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چکیده
هدف تحقیق حاضر ،بررسی میزان تأثیر کارکردهای فعالیتهاای رروهای در فرایناد یااددهی یاادریری ا
دیدراه دبیران متوسطه اول شهر اصفهان میباشد .روش تحقیق ،توصیفی -پیمایشی بوده است .جامعه آماری
شامل  449نفر ا دبیرا ن علوم اجتماعی ،علوم تجربی و کار و فناوری مشغول به تدریس در نواحی شش رانه
آمو ش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی  7935-39بود .حجم نمونه ،بر اساس جدول مورراان 205
نفر تعیین رردید .افراد نمونه با روش نمونهریری طبقهای انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده ،پرسشنامه محقاق
ساخته حاوی  90رویه بسته پاسخ بود .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به کمک نظار متخصصاان تاییاد
شد .پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  0/30به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه بود.
دادهها با استفاده ا نرمافزار  SPSSدر سطح آمار توصیفی و سطح آمار استنباطی (آ مون های  tتک نمونهای
و تحلیل واریانس) و پس ا اطمینان ا نرمال بودن تو یع داده ها محاسابه شاد .نتاایژ پاژوهش نشاان داد
کارکردهای شناختی فعالیتهای رروهی در فرایند یاددهی یادریری به میزان یااد تااثیر دارناد .کارکردهاای
عاطفی فعالیتهای رروهی در فرایند یاددهی یادریری به میزان یاد تاثیر دارند .کارکردهای مهارتی فعالیات-
های رروهی در فرایند یاددهی یادریری به میزان یاد تاثیر دارند .همچنین بین دیدراههای دبیاران در میناه
میزان تأثیر کارکردهای شناختی ،عاطفی و مهارتی با توجه به جنس پاسخگویان و سنوات خدمت پاسخگویان
تفاوت معنادار وجود نداشت .اما با توجه به مادر تحصایلی پاساخگویان و همچناین ناحیاه محال خادمت
پاسخگویان بین دیدراههای دبیران در مینه میزان تأثیر کارکردهای شناختی ،عاطفی و مهارتی تفاوت معنادار
وجود دارد.
کلید واژهها :کارکردهای فعالیت رروهی ،فرایند یاددهی -یادریری ،دبیران متوسطه اول ،شهر اصفهان.
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مقدمه
مدتهاست که در نظام آمو شی ایران معلمان با بهکاارریری روشهاای سانتی باهویاژه ساخنرانی،
شارردان را به حفظ و تکرار مفاهیم علمی ترغیب میکنند و باا وجاود ایانکاه در محافال علمای و
تربیتی و حتی اجرایی صحبت ا فعال بودن شاررد ،رشد فکری و آ اداندیشی میشود اما عمالً چناین
نظرراههایی جنبه شعاررونه به خود ررفتهاند .ا سوی دیگار صاحبت ا تقویات روحیاه همکااری و
رفاقت در بین شارردان و رشد اجتماعی آنان میشود .اما در عمل نه تنها رام ماثثری در ایان راساتا
برداشته نمیشود بلکه اغلب اوقات همکاری و رفاقت به نوعی رقابت تبدیل میشاود کاه نتیجاه آن
افزایش حس حسادت ،کینه و دشمنی در بین شارردان است .شاارردان در میناه یاادریری مفااهیم
درسی ،کمتر با موقعیتهای چالش آور مواجه میشوند ،فرصتهای کمتری برای تعامال ،همفکاری،
همکاری و بحث و رفت وروی معلم با شاررد و شارردان با یکدیگر فراهم میشود ،دانش آمو ان باه
یادریری طوطی وار ترغیب میشوند ،رقابت جایگزین همکاری میشود و احتمال خطر جمع رریزی و
روشه ریری در بین شارردان افزایش مییابد (کرامتی .)7919 ،محیط بسیار فردررا و رقابتی ممکان
است به عدم توانایی فرد منجر شود (ماک فرساون .)2001 ،7معلمای کاه باا ساخنرانی بار کاالس
حکمروایی میکند ،تنها یک نظر ارائه میدهد و به دانش آمو ان اجا ه فعالیت ذهنی ،بدنی و انتخااب
را کمتر میدهد (رال .)7910 ،2در چنین شرایطی مینههاای ز م بارای رشاد اجتمااعی شخصایت
شارردان فراهم نمیشود و حتی پیشرفت تحصیلی و رشد فکری شارردان نیاز ا تاأثیرات ناامطلوب
این شرایط بینصیب نمیماند(کرامتی .)7914 ،شارردان نمیتوانند صرفاً مانند اسفنژهایی باشند کاه
خرد و دانش سخنرانی استاد را جذب کنند .برعکس ،باید به طور واقع بیناناه ای باه موضاور درسای
معطوف شوند و فعازنه هنر تفکر انتقادی را پیشه خاود ساا ند .باا وجاود ایان ،بسایاری ا محافال
آمو شی به جای اینکه برای پرورش استعدادهای فکری نوجوانان اهمیت قائال شاوند ،بار یاادریری
اطالعات و محتویات تأکید میکنند که باعث ترویژ سبک انفعالی تعلیم و تربیت میشاود کاه در آن
تفکر انتقادی یا فقط به طور ضمنی آمو ش داده میشود و یا هررز یاد داده نمیشود (مایر .)7914 ،9
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در روش سنتی ،ذهن دانش آمو ان انباشته ا مطالبی میشود که با نیا و فکر او متناسب نیست و
ار شیابی نیز ا محفوظات دانش آمو ان به عمل میآید .در نتیجه خالقیت و ابتکار ،رشد احساسات و
عواطف و پرورش نگرشها و ار شها در دانش آمو ان مورد توجه قرار نمیریرد (صمدی ،به نقال ا
عبیری و دیگران .)7939 ،در بسیاری ا کالسها دانشآمو انی هستند که عزت نفس پاایینی دارناد.
برخی مواقع مالحظه میکنیم که فراریران بدون دلیل فیزیولوژیکی و ناتواناییهای ذهنی دارای افت
تحصیلی هستند .عوامل مهمی در ایجاد و حفظ عزت نفس فراریران مثثر اسات کاه در ایان میاان،
نقش آمو شگاه و معلمان مهمتر است .معلمان میبایست شیوههایی را بهکار ریرند تا رشد همه جانبه
فراریران فراهم شود (حسینی نسب و وجدان پرست.)7917 ،
بشر امرو با حجم عظیمی ا دانش و اطالعات مواجه است .ا آنجایی که نمیتوان افراد را تا آخر
عمر در کالسها نگاه داشت باید آنها را به مهارتهایی تجهیز کرد که بتوانند در هر جایی دانش رو
را کسب کرده و در حرفه خود به کار ریرند .روش سخنرانی ا ایجاد چنین مهارتهایی عااجز اسات.
روش سخنرانی با وجود فواید و مزایایی که دارد ا نقاط ضاعف بسایاری رناژ مایبارد (مرتواوی و
وحدانی.)7930 ،دانش آمو ان باید یادریرندرانی خودهدایتگر ،خودنظم بخش و خودانگیختاه در نظار
ررفته شوند که ا لحاظ اشتیاق و توانایی متفاوت هساتند و معلام نقاش مهمای در پارورش دادن و
افزایش ان گیزه طبیعی بر یادریری و بهره وری بیشتر ا ظرفیت طبیعی توانمندی دارد .او نیا به شیوه
ای دارد که افکار و احساسات و رفتار منفی دانشآمو ان را کاهش دهد تا آنها بتوانناد باه ساالمتی و
انگیزش ذاتی خود دست یابند (مک کاومبز و پاا  .)7914 ،بناابراین اهمیات موضاوعات عااطفی و
انگیزشی مساوی یا حتی بیشتر ا موضوعات شناختی صرف میباشد (چیکسنت میهالی و همکااران،
 .)7914متأسفانه این ابعاد در مدارس کمتر مورد توجه معلمان قرار میریرد و معلماان اغلاب تاالش
اندکی در برانگیختن انگیزه دانش آمو ان انجام می دهند.با افزایش پیچیدری جوامع بشری و ارتبااط
رسترده میان فرهنگ ها و جوامع مختلف به واسطه وجود رسانه های مختلف ارتباط جمعی و شابکه
جهانی اطالعات نیا به مهارتهای اجتماعی مختلف برای مواجهه موفق باا ایان فرصات و چاالش
پیش رو بیشتر احساس میشود (مرتووی و وحدانی .)7930 ،نتایژ تحقیق شوماکر 7و همکااران (باه
نقل ا کرامتی )7914 ،در مینه ارتباط بین مهارتهای اجتماعی و نارسایی یادریری نشان مایدهاد
که کودکانی که مشکل یادریری دارند در فعالیتهای اجتماعی رسمی مشارکت کمتری دارند ،نسابت
Schumaker
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به همسازن خود ا رشد اجتماعی کمتری برخوردارند و در رروههای کالسی منفعال تار ا ساایرین
عمل میکنند .بسیاری ا روانشناسان بر این باورندکه رشد ناکافی مهارتهاای اجتمااعی نقاش باه
سزایی در ناکامی و شکست آتی کودکان دارد .پژوهشها نیز نشان میدهاد کاه آماادری عااطفی و
اجتماعی در یادریری عمیق مفاهیم درسی مدرسه مثثر است .مهارتهای اجتماعی موجاب شارور و
تداوم روابط متقابل و مثبت با دیگران رردیده ،عزت نفس افراد را افازایش داده و پاذیرش اجتمااعی
آنان را تسهیل مینماید.
بدون انکار اهمیت سخنرانی سنتی و صحبت هاای معلام در کاالس ،بسایاری ا معلماان ار ش
اختصاص همکاری و کاررروهی به دانشآمو ان خود را دریافتهاند (رراس .)7333 ،7با این وجاود در
کشورهای جهان سوم کمتر به این تعامل توجه میشود و آمو ش به صورت دستوری و یک طرفاه و
نهایتاً معلم محور ارائه میشود و برعکس در کشورهای پیشرفته صنعتی روش آمو ش بر پایه شااررد
محوری است .به هر حال توجه به روشهای تدریس و کاربرد درست آن بخشی ا مشکالت آمو شی
را حل نموده و در تکمیل فرایند یادریری مثثر است (حبیبی .)7930 ،تحقیقات یادی در مینه بحث
رروهی ،فعالیت رروهی ،حل مسئله رروهی و یادریری مشارکتی صورت ررفته که به برخی ا آن ها
اشاره می شود .کرمی ،محمد اده و افشااری ( )7937در پژوهشای باا عناوان «تااثیر روش تادریس
مشارکتی بر رروهررایی و پیشرفت تحصیلی دانش آمو ان دوره متوسطه شهر مشهد» به ایان نتاایژ
دست یافتند که شیوه تدریس مشارکتی ا نظر رروهررایی و پیشرفت تحصیلی تأثیر بیشتری داشته و
معلمان باید روشهای تدریس فعال را به خوبی فراررفته و این روشها را در کالسهای درس اجارا
کنند و همچنین در جهت تغییر نگرش دانشآمو ان نسبت به کار رروهی نیز رام بردارناد .رساولی و
همکاران ( )7930تحقیقی را با عنوان «تأثیر روشهای یادریری مشارکتی و سخنرانی بر تفکر خالق
و پیشرفت تحصیلی درس حرفه و فن دانش آمو ان دختر سوم راهنمایی شهر یزد» انجام دادند .نتایژ
تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آمو ش به شیوه مشارکتی بیشتر ا آمو ش به شایوه ساخنرانی
در افزایش تفکر خالق و پیشرفت تحصیلی دانشآمو ان مثثر است و این اثار بخشای بارای داناش
آمو ان ضعیف ا نظر پیشرفت تحصیلی بیشتر است .بدری و همکاران ( )7930در تحقیقی به مقایسه
تأثیر روش تدریس مبتنی بر تفکر فعال و روش تدریس سنتی در یادریری درس مطالعاات اجتمااعی
پرداخته و به این نتیجه رسیدند کاه روش تادریس مشاارکتی در افازایش یاادریری کلای ،عمیاق و
gross
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سطحی دانشآمو ان تأثیر رذاشته و نسبت به روش سانتی اثاربخش باوده اسات .تاوفیقی ()7913
تحقیقی را با عنوان "تأثیر فعالیتهای رروهی بر رشد اجتماعی دانش آماو ان مدرساه ناور ناحیاه 2
ارومیه" انجام داد و به این نتیجه رسید که با شرکت دادن دانش آمو ان در فعالیاتهاای رروهای و
تقویت اعتماد به نفس آنان میتوان رشد اجتماعی را ارتقا داد .حسینی ( )7911در پاژوهش خاود باه
بررسی تأثیر یادریری مشارکتی بر افزایش تفکر انتقادی پرداخت .نتایژ تحقیق اینرونه نشان داد که
مهارت های تفکر انتقادی در رروه آ مایش بایش ا راروه راواه اسات .فهاامی و عزتای ( )7911در
پژوهشی با عنوان "مطالعه تأثیر تفحص رروهی بر رشد مثلفههای مهارت اجتمااعی داناش آماو ان
دخترشهر اصفهان" به این نتیجه رسیدند که یادریری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی ا قبیل
احترام رذاشتن به دیگران ،مسائولیت پاذیری ،دوساتیاابی و مشاارکت در کارهاای رروهای تاأثیر
معناداری دارد .خوشکام ،ملک پور و مولوی ( )7911در تحقیقی با عناوان "اثربخشای آماو ش حال
مسئله رروهی بر مهارتهای اجتماعی دانش آمو ان با آسیب بیناایی" باه ایان نتیجاه رسایدند کاه
آمو ش به شیوه حل مسئله رروهی ،مهارتهای اجتماعی دانش آمو ان با آسیب بیناایی را باه طاور
معناداری افزایش میدهد و باعث کاهش مشکالت رفتاری آنان میشود .فروغی و مشکالنی ()7914
پژوهشی را با موضور"تأثیر روش تدریس بحث رروهی بر خالقیت دانش آمو ان ساال دوم مادارس
راهنمایی ناحیه  9اصفهان در درس علوم اجتماعی" انجام دادناد .نتیجاه ایان باود کاه روش بحاث
رروهی تأثیر معناداری بر خالقیت و پیشرف تحصیلی دانش آمو ان داشته است .عالوه بر ایان روش
بحث رروهی بر روی یادریری دانش آمو ان نسبت باه روش ساخنرانی برتاری داشاته اسات .لاک
دیزجی ( )7914در پژوهشی ،افزایش یادریری کلی با روش بحث رروهی را نسبت به روش سخنرانی
در دانشجویان پرستاری نشان داد (به نقل ا بدری و همکاران .)7930 ،مرتووی ( )7919اثربخشای
روش های تدریس و یادریری تعاملی در فرآیندهای آمو شی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه ررفته-
اند که کاربرد روشهای تدریس و یادریری تعاملی در فرآیند تدریس و یادریری سبب شاور و نشااط
جدید در کالس ،افزایش باور و توقع دانشجو در اداره کالس ،مراجعه بیشتر باه ساایر متاون درسای،
افزایش ماندراری و کاهش غیبت ا کاالس درس مایشاود (بادری و همکااران .)7930،مشاهدی
( ) 7917در پژوهشی به بررسی تأثیر روش آمو ش همیااری باا روش سانتی بار پیشارفت تحصایلی
دانشجویان مراکز تربیت معلم و رابطه آن با سبکهای یادریری پرداخت و ایان نتاایژ را باه دسات
آورد :دانشجویان رروه یادریری مشارکتی ،نسبت به رروه آمو ش سنتی ،پیشرفت تحصایلی بهتاری
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دارند .همین طور مشخص شد که یادریری مشارکتی ،رابطه مثبات و معنااداری باا سابک یاادریری
مستقل ا میناه دارد (یاریااری و همکااران .)7911 ،کرامتای ( )7917در تحقیقای باا عناوان تاأثیر
یادریری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت در درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی ،با این
نتیجه رسید که یادریری مشارکتی تأثیر مثبتی در مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصایلی داناش-
آمو ان پایه پنجم ابتدایی دارد.
بازنتین و بیکر )2079(7در تحقیقی با عنوان یادریری با یکدیگر (با هم) بیان میکند کاه در
دانش آمو ان ا ساخت دانش خود ا طریق تعامل با دیگران امکانپذیر میباشد .باه اعتقااد او پیوناد
جهان یادریری با جهان عمل ا طریق یک فرایند کار در رروههای یادریری کوچک میباشد .وایات
و داینز )2070(2تحقیقی را با عنوان «تأثیر تجارب یادریری بر ارتبااط اعواای راروه در طاول کاار
رروهی» انجام دادند .این مطالعه به بررسی چگونگی سا مان یافتن تجارب یادریری در تمارین حال
مسئله ا طریق ارتباط بین افراد در یک رروه پرداخته است .تجارب یاادریری باا واساطه ،بار ایجااد
اعتماد ،ارتباط موثر و رفتار اجتماعی تأکید میکند .بر طبق یافتههای آنها ،راروه مشاارکتی باه طاور
مثثری تحت تأثیر ارتباطات قرار میریرد و موفقیت در کاررروهی به چگونگی همکااری باین افاراد
رروه بستگی دارد .هیلیارد ،ریلسپای و لیتیگ )2070( 9در پژوهشی با عنوان «بررسی نگرش داناش-
آمو ان در مورد یادریری در رروههای کوچک پس ا همکاری مشتر » به این نتیجاه رسایدند کاه
روابط قوی بین تجربیات رذشته و حال دانش آمو ان ،همسازن و وضوح اهداف مربی ا کااررروهی
وجود دارد .ا طرفی یافتهها نشان داد که کار موفق در رروه موضوعی نیست که فقط به تالش مربی
بستگی داشته باشد ،بلکه به نیا به هماهنگی رروهی و در دانشآمو ان ا مزایای کار در رروههای
کوچک نیز بستگی دارد.
کوتنیک  ،اوتا و بردوندینی )2001( 4مطالعه ای را با عنوان بهبود اثرات کاررروهی در کالس ها
انجام دادند .این مطالعه بر روی کودکان  5تا  1ساله متمرکز شده بود .دانش آمو ان در کالس هاای
آ مایش ،فعالیت های مرتبط را برای بهبود تاثیر کاررروهی در طول یک سال بر عهده ررفتند .نتاایژ
نشان داد که دانش آمو ان کالسهای آ مایش در مقایسه با دانش آمو ان کالسهای کنترل ا نظار
Ballantyn & Baker
White &Dinos
Hillyard& Gillespie &Littig
Kutnick, Ota &Berdondini

1
2
3
4
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پیشرفت تحصیلی ،انگیزه کار با دیگران ،رروه و تمرکز بر روی کار بهبود پیدا کردند و ساطح باازی
تعامل با هم رروهی ها (شرکا) نشان داده شد .ا این مطالعه نتیجه ریری شاد کاه کودکاان ،قابلیات
درریر شدن در کاررروهی مثثر را برای بهبود پیشرفت تحصیلی دارند .لوئیتز )2001( 7با آمو ش تفکر
انتقادی به دانشجویان دریافت که به رغم آمو ش ،یک سوم دانشجویان به این مهارت دست نیافتند.
به منظور حل این مشکل ،در رروههای کوچک بحث و پرسش ،روشهایی برای تنظایم یاادریری و
نحوه ایجاد انگیزه در اعوای رروه شاکل ررفتناد .نتاایژ نشاان داد کاه محایط آمو شای و تعامال
فراریران یا فعالیت رروهی به ایجاد تفکر انتقادی در تدریس کمک میکنند (حسینی.)7911 ،

فیشار2

و همکاران ( )2004در تحقیقی ،فعالیت رروهی را در پیشرفت تحصیلی ،انگیازش و نگارش داناش-
آمو ان مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که دانشآمو ان آمو ش دیده باه ایان روش در
مقایسه با رروه رواه نمرات بهتری کسب کردهاند.
وینستون )2002( 9در پژوهش "تأثیرات یادریری مشارکتی روی پیشرفت و نگرش داناشآماو ان
پایه پنجم در فرهنگهای مختلف ایازت متحده آمریکا ،به این نتیجه رسید که یادریری مشاارکتی،
تأثیر مثبتی روی نگرشهای دانشآمو ان نسبت به درس ریاضی و پیشرفت تحصایلی آناان در ایان
درس میرذارد .هیل )2000( 4در پژوهشی با عنوان ،کاررروهی وسیلهای بارای بهباود مهاارتهاای
اجتماعی در بین دانشآمو ان راهنمایی ،به این نتیجه رسید که کااررروهی ،مهاارتهاای اجتمااعی
دانشآمو ان را بهبود مایبخشاد .یساک )7331( 5در پژوهشای دربااره تاأثیر کااررروهی بار روی
خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس شیمی داناشآماو ان دبیرساتانی ،نتیجاه ررفات کاه
کاررروهی تأثیر مثبتی روی مفهوم خودپنداره و پیشارفت تحصایلی در درس شایمی داناشآماو ان
دبیرستانی دارد (بدری و همکاران.)7930 ،
طبق آنچه رفته شد ،فعالیتهای رروهی کارکردهای مختلفی را در فرایند یاددهی یادریری به دنباال
دارد .بر اساس نظر پژوهشگر و طبقهبندی بیان شاده ا ساوی دکتار بختیاار نصارآبادی و ناورو ی
( )7914کارکردهای فعالیتهای رروهی شامل کارکردهای شاناختی ،عااطفی و مهاارتی مایباشاد.

Lewittes
Fischer
Winston
Hill
Zisk

1
2
3
4
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منظور ا کارکردهای شناختی ،کارکردهای مرتبط با عناصر ذهنای اسات و عناصاری ا قبیال رشاد
فراشناخت ،تفکر انتقادی ،پیشرفت تحصیلی را در بار مایریارد .کاارکرد عااطفی حاو ه مارتبط باا
احساسها و هیجانهای فرد میباشد و شامل عزت نفس ،سالمت روانی ،مسئولیتپذیری و کاارکرد
مهارتی حو ه مرتبط با مهارتهاست و شامل مهارتهای ارتباطی ،برنامهریزی و تفکر و ا ایان قبیال
می باشد .مسئله این پژوهش در مجمور آن است که کارکردهای شناختی ،عاطفی و مهارتی فعالیات-
های رروهی در فرایند یاددهی یادریری ا دیدراه دبیران مقطع متوسطه اول شهر اصفهان بررسای و
تفاوت دیدراههای آنها با توجه به عوامل جمعیت شناختی بررسی شود و با تجزیه و تحلیال دادههاا
به یک جمعبندی و نتیجهریری مطلوب دست یافته و نتایژ آن در اختیار صاحبنظران عالقمند برای
بهبود این فرایند قرار ریرد.
روش پژوهش

در این پژوهش با توجه به ماهیت موضور ا روش توصیفی -پیمایشی اساتفاده شاده اسات .جامعاه
آماری این پژوهش شامل دبیران علوم اجتماعی ،علوم تجربی و کارو فناوری مشغول باه تادریس در
مدارس متوسطه اول شهر اصفهان در سال تحصیلی  7935-39میباشد که براساس اطالعات بخش
آمار اداره کل آمو ش و پرورش استان اصفهان  449نفر هستند و اطالعاات آن در جادول شاماره 7
آمده است .در این پژوهش حجم نمونه بر اساس جدول مورران ،کرجسی و کهن 7برابر  205نفر می-
باشد که ا روش نمونهریری طبقهای متناسب با حجم استفاده شد .به این صورت که تعداد مورد نیا
ا هر ناحیه (طبقه) ا روی لیست اسامی دبیران به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
جدول  :7جامعه و نمونه آماری پژوهش
ناحیه
ناحیه7
ناحیه2
ناحیه9
ناحیه4
ناحیه5
ناحیه9
جمع

تعداد معلمان متوسطه اول
93
43
15
775
709
52
449

نمونه معلمان متوسطه اول
71
29
40
59
41
29
205

Morgan, Kerjcie, Cohen
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در این پژوهش با توجه به اینکه پرسشنامهای تدوین نشده بود ا پرساشناماه محقاق سااخته باا
مقیاس درجهبندی لیکرت استفاده شد .سثازت این پرسشنامه  90سئوال اسات کاه در ساه محاور،
سثازت پژوهش را پاسخ میدهد .برای سثال اول پژوهش  3پرساش (پرساشهاای  7تاا  ،)3بارای
سثال دوم پژوهش  77پرسش (پرسشهای  70تا  )20و برای سثال سوم  70پرساش (پرساشهاای
 27تا  )90وجود داشت .برای سنجش روایی سثازت پرسشنامه ،ا روش وابسته باه محتاوا اساتفاده
شده است .پرسشنامه در چندین نوبت توسط اساتید محترم راهنما و مشاور و محقق مورد بررسی قرار
ررفت تا این که در نهایت انطباق سثازت پرسشنامه با موضور و اهداف پژوهش به تأیید رساید .باه
منظور تعیین پایایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی پرسشنامه مذکور روی  90نفر ا دبیران اجرا
رردید و با استاده ا نرمافزار  Spssضریب پایایی آن ا طریق آلفای کرونباخ محاسابه شاد .ضاریب
پایایی  0/30برای سثازت پرسشنامه برآورد رردید که حاکی ا پایایی مناسب ابزار است .قابل ذکار
است پایایی سثال اول (کارکرد شناختی) برابر  ،0/15سثال دوم (کارکرد عاطفی) برابر  0/11و ساثال
سوم (کارکرد مهارتی) برابر  0/11است که با نشان دهنده پایایی مناسب ابازار در تماام ساثالهاای
پژوهش میباشد .در تحلیل توصیفی ،پس ا ارائه فراوانی ا آماارههاای توصایفی مناساب همچاون
فراوانی ،درصد ،میانگین ،جدول برای توصیف مقدماتی نتایژ استفاده شد .اما در تحلیل استنباطی ،باا
توجه به تو یع نرمال نمرات ا آ مونهای  tتک نمونهای و تحلیال واریاانس ( )ANOVAو آ ماون
تعقیبی شفه استفاده رردید.
یافتهها

در این بخش نتایژ به ترتیب سثالهای پژوهش بیان میرردد.
سؤال اول پژوهش :تأثیر کارکردهای شناختی فعالیتهای گروهی در فرایند یاددهی
یادگیری از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول چه میزان است؟
به منظور دستیابی به پاسخ این سثال 3 ،پرسش در پرسشنامه قرار دارد .در ادامه نتاایژ توصایفی و
استنباطی بیان میرردد.
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جدول  ،2ار یابی پاسخرویان نسبت به سثالهای پژوهش
سوال ها
سثال اول (کارکردهای شناختی)
سثال دوم (کارکردهای عاطفی)
سثال سوم (کارکردهای مهارتی)

خیلی کم
7
0/5
7
0/5
7
0/5

ار یابی
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

کم
5
2/4
9
2/3
1
9/4

یاد
11
91
12
40
11
91

متوسط
92
75/9
94
79/9
92
75/9

خیلی یاد
13
49/4
12
40
11
42/4

میانگین
4/27
4/79
4/73

نتایژ جدول شماره  2نشاان مایدهاد  2/3درصاد ا پاساخرویاان معتقدناد ،کارکردهاای شاناختی
فعالیتهای رروهی به میزان کم و خیلی کم در فرایند یاددهی یادریری تأثیر دارد 75/9 ،درصد در حد
متوسط و  17/4درصد در حد یاد و خیلی یاد میباشد.
جدول شماره  ،9نتایژ آ مون  tتک نمونه ای ،مقایسه میانگین با میانگین فرضی
سوال های پژوهش

میانگین

میانگین

انحراف

t

درجه

سطح

سوال اول (کارکردهای شناختی)

فرضی
9

4/27

معیار
0/541

97/121

آزادی
204

معناداری

سوال دوم (کارکردهای عاطفی)

9

4/79

0/599

23/591

204

سوال سوم (کارکردهای مهارتی)

9

4/73

0/599

90/921

204

<0/0005
<0/0005
<0/0005

مطابق نتایژ جدول شماره  ،9مقدار سطح معناداری برابر  >0/0005است و چون این مقدار کمتر ا
 0/07است ،لذا تفاوت مشاهده شده ا نظر آماری در ساطح اطمیناان  33درصاد معناادار اسات .باه
عبارت دیگر ،پاسخرویان معتقدند ،تأثیر کارکردهای شناختی فعالیتهای رروهای در فرایناد یااددهی
یادریری ا دیدراه دبیران دوره متوسطه اول به میزان بیشتر ا متوسط ( یاد) است.
سؤال دوم پژوهش :تأثیر کارکردهای عااطفی فعالیاتهاای گروهای در فرایناد
یاددهی یادگیری از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول چه میزان است؟
به منظور دستیابی به پاسخ این سثال 77 ،پرسش در پرسشنامه قرار دارد .در ادامه نتایژ توصایفی
و استنباطی بیان میرردد.
مطابق نتایژ جدول شماره  9/4 ،2درصد ا پاسخرویان معتقدند ،کارکردهای عااطفی فعالیاتهاای
رروهی در فرایند یاددهی یادریری به میزان کم و خیلی کم 79/9 ،درصد در حد متوسط و  10درصد
در حد یاد و خیلی یاد میباشد.
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مطابق نتایژ جدول شماره  ،9مقدار سطح معناداری برابر  >0/0005است و چون این مقدار کمتر ا
 0/07است ،لذا تفاوت مشاهده شده ا نظر آماری در ساطح اطمیناان  33درصاد معناادار اسات .باه
عبارت دیگر ،پاسخرویان معتقدند ،تأثیر کارکردهای عاطفی فعالیتهای رروهای در فرایناد یااددهی
یادریری ا دیدراه دبیران دوره متوسطه اول به میزان بیشتر ا متوسط ( یاد) است.
سؤال سوم پژوهش :تأثیر کارکردهای مهارتی فعالیاتهاای گروهای در فرایناد
یاددهی یادگیری از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول چه میزان است؟
به منظور دستیابی به پاسخ این سثال 70 ،پرسش در پرسشنامه قرار دارد .در ادامه نتایژ توصایفی
و استنباطی بیان میرردد.
نتایژ جدول شماره  2نشان میدهد  9/3درصد ا پاسخرویان معتقدند ،کارکردهای مهارتی فعالیت-
های رروهی در فرایند یاددهی یادریری به میزان کم و خیلای کام 75/9 ،درصاد در حاد متوساط و
 10/4درصد در حد یاد و خیلی یاد میباشد.
مطابق نتایژ جدول شماره  ،9مقدار سطح معناداری برابر  >0/0005است و چون این مقدار کمتر ا
 0/07است ،لذا تفاوت مشاهده شده ا نظر آماری در ساطح اطمیناان  33درصاد معناادار اسات .باه
عبارت دیگر ،پاسخرویان معتقدند ،تأثیر کارکردهای مهارتی فعالیتهای رروهای در فرایناد یااددهی
یادریری ا دیدراه دبیران دوره متوسطه اول به میزان بیشتر ا متوسط ( یاد) است.
سؤال چهارم پاژوهش :آیاا باین دیادگاههاای دبیاران در زمیناه میازان تاأثیر
کارکردهای سه گانه با توجه به عوامل جمعیت شاناختی (ساابقه خادمتد مادر
تحصیلید جنسیت) تفاوت وجود دارد؟
به منظور دستیابی به پاسخ این سثال و با توجه به ماهیت سثال ،فقط به ارائه مطالاب مرباوط باه
استنباط و تعمیم پرداخته میشود .قابل ذکر است که برای تحلیل استنباطی دادههای پژوهش ،ابتدا با
استفاده ا آ مون کولموروروف -اسمیرنوف نرمال بودن تو یع نمرات حاصله مورد تأیید قارار ررفات.
در ادامه برای متغیر جنس که دو ار شی است ا آ ماون تای مساتقل و بارای متغیرهاای مادر
تحصیلی ،سنوات خدمت و ناحیه محل خدمت ،که چند ار شی است ا آ مون تحلیل واریانس استفاده
میکنیم.
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جدول ،4نتایژ آ مون  tمستقل برای متغیر جنس
سثال

جنس

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

 -7کارکردهای شناختی

ن

35

4/27

0/597

مرد

770

4/27

0/591

ن

35

4/79

0/907

مرد

770

4/73

0/523

ن

35

4/20

0/519

مرد

770

4/71

0/541

 -2کارکردهای عاطفی

 -9کارکردهای مهارتی

t

درجه آ ادی

سطح معناداری

0/001

209

0/334

-0/939

209

0/413

0/212

209

0/119

مطابق نتایژ جدول شماره  ،4در تمام سوالها اختالف مشاهده شده بین میانگین پاسخگویان مرد با
ن ،معنادار نیست .یرا مقدار سطح معناداری بزررتر ا  0/05است .یعنی نظرات پاسخگویان ن و
مرد یکسان است.
جدول  -5نتایژ تحلیل واریانس برای متغیر مدر تحصیلی
منبع تغییرات
سثال
 -7کارکردهای شناختی

 -2کارکردهای عاطفی

 -9کارکردهای مهارتی

بین رروهی
درون رروهی
کل
بین رروهی
درون رروهی
کل
بین رروهی
درون رروهی
کل

مجمور
مجذورات
4/479
59/550

درجه
آ ادی
2
202

90/394
7/374
92/144
94/951
2/491
92/272
94/913

204
2
202
204
2
202
204

میانگین
مجذورات
2/201
0/210
0/351
0/977
7/294
0/901

F
1/112

9/017

4/009

سطح
معناداری
0/007

0/041

0/020

براساس نتایژ جدول شماره  ،5در تمام سثالها اختالف مشاهده شده بین میانگین پاسخگویان با
مدر

تحصیلی مختلف ،معنادار است .یرا مقدار سطح معناداری کوچکتر ا  0/05است .یعنی

پاسخگویان با مدر

تحصیلی مختلف ،در سثالها نظرات یکسانی ارائه ننمودهاند .قابل ذکر است

برای این که بدانیم تفاوت در بین کدام رروهها معنادار است ،ز م است ا آ مونهای استفاده کنیم.
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در اینجا با توجه به عدم تساوی نمونه ها ا آ مون تعقیبی شفه ( )Scheffeاستفاده شد .در ادامه
نتایژ آ مون تعقیبی شفه (پس ا تجربه) برای سثالها آورده میشود.
جدول  ،9نتایژ آ مون تعقیبی شفه در مورد سوالهای پژوهش بر حسب مدر تحصیلی
سطح معناداری
0/009
0/007
0/045
0/041
0/099

خطای انحراف معیار
0/705
0/793
0/770
0/770
0/749

میانگین اختالف
* 0/991
* 0/592
* 0/291
* 0/219
* 0/913

مدر 2
لیسانس
فوق لیسانس
لیسانس
لیسانس
فوق لیسانس

سوال

مدر 7
فوق دیپلم
فوق دیپلم
فوق دیپلم
فوق دیپلم
فوق دیپلم

 -7کارکردهای شناختی
 -2کارکردهای عاطفی
 -9کارکردهای مهارتی

بر اساس نتایژ جدول شماره  ،9در سثال اول (کارکردهاای شاناختی) و سائوال ساوم (کارکردهاای
مهارتی) تفاوت معناداری بین پاسخرویان فوق دیپلم با لیسانس و فوق دییلم با فوق لیساانس وجاود
دارد .همچنین در سثال دوم (کارکردهای عاطفی) تفاوت معناداری بین پاساخرویاان فاوق دیاپلم باا
لیسانس وجود دارد .یرا مقدار سطح معناداری کوچکتر ا  0/05و با عالمات * نیاز مشاخص شاده
است .در عین حال در بقیه موارد بین نظرات پاسخرویان بر حسب مدر تحصیلی اختالف معناداری
دیده نمی شود.
جدول  -1نتایژ تحلیل واریانس برای متغیر سنوات خدمت
مجمور

درجه

میانگین

منبع تغییرات

مجذورات

آ ادی

مجذورات

بین رروهی

0/557

2

0/215

درون رروهی

90/479

202

0/233

کل

90/394

204

بین رروهی

0/099

2

0/099

درون رروهی

94/532

202

0/920

کل

94/951

204

بین رروهی

0/739

2

0/031

درون رروهی

94/419

202

0/973

کل

94/913

204

سوال
 -7کارکردهای
شناختی
 -2کارکردهای
عاطفی
 -9کارکردهای
مهارتی

F

سطح
معناداری

0/320

0/709

0/901

0/400

0/302

0/199

براساس نتایژ جدول شماره  ،1در تمام سثالها اختالف مشاهده شده بین میانگین پاسخرویان با
سنوات مختلف خدمت ،معنادار نیست .یرا مقدار سطح معناداری بزررتر ا  0/05است .یعنی
پاسخگویان با سنوات خدمت مختلف ،نظرات یکسانی ارائه نمودهاند.
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جدول  ،1نتایژ تحلیل واریانس برای متغیر ناحیه محل خدمت

سوال
 -7کارکردهای شناختی

 -2کارکردهای عاطفی

 -9کارکردهای مهارتی

منبع تغییرات

مجمور
مجذورات
9/310

5

درون رروهی

59/319

733

کل

90/394

204

بین رروهی

2/929

5

0/525

درون رروهی

92/099

733

0/972

کل

94/951

204

بین رروهی

7/112

5

0/959

درون رروهی

92/131

733

0/979

کل

94/913

204

بین رروهی

درجه آ ادی

میانگین
مجذورات
0/139
0/219

F

سطح معناداری

0/073

2/110

0/740

7/919

0/941

7/721

براساس نتایژ جدول شماره  ،1در سثال دوم (کارکردهای عاطفی) و سثال سوم (کارکردهای
مهارتی) ،اختالف مشاهده شده بین میانگین پاسخرویان با ناحیه محل خدمت مختلف ،معنادار نیست.
یرا مقدار سطح معناداری بزررتر ا  0/05است .یعنی پاسخرویان با ناحیه محل خدمت مختلف،
نظرات یکسانی ارائه نمودهاند .در عین حال در سثال اول (کارکردهای شناختی) اختالف مشاهده شده
بین میانگین پاسخ رویان با ناحیه محل خدمت مختلف ،معنادار است .یرا مقدار سطح معناداری
کوچکتر ا  0/05است .یعنی پاسخرویان با ناحیه محل خدمت مختلف ،در سوال اول (کارکردهای
شناختی) نظرات یکسانی ارایه ننموده اند .قابل ذکر است برای این که بدانیم تفاوت در بین کدام
رروهها معنادار است ،ز م است ا آ مونهای استفاده کنیم .در اینجا با توجه به عدم تساوی نمونه ها
ا آ مون تعقیبی شفه ( )Scheffeاستفاده شد .در ادامه نتایژ آ مون تعقیبی شفه (پس ا تجربه) برای
سثال چهارم آورده میشود.
جدول  -3نتایژ آ مون تعقیبی شفه در مورد سثال چهارم پژوهش بر حسب ناحیه محل خدمت
سطح معناداری
0/099

خطای انحراف معیار
0/740

میانگین اختالف
* -0/411

ناحیه دوم

ناحیه اول

سوال

9

9

 -7کارکردهای شناختی
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بر اساس نتایژ جدول شماره  ،3تفاوت معناداری بین پاسخرویان ناحیه  9با ناحیه  9وجود دارد .یرا
مقدار سطح معناداری کوچکتر ا  0/05و با عالمت * نیز مشخص شده است .در عین حال در بقیه
موارد بین نظرات پاسخرویان بر حسب ناحیه محل خدمت اختالف معناداری دیده نمیشود.
بحث و نتیجهگیری

فعالیتهای رروهی ا جمله روشهایی میباشد که در کشور ما به دزیل مختلفی همچون وقت-
ریر بودن ،عدم ار شیابی آسان و غیره کمتر مورد استفاده دبیران قرار میریارد .بار هماین اسااس و
همچنین به دلیل حاکمیت روشهاای سانتی در مادارس ایاران ،ضارورت توساعه روحیاه رفاقات و
همکاری ،رشد مهارتهای اجتماعی ،اهمیت یادریری عمیق مفاهیم درسی ،ضرورت ایجاد انگیزه باه
تحصیل ،توسعه روحیه خودباوری جهت یادریری ،کاربرد این رویکرد در کالس درس در همه مقاطع
تحصیلی بیش ا پیش ضرورت دارد .باه هماین منظاور پاژوهش حاضار باه بررسای میازان تاأثیر
کارکردهای فعالیتهای رروهی در فرایند یااددهی یاادریری ا دیادراه دبیاران متوساطه اول شاهر
اصفهان میپردا د.
در خصوص میزان تأثیر کارکردهای شناختی فعالیتهای رروهی (سئوال اول) ،بیشترین میانگین
به رشد ارتباط کالمی و کمترین میانگین به افزایش تمرکز و دقت فراریر اختصاص دارد .در مجماور
 17/4درصد ا پاسخرویان معتقدند که کارکردهای شناختی فعالیتهای رروهای در فرایناد یااددهی
یادریری به میزان یاد و خیلای یااد اسات .میاانگین و نای  4/27ا  5نشاان مایدهاد کاه تاأثیر
کارکردهای شناختی فعالیتهای رروهی در فرایند یاددهی یادریری ا دیدراه دبیران متوسطه اول به
میزان یاد است .بنابر نتایژ ایان تحقیاق فعالیاتهاای رروهای در افازایش تفکار انتقاادی ،قادرت
با شناسی ،پیشرفت کیفی فراریر ،قدرت استدزل ،ارتباط کالمی ،قوه قواوت ،شناخت ،تمرکز و دقت
و خالقیت فراریر تأثیر یادی دارد .نتایژ به دست آمده ا این سئوال با نتاایژ پاژوهشهاای انجاام
شده کوتنیک ،اوتا و بردوندینی ( ،)2001لوئیتز ( ،)2001فیشر و همکاران ( ،)2004کرمی ،محماد اده
و افشاری ( ،)7937بدری و همکاران ( ،)7930رسولی و همکاران ( ،)7930حسینی ( ،)7911فروغی و
مشکالنی ( )7914مطابقت دارد.
در تبیین این یافتهها میتوان رفت که فعالیت رروهی به دانشآمو ان کمک میکند کاه نظارات
خود را ا طریق مباحثات روشن و واضح بیان کنند ،قدرت در و تحلیل آنها باز رفتاه و در نتیجاه
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رشد قوه شناخت فرد را در پی دارد .وقتی دانشآمو ان متن را میخوانند و اجزای آن را برای همدیگر
توضیح میدهند و نظرات یکدیگر را ار یابی میکنند ،فراریران را در ساطح تفکار انتقاادی باازتری
فعال میکند و مفاهیم جدید را با استفاده ا واژههای خودشان یاد میریرند که باه در عمیاقتار و
بیشتر رشد ارتباط کالمی آنها منجر میشود .همچنین میتواند به نظرراههای بهتر و بیشتر ،چشام-
اندا های تا هتر و راهحلهای پختهتر دست یافته و در نتیجه به رشد استدزل و خالقیت بیشتر منجار
شود .معلومات بیشتر و عمیقتری را در اختیار شارردان قرار میدهد که باعث میشود در برابر مسائل
واکنش بهتری نشان داده و قوه قواوت بازتری را کسب کرده و برخوردهای خود را اصالح و بهباود
بخشند .تعامل با یکدیگر به افزایش شناخت ناشی ا ترکیبات بیشتر ذهنی و خلق فعالیت بیشتر عقلی
منجر شده که خود سبب افزایش یادریری میشود.
در تحلیل آماری کارکردهای عاطفی(سئوال دوم) ،بیشترین میانگین به تنور فعالیت و لذت ناشای
ا آن و کمترین میانگین به ایجاد روحیه کمالررایی اختصاص دارد 10 .درصد ا پاسخرویان معتقدند
که کارکردهای عاطفی فعالیتهای رروهی در فرایند یاددهی یادریری به میازان یااد و خیلای یااد
است .میانگین و نی  4/79ا  5نشان میدهد که تأثیر کارکردهای عاطفی فعالیاتهاای رروهای در
فرایند یاددهی یادریری ا دیدراه دبیران متوسطه اول به میزان یاد است .ایان نتاایژ باا تحقیقاات
قلتاش ( ،)7919مرتووی ( ،)7919توفیقی ( ،)7913کرمای ،محماد اده و افشااری ( ،)7937یساک
( ،)7331نیکولز ( ،)2002وینستون ( ،)2002فیشر و همکااران ( ،)2004هیلیاارد ،ریلساپای و لیتیاگ
( )2070همخوانی دارد.
در تفسیر نتایژ میتوان بیان داشت که انگیزش ناشی ا همکوشی به وجود آمده در محایطهاای
مبتنی بر همیاری برای رفتار ،بیش ا محیطهای مبتنی بر رقابت و فرد ررایی است .محیطهای تیمی
باعث افزایش شوق یادریری میشود .به دلیل اینکه شارردان خود در تنظیم قوانین و برنامه کاالس
مشارکت میکنند ،تعهد بیشتری در اجرای برنامه ا خود نشان داده و مسئولیتپذیر میشوند .همیاری
منجر به افزایش احساسات مثبت نسبت به یکدیگر ،کاهش جدایی و تنهایی ،ایجاد روابط و نگارش-
های مثبت نسبت به افراد دیگر شده و عزت نفس را ا طریق افزایش یادریری و احساس شاخص ا
اینکه مورد توجه و احترام سایرین قرار ررفته افزایش میدهد که خود منجر به افزایش رضایت فارد
میشود.
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در تحلیل آماری کارکردهای مهارتی فعالیتهای رروهی (سئوال ساوم) ،بیشاترین میاانگین باه
افزایش مهارت ارتباطی و کمترین میانگین به افزایش مهارت حل تواد اختصاص دارد 10/4 .درصاد
ا پاسخرویان معتقدند که کارکردهای مهارتی فعالیتهای رروهی در فرایناد یااددهی یاادریری باه
میزان یاد و خیلی یاد است .میانگین و نی  4/73ا  5نشان میدهد که تاأثیر کارکردهاای مهاارتی
فعالیت های رروهی در فرایند یاددهی یادریری ا دیدراه دبیران متوسطه اول به میزان یاد است .این
نتایژ با پژوهشهای بازنتین و بیکر ( ،)2079وایت و داینز ( ،)2070هیال ( ،)2000تاوفیقی (،)7913
فهامی و عزتی ( ،)7911خوشکام ،ملک پور و مولوی ( )7911و کرامتی ( )7917تطابق دارد.
در اینجا میتوان اینرونه تفسیر نمود که در رروه افراد مهارتهای کلی اجتماعی را میآمو ناد و
ا طریق مهارت آمو ی در کار جمعی توان خود را برای کار کردن با یکدیگر افازایش مایدهناد .در
رروه افراد تمرین میکنند تا مشکالت موردی و توادهای داخل رروه را حل کنند .مشارکت در رروه
مهارتهای آمو شی را افزایش میدهد چرا که کاررروهی به شیوههای متنوعی میتواند اجرا شاود و
دانشآمو ان میتوانند آن را به شیوههای متنوعی فعالیتهای مطالعهای ،آ مونهاای راروه ،اجارای
پروژه و غیره اجرا کنند .عالوه بر این موارد دانشآمو ان راهبردهای حل مسئله را ماورد بحاث قارار
میدهند و روشهای دیگر دانشآمو ان را میسنجند که در نهایت باعث افزایش مهارت حل مسائله
و انجام بهتر تکالیف درسی میشود.
مقایسه نظرات دبیران حاکی ا آن است که بین میانگین پاسخگویان مرد با ن تفاوت معنیداری
وجود ندارد و نظرات دبیران صرفنظر ا جنس یکسان است .اما ا نظر مدر تحصیلی تفاوت معنی-
داری میان نظرات دبیران با مدر تحصیلی فوق دیپلم با لیسانس و فوق دیپلم با فوق لیساانس ،در
سثال اول (کارکرد شناختی) و ساثال ساوم (کاارکرد مهاارتی) وجاود دارد .همچناین در ساثال دوم
(کارکرد عاطفی) تفاوت معنیداری بین پاسخگویان فوق دیپلم با لیسانس و فوق دیاپلم باا لیساانس
وجود دارد .ا نظر سنوات خدمت نیاز اخاتالف معنااداری میاان پاساخگویان مشااهده نشاد .یعنای
پاسخگویان با سنوات مختلف خدمت نظرات یکسانی ارائه نمودهاند .در ادامه چند پیشنهاد کااربردی
ارایه می رردد.
 دبیران با مطرح کردن سثازتی در حین فعالیتهای رروهی تمرکز و دقت فراریران به مطالابدرسی را افزایش دهند (کارکرد شناختی).
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 دبیران با بکارریری فنون مختلف و استفاده ا رسانههای متفاوت دانشآمو ان را باه خالقیاتتشویق نمایند (کارکرد شناختی).
 دبیران روحیه کمال ررایی در دانشآمو ان را تقویت نمایند (کارکرد عاطفی). دبیران در مورد نحوه کار در رروه ا دانشآمو ان سثال نموده تا افزایش رضایت دانشآماو انرا به دنبال داشته باشد (کارکرد عاطفی).
 دبیران مهارتهای حل تواد و چگونگی نحوه برخورد با توادهای درون رروهی را به داناش-آمو ان یاد دهند (کارکرد مهارتی).
 دبیران با آمو ش نحوه برنامهریزی به دانشآماو ان ایان مهاارت را در آنهاا افازایش دهناد(کارکرد مهارتی).
مهمترین ویژری تحقیق حاضر این است که سعی شده است با توجه به ویژرایهاای ذکار شاده
برای فعالیتهای رروهی ،دیدراه دبیران را نسبت به روشهاای سانتی تغییار داده و باه جاای وادار
کردن شارردان به رقابت با یکدیگر ،آنها را به رفاقت با یکدیگر و رقابت با خاود ترغیاب کنناد و ا
طریق تقویت تعامالت مثبت ضمن تقویت مهارتهای اجتماعی راامهاای بلنادی را در میناه رشاد
فکری و افزایش موفقیت تحصیلی آنها بردارند .شایان ذکر است ایان پاژوهش باا روش کمای باه
موضور کارکردهای فعالیتهای رروهی پرداخته و پیشنهاد میشود در پژوهشهاای بعادی باا روش
کیفی نیز این پدیده مورد پژوهش قرار ریرد.
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