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چکیده
روش تدریس یکی از مهم ترین نیازهای جوامع بشری و از محورهای توسعه میباشد این تحقیق با هدف جایگاه و تاثیر
روشهای تدریس فعال بر یادگیری مادام العمر دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان ثالث در سال تحصیلی 79- 79
انجام گرفت ،روش این پژوهش از نوع طرحهای نیمه تجربی با پیشآزمون و پس آزمون و ازنظر هدف کاربردی بوده است.
جامعه آماری این تحقیق ،کلیه دانش آموزان دختردوره اول متوسطه مدارس شهرستان ثالث که  709نفر در سال تحصیلی
 79- 79بود .نمونهگیری بهصورت تصادفی خوشهای چندمرحلهای اس ت .بنابراین حجم نمونه آماری پژوهش عبارت است از
دانش آموزان دو کالس از هرکدام از مدارس پس از موازنه سازی آزمودنیها به شیوه تدریس مشارکتی به تعداد  22نفر
موردبررسی قرار گرفتند .برای اندازهگیری میزان یادگیری گروهها از آزمون پیشرفت تحصیلی استفاده گردید .برای تعیین روایی
محتوایی پرسشنامه ازنظر صاحبنظران و متخصصان تعلیم و تربیت استفاده شد .برای تحلیل دادههای آماری در مورد هر یك از
فرضیههای پژوهشی به علت تعیین تفاوت و محاسبه و مقایسه نمرههای پیشآزمون و پسآزمون درگروه های آزمایش و گواه از
آزمون ( ANCOVAتحلی ل کوواریانس) استفاده گردید .نتایج تحلیل کواریانس نشان دادکه بین نمرات یادگیری هر دو گروه
آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .به عبارتدیگر روشهای تدریس فعال و مشارکتی بر یادگیری مادام العمر دانش
آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان ثالث تأثیر مثبتی داشته است.
واژههای کلیدی :یادگیری مادام العمر ،روش تدریس فعال و مشارکتی ،شهرستان ثالث
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مقدمه
در نظام آموزشی ایران ،معلمان با تکیهبر روشهای سنتی بهویژه سخنرانی ،شاگردان را به حفظ و تکرار مفاهیم علمی ترغیب
میکنند وعلی رغم اینکه در محافل علمی و تربیتی و حتی اجرایی ،صحبت از فعال بودن شاگردان ،رشد فکری و آزاداندیشی
میشود ،اما عمالً چنین نظرگاههایی جنبه شعارگونه به خود گرفته ،از تقویت روحیه همکاری و رفاقت در بین شاگردان و رشد
اجتماعی آنان صحبت میشود  .اما در عمل نهتنها گام مؤثری در این راستا برداشته نمیشود ،بلکه اغلب اوقات همکاری و
رفاقت بهنوعی رقابت تبدیلشده که نتیجه آن افزایش حس حسادت ،کینهتوزی و دشمنی در بین دانش آموزان است .سبك
غالب در اکثر آموزشهای کالس سنتی است به این معنا که شاگردان درزمینهی یادگیری مفاهیم درسی کمتر با موقعیتهای
چالش آور مواجه میشوند ،فرصتهای کمتری برای تعامل ،همفکری ،همکاری و بحث و گفتگوی معلم با شاگردان و شاگردان
با یکدیگر فراهم میشود ،دانش آموزان به یادگیری طوطیوار ترغیب میشوند ،رقابت جایگزین همکاری میشود و احتمال
خطر جمع گریزی در بین شاگردان افزایش می یابد(پارسا ،محمد.)9331
درروش های سنتی معلمان اغلب گوینده بوده و از دانش آموزان انتظار دارند که به صحبتهای آنان گوش دهند .بحث گروهی
جایگاه چندانی در کالس درس ندارد و اگر سؤال پرسیده شود ،موجب وادار کردن دانش آموزان به تفکر مطالب درسی
نمیشود ،بلکه بیشتر هدف این است که دا نش آموزان از این طریق برای امتحان آماده شوند .تیواری معتقد است از دید
کارشناسان تعلیم و تربیت ،دانشآموزانی که از طریق یادگیری فعال به یادگیری میپردازند ،نهتنها بهتر فرامیگیرند ،بلکه از
یادگیری لذت بیشتری هم میبرند .زیرا آنها بهجای اینکه شنونده صرف ب اشند ،فعاالنه در جریان یادگیری مشارکت میکنند و
خود را مسئول یادگیری خویش میدانند [  .]1شفر می گوید ،ازجمله روشهای فعالی که امروزی توجه صاحبنظران تعلیم و
تربیت را به خود جلب کرده است ،یادگیری مشارکتی است .شواهد پژوهشی نشان میدهد بیشتر مسائلی که درروش سنتی و
غیرفعال به چشم میخورد ،در رویکرد مشارکتی به حداقل می رسد (پاکدل ،لطیف .)9332
بهطور نمونه نتایج مطالعهای که در خصوص مقایسه روش یادگیری مشارکتی و سنتی انجام شد نشان داد که یادگیری
مشارکتی ،عزت نفس ،میزان تمرکز روی تکالیف ،لذت بردن از کالس و مدرسه و عشق به یادگیری را افزایش و وابستگی به
معلم را کاهش میدهد.در مطالعه تیلستون تحت عنوان تأثیر سه رویکرد یادگیری مشارکتی سازمان یافته ،یادگیری مشارکتی
غیرسازمان یافته و یادگیری انفرادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی ،مشخص شد که در شرایط مشارکتی
سازمانیافته ،پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  %٠8بیشتر از شرایط انفرادی است.
مطالعه آنویوبازی نیز نشان داد دانشآموزانی که در گروههای یادگیری مشارکتی به یادگیری میپردازند ،نسبت به کسانی که
بهطور انفرادی یاد میگیرند ،پیشرفت تحصیلی و احساس مسئولیت بیشتری دارند و نسبت به مدرسه نگرش مثبتی پیدا
میکنند و به نظر فضلی خوانی منفعل بودن شاگردان را میتوان با استفاده از روشهای آموزشی موثرکاهش داد .یافتههای
پژوهش او نشان داد که یادگیری مشارکتی در تحریك شاگردان برای بحث و گفتگو پیرامون مسائل ریاضی نقش مهمی را ایفا
میکند ،البته بهشرط اینکه هنگام اجرای این روش معلم از آمادگی الزم برخوردار باشد و بتواند کیفیت تعامالت دانش آموزان
با یکدیگر را بهبود بخشد .درروش یادگیری مشارکتی ،وابستگی بین فردی ،تعامل افزایشی صورت بهصورت و مسئولیت فردی
وجود دارد و اعضا را موظف میکند که نسبت به یادگیری همدیگر حساس باشند و مراقب یادگیری یکدیگر باشند تا گروه
بتواند موفق شود .و نیز جانسون و جانسون و اسالوین میگویند که وقتی موفقیت دانش آموزان به کمك و مشارکت سایر
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اعضای گروه وابسته است ،بیشتر بهصورت مشارکتی فعالیت میکنند ،این مشارکت در فعالیتها میتواند منجر به رشد
اجتماعی دانشآموزان شود ،چراکه یکی از مؤلفههای رشد اجتماعی ،مدرسه و نحوه یادگیری دانش آموزان است(جویس ،پ.
وویل ،م.)9331
در مورد رشد اجتماعی و نسبت آن باسن فرد میتوان گفت که بلوغ اجتماعی یك پدیده مربوط به رشد است و با افزایش سن
فزونی م می یابد ،بهطوریکه میتوان گفت همچنان که کودکان بزرگ میشوند در تنظیم رفتار خود به نحوی هماهنگ با
انتظارات جامعهای که زندگی میکنند ،توانایی بیشتری می یابند  .کودکان میآموزند که معیارهای جامعه خود را بپذیرند،
سایق های خود را از راههایی که ازلحاظ اجتماعی قابلقبول است ،بیان یا سرکوب نمایند .نیازهای دیگران را در نظر داشته
باشند ،اظهار همدردی نمایند ،به خاطر دیگران از منافع شخصی خود چشمپوشی کنند و برای به دست آوردن هدفی مهمتر ،از
لذت فوری چشمپوشی کنند ،تاجیك (  ) 1209اسالوین (  ) 2818به شواهدی اشارهکرده است که نشان میدهد روش یادگیری
مشارکتی روابط میان دانشآموزان نژادهای مختلف را در کالسهای مختلف بهبود میبخشد .در خصوص تاریخچه یادگیری
مشارکتی از طریق آموختن باهم باید اذعان داشت ،ایده کلی روش یادگیری مشارکتی سابقهای طوالنی دارد ،اما توسعه
برنامههای آموزشی و پژوهش مداری که یادگیری مشارکتی از طریق آموختن باهم را در برنامهریزی ،مورد آزمون قرار داده
است ،تقریباً از اوایل  1798شروعشده است.
این رویکرد حاصل اندیشه نظریهپردازان و محققانی مانند زارعی ،شکاری و علمی عالقهمند بودند بدانند که چگونه دانش
آموزان از تجربه یاد میگیرند  .آنها با این اندیشه که دانش آموزان باید منفعل و تحت تسلط معلم باشند ،شدیداً مخالف بودند.
یکی از مهمترین اصل معرفیشده از طرف این دسته از صاحبنظران این است که تجربه بیشترین نقش را در فرآیند یادگیری
دارد ،به شرطی که همراه با تجزیهوتحلیل منظم و منطقی باشد .ازنظر گیلز روش یادگیری مشارکتی روشی است که در آن
دانش آموزان بهمنظور تسلط بر محتوا مواد آموزشی بهصورت گروهی کار میکنند .به عالوه اعضای هر گروه از دانش آموزان با
موفقیت تحصیلی باال و متوسط و پایین تشکیلشده است و اعضای هر گروه از نژادها ،فرهنگها و جنسیتهای مختلف
دانشآموزی است و نظام پاداش بهجای فردمدار ،گروه مدار است.
مجموعه شرایط و امکانات زمانی و مکانی معین برای تسهیل در فرآیند یاددهی  -یادگیری را محیط یادگیری مینامیم
( شکاری.)9311،
قبل از آنکه بحث محیط یادگیری مشارکتی ارائه شود ،الزم است محیطهای دیگر یادگیری مانند محیط یادگیری مثبت
کارتج و میلبرن که در مدارس به چشم میخورد  ،توضیح و تبیین شود تا تفاوت بین این رویکردها و رویکرد یادگیری
مشارکتی مشخص شود که این خود به درك و فهم محیط یادگیری مشارکتی از طریق آموختن باهم کمك میکند .با توجه
به نگرش معلمان و دانش آموزان ،انواع محیطهای یادگیری به چشم میخورد که در هرکدام از این رویکردها ،نگرشهای
متفاوتی از نقش معلم و دانشآموز وجود دارد.
به اعتقاد الیس و والن (  ) 1709آشناترین و متداولترین محیط ،محیط رقابتی است که در این محیط سؤاالت زیر برای
شاگردان مطرح میشود" :امسال چه کسی شاگرداول خواهد شد؟" یا "اگر بخواهم شاگرداول بشوم ،چه کسی را باید زمین
بزنم؟" شعار یك کالس رقابتی این است" :اگر تو ببری ،من میبازم یا اگر من ببرم تو م یبازی ".در این رویکرد دانش آموزان
برای یافتن بهترین فرد باهم رقابت میکنند  .دانش آموزان در این کالس به خاطر نمره ،تحسین ،موردتوجه معلم قرار گرفتن،
دریافت جایزه و غیره با یکدیگر به رقابت می پردازند  .در چنین محیطی شاگردان یکدیگر را در سد راه خود میدانند  .بسیاری از
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دانش آموزان به کالس میآیند تا خود را بازنده ببینند و در بازی آموزشی شرکت نمیکنند  .در چنین محیطی حتی برندهها
هم آسیب میبینند( حامدی خواه ،فـضلعی.)9311
در محیط انفرادی هریك از دانش آموزان با بقیه تفاوت دارند و موفقیت یا شکست آنها ارتباطی با دیگران ندارد .درنتیجه
دانشآموز ،خود مسئول یادگیری خویش است .اینگونه دانش آموزان مشکل ارتباطی پیدا میکنند و با هنجارهای حاکم بر
جامعه همسان نخواهند بود.
اغلب آنها گوشهگیر و کمر و هستند و گاه به افسردگی دچار میشوند .در این کالس ،روشهای تدریس غیرفعال و سنتی،
امکان هماندیشی برای دانش آموزان به وجود نمیآورد  .این رویکرد ،رویکردی است که در آن تأکید روی فرد دانشآموز است
که تا رسیدن به هدف تالش بکند ،بدون آنکه توجهی به دانش آموزان دیگر داشته باشد ،جانسون و جانسون ( ) 1772
همانطور که پیاژه نشان داده است ،بیشتر آموختههای مهم حاصل تعامل با دیگران است .اگر دانش آموزان در مورد یك
کتاب ،یك تکلیف و یا یك مسئله فقط نظرات ،واکنشها و پرسشهای خود را داشته باشند ،یادگیری آنان بهاندازه زمانی که به
نظرات دیگران دسترسی داشته باشند ،پربار نخواهد بود .به عالوه کار انفرادی اغلب در تنهایی انجام میشود و نهایتاً
خستهکننده است.
به اعتقاد جانسون و همکاران (  ) 2882یادگیری چیزی است که شاگردان انجام میدهند ،نه چیزی که برای شاگردان انجام
میشود  .بنابراین یادگیری مشارکتی مستلزم مشارکت فعال و مستقیم دانش آموزان است .همانند کوهنوردان ،دانش آموزان
زمانی به قله میرسند که جزیی از تیم مشارکتی باشند .در این محیط دانش آموزان از طریق همکاری و مشارکت و در قالب
گروهها به یادگیری میرسند و در قبال یادگیری دیگران احساس مسئولیت می نمایند  .زمانی که همکالسانشان نیاز به کمك
داشته باشند ،به کمك آنها میشتابند و موفقیت دیگران موفقیت آنها و شکس ت دیگران شکست آنها محسوب میشود  .این
رویکرد موجب یادگیری عمیقتر و خالقیت و نوآوری بیشتر شاگردان میشود.شعار یك کالس همیاری این است:
" یا همه نجات می یابیم ،یا همه غرق میشویم" در کالس همیاری دانش آموزان بهجای اینکه معلم را محور اصلی بدانند ،به
همکالسیهای خود به عنوان مرجع باارزش و مهم نگاه میکنند .هیرست و اسالویك (  ) 2882معتقدند در موقعیتهای رقابتی
و انفرادی ،معلم سعی میکند که دانش آموزان را از همدیگر دور کند" :کپی نکنید ،در مورد همکالسانتان نگران نباشید،
تکالیف خودتان را انجام دهید ،میز خودتان را انتقال دهید" اینها اصطالحاتی هستند که بهطورمعمول به گوش میرسند.
درحالیکه یادگیری مشارکتی به دانش آموزان اجازه میدهد که اهداف مشترکشان را توسعه دهند .همچنین به نقل از
جانسون و جانسون (  ) 2889در خصوص تفاوت گروههای مشارکتی با گروههای معمولی کالس بیان میکنند که یك گروه
مشارکتی  2 ،تا  ٠نفر عضو دارد که برای رسیدن به یك هدف مشترك با یکدیگر کار میکنند .
نادری در بحث مربوط به مزایای بهکارگیری مدل یادگیری مشارکتی به مواردی چون رشد عزتنفس دانش آموزان ،تجارب
یادگیری بیشتر ،بهبود رضایت خاطر دانش آموزان ،نگرش مثبت به مواد آموزشی ،چالش برانگیزی بیشتر بدون نامعقول سازی
میزان کار در مدت معین ،فراهمسازی درك عمیقتر دانش آموزان و تولید بیشتر و بهتر سؤاالت اشاره میکند .از سوی دیگر
قلتاش (  )1208معتقد است به دانش آموزان در دور شدن از این عادت که تنها معلم را به عنوان منبع دانش و فهمیدن کمك
می نمایند.
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در خصوص تکنیكهای یادگیری مشارکتی از طریق آموختن می توان گفت که در جمعبندی از پژوهشهای انجامشده
درزمینه ی یادگیری مشارکتی ،هشت شیوه یادگیری مشارکتی مطرح است که در تازهترین پژوهشها به کار گرفتهشده و
اثربخشی خود را در دستاوردها نشان داده و موردتائید قرارگرفتهاند .
 - 9گروههای پیشرفت تیمی دانش آموزان ) :(STADدر این شیوه دانش آموزان به گروههای که از  2تا  ٠تشکیل
میشود ،تقسیم میشوند  .در این گروهها دانش آموزان ازلحاظ جنسیت ،نژاد ،زمینههای خانوادگی و فرهنگی و تجربیات قبلی
و غیره متفاوت هستند .معلم ابتدا درس را ارائه میکند و بعد دانش آموزان در گروهها به بررسی و مطالعه پیرامون موضوع
میپردازند  .در پایان دانش آموزان در آزمونهای انفرادی شرکت نموده و سپس نمرههای آزمون دانش آموزان با میانگین
نمرههای گذشته آنها مقایسه میشود و نمره نهایی بر اساس پیشرفت آن نسبت به عملکردهای گذشته آنها تعیین میشود.
سپس نمرههای فوق جمعبندی شده و نمره نهایی گروه را تشکیل میدهند .گروههایی که تا سطح خاصی از معیارهای
پیشرفت تعیینشده ارتقا یابند ،به دریافت پاداش یا گواهینامه و غیره نایل میآیند  .همه فرآیند فوق ،از زمان ارائه درس
توسط معلم تا کارهای گروهی و شرکت در آزمون ،معموﹰ ال در سه الی پنج جلسه درس انجام میشود( سیف ،علیاکبر
.)9331
- 2روش مسابقه تیمی یا رقابت و مسابقه تیمی ) : (TGTدر این روش ،روش تدریس معلم و کارگروهی کامﹰال شبیه
روش قبلی است ،ولی تفاوت آنها در این است که دانش آموزان بهجای شرکت در آزمون ،در مسابقات هفتگی شرکت
میکنند  .در این مسابقات دانش آموزان هر تیم ،بهمنظور کسب امتیاز برای تیم خود ،بادانش آموزان تیمهای دیگر که دارای
سوابق تحصیلی مشابه هستند ،در گروههای سه نفره به رقابت می پردازند .بهمنظور عادالنه بودن رقابتها ،ترکیب گروههای
سه نفره ای که در مقابل یکدیگر قرار میگیرند ،بهتناوب تغییر میکند .نمرههایی که هر برنده برای تیم خود کسب میکند،
بدون توجه به سطحی که در آن به رقابت پرداخته است ،محاسبه میشود .
- 2یادگیری انفرادی با یاریگرفتن از تیم ) : (TATدر این روش نیز تیمهای چهارنفره از دانش آموزان که در سطوح کار
آیی متفاوت هستند ،تشکیل میشود و به تیمهایی که عملکرد مطلوب داشته باشند ،گواهینامه اعطا میشود .بااینحال
تفاوتهایی میان این روش با روشهای قبل به چشم میخورد  .برای نمونه در دو روش پیشین ،آموزش دانش آموزان
بهصورت جمعی و یکسان ارائه میشود ،ولی در این روش ،یادگیری مشارکتی با آموزش فردی درمیآمیزد .به عالوه دو روش
قبلی برای تدریس بسیاری از موضوعها و در اغلب پایهها مناسب هستند ،درصورتیکه روش فوق مختص آموزش ریاضیات در
پایههای سوم تا ششم (یا دانش آموزان پایههای باالتر) طراحیشده است.
- 2قرائت و نگارش تلفیقی مشارکتی ) : (CRCاین روش که در حقیقت برنامههای جامع برای آموزش قرائت و نگارش در
سالهای آخر دوره ابتدایی است ،جدیدترین شیوه یادگیری مشارکتی به شمار میرود  .در این روش ،معلمان به شیوه
برنامههای سنتی ،از تشکیل گروههای قرائت استفاده میکنند و دانش آموزان را به تیمهای مختلف که از دو جفت دانشآموز
تشکیلشده است ،تقسیم میکنند  .هنگامی که معلم به آموزش یکی از تیمها اشتغال دارد ،تیمهای دیگر به یك سلسله
فعالیتهای شناختی ،نظیر قرائت در حضور همدیگر ،بحث در مورد چگونگی نگارش یك داستان ،خالصه کردن داستان،
امالیکلم هها و لغت معنی مشغول میشوند ،درصورتیکه تقسیم کالس به گروههای قرائت همگن نباشد ،همه دانش آموزان
کالس بهمنزله یکتیم واحد در جریان یادگیری با یکدیگر مشارکت میکنند .در طول ساعتهای تدریس زبان ،دانش آموزان
به فعالیتهایی از قبیل نگارش ،اصالح و ویراستاری آثار یکدیگر و تهیه مقدمات انتشار کتاب از سوی تیم مشغول میشوند.
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در اکثر فعالیتهای روش مذکور ،دانش آموزان درس را که معلم ارائه کرده است و بهصورت تیمی مطالعه کرده و تمرینها و
آزمونهای مربوط به آن را نیز بهصورت تیمی انجام میدهند(طالبی ،مهـدی.)9333
- ٠تقسیم موضوع به بخشهای مختلف (روش یادگیری مشارکتی جیگ ساو) :این روش ابتدا بهوسیله آرونسن و
همکاران در سال  1790میالدی طراحی شد .در این روش دانش آموزا ن برای کارکردن روی موضوع درسی که به بخشهای
مختلف تقسیمشده است ،تیمهای  9نفره تشکیل میدهند  .برای مثال یك زندگینامه را میتوان به بخشهای گوناگون از قبیل
سالهای نخست زندگی ،نخستین موفقیتها ،مسائل مهم ،باقیمانده سالهای عمر و نقش شخص موردنظر در تاریخ زندگی
وی را تقسیم کرد .در این روش هریك از اعضا به مطالعه بخش ویژه خود میپردازد ،سپس اعضای تیمهای مختلف که
بخشهای مشترکی را مطالعه کردهاند ،بهمنظور بحث و بررسی پیرامون مطالب مذکور یك گروه تخصصی تشکیل میدهند.
پسازآن هریك به تیم خود بازمیگردند و بهمنظور آموزش بخش خود به اعضای تیم در نوبت قرار میگیرند(فالح،
حمیدرضا .) 9333
- 1تقسیم موضوع به بخشهای مشترک (روش یادگیری مشارکتی جیگ ساو) :این روش طرح اصالحشدهی روش
قبلی جیگ ساو  Iاست که اسالوین در سال  1709آن را ارائه کرد و در برنامه یادگیری دانش آموزان گنجانید .در این شیوه
دانش آموزان به شیوه گروههای پیشرفته تیمی و رقابت و مسابقه تیمی در گروههای  2الی  ٠نفره به کار مشغول میشوند.
در این روش بهجای تقسیم موضوع به بخشهای مختلف ،کلیه دانش آموزان یك مطالب مشترك نظیر یكفصل از کتاب یا
یك داستان کوتاه یا یك زندگینامه را مطالعه میکنند .درعینحال از هر دانشآموز خواسته میشود تا در مورد یکی از
عناوین مطلب موردنظر مطالعه عمیق به عمل آورد .آن دسته از دانشآموزانی که در مورد یك عنوان مشترك مطالعه
کردهاند ،بهمنظور بحث و بررسی پیرامون آن گرد هم جمع میشوند و گروههای تخصصی تشکیل میدهند و سپس بهمنظور
تدریس آموختههای خود به اعضای دیگر ،به تیمهای خود بازمیگردند ،در آخرین مرحله هریك از دانش آموزان در
آزمونهای انفرادی شرکت میکنند ،نمرههای این آزمونها ،بر اساس سیستم محاسبه نمرهها درروش گروههای پیشرفت
تیمی ت عیین میشود .گروههایی که حدنصاب نمره را کسب کرده باشند موفق به اخذ گواهینامه میشوند (کارجوراوری،
مینا.)9331،
روش آموختن باهم ،این شیوه را جانسون و جانسون در سال  1709ابداع نمودهاند،در این روش دانش آموزان از طریق
آموختن باهم در گروههای ناهمگن  2تا  ٠نفر مشغول انجام تکالیف خود میشوند  .نتایج کار گروهی روی یك ورقه منعکس
میشود و مبنای دریافت نمره یا پاداش گروهی ،همین کار مشترك است .محور اصلی موفقیت در این روش ،یادگیری
مشارکتی ،فعالیتهای درونگروهی مشترك و تشکیل جلسههای مباحثه منظم درباره چگونگی بهتر ان جام دادن یك کار
گروهی است .شکاری و همکاران تحقیقی پیرامون روش آموختن باهم  ،روی فراگیران زبان انگلیسی با روش نیمه تجربی
انجام دادهاند ،نشان میدهد روش از طریق آموختن باهم یا آموختن باهم نسبت به روشهای حفظی ،سخنرانی و غیره بر
یادگیری و آموزش زبان خارجی تأثیر عمیقتری دارد(کوالیی ،قدرت اهلل.)9333،
- 3روش پژوهش گروهی :این روش بهوسیله شلوموشاران و بیل شاران در دانشگاه تالویو طراحی شد .این روش در اصل
یك طرح عمومی اداره کالس درس است که بر طبق آن دانش آموزان در گروههای کوچك ،با استفاده از روشهای پژوهش
مشارکتی ،بحثهای گروهی و برنامهریزی مشارکت فعالیت میکنند  .در این روش دانش آموزان به گروههای  2تا  9نفر
تقسیم میشوند  .پس از انتخاب عنوان موردمطالعه ،هر گروه آن را به بخشهای کوچكتر تقسیم میکند و هر بخش را یکی
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از اعضا مطالعه میکند ،در آخرین مرحله هریك از گروهها مجموع آموختهها و یافتههای خود را بهصورت یك کار گروهی به
بقیه کالس ارائه میدهند  .پژوهش حاضر بهمنظور بررسی دقیقتر تأثیر یادگیری مشارکتی از طریق آموختن باهم بر رشد
مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ،طراحی و اجرا شد.
فرضیه های تحقیق
روشهای تدریس فعال و مشارکتی بر یادگیری معنی دار و عمیق دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان ثالث تاثیر
معناداری دارد .
روشهای تدریس فعال و مشارکتی بر یادگیری مادام العمر دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان ثالث تاثیر
معناداری دارد.
روش تحقیق
در این پژوهش از روش نیمه تجربی (شبه آزمایشی ) پیشآزمون با گروه کنترل استفادهشده است زیرا امکان کنترل و
دستکاری متغیرها بطور کامل وجود ندارد و از نظر هدف کاربردی می باشد ،جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختردوره
اول متوسطه مدارس شهرستان ثالث در سال تحصیلی  79- 79بوده است.نمونهگیری بهصورت تصادفی خوشهای چندمرحلهای
است ،بنابراین حجم نمونه آماری پژوهش عبارت است از دانش آموزان چند کالس از هرکدام از مدارس پس از موازنه سازی
آزمودنیها به شیوه تدریس مشارکتی به تعداد  22نفر موردبررسی قرار گرفتند .برای اندازهگیری میزان یادگیری گروهها از
آزمون پیشرفت تحصیلی استفاده گردید.
آزمون پیشرفت تحصیلی به صورت پسآزمون و پیشآزمون توسط پژوهشگر و با کمك مدرسین معلمان از محتوای کتاب
درسی تهیه و استانداردسازی شد .برای بدست آوردن ضریب پایایی آزمون (ضریب همبستگی) از روش باز آزما یی (آزمون
مجدد) بافاصله  1٠روز روی  28نفر اجرا شد و همچنین ضریب دشواری و ضریب تمیز هر یك از سؤاالت محاسبهشده و
سؤاالتی که دارای ضریب دشواری خیلی پایین (  %28به پایین) یا خیلی باال(  % 08به باال) بودند حذف یا تجد یدنظر گردیدند.
برای تعیین پایایی آزمون قبل از اجرای اصلی ،ر وی یك گروه نمونه دو بار بافاصله زمانی یك هفته اجرا شد که پایایی
پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ  α =8 /029 1بود .هرکدام از این آزمونها دارای بیست و چهار پرسش تستی بودند که
دوازده سوال پیشآزمون و پسآزمون در سطح دانش طراحیشده است که یادگیری سطحی دانش آموزان را میسنجد و
سؤاالت فرد موارد باالتر از سطح دانش (درك و فهم ،کاربرد ،تجزیهوتحلیل و  )...را اندازه میگیرد و ضریب پایایی مالکی آنها
که از طریق محاسبه ضرایب همبستگی نمرات آزمودنیها و معدل نیمسال قبلی آنها انجام شد ،به ترتیب برای پیشآزمون و
پسآزمون برابر با  8 /02و  %09بود .سؤالهای آزمونها در سطح یادگیری سطحی و قابل فهم طراحی شد و برای تأیید روایی
محتوایی پرسشنامه ازنظر اساتید دانشگاه و صاحبنظران استفاده گردید ،برای تحلیل دادههای آماری در مورد هر یك از
فرضیههای پژوهشی به علت تعیین تفاوت و محاسبه و مقایسه نمرههای پیشآزمون و پسآزمون درگروه های آزمایش و گواه از
آزمون ( ANCOVAتحلیل کوواریانس) استفاده گردید.

. Cronbach Alpha Test
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یافته ها

جدول (  : ) 1نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات یادگیری عمیق
مجموع

درجه

میانگین

مقدار

سطح

مجذور

مجذورات

آزدی

مجذورات

واریانس

معنیداری

اتا

گروهها

12/٠9

1

12٠/٠9

28/02

8/8881

8/29

پیشآزمون

19/2٠

1

19/2٠

2/99

8/1

8/82

202/77

٠7

9/٠

خطا

جدول  . 2میانگین و خطای استاندارد نمره یادگیری عمیق در دو گروه آزمایش و کنترل پس از کنترل
نمرههای پیشآزمون
گروه

میانگین

سطح اطمینان %7٠

انحراف استاندارد

حد پایین
آزمایش 12/99

8/29

11/02

12/97

7/92

8/29

0/97

18/9

کنترل

حد باال

نتایج تحلیل کواریانس در جدول (  ) 1نشان میدهد بین نمره یادگیری عمیق گروه آزمـایش و کنتـرل تفاوت معناداری
مشاهده میشود (  .) F= 28/02 , p > 8 /81مجذور اتا  8 /29اسـت ،یعنـی  29درصـد از واریانس نمره یادگیری عمیق مربوط
به عضویت گروهی است .مطابق با جدول (  ) 2میانگین و خطای اسـتاندارد نمره یادگیری عمیق در دو گروه آزمایش و کنترل
پس از مهار متغیر همانند برای گـروه آزمـایش  12 /99و برای گروه کنترل  7 /92هست که تفـاوت معنیداری بـا یکدیگر
دارند (  .) F= 28/02 , p > 8 /81بـه عبارتی روش تدریس مشارکتی در افزایش سطح یادگیری معنی دار دانش آموزان
اثربخش بوده است.
جدول (  : ) 2نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات یادگیری سطحی
مجذور اتا

مجموع

درجه

میانگین

مقدار

سطح

مجذورات

آزادی

مجذورات

واریانس

معنیداری

گروهها

٠1/79

1

٠1/79

12/99

8/8881

8/10

پیشآزمون

118/٠0

1

118/٠0

27/27

8/8881

8/10

خطا

222/92

٠7

2/99

جدول (  ) 2میانگین و خطای استاندارد نمره یادگیری سطحی دردوگروه آزمایش و کنترل پس از کنترل نمرههای پیشآزمون
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گروه

میانگین انحراف استاندارد سطح اطمینان %7٠
حد پایین
آزمایش 12/29

8/22

12/19 11/99

18/٠7

8/29

11/21

کنترل

7/09

حد باال

نتایج تحلیل کواریانس در جدول (  ) 2نشان میدهد بین نمره یادگیری سطحی گروه آزمایش و کنترل تفـاوت معناداری
مشاهده میشود (  .) F= 12/99 , p > 8 /81مجذور اتا  8 /10است ،یعنی  10درصد از واریانس نمره یادگیری سطحی  ،مربوط
به عضویت گروهی است .مطابق با جـدول (  ) 2میـانگین و خطـای اسـتاندارد نمره یادگیری سطحی در دو گروه آزمایش و
کنترل پس از مهار متغیر همانند ،برای گروه آزمایش  12 /29و برای گروه کنترل  18 /٠7هست که تفاوت معنیداری بـا
یکدیگر دارند (  .) F= 12/99 p ,> 8 /81بـه عبارتی روش تدریس مشارکتی در یادگیری مادام العمر دانش آموزان دختر دوره
اول متوسطه شهرستان ثالث اثربخش بوده است.
نتیجهگیری
یکی از نتایج این پژوهش نشان داد در میان میانگین نمره های دو گروه ازنظر آماری تفاوت معنـاداری وجـود داشـته و
آزمودنیهای گروه آزمایش که با روش فعال مورد آموزش و یادگیری قرارگرفتهاند ،یادگیری معنی دار ومفهومی بیشتری
داشتند .بنابراین میتوان گفت که یادگیری مشارکتی در یادگیری کلی و معنیدار مطالب درسی تأثیر دارد بدینصورت که
طرفداران مکتب گشتالت معتقدند در یادگیری کلی همه اجزاء در یك طرح زمینه قرار میگیرند و ارتباط آنها با یکدیگر
مشخص میشوند و آموزش دهنده نیـز در جریان فرایند و روال تـدریس ابتـدا مطالب درسی را بصورت کلی بیان کرده و
ارتباط اجزاء را باهم مشخص میسازد که این روند موجب یادگیری بهتر و فهم آسانتر مطالب خواهد بود .همچنین در دیدگاه
یادگیری معنیدار آزوبل برای اینکـه یـادگیری اتفاق بیفتد ،یادگیرنده باید از اطالعات ومطالب زمینهای برای ربط دادن
یادگیری جدید به آموختههای قبلی را داشته باشد .وقتیکه مطالب تازهوارد ساخت شناختی میشوند هر یك از آنها در جـای
مناسـب خـود و در ز یر مطالب جامع و کلی قرار میگیرند  .اگر این امر میسّر باشد یادگیری معنیدار صورت میگیرد ،امّا
چنانچه مطلبی تازه نتواند در هیچیك از هرمهای ساخت شناختی جای مناسبی پیدا کند ،یعنی بههیچوجه قابل ربط دادن به
مطالب قبالً آموختهشده نباشد،
یادگیری معنیدار نمیتواند صورت پذیرد.با توجه به اینکه فراگیران در یادگیری فعال مشارکتی با همکاری آموزش دهنده،
مفاهیم مهـم درس و روابـط بین این مفاهیم را با فعالیت گروهی خوب درك میکنند  ،همچنین هر دانشآموزی احساس
مسئولیتی را در برابر یادگیری اعضای گروه میبیند این امر منجر به درکی عمیق ،دقیق و انتزاعی از یك مفهوم و روابط آن
مفهوم با سایر مفاهیم میشود .بدینوسیله میتوان یادگیری معنیدار و عمیق را بهبود بخشید ،یکی دیگر از نتایج تحقیق نشان
داد آزمودنیهای گروه آزمایش که با شیوه فعال مورد آموزش قرارگرفتهاند ،از رشد یادگیری باالیی برخوردار هستند .
یکی از نتایج این تحقیق نشان داد بین میانگینهای دو گروه ازنظر آماری تفاوت معنـاداری وجـود داشـته و آزمودنیهای گروه
آزمایش که با شیوه مشارکتی مورد آموزش قرارگرفتهاند یادگیری کلی و مفهومی بیشتری داشتند .بنابراین میتوان گفت
شیوههای یادگیری مشارکتی بیشتر از سنتی در یادگیری کلی و معنیدار مطالب درسی تأثیر دارد بدینصورت که طرفداران
مکتب گشتالت معتقدند در یادگیری کلی همه اجزاء در یك طرح زمینه قرار میگیرند و ارتباط آنها با یکدیگر مشخص
میشوند و معلم نیـز در جریان تـدریس ابتـدا مطالب درسی را بصورت کلی مطرح کرده و ارتباط اجزاء را باهم مشخص
میسازد که این رون د موجب یادگیری بهتر و فهم آسانتر مطالب خواهد بود .همچنین در دیدگاه یادگیری معنیدار آزوبل برای
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اینکـه یـادگیری صورت پذیرد یادگیرنده باید از پیش مفاهیم و اطالعات زمینهای برای ربط دادن یادگیری جدید به
آموختههای قبلی را داشته باشد .وقتیکه مطالب تازهوارد ساخت شناختی میشوند هر یك از آنها در جـای مناسـب خـود و در
زیر مطالب جامع و کلی قرار میگیرند  .اگر این امر میسر باشد یادگیری معنیدار صورت میگیرد ،امّا چنانچه مطلبی تازه نتواند
در هیچیك از هرمهای ساخت شناختی جای مناسبی پیدا کند ،یعنی بههیچوجه قابل ربط دادن به مطالب قبالً آموختهشده
نباشد ،یادگیری معنیدار نمیتواند صورت پذیرد .با توجه به اینکه دانش آموزان در یادگیری مشارکتی با همکاری معلم،
مفاهیم مهـم درس و روابـط بین این مفاهیم را با فعالیت گروهی خوب درك میکنند  ،همچنین هر دانشآموزی احساس
مسئولیتی را در قبال یادگیری اعضای گروه میبیند این امر منجر به درکی عمیق ،دقیق و انتزاعی از یك مفهوم و روابط آن
مفهوم با سایر مفاهیم میشود .بدینوسیله میتوان یادگیری معنیدار و عمیق را بهبود بخشید .
یکی دیگر از نتایج تحقیق نشان داد آزمودنیهای گروه آزمایش که با شیوه مشارکتی مورد آموزش قرار گرفتهاند ،از پیشرفت
تحصیلی باالیی نسبت به آزمودنیهای گروه سنتی که تحت شیوهی سنتی (سخنرانی ) آموزشدیدهاند ،برخوردار میباشند.
طبق نظریه یادگیری اکتشافی ،برونر معتقد است که اکتشاف شامل همه شکلهای دستیابی به دانش بهوسیله کاربرد ذهن
خود است .بنابراین توصیه میگردد در مواردی که نیاز به یادگیری حفظی مطالب درسی وجود دارد از روش آموزشی مشارکتی
استفاده شود .پس میتوان گفت شیوه یادگیری مشارکتی در مقایسه با روش یادگیری سنتی تأثیرات مثبتی در یادگیری
حفظی مطالب آموزشی مطال عات اجتماعی داشته است در این شیوه یادگیری احساس یکپارچگی و رقابت زیاد منجر به تمرین
و تکرار بیشتر شده و یادگیری سطحی را بهبود میبخشد یعنی اگر بر یادگیری از طریق تمرین و تکرار اصرار شود ،آن مطلب
بهصورت طوطیوار آموخته خواهد شد .یافتههای پژوهش نشان داد ر وش تدریس مشارکتی بر یادگیری سطحی و عمیق دانش
آموزان مؤثرتر از روش تدریس سنتی است .لذا پیشنهاد میشود از این روش در پرورش سطوح عالی یادگیری در مقطع
متوسطه بهو یژه در دروس پیچیده و انتزاعی مانند ریاضی ،فیزیك ،شیمی ...،مورداستفاده واقع شود.
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