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کاایا امتعا ی داردن پ شنهاد میشود برای بهبود وضع ا روانی -امتعا ی دانزشآمزوزان معلعزان بزا
کاربرد روشهای هعال تدریس آشنا شوندن

واژگان کلیدی :روش تدریس ،یادگیری مشارکتی ،بارش مغزی ،کفایت اجتماعین

مقدمه
امتعا ی شدن هرایندی اسا که در آن هنجارها مهارگها انگ یهها نگرشها و رهتارهای هزرد
شکل میف رد تا ایاای نقش کنونی یا آتی او در مامعه مناسب و مطلوب شزناخته شزودن در ایزن
هرایند اکتساب و به کارف ری مهارگهای امتعزا ی و چگزونگی برقزراری ارتبزات و تعامزل بزا
دیگران یکی از مولاههای اصلی رشد امتعا ی بخصوص در ب ن کودکان و نوموانان ماسوب
میشود (کارتلج و م لبرن)1382 1ن از ررهی رشد دانش و فسزترش هنزاوری در سزالهزای اخ زر
تغ راگ زیادی را با خود به هعراه داشته اسا ش وههای رویارویی با مسائل مومود و مشزکالگ
نوظهور سازفاری با تاوالگ اخ ر روابط ب ن هردی و ناوه ارتبات با دیگران و هشارهای ناشی
از شرایط ما طی هعگی موارد و مسزائلی هسزتند کزه بز ش از پز ش در سزالهزای اخ زر مطزرت
شدهاند (پرندین )1382ن
از این رو زنزدفی تزوام بزا موهق زا و احسزا

رضزایا در ایزن شزرایط کاایزا خاصزی را

میرلبد آماده کردن دانشآموزان برای مقابله با مسائل و مشکالگ مطرت شده و آموزش آنهزا
برای ملوف ری از مشکالگ مربوت به سالما روان از رریزو تقویزا قابل زاهزا و کاایزاهزای
امتعا ی 9بخشی از رسالا آموزش و پرورش میباشدن بزا در نظزر داشزتن هعزه تعزاریای کزه از
کاایا امتعا ی شده اسا در مییاب م که کاایا امتعا ی شامل کارکردهایی اسا کزه بزرای
مقابله با هشارهای زندفی و مسزائل فونزافونی کزه انسزانهزا بزا آن موامزه هسزتند الزم اسزان
تاریخچه آن ن ی به دورانرنسانس و اصالت امتعا ی بر میفردد در آن زمان قانونفذاریهای
مربوت به اهراد معلول به کوشش در ههم روابط ب ن اهراد قب مانده و سزایرین منجزر شزدن ههزم
1. Cartledge & Milburn
2. social competences
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این روابط مستلیم تع ن م یان کاایاها و مهارگهای اهراد قب مانده بودن
دال 1در سال  1291مع اری برای قب ماندفی ذهنی ارائه داد دم کاایا امتعزا ی را بزه
نوان اول ن و مهعترین مع ار تشخ ص قلعداد کرد او کاایا امتعا ی را توانایی علکرد انسزان
در امرای استقالل شخصی و مسئول ا پذیری امتعا ی یزا بزه بزارگ بهتزر توانزایی مراقبزا از
خود و یاری رساندن به مراقبا از دیگران تعریف کرده اسا (پرندین 1382؛ مرشدی )1381ن
بنابر فاته ترور9و هعکاران افر شخصی بتواند بر رهتار دیگران و به رریقی کزه قصزد دارد و از
نظر امتعا ی مقبول اسزا تزاث ر بگزذارد دارای کاایزا امتعزا ی اسزا ( باسزی و هعکزاران
)1382ن برمنر و تاپ نگ )1228(3کاایا امتعا ی را دارا بزودن و اسزتااده از توانزایی وحزدگ و
یکپارچگی هکر احسا

و رهتار برای انجزام دادن وظزایف و کارکردهزای امتعزا ی در فزروه

میدانندن فزرین و ریچزس ) 9112( 9معتقدنزد بزرای تقویزا کاایزا امتعزا ی بایزد هعکزاری
پاسخدهی و تاث رپذیری پذیرش مسئول ا امتعا ی رهتار کردن بزه شز وهای دوسزتانه و دیگزر
ش وههای تعامل مثبا در دانشآموزان را تقویا کردن لی و چانگ )9111( 2به نوان یک منبز
حعایتی یا مکعل رهتار والدین ش وههای آموزش در مدرسزه تعزامالگ بز ن هزردی و تعامزل بزا
معلم را با اهع ا میدانند زیرا هرصاهای را برای یزادف ری و تعزرین کاایزا امتعزا ی ایجزاد
میکنندن از نظر مامعه شناسان کاایا امتعا ی بارگ اسا از توانایی ایجزاد ارتبزات متقابزل بزا
دیگران در زم نه خاص امتعا ی و به ررق خاص که در رف مامعزه ارزشزعند باشزد در ز ن
حال برای شخص سودمند اهتد بهرهای دومانبه داشته باشد و یا نخسزا بزرای دیگزران سزودمند
باشد ( بدالهی )1388ن مدیزدترین تعریزف از واژه نامزه انجعزن روانشناسزی آمریکاسزا کزه
کاایا امتعا ی را مجعو های از تواناییهای آموخته شده که هرد را قادر میسازد تا بزا قابل زا
و شکل مناسبی در یک زم نه امتعا ی تعامل کند تعریف کرده اسزا و مععزولتزرین کاایزا
1. Dohl
2. trower
3. Topping & Bremner
4. Rechis & Green
5. Lee & Cheung
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امتعا ی را ابراز ومود کنار آمدن مهارگهای ارتباری دوسا یابی حل مسئله روابزط م زان
هردی و توانایی تنظ م کردن شناخاها احساساگ و رهتارهای هرد معرهی کرده اسا (بخت زاری
هاتلنگی )1381ن کاایا امتعا ی با ث مزی شزود کزه هزرد ارتبارزاتی بزا دیگزران برقزرار کنزد
احساساگ دیگران را برانگ ید و الهام بخش آنها واق شود در ارتباراگ صع عانه پ شرها کند
اهراد را قان کند و به آنها ارع نان خزارر بدهزد (فلعزن)1381 1ن تعزاریف متعزددی از کاایزا
امتعا ی شده اسا ولی کعتر ما را به تعریای عوماً کاربرد پذیر از مهزارگهزا و کاایزاهزایی
که ماور کاایا امتعا ی هستند رهنعون میسازد تا اینکه هلنر 9و هعکاران( )1221بزا فزذر از
چندین سطح تال ل درصدد برآمدند مقولههای هراف ر یا بن ادی کاایاهایی را که ناصر ذاتزی
رشد هعه انسانها هستند تع ن کنندن
مدل چار بعدی هلنر و هعکاران به منظور ههزم کامزلتزر کاایزا امتعزا ی و هزم بسزتههزای
انطباقی آن به خصوص مها کودکان و نوموانان ررت رییی شده اسان اسا

نظریزه بزر پایزه

مطالعاگ و پژوهشهایی اسا که با تومه به ادغام دو دیزدفاه شزناختی و رهتزاری انجزام فرهتزه
اسا (پیشک ) 1389ن به نظر هلنر و هعکاران کاایزا امتعزا ی نزه تنهزا یزک مولازه ضزروری
مها بهداشا و سالما روان اسا بلکه باید در یک چهارچوب نظامند ارائه فردد تزا هنگزام
استااده از راهکارها مضام ن یکسانی مورد استااده قرار ف رندن در نظریه هلنزر کاایزا امتعزا ی
دستهای از مهارگها و تواناییهاسا که هقدان آن امل اساسی ناسازفاری و مشکالگ انطبزاقی
میباشد بزه هعزین دل زل راهکارهزایی توسزط مرب زان و والزدین مهزا اکتسزاب مهزارگهزا و
کاایاهای ضروری برای بهداشا روان ارائه میشود که میتواند سزبب تازول و سزازفاری و
تضع ن کننده سالما باشدن این نظریه سه ویژفی عده دارد :اهیایش مهارگها در چهزار دسزته
کاایا و توانایی تبادل ب ن شزخص و م از ط رابطزه بز ن بهداشزا و سزالما روان بزا کاایزا
امتعا ین
به نظر هلنر دسا یابی به مهارگهای هزر یزک از حزوزههزای کاایزا امتعزا ی ( شزناختی
1. Golman
9. Felner
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رهتاری ه جانی و انگ یشی) به تنهایی تع ن کننده سالما روان ن سا اما این مهارگها دسزا
یابی به سالما روان را تسه ل میکنندن این مهارگها بارتند از :مهزارگهزای شزناختی 1کزه بزه
منظور پردازش صا ح ارال اگ و توانایی تصع مف ری یا به بارتی فروه وس عی از رزرتهزای
کلی یا هنون ذهنی که اهراد مها کنار آمزدن بزا مسز له یزا تکزال ف دیگزر مزورد اسزتااده قزرار
میدهند (پیشک  )1389و شامل اکتساب دانش هرهنگی و امتعا ی (مرشدی  1381باسی و
هعکاران  )1382باورهای کارآمد و ناکارآمد و سبکهای اسنادی (ب رامی و مزرادی )1382
توانایی تصع م ف ری (کندال و برازول )1223 9به هعراه مهارگها و تواناییهای تاص لی برای
موهق ا در مدرسه میباشدن
مهارگهای رهتاری 3که هرد مها ارائه رهتار مناسب و کارکرد موثر در مامعزه الزم دارد و
با ث کنار آمدن او با هشارهای ما طی میشزود و شزامل مزذاکره مزراگمنزدی مهزارگهزای
مااورهای و رهتارهای مهربانانه با دیگران میباشد (هلنر و هعکاران )1221ن
کاایا ه جانی 9به منظور سازفاری بهتر و ایجاد روابط مثبا با دیگران یکی از موضزو اتی
اسا که باید مورد تومه اساسی قرار ف ردن به نظر هلنر( )1221چنانچه هرد ن اموخته باشد کزه در
تعامالگ خود ه جاناگ خویش را شناسایی و آنها را به رریو مناسزب ارائزه یزا بزازداری نعایزد
خود را از رشد و انطباق امتعا ی ماروم کرده اسان در واقز نارسزایی در ایزن حزوزه توانزایی
دانش آموز در انطباق امتعا ی در هر نقطهای از رشد را ماروم میکندن ایزن کاایزاهزا شزامل
هعدلی پاسخ دهی مناسزب بزه الئزم ه جزانی ایجزاد و فسزترش ا تعزاد (مرشزدی  )1381و
مدیریا استر

( ب رامی و مرادی  )1382میباشدن

آمایههای انگ یشی 2که به منبه علکرد کاایا امتعا ی مربوت میشود حتی مزوقعی کزه
هرد دارای توانایی شناختی حل مس له باشد تا رهتار مع نی را برفییند افر آن رهتار خوشزایند بزه
1. cognitive skills
2. Kendall & Braswel
3. behavioral skills
4. emotional competencies
5. motivational and expectancy
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نظر نرسد یا ا عالی تلقی شود که به نتایج مطلوب و ارزشعندی نعیانجامد هزرد در انجزام آن بزا
شکسا موامه میشود و شامل ساختار ارزشی هرد سطح رشد اخالقی هرد احسا

اثر بخشزی

و کنترل خود ( باسی و هعکاران  )1382وخود کارآمدی (ب رامی و مرادی  )1382میباشدن
تاق قاگ مختلای اثربخشی یا ارتبات آموزش مهارگهای امتعا ی و کارهای فروهی بر هر
کززدام از ابعززاد کاایززا امتعززا ی را مززورد تای ززد قززرار دادهانززد مززثالً پززویرازلی )9119(1تززاث ر
مهارگهای امتعا ی و کارهای فروهی بر نگرش را تای د کردند ف لعزارت ن)9111(9آمزوزش
مهارگهای امتعا ی بر کاایا ه جانی را موثر میداند دان ر وکز م )9119( 3بزه بررسزی رابطزه
مهارگهای امتعا ی و کنترل استر

پرداختند و این رابطه را مثبزا ارزیزابی کردنزد هعچنز ن

زلدین و پامار  )9111(9تاث ر مهارگهای امتعا ی بر کاایاهای انگ یشی را بررسی کزرده و
آن را تای د کردندناز ررهی مبانی نظری و پژوهشی ماکعی نشان میدهند که کاایا امتعزا ی
باال و مولاههای مربوت به آن در هعهی ابعاد کارکرد انسان نقش دارد و مالبتر اینکه مزیتزوان
مبنای مربزوت بزه کاایزا امتعزا ی را آمزوزش دادن پیشزک( )1389در تاق قزی نشزان داد کزه
آموزشهای شناختی رهتاری در هر کدام از چهار مولاه ررت کاایا امتعا ی هلنر با ث بهبزود
در رهتار سازشی فروههای تجربی در مقایسه با فروه کنترل میشودن بخت زاری هاتلنگزی()1381
در تاق قی نشان داد که آموزش مولاههزای رویکزرد کزارخوف بزر اهزیایش کاایزا امتعزا ی
دختززران مززوثر بززوده اسززان ب رامززی و مززرادی ( )1382در تاق قززی نشززان دادنززد کززه آمززوزش
مهززارگهززای امتعززا ی هززر کززدام از ابعززاد چهارفانززه کاایززا امتعزا ی یعنززی نگززرش مثبززا
مراگمندی مدیریا استر

و خودکارآمدی را ارتقا بخش ده اسان باسزی حجتزی و ویسزی

( )1382تاک د کردند که شرایط ما طهای آموزشی باید به فونهای مه ا شزود کزه خزودپ روی
تسلط بر ما ط رشد شخصی ارتبات مثبا با دیگزران و پزذیرش خزود را بزرای دانزشآمزوزان
هراهم کندن مرشدی ( )1381آموزش مهارگهای زندفی بر کاایا امتعا ی دانشآموزان پسزر
1. Poyrazli
9. Gilmartin
3. Diener & Kim
4. Zeldin & Pajares

مقایسه اثربخشی روشهای تدریس مشارکتی و بترش مغزی...

11

را اثربخش میداندن احعدی و قاسعی ( )1312در تاق قی به بررسی تاث ر آمزوزش مهزارگهزای
امتعا ی بر م یان رشد کاایا امتعا ی پرداختند و نتزایج نشزان داد کزه آمزوزش مهزارگهزای
امتعا ی بر رشد امتعا ی تاث ر مثبا داشته اسا (به نقل از بخت اری هاتلنگی )1381ن بزدالهی
( )1318برتری روش تدریس ایاای نقش به روش تدریس سزخنرانی در اهزیایش م زیان کاایزا
امتعا ی را نشان داده اسان
کاایا امتعا ی در کارکرد امتعا ی و تاص لی موهق زا آم زی دانزشآمزوزان مهزم اسزا
(زرفر نتاج 1388؛ بورم نال و هعکاران9112 1؛ م ر سع عی 1389؛ شه بخش )1321ن و نقش
حائی اهع تی در امتنزاب یزا بزازداری واکزنشهزای منازی دیگزران ایازا مزیکنزد زالوه بزر آن
رهتارهای امتعا ی و تاص لی آنچنان به هم وابسته اند که تقویا هعال اهزای تاصز لی بزدون
تقویا آن دسته از رهتارهای امتعا ی که هعال ا تاصز لی را معکزن مزیسزازد امزری مشزکل
اسا (ال وگ9و هعکاران 9111؛ کارتلج و م لبرن )1382ن
آموزش و پرورش شکلی از امتعا ی اسا که در آن بیرفساالن با استااده از آموزشدهزی
آفاهانه قصد انتقال دانش و مهارگهای تخصصی به دانش آموزان را دارنزد ( بزدالهی )1388ن
هعچنزانکززه مززرج فزازدا 3معتقززد اسززا کزه انسززان در نت جززه هراینزد امتعززا ی شززدن برخززی از
مهارگهای ارتبات ب ن هردی را کسب میکند اما سطح علکرد او در این مهارگها را میتزوان
بهبود بخش د (پرندین  )1382چون در نظام آموزشی افر دانزشآمزوز هاقزد کاایزا امتعزا ی
باشززد اغلززب بززا وصززلههززای نززامور برچسززب زده مززیشززودن بززوتس و کرزیززرو )9112(9یکززی از
نگرانیهای اصلی آموزش و پرروش را ههم شرایطی میدانند که در آن کاایا امتعزا ی رشزد
کند و رشد کاایا امتعا ی را میئی از هرایند رشد سالم هرد میدانندن ش وهزای مختلازی بزرای
ارتقای کاایا امتعا ی مطرت شده اسا که روش تدریس معلعان و ناوه تعامل دانشآمزوزان
در کال

در

از معله آنهاسا مدرسه به نوان اول ن مایگاه تجربه امتعا ی اهراد میتوانزد
1. Burchinal et al
2. Elliott
3. George Gazda
4. butts & cruzeiro
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نقش تع نکنندهای در تقویا علکرد امتعا ی و پرورش کاایا امتعا ی آنها ایاا کندن
امروزه موضوا روشهای آموزشی هعال مایگاه ویژهای در مباحث ترب تی پ دا کزرده اسزا
زیرا روشها ی آموزشی غ ر هعزال یکزی از زواملی اسزا کزه مزان رشزد امتعزا ی و پ شزرها
تاص لی دانشآموزان میشود (کرامتی )1381ن یزادف ری مشزارکتی یکزی از انزواا فونزافون
مهارگها و راهبردهای یادف ری و مطالعه اسا که برای انجام دادن انواا هعال زاهزا و تکزال ف
تاص لی از یادف ری در های مختلف فرهته تا انجام پروژههای تاق قی مزورد اسزتااده قزرار
میف ردن از معله مداهعان این روش مانسون و مانسون )1281(1و اسالوین )1221(9هستندن این
روش مخالف روش رقابا هردی اسا و در آن یادف رندفان در فروههزایزی کوچزک بزا هزم
کار و کعک میکنند و به کعک هم به یادف ری مزیپردازنزد (بزه نقزل از سز ف )1321ن ایزده
کلی روش مشارکتی سابقهای روالنی دارد اما توسعه برنامههای آموزشزی و پزژوهش مدارسزی
که روش مشارکتی را برنامهرییی و مورد آزمزون قزرار داده اسزا تقریبزا از اوایزل سزال 1211
آغاز شده اسان این رویکرد حاصل اندیشه نظریه پردازان و ماققانی اسا که میخواسزتند بزه
ناوه یادف ری کودکان از تجربه پی ببرندن آنها با این اندیشزه کزه دانزشآمزوزان بایزد مناعزل و
تاا تسلط معلم باشند به شدگ مخالف بودندن ایزن دسزته از صزاحب نظزران معتقزد بودنزد کزه
تجربه ب شترین نقش را در هرایند یادف ری دارد به شرری که هعواره با تجییه و تال زل منطقزی
باشد (شعبانی )1381ن اسالوین به نقل از س ف ( )1321یادف ری مشارکتی را به نوان وس لهای
بززرای تقویززا مهززارگهززای هکززری و ارتقززاح سززطح یززادف ری وس ز لهای بززرای بهبززود روابززط
دانشآموزان نژادهای مختلف و آماده کردن آنها برای ایاای نقش در هعال اهای فروهزی یزاد
میکندن ربو نظر فاکهال 3اصطالت یادف ری مشارکتی مربوت بزه روشزی اسزا کزه ربزو آن
دانشآموزان در سطوت مختلزف علکزرد در فزروههزای کوچزک بزرای رسز دگ بزه اهزداف
مشترک هعال ا میکنندن این دانشآموزان به هعان اندازه که در برابر یادف ری خودشان مسئول

1. Johnson & Johnson
2. Slavin
3. Gokhal
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هستند نسبا به یادف ری دیگران ن ی تعهد دارند (فاکهال )1222
اسالوین ( )1221ن ی در نظریه خود برای یادف ری مشارکتی سزه مشخصزه پزاداش فروهزی
هرصا مساوی با دیگران برای کسب موهق زا در در

و مسزئول ا هزردی در برابزر یزادف ری

خود و دیگران را مطرت کرده اسان در زم نزه ترک زب ا ضزای فزروه از نظزر نظزر نزژاد زبزان
هرهنگ توانایی پ شرها تاصز لی و روابزط زارای دیزدفاههزای مختلازی ارائزه شزده اسزان
کوهن )9113(1ا تقاد دارد که هر قدر ا ضای فروه از نظر زبان هرهنگ نژاد هوش پ شرها
تاص لی و ویژفیهای شخص تی ناهعگون باشزند اثزراگ مثبزا ب شزتری مزیشزوند ( بزه نقزل از
کرامتی و حس نی )1381ن از نظر اسالوین ( )1381تعداد ا ضای فروه ب ن  9تا  2نازر مزیباشزد
که در آن یک دانش آموز قوی یکی ضع ف و بق ه متوسط هسزتندن روش یزادف ری مشزارکتی
مت ثر از نظریه ویگوتسکی 9اسان چهار اصل اساسی که از قاید وی به دسا آمزده انزد نقزش
مهعزی در ایزن شز وه امززرا کزردهانزد (اسزالوین  )1381اصززل اول ت ک زد بزر ماه زا امتعززا ی
یادف ری اسا که بر ربو آن کودکان از رریو تعامل با بیرفساالن یا هعساالن ماهرتر خود یزاد
میف رندن اصل دوم منطقه تقریبی رشد 3اسزان ویگوتسزکی در توضز ح آن مزیفویزد :حزوزه
تقریبی رشد هاصله م ان سطح هعلی رشد یعنزی تزوان مسزتقل کزودک در حزل مسز له بزا سزطح
الی تر (پتانس ل رشد) یعنی توان حل مسز له زیزر نظزر و هزدایا یزک بیرفسزال و یزا از رریزو
هعکاری با کودکی پرتوان تر از خود اسان اصل سوم کارآموزی شناختی اسا ایزن اصزل بزه
هرایندها یی اشاره دارد که یادف رنده بزه وسز له آنهزا از رریزو تعامزل بزا یزک هزرد مزاهر خزواه
بیرفسال باشد یا هعسال بیرفتر و ماهرتر بزه تزدریج مهزارگ کسزب مزیکنزد و اصزل چهزارم
یادف ری با واسطه اسان ت ک د ویگوتسکی بر پشت بانی یا یادف ری با واسطه در تاکر سزازه نگزر
مدرن اهع ا داردن بر ربو این دیدفاه باید به دانشآموزان تکال ف پ چ ده دشوار و واقز ب نانزه
داد و بعد به آنها کعک کرد که این تکال ف را انجام دهند (اسالوین )1381ن
1. Cohen
2. Vygotsky
3. The zone of proximal development
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بس ار مهم اسا که بدان م هر کار فروهی الیاما مشزارکتی ن سزان در کزار فروهزی معکزن
اسا هراف ران به رور هردی یا رقابتی تالش کنند و هقط ظاهر کار فروهزی را حازک کننزد امزا
در کار مشارکتی دانشآموز به صورگ غ ر رقابتی با یکدیگر کار مزیکننزد تزا بزه هزدفهزای
مشترک درسی برسند هعچن ن به ا تقاد مویس و هعکاران در صورتی که روشهای مشزارکتی
با سایر روشها ترک زب شزوند تز ث راگ آنهزا اهزیایش مزییابزد (مزویس 1و هعکزاران )9119ن
یادف ری مشارکتی رویکردی نوین و هعال اسا که بستری فسترده بزرای پزژوهش و مطالعزه در
منبهها و متغ رهای فونافون مرتبط با آن داردن
یکززی دیگززر از روشهززای مناسززب تززدریس روش بززارش مغززیی 9مززیباشززد کززه در آن
دانززشآمززوزان قبززل از اینکززه شززنونده و تعاشززافر باشززند خززود بززازیگر هسززتندن در ایززن روش
دانززشآمززوز نقززش اساسززی را بززر هززده دارد و معلززم بایززد رززوری کززال

را هززدایا کنززد کززه

دانشآموز را به حد ا الی هعال ا برای حل مسائل مطرت شده واداشته و آنها را قادر سزازد کزه
به تنهایی کار کنند و خود را از کعک دیگران بی ن از سازندن به بزارگ دیگزر در ایزن روش بزا
تغ ر یاهتن ررز رهتار معلم در رهتار دانشآموز ن ی تغ راتی ایجاد میشودن در سال  1238بود کزه
اسبورن 3ایده مویی سزازمان یاهتزه را مزورد اسزتااره قزرار دادن شزرکا کننزدفان اول زه در ایزن
ملساگ آن را ملساگ یورش هکری نامگذاری کردند و این نامگذاری کامال متناسب بزود زیزرا
یورش هکری به معنی استااده از مغی برای یورش به یک مسئله اسزان بزارش مغزیی در آمریکزا
چنان میئی از صانه زندفی فردیده کزه لغزا یزورش هکزری از نقطزه نظزر کوشزش خزالق
اکنون در واژه نامه ب ن العللی وبستر چن ن تعریف شده اسا :امزرای یزک تکن زک فردهعزایی
که از رریو آن فروهی میکوشند راه حلی برای یک مسئله بخصوص با انباشتن تعام ایدههایزی
که در ما به ا ضاح ارائه میشود ب ابند (اسبورن )1311ن این روش در اصل مختص کار فروهی
بوده اسا ولی بعدا کاربرد انارادی ن ی پ دا کرده اسزا (هارنهزایم 9و یزیدان پنزاهی )1222ن در
1. Joyce
2. Brain Storming
3. Osborn
4. Furnham
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روش بارش مغیی هدف عده این اسا که هرایند تول د پاسخهزا از هراینزد ارزشز ابی آن مجزیا
شود زیرا ارزش ابی اغلب تول د پاسخهای متنوا را سرکوب مزیکنزد و مزان بزروز آهریننزدفی
میشودن در این روش معلم مثالهایی را به دانش آموزان میدهد و از آنها میخواهزد تزا هرچزه
راه حل برای حل مسئله به ذهنشان خطور میکنزد را بگوینزدن پز ش از ارائزه تعزام راه حزلهزا از
سوی هراف ران ه چ فونه اظهار نظری درباره آنها از سوی معلم یا سایر هراف ران ابراز نعیشودن
این روش شب ه روش تزدا ی آزاد مزورد اسزتااده روان کزاوی اسزا بزا ایزن تازاوگ کزه روش
تدا ی آزاد یک روش هردی اسا اما بارش مغیی با فروهی از دانزش آمزوزان امزرا مزیشزود
(ملو)1222 1ن این روش توسط معلم مدیریا میشود و با یک مسئله یا مشزکل کزه معلزم آن را
به باث میفذارد شروا میشودن هر دانش آموزی یک پ شنهاد تازه نامعلوم و مبهم بزرای حزل
مشززکل ارائززه مززیدهززد و دربززاره آن بززه باززث مززیپردازنززد تززا ماهززوم توسززعه پ ززدا کنززدن معلززم
دانش آموزان را به باث و اظهار نظر تشویو و در صورگ لیوم آنها را راهنعایی میکندن مععوال
این روش با پ دا کردن یک راه حل مناسب برای مس له یا مشکل به پایزان مزیرسزد (قاسزم زاده
دیبامی ) 9119ن بارش مغیی بر دو هرض ه استوار اسا :الف) یک مس له خزوب تعریزف شزده و
قالنی و دارای راه حلهای مختلای میباشدن ب) با اهزیایش راه حزلهزای پ شزنهادی راه حزل
مطلب پ دا میشود و هدف بارش مغیی تشویو هرد برای ارئه هرچه ب شتر راه حزلهزای معکزن
برای حل احتعالی آنهاسا در واق هراخوانی اهکار برای حل مسائل هزدف اساسزی ایزن شز وه
اسا و در این باره باید به نکاگ زیر تومه کرد :قا زده سزازی کشزف قایزد و ارزیزابی آنهزا
انتخاب بهترین راه حل (آنجای )1381ن بی تردید از رریو ملسههای بزارش هکزری ایزده و راه
حلهای فونافونی اید میشود؛ دالیلی برای این مورد ومود دارد یکی از آنها قدرگ تدا ی
معانی دوسویه اسان آنگاه از سوی یکی از ا ضای فروه ایده یا راه حلی ارائزه مزیشزود ضزو
دیگر فروه برای ب ان ایده برانگ خته میشود به هع ن ترت ب به صزورگ خودکزار مریزان ایزده
سازی تشویو و ترغ ب میفردد زیرا بنا به اصل تسه ل امتعا ی حضور مععی بزر روی انگ زیه
1. Mellow
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اهراد اثر مثبا میفذارد (آقازاده )1382ن اسزبورن ( )1311بزرای اهزیایش اثزر بخشزی ملسزاگ
بارش مغیی چند قانون را به شرت زیر ب ان میکند :هر فونه انتقاد معنوا اسزا فازتن هرفونزه
مطلبی آزاد اسا مقدار و کع ا پاسخها مورد نظزر اسزا و هرچزه پاسزخهزا ب شزتر باشزد بهتزر
اسا ترک ب و پ شرها مورد تومه اسان از آنجا که روش بارش مغیی یک هعال زا س سزتعی
اسا به نوان یک هرد نعیتوان ایدههای خود را تعام شده دانسا یا نت جزه کزار خزود را بهتزر
دانسا هر ایده معکن اسا نردبانی برای ایده بعد از خود باشد تعزاملی کزه بز ن اذهزان ا ضزا
صورگ میپذیرد اهع ا دارد (نوروزی و هعکاران )1388ن
از پژوهشها ی ذکر شده در زم نزه یزادف ری مشزارکتی و بزارش مغزیی ایزن فونزه اسزتنبات
میشود کزه در اکثزر ایزن تاق قزاگ روش تزدریس مشزارکتی و بزارش مغزیی تزاث ر مثبتزی بزر
مهارگهای امتعا ی کاایا امتعا ی و دیگر متغ رهای روانی موثر بر سالما روانی و روابزط
امتعا ی دانش آموزان داردن در این پزژوهش ن زی بزه بررسزی مقایسزه اثربخشزی روش یزادف ری
مشارکتی و بارش مغیی بر کاایا امتعزا ی دانزشآمزوزان پسزر دوم راهنعزایی پرداختزه شزده
اسان با تومه به اهع ا کاایا امتعا ی در ابعاد مختلف زنزدفی ضزرورگ دارد کزه در مزورد
تاث ر روشهای مختلف تدریس و از معلزه روش مشزارکتی و بزارش مغزیی تاق قزاگ ب شزتری
صورگ بگ ردن بنابراین پژوهش حاضر به بررسی سوال زیر میپردازد:
تاث ر کدام ک از دو روش تزدریس مشزارکتی و بزارش مغزیی بزر کاایزا امتعزا ی ب شزتر
اسا؟

روش
دانززشآمززوزان دوم راهنعززایی مشززغول بززه تاصز ل در مززدار
شهرسززتان قززد

پسززرانه آمززوزش و پززرورش

در سززال تاصز لی  1321-21مامعززه آمززاری ایززن پززژوهش را تشززک ل دادنززدن

کال های  9/1و  9/3مدرسه راهنعایی شه د مرتضوی به نوان نعونزه آمزاری و بزا اسزتااده از
روش تصادهی خوشهای دو مرحلهای انتخاب شزدندن بزه رزور تصزادهی کزال
متغ ر مستقل روش مشارکتی و کال

 9/3در معزرض

 9/1در معرض متغ ر مستقل روش بارش مغیی قزرار داده
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شدندن با تومه به اینکه نعونه انتخاب شده پسر هستند امل منس ا کنترل شد هعچنز ن نتزایج
آزمون تی مستقل برای مقایسه پ شآزمزون دو فزروه نشزان داد کاایزا امتعزا ی فزروههزای
آزمایش  1و  9قبل از شروا دوره آزمایشزی هعگزن هسزتند (/12ن>/91, Pن)df=28 ,t= -ن ایزن
پژوهش یک مطالعه ن عه آزمایشی اسا و در آن از ررت آزمایشی پ ش آزمون -پس آزمون بزا
دو فروه آزمایش استااده شدن ارائه آن به شرت زیر اسا:

ابزار اندازه گیری
برای اندازه ف ری کاایا امتعا ی از مق ا

کاایا امتعا ی استااده شدن این مق زا

براسزا

مدل چهار بعدی کاایا امتعا ی هلنر و هعکاران ته ه شده اسا و شامل  91سوال میباشد کزه
هر سوال دارای هاا فیینه (کامال مواهقم مواه قم تزا حزدی مزواهقم نظزری نزدارم تزا حزدی
مخالام مخالام و کامال مخالام) میباشد و آزمودنی باید فیینزهای را انتخزاب کنزد کزه ب شزتر
ب انگر احساساگ و نظراگ او باشدن در ضزعن سزواالگ شزعاره 91 12 12 19 11 8 2 2 3
 92 99 93 38 31 32 39 92 98 92به صورگ معکو

نعزره فزذاری مزیشزوندن مهزا

برآورد ضریب پایایی از دو روش آلاای کرونبزا و بازآزمزایی اسزتااده شزده اسزا و ضزریب
آلاای بدسا آمده /889ن میباشد که نشان میدهد پرسشنامه از ضزریب هعسزانی درونزی قابزل
قبولی برخوردار اسان به منظور بررسی روایی روایی ماتوایی و روایی سازه مورد بررسی قزرار
فرها که با تومه بزه پشزتوانه نظریزه هلنزر و هعکزاران روایزی صزوری و منطقزی آن تای زد شزدن
هعچن ن روایی سازه آن ن ی از رریو هعبستگی کل مق ا

با خرده مق ا ها مورد بررسزی قزرار

فرها که در سطح  22درصد معنا دار بود (پرندین )1382ن
این پژوهش در سال تاص لی  1321 -21و در در مهارگهای زندفی با سرهصلهزای یکسزان
برای هردو فروه امرا شدن سرهصلها بارگ بودنزد از؛ تصزع مف زری حزل مسز له تاکزر انتقزادی
خالق ا روابط ب ن هردی آفاهی از خود هعدلی با دیگران رویارویی بزا ه جزانهزا و اسزتر هزان
بعد از انتخاب فروه آزمایش  1و  9در کال  9/3از روش تزدریس مشزارکتی و در کزال  9/1از
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روش تدریس بارش مغیی استااده شدن در ملسه اول پ ش آزمون کاایا امتعزا ی از هزر دو فزروه
آزمایشی  1و  9فرهته شد و د رملسه آخر از هزر دو فزروه پزس آزمزون فرهتزه شزدن دانزشآمزوزان
فروه آزمایشی  1در فروههای  9نازره فزروهبنزدی شزدند در ملسزه اول مزدر در مزورد اهع زا
هعکاری هعاکری و مشارکا باث کرد و سپس در مورد روش تدریس مشارکتی آمزوزشهزایزی
به آنان داده شدن دانش آموزان برای فروه خود رهبر انتخزاب کردنزد و نزام مزورد القزه خزود را ن زی
برای فروه برفییدندن در هر فروه یک دانشآموز قوی ومود داشان ربزو سرهصزلهزای مشزخص
هر فروه موظف به آماده کردن یک مباث در زمان مشخص بودن زمان ارائزه هزر فزروه  91دق قزه و
زمان پرسش و پاسخ دانشآموزان  11دق قه بودن در هنگام ارائه مدر به نوان هعاهنگ کننده و بزه
منظور ر ایا برنامه زمان بندی و برقراری نظم در کال حضور داشان در فروه آزمایشی  9کزه بزا
روش بارش مغیی آموزش می دیدند مزدر ملسزه اول در مزورد آزادی ب زان و احتزرام متقابزل بزه
نظراگ یکدیگر نکاتی را متذکر شدن ابتدای هر ملسه یکی از مهارگها مطرت میشزد و هزر کزدام از
دانشآموزان نظر خود بدون تر از اینکه درسا یا غلط اسزا ب زان مزیکردنزد مزدر بزه دانزش
آموزان فاته بود تا هر رور دوسا دارند بزه پرسزشهزا پاسزخ دهنزد ولزی تزا مزاییکزه امکزان دارد
پاسخهایشان کوتاه باشدن مزدر و یزا یکزی از دانزشآمزوزان نظزراگ فونزافون را روی وایزا بزرد
یادداشا میکرد در هنگامی که پاسخی داده نعیشد معلم نظر یکی از دانزشآمزوزان را مزیپرسز د
تا باث دوباره به مریان ب اتدن

یافتهها
الفن توص ف فروههای مورد مطالعه برحسب کاایا امتعا ی و خرده مق ا های آن
شاخصهای توص ای نعراگ اختالهی پ شآزمون -پزسآزمزون کاایزا امتعزا ی و خزرده
مق ا های آن برای فروههای آزمایشی روش مشارکتی و روش بارش مغیی به تاک ک فزروه
در مدول ( )1ارائه شده اسان
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جدول .1شاخصهاي توصيفي نمرات تغيير کفایت اجتماعي و خرده مقياسهاي آن براي گروههاي آزمایش
 1و2
متغ ر

بارش مغیی

روش مشارکتی
م انگ ن

اناراف مع ار

م انگ ن

اناراف مع ار

کاایا امتعا ی

-92/31

39/92

-8/12

29/29

مهزززززارگهزززززای

-9/93

9/12

-1/93

2/92

شناختی
مهزززززارگهزززززای

-31/13

99/32

-2/32

38/18

رهتاری
کاایا ه جانی

-1/33

3/29

1/12

9/98

آمایه انگ یشی

-2/81

8/12

-3/23

11/23

براسا

دادههای مدول 1با تومه به منای بودن م زانگ ن نعزراگ تغ زر بزرای هزر دو فزروه

م انگ ن کاایا امتعا ی و خرده مق ا های مهارگهای شناختی مهارگهای رهتزاری و آمایزه
انگ یشی در هر دو فروه مشارکتی و بارش مغیی اهیایش داشته اسا این اهزیایش بزرای فزروه
مشارکتی ب شتر از فروه بارش مغیی اسان با تومه بزه م زانگ ن نعزراگ تغ زر آمایزه ه جزانی در
فروه مشارکتی اهیایش و در فروه بارش مغیی کاهش داشته اسان
با تومه به ررت پژوهش و دم برقزراری ماروضزاگ تال زل کوواریزانس از آزمزون تال زل
واریانس چند متغ ری ( )MANOVAبرای نعراگ اختالهی پ ش آزمون -پس آزمزون اسزتااده
شدن تال ل واریانس چند متغ ری زمان که ب شتر از یزک متغ زر وابسزته ومزود داشزته باشزد مزورد
استااده قرار میف ردن این روش از خطای نوا اول کعتری برخوردار اسان از آزمزون  Fن زی بزه
نوان آزمون تال ل واریانس چند متغ ره استااده شزده اسزا (هزومن )1381ن بزرای اسزتااده از
تال ل واریانس چند متغ ره ماروضههای نرمال بودن توزی با استااده از آزمزون کزالعوفروف-
اسع رنوف و هعگنی ماتریس واریانس کواریانس با استااده از آزمون  BOXمورد بررسی قزرار
فرهان نتایج تال ل واریانس چند متغ ره در مدولهای  9و  3ارائه شده اسان
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جدول  .2نتایج تحليل واریانس چند متغيري براي نمرات اختالفي پيشآزمون و پسآزمون
اثر

فروه

آزمونها

مقادیر

F

درمه آزادی اثر

درمه آزادی خطا

معناداری ()P

اثر پ الیی

1/11

9/21

9

22

1/91

المبدای ویلکی

1/89

9/21

9

22

1/91

اثر هتل نگ

1/91

9/21

9

22

1/91

بیرفترین ریشه روی

1/91

9/21

9

22

1/91

هعانطور که مشاهده میفردد سطح معنی داری هر چهار آمارۀ چنزد متغ زری مربورزه یعنزی
اثر پ الیی المبدای ویلکی اثر هتل نگ و بیرفترین ریشه روی کزوچکتر از  1/12اسزان بزدین
ترت ب هرض صار آمزاری رد و مشزخص مزیفزردد کزه بز ن نعزراگ فزروه آزمزایش  1و  9در
کاایا امتعا ی تااوگ معنادرای ومود داردندر ادامه نتزایج آزمزون تکع لزی تال زل واریزانس
یکراهه  ANOVAارائه میشودن
جدول  .3نتایج تحليل واریانس یکراهه براي خرده مقياسهاي کفایت اجتماعي در گروههاي آزمایش  1و 2
منب

متغ ر
مهارگ شناختی
مهارگ رهتاری
کاایا ه جانی
آمایه انگ یشی

مجعوا
مجذوراگ

درمه آزادی

م انگ ن
مجذوراگ

ب ن فروهی

19/21

1

19/21

درون فروهی

1392/13

28

93/99

ب ن فروهی

2229

1

2229

درون فروهی

22231

28

1192

ب ن فروهی

199/12

1

199/12

درون فروهی

289/13

28

12/23

ب ن فروهی

212/92

1

212/92

درون فروهی

2129

28

22/81

F
3/191
2/91
8/219
2/12

سطح
معناداری
1/189
1/113
1/112
1/191

هعانطور که در مدول باال مشاهده میشود سطح معناداری مشاهده شده برای تااوگ خزرده
مق ا ها

مهارگ رهتاری کاایزا ه جزانی و آمایزه انگ یشزی در بز ن فزروه آزمزایش  1و 9

کعتر از  1/12اسان بنابراین ب ن فروه ازمایش  1و  9در خزرده مق زا هزای ذکزر شزده تازاوگ
معناداری ومود داردن سطح معناداری مشاهده شده بزرای مهزارگ شزناختی ب شزتر از  1/12اسزا
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بنابراین هرض صار تای د و نت جه فرهته میشود بز ن فزروه آزمزایش  1و  9در مهزارگ شزناختی
تااوگ معنادرای ومود نداردن

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش تدریس یزادف ری مشزارکتی و بزارش مغزیی بزر
کاایا امتعا ی دانشآموزان پسر دوم راهنعایی شهرستان قد

در سال تاص لی  21/21انجام

فرهان
این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سوال بود که کدام ک از روشهای تزدریس مشزارکتی و
بززارش مغززیی بززر کاایززا امتعززا ی اثربخشززی ب شززتری دارنززد؟ بززرای نشززان دادن تاززاوگ نعززرهززای
پ شآزمون از پسآزمون فروه آزمزایش  1و 9م زانگ ن نعزرههزای ناشزی از تااضزل پز شآزمزون از
پسآزمون دو فروه از رریو تال ل واریانس چند متغ ری مورد مقایسه قرار فرهان با تومه بزه نتزایج
بدسا آمده روش مشارکتی بر کاایزا امتعزا ی و خزرده مق زا هزای مهزارگ شزناختی مهزارگ
رهتززاری کاایززا ه جززانی و آمایززه انگ یشززی اثربخشززی ب شززتری دارد هززر چنززد ایززن تاززاوگ بززرای
مهارگهای شناختی معنادار نعیباشزدن ایزن یاهتزههزا بزا نتزایج تاق قزاگ اسزالوین ( )1221سزاراه نو

1

( )1229روزنتال و ریزیی )9119( 9ف لعزارت ن ( )9111النزدازبال )9111( 3داینزر و کز م ()9119
شززاقنی )9119(9فززرین و ریچززس( )9112کومززاک )9111(2ماسززاو )9111( 2کرامتززی ()1381
قلتاش ( )1383ب رامی و مرادی ( )1382مرشدی ( )1381هعخزوان اسزان در تعزامی پزژوهشهزای
ذکر شده اثربخشی روش مشارکتی و کارهای فروهی بر اهیایش کاایا امتعا ی مهارگهای بز ن
هردی روابط امتعا ی و سازفاری امتعا ی تای د شده اسان
در تب ن نتایج باال میتوان فازا یکزی از ویژفزیهزای یزادف ری مشزارکتی تشزک ل فزروههزای
1. Sarafino
2. Rosenthal & Rease
3. Landazbal
4. Shaughnessy
5. Kocak
6. Masao
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یادف ری اسا که هم ن از دانشآموزان برای با هزم بزودن را تزام ن مزیکنزد و هزم از ایزن رریزو بزه
دانشآموزان ضع ف کعک میشودن یادف ری مشارکتی بر توانزایی پرسز دن شزااه ا و وضزوت در
ب ان قاید و ایدهها احترام متقابل به دیگران شرکا برای ایجاد یک ما ط یزادف ری تزوام بزا لزذگ
وشادی و رشد تواناییهای ارتباری موثر اسزا (ماسزاو  )9111کزه مزوارد مزذکور با زث مزیشزوند
دانشآموزان مراگ مند ی ارتباراگ بز ن هزردی مزذاکره هعزدلی پاسزخ دهزی مناسزب بزه الئزم
ه جانی و مهارگها تاص لی را هرا بگ رندن الزم به ذکر اسا این روش هقط بزا هزدف ارتقزای دانزش
اکتسابی بکار نعیرود بلکزه چنزدین هزدف روانشزناختی -امتعزا ی مثزل تسزه ل برقزراری ارتبزات
ارتقای مهارگهای امتعا ی و کزاهش اضزطراب را ن زی دنبزال مزیکنزدن یزادف ری مشزارکتی با زث
میشود ناصر اصلی هرایندهای انگ یشی به ویژه خودکارآمدی بهبزود پ زدا کنزد و ایزن شز وه سزبب
میشود اهراد اهداهی که متضعن تالش اسا برفیینند و در کارها مداومتی ب شتر نشان دهندن یکزی از
نشانههای بی کاایتی امتعا ی ب ان بی موق مطالب اسا که در روش یزادف ری مشزارکتی احتزرام بزه
نظراگ دیگران برقراری نظم و زمان استااده از رهتارهای امتعا ی مهم اسا و به تب این مشکل ن زی
مرتا میفرددن دانشآموزان در این روش مسائل مهم را مطرت ساخته و احساساگ و قایزد خزود را
مطرت مینعایند و ضعن بها دادن به خود دیگران را ن ی نعزیرنجاننزدن بزه هعز ن دالیزل رشزد کاایزا
امتعا ی در کال هاییکه معلم از روش یادف ری مشارکتی استااده میکند بدیهی اسزان از ررهزی
در روش تدریس بارش مغیی مشارکا ا تال مییابد انتقاد و ایرادف ری کزاهش مزییابزد حعایزا
امتعا ی اهیوده میشود و توانایی دانشآمزوزان در انتقزال ارال زاگ بزرای حزل مسزاله تع ز ن شزده
اهیایش و بهبود مییابدن یعنی دانشآموز به راحتزی مزیتوانزد ارال زاگ ذخ زره شزده در حاهظزه بلنزد
مدگ خود را بازیابی کرده و برای حل مساله به کار ف رد روش تدریس بارش مغیی به تاکزر وافزرا
و حل مساله خالق یزاری مزی رسزاندن ایزن روش ا تعزاد بزه نازس هراف زران را اهزیایش داده و با زث
میشود تا هراف ران به یک خودباوری مثبتزی نایزل شزوند (بزراون )1321 1بزه هعز ن دل زل براسزا
دادههای مدول ( )1با توم ه به منای بزودن م زانگ ن نعزراگ تغ زر بزرای فزروه آزمزایش  9م زانگ ن
1. Brown
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کاایا امتعا ی و خرده مق ا های مهارگهزای شزناختی مهزارگهزای رهتزاری و آمایزه انگ یشزی
درفروه بارش مغیی مثل فروه مشارکتی اهیایش داشته اسا هر چند این تغ ر به نسزبا کعتزر بزوده
اسان این مهم میتواند به دل ل خارج شدن کال در از حالا تکراری تنوا و رهز خسزتگی بزه
هعراه ایجاد شادی و نشات باشدن با تومه به بررسیها و پژوهشهزای انجزام شزده در م زان روشهزای
متعدد و مدید آموزشی روشهای تدریس مشارکتی و بارش مغیی کارایی بزاالیی دارنزد هنگزامی
که در صدد بهبود مهارگهای امتعزا ی دانزشآمزوزان هسزت م معلعزان مزیتواننزد بزا امزرای روش
مشارکتی پزرورش تاکزر اظهزار نظزر در معز قزدرگ تجییزه و تال زل و توانزایی تصزع م ف زری
دانشآموزان خود را باال ببرند و هنگامی که پرورش توانزایی تاکزر خزالق پزرورش قزوه اسزتدالل و
رشد مهارگهای شناختی مدنظر اسا روش بارش مغیی مزی توانزد ما زد باشزدن بزا تومزه بزه اصزرار
بعضزی از معلعزان در اسزتااده از روشهزای سزنتی تزدریس مثزل روش سزخنرانی توصز ه مزیفزردد
کال های ضعن خدما مناسب برای آشنایی معلعزان بزا چگزونگی امزرا و اثربخشزی ایزن روشهزا
برفیار فرددن

منابع
آقازاده مارمن ()1389ن راهنعای روشهای نوین تدریسن تهران :آی ژن
آنجای هرشتهن ()1381ن بررسی و مقایسه تاث ر آموزش و روش تدریس بدیعه پزردازی و بزارش

مغزیی در پززرورش تاکزر خززالق دانزشآمززوزان دختزر پایززه چهزارم ابتززدایین پایزان نامززه
کارشناسی ارشد دانشگاه المه رباربائین
اسبورن الکسنا ن ()1311ن پرورش استعداد هعگزانی ابزداا و خالق زان (ترمعه:حسزن قاسزم
زاده)ن چاپ دوم تهران :انتشاراگ ن لوهرن
اسالوین رابرگن ()1381ن روانشناسی ترب تین (ترمعزه یا زیسز د ماعزدی) تهزران :انتشزاراگ
دورانن
بخت اری هاتلنگی م نان ()1381ن اثر بخشی آموزش مولازههزای رویکزرد کزارخوف بزر اهزیایش
کاایا امتعا ی دختران خانه ریاانهن پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسزی
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و لوم ترب تی دانشگاه المه رباربائین
براون اچ دافال ن ()1321ن اصول یادف ری و آمزوزش زبزانن (ترمعزه منصزور ههز م)ن تهزران؛
رهنعان
ب رامی منصور و مزرادی ل رضزان ()1382ن تزاث ر آمزوزش مهزارگهزای امتعزا ی بزر کاایزا

امتعا ی دانشآموزان (مدل هلنر)ن هصلنامه لعی پژوهشی روانشناسزی دانشزگاه تبریزی
)9(1ن
پرندین ش عان ()1382ن ساخا پرسشنامه کاایا امتعزا ی و هنجاریزابی آن در نوموانزان شزهر
تهرانن پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و لزوم ترب تزی دانشزگاه المزه
رباربائین
پیشک شهالن ()1389ن بررسی م یان اثربخشی راهبردهزای مداخلزه شزناختی رهتزاری براسزا
مدل چهار بعدی کاایا امتعا ی هلنر در رهتار سازشزی ناتوانزان ذهنزی خا زف 18 -19
ساله منطقه غرب تهرانن پایان نامه دکتری دانشکده روانشناسی و لوم ترب تزی دانشزگاه
المه رباربائین
مزویس بززرو ن ویززل مارشزال و کززالهون ام لززین ()9119ن الگوهزای تززدریس 9119ن(ترمعززه
ماعدرضا بهرنگی)ن تهران :انتشاراگ کعال ترب ان
زرفر نتاج س ده راهرهن ()1388ن بررسی رابطه حعایزا امتعزا ی و سزالما روان بزا پ شزرها
تاص لی دانشآموزان دختر  11-12ساله شهر بابلن پایان نامه کارشناسی ارشد ندانشکده
روانشناسی و لوم ترب تی دانشگاه المه رباربائین
س ف لی اکبرن ()1321ن روانشناسی پرورشی نوینن تهران :دورانن
شعبانی حسنن ()1381ن مهارگهای آموزشی و پرورشین تهران :سعان
شه بخش اهش نن ()1321ن بررسی و مقایسه رابطه ب ن ابعاد کعال فرایزی حعایزا امتعزا ی بزا
هرسودفی تاص لی در دانشجویان با سطوت بزاال و پزای ن هرسزودفی تاصز لی دانشزگاه
المززهرباربززائین پایززان نامززه کارشناسززی ارشززدن دانشززکده روانشناسززی و لززوم ترب تززی
دانشگاه المهرباربائین
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باسی ماعد حجتی ماعد و ویسزی ناصزرن ()1382ن نقزش رضزایتعندی روانزی در کاایزا
امتعا ی نوموانانن هعزایش منطقزهای روانشزناختی کزودک ونوموانزانن دانشزگاه آزاد
اسالمی واحد کرمانشاهن
بدالهی اسعا لن () 1388ن تزاث ر روش تزدریس (سزخنرانی و ایازای نقزش) و سزبک شزناختی
(متکی بر زم نه و مستقل از زم نه)بر کاایا امتعا ی دانش آمزوزان سزال دوم راهنعزایی
شهرستان خع ن در سال 1388-1381ن پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی
و لوم ترب تی دانشگاه المه رباربایی تهران ن
قلتاش با ن ()1383ن تاث ر یادف ری مشارکتی بر رشد مهارگهای امتعا ی دانشآموزان پسر
پایه پنجم ابتدایی شهر کرهای در سال 1389/1383ن پایان نامه کارشناسی ارشدن دانشزگاه
ترب ا معلمن
کارتلج می و م لبرن می اف ن()1382ن آموزش مهارگهای امتعزا ی بزه کودکزان ن(ترمعزه
ماعد حس ن نظری نژاد)ن تهران؛ انتشاراگ به نشرن
کرامتی ماعد رضان ()1381ن بررسی تاث ر یادف ری مشارکتی بر رشد مهزارگهزای امتعزا ی و
یادف ری در

ریاضی دانشآموزان پایه پنجمن پایان نامه دکترین دانشگاه ترب زا معلزم

تهرانن
کرامتی ماعدرضا و حسز نی بزی بز م مزریمن ()1381ن تزاث ر یزادف ری مشزارکتی بزر پ شزرها

تاص لی دانزش آمزوزان در در ه ییزکن مجلزه روانشناسزی و لزوم ترب تزی دانشزگاه
تهران 122-191 )9(38ن
فلعن دان لن()1382ن هوش ه جانی ن(ترمعه نسرین پارسا)ن تهران؛ رشدن
مرشدی ماعد موادن()1381ن بررسی اثر بخشی مهارگهای زنزدفی براسزا

نظریزه یزادف ری

امتعا ی بندورا بر کاایا امتعا ی دانزش آمزوزان پسزرن پایزان نامزه کارشناسزی ارشزد
دانشکده روانشناسی و لوم ترب تی دانشگاه المه رباربائین
م رسع عی مرض ه ن() 1389ن بررسزی رابطزه بز ن خودکارآمزدی حعایزا امتعزا ی واضزطراب

امتاان با سزالما روان دانشزجویان دختزر و پسزر دانشزگاه المزه رباربزائین پایزان نامزه
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)ن رراحزی آمزوزش الکترون کزی دوره1388( نوروزی داریوشن ق و کعزال و ام زری اکزرمن
مهارگهای تاکر خالق و روش بارش مغیین کنارانس ب نالعللزی تزدریس و یزادف ری
الکترون کین
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