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 چکیده 

ابتدایی شهر خوسف  آموزاندانشیادگیری مشارکتی از نظر   بکارگیری میزاندف پژوهش حاضر بررسی ه

ابزار گردآوری  .گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.آموزان به روش نمونهنفر از دانش 86نبه همی است.

محاسبه گردید.  0.812 که روایی آن توسط اساتید و پایایی آن استمحقق ساخته بوده پرسشنامه اطالعات

خوسف  شهری از آن است که میزان بکارگیری یادگیری مشارکتی در مدارس ابتدایی های پژوهش حاکیافته

دهد که کمتر از حد مطلوب است. همچنین بررسی تفکیکی عوامل پرسشنامه نشان می 3.850با میانگین 

برند در حالی را کمتر از حد مطلوب بکار می 3.409معلمان رویکردهای یادگیری مشارکتی را با میانگین 

در حد مطلوب آمادگی و تمایل به شرکت در رویکردهای مشارکتی را  4.291آموزان با میانگین که دانش

 دارند.  

 بکارگیری یادگیری مشارکتی، آموزش و پرورشیادگیری مشارکتی، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

کسب نمره تاکید داشت. دیری نگدشت که  آموزان برایهای گذشته بر حفظ کردن مفاهیم و رقابت بین دانشآموزش در زمان

اما  از طریق توضیح و تشریح مطالب تاکید کردند. ومعنادار مربیان و اندیشمندان این دیدگاه را مورد انتقاد و بر یادگیری عمیق

بدیل گردید و ای برای تفکر و اندیشیدن تگونه خارج و  به وسیلهاین رویکرد نیز کافی نبود. پس از مدتی محتوا از حالت هدف

آموزان را برای زندگی آینده های حل مسئله و طرح مسئله اولویت یافتند. اما اگر پرورش تفکر هم محقق شود آیا دانشروش

زدن، گوش کردن، رهبری و .... را یادبگیرند تا بتوانند های زندگی مانند حرفآموزان در مدرسه باید مهارتسازد؟ دانشآماده می

های رقابتی و سنتی ممکن نیست، به همین دلیل امروزه رویکردهای ندگی خود استفاده کنند. تحقق این هدف با روشها در زاز آن

 (.1396است)کرامتی،مشارکتی به عنوان رویکردهای فعال در آموزش مطرح شده

مطالعه در  122 ی( بر رو1981) جانسون و همکاران یلبا انتشار فراتحل 1980در اوائل دهه  یمشارکت یادگیریعالقه به   

مورد توجه  یشمال یکایاز مدارس آمر یکی در آموزاندانش یتبر موفق یو فرد یرقابت ی،ساختار و اهداف مشارکت یرارتباط با تاث

 است)به نقل از یموثرتر از رقابت فرد یو رقابت گروه یفرد ینموثرتر از رقابت و تالش ب ینشان داد همکار یجقرار گرفت. نتا

یافته کار های ساختدهد تا در گروهآموزان اجازه میروش آموزش است که به دانش یک یمشارکت یادگیری(. 2016،  یلسگ

(. 1998شود)برودی،آموزان منتقل می(. در یادگیری مشارکتی تمرکز و مسئولیت از معلم به دانش2017کنند)بوچس و همکاران)

 یشتریب یزهانگ ی،و رقابت یانهفردگرا یها یطبا مح یسهبر مشارکت در مقا یمبتن یادگیری یها یطهشده در مح یجادا ییافزا هم

ویژگی اصلی یادگیری مشارکتی این نیست که یادگیری  (.1395،؛ عابدییو همکاران، ترجمه مهرمحمد یسکند)جو یم یجادا

تر، توسعه  یتعهد قو  یلی،تحص یشرفتپ(. 2001،افتد بلکه تاثیرات و مزایای ان اهمیت دارد)لو و همکاراندر گروه اتفاق می

پرورش  ی،فراشناخت هاییآگاه یشافزاکاهش تنش و اضطراب،  ی،فرد ینمهارت حل مسئله، بهبود روابط ب یمی،مهارت کار ت

 یایبه معلم از جمله مزا بستگیو کاش وا یمهارت خودرهبر یتتقو ی،کالم هایمهارت  رشد  یداری،مهارت شن ی،نقاد یهروح

 یو؛ ر2015؛ هان،2012یونگ،؛ هس2002، امر و گرولز،، 2002؛ شوماکر وهمکاران، 2000؛ هانگ، 1999ینگ،باشد.)بول یآن م

 (. 2017و همکاران، 

کند ( بیان می2017توپینگ)طلبد.آموزان میهای خاصی را از جانب معلم و دانشتمهیدات و آمادگیاجرای یادگیری مشارکتی    

های تواند به یادگیری مشارکتی کمک کند؛ اول محیطی مثبت برای یادگیری با همساالن؛ دوم، تمرین مهارتسه عامل می

 آموزان. چگونگی بهبود شیوه همکاری دانشهمکاری و سوم پزدازش گروهی و ارائه بازخورد در ارتباط با 

گیری یادگیری مشارکتی در مدارس نسبت به سایر دهد که بکاربا وجود مزایای بسیار یادگیری مشارکتی تحقیقات نشان می   

( و عدم آمادگی و 2017آموزان به تعامل )ریو و همکاران،های که معلمان و عدم تشویق دانشها اندک است. استراتژیروش

 های عدم بکارگیری رویکردهای مشارکتی در مدارس است. ترین علتآموزان به کارگروهی از مهمتمایل دانش

( در پژوهش خود گزارش 2003تحقیقات متعددی در زمینه بکارگیری یادگیری مشارکتی انجام گرفته است. بینس و همکاران)  

% زمان خود را صرف تعامل 12% را صرف بحث با دیگران و کمتر از 20% وقت خود را صرف کار فردی، 64آموزان دادند که دانش

های مشارکتی % از معلمان از روش15خود گزارش دادند که تنها  ( در پژوهش2004)ابرامی و همکارانکنند. با دیگران می

بیش از  در ایاالت متحده آمریکا در مدارس ابتدایی ( در پژوهش خود گزارش دادند که2007کنند. پیانتا و همکاران)استفاده می

( در پژوهش خود به 2017و همکاران) یابد. بوچس% به کار گروهی اختصاص می7ار فردی و تنها زمان آموزش به ک  91%



 

  

 

% معلمان گاه به گاه از یادگیری مشارکتی استفاده 40های یادگیری مشارکتی پرداختند و گزارش دادند بیش از بررسی چالش

 کنند.% معلمان به طور معمول از یادگیری مشارکتی استفاده می33کنند و فقط می

 در مدارس ابتدایی یادگیری مشارکتی میزان بکارگیریر این پژوهش تالش شده است د با توجه به مزایای یادگیری مشارکتی    

 خوسف مورد بررسی قرارگیرد. شهر آموزاندانشاز دیدگاه 

 روش تحقیق 
ظاهر و باطن و  یانم یدوگانگ یچه ییاثبات گرا یمباشد. برطبق پارادا یم ییاثبات گرا یمبر پارادا یپژوهش حاضر مبتن    

 یوهش ین. بنابرایستن یاجتماع یدارد و سازه ا یتجهان واقع یقتوجود ندارد و در حق ییمورد شناسا یدهپد و کننده ییشناسا

پژوهشگران به اندازه  ییاثبات گرا یمباشد. طبق پارادا یهنظر یکمعتبر بودن  یمستقل برا یروش عنوان تواند به یم یتجرب یها

سخت مانند آماار و ارقام  یتمرکز بر داده ها یبترت ینهستند و بد یازمندآن ها ن متغیرهای و یاجتماع یها یدهپد ینیع یریگ

 (.2002استفاده می شود)فورلونگ و مارش، نرم مانند مصاحبه و مشاهده یداده ها یبه جا

داده ها و  یمع آورج یقاست که از طر ینپژوهش حاضر به دنبال ا ییو از آن جا یحاضر از نظر هدف از نوع کاربرد پژوهش   

از نوع  یفیموضوع و اهداف پژوهش، روش پژوهش توص یتها بپردازد و با توجه به ماه یآزمودن یها یدگاهکشف د به اطالعات

 است.آموزان دانشیادگیری مشارکتی از دیدگاه  میزان بکارگیریو منظم  ینیع یفپژوهشگر به دنبال توص چون است؛ یمایشیپ

 یو نمونه آمار جامعه

نفر   100ها آن یانم ینکه از ا بود.  ابتدایی شهر خوسف آموزان کالس پنجو ششمدانش یهپژوهش حاضر، کل یآمار جامعه   

 پژوهش انتخاب شده است.  یساده به عنوان نمونه آمار یریبه روش نمونه گ

 ابزار پژوهش

. در یدو ثبت نما یخود را جمع آور یازسازند تا اطالعات مورد ن یهستند که محقق را قادر م یلیداده ها وسا یریابزار اندازه گ   

 یریجلوگ یپرسشنامه برا یها یهگواستفاده گردید. محقق ساخته میزان بکارگیری یادگیری مشارکتی این پژوهش از پرسشنامه 

 یادز یلیخ یبه معن 6کم و  یلیخ یبه معن 1 که شده اند ینمره گذار یدرجه ا 6 یاسبه حد وسط در مق یشگرا یاز خطا

روایی پرسشنامه به وسیله اساتید و متخصصان این حیطه تایید گردید. باشد. معکوس می 18و  7  ضمنا نمره گذاری گویه است.

نفر از  30 یانو در م یهته یپرسشنامه مقدمات 30منظور ابتدا  ینبد .شد یدهکرونباخ سنج یپرسشنامه با استفاده از آلفا یاییپا

بدست آمد که مقدار باالیی  0.812کرونباخ محاسبه که مقدار آن  یآلفا یبسپس ضر. یدگرد یو جمع آور یعجامعه توز یاعضا

 باشد. می

 گذاریروش نمره

 6برای نمره گذاری هر یک از نیازهای آموزشی از طیف مطلوبیت دکتر بازرگان استفاده گردید. در این طیف برای مقیاس    

 در نظر گرفته می شود.  مطلوب 6تا  4.34نسبتا نامطلوب و بین  4.33تا  2.66، مطلوبنا 2.65تا  1تایی، بین 

 

 

 

 هاپاسخ(: معیار تعیین توافق و مطلوبیت طیف 1)نمودار 

 مطلوبنا نسبتاً نا مطلوب مطلوب
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6 2.66 4.33 



 

  

 

 هاتحلیل داده

قرار گرفت. در  یمورد بررس یو استنباط یفیتوص یحاصل از پرسشنامه در دو سطح آمار یداده ها یل،و تحل یهتجز یبرا    

 یاتک نمونه یاز آزمون ت یاستفاده شد. در سطح استنباط یارانحراف مع یانگین،م ی،فراوان یرنظ ییاز آمارها توصیفی سطح آمار

  یادگیری مشارکتی استفاده شد.بکارگیری وضعیت مشخص کردن  یبرا یتک گروه ی. تیدگرد استفاده

های آماری همگن بودن باشد قبل از ورود به تحلیلهای میهای پارامتریک همگن بودن دادهاز آن جایی که شرط ورود به آزمون

 ها از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنف تایید شد.داده

 اسمیرنف-آزمون کولموگروف -1جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری اسمیرنف-آماره کولموگروف انحراف معیار میانگین تعداد 

 تایید فرض صفر 0.242 0.76 0.35 3.85 86 بکارگیری یادگیری مشارکتی

 

  یافته ها

 خوسف چگونه است؟ شهرمیزان استفاده از یادگیری مشارکتی در مدارس ابتدایی : لسوال او

 شده است. برای بررسی این سوال از آزمون تی تک گروهی استفاده   

 یادگیری مشارکتی میزان بکارگیری -2جدول

 مطلوبیت سطح معناداری tمقدار  انحراف استاندارد مطلوبیت میانگین متغیر

 - 0.00 -12.516 0.355 4.33 3.850 بکارگیری یادگیری مشارکتی

 

 3.850خوسف با میانگین  شهرهای درس ابتدایی دهد میزان بکارگیری یادگیری مشارکتی در کالسنتایج آزمون نشان می   

 کنند.های یادگیری مشارکتی استفاده نمیاست و معلمان از روشتر از سطح مطلوب بودهبه طور معناداری پایین

   

 عامل عدم بکارگیری یادگیری مشارکتی چه کسی است؟ :دومسوال 

 ه است.برای بررسی این سوال از آزمون تی تک گروهی استفاده شد   

 یادگیری مشارکتی میزان بکارگیری -3جدول

 مطلوبیت سطح معناداری tمقدار  انحراف استاندارد مطلوبیت میانگین متغیر

 - 0.00 -16.264 0.524 4.33 3.409 عدم بکارگیری توسط معلمان

 * 0.125 -1.550 0.228 4.33 4.291 آموزانعدم آمادگی و تمایل دانش

  

پایین تر از حد  3.409های مشارکتی توسط معلمان با میانگین دهد که بکارگیری روشآزمون نشان می (3نتایج جدول )   

کنند. اما تمایل و آمادگی های یادگیری مشارکتی استفاده نمیهای خود از استراتژیاست و معلمان در کالسبودهمطلوب 

آموزان آماده و است یعنی دانشدر حد مطلوب بوده 4.291ن آموزان برای کار کردن در روشکردهای مشارکتی با میانگیدانش

 های مشارکتی در کالس درس هستند.عالقه مند به بکارگیری روش

 



 

  

 

  گیریبحث و نتیجه

های درس های در کالسبکارگیری کم این روشهای مختلف حاکی از با وجود مزایای بیشمار یادگیری مشارکتی، پژوهش    

های آموزان به استفاده از این روشهای مشارکتی توسط معلمان و آمادگی و تمایل دانشبکارگیری روش دارد. که علت آن عدم 

 باشد. می

های درس ابتدایی شهر بررسی نتایج مربوط به این پژوهش حاکی از آن است که میزان بکارگیری یادگیری مشارکتی در کالس

 یانتاپ(، 2004)ابرامی و همکاران، (2003و همکاران) ینسبهای است. که این با نتایج پژوهشطلوب بودهخوسف کمتر از حد م

های سنتی و غیر فعال باشد. در واقع در مدارس ابتدایی بیشتر از روش( همسو می2017بوچس و همکاران)و ( 2007و همکاران)

آموزان با یکدیگر و کار در گروه به منظور زمان آموزش به تعامل دانششود و بخش کمی از مانند سخنرانی و ..... استفاده می

 آموز بلکه معلم است.  یابد در واقع در نظام فعلی محور کالس درس نه دانشیادگیری از یکدیگر اختصاص می

ی درس معلمان هاهای مشارکتی در کالسدهد که علت اصلی عدم بکارگیری روشبررسی نتایج مربوط به سوال دوم نشان می

کنند و های مشارکتی برای تدریس استفاده نمیهای مورد استفاده آنان است. در واقع این معلمان هستند که از روشو استراتژی

ابرامی های این با نتایج پژوهشکنند. آموزان را به یادگیری از یکدیگر و کار به صورت گروهی و در قالب گروه تشویق نمیدانش

آموزان هم مشتاق به کار در دهد دانشبررسی نتایج نشان میباشد. ( همسو می2017بوچس و همکاران)و  (2004)و همکاران

آمادگی الزم برای کار در گروه را دارند اما این معلمان هستند که مهارت و نگرش درستی گروه و رویکردهای گروهی هستند و هم 

های مشارکتی را سرلوحه کار خود ندارند. در واقع اگر معلمان استفاده از روشهای یادگیری مشارکتی نسبت به استفاده از روش

آموزان آمادگی و تمایل دارند که در قالب گروه با یکدیگر به همکاری بپردازند و از یکدیگر بیاموزند. از سوی دیگر قرار دهند دانش

مشارکتی نیز ضروری است. بسیاری از اوقات نبود امکانات های الزم بری بکارگیری یادگیری فراهم کردن امکانات و زیرساخت

های سنتی نظیر سخنرانی مناسب نظیر چیدمان کالس، ابزارهای مناسب، جمعیت زیاد کالس و .... معلم را ملزم به بکارگیری روش

 های مشارکتی و فعال استفاده کند.شود معلم نتواند از روشکند و باعث میو .... می

های درس ارائه یادگیری و بکارگیری یادگیری مشارکتی در کالس-پیشنهادات زیر در جهت بهبود امر یاددهیبراین اساس 

 شود:می

 های بازآموزی و ضمن خدمت آموزش معلمان در زمینه یادگیری مشارکتی از طریق دوره .1

 ها مناسب برای اجرای یادگیری مشارکتی فراهم سازی امکانات و زیرساخت .2

 های درسکالسکاهش جمعیت  .3

 مشارکت بیشتر معلمان در برنامه ریزی درسی و آموزشی .4

 های مشارکتی و بکارگیری آن توسط معلمانحمایت مدیران از روش .5

 های آموزشیتغییر نگرش معلمان نسبت به رویکردهای مشارکتی از طریق دوره .6

 و..... .7
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