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 این بررسی. است گرفته قرار مطالعه مورد مختلف هاينظرگاه از حاضر دهه در مشارکتی یادگیري رویکرد

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر  .است آمده در به اجرا حاضر تحقیق در که شده الگویی ارائه ها منجربهنظرگاه

مطالعات  نمین در درسآموزان دوره اول متوسطه شهرستان اي دانشهاي واسطهدادهیادگیري مشارکتی بر برون

شهرستان  دوره اول متوسطهآموزان دانش تحقیق جامعه. باشداز نوع شبه تجربی می روش پژوهش. اجتماعی بود

نفره انتخاب و در قالب گروه  15کالس  2 اياي چند مرحلهخوشه گیرينمونه روش از استفاده با. است بوده نمین

گروه نخست در درس مطالعات اجتماعی به روش مشارکتی و گروه دوم  .رفتندهاي آزمایش و گواه مورد مطالعه قرار گ

براي . اي در دو گروه ارزیابی شدهاي واسطهدادهمرحله برون 3به شیوه سنتی آموزش داده شدند و  بعد از طی 

ماعی از هاي اجتو براي سنجش مهارت "نگرش نسبت به درس مطالعات اجتماعی تاپیا "سنجش نگرش از پرسشنامه 

آزمون عملکرد  ین براي ارزیابی پیشرفت تحصیلی،همچن. استفاده شد "اي اجتماعی ماتسونهمهارت"پرسشنامه 

اطالعات در دو بخش . مورد استفاده قرار گرفتتحصیلی طراحی شده توسط محقق با همکاري معلمان علوم اجتماعی 

- هاي توصیفی شامل میانگین و انحرافدر بخش آمار توصیفی، روش. ارائه شد تحلیل و آمار توصیفی و آمار استنباطی

نرمال بودن توزیع  نفاسمیر -لموگروفاابتدا با استفاده ازآزمون ک در بخش آمار استنباطی، .معیار متغیرها استفاده شد

نتایج . ه مستقل استفاده شدبا دو گرو tها آزمون شد و با توجه به نرمال بودن براي تحلیل فرضیات از آزمون داده

آموزان دوره اول متوسطه به درس مطالعات اجتماعی در گروه آزمایش حاصل شده نشان می دهد که  نگرش دانش

آموزان در گروه هاي اجتماعی دانشهمچنین  پیشرفت تحصیلی و مهارت.  نسبت گروه دیگر شرایط بهتري داشت

 . آزمایش بهتر از گروه گواه بوده است
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  مقدمه - 1-1

 يهاطیخانواده و مح يکه برا یتیهستند و به جهت اهم یگذار جامعه آترین از عناصر تاثاآموزدانش

 ،به آنان شود يشتریباشند توجه بیکه درآن مشغول م یلیبراساس سطح تحص ستیبایم ،دارند یآموزش

 تیهدا یاگر به درست يریادگی يهاوهیو نحوه و ش یاجتماع يهامهارت با ییچرا که به جهت عدم آشنا

و  يریپذدرك زانیهم به م یلیتحص شرفتیپ. شد نخواهد جادیدر آنان ا یلیتحص شرفتینشوند پ

مهم با انجام  نیکه ا یصورت آنان ارتباط دارد و در یلیو تحص یآموزان به مطالب آموزشدانش يریفراگ

به  را با خود یلیتحص شرفتیپ یاجتماع يهامهارت شیبر افزاعالوه ردیصورت پذ یمشارکت يریادگی

  . همراه خواهد داشت

. کنندیآموزان احساس مرا به دانش یاجتماع يهابه آموزش مهارت ازیمدارس امروز ن ییسو از

خوب و ماهر هستند،  یاجتماع يهادر مهارت یعیبه صورت طب آموزاناز دانش يتعداد کهیدرحال

که امروزه مورد  یفعال یآموزش يهاروش ازی کی. ها دارندمهارت نیبه آموزش ا ازیها ناز بچه ياریبس

 کیبه  یمشارکت يریادگی اصطالح. است یمشارکت يریادگیباشد، یم تیو ترب میتوجه صاحب نظران تعل

 اهداف به دنیرس يکوچک برا يهادر سطوح مختلف عملکرد، در گروه آموزانکه دانش یروش آموزش

خودشان مسئول  يریادگی يمان اندازه که براه آموزان بهو دانش. گرددیبر م ،کندیم تیمشترك فعال

  . باشندیمسئول م زین گرانید يریادگي یهستند برا

هاي خویش ناراضی  بسیاري از معلمین از فضاي غیرفعال و شرایط خشک و غیر واقعی کالس

آموزان انگیزه کافی براي کسب دانش و انجام  آنان به دنبال روشی هستند که بتوانند در دانش. هستند

ه هاي اخیر میان مربیان توجه به این مطلب است که چگون بحث دهه. هاي آموزشی ایجاد کند فعالیت

  . توان یادگیري را به بهترین نحو آسان ساخت و بازده آنرا افزایش داد می

هاي تدریس و ابداع نوآوري فراوان و مستمر در  هاي یاددهی ـ یادگیري و استراتژي تغییر در شیوه

این زمینه، راهبردهاي یاددهی ـ یادگیري جدید کاربردي و اثر بخشی را فرا روي معلمان قرار داده که در 

گیرد  صورت آموزش و شناسایی دقیق آنها توسط معلمان، امکانات آموزشی خوبی در اختیار آنها قرار می

هاي خود از آنها باالترین بهره و  ها و مشکالت هر یک از کالس تواند به فراخور شرایط، ویژگی که می

یادگیري فراگیران و ها در حین تدریس توسط معلمان، در تعمیق کاربرد این روش. استفاده را ببرند

توان به  ها، میسزایی دارد و در واقع با این روشنهادینه شدن اطالعات و کاربردي شدن آنها نقش به

  . سازي کرد آموزان مفهوم جاي انتقال صرف مفاهیم، در نزد دانش
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آموز محور  لذا روشی دانش. آموزان در روش تدریس مشارکتی نقش اساسی را بر عهده دارنددانش

است و فعالیت یادگیرنده از اصول مهم آن است؛ معلم در این روش به عنوان راهنما و هدایت کننده 

لی بر در حالی که در روش غیر فعال وظیفه اص. کند و وظیفه دارد شرایط یادگیري را فراهم کند عمل می

  . آموز براي یادگیري باید از او اطاعت کند عهده معلم است و دانش

اي هاي واسطهبرون دادهبر  یمشارکت يریادگی ریتاث در این تحقیق دنبال آن هستیم که به شناسایی

در درس مطالعات اجتماعی بپردازیم و نقش آن در  نیآموزان دوره اول متوسطه شهرستان نمدانش

  . آموزان را مورد بررسی قرار دهیمهاي اجتماعی دانشنگرش، پیشرفت تحصیلی و توسعه مهارت

  

 بیان مسأله - 1-2

تحول علم و فناوري، ضرورت . تعلیم و تربیت در دنیاي امروز مفهومی متفاوت با گذشته دارد

توان با طرز تلقی گذشته و  هرگز نمی. انکارناپذیر ساخته است تحول در فرآیندهاي آموزشی را

هاي آموزشی امروزي، باید نیرویی را نظام. آموزان و تربیت آنها نگریست هاي کهنه به دانشسوگیري

تربیت کنند که در درك دنیاي پیچیده موجود و توانمند در مدیریت و رهبري آن خالق و مبتکر باشند و 

  ) 1383، به نقل از سلطانی1382شعبانی، (ید منطقی رفتار نما

و  فرهیخته شهروندانی داشتن و جامعه آن افراد تعالی و پیشرفت ايجامعه هر دیرینه آرزوي

 اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، ازجمله مختلف هايزمینه در پیشرفتی هر که است بدیهی. است اندیشمند

 و نماید را اتخاذ درست تصمیمات بتواند که است نقاد و خالق متفکر، افرادي داشتن مستلزم سیاسی

. پویاست و پرورش فعال و آموزش هاينظام وجود به منوط این که باشد داشته صحیحی ریزيبرنامه

 نشأت جوامع و پرورش آموزش صحیح و کارآمد نظام از پیشرفتی هر که گفت توانمی جرأت به پس

 وسیعی گستره امروزه). 1388پور و همکاران، یزدان( دارد بستگی متعددي عوامل به مهم این و گیردمی

 ترك ضعیف، تحصیلی پیشرفت انگیزه تحصیلی، ماندگیعقب جمله از تحصیلی نتایج و رفتارها از

 سالمت که خطرهایی عنوانآموزشی به هايمحیط با ارتباط نامناسب و پائین تحصیلی عملکرد تحصیل،

 و تعلیم متخصصان و معلمان والدین، نگرانی موجب و اندکنند، مطرحمی تهدید را جوانان و نوجوانان

  ). 1390حیدري و همکاران، (شوند  می جامعه و تربیت

و  امروز روانشناسی در هازمینه مهمترین از یکی یادگیري. است یادگرفتن حال در همیشه انسان

را  یادگیري از تعریف ترینمعروف. است کردن تعریف براي مفاهیم ترینمشکل از حال یکیدرعین

 رفتاري که توان در پایدار نسبتاً از تغییر است عبارت یادگیري کیمبل دیدگاه از. داده است ارائه 1کیمبل

                                                                 
1. kimble 
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 زمانی یادگیري، پرورشی، روانشناسان نظر طبق). 1386 سیف،(دهد می رخ شدهتقویت تمرین نتیجه در

 امر در فراگیران بیشتر هرچه مشارکت و سازيبا فعال که بود خواهد ماندگارتر آن تأثیرات و بهتر

فعال  و نوین هايروش از استفاده بر آموزشی، تأکید متخصصان امروزه بنابراین باشد؛ همراه یادگیري

  ). 1380داداشی، ( است محوري فراگیر و یادگیري

 در عملی و پژوهشی نظري، هايحوزه مفیدترین و ترینیافته گسترش از یکی یادگیري مشارکتی

 سطوح تا گرفته دبستانیاز پیش آموزشی سطوح تمام در گسترده، طوربه شیوه، این. است تربیت و تعلیم

کار گرفته شده است مطالعات اجتماعی به و تجربیعلوم زبان، خواندن، یادگیري ریاضیات، در دانشگاهی

در روش یادگیري مشارکتی، وابستگی بین فردي، تعامل افزایشی صورت به ). 2005، 1یانگ و لیو(

کند که نسبت به یادگیري همدیگر حساس  صورت و مسئولیت فردي وجود دارد و اعضاء را موظف می

نتایج مطالعات شکاري ). 1389سیف، (باشند و مراقب یادگیري یکدیگر باشند تا گروه بتواند موفق شود 

نشان داد که یادگیري مشارکتی، عزت نفس، میزان تمرکز روي تکالیف، لذت بردن از کالس و ) 1391(

  . دهد مدرسه و عشق به یادگیري را افزایش و وابستگی به معلم را کاهش می

آموزان به کمک و مشارکت سایر  گویند که وقتی موفقیت دانش می) 2000( 2جانسون و همکاران

تواند  ها میکنند، این مشارکت در فعالیت صورت مشارکتی فعالیت میشتر بهاعضاي گروه وابسته است، بی

هاي رشد اجتماعی، مدرسه و نحوه  چرا که یکی از مؤلفه. آموزان شود منجربه رشد اجتماعی دانش

  . آموزان است یادگیري دانش

متغیرهاي مختلف  با نگاهی به تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته و تاثیر یادگیري مشارکتی بر

مورد بررسی قرار گرفته است در این تحقیق هم به دنبال آن هستیم تا تاثیر یادگیري مشارکتی بر برون 

آموزان به درس اي از جمله مهارتهاي اجتماعی و پیشرفت تحصیلی و نگرش دانشهاي واسطهداده

هاي اجتماعی و پیشرفت مطالعات اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم که میزان نگرش و مهارت

  باشد؟آموزان با استفاده از یادگیري مشارکتی چقدر میتحصیلی دانش

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-3

هاي اخیر و مشاهده افت تحصیلی حاکم بر آموزان در سالبا نگاهی به وضعیت تحصیلی دانش

هاي جدید در تدریس وشآموزش و پرورش به خوبی به اهمیت تغییر در روش آموزش و استفاده از ر

ها را به آموختن آموزان را خسته و اشتیاق و رغبت آنهاي سنتی دانشاستفاده از روش. بریمپی می

                                                                 
1. Yang & Liv 
2. Johanson 
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پذیري که دارد در آموزش دروس مختلف و در  یادگیري مشارکتی با توجه به انعطاف. کاهش داده است

  . مقاطع تحصیلی مختلف قابل اجرا است

ها  ها و رشته زیادي در کشورهاي دیگر در مورد یادگیري مشارکتی در دوره رغم اینکه تحقیقات علی

و مقاطع تحصیلی صورت پذیرفته و تاثیرات مثبت این رویکرد بررسی شده است، در کشور ما تحقیقات 

توان گامی در بهبود وضعیت اندکی در این زمینه انجام گرفته است، لذا با پرداختن به این مسئله می

همچنین این . رسانددارس کشور برداشت که این امر اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر را میآموزشی م

  . تحقیق از آنجایی که در مدارس روستایی انجام گرفته است، حائز اهمیت می باشد

  

  اهداف  پژوهش - 1-4

  هدف اصلی -1- 1-4

دوره اول متوسطه آموزان دانشاي هاي واسطهبرون دادهبر  یمشارکت يریادگی ریتاث شناسایی -

  در درس مطالعات اجتماعی نیشهرستان نم

  

  اهداف فرعی -2- 1-4

آموزان متوسطه دوره اول به درس مطالعات  دانشنگرش ـ شناسایی تاثیر یادگیري مشارکتی بر 1

  اجتماعی

آموزان متوسطه دوره اول شهرستان  دانش ـ شناسایی تاثیر یادگیري مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی2

  درس مطالعات اجتماعی نمین در

آموزان متوسطه دوره اول هاي اجتماعی دانششناسایی تاثیر یادگیري مشارکتی بر توسعه مهارت -3

  شهرستان نمین در درس مطالعات اجتماعی

  

  هاي پژوهشفرضیه - 1-5

  فرضیه اصلی -1- 1-5

آموزان در درس مطالعات اجتماعی  دانشاي هاي واسطهبرون دادهروش یادگیري مشارکتی بر  -1

  . گذارد تاثیر می

  

  فرضیات فرعی -2- 1-5

آموزان دوره اول متوسطه در درس مطالعات اجتماعی  روش یادگیري مشارکتی بر نگرش دانش -1

  . گذارد تاثیر می
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  . گذارد آموزان تاثیر می روش یادگیري مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش -2

  . گذاردآموزان تاثیر میهاي اجتماعی دانششارکتی بر توسعه مهارتروش یادگیري م -3

  

  :متغیرهاي پژوهش - 1-6

  )یادگیري مشارکتی(متغیر مستقل  -1- 1-6

منظور از روش یادگیري مشارکتی نوعی روش یادگیري است که مخالف روش رقابت فردي است 

از . پردازند کمک هم به یادگیري میهاي کوچک چهار ـ پنج نفري به  و در آن یادگیرندگان در گروه

  : هاي این روش  ویژگی

چهار الی . . . ) از نظر توانایی یادگیري، پیشرفت، نژاد و(هاي کوچک نامتجانس  ـ تشکیل گروه1

  . پنج نفري

هاي روشن قابل دسترس که همه اعضاي گروه باید بدانند و براي هدف: هاي روشنـ داشتن هدف2

  . رسیدن به آن تالش نمایند

  . ـ وابسته بودن اعضاي گروه به یکدیگر3

  . کننده و منبع اطالعاتعنوان هدایتـ معلم به4

  ـ مسئولیت فردي5

  ـ پاداش دادن به توفیق گروهی6

  ـ ارزشیابی از فرد7

آموزان اي که از طریق آن دانشهاي کوچک به گونهاستفاده از گروهز عبارتست ا یادگیري مشارکتی

  . )1994 جانسون و همکاران،( و یادگیري خود و سایرین را به حداکثر برسانند بتوانند با هم کار کنند

  

  ):ايهاي واسطهدادهبرون(متغیر وابسته  -2- 1-6

  :تعریف نظري

ها، طرز ها، انگیزهجریانی است که در آن هنجارها، مهارتمهارت اجتماعی  :هاي اجتماعیمهارت -

گیرد تا ایفاي نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته ها و رفتارهاي فرد شکل میتلقی

هایی چون،  هاي اجتماعی عبارت است از مؤلفه در این تحقیق منظور از مهارت). 1387شکاري، (شود 

آموزان، رفتارهاي غیر اجتماعی، پرخاشگري و رفتارهاي تکانشی،  مناسب دانشهاي اجتماعی  مهارت

که از طریق آزمون رشد ) گیري حسادت و گوشه(میزان برتري طلبی و غرور  و میزان رابطه با همساالن 

  . گیرد مورد سنجش قرار می )1983(هاي اجتماعی ماتسون مهارت
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 تهاي اجتماعی، توانایی برقرار کردن ارتباطامهارت) 1997( طبق تعریف کومب و اسالبی بر  

، هارجی و همکاران به نقل از( فرد و دیگران مفید باشدبراي اجتماعی مقبول با سایرین به طریقی که 

1377( .  

دانند که فرد هاي اجتماعی را رفتارهاي انطباقی فرا گرفته شده میمهارت )1984(و همکاران 1الیوت

از رفتارهایی که پیامد  مثبت بروز دهد و يهابا دیگران روابط متقابل داشته و واکنشسازد را قادر می

مفید فرد  هاي اجتماعی رفتارهایی هستند که رشد آنها به عملکرد موثر ومهارت. منفی دارد اجتناب ورزد

  ). 2،1990ماتسون(کند در اجتماع کمک می

  .استفاده شد "هاي اجتماعی ماتسونرتمها"هاي اجتماعی از پرسشنامه براي سنجش مهارت

  

یابد نگرش یک حالت آمادگی ذهنی و عصبی است که از طریق تجربه سازمان می: نگرش -

یا عبارتست ازنوعی موضع گیري قبلی براي انجام عمل مثبت ویا منفی نسبت به ). 1935آلپورت، (

  .اشخاص ،اشیاء و حوادث

  .استفاده شد "ت به مطالعات اجتماعی تاپیانگرش نسب"براي سنجش نگرش از پرسشنامه 

  

پیشرفت تحصیلی همانند موفقیت تحصیلی از تعاریف یکسانی برخوردار : پیشرفت تحصیلی -

باشد که شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی میپیشرفت تحصیلی یعنی توانایی آموخته. نیست

اما منظور از پیشرفت تحصیلی در پژوهش ما . شودیگیري مهاي استاندارد شده اندازهوسیله آزمونبه

  .باشدآموزان میمعدل نیمسال دانش

آزمون عملکرد تحصیلی طراحی شده توسط محقق با همکاري  "براي ارزیابی پیشرفت تحصیلی از 

  .استفاده شد "معلمان علوم اجتماعی 

    

                                                                 
1. Elliot 
2. Matson 
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  :فصل دوم

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش
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  مقدمه  - 2-1

را به خود جلب کرده  تیو ترب مینظران تعلکه امروزه توجه صاحب یفعال يهااز جمله روش

فعال  يریادگی يهااز روش یکیعنوان به یمشارکت يریادگیکه  نیبه ا تیعنا با. است یمشارکت يریادگی

مناسب در آموزش  سیروش تدر کیعنوان تواند بهمىی مشارکت يریادگیاستفاده از روش . مطرح است

  )1394 ،یو حسن یلیاسمع( ردیدروس مورد توجه قرار گ

 يبرا يالهیوس ،يریادگیو ارتقاء سطح  يفکر يهامهارت تیتقو يبرا يالهیوس یمشارکت يریادگی

 یگروه يهاتینقش در فعال يفایا يمختلف و آماده کردن آنها برا يآموزان نژادهابهبود روابط دانش

  ). 1394 ،يپوربزرگ( است

با تحول مبانی نظري و ماهیت علم، رویکردهاي جدیدي در تعیین اهداف تربیتی و فرآیند آموزش 

هاي صاحب اندیشه باید  معتقدند که تربیت انسان) 1989( 3و پاول 2، لیپمن1انیس. مطرح شده است

  . نخستین هدف تعلیم و تربیت باشد

ورزند و   ی جستجوي معنا در شناخت تأکید میبر نقش اساس) 1980( 5و هارت) 1977( 4اندرسون

هاي قبلی خود وحدت  طور فعال تالش کنند، اطالعات جدید را با دانستهآموزان باید به معتقدند دانش

طور راهبردي درباره یادگیري خود بخشند وآنچه را مهم و با ارزش است، استنباط و انتخاب نمایند و به

-التحصیل می آموزان فارغ کند و معتقد است وقتی دانش قالنیت تأکید میبر ع) 1985( 6ارنبرگ. بیندیشند

چنین . شوند باید قادر باشند عوامل علمی و اخالقی هوشمندانه را دنبال کنند و جامعه نیز حق دارد

دست آموزان به به نظر اواین تولیدات، که تنها در سایه تفکر دانش. انتظاراتی از اعضاي خود داشته باشد

زیرا هدف اصلی تعلیم و تربیت انتقال . ریزي تمام دروس قرار گیرد آید، باید پایه و اساس برنامه می

آموزان از دنیاي خود محور مبتنی بر تجربیات شخصی محدود و واقعیات محسوس یا تحصیل  دانش

را دربردارد ها و حقایق متعدد و گوناگون ها، بینشتر است که ارزشتر و انتزاعیشده، به دنیایی غنی

  ). 1994، 7لیتون(

                                                                 
1  . Ennis 
2  . Lipman 
3  . Paul 
4  . Anderson 
5  . Hart 
6  . Ehrenberg 
7  . Research-oriented 
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هاي گذشته  ها و چهارچوبقالب. طلبد هاي متفکر و خالق روش خاص خود را میتربیت انسان

آموزش و پرورش سنتی، آموزش و پرورش . توانند چنین بستر و موقعیتی را فراهم نمایند هرگز نمی

  . رها کنند و به او گوش دهندکند که فکر کردن را  آموزان القاء می سکوت است و معلم به دانش

هاي آموزشی، تحول در نگرش و روش تدریس ترین تحوالت در نظام بنابراین یکی از ضروري

جاي اینکه وقت کالس را صرف انتقال اطالعات معلمان به. معلمان و مدیران اجرایی نظام آموزشی است

آموزان،  موجب تقویت عالقه دانش ها کنند، الزم است چهارچوبی را انتخاب کنند کهآوري آن و یاد

شود که در آن محتاط و انفعالی بودن جاي خود را به تفکر  هاي فکري، و ایجاد فضایی  چالش فرآیند

  . فعال و تبادل نظر بدهد

یادگیري  مشارکتی روشی است که تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است چرا که بهتر است به 

یادگیري کمک گرفته  –هاي جدید تدریس در فرایند یاددهی روش هاي سنتی ازجاي استفاده از روش

در ادامه به مبانی نظري تحقیق و پیشینه . باشندآموزان در طی فرایند آموزش فعال میشود و دانش

هاي یادگیري مشارکتی را مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است اشاره خواهیم کرد و ابعاد و روش

  . ر خواهیم دادمورد بررسی قرا

   

  مبانی نظري - 2-2

  تعریف یادگیري مشارکتی -1- 2-2

هاي آموزشی و  اي طوالنی دارد، اما توسعه برنامه ایده کلی روش یادگیري مشارکتی سابقه

 1970ریزي، مورد آزمون قرار داده است، تقریباً از اوایل که یادگیري مشارکتی را در برنامه 1مداري پژوهش

مند بودند بدانند که  پردازان و محققانی است که عالقه ین رویکرد حاصل اندیشه نظریها. شروع شده است

آموزان باید منفعل و تحت تسلط  آنها با این اندیشه که دانش. گیرند آموزان از تجربه یاد می چگونه دانش

نظران صاحبیکی از مهمترین اصل معرفی شده از طرف این دسته از . معلم باشند، شدیداً مخالف بودند

این است که تجربه بیشترین نقش را درفرآیند یادگیري دارد، به شرطی که همراه با تجزیه و تحلیل منظم 

  . و منطقی باشد

ها از نزدیک کودکان ماه. روند یادگیري کودکان شاید آسانترین مثال قابل مشاهده در این زمینه باشد

در طول مشاهده . نمایند بینند، تقلید می افزون آنچه را که می طور روزکنند و به رفتار دیگران را مشاهده می

هاي طور قابل فهم صحبت کنند و به هدفطور هدفمند حرکت، و بهکنند که چگونه به و تقلید کشف می

هایشان آنها با خودشان در خالل بازي. آموزند آنها از خود و دیگران می. خود و انتخاب خود برسند

                                                                 
1  . Research-oriented 
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گیرند که چگونه فکر کنند و چه انجام دهند با افزایش سن توانایی شنیدن آنها  کنند و یاد می صحبت می

شوند و یادگیریشان با تکیه بربیان به  هاي خود را با صداي بلند می یابد، چنانکه اندیشه نیز افزایش می

  . یابد یابی و تصورات استمرار می صورت اکتشاف، تسلط

کنند، آنها قبل از آنکه افکارشان را توضیح دهند،  کان مبتدي مداوم فکر میبزرگساالن و کود

آنها . توانند به تفسیر آنها بپردازند دانند و حتی قبل از سایر شنوندگان می چیزهاي زیادي می

بنابراین نیاز دارند که دانش در حال توسعه خود را هم . دهند هاي دانش خود را تشخیص می محدودیت

تواند در این  روش یادگیري مشارکتی می. تصدیق و تایید و هم براي تصحیح کردن بیان کند به منظور

آموزان را در اینکه چگونه  راهبردهاي یادگیري مشارکتی موثر، دانش. زمینه کارکرد موثري داشته باشد

  . نماید کنند و چگونه دانش خود را ارزیابی کنند، کمک می  فکر

آورند و درك  آموزان از انتقادات همساالن خود بصیرت به دست می دانشدر این رویکرد آموزشی، 

  ). 1،1994لیتون(دهند  و فهم خود را به وسیله شنیدن چگونگی درك و فهم دیگران، گسترش می

دو عامل . هاي خاص خود را دارد هاي آموزشی است که ویژگییادگیري مشارکتی نوعی از فعالیت

ساخت مشوق : این دو عامل عبارتند از. هاي مشارکتی وجود داردروشمهم و تأثیر گذار در تمام 

آموزانی که  منظور از ساخت مشوق مشارکتی این است که دانش. 3و ساخت وظیفه مشارکتی 2مشارکتی

یعنی همه آنها در موفقیت کسب . اند کنند، در دریافت پاداش بهم وابسته به صورت مشارکتی فعالیت می

آموزان اجازه داده  هایی هستند که در آن به دانش ساخت وظیفه مشارکتی موقعیت. باشند شده شریک می

هاي خود را به منظور دستیابی به  شده است که با هم بر روي بعضی از وظایف کار کنند و کوشش

بنابراین روش یادگیري مشارکتی روشی ). 1984، 4اسالوین(اهداف آموزشی هماهنگ و همسان سازند 

  :ن است که در آ

  . کنند آموزان به منظور تسلط بر محتوا و مواد آموزشی به صورت گروهی کار می دانش )1

 . آموزان با موفقیت تحصیلی باال و متوسط و پایین تشکیل شده است اعضاي هر گروه از دانش )2

 . آموزي است هاي مختلف دانش ها و جنسیت اعضاي هر گروه از نژادها، فرهنگ )3

بدین ترتیب یادگیري ). 1988آرندز، (باشد  می 6، گروه ـ مدار5مدار جاي فرد ـنظام پاداش به )4

 . دهد که الزم است محیط یادگیري و انواع آن تجزیه تحلیل گرددمشارکتی در محیط یادگیري رخ می

 

                                                                 
1. Leighton 
2. Cooperative in centive structure 
3. Cooperative task structure 
4. Slavin 
5. lndividually 
6. Group oriented 
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  محیط مشارکتی  -2- 2-2

چیزي که دهند نه  یادگیري چیزي است که شاگردان انجام می) 1994(به اعتقاد جانسون و همکاران 

آموزان  بنابراین یادگیري مشارکتی مستلزم مشارکت فعال و مستقیم دانش. شود براي شاگردان انجام می

جانسون (باشند  1رسند که جزئی از تیم مشارکتی آموزان زمانی به قله می همانند کوهنوردان، دانش. است

ها به ت و در قالب گروهآموزان از طریق همکاري و مشارک در این محیط دانش) 1994و جانسون، 

که همکالسانشان نیاز به زمانی. نمایند رسند و در قبال یادگیري دیگران احساس مسئولیت می یادگیري می

شتابند و موفقیت دیگران موفقیت آنها و شکست دیگران شکست  کمک داشته باشند، به کمک آنها می

شود  آوري بیشتر شاگردان می خالقیت و نو تر و این رویکرد موجب یادگیري عمیق. شود آنها محسوب می

  ). 2001شافر، (

در کالس » شویم یابیم یا همه غرق می یا همه نجات می«: شعار یک کالس همیاري این است

هاي خود به عنوان مرجع با آموزان به جاي اینکه معلم را محور اصلی بدانند، به همکالسی همیاري دانش

  ). 1384و والن،  الیس(کنند  ارزش و مهم نگاه می

بین  2هاي اصلی یادگیري مشارکتی را تعامل یکی از مشخصه) 1997(جانسون و جانسون 

آموزان به وسیله وابستگی  تعامل بین دانش: کنند کنند و آن را چنین تعریف می آموزان معرفی می دانش

هدف وابسته به این وابستگی مثبت نسبت به . شود و مسئولیت فردي مشخص می 3مثبت نسبت به هدف

در این موقعیت » شوند کنند یا با هم غرق می یا با هم شنا می«این است که اعضاي گروه درك بکنند 

از . شود گیرند تقویت می هایی که توسط اعضاي گروهش می آموزان توسط نمره نمرات هر یک از دانش

اگر نمرات . ه توجه داشته باشدرود که به نحوه کار خودش و نحوه کار اعضاي گرو آموز انتظار می دانش

تواند به تمام اعضاي کالس گسترش  آموزان به عنوان پاداش داده شود، یادگیري مشارکتی می به دانش

و این زمانی است که تمام کالس بتواند تکالیفش را بهتر از آن معیاري که معلم کالس در نظر . پیدا کند

  . گرفته است انجام دهد

کپی «: آموزان را از همدیگر دور کند کند که دانش و انفرادي معلم سعی می هاي رقابتیدر موقعیت

» نکیند، در مورد همکالسانتان نگران نباشید، تکالیف خودتان را انجام دهید، میز خودتان را انتقال دهید

که یادگیري مشارکتی به در حالی. رسند طور معمول به گوش میها اصطالحاتی هستند که بهاین

  ). 2008، 4هیرست و اسالویک(دهد که اهداف مشترکشان را توسعه دهند  آموزان اجازه می دانش

                                                                 
1. Coopreative team 
2. Interaction 
3. Positive goal interdependence 
4. Lois a Hirest & Chrsty Slavik 
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معنی آن عبارت است از . آموزان درگروه متفاوت است اش با قراردادن دانش گروه مشارکتی معنی

شود، اهداف مشترك هستند و موفقیت یک نفر وابسته به  هاي مشترك مربوط میاینکه، نتایج به تالش

ها و مواد مشترك هستند، کار تقسیم  عبارت دیگر معنی آن این است که ایدهبه. قیت دیگران استموف

  . گیرد شده است و هریک از افراد در گروه پس از پایان کار مورد تشویق قرار می

شوند و  اساساً اعتقاد بر این است که زمانی که اعضاي گروه به یک طریقی به یکدیگر متصل می

صورت فعال همدیگر را کمک خواهند ها بهتوانند موفق باشند مگر با هم، آن کنند که نمی سپس درك می

در ). 1949، 1داش(کرد تا مطمئن شوند که تکلیف تمام شده است و اهداف گروهی به دست آمده است 

 هاي همدیگر بهها با مساعدت و کمک بهم در تکلیف، اشتراك در منابع، و تقویت تالشاین است آن

هایی که کنند، از آن صورت مشارکتی کار میبر این اعضاي گروه که بهعالوه. شوند این مهم نائل می

). 1999جانسون و جانسون، (گیرند  صورت انفرادي یا در رقابت با یکدیگر هستند نتایج بهتري می به

نیازهاي نوجوانان همچنین یادگیري مشارکتی به عنوان یک روش براي تدریس، راه مناسبی براي ارضاي 

  ). 1996اسالوین، (باشد  هایشان براي پیشرفت میدر مورد وفاي به عهد، تمرینی آزاد و اظهار خواسته

در واقع تجربه یادگیري مشارکتی یک عامل حیاتی براي کم کردن بسیاري از مسائل مرتبط با 

  ). 2003، به نقل از گیلیس، 2000، 2جانسون  و جانسون واستن(جوانان و نوجوانان و کودکان است 

  

  هاي یادگیري گروه -3- 2-2

در پاسخ به این سوال که کدام گروه یادگیري مشارکتی و کدام گروه ) 1990(جانسون و همکارانش 

بندي  کنند و نوع گروه مشارکتی را در این تقسیم هاي یادگیري اشاره میغیر مشارکتی است، به انواع گروه

  :هاي یادگیري عبارتند ازبه اعتقاد آنها انواع گروه .سازند مشخص می

  

  مند به کار انفرادي  هاي یادگیري عالقهگروه - 3-1- 2-2 

اي به کار گروهی نشان  کنند اما آنها عمالً عالقه شود که با یکدیگر کار می آموزانی گفته می به دانش

بنابراین آثار رقابت بین . شود کنند که عملکردشان به صورت انفرادي ارزشیابی می دهند و تصور می نمی

  . ضاء استدر چنین شرایطی کل کمتر از مجموعه اع. شود فردي تا حدود زیادي دیده می

  

  هاي یادگیري سنتی گروه - 3-2- 2-2

                                                                 
1 Deutsch 
2  . Stanne 
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اما . ها هم بپذیرندشود که به صورت گروهی با یکدیگر کار کنند و آن آموزانی گفته می به دانش

شود و عمالً به سوي کار انفرادي  ها تضعیف میاي سازماندهی شده که ارتباط بین آن تکالیف به گونه

عنوان عضوي در شوند، نه به عنوان افراد تشویق میکنند که به یآموزان تصور م دانش. شوند کشیده می

در چنین وضعیتی نیز کل کمتر از . اي براي کمک به اعضاي گروه خود ندارند بنابراین هیچ عالقه. گروه

  . مجموعه اعضاء است

  

  هاي یادگیري مشارکتی گروه - 3-3- 2-2

. ها از این جهت خوشحال هستندکنند و آن صورت گروهی کارشود که به آموزانی گفته می به دانش

ها پنج مشخصه اساسی این گروه. دانند که موفقیتشان به تالش همه اعضاي گروه وابسته است ها میآن

  :دارند

هاي فردي خود حداکثر استفاده را به  کند تا از توانایی اوالً هدف مشترك گروهی آنها را وادار می

  . عمل آورند

  . مسئولیت فردي و گروهی وجود دارددوم اینکه احساس 

زیرا از طریق کمک کردن، تشویق کردن و . دهد سوم اینکه ارتباط رودرو بازده گروه را افزایش می

  . شوند توضیح دادن در موفقیت یکدیگر سهیم می

شود و نهایتاً اینکه اعضاء گروه  هاي اجتماعی مورد نیاز گروه آموزش داده میچهارم اینکه مهارت

  . دهند فیت کار خود را مورد ارزیابی قرار میکی

اي که هر عضو در اثر کار گروهی  در چنین شرایطی کل بیشتر از مجموعه اعضاء است و نتیجه

  . باشد گیرد به مراتب بیشتر از کار کردن به صورت انفرادي می می

  

  هاي یادگیري مشارکتی با عملکرد بسیار باال گروه - 3-4- 2-2

شود و عملکرد بیش از حد انتظار منطقی  لیه معیارهاي گروه مشارکتی رعایت میدر این گروه ک

. سطح تعهد اعضاء در زمینه موفقیت گروهی است. کند آنچه این گروه را از نوع قبلی متمایز می. است

اعتماد، احترام، عشق بسیار زیاد اعضاء نسبت به یکدیگر، تسریع در حل تکالیف، داوطلب شدن براي 

هایی که به این درجه متأسفانه گروه. شود هایی از عملکرد بسیار باال محسوب می ه یکدیگر نمونهکمک ب

  ). 1381، به نقل از کرامتی، 1994جانسون و همکاران، (شود  از رشد رسیده باشند، به ندرت یافت می
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   2هاي معمولی کالسبا گروه 1هاي مشارکتیتفاوت گروه -4- 2-2

کنند که یک گروه   بیان می) 1983(به نقل از جانسون جانسون ) 2008(هیرست و اسالویک 

ها به اعتقاد آن. کنند نفر عضو دارد که براي رسیدن به یک هدف مشترك با یکدیگر کار می 2ـ5مشارکتی 

  : هاي معمولی کالس در موارد زیر با هم تفاوت دارندهاي مشارکتی با گروهگروه

 هاي مشارکتی همه شاگردان به کند، اما در گروه معلم رهبر را انتخاب میهاي معمولی کالس در گروه

  . نوعی رهبر و مسئول هستند

 هاي مشارکتی اعضاء به طور تصادفی اما در گروه. هاي معمولی کالس از نظر ماهیت همگون هستندگروه

وسیله معلم انتخاب شوند و یا اینکه بر اساس جنسیت، توانایی، سلیقه، رفتار و غیره به انتخاب می

 . هاي ناهمگون هستندهاي مشارکتی، گروهلذا گروه. شوند می

 هاي مشارکتی اما در گروه. گیرند هاي معمولی کالس اعضاء بر اساس عملکرد فردي پاداش میدر گروه

 . گیرد اگر پاداشی هم در کار باشد، به گروه تعلق می

 آموزان با یکدیگر آموزش داده  جهت کار کردن دانش هاي اجتماعیهاي معمولی کالس مهارتدر گروه

هاي اجتماعی تعریف گردیده و پس از بحث و مشاهده به هاي مشارکتی، مهارتاما در گروه. شود می

 . شود مرحله اجرا گذشته می

 ها کار آوري به آن آموزان و یاد در گروههاي معمولی کالس معلم براي حل مشکالت، هشدار به دانش

کند و  هاي مشارکتی معلم گروه را به حل مشکالت ترغیب میاما در گروه. کند را متوقف میگروهی 

 . رساند دخالت خود را به حداقل می

 بر هاي مشارکتی عالوهاما در گروه. هاي معمولی کالس، اولویت اصلی انجام و اتمام کار استدر گروه

 . مورد توجه است هاي آنانانجام کار، مشارکت همه اعضاء و رشد مهارت

  هاي کوچک یادگیري مشارکتی را باید در عامل مربوط به انگیزه تفاوت گروه)  1994(به نظر لیتون

انگیزه یادگیري در راهبردهاي یادگیري مشارکتی نسبت به سایر راهبردهاي آموزشی بسیار . جستجو کرد

هاي برابر ولیت فردي و فرصت، مسئ3اي از سه ویژگی مهم، اهداف گروهی چنین انگیزه. باال است

 . نشأت گرفته است 4موفقیت

 

  اهداف گروهی  - 4-1 - 2-2

                                                                 
1  . Coopreative groups 
2  . Typical classroom groups  
3. Group goals  
4. Equal appurtunities for success  
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صورت پاداش بر اساس موفقیت گروه در وظایف و کارکردهاي تحصیلی اهداف گروهی معموالً به

صورت ارتقاء هر عضو در سطوح مختلف پیشرفت ها بهدر این رویکرد کارگروه. شود تعریف می

  . گیرند تحصیلی مورد شناسایی قرار می

هاي آموزشی، براي تسلط بر آموزان در موقعیت یادگیري مشارکتی، همچون سایر موقعیت دانش

کنند، اما این تالش سخت به منظور کسب امتیازات  محتوا و دستیابی به اهداف آموزشی سخت تالش می

  . باشد گیرد، بلکه هدفش کسب افتخار گروهی و ارتقاء موقعیت گروه می نمی فردي صورت

. وجه اهداف گروهی مورد توجه نیستهیچهاي کوچک، بهصورت گروههاي آموزشی بهدر فعالیت

هایشان آموزان بخواهد با دو یا سه نفر از همکالسی در این نوع فعالیت معلمی ممکن است از دانش

. صورت سخنرانی یا نمایش فیلم ارائه شده است، مررو یا مورد بحث قرار دهندبالً بهمحتوایی را که ق

سازي  هاي کوچک و روانهاي آموزشی بزرگ به گروهیک چنین فعالیتی ممکن است در تقسیم گروه

آموزان را به سوي پیشرفت  تواند همه دانش آموزان کمک کند، اما احتماال نمی آوري و بصیرت دانش یاد

زیرا پیشرفت تحصیلی همه اعضاي یک گروه آموزشی نیاز به یک ساختار . حصیلی هدایت کندت

  . ها را با عالقه و رغبت وادار به فعالیت سازدانگیزشی دارد تا همه آنها را برانگیزد و آن

هاي کوچک آموزشی نه تنها ممکن است فاقد این ویژگی باشند، بلکه در رسد سایر گروه نظر میبه

لیتون، (تر کند  آموزان با هوش و فعال را در هر گروه سنگین ها تنها مسئولیت دانشاري از موقعیتبسی

1994 .(  

در یادگیري مشارکتی کارکردي حمایتی براي فراهم کردن انگیزه در فرآیند یادگیري  1پاداش گروهی

هاي خود به هم گروهکند که وقت خود را صرف مساعدت آموزان را تشویق می این ویژگی دانش. دارد

هاي محوله را در طول چندین  آموزان قوي تمرین هاي متداول کالس، دانشمعموالً در موقعیت. نمایند

آموزان با توان پیشرفت تحصیلی  کنند و دانش دهند و بقیه وقت خود را صرف شیطنت می دقیقه انجام می

رر حل کنند و دائماً با عدم موفقیت یا هاي خود را در زمان مق پایین حتی ممکن است نتوانند تمرین

دهد که به  آموزان قوي این امکان را می هاي گروهی به دانش پاداش. شوند شکست در کالس روبرو می

  . آموزان ضعیف کمک کنند، زیرا عدم موفقیت آنها در امتیازشان مؤثر است دانش

وان انگیزه تالش بیشتري در آموزان کم ت شود که دانش هاي گروهی سبب می از طرف دیگر پاداش

آموزان قوي، هرگز مایل نیستند که  هاي یادگیري داشته باشند، زیرا به پاس مساعدت دانشفعالیت

  . آموزان قوي درگروه گردد کاري آنها موجب کاهش امتیاز دانش کم

                                                                 
1. Group rewards 
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به آموزان گروه  یک چنین موقعیتی ـ ترکیبی از مساعدت و تالش سخت ـ زمینه ارتقاء همه دانش

آموزان قوي در  آموزان ضعیف را فراهم خواهد ساخت و در ضمن، تسلط و مهارت دانش ویژه دانش

آموزان اعضاي گروه ارتقاء خواهد  زمینه محتواي آموزشی به دلیل مساعدت و همکاري با سایر دانش

  ). 1988، 1وب(یافت 

اي  ظایف تحصیلی، خودانگیزههاي متقابل در و بر این پاداش گروهی، به دلیل حمایت از کمکعالوه

هاي یادگیري سبب خواهد شد تجربه تعامل سودمند در گروه. شود براي ایجاد روابط جدید اجتماعی می

آموزان ضعیف احساس  آموزان قوي یاد بگیرند موفقیت خود را با دیگران شریک شوند، و دانش که دانش

هاي درسی  کم از حوزه اي کم چنین اندیشه. ندبیشتري براي ارتقاء پیشرفت تحصیلی خود نمای  مسئولیت

-آموزان از محدودیت هاي غیردرسی و زندگی تعمیم خواهد یافت و سبب خواهد شد که دانش به حوزه

ها جدا نگه  هایی چون همسایگی، طبقه اجتماعی، فرهنگ و نژاد که ممکن است آنها را از سایر مجموعه

اي بر روي کره زمین و جوامع  گروهی را به طور قابل مالحظهدارد، پا فراتر بگذارند، پیوند و وحدت 

  ). 1382، به نقل از شعبانی، 1990اسالوین، (وسیع گسترش دهند 

  

  هاي فردي مسئولیت - 4-2- 2-2

آموز بر محتواي  مسئولیتهاي فردي بستگی به مقدار تالش در فرآیند آموزش و تسلط هر دانش

طور صورت ویژه و بهکنند، اما به مشارکتی تمرین و کمک میصورت اعضاي گروه به. آموزشی دارد

اما امتیاز فردي هر یک از . گیرند هاي خود مورد ارزشیابی قرار میمستقل و جدا از هم براي ارائه مهارت

هایی  سازد، زیرا بر اساس میانگین چنین موفقیت اعضاء، گروه، اساس و پایه موفقیت گروه را مشخص می

  . بینی است عمومی گروه قابل پیش است که شناخت

طور جدي وظایف هاي فردي، اعضاي گروه را مطمئن خواهد ساخت که هر عضوي بهمسنولیت

اش را انتخاب و دنبال خواهد کرد و عدم تسلط هیچ عضوي موجب شکست دیگران نخواهد  یادگیري

را به نحو مطلوب انجام دهند شود که همه اعضاي گروه وظایفشان  تأکید بر این مسئولیت سبب می. شد

آموزان براي دستیابی به باالترین سطح تسلط، همه انرژي  دانش. تا موجب کاهش نمره دیگران نشوند

هاي خود به یکدیگر، پرسش و پاسخ، نظارت بر انجام  خود را بر روي تمرین و تشریح و توضیح اندیشه

دانند که نمره گروه بر ا همه آنها به خوبی میزیر. کنند ها و کسب درك و فهم مطالب متمرکز میتمرین

  . شود گیري و محاسبه می اساس میانگین نمرات انفرادي اعضاء اندازه

                                                                 
1. Webb  
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صورت کلی به تولیدات کارگروهی نمره هاي کوچک معموالً معلم بهبر عکس در سایر گروه

ارزشیابی سبب خواهد شد یک چنین . کنند دهد، در نتیجه همه اعضاي گروه همان نمره را دریافت می  می

آموزان  هاي باالي خود شخصاً فعالیت کنند و دانش که اغلب یک یا دو عضوي قوي براي بیمه کردن نمره

هاي شخصی را براي آنها فراهم سازند و خود هاي خود، زمینه فعالیت ضعیف گروه نیز براي ارتقاء نمره

است که  اي هاي مشارکتی به گونهابی در یادگیريکه نحوه ارزشیدر حالی. شوند صرفاً تماشاگر صحنه می

منظور تجربه کردن ارتقاء واقعی آموزان را به بخشد و همه دانش هاي فردي را ارتقاء می تالش و شایستگی

  ). 1994لیتون، (سازد  هاي باال در پی دارد، به تالش کافی وادار می که ارضاي درونی را همانند نمره

  

  رابر براي یادگیري هاي ب فرصت - 4-3- 2-2

گذاري بر مبناي عملکرد پیشین اعضاي گروه  وسیله نظام نمرههاي برابر براي موفقیت، به فرصت

  . 2یا آزمونهاي معیاري 1هاي هنجاريشود، نه بر اساس رسیدن به سطح پیشرفت آزمون تضمین می

نسبت به گذشته قابل هایی هستند که پیشرفت اعضایشان هاي عالی آندر یادگیري مشارکتی گروه

عبارت دیگر به. هایی که باالترین میانگین نمرات را در آزمون کسب کرده باشندتوجه باشد، نه آن

سازند که رشد و ارتقاء نسبت به گذشته پایه و اساس شناخت گروه است،  هاي برابر مشخص می فرصت

  . نه نمره مطلق پیشرفت تحصیلی

ارتقاء عملکرد گذشته فرد در یک زمینه آموزشی تعیین شده موفقیت در چنینی فرصتی به معناي 

در هفته جاري برساند، % 60هفته گذشته به % 50مثالً اگر گروهی میانگین نمرات خود را از . باشد می

انداین دو گروه، هر دو  در هفته جاري ارتقاء داده% 95به % 85همانند گروهی است که امتیاز خود را از 

اند با مشارکت و مساعدت یکدیگر نمراتشان را در طول هفته ده  ی هستند، زیرا توانستههاي با ارزشگروه

در اکثر . بنابراین در خالل نظام شناخت گروه، پیشرفت کلید موفقیت است. درصد ارتقاء بخشند

ممکن است همه . هاي یادگیري مشارکتی، موفقیت تنها محدود و منحصر به یک گروه نیستموقعیت

آن گروهی که باالترین درصد موفقیت را نسبت به گذشته کسب کند، گروه . موفقیت کسب کنندها گروه

آموزان نسبت پیش آزمون  سازي و ارتقاء سطح مهارت دانش متمایز است، زیرا موفقیت به معناي غنی

خته آموزان براي ارتقاء هر یک از اعضاي گروه خود برانگی شود که دانش باشد، و این عمل سبب می می

  . شوند و مشارکت در عمل شکل فعالی به خود گیرد

  

  هاي یادگیري مشارکتی  مشخصه -5- 2-2

                                                                 
1  . Norm – referenced  
2  . Criterion - referenced 
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هاي گروهی تفاوت قائل شد، باید که بتوان بین یادگیري مشارکتی و سایر فعالیتبراي این

  . سازد، نام برد هاي یادگیري مشارکتی را که از سایر انواع یادگیري گروهی متمایز می مشخصه

  : نماید هاي یادگیري مشارکتی را به شرح زیر معرفی می مشخصه) 1999(1ستریترا) 1

 گیرند تا محتواي علمی را یاد  ها با همدیگر به کار می اي از متدهاي آموزشی که بچه مجموعه گسترده

  . بگیرند

 شوند نفره تقسیم می 5الی  4هاي آموزان به گروه دانش . 

 کنند اعضاي گروه براي وصول اهداف مشترك کار می . 

 ي  موفقیت گروهی بستگی با یادگیري همه اعضاي گروه دارند، نه فقط انجام کار یا اتمام پروژه

 . گروهی

 باشد دار می هاي آموزشی نظاماستراتژي . 

 تواند در هر سطح و براي بیشتر موضوعات مورد استفاده قرار گیرد می . 

 هیل نمودن کار با دیگران و بهبود ارتباطات درون مدارس و سازگار شدن با تنوعات تأکید بر تس

 ).1383قلتاش، (

  : نماید هاي یادگیري مشارکتی را به شرح زیر معرفی میویژگی) 1379(سیف ) 2

  

  هاي کوچک نامتجانس تشکیل گروه - 5-1- 2-2

شود که از جهات مختلف، توانایی  نفري تشکیل می 6الی  4یادگیري مشارکتی معموالً از گروههاي 

  . یادگیري، میزان پیشرفت، نژاد و غیره و نامتجانس هستند

  

  هاي روشن داشتن هدف - 5-2- 2-2

هاي روشن وقابل دسترسی باشد و همه اعضاي گروه بدانند که یادگیري مشارکتی باید داراي هدف

  . ها بکوشند، مانند یک معادله ریاضی دشوار را حل کنندباید براي رسیدن به آن

  

  وابسته بودن اعضاي گروه به یکدیگر  - 5-3- 2-2

آموزان به کمک و  گویند که وقتی دانش می) 1990(و اسالوین ) 1987(جانسون و جانسون 

براي این منظور، . کنند صورت مشارکتی فعالیت میمشارکت سایر اعضاي گروه وابسته هستند، بیشتر به

                                                                 
1  . Streeter 
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توان مواد آموزشی را میان اعضاي گروه تقسیم کرد و از هر یک از آنان خواست تا مطالب مهم خود  می

  . را بیاموزند و آن را به دیگران آموزش دهند

  

  کننده و منبع اطالعاتعنوان هدایتمعلم به - 5-4- 2-2

کننده باشد و همچنین زمانی ارکتی باید عمدتاً به صورت هدایتنقش معلم در روش یادگیري مش

تواند آن اطالعات را در اختیار  تواند آن را به دست آورد، معلم می که گروه نیاز به اطالعاتی دارد که نمی

  . گروه قرار دهد

  

  مسئولیت فردي  - 5-5- 2-2

دهند و  دار کار را انجام میبراي جلوگیري از وضعیتی که در آن بعضی اعضاي گروه بیشترین مق

کنند، معلم باید مواظب باشد که همه اعضاي گروه مسئولیت انجام  ها از زیر بار شانه خالی می بعضی

هاي شفاهی تک اعضاء بخواهد تا به سؤال تواند از تک براي این منظور معلم می. بخشی از کار را بپذیرند

  . اند، پاسخ دهند شدههاي گروهی طرح یا کتبی او که درباره فعالیت

  

  پاداش گروهی  - 5-6- 2-2

پس از آنکه گروه به هدفش دست یافت و به موفقیت رسید، همه اعضاي گروه باید به پاس این 

عنوان مثال، وقتی که در امتحان مربوط به گار گروهی همه اعضاء موفق به. موفقیت پاداش دریافت کنند

  . واهند بودتک آنها مستحق دریافت پاداش خ شوند، تک

  

  ارزشیابی از خود  - 5-7- 2-2

بینی شده تحقق یافتند، گروه به  هاي پیشهاي گروهی به پایان رسید و هدفپس از آنکه فعالیت

هاي کند و به ارزیابی فعالیت پردازد و نقاط قوت و ضعف کار را مشخص می تحلیل عملکرد خود می

  . پذیرد ار به کمک معلم صورت میدر صورت لزوم این ک. نماید انجام شده اقدام می

  

  تغییر مدت کار  - 5-8- 2-2

ها براي انجام کارهاي مختصر و مشخص بعضی گروه. مدت فعالیت گروهی باید متنوع باشد

ها براي انجام کارهاي بعضی گروه. رسانند شوند و کارشان را در مدت محدودي به ثمر می تشکیل می

هاي ها که به گروهاما بعضی گروه. پردازند بیشتري به فعالیت میشوند و لذا مدت  تري تشکیل می مهم
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ها منابع یادگیري را با هم شریک این گروه. پردازند اند، براي تمام سال یا ترم به فعالیت می معروف 1پایه

گذارند و در همه  هاي کالسی را در اختیار هم می کنند، یادداشت شوند، وظایف را میان خود تقسیم می می

  . دهند کنند به همدیگر یاري می چیز از همدیگر حمایت می

  : دارد یهاي یادگیري مشارکتی را در چند مورد زیر بیان م مشخصه) 1994(جانسون و جانسون ) 3

  

  2وابستگی درونی مثبت - 5-9- 2-2

آموزان ارزشمند است و یادگیري  وابستگی مثبت در باور افراد یعنی اینکه، کارکردن با سایر دانش

اندازي بهتري از  هاي زیر، چشمنقل قول. گیرد فردي و نتایج کار در یادگیري مشارکتی بهتر صورت می

  . دهد وابستگی مثبت را نشان می

آموزان به همدیگر، طوري که هیچ کدام از اعضاي  ی مثبت درونی، یعنی مرتبط کردن دانشوابستگ

اعضاي گروه باید بدانند که یا . توانند موفق شوند، مگر اینکه همه اعضاي گروه موفق شوند گروه، نمی

  ). 1998، 3جانسون و جانسون و هالوبیک(شوند  کنند یا با هم غرق می با هم شنا می

دانند که تالش هر یک  ها میفهمند، آن آموزان به روشنی معنی وابستگی درونی را می دانش کهزمانی

عنوان واحد منحصر از اعضاي گروه براي موفقیت گروهی الزم است و اینکه هر یک از اعضاي گروه به

ایجاد وابستگی مثبت درونی این اطمینان را . شوند مشارکتی محسوب می 4به فردي در یک تالش پیوسته

براي بودن مانند  5کند که گروه در حول و حوش یک هدف مشترك، یک دلیل عینی یا عملیاتی می

اطمینان از اینکه همه اعضاي گروه، تکالیف مشخص شده را . اند آمده یادگرفتن تکالیف روشن شده، گرد

  . اند انجام داده

که اعضاي گروه درك بکنند که  آمیز شکل گرفته است وابستگی مثبت درونی، زمانی به طور موفقیت

بنابراین . پذیر نیست اند که موفقیت یک نفر جدا از موفقیت دیگران امکان ها طوري بهم متصل شدهآن

شود که آنها باور کنند که یا باهم شنا  آموزان طراحی می اهداف و تکالیف گروهی طوري براي دانش

طور محکمی شکل بگیرد، این نکته مثبت درونی بهزمانی که وابستگی . شوند کنند یا با هم غرق می می

آموزان براي موفقیت گروهی الزم است و ثانیاً اینکه هر  شود که اوالً تالش هر یک از دانش روشن می

بنابراین اگر . شوند فردي در مشارکت گروهی محسوب میهاي منحصربهعنوان بخشها بهیک از آن

  ). 2004سازمان فاندیشن کوالیشن، (هم نخواهد بود وابستگی مثبت درونی نباشد، مشارکتی 

                                                                 
1. Base groups  
2. Positive interdepence 
3. Holubic 
4  . Joint effort  
5  . concrete 
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Abstract: 

collaborative learning approach has been studied from different perspectives in this decade. The 

study of these views leads to the presentation of a model that has been implemented in this 

study.The purpose of this study was to investigate the effect of collaborative learning on the 

intermediate data of high school students in Namin county in social studies. The research method 

is quasi-experimental. The research community is the first grade high school students in the 

county of Namin. Using a multi-stage cluster sampling method, 2 class of 15 member were 

selected and studied in the form of experimental and control groups. The first group was trained in 

social studies lessons in collaborative method and the second group was taught in a traditional 

way. After 3 stages, the mediation data were evaluated in two groups. To measure the attitude of 

the questionnaire, "attitude towards the lesson of Tapia social studies" was used, and social skills 

were assessed using the Matsun social skills questionnaire. Also, to assess academic achievement, 

the academic performance test was designed by the researcher in collaboration with social science 

teachers. Data were analyzed in two sections of descriptive statistics and inferential statistics. In 

descriptive statistics, descriptive methods including mean and standard deviations of variables 

were used. In the inferential statistics, using the Kolmogorov-Smirnov test, the normal 

distribution of the data was first tested and, with regard to normalization, for analyzing the 

hypotheses, t-test was used with two independent groups. The results show that the attitude of 

high school students to social studies lessons in the experimental group was better than the other 

group. Also, academic achievement and social skills of students in the experimental group were 

better than the control group. 
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