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چکیده
مقاله حاضر از نوع مروري کتابخانه اي است که با توجه نظرات انديشمندان به رشته تحرير در آمده است .هدف از نگارش اين
مقاله بررسي يادگيري مشارکتي در دانش آموزان است .نتيجه نشان مي دهد که با توجه به اينکه در رويکرد مشارکتي دانش
آموزان مسئوليت يادگيري خود و ساير هم تيمي هاي خود را بر عهده مي گيرند ،از اين رو با همديگر در تعامل بوده و با قرار
گرفتن در موقعيت هاي يادگيري و حل مساله بهتر فرا ميگيرند .در روش يادگيري مشارکتي گروه ها بيشتر با هم کار مي
کنند ،بيشتر ياد مي گيرند ،آنچه را که ياد مي گيرند .بهتر مي فهمند و آسان تر به ياد مي سپارند و احساس بهتري نسبت به
خود ،کالس و هم کالس هايشان دارند دانش آموزان با بکارگيري اين روش ،سطح يادگيري خود را ارتقا داده و در عين حال به
يادگيري همکالس هاي خود کمک ارزشمندي مي کنند.
واژههای کلیدی :يادگيري ،يادگيري مشارکتي ،دانش آموزان
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تعريف يادگیری
يادگيري و کسب اطالعات يکي از ويژگي هاي بارز انسان هاست .انسان به طور غريزي تمايل دارد به اطراف بنگرد و حوزه
اطالعات خودش را گسترش دهد .نقش يادگيري در همه صحنه هاي زندگي نمايان است .اين روحيه جستجوگري همواره
محرک انسان ها بوده و از آغاز خلقت تا کنون سبب کسب و توليد دانش شده است و اين توانايي است که باعث پيشرفت و
تفاوت انسانهاي يک نسل از انسان هاي نسل قبل از خودشان مي شود .فرآيند يادگيري با توجه به اهميتش هميشه مورد توجه
بوده و در اين مورد دانشمندان بسياري اظهار نظر ،پژوهش و نظريه پردازي کرده و جواب بسياري از سواالت را روشن کرده اند،
بطوري که مي توان باصراحت و اطمينان در مورد اينکه "يادگيري چيست ؟  ،چگونه رخ مي دهد و عوامل موثر کدام هستند؟
" بحث کرد.
براي يادگيري تعاريف متعددي وجود دارد که هر يک از آن ها به جنبه هاي خاصي از فرآيند يادگيري تاکيد مي کنند و جنبه
هاي ديگر آن را ناديده مي گيرند .جامع ترين ومهم ترين تعريف که آن را به هيلگارد و مارکوئيز1نسبت داده اند عبارتند از:
"يادگيري يعني تغييرات نسبتا پايدار در رفتار بالقوه يادگيرنده ،مشروط بر اين که اين تغييرات بر اثر تجربه رخ دهد" (السون و
بي هرگنهان.)1390 ،
محيط هاي يادگيري :معموال براي تحقق هدف هاي آموزشي در مدارس سه رويکرد اساسي و سه نوع محيط يادگيري وجود
دارد :رقابتي ،انفرادي ،مشارکتي (کرامتي.)1384 ،
الف -محیط يادگیری رقابتي 2:آشناترين و متداول ترين محيط ،محيط رقابتي است که در آن سواالت زير براي شاگردان
مطرح است امسال چه کسي شاگرد اول خواهد شد؟ اگر بخواهم شاگرد اول شوم چه کسي را بايد زمين بزنم؟ شعار يک کالس
رقابتي اين است :اگر تو ببري من مي بازم يا اگر من ببرم تو مي بازي .در اين رويکرد دانش آموزان براي بهتر شدن با هم رقابت
مي کنند و هر يک مي کوشند از ديگري پيشي بگيرد؛ اما اين تالش پس از مدتي به درجا زدن عده ي زيادي از دانش آموزان
مي انجامد زيرا عده کمي در اين مسابقه به هدف هاي مورد نظر معلم دست مي يابند در اين رويکرد ممکن است تنها يک يا
چند نفر سود ببرند چون نوعي وابستگي دروني منفي در بين دانش آموزان براي رسيدن به هدف به وجود مي آيد .دانش
آموزاني که بر اساس اين رويکرد آموزش مي بينند فکر مي کنند در صورتي مي توانند به اهداف خود برسند که ساير دانش
آموزان در رسيدن به هدف هايشان شکست بخورند (کرامتي1384 ،؛ سيف .)1387 ،دانش آموزان يکديگر را يار و حامي نمي
بينند بلکه سد راه و مانع خود مي دانند به آن هايي که معموالً و اغلب اوقات بازنده مي شوند سخت مي گذرد و بنابراين در
بازي هاي آموزشي شرکت نمي کنند البته برنده ها نيز آسيب مي بينند زيرا دانش آموزان سخت کار مي کنند که بهتر از
همکالسان خود باشند و همواره نگرانند که آيا هميشه بهترين خواهند ماند يا نه؟ آنان هميشه مي ترسند؛ چون آن را به معني
از دست دادن تمام محبوبيت و تاييدي مي دانند که فکر مي کنند حاصل نبرد آن ها در کالس درس است (اديب نيا )1386 ،و
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يا اين که بي تفاوت و نااميد مي شوند و براي رسيدن به هدف تالش نمي کنند چون شانسي براي برنده شدن خود نمي بينند
(جانسون و جانسون.)2001 ،
ب -محیط يادگیری انفرادی 3:يکي ازروش هاي متداول براي از بين بردن جنبه هاي منفي محيط رقابتي ،ايجاد يک محيط
يادگيري انفرادي است .در اين محيط ،دانش آموزان بدون توجه به پيشرفت يکديگر به طور انفرادي براي رسيدن به هدف هاي
خود تالش مي کنند و از ديگران توقع کمک ندارند .درحقيقت شعار اين نوع کالس اين است :در اين کار ،همه ما تنها هستيم.
بنابر اين هيچ کس ازهمکالسي خود توقع ياري ندارد در اين رويکرد معلم مرجع اصلي است و دانش آموزان با هم تعامل ندارند
کسي نگران اين نيست که ديگري باعث شود او بد جلوه کند آنها به تنهايي و با سرعت خود کار مي کنند هر کس با خودش
رقابت مي کند نقص اصلي اين محيط اين است که فعاليت اجتماعي چنداني در آن صورت نمي گيرد .ارتباط دانش آموزان با
ديگر دانش آموزان فقط در اوقات آزاد مانند زنگ تفريح ،وقت ناهار ،يا زنگ ورزش است .اين موارد را مي توان نقيصه اصلي
محيط يادگيري انفرادي دانست ،زيرا "يادگيري اساسا" يک فعاليت اجتماعي است .اين محيط به دليل فراموش شدن جنبه
هاي اساسي زندگي از جمله  :مهارت هاي اجتماعي و يادگيري مادام العمر تقريبا خسته کننده مي باشد (اليس و

والن4،

.)1379
ج -محیط يادگیری مشارکتي 5:در اين رويکرد تاکيد بر فعاليت و کار دانش آموزان با يکديگر مي باشد ،به گونه اي که
اعضاي گروه با همبستگي دروني ،مسؤوليت پذيري و پاسخگويي و غيره براي رسيدن به اهداف مشترک تالش مي نمايند .در
اين رويکرد معلم نقش راهنما و تسهيل کننده و تدارک دهنده موقعيت و مواد آموزشي را دارد و گردانندگان اصلي چرخه
فرآيند ياددهي و يادگيري دانش آموزان کالس ها مي باشند (قلتاش1383 ،؛ اليس و والن .)1379 ،شعار کالس مشارکتي اين
است يا همه با هم شنا مي کنيم و نجات مي يابيم يا همه با هم غرق مي شويم (ارمرود1995 6،؛ به نقل از سيف .)1387 ،در
اين رويکرد رويکرد دانش آموزان از طريق همکاري و مشارکت و در قالب گروه ها به يادگيري مي رسند و در قبال يادگيري
يکديگر احساس مسؤوليت مي کنند .زماني که همکالسانشان نياز به کمک داشته باشند به کمک آن ها مي شتابند و موفقيت
ديگران موفقيت آن ها و شکست ديگران شکست آنها محسوب مي شود و همين عوامل موجب يادگيري عميق تر و خالقيت و
نوآوري بيشتر در شاگردان مي شود (شافر2002 ،؛ به نقل از کرامتي.)1384 ،
اعضاي گروه مشارکتي دو ويژگي مشخص دارند  -1وابستگي مثبت يعني هيچ يک از اعضاي گروه نمي تواند موفق شود مگر
تمام اعضا موفق شوند  -2پاسخ گويي فردي يعني هردانش آموز بايد بداند که مسئول است مواد درسي را ياد بگيرد هيچ کس
اجازه ندارد از زير بار مسؤوليت گروه شانه خالي کند .وقتي اين دو عنصر کليدي با هم مورد استفاده قرار گيرند نتايج پيشرفت
تحصيلي کامال مثبت و محرز مي شود و دانش آموزاني که با هم کار مي کنند يکديگر را دوست خواهند داشت و بيشتر دانش
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آموزان کالس که داراي ناتوانايي هاي يادگيري هستند ،در اثر استفاده از اين راهبرد با ساير همکالسي هاي خود در کالس
روابط بهتري پيدا مي کنند (شهرتاش.)1384 ،
تعريف يادگیری مشارکتي
منشأ نخست شکل گيري و توسعه يادگيري مشارکتي ،تعريف دش7از مشارکت است .وي موقعيت مشارکتي را موقعيتي مي
داند که در آن هر فرد تنها در صورتي مي تواند به هدف برسد که همه افراد به اهدافشان برسند و اعتقاد داشت که تعامالت
مشارکتي باعث مي شود که مشارکت کنندگان تجربه روشني از عاليق و کوشش هاي مشترک ،توزيع قدرت ،اعتماد و صداقت
داشته باشند (کرمي و همکاران.)1391 ،
ساده ترين تعريف از يادگيري مشارکتي عبارتست از «يک شيوه آموزشي که در آن دانش آموزان در قالب گروه هاي کوچک
براي رسيدن به يک هدف مشترک با يکديگر کار مي کنند و عالوه بر اين که مسئول يادگيري خود مي باشند در برابر يادگيري
ديگران نيز احساس مسؤوليت مي کنند» (گوکال1995 8،؛ به نقل از کرامتي )1384 ،و تالش مي کنند تا از اين طريق
 11همکاران.)2005 ،
يادگيري خود و سايرين را به حداکثر برسانند (آنويوبازي2001 9،؛ اسميت199610،؛ به نقل از بارکلي و
 روش تدريس مشارکتي روشي است که در آن دانش آموزان به گروه هاي کوچک تقسيم مي شوند و در درون هر گروه،مطلبي مورد بحث و تبادل نظر قرار مي گيرد ،سپس گروه هاي کوچک جمع بندي خود را از مباحث تبادل نظر شده به کالس
ارائه مي دهند .در پايان درس ،معلم با طرح سواالت غني سازي و ترغيب دانش آموزان به تفکر و پاسخ گويي ،تالش مي کند تا
يادگيري آنان را عميق تر سازد (کيامنش.)1383 ،
 يادگيري مشارکتي رويکردي است که بر يادگيري از طريق کار با يکديگر تاکيد دارد .اين رويکرد بر جايگزين کردن آن چهيادگيرندگان مي توانند براي ابداع و مديريت يادگيري از طريق مشارکت با ديگران انجام دهند ،به جاي آنچه که مربي يا
 12همکاران.)2005 ،
سخنران انجام مي دهد ،تاکيد دارد (اينگلتون و
 در اين نوع يادگيري ،يادگيرندگان به طور مشارکتي بر روي يک مساله ي واقعي در طول يک دوره ي زماني نسبتا طوالنيکار مي کنند ،استفاده از انواع منابع ،آن ها را به درک گوناگوني از فرايند هاي شناختي از قبيل جمع آوري ،سازماندهي
وارزيابي اطالعاتي قادر مي سازد (اردم.)200913،
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 يادگيري مشارکتي يک رويکرد آموزشي به ياد دهي و يادگيري است که گروه هاي يادگيرندگان را در کار با يکديگر ،برايحل يک مسئله ،تکميل يک وظيفه ،يا توليد يک محصول درگير مي کند .يادگيري مشارکتي براين عقيده استوار است که
يادگيري ذات ًا يک عمل اجتماعي است که شرکت کنندگان در آن با يکديگر صحبت مي کنند و از طريق صحبت کردن
يادگيري اتفاق مي افتد (دانشور.)1389 ،
از ميان تعاريفي که بيان شد به نظر پژوهشگر تعريفي که کيامنش از يادگيري مشارکتي ارائه داده است مناسب ترين تعريف در
ارتباط با اين پژوهش است .چرا که اين پژوهش ،به دنبال اين مطلب است که دانش آموزان در جريان يادگيري فعال باشند و از
اين طريق يادگيري آن ها عميق تر شده و از سوي ديگر در حل مسائل کالسي و حتي روزمره زندگي خود به تفکر ترغيب شده
و به خلق ايده هاي جديد بپردازند.
تاريخچه يادگیری مشارکتي
 )199514خاطر نشان مي کند که تاريخچه يادگيري مشارکتي مي تواند به قرن هفدهم برگردد .او اظهار مي دارد که
اسالوين (
چنين نظريه هاي آموزشي از زمان کمنيوس15در قرن هفدهم ،روسو16در قرن هجدهم ،پستالوزي17در قرن نوزدهم و
ديويي18در قرن بيستم که بعضي از اشکال يادگيري مشارکتي را در بين دانش آموزان بکار مي گرفتند ،بر مي گردد .اين شيوه
تا اواسط دهه  1960تقريبا ناشناخته بود و صاحبنظران تعليم و تربيت نسبت به آن شناخت زيادي نداشتند .سلطه يادگيري
هاي رقابتي و انفرادي بر تدريس در مقاطع ابتدايي ،متوسطه و دانشگاه حاکم بود .مقاومت فرهنگي در مقابل يادگيري
مشارکتي ناشي از داروينيسم اجتماعي بود .بر اساس اين نگرش دانش آموز مي بايست طوري آموزش ببيند که قادر به بقا در
جهان بي رحم و خشن باشد .به هر حال اکنون يادگيري مشارکتي يک روش تربيتي مقبول محسوب مي شود (گيليس19و
همکاران .)2008 ،اين شيوه ،به طور گسترده ،در تمام سطوح آموزشي -از پيش دبستاني گرفته تا سطوح دانشگاهي -در
يادگيري رياضيات ،خواندن ،زبان ،علوم تجربي و مطالعات اجتماعي به کار گرفته مي شود (يانگ و ليو .)200520،کتر نوشته
اي را در زمينه ي روش هاي آموزشي ،مجالت معلم يا مواد آموزشي مي توان يافت که به بحث درباره يادگيري مشارکتي
نپرداخته باشد و خالصه اينکه روش يادگيري مشارکتي يکي از رويدادهاي موفق در روانشناسي وعلوم تربيتي است (گيليس و
همکاران.)2008 ،
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عناصر کلیدی يادگیری مشارکتي
تمايز بين گروه مشارکتي با ساير فعاليتهايي که جنبه کار گروهي دارند تنها از طريق تعريف مشخصه هاي گروه مشارکتي
امکان پذير است .در اين زمينه نظريه پردازان مختلف ،هريک مشخصه هايي را براي گروه مشارکتي ذکر کرده اند .از جمله:
ديويد جانسون21و راجر جانسون )2006(22مشخصه هاي اساسي يادگيري مشارکتي را در قالب پنج عنصر کليدي بيان مي
کنند:
الف) وابستگي مثبت23:پس از مشخص کردن تکاليف گروهي بايد دانش آموزان توجيه شوند که موفقيت گروهشان مستلزم آن
است که افراد با هم به طور موثر کار کنند .آنها بايد بدانند يا همه با هم شنا مي کنند و يا همه با هم غرق مي شوند .لذا بايد با
همديگر همکاري کنند ،زيرا زمان آن قدر محدود و نوع کارها آن قدر پيچيده است که نمي توانند به تنهايي به موفقيت کامل
برسند .وابستگي دروني مثبت به چندين شکل مي تواند ايجاد شود .اولين شکل آن هدفمند بودن وابستگي است .در اين
صورت دانش آموزان در مي يابند فقط در صورتي مي توانند به هدف هايشان برسند که تمام اعضاي گروه به هدف ها برسند.
دوم ،وابستگي مبتني بر پاداش است .در اين صورت هر عضو گروه زماني پاداش دريافت مي کند که تمام اعضا به هدف ها
رسيده باشند .گاهي اوقات براي تقويت وابستگي دروني هدفمند مثبت از پاداش استفاده مي شود مثالً اگر همه اعضاي گروه
امتياز باالي  90درصد کسب کنند به هر عضوي  5امتياز داده مي شود .سوم ،وابستگي مبتني بر منابع است .در اين صورت هر
عضو گروه بخشي از منابع ،اطالعات يا مواد الزم را براي انجام کار دريافت مي کند .منابع اعضا در صورتي که در کنار هم قرار
گيرند تحقق هدف ميسر مي گردد .چهارم ،وابستگي مبتني بر نقش است .در اين صورت به هر عضو نقش خاصي داده مي شود
و تحقق اهداف گروه در صورتي امکان پذير است که اين نقش ها در کنار هم به خوبي انجام شوند.
ب) پاسخگويي فردی24:نه تنها گروه بايد در برابر تحقق اهدافش پاسخگو باشد بلکه هر فردي نيز بايد در برابر عملکردش
احساس مسؤوليت کند .هدف ها بايد آن قدر روشن و قابل سنجش باشند که گروه بتواند ميزان پيشرفتش را ارزيابي و ميزان
تالش هريک از اعضا را موردسنجش قرار دهد.
ج) تعامل (پیشرونده) رو در رو25:دانش آموزان بايد يکديگر را تشويق کنند ،به يکديگر کمک کنند ،از يکديگر حمايت
کنند .اين حمايت ها بايد صادقانه باشد و سازمان بهترين موقعيت براي اين فعاليت هاست.
د) مهارتهای درون گروهي و فردی26:اشخاص بايد ياد بگيرند که چگونه در گروه کار کنند .گروه مشارکتي ذاتاً از گروه
رقابتي و انفرادي پيچيده تر است .زيرا مستلزم اين است که دانش آموزان براي تسلط بر موضوع از مهارت هاي گروهي و
21

- David Johnson
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- Roger Johnson

23

- Positive Interdependence

24

- Personal Responsibility

25

- Face- to Face Interaction
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ارتباطي موثري برخوردار باشند .اعضاي گروه بايد بدانند که چگونه به طور موثر تالشهاي گروهي را رهبري کنند ،چگونه
اطمينان ايجاد کنند ،چگونه ارتباط برقرار کنند ،چگونه اختالفات را اداره و چگونه انگيزه ايجاد کنند.
ه) پردازش گروهي27:اعضاي گروه ،اهداف گروهي را تعيين مي کنند ،مرتبا آن چه را که به عنوان کارگروهي انجام مي دهند
ارزيابي مي کنند و تغييراتي را که به گونه اي موثرتر در آينده عمل خواهند کرد را نيز شناسايي مي کنند.
سيف ( )1387نيز هشت مشخصه يادگيري مشارکتي را به گونه اي مطرح مي کند که به نظر ،همه نظرات را شامل شده و
کامل تر از آنهاست .نظير :گروه هاي کوچک نامتجانس ،داشتن هدف هاي روشن ،وابسته بودن اعضاي گروه به يکديگر،معلم به
عنوان هدايت کننده و منبع اطالعات ،مسؤوليت فردي ،پاداش دادن به توفيق گروهي ،ارزشيابي از خود ،تغيير مدت کار.
 )1گروه های کوچک نامتجانس :يادگيري مشارکتي معموال از گروه هاي سه تا شش نفره تشکيل مي شود که از جهات
مختلف از جمله توانايي يادگيري ،ميزان پيشرفت ،نژاد ،جنس و غيره نا متجانس باشند يعني نمي توان گروهي انتخاب نمود
که همگي در يک سطح استعداد باشند يا همگي از يک نژاد و قوم باشند ،چرا که در اين صورت پيشرفتي حاصل نخواهد شد
.هدف يادگيري مشارکتي تاکيد بر جنبه اجتماعي يادگيري است که در اين روش آنهايي که از نظر توانايي باالتر از بقيه هستند
ساير افراد را کمک مي نمايند تا به سطح قابل قبولي برسند.
 )2داشتن هدف های روشن :يادگيري مشارکتي بايد داراي اهداف روشن و صريح و از همه مهم قابل دسترسي باشد و افراد
گروه براي دستيابي به هدف گروه ،احساس مسؤوليت کنند .يعني گروه بايد بداند به دنبال چه چيزي هست و در اين تعامل
براي رسيدن به هدف از کجا بايد شروع و طي چه فرايندي به هدف خواهد رسيد  .نمي توان براي گروه اهدافي مشخص نمود
که قابل دسترس نباشند چرا که در اين صورت گروه اعتماد به نفس خود را از دست داده و منجر به شکست روحيه گروهي مي
شود.
)3وابسته بودن اعضا گروه به يکديگر :جانسون و جانسون ( )1987و اسالوين ( )1990مي گويند که وقتي موفقيت دانش
آموزان به کمک و مشارکت ساير اعضاي گروه وابسته است ،بيشتر به صورت مشارکتي فعاليت مي کنند .براي اين منظور ،مي
توان مواد آموزشي را ميان اعضاي گروه تقسيم کرد و از هر يک از آنان خواست تا مطالب سهم خود را بياموزند و آن را به
ديگران آموزش دهند.
 )4معلم به عنوان هدايت کننده و منبع اطالعات :معلم در اين روش برعکس روش هاي سنتي انتقال دهنده محض
نيست ،بلکه بايد نقش راهنما و هدايت گروه را به عهده بگيرد فقط در مواقعي که گروه ها به مشکلي بر خورد نمايند که به
نتيجه نرسند معلم مي تواند وارد عمل شود و اطالعات الزم را در اختيار آنان قرار دهند.
 )5مسؤولیت فردی :براي جلوگيري از وضعيتي که در آن بعضي از اعضاي گروه ،بيشترين مقدار کار را انجام مي دهند و
بعضي ها از زير بار شانه خالي مي کنند ،معلم بايد مواظب باشد که همه اعضاي گروه مسؤوليت انجام بخشي از کار را بپذيرند.
26
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27
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89

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال سوم  ،شماره  ،25مرداد 1400

براي اين منظور معلم مي تواند از تک تک اعضاء بخواهد تا به سئوال هاي شفاهي يا کتبي او که درباره فعاليت هاي گروهي
طرح شده اند ،پاسخ دهند.
 )6پاداش دادن به توفیق گروهي :پس از آن که گروه به هدفش دست يافت و به موفقيت رسيد ،همه اعضاي گروه بايد به
پاس اين موفقيت پاداش دريافت کنند.به عنوان مثال ،وقتي که در امتحان مربوط به کار گروهي همه اعضاء موفق مي شوند،
تک تک آنان مستحق دريافت پاداش خواهند بود.
 )7ارزشیابي از خود :پس از آن که فعاليت هاي گروهي به پايان رسيد و هدف هاي پيش بيني شده تحقق يافتند ،گروه به
تحليل عملکرد خود مي پردازد و نقاط قوت و ضعف کار را مشخص مي کند و به ارزيابي از فعاليت هاي انجام شده اقدام مي
نمايد .در صورت لزوم ،اين کار به کمک معلم صورت مي پذيرد.
 )8تغییر مدت کار :مدت فعاليت گروهي بايد متنوع باشد .بعضي گروه ها براي انجام کارهاي مختصر و مشخص تشکيل مي
شوند و کارشان را در زمان محدودي به ثمر مي رسانند .بعضي گروه ها براي انجام کارهاي مهم تري تشکيل مي شوند و لذا،
مدت بيشتري به فعاليتمي پردازند .اما بعضي گروه ها که به گروه هاي پايه معروف اند براي تمام سال يا ترم تحصيلي به
فعاليت مي پردازند .اين گروه ها منابع يادگيري را با هم شريک مي شوند ،وظايف را ميان خود تقسيم مي کنند ،يادداشت هاي
کالسي را در اختيار هم مي گذارند و در همه چيز از همديگرحمايت مي کنند و به همديگر ياري مي دهند.
در اين قسمت جا دارد پس از پرداختن به عناصر و مشخصه هاي يادگيري مشارکتي ،ديدگاه هاي يادگيري مشارکتي نيز مورد
بررسي قرار گيرد.
ديدگاه های يادگیری مشارکتي
 )1ديدگاه انگیزشي28:در اين ديدگاه در وهله اول ،بر روي ساختارهاي پاداش و هدفي که دانش آموزان تحت آن شرايط
دست به عمل مي زنند تمرکز مي شود .ساختارهاي مشارکتي ،موقعيتي ايجاد مي کند که درآن ،تنها راهي که اعضاي گروه
مي توانند به اهداف شخصي خود دست پيدا کنند ،موفقيت گروه است .بنابراين ،اعضاي گروه براي رسيدن به اهداف شخصي
خود بايد به همگروهي هاي خود و همين طور به گروه براي موفقيت کمک کنند و حتي از اين مهم تر ،همگروهي هاي خود را
براي فعاليت بيشتر نيز ترغيب نمايند .به عبارت ديگر ،پاداش هاي گروهي بر اساس عملکرد گروهي (يا مجموع عملکردهاي
فردي) يک ساختار پاداش بين فردي ايجاد مي کند که اعضاي گروه به همگروهي هاي خود در پاسخ به تالش هاي مربوط به
تکليف ،تقويت کننده هاي اجتماعي (مانند پاداش ،تشويق) ارائه مي دهند (ميرزاخاني1384 ،؛ سيد صالح.)1390 ،
29ين ديدگاه معتقد است که تاثيرات يادگيري مشارکتي روي پيشرفت تحصيلي ،به طور خيلي
 )2ديدگاه انسجام اجتماعي :ا
قوي به واسطه ايجاد انسجام و وابستگي گروهي است .اين ديدگاه تا اندازه اي با ديدگاه انگيزشي رابطه دارد زيرا در مورد
تاثيرات آموزشي يادگيري مشارکتي بيشتر به تعابير انگيزشي تاکيد مي کند تا تعابير شناختي .در تئوري هاي انگيزشي راجع
28
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به يادگيري مشارکتي ادعا مي شود که دانش آموزان حداقل در بعضي قسمت ها به خاطر عالقه اي که به هم گروه هاي خود
دارند به آن ها کمک مي کنند تا مطالب را ياد بگيرند؛ ولي در نظريه انسجام اجتماعي اصل اساسي اين است که دانش آموزان
به اين علت که مراقب يکديگر هستند،
دوست دارند که ديگري نيز موفق شود و براي يادگيري به هم کمک خواهند کرد .نظريه پردازان انسجام اجتماعي سعي دارند
که مشوق هاي گروهي يا مسؤوليت پذيري فردي را که ،محققان انگيزشي آن را از ضروريات مي دانند ،طرد نمايند و از ارزش
آن بکاهند .به نظرآن ها اگر تکاليف چالش انگيز و مورد عالقه باشد و اگر دانش آموزان آمادگي کافي براي انجام مهارت ها در
کار گروهي را داشته باشند ،فرآيند کارگروهي خود بخود براي دانش آموزان پاداش دهنده خواهد بود اين درحالي است که
وقتي دانش آموزان به صورت انفرادي کار مي کنند چنين بازدهي ندارند (گراوند1383 ،؛ ميرزاخاني.)1384 ،
 )3ديدگاه شناختي30:در روش هاي يادگيري که براساس تئوري هاي شناختي توسعه يافته اند ،نه بر اهداف ،که اساس
روش هاي انگيزش شناسان است؛ نه بر روي انسجام گروهي ،که مورد نظر تئوري هاي انسجام اجتماعي است تاکيد مي شود،؛
بلکه پيشرفت دانش آموزان را ناشي از فرآيند ذهني يادگيري اطالعات مي دانند .کساني که در چارچوب اين ديدگاه به فعاليت
مشغولند ،به مطالعه نحوه تفکر انسان مي پردازند و برنامه هايي را تدوين مي کنند که حالت هاي مختلف تفکر را تقويت مي
نمايد .برخي از طرفداران اين ديدگاه معتقدند که چنين برنامه هايي بايد کانون اصلي توجه نظام آموزشي را تشکيل دهد (ميلر،
)1382
 )4ديدگاه رشدی31:روانشناسان رشدگرا در طي دو دهه گذشته تاثير قابل توجهي در آموزش وپرورش گذاشته اند .مربيان به
طور فزاينده اي به آثار روانشناسان رشد گرا مانند پياژه ،کهلبرگ و اريکسون به منزله راهنماهاي تصميم گيري درباره برنامه
درسي مدارس روي آورده اند .مفهوم اساسي اين ديدگاه آن است که رشد و تحول افراد مراحلي مشخص و قطعي دارد و
بنابراين برنامه ريزي درسي و راهبرد هاي آموزشي را بايد طوري طراحي نمودکه چنين رشد يا تحولي را تسهيل نمايد.
بخصوص محيط هاي يادگيري بايد به گونه اي طراحي شوند که موجب توقف يا سکون فرد در يک مرحله ي خاص نگردند
(ميلر .)1382 ،نظريه پردازان رشدي معتقدند که صرف فعاليت هاي مشارکتي در مدارس و تعامل ميان فراگيران در طي
يادگيري به خودي خود به رشد آن ها مي انجامد ،استدالل شناختي آن ها را بهبود مي بخشد و انتقال آنان به مراحل باالتر
استدالل شناختي را تسهيل مي کند (ميرزاخاني1384 ،؛ مشهدي.)1382 ،
رويکردهای يادگیری مشارکتي
 )1تقسیم دانش آموزان به گروه های پیشرفت تحصیلي32:در اين روش دانش آموزان به گروه هاي چهار يا پنج نفري
تقسيم مي شوند ،به طوري که هر گروه شامل دانش آموز قوي ،متوسط و ضعيف است .عالوه بر توانايي تحصيلي ترکيبي از
جنسيت و گروه هاي فرهنگي-اجتماعي نيز در تقسيم گروه ها لحاظ مي شود .معلمان هر هفته موضوع جديدي را به دانش
30
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آموزان ارائه مي دهند .سپس اعضاي گروه به مطالعه و تمرين وظيفه جديد مي پردازند ،و پس از آن به صورت دو نفري به
کامل کردن تمرينات پرداخته ،يکديگر را ارزشيابي مي کنند.
در پايان ،معلم فعاليت تک تک دانش آموزان را ارزيابي مي کند .نحوه نمره دادن به آزمون هاي انجام شده ،مسئله با اهميتي
است؛ زيرا موفقيت دانش آموزان بستگي به نمره کل گروه دارد .به منظور جلوگيري از افت امتياز گروه ها معلم بايد دانش
آموزان ضعيف را به طور مساوي در بين تمام گروه ها توزيع کند .اين دسته از دانش آموزان در همه گروه هاي آموزشي نياز به
همکاري مبرم دارند؛ زيرا در سايه همکاري ،مساعدت و مشارکت است که مي توانند به صورت موثر ياد بگيرند و امتياز گروه
خود را افزايش دهند (شعباني.)1390 ،
33ين روش نخستين روشي است که در دانشگاه جان هاپکينز34و توسط اسالوين پيشنهاد شده
 )2رقابت و مسابقه تیمي :ا
است .روش مسابقه تيمي تا حد زيادي شبيه روش قبلي است .تفاوت بارز اين دو روش آن است که آزمون به جاي پايان مطالعه
در همان ساعت درسي در پايان هفته به اجرا در مي آيد .اين آزمون غالباً به صورت مسابقه اي برگزار مي شود .براي اين کار
بازي هايي طراحي مي شوند و از دانش آموزاني که از نظر توانايي باهم قابل مقايسه به نظر مي آيند از طريق مشارکت در بازي
به رقابت مي پردازند .در اين مسابقات دانش آموزان هر گروه به منظور کسب امتياز براي گروه خود با دانش آموزان ديگر گروه
ها رقابت مي کنند .براي آن که مسابقه بين گروهي عادالنه برگزار شود اعضاي گروه ها به تناوب تغيير مي کنند .نمره هايي که
هر يک از اعضاي گروه براي گروه به دست مي آورند بدون توجه به ميزان تالشي که در مسابقه انجام داده است
محاسبه مي شود؛ يعني به دانش آموز کم پيشرفتي که با همتاي خود به رقابت مي پردازد و از دانش آموز پر پيشرفتي که
همين کار را مي کند شانس يکساني براي کسب موفقيت داده مي شود (امامقلي زاده گنجي.)1391 ،
 )3يادگیری انفرادی با ياری گرفتن از تیم35:در اين روش تيم هاي چهارنفره از دانش آموزان داراي سطوح کارايي متفاوت
تشکيل مي شوند .به تيم هايي که عملکرد مطلوب داشته باشند گواهينامه يا پاداش اعطا مي گردد .دو تفاوت عمده اين روش
با دو روش قبل اين است که در دو روش قبل ،معلم مطالب را به صورت جمعي ويکسان براي همه دانش آموزان ارائه مي داد؛
ولي در اين روش ،يادگيري مشارکتي و آموزش انفرادي با هم ترکيب مي شوند .به عالوه دو روش قبلي براي تدريس بسياري از
موضوع ها در اغلب پايه ها مناسب مي باشد .در صورتي که روش حاضر مختص آموزش رياضيات در پايه هاي سوم تا ششم
طراحي شده است .در روش حاضر ،دانش آموزان بر اساس يک آزمون جايابي رتبه بندي مي شوند ،سپس مطابق با سرعت
يادگيري خود به يادگيري مشغول مي شوند .در مجموع مي توان گفت که اعضاي يک تيم ،هر يک به مطالعه و يادگيري
مباحث گوناگوني مشغول مي شوند .همه تيم ها با استفاده از برگه پاسخنامه به کنترل کار و کمک به حل مشکالت يکديگر
مي پردازند .آزمون هاي نهايي هر مبحث بدون کمک هم تيم ها پاسخ داده مي شوند و آن ها را سرگروه ها تصحيح مي کنند.
معلمان هر هفته تعداد بخش هاي مطالعه شده دانش آموزان هر تيم را محاسبه مي کنند و براساس تعداد آزمون هاي برگزار

33

- Competition and team competition

34

- John Hopkins

35

)- Team-game-Tournaments (T.A.I) Team Assisted- individualization (TGT
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شده ،امتيازات کسب شده و امتيازات اضافي مربوط به تکاليف شب ،به تيم هايي که در باالترين سطح قرار مي گيرند،
گواهينامه يا جوايز گروهي ديگر اعطا مي کنند (کرامتي1384 ،؛ احمديه.)1385 ،
36ين روش که در حقيقت برنامه اي جامع براي آموزش قرائت و نگارش در سال
 )4قرائت و نگارش تلفیقي مشارکتي :ا
هاي آخر ابتدايي است ،جديدترين شيوه يادگيري به شمار مي رود .در اين روش معلمان به شيوه برنامه هاي سنتي از تشکيل
گروه هاي قرائت استفاده مي کنند .شاگردان از طريق شنيدن مهارت هاي تشخيص لغت و پيش بيني نتايج از يکديگر ياد مي
گيرند .هدف اصلي اين است که بين فعاليت خواندن و نوشتن هماهنگي به وجود آيد .هنگامي که معلم به آموزش يکي از تيم
ها مي پردازد تيم هاي ديگر به يک سلسله فعاليت هاي شناختي شامل :قرائت در حضور ديگران ،بحث در مورد چگونگي
نگارش يک داستان و غيره مشغول مي شوند؛ در صورتي که تقسيم کالس به گروه هاي قرائت همگن ممکن نباشد همه دانش
آموزان کالس به منزله يک گروه واحد در جريان يادگيري با يکديگر مشارکت مي کنند .در اکثر فعاليت هاي روش مذکور
دانش آموزان درسي را که معلم ارائه کرده است به صورت گروهي مطالعه کرده و تمرين ها و آزمون هاي مربوط به آن را نيز به
صورت گروهي انجام مي دهند (کرامتي1384 ،؛ احمديه1385 ،؛ خانزاده پرخاب1387 ،؛ امامقلي زاده گنجي.)1391 ،
37ين روش ابتدا توسط اليوت آرونسون و همکاران او در سال
 )5تقسیم موضوعات به بخش های مختلف(جیگ ساو) :ا
 1978ميالدي طراحي شد .در اين روش دانش آموزان به گروه هاي  4تا  6نفره تقسيم مي شوند .کليه دانش آموزان يک
مطلب مشترک نظير يک فصل کتاب ،يک داستان کوتاه يا يک زندگينامه را مطالعه مي کنند .در عين حال از هر دانش آموز
خواسته مي شود تا در مورد يکي از عناوين مطلب مورد نظر مطالعه اي عميق تر به عمل آورد .آن دسته از دانش آموزاني که
در مورد يک عنوان مشترک مطالعه مي کنند به منظور تدريس آموخته هاي خود به ساير اعضا گروه به تيم هاي خود باز مي
گردند .سرانجام همه دانش آموزان در آزمون هاي انفرادي شرکت مي کنند و نمره هر گروه بر اساس ميانگين نمرات هر گروه
مشخص مي شود و گروه هايي که به حد نصاب معين رسيده باشند ،موفق به اخذ گواهينامه يا پاداش مي شوند (احمديه،
1385؛ فلدر و برنت200738،؛ به نقل از امامقلي زاده گنجي .)1391 ،
 )6با هم آموختن39:ديويد جانسون و راجرجانسون از دانشگاه مينوسوتا در سال  1987ميالدي ،مدل هاي مختلف روش
آموختن با هم را ابداع کرده اند .در روش فوق ،دانش آموزان در گروه هاي ناهمگن چهار تا پنج نفره ،مشغول انجام تکاليف خود
مي شوند .نتايج کارگروهي روي يک ورقه منعکس مي شود و مبناي دريافت نمره يا پاداش گروهي ،همين کار مشترک است .
ديويد و راجر جانسون معتقدند که فعاليت هاي درون گروهي مشترک و تشکيل جلسه هاي مباحثه منظم درباره چگونگي بهتر
انجام دادن يک کار گروهي ،محور اصلي موفقيت در اين روش يادگيري مشارکتي است (احمديه.)1385 ،

36

- Cooperative integrated Reading & Composition

37

- Jigsaw Teachnique

38

- Felder & Brent

39

- Learning Together
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 )7پژوهش گروهي40:روش پژوهش گروهي را نخستين بار شلومو شاران و بيل شاران41مطرح کردند .در حقيقت يک طرح
عمومي اداره کالس درس است که طبق آن دانش آموزان در گروه هاي کوچک ،با استفاده از روش هاي پژوهش مشارکتي،
بحث هاي گروهي و برنامه ريزي مشارکتي فعاليت مي کنند.در اين روش دانش آموزان به گروه هاي دو تا شش نفره تقسيم
مي شوند .پس از انتخاب عنوان مورد مطالعه ،هر گروه ،آن را به بخش هاي کوچکتر تقسيم مي کند و هر بخش را يکي از
اعضاء مطالعه مي کند .در آخرين مرحله ،هريک از گروه ها ،مجموعه آموخته ها و يافته هاي خود را به صورت يک کار گروهي
به بقيه کالس ارائه مي دهد (احمديه 1385 ،؛ جويس و همکاران.)1387 ،
ترکیب اعضای گروه مشارکتي
در زمينه ترکيب اعضاي گروه از نظر ويژگي هايي مانند نژاد ،زبان ،فرهنگ ،روابط عاطفي ،ميزان توافق شاگردان با يکديگر و
پيشرفت تحصيلي ديدگاه هاي مختلفي مطرح شده است که اکثريت ديدگاه ها بر ناهمگوني اعضاي گروه مشارکتي تاکيد کرده
اند.
پين و ويتاکر )2000(42فوايد و زيان هاي توافق بدون قيد و شرط را مورد بررسي قرار داده اند .به اعتقاد آن ها باال بودن
روحيه ي اعضاي گروه يک مزيت محسوب مي شود و در اين زمينه به رفاقت بين اعضاي يک تيم به عنوان عامل اصلي پيروزي
تيم اشاره مي کنند .همچنين صداقت ،اعتماد ،عزت نفس ،پذيرش اعضاي گروه توسط يکديگر و تعهد و وفاداري اعضا نسبت به
اهداف مشترک گروهي موجب مي شود که اعضا راحت تر با يکديگر کار کنند .گروه هاي بسيار موافق مايل هستند تا نيازهاي
اساسي اعضا را بشناسند ،رفتار فردي تحت تاثير رفتار ساير اعضاي گروه قرار مي گيرد و براي فرد بسيار سخت است که در
برابر خواسته ها گروه مقاومت کند .در مقابل،اين خطر وجود دارد که به دليل سابقه ي دوستي اعضا با يکديگر آن ها نتوانند
نقاط ضعف افراد گروه خود را يادآور شوند .لذا به افراد قانون شکن و بي انضباط در گروه بازخورد الزم داده نمي شود.از سوي
ديگر گروه به راحتي از روي احساس مرتکب خطا مي شود به دليل اين که موانع و مقاومت هاي کمتري در برابر هر تصمييم
احساسي وجود دارد .توافق بيش از حد اعضا با يکديگر زمينه هاي چالش ،تفکر و انتقاد را از ميان مي برد و در نتيجه هر گاه
گروه احساس کند که دچار پسرفت شده است به جاي اين که رفتار تک تک اعضا را مورد ارزيابي قرار دهد عوامل خارجي را
مقصر مي داند .بنابراين گرچه وجود دوستي و رفاقت از ويژگي هاي مطلوب هر گروه محسوب مي شود الزم است همچنان که
عدم توافق ها به توافق تبديل مي شوند از زيان هاي حاصل از توافق بيش از حد جلوگيري شود (کرامتي.)1384 ،
 )199543عقيده دارند گروه هاي متشکل از افراد قوي خيلي خوب کار مي کنند ،اما گروه هاي متشکل از شرکت
دان و بنت (
کنندگان ضعيف عموما بسيار بد عمل مي کنند چون سطح آگاهي و درک آن ها براي کمک به يکديگر و حمايت از يکديگر
ناکافي است .کودکان پرکار و قوي نه فقط در گروه هاي داراي توانايي باال بلکه در هرگروهي که بتوانند خود را در آن پيدا
40

- Group investigation

41

- Sharan & Sharan

42

- Payne & Whittaker

43

- Dunny & Bennett
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کنند ،کار مي کنند .آن ها باالخص در گروه هاي داراي توانايي هاي مختلف موثرتر عمل مي کنند چون زمينه ي حمايت
کردن ،رهبري کردن ،توضيح دادن و آگاهي دادن براي آن ها بهتر فراهم مي شود .به اعتقاد آن ها شواهدي وجود ندارد که
کارآمدي ترکيب گروهي دختر و پسر را نشان دهد .مطالعات آن ها در خصوص اندازه ي گروه هم نشان مي دهد که بهترين
ترکيب گروهي چهار نفر است (کرامتي)1384 ،

نقش دانش آموز و معلم در يادگیری مشارکتي
به منظور اجراي موفقيت آميز رويکرد مشارکتي بايد هم نقش معلم در کالس و هم نقش دانش آموزان در داخل گروه ها
مشخص شود.
مهم ترين اهداف برنامه هاي آموزشي کشور پاسخ گويي به نيازهاي ناشي از تغييرات جامعه است .در اجراي اين امر متغيرهاي
زيادي دخالت دارند .دسته اي از اين متغيرها که کمتر به آنها توجه شده است مهارت هاي حرفه اي معلمان است که پيوسته
کهنه و قديمي مي شود .مهم ترين اين مهارت ها آگاهي ايشان از الگوهاي اساسي تدريس و کاربرد صحيح آن هاست .پيش از
پرداختن به فراگير بايد به معلمان پرداخت که بدون معلمان سالم وتربيت شده براي فرايند تربيت ،بارآوردن دانش آموزان يا به
طور کلي شهروندان موثر ،تقريبا غيرممکن است (محققيان و همکاران .)1391 ،نقش معلم در کالس هايي که به صورت
گروهي اداره مي شوند بسيار حساس تر از زماني است که معلم در کالس به عنوان يک انتقال دهنده دانش و يک خبره انجام
وظيفه مي کند و ارتباطي يک جانبه با دانش آموزان دارد .آمادگي و احاطه او به اين روش ،موفقيت اين نوع يادگيري را بيشتر
مي کند .زماني که مسؤوليت يادگيري بر عهده گروه هاي يادگيري است اين اعضاي تيم هستند که به يکديگر کمک مي کنند
تا فرآيند يادگيري به گونه اي مطلوب طي شود .البته معلم با استفاده از طرح هاي مختلف در کار گروهي به اداره موقعيت هاي
يادگيري مي پردازد .از اين جهت مي توان وي را مدير يادگيري ناميد .او در فهم و اجراي فعاليت هاي يادگيري به فراگيران
کمک مي کند و بيشتر فعاليت هاي گسترده وي در خارج از کالس درس صرف تهيه مواد آموزشي مي شود .بنابراين بديهي
است که هر معلم نمي تواند مدير يادگيري شود ،مگر اينکه نگرش جديدي نسبت به نقش خود پيدا کند .به عبارت ديگر ،وي
بايد اين تصور را کنار بگذارد که تنها معلم مسئول يادگيري دانش آموز است .مدير يادگيري زماني مي تواند به طور مؤثر عمل
کند که تبديل به يک خبره در موضوع درسي و يا تسهيل کننده يادگيري شود .الزم است وي به دانش آموزان القا کند که آن
ها بايد در انجام فعاليت هاي يادگيري ،فعال ،هميار و مسئول باشند .بايستي هوشيار و از کليه فعاليت هاي گروهي در هر
لحظه آگاه باشد .بايد در آن واحد به فعاليت چند گروه احاطه داشته باشد و با نظارت هاي مکرر به فعاليت گروه ها بايد توجه
هر فرد را به کار و فعاليت مورد نظر معطوف کند .اين نظارت ها بايد به گونه اي باشد که دانش آموزان حس کنند که در
پيشبرد کار ،سهمي بر عهده دارند .آنان نبايد ترغيب شوند که براي انجام هر کاري با کمک گرفتن از معلم به او مراجعه کنند؛
بلکه بايد آموزش ببينند که براي هدايت خويش و براي رسيدن به هدف هاي تعيين شده از ابتکار خود بهره مند شوند .مسلم
است که اجراي موفق اين روش در گرو ،هماهنگي فکر ،احساس ،عمل معلمي است که فرايند يادگيري را اداره مي کند و سعي
دارد تا از دانش آموزان يک شهروند متخصص بسازد تا در کنش متقابل با ديگران موفق باشند.
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اما در مورد نقش دانش آموزان مرديت بلبين )2000(44در مورد عملکرد تيم موفق مطالعاتي انجام و يک الگوي تيمي را
پيشنهاد کرده است که در آن  3نقش ،اساسي است:
 )1هماهنگ کننده :در اين نقش ،سازماندهي و کنترل تيم مطرح است .هماهنگ کننده در مواقع الزم دستور احترام به
يکديگر را مي دهد و در تيم انگيزه ايجاد مي کند.
 )2طراح :با شور و شوقي که دارد تيم را بسوي عمل مي کشاند و سعي مي کند بين نظرات پراکنده وحدت ايجاد کند.
 )3مجری :کسي که نظرها و برنامه را اجرا مي کند .معموال مجريان تيم افرادي انعطاف پذير ،محافظه کار ،سخت کوش و
پرتالشند و دوست دارند تيم هدف ومسير مشخصي داشته باشد.
 )4ناظر :کار ناظر بررسي مشکالت تيم و ارزيابي پيشنهادات است .ناظران با تجزيه و تحليل و تفکر پيرامون پيشنهادات تيم از
رفتار عجوالنه تيم جلوگيري مي کنند.
 )5جستجوگر :در اصل مولد عقايد و ايده هاست و عموم ًا فردي خيال پرداز ،مبدع و خالق است و تمايل زيادي به جنبه هاي
غيرعملي قضايا دارد و ممکن است بعضاً به دليل عدم واقع بيني دچار اشتباهاتي هم بشود.
 )6بازرس :فرصت هايي طاليي را براي بهبود عملکرد تيم کشف مي کند و براي اين منظور ممکن است در خارج از گروه
مذاکراتي با ديگران داشته باشد.
 )7نیروی کار تیم :انرژي نيروي کاري تيم صرف بهبود ارتباطات ميان اعضا مي شود .وي اصوالً فردي ژرف نگر و قابل اعتماد
است و مي تواند برنامه هاي کاري پوشيده مانده را آشکار سازد.
 )8تکمیل کننده :تکميل کننده روي حالت هاي اضطرار و ضرب العجل براي رسيدن به اهداف تاکيد مي کند.
 )9متخصص :متخصص مهارت هاي تکنيکي يا دانش اختصاصي خود را براي بهبود عملکرد تيم بکار مي گيرد و معمو ًال
پيشاپيش تيم حرکت مي کند (کرامتي 1384 ،؛ امامقلي زاده گنجي.)1391 ،
محاسن يادگيري مشارکتي
تجارب به دست آمده در کالس هاي درس و آزمايشگاه ها به طور مستمر نشان داده است که ساختار اهداف مشارکتي بسيار
سودمندتر از ساختارهاي رقابتي است (شعباني.)1390 ،
موارد زير خالصه اي از نظرات افرادي است که در مورد محاسن يادگيري مشارکتي اظهارنظرکرده اند:
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 يادگيري مشارکتي روشي براي ايجاد روابط مثبت ميان فردي و حمايت هاي شخصي و درسي است که موجب ارتقايسالمت رواني و رفاه و گسترش نگرش مثبت نسبت به تجارب بعدي و ترويج ارزش هاي مدني مي گردد (ميرزابيگي و
همکاران.)1388 ،
 پيشرفت تحصيلي ،ارتقاي روابط اجتماعي و مهارت هاي حل مسئله مشارکتي (کرامتي1384 ،؛ شعباني.)1390 ، مقايسه روش يادگيري مشارکتي و سنتي انجام شده نشان مي دهد که يادگيري مشارکتي ،عزت نفس ،ميزان تمرکز رويتکليف ،لذت بردن از کالس و مدرسه و عشق به يادگيري را افزايش و وابستگي به معلم را کاهش مي دهد.
 در شرايط مشارکتي سازمان يافته ،پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  %50بيشتر از شرايط انفرادي است (شکاري)1391 ، در صد سال گذشته پژوهشگران بر دستاوردهاي ناشي از يادگيري مشارکتي چون :سطح باالي استدالل و خردورزي،يادداري ،انتقال يادگيري ،دستاوردهاي انگيزشي ،رشد اجتماعي -شناختي ،استدالل اخالقي ،اتخاذ ديدگاه ،حمايت اجتماعي،
دوستي ،سالمت روان ،عزت نفس ،دوري از تفکر کليشه اي و تعصب ،احترام به تفاوت ها ،دروني کردن ارزش ها و غيره
اطمينان بدست آورده اند (جانسون و جانسون.)2000 ،
 استفاده از روش يادگيري مشارکتي ضمن فعال ساختن دانش آموزان در فرآيند ياددهي -يادگيري ،باعث رشد مهارت هاياجتماعي مانند خوب گوش دادن ،بيان نظر و عقيده ،کمک به يکديگر براي رسيدن به هدف و تقويت يادگيري از يکديگر مي
شود که خود از جمله اهداف مهم تعليم و تربيت است و اگر اهميت آن ها از پيشرفت تحصيلي بيشتر نباشد ،کمتر نيست .لذا
دبيران مي توانند با بکارگيري اين روش ها و آشنا کردن دانش آموزان با اين مهارت ها به يکي از وظايف خطير خود که پرورش
انسان هايي توانمند ،مبتکر و خالق است عمل نمايند (لياقتدار و همکاران.)1390 ،
 الزارويتز ( )1994نيز معتقد است يادگيري مشارکتي منجر به افزايش پيامدهاي آکادميکي در دانش آموزان مي شود ودرحيطه عاطفي موجب باال رفتن عزت نفس ،اشتغال و درگيري در فعاليت هاي کالسي و افزايش تعداد دوستان مي شود
(خدادادنژاد.)1388 ،
 يادگيري فعال و مشارکتي يک روش موثر آموزشي است که در مقايسه با روش سخنراني موجب يادگيري بيشتر ،حفظطوالني تر اطالعات و لذت بيشتر دانش آموز از کالس مي شود .آموزش به روش دانش آموز محور مي تواند منجر به افزايش
ميزان رضايتمندي دانش آموزان ،تسريع در امر يادگيري ،ايجاد مهارت هاي حل مسئله ،تداوم در يادگيري و تفکر انتقادي
گردد .همچنين استفاده از اين روش يادگيري سبب افزايش درک و فهم علوم ،تفکر خالق ،مهارت هاي کسب اطالعات و تجزيه
و تحليل آن ها مي گردد (مومني دانايي و همکاران.)1390 ،
 بهترين استدالل براي اثربخشي اين روش اين است که باعث افزايش مهارت هاي شناختي مي شود (فالحي و همکاران،.)1391
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نتیجه گیری
روش يادگيري مشارکتي مبتني بر نظريه هاي جديد آموزش و يادگيري از جمله سازنده گرايي اجتماعي است .در ديدگاه
سازنده گرايي اجتماعي که با نظريه ويگوتسکي شناخته مي شود ،دانش در نتيجه تعامل فرد با محيط اجتماعي دروني مي شود
و دانش آموز در تعامل بت معلم و ديگر همساالن خود در بافت اجتماعي فرهنگي دانش را مي سازد (سيف )1389 ،لذا با توجه
به ديدگاه ويگوتسکي مي توان استدالل کرد دانش آموزاني که به تنهايي از عهده انجام کاري بر نمي آيند وقتي که از کمک
معلم و دوستان آگاه تر از خود بهره مند مي گردند چگونگي انجام آن کار را ياد مي گيرند و مي توان نتيجه گرفت که روش
آموزشکه ويگوتسگي پيشنهاد مي کند يک روش مشارکتي است .وقتي در روش مشارکتي شرايط پاداش گروهي و مسئوليت
پذيري فردي تامين مي شود ،اين روش پيشرفت فراگيران را در همه مقاطع تحصيلي و تکاليف يادگيري ،از مهارتهاي اساسي
گرفته تا حل مساله تامين مي کند (سانتروک .)201145،پس تبا توجه به اينکه در رويکرد مشارکتي دانش آموزان مسئوليت
يادگيري خود و ساير هم تيمي هاي خود را بر عهده مي گيرند ،از اين رو با همديگر در تعامل بوده و با قرار گرفتن در موقعيت
هاي يادگيري و حل مساله بهتر فرا ميگيرند .در روش يادگيري مشارکتي گروه ها بيشتر با هم کار مي کنند ،بيشتر ياد مي
گيرند ،آنچه را که ياد مي گيرند .بهتر مي فهمند و آسان تر به ياد مي سپارند و احساس بهتري نسبت به خود ،کالس و هم
کالس هايشان دارند دانش آموزان با بکارگيري اين روش ،سطح يادگيري خود را ارتقا داده و در عين حال به يادگيري
همکالس هاي خود کمک ارزشمندي مي کنند .دانش آموز در يادگيري مشارکتي جيک ساو روي اين امر که آيا رفتار خاصي
توسط او انجام شد يا نه مي سنجد و سپس نتايج را ثبت و يادداشت مي کند و اين باعث تنظيم دروني رفتار او مي شود .در
نتيجه دانش آموز از رفتار نامنظم و نقص عملکرد خود آگاه شده و در جهت اصالح آن اقدام مي کند .طي فرايند مشارکتي
جيک ساو به دانش آموز آموزش داده مي شود که وقوع رفتار خود را ثبت و کنترل کند که اين باعث به کارگيري راهبردهايي
جهت زمانبدي مطالعه ،خالصه برداري و سازمان بندي و نظارت بر مطالعه ،يادگيري ،درک بهتر مطلب ،افزايش عالقه ،تداوم و
پيگيري دانش آموز در ارتباط با مطالب درسي مي شود به عبارتي خود را مسئول يادگيري خود مي دانند بنابراين باعث مي
شود که يادگيري خودراهبر در دانش آموزان تقويت شود.
منابع
احمديه ،ملک سيما ( .)1385يادگيري به شيوه همياري ،شرکت سهامي انتشار ،تهران.
اديب نيا ،اسد ( .)1386بررسي موانع اجرايي روش هاي تدريس فعال در مدارس ابتدايي شهرتهران ،طرح پژوهشي موسسه
پژوهشي و برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي ،تهران
السون و بي هرگنهان ( .)1390مقدمه اي بر نظريه هاي يادگيري ،ترجمه علي اکبر سيف ،نشر دوران ،تهران.
اليس ،سوزان؛ والن ،سوزان ( .)1379آشنايي با يادگيري از طريق همياري ،ترجمه طاهره رَستگار و مجيد ملکان ،نشر ني،
تهران.
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امامقلي زاده گنجي ،زهرا ( .)1391بکارگيري روش مشارکتي در انشانويسي دانش آموزان پايه دوم راهنمايي شهرستان
ساوه ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه الزهرا.
جويس ،بروس؛ ويل ،مارشال و کالهون ،اميلي ( .)1387الگوهاي تدريس ( ،)2004ترجمه محمدرضا بهرنگي ،نشر کمال
تربيت ،تهران.
خانزاده چرخاب ،اعظم ( .)1387بررسي تاثير يادگيري مشارکتي بر عملکرد ديکته و درک مطلب دانش آموزان پايه چهارم
ابتدايي ناحيه يک همدان ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبايي.
خدادادنژاد ،علي ( .)1388تاثير روش تدريس همياري بر نگرش و پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پايه پنجم
ابتدايي شهرستان گچساران ،فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم تربيتي ،سال پنجم ،شماره يک.93-73 ،
سيد صالح ،فائزه ( .)1390تاثير چند رسانه اي آموزش و روش تدريس مشارکتي بر يادگيري و يادداري درس علوم تجربي
پايه دوم ابتدايي ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه خوارزمي کرج.
سيف ،علي اکبر ( .)1384اندازهگيري ،سنجش و ارزشيابي آموزشي ،چاپ هفتم ،ويرايش سوم ،نشر دوران ،تهران.
سيف ،علي اکبر ( .)1387روان شناسي پرورشي (روان شناسي يادگيري و آموزش) ،نشر دوران ،تهران.
شعباني ،حسن ( .)1390مهرات هاي آموزشي و پرورشي (روشها و فنون تدريس) ،سمت ،تهران.
شکاري ،عباس ( .)1391تاثير يادگيري مشارکتي بر رشد مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان ،فصلنامه راهبردهاي آموزشي،
دوره  ،5شماره .37-31 ،1
شهرتاش ،فرزانه ( .)1384مباني نظري و مهارت هاي آموزش علوم ،چاپ و نشر کتاب هاي درسي ايران ،تهران.
فالحي ،ابراهيم؛ فرهادي ،علي؛ قاضي ،شيرين ( .)1391اثر روش تدريس تغيير يافته طرح کارايي تيم ( )TEDو سخنراني
بر رضايتمندي و عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي لرستان ،دوفصلنامه آموزش پزشکي مرکز مطالعات و توسعه
آموزش علوم پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي بابل ،دوره اول ،شماره .12-7 ،1
قلتاش ،عباس ( .)1383بررسي تاثي ر يادگيري مشارکتي بر رشد مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر
کرهاي در سال تحصيلي  ، 82-38پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه خوارزمي کرج.
کرامتي ،محمدرضا ( .)1384يادگيري مشارکتي (يادگيري از طريق همياري) ،فرا انگيزش ،مشهد.
کرمي ،مرتضي؛ محمدزاده قصر ،اعظم و افشاري ،معصومه ( .)1391تاثير روش تدريس مشارکتي بر گروهگرايي و پيشرفت
تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه در شهر مشهد ،پژوهش در برنامه ريزي درسي ،سال نهم ،دوره دوم ،شماره (6پياپي ،)23
.105-93
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کيامنش ،عليرضا ( .)1383آموزش همه جانبه و مشارکتي در دوره ابتدايي دستاوردها و چشم انداز ها ،فصلنامه نوآوري
هاي آموزشي.13-10 ،34 ،
گراوند ،پريوش ( .)1383تاثير يادگيري مشارکتي با بکارگيري تقويت گروهي و فردي بر پيشرفت تحصيلي درس زبان
انگليسي دانش آموزان دختر سوم راهنمايي شهرستان کرج ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه الزهرا.
لياقتدار ،محمدجواد؛ حقاني ،فريبا و همداني ،زهره ( .)1390مقايسه تاثير يادگيري از طريق همياري با روش تلفيقي
سخنراني کوتاه و پرسش و پاسخ بر پيشرفت تحصيلي درس زيست شناسي ،پژوهش در برنامه ريزي درسي ،سال هشتم ،دوره
دوم ،شماره .10-3 ،30
محققيان ،شهناز؛ احمدي ،غالمرضا و سعادتمند ،زهره ( .)1391شناخت و کاربرد الگوهاي نوين تدريس در ميان اساتيد
گروه علوم انساني ،پژوهش در برنامه ريزي درسي ،سال نهم ،دوره دوم ،شماره (8پيايي .48-59 ،)35
مشهدي ،حميدرضا ( .)1382مقايسه تاثير آموزش مشارکتي با روش هاي آموزش سنتي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان مراکز
تربيت معلم و رابطه ي آن با سبک هاي شناختي ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه خوارزمي کرج.
مومني دانايي ،شهال؛ زرشناس ،الدن؛ عشاق ،مرتضي؛ اميد خدا ،سيده مريم ( .)1390کدام متد تدريس بهتر است؟ سخنراني يا
مشارکتي ،مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي.24-31 ،)1(11 ،
ميرزابيگي ،محمدعلي؛ فرزاد ،ولي اهلل؛ کواليي ،قدرت اهلل ( )1388مقايسه اثر روش هاي يادگيري مشارکتي ،يادگيري
مشارکتي توأم با آموزش اصول گفتگو و روش سخنراني بر پيشرفت تحصيلي جغرافياي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي،
فصلنامه تعليم و تربيت ،شماره .86-69 ،100
ميلر ،جي پي ( .)1382نظريه هاي برنامه درسي ،ترجمه محمود مهرمحمدي ،انتشارات سمت ،تهران.
Erdem, M. (2009).Effects of learning style profile of team on quality ofmaterials
developedin collaborative learning processes Los Angeles, London, New Delhi, Singapore
and Washington DC, Active Learning in Higher Education.
Gillies, R. M, Ashman, A. F & Terwel, J. (2008). The teacher’s role in implementing
cooperative learning in the classroom: New York, Springer science business media. LLC.
Ingleton, Ch. Doube, L. & Rogers, T. (2005). Leap into Collaborative Learning. University
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