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ترویج فرهنگ یادگیری و تغییر رویکرد 
مؤسسات آموزش عالی مجازی

مریم�حق�شناس���
دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران
M_haghshenas@ut.ac.ir

چکید�ه
مهم ترین  را  یادگیری  آموزشی،  محیط های  در  فناوری  توسعه دهندگان 
همان  می دانند.  شبکه ای  و  مجازی  فضاهای  از  استفاده  بنیادی  هدف 
رویکردشناختی،  به  بیشتر  گرایش  یادگیری،  نظریه های  باب  در  که  گونه 
ساختارگرایی، رفتارگرایی و یادگیری شبکه ای است، تا نظریه های رفتاری؛ 
در حوزه یادگیری و آموزش نیز اغلب بر آموزش های فعال و یادگیرنده محور 
این  از  محور.  یاددهنده  یا  محور  موضوع  روش های  بر  تا  می شود،  تأکید 
تغییر روش های  برنامه درسي،  در  نیاز  تغییرات مورد  از مهم ترین  رو یکي 
یادگیري از سنتي به فعال است. بر اساس یکی از شیوه های آموزشی تحت 
یادگیری  فرایند  در  یادگیرندگان  مشارکت  مشارکتی«،  عنوان»یادگیری 
به  انگیزه  و  و عالقه  در کالس ها کاهش  ارتباط یک طرفه  یافته،  افزایش 
یادگیری فعال در یادگیرندگان ایجاد می گردد. لذا با توجه به مزایا و فواید 
بسیار زیاد این شیوه یادگیری، می بایست فرهنگ یادگیری در دانشگاه های 
الکترونیکی و مجازی ایران، از معلم محور به یادگیرنده محور تغییر یابد و بر 
اساس رویکرد جدید، فراگیران و اساتید با سطوح متفاوت توانایی، با تشکیل 
گروه های کوچک یادگیری، فعالیت های یادگیري را در جهت بهبود درك 

موضوع به کار گیرند. 
واژگان�کلیدی

آموزش عالی، یادگیری مشارکتی، اجتماعات آنالین، فعالیت های گروهی. 

مقدمه
پیشرفت تحصیلي هر جامعه ای در گرو توان 
آموزشي آن جامعه است و کارایي هر سیستم 
آموزشي را با سنجش میزان دستیابي فراگیران 
می توان  آموزشي  هدف های  به  سیستم  آن 
آموزشي،  هدف های  همچنین،  نمود.  برآورد 
آموزشي  برنامه های  و  روش ها  تعیین کننده 
هستند. روش های آموزشي سنتي، که در آن ها 
یاددهنده تنها ارائه دهنده اطالعات، دانسته ها و 
فراگیر پذیرنده غیرفعال آن ها است، برخواسته 
از نگاهي یک بعدی به آموزش است که وظیفه 

به  دانش  انتقال  تنها  را  پرورش  و  آموزش 
دیدگاه  از  آموزش  واقع  در  می داند.  فراگیران 
که  است  دانش  انتقال  براي  شیوه ای  سنتي، 
یادگیرنده در آن موجودي منفعل است و صرفا 
اطالعات را دریافت می کند. در سال های اخیر 
این شیوه تدریس از جهات مختلف مورد انتقاد 
قرار گرفته است. )روس، 1995( به طوري که 
شاهد نظرات جدیدي در حوزه علوم تربیتي 
بوده ایم. تعدادي از نظریه های بانفوذ و قدیمي 
ارزشیابي  یادگیري،  آموزش،  حوزه های  در 
تحصیلي و شیوه های مدیریت کالسي به جهت 
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پژوهش هاي جدید، از درجه اعتبار ساقط شده 
و نظریه های تازه تر جاي آن ها را گرفته اند. 

که  می دهد  نشان  تحقیقات  نتایج  طرفی،  از 
وضعیت تحصیلي دانش آموزان، فاصله زیادي 
و  یادگیري  میزان  انتظار،  مورد  نتایج  بین 
بر  عالوه  همچنین  دارد.  تحصیلي  پیشرفت 
مشکالت تحصیلي دانش آموزان، پژوهش هاي 
در  رفــتــاري  اخــتــالالت  ــود  وج به  دیگر، 
دانش آموزان، به ویژه آسیب رسانی به ساختمان 
از  بسیاري  در  ناآرامي  و  تنش  و  تجهیزات  و 

مدارس تأکید دارد. )اندرواژ و همکار، 1394(
و  سنتی  آموزش  شیوه  بتوان  شاید  بنابراین 
غیرکاربردی در نظام آموزشی و نامناسب بودن 
محتوا، نداشتن توجه کافي به آموزش معلمان، 
استفاده معلمان از روش های غیرفعال، ضعف 
رفتارهاي میان فردي دانش آموزان و آموزش 
ندادن مهارت های اجتماعي به آنان را از جمله 
عوامل اصلي ظاهر شدن چنین مسائلي ذکر 

کرد. )کاتلین و همکاران، 2003(
بــراي  مناسب  جایگزین های  از  یکي 
»یادگیري  روش  سنتي،  تدریس  روش های 
یکي  مشارکتي  یادگیري  است.  مشارکتي1« 
حوزه های  مفیدترین  و  گسترش یافته ترین  از 
تربیت  و  تعلیم  در  و عملي  پژوهشي  نظري، 
است. این شیوه، روش  فعالي است که امروزه 
توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت را به خود 
تمام  در  گسترده،  طور  به  است.  کرده  جلب 
تا  گرفته  پیش دبستانی  از  آموزشي  سطوح 
سطوح دانشگاهي در یادگیري ریاضیات، زبان، 
علوم تجربي و مطالعات اجتماعي به کار گرفته 

شده است. )مشهدی، 1382(
توسعهرویکردساختنگراییدرآموزش

روح«  و  »قلب  عنوان  به  مشارکت  از  اغلب، 
یک درس آنالین یا هر درسي که بر مبناي 
مي شود.  یاد  است،  شده  بنا  ساختن گرایي 
نظریه ساختن گرایي بر این نکته تأکید دارد، 
که یادگیري فرایندي فعال و ناشي از ساختن 

1.  Cooperative learning

دانش است نه دریافت آن. این نظریه همچنین 
بیان می کند که افراد از طریق تعامل با دنیاي 
اطراف خود یاد می گیرند و دانش خود را نه 
از طریق جستجوي فردي، بلکه از راه تعامل 
اجتماعي با دیگران توسعه می دهند. )صالحی 

و همکار، 1388(
»بروکفیلد« )1995(، معتقد است که مشارکت 
در کالس های ساختن گرا، نه تنها باعث ساختن 
معناي شخصي توسط هر یک از یادگیرندگان 
ساختن  براي  نیز  را  محیطي  بلکه  می شود، 
دانش و معناي اجتماعي به وجود می آورد. وي 
مدعي است که فرایند مشارکت می تواند ابتکار، 
خالقیت، مهارت های تفکر انتقادي و گفتگوي 

یادگیرندگان را افزایش دهد.
لزوممشارکتدریادگیریوآموزش

بسیاري از نظریه پردازان یادگیري و روانشناسان 
»آلبرت  مطالعات  اساس  بر  معاصر  شناختي 
بندورا«، »ویگوتسکي«، »ژان پیاژه« و دیگران 
تالش کرده اند تا اهمیت محیط اجتماعي در 
که  نظریه هایی  کنند.  توصیف  را  یادگیري 
در  فردي  بین  تعامالت  و  مشارکت  نقش  بر 
ما  تفکرات  می کنند،  تأکید  دانش  ساختن 
متحول  یادگیري  و  تدریس  فرایند  درباره  را 

ساخته اند. )صالحی و همکار، 1388( 
بر اساس این نظریه ها، تدریس صرفا به معناي 
تنها  نیز  یادگیري  و  نیست  اطالعات  انتقال 
به تعامل دو طرفه یک استاد و یک دانشجو 
یادگیري  و  تدریس  بلکه  نمی شود،  محدود 
ارتباطات  حفظ  و  ایجاد  به  موفقیت آمیز 
اجتماعي قوي و محیطي سرشار از اعتماد در 

کالس درس بستگي دارد. 
»پالوف« و »پرات«، مشارکت را این  گونه تعریف 
می کنند: رویکردي در تدریس و یادگیري که 
در آن گروهی از یادگیرندگان براي حل یک 
مسئله، انجام یک تکلیف یا تولید یک محصول 

با یکدیگر همکاري می کنند. 
فرایند  را  مشارکت  »تینجاال«،  و  »اسالت« 
با  جدید  دانش  خلق  و  گذاردن  اشتراک  به 
همکاري همتایان می دانند. استال معتقد است 
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که سؤال کردن از یکدیگر، مشارکت در بحث ها 
و ترکیب یافته ها، یادگیرندگان را به پرسیدن 
سؤاالت بیشتر و ارائه فرضیات تشویق می کند، 
بینش آنان را نسبت به موضوع توسعه می دهد 
آنان  یادگیري عمیق تر  به  نهایت منجر  و در 

می شود. )صالحی و همکار، 1388(
»های تورنت ویت« استدالل کرد که سه نوع 
مبادله در ساخت و حفظ مشارکت در یادگیری 
اشتراک گذاری  به  اوال  هستند.  اهمیت  با 
اطالعات میان یادگیرندگان به آنان در پرسیدن 
زمانی  پشتیبانی،  ثانیا،  می کند.  سؤال کمک 
که یادگیرندگان محصولی را تولید می کنند، 
به  اجتماعی  حمایت  ثالثا،  است.  ضــروری 
عنوان روشی برای ترویج دانش کار و یادگیری 

مشارکتی مطلوب است.
که  هستند  معتقد  دونالدسون(  و  )کونراد 
کلیدهای  از  یکي  دانش  مشارکتي  کسب 
موفقیت در محیط های یادگیري الکترونیکي 
است. فعالیت هایی که یادگیرندگان از طریق 
نظرات  و  می کنند،  تعامل  یکدیگر  با  آن ها 
خود را به اشتراک می گذارند، به ایجاد سطح 
اساتید  کرد.  خواهند  کمک  تفکر  عمیق تر 
دوره های درسي یادگیري الکترونیکي همواره 
در جستجوي شیوه هایی براي افزایش تعامل 
یادگیرنده- یادگیرنده هستند تا از این طریق 
ایجاد  تجربیات یادگیري شخصي و مرتبطي 
را  جستجوگر  و  فعال  یادگیرندگاني  و  کرده 

پرورش دهند.
از  آنالین،  درسي  دوره های  معلمان  امروزه، 
ارزش فعالیت های مشارکتي در فضاي مجازي 
به خوبي آگاه اند، اما ممکن است دانش کافي 
براي طراحي و بهره گیری از این عنصر مهم 
را در اختیار نداشته باشند. بی تردید آشنایي 
بیشتر این معلمان با عنصر مشارکت و سطوح 
مختلف بکارگیري آن، نقش مهمي در افزایش 
توانایي آنان در طراحي فعالیت های سازنده و 
مشارکتي و در نتیجه ایجاد تجارب یادگیري 
مؤثر و عمیق براي یادگیرندگان خواهد داشت. 

)صالحی و همکار، 1388(

مزایایانجامفعالیتهایمشارکتی
»پالوف« و »پرات« )2005( عقیده دارند که 
انجام فعالیت های مشارکتي در شیوه یادگیری 

مشارکتی، موارد زیر را پدید آورده است:
y  ،مشارکتي کالس های  اصلي  درون مایه 

ساختن مشترک دانش و معنا است. هنگامی 
دسته های  و  گروه ها  در  یادگیرندگان   که 
کوچک یا حتي در اتاق های بحث و گفتگوي 
یک درس آنالین با هم کار می کنند، توانایي 
و در  معنا  و  دانش  براي ساختن  بیشتري 
به  عمیق تر  یادگیري  به  دستیابي  نتیجه 

دست می آورند.
y  ابتکار، خالقیت و تفکر انتقادي یادگیرندگان

را افزایش می دهد.
y  هدف یک  تا  می دهد  امکان  فراگیران  به 

یادگیري مشترک را در نظر گرفته و زیربنای 
اجتماع یادگیري را ایجاد کنند. هنگامی  که 
با بحث و گفتگو درباره  یک درس آنالین 
اهداف یادگیري و تالش براي رسیدن به یک 
هدف مشترک آغاز می شود، نه تنها زیربناي 
اجتماع یادگیري ایجاد می گردد بلکه اولین 
گام به سوي مشارکت نیز برداشته می شود. 
اگر یادگیرندگان از ابتداي درس بدانند که 
تالش  هدف  یک  به  رسیدن  براي  همگي 
می کنند، آنگاه مشارکت فعال آنان در درس 

به آساني صورت خواهد پذیرفت.
y  از استفاده  با  درس  یک  هنگامی که 

سیستماتیک،  فعالیت های  از  مجموعه ای 
طرح های مشارکتي و فعالیت های پیچیده که 
با نظمي خاص در پي یکدیگر واقع می شوند 
مختلف  مهارت های  از  استفاده  نیازمند  و 
سبک های  همه  می شود،  اجرا  هستند، 
در  می گیرند.  قرار  توجه  مورد  یادگیري 
نتیجه، با استفاده از رویکردهاي مشارکتي 
در یادگیري، استاد می تواند اطمینان یابد که 
ترجیحات یادگیري مختلف در گروه مورد 

توجه قرار گرفته اند.
y  امکان یادگیرندگان  به  مشارکتي  فعالیت 

مي  دهد تا دانش خود را ساخته و از تجربیات 
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پیشین و شیوه هاي مورد عالقه خود براي 
انجام یک تکلیف استفاده کنند. در نتیجه، از 
طریق مشارکت احتمال بیشتري وجود دارد 
که یک کالس درس آنالین که در آن به 
تفاوت هاي فردي توجه می شود، شکل گیرد.

y  ،یادگیرندگان رضایت  بر  عالوه  مشارکت 
نتایج یادگیري را بهبود بخشیده و احساس 
انزواي یادگیرندگان را که ممکن است در 
محیط آنالین به وجود آید، کاهش می دهد. 

y  اجتماع یک  در  دانش آموزان  هنگامی که 
به یادگیري می پردازند، فرصت می یابند تا 
تجربیات یادگیري خود را توسعه و تعمیق 
به  طریق  از  را  جدید  ایده های  بخشند، 
اشتراک گذاشتن آن ها با یک گروه حمایتي 
بیازمایند و بازخوردهای انتقادي و سازنده ای 

دریافت کنند.
y  اهداف به  موفقیت آمیز  دستیابي  احتمال 

بیشتر  در یک محیط مشارکتي  یادگیري 
است.
y  در روش مشارکتي، دانش آموزان براي تبادل

اندیشه ها با یکدیگر گفتگو می کنند، کارها 
را به کمک هم انجام می دهند، پرسش های 
خود را از یکدیگر می پرسند، براي دستیابي 
به پاداش های دروني و بیروني با هم همکاري 
می کنند و به هر یک از هم آموزان براي بیان 

نظر، فرصت می دهند. 
y  دانش آموزان با هم می آموزند، ساختارهاي

دیگران  با  تعامل  در  را  خود  شناختي 
اعضاي  مي سازند،  آموزشیار(  و  )همساالن 
و  آموزشیار  و  وابسته اند  همدیگر  به  گروه 
می کنند.  حمایت  همدیگر  از  هم آموزان 
ریشه  که  متفاوت  آموزشي  ــای  روش ه
دارند،  گوناگون  آموزشي  نظریه های  در 
پیامدهاي آموزشي متفاوتي را پدید می آورند 

که می توان آن ها را سنجید.
y  اغلب فعالیت های یادگیری مشارکتی بیشتر

گفتگو،  اتاق های   ، گفتگو  تاالر  قالب  در 
به اشتراک گذاری،  ویکی، یادداشت گذاری، 
آن ها  میان  از  که  هستند  اظهارنظر  و 

تاالرهای علمی تاکنون بیشتر مورد توجه 
قرار گرفته اند.

یادگیریمشارکتی
یادگیری مشارکتی در حوزه آموزش و پرورش 
از  اثر جانسون و جانسون )1992، به نقل  با 
ال دیقایدی و نوبی، 2008( معرفی شد. آنان 
تعلیم  فن  از  استفاده  را  مشارکتی  یادگیری 
گروه های کوچک دو یا بیشتر، یادگیرندگانی 
که با یکدیگر کار می کنند تا یادگیری خود و 
یکدیگر را به حداکثر برسانند، تعریف کردند که 
از طریق اختصاص دادن یادگیرندگان به یکی 
از چهار نوع گروه: رسمی، غیررسمی، گروه های 
مبنی بر مشارکت و بحث علمی حاصل می آید. 
زوج،  یک  بر  ناظر  می توانند  نفر  چند  یا  دو 
گروه کوچک سه تا پنج  نفره، یک کالس یا 
یک اجتماع باشند. با یکدیگر بودن را می توان 
دارای اشکال مختلف تعاملی، مانند چهره به 
چهره، تعامل از طریق کامپیوتر، تعامل همزمان 
یا ناهمزمان دانست. چه همیاری و تالش واقعی 
در کنار یکدیگر باشد و چه فعالیت یادگیری به 
شکل منظمی تقسیم شده باشد. بر این اساس، 
ذیل عنوان »یادگیری مشارکتی« می توان از 
یادگیری دو نفر از طریق فعالیت حل مسئله 
تا  دو ساعت  یا  یک  به صورت همزمان طی 
پست  از طریق  دانشجویان  از  گروهی  تعامل 
الکترونیکی در یک دوره یک ساله را قرار داد. 
یادگیری مشارکتی مکانیزم یادگیری منحصر 
به فرد نیست. اگر کسی به تنهایی چیزی را 
از طریق فعالیت هایی مانند خواندن، ساختن، 
پیش بینی و ... که مستلزم مکانیزم هایی چون 
استقرا و قیاس است، یاد بگیرد، مشابه این امر 
در گروه نیز صورت می گیرد. با توجه به این  که 
تعامل میان اعضای گروه فعالیت های بیشتری 
چون تبیین، عدم توافق، تنظیم قاعده دوطرفه، 
دربردارنده  خود  که  می شود  شامل  را   ... و 
درون فکنی،  استنباط،  مانند  مکانیزم هایی 

درگیری شناختی و ... است.
یادگیری مشارکتی نوعی روش آموزشی است 
یادگیرندگان  گروهی  تعامالت  پایه  بر  که 
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شده  تعریف  خاص  هدفی  به  دستیابی  برای 
است. مهم ترین مسئله در یادگیری مشارکتی 
تشکیل مجامع و گروه هایی است که افرادی 
که در برخی ویژگی ها با یکدیگر مشابه و در 
برخی دیگر متفاوت هستند، گرد هم می آیند و 
با تعامل میان خود در جهت تعمیق یادگیری 
مفهومی خاص یا بهبود دانش خود و پاسخ به 
یادگیری تالش می کنند. )رضایی و  نیازهای 

همکار، 1392(
یکی از انواع روش های فعال یادگیری، یادگیری 
مشارکتی است. در این روش، گروه های کوچک 
نامتجانس برای رسیدن به یک هدف فعالیت 
می کنند. در جریان کار گروهی، ارتباط متقابل 
تجربیات  برای  را  موقعیت هایی  گروه  اعضای 
مهم از توانایی پرسیدن، توضیح دادن، انتقاد 
کردن و ذکر کردن مثال ایجاد می کند. اعضای 
گروه های یادگیری مشارکتی هم از نظر دانش 
و مهارت های یادگیری و هم در زمینه برقراری 
جریان  در  اجتماعی  مهارت های  و  تعامل 

یادگیری، رشد می یابند.
سنتی  شیوه های  برخالف  شیوه،  این  در 
یادگیری، همچون روش حفظ و تکرار، فرایند 
یاددهی و یادگیری بر محور یادگیرنده بوده، 
خود  مدیریتی  نقش  حفظ  ضمن  استاد  و 
سازمان دهی  و  ایجاد  در  آموزش،  محیط  در 
فعالیت ها و تجارب یادگیری برای یادگیرندگان 
استاد موضوعات  بازی می کند.  اساسی  نقش 
درسی مشخص شده را برای بحث و حل مسائل 
به گروه ها ارائه کرده و خود به طور مداوم بر 
و  می کند  نظارت  گروه  اعضای  فعالیت های 
این یادگیرندگان هستند که با بیان نظرات و 
عقاید خود پیرامون مسائل طرح شده در گروه، 
هم تیمی های  با  درونی  رابطه  برقراری  ضمن 
خود، در نهایت، به انجام دادن تکالیف مشترک 
بین همه اعضای گروه پرداخته و در این میان 
برای کسب امتیاز و نمرات قابل قبول، با هم 
رویکرد  طرفداران  می کنند.  مساعی  تشریک  
یادگیری مشارکتی اشاره می کنند که از طریق 
کار مشارکتی، یادگیرندگان نقش فعالی را در 

فرایند یادگیری بر عهده می گیرند. )محمودی 
و همکاران، 1392(

به  که  مشارکتي  آموزشي  ــای  روش ه در 
همه جانبه  رشد  و  دانش آموزان  بودن  فعال 
فقط  نه  فراگیر  می شود،  تأکید  آنان  وجودي 
فرایند  آسان ساز  بلکه  دانش،  انتقال دهنده 
آموزش و رشد ویژگی های شناختي، عاطفي و 
رفتاري دانش آموز است. از دیدگاه اجتماعي، 
در  مستقیم  آموزش  مانند  انتقالي  الگوهاي 
ایجاد تجربه هایی که براي ساختن دانسته های 
معنادار ضروری اند، ناتوان هستند. دانش آموزان 
که  شوند  درگیر  فعالیت هایی  با  دارند،  نیاز 
سازمان دهی  یا  بیافزایند  را  خود  دانسته های 
براي  فرصت هایی  باید  آموزشیاران  و  کنند 
آموزندگان فراهم کنند که با یکدیگر و دیگر 
همساالن خود براي ساختن دانسته ها تعامل 

کنند. 
مؤثر  شیوه های  از  یکی  مشارکتی  یادگیری 
آثار  با  که  است  معاصر  جهان  در  کارآمد  و 
دارد،  که  زیادی  بسیار  پرورشی  و  آموزشی 
می تواند انگیزه را برای رشد علمی و اجتماعی 
یادگیرندگان را فراهم آورد و فراگیران را برای 
دنیای  متغیر  و  پیچیده  وضعیت  در  زندگی 
مورد  این  در  تحقیقات  سازد.  آماده  آینده 
نشان می دهد، که این روش در سالمت روان، 
تالش فزاینده و تعامالت سازنده مؤثر است و با 
ایجاد همبستگی مثبت و متقابل باعث افزایش 
خالقیت، قدرت پردازش اطالعات و تفکر سطح 

باال در یادگیرندگان می شود.
نقاطقوتوچالشهایاینشیوهیادگیری

از  ــوزان  ــش آم دان مشارکتی  یادگیری  در 
اشتباهات دیگران یاد می گیرند، و معلم به آن ها 
در  یادگیرندگان  رو  این   از  می دهد.  بازخورد 
همان آغاز کار موفق به درک مطلب می شوند. 
به طور سنتی، ارزیابی یادگیری مشارکتی به 
وسیله تولیدات نهایی انجام می شود، که این 
خود می تواند به صورت یک گزارش ثبت شده، 
وب سایت یا ارائه دادن باشد. تولیدات یادگیری 
مشارکتی به صورت گزارش ها می تواند به طور 
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متفاوت در محیط های تلفیقی به شکل ارائه و 
بازخورد در کالس درس باشد یا می تواند به 
صورت ارزیابی پایانی بر روی محتوا و ارائه انجام 
گیرد. این محصول نهایی می تواند به وسیله 
یا  تولیدات  از  فردی  ارزیابی  برای  درخواست 
چگونگی انجام آن به طور متفاوت ارتقا پیدا 

کند. )زمانی و همکاران، 1388(
کنفرانس های  از  استفاده  امتیازات  از  یکی 
برخط در پروژه های مشارکتی این است، که 
بر  مشارکتی  یادگیری  فرایندهای  ارزیابی 
حسب تالش ها و مشارکت فردی است )یعنی 
هر کس با خودش مقایسه شود نه با دیگران و 
بر حسب کارهای خودارزیابی شود(. سنجش 
هر کس بر حسب کار خود بسیار مهم است، 
زیرا اعضا ممکن است در گروه هایی که به طور 

متفاوت تالش می کنند، مشارکت کنند.
روش  این  بکارگیری  مزایای  از  دیگر  یکی 
یادگیری، این است که، در این نوع یادگیری 
گوشی  مانند  ابزارهایی  طریق  از  گروه  افراد 
همراه و شکل های دیگر مباحثه با هم تعامل 

دارند.
عالوه بر تأثیرات مثبت بر متغیرهاي شناختي، 
یادگیري مشارکتي منجر به بهبود مهارت در 
توجه به دیدگاه های دیگران می شود و روابط 
بین گروه های مختلف قومي را در مدرسه و 
را  نفس  عزت   می سازد،  بهتر  درس  کالس 
محترم  و  پذیرش  موجب  و  می دهد  افزایش 
شمردن دانش آموزان ضعیف و ناتوان می شود. 

)جانسون، 1995( 
یادگیري  زمینه  در  پژوهشي  یافته های 
کرد:  گونه خالصه  این   می توان  را  مشارکتي 
پیشرفت تحصیلي بیشتر در مقایسه با دیگر 
بهتر  فردي  بین  روابط  آموزشي،  روش های 
نفس،  عزت   افزایش  قومي،  اقلیت هاي  بین 
بهبود روابط بین دانش آموزان قوي، ضعیف و 
متوسط. مطالعات نشان می دهد که یادگیري 
مشارکتي عالیق متقابل و اعتماد بین فردي 
میان دانش آموزان را افزایش می دهد و آن ها را 

اجتماعي می کند. )زمانی و همکاران، 1388(

»هریس« )1999(، چهار مزیت مهم را برای 
یادگیری مشارکتی برمی شمارد:

امکان دسترسی آنالین به افراد مختلف فراتر . 1
از همکالسی ها و استاد، که این فرصتی برای 
به نمایش گذاشتن نظرات، دیدگاه ها، عقاید، 
فراهم  را  متفاوت  تفکر  فرایند  و  تجارب 
گروهی  محیط  این  همچنین  می کنند. 
با  چندگانه ای  تعاملی  فرصت های  آنالین، 
و  اساتید  متخصصان،  یادگیرندگان،  دیگر 

محتوا فراهم می کند.
کاربرد غیر همزمان یادگیری را در هر زمان . 2

و مکان تسهیل می کند.
از جهان . 3 تا  قادر می سازد،  را  یادگیرندگان 

خصوصی شان به جهان عمومی انتقال یابند 
و برای ایجاد یک درک مشترک از معنا با 

یکدیگر به گفتگو بپردازند.
تجارب یادگیری مشارکتی بر خط می تواند . 4

محلی،  سطح  در  را  یادگیری  اجتماعات 
جهانی  آگاهی  که  جهانی  سطوح  یا  ملی 
می دهد،  گسترش  را  مشارکت کنندگان 

ایجاد کند.
چالشها

است . 1 ممکن  غنی  ابزار  با  محیط  یک  در 
صورت  متناوب  طور  به  اجتماعی  تعامل 
نگیرد و این به این دلیل است که بیشتر 
از  ارتباط  فقط  محور،  کامپیوتر  ابزارهای 
و  )زمانی  را حمایت می کنند.  طریق متن 

همکاران، 1388(
تاالرهای گفتگو به عنوان یکی از ابزارهای . 2

صورت  به  یادگیری  شیوه  در  مهم  بسیار 
مشارکتی مطرح است. لیکن مشاهده شده 
است که تولید ایده های جدید در تاالرهای 
یا  تأیید  توصیفی  بیان  با  اغلب  گفتگو، 
است.  همراه  مشارکت کنندگان  مخالفت 
برخی محققین کارآمدی تاالرهای گفتگو را 
از جهت تطابق محتوا و موضوعات بررسی 
کرده اند و راهکارهایی برای بهبود آن ها ارائه 
نموده اند. عالوه بر تحلیل محتوای تاالرهای 
اجتماعی  روابط  ساختار  تحلیل  گفتگو، 
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اطالعات  حاوی  نیز  مشارکت کنندگان 
ارزشمندی برای طراحان سیستم یادگیری 
گفتگو خود  تاالرهای  این،  بر  است. عالوه 
می توانند نمایانگر روابط اجتماعی در فضای 
مجازی باشند. تحقیقاتی انجام شده است 
گفتگو  تاالرهای  ساختاری  تحلیل  با  تا 
بتوان روابط یادگیرندگان را در محیط های 
یا  داد  تشخیص  وب  بر  مبتنی  یادگیری 
شده،  بدل  و  رد  پیام های  تعداد  برحسب 
نقش افراد را در انتشار دانش بررسی نمود. 

)عروجی و همکار، 1393(
شیوه )تأثیرگذاری تحقیقات پیشینه

یادگیریمشارکتی(
در  که  افــرادی  است،  داده  نشان  تحقیقات 
گروه های دو نفره یا بیشتر به یکدیگر آموزش 
دریافت  نیز  مشترک  ــاداش  پ و  می دهند 
مطالب  در  بیشتری  چیرگی  از  می کنند، 
درسی برخوردار هستند. همچنین یادگیرنده 
را از غرق شدن در خود بازمی دارد و او بهتر 
مسئولیت یادگیری خود را به عهده می گیرد. 
این امر باعث کاهش افت تحصیلی حتی در 
نظام آموزش عالی شده و زمینه را برای نیل 
به اهداف سطح باالی یادگیری، مهیا می سازد. 

)عروجی و همکار، 1393( 
تجربی  پژوهش های  زمینه  »داچ«  کارهای 
زیادی را در حوزه یادگیری مشارکتی در محیط 
علمی  یافته های  آورد.  فراهم  درس  کالس 
نشان می دهد، یادگیری مشارکتی بر عالیق و 
نگرش ها، پیشرفت تحصیلی و روابط قومی تأثیر 
می گذارد. همچنین این روش در حیطه عاطفی 
نیز موجب پرورش مهارت های اجتماعی، عزت  
انگیزه،  یادگیرنده،  اجتماعی  پذیرش  و  نفس 
با همساالن  خودکارآمدی و تعامالت سازنده 
ارتقای  سبب  آموزشی،  سطح  در  و  می شود 
پیشرفت تحصیلی در زمینه های  و  یادگیری 

مختلف درسی می گردد. 
نشان   )2005( »بامبرگر«  پژوهش  نتایج 
رشد  سبب  مشارکتی،  یادگیری  می دهد 
و  شده  یکدیگر  با  اعضا  تعاون  و  همکاری 

پیشرفت تحصیلی یادگیرنده را به همراه دارد. 
)محمودی و همکاران، 1392(

»اسالوین« )1371( و »شاران« )1980( بعد از 
بررسی وسیع اثبات کردند، که کارایی روش های 
یادگیری مشارکتی در پیشرفت، بیشتر قابل 
توجه است و سبب ایجاد روابط مثبت بیشتر 
افزایش  در  و  نژادهای مختلف می شود  میان 
به  یادگیرندگان، عالقه مند شدن  عزت  نفس 
همکالسی ها و استاد و احساس خویشتن داری 

مؤثر است. )محمودی و همکاران، 1392(
به  که  یادگیرندگانی  است  معتقد  »هارتاپ« 
سایر  به  و  می شود  واگذار  مسئولیتی  آن ها 
همکالسی های خود آموزش می دهند، مطالبی 
درسی  موضوع  با  آن ها  انگیزش  و  می آموزند 
افزایش و عملکرد تحصیلی شان بهبود می یابد. 
عالوه بر این، عزت  نفس و رفتار اجتماعی آن ها 

بهتر می شود. )محمودی و همکاران، 1392(
»غفاري« و »کاظم پور« )1391( در پژوهشی 
مشارکتی  یادگیري  روش  تأثیر  بررسی  به 
دانش آموزان  اجتماعی  مهارت های  رشد  در 
بود  آن  از  حاکی  پژوهش  نتایج  پرداختند. 
رشد  در  مشارکتی  یادگیري  روش  که 
مهارت های اجتماعی مربوط به احترام، انجام 
مقررات،  رعایت  دیگران،  با  همکاري   وظیفه، 
فعالیت های  مسئولیت پذیری،  دوست یابی، 

گروهی در دانش آموزان تأثیر دارد.
»میرزا خانی« و همکاران )1387( در پژوهشی 
یادگیري  تدریس  روش  تأثیر  بررسی  به 
مشارکتی بر عزت  نفس، مهارت های اجتماعی 
پرداختند.  دانش آموزان  تحصیلی  عملکرد  و 
روش تدریس یادگیري مشارکتی به مدت یک، 
نیمسال تحصیلی در گروه آزمایش اجرا شد و 
گروه کنترل به شیوه سنتی آموزش دید. نتایج 
مقایسه پیش  آزمون و پس  آزمون نشان داد که 
روش یادگیري مشارکتی بر عملکرد تحصیلی 
و عزت  نفس دانش آموزان تأثیر مثبتی گذاشت. 

)رضایی و همکار، 1394(
»سلطانی« )1384( در پژوهشی به این نتیجه 
باعث  مشارکتی  یادگیري  روش  که  رسید 
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متغیرهاي  در  اجتماعی  مهارت های  افزایش 
مربوط به همکاري با دیگران، مسئولیت پذیری، 
تعهد  تحمل پذیری،  و  گروهی  فعالیت های 

درونی و بیرونی در دانش آموزان می شود. 
با عنوان  »وي« و »تانگ« )2015( تحقیقی 
انگلیسی  کالس  در  مشارکتی  یادگیري 
انجام  چین  دبیرستان  مقطع  دانش آموزان 
دادند. تعداد 66 دانش آموز در 2 گروه 33 نفره 
قرار گرفتند.  بررسی  مورد  آزمایش  و  کنترل 
یافته های تحقیق نشان داد که نسبت به روش 
منجر  مشارکتی  یادگیري  سنتی،  یادگیري 
این  انگلیسی دانش آموزان می شود.  بهبود  به 
فرصت های  دانش آموزان  می گردد،  باعث  کار 
بیشتري براي یادگیري فعاالنه داشته باشند، 
همچنین همکاري و ارتباط با دیگران نیز در 

آن ها بیشتر می شود.
با  تحقیقی   )2014( »ماکان«  و  »گولیک« 
عنوان اثر روش یادگیري مشارکتی بر توسعه 
دانش آموزان  از  نفر   24 ارتباطی  مهارت های 
پیش دبستانی یک مدرسه پرستاري در سال 
تحصیلی 2011 - 2012 در کشور ترکیه انجام 
دادند. گروه شاهد تحت 8 هفته فعالیت های 
پشتیبانی در یادگیري مشارکتی بود. یافته ها 
دو  ارتباطی  مهارت های  در  معناداري  تفاوت 
همچنین  داد.  نشان  دانش آموزان  از  گروه 
ارتباطات  کالمی،  ارتباطات  مقیاس های  در 
تفاوت  نیز  مؤدبانه  ارتباطات  و  غیرکالمی 

معناداري مشاهده گردید. 
با عنوان بحث  »فیلیپس« )2010( تحقیقی 
و گفتگو در گروه های یادگیري مشارکتی در 
دبیرستان  ریاضی مقطع  دانش آموزان کالس 
شامل  تحقیق،  این  آماري  جامعه  داد.  انجام 
دانش آموزان دبیرستانی ایالت اوهایو در ایاالت 
متحده آمریکا بودند. او به این نتیجه رسید که 
دانش آموزان احساس مثبت تری و ارزش گذاری 
مشارکتی  یادگیري  به  نسبت  فزاینده تری 
اعضاي  به  نسبت  بیشتري  حمایت  و  داشته 

گروه هایشان، بروز دادند.
»اسالوین« )1995( به شواهدي اشاره کرده 

یادگیري  روش  می دهد،  نشان  که  است 
نژادهاي  دانش آموزان  میان  روابط  مشارکتی 
بهبود  مختلف  کالس های  در  را  مختلف 
یکدیگر  به  را  تعلقشان  احساس  و  می بخشد 
پیشرفت  افزایش  علت  وی  می نماید.  بیشتر 
مشارکتی  تدریس  روش هــای  در  تحصیلی 
اهداف  زیرا  می داند،  گروهی  اهداف  تأثیر  را 
و  می کند  مسئولیت پذیرتر  را  افراد  گروهی 
رفتار همکاري آن ها را تقویت می نماید و به 
آن ها نظم و یکپارچگی می دهد. در این روش 
پیشرفت  مقابل  در  اندازه ای  به  دانش آموزان 
یکدیگر احساس مسئولیت دارند که گویی براي 
موفقیت  زیرا  می کنند،  تالش  خود  پیشرفت 
گروه در دستیابی به هدف مستلزم این است 
که هر یک از اعضا مطالب آموزشی را فراگرفته 

باشند. )رضایی و همکار، 1394(
نتایج به دست آمده از تحلیل آماري تحقیق 
رضایی و شکیبایی )1394( تحت عنوان تأثیر 
یادگیري مشارکتی )تفحص گروهی( بر رشد 
تعلق  احساس  همچنین  و  مسئولیت پذیری 
دانش آموزان سال ششم ابتدایی، نشان داد که 
یادگیري  آموزش  تحت  دانش آموزان  چه  هر 
مشارکتی قرار گیرند، تعهد بیشتري در قبال 
مسئولیت های واگذارشده به خود اعم از انجام 
تکالیفشان و انجام مسئولیت اجتماعی خواهند 
داشت. آنان بیان کردند که یادگیري مشارکتی 
بر رشد احساس امنیت دانش آموزان نیز مؤثر 
چه  هر  که  می دهد  نشان  نتیجه  این  است. 
دانش آموزان تحت آموزش به شیوه یادگیری 
مشارکتی قرار گیرند، در انجام کارهاي خویش 
بیشتري  خاطر  امنیت  و  آرامــش  احساس 
خواهند داشت و بدون استرس به حل مسائل 
درسی و تحصیلی خود پرداخته و در گروه هایی 
براي یادگیري عضو می شوند و احساس تعلق 

به گروه پیدا می نمایند. 
بررسي  به  پژوهشي  در   )1376( »پاکیزه« 
تأثیر یادگیري مشارکتي بر عملکرد تحصیلي 
این  نتایج  پرداخت.  دانشجویان  و خودپنداره 
پژوهش نشان می دهد که نمرات آزمودنی های 
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گروه یادگیري مشارکتي در مقایسه با نمرات 
پیشرفت  آزمــون  در  سنتي  آمــوزش  گــروه 

تحصیلي باالتر بود. )اندرواژ و همکار، 1394(
به طور کلي، تحقیقات مختلف دهه اخیر گویاي 
آن است که این روش، تأثیر مثبتي بر پیشرفت 
)قدرتی، 1380(  دارد.  دانش آموزان  تحصیلي 
سابقه ای  داراي  مشارکتي  یادگیري  چه  اگر 
طوالني از نظر نظري و تجربي در کشورهاي 
دیگر است، اما در ایران به اندازه کافي مورد 
توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. در صورتي 
که زمزمه هایی مبني بر ضرورت کاربرد آن در 
سوي  از  ایران  آموزشي  مراکز  در  اخیر  دهه 
این  در  می رسد.  گوش  به  اساتید  و  مدیران 
راستا، دست اندرکاران نظام آموزش و پرورش 
را به فکر بهبود بخشیدن به وضعیت آموزشي و 
انجام دادن اصالحاتي در نظام آموزشي انداخته 
است، و برگزاري دوره های آموزشي در زمینه 
طرح های  اجراي  و  نوین  آموزشي  روش های 
آزمایشي از آن جمله هستند. )اندرواژ و همکار، 

)1394
نتیجهگیری

کشورهایي  در  مشارکتی  یادگیری  زمینه  در 
اغلب  و  استرالیا  آمریکا،  کانادا،  همچون 
توسط  وسیعی  تحقیقات  اروپایی،  کشورهای 
که  طوري  به  است.  گرفته  صورت  محققان 
می توان گفت امروزه حجیم ترین تحقیقات در 
حوزه یادگیری و آموزش در این مورد و تالش 
محیط  های  ایجاد  برای  راهکارهایی  ارائه  بر 
آموزشی با هدف برقراری بیشترین ارتباط و 
ایجاد تعامل دوجانبه بین استاد و فراگیر است. 
در راستای انجام این تحقیقات و بررسی نتایج، 
می توان گفت که محققان، تأثیرات این شیوه 
آموزشی که به عنوان یکی از روش های نوین 
آموزشی مطرح شده است را بر عواملی همچون 
میزان پیشرفت تحصیلی، عزت نفس، توانایی 
و مهارت های اجتماعی فراگیران و ... به اثبات 
رسانده و به نتایج بسیار مهمی دست یافته اند.

اما بر اساس تحقیقات صورت گرفته و مشاهدات 
انجام شده در دانشگاه های مجازی در ایران، به 

یادگیری  شیوه  که  یافتیم  دست  نتیجه  این 
مشارکتی که نوعی راهبرد آموزشی و تعاملی 
است در دانشگاه های مجازی و الکترونیکی به 
کار گرفته نمی شود و اغلب ابزارهای ارتباطی 
و تعاملی تعبیه شده در سیستم های مدیریت 
تاالرهای  مانند  دانشگاه ها  این  در  یادگیری 
گفتگو و ابزارهای چت متنی، توسط دانشجویان 
نمی گیرد.  قــرار  استفاده  مــورد  اساتید  و 
و  بحث ها  در  جدی  به  طور  یادگیرندگان 
با  و  فعالیت های مشارکتی شرکت نمی کنند 
بحث های  در  و شرکت  از طرح سؤال  پرهیز 
انتقادی، یک دروه آموزشی یا ترم تحصیلی را 
به اتمام می رسانند. در واقع دانشجویان ترجیح 
می دهند درس را مستقیما از استاد بیاموزند 
و به تشکیل گروه های یادگیری تمایل کمی 
دارند. بنابراین می توان گفت که فرهنگ کنونی 
یادگیری در ایران، معلم محور است و ماهیت 
انتقالی دارد. لذا با توجه به مزایای بسیار زیاد 
شیوه، یادگیری مشارکتی، فرهنگ یادگیری 
باید از معلم محور به یادگیرنده محور تغییر 
یابد و با بکارگیری شیوه یادگیری مشارکتی 
در کالس های مجازی توسط اساتید، دانشجو را 
برای دستیابی به اهداف گروه های تشکیل شده 
فعالیت داشنجو در کالس درس،  یاری کرد. 
مضاعف  را  گروه  برابر  در  مسئولیت پذیری 
فراگیران  مشارکتی،  کالس های  در  می کند. 
موضوعات درسی را بررسی می کنند و اعضاي 
مورد  رشد  و  پیشرفت  در  را  یکدیگر  گروه، 

تشویق قرار می دهند.
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