادگیری .شوودمیمبنای ارزیابی معلم در نظر گرفته    آموزان دانشنوع ویژگی شخصیتی هریک از  

اتموام تودریس  بورای جایگزینی عنوان بهآموزشی   یهانظام بعای از در که  است  یادگیری  و  یاددهی  نوین  رویکردهای

 از و کننودمی کوار مشوتر  وظوایف انجام در گروهی صورتبه افراد    روش  این  در.  است  شدهشناخته  سنتی  یهاروش

بوه توالش در  درونوی  طوربه آموزدانشدر این نوع یادگیری  . (1395، )عباسی اصلسازندیم مؤثر  را خود کار  راه   این

 سوطحهمکنود خوود را ترغیب شده و سعی مویهمننین به اناباق درونی ؛  شودمیرسیدن به مقصود  واداشته  جهت  

ای ضومنی هورقابت سازنده بر اساس احتورام متقابول و در ؛  رقابت هم سازنده است هم مخرب  هایش سازد.پیشرفت

ف واقعوی اسوت کوه عالقوه دانشوجویان را در این نوع رقابت  تمرکز یادگیری بر وظای .(2011شود)شریدان  ساخته می

این نوع یادگیری در    .(1391   )نوحی و همکاران انگیزاندیبرمگیری مطالب آینده  را نسبت به یاد  هاآن کند و  تهییج می

تودریس فعوا    یهواروش .(2009   4)تونارد و شوار شوودمیاستراتژی گسترده و پرکاربردی محسوب    اغلب مدارس 

 یپرانور کالس و فرآیند آموزش را  آموزان دانشبا  مؤثررابطه  یجادامشارکتی و    یهاروش  کارگیریهبتوجه به عالئق و  

 .(100:  1399)احمدی    نمایدیمبیتی و آموزشی را فراهم  ساخته و زمینه تحقق اهداف تر

ه هودفی خواستار رسویدن بو  اگر یکی از اعاای گروه   وضعیتی است که در آن   کنندهمشخص  یادگیری مشارکتی 

ایون در صوورتی . (1396    شیری51949  )دویچن تمام اعاای گروه به آن هدف استوابسته به رسیداین    مثبت باشد

 شویری ازبوه نقول  61983  )اسوالوینهم و برای رسیدن به یک هدف باشد مرتبط به است که کار تمامی اعاای گروه 

 محور بوده و هدفی که در پیش دارد   آموزدانشری از نوع  این نوع یادگی  (1996)7نظریات گرینسکی  بر اساس.  (1396

به این صورت که یوک ؛ را از خود نشان دهند  یترفعاالنهو    مؤثرتریادگیری حاور    فرآیند  در  آموزان دانشاین است که  

عوین  دهنود کوه دربه نحووی کوار خوود را انجوام می آموزان دانش  یرگروهزو در هر  شدهیلتشکگروه از چند زیرگروه 

 و هر فرد باید مسئولیت خود را در گوروه   به هدف گروه کمک کنند  یدن دررسخود نیز    هاییگروههمبه    داشتن نظم 

 یرفعوا غفعوا  و  زنده یادگیری مشوارکتی  بوا یوادگیری سوا (.1392 عاوی فعا  بپذیرد)شمس و همکاران   عنوان به

 .  (2013  و همکاران 8)جی پلوتا  متمایز است
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. (50:   شومس و همکواران 2004  و همکواران   1)دایسوون اعتماد اعاای گوروه بوه یکودیگر است  گروهی کار  الزمه

انجوام کوار   ارتبواق بوا دیگوران   هوایمهارت  .شوودمیدر بین افراد گروه    پذیرییتمسئولباعث افزایش روحیه  اعتماد  

-   جانسوون    2005  )بارت بودیایمشخصویتی فورد بوا یوادگیری مشوارکتی افوزایش    هواییژگیوو  گروهوی    صورتبه

توانود می یادگیری مشارکتی در صورت طراحی و اجرای درسوت   .(1392شمس و همکاران    2006 3لین   2001 2وارد

  2014 4 را برای انجام کار تیمی آمواده کنود)دی هایوا و همکواران   هاآن کمک کرده و    آموزان دانشبه نتایج یادگیری  

  52012  )آلتون لویشوودمیهیجوان لوذت فراگیور از کوالس فظ اطالعات بیشتر و باعث حاز طرفی  .  (1991 اسالوین

 (.  42:  1396   زادهحسن   62010   گیلز

فراگیران هم مستقل باشند هم تفکر انتقوادی و احتورام بوه یکودیگر را  شودمیتدریس که سبب  هایروش  ازجمله

یکسوانی از  یعو توزتجربه روشنی از عالئق یکدیگر   زان آمودانش آن  مثابهبهروش تدریس مشارکتی است که   بیاموزند 

 (.  41:  1396پلکویی و همکاران     زادهحسن    1394   و همکاران ت داشته باشند)اسدیان قدرت و اعتماد و صداق

سواز و مشووق اسوت راهنموا و شبیه دارد کوه نقوش معلوم در یوادگیری مشوارکتی ( بیان موی2001)7مارلواز طرفی   

برای ایجواد  در  نقش همدیگر با الگویی است که تمامی اعاای گروه  (معتقد است که تریس مشارکتی 1995)8گارنر

برخوورداری از انسوجام (. 1396پلکوویی و همکواران   زادهحسن)کنندیمباهم همکاری  و پیگیری اهداف کلی آموزش

  92012   اس جوردن و الرسونبسویار حیواتی اسوت)تر  برای تحقق هدف مشتر  گروه   یادگیریدر  گروهی و وحدت  

های مشارکتی را در افزایش انسجام گروه مفید و کارسواز مطور  فعالیت  برخی از پژوهشگران .  (43:  1396   زادهحسن

 زادهحسوون(  2002( کووارون و همکوواران)2012) تووراس و همکوواران (. 2013هالبور  هارلی بل و هولوودن  )انوودکرده

بوه سوزایی در رشود اسوتدال  اخالقی حمایوت   توأثیرات  یوادگیری مشوارکتی    آمدهدسوتبهی  هایافتهطبق  (.1396)

  و همکواران جانسوون )و دستاورد انگیزشوی داشوته است نفسعزت سالمت روان   شناختی   -رشد اجتماعی    اجتماعی 

 (.4:  1393  ادیب زاده  2000

 و بوه آن پرداختوه شوود. شدهمطر ز الزم است تا تعریفی از یادگیری درس علوم نی   شدهمطر به مباحث    با توجه

و بوه  کننودهیینتعقوش  آمووزش علووم ن  اطالعات و ارتباطوات  ٔ  درزمینه فنّاوریبا افزایش پیشرفت در عصر حاضر  

آمووزش (. 60: 1393   عبودی 2010 10)اُغلووعمیقی بر جوانب زندگی موا دارد  تأثیراتسزایی در آینده ملل مختلف و  

بورای تموامی  تحصویلی و هاییبنودردهکوه در تموام   باشودمیم برناموه درسوی مودارس  مهو  یهامؤلفهعلوم یکی از  

ارتقوای  ینو همننونحوه ارتباق جانداران وغیر جانوداران    در  غایت جهان   هدف آن ؛  قابلیت اجرا دارد  آموزان دانش
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 موضووع پیشورفت در ایران . (1393  عبودی  12009  )گاریسوون ی و روحیوه حول مسوائل در افوراد استتفکور انتقواد

و کارشناسان آموزش علووم  یتو تربتعلیم    نظران صاحباصلی    یهادغدغهیکی از    دردرس علوم   آموزان دانشتحصیلی  

پیشورفت   دهندهنشوان   گذشوته   یهاسوا   در  )تیمز(یاضیو رالمللی علوم  نتایج مطالعات بین  (.1393)عبدی باشدمی

ی تیموز هایافتوهمجموعوه  سبت به سایر کشورها در درس علوم بوده اسوت.ایرانی ن  آموزان دانشتحصیلی بسیار پایین  

نگرش به موضووع درسوی تهیوه برناموه آموزشوی    هاآن تدریس به    هایمهارتآموزش    دهد که نقش معلمان نشان می

 ینرتومهماز  اثوربخشمشارکت و حمایت والدین به همراه امکانات و منوابع آموزشوی   های تدریس فعا  روش  مناسب 

 .(60:  1393  عبدی 1388پرلز    و تیمز مرکز مطالعاتبوده است )عوامل موفقیت کشورها  

پایه دوم ابتدایی که از اهوم دروس ایون   آموزان دانشدر این پژوهش سعی شده است تا نحوه یادگیری درس علوم  

روشی اسوت  از یادگیری رقابتی  منظور  ارزیابی کرده یو رقابتدو سبک یادگیری مشارکتی   یلهوسبهرا    باشدمیمقطع  

یک نفر شانس برنوده شودن  باهم رقابت کرده و درنهایت   برای رسیدن به یک هدف   آموزان دانشگروهی از    که در آن 

 از روند کار کنوار گذاشوته خواهنود شود.  صا  به مطلوب تسایر افراد نیز در صورت عدم ا  از این منظر   کند.پیدا می  را

برای رسیدن  آموزان دانش ن یادگیری مشارکتی  یک جو عاطفی و صمیمی است که در ذیل آن همننین منظور از بیا

هدف خود را در راستای رسویدن  تمام اعاای گروه  یجهدرنتو همدلی یکدیگر تالش کرده و   یبا همکار  به یک هدف 

ی را روی یک موضوع واحود بوه کوار این پژوهش در نظر دارد تا این نوع از یادگیر  گیرند.حا به کار می  اصلی   یتغابه

در نحووه پیشورفت تحصویلی و میوزان آن در  یراتیتوأثچوه  این است تا به این پی ببورد توا هرکودام   گرفته و درصدد

 خواهد داشت.  آموزان دانش

 و گرفتوه یادتوانند دروس را زیرا تمانی افراد می؛ امکان رقابت مهیا نیست  یو عمومدر فاای تعلیم تربیت رسمی  

؛ رسودیمبه حدودی از اهداف   هایشییتوانابه استعداد و سطح   با توجههرکس    مهارت خواندن نوشتن را کسب کنند.

در اصل اگر بخواهیم رقابت را در معنوای عوام آن   دارای مراتب هستند.  این واقعیت به این معناست که اهداف تربیتی 

از طرفوی  ؛ شودمید یادگیری است که در محیط مدرسه ایجاد دهی انگیزه و ایجاموقعیتی جهت شکل  در نظر بگیریم 

محویط  ایون کوار خوود  بوا و دهنودیمرا به سمت فاوای رقوابتی سووق  آموزان دانش متخصصان آموزشی در مدرسه 

باور است که رقابت برای دوره دبسوتان زیان   ینبه را   (1387شکوهی).  (1395)حسنی کنندیمساختگی تربیتی ایجاد  

ایون در حوالی ؛ برای شکست خود بیابنود یهیو توجدر  کند ها را تواند تفاوتچون کود  در این سن نمی؛  بار است

همننین گالسر معتقود اسوت کوه بایود ؛ گذاردیمبر جای  آموزان دانشآثار منفی بر شخصیت  است که تکرار شکست 

 .  (7:  1395 )حسنی کردمدارس بدون شکست ایجاد 

بوه  آمووزان دانشو بوا ورود    (1397   و همکاران )احمدی    پیشرفت و بهبود خالقیت بوده  یهاکانون مدرسه یکی از  

باعوث  و باعث رشد اجتمواعی در افوراد شوده و در آخور   قرارگرفته  تأثیراز مفاهیم مختلف تحت    هاآن آن میزان در   

 از طرفوی  (.3: 1393  ده  ادیوب و صوفرعلی زا22010   )سویمن و همکواران شودبا محویط می  هاآن   و سازگاری  تعاد

کالسی شرکت کورده و  یهابحثایجاد کند که در   آموزدانشتواند موقعیتی برای هر  می  های کوچک گروه  یریگشکل

و پورورش  کوه باعوث رشود  این است  گروهی   یهابحثبه شرکت در    آموزان دانشمزیت تشویق  ؛  فعالیت داشته باشند

 
1 .Garrison 

2  .Ciman  
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ایون در حوالی اسوت کوه . (119: 1395   حاجی حسوینلو و همکوارن 1382 ی )خرازشودمی 1آموزان دانش  خودپنداره

لوذت بیشوتری  و از تجربوه یوادگیری  گیرندبهتر یاد می  پردازندیمیادگیری فعا  به یادگیری    یقاز طر   آموزان دانش

یکوی از  ( نیوز2000پوین و ویتواکر) .بسیار حائز اهمیت اسوت در کالس  آموزان دانش  داشتننگهفعا     برند. امروزه می

هوای مطالعوه و ایجواد بحوث و اسوتفاده از گروه  در فرآینود یوادگیری را  آمووزان دانشهای فعا  کردن  روش  ینترمهم

روحوی   همننوین فشوار  دچار تنش و اضطراب بووده و  آموزان دانش  های رقابتی در گروه  ازآنجاکه.  دانند.می  نظرتباد 

زیرا تالش برای رسویدن بوه ؛ سوء گذاشتن در یادگیری دروس نیز وجود دارد  ثیرتأاحتما      شوندیمباالیی را متحمل  

لذا اهمیت یادگیری مشوارکتی در  .گذاردیمن  آموزدانشتاثیرمخربی در روحیات    یک موقعیت درسی و ناکامی در آن 

بلکه همان آراموش ؛ نیست موردنظریادگیری درس  هدف اولیه  زیرا در این نوع یادگیری ؛ شودمیاین قسمت مشاهده 

 هومآن  یوادگیری دروس   آورنود و در مرحلوه بعود از کنار همودیگر بوودن بوه دسوت می  آموزان دانشدرونی است که  

دارای نقاق ضوعف  هر دو روش اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. دور از استرس و با مشارکت یکدیگر باشد   کهینحوبه

 و فنواوری اطالعوات  فنّواوریاینکه در عصر   اما؛  اه خود حائز اهمیت استو مثبتی هستند که بررسی هرکدام در جایگ

 یامسوئله  کندیمایجاد  هاآن گذارد و آثار مخرب کمتری در می  آموزان دانشرا روی    تأثیرچه روشی بیشترین بازده و  

 و بوا دارد کوه در کنوار هومبه جوانوانی نیواز    زیرا جامعه در آینده ؛  کرد  یپوشچشماز آن    یسادگبهوان  تاست که نمی

 سرزمین خود بردارند. آباد کردن  ینهدرزمبزرگی  یهاقدمبتوانند   همکاری هم

این دو سبک بر پیشورفت تحصویلی درس  تأثیرو همننین  هاآن تفاوت بین  یادگیری مشارکتی و رقابتی  درزمینه

 توأثیر»بررسوی  باهودفحقیقوی در ت( 1393)احمودی و همکواران  های متعددی صوورت گرفتوه اسوت:پژوهش علوم 

بوه ایون نتیجوه رسوید کوه روش یوادگیری   شهرستان سواوه   آموزان دانش  یسیانشانو  شرفتیبر پیادگیری مشارکتی  

 همننوین شوده اسوت. آمووزان دانشمنجر بوه کواهش خطوا و پیشورفت در انشوای   نسبت به روش سنتی    مشارکتی

ذهنوی  تووان کم آموزان دانشمشارکتی در پیشرفت تحصیلی روش یادگیری   تأثیر»  باهدفدر پژوهشی  (  1391)حسنی

 بوده است.  مؤثر ذهنی  توان کم  آموزان دانشیادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی  به این نتیجه رسید که  

اجتموواعی  هووایمهارترشوود ر ی دمشووارکتیووادگیری  تأثیر»باهوودفدر پژوهشووی  (1391غفوواری و کوواظم پووور)

 اجتمواعی مربووق بوه احتورام  هوایمهارتروش یادگیری مشوارکتی در رشود   سیدند که به این نتیجه رآموزان دانش

 آمووزان دانشگروهوی در    یهواتیفعال   یریپذتیمسوئول   یابیدوست  رعایت مقررات    گران یبا دهمکاری     فهیوظانجام

بوا ری مشوارکتی یوادگی  توأثیر»  هودف  بواتحقیقی    در  (1395)  و همکاران نلو  یهمننین حاجی حس  داشته است.  تأثیر

نتایج پژوهش حاضور حاکی از آن بوود کوه ؛  انجام دادند آموزان دانشپیشرفت برخودکارآمدی و خود پنداره    یهاگروه

برخودکارآمودی ریاضوی و خوود پنوداره   پیشورفت  یهواگروهآموزان به  دانش  یبندمیتقسیادگیری مشارکتی به روش  

 دارد. داریمعنی  تأثیر  آموزان دانشریاضی 

کوه در کنوار یوادگیری  دارنودیم  بیوان وپرورشآمووزشفنواوری  » با هدفدر تحقیقی 2(2015)  و همکاران  ن

در نیوز  (1391کرامتوی و همکواران  ) حوائز اهمیوت اسوت. آمووزان دانشنوشتن مشارکتی نیز در یادگیری   مشارکتی 

به این نتیجه  بی و اضطراب امتحان یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی در س علوم تجر  تأثیر»با هدف    یپژوهش

 
روه و  احترام درگ اشاره می دارد که جهت تقویت خود پنداره مثبت مانند حس عاوی ارگروه بودن   (2008) در زمینه خودپنداره کالمن  1.

 پذیرش اجتماعی  موقعیت های متفاوتی وجود دارد که کلید حل و ایجاد عوامل فوق  همان یادگیری مشارکتی است. 

2 .zhang  
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در درس علوم تجربوی و  آموزان دانشپیشرفت تحصیلی    بر  یتوجهقابل  تأثیر  دست پیدا کردند که یادگیری مشارکتی 

روش  در مقابولموفقیوت یوادگیری مشوارکتی  دهندهنشان  این نتیجه  کاهش اضطراب امتحان در گروه آزمایشی دارد.

 تدریس متداو  است.

 توأثیرآیوا یوادگیری مشوارکتی بور پایوداری بوه سوا  دوم کوالج   »با عنوان (  2018)1تحقیق لوز و همکاران   نتیجه

 آمووزان دانشدر معرض یادگیری مشارکتی باعث تعامل بیشتر  آموزان دانشاست که قرار گرفتن   نیچننیا؟   گذاردیم

( 1391رماانی پوور  )نتایج پژوهش  .شودمیعلم  دیتول دربه تنوع  منجر امر نیا وبا افراد متفاوت نسبت به خود شده 

کوه از ارکوان یوادگیری  نفساعتمادبهباعث تقویت  و صمیمی و فاای راحت در کالس  جو مناسبکه ایجاد  نشان داد  

 دهد.اضطراب و نگرانی افراد را کاهش می  است شده و این امر

  آمووزان دانشرکتی در ارتقای سطح یادگیری »نقش یادگیری مشابا هدف(در پژوهشی  1395و کرامتی)  یاللهیول

را برای باهم بوودن  آموزان دانشهم نیاز  آموزشی یهاگروهبه این نتیجه دست یافتند که یادگیری مشارکتی با تشکیل 

زیورا ؛ دیونمایمکمک   شوندیمکه در فهم مطالب درسی دچار مشکل    آموزان دانشهم از این طریق به     کندیم  نیتأم

اطمینوان  گوروه مطالوب توسوط تموامی اعاوای   یریادگیاز    اندموظف  یادگیری درروش یادگیری مشارکتی  یهاگروه

که بر پیشرفت   یامدرسهعوامل دانشجویی و  »  باهدف( در پژوهشی  2009)   2شین لی و کیمهمننین     حاصل نمایند.

در پیشورفت که یادگیری رقابتی   داردیمیان    بمتحدهاالتیابین کره   اپن و    یالملل نیب  یهاسهیمقاریاضیات مؤثرند:  

بوا   پژوهشویدر    (1396)و همکاران پلکویی    زادهحسن  نداشته است.  یریتأثدر درس ریاضی    متحدهاالتیا  آموزان دانش

بور که تدریس مشوارکتی    به این نتایج رسیدند  ابتدایی   آموزان دانشتدریس مشارکتی بر انسجام گروهی    تأثیر»هدف

 توانودیم استفاده از ظرفیت تودریس مشوارکتی   یطورکل به؛ معناداری دارد تأثیر آموزان ابتدایی دانشگروهی    انسجام

مدارس ابتدایی  آموزان دانش نیدر بپویایی و ارتقای فرهن  کارهای گروهی     تیو تقو  یریگشکلزمینه مطلوبی برای  

 و شودهگذاشتهاهوداف بوه اشوترا   اهداف فردی  توسعه» در پژوهشی با هدف (2007)3ویلیامز و شریدان  فراهم کند.

کوه یوادگیری کودکوان از یکودیگر در به این نتیجه رسیدند    های یادگیری   درزمینهابعاد سازنده رقابت    اهداف   ریسا

( 1397) همکواران احمودی و  دارد.    هاآن به سزایی در کیفیت آموزشی    تأثیر  گریکدی  با  هاآن جریان همکاری اجتماعی  

کوه  گرفتنودنتیجوه   در درس جغرافیا   آموزان دانشیادگیری مشارکتی بر پرورش خالقیت    تأثیر»  باهدفی  در پژوهش

در ایون   آمووزان دانش  (یریپوذانعطاف  و  ابتکوار  بسوط   خالقیت)سیالی   افزایشدر    آموزش جغرافیا به روش مشارکتی 

 بوده است.  مؤثرمعناداری   طوربه درس 

  آمووزان دانشاجتمواعی  هوایمهارت بور رشودیادگیری مشارکتی  تأثیر» هدفبا ( 1391)در پژوهشی که شکاری

اجتمواعی  هوایمهارترشود  در سونتی  هوایروشنشان دادند روش یادگیری مشارکتی نسبت بوه   هایافته  انجام داد 

زش یری مشوارکتی در آموو»تجوارب یوادگ  بوا عنووان در پژوهشی  (  1391نوحی و همکاران)  است.  مؤثرتر  آموزان دانش

کارگروهی و  هایمهارتکه تجارب دانشجویان بیانگر ضعف   انددهیرسبه این دستاورد    مسئله محور:یک مطالعه کیفی 

بسوتر  ی یادگیری مشوارکتی وحمایت سیستم آموزشی و مدرسین در توسعه زمینه   رونیازا؛  یادگیری مشارکتی است

  ش مبتنی بر حل مسئله ضروری است.مناسب برای استفاده از مزایا و فواید ارزنده روش آموز

 
1. Loes &  Brian &  Saichaie & Pascarella 

2  .Shi, Lee & Kim 

3  .Sheridan & Williams 
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 در رقابتی و رفاقتی یادگیری سبک  که  است  سؤا   این  به  پاسخ  دنبا   به  حاضر  پژوهش  شد   گفته  آننه  به  با توجه

 وجود دارد؟   یریتأثچه   تجربی  علوم درس در  آموزان دانش  تحصیلی پیشرفت

 یشناسروش .1-1
 تجربووی  علوووم  درس  تحصیلی  پیشرفت  در  رفاقتی  و  رقابتی  یادگیری  سبکبررسی تاثیرپژوهش حاضر با هدف  

 کنتوور  کامالً را تحقیق حوزه در موجود ستند متغیرهایتوانینممحققان    کهییازآنجاو    آموزان انجام شد دانش

جامعووه . شوود آزمون با گروه کنتر  استفاده پس –آزمون به صورت پیش یشیآزما یمهنکنند  از روش پژوهشی 

 که حجم نمونه با استفاده از جدو   است  شهر تهران  2  منطقه  ابتدایی  دوم  پایه  پسر  زانآمودانششامل    یآمار

 و رفوواقتی آزمایشوویِ گووروه2 به وگیری تصادفی انتخاب نمونه  طریق  تعیین شد که از  نفر   60(1986)  1 کوهن

بوه تفکیوک و بورای هور  سبک یادگیری رقابتی و رفواقتی شدهدادهو در قالب شیوه کار توضیح  .شدند   تقسیم  رقابتی

   (2و   1جلسه اجرا شد)جدو     8سبک 
 عنوان بوهنفوره 3گوروه 4یوک گوروه بواهم تعامول کورده و در   عنوان بوه  آمووزان دانشدر گروه یادگیری مشوارکتی   

و  شودهانتخاب سرگروه عنوان بهسطح توانایی باالتر از سایرین بودند  ازنظرنفر که    2؛  همگن تقسیم شدند    هاییرگروهز

 یو اعاوا یرگوروهزوظایف هریک . کردندیم شان ییراهنمامطلع شده و  هاآن با تمامی افراد ارتباق گرفته و از وضعیت 

 است.  شدهیمگفته    هاآن قبل از هر جلسه به    شان ییتواناآن با توجه به سطح  
اما ماهیوت کواری کوه از  شودمیگفته  هاآن هر فعالیت متناسب با نوع رقابت یا رفاقتی بودن افراد به   دستورالعمل 

بهتورین کوار را ارائوه داده توا کوار برتور  مشوخص و  اندموظفاعاای گروه رقابتی  یکسان است. شودمیخواسته    هاآن 

به این صوورت  با همکاری و تعاون یکدیگر یک کار مشتر  ارائه دهند. اندموظفاعاای گروه رفاقتی نیز   انتخاب شود.

؛ کننودیمروی یوک قسومت کوار  نفور(3) یرگروهزرا خود به چند بخش تقسیم کرده و هر  قسمتییککه یک فعالیت 

و فعالیوت  آمدهدسوتبهنتوایج  یوتدرنهابا یکودیگر تعوویض کورده و    هاسرگروه  ییباراهنماسپس ماحصل کار خود را  

 هوایرگروهزهر قسمت بین  نیز یچندقسمت هاییتفعالدر مورد  .آورندیدرمروی یک برگه به رشته تحریر را   شدهانجام

را  آن یکودیگر  یبوا همکوارفعالیوت  یهاقسمتو پس از بررسی تمام  شوندیمنظر یکدیگر بررسی  و تحت  شدهیمتقس

از تشوویق گروهوی و اعاوای گوروه جهت تشویق و ایجاد انگیزه  اعاای گوروه آزمایشویِ رفواقتی    .کنندیمپاکنویس  

 یرگوروهزدر گروه رفاقتی  اعاوا  از وظوایفی ماننود سورگروه  نویسونده و مسوئو   رقابتی  از تشویق فردی بهره بردند 

ی کار این گروه نسبت به گوروه رقوابتی داشوت  مزیتی که نتیجه بود. شدهیینتعبرخوردار بودند که قبل انجام فعالیت 

وت کار را به یکدیگر گوشوزد بر یکدیگر نظارت داشته باشند و نقاق ضعف و ق توانستندیماعاای این گروه   بود کهاین  

 کرده و اصال  کنند.
آزموون کوه  8از   آمووزان دانشهریک از دو روش رقابتی و رفاقتی در پیشرفت تحصیلی   تأثیرگیری  اندازه  منظوربه

 ایون  .شودنمره محاسبه  100از  آموزان دانشو نمرات  نمره استفاده شد 20با   آزمون پسنمره داشته و یک    10هر یک  

از: نیورو  چرخوه  انودعبارتتصوادفی انتخواب شودند کوه  صورتبه ن از مباحث مختلف کتاب علوم دوم ابتدایی آزمو8

جابجوایی  طبیعوی  بازیافوت  مورور مباحوث علووم  هاییدهپدخالقیت در تصور  از باران تا خانه ما   آب   زندگی پروانه 

 تلفیق مباحث در علوم. نقاشی خالقیت  قوانین طبیعت 

 
1. Cohen 
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 40هفته در طو  نیم ترم تحصیلی( و هور جلسوه 2جلسه )8به مدت    هایآزمودن   آموزان دانشای گذاری  پس از ج

جلسوه آخور در  و درهوای مربووق بوه پوژوهش پرداختنود دقیقه زمان کالس را به انجوام فعالیت  55دقیقه از    45الی  

مباحثی از کتاب علوم دوم ابتدایی بووده شامل  هاآزمون هر یک از این ؛ مشابه با جلسات قبل شرکت کردند  یآزمونپس

بازیافوت  مورور  طبیعوی  هاییودهپدکه شامل نیرو چرخه زندگی پروانه  آب  از باران تا خانوه موا  خالقیوت در تصوور 

 .باشندیمتلفیق مباحث در علوم  نقاشی طبیعت  جابجایی قوانین طبیعت   مباحث علوم 

به رقابت پرداختنود.در ایون  به اصل رقابت و کسب برتری بر یکدیگر   وجهبا ت  ها در گروه یادگیری رقابتی آزمودنی

توا در پایوان جلسوه هشوتم بهتورین فورد در هریکوی از  کردنودیمباید بر دیگوری غلبوه   آموزان دانشروش هر یک از  

و هریوک در کردند انفرادی و مستقل عمل می  صورتبه  آموزان دانشهر یک از    هاگروهدر این    ها مشخص شود.فعالیت

 به این صورت که اگر فعالیت ؛ شدیمداده   هاآن به   هایشان یتفعالپی دریافت نمره یا پاداشی بودند که بر اساس 

انجام دهد و موفقیوت و عودم موفقیوت  ییتنهابهچند مرحله داشت آن فرد موظف بود که تمام مراحل را   شدهداده

 .شودمیدش بوده و هر فرد با افراد دیگر مقایسه  ها وابسته به فعالیت خودر آزمون   آموزدانش

 آمووار و( اسووتاندارد انحووراف و میووانگین) توصوویفی آمووار هووایروش از هوواداده وتحلیلتجزیووه منظوربووههمننووین 

 وتحلیلتجزیوه موورد 1اس اس پوی اس افزارنرم از استفاده با هاداده و شد استفاده ولش(مستقل و   tاستنباطی)آزمون 

 .فتندگر قرار
 

 
1  . Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)  
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 رقابتی یادگیری سبک اجرای جلسات تعداد(: 1)جدو 

سه
جل

 

 هدف زمانمدت جلسه هرمحتوای  تاریخ 

1 21/2/98 
 آب پشت سد در خانهتصفیهباران مصرف خانگی   محتوای  باعکس  4

داستان زنوودگی آب  بایستمی هاآنو  قرارگرفته  آموزاندانشاختیار  
 تاب و فردی بنویسند در این تصاویر را بدون استفاده از ک

25-30 

 و هووواتنشآشووونایی بوووا 
رقابووت    هایاسترس حووین 

امتحان کردن شانس خووود 
 برنده عنوانبه

2 23/2/98 

 قووراردادِمختلووف در کووالس   هایسوووختمختلف بووا    وسایل  تصاویر
و بوودون  تنهاییبووه انوودموظف آموووزاندانشو هوور یووک از  شووودمی

سوووخت  نوووع  ودرباره یکی از این وسایل    دوستانشان  دیگرهمکاری  
گزارشووگر دراختیووارکالس قوورار  قالووب درخووط بنویسوود و  3آن 

  شودمیبرگزیده انتخاب  عنوانبهدهد.اجراومتن یک نفر 

25-30 
اتکووا بووه توانووایی خووود  

  انتخوواب فوورد طلبیرقابووت
 بهتر

3 24/2/98 

 نامرتووب روی تختووه کووالس نصووب  صووورتبهمراحل زندگی پروانووه  
انفرادی بوورای  صورتبهخود  خالقیت  باباید    آموزاندانشو    گرددمی

داسووتان نمونووه   عنوانبووهآن داستانی کوتاه بنویسند. یووک داسووتان  
 .شودمیانتخاب 

25-30 
خالقیووت فووردی  انتخوواب 
داستان نمونه  رقابت بوورای 

 رسیدن به فرد برتر

4 24/2/98 

 آموزاندانشو از  شودمییک جدو  با پاسخ روی تخته کالس نصب 
 صووورتبهجوودو      هایپاسووخ تا بوورای هوور یووک از    شودمیخواسته  
درخورومناسب طر  کنند.در ایوون قسوومت سوورعت   سؤاالتانفرادی  

 عمل حائز اهمیت است.

20- 25 
ی فووردی  هووادادهتحلیوول 

سرعت عموول  خالقیووت در 
 طراحی سوا 

5 25/2/98 

اسووت  شدهنوشته  حرف الفبا  یکآنکه درهرخانه    11*10یک مربع  
خواسووته   آموووزاندانش  تکتکو از    شودمیروی تخته کالس نصب  

 شوودهتعییندرموودت زمووان  تواننوودمیکلمه که   تعداد  هرتا    شودمی
 پیدادرجهات مختلف از جدو  کلمه بیابند.هر کس کلمات بیشتری 

 .شودمیبرنده اعالم  عنوانبه  کند

20 -25 
رقابت سوووورعت عمووووول  

 ش فردی استفاده از دان

6 25/2/98 

 اختیووار درمتنووی شووامل توودار  بوورای سوواخت یووک جعبووه هدیووه 
تا مواد  شودمیخواسته  هاآن  تکتکو از    گیردمیقرار    آموزاندانش

را لیسووت  رسوودمیو وسایلی را که برای ساخت جعبه بووه ذهنشووان 
فرد برتر  عنوانبهی که به بیشترین موارد اشاره کند آموزدانشکنند  
 .شودمی معرفی

30 -35 
خالقیت نوآوری رقابووووت و 

 تکاپوی فردی

7 28/2/98 
بووا کلمووه اگوور هسووت  روی تختووه نوشووته   هاآنکه آغاز    جمله  چند
پس از دقت و تفکر درباره  شودمیخواسته  آموزاندانشو از   شودمی
 فردی ادامه دهند صورتبه جمالت را هاآن

20 -25 
تحلیوووول تفکر انتزاعووووی  

 القیتتخیل رقابت خ

8 28/2/98 

که در سووتون و ردیووف  شودمییک جدو  روی تخته کالس ترسیم 
 آموووزاندانش  ازاسووت و    شوودهنوشتهبووه یکوودیگر    ربطبیکلمه  3آن  

و   کلمووه  دودربوواره ترکیووب ایوون    کووردن  بووافکرتووا    شودمیخواسته  
کلمه جدیوود شووکل ان را ترسوویم کننوود بووه بهتوورین و   شدنساخته
 ایشیشه.مثا : دوچرخه گیردمیر جایزه تعلق نمونه کا ترینخالقانه

خالقیت نوآوری رقابووووووت  35- 30
 فردی تقویت تخیل

 



    71                                       و....  رضوان مرادی حقیقت  /   تحصیلی پیشرفت   در  رقابتی   و  رفاقتی  یادگیری  سبک   تأثیر 

 

 

 

سه
جل

 

 هدف زمانمدت جلسه هرمحتوای  تاریخ 

1 21/2/98 

 منظوربووه  کارتقسوویمکوچووک و    هایگروهانتخاب سرگروه  تشکیل  
یووک گووروه  عهده بربخشانجام کار و نوشتن داستان هر سهولت در  

و ارائه نظر تمووامی اعاووای   یکدیگر  باکوچک تعویض تکالیف جزئی  

 گروه روی کار

25-30 

همکاری تعوووووووووواون  
 کووارانتقادپذیری اصووال  

مشورت همدلی یکدیگر   

 بدون رقابت

2 23/2/98 

تصووویر  درباره آن نفر دو  هر شدهنصبانتخاب یک تصویر از تصاویر 

جملووه هووارا  ؛ نویسندمیو یک جمله درباره آن   کنندمیباهم بحث  
نماینووده کنندوباهم تعویض کرده و اصالحات را باهم برطوورف مووی  

 .شودمیگروه برای ارائه متن حاضر 

25-30 

  فکریهمهمکووووووواری 

انتخوووواب و گووووزینش  
رسوویدن بووه یووک گفتووه 

 واحد

3 24/2/98 

؛ ک مووتن واحوود نگووارش کننوودیکوودیگر یوو   بدنظراعاای گروه باید  

 نویسندمینفره باهم بحث کرده و متن پیشنهادی خود را 3  سرگروه

شووده و  منوودبهرهیکوودیگر  ازنظوورت کاغووذهاکووردن    جابجا  باسپس  

 .شودمیاصالحات برطرف 

25-30 

خالقیت گروهی  استفاده 

از نظرات یکدیگر  تجزیه 

 تحلیل گروهی  همکاری

4 24/2/98 

و هوور یووک از  شووودمیروی تخته کالس نصووب یک جدو  با پاسخ  

برای یک پاسخ  سوا  طوور  کننوود و بوودین   اندموظفاعاای گروه  

توسووط یووک نفوور از اعاووای گووروه طوور    سووؤاالتگونه هر یووک از  

 و شووودمیوپس از آن سووواالت توسووط سووایرین بررسووی شووودمی
 .شودمیلحاظ  اصالحات

20- 25 

تحلیل گروهی  اسووتفاده 

  از اندوختووووه جمعووووی

سووووووورعت عمووووووول 

دانش  از  گروهی استفاده 
 فردی و جمعی

5 25/2/98 

نفر باهم یک گروه شده و 3و هر  شودمیگروه  یک برگه داده   کلبه

را یادداشووت  رسوودمیبا مشورت یکدیگر هر تعداد کلمه به ذهنشان 

و اعاووا از  کنوودمینموده و پس از چند دقیقه اعاای گووروه تغییوور 
بووردن  بووین  ازسرگروه بانظووارت و  ؛  شودیم  مندبهرهنظرات یکدیگر  

 .بخشدمیرا ارتقا  کارگروهکلمات تکراری سرعت 

20 -25 

تلفیووق دانووش فووردی و 

جمعی   منسجم کووردن 

اطالعات  دقووت  سوورعت 
  فکریهمعمل 

6 25/2/98 

یکوودیگر و افووزایش  همفکووری بوواتا  شودمیاز اعاای گروه خواسته 

نفربایکوودیگر 3هر؛ ارائه دهند ریتخالقانه  هایایدهروحیه نقدپذیری  

اعاووای گووروه بووه اشووترا    سووایر  بووارا    خود  کارگروه شده و نتایج  
 بگذارند

30 -35 
گروهی تقویووت  خالقیت 

 روحیه همکاری

7 28/2/98 

چند جمله که قسمت آغازین آها با کلمه اگر هسووت را روی تختووه 

کوورده تا بادقت به جمالت نگوواه  خواهیممینوشته و از اعاای گروه 

 هایپاسووخ  ونفره تشووکیل دهنوود  3  هایگروهخوب فکرکنند سپس  
یکدیگر جمالت را  همفکری وخود را باهم تعویض کنند با همکاری 

 کامل کنند.

20 -25 

تخیل تقویووووووووووووت 

انتقادپذیری لووووووووذت 

کارگروهی دفوواع دربوواره 
 اعتقاد خویش

8 28/2/98 

ف که در ستون و ردیوو   شودمییک جدو  روی تخته کالس ترسیم  

اسووت اعاووای گووروه بوواهم   شدهنوشتهبه یکدیگر    ربطبیکلمه  3آن  
فکری یکدیگر یکی از اشکا  را بوواهم  باهمکرده و  نظرتباد  وبحث  

 کنندمیترسیم 

30 -35 

تقویوووووت خالقیوووووت 

نوووآوری   و  گروهی ابداع 
  انتقادپذیرینظرتباد 
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 هایافته .2

 است. شدهدادهنشان    (3)زیع )کجی و کشیدگی( در جدو توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و تو  هایشاخص

  هادادهتوصیفی و توزیع    هایشاخص(:  3)جدو 

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

نمره آزموون پایوانی درس 

 علوم
 -49/0 17/0 16/5 23/11 رقابتی

 -34/1 -08/0 65/2 68/16 رفاقتی

نمره پیشرفت درس علووم 

 ترمطو در 
 -25/1 08/0 10/25 65/48 رقابتی

 -34/1 -08/0 65/2 68/94 رفاقتی

 :هادادهبررسی نرمال بودن 

 ویلکز بین دو گروه رقابتی و رفاقتی -نتایج آزمون شاپیرو:   (4)جدو 

 آماره گروه متغیر
درجوووووه 

 آزادی
سوووووووطح 

 معناداری

 نمره آزمون پایانی درس علوم
 39/0 15 94/0 رقابتی

 13/0 15 91/0 رفاقتی

 ترمطو نمره پیشرفت درس علوم در 
 48/0 15 95/0 رقابتی

 13/0 15 91/0 رفاقتی

ولوش( اسوتفاده  tمسوتقل ) tبرای بررسی تفاوت بین دو گروه رقابتی و رفاقتی در نمرات پیشرفت تحصیلی از آزموون 

آمواره کجوی و کشویدگی همسوو بوا نتوایج  این آزمون نرما  بودن و همگنی واریانس است. نتوایج هایمفروضهشد. از 

صدم باالتر باشد بودین  5هرگاه سطح معناداری از    درواقعنرما  است.    هادادهویلکز نشان داد که توزیع  -آزمون شاپیرو

 (.  4با توزیع نرما  تفاوت معناداری ندارد )جدو  هادادهمعنی است که شکل توزیع  

 ین دو گروه رقابتی و رفاقتینمودار پیشرفت در درس علوم تجربی ب

 

  
 ترمطو ب: نمره پیشرفت در  الف: نمره پایانی درس علوم
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 پیشرفت در درس علوم بین دو گروه رقابتی و رفاقتی  ایجعبه: نمودار 1شکل  

)الوف( پایانی درس علووم  ینمرهکه میانگین گروه رفاقتی در  دهدمینشان  هاگروهدر درون  ایجعبهنتایج نمودارهای 

و پراکندگی کمتوری دارنود    )ب( میانگین باالتر ترمطو پیشرفت در  ینمرهنسبت به گروه رقابتی باالتر است. اما در 

این گروه به دلیل مشارکت با یکدیگر همگی مبحث مورد را نظور را بوه دلیول  کنندگان شرکتکه بدین معنی است که 

 (.1. )شکل  اندسپردهاطر  به خ اندگرفتهدر یک رفاقت یاد   باهم  کهاین

 هابررسی همگنی واریانس

 هاگروهنتایج آزمون همگنی واریانس بین :  (5)جدو 

 F df1 df2 p متغیر

 046/0 28 1 34/4 نمره آزمون پایانی درس علوم

 001/0 28 1 89/39 ترمطو نمره پیشرفت درس علوم در 

ریق آزمون همگنی واریانس لوین بررسی شود. نتوایج آزموون پس از بررسی وضعیت نمرات نتایج همگنی واریانس از ط

یکسوان نیسوت  هواگروهلوین نشان داد که همگنی واریانس بین دو گروه وجود ندارد. بدین معنی که پراکنودگی بوین 

 مشکل همگنی واریانس وجود داشته باشد قبول از اینکوه از هرگاهبتوان دو گروه را مقایسه کرد   کهاین(. برای  5)جدو 

. آزموون ولوش بوا تغییور درجوه آزادی و اصوال  آن شوودمیناپارامتریک استفاده شود درجه آزادی تعدیل    هایآزمون 

وجوود نودارد(   هواگروهو فرض صفر را رد نکند )تفواوت بوین   داشتهنگهتا توان آزمون را    کندمیاعشار سعی    صورتبه

 آمدهدسوتبهبه نتیجه  توان میتفاوت وجود داشته باشد بنابراین بین دو گروه    شدهتعدیلبنابراین اگر با درجات آزادی  

 (.  1390اعتماد کرد )سرمد   

 مستقل و ولش بین دو گروه رقابتی و رفاقتی tنتایج آزمون  :  (6)جدو   

 حد پایین باال حد t Df P DM E-DM آزمون متغیر

  t نمره آزمون پایانی درس علوم
 مستقل

64/3- 28 001/0 45/5- 50/1 51/8- 38/2- 

t 33/2 -57/8 50/1 -45/5 002/0 90/20 -64/3 ولش- 

نمووره پیشوورفت درس علوووم در 

 ترمطو 
t  

 مستقل
06/7- 28 0001/0 04/46 51/6 39/59- 68/32- 

t 08/32 -99/59 51/6 04/46 0001/0 31/14 -06/7 ولش- 

 هاگروه: خطای معیار اختالف میانگین بین E-DM ؛  هاگروه: اختالف میانگین DM ؛  : درجه آزادیdfنکته:

نتایج آزمون تفاوت بین دو گروه نشان داد که بین نمره آزمون پایانی درس علوم تجربی و نمره پیشرفت ایون درس در 

برای آزمون مسوتقل و ولوش هور دو معنوادار بوود)در   tبین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. مقدار آماره  ترمطو 

است(. بدین معنی که گروه رفواقتی میوانگین بواالتری از گوروه رقوابتی کسوب   شدهتعدیللش درجات آزادی  آزمون و

که میانگین دو گروه نسبت به جامعوه   دهدمینشان    آمدهدستبهحدپایین(  -اند. همننین فاصله اطمینان )حدباالکرده

 دارند.  توجهیقابلخود فاصله  
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 گیری یجهنتبحث و  .3

پایوه دوم در  آمووزان دانشسبک یادگیری رفاقتی و رقوابتی در پیشورفت تحصویلی   تأثیربررسی    ظورمنبهاین پژوهش  

نشان داد که بین میانگین نمرات علوم  هادادهی این پژوهش در تحلیل  هایافتهدرس علوم انجام گرفت. اولین بخش از  

ها مشخص شود کوه تحلیل استنباطی داده  همننین در  وجود داشته است.  معناداریدو گروه رقابتی و رفاقتی  تفاوت  

 یشبرافوزاایون روش  توأثیرگوروه رقوابتی اسوت کوه نشوان از بوه  قتی دارای پراکندگی کمتری نسبت  نمرات گروه رفا

؛ اندسوپردههمکاری و تعامل یکدیگر بوه یواد  زیرا اعاا مطالب را با؛ پیشرفت تحصیلی در درس علوم اعاای گروه دارد

شومس   (1391)و همکاران کرامتی  (1395های حسنی )با یافته  آمدهدستبهنتیجه    شد.  ییدتأیق  بنابراین  فرضیه تحق

مثبت سبک یادگیری رفاقتی بر پیشرفت تحصیلی درس علووم   تأثیر   دهندهنشان و    ( همسویی دارد1391)  و همکاران 

تا دوره بعد از دبیرسوتان(یک   دبستان یشپاز طرفی یادگیری مشارکتی در همه سطو  تحصیلی)از    است.  آموزان دانش

  رقابوت آمووزان دانشذکر این نکته حائز اهمیت است که در رقابت بوین   .شودمیتلقی    آمیزییتموفق  یراهبرد آموزش

های دیگوران اسوت و برای کسب امتیاز یا پاداش است اما رفاقت در یوادگیری درس  یوادگیری افوراد  مکمول دانسوته

ی که دروس مختلوف را بوه روش یوادگیری مشوارکتی آموزاندانش  .کنندیمباهم تالش  همگی برای رسیدن به جایگاه  

نتیجوه از طرفوی  از پیشرفت تحصیلی بیشوتری برخووردار هسوتند.   نسبت به آموزش از طریق روش رقابتیآموزندیم

باعوث  یانهفردگرای و از یادگیری مشارکتی در مقایسه با یادگیری رقابت  آمدهدستبهپژوهش نشان داده است که نتایج  

درکول  همکواری ؛ آنان را نیز شامل شده است نفسعزتشده و همننین افزایش   آموزان دانشجذب بیشتر بین فردی  

لذا در ایون زمینوه یکوی از موانوع یوادگیری  با رقابت شده است.  یسهدر مقا  آموزان دانشو تعاون باعث افزایش توانایی  

از راهبورد یوادگیری  شوودمیتوصویه  .هسوتو نامناسوب در آمووزش دروس    یرفعواغ  هوایروشاستفاده معلموان از  

  نسبت به دروس مختلف تسهیل شود.  آموزان دانشنگرش  مشارکتی در مدارس استفاده شود تا

 :آمدهدستبهپیشنهادهای کاربردی در راستای نتایج 

 پیشنننهاد)یوادگیری مشوارکتی( را این پژوهش در راستای تحقق اهداف خوود  اسوتفاده از روش یوادگیری رفواقتی 

 :کندو در این راستا پیشنهادهای کاربردی زیر را ارائه می کندیم

  سوعی در ایون آمووزان دانشفوردی  یهواتفاوتلذا الزم است تا معلمان در جریان تدریس  بادر نظر گورفتن  −

بوه ایون معنوی اسوت کوه   ایون  ؛  را در فرآیند آموزش به یکدیگر نزدیوک کننود  آموزان دانشداشته باشند تا  

در کنار هم بتوانند فرآیند یادگیری را برای هم تسهیل کرده و به رشد و آموزش یکدیگر کموک   آموزان دانش

 کنند. 

 هواییتظرفبوا محوریوت انجوام گروهوی بووده و از تموامی   شوودمیطراحی    برای دانش آموزان   تکالیفی که −

یز    هرچند نواچآموزان دانش هاییادگیریکه  شودمی  باعث این مهم ؛ در کنار هم استفاده کند  آموزان دانش

توسوط خوود   های سایر دوستانشان پاز  یادگیری را تکمیل کرده و حتی اشتباهات و نواقصدر کنار آموخته

 .گرددمیرفع   آموزان دانش

ن ایون روش توواهای گروهی میجهت طراحی فعالیت کالسی از طریق بازی  باشندهآموزگاران در نظر داشته   −

این نکته هم حائز اهمیت است که کار گروهی صرف  معیار نیست  بلکوه  ؛ را وارد فعالیت آموزشی کالس کرد
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ن در ایون زمینوه امول مع یدتأکپس    ؛  شودمیدر جریان یادگیری هدف اصلی محسوب    آموزان دانش  ییافزاهم

 رفع مشکالت یادگیری یکدیگر باشند . درصدد  آموزان دانشباشد که  

 منابع 

درس  در آمووزاندانش خالقیوت پورورش بور مشارکتی یادگیری تأثیر(1397  مهناز )مینائی؛ صمدی  پروین؛ احمدی  پروین

    .1-22(:1)8.انسانی علوم در خالقیت و ابتکار فصلنامهجغرافیا  

 بور مشوارکتی یوادگیری توأثیر بررسوی(. 1392امام قلوی زاده گنجوی  زهورا ) ؛   فاطمه بیگمرضازاده شیراز ؛احمدی  پروین

 .97-112 (:5)21 شاهد دانشگاه فصلنامه دو؛  ساوه  شهرستان آموزاندانش پیشرفت انشانویسی

 راهبور خوودآموزش به روش یوادگیری مشوارکتی بور اسواس مود  جیو  شواو بور یوادگیری   تأثیر(.  1399احمدی  افسانه)

 .90-101(:16)2  انیمجله پژوهش و مطالعات علوم انس   آموزاندانش

 بور رشودیوادگیری  یهاسوبکیوادگیری مشوارکتی در تعامول بوا    تأثیر(. بررسی  1393  ملیحه )صفرعلی زاده؛  ادیب  یوسف

-18(:35)9   شننناختیرواننوین    هایپژوهشفصلنامه    ؛  دختر پایه او  دبیرستان    آموزاندانشی  عاجتما  هایمهارت

1. 

 ؛ ذهنوی تووانکم آمووزاندانش تحصیلی پیشرفت در مشارکتی یادگیری روش تأثیر(. 1391حسنی  فریبا)؛   رسو اسمعیلی

 .5-13(109) استثنائی تربیت و تعلیم ی تربیت علوم

 اجتماعی و علمی رشد در مشارکتی یادگیری تأثیرات بر تحلیلی (.  1384)یرضا عل  نوروزی  ؛   حسن علیینصرآبادبختیار  

  .161-180(:57)  مصباح ،ایرشتهمیان   فراگیران

 بوا مشوارکتی یوادگیری توأثیر(. 1395  مهودی)معینوی کیوا؛ زاهد بابالن  علی؛ خالق خواه  علی ؛ حاجی حسینلو  خدیجه 

   .131-170(:43) تربیتی روانشناسی  آموزاندانش ریاضی ی خودپنداره و خودکارآمدی بر پیشرفت یهاگروه

 آموزاندانش گروهی انسجام بر مشارکتی تدریس تأثیر(.  1397)؛  مقدم زاده علی ؛    کیوانصالحی؛  پلکویی  شهربانو زادهحسن
 .آموزشی هاینظام در پژوهش   ابتدایی

  .4-7(:70)  اعیاجتم علوم آموزش رشد  اجتماعی علوم  است این مسئله رقابت نبودن یا بودن(.  1395حسنی  محمد)

فصننلنامه شیصننیت و دانشجویان   در تحصیلی موفقیت و یادگیری سبک ازنظر فردی هایتفاوت( . 1393چنگیز) رحیمی  

 .79-104 (:5)3 فردی هایتفاوت

 .70-74(:405)  پیوند  تربیتی علومفصلنامه  ؛  آموزاندانش یادگیری در تأثیرگذار عامل چند  (.1392  عاد )رماانی پور

 راهبردهننای فصننلنامه  آمووزاندانش عیاجتموا هوایمهارت رشود بور مشوارکتی یوادگیری تأثیر(. 1390شکاری  عباس)

 .3-31(:1)5 آموزش

 بور انفورادی و رقوابتی مشوارکتی  یوادگیری تأثیر مقایسه(. 1392پروانه)  دهکردی   پوریشمس؛ بهروز عبدلی   ؛ امیر شمس 

 .141-156(:  119 )فصلنامه تعلیم و تربیت   آموزاندانش آمادگی جسمانی منتخب عوامل

سوه روش یوادگیری مشورکتی بور  اثربخشوی(. مقایسوه 1395حسون) اسود زاده ؛ عدی پوور  اسوماعیلسو؛  عباسی اصل  رویا

 .105-124(:  11)11  نوین آموزشی رویکردهایدختر پایه دوم راهنمایی     آموزاندانشاجتماعی   هایمهارت
 به یادگیری نگرش و یلیتحص پیشرفت در اکتشافی رویکرد بر مبتنی یادگیری چرخه مد  تأثیر بررسی(.  1393عبدی  علی)

 .59-70(:6)2 زمجا و آموزشگاهی یادگیری در پژوهش  تجربی  علوم درس
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  آمووزاندانش اجتمواعی یهوامهارت رشود در مشارکتی یادگیری روش تأثیر(. 1390کاظم پور  اسماعیل) ؛   خلیلغفاری

 .87-106(:19) آموزشی مدیریت و رهبری  مدیریت

 پیشورفت بر مشارکتی یادگیری تأثیر(. 1391اکبر) هدایتی ؛   علیعنایت نوین فر؛ عت  ابوذریدری رفح ؛محمدرضا  کرامتی

 .83-98(:44)  آموزشی هاینوآوری   تربیتی علوم ؛  امتحان اضطراب و تجربی علوم درس تحصیلی

(. 1393نوازنین) زمانیوان ؛ کارشوکی  حسوین؛  غالموی  حسون  ؛  صالح مقدم  امیررضا؛  محمدی  اعظم؛  کریمی مونقی  حسین

  خوودتنظیمی یوادگیری راهبردهای و باورهای انگیزشی بر سخنرانی و مشارکتی یادگیری روش به آموزش تأثیر مقایسه

 .402-393(:5)14  پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله

در آمووزش مسوئله (. تجارب یوادگیری مشوارکتی 1391مدا    سید باقر)  ؛  برهانی  فریبا  ؛    عباسعباس زاده؛  نوحی  عصمت

 .255-267(:4)1  مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمتمحور:یک مطالعه کیفی. 

 .14-16(:312) معلم رشد  تربیتی علوم  هاآفت و هایشرانپتعامل  ؛ تعاملی یادگیری(.  1396  محمد)نیرو

ت مطالعننا  آمووزاندانش یرییوادگ سوطح ارتقای در مشارکتی یادگیری نقش(. 1395)محمدرضا  کرامتی؛ ولی الهی  حمید

   .184-191(:3)2 روانشناسی و علوم تربیتی

تفکرو    تهران  شهرمقطع دبیرستان    آموزاندانشیادگیری در    هایسبکتفکر و    هایسبکبررسی رابطه    .(1391رفعتی  مریم)

 .1-17(:2)3  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیکود   
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