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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک یادگیری رقابتی و رفاقتی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس علووم تجربوی انجوام
شد .جامعه آماری این پژوهش دانشآموزان پسر دوره ابتدایی منطقه  2شهر تهران بود .حجم نمونه با استفاده از جودو کووهن
تعداد  60نفور تعیوین گردیود و بوه روش نمونوهگیری تصوادفی در دو گوروه آزموایش و کنتور قورار گرفتنود .روش پژوهشوی
نیمهآزمایشی به صورت پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنتر بود .گروه آزمایش در دو گوروه  30نفوره یوک گوروه بوه شویوه
رفاقتی و گروه دیگر به روش رقابتی و به تعداد هشت جلسه مورد آزمون از مباحث مختلف کتاب علوم دوم ابتدایی قرار گرفتند.
بهمنظور جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و توزیع (کجی و کشیدگی) بوه هموراه
آزمون  tاستفاده شد .یافتهها نشان داد بین دو گروه ازلحاظ پیشرفت تحصویلی درس علووم تفواوت معنواداری وجوود دارد؛ بوه
عبارتی یادگیری رفاقتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانشآموزان تأثیر معنیداری دارد .لذا پیشنهاد میگردد شرایط
آموزش به روش رفاقتی و به عبارتی یادگیری مشارکتی در مدارس فراهمشده و زمینه مطلوبی جهت پویوایی و ارتقوای فرهنو
کار گروهی در مدارس فراهم شود.
واژههای کلیدی :یادگیری رفاقتی یادگیری رقابتی علوم تجربی.
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 .1مقدمه
در فرهن مدرن رقابت 1جنبه مهمی از فعالیتهای افراد را شامل میشود .رقابت خود به دو دسته تقسیم میگردد:
رقابت فردی 2و گروهی .در رقابت فردی هدف وصو به یک پاداش میباشد .جلبتوجه خود درگیوری 3ظاهرسوازی
خصومت سرزنشگری منفویبوافی و رفتوارهوایی از ایون قبیول ازجملوه واکنشهوای افوراد در رقابوت فوردی جهوت
برتریجویی بین حریفان است .این مفهوم با تالش فردی درتناقض بوده و کموی فاصوله دارد؛ زیورا شوواهد همننوین
گواهی میدهد که رقابت میتواند عملکرد و سرعت یادگیری را بهبود بخشد فقط به ایون دلیول کوه رقابوت میتوانود
هیجانبخش و دارای لذت نیز باشد( اچازاررا  .)2020 4سبکهای یادگیری 5به نحوه به یادسپاری اطالعوات توسوط
فراگیر اشاره میکند و به اینکه او چه چیزی را یواد میگیورد تووجهی نودارد (هنوت  20066ادیوب و صوفرعلی زاده
.)1393
یادگیری رقابتی7روشی است که در آن یک هدف تعیین میشود که بورای هموه اعاوای گوروه قابلدسترسوی بووده و
تمامی اعاای گروه برای رسیدن به آن هدف باهم به رقابت میپردازند .موفقیت هر فرد درگرو این است کوه دیگوران
از او ضعیفتر عمل کنند(دایسون وکیسی  20128گرینسکی  19969شمس و همکاران  .)1392رقابت در اینجوا بوه
دو مفهوم اشاره میکند :مقایسه افراد با یکدیگر و دیگری به معنای مقایسه فرد با خود.
در نوعی از رقابت دانشآموزان با سایر دانشآموزان رقابت میکنند و کالسهای معلم مدار و در کنوار آن فعالیوت
رقابت گونه را در کالس ترجیح میدهند (رفعتی  .)70: 1391دانشآموزانی که از طریق رقابت با یکدیگر بوه یوادگیری
میپردازند بهمرور زمان ازنظر مهارتهای اجتماعی کاهش سطح اعتمادبهنفس و افزایش اضوطراب را تجربوه خواهنود
کرد(افالی میر و احمدی صفا  .)2021دانشمندان اظهار داشتهاند که در آموزشهوای سونتی دانشآمووزان بهصوورت
فردی یاد میگیرند و از تعامل با همساالن و معلمان خود دریغ میکنند .رقابت فوردی بوه نسوبت مشوارکت گروهوی
بازده عملی کمتری دارد(لیو 10و همکاران  .)2021تحقیقات نشان داده است که نتیجه یادگیری و نظارت بور خوود بوا
رقابت در سطح پایین اتفاق میافتد(ریمر و شریدر .)2020 11در مدرسوه بوین دانشآمووزان و معلموان رقابوت صوورت
میگیرد اما شاید صراحتاً بیان نشود و در آخر به این صورت است که بوه شوانس و تصوادف تبودیل میشوود(ویلیامز و
شریدان .)200912
1. Competition
2. Individual rivalry
3. Self , involved
4. Echazarra
5. Learning styles
6. Hant
7 .Competitive learning
8 .Dyson & Casey
9 .Greensky
10. Liu
11 .Riemer & Schrader
12 .Sheridan & Williams
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از طرفی جیا  )2020(1اذعان مویدارد کوه رقابوت و نظوم و اناوباق نقوش مهموی در آمووزش عملوی مودارس و
دانشگاهها دارد همننین کامائو 2و همکاران( )2020بیوان مویدارد کوه مودارس بایود دانشآمووزان را بوه شورکت در
فعالیتهای برنامه درسی رقابتی تشویق کنند اگرچه رقابت بین بازیکنان باعث افزایش استرس بین آنها میشود اموا
استرس میتواند واسطهای برای نتایج یادگیری آنها باشد(دو3و همکاران .)2020
رقابت در معنای دوم به خوود دانشآمووز مربووق بووده و فورد بوا رشود و پیشورفت خوودش بور اسواس ظرفیوت
قابلتوجهی که دارد مورد ارزیابی قرار میگیرد .با این تعریف دیگر معیار سنجش برای همه افراد یکسان نبووده بلکوه
نوع ویژگی شخصیتی هریک از دانشآموزان مبنای ارزیابی معلم در نظر گرفته میشوود .یوادگیری مشوارکتی یکوی از
رویکردهای نوین یاددهی و یادگیری است که در بعای از نظامهای آموزشی بهعنوان جایگزینی بورای اتموام تودریس
روشهای سنتی شناختهشده است .در این روش افراد بهصورت گروهی در انجام وظوایف مشوتر کوار میکننود و از
این راه کار خود را مؤثر میسازند(عباسی اصل .)1395 ،در این نوع یادگیری دانشآموز بهطور درونوی بوه توالش در
جهت رسیدن به مقصود واداشته میشود؛ همننین به اناباق درونی ترغیب شده و سعی مویکنود خوود را همسوطح
پیشرفتهایش سازد .رقابت هم سازنده است هم مخرب؛ رقابت سازنده بر اساس احتورام متقابول و در هوای ضومنی
ساخته میشود(شریدان  .)2011در این نوع رقابت تمرکز یادگیری بر وظایف واقعوی اسوت کوه عالقوه دانشوجویان را
تهییج میکند و آنها را نسبت به یادگیری مطالب آینده برمیانگیزاند(نوحی و همکاران  .)1391این نوع یادگیری در
اغلب مدارس استراتژی گسترده و پرکاربردی محسوب میشوود(تونارد و شوار  .)2009 4روشهوای تودریس فعوا
توجه به عالئق و بهکارگیری روشهای مشارکتی و ایجاد رابطه مؤثر با دانشآموزان کالس و فرآیند آموزش را پرانور ی
ساخته و زمینه تحقق اهداف تربیتی و آموزشی را فراهم مینماید (احمدی .)100: 1399
یادگیری مشارکتی مشخصکننده وضعیتی است که در آن اگر یکی از اعاای گروه خواستار رسویدن بوه هودفی
مثبت باشد این وابسته به رسیدن تمام اعاای گروه به آن هدف است(دویچ  19495شیری  .)1396ایون در صوورتی
است که کار تمامی اعاای گروه مرتبط به هم و برای رسیدن به یک هدف باشد(اسوالوین  19836بوه نقولازشویری
 .)1396بر اساس نظریات گرینسکی )1996(7این نوع یادگیری از نوع دانشآموز محور بوده و هدفی که در پیش دارد
این است که دانشآموزان در فرآیند یادگیری حاور مؤثرتر و فعاالنهتری را از خود نشان دهند؛ به این صورت که یوک
گروه از چند زیرگروه تشکیلشده و در هر زیرگروه دانشآموزان به نحووی کوار خوود را انجوام میدهنود کوه در عوین
داشتن نظم به همگروهیهای خود نیز دررسیدن به هدف گروه کمک کنند و هر فرد باید مسئولیت خود را در گوروه
بهعنوان عاوی فعا بپذیرد(شمس و همکاران  .)1392یادگیری مشوارکتی بوا یوادگیری سوازنده فعوا و غیرفعوا
متمایز است(جی پلوتا 8و همکاران .)2013
1. Jia
2. Kamau, Rintaugu & Bulinda
3. Du , Fan & Yang
4. Tunnard & Sharp
5 .Deutsch
6. Slavin
7 .Greensky
8 .Pluta , Richards & Mutnick
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الزمه کارگروهی اعتماد اعاای گوروه بوه یکودیگر است(دایسوون 1و همکواران  2004شومس و همکواران .)50:
اعتماد باعث افزایش روحیه مسئولیتپذیری در بین افراد گروه میشوود .مهارتهوای ارتبواق بوا دیگوران انجوام کوار
بهصورت گروهوی و ویژگیهوای شخصویتی فورد بوا یوادگیری مشوارکتی افوزایش مییابود(بارت  2005جانسوون -
وارد 2001 2لین 2006 3شمس و همکاران  .)1392یادگیری مشارکتی در صورت طراحی و اجرای درسوت میتوانود
به نتایج یادگیری دانشآموزان کمک کرده و آنها را برای انجام کار تیمی آمواده کنود(دی هایوا و همکواران 2014 4
اسالوین  .)1991از طرفی باعث حفظ اطالعات بیشتر و هیجوان لوذت فراگیور از کوالس میشوود(آلتون لوی 20125
گیلز  20106حسنزاده .)42: 1396
ازجمله روشهای تدریس که سبب میشود فراگیران هم مستقل باشند هم تفکر انتقوادی و احتورام بوه یکودیگر را
بیاموزند روش تدریس مشارکتی است که بهمثابه آن دانشآموزان تجربه روشنی از عالئق یکدیگر و توزیع یکسوانی از
قدرت و اعتماد و صداقت داشته باشند(اسدیان و همکاران  1394حسنزاده پلکویی و همکاران .)41: 1396
از طرفی مارلو )2001(7بیان مویدارد کوه نقوش معلوم در یوادگیری مشوارکتی راهنموا و شبیهسواز و مشووق اسوت
گارنر)1995(8معتقد است که تریس مشارکتی الگویی است که تمامی اعاای گروه با در نقش همدیگر برای ایجواد
و پیگیری اهداف کلی آموزش باهم همکاری میکنند(حسنزاده پلکوویی و همکواران  .)1396برخوورداری از انسوجام
گروهی و وحدت در یادگیری برای تحقق هدف مشتر گروه بسویار حیواتی اسوت(تراس جوردن و الرسون 20129
حسنزاده  .)43: 1396برخی از پژوهشگران فعالیتهای مشارکتی را در افزایش انسجام گروه مفید و کارسواز مطور
کردهانوود(هالبور هارلی بل و هولوودن  .)2013تووراس و همکوواران ( )2012کووارون و همکوواران( )2002حسوونزاده
(.)1396طبق یافتههای بهدسوتآمده یوادگیری مشوارکتی توأثیرات بوه سوزایی در رشود اسوتدال اخالقی حمایوت
اجتماعی رشد اجتماعی  -شناختی سالمت روان عزتنفس و دستاورد انگیزشوی داشوته است(جانسوون و همکواران
 2000ادیب زاده .)4: 1393
با توجه به مباحث مطر شده الزم است تا تعریفی از یادگیری درس علوم نیز مطر شده و بوه آن پرداختوه شوود.
در عصر حاضر با افزایش پیشرفت فنّاوری درزمینهٔ اطالعات و ارتباطوات آمووزش علووم ن قوش تعیینکننوده و بوه
سزایی در آینده ملل مختلف و تأثیرات عمیقی بر جوانب زندگی موا دارد(اُغلوو 2010 10عبودی  .)60: 1393آمووزش
علوم یکی از مؤلفههای مهوم برناموه درسوی مودارس میباشود کوه در تموام ردهبنودیهای تحصویلی و بورای تموامی
دانشآموزان قابلیت اجرا دارد؛ هدف آن در غایت جهان نحوه ارتباق جانداران وغیر جانوداران و همننوین ارتقوای
1. Dyson
2. ward
3 .Lin
4 .De Hei, Strijbos, Sjoer & Admiraal
5. Lee.
6. Gillies
7 .Marlow
8 .Garner
9. Troth, Jordan, & Lawrence.
10 .Oglu
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تفکور انتقوادی و روحیوه حول مسوائل در افوراد است(گاریسوون  20091عبودی  .)1393در ایران موضووع پیشورفت
تحصیلی دانشآموزان دردرس علوم یکی از دغدغههای اصلی صاحبنظران تعلیم و تربیت و کارشناسان آموزش علووم
میباشد(عبدی  .)1393نتایج مطالعات بینالمللی علوم و ریاضی(تیمز) در سوا های گذشوته نشواندهنده پیشورفت
تحصیلی بسیار پایین دانشآموزان ایرانی نسبت به سایر کشورها در درس علوم بوده اسوت .مجموعوه یافتوههای تیموز
نشان میدهد که نقش معلمان آموزش مهارتهای تدریس به آنها نگرش به موضووع درسوی تهیوه برناموه آموزشوی
مناسب روشهای تدریس فعا مشارکت و حمایت والدین به همراه امکانات و منوابع آموزشوی اثوربخش از مهمتورین
عوامل موفقیت کشورها بوده است (مرکز مطالعات تیمز و پرلز  1388عبدی .)60 :1393
در این پژوهش سعی شده است تا نحوه یادگیری درس علوم دانشآموزان پایه دوم ابتدایی که از اهوم دروس ایون
مقطع میباشد را بهوسیله دو سبک یادگیری مشارکتی و رقابتی ارزیابی کرده منظور از یادگیری رقابتی روشی اسوت
که در آن گروهی از دانشآموزان برای رسیدن به یک هدف باهم رقابت کرده و درنهایت یک نفر شانس برنوده شودن
را پیدا میکند .از این منظر سایر افراد نیز در صورت عدم اتصا به مطلوب از روند کار کنوار گذاشوته خواهنود شود.
همننین منظور از بیا ن یادگیری مشارکتی یک جو عاطفی و صمیمی است که در ذیل آن دانشآموزان برای رسیدن
به یک هدف با همکاری و همدلی یکدیگر تالش کرده و درنتیجه تمام اعاای گروه هدف خود را در راستای رسویدن
بهغایت اصلی به کار میگیرند.حا این پژوهش در نظر دارد تا این نوع از یادگیری را روی یک موضوع واحود بوه کوار
گرفته و درصدد این است تا به این پی ببورد توا هرکودام چوه توأثیراتی در نحووه پیشورفت تحصویلی و میوزان آن در
دانشآموزان خواهد داشت.
در فاای تعلیم تربیت رسمی و عمومی امکان رقابت مهیا نیست؛ زیرا تمانی افراد میتوانند دروس را یاد گرفتوه و
مهارت خواندن نوشتن را کسب کنند .هرکس با توجه به استعداد و سطح تواناییهایش به حدودی از اهداف میرسود؛
این واقعیت به این معناست که اهداف تربیتی دارای مراتب هستند .در اصل اگر بخواهیم رقابت را در معنوای عوام آن
در نظر بگیریم موقعیتی جهت شکلدهی انگیزه و ایجاد یادگیری است که در محیط مدرسه ایجاد میشود؛ از طرفوی
متخصصان آموزشی در مدرسه دانشآموزان را به سمت فاوای رقوابتی سووق میدهنود و بوا ایون کوار خوود محویط
ساختگی تربیتی ایجاد میکنند(حسنی  .)1395شکوهی( )1387به راین باور است که رقابت برای دوره دبسوتان زیان
بار است؛ چون کود در این سن نمیتواند تفاوتها را در کند و توجیهی برای شکست خود بیابنود؛ ایون در حوالی
است که تکرار شکست آثار منفی بر شخصیت دانشآموزان بر جای میگذارد؛ همننین گالسر معتقود اسوت کوه بایود
مدارس بدون شکست ایجاد کرد(حسنی .)7 :1395
مدرسه یکی از کانونهای پیشرفت و بهبود خالقیت بوده (احمدی و همکاران  )1397و بوا ورود دانشآمووزان بوه
آن میزان در آنها از مفاهیم مختلف تحت تأثیر قرارگرفته و باعث رشد اجتمواعی در افوراد شوده و در آخور باعوث
تعاد و سازگاری آنها با محویط میشود(سویمن و همکواران  20102ادیوب و صوفرعلی زاده  .)3: 1393از طرفوی
شکلگیری گروههای کوچک میتواند موقعیتی برای هر دانشآموز ایجاد کند که در بحثهای کالسی شرکت کورده و
فعالیت داشته باشند؛ مزیت تشویق دانشآموزان به شرکت در بحثهای گروهی این است کوه باعوث رشود و پورورش

1 .Garrison
2 .Ciman
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خودپنداره دانشآموزان 1میشود(خرازی  1382حاجی حسوینلو و همکوارن  .)119: 1395ایون در حوالی اسوت کوه
دانشآموزان از طریق یادگیری فعا به یادگیری میپردازند بهتر یاد میگیرند و از تجربوه یوادگیری لوذت بیشوتری
میبرند .امروزه فعا نگهداشتن دانشآموزان در کالس بسیار حائز اهمیت اسوت .پوین و ویتواکر( )2000نیوز یکوی از
مهمترین روشهای فعا کردن دانشآمووزان در فرآینود یوادگیری را اسوتفاده از گروههوای مطالعوه و ایجواد بحوث و
تباد نظر میدانند ..ازآنجاکه در گروههای رقابتی دانشآموزان دچار تنش و اضطراب بووده و همننوین فشوار روحوی
باالیی را متحمل میشوند احتما تأثیر سوء گذاشتن در یادگیری دروس نیز وجود دارد؛ زیرا تالش برای رسویدن بوه
یک موقعیت درسی و ناکامی در آن تاثیرمخربی در روحیات دانشآموزن میگذارد .لذا اهمیت یادگیری مشوارکتی در
این قسمت مشاهده میشود؛ زیرا در این نوع یادگیری هدف اولیه یادگیری درس موردنظر نیست؛ بلکه همان آراموش
درونی است که دانشآموزان از کنار همودیگر بوودن بوه دسوت میآورنود و در مرحلوه بعود یوادگیری دروس آنهوم
بهنحویکه دور از استرس و با مشارکت یکدیگر باشد اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد .هر دو روش دارای نقاق ضوعف
و مثبتی هستند که بررسی هرکدام در جایگاه خود حائز اهمیت است؛ اما اینکه در عصر فنّواوری و فنواوری اطالعوات
چه روشی بیشترین بازده و تأثیر را روی دانشآموزان میگذارد و آثار مخرب کمتری در آنها ایجاد میکند مسوئلهای
است که نمیتوان بهسادگی از آن چشمپوشی کرد؛ زیرا جامعه در آینده به جوانوانی نیواز دارد کوه در کنوار هوم و بوا
همکاری هم بتوانند قدمهای بزرگی درزمینه آباد کردن سرزمین خود بردارند.
درزمینه یادگیری مشارکتی و رقابتی تفاوت بین آنها و همننین تأثیر این دو سبک بر پیشورفت تحصویلی درس
علوم پژوهشهای متعددی صوورت گرفتوه اسوت :احمودی و همکواران( )1393در تحقیقوی باهودف «بررسوی توأثیر
یادگیری مشارکتی بر پیشرفت انشانویسی دانشآموزان شهرستان سواوه بوه ایون نتیجوه رسوید کوه روش یوادگیری
مشارکتی نسبت به روش سنتی منجر بوه کواهش خطوا و پیشورفت در انشوای دانشآمووزان شوده اسوت .همننوین
حسنی( )1391در پژوهشی باهدف «تأثیر روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان کمتووان ذهنوی
به این نتیجه رسید که یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان کمتوان ذهنی مؤثر بوده است.
غفوواری و کوواظم پووور( )1391در پژوهشووی باهوودف«تأثیر یووادگیری مشووارکتی در رشوود مهارتهووای اجتموواعی
دانشآموزان به این نتیجه رسیدند که روش یادگیری مشوارکتی در رشود مهارتهوای اجتمواعی مربووق بوه احتورام
انجاموظیفه همکاری با دیگران رعایت مقررات دوستیابی مسوئولیتپذیری فعالیتهوای گروهوی در دانشآمووزان
تأثیر داشته است .همننین حاجی حسینلو و همکاران(  )1395در تحقیقی بوا هودف «توأثیر یوادگیری مشوارکتی بوا
گروههای پیشرفت برخودکارآمدی و خود پنداره دانشآموزان انجام دادند؛ نتایج پژوهش حاضور حاکی از آن بوود کوه
یادگیری مشارکتی به روش تقسیمبندی دانشآموزان به گروههوای پیشورفت برخودکارآمودی ریاضوی و خوود پنوداره
ریاضی دانشآموزان تأثیر معنیداری دارد.
ن و همکاران(2)2015در تحقیقی با هدف «فنواوری آمووزشوپرورش بیوان میدارنود کوه در کنوار یوادگیری
مشارکتی نوشتن مشارکتی نیز در یادگیری دانشآمووزان حوائز اهمیوت اسوت .کرامتوی و همکواران ( )1391نیوز در
پژوهشی با هدف «تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی در س علوم تجربی و اضطراب امتحان به این نتیجه
.1در زمینه خودپنداره کالمن ( )2008اشاره می دارد که جهت تقویت خود پنداره مثبت مانند حس عاوی ارگروه بودن احترام درگروه و
پذیرش اجتماعی موقعیت های متفاوتی وجود دارد که کلید حل و ایجاد عوامل فوق همان یادگیری مشارکتی است.
2 .zhang
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دست پیدا کردند که یادگیری مشارکتی تأثیر قابلتوجهی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس علوم تجربوی و
کاهش اضطراب امتحان در گروه آزمایشی دارد .این نتیجه نشاندهنده موفقیوت یوادگیری مشوارکتی در مقابول روش
تدریس متداو است.
نتیجه تحقیق لوز و همکاران )2018(1با عنوان« آیوا یوادگیری مشوارکتی بور پایوداری بوه سوا دوم کوالج توأثیر
میگذارد؟ اینچنین است که قرار گرفتن دانشآموزان در معرض یادگیری مشارکتی باعث تعامل بیشتر دانشآمووزان
با افراد متفاوت نسبت به خود شده و این امر منجر به تنوع در تولید علم میشود .نتایج پژوهش رماانی پوور ()1391
نشان داد که ایجاد جو مناسب و صمیمی و فاای راحت در کالس باعث تقویت اعتمادبهنفس کوه از ارکوان یوادگیری
است شده و این امر اضطراب و نگرانی افراد را کاهش میدهد.
ولیاللهی و کرامتی()1395در پژوهشی با هدف«نقش یادگیری مشارکتی در ارتقای سطح یادگیری دانشآمووزان
به این نتیجه دست یافتند که یادگیری مشارکتی با تشکیل گروههای آموزشی هم نیاز دانشآموزان را برای باهم بوودن
تأمین میکند هم از این طریق به دانشآموزان که در فهم مطالب درسی دچار مشکل میشوند کمک مینمایود؛ زیورا
گروههای یادگیری درروش یادگیری مشارکتی موظفاند از یادگیری مطالوب توسوط تموامی اعاوای گوروه اطمینوان
حاصل نمایند .همننین شین لی و کیم )2009( 2در پژوهشی باهدف «عوامل دانشجویی و مدرسهای که بر پیشرفت
ریاضیات مؤثرند :مقایسههای بینالمللی بین کره اپن و ایاالتمتحده بیان میدارد که یادگیری رقابتی در پیشورفت
دانشآموزان ایاالتمتحده در درس ریاضی تأثیری نداشته است .حسنزاده پلکویی و همکاران( )1396در پژوهشوی بوا
هدف«تأثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانشآموزان ابتدایی به این نتایج رسیدند که تدریس مشوارکتی بور
انسجام گروهی دانشآموزان ابتدایی تأثیر معناداری دارد؛ بهطورکلی استفاده از ظرفیت تودریس مشوارکتی میتوانود
زمینه مطلوبی برای شکلگیری و تقویت پویایی و ارتقای فرهن کارهای گروهی در بین دانشآموزان مدارس ابتدایی
فراهم کند .ویلیامز و شریدان )2007(3در پژوهشی با هدف «توسعه اهداف فردی اهوداف بوه اشوترا گذاشتهشوده و
سایر اهداف ابعاد سازنده رقابت درزمینه های یادگیری به این نتیجه رسیدند کوه یوادگیری کودکوان از یکودیگر در
جریان همکاری اجتماعی آنها با یکدیگر تأثیر به سزایی در کیفیت آموزشی آنها دارد .احمودی و همکواران ()1397
در پژوهشی باهدف «تأثیر یادگیری مشارکتی بر پرورش خالقیت دانشآموزان در درس جغرافیا نتیجوه گرفتنود کوه
آموزش جغرافیا به روش مشارکتی در افزایش خالقیت(سیالی بسوط ابتکوار و انعطافپوذیری) دانشآمووزان در ایون
درس بهطور معناداری مؤثر بوده است.
در پژوهشی که شکاری( )1391با هدف «تأثیر یادگیری مشارکتی بور رشود مهارتهوای اجتمواعی دانشآمووزان
انجام داد یافتهها نشان دادند روش یادگیری مشارکتی نسبت بوه روشهوای سونتی در رشود مهارتهوای اجتمواعی
دانشآموزان مؤثرتر است .نوحی و همکاران( )1391در پژوهشی بوا عنووان «تجوارب یوادگیری مشوارکتی در آمووزش
مسئله محور:یک مطالعه کیفی به این دستاورد رسیدهاند که تجارب دانشجویان بیانگر ضعف مهارتهای کارگروهی و
یادگیری مشارکتی است؛ ازاینرو حمایت سیستم آموزشی و مدرسین در توسعه زمینهی یادگیری مشوارکتی و بسوتر
مناسب برای استفاده از مزایا و فواید ارزنده روش آموزش مبتنی بر حل مسئله ضروری است.
1. Loes & Brian & Saichaie & Pascarella
2 .Shi, Lee &Kim
3 .Sheridan & Williams
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با توجه به آننه گفته شد پژوهش حاضر به دنبا پاسخ به این سؤا است که سبک یادگیری رفاقتی و رقابتی در
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس علوم تجربی چه تأثیری وجود دارد؟

 .1-1روششناسی
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرسبک یادگیری رقابتی و رفاقتی در پیشرفت تحصیلی درس علوووم تجربووی
دانشآموزان انجام شد و ازآنجاییکه محققان نمیتوانستند متغیرهای موجود در حوزه تحقیق را کامالً کنتوور
کنند از روش پژوهشی نیمه آزمایشی به صورت پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنتر استفاده شوود .جامعووه
آماری شامل دانشآموزان پسر پایه دوم ابتدایی منطقه  2شهر تهران است که حجم نمونه با استفاده از جدو
کوهن  60)1986( 1نفر تعیین شد که از طریق نمونهگیری تصادفی انتخاب و به 2گووروه آزمایشویِ رفوواقتی و
رقابتی تقسیم شدند .و در قالب شیوه کار توضیح دادهشده سبک یادگیری رقابتی و رفواقتی بوه تفکیوک و بورای هور
سبک  8جلسه اجرا شد(جدو  1و )2
در گروه یادگیری مشوارکتی دانشآمووزان بوهعنوان یوک گوروه بواهم تعامول کورده و در 4گوروه 3نفوره بوهعنوان
زیرگروههای همگن تقسیم شدند ؛  2نفر که ازنظر سطح توانایی باالتر از سایرین بودند بهعنوان سرگروه انتخابشوده و
با تمامی افراد ارتباق گرفته و از وضعیت آنها مطلع شده و راهنماییشان میکردند .وظایف هریک زیرگوروه و اعاوای
آن با توجه به سطح تواناییشان قبل از هر جلسه به آنها گفته میشده است.
دستورالعمل هر فعالیت متناسب با نوع رقابت یا رفاقتی بودن افراد به آنها گفته میشود اما ماهیوت کواری کوه از
آنها خواسته میشود یکسان است .اعاای گروه رقابتی موظفاند بهتورین کوار را ارائوه داده توا کوار برتور مشوخص و
انتخاب شود .اعاای گروه رفاقتی نیز موظفاند با همکاری و تعاون یکدیگر یک کار مشتر ارائه دهند .به این صوورت
که یک فعالیت یکقسمتی را خود به چند بخش تقسیم کرده و هر زیرگروه (3نفور) روی یوک قسومت کوار میکننود؛
سپس ماحصل کار خود را باراهنمایی سرگروهها با یکودیگر تعوویض کورده و درنهایوت نتوایج بهدسوتآمده و فعالیوت
انجامشده را روی یک برگه به رشته تحریر درمیآورند .در مورد فعالیتهای چندقسمتی نیز هر قسمت بین زیرگروههوا
تقسیمشده و تحت نظر یکدیگر بررسی میشوند و پس از بررسی تمام قسمتهای فعالیوت بوا همکواری یکودیگر آن را
پاکنویس میکنند .جهت تشویق و ایجاد انگیزه اعاای گوروه آزمایشویِ رفواقتی از تشوویق گروهوی و اعاوای گوروه
رقابتی از تشویق فردی بهره بردند در گروه رفاقتی اعاوا از وظوایفی ماننود سورگروه نویسونده و مسوئو زیرگوروه
برخوردار بودند که قبل انجام فعالیت تعیینشده بود .مزیتی که نتیجهی کار این گروه نسبت به گوروه رقوابتی داشوت
این بود که اعاای این گروه میتوانستند بر یکدیگر نظارت داشته باشند و نقاق ضعف و قوت کار را به یکدیگر گوشوزد
کرده و اصال کنند.
بهمنظور اندازهگیری تأثیر هریک از دو روش رقابتی و رفاقتی در پیشرفت تحصیلی دانشآمووزان از  8آزموون کوه
هر یک  10نمره داشته و یک پسآزمون با  20نمره استفاده شد و نمرات دانشآموزان از  100نمره محاسبه شود .ایون
8آزمو ن از مباحث مختلف کتاب علوم دوم ابتدایی بهصورت تصوادفی انتخواب شودند کوه عبارتانود از :نیورو چرخوه
زندگی پروانه آب از باران تا خانه ما خالقیت در تصور پدیدههای طبیعوی بازیافوت مورور مباحوث علووم جابجوایی
قوانین طبیعت نقاشی خالقیت تلفیق مباحث در علوم.
1. Cohen
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پس از جای گذاری دانشآموزان آزمودنیها به مدت 8جلسه (2هفته در طو نیم ترم تحصیلی) و هور جلسوه 40
الی  45دقیقه از  55دقیقه زمان کالس را به انجوام فعالیتهوای مربووق بوه پوژوهش پرداختنود و در جلسوه آخور در
پسآزمونی مشابه با جلسات قبل شرکت کردند؛ هر یک از این آزمونها شامل مباحثی از کتاب علوم دوم ابتدایی بووده
که شامل نیرو چرخه زندگی پروانه آب از باران تا خانوه موا خالقیوت در تصوور پدیودههای طبیعوی بازیافوت مورور
مباحث علوم جابجایی قوانین طبیعت نقاشی طبیعت تلفیق مباحث در علوم میباشند.
آزمودنیها در گروه یادگیری رقابتی با توجه به اصل رقابت و کسب برتری بر یکدیگر به رقابت پرداختنود.در ایون
روش هر یک از دانشآموزان باید بر دیگوری غلبوه میکردنود توا در پایوان جلسوه هشوتم بهتورین فورد در هریکوی از
فعالیتها مشخص شود .در این گروهها هر یک از دانشآموزان بهصورت انفرادی و مستقل عمل میکردند و هریوک در
پی دریافت نمره یا پاداشی بودند که بر اساس فعالیتهایشان به آنها داده میشد؛ به این صورت که اگر فعالیت
دادهشده چند مرحله داشت آن فرد موظف بود که تمام مراحل را بهتنهایی انجام دهد و موفقیوت و عودم موفقیوت
دانشآموز در آزمونها وابسته به فعالیت خودش بوده و هر فرد با افراد دیگر مقایسه میشود.
همننووین بووهمنظور تجزیووهوتحلیل دادههووا از روشهووای آمووار توصوویفی (میووانگین و انحووراف اسووتاندارد) و آمووار
استنباطی(آزمون  tمستقل و ولش) استفاده شد و دادهها با استفاده از نرمافزار اس پوی اس اس 1موورد تجزیوهوتحلیل
قرار گرفتند.

)1 . Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
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جدو ( :)1تعداد جلسات اجرای سبک یادگیری رقابتی

جلسه

تاریخ

محتوای هر جلسه

مدتزمان

هدف

1

98/2/21

4عکس با محتوای باران مصرف خانگی تصفیهخانه آب پشت سد در
اختیار دانشآموزان قرارگرفته و آنها میبایست داستان زنوودگی آب
در این تصاویر را بدون استفاده از کتاب و فردی بنویسند

30-25

آشووونایی بوووا تنشهوووا و
استرسهای حووین رقابووت
امتحان کردن شانس خووود
بهعنوان برنده

2

98/2/23

3

98/2/24

4

98/2/24

5

98/2/25

6

98/2/25

7

98/2/28

8

98/2/28

تصاویر وسایل مختلف بووا سوووختهای مختلووف در کووالس قووراردادِ
میشووود و هوور یووک از دانشآموووزان موظفانوود بووهتنهایی و بوودون
همکاری دیگر دوستانشان درباره یکی از این وسایل و نوووع سوووخت
آن  3خووط بنویسوود و در قالووب گزارشووگر دراختیووارکالس قوورار
دهد.اجراومتن یک نفر بهعنوان برگزیده انتخاب میشود
مراحل زندگی پروانووه بهصووورت نامرتووب روی تختووه کووالس نصووب
میگردد و دانشآموزان باید با خالقیت خود بهصورت انفرادی بوورای
آن داستانی کوتاه بنویسند .یووک داسووتان بووهعنوان داسووتان نمونووه
انتخاب میشود.
یک جدو با پاسخ روی تخته کالس نصب میشود و از دانشآموزان
خواسته میشود تا بوورای هوور یووک از پاسووخهای جوودو بهصووورت
انفرادی سؤاالت درخورومناسب طر کنند.در ایوون قسوومت سوورعت
عمل حائز اهمیت است.
یک مربع  11*10که درهرخانه آنیک حرف الفبا نوشتهشده اسووت
روی تخته کالس نصب میشود و از تکتک دانشآموووزان خواسووته
میشود تا هر تعداد کلمه که میتواننوود درموودت زمووان تعیینشووده
درجهات مختلف از جدو کلمه بیابند.هر کس کلمات بیشتری پیدا
کند بهعنوان برنده اعالم میشود.
متنووی شووامل توودار بوورای سوواخت یووک جعبووه هدیووه در اختیووار
دانشآموزان قرار میگیرد و از تکتک آنها خواسته میشود تا مواد
و وسایلی را که برای ساخت جعبه بووه ذهنشووان میرسوود را لیسووت
کنند دانشآموزی که به بیشترین موارد اشاره کند بهعنوان فرد برتر
معرفی میشود.
چند جمله که آغاز آنها بووا کلمووه اگوور هسووت روی تختووه نوشووته
میشود و از دانشآموزان خواسته میشود پس از دقت و تفکر درباره
آنها جمالت را بهصورت فردی ادامه دهند
یک جدو روی تخته کالس ترسیم میشود که در سووتون و ردیووف
آن 3کلمه بیربط بووه یکوودیگر نوشتهشووده اسووت و از دانشآموووزان
خواسته میشود تووا بووافکر کووردن دربوواره ترکیووب ایوون دو کلمووه و
ساختهشدن کلمه جدیوود شووکل ان را ترسوویم کننوود بووه بهتوورین و
خالقانهترین نمونه کار جایزه تعلق میگیرد.مثا  :دوچرخه شیشهای

30-25

اتکووا بووه توانووایی خووود
رقابووتطلبی انتخوواب فوورد
بهتر

30-25

خالقیووت فووردی انتخوواب
داستان نمونه رقابت بوورای
رسیدن به فرد برتر

25 -20

تحلیوول دادههووای فووردی
سرعت عموول خالقیووت در
طراحی سوا

25- 20

رقابت سوووورعت عمووووول
استفاده از دانش فردی

35- 30

خالقیت نوآوری رقابووووت و
تکاپوی فردی

25- 20

تحلیوووول تفکر انتزاعووووی
تخیل رقابت خالقیت

35- 30

خالقیت نوآوری رقابووووووت
فردی تقویت تخیل
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جلسه

تاریخ

محتوای هر جلسه

مدتزمان

1

98/2/21

انتخاب سرگروه تشکیل گروههای کوچووک و تقسوویمکار بووهمنظور
سهولت در انجام کار و نوشتن داستان هر بخشبر عهده یووک گووروه
کوچک تعویض تکالیف جزئی با یکدیگر و ارائه نظر تمووامی اعاووای
گروه روی کار

30-25

2

98/2/23

انتخاب یک تصویر از تصاویر نصبشده هر دو نفر درباره آن تصووویر
باهم بحث میکنند و یک جمله درباره آن مینویسند؛ جملووه هووارا
باهم تعویض کرده و اصالحات را باهم برطوورف مووی کنندونماینووده
گروه برای ارائه متن حاضر میشود.

30-25

3

98/2/24

اعاای گروه باید بدنظر یکوودیگر ی وک مووتن واحوود نگووارش کننوود؛
سرگروه 3نفره باهم بحث کرده و متن پیشنهادی خود را مینویسند
سپس با جابجا کووردن کاغووذها ازنظوورت یکوودیگر بهرهمنوود شووده و
اصالحات برطرف میشود.

30-25

4

98/2/24

یک جدو با پاسخ روی تخته کالس نصووب میشووود و هوور یووک از
اعاای گروه موظفاند برای یک پاسخ سوا طوور کننوود و بوودین
گونه هر یووک از سووؤاالت توسووط یووک نفوور از اعاووای گووروه طوور
میشووودوپس از آن سووواالت توسووط سووایرین بررسووی میشووود و
اصالحات لحاظ میشود.

25 -20

5

98/2/25

بهکل گروه یک برگه داده میشود و هر 3نفر باهم یک گروه شده و
با مشورت یکدیگر هر تعداد کلمه به ذهنشان میرسوود را یادداشووت
نموده و پس از چند دقیقه اعاای گووروه تغییوور میکنوود و اعاووا از
نظرات یکدیگر بهرهمند میشود؛ سرگروه بانظووارت و از بووین بووردن
کلمات تکراری سرعت کارگروه را ارتقا میبخشد.

25- 20

6

98/2/25

از اعاای گروه خواسته میشود تا بووا همفکووری یکوودیگر و افووزایش
روحیه نقدپذیری ایدههای خالقانهتری ارائه دهند؛ هر3نفربایکوودیگر
گروه شده و نتایج کار خود را بووا سووایر اعاووای گووروه بووه اشووترا
بگذارند

35- 30

7

98/2/28

چند جمله که قسمت آغازین آها با کلمه اگر هسووت را روی تختووه
نوشته و از اعاای گروه میخواهیم تا بادقت به جمالت نگوواه کوورده
خوب فکرکنند سپس گروههای 3نفره تشووکیل دهنوود و پاسووخهای
خود را باهم تعویض کنند با همکاری و همفکری یکدیگر جمالت را
کامل کنند.

25- 20

8

98/2/28

یک جدو روی تخته کالس ترسیم میشود که در ستون و ردی وف
آن 3کلمه بیربط به یکدیگر نوشتهشده اسووت اعاووای گووروه بوواهم
بحث و تباد نظر کرده و باهم فکری یکدیگر یکی از اشکا را بوواهم
ترسیم میکنند

35- 30

71

هدف
همکاری تعوووووووووواون
انتقادپذیری اصووال کووار
یکدیگر مشورت همدلی
بدون رقابت
همکووووووواری همفکری
انتخوووواب و گووووزینش
رسوویدن بووه یووک گفتووه
واحد
خالقیت گروهی استفاده
از نظرات یکدیگر تجزیه
تحلیل گروهی همکاری
تحلیل گروهی اسووتفاده
از اندوختووووه جمعووووی
سووووووورعت عمووووووول
گروهی استفاده از دانش
فردی و جمعی
تلفیووق دانووش فووردی و
جمعی منسجم کووردن
اطالعات دقووت سوورعت
عمل همفکری

خالقیت گروهی تقویووت
روحیه همکاری

تخیل تقویووووووووووووت
انتقادپذیری لووووووووذت
کارگروهی دفوواع دربوواره
اعتقاد خویش
تقویوووووت خالقیوووووت
گروهی ابداع و نوووآوری
تباد نظر انتقادپذیری

نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ شماره  / 25زمستان 1400

72

 .2یافتهها
شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و توزیع (کجی و کشیدگی) در جدو ( )3نشان دادهشده است.
جدو ( :)3شاخصهای توصیفی و توزیع دادهها
متغیر

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

11/23

5/16

0/17

-0/49

2/65

-0/08

-1/34

25/10

0/08

-1/25

2/65

-0/08

-1/34

نمره آزموون پایوانی درس رقابتی
علوم
رفاقتی 16/68

48/65

نمره پیشرفت درس علووم رقابتی
در طو ترم
رفاقتی 94/68
بررسی نرمال بودن دادهها:

جدو ( : )4نتایج آزمون شاپیرو-ویلکز بین دو گروه رقابتی و رفاقتی
متغیر
نمره آزمون پایانی درس علوم
نمره پیشرفت درس علوم در طو ترم

گروه

آماره

درجوووووه سوووووووطح
معناداری
آزادی

رقابتی

0/94

15

0/39

رفاقتی

0/91

15

0/13

رقابتی

0/95

15

0/48

رفاقتی

0/91

15

0/13

برای بررسی تفاوت بین دو گروه رقابتی و رفاقتی در نمرات پیشرفت تحصیلی از آزموون  tمسوتقل ( tولوش) اسوتفاده
شد .از مفروضههای این آزمون نرما بودن و همگنی واریانس است .نتوایج آمواره کجوی و کشویدگی همسوو بوا نتوایج
آزمون شاپیرو-ویلکز نشان داد که توزیع دادهها نرما است .درواقع هرگاه سطح معناداری از  5صدم باالتر باشد بودین
معنی است که شکل توزیع دادهها با توزیع نرما تفاوت معناداری ندارد (جدو .) 4
نمودار پیشرفت در درس علوم تجربی بین دو گروه رقابتی و رفاقتی

الف :نمره پایانی درس علوم

ب :نمره پیشرفت در طو ترم

تأثیر سبک یادگیری رفاقتی و رقابتی در پیشرفت تحصیلی  /رضوان مرادی حقیقت و....

73

شکل  :1نمودار جعبهای پیشرفت در درس علوم بین دو گروه رقابتی و رفاقتی
نتایج نمودارهای جعبهای در درون گروهها نشان میدهد که میانگین گروه رفاقتی در نمرهی پایانی درس علووم (الوف)
نسبت به گروه رقابتی باالتر است .اما در نمرهی پیشرفت در طو ترم (ب) میانگین باالتر و پراکندگی کمتوری دارنود
که بدین معنی است که شرکتکنندگان این گروه به دلیل مشارکت با یکدیگر همگی مبحث مورد را نظور را بوه دلیول
اینکه باهم در یک رفاقت یاد گرفتهاند به خاطر سپردهاند( .شکل .)1
بررسی همگنی واریانسها

جدو ( :)5نتایج آزمون همگنی واریانس بین گروهها
متغیر

F

p df2 df1

نمره آزمون پایانی درس علوم

4/34

1

28

0/046

نمره پیشرفت درس علوم در طو ترم

39/89

1

28

0/001

پس از بررسی وضعیت نمرات نتایج همگنی واریانس از طریق آزمون همگنی واریانس لوین بررسی شود .نتوایج آزموون
لوین نشان داد که همگنی واریانس بین دو گروه وجود ندارد .بدین معنی که پراکنودگی بوین گروههوا یکسوان نیسوت
(جدو  .)5برای اینکه بتوان دو گروه را مقایسه کرد هرگاه مشکل همگنی واریانس وجود داشته باشد قبول از اینکوه از
آزمونهای ناپارامتریک استفاده شود درجه آزادی تعدیل میشوود .آزموون ولوش بوا تغییور درجوه آزادی و اصوال آن
بهصورت اعشار سعی میکند تا توان آزمون را نگهداشته و فرض صفر را رد نکند (تفواوت بوین گروههوا وجوود نودارد)
بنابراین اگر با درجات آزادی تعدیلشده بین دو گروه تفاوت وجود داشته باشد بنابراین میتوان به نتیجه بهدسوتآمده
اعتماد کرد (سرمد .)1390
جدو ( :)6نتایج آزمون  tمستقل و ولش بین دو گروه رقابتی و رفاقتی
متغیر

t

Df

P

DM

 E-DMحد باال

آزمون
t
مستقل

-3/64

28

0/001

-5/45

1/50

-8/51

-2/38

 tولش

-3/64

20/90

0/002

-5/45

1/50

-8/57

-2/33

نمووره پیشوورفت درس علوووم در t
مستقل
طو ترم

-7/06

28

0/0001

46/04

6/51

-59/39

-32/68

-7/06

14/31

0/0001

46/04

6/51

-59/99

-32/08

نمره آزمون پایانی درس علوم

 tولش

حد پایین

نکته :df:درجه آزادی؛  :DMاختالف میانگین گروهها؛  :E-DMخطای معیار اختالف میانگین بین گروهها
نتایج آزمون تفاوت بین دو گروه نشان داد که بین نمره آزمون پایانی درس علوم تجربی و نمره پیشرفت ایون درس در
طو ترم بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد .مقدار آماره  tبرای آزمون مسوتقل و ولوش هور دو معنوادار بوود(در
آزمون ولش درجات آزادی تعدیلشده است) .بدین معنی که گروه رفواقتی میوانگین بواالتری از گوروه رقوابتی کسوب
کردهاند .همننین فاصله اطمینان (حدباال-حدپایین) بهدستآمده نشان میدهد که میانگین دو گروه نسبت به جامعوه
خود فاصله قابلتوجهی دارند.
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 .3بحث و نتیجهگیری
این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر سبک یادگیری رفاقتی و رقوابتی در پیشورفت تحصویلی دانشآمووزان پایوه دوم در
درس علوم انجام گرفت .اولین بخش از یافتههای این پژوهش در تحلیل دادهها نشان داد که بین میانگین نمرات علوم
دو گروه رقابتی و رفاقتی تفاوت معناداری وجود داشته است .همننین در تحلیل استنباطی دادهها مشخص شود کوه
نمرات گروه رفاقتی دارای پراکندگی کمتری نسبت بوه گوروه رقوابتی اسوت کوه نشوان از توأثیر ایون روش برافوزایش
پیشرفت تحصیلی در درس علوم اعاای گروه دارد؛ زیرا اعاا مطالب را با همکاری و تعامل یکدیگر بوه یواد سوپردهاند؛
بنابراین فرضیه تحقیق تأیید شد .نتیجه بهدستآمده با یافتههای حسنی ( )1395کرامتی و همکاران( )1391شومس
و همکاران ( )1391همسویی دارد و نشاندهنده تأثیر مثبت سبک یادگیری رفاقتی بر پیشرفت تحصیلی درس علووم
دانشآموزان است .از طرفی یادگیری مشارکتی در همه سطو تحصیلی(از پیشدبستان تا دوره بعد از دبیرسوتان)یک
راهبرد آموزشی موفقیتآمیزی تلقی میشود .ذکر این نکته حائز اهمیت است که در رقابت بوین دانشآمووزان رقابوت
برای کسب امتیاز یا پاداش است اما رفاقت در یوادگیری درس یوادگیری افوراد مکمول دانسوتههای دیگوران اسوت و
همگی برای رسیدن به جایگاه باهم تالش میکنند .دانشآموزانی که دروس مختلوف را بوه روش یوادگیری مشوارکتی
میآموزند نسبت به آموزش از طریق روش رقابتی از پیشرفت تحصیلی بیشوتری برخووردار هسوتند .از طرفوی نتیجوه
پژوهش نشان داده است که نتایج بهدستآمده از یادگیری مشارکتی در مقایسه با یادگیری رقابتی و فردگرایانه باعوث
جذب بیشتر بین فردی دانشآموزان شده و همننین افزایش عزتنفس آنان را نیز شامل شده است؛ درکول همکواری
و تعاون باعث افزایش توانایی دانشآموزان در مقایسه با رقابت شده است .لذا در ایون زمینوه یکوی از موانوع یوادگیری
استفاده معلموان از روشهوای غیرفعوا و نامناسوب در آمووزش دروس هسوت .توصویه میشوود از راهبورد یوادگیری
مشارکتی در مدارس استفاده شود تا نگرش دانشآموزان نسبت به دروس مختلف تسهیل شود.
پیشنهادهای کاربردی در راستای نتایج بهدستآمده:
این پژوهش در راستای تحقق اهداف خوود اسوتفاده از روش یوادگیری رفواقتی (یوادگیری مشوارکتی) را پیشنننهاد
میکند و در این راستا پیشنهادهای کاربردی زیر را ارائه میکند:
 −لذا الزم است تا معلمان در جریان تدریس بادر نظر گورفتن تفاوتهوای فوردی دانشآمووزان سوعی در ایون
داشته باشند تا دانشآموزان را در فرآیند آموزش به یکدیگر نزدیوک کننود؛ ایون بوه ایون معنوی اسوت کوه
دانشآموزان در کنار هم بتوانند فرآیند یادگیری را برای هم تسهیل کرده و به رشد و آموزش یکدیگر کموک
کنند.
 −تکالیفی که برای دانش آموزان طراحی میشوود بوا محوریوت انجوام گروهوی بووده و از تموامی ظرفیتهوای
دانشآموزان در کنار هم استفاده کند؛ این مهم باعث میشود که یادگیریهای دانشآموزان هرچند نواچیز
در کنار آموختههای سایر دوستانشان پاز یادگیری را تکمیل کرده و حتی اشتباهات و نواقص توسوط خوود
دانشآموزان رفع میگردد.
 −آموزگاران در نظر داشته باشنده جهت طراحی فعالیت کالسی از طریق بازیهای گروهی میتووان ایون روش
را وارد فعالیت آموزشی کالس کرد؛ این نکته هم حائز اهمیت است که کار گروهی صرف معیار نیست بلکوه
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همافزایی دانشآموزان در جریان یادگیری هدف اصلی محسوب میشود؛ پس تأکید معلموان در ایون زمینوه
باشد که دانشآموزان درصدد رفع مشکالت یادگیری یکدیگر باشند .
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