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  چکيده

نظران تعليم و تربيت را به خود جلب كرده است، يادگيري مشاركتي است.  هاي فعالي كه امروزه توجه صاحب از جمله روش اهداف:

آموزان، طراحي  هاي اجتماعي دانش تر تاثير يادگيري مشاركتي از طريق آموختن با هم بر رشد مهارت منظور بررسي دقيق پژوهش حاضر به

 و اجرا شد.

آموز  دانش ٥٠انجام شد.  ١٣٨٨- ٨٩هاي شهر کاشان در سال تحصيلي  آموزان پسر دبيرستان تجربي در جامعه دانش اين مطالعه شبه ها: روش

انتخاب شدند. در گروه آزمايش از روش يادگيري مشاركتي و در گروه كنترل از روش سنتي ساده گيري تصادفي از دو کالس يک مدرسه با روش نمونه

روز پس از اعمال مداخالت  ٤٥آزمون پس از اعمال آزمايشي و پيگيري نيز  آزمون قبل از اعمال متغيرهاي مداخله و پس يشپاستفاده شد. 

هاي آمار توصيفي و  ها از روش استفاده شد. برای تحليل داده ماتسونهاي اجتماعي  آوری داده از آزمون رشد مهارت انجام شد. برای جمع

  استفاده شد. SPSS 16افزار   کمک نرم گيري مكرر به ندازهآزمون تحليل واريانس با ا

) و همچنين با گروه کنترل p=٠٠٠١/٠آزمون ( آزمون و پيگيري با پيش داری بين پس ميانگين نمرات گروه آزمايش تفاوت معنی ها: يافته

)٠٠٠١/٠=p .رفتارهاي تكانشي، كاهش رفتارهاي غيراجتماعي، هاي اجتماعي مناسب، كاهش پرخاشگري و رشد مهارتبين دو گروه در ) نشان داد

  ).p=٠٠٠١/٠دار وجود داشت ( يتفاوت معنگيري كاهش ميزان غرور و كاهش حسادت و گوشه

  آموزان موثرتر است.های اجتماعي دانشهاي سنتي تدريس در رشد مهارتنسبت به روش يادگيري مشاركتيروش  گيري: نتيجه

  هاي سنتی يادگيریهاي اجتماعي، روش مشاركتي، آموزش آموختن با هم، مهارتيادگيري  :هاکليدواژه

 
Effects of cooperative learning  

on the development of students’ social skills 
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Abstract 

Aims: Cooperative learning is an active learning method that has attracted the attention of 

educationalists. The purpose of this study was to examine the effects of cooperative learning through 

small group learning on the development of students’ social skills. 

Methods: This quasi-experimental study was carried out on male high school students of Kashan 

during 2009-10. 50 students were randomly selected from two of the 2
nd

 grade classes of a high school 

in Kashan. The experimental group was taught using cooperative learning techniques, whereas the 

control group continued in their ordinary traditional method. Pretest was carried out before the 
intervention and post-test was carried out after implementing the experiment. Follow up was done 45 

days after intervention. Data were collected through the Matson Evaluation of Social Skills and were 

analyzed by descriptive statistical methods and variance analysis with repeated measurements using 

SPSS 16 software.  

Results: The mean scores of the experimental group showed significant difference between the pretest 

and post-test (p=0.0001) and also had significant difference with the control group (p=0.0001). There 

was also difference between the social skills of the two studied groups including the reduction of 

aggressiveness, impulsivity, dissocial behaviors, pride, jealousy and isolation (p=0.0001).   

Conclusion: Cooperative learning method is more effective in the development of students’ social 

skills compared to traditional learning methods.  
Keywords: Cooperative Learning, Small Group Learning, Social Skills, Traditional Learning Methods 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عباس شکاری  ۳۲

   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  مقدمه

ويژه  هاي سنتي به در نظام آموزشي ايران، معلمان با تكيه بر روش

كنند و  سخنراني، شاگردان را به حفظ و تكرار مفاهيم علمي ترغيب مي

صحبت از كه در محافل علمي و تربيتي و حتي اجرايي،  رغم اين علي

شود، اما عمالً چنين  انديشي مي بودن شاگردان، رشد فكري و آزاد فعال

هايي جنبه شعارگونه به خود گرفته، از تقويت روحيه همكاري و  نظرگاه

شود. اما در  رفاقت در بين شاگردان و رشد اجتماعي آنان صحبت مي

لب شود، بلكه اغ تنها گام موثري در اين راستا برداشته نمي عمل نه

اوقات همكاري و رفاقت به نوعي رقابت تبديل شده كه نتيجه آن 

آموزان است.  توزي و دشمني در بين دانش افزايش حس حسادت، كينه

هاي كالس سنتي است به اين معنا كه  سبك غالب در اكثر آموزش

هاي  شاگردان در زمينه يادگيري مفاهيم درسي كمتر با موقعيت

هاي كمتري براي تعامل، همفكري،  رصتشوند، ف آور مواجه مي چالش

همكاري و بحث و گفتگوي معلم با شاگردان و شاگردان با يكديگر 

شوند،  وار ترغيب مي آموزان به يادگيري طوطي شود، دانش فراهم مي

گريزي در بين  شود و احتمال خطر جمع رقابت جايگزين همكاري مي

  يابد. شاگردان افزايش مي

آموزان انتظار  ن اغلب گوينده بوده و از دانشهاي سنتي معلما در روش

هاي آنان گوش دهند. بحث گروهي جايگاه  دارند كه به صحبت

چنداني در كالس درس ندارد و اگر سئوال پرسيده شود، موجب 

شود، بلكه بيشتر  آموزان به تفكر مطالب درسي نمي واداركردن دانش

متحان آماده آموزان از اين طريق براي ا هدف اين است كه دانش

معتقد است از ديد كارشناسان تعليم و تربيت،  تيواريشوند. 

پردازند،  آموزاني كه از طريق يادگيري فعال به يادگيري مي دانش

برند.  گيرند، بلكه از يادگيري لذت بيشتري هم مي تنها بهتر فرا مي نه

زيرا آنها به جاي اين كه شنونده صرف باشند، فعاالنه در جريان 

دانند  كنند و خود را مسئول يادگيري خويش مي يري مشاركت مييادگ

هاي فعالي كه امروزي توجه  گويد، ازجمله روش مي شفر]. ١[

نظران تعليم و تربيت را به خود جلب كرده است، يادگيري  صاحب

دهد بيشتر مسايلي كه در  مشاركتي است. شواهد پژوهشي نشان مي

د، در رويكرد مشاركتي به خور روش سنتي و غيرفعال به چشم مي

 ].٢رسد [ حداقل مي

اي كه در خصوص مقايسه روش يادگيري  طور نمونه نتايج مطالعه به

مشاركتي و سنتي انجام شد نشان داد كه يادگيري مشاركتي، عزت 

بردن از كالس و مدرسه و  نفس، ميزان تمركز روي تكاليف، لذت

دهد  را كاهش مي عشق به يادگيري را افزايش و وابستگي به معلم

تحت عنوان تاثير سه رويكرد يادگيري  تيلستون]. در مطالعه ٣[

يافته و يادگيري  يافته، يادگيري مشاركتي غيرسازمان مشاركتي سازمان

آموزان دوره ابتدايي، مشخص شد  انفرادي بر پيشرفت تحصيلي دانش

آموزان  يافته، پيشرفت تحصيلي دانش كه در شرايط مشاركتي سازمان

  ].٤% بيشتر از شرايط انفرادي است [٥٠

هاي يادگيري  آموزاني كه در گروه نيز نشان داد دانش آنويوبازيمطالعه 

طور انفرادي  پردازند، نسبت به كساني كه به مشاركتي به يادگيري مي

گيرند، پيشرفت تحصيلي و احساس مسئوليت بيشتري دارند و  ياد مي

 خواني فضلي] و به نظر ٥كنند [ نسبت به مدرسه نگرش مثبتي پيدا مي

هاي آموزشي موثر  توان با استفاده از روش بودن شاگردان را مي منفعل

هاي پژوهش او نشان داد كه يادگيري مشاركتي  ]. يافته٦كاهش داد [

در تحريک شاگردان براي بحث و گفتگو پيرامون مسايل رياضي نقش 

گام اجراي اين روش كه هن كند، البته به شرط اين مهمي را ايفا مي

معلم از آمادگي الزم برخوردار باشد و بتواند كيفيت تعامالت 

آموزان با يكديگر را بهبود بخشد. در روش يادگيري مشاركتي،  دانش

وابستگي بين فردي، تعامل افزايشي صورت به صورت و مسئوليت 

كند كه نسبت به يادگيري  فردي وجود دارد و اعضا را موظف مي

اس باشند و مراقب يادگيري يكديگر باشند تا گروه بتواند همديگر حس

گويند كه  ] مي٨[ اسالوين] و ٧[ جانسونو  جانسونموفق شود. و نيز 

آموزان به كمك و مشاركت ساير اعضاي گروه  وقتي موفقيت دانش

كنند، اين مشاركت  صورت مشاركتي فعاليت مي وابسته است، بيشتر به

آموزان شود، چرا كه  جر به رشد اجتماعي دانشتواند من ها مي در فعاليت

آموزان  هاي رشد اجتماعي، مدرسه و نحوه يادگيري دانش يكي از مولفه

  است. 

توان گفت كه بلوغ  در مورد رشد اجتماعي و نسبت آن با سن فرد مي

اجتماعي يك پديده مربوط به رشد است و با افزايش سن فزوني 

ت همچنان كه كودكان بزرگ توان گف طوري كه مي يابد، به مي

اي  شوند در تنظيم رفتار خود به نحوي هماهنگ با انتظارات جامعه مي

آموزند كه  يابند. كودكان مي كنند، توانايي بيشتري مي كه زندگي مي

هايي كه از  هاي خود را از راه معيارهاي جامعه خود را بپذيرند، سايق

نمايند. نيازهاي  لحاظ اجتماعي قابل قبول است، بيان يا سركوب

ديگران را در نظر داشته باشند، اظهار همدردي نمايند، به خاطر 

آوردن  دست پوشي كنند و براي به ديگران از منافع شخصي خود چشم

 اسالوين]. ٩[ تاجيكپوشي كنند،  تر، از لذت فوري چشم هدفي مهم

دهد روش يادگيري  ] به شواهدي اشاره كرده است كه نشان مي١٠[

هاي  آموزان نژادهاي مختلف را در كالس تي روابط ميان دانشمشارك

بخشد. درخصوص تاريخچه يادگيري مشارکتي از  مختلف بهبود مي

طريق آموختن با هم بايد اذعان داشت، ايده كلي روش يادگيري 

هاي آموزشي و  اي طوالني دارد، اما توسعه برنامه مشارکتي سابقه

از طريق آموختن با هم را در  مداري كه يادگيري مشاركتي پژوهش

شروع  ١٩٧٠ريزي، مورد آزمون قرار داده است، تقريباً از اوايل  برنامه

  شده است.

، زارعيپردازان و محققاني مانند  اين رويكرد حاصل انديشه نظريه

آموزان از تجربه  عالقمند بودند بدانند كه چگونه دانش علميو شکاري 

آموزان بايد منفعل و تحت  يشه كه دانشگيرند. آنها با اين اند ياد مي

ترين اصل  ]. يكي از مهم١١تسلط معلم باشند، شديداً مخالف بودند [

نظران اين است كه تجربه  شده از طرف اين دسته از صاحب معرفي
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بيشترين نقش را در فرآيند يادگيري دارد، به شرطي كه همراه با 

روش يادگيري  لزگيتجزيه و تحليل منظم و منطقي باشد. از نظر 

منظور تسلط بر محتوا  آموزان به مشاركتي روشي است كه در آن دانش

عالوه اعضاي هر  كنند. به صورت گروهي كار مي و مواد آموزشي به

آموزان با موفقيت تحصيلي باال و متوسط و پايين تشكيل  گروه از دانش

هاي  ها و جنسيت شده است و اعضاي هر گروه از نژادها، فرهنگ

مدار  آموزي است و نظام پاداش به جاي فردمدار، گروه ختلف دانشم

  ].١٢است [

مجموعه شرايط و امکانات زماني و مکاني معين براي تسهيل در 

]. ١٣[ شکاريناميم،  يادگيري را محيط يادگيري مي - فرآيند ياددهي

كه بحث محيط يادگيري مشاركتي ارايه شود، الزم است  قبل از آن

 ميلبرنو  کارتجر يادگيري مانند محيط يادگيري مثبت هاي ديگ محيط

خورد، توضيح و تبيين شود تا تفاوت بين  که در مدارس به چشم مي

اين رويكردها و رويكرد يادگيري مشاركتي مشخص شود كه اين خود 

به درك و فهم محيط يادگيري مشاركتي از طريق آموختن با هم  

آموزان، انواع  ]. با توجه به نگرش معلمان و دانش١٤كند [ كمك مي

خورد كه در هر كدام از اين  شم ميهاي يادگيري به چ محيط

  آموز وجود دارد. هاي متفاوتي از نقش معلم و دانش رويكردها، نگرش

ترين محيط، محيط  ] آشناترين و متداول١٥[ والنو  اليسبه اعتقاد 

رقابتي است كه در اين محيط سئواالت زير براي شاگردان مطرح 

"اگر بخواهم  شود: "امسال چه كسي شاگرد اول خواهد شد؟" يا مي

شاگرد اول بشوم، چه كسي را بايد زمين بزنم؟" شعار يك كالس 

بازم يا اگر من ببرم تو  رقابتي اين است: "اگر تو ببري، من مي

آموزان براي يافتن بهترين فرد با هم  بازي." در اين رويكرد دانش مي

آموزان در اين كالس به خاطر نمره، تحسين،  كنند. دانش رقابت مي

گرفتن، دريافت جايزه و غيره با يكديگر به رقابت  توجه معلم قرار مورد

پردازند. در چنين محيطي شاگردان يكديگر را در سد راه خود  مي

آيند تا خود را بازنده  آموزان به كالس مي دانند. بسياري از دانش مي

كنند. در چنين محيطي حتي  ببينند و در بازي آموزشي شركت نمي

  بينند. يب ميها هم آس برنده

آموزان با بقيه تفاوت دارند و موفقيت  در محيط انفرادی هريك از دانش

آموز، خود  يا شكست آنها ارتباطي با ديگران ندارد. در نتيجه دانش

آموزان مشكل ارتباطي  گونه دانش مسئول يادگيري خويش است. اين

. كنند و با هنجارهاي حاكم بر جامعه همسان نخواهند بود پيدا مي

شوند.  و هستند و گاه به افسردگي دچار مي گير و كمر اغلب آنها گوشه

انديشي  هاي تدريس غيرفعال و سنتي، امكان هم در اين كالس، روش

آورد. اين رويكرد، رويكردي است كه در  وجود نمي آموزان به براي دانش

آموز است كه تا رسيدن به هدف تالش بكند،  آن تاكيد روي فرد دانش

و  جانسونآموزان ديگر داشته باشد،  كه توجهي به دانش آنبدون 

هاي  نشان داده است، بيشتر آموخته پياژهطور كه  ]. همان١٦[ جانسون

آموزان در مورد يك  مهم حاصل تعامل با ديگران است. اگر دانش

ها و  كتاب، يك تكليف و يا يك مساله فقط نظرات، واكنش

گيري آنان به اندازه زماني كه به هاي خود را داشته باشند، ياد پرسش

عالوه كار  نظرات ديگران دسترسي داشته باشند، پربار نخواهد بود. به

  ]. ١٥كننده است [ شود و نهايتاً خسته انفرادي اغلب در تنهايي انجام مي

] يادگيري چيزي است كه شاگردان ١٦و همكاران [ جانسونبه اعتقاد 

شود. بنابراين  اگردان انجام ميدهند، نه چيزي كه براي ش انجام مي

آموزان  يادگيري مشاركتي مستلزم مشارکت فعال و مستقيم دانش

رسند كه جزيي  آموزان زماني به قله مي است. همانند كوهنوردان، دانش

آموزان از طريق همكاري و  از تيم مشاركتي باشند. در اين محيط دانش

و در قبال يادگيري  رسند ها به يادگيري مي مشاركت و در قالب گروه

شان نياز به  نمايند. زماني كه همكالسان ديگران احساس مسئوليت مي

شتابند و موفقيت ديگران  كمك داشته باشند، به كمك آنها مي

شود. اين  موفقيت آنها و شكست ديگران شكست آنها محسوب مي

آوري بيشتر شاگردان  تر و خالقيت و نو رويكرد موجب يادگيري عميق

]. شعار يك كالس همياري اين است: "يا همه نجات ٢د [شو مي

آموزان به  شويم" در كالس همياري دانش يابيم، يا همه غرق مي مي

هاي خود  جاي اين كه معلم را محور اصلي بدانند، به همكالسي

 اسالويكو  هيرست]. ١٥كنند [ عنوان مرجع باارزش و مهم نگاه مي به

كند كه  و انفرادي، معلم سعي ميهاي رقابتي  معتقدند در موقعيت

آموزان را از همديگر دور كند: "كپي نكنيد، در مورد  دانش

تان نگران نباشيد، تكاليف خودتان را انجام دهيد، ميز  همكالسان

طور معمول به  ها اصطالحاتي هستند كه به خودتان را انتقال دهيد" اين

آموزان  دانش ]. در حالي كه يادگيري مشاركتي به١٧رسند [ گوش مي

شاران شان را توسعه دهند. همچنين  دهد كه اهداف مشترك اجازه مي

] ١٦[ جانسونو  جانسون] به نقل از ١٧[ اسالويكو  هيرست] و ١٨[

هاي معمولي كالس  هاي مشاركتي با گروه درخصوص تفاوت گروه

نفر عضو دارد كه براي  ٥تا  ٢کنند كه يك گروه مشاركتي،    بيان مي

  كنند.  ه يك هدف مشترك با يكديگر كار ميرسيدن ب

كارگيري مدل يادگيري مشاركتي  در بحث مربوط به مزاياي به نادري

آموزان، تجارب يادگيري بيشتر،  به مواردي چون رشد عزت نفس دانش

آموزان، نگرش مثبت به مواد آموزشي،  بهبود رضايت خاطر دانش

ان كار در مدت معين، سازي ميز برانگيزي بيشتر بدون نامعقول چالش

آموزان و توليد بيشتر و بهتر سئواالت  تر دانش سازي درک عميق فراهم

آموزان  معتقد است به دانش قلتاش]. از سوي ديگر ١٩كند [ اشاره مي

عنوان منبع دانش و  در دورشدن از اين عادت كه تنها معلم را به

  ]. ٢٠نمايند [ فهميدن كمك مي

هاي يادگيري مشاركتي از  صوص تكنيكدرخ ١٩٩١در سال  اسالوين

هاي  بندي از پژوهش دارد كه در جمع طريق آموختن با هم بيان مي

شده در زمينه يادگيري مشاركتي، هشت شيوه يادگيري مشاركتي  انجام

و اثربخشي   كار گرفته شده ها به ترين پژوهش مطرح است كه در تازه

  اند.  د قرار گرفتهخود را در دستاوردها نشان داده و مورد تايي

: در اين شيوه (STAD)آموزان  هاي پيشرفت تيمي دانش گروه -١

شود، تقسيم  تشكيل مي ٥تا  ٤هاي كه از  آموزان به گروه دانش
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عباس شکاری  ۳۴

   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

هاي  آموزان از لحاظ جنسيت، نژاد، زمينه ها دانش شوند. در اين گروه مي

م خانوادگي و فرهنگي و تجربيات قبلي و غيره متفاوت هستند. معل

ها به بررسي و  آموزان در گروه کند و بعد دانش ابتدا درس را ارايه مي

آموزان در  پردازند. در پايان دانش مطالعه پيرامون موضوع مي

هاي آزمون  هاي انفرادي شركت نموده و سپس نمره آزمون

شود و نمره  هاي گذشته آنها مقايسه مي آموزان با ميانگين نمره دانش

فت آن نسبت به عملكردهاي گذشته آنها تعيين نهايي براساس پيشر

بندي شده و نمره نهايي گروه را  هاي فوق جمع شود. سپس نمره  مي

هايي كه تا سطح خاصي از معيارهاي پيشرفت  دهند. گروه تشكيل مي

و غيره نايل   شده ارتقا يابند، به دريافت پاداش يا گواهينامه تعيين

ن ارايه درس توسط معلم تا كارهاي آيند. همه فرآيند فوق، از زما مي

گروهي و شركت در آزمون، معموالً در سه الي پنج جلسه درس انجام 

  ].٢١شود [ مي

: در اين (TGT)روش مسابقه تيمي يا رقابت و مسابقه تيمي  -٢

روش، روش تدريس معلم و كارگروهي كامالً شبيه روش قبلي است، 

ان به جاي شركت در آموز ولي تفاوت آنها در اين است كه دانش

كنند. در اين مسابقات  آزمون، در مسابقات هفتگي شركت مي

منظور كسب امتياز براي تيم خود، با  آموزان هر تيم، به دانش

هاي ديگر كه داراي سوابق تحصيلي مشابه هستند،  آموزان تيم دانش

بودن  منظور عادالنه پردازند. به نفره به رقابت مي هاي سه در گروه

اي كه در مقابل يكديگر قرار  نفره هاي سه ها، تركيب گروه رقابت

هايي كه هر برنده براي تيم خود  كند. نمره گيرند، به تناوب تغيير مي مي

كند، بدون توجه به سطحي كه در آن به رقابت پرداخته  كسب مي

  شود.  است، محاسبه مي

روش نيز : در اين (TAT)يادگيري انفرادي با ياري گرفتن از تيم  -٣

آموزان كه در سطوح كارآيي متفاوت هستند،  هاي چهارنفره از دانش تيم

هايي كه عملكرد مطلوب داشته باشند،  شود و به تيم تشكيل مي

هايي ميان اين روش با  شود. با اين حال تفاوت گواهينامه اعطا مي

خورد. براي نمونه در دو روش پيشين،  هاي قبل به چشم مي روش

شود، ولي در  صورت جمعي و يكسان ارايه مي آموزان به آموزش دانش

عالوه دو  آميزد. به اين روش، يادگيري مشاركتي با آموزش فردي درمي

ها  ها و در اغلب پايه روش قبلي براي تدريس بسياري از موضوع

مناسب هستند، در صورتي كه روش فوق مختص آموزش رياضيات در 

هاي باالتر) طراحي شده  زان پايهآمو هاي سوم تا ششم (يا دانش پايه

  است.

: اين روش كه در (CIRC)قرائت و نگارش تلفيقي مشاركتي  -٤

هاي آخر  اي جامع براي آموزش قرائت و نگارش در سال حقيقت برنامه

دوره ابتدايي است، جديدترين شيوه يادگيري مشاركتي به شمار 

تي، از تشكيل هاي سن  رود. در اين روش، معلمان به شيوه برنامه مي

هاي مختلف  آموزان را به تيم كنند و دانش هاي قرائت استفاده مي گروه

كنند. هنگامي  آموز تشكيل شده است، تقسيم مي كه از دو جفت دانش

هاي ديگر به يك  ها اشتغال دارد، تيم كه معلم به آموزش يكي از تيم

در  هاي شناختي، نظير قرائت در حضور همديگر، بحث سلسله فعاليت

كردن داستان، امالي  مورد چگونگي نگارش يك داستان، خالصه

شوند، در صورتي كه تقسيم كالس به  معني مشغول مي ها و لغت كلمه

آموزان كالس به منزله يك  هاي قرائت همگن نباشد، همه دانش گروه

كنند. در طول  تيم واحد در جريان يادگيري با يكديگر مشاركت مي

هايي از قبيل نگارش،  آموزان به فعاليت ، دانشهاي تدريس زبان ساعت

اصالح و ويراستاري آثار يكديگر و تهيه مقدمات انتشار كتاب از سوي 

آموزان  هاي روش مذكور، دانش شوند. در اكثر فعاليت تيم مشغول مي

صورت تيمي مطالعه كرده و  درس را كه معلم ارايه كرده است و به

صورت تيمي انجام  آن را نيز به هاي مربوط به ها و آزمون تمرين

  دهند. مي

هاي مختلف (روش يادگيري مشارکتي  تقسيم موضوع به بخش -٥

] در سال ٢٢و همكاران [ آرونسنوسيله  ): اين روش ابتدا بهIساو  جيگ

آموزان براي كارکردن  ميالدي طراحي شد. در اين روش دانش ١٩٧٨

ده است، هاي مختلف تقسيم ش روي موضوع درسي كه به بخش

توان  دهند. براي مثال يك زندگينامه را مي نفره تشكيل مي٦هاي  تيم

هاي نخست زندگي، نخستين  هاي گوناگون از قبيل سال به بخش

هاي عمر و نقش شخص مورد  ها، مسايل مهم، باقيمانده سال موفقيت

نظر در تاريخ زندگي وي را تقسيم كرد. در اين روش هريك از اعضا 

هاي مختلف  پردازد، سپس اعضاي تيم ش ويژه خود ميبه مطالعه بخ

منظور بحث و بررسي  اند، به هاي مشتركي را مطالعه كرده كه بخش

دهند. پس از  پيرامون مطالب مذكور يك گروه تخصصي تشكيل مي

منظور آموزش بخش خود به  گردند و به آن هريك به تيم خود باز مي

  گيرند. اعضاي تيم در نوبت قرار مي

هاي مشترک (روش يادگيري مشارکتي  تقسيم موضوع به بخش -٦

 Iساو  ي روش قبلي جيگ شده ): اين روش طرح اصالحIIساو  جيگ

آن را ارايه كرد و در برنامه يادگيري  ١٩٨٦در سال اسالوين  است كه

هاي  گروه  آموزان به شيوه آموزان گنجانيد. در اين شيوه دانش دانش

نفره به  ٥الي  ٤هاي  مسابقه تيمي در گروهپيشرفته تيمي و رقابت و 

شوند. در اين روش به جاي تقسيم موضوع به  كار مشغول مي

آموزان يك مطالب مشترك نظير يك  هاي مختلف، كليه دانش بخش

فصل از كتاب يا يك داستان كوتاه يا يك زندگينامه را مطالعه 

در مورد يكي  شود تا آموز خواسته مي كنند. در عين حال از هر دانش مي

از عناوين مطلب مورد نظر مطالعه عميق به عمل آورد. آن دسته از 

منظور  اند، به آموزاني كه در مورد يك عنوان مشترك مطالعه كرده دانش

هاي  شوند و گروه بحث و بررسي پيرامون آن گرد هم جمع مي

هاي خود  منظور تدريس آموخته دهند و سپس به تخصصي تشكيل مي

گردند، در آخرين مرحله  هاي خود باز مي ديگر، به تيمبه اعضاي 

كنند،  هاي انفرادي شركت مي آموزان در آزمون هريك از دانش

ها در روش  ها، براساس سيستم محاسبه نمره هاي اين آزمون نمره

هايي كه حد نصاب نمره  شود. گروه هاي پيشرفت تيمي تعيين مي گروه

 شوند. اهينامه ميرا كسب كرده باشند موفق به اخذ گو
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 ۳۵   آموزان هاي اجتماعي دانش تاثير يادگيري مشاركتي بر رشد مهارت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ir Q Education Strategies  Vol. 5, No. 1, Spring 2012 

در سال  جانسونو  جانسونروش آموختن با هم: اين شيوه را  - ٧ 

آموزان از طريق آموختن با  اند. در اين روش دانش ابداع نموده ١٩٨٧

نفر مشغول انجام تكاليف خود  ٥تا  ٤هاي ناهمگن  هم در گروه

شود و مبناي  شوند. نتايج كار گروهي روي يك ورقه منعكس مي مي

ت نمره يا پاداش گروهي، همين كار مشترك است. محور اصلي درياف

گروهي  هاي درون موفقيت در اين روش، يادگيري مشاركتي، فعاليت

هاي مباحثه منظم درباره چگونگي بهتر انجام  مشترك و تشكيل جلسه

و همکاران تحقيقي پيرامون  شکاريدادن يك كار گروهي است. 

تجربي  زبان انگليسي با روش نيمهروش آموختن با هم، روي فراگيران 

دهد روش از طريق آموختن با هم يا آموختن با  اند، نشان مي انجام داده

يادگيري و  هاي حفظي، سخنراني و غيره بر هم نسبت به روش

  ].٢٣تري دارد [ آموزش زبان خارجي تاثير عميق

و  شلوموشارانوسيله  روش پژوهش گروهي: اين روش به -٨

دانشگاه تالويو طراحي شد. اين روش در اصل يك طرح در  شاران بيل

آموزان در  عمومي اداره كالس درس است كه بر طبق آن دانش

هاي پژوهش مشاركتي،  هاي كوچك، با استفاده از روش گروه

کنند. در اين  ريزي مشاركت فعاليت مي هاي گروهي و برنامه بحث

شوند. پس از  ينفر تقسيم م ٦تا  ٢هاي  آموزان به گروه روش دانش

تر  هاي كوچك انتخاب عنوان مورد مطالعه، هر گروه آن را به بخش

كند، در آخرين  كند و هر بخش را يكي از اعضا مطالعه مي تقسيم مي

هاي خود را  ها و يافته ها مجموع آموخته مرحله هريك از گروه

دهند. پژوهش حاضر  صورت يك كار گروهي به بقيه كالس ارايه مي به

تر تاثير يادگيري مشاركتي از طريق آموختن با  ظور بررسي دقيقمن به

  آموزان، طراحي و اجرا شد. هاي اجتماعي دانش هم بر رشد مهارت

  

  ها روش

آموزان پسر  تجربي با روش پيمايشي در جامعه دانش اين مطالعه شبه

 ١٣٨٨-٨٩هاي شهر کاشان که در سال تحصيلي  پايه دوم دبيرستان

بودند انجام شد. مدارس متوسطه غيرانتفاعي و  مشغول به تحصيل

مدرسه متوسطه دولتي پسرانه  ٣٢شاهد مشمول طرح نبودند. از ميان 

کالس به عنوان  ٢نفر)،  ٥٠٦٤کالس پايه دوم (در مجموع  ١٨٠و 

آموز پايه دوم دبيرستان به  دانش ٥٠نمونه آماري مجموعاً متشکل از 

آموز  دانش ٢٥الس شامل روش تصادفی ساده انتخاب شدند. يک ک

جلسه با روش يادگيري مشارکتي  ١٦مدت  عنوان گروه آزمايش به به

عنوان گروه  آموز به دانش ٢٥که کالس ديگر با  آموزش ديدند. درحالي

هاي سنتي و غيرفعال آموزش ديدند.  کنترل همچنان با روش

عمل آمد.  آزمون و پيگيري از هر دو گروه به آزمون، پس پيش

آزمون پس از اعمال  زمون قبل از اعمال متغيرهاي مداخله و پسآ پيش

  روز پس از اعمال مداخالت، انجام شد. ٤٥آزمايشي و پيگيري نيز 

هاي اجتماعي ماتسون  آوری داده از آزمون رشد مهارت برای جمع

هاي  سئوال است که   مهارت ٥٦نامه شامل  استفاده شد. اين پرسش

دهند.  هش را مورد سنجش قرار مياجتماعي مورد نظر اين پژو

ای  درجه٥های  ها با مقياس ليکرت شاخص های نمرات آزمودنی دامنه

فرعی از   مقياس ٥و نيز  ٥تا "هميشه" با نمره  ١از "هرگز" با نمره 

گيری يا  های اجتماعی مناسب تا عامل حسادت/گوشه جمله مهارت

يي افتراقی و ] روا٢٤انزواطلبی محاسبه شده است. يوسفي و خير [

سنجي  هاي اجتماعي را برای مطالعات روان پايايي مقياس مهارت

کنند. ماتسون و همکاران براي بررسي پايايي  قبول ارزيابی می قابل

هاي اجتماعي از ضريب آلفاي کرونباخ و تنصيف  مقياس مهارت

آمده  دست استفاده کردند. مقدار ضريب آلفاي کرونباخ و تنصيف به

  % بود.٨٦ياس يکسان و برابر براي کل مق

هاي آمار توصيفي (ميانگين نمرات و  ها از روش در تجزيه و تحليل داده

هاي آمار استنباطي (آزمون تحليل  معيار استاندارد) و روش انحراف

استفاده  SPSS 16افزار   گيري مكرر) مبتنی بر نرم واريانس با اندازه

  شد. 
  

  نتايج

آزمون و  داری بين پس تفاوت معنیميانگين نمرات گروه آزمايش 

) و همچنين با گروه کنترل p=٠٠٠١/٠آزمون ( پيگيري با پيش

)٠٠٠١/٠=p ١) نشان داد (جدول.(  
  

هاي اجتماعي گروه آزمايش و کنترل در  ميانگين نمرات مهارت )١جدول 

  آزمون و پيگيري آزمون، پس پيش

  ←مرحله

 گروه↓
 پيگيري آزمون پس آزمون پيش

 ٢١/٧٣±٤٠/١٢ ٨٦/٧٠±٦٨/١١ ٤٠/٥٢±٣١/١١ آزمايش

 ٧٥/٥١±٠٢/١١ ١٢/٥٢±١٠/١١ ٨٩/٥١±٠٤/١١ کنترل

  

گروهي گروه  گروهي و درون داري تفاوت بين جدول بررسي معني) ٢جدول 

  ) p=٠٠٠١/٠آزمايش و كنترل در متغيرهای مختلف (در همه موارد 

  ←آماره

  متغير↓

منبع 

 تغييرات

مجموع 

مجذورات 

  IIIنوع 

درجه 

  آزادی

مجذور 

 ميانگين
F 

هاي  مهارت

اجتماعي 

  مناسب

 ١٣٣٥٠ ٦١/٤٣٨١١١ ١ ٦١/٤٣٨١١١ گروهي درون

 ٤٦/٧٣ ٨١/٢٤١٠ ١ ٨١/٢٤١٠ گروهي بين

 - ٨٢/٣٢ ٤٨ ٠٨/١٥٧٥ خطا

رفتارهاي 

  غيراجتماعي

 ٥٨/١ ٠١٠/١٧٦٤٨٤ ١ ٠١٠/١٧٦٤٨٤ گروهي درون

 ٩٢/١١١ ٠٩٠/١٢٤٦ ١ ٩٠/١٢٤٦ گروهي بين

 - ١٣٣/١١ ٤٨ ٤٠/٥٣٤ خطا

پرخاشگري 

و رفتارهاي 

  تکانشي

 ١٦١٧٠ ٩٦/١٩٢٣٦٩ ١ ٩٦/١٩٢٣٦٩ گروهي درون

 ١٧/٦٢ ٨٤/٧٣٩ ١ ٨٤/٧٣٩ گروهي بين

 - ٩٠/١١ ٤٨ ٢٠/٥٧١ خطا

  ميزان غرور

 ٤٣/٢ ٧٦/٣٣٢٦٩ ١ ٧٦/٣٣٢٦٩ گروهي درون

 ٧٦/١٤ ٦٤/٢٠١ ١ ٦٤/٢٠١ گروهي بين

 - ٦٥٨/١٣ ٤٨ ٦٠/٦٥٥ خطا

رابطه با 

  همساالن

 ٥٦٩٧ ١٠١٧٦١ ١ ١٠١٧٦١ گروهي درون

 ١١/٢٦ ٥٦/٤٦٦ ١ ٥٦/٤٦٦ گروهي بين

 - ٨٦٣/١٧ ٤٨ ٤٤/٨٥٧ خطا
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   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

هاي اجتماعي مناسب"،  بين گروه آزمايش و کنترل از نظر "مهارت

"رفتارهاي غيراجتماعي"، "پرخاشگري و رفتارهاي تکانشي"، "ميزان 

؛ p=٠٠٠١/٠دار وجود داشت ( تفاوت معنیغرور" و "رابطه با همساالن" 

  ).٢جدول 

  

  بحث 

هايي چون  هاي اجتماعي در اين پژوهش مولفه منظور از مهارت

آموزان، رفتارهاي غيراجتماعي،  هاي اجتماعي مناسب دانش مهارت

طلبي و اطمينان زياد به  پرخاشگري و رفتارهاي تكانشي، ميزان برتري

گيري) كه از  خود داشتن و ميزان رابطه با همساالن (حسادت و گوشه

مورد سنجش قرار  ماتسونهاي اجتماعي  تطريق آزمون رشد مهار

هاي اجتماعي مناسب  گيرد. به اين ترتيب عامل اول شامل مهارت مي

است كه رفتارهايي از قبيل داشتن ارتباط ديداري با ديگران که به قول 

گيرند، استفاده از  براي کساني که با شنيدن بهتر ياد مي پازارگادي

كاربردن نام ديگران  بودن، به يادگيري مشارکتي مناسب است و مودب

]. عامل ٢٥گيرد [ و اشتياق به تعامل به طريق مفيد و موثر را دربر مي

كاري،  گفتن، كتك دوم جسارت نامناسب است كه رفتارهايي مانند دروغ

كننده و  گرفتن بر ديگران، ايجاد صداي ناهنجار و ناراحت خورده

كردن و  شي عملشود. عامل سوم تكان  زدن را شامل مي زيرقول

شدن يا  بودن است كه رفتارهايي از قبيل به آساني عصباني سركش

يكدندگي و لجبازي را دربر دارد. عامل چهارم غرور است كه 

خودنازيدن و به ديگران پزدادن، تظاهر  دربردارنده رفتارهايي همانند به

نجم به دانستن همه چيز و خود را برتر از ديگران ديدن و نهايتاً عامل پ

گيري و رابطه با همساالن است كه دربردارنده  گوشه -نيز حسادت

  گيري است. تنهايي و حسادت و گوشه

هاي  در اين پژوهش، يادگيري مشارکتي براي عامل مربوط به مهارت

هاي اجتماعي مناسب، رفتارهاي غيراجتماعي،  اجتماعي يعني مهارت

ه با همساالن مورد پرخاشگري و رفتارهاي تکانشي، ميزان غرور، رابط

هاي  سنجش قرار گرفت. نتايج اين مطالعه، بين تفاضل نمره

هاي  آزمون گروه آزمايش و کنترل از لحاظ مهارت آزمون و پس پيش

داری نشان داد که با عناصر يادگيري از طريق  اجتماعي تفاوت معنی

هاي اجتماعي، مسئوليت  آموزش آموختن با هم فرآيند گروهي، مهارت

رونده و وابستگي مثبت دروني از مدل يادگيري  تعامل پيش فردي،

  مشارکتي جانسون و جانسون مطابقت دارد.

 گيلزچون آمده از محققاني  دست نتايج اين مطالعه با نتايج به

قرباني  ]،٢٧[ قدرتي]، ٢٦[ کوهن]، ٨[ اسالوين]، ١٦[ جانسون]، ١٢[

همخواني دارد و  ه] و غير٩[ تاجيک]، ٢٠[ قلتاش]، ١٠[ کرامتي]، ٢٨[

کنند که يادگيري مشارکتي، زمينه مناسبي را براي رشد  همه تاييد مي

هاي  ويژه در محيط هاي اجتماعي و همدلي با ديگران به مهارت

سازد و رفتار مخل نظم را تا حدود زيادي کاهش  آموزشي فراهم مي

دهد، احساس مثبت شاگردان را نسبت به يکديگر و نسبت به خود  مي

دهد و نيز مسئوليت فرد را در قبال يادگيري خود، بيشتر  زايش مياف

  کند.  مي

هاي تدريس غيرفعال و سخنراني در  اند که روش تحقيقات نشان داده

پيشرفت تحصيلي، ايجاد تغييرات عاطفي، اجتماعي و اخالقي 

منظور افزايش توان  آموزان ناموفق شناخته شده است. به دانش

موزش برقراري ارتباط صحيح با ديگران و يادگيري تحصيلي و آ

هاي شناختي، عاطفي و رواني  آموزان در تمام حيطه ارتقاي دانش

ويژه تدريس مشارکتي به معلمان  هاي فعال تدريس به استفاده از روش

هاي فرهنگي،  شود. تحوالت پيچيده و سريع در نظام توصيه مي

آموزش و پرورش اجتماعي و اقتصادي دنيا، وظايف جديدي را براي 

وجود آورده است. با  ترين نهاد ايجاد تغيير و تحول به عنوان مهم به

توان جوابگوي اين  پذير نمي هاي کهن و قديمي واکنش تکيه بر شيوه

کارگيري  ضروريات بود. بنابراين به معلمان و مربيان آموزشي، به

کردن  عنوان يک راه حل براي برطرف هاي تدريس فعال به روش

  شود. الت آموزشي پيشنهاد ميمشک

ايجاد انعطاف الزم در حين تدريس و تعامل و تماس شاگردان با هم 

رسد، با استفاده از روش  هاي غيرفعال به حداقل مي که در روش

کارگيري اين روش  تدريس مشارکتي قابل وصول است. بنابراين به

ميان هاي  منظور افزايش تعامل و تبادل اطالعات و دانستني به

اي مطلوب که افراد آن  شاگردان، ضروري است. براي رسيدن به جامعه

بر سرنوشت خود حاکم باشند و با هم زيستن، مشارکت، 

جانبه جامعه هدف اصلي باشد، بايد در  پذيري و توسعه همه مسئوليت

کارگيري  نهاد آموزش و پرورش تحولي ايجاد شود و اين تحول با به

ليت و مشارکت يادگيرنده در آموزش است، هايي که متضمن فعا روش

پذير و عملي است. بايد در معلمان انگيزه کافي براي استفاده از  امکان

رسد بسياري از معلمان به جهت  ها ايجاد شود. به نظر مي اين روش

گيرند، بنابراين بايد  کار نمي عدم آگاهي از فوايد اين روش، آن را به

اين زمينه ببينند و تيم آموزش و  هاي الزم را در معلمان آموزش

پرورش استفاده از اين روش (مشارکتي) را مورد حمايت قرار دهد. 

کاربرد اين روش توسط معلم مستلزم صبر و بردباري و دقت است. زيرا 

آموزان ايجاد  اي است که سروصدا بين دانش ماهيت اين روش به گونه

ين روش استفاده کنند، شود. بنابراين معلماني که قصد دارند از ا مي

هاي  شود که صبورانه عمل کنند و با صبر و حوصله فعاليت توصيه مي

  آموزان را هدايت کنند. دانش

  

  گيري نتيجه

دهد که يادگيري مشارکتي باعث  بدين ترتيب نتايج تحقيق نشان مي

و  پرخاشگري کاهش مناسب، اجتماعي هاي مهارت رشد افزايش

 گيري گوشه و حسادت کاهش و غرور ميزان کاهش تکانشي، رفتارهاي

 يادگيري که کند مي اثبات پژوهش اين بنابراين شد. آموزان دانش در

  شود. مي آموزان دانش اجتماعي هاي مهارت رشد باعث مشارکتي
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