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بررسی مقایسه ای سواد خواندن با استفاده از روش های تدریس مشارکتی همیاری و سنتی
9

مهدی حسنی

 1کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی مقایسه ای سواد خواندن با استفاده از روش های تدریس مشارکتی همیاری و سنتی معلمان
و دانش آموزان بود .جامعه آماری در این پژوهش کلیه ی دانش آموزان و معلمان یکی از مدارس توابع شهرستان کازرون
میباشد که شامل  66نفر پسر بودند .چون این پژوهش در کالس های طبیعی صورت گرفته است و امکان انتخاب آزمودنی ها
و انتساب آنها در گروه های آزمایش و کنترل وجود نداشت ،لذا از بین کالس های مدارس ابتدایی شهرستان کازرون دوکالس
چهارم بصورت تصادفی انتخاب و یك کالس به عنوان گروه آزمایشی در معرض متغیر مستقل قرار گرفت ،یعنی روش آموزش
خواندن مشارکتی همیاری در آن اجرا گردید و کالس دیگر به عنوان گروه کنترل تعیین گردید و به صورت روش آموزشی
سنتی ،تدریس شد .تعداد دانش آموزان و معلمان گروه آزمایش 33 ،نفر بود و تعداد دانش آموزان و معلمان گروه کنترل نیز
 33نفر بودند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که روش یادگیری مشارکتی همیاری در مقایسه با روش یادگیری انفرادی
و سنتی سبب پیشرفت تحصیلی و یادگیری بهتری در فراگیران میشود.

واژههای کلیدی :دانش آموزان و معلمان ،سواد خواندن ،روش های تدریس مشارکتی ،روش تدریس سنتی
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مقدمه
مهارت در خواندن یکی از مهمترین نیازهای یادگیری دانش آموزان در زندگی امروز است .خواندن فرایند فعالی است که
خواننده از طری ق آن به پیامی که درون نوشته موجود است پی می برد (سنگری  ،1331ص .)6 ،خواندن ،واژه ای بسیار آشنا و
البته پیچیده است که اجزای بسیار متفاوتی را شامل می شود .سواد خواندن یکی از مهمترین مهارت ها و توانایی هایی است
که فرد می تواند کسب کند .این مهارت ها کمك می کند افراد بتوانند از نظر عقالنی ،اجتماعی و عاطفی رشد کنند و در
یادگیری موضوع های دیگر نیز پیشرفت نمایند .توانایی درک مطلب ،تفسیر و استنتاج از متون درسی و غیر درسی ،معلمان را
با افکار و اطالعات جدیدی آشنا می سازد تا راه بهتر اندیشیدن و بهتر زیستن را بیاموزند .به عبارت دیگر ،سوادخواندن به
معنای علمی و جامع آن ،وسیله ای است که می توان از طریق آن به ذخائر بی انتهای تجربه بشری دست یافت (رحیمی
تهرانی ،1311 ،ص.)5
سواد خواندن از نظر پرلز فعالیتی است که در آن نماد ها ،عالمت ها و حروف به کلمه ها و جمالتی با معنای مشخص تبدیل
می شوند .هدف نهایی از کسب توانایی خواندن ،رسیدن شخص به مرحله ای است که بتواند نوشته ای را بخواند ،آن را نقد و
بررسی کند و در نهایت به نیازی از نیازهای خود پاسخ گوید (رحیمی تهرانی ،ص.)1311 ،5
در حقیقت یادگیری مهارت خواندن کلید یادگیری همه یادگیری هاست ،زیرا اغلب یادگیری های درسی از آن طریق صورت
می گیرد .برای یادگیری دروس دیگر نظیر ریاضی ،تاریخ و جغرافیا نیز باید به مهارت درک مطلب و توانایی خواندن مسلط بود.
با توجه به موارد فوق ،هدف آن است که در این پژوهش رابطه سواد خواندن مشارکتی همیاری و سنتی را در بین دانش آموزان
و معلمان یك مدرسه را در زمینه عملکرد سواد خواندن آن ها و همچنین چگونگی پیشرفت آن ها با استفاده از مطالعات بین
المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پرلز (داستان های ادبی و اطالعاتی ) در این دو گروه بررسی شود .اهمیت بنیادی سواد
خواندن زمانی آشکار تر می شود که بدانیم در جهان امروز گستره موضوع خواندن و ابعاد پیچیده و متنوع آن فقط محدود به
درک نوشته های نوشتاری و رمزهای کالمی نمی شود .به نظر نلسون ( .)1111و سیلیمن ( .)1111زبان اساسی ترین رسانه ای
است که از طریق آن اغلب یادگیری های اجتماعی و تحصیلی در مدرسه تحقق می یابد .از این رو ،مشکالت مربوط به خواندن
و یادگیری زبان می تواند زمینه ساز مشکالت جانبی در سایر یادگیری ها باشد (هاالهان و کافمن ،ترجمه ماهر.)1361 ،
از نظر پرلز ،خواندن فعالیتی است که در آن نمادها ،عالمت ها و حروف به کلمه هاو جمالتی با معنای مشخص تبدیل می
شوند .هدف نهایی از کسب توانایی خواندن ،رسیدن شخص به مرحله ای است که بتواند نوشته ای را بخواند ،آن را نقد و
بررسی کند و در نهایت به نیازی از نیازهای خود پاسخ گوید (رحیمی تهرانی ،1311 ،ص .)5تغییر در شیوههای یاددهی –
یادگیری و استراتژی های تدریس و ا بداع و نوآوری فراوان و مستمر در این زمینه ،راهبردهای یاددهی  -یادگیری جدید
کاربردی و اثر بخش را فراروی معلمان قرار داده که در صورت آموزش آنها توسط معلمان امکان آموزشی خوبی در اختیار آنها
قرار می گیرد که میتواند به فراخور شرایط ،ویژگیها و مشکالت هر یك از کالسهای خود از آنها که باالترین بهره و استفاده را
ببرند .به عنوان مثال راهبرد هایی همچون ،حل مسئله ،شبیه سازی ،ایفای نقش و بارش مغزی که هم اکنون در کشورهای
توسعه یافته به عنوان راهبردهای مشارکتی و تعاملی در امر یاددهی – یادگیری فراگیران کاربرد فراوانی یافته است ولی در
حال حاضر در نزد اکثر معلمان مهجور و ناشناخته مانده است کاربرد این روشها درحین تدریس توسط معلمان ،در تعمیق
یادگیری فراگیران و نهادینه شدن اطالعات و کاربردی شدن آنها نقش بسزایی دارد و در واقع با این روشها ،میتوان به جای
انتقال صرف مفاهیم ،در نزد دانش آموزان مفهوم سازی کرد (فضلی خانی .)1331 ،با هم مطالعه کردن یکی از روش های
شناخته شده و موثر یادگیری در میان دانش آموزان و دانشجویان بوده است .در روش مطالعه مشارکتی یادگیرندگان به صورت
دو نفری با هم کار می کنند و به نوبت خالصه مطالبی را که می خوانند برای هم باز گو می کنند (دانسرو .)1135 ،ابتدایکی از
دو نفر یادگیرنده نقش توضیح دهنده را به عهده دارد و نفر دوم وظیفه اش گوش دادن است ،ودر نوبت بعد نفر دوم توضیح می
دهد و نفر اول گوش می دهد (سنگری و علیزاده ،1313 ،ص.)55
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یادگیری مشارکتی زمانی موجب بهبود پیش رفت دانش آموزان می شود که معلم آنها را در گروه های کوچك قرار دهد و هدفی
مشخص برای آنان بیان کند و به این هدف زمانی دست یابند که همه ی اعضای گروه باهم به محتوای آموزشی تسلط یابند
(اسالوین .)1115 ،در روش های سنتی که امروزه از آنها به عنوان روش های غیر فعال یاد می شود ،معلم نقش فعالی در
جریان تدریس نداشته و مطلب را به طور شفاهی در کالس درس بیان نموده و دانش آموزان فقط به صحبت های او گوش داده
و مطالب را حفظ می کنند و در چنین شرایطی زمینه های الزم برای پیشرفت تحصیلی و رشد فکری فراهم نمی گردد .به
همین دلیل امروزه موضوع و روش های آموزش و یادگیری فعال جایگاه ویژه ای در مباحث تربیتی پیدا کرده است .به اعتقاد
کارشناسان تعلیم وتربیت دانش آموزانی که از طریق یادگیری فعال و مشارکتی به یادگیری می پردازند نه تنها بهتر یاد می
گیرند بلکه از یادگیری لذت بیشتری هم می برند .زیرا آن ها به جای اینکه شنونده صرف باشند فعاالنه در جریان یادگیری
مشارکت می کنند و خود را مسئول یادگیری خویش می دانند (کرامتی ،ص ،1331ص.)115
یکی از اهداف عمده آموزش و پرورش ،توانایی خواندن ،همیاری ،مشارکت و ابتکار در دانش آموزان و معلمان است .با این
توانائی ها دانش آموزان می توانند با شرایط گوناگون زندگی و موقعیت های جدید سازگار شوند و رشد این توانائی ها از طریق
روش های تدریس فعال میسر می باشد .تردیدی نیست که پرورش استعداد ها و توانائی های بالقوه دانش آموزان به عنوان یك
ضرورت و مسئولیت اجتماعی از اهم وظایف کارگز اران جامعه ودست اندرکاران نظام آموزشی به ویژه معلمان است ،بنابراین در
نظام آموزشی هر کشور معلمان بیشترین و برترین نقش را بر عهده دارند و میتوانند با به کارگیری روشهای تدریس فعال چهره
آموزش را دگرگون کرده و فضای مدرسه را به فضای محبت ،رشد و بالندگی مبدل نمایند .وجود منابع الزم و داشتن
استقاللهای کافی در محیط آموزشی باعث می شود که دانش آموزان بتوانند ابتکار عمل به خرج دهند و با دیدی تازه موقعیت
ها را درک کنند و به موضوعات اطراف عالقه نشان دهند (قاضی.)1333 ،
متخصصین تعلیم وتربیت ،در تالش برای ارائه روش های مناسب و مفید جهت استفاده از فرصت ها و امکانات آموزشی در
راستای یادگیری بهتر ،عمیقتر و سریع تر ،ضمن مخالفت با تعاریف قبلی تدریس که آنرا انتقال معلومات می دانستند ،تدریس
را کمك به یادگیرنده برای تفهیم و درک مطالب می دانند.
(سیف )1331 ،عنوان می دارد همان طو ر که در روان درمانی ،روان شناس صرفاً به بیمار کمك میکند تا مشکالت خودش را
بشناسد و به چگونگی رفع آن مشکل بپردازد ،در تدریس نیز دانش آموز خودش مطالب را فرا گیرد ومعلم فقط به او کمك
میکند تا به هدف های آموزش نزدیك گردیده و آنها را فراگیرد .همان طور که روش مناسب تدریس مهم است مشارکت دانش
آموزان در کالس نیز امری مهم تلقی شده است .مشارکت دانش آموزان در فرایند یادگیری آنقدر مهم است که بعضی از
متخصصین تعلیم و تربیت آن را مالکی برای ارزیابی معلمین مطرح نمودهاند .شعاری نژاد ( .)1333میگوید :اگر بخواهیم معلم
یا کال س خوب را با یك عبارت معرفی و توصیف کنیم باید گفت :معلمی خوب است که دانش آموزان را به کنجکاوی و پرسش
بیشتر برانگیزد .بنجامین بلوم نیز پس از مطالعات و تحقیقات گسترده در این زمینه ،به این نتیجه رسیده است که میزان
مشارکت دانش آموزان در کالس روشن ترین شاخص اثر بخشی آموزش است (سیف  .)1335همانطور که در گزارش کمیسیون
بین المللی درباره یادگیری و راهبردهای آموزشی آن برای قرن بیست و یکم با عنوان یادگیری گنج درون (دلورز.)1116 ،
تشریح شده است .یادگیری ،حیات انسان را در بر می گیرد و می تواند بر این چهار بعد استوار باشد .یادگیری برای داشتن -
یادگیری برای انجام دادن – یادگیری برای بودن  -یادگیری برای با هم زیستن و همزیستی مسالمت آمیز – در این گزارش
تاکید بر این است که یادگیری برای با هم زیستن و هم زیستی مسالمت آمیز باید از طریق راهبردهای یادگیری مبتنی بر
تعامل و همکاری به وسیله دو نهاد خانواده و مدرسه آموزش داده شود (مشایخ ،1331 ،ص.)1 .
عالوه بر اهمیت به کار گیری راهبردهای یاددهی و یادگیری مشارکتی به منظور افزایش تعامل و همکاری میان دانش آموزان و
تحقق هدف همزیستی مسالمت آمیز این راهبردها باید به دانشجویان و دانش آموزان بیاموزند که به جای انباشت حقایقی
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علمی در ذهن ،چگونه بیندیشند ،تصمیم بگیرند و درباره امور به درستی قضاوت کنند (ماتیوز ،1115 ،به نقل از شعبانی،
 1333ص  .) 16آنها باید یاد بگیرند که چگونه فرایند یادگیری خود را هدایت و کنترل کرده و مسئولیت یادگیری خود را به
عهده بگیرند .در واقع آنها باید یاد بگیرند که چگونه یاد بگیرند و اساتید نیز باید به این باور برسند که موقعیت تفکر و فرصیت
خالقیت را نمیتوان با دستور دادن ،موعظه کردن ،القا و ترغیب به تقلید و اطاعت از دیگران به وجود آورد ،زیرا محدود ساختن
فرآیند آموزش و یادگیری به انتقال و حفظ حقایق علمی ،رشد طبیعی اندیشه را محدود خواهد ساخت (شعبانی.)1331 ،
الگوی یادگیری مشارکتی در طول دو دههی اخیر با استفاده از یافتههای تحقیقات مختلف و درجهت بهبود و توسعه،
دستخوش تغییراتی گردیده و به شعب مختلفی که هر کدام در خصوص ویژهای کاربرد دارند تقسیم شده است .درالگوی
مشارکتی معلم به جای اینکه مطالب درسی را به دانش آموزان ارائه دهد ،صرف ًا به عنوان یك منبع تسهیل کننده میباشد و در
فرآیند یادگیری و آموزش با دانش آموزان همکاری می کند و هر دانش آموز به جای اینکه به صورت منفعل به معلم به عنوان
یك منبع مرکزی انسانی وابسته باشد ،مجبور است که یك مشارکت فعال داشته و نسبت به آنچه یاد میگیرد مسئول باشد
یادگیری از طریق همیاری راهبردی است که دانش آموزان را در غالب گروه های منسجم و پایدار برای کار و تعامل با یکدیگر
بر میانگیزد .یادگیری از طریق همیاری مسئولیت پذیری شخصی را در میان تعامالت گروهی پرورش میدهد دانش آموزان اگر
چه به صورت گروهی با یکدیگر اقدام می کنند ولی پیشرفت آنان در یادگیری بصورت انفرادی سنجیده میشود .در این صورت
بین مسئولیت شخصی و گروهی یادگیرندگان ایجاد توازن میکند (آقا زاده ،1335 ،ص  11تا .) 11
کارایی آموزش و پرورش نه تنهادر گروی غنای برنامهها و روشهای آموزشی و آمار فارغالتحصیالن با معدل باال ،که از آن مهم
تر در گرو شناختن ابعاد گوناگون روان شناختی دانشآموزان و شکوفا کردن آنها است .دانشآموزانی که در وهلة نخست بر
خویشتن اعتماد داشته باشند و با پذیرفتن ارزش وجودی خویش ،قدرت پذیرش دیگران را بیابند و از ایجاد ارتباط اجتماعی
سالم با آنها لذت ببرند (کدیور.)1311 ،
درونی کردن ارزش های متعالی در دانش آموزان و معلمان و شکوفا کردن کامل شخصیت آنها باید از اولویتهای آموزش و
پرورش باشد .شخ صیتی که خویشتن و مفهوم انسانیت را شناخته و تا پایان زندگی نیز ،خود را به تحقق ارزش های واالی آن
متعهد بداند .ارزشهایی که نباید به بهای پیشرفت تحصیلی نادیده گرفته شود (کدیور.)1311 ،
در روشهای سنتی که امروزه از آنها به عنوان روشهای غیرفعال یاد میشود .معلم نقش فعالی در جریان تدریس داشته،
مطالب را بطور شفاهی در کالس بیان نموده و دانشآموزان فقط باید به صحبتهای او گوش داده ،مطالب مورد نظر را حفظ
نمایند .در چنین شرایطی زمینه های الزم برای رشد اجتماعی شخصیت شاگردان فراهم نمیشود و حتی پیشرفت تحصیلی و
رشد فکری شاگردان نیز از تأثیرات نامطلوب این شرایط بی نصیب نمیماند .به همین دلیل امروزه موضوع روشهای آموزشی
فعال و یادگیرندگان فعال جایگاه ویژه ای در مباحث تربیتی پیدا کرده است .البته عوامل متعددی مانع رشد اجتماعی و
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میشود که روشهای آموزشی غیر فعال یکی از این عوامل است (کرامتی .)1331
از سویی مدارس امروز نیاز به آموزش مهارت های اجتماعی را به دانش آموزان احساس می کنند در حالی که تعدادی از دانش
آموزان به صورت طبیعی در مهارت های اجتماعی خوب و ماهر هستند ،بسیاری از بچه ها نیاز به آموزش این مهارت ها دارند
(هیل .) 1111یکی از روش های آموزشی فعالی که امروزه مورد توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت می باشد ،یادگیری
مشارکتی است .اصطالح یادگیری مشارکتی به یك روش آموزشی که دانشآموزان در سطوح مختلف عملکرد ،در گروههای
کوچك برای رسیدن به اهداف مشترک فعالیت می کند بر می گردد و دانش آموزان به همان اندازه که برای یادگیری خودشان
مسئول هستند برای یادگیری دیگران نیز مسئول میباشند (گاکهال .)1115
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از جمله مدافعان این روش جانسون و جانسون ( )1136و اسالوین هستند .از لحاظ تجربی ،اسالوین گفته است که پژوهشهای
انجام شده دربارة روش یادگیری مشارکتی نشان دادهاند که این روش در باال بردن سطح پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در
موضوع های مختلف و در سطوح مختلف تحصیلی مفید است .اسالوین همچنین به شواهدی اشاره کرده است که نشان می
دهند ،روش یادگیری مشارکتی روابط میان دانشآموزان نژادهای مختلف را درکالس ها بهبود میبخشد .همچنین این روش
موجب باال رفتن سطح عزت نفس و سایر ویژگی های عاطفی دانش آموزان میشود (سیف.)1331 ،
کسانی که روحیه تعاونی را در گروه ها در می یابند ،برای کنش های دیگر اعضاء ارزش بیشتری قائل میشوند .بنابراین میتوان
دانش آموزان را در گروه های یادگیری همیار ،به کمك رسانی دانش آموزان مبتال به مشکالت و ناتوانی های یادگیری ترغیب
نمود .در این روش اعضا قادر به باز بینی عملکرد یکدیگر و تدارک پسخوراند برای کسانی هستند که در یادگیری تکالیف جدید
مشکل دارند .دانش آموزان توانمند تر و متوسط می توانند از زمان خود جهت توضیح مفاهیم اساسی بهدانش آموزانی استفاده
کنند که ناتوانی یادگیری دارند (اچ .) 1116 ،در نتیجه یادگیری همیاری امکان ادغام اجتماعی دانش آموزان دارای نیازهای
ویژه را زیاد میکند و یك پیامد محتمل میتواند نگرش برد بارانه نسبت به کسانی باشدکه از نظر توانایی ،زمینه تحصیلی،
اجتماعی…متفاوت هستند(به نقل ازجال فانت ،ترجمه رونقی.)1366 ،بلوسر1111 ،به نقل ازبرانت ،1136تحقیقات زیادی
رادراین زمینه موردبررسی قرارداده که همگی اثربخشی این روش راتاییدمینمایندازجمله :فلدر ( ،.)1116تعامل زیاددانش
آموزان درگروه ووا بستگی مثبت آنان به یکدیگر ،منجر به هدایت اعضای گروه برای یادگیری عمیق در تعامل یادگیری سطحی
میشود (انتوایستله و تیت  ،.) 1115اعتماد به استعداد دیگران به علت دریافت پاداش فردی و گروهی در فرایند ارزیابی ,موجب
تقویت وابستگی یه یکدیگر و همبستگی مثبت میشود (بیرد و وایت .)1135؛ در یاد گیرنده احساس مورد احترام بودن و تعلق
به دیگری را ایجاد میکند و سیستم پشتیبانی اجتماعی قوی را به وجود میآورد (کوهن و ویلیز  .)1135و سطح آگاهی دانش
آموزان نسبت به نیاز آنها به روابط سالم و مثبت ،باال میرود (پنتیز  ،1116کوهن و کوهن  .)1111و مهارت های روابط
اجتماعی شاگردان توسعه پیدا می کند؛ عزت نفس در نتیجه تحریك دانش آموزان برای شرکت در فرایند یادگیری ،افزایش
مییابد (جانسون و جانسون  .) 1131و اضطراب ناشی از روبه رو شدن با موقعیت های جدید و نا آشنا را در دانش آموز کاهش
میدهد (کسلر ،پرایس و وتمن  .)1135یادگیری از طریق همیاری ،فرصت -های بسیاری برای ارزیابی متناوب دانش آموزان
فراهم میکند (پنتیز و پنتیز  .) 1116و دانش آموزان به طور مداوم مشغول ارزیابی خودشان ،گروه شان و روش های کالسی
هستند (مییرو پنتیز  .)1116و اضطراب امتحان به طور معنی داری کاهش مییابد (جانسون و جانسون  .)1131دانش آموزان
در به دست آوردن شناخت و آگاهی از مسائل و چگونگی کاربرد طرح ها و فعالیت های بیرون از کالس حرفهای میشوند و با
به دست آوردن نتایج بهتر به ماندن در مدرسه تمایل بیشتری نشان میدهند (هگمن و کوپر  ،1115هیس  .)1136توسعه
نگرش های مثبت معلم و شاگرد (جانسون و جانسون  .)1131بهبود و اصالح نسبی اطالعات پایه ،انتقال اطالعات به دوره
بعدی و ارتقاء توجه و انضباط کالسی (فلدر  .)1116و وجود ارتباط مثبت قوی بین توجه کالسی و موفقیت در دوره ها و کمك
به ارتقاء و بهبود عملکرد (جانسون و جانسون  .)1131از دیگر اثرات سودمند یادگیری از طریق همیاری است .جانسون و
جانسون ( .)1136با استناد به بررسی فرا تحلیلی  11مطالعه و بررسی در مورد یادگیری مشارکتی ،اعالم میکنند که یادگیری
از طریق همیاری نسبت به تجارت یادگیری فردی و رقابتی ،پیشرفت بیشتری را ایجاد میکند (نقل از بلوسر  .)1111آنها هم
چنین مطالعات مربوط تا سال  1136را مورد بازنگری و بررسی قرار داده اند .بررسی های فوق؛ پیشرفت برای همه سطوح
توانایی و استعداد شامل قوی ،متوسط و ضعیف ،افزایش فرایندهای تفکر سطوح باال ،درک و فهم عمیق ،ایجاد تفکر انتقادی و
ایجاد روابط مفید و سازنده همساالن را نشان می دهند .دانش آموزان مهارت های اجتماعی بهتری را از خود نشان میدهند و
حمایت های اجتماعی بیشتری برای همساالن خود تدارک میبینند .احترام به خود یا عزت نفس در سطوح باالیی شکل
میگیرد .به عالوه یك مزیت جنبی فرعی نیز وجود دارد :همچنان که معلمان به دانش آموزان آموزش میدهند که چگونه
جزئی از یك گروه سازنده و مفید باشند و چگونه تضادها و تعارض ها را مهار کنند ،خود نیز مهارتهای اجتماعی الزم را
میآموزند و میتوانند در رابطه با همکارانشان به کارببرند .جانسون و جانسون ( .)1135در تجزبه و تحلیل  13مطالعه و بررسی
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در مورد تاثیر کار فردی ،رقابتی و همیاری در همبستگی میان فردی ,بین نمونه های دانش آموزی همگن و ناهمگن ،که بین
سالهای  1155الی  1131منتشر شده  ,به  151نتیجه رسیدند و تشخیص دادند که همبستگی بین گروه های دانش آموزی
همگن و هم چنین گروه های نا همگن و از قومیت و فرهنگ های مختلف و هر دو دسته دانش آموزان سالم و ناتوان ،پیشرفت
قابل توجهی داشته است (لویو و همکاران  .) 1111از آنجا که مشکالت یادگیری به دلیل مشکالت شناختی ذاتی و یا نتیجه
مسائل آموزشی و محیطی هستند ،بنابراین راهبردهای نا کار آمد و نا کافی میتوانند بر شدت مشکل و یا سطح پیشرفت
کودک تاثیر بگذارند تلخیص از برنان  ،1161به نقل از و مك شین ،ترجمه احمدی و اسدی.)1366 ،روشهای مختلفی برای
تدریس وجود دارد یکی از الگوهای تدریس که در سالهای اخیر مطرح شده الگوی مبتنی بر روش همیاری است .به نظر آلسون
کنگ (آقا زاده  ،1333ص  .)11 – 13در یادگیری از طریق همیاری نقش معلم از « دانای صحنه کالس به راهنمای عمل »
تغییر مییابد .دانش آموزان بصورت گروهی به یادگیری اقدام میکنند .ولی پیشرفت آنان در یادگیری بصورت انفرادی سنجیده
میشود یادگیری از طریق همیاری دارای نظم و ساختار است و تمرکز اساسیاش بر اطمینان یافتن از رخ دادن یادگیری است.
یادگیری از طریق همیاری ،مهارت های برقراری ارتباط دانش آموزان را میطلبد و آنها را ارتقاء میدهد موفقیت گروه به میزان
اثر گذاری تعامالت میان اعض اء گروه بستگی دارد .پیش از آنکه یادگیری از طریق همیاری آغاز شود .دانش آموزان باید برخی
مهارت های مورد نیاز برای تعامل موفق گروهی را بیاموزند ،مهارت هایی نظیر  :تعبیر و تفسیر واژگان و جمالت برای درک و
فهم بهتر و ارائه و دریافت بازخورد  -خودداری از مجبور کردن گروه به پذیرش نظرات  -ایجاد فرصت برای بیان ایدهها (آقا
زاده ،1333 ،ص  .)11هرگاه صحبت از روشهای تدریس میشود عموماً نحوه تعامل معلم با دانش آموزان مطرح میشود اما
کمتر به نحوه تعامل دانش آموزان با یکدیگر توجه می شود در رابطه با تعامل دانش آموزان در کالس درس سه رویکرد وجود
دارد :رقابتی -انفرادی -مشارکتی .در رویکرد اول آنها می توانند با هم در رقابت باشند تا ببینند چه کسی بهترین است .در
رویکرد دوم دانش آموزان می توانند بطور انفرادی کار کنند ،در این رویکرد معلم مرجع اصلی است ،و این مهم ترین نقش
یادگیری انفرا دی است ،در رویکرد سوم دانش آموزان به طور مشارکتی با هم کار میکنند و در قبال یادگیری یکدیگر احساس
مسئولیت میکنند .زمانی که همکالسانشان نیاز به کمك داشته باشند به کمك آنها میشتابند و موفقیت دیگران ،موفقیـت
آنها و شکست دیگران ،شکست آنها محسوب می شود ،این رویکرد که یادگیری مشارکتی نامیده شده ،موجب یادگیری
عمیقتر و خالقیت بیشتر در دانش آموزان میشود (شافر ،1111 ،به نقل از کرامتی  .)1335در روش یادگیری مشارکتی
برخالف آموزش سنتی و انفرادی معلم صرف ًا یك منبع تسهیل کننده است و دانش آموزان وادار به مشارکت فعال در فرآیند
یادگیری می شوند ،لذا چنین مشارکت فعالی منجر به یادگیری بهتر و عمیقتر مطالب میشود .تحقیقات بسیاری امتیازات و
برتریهای روش یادگیری مشارکتی را بر آموزش انفرادی آشکار ساختهاند .یکی از این امتیازات تاثیرمثبت آن بر پیشرفت
تحصیلی است که جانسون و همکاران  1131واسالوین  1115به آن پرداختهاند .با توجه به نتیجه تحقیقات مبنی بر اینکه
روش یادگیری مشارکتی در مقایسه با روش یادگیری انفرادی سبب پیشرفت تحصیلی و یادگیری بهتری در یادگیرندگان
می شود ،اماهنوز مدارس ما به طور جدی به این امر نپرداختهاند و پیاده کردن روش یادگیری مشارکتی را وقت گیر میدانند،
پس الزم است که پژوهش ها و تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود ،تحقیق حاضر و پژوهشهای دیگر در این زمینه
می تواند محرکی برای جلب توجه متخصصان و برنامه ریزان تعلیم و تربیت کشور در راستای نگاهی تازه به شیوههای تدریس
باشد ،بنابراین انجام این تحقیق در این زمینه می تواند مفید باشد و در جای خود به تحقیقات بیشتر درباره شیوههای تدریس
بینجامد .مطالعه بین المللی پیشرفت سوادخواندن پرلز ( .)PIRSیك مطالعه تطبیقی در زمینه سواد خواندن کودکان است که
تحت نظر انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( .)LEAانجام گرفته است .سی و پنج کشور شرکت کننده ،میزان
سوادخواندن را در دانش آموزان دوپایه باالتر که بیشترین تعداد 1ساله ها را در میان خود دارند مورد ارزیابی قرار دادند .مطالعه
پرلز  ،1111اطالعات تطبیقی را درباره سوادخواندن در میان دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی ارائه می دهد .همچنین عوامل
گوناگونی را که با یادگیری سوادخواندن در دانش آموزان مرتبط است بررسی می کند (کریمی .)6 ،1335 ،بنابراین در این
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پژوهش این مسئله مطرح شده که آیا استفاده از روش خواندن مشارکتی همیاری به عنوان یك راهبرد حل مساله گروهی،
میتواند بر بهبود و اصالح راهبردهای یادگیری خواندن دانش آموزان موثر باشد.

ضرورت واهمّیت پژوهش
خوب خواندن از عوامل مهم پیشرفت و سرگرمی و لذت بردن و رفع خستگی است .امروزه باید به کودکان خود خواندن را
بیاموزیم تا فردا بتوانند بخوانند و یاد بگیرند .اصوالً در هر جامعهای از معلمان انتظار میرود که همگام با تغییر و تحوالت
تکنولوژی در زمینه کار و رشته خود پیش روند ،زیرا در دنیای معاصر آموزش و تدریس از جمله مسائل و فرآیندهای پیچیدهای
هستند که ادامة آنها به شیوة سنتی دیگر موثر و کارا نخواهد بود ،ارائه یك جانبه ی مطالب از سوی معلمان ،رونویسی مطالب
از روی تخته سیاه بدون اینکه دانش آموز فرصتی برای مشارکت و یادگیری داشته باشد ،حفظ طوطی وار و کورکورانه مطالب
بدون آنکه شاگردان تأمل و تعمدی در آن داشته باشند و تماشاگر بودن دانش آموزان ،در واقع آنها را به ماشین از بر کردن و
پس دادن مطالب کلیشه ای تبدیل می کند و فرصت اندیشیدن و خالقیت را از آنها می گیرد .تالش برای حفظ و ادامه روشها
و شیوههای سنتی تدریس ،تالش در جهت ثابت نگه داشتن حرکت و جریان زمان است (شعاری نژاد.)1333 ،
یکی از ضروریترین تحوالت در نظام های آمو زشی ،تحول در نگرش و تدریس معلمان و مدیران اجرایی نظام آموزشی است.
برای دست یابی به چنین تحولی معلمان باید دانش و بینشی صحیح از نظریهها وراهبردهای مختلف آموزشی داشته باشند زیرا
نظریه ها و ریکردهای تحول آفرین در فرایند اجرا ،با استفاده درست از راهبردهای یاددهی  -یادگیری هویت مییابند و کارایی
و مفید بودنشان مشخص می شود .مسئوالن و مجریان نظام های آموزشی باید باور کنند که نظریهها و اجرای برنامههای درسی
عناصری انفکاک ناپذیر هستند و تاثیر متقابل بریکدیگر دارند ،نظریهها عمل را هدایت میکنند و بالعکس دادههای حاصل از
عمل موجب اصالح ،رشد و تکامل نظریهها میشوند .نظریههای تدریس و یادگیری جهت دهنده فکر و نگرش معلمان هستند و
چهارچوب عملی آنان را در فرآیند اجرا شکل می دهند .نظریهها بدون عمل تفکری ایستا ،و عمل بدون مبانی نظری ،حرکتی
کورکورانه است(شعبانی ،1331 ،ص.)1
مهارت در خواندن یکی از مهمترین نیازهای یادگیری دانش آموزان در زندگی امروز است .توانایی درک مطلب ،تفسیر و
استنتاج از متون درسی و غیر درسی ،دانش آموزان را با افکار و اطالعات جدیدی آشنا می سازد تا راه بهتر «اندیشیدن » و
«بهتر زیستن » را بیاموزند .به عبارت دیگر سواد خواندن به معنای علمی و جامع آن ،وسیله ای است که می توان از طریق آن
به ذخایر بی انتهای تجربه بشری دست یافت .آن گونه که از مبانی و جارچوب نظری «سوادخواندن» بر می آید « خواندن »
معطوف به درک مطلب نوشته شده و شناخت ارزشها ،معانی و مفاهیم کلمه ها ،عبارت ها ،جمله ها و دریافت دانستنی ها و
معنی و مقصود پیامی است که نویسنده با نشانه ها و مرزهای کالمی نگاشته است (کریمی.)16 ،1335 ،
با توجه به اهمیت سواد خواندن و مهارت های اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی افراد و بویژه رابطه این ها با پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان و علی رغم اینکه تحقیقات زیادی در مورد تأثیرات یادگیری مشارکتی در دوره ها و رشتههای مختلف تحصیلی
انجام گرفته است ،در کشور ما تحقیقات اندکی در زمینه سواد خواندن صورت گرفته است و بیشتر تحقیقات انجام گرفته نیز در
دوره های ابتدایی و راهنمایی بوده و در مورد یادگیری مشارکتی صورت گرفته است .و از سویی بدلیل جدیدالتألیف بودن کتاب
های فارسی دوره ی ابتدایی و اینکه تحقیقاتی در مورد تأثیر یادگیری مشارکتی بر عملکرد دانشآموزان در این درس صورت
گرفته شود ،ضرورت دارد که در مورد تأثیرات این روش در دوره ابتدایی ،تحقیقات بیشتری صورت گیرد .پژوهش حاضر نیز
سعی دارد تا به مطالعه نوع آموزش مشارکتی از طریق همیاری و سنتی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی با کمك مجموعه
داستان ها و آزمون های پرلز (1116و .)1111و مجموعه ای از کتاب ها؛ داستان ها و مقاالت مرتبط با این موضوع در کالس به
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عنوان ابزار پژوهش بپردازد .تحقیق حاضر و پژوهشهای دیگر در این زمینه میتواند محرکی برای جلب توجه متخصصان و
برنامه ریزان تعلیم و تربیت کشور در راستای نگاهی تازه به شیوههای تدریس باشد ،بنابراین انجام این تحقیق در این زمینه
میتواند مفید باشد و در جای خود به تحقیقات بیشتر درباره شیوههای تدریس مشارکتی بینجامد.

اهداف پژوهش
مقایسه سواد خواندن با استفاده از روش تدریس مشارکتی همیاری وسنتی
تعیین اثربخشی روش تدریس مشارکتی همیاری در سواد خواندن
فرضیات پژوهش
روش تدریس مشارکتی همیاری در افزایش سواد خواندن تاثیر مثبت دارد.

مواد و روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر با توجه به موضوع و اهداف مورد نظر ،از نوع شبه آزمایشی (طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه
کنترل)میباشد .جامعه آماری در این پژوهش کلیه ی دانش آموزان و معلمان یکی از مدارس توابع شهرستان کازرون میباشد
که شامل  66نفر پسر بودند .چون این پژوهش در کالس های طبیعی صورت گرفته است و امکان انتخاب آزمودنی ها و انتساب
آنها در گروه های آزمایش و کنترل وجود نداشت ،لذا از بین کالس های مدارس ابتدایی شهرستان کازرون دوکالس چهارم
بصورت تصادفی انتخاب و یك کالس به عنوان گروه آزمایشی در معرض متغیر مستقل قرار گرفت ،یعنی روش آموزش خواندن
مشارکتی همیاری در آن اجرا گردید و کالس دیگر به عنوان گروه کنترل تعیین گردید و به صورت روش آموزشی سنتی،
تدریس شد .تعداد دانش آموزان و معلمان گروه آزمایش 33 ،نفر بودند و تعداد دانش آموزان و معلمان گروه کنترل نیز 33نفر
بودند.
ابزارهای جمع آوری اطالعات و روش اجرا
در این پژوهش برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه یبین المللی پرلز 1111و 1116استفاده شد.که شامل  31سئوال می باشد
که هرسئوال چهار گزینه ،یك گزینه ی صحیح و سه گزینه ی غلط دارد و سئوال ها ی غلط دارای امتیاز منفی نمی باشند .در
ابتدا با هماهنگی اداره آموزش و پرورش شهرستان کازرون ،تعداد کالس های چهارم ابتدایی مشخص شده و همین طور آمار
دانش آموزان و معلمان این کالس ها نیز استخراج شد .سپس از میان این دبستان ها یك مدرسه بصورت تصادفی برای انجام
پژوهش انتخاب شدند و دو کالس چهارم ابتدایی انتخاب شدند  .سپس از دو کالس انتخاب شده یك کالس به عنوان گروه
کنترل در نظر گرفته شد و یك کالس به عنوان گروه آزمایش .سپس با مجوزی که از اداره آموزش و پرورش شهرستان گرفته
شد از دانش آموزان هر دو کالس پیش آزمون سواد خواندن بعمل آمد .سپس روش یادگیری سواد خواندن مشارکتی همیاری و
سنتی در کالس گروه آزمایش اجرا شد و بعد از اجرای این روش به مدت دو ماه ،پس آزمون ها از هر دو کالس به عمل آمد و
نتایج مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.
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تجزیه و تحلیل دادهها
جهت تحلیل دادهها و بررسی فرضیات وسؤاالت پژوهش حاضر ،از روشهای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد و .). .و
آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) .استفاده شد.
یافته های توصیفی
جدول وضعیت شغلی والدین گروه آزمایش و کنترل
شغل
گروه

آزاد

کارمند

سایر

کشاورز

تعداد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آزمایش

3

1

3/3

3

15/1

1

1

کنترل

11

1

1

1

3/3

1

1

جدول بیانگر آن است که در گروه آزمایش  3نفر دارای شغل آزاد معادل  66/6درصد 1 ،نفر کارمند معادل  3/3درصد و  3نفر
معادل  15درصد کشاورز بودند و در گروه کنترل  11نفر معادل  11/6درصد شغل آزاد و  1نفر معادل  3/3درصد کشاورز
بودند.
جدول آماره های توصیفی متغیرها در مرحله پیش آزمون و پس آزمون
متغیر

وضعیت

پیش آزمون
سواد خواندن

پس آزمون

گروه

میانگین

انحراف
استاندارد

تعداد

آزمایش

11/13

3/31

33

کنترل

3/15

3/31

33

کل

1/56

3/33

66

آزمایش

11/51

3/35

33

کنترل

1/11

3/56

33

کل

11/31

5/11

66

همانطور که در جدول مشاهده میکنید ،بین میانگین های پیش آزمون و پس آزمون در متغیرهای سواد خواندن تفاوت وجود
دارد .و برای بررسی معناداری این تفاوت در ادامه در فرضیههای پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار
می گیرد.
یافتههای استنباطی
جهت بررسی فرضیات پژوهش از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شده است.
فرضیه اول پژوهش
روش تدریس مشارکتی از نوع همیاری برسواد خواندن تأثیر مثبت دارد.
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پیش فرض اول :برای پیش فرض اول یعنی طبیعی بودن توزیع نمرات کجی و بلندی آن مورد بررسی قرار گرفت که در
جدول زیر مشاهده میکنید.
جدول بررسی طبیعی بودن نمرات در سازه سواد خواندن
وضعیت

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف
استاندارد

بلندی

چولگی
خطای
استاندارد

آماره

آماره

آماره

آماره

آماره

آماره

پیش تست

66

66

155

336/15

11/51

-1/63

/561

پس تست

66

61

153

116/51

13/56

1/111

/561

آماره
1/111

خطای
استاندارد
/113
1

1
-1/111
1

1

همانطور که در جدول مشاهده میکنید مقدار چولگی و کشیدگی نمرات در بازه ( +1و  .)-1قرار دارد ،پس توزیع نرمال دارند.
پیش فرض دوم انجام آزمون تحلیل کوواریانس :همگونی واریانس
با استفاده از آزمون لون ( .)Leveneهمگونی واریانس در گروه های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت.
جدول آزمون همگونی واریانس برای سازه سواد خواندن
وضعیت

آماره لوین

Df1

Df1

Sig

پیش تست

1/516

1

31

1/553

پس تست

1/563

1

31

1/565

همانطور که در جدول مشاهده میکنید سطح معناداری در آزمون لوین بیشتر از  1/15می باشد و میتوان گفت واریانس
گروه ها از تجانس برخوردار است .جهت بررسی اثربخشی روش های تدریس مشارکتی همیاری بر سواد خواندن دانش آموزان از
آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید.
جدول نتایج تحلیل کواریانس نمرات متغیر سواد خواندن
متغیر

سواد خواندن

سطح
معناداری

ضریب

منبع
تغییرات

136/31

1

136/31

15/13

1/11

1/16

گروه

116/133

1

116/133

11/36

1/111

1/151

خطا

611/165

63

1/35

کل

3655/11

66

پیش
آزمون

درجه
مجموع
آزادی
مجذورات

میانگین
مجذورات

65

F

/113

اتا
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در راستای بررسی این فرضیه پژوهشی که روش های تدریس مشارکتی همیاری بر سواد خواندن دانش آموزان اثر دارد ،نمرات
سواد خواندن در بین دو گروه آزمایشی و کنترل با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج
حاصل از این روش در جدول نشان میدهد که بین نمرات گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری (.)F=11,36 , p<1,11
وجود دارد .این نتیجه نشان میدهد که روش های تدریس مشارکتی همیاری میتواند باعث افزایش سواد خواندن می گردد،
بنابراین فرضیه پژوهش تأیید میگردد.
روش های تدریس مشارکتی همیاری برسواد خواندن در سطح "دانش" تأثیر دارد.
جدول نتایج تحلیل کوواریانس نمرات متغیر سواد خواندن در سطح دانش
متغیر

منبع
تغییرات
پیش
آزمون

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

ضریب
اتا

دانش

153/33

1

153/33

115/63

1/111

1/65

گروه

1/115

1

1/115

1/33

1/35

1/115

خطا

63/16

63

1/15

کل

115/11

66

در راستای بررسی این فرضیه پژوهشی که روش های تدریس مشارکتی همیاری بر سواد خواندن در سطح "دانش" دانش
آموزان اثر دارد ،نمرات مربوط به این متغیر در بین دو گروه آزمایش و کنترل با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس مورد
مقایسه قرار گرفت .نتایج حاصل از این روش در جدول نشان میدهد که بین نمرات گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری
( .)F=1,33 , p>1,15وجود دارد .این نتیجه نشان میدهد که روش های تدریس مشارکتی همیاری بر سواد خواندن در سطح
دانش در دانش آموزان تاثیر دارد.
روش های تدریس مشارکتی همیاری بر سواد خواندن در سطح" فهمیدن" تأثیر دارد.
جدول نتایج تحلیل کواریانس نمرات متغیر سواد خواندن در سطح" فهمیدن"
متغیر

منبع
تغییرات
پیش
آزمون

مجموع
مجذورات

میانگین
مجذورات

درجه
آزادی

F

سطح
معناداری

ضریب
اتا

فهمیدن

113/63

1

113/63

33/65

1/111

1/56

گروه

6/35

1

6/35

5/51

1/111

1/131

خطا

63/15

63

1/13

کل

336/11

66

در راستای بررسی این فرضیه پژوهشی که روش های تدریس مشارکتی همیاری بر سواد خواندن در سطح" فهمیدن"دانش
آموزان اثر دارد ،نمرات مربوط به این متغیر در بین دو گروه آزمایش و کنترل با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس مورد
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مقایسه قرار گرفت .نتایج حاصل از این روش در جدول نشان می دهد که بین نمرات گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری
( .) F=5. 51 , p<1,15وجود دارد .این نتیجه نشان می دهد که روش های تدریس مشارکتی همیاری بر سواد خواندن در
سطح فهمیدن در دانش آموزان تأثیر دارد.
روش های تدریس مشارکتی همیاری بر سواد خواندن در سطح " تجزیه و تحلیل" تأثیر دارد.
جدول نتایج تحلیل کواریانس نمرات متغیرسوادخواندن درسطح " تجزیه وتحلیل"
متغیر

منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
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در راستای بررسی این فرضیه پژوهشی که روش های تدریس مشارکتی همیاری بر سواد خواندن در سطح تجزیه و تحلیل
دانش آموزان اثر دارد  ،نمرات مربوط به این متغیر در بین دو گروه آزمایشی و کنترل با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس
مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج حاصل از این روش در جدول نشان می دهد که بین نمرات گروه آزمایش و کنترل تفاوت
معناداری ( .)F=11. 16 , p<1,11وجود دارد .این نتیجه نشان می دهد که روش های تدریس مشارکتی همیاری بر سواد
خواندن در سطح تجزیه و تحلیل در دانش آموزان تاثیر دارد.

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش که به مدت چهار ماه بر روی سواد خواندن دانش آموزان پسر چهارم ابتدایی اجرا شد ،در ابتدا به علت اینکه
موقعیت کار و تردد به مدارس دیگر شهرستان امکان پذیر نبود نهایتاَ با مشورت استاد راهنما وکارشناس آموزش ابتدایی
شهرستان مدرسه ای که خودم در آن مشغول به کار بودم انتخاب شد و کالس های چهارم ابتدایی که تعداد کل آن ها نیز
 111نفر بودند دو کالس بصورت تصادفی انتخاب و به عنوان گروه های کنترل و آزمایش تعیین شدند .پس از اجرای روش
یادگیری سواد خواندن مشارکتی همیاری در گروه آزمایش ،نتایج پیش آزمون و پس آزمون آزمون های سوادخواندن مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که روش یادگیری مشارکتی تاثیر مثبتی بر مهارت های سوادخواندن دانش آموزان
می گذارد .روشه ای سنتی آموزشی ،محیط کالس را به عنوان جایی در نظر می گیرند که نقش معلم تنها ارائه اطالعات به
دانش آموزان است .دانش آموزان به صورت انفرادی یا رقابتی کار می کنند .در این روش دانش آموزان عموماً در تالش هستند
که نمره خود را باال برند .در این کالس ها اهداف ،فردی است و این در تضاد با کالس های مشارکتی است .یادگیری مشارکتی
به یك روش آموزشی اشاره می کند که دانش آموزان در گروه هایی برای رسیدن به اهداف مشترک ،کار می کنند .دانش
آموزان ،در یادگیری مشارکتی ،بجای اینکه به تنهایی کار کنند ،از سهیم شدن در عقاید یکدیگر سود می برند و به همدیگر
کمك می کنند که همه به نسبتی از موفقیت دست یابند .در حالی که کالس های سنتی معلم محور است و معلم به عنوان
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ارائه دهنده اطالعات است ،کالس های مشارکتی دانش آموز محور بوده و معلم تسهیل کننده بوده و دانش آموزان جویندگان
اطالعات هستند ( ماتینگ لیز و وان سیکل.)1111 ،1
جانسون و جانسون  ، 1135یادگیری مشارکتی را به عنوان یك راهبرد آموزشی تعریف نموده اند که دانش آموزان با همدیگر
کار می کنند و مهارت های خود را برای موفقیت هر یك از اعضای گروه به کار می گیرند .بیشتر محققان به این نتایج دست
یافته اند که یادگیری مشارکتی عملکرد تحصیلی را در زمینه هایی از قبیل :درک مطلب و استفاده از تفکر انتقادی را افزایش
می دهد و باعث باال رفتن عزت نفس ،انگیزش و نگرش های مثبت به مدرسه می شود (باندورا ،1163،1جانسون و جانسون و
اسکات ،1111، 3اسالوین1115 ،و  ،1116جانسون وجانسون و اسمیت ،1111 ،کیولی ،1113، 5آینوبازی،1111،5اسپورلین،6
دانسریو ،الرسون و بروکز .) 1135،6همچنین دانش آموزان معتقدند که کار کردن به صورت جمعی یادگیری را افزایش می دهد
( مك منوس و گتینگر ،1116،3سیگاناجوک وهوپر ،1به نقل از راما.)1113،11
از سویی به دلیل اهمی ت یادگیری مهارت های اجتماعی برای برقراری ارتباط مطلوب بین فردی ،زندگی اجتماعی و تاثیر آن در
کاهش مشکالت روانی ،رفتاری دانش آموزان و نقش مدرسه در آموزش این مهارت ها ،در این پژوهش سعی شد که به این
موضوع نیز پرداخته شود .همین طور به دلیل تاثیر کار مشارکتی در ابعاد مختلف زندگی افراد ،به این مقوله نیز در این تحقیق
پرداخته شد.
در این تحقیق تاثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی همیاری روی پیشرفت سوادخواندن دانش آموزان پسر کالس چهارم
ابتدایی ،مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر بدست آمد:
 .1نتایج بدست آمده از این پژوهش ،نش ان می دهد که میانگین نمرات دانش آموزان در آزمون سواد خواندن در دو گروه
آزمایشی و کنترل ،تفاوت معناداری ،در پیش آزمون باهم نداشتند .بعد از اجرای روش یادگیری مشارکتی همیاری( روش
آزمایشی) ،مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان دو گروه در پس آزمون نشان داد که نمرات دو گروه در پس آزمون تفاوت
معناداری باهم داشتند .این نتیجه ،با نتایجی که گایش ( ،)1113کیم انگ لی و کینگ لیم )1116( 11بدست آوردند همسو
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بوده و نتایج بدست آمده از تحقیقات ،پژوهشگرانی چون ،جانسون و جانسون ( ،)1113روبرت هالت برتر )1116( 11و ایوبی
( )1366همسو نمی باشد.
 .1با توجه به نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمد ،میانگین نمرات دانشآموزان در مقیاس سوادخواندن  ،قبل از اجرای روش
آزمایشی (روش یادگیری مشارکتی همیاری) تفاوت معناداری با هم نداشتند ولی بعد از اجرای روش یادگیری مشارکتی،
میانگین نمرات دانشآموزان در مقیاس خواندن در گروهی که در آن دانشآموزان بصورت یادگیری مشارکتی آموزش میدیدند
(گروه آزمایش) بطور معناداری از گروه کنترل بیشتر بود .گر چه در یکی از مولفههای مقیاس سوادخواندن ،نمرات دانشآموزان
تفاوت معناداری در پس آزمون نداشتند ولی در کل مقیاس نمره دانش آموزان گروه آزمایشی بیشتر بود .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که روش یادگیری مشارکتی همیاری تاثیر مثبتی روی رشد یادگیری سوادخواندن دانش آموزان دارد .نتایج این
تحقیق با نتایج بدست آمده از محققانی چون ،گیلیز ( ، )1115جوانا13ـ( ،)1113استونس و اسالوین ( ،)1113جویس و
همکاران ( ،)1331کوهن ( ،)1115قلتاش ( ،)1333کرامتی ( ،)1331همخوانی دارد.
محیط مبتنی بر مشارکت احساس همدردی شاگردان نسبت به دیگران را افزایش  ،تنش های میان گروهی و رفتار پرخاشگرانه
و ضد اجتماعی را کاهش داده و تأثیر قابل مالحظهی بر کیفیت قضاوت اخالقی آنان دارد (جویبس و همکاران ،ترجمه
بهرنگی .)1331 ،تعامالت رودررو افراد را مجبور به گوش کردن میکند ،آنها را وادار میکند که در زمینه ارزشیابی از عملکرد
همکالسان خود دقیق باشند ،موجب می شود دانش آموزان بی توجه به درس ،گوشه گیر و کم حرف فعال شوند ،از یکدیگر
سؤ ال کند ،مطالب درسی را توضیح دهند ،مواردی را به یکدیگر پیشنهاد کنند ،از یکدیگر انتقاد کنند و با عقاید یکدیگر
مخالفت و یا موافقت کنند (کوهن ،به نقل از کرامتی  .)1331در داخل گروه های یادگیری مشارکتی دانش آموزان یاد
میگیرند که چگونه با همساالن خود تعامل داشت ه باشند و چگونه مشارکت خود را در جامعه و مدرسه افزایش دهند.
(گودوین)1111 15
یادگیری مشارکتی در همه سطوح تحصیلی یك راهبرد آموزشی موفقیت آمیزی طالقی میشود .گروه های یادگیری مشارکتی،
دانش آموزان را براساس پایگاه کالسی ،نژاد یا جنسیت جدا نمی کند .یادگیری مشارکتی یك روش همسال محور است که
عملکرد تحصیلی را باال می برد و ارتباط اجتماعی مثبت را پایهگذاری می کند (ساپون و شراین .)1115 ،15این نتیجه با نتایج
تحقیقاتی که روی پیشرفت تحصیلی توسط محققانی چون :وینستون  ، )1111( 16جانسون و جانسون ( ،)1113کنعانی
( ، )1363ایوبی ( ، )1366پاکیزه ( ،)1366صیرفی ( ،)1366انجام گرفته است همخوانی دارد.
یکی از ویژگیهای یادگیری مشارکتی تشکیل گروه های یادگیری است .یادگیری مشارکتی با تشکیل گروههای آموزشی و
یادگیری  ،هم نیاز دانش آموزان را برای با هم بودن تأمین میکند و هم از این طریق به دانش آموزان که در فهم مطالب درسی
دچار مشکل میشوند کمك می نماید .زیرا گروه های یادگیری در روش یادگیری مشارکتی موظفند از یادگیری مطالب توسط
تمامی اعضای گروه اطمینان حاصل نمایند( .اسالوین به نقل از فقیهی.)1361 ،
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شاران ( )1131علت پیشرفت تحصیلی در یادگیری مشارکتی را در این میداند که یادگیری مشارکتی انگیزة درونی دانش
آموزان را باال می برد .و از آنجا که انگیزش درونی بیش از انگیزش بیرونی دانش آموزان را به فعالیت وا میدارد باعث پیشرفت و
موفقیت آنان میشود .اسالوین ( )1115مطرح می کند که روشهای تدریس مشارکتی که در افزایش پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان موثر هستند از اهداف گروهی استفاده می کنند که بر اساس مسئولیت پذیری فردی در گروه پایهریزی شده است
و در نتیجه رفتار همکاری را تقویت کرده و به آن نظم و یکپارچگی می بخشد .در این روش دانشآموزان به اندازهای در مقابل
پیشرفت یکدیگر احساس مسئولیت دارند که گویی برای پیشرفت خود تالش میکنند ،زیرا موفقیت گروه در دستیابی به هدف
مستلزم اینست که هر یك از اعضا مطالب آموزشی را فرا گرفته باشند .این ساختار آموزشی به خودی خود موجب تقویت
فراگیران میشود که در یادگیری مطالب و اطالعات جدید به اعضای گروه همت میگمارند (استونس.)1111 ،
حاصل مطالعات پژوهشی بسیاری نشانگر این امر است که یادگیری از طریق همیاری نسبت به یادگیری انفردی و یا رقابتی و
افزایش موفقیتهای تحصیلی دانش آموزان به همراه رشد ادراک آنها موثرتر بوده است (جانسون و جانسون .)1131 ،اجبار به
بیان کردن افکار فردی در برابر دیگر اعضای گروه ،به دانشآموزان کمك می کند که عقاید خود را روشنتر کنند و آنها را وادار
می کند که با استدالل های ناسازگار مواجه شوند .گوش کردن به آنچه فرد دیگر در مورد افکارش بیان می کند ،به دانش
آموزان کمك می کند که به یك موضوع از دید فرد دیگری توجه کند( الیس و والن  ،ترجمه رستگار و ملکان)1331 ،
دلیل دیگر اینکه یادگیری از طریق همیاری محرک کسب موفقیت و رشد ادارک دانش آموزان میشود اینست که دانشآموزان
در فعالیتهای گروهی اغلب در سطوح باالتر یادگیری درگیر می شوند(سطوح کاربرد ،تجزیه و تحلیل و ارزیابی ) اما در مباحثه
کلی در کالس که عمدت ًا به سطح دانش و درک پرداخته می شود ،چنین نیست ( الیس و والن  ،ترجمه رستگار و ملکان،
)1331
یادگیری مشارکتی به جهت افزایش فرا شناخت دانشآموزان یادگیری آنها را باال میبرد ،طبق تعریف فالول 1166 ، 1163( 16
 ) 1166 ،فرا شناخت به دانش یك فرد در خصوص فرآیندها و تولیدات شناختی در مورد خود و مسائل مربوطه به آن اطالق
می شود .فراگیران موفق دارای دانش فراشناختی دربارة خود ،تکالیف یادگیری که با آن روبرو می شوند و راهبردهای انجام
تکالیف میباشند .بحث کردن ،پرسیدن ،توضیح دادن ،خالصه کردن ،اصالح کردن که از قسمتهایی از یادگیری مشارکتی
میباشد ،دانشآموزان را در موقعیتی قرار می دهد که همیشه در حال تجربه فرا شناخت باشند ،دارا بودن تجارب فرا شناختی
بدان معناست که فرد بطور فعال نسبت به آنچه میداند و آنچه نمی داند آگاه است و این امر برای دانشآموزان برای اینکه
یادگیرندگان موثری گردند بسیار ضرروی می باشد.
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ملکی حسن برنامه ریزی درسی (راهنمای عمل) ،تهران :مدرسه.1366 ،
یادگارزاده ،غالمرضا ( .)1363الگوهای فعال تدریس،ضرورتهاو پزوهشها،رشد تکنولوژی،شمارمسلسل  ،113تهران،
اسکات ،جوانا و همکاران ؛یادگیری مشارکتی ؛مترجمان محمد امینی؛ منصور مرعشی-تهران:مدرسه .1366،
جویس ،بروس ،ویل  ،مارشا و کالهون ،امیلی( .)1331الگوهای تدریس  ،1111ترجمه محمد رضا بهرنگی ،نشر کمال
تربیت ،چاپ اول.
چیج ،نیتسال و برالیبنر ،دیویدسی ( .)1363روانشناسی تربیتی ،ترجمه حسین لطف آبادی ،انتشارات پاژ.
سیف ،علی اکبر ( ،)1331روانشناسی پرورشی (روانشناسی آموزش و یادگیری) چاپ سوم،تهران،انتشارات آگاه.
سیف ،علی اکبر ( .)1335روانشناسی پرورشی ،روانشناسی یادگیری و آموزش ،انتشارات آگاه ،چاپ هشتم.
مشایخ ،فریده ( .)1331دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی ،انتشارات سمت ،چاپ سوم.
شعاری نژاد ،علی اکبر ( .)1333مبانی روان شناختی تربیت .تهران :انتشارات علمی ،فرهنگی
شعبانی ،حسن ( .)1331روش تدریس پیشرفته (آموزش مهارتها و راهبردهای تفکر) ،انتشارات سمت ،چاپ اول
شعبانی ،حسن ( .)1311مهارتهای آموزشی (روشها و فنون تدریس) ،انتشارات سمت.
شعبانی ،حسن ( .)1333چالشها و رویکردهای عصر اطالعات و ضرورت تحول در ساختار و فرایند اجرای برنامه های
درسی آموزش عالی ،انتشارات انجمن برنامه ریزی درسی ایران ،چاپ اول.
صفوی ،امان اهلل ( )1365کلیاتی درباره آموزش علوم ،فصلنامه تعلیم و تربیت.
صفوی ،امان اهلل ( .)1331روشها ،فنون و الگوهای تدریس  ،انتشارات سمت ،چاپ اول
علی عسگری ،مجید ( .) 1335ضرورت توجه به یادگیری مشارکتی در برنامه درسی ،خبرنامه داخلی انجمن برنامه
ریزی درسی ایران ،سال سوم ،شماره 6
فتحی و اجارگاه ،کورش ،)1331( ،اصول برنامه ریزی درسی ،تهران ،انتشارات ایران زمین
فضلی خانی ،منوچهر ( )1331راهنمای عملی یادگیری مشارکتی و فعال ،تهران  :انتشارات مدرسه .
قاضی ،منیره ( ) 1315بررسی تاثیر آموزش کاوشگری در درس علوم تجربی بر پرورش خالقیت پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان گنبد کاووس ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
قربانی ،لطیف (« .)1331مقایسه تأثیر یادگیری مشارکتی با یادگیری سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی
پایه سوم راهنمایی در منطقه انزلی ،شهرستان ارومیه» ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی دانشگاه عالمع
طباطبایی.
کرامتی ،محمد رضا ( .)1331نگاهی نو و متفاوت به رویکرد یادگیری مشارکتی ،انتشارات فرا انگیزش ،چاپ دوم.
کرامتی ،محمدرضا( .) 1311مطالعه تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی،
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،وزارت آموزش و پرورش
کنعانی ،پهناز ( .) 1363مقایسه تاثیر یادگیری مشارکتی با یادگیری سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی
پایه سوم راهنمایی در منطقه
ملکی ،حسن ( .)1331برنامه ریزی درسی ،راهنمای عمل ،نشر پیام اندیشه ،چاپ پنجم
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