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 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی علمیهیئتبررسی میزان استفاده اعضاء  

 دانشگاه تهران از یادگیری مشارکتی 

  

 

 5حاجی پور وری، پ 4، زهرا عسکری  3فاطمه زالی ،2 *یاسمن مبین رهنی ،1 کرامتی محمدرضادکتر 

 

 

 

 
 آموزشی یزیربرنامه، گروه مدیریت و  دانشگاه تهران یارو دانش علمییئته  1
 مسئول، * نویسنده آموزشی ، دانشگاه تهران ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  یزیربرنامهکارشناسی ارشد  2
 آموزشی ، دانشگاه تهران ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی یزیربرنامهکارشناسی ارشد   3
 آموزشی ، دانشگاه تهران ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی یزیربرنامهکارشناسی ارشد  4
 آموزشی ، دانشگاه تهران ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی یزیربرنامهکارشناسی ارشد  5

 

 

 
نظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده های فعالی که امروزه توجه صاحبازجمله روش: چکيده

شکده علمی دانمنظور بررسی میزان استفاده اعضای هیئتیادگیری مشارکتی است. پژوهش حاضر به

ا رجامعه پژوهش حاضر  روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از یادگیری مشارکتی انجام شد.

کلیه دانشجویان مقطع ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران که در نیمسال دوم 

اند. نمونه با استفاده از نفر تشکیل داده 512اند به تعداد مشغول به تحصیل بوده13سال تحصیلی 

ابزار پژوهش  ای انتخاب شدند.نفر خانم به روش خوشه 108نفر آقا و  40نفر،  148جدول مورگان 

یادگیری مشارکتی : وابستگی درونی مثبت ، مؤلفه 5پرسشنامه محقق ساخته بود که بر طبق 

شده است و ابتدا های بین فردی، ارتباط رودررو ، پردازش گروهی ساختهپاسخگویی فردی، مهارت

که با   %33 در یک گروه آزمایشی از دانشجویان اجرا شد که دارای روایی محتوایی مطلوب و پایایی

انجام شد. میانگین میزان  spssافزار ها با نرمتحلیل داده شده است، بود.روش آلفای کرونباخ محاسبه

و در حد زیر متوسط بوده و ازنظر   38/2صورت کلی در دانشکده استفاده از یادگیری مشارکتی به

 10/1های بین فردی با مهارتبیشترین میانگین و مؤلفه  63/2ها، مؤلفه ارتباط رودررو با مؤلفه

اوت معناداری ها تفاند. برای تحلیل اینکه میانگین هر مؤلفه با دیگر مؤلفهکمترین میانگین را داشته

 ازنظر آماری دارد یا خیر از روش تجزیه تحلیل انوا استفاده شد.

 ررسمییادگیری مشارکتی ، یادگیری مشارکتی رسمی ، یادگیری مشارکتی غی :يديکل واژگان
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 مقدمه

( که بر همکاری فراگیران باهمدیگر 1،2014های یادگیری مشارکتی مبتنی بر نظریه سازنده گرایی هستند)کاالیان و کاسیمروش

مشارکتی به (. یادگیری 1314، به نقل از مصرآبادی و فیضی،2،2011کنند)سانتراکبرای رسییدن به دانستن و فهمیدن تککید می 

دهند تا در یادگیری محتوای های کوچک سازمان میآموزان را در گروهکند که در آن معلمان دانشهای آموزشیی اشاره می روش

 (.1314به نقل از مصرآبادی و فیضی، 3،2011تحصیلی باهم کار کنند و یکدیگر را در این امر یاری رسانند)اسالوین

های خاص ها و مزیتها دارای ویژگیشده است که هرکدام از این روششارکتی تشخیص دادههای متفاوتی برای یادگیری مروش

اند: یادگیری باهم، رقابت و مسابقه بندی کردهها را به این صیورت دسیته  ( این روش2001باشیند. جانسیون و جانسیون)   خود می

های پیشییرفت، آموزش پیدیده، یادگیری ه گروهآموزان بسییاو، تقسیییم دانش تیمی، پژوهش گروهی، مباحثه سییاختارمند، جی 

 یافته، خواندن و نوشتن تلفیقی مشارکتی.  گرفتن از تیم، یادگیری مشارکتی سازمانانفرادی با یاری

نفری به کمک هم به  6یا  4های کوچک منظور از روش مشییارکتی، نوعی روش یادگیری اسییت که در آن یادگیرندگان در گروه 

 دسترسهای روشن و قابلهای کوچک نامتجانس، داشتن هدفهای این روش تشکیل گروهپردازند. از ویژگییادگیری مطالب می

کننده، مسییئولیت فردی عنوان هدایتبرای همه اعضییا،ارا ه پاداش به موفقیت گروهی، وابسییته بودن اعضییا به یکدیگر، معلم به  

 (.    126:  1310سیف،باشد)فراگیرندگان، ارزشیابی از فرد و تغییر مدت کار می

رساند و یادگیری و رضایت را به یادگیری مشارکتی رویکردی به کار گروهی است که وقوع شرایط ناخوشایند را به حداقل می

حصیالت بودن یادگیری مشارکتی در تمؤثر رشد  به رساند که نتیجه کار تیمی با عملکرد باال است. تحقیقات وسیع و روحداکثر می

کند. چندین دلیل برای عملکرد خوب یادگیری مشارکتی وجود دارد. طبیعت یادگیری مشارکتی فعال است و ابت میعالی را ث

 دهد.همکاری یادگیری را در چندین وجه افزایش می عالوه

 مبانی نظري 

ر ده هدف مشترک را آموزان برای دستیابی بو جانسون یادگیری مشارکتی آموزشی است که کار تیمی دانش 4مدل جانسون بنا بر

 ، تحت شرایطی که دربرگیرنده عناصر زیر است :گیردبرمی

 اتکای متقابل مثبت .1

 فردی پذیریمسئولیت .2

 تعامل چهره به چهره ترفیع دهنده .3

 وحدت یافته هایمهارتاستفاده مناسب از  .4

 پردازش گروهی .5

 

                                                           
1 Kalaian & Kasim 
2 Santrock 
3 Slavin 
4 Johnson 
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 ساختارهای یادگیری مشارکتی :

 محور مسئله 

 آزمایشگاه و پروژه 

 تخصص( جیگساو)کسب 

  ترازهمویرایش 

  ترازهمیادگیری گروهی تحت نظر راهنمای 

 : انواع یادگیری مشارکتی 

کنند تا ا چندین هفته کار مییدورهآموزانی است که با یکدیگر برای یک یادگیری مشارکتی رسمی : دربرگیرنده دانش .1

، 1ایان برسانند)جانسون، جانسون و هولوبکبه اهداف یادگیری مشترک دست یابند و باهم تکالیف و وظایف خاص را به پ

2008.) 

 های یادگیری مشارکتی رسمی نقش معلم عبارت است از :در گروه

 گیری پیش از آموزشتصمیم 

 توضیح تکلیف آموزشی و ساختار مشارکت 

 هایهارتماز  مؤثرآمیز تکلیف یا استفاده آموزان و مداخله برای کمک به تکمیل موفقیتنظارت بر یادگیری دانش 

 و گروهی  بین فردیهدفمند 

 آموزان و کمک به آنان برای پردازش عملکرد گروهیارزیابی یادگیری دانش 

 

آموزانی است که با یکدیگر  برای دستیابی به هدف مشترک یادگیری یادگیری مشارکتی غیررسمی : دربرگیرنده دانش

 (.2008که از چند دقیقه تا یک دوره دوام دارد)جانسون، جانسون و هولوبک،  الساعهخلقهای موقت و در گروه

 فرایند یادگیری مشارکتی غیررسمی :

 بحث مقدماتی 

 بحث متناوب 

 بحث نهایی 

مدت و ناهمگن با عضویت ثابت هستند)جانسون، جانسون های یادگیری مشارکتی طوالنیهای مشارکت بنیان: گروهگروه

 (.2008و هولوبک، 

 (.2008قرار گیرد)جانسون، جانسون و کولبک،  مورداستفادهتواند باهم هر سه نوع یادگیری مشارکتی می

 عنوانبه( آن را 1151)2ای برای کاهش رقابت در مدارس آمریکایی ایجاد شد که کولمنوسیله عنوانبهراهبرد یادگیری مشارکتی 

آموزان نهم دبیرستان در میدوست، کولمن آنده را که دانش دوسالهعنصر منفی سیستم آموزشی تشخیص داد. در یک بررسی 

                                                           
1. Holubec 
2. Coleman 
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ر کند بجای تشویق به رقابت دهایش پیشنهاد مینامید، ایجاد نمود. کولمن بر پایه یافته سالبزرگبرای جامعه  "هااقلیم ارزش"

 تری برای آموزش معرفی کنند.محیط آکادمیک، مدارس باید رویکرد دوستانه

یادگیری تیمی  عنوانبه( تحقیقی روی شکلی از یادگیری مشارکتی اجرا کرد که آن را 1114)1کولمن، اسالوین کار بر اساس

ر آموزان دکند که در آن دانشهای آموزشی توصیف میبرنامه عنوانبهآموزی توصیف کرد. اسالوین یادگیری مشارکتی را دانش

 .سلط بر محتوای آموزشی کمک کنندکنند تا به یکدیگر برای تهای کوچک کار میگروه

 های زبانی و فرهنگی متفاوت یافتند. (، منافع محتمل یادگیری مشارکتی را در کالس1111) 2هالت، چیپز و والیس

کند که معلمان از رویکرد ساختاری برای یادگیری مشارکتی استفاده کنند که شامل (، پیشنهاد می1181) 3اسپنسر کاگان

دهد که ساختارها نیاز به یکسری مراحل مشارکت اجتماعی در کالس است. کاگان توضیح می دهیسازمانزاد های ساختار آروش

ها و آمیز در پایهموفقیت صورتبهنماید که شود. کاگان لیستی از ساختارهایی را ارا ه میگرفته  بکاردارد تا در پویایی گروه 

 بارت است از:است که ع شدهبکار گرفتهموضوعات مختلف درسی 

 جی  ساو 

 آموزانتقسیم موفقیت گروهی دانش 

 اشتراک فکری 

 عناوین با یکدیگر گذاریشماره 

 ایمصاحبه سه مرحله 

 همکاری 

  نوبتبهانجام مسابقه 

 خارجی -حلقه داخلی 

 میزگرد 

 خصوصیات یادگیری مشارکتی است : ترینرایج(، موارد زیر 2006)4طبق قول دوپالس

 نظارت معلم 

 های ناهمگنگروه 

 وابستگی درونی مثبت 

 تعامل رودررو 

 پذیری فردیمسئولیت 

 اجتماعی هایمهارت 

 پردازش گروهی 

                                                           
1 .Slavin 
2. Holt, Chips& Wallace 
3. Kagan 
4. Duplass 
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 ارزیابی 

کالس  5یادگیرنده از  158، «؟بردمیچه کسی از یادگیری مشارکتی با فعالیت حرکتی بهره »( در تحقیقی با عنوان 2011)1شوال

 حلراهمعلومات و  وجویجستکه به هنگام  آموزانیدانشنشان داد که  آمدهدستبهایج قرار داده و نت موردبررسیدوم و سوم را 

مترین ان منفعل، کآموزدانشاجتماعی فعال هستند و  ازلحاظاز همساالنی هستند که بیشتر  ترموفقفیزیکی فعال هستند،  ازلحاظ

 میزان موفقیت تحصیلی را داشتند.

توسط علی « ان ابتدایی در کویتآموزدانشاجتماعی  هایمهارتی بر موفقیت علمی و راهبردهای یادگیری مشارکت تکثیر»

کالس بود و مبحث علمی  8دختر ابتدایی کالس پنجم از  آموزدانش 163( صورت گرفت که در آن نمونه شامل 2010ابراهیم)

 آزمونپسو  آزمونپیشنمرات  وتحلیلتجزیهمعلم به آنان تدریس شد.  4مشابه با دو روش سنتی و یادگیری مشارکتی توسط 

ان نسبت به رویکرد آموزدانشمثبت معناداری بر موفقیت و مهارت اجتماعی  تکثیرنشان داد که راهبردهای یادگیری مشارکتی 

 معلم محور دارد.

یادین کارآمدی بنمقایسه یادگیری مشارکتی فناوری بنیان با یادگیری فردی فناوری بنیان در افزایش »در تحقیقی با عنوان

دانشجو  18قرار گرفت و  موردبررسی( صورت گرفت، مهارت تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری 2013)2که توسط لین« پرستاری 

های بندی در سایر حوزهمهارت طبقه جزبه. نتایج نشان داد که دو گروه قرار گرفتنداز دو گروه ذکرشده  دریکیتصادفی  صورتبه

 فاوت معناداری داشتند.تفکر انتقادی ت

را  بر روی « هایادگیری مشارکتی ساختارمند برای انگیزه و تغییر مفهومی در مفاهیم مخلوط» ( پژوهش2014)3کن و باز 

های کالس در گروه 2کالس دبیرستان،  6آموزان پایه نهم اجرا کردند و آن را با آموزش سنتی مقایسه نمودند. از بین دانش

های یادگیری کالس در گروه 2ی قرار گرفتند و بر اساس یادگیری مشارکتی بر پایه تغییر مفهومی آموزش دیدند، یادگیری مشارکت

کالس دیگر  2سنتی قرار گرفتند و به شیوه یادگیری مشارکتی بر پایه تغییر مفهومی بدون ساختار مناسب یادگیری مشارکتی و 

 آماری های معنادارتصادفی بود. تفاوت صورتبهها وزش دیدند و انتصاب در گروهدر گروه کنترل قرار گرفتند و به شیوه سنتی آم

ها و انگیزه آنان وجود داشت؛ گروه اول فهم بهتر و انگیزه بیشتری از دو گروه مفاهیم مخلوط بافهمبین د.و گروه اول در ارتباط 

 دیگر نشان دادند.

 مودهن را توصیه آن کارگیریبه برده، پی فعال هایروش اهمیت به از همه بیش گفت بتوان شاید که است کسیانی  ازجمله  4پیاژه

 معلومات انتقال یا) فعل پذیر(تقریری هایروش عنوانبه سیینتی آموزش روش آموزشییی، از هایروش بندیتقسیییم در او. اسییت

 ،مجازات و تنبیه از فرار خاطر به و زدآمورا می اطاعت کودک روش، این در. کندمی یاد است اقتدار متکی اصل بر که معلم توسط

شییخصیییت  به سیینتی درروش او، نظر به. دهدمی کالس آموزش کلبه معلم و ندارد وجود همکاری نظام این در .خواندمی درس

 تدریس هایاو روش. گرددمی منتهی سطحی و نگر فردی فرهن  خود، به این و شودنمی توجهی افراد عقلی هایتفاوت و کودک

با  تهآمیخ خودپرستی به را تنها کارنه فعال تدریس هایروش که است معتقد و دانددرونی می انضباطی ایجاد برای عاملی را فعال

                                                           
1. Shoval 

1. Lin 

2. Ken & Bazz 

3. Piazheh 
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 روهیگ کار به فردی کار وقتی ویژهبه گردد،موجب می را ارادی کوشییش و درونی انضییباط پرورش کشییاند، بلکهنمی بندوباریبی

 (.1313به نقل از مرجان عبیری و دیگران  ،1115)پیاژه،  .شودتوأم می

 -های دانشجوروش و فعال یادگیری و نوین هایروش از و اسیتفاده  تدریس سینتی  هایدرروش تجدیدنظر لزوم های اخیردهه در

 اسییت. برخی شییده متداول مختلف هایرشییته در هاروش این کاربرد و احسییاس گردیده آموزشییی هایسیییسییتم سییوی از محور

 حل در یا و کنند بنویسند، بحث بخوانند، کنند، عمل بیشتر باید کردن، جای گوشبه دانشجویان که اسیت  داده نشیان  تحقیقات

 نتیس روش اصیال   هایراه از یکی .نمایند شیرکت  ارزیابی و تحلیل - تجزیه هایفعالیت فعال در طوربه و کنند شیرکت  مشیکل 

 بردکار. است کالس در یادگیری فرآیند در مشیارکت دانشجویان  ازجمله و فعال یادگیری از اسیتفاده  روش سیخنرانی،  یا تدریس

دانشییجویان،  که اسییت آن از حاکی متعدد، مطالعات نتایج دارد و ضییرورت دانشییجو یادگیری بر تکثیر جهت از هااین تکنیک

  (.1310دانایی  و دیگران، مؤمنی دهند) به نقل از شهالترجیح می سخنرانی بر را فعال یادگیری هایاستراتژی

 ادبيات و پيشينه

 یتحصیل پیشرفت بر سیخنرانی  و مشیارکتی،اکتشیافی   روش تکثیر ( در پژوهشیی درباره مقایسیه  1313مرجان عبیری و دیگران )

وجود  عنادارم تفاوت فیزیک درس در تحصیلی پیشرفت در و اکتشافی مشارکتی تدریس روش دو که، بین گیرندمی نتیجه چنین

 ی وجودمعنادار تفاوت دودوبه دیگر هایگروه بین ولی بود گروه اکتشافی از باالتر همیاری گروه تفاوت نمرات میانگین که داشیت 

یزیک ف درس به نسبت نگرش ازنظر همیاری و همیاری و و اکتشافی سخنرانی و اکتشافی تدریس روش دو بین همدنین. نداشت

داشت  وجود معنادار تفاوت همیاری گروه هایآزمودنی آزمونو پس آزمونپیش نمره بین همدنین. داشت وجود معناداری تفاوت

  نداشت. وجود معناداری تفاوت سخنرانی اکتشافی و گروه هایآزمودنی آزمونپس و آزمونپیش نمره بین اما

 یادگیری در تدریس سیینتی روش و( مشییارکتی روش) فعال تفکر بر مبتنی تدریس تکثیر روش ای با عنوان مقایسییهنتایج مطالعه

 و عمیق کلی، افزایش یادگیری در مشییارکتی تدریس پسییر، حاکی از آن اسییت که روش  آموزاندانش اجتماعی مطالعات درس

   ((.1310گرگری و دیگران، ) بدری است )رحیم بوده اثربخش تدریس سنتی روش به نسبت و آموزان تکثیر گذاشتهدانش سطحی

 پیشیییرفت تحصییییلی و گراییگروه بر مشیییارکتی تدریس روش ای درباره تکثیر( ، در مطالعه1311می و دیگران )مرتضیییی کر

های سییینتی تدریس بر پیشیییرفت متوسیییطه ، نتیجه گرفتند که روش تدریس مشیییارکتی نسیییبت به روش دوره آموزاندانش

های درس اجرا ها را در کالسخوبی فراگرفته و این روشبههای فعال تدریس را آموزان مؤثرتر اسیییت و معلمیان باید روش دانش

 آموزان نسبت به کار گروهی نیز گام بردارند.کنند و همدنین در جهت تغییر نگرش دانش

 کودکان با برای فلسییفه برنامۀ در پژوهشییی اجتماع ( ، در پژوهشییی با عنوان ، ارتباط1310پناهی ) نقد علی و زهرا محسیین

رتباط ا رویکرد)بررسی دو این بین ارتباط حاکی از هابررسیی  کنند که ، نتایجمشیارکتی چنین بیان می  و عالف تدریس هایروش

 و محتوا ازنظر روش آموزش دو این.  اهداف است به رسیدن روش و اهداف( تدریس در فعال هایروش با پژوهشیی  اجتماع روش

 ایجاد و ذهنی و فکری هایمهارت رشد و یادگیری روند فراگیران در کردنفعال  دو در  هر هدف اما اند،متفاوت ارزشییابی  شییوه 

دستی  فعال های تدریسروش و پژوهشیی  اجتماع روش مشیترک  اهداف از یکی کهازآنجایی .اسیت  اجتماعی آنان هایتوانمندی

 خالقۀ قوای رشیید جهت در رویکرد، دو این از گیری مناسییببهره با آموزشییی، نظام شییودمی پیشیینهاد اسییت، خالقیت به یافتن

 مؤثری بردارد. گام کودکان
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های اجتماعی و پیشییرفت تحصیییلی ای با عنوان تکثیر یادگیری مشییارکتی بر رشیید مهارت( در مقاله1385محمدرضییا کرامتی ،)

ریاضی  ت تحصیلیهای اجتماعی و پیشرفتوجهی بر رشد مهارتگیرد که روش یادگیری مشیارکتی  تکثیر قابل ریاضیی، نتیجه می 

 دختران و پسران داشته است

د گیرنای درباره آموزش زبان  با استفاده از نقشه مفهومی فردی و مشارکتی نتیجه می( درمقاله1381احمد خامسان  و دیگران ،) 

االتر عنادار بطور مکه ، میزان یادگیری واژگان  و درک مطلب گروه ترسییم نقشیه مفهومی مشارکتی در مقایسه با روش سنتی به  

 بود ولی تفاوتی  در یادگیری واژگان بین دو گروه مشاهده نشد

طور معناداری  دهد که روش یادگیری مشییارکتی در مقایسییه با روش سیینتی به، نشییان می (1381 )نتایج پژوهش فر  خندان ، 

ها کاهش اب از کمک طلبی را در آنآموزان  افزایش و اضییطراب ریاضییی و اجتن اسییتفاده از راهبردهای کمک طلبی را در دانش

 دهد.می

ه، شود کآموزان ، نتیجه گرفته میهای اجتماعی دانشدر پژوهشیی درباره تکثیر یادگیری مشیارکتی  بر رفتار اجتماعی  و مهارت  

 چندانی  برآموزان دارد ، ولی تکثیر های اجتماعی دانشروش  مشییارکتی  در مقایسییه با روش سیینتی  تکثیر بیشییتری  بر مهارت 

 (.1381رفتارهای اجتماعی آنان ندارد.)لیال افضلی ، 

کنولوژی ت _در پژوهشی درباره موانع استفاده از رویکرد یادگیری مشارکتی ، نتایج حاکی از آن است که موانع قانونی ، موانع فنی

 (.1381شوند.) رابعه واحدی، ای( ، موانع آموزشی و موانع نگرشی ، ازجمله موانع در این رویکرد محسوب می)زمینه

 گيرينمونهجامعه ، نمونه ، روش 

علوم تربیتی دانشگاه تهران که در نیمسال دوم  جامعه پژوهش حاضیر را کلیه دانشیجویان مقطع ارشید دانشیکده روانشیناسیی و      

 اند .نفر ،تشکیل  داده 512اند  به تعداد مشغول به تحصیل بوده 13تحصیلی سال 

 های:گروه تحصیلی دانشکده شامل  گروه 6نفر خانم ( از دانشجویان که از تمام  108نفر آقا و  40نفر ) 148نمونه شامل 

 ریزی آموزشیبرنامه . مدیریت و1   

 وپرورشفلسفی آموزش مبانی .2

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی .3

 روانشناسی تربیتی و مشاوره .4

 درسی های آموزشی وها و برنامهروش .5

 روانشناسی  .6
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 گروه به شر  جدول زیر انتخاب شدند 6ای بود که از هر گیری : روش خوشهروش نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابزار پژوهش:

 یادگیری مشارکتی:مؤلفه 5ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که بر طبق 

 1،2،4،5.وابستگی درونی مثبت؛ سؤاالت 1

 13، 11،  10، 1. پاسخگویی فردی ؛ سؤاالت 2

 8، 6، 3های بین فردی سوالت . مهارت3

 13،15ارتباط رودررو؛ سؤاالت . 4

   3،14،16. پردازش گروهی ؛ سؤاالت 5

که با  33/0شیده اسیت و ابتدا در یک گروه آزمایشیی از دانشیجویان اجرا شد که دارای روایی محتوایی مطلوب  و پایایی     سیاخته 

 است بود. شدهروش آلفای کرونباخ محاسبه

 

 

 تعداد هاي دانشکدهگروه 

 44 ریزی آموزشیمدیریت و برنامه 1

 4 آ پ مبانی فلسفی 2

 6 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 3

 32 روانشناسی تربیتی و مشاوره 4

 14 های آموزشی و درسیبرنامهها و روش 5

 48 روانشناسی 6
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 ها:یافته

 

 

ها تر از میانگین اسییت و ازنظر مؤلفهو پایین 38/2صییورت کلی در دانشییکده  میانگین میزان اسییتفاده از یارگیری مشییارکتی به 

های بین فردی با بیشییترین میانگین و مؤلفه مهارت 63/2شییده اسییت مؤلفه ارتباط رودررو با گونه که در جدول نشییان دادههمان

د. مؤلفه ارتباط رودررو باالتر از میانگین و دارای تفاوت معنادار با میانگین است. مؤلفه وابستگی انکمترین میانگین را داشته 10/1

تر از میانگین ها و یادگیری مشارکتی پاییندرونی مثبت باالتر از میانگین است ولی تفاوت معناداری با میانگین ندارد، سایر مؤلفه

 مؤلفه ارتباط رودررو در سطح مطلوب است. و دارای تفاوت معنادار با آن است. لذا فقط 

 قرار زیر است:شده است نتایج برای هر گروه بهگروه آموزشی در دانشکده انجام 6با توجه به اینکه  این پژوهش بر روی 

 

وابستگی درونی  گروه آموزشی ردیف

 مثبت

پییاسیییخگویی 

 فردی

های بین مهارت

 فردی

ارتییییبییییاط 

 رودررو

 پردازش گروهی

 31/2 66/2 12/1 53/2 48/2 ریزی آموزشیو برنامهمدیریت  1

 33/2 2 20/2 23/2 25/2 مبانی فلسفی آ پ 2

روانشناسی و آموزش کودکان  3

 استثنایی

50/2 2 83/1 1/3 44/2 

 31/2 5/2 63/1 31/2 34/2 روانشناسی تربیتی و مشاوره 4

های آموزشی و ها و برنامهروش 5

 درسی

46/2  31/2 16/1 03/2 38/2 

 43/2 15/2 2 5/2 31/2 روانشناسی 6

 

 5/2میانگین نظری = ، گروهی برای یادگیری مشارکتی نتایج آزمون تی تک

وابستگی  درونی  

 مثبت

های بین مهارت پاسخگویی فردی

 فردی

 کل پردازش گروهی ارتباط رودررو

54/2 میانگین  33/2  10/1  63/2  40/2  38/2  

435/0 سطح معناداری  011/0  000/0  025/0  041/0  001/0  

t 386/0مقدار   313/2-  123/11-  281/2  002/2-  323/3-  
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تفاده وتحلیل آنوا اسها تفاوت معناداری ازنظر آماری دارد یا خیر از روش تجزیهبرای تحلیل اینکه میانگین هر مؤلفه با دیگر مؤلفه

 قرار زیر است:شد که نتایج به

 )سطح معناداري( F Sig آزمون آنوا

 105/0 10/1 وابستگی درونی مثبت

 458/0 145/0 پاسخگویی فردی

 231/0 308/1 مهارت فردی

 004/0 846/3 ارتباط رودررو

 111/0 044/0 پردازش گروهی

 

باشد لذا فقط  تفاوت این مؤلفه می 004/0و برابر با  05/0با توجه به اینکه سطح معناداری فقط در مؤلفه ارتباط رودررو کمتر از 

  معنادار است.ها ازنظر آماری با دیگر مؤلفه

 گيري :نتيجه

علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از یادگیری میزان اسیتفاده اعضیاه هیئت  هدف پژوهش حاضیر بررسیی    

 است . مشارکتی

 از روششیناسی دانشگاه تهران در مقطع ارشد  علمی دانشیکده روان آمده ، میزان اسیتفاده اعضیا هیئت  دسیت با توجه به نتایج به

های یادگیری مشییارکتی ،به ترتیب ،به شییر  ذیل طورکلی زیر متوسییط اسییت و میزان اسییتفاده از مؤلفه یادگیری مشییارکتی به

 باشد :می

های بین فردی که نشییانگر این اسییت که ارتباط رودررو ، وابسییتگی درونی مثبت ، پردازش گروهی ، پاسییخگویی فردی و مهارت

های بین فردی کمتر از بقیه توسییط اسییاتید اسییتفاده ها و مهارتارتباط رودررو بیشییتر از سییایر مؤلفه یمیزان اسییتفاده از مؤلفه

 شود.می

 توان نتیجه گرفت که :علمی به تفکیک گروه آموزشی میدر بررسی میزان استفاده اعضا هیئت

موزشیی روانشیناسیی و آموزش کودکان استثنایی    ی ارتباط رودررو ، اسیاتید گروه آ به ترتیب در میزان اسیتفاده اسیاتید از مؤلفه  

ستگی درونی ی واباند ، در مؤلفهوپرورش کمترین استفاده را داشتهبیشترین استفاده و اساتید گروه آموزشی مبانی فلسفی آموزش

رین استفاده توپرورش کمشناسی بیشترین استفاده و اساتید گروه آموزشی مبانی فلسفی آموزشمثبت اساتید گروه آموزشی روان

ی پردازش گروهی ، اسیاتید گروه آموزشیی روانشیناسیی و آموزش کودکان اسییتثنایی بیشترین     اند ، در ارتباط با مؤلفهرا داشیته 

ردی ی پاسخگویی فاند ، در مورد مؤلفهوپرورش کمترین استفاده را داشتهاسیتفاده و اسیاتید گروه آموزشی مبانی فلسفی آموزش  
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ی علمهای آموزشییی و اعضییا هیئتریزی بیشییتر از سییایر گروهعلمی گروه مدیریت و برنامهت که اعضییا هیئتتوان نتیجه گرفمی

های بین فردی ی مهارتاند، و درنهایت در مورد مؤلفهروانشییناسییی و آموزش کودکان اسییتثنایی کمتر از سییایرین اسییتفاده کرده

 علمی گروه آموزشیییوپرورش بیشییترین و اعضییای هیئتی آموزشتوان نتیجه گرفت که اسییاتید گروه آموزشییی مبانی فلسییفمی

 اند.شناسی تربیتی و مشاوره کمترین میزان استفاده را داشتهروان

( ،  1313با توجه به اهمیت اسییتفاده از روش تدریس مشییارکتی و نقش آن در افزایش پیشییرفت تحصیییلی )عبیری و دیگران ،  

( ، فهم و انگیزه بیشیییتر )کن و باز 2013( ، تفکر انتقادی )لین ، 2010لی ابراهیم ، هیای اجتماعی ) ع موفقییت علمی و مهیارت  

های آموزش ضیمن خدمت جهت ارتقا کیفیت تدریس اساتید ، روند آموزش را بهبود  ( و ... بهتر اسیت که با برگزاری دوره 2014،

های یادگیری تهران در میزان اسییتفاده از مؤلفهشییناسییی دانشییگاه علمی دانشییکده روانبخشییید و با توجه به اینکه اعضییا هیئت

های یادگیری مشارکتی و سایر ی آشینایی با جدیدترین روش اند ، بهتر اسیت یک دوره صیورت متوسیط عمل کرده  مشیارکتی به 

 های تدریس مؤثر برای آنان در نظر گرفته شود.روش

 

 فهرست منابع:

بر رفتارهای اجتماعی و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان اول ابتدایی، دانشییگاه (. تاثیر یادگیری مشییارکتی  1381افضییلی، لیال .)

   تهران، دانشکده روانشناسی .پایان نامه کارشناسی ارشد.

 روش) فعال تفکر بر مبتنی تدریس (. مقایسه تکثیرروش1310گرگری . ) جدی و جواد رضایی اکبر و دکتر گرگری ، رحیم  بدری

  مچهار پسیر، فصیلنامه علوم تربیتی ، سال   آموزان دانش اجتماعی مطالعات درس دریادگیری سینتی تدریس  روش و( مشیارکتی 

 .103-120، صفحات 16 شماره

(. مقایسیه آموزش زبان با اسیتفاده از نقشیه مفهومی فردی و مشارکتی با شیوه    1381خامسیان ، احمد و زهرا برادران خاکسیار.)  

 .35تا  53، صص1، شماره  1های خارجی ، دوره سنتی، پژوهش های زبانشناختی در زبان 

(. اثربخشی یادگیری مشارکتی بر اضطراب ریاضی و رفتار کمک طلبی، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی، 1381خندان ، فر .)

 پایان نامه کارشناسی ارشد.

 ران : دوران.شناسی یادگیری و آموزش. تهشناسی پرورشی نوین : روان(. روان1310اکبر)سیف، علی

)مشارکتی(  همیاری تدریس روش تکثیر (. مقایسه1313افقی . ) نادر جاوید  و  خسیرو  مهناز صیادقی و   مرجان و  عباس عبیری،

 دوره ،.دهمیاز سال درسی، ریزی برنامه در فیزیک ، پژوهش درس نسبت به نگرش و تحصیلی پیشرفت بر سیخنرانی  و اکتشیافی 

 .63 - 55، صفحات 24 پیاپی 15 شماره دوم،

 (. یادگیری مشارکتی ،تهران : فروغ فلق.1314کرامتی، محمد رضا  و زهرا همتی .)
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(. تاثیر یادگیری مشییارکتی بر رشیید مهارت های اجتماعی و پیشییرفت تحصیییلی ریاضییی ، مجله  1385کرامتی، محمد رضییا. )

 .55-31، صص  1روانشناسی و علوم تربیتی ، سال سی و هفتم ، شماره 

پیشییرفت  و گروهگرایی بر مشیارکتی  تدریس روش (. تکثیر1311افشیاری. )  معصیومه  قصیر و  زاده محمد و اعظم مرتضیی  کرمی،

 (.33 )پیاپی 6 شمارة دوم، دورة نهم، درسی ، سال ریزی برنامه در مشهد، پژوهش شهر در متوسطه دوره آموزان دانش تحصیلی

 ؟ اسییت بهتر تدریس متد (. کدام1310خدا. ) امید مریم سیییده عشییا   و  مرتضییی و   زرشییناس شییهال  و الدن دانایی، مؤمنی

 پزشکی. علوم در آموزش ایرانی سخنرانی ، مجله یا مشارکتی

 و فعال تدریس روشییهای کودکان با برای فلسییفه برنامۀ در پژوهشییی اجتماع . ارتباط(1310) پناهی. زهرا ، محسیین  و علی نقد

 .126-101صفحات  ، دوم، شمارة دوم، سال-فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه کودک، و مشارکتی ، تفکر

(. بررسیی موانع اسیتفاده از رویکرد یادگیری مشارکتی  از نظر دبیران ریاضی دبیرستانهای شهرستان  گنبد   1381واحدی، رابعه.)

 .کاووس، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی ،پایان نامه کارشناسی ارشد

1Lin, Z. C. (2013). Comparison of technology-based cooperative learning with technology-

based individual learning in enhancing fundamental nursing proficiency. Nurse education 

today, 33(5), 546-551. 

Duplass, J. A. (2005). Middle and high school teaching: Methods, standards, and best 

practices. Houghton Mifflin College Division. 

Ebrahim, A. (2012). THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING STRATEGIES ON 

ELEMENTARY STUDENTS’SCIENCE ACHIEVEMENT AND SOCIAL SKILLS IN 

KUWAIT. International Journal of Science and Mathematics Education, 10(2), 293-314. 

Holt, D. D. (1992). Cooperative Learning in the Secondary School: Maximizing Language 

Acquisition, Academic Achievement, and Social Development. NCBE Program Information 

Guide Series 12 

Johnson,D.W. & Johnson,R.T.(2009).An educational psychology success story: 

Socialinterdependence theory and cooperative learning. Educational Researcher,38, 365-379. 

Kagan, S. (1989). The structural approach to cooperative learning. Educational leadership, 

47(4), 12-15. 

Kalaian,S.A. & Kasim,R.M.(2014). A Meta-Analytic Review of Studies of the Effectiveness of 

Small Group Learning Methods on Statistics Achievement. Journal of Statistics Education. 

22(1): 1-20. 

Shoval, Ella, Shulruf, Boaz, 2011,” Who benefits from cooperative learning”,  School 

Psychology International, 32(1), 58- 72 



 18-30، ص 1316 فروردین،  1، جلد 22علوم انسانی ، شماره 

 
ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.jseas.ir 

 

22 
 

Slavin, R. E. (1994). Using Student Team Learning . Baltimore, MD: Johns Hopkins 

University. Center for Social Organization of Schools. 


