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امروزه آموزش زبان انگلیسی پا به پای علوم زیربنایی خود تغییر و تحول پیدا کرده است .این تغییرات تا جایی پیشرفته
که با رد نظریات سنتی مسلط بر آموزش زبان ،ویژگیهایی چون خودگردانی ،فراگیرمحوری و اندیشهورزی را به فرایند تدریس
ً
وارد کرده است؛ لذا اخیرا عالقهمندی به پژوهش دربارۀ روشهای تدریس فعال و مبتنی بر مشارکت بسیار مورد توجه قرار گرفته
است ،چراکه یادگیری مشارکتی معنای عملگرایانهای از محیطهای همیارانه و اجتماعی را خلق میکند و با تدارک یک محیط
ً
بافتی و معناگرایانه باعث میشود تا زبانآموزان عمال پیچیدگیهای زبانی و شناختی را درک کنند و به سطوح باالتر شناختی
برسند .بنابراین ،هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت زبان انگلیسی است .روش پژوهش،
شبهآزمایشی و از نوع پیشآزمون -پسآزمون با سه گروه و انتصاب تصادفی است .جامعۀآماری دانشآموزان دختر مقطع سوم
راهنمایی منطقۀ اشتهارد در سال تحصیلی  91-92و حجم نمونه  45نفر است که از طریق همسانسازی 15 ،نفر در گروه آزمایش
 15 ،1نفر در گروه آزمایش  2و  15نفر در گروه کنترل قرار گرفتهاند .ابزار تحقیق نیز پرسشنامهای محققساخته است که بر مبنای
روایی محتوا و پایایی ( )0/87که از طریق آلفایکرونباخ به دست آمده ،مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج تحلیل کواریانس
نشان داد دانشآموزانی که با روش مشارکتی و پاداش گروهی آموزش داده شدهاند ،در مقایسه با دانشآموزانی که تحت روش
مشارکتی و پاداش فردی بودند ،عملکرد یکسانی در آزمون پیشرفت تحصیلی داشتهاند .همچنین نتایج تحلیل نشان داد در
مقایسۀ بین دانشآموزانی که به روش یادگیری مشارکتی و سنتی آموزش دیدهاند ،ارتباط معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر
یافتههای تحقیق حاکی از تأثیر قابل توجه روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در گروه آزمایشی ،نسبت
به گروه کنترل بود که به روش سنتی آموزش دیده بودند.
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تدریس زبان در قرن بیستم به عنوان یک حرفه مطرح میشود و آنچه که ما امروزه به عنوان روشهای تدریس
زبان میشناسیم در اوایل این قرن پیریزی شده است .بنابراین امروزه شاهد ارائه روشهای متعدد تدریس زبان و
رقابت این روشها جهت اثبات کارآمدی بیشتر هستیم .پیشفرض اصلی هر روش این است که نسبت به روشهای
قبلی از نظر تئوری و عمل قویتر و کارآمدتر باشد .از سوی دیگر تغییر در روشهای تدریس زبان در طول زمان حاصل
تغییراتی بوده است که در نوع مهارت مورد نیاز یادگیرندگان به وجود آمده است .برای مثال در طول زمان اکثریت
یادگیرندگان از خواندن و درک مطلب فاصله گرفته و به مهارتهای ارتباطی روی آوردهاند ()Jafari Kandoan, 1385؛
لذا در قرن  21محیطهای یادگیری دانشآموزان را به سمت یادگیری فعال و همیارانه سوق داده است؛ از طرفی امروزه
معلمان با هژمونی گسترۀ وسیعی از تکنولوژیهای صمعی-بصری و محیطهایی مجازی مواجهاند که دانشآموزان
را به انزوا و انفعال کشانده است ( .)Slavin, 1995بنابراین تحوالت آموزش و یادگیری زبانخارجی باعث شده است
تا محققان زبانآموزی ،ضمن مدنظر قراردادن نیازهای آموزشی زبانآموزان به موارد گفتمان همکنش ،متغیرهای
گوناگون فرهنگی-اجتماعی ،یادگیری مشارکتی ،گوناگونی بیندوزبانی و فرضیههای کنش متقابل در تدریس و فرایند
آموزش زبان تمرکز کنند ( .)Fahim, 1383افزون بر این ،کرشن ( )Krashen, 1985به عنوان یکی از نظریهپردازان
ً
فراگیری زبان ،با ارائۀ فرضیۀ درونداد ،1معتقد است فراگیری زبان خارجی دوم فرایندی کامال مشارکتی و فعل و
انفعالی است .کرشن معتقد است رویکرد یادگیری در گروههای کوچک در مقایسه با روشهای حفظکردن گرامر و لغت،
باعث میشود تا فراگیران بهتر به صالحیتهای زبانی دست پیدا کنند .او همچنین ادعا میکند یادگیری مشارکتی با
خلق یک محیط یادگیری سالم 2یادگیری زبان را معنادار میکند ( .)Chen, 2005یادگیری مشارکتی رویکردی است که
در آن دانشآموزان با تعامالتی که با دیگران دارند به کشف جنبههای متفاوت فرهنگی و یکپارچگی در تفکر میرسند.
این روش با قرار دادن فرا گیران در یک زمینۀ مباحثهای 3کمک میکند تا دانشآموزان به ایدههای زایشی 4دست پیدا
کنند ( .)Robertson & Smith, 2003بنابراین مشخصههایی چون گروههای کوچک ناهمگن ،مشارکت همۀ اعضاء
در انجام تکالیف ،یادگیری مهارتهای اجتماعی از یکدیگر و از معلم ،وابستگی درونی مثبت ،احترام متقابل ،احساس
مسئولیت فردی و گروهی ،ارزشیابی عملکرد فردی و گروهی به طور مستمر ،خشنودی اعضای گروه از کار کردن با
یکدیگر ،ارتباط چهرهبهچهره ،اعتماد ،عشق و عالقۀ اعضاء ( ،)Keramat, 2008روش یادگیری مشارکتی را به یکی از
قدرتمندترین روشهای تدریس تبدیل کرده است که در عین حال ،محتملترین شرایط را از طریق تدارک یک محیط
بافتی و معناگرایانه در یادگیری زبان خارجی به وجود میآورد (.)Liang, 2002
اما امروزه به رغم تأیید پژوهشگران مبنی بر کارایی روش یادگیری مشارکتی در موفقیت دانشآموزان در بسیاری
از موضوعات و سطوح مختلف تحصیلی و فراتر از این ،بنیادهای نظری قابل توجهی پیامدهای یادگیری مشارکتی
را مورد بحث و بررسی قرار دادهانــد ( .)Slavin, 1995تحقیقات کمی در مورد تأثیر یادگیری مشارکتی در یادگیری
زبانخارجی و بهطور اخص در مدارس راهنمایی صورت گرفته است ( .)Lyang, 2002در این راستا از یکسو به دلیل
تأ کید صاحبنظران بر اهمیت روش تدریس مشارکتی در یادگیری بهتر و از سویی دیگر ،به دلیل خأل تحقیقاتی مرتبط
با استفاده از این روش در آموزش زبان انگلیسی در کشور ،محققین را بر آن داشته تا این موضوع را بهطور دقیق مورد
مطالعه قرار دهند .بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا تأثیر روش یادگیری مشارکتی را بر پیشرفت زبانانگلیسی
دانشآموزان دختر سوم راهنمایی منطقۀ اشتهارد در سال تحصیلی  1391-92مورد بررسی قرار دهد.

Input Hypothesis
healthy learning environment
controversial
generate ideas

1
2
3
4

بررسی تحلیلی مبانی نظری و پیشینۀ تحقیقاتی

ســال دوم
شماره اول
بهار 1393

1 Motivational Perspective
2 Social Cohesion
3 Cognitive Development
4 Cognitive Elaboration
5 motivation
6 interpersonal rewards
7 social reinforces
8 goal-directed behaviors
9 Self-evaluation
10 cognitive restructuring
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الف) ابعاد ،گستره و پیشینۀ یادگیری مشارکتی
نظر همیاری ،در یادگیری محتوای درســی نظری بسیار قدیمی اســت .میتوان آن را در آثــار ارسطو و افالطون،
فیلسوفان آموزشی رم همچون مارکوسلوریوس( )Marcus Aureliusو در آثار صاحبنظران مسیحی در آمــوزش و
پرورش قرون وسطی مانند :توماسا کویناس( )Thomas Aquinasو سپس در آثار صاحبنظران دورۀ رنسانس مانند
جانآموسکمینوس( )John Amos Comeniusیافت .هورایسمن و هنریبارنارد در بحثهای خود به شدت از مؤلفۀ
فعال اجتماعی در آموزش و پرورش جانبداری کردهاند .جان دیویی نیز از سرشناسترین صاحبنظرانی است که
مفهوم همیاری را در خالل نیمۀ اول قرن بیستم به خوبی معرفی کرده است ( .)Joyce al., 2006اما از منظری دقیقتر
کاربرد و ریشۀ استفاده از روش یادگیری مشارکتی در کالس به دهۀ  1970برمیگردد ،یعنی زمانی که آمریکا و اسرائیل
بر مبنای پروژهای مطالعاتی ،مدلهای یادگیری مشارکتی را در بافت کالس درس مورد بررسی قرار میدادند(  (�Ly
 .)ang, 2002از اینرو در سی سال گذشته عالقهمندی به تحقیق دربارۀ الگوهای یادگیری مبتنی بر همکاری دوباره
زنده شده است .امروزه روشهای متبحرانۀ تحقیقاتی به آزمون فرضها و تخمین دقیقتر اثرات این الگوها بر رفتار
آموزشی ،فردی و اجتماعی امکان بهتری داده است ( .)Joyce al., 2006برای مثال شاران ( ،)Sharan, 1990کوهن
( ،)Kohn, 1994اسالوین ( )Slavin, 1995و جانسون ( )Johnson, 1990از جمله سرشناسترین صاحب نظرانی هستند
که یادگیری مشارکتی را مورد بحث و بررسی قرار دادهاند.
از نظر اسالوین یادگیری مشارکتی عبارت است از روشی که در آن دانشآموزان با قرار گرفتن در گروههای کوچک
محتوای درسی را با کمک یکدیگر یاد میگیرند و از طریق مباحثه و گفتگو با یکدیگر ،دانش جاری خود را مورد ارزیابی
قرار میدهند ( .)Slavin, 1995در ادامــه ،اسالوین در یک بررسی فراتحلیلی نظریات یادگیری مشارکتی را به چهار
3
چشمانداز نظری تقسیمبندی کرده است که عبارتاند از :دیدگاه انگیزشی ،1پیوستگی اجتماعی ،2توسعۀ شناختی
و شرح شناختی .4از دیدگاه انگیزشی مهمترین جزء فرایند یادگیری مشارکتی انگیزش 5است .این نظریهپردازان به
سیستم پاداشهای بینفردی 6و تقویتکنندههای اجتماعی( 7مانند تحسین و تشویق در گروه) در تعامالت حین
یادگیری و فعالیتهای دانشآموزان تأ کید دارنــد .بنابراین ساختار انگیزشی مشارکت ،موقعیتی ایجاد میکند که
موفقیت گروهی در گرو دستیابی اعضای گروه به اهداف شخصی باشد .به عبارت دیگر وقتی دانشآموزان از طریق
رفتار هدفگرایانه 8به گروه کمک میکنند ،هم به پاداش شخصی و هم به پاداش گروهی دست پیدا میکنند .در
ً
مقابل ،طبق نظریۀپیوستگی اجتماعی ،یادگیری مشارکتی عمیقا به تعلقات و پیوستگی گروهی وابسته است .در این
دیدگاه هر یک از فرا گیران به عنوان عضوی از گروه با کمک به هم در فرایند یادگیری به خودآ گاهی میرسند و کار
تیمی و مشارکت ،مبنایی برای رشد فردی و گروهی است .دانشآموزان همچنین در یک فرایند ساختوساز گروهی
به خودارزیابی 9میپردازند .نظریات توسعۀ شناختی هم که بر مبانی نظری اندیشمندانی چون پیاژه و ویگوتسکی
استوار است ،بر ساختارشناختی و بازسازی شناختی 10فراگیران در محیطهایی منطبق بر یادگیری گروهی و تعامالت
اجتماعی تأ کید میکنند .بنیادیترین فرضیۀ این نظریات این است که یادگیری مشارکتی حاصل عمل متقابل
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دانشآموزان حول تکالیف مقتضی و هدفمند جهت تسلط بر مفاهیم اصلی است .بنابراین با احترام به عناصری مانند
مباحثه ،گفتگو ،ارائه و گوش دادن به نقطهنظرات دیگران در یادگیری مشارکتی ،دانشآموزان میتوانند به حداکثر
رشد شناختی برسند .و در آخر مطابق نظریات شر حشناختی ،دانشآموزان با پذیرش نقشهای معلم ،خود میتوانند
مطالب را به یکدیگر آموزش دهند .یکی از کاراترین معانی شرح 1عبارت است از توضیح مطالب به افراد دیگر .بنابراین
در یادگیری مشارکتی مطابق رویکرد شر حشناختی ،ازهمآموزی و باهمآموزی مبنایی برای شناخت نقاط قوت و ضعف
یکدیگر و تسلط بر مهارتهای مورد نیاز را فراهم میآورد (.)Slavin, 1996
از نظر جانسون و جانسون ( )Johnson & Johnson, 2000یادگیری مشارکتی در آموزش و پرورش از قابلتوجهترین
و غنیترین زمینههای «نظری»« ،تحقیقی» و «عملی» برخوردار است و همین ویژگیهای سهگانه ،یادگیری مشارکتی
را به یکی از مفیدترین و پرکاربردترین روشهای تدریس تبدیل کرده است .غنای بخش نظری این روش مدیون
نظریات مختلفی مانند :انسانشناسی ( ،)Mead, 1936جامعهشناسی ( ،)Coleman, 1961اقتصاد (Von Mises,
 ،)1949علوم سیاسی (ا ،)Smith, 1759روانشناسی ( )Piaget, 1950; Bandura, 1977; Vygotsky, 1978و دیگر علوم
اجتماعی است .بخش تحقیقی یادگیری مشارکتی که عامل عمومیت دادن و کاربستپذیری این روش را تدارک
دیده است حاصل تالش محققانی در کشورهای متفاوت و تحت موضوعاتی متفاوت بوده است ،اما بیش از همه
مدیون روشهای آموزشی صاحبنظرانی چون کوهن ( ،)Kohn, 1994جانسون و جانسون (Johnson & Johnson,
 )1974شرمن ( )Sherman, 1980و اسالوین ( )Slavin, 1991است؛ و در نهایت بخش عملی این روش معرف تنوع
و تکثر روشهای یادگیری مشارکتی است .در واقع این روش اصطالحی عمومی است که به روشهای بیشماری از
سازماندهی و هدایت دستورالعملهای کالسی اشاره میکند .پژوهشگران بسیاری مبانی یادگیری مشارکتی را در قالب
اصطالحات و متغیرهای گوناگون مورد سنجش و ارزیابی قرار دادهاند ،از مهمترین این نظریات میتوان به مباحثۀ
ساختاری ،)Johnson & Johnson, 1979( 2آموزش پیچیده ،)Kohn, 1994( 3ساختهای مشارکتی،)Kigan 1985( 4
ترکیب و خوانش تلفیقی مشتکرک ،)Slavin al., 1987( 5تحقیق گروهی ،)Sherman, 1976( 6روش جورچینArne�( 7
 ،)son al., 1978گروه بازیمسابقه )Doris & Edward, 1974(8اشاره کرد .بنابراین ترکیب بخشهای سهگانۀ نظری،
تحقیقی و عملی روش تدریس یادگیری مشارکتی را به یکی از قدرتمندترین روشها تبدیل کرده است (& Johnson
.)Johnson, 2000
ب) بررسی ابعاد عملی و کارکردی کاربست یادگیری مشارکتی در تدریس زبان خارجی
امروزه مسئلۀ تدریس در زبانخارجی به عنوان وا کنشی به چالشها و تغییرات آموزش و پرورش تبدیل شده است،
ً
لذا بر مبنای یک گذار تاریخی در روشهای تدریس (جدول  ،)1اخیرا اصولی در تدریس زبان خارجی مورد توجه قرار
گرفته است که مهمترین آنها عبارتاند از :فراگیرمحوری ،توجه به مفهوم چندفرهنگی و چندزبانی ،نقش همیارانۀ
معلم در تدریس ،خودهدایتگری یادگیرنده ،برنامۀدرسی تلفیقی ،پذیرش تنوع و تکثر ،مداومت و مادامالعمر بودن
یادگیری زبان و در نهایت همیاری و یادگیری مشارکتی در تدریس ( .)Klimova, 2013بنابراین با توجه به روند تاریخی
نظریات یادگیری زبان خارجی ،در دهۀ گذشته ،رویکرد ساختگرایی به رویکردی مسلط در تدریس زبانخارجی تبدیل
شده است ( .)Lyang, 2002از ویژگیهای این رویکرد تلفیق پارادایمهای زبانشناسی ،روانشناسی و جامعهشناسی
است (.)Safarnawade al., 2012

Elaboration
Constructive Controversy
Complex Instruction
Cooperative Structures
Cooperative Integrated Reading and Composition
Group Investigation
Jigsaw
Teams - Games- Tournaments

1
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3
4
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محدودۀ زمانی

نظریات

موضوعات مرتبط

توصیف ،کنش قابل مشاهده ،روش
زبانشناسی ساختارگرا و روانشناسی
علمی ،تجربهگرایی ،روساخت،
اوایل دهههای  1940 ،1900و 1950
رفتارگرا
شرطی کردن و تثبیت

دهههای  ،1960و 1970

زبانشناسی زایشی و روانشناسی
شناختی

زبانشناسی زایشی ،فراگیری
زبان ،فطری بودن ،بین دو زبانی،
نظاممندی ،دستور زبان جهانی،
توانش و ژرف ساخت

دهههای  1990 ،1980و اوایل سال
2000

ساختگرایی

گفتمان همکنش ،متغیرهای
اجتماعی-فرهنگی ،یادگیری از
طریق کشف ،ساخت معنا ،گوناگونی
بین زبانی و یادگیری مشارکتی

جدول  .1نظریات یادگیری زبان خارجی/دوم()Brown, 2011
ســال دوم
شماره اول
بهار 1393
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از نظر جاکوبز و فارل( )Jacobs and Farrellرویکرد ساختگرایی هشت تغییر را در پارادایم تدریس زبانخارجی به
وجود آورده است که عبارتاند از :خودگردانی یادگیرنده ،ماهیت اجتماعی یادگیری ،برنامۀدرسی تلفیقی ،معنامحوری،
تنوع و تکثر ،سنجش تناوبی ،نقش همیارانۀ معلم و تأ کید بر مهارتهای اندیشهورزانه ( .)Richard, 2006بنابراین
یادگیری مشارکتی که از رویکردی ساختگرایانه برخوردار است ،معنا و مفاهیم جدیدی به آموزش زبان خارجی وارد
کرده است.
اما برای ما این سؤال واجد اهمیت است که آیا یادگیری مشارکتی در حقیقت آن تواناییهایی را که منجر به یادگیری
بهتر زبان خارجی شود به وجود میآورد یا خیر؟ شواهد و نتایج تحقیقات به طور گستردهای مؤید این مطلب است.
یادگیری مشارکتی ،گسترهای از تأثیرات مثبت آموزشی و ارتباطی و کاراییهای فردی و اجتماعی را در یادگیری دارد،
از مهمترین این موارد میتوان به :تقویت مهارتهای خودرهبری ( ،)Veenman, 2002تسلط بر محتوای کالسی،
( ،)Kohn, 1994; Johnson & Johnson, 2000انتقال جهتگیری انگیزشی از بیرون به درون (ُاشقشدو ،)1990
افزایش کارکردهای مردم ساالر (دیویی ،)1916 ،افزایش گروهگرایی ( ،)Karami al., 2012کاهش اضطراب (Duxbury
 ،)& Ling, 2010بهبود نگرش ( ،)Chayarathee, 2006; Madrid, 1993; Jean, 2010افزایش عزتنفس (Slavin,
 ،)1983گسترش تعامالت فردی و اجتماعی ( .)Slavin, 1995; Johnson & Johnson, 2000افزایش نقشپذیری
( )Johnson, 1999و ارتقاء و پیشرفت مهارتهای چهارگانۀ خواندن ،نوشتن ،گوش دادن و صحبت کردن در یادگیری
زبان خارجی (Lin, 1997; Chan & Kuo, 1995; Wei, 1997; McGroarty, 1993; Zhang, 2010; Chen, 2005; Yu,
 )1993اشاره کرد.
اما بهرغم تمام انتفاعاتی که یادگیری مشارکتی دارد ،امــروزه این رویکرد عناصر آموزشی تدریس و بهطور ویژه
مؤلفههای تدریس زبان خارجی را با تغییر و تحول مواجه کرده است .این رویکرد با ارائــۀ تعریفی جدید از آموزش
و یادگیری ،مبانی روشهای سنتی را در تدریس زبان دچار چالش کرده است .جزئیات بیشتر این جهتگیریهای
آموزشی و تغییرات ،در جدول  2با مقایسۀ مؤلفههای روشهای تدریس یادگیری مشارکتی و سنتی ارائۀ شده است.

روش تدریس
متغیرها
نقش دانشآموز
نقش معلم
امکانات
نوع فعالیت
نوع تعامالت
ترتیب کالسی
استقالل
انتظارات دانشآموزان
ســال دوم
شماره اول
بهار 1393
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ارتباط دانشآموز-معلم

روش یادگیری مشارکتی

روش تدریس سنتی

فعال و خودگردان
تسهیلگر و سازماندهندۀ کار گروهی،
مشاور و واسط یادگیری
مجموعهای از لوازم برای تمام دروس
هر نوع فعالت آموزشی ،کار گروهی ،به
اشترا کگذاری و درگیر شدن در یادگیری،
مذاکره و فعالیتهای معناگرا
گفتگو با همۀ دانشآموزان و تعامالت
دانشآموز محور
گروههای یادگیری کوچک
وجود استقالل
ارزیابی انفرادی پیشرفت در یادگیری و
تالش برای موفقیت فردی ،فرد یا موفق
میشود یا نمیشود
تشریک مساعی و برابری

منفعل و پذیرنده
محور کالس ،کنترلکننده ،هدایتکننده
و ارزیاب
تدارکات مطابق اهداف هر درس
یادآوری و بازبینی ،ایفای نقش ،بکارگیری
جمالت و عبارات الگو و ترجمه
گفتگو با برخی از دانشآموزان و تعامالتی
ً
کامال معلم محور
میز و صندلیهای جداگانه
عدم وجود استقالل
تمام اعضا برای موفقیت گروه مشارکت
دارند و فرایند پیشرفت در یادگیری،
پاداشبخش است
روابط نابرابر و مافوق و زیردست

جدول  .2مقایسۀ روشهای تدریس یادگیری مشارکتی و سنتی در تدریس زبان خارجی()Zhang, 2010
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افزون بر این ،با توجه به نتایج تحقیقات ارائه شده و انتفاعات عمومی یادگیری مشارکتی در تدریس زبان ،سؤال
دیگری که مطرح میشود این است که امتیازات ویژۀ روش یادگیری مشارکتی در ابعاد کارکردی و عملی تدریس زبان
در مقایسه با روشهای دیگر چیست؟ بدین منظور به برخی از مهمترین ابعاد کارکردی روش مشارکتی در تدریس زبان
اشاره میشود:
1
1.1ظرفیتسازی در بافت شناختی  :یادگیری مشارکتی ظرفیتی ایجاد میکند تا دانشآموزان در کالس درس
از زبان اول 2خود استفاده کنند .اگر چه تحقیقات کمی در این مورد انجام گرفته است ،اما افراد با استفاده
از زبان اول است که میتوانند زبان دوم را بهتر یاد بگیرند ،بنابراین یادگیری مشارکتی در کالس ،برای
دوزبانی 3یا تکزبانی 4فرصتهای مناسبی برای یادگیری ایجاد میکند .در حقیقت یادگیری مشارکتی
محیطی فراهم میکند تا دانشآموزان با استفاده از قابلیتها ،مهارتها و برآیندهای زبان اول ،زبان دوم را
توسعه دهند (.)McGroarty, 1993
2.2تغییر در درونداد 5و بروندادهای 6زبانی :یادگیری مشارکتی زبان از طریق فرصتی که با فرایند مذاکره و
ً
مفاهمۀ کالسی ایجاد میکند باعث میشود تا فراگیران دروندادها و بروندادها را کامال بفهمند .از نظر جیا
 ))2003یادگیری مؤثر زبان به تعامالت اجتماعی که از طریق افزایش ارتباط با زبان هدف ایجاد میشود
بستگی دارد .یادگیری مشارکتی با خلق زمینههای طبیعی و تعاملی ،دانشآموزان را به گوش دادن به
یکدیگر ،پرسشگری و توضیح مسائل دعوت میکند .این تعامالت گروهی باعث میشود تا یادگیرندگان از
Cognitive Context
first language
bilinguals
monolingual
Input
Output
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ســال دوم

طریق گفتگو و مذا کره ،دروندادها را بیشتر بفهمند و با تغییر و اصالحی که در بروندادها ایجاد میکنند،
یادگیری را برای دیگران قابلفهمتر کنند .در حقیقت وقتی که دانشآموزان موضوعی یکسان را به طرق
گوناگون بیان میکنند ،وجود این منابع متنوع ،اطمینان و فهم بیشتری در یادگیری ایجاد میکند و باعث
میشود تا دانشآموزان به واسطۀ اعضای گروه ،بازخورد بگیرند و مدل سازی کنند.
3.3ایجاد جو محرک و اثربخش در یادگیری :یادگیری مشارکتی با ایجاد یک فضای صمیمی ،حمایت جمعی و
پاداشبخش ،انگیزش دانشآموزان را در فعالیتهای کالسی افزایش میدهد .در این محیط قبل از اینکه
دانشآموزان مجبور باشند به سؤال دیگران جواب دهند ،فرصت دارند تا اول به خود جواب دهند ،و با فهم
و آ گاهی به گفتگو بپردازند .این موقعیت با کاهش اضطراب و ترس زبانآموزان ،فرصتی برای تأمل فراهم
میآورد تا دانشآموزان با گرفتن بازخورد با اطمینان و مشارکت فعال در مباحثات حضور یابند .بنابراین
نتیجۀ این کار تیمی و مشارکت فعال ،افزایش عزت نفس 1و اعتمادبهنفس 2دانشآموزان خواهد بود.
4.4تنو عبخشی به عملکردهای زبانی :یادگیری مشارکتی به دانشآموزان اجازه میدهد تا در جریان یادگیری
بازدههای زبانی را تغییر دهند .در روشهای سنتی زبان کالس با یک نظمبندی مصنوعی ،3دستوری و
4
معلممحور اداره میشود ،اما در یادگیری مشارکتی ما با یک محیط اجتماعی بر محور یک زندگی واقعی
مواجهیم .بنابراین نتیجۀ انجام تکالیف گروهی رشد تواناییهای اجتماعی ،مذاکرات بدون ابهام ،خلق
راهحلهای جایگزین ،همگرایی و معناگرایی است.
5.5مسئولیتپذیری و استقالل زبانآموزان :هدف نهایی در یادگیری مشارکتی ،فعالیت بر مبنای تشریک مساعی
است .اساس کار گروهی نیز به مسئول بودن کل اعضا در برابر گروه وابسته است .پیوند و وابستگی گروهی
کمک میکند تا دانشآموزان به خودکنترلی و خودگردانی برسند و کمتر به مراجع بیرونی وابسته باشند ،و در
فرایند یادگیری بهتدریج از اتکا متقابل به سمت استقالل حرکت کنند (.)Zhang, 2010
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این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش ،شبهآزمایشی و از نوع پیشآزمون -پسآزمون با سه گروه
و انتصاب تصادفی است .جامعۀ آماری دانشآموزان دختر مقطع سوم راهنمایی منطقۀ اشتهارد در سال تحصیلی
 1391-92میباشد که تعداد آنها  148نفر و نمونۀ تحقیق نیز  45نفر است که به صورت در دسترس انتخاب ،و به
صورت تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل جایگزین شدند .در این آزمون از روایی محتوایی استفاده شد ،بدین
صورت که  2تن از اساتید دانشگاه و  3تن از مدرسان زبان کمیت و کیفیت سؤاالت را مورد تأیید قرار دادند ،در بررسی
پایایی ابزار نیز ،آزمون روی  30نفر از اعضای جامعه که به تصادف انتخاب شده بودند اجرا شد ،سپس با فرمول آلفای
کرونباخ ،ضریب پایایی  0/78بدست آمد .در پژوهش حاضر سبک تدریس (با دو سطح آموزش سنتی و آموزش به شیوۀ
مشارکتی) و تقویت (با دو سطح فردی و گروهی) متغیر مستقل ،و پیشرفت تحصیلی متغیر وابسته محسوب میشود.
همچنین به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها ،از تحلیل کوواریانس استفاده شد و سطح اطمینان مورد
قبول برای پذیرش و رد فرضیهها  %۹5و احتمال خطا  %5پیشبینی گردید.
ابزا
ر پژوهش و فرایند اجرا
ابزارهای این پژوهش عبارتاند از:
•آزمون اصلی محققساخته ،که  60سؤال را شامل میشود .سؤاالت این آزمونها در زمینۀ خزانه لغات ،درک
مطلب ،دستور زبان و تلفظ میباشند.

بهار 1393

روششناسی پژوهش

•پیشآزمون ،که برای اطمینان از عدم تفاوت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،از کتاب زبان انگلیسی سال
سوم راهنمایی طرح شده است.
•و آزمونی جهت همسانسازی گروهها ،از کتاب سال دوم راهنمایی طرح شده است.
فرایند بررسی به این صورت بود که پس از نمونهگیری و بعد از پاسخگویی دانشآموزان به ابزار همسانسازی و بر
مبنای نتایج این آزمون ،دانشآموزان به گروههای خیلی قوی ،قوی ،متوسط ،ضعیف و خیلیضعیف تقسیمبندی ،و
به شکلی تصادفی در  3گروه زیر منتسب شدند:
1.1دانشآموزانی که یادگیری به روش سنتی در موردشان اعمال گردید (گروه کنترل).
2.2دانشآموزانی که یادگیری به شیوۀمشارکتی با تقویت فردی 1دریافت کردند (گروه آزمایش .)1
3.3و دانشآموزانی که یادگیری به شیوۀ مشارکتی با تقویت گروهی 2را دریافت کردند (گروه آزمایش .)2

ســال دوم
شماره اول
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در ادامه ،از روش گروههای دانشآموزی با سطوح مختلف پیشرفت 3استفاده شد .مطابق این روش دانشآموزان به
 3گروه  15نفری تقسیم شدند .بعد از تقسیم دانشآموزان در گروهها و قبل از آغاز تدریس ،به دانشآموزان هر گروه در
مورد گروهی که در آن جایگزین شدند توضیحات الزم و کافی ارائه شد .آموزش هر درس برای گروهها زمانی معادل 80
دقیقه بود .بدین صورت که  40دقیقۀ ابتدای هر جلسه به تدریس معلم اختصاص داشت .در ادامه ،دانشآموزان در
یک فرصت زمانی مشخص ( 20دقیقه) به مطالعه و یادگیری مطالب میپرداختند .بدین صورت که دانشآموزان گروه
کنترل بر مبنای روش تدریس سنتی و به صورت انفرادی به مطالعۀ مطالب میپرداختند .اما دانشآموزان گروههای
آزمایشی به صورت مشارکتی و گروهی به یادگیری مطالب درسی میپرداختند .در ادامه ،در طی فرایند تدریس در هر
جلسه هر یک از دانشآموزان به صورت انفرادی به آزمون  20سؤالی به مدت  20دقیقه در پایان هر جلسه پاسخ دادند.
ً
ً
بعد از پایان آزمون برگهها تصحیح شد و نمرات دانشآموزان محاسبه و فورا به دانشآموزان بازخورد داده شد .ضمنا
معیار دریافت تقویت و پاداش کسب نمره  17و باالتر از آن بود .در گروه (آزمایش  )1چنانچه دانشآموزی در هر یک از
امتحانات نمرهای برابر یا بیشتر از معیار کسب میکرد به او پاداش داده میشد .اما در گروه (آزمایش  )2اگر میانگین
نمرات کل افراد گروه باالتر یا برابر نمرۀ معیار بود به همگی اعضاء گروه پاداش داده میشد.

نتایج و یافتههای پژوهش

ً
در بررسی یافتههای پژوهشی ،ابتدا مفروضۀ همگنی ضرایب رگرسیون مورد بررسی قرار میگیرد و متعاقبا از روش
تحلیل کواریانس جهت آزمون فرضیۀ پژوهش استفاده میشود.
فرضیۀ اول« :در روش تدریس مشارکتی پیشرفت دانشآموزان در یادگیری زبان انگلیسی بیشتر از دانشآموزانی
است که با روش تدریس سنتی آمــوزش میبینند» جهت بررسی این مفروضه نخست از آزمــون لوین 4برای بررسی
همگنی ضرایب رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارۀ  ،3ارائه شده است.
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 . 1در تقویت انفرادی از لوازم التحریر ،لوح تقدیر ،نمره وتحسین و تمجید فردی استفاده شد.
 . 2در تقویت گروهی از اعطای نمره به کل گروه ،تمجید گروهی ،قدردانی گروهی و اعطای پاداش به کل گروه استفاده شد.
 . 3به تقسیمبندی دانشآموزان بر مبنای سطوح متفاوت پیشرفت تحصیلی در یک گروه را گویند.
 4آمار لوین یک مقدار  Fاست که باال بودن  p-valueمربوط به آن در ستون سطح معناداری از مقدار بحرانی  ،05/0بیانگر آن است که دلیلی
برای ناهمگنی واریانسها وجود ندارد.

منابع پراکندگی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

گروه
پیش آزمون
گروه*پیشآزمون
خطا

1/13
186/01
0/25
46/49

1
1
1
41

1/13
186/01
0/25
1/13

1/00
164/04
0/22

0/323
0/0001
0/641

جدول  .3نتایج آزمون بررسی همگنی ضرایب رگرسیون در فرضیۀ اول

بر اساس نتایج جدول فوق میتوان مالحظه نمود که سطح معناداری آزمون بزرگ است ( .)F(1 41)=0/22>P 0/05در
نتیجه فرضیۀ همگنی ضرایب رگرسیون به خوبی تأیید میشود .بنابراین از روش تحلیل کواریانس جهت آزمون فرضیۀ
پژوهش استفاده شد که نتایج این آزمون در جدول شمارۀ  4آمده است.
گروه سنتی

گروه مشارکتی

گروهها

توان

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

گروه سنتی گروه مشارکتی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

)1,42(F

پیشرفت تحصیلی
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بر اساس نتایج جدول فوق میتوان مالحظه نمود که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون ،اثر معنادار عامل بین آزمودنیها
( )F(1 45)=8/99<P 0/05وجود داشت .نمرات میانگین تعدیل شده نشان میدهد که افرادی که با روش مشارکتی
آموزش داده شدهاند در مجموع در آزمون پیشرفت تحصیلی عملکرد بهتری داشته و آموزش گروهی باعث افزایش
معنادار نمرات آنها نسبت به افرادی که با روش سنتی آموزش دیدهاند ،گردیده است .در نتیجه فرضیه اول تحقیق
تأیید میگردد .در ضمن مقدار توان آزمون برابر با  0/80بوده که توان باالی آزمون را نشان داده و اندازه اثر نیز برابر با
 0/16میباشد که نشان میدهد حدود  16درصد از تغییرات نمرات پیشرفت تحصیلی را میتوان به نوع آموزش نسبت
داد.
فرضیۀ دوم« :در روش تدریس مشارکتی با بهکارگیری تقویت گروهی ،پیشرفت دانـشآمــوزان در یادگیری زبان
انگلیسی بیشتر از دانشآموزانی است که با تقویت فردی آموزش میبینند» جهت بررسی این مفروضه نخست از آزمون
لوین برای بررسی همگنی ضرایب رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارۀ  ،5ارائه شده است.

بهار 1393

جدول  .4نتایج تحلیل کواریانس برای مقایسه دو گروه سنتی و مشارکتی در پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی

شماره اول

0/16 0/80 0/007 8/99 0/19 16/58 0/27 15/63 2/27 16/57 2/78 15/13 2/53 15/67 3/21 15/20

ســال دوم

سطح معناداری

اندازه اثر

پیش آزمون

اصالح شده با برداشتن اثرات
پیش آزمون

تحلیل
کواریانس

منابع پراکندگی
گروه
پیشآزمون
گروه
*پیشآزمون
خطا

مجموع
مجذورات
0/13
110/07

1
1

0/26

1

0/26

38/53

26

1/48

درجه آزادی

میانگین
مجذورات
0/13
110/07

F

سطح معناداری

0/09
74/27

0/767
0/0001

0/18

0/676

جدول  :5نتایج آزمون بررسی همگنی ضرایب رگرسیون در فرضیه دوم

بـ ــر اسـ ـ ــاس ن ــت ــای ــج جـ ـ ــدول ف ـ ــوق م ـ ـیتـ ــوان م ــاحــظ ــه نـ ـم ــود کـ ــه ســط ــح م ـ ـعـ ــنـ ــاداری آزم ـ ـ ــون بـ ـ ــزرگ اس ــت
( .)F(1 26)=0/18>P 0/05در نتیجه فرضیۀهمگنی ضرایب رگرسیون به خوبی تأیید میشود .بنابراین از روش تحلیل
کواریانس جهت آزمون فرضیۀ پژوهش استفاده شد که نتایج این آزمون در جدول شمارۀ  6آمده است.
گروه مشارکتی گروهی
گروهها

پیش آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

مشارکتی
گروهی

مشارکتی
فردی

تحلیل
کواریانس

ســال دوم

میانگین

بهار 1393

پیشرفت تحصیلی

شماره اول

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

)F(1,27

سطح
معناداری
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پس آزمون

گروه مشارکتی فردی

اصالح شده با برداشتن
اثرات پیش آزمون

0/508 0/45 0/31 16/71 0/31 16/42 2/29 16/67 2/66 15/07 2/33 16/47 2/98 15/20

جدول  .6نتایج تحلیل کواریانس برای مقایسه دو گروه ،مشارکتی گروهی و مشارکتی فردی در پیشرفت تحصیلی درس زبان
انگلیسی
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بر اساس نتایج جدول فوق میتوان مالحظه نمود که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون ،اثر معنادار عامل بین آزمودنیها
( )F(1 27)=0/45>P 0/05وجود نداشت .نمرات میانگین تعدیل شده نشان میدهد که افرادی که با روش مشارکتی
با پاداش گروهی آموزش داده شدهاند در مجموع در آزمون پیشرفت تحصیلی عملکرد یکسانی با افرادی که با روش
مشارکتی با پاداش فردی آموزش داده شدهاند ،به دست آوردهاند ،در نتیجه فرضیۀ دوم تحقیق رد میشود.

بحث و نتیجه گیری

به تازگی تحقیقات و تجارب مرتبط با تدریس زبان نشان میدهد فعالیت در گروههای کوچک با گسترش دانش
زبانی فراگیران ،یک محیط عملگرایانه و طبیعی برای یادگیری تدارک میبیند .مشارکت در این گروههای کوچک و
باهمآموزی ،با تسهیل در فراگیری دانشآموزان ،به تسلط در یادگیری زبان میانجامد .در حقیقت یادگیری مشارکتی
و فعالیت در گروههای کوچک روشی برای تسهیل فراگیری زبان دوم و تسلط بر موضوع درسی است (Grundman,
)2002؛ لذا در سالهای اخیر یادگیری مشارکتی به شکلی عملی در تدریس زبان خارجی مورد استفاده قرار میگیرد (Wu,

ســال دوم
شماره اول
بهار 1393
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 .)201این راهبرد معلم را در حسن استفاده از ظرفیت همافزایی ناشی از تعامل گروهی در جریان انجام تکالیف یادگیری
و در نتیجه دستیابی به مراتب اثربخشی باالتر؛ و پیامدهای ممتاز اجتماعی توسط دانشآموزان یاری میرساند
( .)Mehrmohamadi, 2011در یادگیری به شیوۀ مشارکتی دانشآموزان دل به جمع میسپارند و هرچه دارند در اختیار
یاران گروه قرار میدهند تا خود هم از یاری دیگران بهره بگیرند ( .)Aghazaheh, 2009این روش معنای عملگرایانهای
از محیطهای یادگیری همیارانه و اجتماعی را خلق میکند و با کمک به دان ـشآمــوزان در تسلط به مهارتها و
دانشهای کالسی ،مهارتهای عملی تعاملی و خالق مورد نیاز روز جامعه را در آنها توسعه میدهد (.)Slavin, 1995
برای فرا گیران زبان انگلیسی ،یادگیری مشارکتی با خلق یک محیط عملگرایانه ،به دانشآموزان کمک میکند تا با
توسعۀ مهارتهای ارتباطی با انگیزش و کارایی باال به یادگیری بپردازند .این روش با باال بردن تعامالت دانشآموزان
باعث میشود تا عزتنفس آنها افزایش یابد ( .)Zhou, 2011تحقیقات مرتبط با یادگیری مشارکتی نشان میدهد که
ً
این روش فرصتی ایجاد میکند تا زبانآموزان عمال پیچیدگیهای زبانی و شناختی را درک کنند ،و با درک و آ گاهی از
دروندادهای متنوع و پیچیدۀ زبانی به سطوح باالتر شناختی برسند ( .)Sachs al., 2003بنابراین یادگیری مشارکتی
یکی از مهمترین راهبردهای آموزشی است که با ارتقاء تعامالت اجتماعی مثبت میان دانشآموزان محیط یادگیری
مناسبی برای یادگیری زبان خارجی ایجاد میکند (.)Grundman, 2009
اما با توجه به سودمندیهای روش تدریس مشارکتی ،پژوهش حاضر بر آن بود تا بهصورت دقیق تأثیر روش تدریس
مشارکتی را بر پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی مورد بررسی قرار دهد .در بررسی فرضیۀ اول پژوهش ،نتایج تحلیل
کواریانس در زمینۀ مقایسۀ تأثیر روش تدریس مشارکتی و سنتی بر پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی در دو گروه مورد
بررسی نشان داد که گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری داشته است .به عبارت دیگر دانشآموزانی
که به شیوۀ یادگیری مشارکتی درس زبان انگلیسی را آموزش دیده بودند ،نسبت به گروه آموزش دیده به روش سنتی
عملکرد بهتری داشتند .این یافته با نتایج پژوهشهای ژانگ ( ،)2010چن ( ،)2005لین ( ،)1997چان و کو (،)1995
وی ( ،)1997مکگراتی ( )1993و یو ( )1993همخوانی دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت چون دانشآموزانی
که تحت روش یادگیری مشارکتی بودند میتوانستند در تمامی مباحث درسی همکاری و مشارکت داشته باشند ،از
خود انگیزه و رغبت بیشتری در یادگیری نشان میدادند .همچنین به دلیل وابستگی موفقیت گروهی به موفقیت
تکتک اعضاء ،دانشآموزان خود را مسئول یادگیری یکدیگر میدانستند و سعی میکردند مشکالت و مسائل زبانی
کل اعضای گروه را مرتفع کنند .در حقیقت وابستگی درونی مثبت قلب یادگیری مشارکتی محسوب میشود ،و عبارت
است از تعهد به موفقیت کل اعضای گروه .دانشآموزان باید باهم و از هم یاد بگیرند ،و در طی این فرایند به پایش
یادگیری خود بپردازند .بنابراین دانشآموزان اهداف مشترکی دارند و در قبال یادگیری یکدیگر احساس مسئولیت
میکنند ( .)Sachs al., 2003این مسئولیت نیز دو شکل به خود میگیرد .1 :یادگیری تکالیف درسی محول شده و .2
اطمینان از یادگیری کل اعضای گروه .بنابراین نتیجۀ وابستگی بینگروهی تالش و همکاری اعضا برای موفقیت کل
گروه است ( .)Lyang, 2002نمود خوب دیگر یادگیری مشارکتی سرعت بهرهمندی دانشآموزان با پیشینۀ ضعیفتر
تحصیلی از آن است .مشارکت در یاوری دست به کار زدن آنها را افزایش میدهد .تمرکز بر همکاری دربردارندۀ اثر
جانبی کاهش غرق شدن در خود و افزایش مسئولیت یادگیری شخصی است ( .)Joyce al., 2006با اینهمه ،بر مبنای
یادگیری مشارکتی ،دانشآموزان میتوانند از کمکهای تصحیحی بسیار مطلوب همکالسیهایشان بهرهمند گردند؛
ً
کمکهایی که معموال میتوان آنها را پس از هر سنجش تکوینی تدارک دید ( .)Aghazade, 2009در این تحقیق نیز
دانشآموزان با تواناییهای باالتر میتوانستند به دانشآموزان ضعیفتر در امر یادگیری کمک کنند ،و در مورد مسائل
و مشکالت خود به بحث و بررسی بنشینند .یکی دیگر از دالیل معناداری این نتیجه ،به آزادی عمل دانشآموزان در
عین مسئولیت متقابل آنها در یادگیری زبان مربوط میشود .آنها در فرایند یادگیری مشارکتی میتوانستند به فراخور
نیاز مباحث را مرور و بازسازماندهی کنند و چون فضایی دوستانه در کالس حاکم بود ،دانشآموزان میتوانستند مباحث
ً
را با زبان و سطح ادرا کی خود مورد کاوش قرار دهند .آنها در یک چرخۀ کنش-بازاندیشی-کنش عمال مفاهیم زبانی
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را مورد استفاده ،ارزیابی و سنجش قرار میدادند و با توجه به تفاوتهای ادراکی و شناختی میتوانستند بهصورت
آزادانه محتوای کالسی را به صورتی هدفمند مورد بحث و بررسی قرار دهند .بنابراین نتیجۀ این تعامالت که در فضایی
پذیرنده و مثبت در جریان بود باعث شد تا دانشآموزانی که با روش یادگیری مشارکتی آموزش دیده بودند ،عملکرد
بهتری از خود نشان دهند.
نتیجۀ دیگر پژوهش این بود که دانشآموزانی که با روش مشارکتی با تقویت گروهی آمــوزش دیــده بودند ،در
مجموع در آزمون پیشرفت تحصیلی زبان ،عملکردی یکسان با افرادی داشتند که تقویت فردی دریافت کرده بودند.
در تبیین این نتیجه باید گفت ،بازدههای مثبت و مطلوب گروههای یادگیری مشارکتی زمانی پدید میآید که همۀ
گروههای کالسی ،یک فعالیت میانگروهی اثرگذار داشته باشند ،به عبارت دیگر وجود پاداش و تقویت در یادگیری
مشارکتی زمانی اثربخش خواهد بود ،که جنبۀ بینگروهی داشته باشد ،نه جنبۀ انفرادی یا درونگروهی .از طرفی،
بازده یادگیری حاصل از فرایند یادگیری مشارکتی که در آن افراد به صورت انفرادی فعالیت کردهاند مورد قبول نیست؛
و آن نوع بازدهی مطلوب است که هم با بازده مورد نظر برابری کند و هم از طریق همیاری نزدیک اعضا حاصل شود
( .)Aghazade, 2009بنابراین در تدریس مشارکتی تقویت تنها زمانی میتواند تأثیرگذار باشد که حالت بینگروهی
ً
داشته باشد ،چون این روند حالتی انگیزشی-رقابتی برای یادگیری در بین گروهها ایجاد میکند ،که این امر هم کامال
با مبانی یادگیری مشارکتی همخوانی دارد .از طرفی ،دانشآموزانی که در گروههای یادگیری مشارکتی فعالیت میکنند،
پذیرفتهاند که خود را منبع عمدۀ یاری ،بازخورد ،تقویت و حمایت به حساب آورند (همان )75 ،بنابراین با توجه به
ماهیت یادگیری مشارکتی ،عدم تفاوت معنادار نمرات در آزمون پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی در بین دانشآموزانی
که تقویت فردی گرفتند در مقایسه با دانشآموزانی که تقویت گروهی دریافت کردند ،میتواند تا حدی طبیعی باشد.
به عبارت دیگر ذات روش تدریس مشارکتی جنبهای تقویتی و پاداشبخش دارد و فراگیران به یادگیری بهخاطر خود
یادگیری شوق و رغبت دارند ،نه به خاطر عوامل تقویتی و پاداش بخش بیرونی که از طرف معلم ارائه میشود.
در یک جمعبندی کلی میتوان نتیجه گرفت ،تحقیقات بهطور کلی یادگیری توأم با مشارکت را بسیار مثبت قلمداد
ً
میکنند تا آنجا که تقریبا هر کدام از آنها نشانگر اثراتی کم تا بسیار زیاد هستند .عالوه بر آن ،رهیافتهای مبتنی بر
همیاری بر حسب گسترهای از اندازهگیریهای پیشرفت تحصیلی اثربخش هستند .این اثرات با افزایش مقدار همیاری
در محیط بیشتر میشود و با پیچیدهتر شدن نتایج ،اثرات بیشتری را به همراه خواهد داشت ( .)Joyce al., 2006افزون
بر این ،چون هر گونه فعالیت یادگیری واقعی را میتوان با یادگیری مشارکتی تداعی کرد و همخوان دانست( (�Aghaz
 )ade, 2009؛ باید در امر آموزش و پرورش بهطور روزافــزون از یادگیری مشارکتی استفاده شود .بنابراین با توجه به
نتایج این پژوهش وبا علم به نقش غیرقابل چشمپوشی روش تدریس مشارکتی در آموزش زبان ،محیطهای یادگیری
مشارکتی باید به گونهای سازماندهی شود تا فرصت کافی جهت همکاری و تبادل عقیدۀ زبانآموزان با همکالسیها و
معلمان فراهم شود .کالسهای مشارکتی باید به گونهای باشد تا زبانآموزان به راحتی و آزادانه با هم صحبت کرده،
به پرسش و پاسخ پرداخته و دربارۀ نقطهنظرها بحث کنند ،چون این نوع تبادالت به غنی شدن ،افزایش استحکام
درک و فهم زبانی میانجامد و پیوسته زبانآموزان را در معرض دیدگاههای مختلف قرار میدهد .از سویی دیگر ،اگر
در استفاده از روش مشارکتی دقت بکار بسته نشود ،ممکن است نتایج رضایتبخشی به بار نیاید .وولفلک ()2004
در اینباره میگوید ا گر در استفاده از این روش برنامهریزی دقیق و نظارت کافی صورت نگیرد ،زیان آن از فایدهاش
ً
بیشتر است ،مثال دانشآموزان ممکن است فرایند یا شیوۀ کار را به یادگیری ترجیح دهند؛ ممکن است به جای اصالح
سوءتفاهمها بر آنها تأ کید کنند؛ یا اینکه تفاوت موقعیت بین یادگیرندگان ،به جای کاهش یافتن ،ممکن است
افزایش یابد .بنابراین استفادۀ موفقیتآمیز از این روش مستلزم این است که معلم در این کار مهارت کافی داشته باشد
( .)Seif, 2008در پایان باید گفت این تحقیق به دانشآموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر اشتهارد محدود بود ،از
اینرو امکان تعمیم یافته به موقعیتهای دیگر را تا حدی محدود کرده است .بنابراین پیشنهاد میشود از این روش در
تدریس دروس دیگر و در مقاطع مختلف تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد تا هر چه بیشتر جنبههای بیهمتای یادگیری
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