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 چکیده

یاادگیری مشاارکتی جیکسااو بار     هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر استفاده از روش تدریس 

باشد. این تحقیاق از ناو     آباد می آموزان دبیرستانی شهرستان نجف احساس تعلق به مدرسه در بین دانش

هاای   ی این تحقیق شامل کلیاه دبیرساتان  تحقیقات شبه آزمایشی با  گروه کنترل و آزمایش است. جامعه

ای  گیاری ووشاه   اسات. باه  روش نموناه    08-09دبیرساتان  در ساال تحلایلی    81آباد ) شهرستان نجف

عناوان نموناه    صورت تلادفی انتخاب و از بین این دو دبیرستان چهار کالس باه  مدرسه به 2ی ا چندمرحله

ی احساس تعلق به مدرسه گیری احساس تعلق به مدرسه از پرسشنامه تلادف انتخاب شدند. برای اندازه به

ی متخللاان تأییاد    وسایله  روایی محتوایی این پرسشنامه به   استفاده شده است.2992بتی، بری و وات)

هاا از روش   به دست آمده است. برای تحلیال داده 77/9شده است و پایایی این ابزار به روش آلفای کرانباخ

کننده این است که استفاده از روش یادگیری  تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیان

ساالن، مشارکت در مدرساه و  بر احساس تعلق به هم9/ 92دارای تأثیر معنادار در سطح مشارکتی جیکساو 

باشد. همچنین  استفاده از روش یادگیری مشارکتی جیکساو در این پژوهش باعا    مشارکت در جامعه می

 باشد. می 92/9افزایش نمره کل محاسبه شده بر احساس تعلق به مدرسه در سطح 

آمازاا    احساس تعلق به مدرسه، روش تدریس یادگیری مشاارتی  ییسسااو، دا ا     ها:واژه یدکل

 آباد. دوره میزسطه، شهرسیا   جف
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 مقدمه

یاب   ام گرفیه است. در این دوره  زیزا  تمایا  باه تسا      ی بلزغ و  زیزا ا   دوره هزیتدوره

ر ایان سان  زیازا  باه     اسیقالل اا خا زاده برای یافین هزیت مخصزص خزد دارد. به همین دلی  د

یابد. طبیعیاً محیط اییماع  محیط  ساال  بارای    سمت محیط خارج اا خا ه و همساال  تمای  م 

یایگزین  محیط خا زاده در سن  زیزا    یست و احیمال ایجاد ا حرافات )بزهساری، مازاد مخادر،   

حایط خاا زادگ  در   شزد. یایگزین ساال  م  ا حرافات ینس ( در  زیزا  در محیط اییماع ایاد م 

باشد و ا حرافات و تجروی ها تمیار   ای م  دوره  زیزا   محیط مدرسه است ته محیط تنیرل شده

های یذب  زیزا  به محیط مدرساه در ایان دورا  افازای      خزرد. یس  اا روش در آ  به چش  م 

 (.4002، 4و بری 1بی  احساس تعلق به مدرسه در وی است.

هاای پزشاس ،    ای تعریف شده ته با رشایه  ای بین رشیه عنزا  سااه به 3احساس تعلق به مدرسه

هاای ایاادی اا آ     شناس  و تعلی  تربیت در ارتباط است. به همین دلی  تعریف روا شناس ، یامعه

عنازا  تیییات    ( احساس تعلاق باه مدرساه را باه    4002) 2باشد. برای مثال گریف گرین مزیزد م 

 2ها و معلما  خزد تعریف ترده اسات. گزد از   آمزاا  باهمسالس   ارتباط و احساس همبسیگ  دا 

عنزا  احساس پذیرش، احیرام و حمایات محایط مدرساه اا     ( احساس تعلق به مدرسه را به1993)

عنازا  یا     ( احساس تعلق به مدرسه را به4006) 6تند و همچنین ویت الک آمزا تعریف م  دا  

ترهاا و تساا   تاه مسایزولیت      آمزاا  اا یا ا  بازر    دا   دا د ته در آ شناسا ه م  حالت روا 

ی احسااس  ها دربااره  تند. تنزع دیدگاه گیری را بر عهده دار د احساس ایمن  و اطمینا  م  تصمی 

، دلبسایگ  باه   7هاای مییااوت  اا یبیا  فعالیات در مدرساه      تعلق به مدرسه باعث شده اسات واهه 

مزرد اساییاده یارار    14، و حمایت معل 11شمزل در مدرسه ،10، یز مدرسه9، پیز د با مدرسه2مدرسه

 (.4002، 13های  هسیند)لیب  رغ  شباهت ظاهری دارای تیاوت به ها حال این واهه این با گیرد.

ی احساس تعلق باه مدرساه گزیاای تااتیرات مثبات ایان       شده درباره طزرتل  تحقیقات ا جام به

رفیارهاای پرخطار بارای ساالمی ) شاام  اسایعمال       میغیر بر یلازگیری اا ا حرافاات اییمااع  و    

آمیز(پیشارفت   دخا یات، مصرف الس ، ا حرافات ینس ، مشسالت روحا  و روا ا  و رفیاار خشاز ت    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Beaty      2. Brew        3. School connectedness 

4. GriffGreen     5. Goodenow       6. Whitlock 

7. School engagement   8. School attachment     9. School bonding 

10. School climate     11. Involvement school     12. Teacher support 

13. Libbey 
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و  3بز د ؛4002، 4و شهار 1)بزتمایر باشد تحصیل ، ا گیزش پیشرفت تحصیل  و رضایت اا ا دگ  م 

  (  1329؛ ابزالقاسم ، 4002، 7و یز 6؛ هنریچ4007، 2و فیس  2؛ م   ل 4007همسارا ، 

رغ  اهمیت این میغیر در یهت یلزگیری اا بسایاری اا ا حرافاات و    گز ه ته اشاره شد، به هما 

مشسالت رایج در دورا   زیزا   شزاهد تجرب  ا دت  درباره عزام  تاتیرگذار بر روی احساس تعلق 

 11( و )تاتااال ز 4007) 10و پاترسز  9یزارت، اس2. رو(4002م   ل  و فیس ، )به مدرسه ویزد دارد

یس  اا راهسارهای افزای  احسااس تعلاق باه مدرساه را اساییاده اا یاادگیری        (4002) و همسارا 

 ا د.   ذتر ترده 14مشارتی 

ی آ ، تحقیقات باشد ته در مرور پیشینه های تدریس فعال م  یادگیری مشارتی  یس  اا روش

تنناد تاه اا ساال     ( عنازا  ما   4014) 13داده است. آتدمیر و ارساال  ایادی را به خزد اخیصاص 

شاده   ی یاادگیری مشاارتی  ا جاام   تحقیق درباره 4037های دیجییال   در تیابخا ه 4010تا  1966

 باشد. های تدریس بسیار بیشیر م  است ته این تعداد در مقایسه با دیگر روش

دا اد تاه در    های تزچ  ما   آمزاش در گروه عنزا  ( یادگیری مشارتی  را به4009) 12اسالگ 

های غیر میجا س برای رساید  باه هادف مشایرک باه تما  همسااال          آمزاا  در گروه آ  دا  

 6تا  2های غیر میجا س تزچ )معمزالً  آمزاا  در گروه (. در این روش دا  3تنند)ص  خزدتار م 

آمازا مسایزول    در ایان روش هار دا ا    پرداا اد.   گیر د و به ا جام تسلیف محزلاه ما     یر( یرار م 

مسااع  یادگیر ادگا  الزیات     باشاد و تاار و تشاری     آمزاا  حاضر در گروه م  یادگیری تمام دا  

آمازاا  را در   دا ا   حاال اینساه معلا     باااین (. 4011، 17و رضاای   16، تزهسیا  12دارد)باغچه گل 

تناد. یا ساز  و    هاد تیایات  ما    هاا مزضازع  را یهات تاار ارا اه د     های  یرار دهد و به آ  گروه

تنند ته شام  وابسیگ   ( پنج عام  را برای مزفقیت یادگیری مشارتی  بیا  م 1994) 12یا سز 

 43و پردااش گروه  44های اییماع  ، مهارت41، مسیزولیت فردی40، تعام  رو در رو19میقاب  مثبت

 است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Brookmeyer    2. Shahar         3. Bond 

4. Mcneely     5. Faic         6. Henrich 

7. You      8. Rowe             9. Stewart 

10.  Patterson     11. Catalano        12. cooperative learning 

13. Akdemir&Arslan   14. Slagle        15. Baghcheghi 

16. Koohestani    17. Rezaei        18. Johnson&Johnson 

19. Positiveinterdependence  20. face-to-face interaction 

21. Individual accountability  22. Social skills               23. group processing 
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هاای مطارد در یاادگیری     اا روشباشاد. یسا     های مینزع  م یادگیری مشارتی  دارای روش

شده و در سالیا  اخیار باه دلیا      است. این روش تزسط ا درسز  طراح  1مشارتی  روش ییسساو

، 4های دیگر بسیار مزردتزیاه یرارگرفیاه اسات)ها ز و برگار     اییناب اا مشسالت ایجادشده در روش

ز د و پاس اا آ  باه   شا  همگاز  تقسای  ما     هاای  غیار   آمزاا  به گروه (. در این روش دا  4007

ها مزضزع مطارد شاده باه     شزد. در گروه های مزیزد در تالس مزضزع  برای بررس  داده م  گروه

شازد. پاس اا گاردآوری     آمزاا  گروه تقسی  م  های  تقسی  شده و هر ی  اا ایزا بین دا   بخ 

هاای دیگار    گاروه آمازاا    آمزاا  هر گروه با تزیه به مطال  محزله باا دا ا    اطالعات تزسط دا  

آمازاا  باه گاروه خازد      هاا دا ا    های تخصص  را تشسی  داده و پس اا شرتت در این گروه تمییه

 (.1391؛ شساری، 4000، 3پردااد)تیسر برگشیه و به آمزاش گروه خزد م 

شده پیرامز  یادگیری مشارتی  مبین تاتیرات اییماع  این روش بر روی   یایج تحقیقات ا جام

رساد تاه    ( در تحقیق خزد به این  ییجه م 1920) 2باشد. برای  مز ه شار  روش م مخاطبا  این 

 2شازد. هیا    اسییاده اا یادگیری مشارتی  باعث افزای  دوسی  و صمیمیت بین اعضای تالس م 

هاای   در تحقیق خزد  یز به این  ییجه رسید ته اسییاده اا یادگیری مشارتی  باعث افزای  مهارت

( در تحقیق خزد به این  ییجه رساید د تاه   1922) 6شزد. والسر و تراگا  مزاا  م آ اییماع  دا  

اسییاده اا روش یادگیری مشارتی  باعث  گرش مثبت  سبت به همساال  و تاه  تعصا   اژادی   

های ساخیاریافیه یادگیری مشارتی  باا   ( در تحقیق خزد درباره مقایسه روش4002) 7شزد. گیلز م 

هاای سااخیاریافیه    آمازاا  در روش  رسد ته شرتت دا    یافیه به این  ییجه م های ساخیار  روش

 شزد. ها م باعث افزای  همبسیگ  گروه  و احساس مسیزولیت اییماع  در بین آ 

( در تحقیق خازد باه ایان  ییجاه رساید د تاه اساییاده اا        1391ترم ، محمد ااده و افشاری)

 آمزاا  دوره میزساطه شاهر مشاهد اسات.     گرای  دا   روهیادگیری مشارتی  دارای تاتیر بر روی گ

-منظزر بررس  تاتیر یادگیری مشاارتی  بار مهاارت    در تحقیق خزد به (4011و همسارا ) 2لزاسا  

آمزاا  به این  ییجه رسید د ته اسییاده اا یادگیری مشاارتی  در مقایساه باا     های اییماع  دا  

شزد. باغچاه گا ، تزهسایا   و     آمزاا  م  یماع  دا  های ای یادگیری سنی  باعث افزای  مهارت

(  یز در تحقیق خزد به این  ییجاه رساید د تاه اساییاده اا یاادگیری مشاارتی  در       4011رضای )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jigsaw     2. Hanze& Berger    3. Keyser 

4. Sharan     5. Hill      6. Walker&Crogon 

7. Gillies     8. Lavasani 
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(  یاز در  1391شازد. شاساری)  هاا ما   آمزاش دا شجزیا  پرسیاری باعث بهبزد روابط اییماع  آ 

یادگیری مشارتی  باعث بهبزد روابط اییماع   تحقیق خزد به این  ییجه رسید ته اسییاده اا روش

 یز در تحقیق خزد به این  ییجه رسید د تاه اساییاده    (1329شزد. فهام  و عزت ) آمزاا  م  دا  

 باشد. آمزاا  م  های اییماع  دا   اا یادگیری مشارتی  دارای تاتیر بر روی مهارت

 تاتیر اسییاده اا یادگیری مشارتی  بار  با تزیه به مطال  بیا  شده و عدم ویزد تحقیق  درباره

روی احساس تعلق به مدرسه هدف این تحقیق بررس  تاتیر اسییاده اا یادگیری مشارتی  بار روی  

 باشد. احساس تعلق به مدرسه م 

 

 روش

آاماز  و   این تحقیق اا  زع تحقیقات شبه تجرب  با دو گروه تنیرل و آامای  باه هماراه پای    

ررس  تغییرات حاص  پی  و پس اا اعمال میغیر آامایش  در گروه آامای  و منظزر ب آامز  به پس

 باشد. مقایسه آ  با گروه تنیرل م 

آبااد در   آمزاا  دخیر و پسر دبیرسیا   شهرسایا   جاف   ی دا  یامعه این تحقیق شام  تلیه

اسات. باه    مدرساه  12آباد  های دخیرا ه و پسرا ه  جفاست. تعداد دبیرسیا  90-91سال تحصیل  

ای اسییاده شده اسات.   ای چندمرحله گیری خزشه دلی  گسیردگ   مز ه مزردبررس  اا روش  مز ه

های پسارا ه یا  دبیرسایا  و اا     گیری به این شس  است ته در ابیدا اا میا  دبیرسیا  روش  مز ه

ین شاده و پاس اا آ  با    صازرت تصاادف  ا یخااب    های دخیرا ه یا  دبیرسایا  باه    میا  دبیرسیا 

صازرت   هاا باه   شده است. در هایت یسا  اا تاالس   تصادف ا یخاب های هر مدرسه دو تالس به تالس

 .یافیه است. تصادف  در هر مدرسه به گروه تنیرل و دیگری به گروه آامای  اخیصاص

ی بی ، باری و   امه احساس تعلق به مدرسهگیری احساس تعلق به مدرسه اا پرس  برای ا دااه

هاای   مؤلیاه با اام   6ای و دارای  دریاه  2 امه در طیف لیسارت  شده است. این پرس اسییاده  1وات

مشارتت در ، 2، احساس رعایت عدالت و احیرام در مدرسه3، حمایت معل 4احساس تعلق باهمساال 

 باشد. م  7و مشارتت در مدرسه  6، ارتباط با مدرسه2های یمع  فعالیت

 امه تزساط میخصصاا  مزضازع  و اسایادا  دا شاگاه مازرد تاییاد        روای  محیزای  این پرس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Wight    2. Belonging with peers  3. Teacher support 

4. Senses of fairness and respect at school   5. Engagement in community 

6. Relatedness of self with school     7. Academic engagement 
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ی احسااس تعلاق    یرارگرفیه است. پایای  این ابزار باا اساییاده اا آاماز  آلیاای ترا باام در مؤلیاه      

ی احساس رعایات عادالت و احیارام در     ، در مؤلیه62/0ی حمایت معل   ، در مؤلیه73/0باهمساال  

 72/0ی ارتباط با مدرسه  ، در مؤلیه66/0های یمع   در فعالیت ی مشارتت ، در مؤلیه22/0مدرسه 

به دست آمده است. ضری  آلیای ترا بام برای  ماره تلا     76/0ی مشارتت در مدرسه  و در مؤلیه

دهناده   به دست آمده است ته  شاا   77/0احساس تعلق به مدرسه در این تحقیق تزسط پژوهشگر 

( ضاری  آلیاای   1329.همچنین در پاژوه  ابزالقاسام )  باشاد  یبزل این پرسشنامه م  پایای  یاب 

 آمده است. دست به 27/0ی تل  احساس تعلق به مدرسهترا بام برای  مره

گز ه ته یبالً بدا  اشاره شد این تحقیق اا  زع تحقیقات شبه آامایش  با گاروه تنیارل و    هما 

شده است  بین  مز ه دبیرسیا   ا جامآامز  است. با تزیه به اینسه این تحقیق در  آامز  و پس پی 

هاای ا جاام ایان تحقیاق      و در دبیرسیا  معلما  برای هر درس مییاوت هسایند، یسا  اا دشازاری   

ها یهات اساییاده اا روش یاادگیری    آمزاا  و آمزاش آ  هماهنگ  با معلما  دروس مخیلف دا  

های   ی دروس و ارا ه یزوههمه های  به معلما  ی آمزاش مشارتی  ییسساو بزده است. پس اا ارا ه

آامز  در بین دو گروه تنیارل و   های آ ، پی  ی ایرای این روش و مزیتی  حزهبه معلما  درباره

 آامای  ایرا شد.

هییه  7روش یادگیری مشارتی  ییسساو در دو تالس)یس  پسرا ه و دیگری دخیرا ه( به مدت 

هت اطالع اا مشسالت مزیزد و رفع آ  در یهات  ایرا شد. در این مدت محقق هماهنگ  الام در ی

آمزاا  تزسط روش یادشده را اعمال داشیه، اا تیییت تدریس معلما   افزای  تیییت آمزاش دا  

آمازاا  گاروه    ی دا ا   یز اطمینا  حاص  ترده است. پس اا پایا  دوره، احساس تعلق به مدرساه 

 ی یرار گرفت.گیر آامز  مزرد ا دااه عنزا  پس تنیرل و گزاه به

 ANCOVAها در ایان تحقیاق اا آماار تزصایی  و تحلیا  تزواریاا س یاا         برای تحلی  داده 

مازرد تحلیا  یرارگرفیاه     SPSSافزار  اسییاده شده است. اطالعات حاص  اا این تحقیق تزسط  رم

 است.

 

 ها یافته

گز ه ته یبالً به آ  اشاره شد هدف اا ا جام این تحقیق بررس  تااتیر اساییاده اا تادریس    هما 

آمزاا  دخیار و پسار دبیرسایا       مشارتی  به روش ییسساو بر روی احساس تعلق به مدرسه دا  
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باه بررسا  دو    1باشد. بدین منظزر اا تحلی  تزواریا س اسییاده شده است. در یادول شاماره    م 

ها و همچنین همگن  ضری  شی  رگرسایز     حلی  تزواریا س یعن  همگن  واریا سفرض ت پی 

شاده   ارا اه  1شزد.  یایج این تحلی  در یدول شاماره   بین میغیر تمس  و میغیر وابسیه پرداخیه م 

 است.

 

 های تحلیل کوواریانس فرض : بررسی پیش8جدول 

 میغیرها
 ها همگن  واریا س همگن  شی  رگرسیز  

F سطح معناداری F سطح معناداری 

 42/0 26/0 42/0 32/1 ساال احساس تعلق باه 

 19/0 70/1 19/0 69/1 حمایت معل 

احساس رعایت عدالت و 

 احیرام در مدرسه
37/0 22/0 002/0 93/0 

 61/0 42/0 44/0 22/1 مشارتت در فعالیت یمع 

 71/0 12/0 32/0 91/0 ارتباط با مدرسه

 24/0 62/0 11/0 60/4 مدرسهمشارتت در 

 23/0 29/0 22/0 26/0 احساس تعلق به مدرسه

 

گز اه بیاا  داشات تاه      تازا  ایان   ما   1با تزیه باه  یاایج باه دسات آماده اا یادول شاماره        

های احساس تعلاق   ها و همچنین همگن  شی  رگرسیز   در مؤلیه های همگن  واریا س فرض پی 

تعلق به مدرسه رعایت شده است. با تزیاه باه ایان  ییجاه      به مدرسه و همچنین  مره ت  احساس

های آ  در  تزا  اا تحلی  تزواریا س اسییاده ترد. آمار تزصیی  احساس تعلق به مدرسه و مؤلیه م 

 شده است.  ارا ه 4یدول شماره 

 

 های احساس تعلق به مدرسه : آمار توصیفی مؤلفه2جدول 

 ا حراف معیار میا گین تعداد میغیر

 ساال احساس تعلق باه 
 62/0 30/4 132 آامز  پی 

 61/0 23/4 132 آامز  پس

 حمایت معل 
 71/0 42/4 132 آامز  پی 

 70/0 42/4 132 آامز  پس
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 ا حراف معیار میا گین تعداد میغیر

احساس رعایت عدالت و احیرام در 

 مدرسه

 69/0 31/4 132 آامز  پی 

 62/0 31/4 132 آامز  پس

 مشارتت در فعالیت یمع 
 71/0 42/4 132 آامز  پی 

 62/0 29/4 132 آامز  پس

 ارتباط با مدرسه
 73/0 34/4 132 آامز  پی 

 62/0 32/4 132 آامز  پس

 مشارتت در مدرسه
 72/0 31/4 132 آامز  پی 

 73/0 22/4 132 آامز  پس

 احساس تعلق به مدرسه
 34/0 30/4 132 آامز  پی 

 31/0 39/4 132 آامز  پس

 

شاده اسات.    آامز  در دوگروه تنیرل و آامای  ارا ه آامز  و پس  یایج پی  4در یدول شماره 

شزد و پس اا آ  آامز  برداشیه م  آامز  بر روی پسحال با اسییاده اا تحلی  تزواریا س اتر پی 

شزد.  یایج حاص  در یادول شاماره    گروه تنیرل و آامای  پرداخیه م  ها در ی میا گینبه مقایسه

 است.شده  ارا ه 3

 

 : نتایج تحلیل کوواریانس3جدول 

 سطح معناداری F میا گین مجذورات دریه آاادی میغیرها

 001/0 02/11 70/1 1 ساال احساس تعلق باه 

 22/0 32/0 036/0 1 حمایت معل 

احساس رعایت عدالت و احیرام 

 در مدرسه
1 91/0 13/4 12/0 

 001/0 16/33 21/2 1 مشارتت در فعالیت یمع 

 79/0 66/0 03/0 1 ارتباط با مدرسه

 001/0 99/0 60/11 1 مشارتت در مدرسه

 001/0 62/12 72/0 1 احساس تعلق به مدرسه
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گز ه بیاا  داشات تاه یاادگیری      تزا  این م  3با تزیه به  یایج به دست آمده اا یدول شماره 

فعالیات یمعا ، احسااس    سااال ، مشاارتت در   های احساس تعلق باه ها    مشارتی  بر روی مؤلیه

باشاد. همچناین روش یاادگیری     ما   02/0مشارتت در مدرساه دارای تااتیر معنااداری در ساطح     

بر روی  مره تل  احساس تعلاق باه    02/0مشارتی  در این تحقیق دارای تاتیر معناداری در سطح 

 باشد. مدرسه م 

 

 گیری بح  و نتیجه

اا یاادگیری مشاارتی  باه روش ییسسااو بار      هدف اا ا جام این تحقیق بررس  تااتیر اساییاده   

باشد.  یاایج ایان تحقیاق  شاا  داده تاه       آمزاا  دوره دبیرسیا  م  احساس تعلق به مدرسه دا  

های احساس تعلق باه مدرساه اایملاه، احسااس تعلاق باه        اسییاده اا یادگیری مشارتی  بر مؤلیه

تاتیر معناداری اسات. همچناین     همساال ، مشارتت در فعالیت یمع  و مشارتت در مدرسه دارای

اسییاده اا روش یادگیری مشارتی  ییسساو دارای تاتیر معناداری بر  مره تل  احسااس تعلاق باه    

(، والسار و  1920باشد.  یایج این تحقیق با  یایج تحقیق شاار )  آمزاا  مزردبررس  م  مدرسه دا  

غچاه گا ، تزهسایا   و رضاای      (؛ با4011(، لزاساا   و همساارا  )  4000(، هیا ) 1922تراگا  )

( همساز اسات. محققاا  فاز  در     1391( و ترم ، محمد ااده و افشاری )1391(؛ شساری )4011)

ا د ته اسییاده اا یادگیری مشارتی  در بهبزد تعامالت و ارتبااط   تحقیقات خزد به این  ییجه رسیده

هاای   آمزاا  با تزا اای     باشد. روش تدریس مشارتی ، روش  است ته در آ  دا اییماع  مؤتر م 

پرداا اد. در ایان روش دیگار     مخیلف در یهت رسید  به هدف مشیرت  به همساری باهمدیگر ما  

باشاد. همگا  بااه  بارای      آمیز و تخری  دیگری به ییمت پیشارفت خازد  ما     حرف  اا یز ریابت

وه بر اینسه باعاث  تنند. در ییجه اسییاده اا این روش عال شده تالش م  های تعیین رسید  به هدف

آمازاا   سابت باه محایط      شزد باعث بهبزد  گرش دا ا   آمزاا  م  افزای  صمیمت در بین دا  

 شزد. مدرسه و حضزر در آ  م 

آمازاا    اسییاده اا روش یادگیری مشارتی  و تسنی  ییسساو در امر آمزاش و پارورش دا ا   

تازیه    یلف تحصیل  و روا   مزرد با  های مخ تزیه این روش بر روی ینبه رغ  تاتیرهای یاب  عل 

باشد.  یرارگرفیه است.  یایج این تحقیق مبین یس  اا این تاتیرات یعن  احساس تعلق به مدرسه م 

خصازص   آمزاا  باه  گز ه ته یبالً بدا  اشاره شد افزای  احساس تعلق به مدرسه در بین دا   هما 
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هاای رایاج در    ها و  اهنجاری ه بسیاری اا آسی تزا د باعث تاه  ابیالی  زیزا ا  ب در سن بلزغ م 

ای،  هاای مدرساه   تزا د با یذب  زیزا ا  باه مدرساه و فعالیات    شزد. این روش م  سطح اییماع م 

تمای   زیزا ا  را در این سن به اسیقالل اا خا زاده و گرای  به سمت همساال  در یهی  هادایت  

منادی در او بارای      داشیه باشد، بلسه با ایجاد عالیاه تنها تمیرین مخاطره را برای  زیزا تند ته  ه

هاای   ای، میضمن پیشرفت تحصیل  و بهبزد  گارش او  سابت باه محایط     های مدرسه ا جام فعالیت

 آتادمی  و تحصیل  شزد.

آمزاا   با تزیه به  یایج به دست آمده اا تحقیق اسییاده اا یادگیری مشارتی  در آمزاش دا  

ساز   باشاد  اا یا    هاای  ما    شزد. اسییاده اا این روش  یاامند ایجاد امیناه  م دبیرسیا   پیشنهاد 

گیر دگا   ظام آمزاش  بایسی  یایگاه  مناسا  بارای آ  در بر اماه     بر امه ریزا  درس  و تصمی 

تزا د تااف  باشاد بلساه     درس  در  ظرگیر د. بدیه  است ته تنها گنجا د  آ  در بر امه درس   م 

آمازا مناسا  و    هاای  باا تعاداد دا ا      ت الام بارای اساییاده اا آ ، اایملاه تاالس    بایسی  امسا ا

( مها   1994های الام به معلما   یز در  ظر گرفیه شزد. آ چه در  ظر یا سز  و یا ساز )  آمزاش

است این است ته این روش هنگام  اسییاده شزد ته شارایط و امسا اات الام بارای اساییاده اا آ      

. در غیر این صزرت حاصل  یز اتاالف مناابع ماادی و معنازی  خزاهاد داشات و       ویزد داشیه باشد

 شزد. های الام اا آ  حاص   م  بااده
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