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چکیده:
حاکمیت روش های سنتی در مدارس ایران ،موجب افت تحصیلی فاحش و
ناکارآمدی درونی و بیرونی آموزش و پرورش در سطوح مختلف تحصیلی،
یادگیری سطحی و غیرپایدار ،وجود رقابت ناسالم تحصیلی در بین دانش
آموزان قوی شده است و ضرورت توسعه روحیه رفاقت و همکاری و رشد
مهارت های اجتماعی و کار مشارکتی در فراگیران را موجب می شود.
ترویج فرهنگ یادگیری و مشارکت تنها از طریق آموزش است که می تواند
به باز تولید و تداوم فرهنگ مشارکت منجر شود و از این حیث مدرسه
تعاونی هم نشینی مغتنم برای دو ساحت آموزش و یادگیری است که به
تقویت جامعه و قدرت یابی آن منجر می شود و آموزش را به سمت
ساختارهای دموکراتیک تر ،مشارکتی تر ،جمع گراتر و کم تر رقابتی
نزدیک می کند .هدف پژوهش حاضر ،مطالعه مدرسه تعاونی فرهنگی -
آموزشی راه رشد در منطقه  2شهر تهران به روش کیفی ( پدیدارشناسی)
و از طریق مصاحبه نیمه ساختمند بوده است .جامعه پژوهش ،آموزگاران
دوره ابتدایی بودند که به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مطالعه
قرار گرفتند .یافته ها نشان داد به دلیل روح حاکم در بین
آموزگاران مدرسه تعاونی که فعالیت خود را با باور به کار گروهی و
مشارکتی آغاز کرده اند ،این مدارس بهترین شرایط را برای یادگیری
مشارکتی در بین دانش آموزان فراهم می کند و از طریق الگوسازی
روابط بین آموزگاران و دست اندرکاران آموزش مدرسه برای دانش
آموزان این روحیه کارجمعی و گروهی را ترویج می یابد.

واژگان کلیدی :مدرسه تعاونی ،یادگیری مشارکتی ،کار گروهی ،مهارت
های اجتماعی ،تعاونی فرهنگی -آموزشی راه رشد

مقدمه:
رشد و توسعه ی هر جامعه در گرو توان آموزشی آن جامعه است و کارآیی
دستیابی
میزان
سنجش
با
را
آموزشی
نظام
هر
دانشآموختگان آن نظام به هدفهای آموزشی میتوان برآورد نمود .هدف -
های آموزشی ،همچنین تعیینکنندهی روشها و برنامههای درسی هستند.
روشهای آموزشی سنتی که در آنها معلم تنها ارایهدهندهی اطالعات و
دانستهها و دانشآموز دریافتکنندهی غیرفعال آنهاست ،برخاسته از
نگاه یک بعدی به تعلیم و تربیت است که وظیفهی آموزش و پرورش را
تنها انتقال دانش به دانشآموزان میداند.
مطالعهی فرهنگ حاکم بر برنامههای درسی نظام آموزشی جهان نشان می-
دهد که فرهنگ اکثر مدارس ،نسخهبرداری و سازگاری است؛ یعنی معلمان،
دانشآموزان را کنترل کرده و نظم را افزایش میدهند .دانشآموزان نقش
یادگیرندهی غیرفعال و غیرپرسشگر را ایفا میکنند و الگوهای آموزش
مورد استفاده در بسیاری از کالسها ،الگوهایی غیرمنعطف با یادگیری
محدود است( .ژوزف و همکاران ،1396 ،ترجمهی مهرمحمدی و همکاران) در
ایران نیز وضعیت فرهنگ حاکم بر برنامه درسی مشابه فوق است به نحوی
که نظام برنامهریزی درسی موضوع محور ،امتحان مدار ،مقاوم در برابر
معلم ،فاقد زمینهی مناسب برای پرورش تفکر خالق ،نقد تحلیلی ،حل
مسأله و پژوهش مدار در دانشآموزان است( .سلسبیلی و پرتو)1382 ،
علیرغم آنکه در محافل علمی و تربیتی و حتی اجرایی ،صحبت از فعال
بودن شاگردان ،رشد فکری و آزاداندیشی میشود اما عمالً چنین نظرگاه-
هایی جنبهی شعارگونه به خود گرفته است و در عمل گام مؤثری برداشته
نمیشود .تغییر در شیوههای یاددهی – یادگیری و استراتژیهای تدریس و
ابداع نوآوری فراوان و مستمر در این زمینه ،راهبردهای یاددهی-
یادگیری جدید ،کاربردی و اثربخشی را فراروی معلمان قرار داده است
که معلمان در صورت آموزش و شناسایی دقیق آنها ،میتوانند به فراخور
شرایط ،ویژگیها و مشکالت هر یک از کالسهای خود ،از آنها بیشترین
بهره و استفاده را ببرند.
روشهای تدریس نوین بر فعال بودن دانشآموز در یادگیری و رشد همه-
جانبهی او تاکید دارند و آموزگار را تسهیلکنندهی یادگیری و پرورش-
دهندهی ویژگیهای شناختی ،عاطفی دانشآموز و مهارتهای اجتماعی او
میدانند .روشهای آموزش سنتی و معلم محور که علیرغم نقدهای بسیار
همچنان روش حاکم بر نظام آموزش و پرورش ایران است ،از اصل اثبات-
گری برخاسته است که دانش عینی در حکم واقعیتی مستقل از انسان وجود
دارد و معلم میتواند آنرا به کمک زبان به دانشآموزان انتقال دهد
(سیف .)1397 ،روشهای تدریس سنتی با ساختار انعطافناپذیر و محدودیت
زیادی که برای دانشآموزان قائل میشوند و با انتقال محفوظات و
معلومات ،امکان کارکردهای شناختی باال و پرورش مهارتهای اجتماعی را
از دانشآموز میگیرند و ذهن دانشآموز را انباشته از مطالبی میکنند
که با نیاز و افکار وی متناسب نیست .همچنین شاگردان در زمینهی
یادگیری مفاهیم درسی کمتر با موفقیت چالشآور مواجه میشوند و فرصت
کمتری برای تعامل ،همفکری ،همکاری و بحث و گفتوگوی معلم با
شاگردان و شاگردان با یکدیگر فراهم میشود ،این موارد سبب میشود
دانشآموزان به تدریج از یادگیری ،احساس کسالت کنند .آرنسون ()2008
مطرح میکند که یادگیرندگان عالوه بر یادگیری مطالب و معلوماتی که
تدریس
رسمی
بهصورت
میشود ،در محیط مدرسه به یادگیری شیوهی برقراری ارتباط با دیگران
و ادراک دیدگاههای یکدیگر برای افزایش مهارتهای اجتماعی نیاز

دارند .فراهم کردن فرصت همکاری ،همفکری و گفتوگو و استفاده از
روشهای تدریس فعال راه برونرفت از این مسیر کسالتآور و فرصت پرورش
مهارتهای اجتماعی و روحیهی مشارکتجویی در دانشآموزان است .از جمله
روشهای فعالی که امروزه بیشتر بر آن تأکید میشود یادگیری مشارکتی
است و بیشتر مسائلی که در روش سنتی و غیرفعال به چشممیخورد در
رویکرد مشارکتی به حداقل میرسد .روشهای یادگیری مشارکتی متأثر از
نظریهی «رشدی – شناختی ویگوتسکی» است .چهار اصل اساسی ویگوتسکی
نقش مهمی را در این شیوه از آموزش ایفا کردهاند :اصل اول ،تأکید
بر ماهیت اجتماعی یادگیری دارد .کودکان از طریق تعامل با بزرگساالن
و همساالن ماهرتر یاد میگیرند .اصل دوم ویگوتسکی مطرح میکند که
«منطقهی مجاور رشد» ،فاصلهی بین سطح فعلی رشد یعنی «توان مستقل
کودک در حل مسأله» با «سطح عالیتر پتانسیل رشد» یعنی توان حل
مسأله زیر نظر و هدایت یک بزرگسال و یا از طریق همکاری با کودکی
پرتوانتر از خود است .اصل سوم ،به«کارآموزی شناختی» میپردازد .این
اصل به فرآیندهایی اشاره دارد که یادگیرنده به وسیلهی آنها از
طریق تعامل با یک فرد ماهر خواه بزرگسال باشد یا همسال ماهرتر،
بهتدریج مهارت کسب میکند .و اصل چهارم«،یادگیری با واسطه» است .بر
طبق این دیدگاه که بر مبنای تفکر سازهنگر است باید به دانشآموزان
تکالیف پیچیده  ،دشوار و واقعبینانه داد و به آنها کمک کرد که این
تکالیف را انجام دهند.
اسالوین ( ) 1990به شواهدی اشاره کرده است که نشان میدهد روش
یادگیری مشارکتی موجب باال رفتن سطح عزتنفس ،خودپنداره و سایر
ویژگیهای عاطفی مثبت در دانشآموزان میشود (سیف  .)1397اسالوین هم -
چنین اشاره میکند که یادگیری مشارکتی دانشآموزان را برای ایفای
نقش در فعالیتهای گروهی و اجتماعی آماده میکند .پژوهشهای صورت
گرفته در این زمینه نیز بر این موارد صحت میگذارد:
کرامتی ( )1382در پژوهشی به مطالعهی یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت -
های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایهی پنجم دبستان پرداخت
و به این نتیجه رسید که یادگیری مشارکتی باعث رشد مهارتهای
اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میشود .قلتاش ( )1383تأثیر
یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانشآموزان پایهی پنجم
ابتدایی را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که روش
یادگیری مشارکتی تأثیر مثبتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانشآموزان
میگذارد .درتاج و کردنوقایی ( ) 1395در کتاب خود با نام «نظریههای
آموزش» مطرح میکنند که پژوهشهای فراوانی ،سودمندی یادگیری مشارکتی
را به اثبات رسانیدهاند ،از جملهی این مزیتها که افراد بهتر یاد
لذت
یادگیری
از
و
میگیرد
میبرند زیرا فعاالنه در جریان یادگیری مشارکتی شرکت میکنند و خود
را مسئول یادگیری خویش میدانند و مهارتهای اجتماعی را فرا می-
گیرند .گل محمدنژاد ( )1397در پژوهشی با عنوان «مقایسهی اثربخشی
یادگیری مشارکتی و سنتی بر مهارت های ارتباطی و خودکارآمدی دانش -
آموزان دختر دورهی دوم متوسطه» نیز به این نتیجه رسیده است که
تأثیر یادگیری مشارکتی در افزایش مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی
دانشآموزان نسبت به سایر روشهای سنتی بیشتر است .وی پیشنهاد میکند
برای معلمان دورههای مستمر آموزش روشهای یادگیری مشارکتی برگزار
شود و محتوای کتب درسی به گونهای تنظیم شوند که با روش یادگیری
متناسب باشند.هیل ( )2000در تحقیقی با عنوان یادگیری مشارکتی به
عنوان وسیلهای برای بهبود مهارتهای اجتماعی در بین دانشآموزان
مدارس راهنمایی به این نتیجه رسید که یادگیری مشارکتی مهارتهای
اجتماعی دانشآموزان را افزایش میدهد .گایلیز ( )2004تأثیر یادگیری
مشارکتی بر همبستگی گروهی و مسئولیتپذیری اجتماعی را مورد بررسی
قرار داد .نتایج بهدست آمده نشان داد یادگیری مشارکتی در مقایسه
با روش سنتی بر همبستگی گروهی و مسئولیتپذیری اجتماعی دانشآموزان

تأثیر بیشتری دارد.با وجود مزایای روش تدریس مشارکتی که نتایج
تحقیقات نیز آنها را تأیید کرده است همچنان در نظام آموزشی و کالس -
های درس از روش تدریس سنتی و سخنرانی استفاده میشود.
کرامتی ،قائمی و واحدی ( )1397در پژوهشی با عنوان «بررسی موانع
استفاده از رویکرد یادگیری مشارکتی در کالسهای درس» به چهار مانع
«زمینهای» « ،قانونی« ،نگرشی و رفتاری» و «آموزشی» میپردازد .در
مانع آموزشی ،عامل عدم آشنایی آموزگاران با رویکرد یادگیری
مشارکتی و در مانع نگرش ،نبود نگرش مثبت نسبت به مشارکت ،عوامل
موثر در عدم اجرای موفق یادگیری مشارکتی مطرح شدهاند .کرامتی
( )1382برای رفع این مانع به توجیه ،آموزش و هماهنگی کلیهی عوامل
دست اندر کار در نظام آموزشی اشاره میکند.کرامتی ( )1386در پژوهش
خود با عنوان «تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی و
پیشرفت تحصیلی ریاضی» مطرح میکند از آنجایی که کاربرد یادگیری
ً تجربهی تازهای برای معلمان است ،پیشنهاد
مشارکتی در کالس تقریبا
میشود گروههای مشارکتی معلمان به منظور تبادل نظرات و تجربیات در
مدرسه تشکیل گردد .در این راستا و به منظور تمرین عملی و تجربی
فعالیت مشارکتی در بین آموزگاران ،مدرسهی تعاونی میتواند بهترین
راه حل برای رفع موانع آموزشی و نگرشی باشد .از آنجایی که اساس
تعاون بر همکاری بین فردی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و
دگردوستی قرار دارد و نظام آموزشی جامعهی ایران به شدت از فقدان
این ارزشها رنج میبرد ،مدارس تعاونی که برپایهی اصول و ارزشهای
تعاونی میباشند و روح حاکم بر آن ها بر کارگروهی ،مشارکت جمعی و
زندگی جمعی است میتوانند کمک موثری در آموزش مشارکت اجتماعی و کار
گروهی به آموزگارانی باشند که قرار است مشارکت و همفکری و گفتوگو
را از طریق آموزش مشارکتی بیاموزانند.
مدرسهی تعاونی ،انجمنی از آموزگاران و فعاالن فرهنگی برای رفع
نیازهای مشترک اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در قالب مدرسه است که
متعلق به همهی آنهاست و بهصورت دموکراتیک اداره میشود .این مدارس
به ارزشهایی همچون خودیاری ،مسئولیتپذیری ،دموکراسی ،برابری و هم-
بستگی پایبند هستند .از مهمترین اهداف این مدرسهها ترویج روحیهی
همکاری متقابل و همفکری ،آموزش و ایجاد روحیهی مشارکت و مداخلهگری
فعال در امور اجتماعی و اقتصادی ،آموزش و تقویت مهارت در زمینهی
چگونگی تصمیمگیری درست و به هنگام ،آشنایی با مفاهیم اساسی مانند
دموکراسی ،ایجاد توانایی جلب اعتماد در دیگران و فعالیت و حرکت در
جهت رفع مشکالت و موانع فردی در قالب همکاریهای جمعی را میتوان نام
برد.
مدارس تعاونی بر اساس اخالق مدیریتی مبتنی بر ارزشها و اصول تعاونی
همهی
که
شدهاند
ساخته
کلیدی
تعهد
این
با
و
ذینفعان (شامل کارکنان ،والدین ،اتحادیهها ،دانشآموزان و اجتماع)
باید فرصت تضمینشدهای برای اثرگذاری بر مدرسهی خود و نحوهی عملکرد
آن داشته باشند .همچنین مدارس تعاونی ،در جهت تضمین اینکه مدارس
نیازها یا منافع محلی را انعکاس دهند و در خدمت نیازهای اجتماعشان
باشند ،گسترهای از چارچوبهای قانونی را برای تعبیهی عناصر
دموکراتیک در ساختارهای اداریشان استفاده میکنند .بنابراین این
الگو ،الگویی مبتنی بر عضویت است که در آن افرادی از گروههای ذی-
نفع به عضویت تعاونی آموزشی درمیآیند( .مجموعه مقاالت بخش تعاونی،
اولین همایش مدرسه تعاونی)1395 ،
ترویج فرهنگ یادگیری و تعاون تنها از طریق آموزش است که میتواند
به باز تولید و تداوم فرهنگ مشارکت منجر شود و از این حیث «مدرسهی
تعاونی» همنشینی مغتنم برای دو ساحت آموزش و یادگیری است که به
تقویت جامعه و قدرتیابی آن منجر میشود و آموزش را به سمت
ساختارهای دموکراتیکتر ،مشارکتیتر ،جمعگراتر و کمتر رقابتی نزدیک
کند(.مجموعه مقاالت بخش تعاونی ،اولین همایش مدرسه تعاونی)1395 ،
حاکم بودن روح مشارکت و فعالیت جمعی در مدارس تعاونی و فراهم بودن

فرصتهای فعالیت مشارکتی و تبادل نظرات و تجربیات آموزگاران ،باور
آموزش مشارکتی را برای آموزگاران مدرسهی تعاونی درونی میسازد .لذا
آموزش مبتنی بر مشارکت و تعاون در این مدارس ،منجر به بهرهوری از
نتایج مطلوب یادگیری مشارکتی و تربیت و پرورش دانشآموزان مشارکتجو
میشود.
الگوی یادگیری مشارکتی برخاسته از یک رویکرد یا نظریهی واحد در
یادگیری نیست .ریشههای اولیهی این الگو به یونان باستان بازمی-
گردد .رشد معاصر این رویکرد را میتوان در کارهای روانشناسان
تربیتی و نظریهپردازان رشدی و شناختی نظیر ژان پیاژه و لئو
ویگوتسکی یافت .رویکردهای نظری که از یادگیری مشارکتی حمایت به
عمل آوردهاند عبارتند از :مفهوم کالس دموکراتیک ،روابط بین گروهی و
یادگیری تجربی (خدایاری  .)1397هر سه رویکرد حامی یادگیری مشارکتی
با اصول و شرایط حاکم بر مدرسهی تعاونی مطابقت و سازگاری دارند.
مفهوم کالس دموکراتیک :جان دیویی در کتابی با عنوان دموکراسی و
آموزش (سال  )1916کالس را آینهای برای جامعهی بزرگتر و محیطی برای
یادگیری زندگی واقعی میشمرد .آموزش دیویی مستلزم این بود که
معلمان محیط یادگیری به وجود آورند که مشخصهی اصلی آن رویهی
دموکراتیک و فرآیند علمی باشد .رویهی کالسی که به وسیلهی دیویی و
پیروان بعد از او دنبال میشود بر گروههای کوچک و حل مسأله توسط
دانشآموزان تأکید میکند که از طریق تعامل روزانه با دیگر دانش-
آموزان و رعایت اصول دموکراتیک یادگیری در پی پاسخ سؤالهای خود
برمیآیند .دموکراسی ،خودیاری و همبستگی از ارزشهای تعاونی هستند
که آنرا به عنوان پایههای ارزشی سازمان خود قبول دارند .در مدرسهی
تعاونی این ارزشها شکلدهندهی ساختاری مطابق با «مفهوم کالس
دموکراتیک» جان دیویی میباشند.شکلگیری ساختار مدرسه بر اساس
مشارکت جمعی و رعایت اصل دموکراسی در بین همکاران ،باور به پرورش
این روحیهی مشارکتجویی و برقراری دموکراسی را در بین همکاران و
آموزگاران مدرسهی تعاونی تقویت کرده و این ساختار در تمام سطوح
مدرسه جاری خواهد بود که مهمترین نتیجه در کالس درس به بار خواهد
نشست.
روابط بین گروهی :در سال  1954دادگاه عالی ایالت متحده عنوان کرد که
مدارس عمومی باید سیاست جداسازی اقوام را کنار بگذارند و باید
همهی ملیتها در مدارس یکپارچه شوند .این تصمیم باعث شد که بسیاری
از مجمعهای قضایی و حقوقی برای این یکپارچهسازی خواهان یکسری
اعمال و تصمیمات شوند .یکی از جامعهشناسان پیشگام در آن زمان یعنی
گوردن آلپورت مطرح کرد که قانون به تنهایی نمیتواند پیشداوری بین
گروههای مختلف را کاهش دهد و فهم آنها از یکدیگر را ارتقا بخشد
(خدایاری  .)1394شولومو شاران و همکارانش ( 1999به نقل از
خدایاری) ،سه شرط اساسی برای از بین رفتن پیشداوری قومیتی را بیان
کردند:
 -1ارتباط بین قومی بیواسطه؛
 -2بین اعضای گروههای مختلف قومی شرایطی کامالً برابری وجود داشته
باشد؛
ً فرمان به همکاری قومها با هم بدهد؛
 -3محیط آموزشی رسما
بسیاری از پیشرفتهای اخیر در یادگیری مشارکتی برخاسته از تالش برای
شکل دادن محیط و کالس آموزشی است که مطابق با این سه شرط
باشد.ارزشهای برابری و عدالت و تأکید تعاونی بر کار مشارکتی و
اشتراک منافع برای رسیدن به یک هدف واحد بدون توجه به نژاد ،مذهب
و قومیت مطابق با تأکید این رویکرد در شکلدهی کالس آموزشی و یا
مدرسهی مشارکتی است .تعاونیها ،سازمانهایی اختیاری هستند که عضویت
در آنها برای تمام افرادی که بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند

بدون تبعیضات جنسی ،اجتماعی ،نژادی ،سیاسی یا مذهبی آزاد است.
(اصل عضویت اختیاری و آزاد تعاونیها) مدرسهی تعاونی که بر پایهی
این باور شکل گرفته است و عضویت اعضای آن اغلب آموزگاران هستند بر
این مبناست؛ با باور درونی و قلبی به این اصل مدرسه تعاونی می-
تواند شرایط کار گروهی و مشارکتی نه در سطح کالس که در سطح مدرسه
را فراهم سازد و فراهم کردن فعالیت مشارکتی بدون توجه به قومها،
نژادها و باورها در بین دانشآموزان ،فرصت ترویج این فرهنگ را
فراهم میکند.
یادگیری تجربی :رویکرد نظری سومی که از یادگیری مشارکتی حمایت می -
کند برخاسته از پژوهشگران و نظریهپردازانی است که به چگونگی نحوهی
یادگیری انسان از تجربهها عالقهمند بودند .تجربه؛ بینش ،فهم و
میتوان
دشواری
به
که
است
تکنیکی
آنرا برای کسی که تجربهی مشابه ندارد توصیف کرد.جانسون و جانسون
( 2006به نقل از خدایاری) ،نظریهپردازان برجستهی یادگیری اشتراکی
میگویند یادگیری تجربی مبتنی بر سه فرض است:
ً در تجربهی یادگیری سهیم میشوید بهتر یاد می-
 -1زمانی که شما شخصا
گیرید؛
 -2دانشی که به وسیلهی خودتان کشف میشود باعث معناداری امور برای
شما میشود و در رفتارتان ایجاد تغییر میکند؛
 -3زمانی که شما در انتخاب اهداف یادگیری آزاد هستید و با توجه به
چهارچوب خاصی و فعاالنه آنها را تنظیم میکنید؛ تعهد به یادگیری در
باالترین سطح خود قرار دارد.
این رویکرد ضمانت میکند آموزگاری که تجربهی کار مشارکتی را دارد
یادگیری مشارکتی برای وی معنادار خواهد بود و فرصت چنین تجربهای
را در محیط آموزشی فراهم میکند.تجربهی مشارکت در فعالیتها و
تصمیمگیریهای آموزشی و کشف نتایج کار گروهی توسط آموزگاران ،در
مدرسهی تعاونی ،روح مشارکت و همدلی و تعهد نسبت به یکدیگر را در
فضای مدرسه تقویت میکند .زندگی با باور تعاون ،همکاری و همیاری و
منتفع شدن از فواید آن موجب میشود آموزگاران فضای این همیاری و
همدلی را در بین دانشآموزان از طریق یادگیری مشارکتی و بر مبنای
تجربهی زیستهی خود فراهم سازند.
تاریخچهی مدارس تعاونی و مطالعهی موردی مدرسهی تعاونی راه رشد

تأسیس مدارس تعاونی در انگلستان به قرن نوزده برمیگردد .مدرسههای
تعاونی توسط انجمنهای تعاونی محل تأسیس شدند .پس از قانون آموزش و
ً در ساختار و تأسیس این مدارس
پرورش انگلیس در سال  2006مجددا
تجدیدنظر شد .آموزگاران و کارکنان مدارس در عین حال که درمدارس
شاغل هستند در تصیمگیریها دخالت مستقیم دارند و از آنجا که صاحب
مجموعه و تولیدکنندهی خدمات هستند و خودشان ذینفع محسوب میشوند،
قطعا خدمات با کیفیت باالتری ارایه میدهند؛ زیرا در تصمیمگیریهای
کالن مشارکت میکنند.
به عبارت دیگر امور از سطح کارگزاری و کارفرمایی خارج شده و همه
ً برابر برخوردارند و مدیریت نیز از حالت هرمی خارج
از سطح نسبتا
شده و افقی است .امروزه حدود  700مدرسه از این نوع در بریتانیا
فعالیت میکنند و تعداد آن رو به افزایش است.
در سالهای اخیر ،در ایران برخی از مدارس تعاونی در حد محدودی
تأسیس شدهاند و علیرغم دشواریهای موجود ،به مسیر خود ادامه داده-

اند .در سال  1395طی تفاهمنامهای بین وزارتخانهی تعاون و وزارت
آموزش و پرورش ،اولویت واگذاری مدارس دولتی به بخش تعاون قرار
گرفت .به شرط آنکه دولت حمایت خود را از این مدارس برندارد و در
نتیجه بتوان با صرف هزینهی کمتر این مدارس را در گردونهی رقابت با
مدارس خصوصی وارد کرد.
با گسترش مدارس تعاونی در ایران میتوان موارد زیر را انتظار داشت:
 افزایش عدالت آموزشی
 ارتقای فرهنگ همیاری ،تعاون ،افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت
جامعهی مدنی
 ساماندهی نیروی کار
 کاالزدایی از آموزش
تعاونی فرهنگی -آموزشی راه رشد ،یک مدرسه با ساختار تعاونی است.
این تعاونی فرهنگی -آموزشی در سال  1364با همت هفت زن که عشق و
دغدغهی کار آموزشی داشتند در قالب مهدکودک دایر شد .دبستان
دخترانهی راه رشد ،اردیبهشت  1375و دبستان پسرانه در سال  1383شروع
به کار کرده است .متوسطهی اول دخترانهی راه رشد سال تحصیلی – 80
 1379و در پی آن متوسطهی دوم نیز فعالیت خود را از سال  1382شروع
کرده است .متوسطهی اول و دوم پسرانهی راه رشد نیز در سال 1382
فعالیت خود را آغاز کرده است.
در سال  1398این تعاونی سیو چهار ساله 190 ،عضو دارد ؛ بیشتر از 75
درصد آنها معلم و شاغل در تعاونی هستند .از  25درصد باقیمانده هم
گروهی بازنشستهی همین تعاونی هستند و باقی ذینفع در مجموعهاند.
معلمان و همکاران تعاونی فرهنگی آموزشی راه رشد توانستهاند بعد از
سه دهه ،امسال  2400دانشآموز را در هشت مهد و مدرسه ،سر کالس درس
بنشانند.
چشم انداز تعاونی فرهنگی -آموزشی راه رشد " پرورش انسان های جهان
پذیر" است .بیانیه ماموریت این تعاونی به نوعی پاسخ به پرسش این
پژوهش بود و نقش مدرسه تعاونی را در ترویج یادگیری مشارکتی نشان
می دهد .بیانیه ماموریت تعاونی فرهنگی -آموزشی راه رشد به شرح زیر
است:
تعاونی فرهنگی ،آموزشی راه رشد جامعه ای از یاد گیرندگان است که
به یکدیگر برای" زندگی بهتر از طریق مشارکت " یاری می دهند ،ما
در این جا یاد می گیریم که سرنوشت مان مشترک است و برای موفقیت خود
واین جامعه باید در کنار هم بمانیم  ،یادبگیریم و یاد بدهیم .
روش تحقیق:
با هدف بررسی رابطهی بین باور به تعاون و همیاری در بین آموزگاران
بین
در
مشارکتی
یادگیری
فضای
کردن
فراهم
و
دانشآموزان به مطالعهی موردی مجتمع آموزشی راه رشد پرداخته شد.
پژوهش به روش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است .سواالت مصاحبه از نوع
نیمه ساخت مند طراحی گردید و به مصاحبه شونده ها اطمینان داده شد
که بیانات ،هویت و اطالعات ایشان محرمانه خواهد بود .جامعه مورد
نظر برای پژوهش ،آموزگاران دوره ابتدایی تعاونی فرهنگی -آموزشی
راه رشد بودند.

یافته های پژوهش:
یا فته های این پژوهش ،نتیجه تجزیه و تحلیل مصاحبه های انجام شده
است .مجموعه کدهای استخراج شده از متن مصاحبه ها 121 ،کد بود .پس
از کدگذاری باز و تقلیل و ادغام کدهای مشابه کدهای محوری استخراج
گردید .در جدول شماره  ،1تعداد  8کد محوری( مقوله اصلی ) استخراج
شده و  14کدفرعی به دست آمده ،قابل مشاهده است.
با توجه به مقوله های اصلی و زیر مقوله های طرح شده در جدول شماره
 1به پاسخ پرسش ها پرداخته می شود:

جدول شماره ()1
شماره
مقوله
اصلی

مقوله
اصلی

1

تعامل در
تصمیم
گیری

2

تصمیم
گیرندگان

3

روح
مشارکت

4

رویکرد
مدرسه
تعاونی

هدف مدرسه ،تقویت فعالیت
مشارکتی دانش آموزان
هدایت معلمان به سمت کار
گروهی

5

ضرورت
مشارکت
دانش
آموزان

دستاوردهای مثبت مشارکت دانش
آموزان

مقوله فرعی

نمونه مصاحبه

امکان گفتگو و تبادل نظر

از طریق تعامل ،هم اندیشی و همکاری
متقابل معاونین آموزشی ،مسئولین
دپارتمان ها در دروس مختلف و
اموزگران هر پایه و هر درس صورت می
گیرد و در نهایت بهترین و مناسب
ترین فعالیت آموزشی برای هر پایه
انتخاب می شود.
مصاحبه شونده کد 5
مسئولین مدرسه در تالش هستند تا
آموزگاران را به سمت کارگروهی سوق
دهند و روند کار گروهی را مورد
تشویق قرار دهند .آموزگاران هرپایه
مورد نظر
برای فعالیت های آموزشی
خود از قبل با هم فکری و مشارکت
یکدیگر تالش می کنند تا مناسب ترین
طراحی آموزشی را برای آموزش دروس
نمایند
اتخاذ
مختلف
مصاحبه شونده کد 5
در فعالیت های مدرسه ما ،میزان
کارگروهی اهمیت داره .بچه ها باید
یاد بگیرن که در تعامل با هم و
مشارکت با هم موضوعات درسی را یاد
بگیرن .دلیلشم چند رویکرد مدرسه
است :زمانی که مدرسه کار مشارکتی
انجام می دهد براش مهمه که دانش
اموزان بتوانن در تبادل نظر با
همدیگر به راه حل موضوعات برسن و
بتوانن با هم دیگر همکاری داشته
مصاحبه شونده
باشن.

فراهم کردن فرصت مشارکت توسط
معاونین آموزشی
افراد صاحب نظر ( آموزگاران،
مسئوالن دپارتمان ها ،معاونین
آموزشی)
فراهم بودن بستر مشارکت

لزوم مشارکت آموزگاران

کد 3
به وجود آمدن شرایط کار
گروهی توسط معلم

6

ایجاد
شرایط
کار
گروهی

7

الگو
برداری
دانش
آموزان

الگوبرداری از محیط

8

روحیه
تعاون

پرورش روح تعاون در
ساختار مدرسه تعاونی

به وجود آمدن شرایط کارگروهی
توسط مدرسه

الگو برداری از آموزگاران

 .....مدرسه تعاونی تالش می کنه همه
افراد را در اداره مدرسه مشارکت
دهد .در کارگروهی در واقع همه
برابرانه در ان کار گروهی قرار می
گیرنددر کار گروهی بچه ها با
موقعیت یکسان تالش می کنن تا برسند
به آن هدف غایی .و معلم سعی می کنه
کار گروهی جذاب شود.
مصاحبه شونده کد 3
روحیه همکاری صد درصد تاثیرگذار
است و این همان آموزش پنهان است.
گاهی رفتاری داریم و بچه ها با
دیدن ما ،ناخودآگاه می آموزند و از
آموزگاران الگوبرداری می کنند.
ناخودآگاه بچه ها نگاه معلم خود را
می گیرند .اگر روح تعاون و همکاری
را در محیط داشته باشیم بچه ها یاد
می گیرن و در آن ها شکل می گیرن.
مصاحبه شونده کد 4
مدرسه تعاونی در پرورش روحیه تعاون نقش
دارد و این به این دلیل است که این
اراده وجود دارد که بچه ها موثر هستند
و الزم نیست صرفا چیزی از باال به ان ها
دیکته شود و آن ها را صاحب این حق می
دانند که روی فرآیندهای درسی و کالسی
خود موثر باشند و با هم مشارکت داشته
باشند.

مصاحبه شونده کد 3

سوال  :1تصمیم گیری درباره فعالیت های آموزشی در مدرسه شما از چه
طریق انجام می شود؟
مصاحبه شوندگان ،فراهم بودن فضای گفتوگو و تبادل نظر بین دست-
اندرکاران آموزش ،انعطافپذیری معاونین آموزشی در پذیرفتن نتایج
مشورتها و هماندیشیها و فراهم بودن فرصت مشارکت آموزگاران در
تصمیمگیریهای آموزشی را از عوامل مؤثر در باور به تعاون و هم -
اندیشی و مشارکت در تصمیمگیریهای آموزشی میدانستند .این موارد
موجب استخراج مقولهی : 1عامل در تصمیمگیری و دو زیرمقولهی امکان
گفتوگو و تبادل نظر و فراهم کردن فرصت مشارکت توسط معاونین آموزشی
گردید.
مصاحبهشوندگان امکان و فرصت مشارکت در تصمیمگیری و مداخله در امور
آموزشی را برای آموزگاران ،مسئوالن دپارتمانها و معاونین آموزشی
تاکید میکردند .مؤثر بودن افراد دستاندرکار آموزش در تصمیمگیریها
و فراهم بودن فرصت تبادل نظر در بین کسانی که در حوزهی آموزش صاحب
تخصص هستند بسیار مورد تأکید آموزگاران بود .موارد پرتکرار فوق
شکلدهندهی مقولهی  :2تصمیمگیرندگان و زیرمقولهی افراد صاحب نظر
شد .این مطلب مؤید آن بود که برای تصمیمگیریهای آموزشی،

آموزگاران ،مسئولین دپارتمانها و معاونین آموزشی به هماندیشی ،هم-
فکری ،تعاون و همکاری میپردازند و تصمیمگیریهای آموزشی از طریق
شورا و همفکری اتفاق میافتد .لذا تصمیمگیریهای آموزشی از باال و
دستوری نیست و فضای کار مشارکتی از طریق مسئولین مدرسه برای
آموزگاران فراهم است.
سوال  :2آموزگاران
بهره می برند؟

برای انجام فعالیتهای آموزشی از کار گروهی

فراهم بودن بستر مشارکت ،حاکم بودن روح مشارکت و تعاون در بین
آموزگاران و هدایت آموزگاران توسط مسئولین مدرسه به سمت کار گروهی
از موارد پرتکرار در پاسخهای مصاحبهشوندهها بود که در مقولهی اصلی
 :3روح مشارکت و زیرمقولهی فراهم بودن بستر مشارکت و لزوم مشارکت
آموزگاران بدان پرداخته شد..
در پاسخ به سؤال  2با توجه به مقولهی  3و زیرمقولههای آن میتوان
اینچنین مطرح کرد که در تعاونی فرهنگی  -آموزشی راه رشد مسئولین
فرصت تعاون و کار گروهی برای آموزگاران را فراهم کردهاند و مشوق
ایشان در این امور نیز میباشند .آموزگاران از طریق کار گروهی و
تعاون با یکدیگر فعالیتهای آموزشی و پرورشی را طراحی و اجرا می-
کنند .نکتهای که در یک مصاحبه بدان پرداخته شده بود پذیرفته شدن
افراد تازه وارد به فضای آموزشی در گروه و با گذر زمان حرکت فرد
جدید در راستای کار مشارکتی است .مصاحبهشوندهی  2در بخشی از
مصاحبهی خود مطرح کرده است که ... « :کسانی که تازه آمدهاند برای
ثابت کردن خودشان در ابتدا کار تکی میکنند اما افراد بعد از مدتی
متوجه میشوند که باید کار گروهی بکنند یعنی به مرور افرادی که
تنهایی کار میکنند در آدمهای دیگر حل میشوند ».و این نشان از جاری
بودن باور به کار مشارکتی در بین همهی آموزگاران است که افراد
تازه وارد به جمع را نیز به گروه فرامیخواند و معنای موفقیت خود
را در موفقیت جمع مییابد و به قول مصاحبهشونده در جمع سایرین حل
میشود و تکروی نمیکند.
سوال  :3در مدرسهی شما انجام فعالیتهای مشارکتی و یا گروهی دانش-
آموزان مهم است؟ چرا؟
فراهم کردن فرصت تجربهی مشارکت یکی از مأموریتهای مدرسهی تعاونی
راه رشد است .در مصاحبههای ثبت شده تکرار فراوان چند مورد مقولهی
 :4رویکرد مدرسهی تعاونی و زیرمقولههای آن هدف مدرسه ،تقویت
فعالیت مشارکتی دانشآموزان و هدایت معلمان به سمت کار گروهی و
مقولهی  :5ضرورت مشارکت دانشآموزان و زیرمقولهی دستاوردهای مثبت
مشارکت دانشآموزان را موجب شد.
مصاحبهشوندگان برای اهمیت فعالیت مشارکتی دانشآموزان به عنوان هدف
و یا رویکرد مدرسه تأکید داشتند و به نقل از مصاحبهشوندهی کد « :5
مدرسهای که بر اساس ساختار تعاونی شکل گرفته مفهوم کار تعاونی و
مشارکت در آن نهادینه شده و هدف اصلی آن مشارکت گروهی تمامی افراد
است ،بنابراین فعالیت مشارکتی دانشآموزان حائز اهمیت است زیرا
یادگیری تکنیکهای همکاری و برقراری ارتباط با دیگران یکی از
ضروریات مهم هر کودک محسوب میشود».
مصاحبهشوندهی کد  1نیز در بخشی از مطالب خود تأکید میکند... « :
معلمهایی را که به این سمت [آموزش فعالیت مشارکتی به دانشآموزان]

حرکت و کار میکنند تشویق میکنند و میبینند » .که این نشان میدهد
مدرسه و فضای حاکم بر آن در جهت تقویت تعاون و همیاری تالش میکند.
اشاره به کسب دستاوردهایی برای دانشآموزان در پی انجام کار گروهی
و تالش برای دستیابی به یک هدف مشترک در تمامی صحبتهای مصاحبه -
شوندهها دیده میشد .دستاوردهایی مانند :صبور بودن ،تعامل و ارتباط
بین فردی ،کار کردن بر اساس برنامهی از پیش سازمانیافته ،کار کردن
مسئولیتپذیری،
وقت،
سر
تابآوری ،گوش کردن فعال.
سوال  :4چه روشهایی را استفاده میکنید تا دانشآموزان کار گروهی
کردن و تعاون را بیاموزند؟
استفاده از دو شیوه ی آموزش مستقیم و آموزش ضمنی از جمله مواردی
بود که از طرف مصاحبهشوندگان مورد تأکید قرار گرفته بود .فراهم
کردن شرایط کار گروهی برای دانشآموزان و ایجاد فرصت تجربهی مشارکت
از جمله کارهایی است که برای آموزش مستقیم تعاون و همکاری انجام
میشود .اجرای پروژههای دانشآموزی به صورت گروهی ،فعالیتهای
مشارکتی ،مسئولیتهای گروهی جهت انجام فعالیتی و تشویق و ترغیب در
فعالیتهای گروهی از جمله اقداماتی است که در راستای آموزش مستقیم
تعاون و همکاری صورت میگیرد .شاهد بودن بچهها در فعالیتهای گروهی
آموزگاران و کار مشارکتی آنها آموزش ضمنی را شامل میشود .زمانی که
دانشآموزان اجرای فعالیتهای آموزشی را ناشی از کار مشارکتی
آموزگاران میبینند در حقیقت میآموزند که مشارکت با دیگران و تالش
برای رسیدن به هدف مشترک ارزشمند است .این ارزشمندی از طرف مدرسهی
راه رشد در بین آموزگاران ترغیب میشود و لذا شرایط کار گروهی
آموزگاران و دانشآموزان فراهم میشود .این موارد موجب شکلگیری
مقولهی  :6ایجاد شرایط کار گروهی و زیرمقولههای آن شد.
سوال  :5آیا مدرسهی خود را در پرورش روحیهی تعاون و همکاری در
ً توضیح دهید.
دانشآموزان موفق میدانید؟ لطفا
آنچه از مصاحبهها برداشت میشود پرورش روحیهی تعاون ،مشارکت و
اتفاق
گستردگی
به
تعاونی
مدرسهی
در
همکاری
میافتد .ساختار تعاونی مدرسه ،شکلدهندهی فضای کار مشارکتی است به
گونهای که دانشآموزان میتوانند از محیط و حال و هوای حاکم بر
مدرسه الگوپذیر شوند .همچنین آموزگاران و کارکنان مدرسه به واسطهی
انجام فعالیتهای مشارکتی نیز الگوهایی مناسب دانشآموزان هستند و
این امر پرورش روح تعاون و همکاری در مدرسهی تعاونی را تضمین می-
کند .مقولهی  :7الگوپذیری دانشآموزان و دو زیرمقولهی الگوبرداری
از آموزگاران و الگوبرداری از محیط ناشی از بررسی پاسخهای
مصاحبهشوندههاست.
سوال  :6فکر میکنید ساختار تعاونی بودن مدرسه در پرورش روحیهی
تعاون و مشارکت دانشآموزان مؤثر بوده است؟ چگونه؟
استخراج مقولهی شماره  :8روحیهی تعاونی و زیرمقولهی پرورش روح
تعاون در ساختار مدرسهی تعاونی ناشی از باور آموزگاران به تأثیر
ساختار مدرسهی تعاونی در پرورش باور به مشارکت ،همراهی و تالش برای
رسیدن به هدف مشترک است .مثالی از پاسخ مصاحبهشوندهها که در جدول
شمارهی  1بدان اشاره شده است خود گویای این نکته است.

بحث و نتیجه گیری:
نتایج حاصل از تحقیق فوق نشان می دهد مدرسه تعاونی به دلیل دارا
بودن ساختاری مبتنی بر مشارکت جمعی و کارگروهی می تواند بهترین
ساختار برای ترویج فرهنگ یادگیری مشارکتی باشد .بررسی نتایج حاصل
از پرسش های  1و  2نشان از نقش مدرسه در حمایت از آموزگاران و
سهیم دانستن آنها در تصمیم گیری دارد ،مدرسه با ساختار تعاونی،
مقید و پایبند به اصول و ارزش هایی مانند حمایت از یکدیگر،
همیاری ،پذیرا بودن و همبستگی است و همین ساختار نشان از ترویج
فرهنگ همبستگی و کار مشارکتی بین آموزگاران است و الگویی مناسب
برای دانش آموزان خواهد بود .همچنین باور به این ساختار ،ترویج
این فرهنگ را میسر و ممکن می کند .همانطور که وودین( )2015مطرح می
کند " آن اخالق مبتنی بر تعاون که می تواند در مدارس تعاونی تعلیم
داده شود ،مبتنی بر ارزش هاست و در سازمان ها و مدارس ،تعاون و
همیاری را بر رقابت رجحان می بخشد " .ماجرا این نیست که ارزش های
خودیاری ،توجه به دیگران و امثال آن در مدارس غیرتعاونی غایب اند،
بلکه مساله این است که در مدرسه تعاونی این ارزش ها به صورت رسمی
در چارچوبی بین المللی از ارزش ها و اصول ،مفصل بندی ،واضح و
مستقر شده اند.این اخالق مبتنی بر تعاون و مشارکت در مدارس تعاونی
می تواند از خالل رویکردی به فن آموزش و پرورش و طرح درس توسعه
یابد که فرصت هایی را در اختیار معلمان قرار می دهد تا در کالس درس
نوآوری و خالقیت داشته باشند .همچنین به جوانان فرصت می دهد تا
مهارت های اجتماعی ،شخصیتی و زندگی خود را ارتقا دهند ،مهارت هایی
که در مدارس دیگر همواره و به سادگی قابل اندازه گیری نیستند و بر
آنها تاکید[کافی] نشده است؛اما در بستر تعاون و همیاری ،جامع

و همیشگی خواهندبود(براکینگتون)2015،پاسخ پرسش های 3و4و 5
سندی بر این ادعاست ،در این پرسش ها بر ترویج باورهای مشارکت
جویی در بین دانش اموزان در مدرسه تعاونی تاکید شده است .در
پرسش های انتهایی با توجه به باور آموزگاران به ساختار مدرسه
تعاونی و تالش در جهت ترویج فرهنگ مشارکت در بین آموزگاران و
دانش آموزان مدرسه تعاونی ساختاری مناسب برای تروج فرهنگی
یاریگری و مشارکت جویی دانسته شده است .فقدان مهارت های
کارگروهی در جامعه و همچنین فقدان مدارس تعاونی در جامعه ما
بسیار ملموس است .این مدارس ضمن فراهم کردن فرصت اقتصاد
مشارکتی برای آموزگاران ،فرصت تعلیم و تربیت شهروندانی کنشگر
در جامعه ،مشارکت جو ،یاری رسان را فراهم می کند.
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خدایاری ،مهدی؛ مضطرزاده ،حامد ( )1394یادگیری مشارکتی ،رویکردی
نوین در آموزش .همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیبهای اجتماعی.
درتاج ،فریبرز؛ کردنوقایی ،رسول ( )1395نظریههای آموزش (الگوها،
راهبردها ،روشها ،فنون) .چاپ اول  .انتشارات عالمه طباطبایی
پامال بولوتین ،ژوزف و همکاران ( )1396فرهنگهای برنامهی درسی
(نظریهها) ،ترجمهی محمود مهرمحمدی و همکاران .تهران :سمت
راس ،سیال ( )1395شرکتهای تعاونی ،اتحادیههای کارگری و کار
منصفانه .یادگیری و کار در کنار هم :ترجمهی محمد بیکران بهشت؛ درج
شده د ر گروه نویسندگان؛ مجموعه مقاالت بخش تعاون؛ پروه مترجمان؛
چاپ اول ،تهران :نشر میلکان
سلسبیلی ،نادر و پرتو ،مسلم ( ) 1382سند و منشور اصالح نظام آموزش و
پرورش .تهران :پژوهشکدهی تعلیم و تربیت
سیف ،علیاکبر ( )1397روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و
آموزش) .چاپ سیزدهم ،تهران :نشر دوران
صیادپور ،زهره؛ صیادپور؛ مرجان ( )1396تأثیریادگیری مشارکتی بر
اضطراب و انگیزهی پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان
کرامتی ،محمدرضا ( ) 1384یادگیری مشارکتی (یادگیری از طریق
همیاری) ،مشهد :انتشارات آیین تربیت
کرامتی ،محمدرضا ( ) 1386تأثیرگذاری مشارکتی بر رشد مهارتهای
اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی .روانشناسی و علوم تربیتی39- 74،56 ،
کرامتی ،محمدرضا ( )1382مطالعهی تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد
مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانشآموزان پایهی پنجم
ابتدایی شهر مشهد ،پایاننامهی دکتری دانشگاه تربیت معلم تهران
کشافینیا ،وحید( ) 1396نیاز سنجی خدمات آموزشی ،مدیریتی و پشتیبانی
مدارس و بررسی تامین نیاز مشترک آنها از طریق تاسیس تعاونی؛ مجری:
اتحادیهی تعاونیهای فرهنگی و آموزشی استان تهران
گلمحمد نژاد بهرامی ،غالمرضا ( )1397مقایسهی اثربخشی یادگیری
مشارکتی و سنتی بر مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی دانشآموزان دختر
دورهی دوم متوسطه؛ فصلنامهی آموزش و ارزشیابی شمارهی 35- 54 ،41
گروه مترجمان ؛مجموعه مقاالت بخش تعاون ( )1395؛ چاپ اول ،تهران:
نشر میلکان
نادری ،ایلناز ( )1397اثربخشی آموزش مشارکتی بر مهارتهای اجتماعی
دانشآموزان ،چهارمین کنفرانس دانش و فناوری علوم تربیتی ،مطالعات
اجتماعی و روانشناسی ایران
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