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 چکیده 

های درس رشته یادگیری در یکی از کالس -عنوان یکی از رویکردهای فعال یاددهیشارکتی بهیادگیری مهدف: 

هدف اصلی مطالعه شناسایی ادراک جلسه درسی اجرا شد.  8۱م تحصیلی در قالب تحصیلی مشاوره در طول یک تر

 بود.درس  دانشجویان از اجرای یادگیری مشارکتی در کالس

نفر مرد  ۱نفر زن و  4۱ کنندگانمشارکتصورت هدفمند انجام شد. کنندگان بهشرکت گیری برای انتخابنمونه روش:

صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت ها بهبودند که از طریق کنکور سراسری در دانشگاه تهران پذیرفته شده بودند. آن
کرد تحلیل موضوعی مورد تحلیل ها با رویساختاریافته ابزار اصلی پژوهش بود. محتوای مصاحبهکردند. مصاحبه نیمه

 قرار گرفت.

تنها فرآیند یادگیری دانشجویان رشته مشاوره در درس نشان داد یادگیری مشارکتی نه هاافتهی ها:یافته

بلکه در زمینه تقویت  بخشدیموپرورش ابتدایی و متوسطه را تسهیل نموده و کیفیت یادگیری آنان را بهبود آموزش

انات مثبت، تفکر انتقادی )کنترل احساسات و خلق، بحث و گفتگو، بارش مغزی و خودارزیابی نفس و هیجاعتمادبه
 أتیهو رهبری کردن نیز مؤثر است. آشنایی اعضا  پذیریمسئولیتصحیح(، تعامل و همکاری مؤثر و پرورش حس 

کیفیت اجرای آن را در  تواندیمعلمی با یادگیری مشارکتی و نظارت مستمر آنان در حین تعامل دانشجویان با یکدیگر 

 های درس دانشگاه بهبود بخشد. کالس
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4   ل رشته مشاوره از یادگیری مشارکتیادراک دانشجویان سال او... 

 

 مسئلهو بیان  همقدم

و  هادانشگاهانتقادات مهم به  ازجملهسنتی آموزش است،  هایروشیادگیری سطحی که نتیجه    

به همین دلیل بسیاری از  .(Umbach and Wawrzynski, 2005)آموزش عالی است  مؤسسات

 . (Herrmann, 2013)د یی هستند که یادگیری فعال را گسترش دهنهاراحلمدرسان در جستجوی 

نشان داده که یادگیری فعال در آموزش عالی انگیزه دانشجویان برای فعالیت بیشتر در  اهپژوهش

 ,Altun, 2017; Han, Lim and Jung) دهدیمرا افزایش  و تالش برای کاوشگری کالس درس

2019; Xue and Lingling, 2018.)  یادگیری فعال رویکردهای مختلف یاددهی یادگیری را پوشش

 ,Abuseileek) هاستآنیادگیری مشارکتی یکی از  (.Carr, Palmer and Hagel, 2015) دهدیم

از مهدکودک تا  (Herrmann, 2013)ی در سطوح مختلف آموزش اگستردهکه مزایای (. 2012

که با هم  ی هستندکوچک هایگروهمشارکتی  هایگروهدارد.  (Gillies and et al., 2008)دانشگاه 

 . (Ghaith, 2018)د تا یادگیری خود و دیگران را به حداکثر برسانن (Keramati, 2017) کنندیمکار 

یک و ( Van Ryzin and Roseth, 2018) یادگیری است –علم و هنر یاددهی یادگیری مشارکتی 

 جایبهبرای جایگزین کردن رفاقت ( Hattie, 2009; Johnson and Johnson, 2009) یقور بسیا ابزار

افزایش  ،(O'Connor et al., 2017)تقویت یادگیری  (،Keramati, 2001) ش آموزاندر بین دان رقابت

و  (Gillies and et al., 2008) نفسعزت تقویت (Alghamdi and Gillies, 2013)پیشرفت تحصیلی 

دانش اجتماعی  هایمهارترشد  همچنین و (Arendale, 2005) بهبود روابط اجتماعی دانشجویان

( Mohammadi 2016) Safari, Azizi, Yousefpour andع مختلف تحصیلی است مقاطدر آموزان 

 است. 

در برای همه دانشجویان با هر سطح دانشی که یادگیری مشارکتی رویکرد ، هااینافزون بر همه     

و  (Chi and Wylie, 2014; Webb and Palincsar, 1996)دارند مفید است زمینه موضوع درسی 

) Hinojosa,  andHowe, Sheuسازدیمرا برای تولید دانش از طریق تعامل فراهم شرایط مناسبی 

 andJohnson ) های شهروندییتمسئولو  یفوظایادگیری مشارکتی در پرورش همچنین . (2018

Johnson, 2016)(  در دانشجویانروحیه تالش مداری پشتکار و و تقویت (Braxton, Jones, 

Hirschy, and Hartley, 2008; Gillies, 2016) مؤثرو شرایط مطلوبی را برای تعامالت  است مؤثر 

رسد این اثرات زمانی یمبه نظر  Faghiharam, Fathi, and Zargham, 2018).) سازدیمفراهم 

یأت علمی نقش مهمی در هشوند که یادگیری مشارکتی درست اجرا شود و اعضا یمبیشتر دیده 

رهبری و  هاپژوهششاید به همین دلیل است که برخی از (. (Gillies, 2014, 2016 دارندزمینهاین 

علمی ذکر  یأتهتدریس معلمان و اعضا  هاییستگیشا ترینمهممدیریت کالس درس را یکی از 

 هایچالشو بر رفع   (Kayzouri, Mohammadi Hoseini, and  Sadat Soleimani, 2020) اندکرده

کی از پیامدهای اجرای نادرست، ی .(Khakbaz, 2017) اندکرده یدتأکیادگیری مشارکتی در کالس 

دانشجویان پژوهشی  هایفعالیتیت ماه(.  (Witteman, 2003هاستگروهطرح مباحث غیردرسی در 
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ضرورت استفاده از یادگیری مشارکتی را بیش از  هاکنفرانسو  هاپروژهنظیر سمینارها،  هادانشگاهدر 

و کاربردش در کالس درس در مقایسه با  (Masek, 2019) سازدیم هر مقطع دیگری نمایان

 ,Slavin, 2014; Johnson and Johnson)زیادی روی یادگیری دانشجویان  راتیتأثسنتی  هایروش

2002 ،Foley and O’Donnell, 2002)  برای یادگیری هاآنو افزایش انگیزه Rummel, Mullins 

and Hans, 2012))  .درس دانشگاه بسیاری از  هایکالسدر آن  نکه کاربردضمن ایدارد

 .(Johnson, Johnson and Stanne, 2000) دهدیمهای اجتماعی را نیز کاهش یناهنجار

درس دبیرستان از میزان  هایکالسهمچنین استفاده از رویکرد کارگروهی مشارکتی در     

را  هاآن، نگرش  (Solimani1, Sepehrianazar, and Ghaderi, 2016)کاهدیماضطراب دانش آموزان 

 ,Zangeneh and  Khodamoradi) دهدیمرا ارتقا  هاآنو عملکرد تحصیلی  بخشدیمبه درس بهبود 

2017.) 

بیشتر از  فیضعدانشجویان  انددهنشان دادر کشورهای مختلف مطالعات از برخی در این زمینه     

از زمانی که در کالس  ترراحت هاآنزیرا ؛ برندیمسود یادگیری مشارکتی دانشجویان قوی از اجرای 

 ,Mevarech and Karmarski, 1997) Lee and Phang. پرسندیمرا  سؤاالتشانسنتی بودند 

دانشجویان آسیایی روحیه رقابتی که  اندکردهگزارش از مطالعات انجام شده نیز برخی دیگر  .(;2002

 Bempechat and) مفید باشد هاآنبرای  تواندینمشارکتی یادگیری مبنابراین  ودارند شدیدتری 

Drago-Severson, 1999) اندکردهگزارش  و انددهیکش این نتایج را به چالش اما برخی از مطالعات؛ 

در طول اجرای یادگیری مشارکتی استادان و دانشجویان از طریق تعامل یادگیری را بهبود  که

 .Gillies, 2016)) کور برای همه دانشجویان مفید استبنابراین رویکرد مذ؛  بخشندیم

که  رسندیبه موفقیت م زمانیاین است که اعضای گروه اصل اثبات شده در یادگیری مشارکتی     

در . کنندتشویق  بازخورد مثبت داده و یکدیگر را یکدیگر هب، انجام دهندخود را وظایف  هاآنهمه 

 با هم همچنین بهتر از کسانی کهو  کنندیکار م تنهاییبهدی که بهتر از افرااعضا گروه  صورتن ای

 کهدرحالی .(Johnson and Johnson, 2016) گیرند یمنتیجه ( سنتی)روش کنند یم رقابت

اند، مطالعات گزارش نمودهدر دوره ابتدایی و متوسطه مطالعات زیادی مزایای یادگیری مشارکتی را 

که  دهدیمچه چیزی رخ  دقیقاًد اجرای یادگیری مشارکتی در دانشگاه فرآیناند در کمی نشان داده

دوره  برMulryan ( (1994و Ross (1995)مطالعه  تأکید. گرددیمتسهیل دانشجویان ی ریادگی

به کمک  ارائهدر  کنندیم دانش آموزان احساسزمانی که دریافت Ross (1995)ابتدایی بود. 

 ,Mulryan .یابدیافزایش م ی بیشترهاارائه کمک ایلشان برایتماند، موفق بوده همکالسانشان

در ایران نیز . پرداختابتدایی پنجم و ششم  پایهدانش آموزان ادراک معلمان و  به بررسی ((1994

 هایمهارتو تقویت یادگیری مشارکتی روی پیشرفت تحصیلی  اثراتگرچه مطالعاتی در زمینه 

اما ادراکات  (Keramati, 2007, 2009, 2020, 2011, 2012)اجتماعی دانش آموزان انجام شده 

 هاآندر قالب تجربه زیسته درس دانشگاه  هایکالسدانشجویان از تجارب یادگیری مشارکتی در 
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 کندیمکه شناخت این نوع ادراکات به اساتید کمک است در حالی  و اینمورد واکاوی قرار نگرفته 

با توجه به  (.Urdan and Maehr, 1995)را بهتر هدایت کنند ی یادگیری دانشجویان هاتالشتا 

 ,Braun and Clarke)شناسایی کرد توانیمبهتر از طریق مطالعات عمیق کیفی  راادراکات اینکه 

نسبت به  دانشجویان ادراکات تا  تصمیم گرفته شد اشاره شده هایضرورت براساس رونیازا . (2006

  :دگیرقرار  موردبررسی زیر سؤالدر قالب رس اجرای این رویکرد در کالس د

از اجرای یادگیری مشارکتی در کالس درس  تجربه خود را مشاورهدانشجویان دوره کارشناسی 

  ؟ کنندیمتفسیر چگونه  ابتدایی و متوسطه وپرورشآموزش

 

 شناسی پژوهشروش

معیار انجام شد. فمند هد گیرینمونه صورتبه 8316-8317این مطالعه در نیمسال دوم تحصیلی 

اجرای یادگیری مشارکتی در کالس، تمایل دانشجویان به : عبارت است از کنندگانمشارکتانتخاب 

درصد جلسات کالس. دانشجویان به خاطر در دسترس  18حداقل  رکردن با یکدیگر و حضور د رکا

ر یک ترم تحصیلی یادگیری مشارکتی دبودن انتخاب شدند و داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. 

جلسه کالس با تعطیالت رسمی همراه بود.  87سه جلسه از  و شد اجرا یجلسه درس 8۱در قالب 

از نظر پیشرفت  هاگروه. تالش شد تا ترکیب کردند رگروه چهار نفری با هم کا 7دانشجویان در 

شد. زیرا ناهمگون با صورتبهخاص  هایمهارتتحصیلی، رشته تحصیلی دوره کارشناسی، سن و 

شرایط ناهمگون در پژوهش حاضر  (.Cohen, 1994)بیشتری دارند  وریبهرهناهمگون  هایگروه

 یکنفر زن بودند که در  4۱نفر مرد و  ۱ کنندگانمشارکتجنس مهیا نبود.  براساس هاگروهکردن 

ابتدایی و متوسطه  وپرورشآموزشرویکرد مشارکتی در قالب درس دو واحدی  براساسکالس 

که از طریق کنکور سراسری در دانشگاه تهران دانشجوی سال اول بودند  هاآنآموزش دیدند. 

 38دقیقه و حداکثر  33سال بود. حداقل مدت مصاحبه  81 هاآنمیانگین سنی پذیرفته شده بودند. 

 حرفشماره و با  کنندهمشارکتهر  دقیقه بود. ۱3 کنندهمشارکتمیانگین مدت مصاحبه دقیقه بود. 

نمایش داده شد و از ذکر اسامی دانشجویان خودداری گردید. قبل از ( 4، م 8)نظیر م  مفارسی 

 توانندیمگفته شد هر زمان خواستند  هاآناجازه گرفته شد و به  کنندگانمشارکتمصاحبه از 

توسط دو نفر از  طراحی شده بود نیمه سارختاریافته صورتبهکه مصاحبه مصاحبه را ترک کنند. 

با رویکرد یادگیری مشارکتی  هاآنانجام شد. دانشکده  مدیریت آموزشی ارشدکارشناسی دانشجویان

کرد و پرسید و ضبط میمی سؤال هاکنندهمصاحبهآشنا بودند و از فنون مصاحبه آگاه بودند. یکی از 

ای متداول رویکرده ازجملهرویکرد تحلیل موضوعی  نمود.دیگری نکات مهم را سریعاً یادداشت می

که به دلیل  شودیمکیفی در حوزه روانشناسی و تعلیم و تربیت محسوب  هایپژوهشدر 

 ,Braun and Clarke) دقرار گیر مورداستفاده هاپژوهشدر اغلب  تواندیمکه دارد  پذیریانعطاف
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تحلیل موضوعی موضوع پژوهش از رویکرد بنابراین در پژوهش نیز با توجه به ماهیت (؛ 2006

را با دقت چندین  هامصاحبه کنندگانمصاحبها ستفاده شد. روند کار به این صورت بود که ابتدا

به روی کاغذ و  هامصاحبهرا به روی کاغذ آوردند. در حین انتقال  هاآنمرتبه گوش دادند و سپس 

پس  . (Braun and Clarke, 2006)اساسی ظاهر شدند یهادهیا هامصاحبهمطالعه محتوای ن در حی

سپس با بررسی  عبارت کلیدی به دست آمد. 638ها روی کاغذ از پیاده کردن محتوای مصاحبه

تقسیم  ییهار مقولهبه زی هامشابهت براساسمحتوای عبارات؛ مفاهیم اولیه شکل گرفتند. مفاهیم 

 بندیمتقسی  مقوله اصلی 3 که با هم داشتند به ییهاقرابت براساس هار مقولهزی تاًینهاشدند و 

 توافق روی عباراتمیزان مورد ارزیابی قرار گرفت تا  کنندهمصاحبهعبارت توسط هر دو  هرشدند.  

ها و ها بر کل توافقها تعداد توافقمشخص گردد. برای تعیین اعتبار داده هامصاحبهاستخراج شده از 

درصد به  13میزان توافق  (. در ارزیابی اولیهMiles and Huberman, 1994ها تقسیم شد )عدم توافق

مورد دیگر بر  88مورد عدم توافق موجب شد تا  38روی  کنندهمصاحبهدست آمد. گفتگوی دو 

درصد  17مورد عدم توافق باقی بماند. از این طریق میزان توافق به  48ها افزوده شود و توافق

  مصاحبه به شرح زیر بود: سؤاالت. افزایش یافت
 تجربیات خود را بازگو نمایید.  لطفاًخبره؟ الف. در این کالس چه 

 و کالس را توضیح دهید. خود ب. در قالب یک مثال عینی اثر رویکرد یادگیری مشارکتی بر عملکرد

 را در قالب مثال تشریح کنید.  کالستانو تهدیدهای اجرای یادگیری مشارکتی در  هامحدودیتج. 

(. این کار باعث شودیمدستگاه ضبط صدا خاموش  )در اینجا ؟دیانگفتهدیگری هست که  آیاد. 

 .احساس خوبی از مشارکتش در اجرای پژوهش داشته باشد شوندهمصاحبهتا  شودیم
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 ی پژوهشهایافته

نشان مفهوم  83مقوله فرعی و  38مقوله اصلی،  پنج براساسها تحلیل محتوای مصاحبه 8جدول 

 .دهدمی

 
  هاصاحبهم: تحلیل محتوای (1)جدول 

 مفاهیم  ی فرعیهامقوله  ی اصلیهامقوله

 آرامش
 فعال بودن دانشجو، افزایش توانایی سخنوری  نفساعتمادبه 

 
 غلبه بر هیجانات منفی

 
 کاهش اضطراب، کاهش ترس، کاهش استرس

 تفکر انتقادی

 
 کنترل هیجانات

 
کنترل و ابراز احساسات، کنترل خلق، صبر و تحمل، 

 ی، بهبود رفتارانتقادپذیر

 نظر، بحث، مصاحبه، مذاکرهتبادل  بحث و گفتگو 
 گیری جمعیهمفکری، خرد جمعی، تصمیم  بارش مغزی 

 ها، خودشناسیتصور مثبت، شناخت توانمندی  خودارزیابی صحیح 

 ارتباط

 
 تعامل

تعامل سازنده، گفتگوی سازنده، دوستی، صمیمیت، گوش  

 دادن مؤثر
 

 همکاری

 
ترام به دیگران، درخواست کمک، نفوذ در دیگران، سؤال اح

 کردن از دیگران

 یادگیری

 
 فعالیت گروهی

تالش در گروه، یادگیری از گروه، لذت بردن از کارگروهی،  

 انجام تکلیف گروهی
 

 افزایش انگیزه یادگیری
تمرکز، تالش و مشارکت در یادگیری، تسریع در انجام  

 ریتکالیف، عالقه به یادگی

 
 تسهیل یادگیری

جو مناسب یادگیری، بهبود یادگیری، نشاط در کالس،  

 ماندگاری یادگیری

 پذیریمسئولیت

 
 پذیریمسئولیتمیل به 

کار، ایفای نقش، ، تالش مضاعف، تقسیمتیمسئولقبول  

 هایسختازخودگذشتگی، تحمل 

 رهبری کردن هایفرصتکاهش نقش استاد،   تمرین رهبری کردن 

 

 

 آرامش -

گروهی  هایفعالیت واسطهبه کنندگانمشارکتاستفاده از رویکرد یادگیری مشارکتی بنا به تجربه 

در آنان گردیده است و تجربه کنندگان را قادر ساخته دیگران را تحت  نفساعتمادبهباعث افزایش 
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های بیشتری ی موفقیتهای گوناگون در برقراری روابط اجتماعقرار دهند و بتوانند در موقعیت تأثیر

گردد که فرد را برای اتخاذ کننده عملکرد قلمداد میتقویت مثابهبهها را کسب کنند و همین موفقیت

گیری و تقویت این کند. شکلشود، تشویق های سازنده میرفتارهای جسورانه که منجر به ارتباط

دن به موفقیت گردد و هر چه ساز تالش حداکثری برای رسیتواند زمینهخود می هاتوانمندی

 کنندگانمشارکت افزاید.آنان می نفسعزتبا  توأمتر گردند بر جرئت ورزی ها پررنگموفقیت

 کنند: تشریح می گونهینارا  هاتوانمندیگیری و افزایش این شکل

نفسم خوب شده اما پذیرش اشتباهات هم مهارت بزرگی است که آن را اعتمادبه

 (.44م دست آوردم )به

 (. 84صحبت کردن در گروه برایم بسیار راحت شده است و استرسی ندارم )م  

 دانشجویانوگو باعث افزایش خودباوری در و گفت های بحثرسد فراهم آمدن موقعیتبه نظر می    

و اضطراب، ترس و استرس را در آنان این خودباوری جرئت ورزی را در آنان تقویت کرده  و گردیده

 :  اشاره کرد کنندهمشارکتچند  اظهارنظربه  توانیمدر این زمینه داده است. کاهش 

راحتی و بدون ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن در جمع من در این کالس به

 .(41)م  کردمگروه نظرات خود را ابراز می

توانستند بدون ترس و استرس نظرات خود را مطرح کنند اعضا گروه می همه

 (. 47ظراتشان غیرمنطقی بود )م حتی اگر ن

را نشان دهم اما  خودمدر جمع صحبت کنم و  ترسیدممیقبل از این کالس 

 (.1م )م کنراحتی این کار را میاآلن به

 (.1با این شیوه آموزش، استرس من در پاسخ به سؤاالت استاد خیلی کم شد )م 

 هم یرودرروهمه نشستم و جمعی میصورت دستهاولین باری بود در کالس به

 (.7دادم )م راحتی نظرم را میبودیم. استرس من با این روش کم شد و به
 

 تفکر انتقادی -
باعث تغییر در قدرت  ایگونهبهرویکرد مشارکتی که  کردندیماظهار  در پژوهش کنندگانمشارکت

از دهند ترجیح برای حل مسائل صرفاً به استاد تکیه نکنند و  موجب شدهتفکر آنان گردیده که 

تفکر پیرامون چرایی و چگونگی مسائل، پاسخ مناسب را خرد جمعی، ، وگوگفتطریق همفکری، 

گروه موجب شد که در برخورد با مسائل  هایفعالیت درشدن  درگیر هاآنبه اعتقاد پیدا کنند. 

برسند، قدرت ، به شناخت صحیحی از خود تر به موضوعات بنگرندنقادانه ،کنند عملتر متفکرانه

در آنان تقویت شود و از طریق تمرین صبوری و روحیه انتقادپذیری قادر  ریزیبرنامهخالقیت و 

 مدیریت کنند.  درستیبهشوند احساسات خود را 



1   ل رشته مشاوره از یادگیری مشارکتیادراک دانشجویان سال او... 

 

توانم نظرات دوستانم را نفس من در کار گروهی بیشتر شده است. میاعتمادبه

 .(۱)م  در مورد درس نقد کنم

 (.48)م  شدت تحصیلی گروه میفکری باعث پیشرفهم

اشکاالتم  شدیمشد و همین باعث راحتی انجام مینظر بهدر گروه بحث و تبادل

 (.48)م  را در گروه رفع کنم

بودند و از هم  ای در کالس ما به وجود آمده بود. افراد با هم راحتجو دوستانه

 (.1)م  کردندانتقاد می

دیگر ترسی از اشتباه  هایکالسو برخالف  دکردنیم اظهارنظر راحتیبهافراد 

  (.43)م  کردن نداشتند

  (.7)م  امشده ترخالق کنمیمراستش من در این کالس احساس 

در  اماآشنا شدم  هاآنو فرهنگ هایم کالسیوخوی هممن در این کالس با خلق

 (.81)م  نمیادین فرصت پیش ادیگر  هایکالس

یاد ما در این کالس اما پس از چندین جلسه در جلسات اول مشکالتی بود 

  (.4۱)م  یمکنصبورانه و بدون درگیری و پرخاشگری با هم کار گرفتیم 

من در گروه یاد گرفتم  یافتیمبا توجه به اینکه ترکیب اعضا گروه گاهی تغییر 

برخورد خوبی داشته  هاآناحساساتم را در مورد افراد مختلف کنترل کنم و با 

 (.88، 86باشم )م 

 هاآنکالس آشنا شوم و درک بهتری از  افراد کار مشارکتی باعث شد من با همه

 (.81داشته باشم )م 

هایم گروهیهای خود را در گروه به کمک هممن بسیاری از نواقص و عیب

 (.43برطرف کردم )م 

 (.3)م متوجه استعداد خود در کارهای عملی شدم 

نه خشم خود را کنترل کنم و تحملم را در من در کالس مشارکتی آموختم چگو

 (. 86برابر افراد مختلف باال ببرم )م 

در  دانشجویانکه  موقعی فهمیدمهای دیگر تمایز این شیوه آموزشی با شیوه

شناختی از هم نداشتیم و  در ابتدابندی شدند. گروه ناهمگون هایگروهقالب 

)م  تر کنیمهم خود را کاملیاد گرفتیم به کمک  تدریجبهمشکالتی بود ولی 

8۱.) 
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 ارتباط -

 هاآنرقابت بود. از نشان داد که اکثر دانشجویان تمایلشان به پیوندهای دوستانه بیشتر  هامصاحبه

یکی از  را با یکدیگر بهبود بخشیده است. هاآنکه اجرای رویکرد مشارکتی روابط  کردندیمبیان 

 : گفتیم هاآن

های هم یم با یکدیگر کار کنیم و مایل بودیم به حرفشده بود امندعالقهما 

 .(43)م  هایمان را به اشتراک بگذاریمگوش کنیم و ایده

 : گفتیمیکی دیگر 

ولی مجبور بودم برای موفقیت  آمدیمگروه شدم که ازشون بدم با نفراتی هم

های خوبی هستن و گروهمون اونها رو تحمل کنم. بعد از چند جلسه دیدم آدم

 (.6)م  کردم من در مورد اونها اشتباه فکر می

 : گفتیمو دیگری 

و احساس  کردموگو میهایم در مورد تکالیف درسی گفتگروهیمن با هم

 .(88)م  تمام کالس پشتیبان من است کردمیم

 : گفتیم 46 کنندهمشارکت

 اساس بر اینهایم آشنا شوم و گروهیوخوی هماین رویکرد باعث شد من با خلق

 .با آنان رفتار کنم

در کالس یادگیری مشارکتی به این نتیجه  هاآنکه  دهدیمنشان  کنندگانشرکتتجربه     

آورند. اجرای این رویکرد های بزرگی را به دست میکه اگر با هم تالش کنند به موفقیت اندیدهرس

یکدیگر احترام بگذارند و در  کنند، بهدر کالس باعث شده بود شناخت بهتری را از یکدیگر حاصل 

 : گویدیم 3 کنندهشرکتمواقع الزم از یکدیگر کمک بگیرند. 

 م.من در این کالس فهمیدم که باید به نظرات دیگران احترام بگذار

عبارات زیر نشان  صورتبه توانیمرا  کنندگانشرکتدر این زمینه محتوای صحبت برخی دیگر از 

 داد: 

 (.3، 84، 83، 44احترام بگذارم ) هایمگروهیهمیاد گرفتم به نظر 

 (.6، 88، 8۱، 83گذاشتم )شده توسط گروه احترام میبه قوانین وضع

 توصیف کرد:  گونهیناهمکاری سازنده با دیگران را  6 کنندهشرکت

 بیشتر دوست داشتم سؤاالتم را از اعضا گروه بپرسم تا از استاد.

 داشت که:  تأکید دیگری بر این نکته کنندهشرکتو 

که شاید نظرات سایرین  دادمیممن در این کالس همواره این احتمال را 

گوش  هاآنتر از نظرات من  باشد. به همین خاطر با دقت به نظرات صحیح

 (.8)م  دادمیم
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 یادگیری -

اکثر  دگیری است.اشامل توانایی فعالیت در گروه، افزایش انگیزه یادگیری و تسهیل یاین مقوله 

تنها در تا نه اعتقاد داشتند که اجرای رویکرد مشارکتی در کالس موجب شده کنندگانمشارکت

هایشان نیز برایشان اهمیت گروهیکنند بلکه یادگیری هم یتمسئولبرابر یادگیری خود احساس 

د اما با که هر چند در ابتدا این نحوه کارکردن برایشان مبهم و سخت بو گفتندیم هاآنپیدا کند. 

در جلسات پایانی ترم  کهنحویبههای مدرس خود را با قوانین انطباق دادند گذشت زمان و راهنمایی

بلکه از کار  گرفتندیمبهتر یاد تمرکز بیشتری داشتند و  تنهانهبه دلیل آشنایی کامل با این روش 

را با کیفیت بهتر و  ترکمش تکالیف گروهی تا کردندیمتالش  و بردندیملذت هم  گروهی در کالس

 . سرعت بیشتر انجام دهند

 .(4۱)م نبودپرتی خبری از چرت زدن و حواسدر این کالس 

 .(1)م  کردم تا بتوانم بهتر یاد بگیرمهای کالس شرکت میدر تمام بحث

من در این کالس انرژی کمتری جهت یادگیری نسبت به ترم قبل صرف 

 (.87)م  گیرمیمدارم یاد کنم و البته بیشتر از ترم قبل می

 (.3)م  میزدیمهایم حرف گروهیها در خوابگاه در مورد تکالیف با همشب

پذیرتر تر و مسئولیتتر، حساسیادگیری فعال جریان در هاآنکه  گفتندیم کنندگانمشارکت

 .اندشده

بهتر صورت که در کالس مشارکتی به دالیل جو مناسب و با نشاط یادگیری  گفتندیم هاآن

 :   گفتیم ۱ کنندهمشارکت. گیردیم

کننده و کسلآلود کرد و کالس خوابدر این کالس استاد کمتر صحبت می

  نبود.

 بر این نکته داشت که:  46 کنندهمشارکت

و  زدمینمدر کالس چرت  ،درسی و گروه بودم هایفعالیتدلیل اینکه درگیر به

  .کردمینمگذر زمان را حس 

 :گفتیم 87 کنندهتمشارک

 . شدینمحواسم پرت  اییهحاشبه خاطر موضوعات دیگر در این کالس 

 :گفتیم 86 کنندهمشارکتو 

 تر از ترم قبل بودم.های درست تشنهمن برای یادگیری و یافتن جواب

 گفت: زدیملبخند  کهدرحالی 81 کنندهمشارکت

و این موجب  کردمینممن در این کالس حضور استاد را در کالس حس   

 .برای یادگیری احساس اجبار نکنم شدیم



 9911 88 بهار، اول، شمارة سال هشتم                                فصلنامه تدریس پژوهی                                          

 

 تأکیدبر آن  کنندگانمشارکتمحورهای مهمی بود که تعداد زیادی از  ازجملهماندگاری یادگیری 

 :گفتیم هاآن. یکی از کردندیم

 (.8)م ماند دلیل درگیری ذهنی مطالب بیشتر در ذهن میدر کالس مشارکتی به

 بیان کرد: گونهیناو دیگری برداشت خود را در این زمینه  

کردم وقتی مطالبی را که یاد گرفته بودم برای دیگر اعضای گروه تشریح می

. این شدیمو ماندگاری مطالب در ذهنم بیشتر  رفتیمنفسم باال اعتمادبه

ر تر عمل کنم و بهتتحقیقی مشترک موفق هایفعالیتشد تا شرایط باعث می

 (.88)م  نظر بدهم

 

 یریپذتیمسئول -
در کالس مشارکتی تمایل  هاآنکه  دادیمانجام شده با دانشجویان نشان  یهامصاحبهمحتوای 

کارها را بین خود  راحتیبه، کنندیمدارند، بیشتر از گذشته تالش  تیمسئولبیشتری به قبول 

 هاآن. برخی از ایفا کنند درستیبهود را گروه نقش خ هایفعالیتدر  کنندیم، سعی کنندیمتقسیم 

. به کردندیمدستاورد مهم یادگیری مشارکتی اشاره  عنوانبه هایسختبه ازخودگذشتگی و تحمل 

ابتدایی و متوسطه که به شیوه مشارکتی  وپرورشآموزشدر کالس درس  کنندگانمشارکتاعتقاد 

بیشتری برای دانشجویان جهت تمرین  هایفرصتشده و  تررنگکمنقش استاد  شودیماداره 

 در پذیریمسئولیت دانشجویان تجربه خود را در زمینهآمده است.  به وجودرهبری کردن در کالس 

 ت زیر آشکار کردند:اقالب عبار کالس مشارکتی در

 (.4تکالیف گروه برایم از اهمیت بیشتری برخوردار بود )م 

 (.1دادند )م اعضا گروه یاد می افرادی که بهتر یاد گرفته بودند به سایر

 (.8۱)م  کردمیمبیشتری  تیمسئولواسطه کار گروهی احساس به

نظرها همه وجود اختالفا اختالفات در گروه به دست فراموشی سپرده شد. ب

 (.41کردیم )م برای یک هدف تالش می

 (.83در طول ترم، ازخودگذشتگی و روحیه دادن را یاد گرفتم )م 

 در کالس مشارکتیاما  میشدیمزود خسته  میکردیمت فردی کار صوراگر به

 (.4۱کردیم )م تالش می همبا همه

اما در کالس ، به این فکر بودم که چه کار کنم خودم نمره خوبی بگیرمقبالً 

 (.83یاد گرفتم که چگونه عمل کنم که کل تیم نمره بگیرد )م  مشارکتی

تر بودم. خیال نبودم، بلکه جدیبیها سرسری و دیگر مثل سابق در آموزش

ها با دقت بیشتری به هم آموزش درسته نقش استاد کم شده بود ولی بچه

نستند. تونستیم ودن رو مسئول آموزش به هم میوخودش . زیرادادندمی
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یادگیری  عالوه برهای هم رو بپوشانیم و همدیگر رو تقویت کنیم. ما عیب

 (.48)م  آموختیمهم  و صمیمیت رو دوستی مطالب درس،

 

 گیرینتیجهبحث و 
از یادگیری مشارکتی در کالس درس مشاوره رشته هدف این مطالعه شناسایی ادراک دانشجویان 

شامل مقوله اصلی  پنج های انجام شدهمصاحبه براساسبود. ابتدایی و متوسطه  وپرورشآموزش

اعتقاد  کنندگانمشارکت .ناسایی شدش پذیریمسئولیتو  یادگیریارتباط، آرامش، تفکر انتقادی، 

 که در آن محیط دانشجو کندیممحیط فعالی را در کالس درس ایجاد داشتند یادگیری مشارکتی 

کالمی خود را بهبود بخشد و  هایمهارت ،کالسی هایفعالیتتا از طریق مشارکت در  ابدییمفرصت 

 Carr, Palmer) یادگیری فعالبا مفهوم بیشتری پیدا کند. این نتیجه  نفساعتمادبهاز این طریق 

and Hagel, 2015)  که یادگیری مشارکتی یکی از انواع یادگیری فعال است(Abuseileek, 2012) ،

سهم به سزایی در  تواندیمیادگیری مشارکتی .Gillies and et al  (2008)به نظر  قرابت زیادی دارد.

که در راستای مطالعه سلیمانی، سپهریان پژوهش  ایهیافتهدانشجویان ایفا کند.  نفسعزتافزایش 

نشان داد که یادگیری Solimani1, Sepehrianazar, and Ghaderi  (2016) باشدیمآذر و قادری 

  هدف دست یابد.این به  با فراهم کردن محیط عاری از ترس و اضطراب و استرس تواندیممشارکتی 

را از دانشجویان  قدرت تفکر انتقادی درری مشارکتی یادگینشان داد که  هامصاحبهمحتوای     

و  کندیم تقویت بحث و گفتگو، بارش مغزی و خودارزیابی صحیحطریق کنترل احساسات و خلق، 

جمعی و خرد جمعی  گیریتصمیمهمفکری،  سویبهباال رود،  شانآوریتابتا دامنه شود موجب می

  ,Howeیهاافتهیشاید این نتیجه را بتوان با سند. سوق داده شوند و به شناخت صحیحی از خود بر

2018)(Hinojosa  andSheu   همسو دانست. گزارش او نشان داد که یادگیری مشارکتی شرایط

روحیه تفکر انتقادی  رسدیسازد. زیرا به نظر ممناسبی را برای تولید دانش از طریق تعامل فراهم می

تجربه  ا برای تولید یا کشف دانش فراهم سازد.بستر مناسبی ر تواندیدر دانشجویان م

در پژوهش حاضر نشان داد که یادگیری مشارکتی کیفیت برقراری ارتباط را در  کنندگانمشارکت

از طریق تعامل و گفتگوی سازنده، دوستی و  هاآن. به نظر دهدیدو بعد تعامل و همکاری ارتقا م

و باعث  گرددیتقویت م هاآنت گوش دادن در ، قدرشودیصمیمیت در بین دانشجویان بیشتر م

 سؤالیاحترام گذاشتن به یکدیگر را تمرین کنند، از یکدیگر درخواست کمک نمایند و هر  شودیم

بهبود روابط اجتماعی دانشجویان از دوستان خود بپرسند.   راحتیبهدر کالس پیرامون درس دارند 

 ,Johnson and Johnson) های شهروندیمسئولیت پرورش وظایف و ،(Arendale, 2005)با یکدیگر 

اثرات یادگیری مشارکتی  ازجمله( Keramati, 2007, 2010اجتماعی ) هایمهارتو تقویت  (2016

قرار  تأکیداز پژوهش حاضر آن را مورد  آمدهدستبههستند که ادبیات پژوهش در راستای نتایج 

 اند. داده
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یادگیری مشارکتی بر عملکرد رویکرد  تأثیرای مختلف در کشوره انجام شده هایپژوهش    

 ;O'Connor, etal, 2017 Alghamdi and Gillies, 2013) تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان

Slavin, 2014; برای یادگیری  هاآن( و افزایش انگیزهRummel, Mullins and Hans, 2012) ) را

بود.  پررنگاین موضوع بسیار  هاپژوهشیز نظیر سایر . در پژوهش حاضر نانددادهقرار  تأکیدمورد 

پژوهش حاضر نشان داد که یادگیری مشارکتی توانایی دانشجویان برای فعالیت در گروه را تقویت 

و از طریق فراهم کردن محیط بانشاط و جو  کندیم بیشتربرای یادگیری را  هاآن، انگیزه کندیم

 . شودیمآنان  یهاآموختهدگیری دانشجویان و ماندگاری باعث افزایش یامناسب برای یادگیری 

که  شودیمو باعث  دهدیمرا افزایش  پذیریمسئولیتافزون بر این، یادگیری مشارکتی میل به     

کنار  راحتیبه هایسختبیشتری نسبت به گذشته داشته باشند و با  ازخودگذشتگیدانشجویان 

چون فضا رقابتی یا انفرادی است  شوندیمبه شکل سنتی اداره  که هاییکالسدر  کهدرحالیبیایند. 

و  هایسختاما در فضای مشارکتی حجم کارها و  شوندیمخیلی زود خسته و دلسرد و ناامید 

در  رسدیم. به نظر کنندینمو در نتیجه دانشجویان فشار زیادی را احساس  شودیممشکالت تقسیم 

هم باشد همیشه در گروه افرادی هستند که به سایر  ییهایسختو  هاشکستچنین شرایطی اگر 

 را به طی کردن مسیر تشویق کنند.  هاآنو  اعضا گروه انگیزه بدهند

در فرآیند یادگیری مشارکتی نقش مدرس کاهش  اندکردهاشاره  کنندگانمشارکتکه  طورهمان    

در کالس را  تا رهبری کردن  شودیم مناسبی برای دانشجویان فراهم هایفرصتو در نتیجه  ابدییم

است  ایگونهبهدانشجویان در دانشگاه نیز  هایفعالیتتمرین کنند و این در حالی است که ماهیت 

نظیر  هاییفرصتدر اختیار دانشجویان گذاشته شود.  تواندیم راحتیبه هاییفرصتکه چنین 

      (.Masek, 2019)ها ها و کنفرانسسمینارها، پروژه

رویکرد  هایچالش کهدرصورتیاز ادراکات دانشجویان باید گفت  آمدهدستبهدر تبیین نتایج     

 تواندیم گردداجرا  درستیبهو   (Khakbaz, 2017) یادگیری مشارکتی در کالس برطرف شود

.  انتظار حاصل نگرددد اگر درست اجرا نشود ممکن نتایج موررا داشته باشد و  موردنظر یهاتیمز

بود در   هاآننگران  Witteman (2003)که غیردرسیطرح مباحث  شودیماجرای درست باعث 

اجتماعی را که رهبری  هایمهارتو همه دانشجویان فرصت پیدا کنند تا  سدبرها به حداقل گروه

 هاآندر این میان نقش اعضا هیأت علمی بسیار کلیدی است. تمرین کنند.  هاستآنکردن یکی از 

توانند ( میJohnson and Johnson, 2009در نظر گرفتن پنج عنصر کلیدی یادگیری مشارکتی ) با

یادگیری مشارکتی را در  مؤثرتعامل بین دانشجویان را بهبود ببخشند و از این طریق زمینه اجرای 

 ,Khakbaz) اندکرده تأکیدیادگیری مشارکتی در کالس  هایچالشو بر رفع کالس فراهم سازند.   

2017). 
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 پیشنهادها

فراهم دانشجویان با یکدیگر  مؤثرزمینه تفکر انتقادی و ارتباط  در کالس درسبا آرامش  توأمفضای 

همراه نباشد یادگیری مشارکتی از مسیر  مدرسبا نظارت هوشمندانه چنین فضایی اما اگر   سازدیم

ها مطرح در گروه غیردرسیشود. زیرا ممکن است در این صورت موضوعات اصلی خود منحرف می

کار گروهی فراهم نشود و یا اینکه برخی از  هایگزارشاز  گیرینتیجهشود، فرصت الزم برای 

 ای دیگر به حاشیه کشیده شوند. دانشجویان فرصت بیشتری برای موفقیت پیدا کنند و عده

اند جدا شدن از یدهبا توجه به اینکه مدرسان دانشگاه خودشان در نظام غیر مشارکتی آموزش د  

 ویژهبهای نیست. آشنایی اعضا هیأت علمی با رویکرد یادگیری مشارکتی )سنتی کار ساده هایروش

رویکردهای  سویبههای سنتی تواند بستر الزم را برای حرکت از شیوهاعضا هیأت علمی جوان( می

 andیک رویکرد قوی ) نعنوابهیادگیری فراهم سازد. زیرا یادگیری مشارکتی  –فعال یاددهی 

Roseth, 2018 Van Ryzinتواند همکاری را جایگزین رقابت کند.   ( می 

دانیم. در فرآیند اجرای یادگیری ای مخرب میدر محیط کالس را پدیده سروصداما معموالً وجود     

 بودنندهز دهندهنشانپدیده منفی نیست و در بسیاری از اوقات  لزوماً سروصدامشارکتی همهمه و 

کالس درس است. همکاران عضو هیأت علمی که قصد دارند این رویکرد را در کالس درس خود 

 جایبهامری طبیعی در نظر بگیرند تا از این طریق  عنوانبهرا  سروصداتوانند اجرا کنند می

 کالس مشارکتی لذت ببرند.  لحظهلحظهحساسیت نشان دادن،  از 

 

  هامحدودیت
 های خاص خود را داشت. ز مانند بسیاری از تحقیقات محدودیتاین تحقیق نی

از نظر سوابق خانوادگی، تحصیالت، فرهنگ و شهر محل سکونت و  االمکانحتیها الف. گروه

 پذیرامکانناهمگون تشکیل شدند اما ناهمگونی از نظر جنس  صورتبهخاص  هایمهارتهمچنین 

 نبود. 

را یادگیری مشارکتی  هاآنمدرس با دانشجویان ادراک  یردوستانهغب. رفتار و روابط دوستانه یا 

ای نبود. آالن که کار این مطالعه به اتمام رسیده داد. تفکیک این عامل کار سادهقرار می تأثیرتحت 

این عامل بر ادراک دانشجویان چقدر بوده است. شاید انجام  تأثیرمعلوم نیست که  دقیقاًهنوز هم 

 یشی بتواند قسمتی از واقعیت را روشن سازد. یک مطالعه آزما

این  شوندگانمصاحبهها آگاهی نداشت و ج. با اینکه مدرس درس از جزییات محتوای مصاحبه

 هاقولنقلشد و در این پژوهش هم مشخص نمی هاآندانستند و علیرغم اینکه اسامی موضوع را می

ن پژوهش خاص همچنان یک محدودیت جدی با شماره مشخص گردیده اما نگرانی از نمره در ای

رویکرد یادگیری مشارکتی اغراق کنند و تمام واقعیت را  دربارهاست. این نگرانی شاید موجب شده 

 آشکار نکنند. 
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