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  چکیده

تدریس بر سالمت روان و فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع اثربخشی روش های  این تحقیق با هدف بررسی

پس آزمون با گروه کنترل بوده  –انجام شد. روش تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون  1399در سال   ابتدایی شهر کرمان

 5353می باشد که تعداد آنها  1399کرمان در سال  شهرابتدایی پسر  شامل کلیه دانش آموزانحاضر  پژوهش آماری است. جامعه

نفر از دانش آموزان که براساس مالک های ورودی به مداخله به صورت تصادفی به  200مونه پژوهش حاضر حدودن نفر است.

نفر(. گروه آزمایش تحت مداخله روش  50چهار گروه آزمایش)سه گروه آزمایش( و )یک گروه(کنترل تقسیم شدند)هر گروه 

دقیقه ای )هفته ای دوبار( قرار گرفتند و گروه کنترل  90جلسه  10در  زی، نقش مفهومی و مشارکتی(های تدریس)بارش مغ

 ( ، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو1979مداخله را دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسش نامه سالمت روان گلدنبرگ و میلر )

از تحلیل کوواریانس نشان داد که در هر سه گروه آزمایش شاهد افزایش بودند. یافته ها با استفاده  (1997) اسچفلی و ساالنووا و

میانگین نمرات سالمت روانی و کاهش میانگین نمرات فرسودگی  تحصیلی در مقایسه با گروه کنترل پس از اجرای هر یک از 

اد سطح بهتر سالمت روانی افر دهندههستیم و با توجه به اینکه در متغیر سالمت روانی نمرات باالتر نشان های آموزشیروش

های تدریس بر سالمت روان و کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی اثرات مثبتی توان گفت روشاست؛ بنابراین می

توان گفت در روش تدریس نقشه مفهومی نسبت به سایر داشته است. با توجه به میزان افزایش رخ داده در هر روش تدریس می

 یشتری در دانش آموزان ابتدایی بود.د تدریس، پیشرفت بهای مورروش
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  بیان مساله
گیرندگان سیاسی، سالمت روان و مسایل مربوط به آن یکی از دغدغه های اصلی نظام آموزش و پرورش است. چرا که مسئولین و تصمیم 

 داقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سراسر دنیا توسعه و پیشرفت جامعه شناسان را در آرامش وسالمت روان دانش آموزان و نظام آموزشی می دانن

 (.1398و این توسعه و پیشرفت از طریق دانش آموزان در مدرسه و کالس درس عملیاتی می گردد )کاویانی، 

وثر بر سالمت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و توجه به آنها، گامی به سوی موفقیت است. صاحب نظران بر این لذا شناسایی عوامل م

ی نباورند که یکی از دالیل مهم توسعه کشوری پیشرفته توجه و اهتمام آن کشور به ترتیب نیروهای خالق و مؤثر است. دانش آموزان نیروی انسا

کشور هستند وبا موفقیت در تحصیل می توانند به موفقیتی دست یابند که از حداکثر نیروی درونی و بیرونی خود برای  برگزیده و سازندگان فردای

دستیابی به اهداف آموزش عالی استفاده نموده و شرایط الزم برای زندگی اجتماعی موفق را کسب کنند، برعکس عدم موفقیت در تحصیل زمینه 

 (. 1397زیاد و انحراف از دستیابی به اهداف سیستم آموزشی است)ضیغمی و پور بهاالدینی، ساز مشکالت فردی و اجتماعی 

که فراهم ساختن جو روانی اجتماعی مناسب و مطلوب رابطه مثبت و معناداری با  دهد می نشان آموزش و پرورش حوزه در از طرفی تحقیقات

و فرعی از افراد متفاوت تشکیل شده است که از نظر تجارب، فرهنگ، شخصیت  سالمت روان دانش آموزان دارد. کالس به عنوان جامعه کوچک

اجتماعی متفاوتی در کالسها حاکم است.  -و ... با هم متفاوتند. این افراد خصوصیات خود را به درون کالس می آورند و به همین دلیل جو روانی

و همکارانش ،  2ش آموزانند که هدف عمده آنها آموزش و فراگیر است)بالکاجتماعی کالس، معلم و دان -بنابراین تشکیل دهندگان جوٌ روانی

2018) 

اجتماعی مطلوب که دارای ویژگی زیر است: مشارکت دانش آموزان در کالس در  -جو روانی -1معموال سه نوع جو در کالس ها حاکم است. 

آموز و برخورداری از حمایت معلم در مواقع مشکل، رابطه صمیمی دانش  امور تدریس، یادگیری، برنامه ریزی و .... ، رابطه صمیمی معلم و دانش

آموزان با هم، برخورداری مقررات و ایجاد نظم در کالس، سازماندهی مطالب آموزش در کالس، اهمیت دادن به تالش و انجام تکالیف دانش 

وانی روابط انسانی وجود دارد و بین ادراک و انتظار تفاوتی نیست و یا آموزان، ارائه مطالب جدید و تازه و رغبت انگیز، همچنین در این نوع جو فرا

اجتماعی باال  -اجتماعی نامطلوب که برعکس ویژگی های جو روانی -جو روانی -2قرابت و نزدیکی وجود دارد و پیشرفت تحصیلی باال است. 

قات بیشماری نشان داده شده است که بسیاری از مشکالت اخالقی اجتماعی متوسط که مابین دو جو مذکور قرار دارد، تحقی -جو روانی -3است. 

و اجتماعی نوجوانان ما حاکی از جذاب نبودن محیط مدرسه و کشمکش های اینگونه ی دانش آموزان با معلمان و افت تحصیلی آنان بوده است. 

ری در کالس که مطابق نیازها و ویژگی های فراگیران باشد و لذا وجود مدیریت کار آمد معلمان و ایجاد شرایط الزم برای تسهیل در امر یادگی

 الزمه جامعه امروزی و راه گشای بسیاری از مشکالت نوجوانان می باشد. اینکه در فضای آموزش فعلی به جای اینکه به دانش آموزان توصیه ی

دیریتی نوین استفاده گردد، و معلمان با توانمندی مدیریتی نظم و انضباط شود باید به معلمان یادآوری گردد که در اداره کالسشان از روش های م

دی، می باشد)مهر محم« فرایند یاددهی و یادگیری»خود می توانند پایگاه و منزلت واقعی خود را حفظ کنند. مهم ترین مؤلف در آموزش و پرورش 

باحث مدرسه ای از موضوعات پیچیده ای بود که نظر محققان (. از دوران قدیم مسئله یادگیری انسان به ویژه یادگیری دانش آموزان از م1396
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( بیشتر کار 2012)3تربیتی را به خود جلب کرده است. در فرایند یاددهی و یادگیری، گفتگو و میزان مشارکت نقش اساسی دارد. به گفته کازدن

در کالس های درس متداول و معمول است که بالک، گفتگو چنان »( نیز می نویسد: 2016مدرسه به وسیله گفتگو انجام می گیرد. اندرسون)

بان زکلیبارد، هایمن و اسمیت تقریباً در یک ربع قرن پیش می توانستند ادعا بکنند که فعالیت های کالسی را کمتر می توان بدون به کار گیری 

 «.بین معلمان و شاگردان انجام می گیردانجام داد. بنابراین، بخش عمده فعالیت های کالسی به وسیله تعامل های این ابزار زبانی 

( اظهار داشته است که تقریباً 2016)4در زمینه گفتار کالسی، مشکل اساسی توزیع نامناسب میزان گفتار بین معلم و دانش آموزان است. فلندرز

 و خطی سخنرانی می کند. در این بیش از دو سوم وقت کالس های درسی با سخنرانی سپری می شود و در این مدت نیز معلم به طور یک طرفه

( معتقد است که اگر زمانی دانش آموزان گفتاری را آغاز کنند، در چهارچوب و محدوده خاصی صحبت می کنند؛ یا به سواالت 2019)5رابطه والکر

کالمی بین معلم و دانش آموز مبادله » ( در تحقیقی 2019معلم پاسخ می دهند یا نظر خود را در چند کلمه مطرح می کنند. بالک و همکارانش)

به نفع معلم بوده است. این نسبت در تمام دروس تقریباً  1به  3را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که به طور متوسط کمی بیش از نسبت « 

ست که در طول تدریس معلم، ( نیز معتقد ا2019)6ثابت بوده و محتوای کالم  معلم بیشتر در توضیح و ارایه مطالب و مباحث بود. پونتکروف

درصد زمان کالسی صحبت می کنند. بنابراین،  70تبادالت کالمی خیلی کمی صورت می گیرد. معلمان در کالس های درس به طور متوسط 

ا نقش گذشته ورش بباید این رویه تغییر یابد و به مشارکت دانش آموزان در فرایند تدریس توجه گردد. بنابراین، نقش امروزی معلم در آموزش و پر

گو زاو تفاوت دارد. این تفاوت به خاطر آن است که اهداف آموزشی امروزه با گذشته متفاوت است. در این زمان هدف آموزش تنها حفظ مطالب و با

ومات می دانستند؛ (. در گذشته تدریس را انتقال معل 1396کردن آن ها نیست، بلکه تمام جنبه های شخصیت دانش آموز را در بر می گیرد)مقدم،

اد یولی امروزه همه صاحب نظران با مفهوم سنتی تدریس یعنی انتقال دانش معلومات مخالف هستند. امروزه معلم باید دانش آموزان را با مطالب 

؛ 1390فهانی،تفا نماید)نصر اصگرفتنی درگیر نماید و راه و روش دانستن را به آنها بیاموزد نه این که تنها به انتقال اطالعات و معلومات و حقایق اک

( نیز معتقد 2009)7( معتقد است وقتی دانش آموز فعال نباشد به صرف شنیدن سخن دیگران یاد نمی گیرد. بلوم2000(. پیاژه)1392فتحی آذر،

آنچه که معلم انجام  است که یادگیری ضمن رفتار فعال دانش آموز رخ می دهد؛ آنچه که دانش آموز انجام می دهد سبب یادگیری می شود، نه

 8می دهد. همچنین دیوئی می گوید: هسته اصلی جریان تدریس ترتیب شرایط و محیطی است که دانش آموز بتواند در آن به تعامل بپردازد )جویس

صل است و ( برونر نیز معتقد است آنچه امروزه در کالس های درس آموزش داده می شود، مطالب بی معنی و مفاهیم منف2017و همکاران، 

به این ترتیب یادگیری فعالیتی بی هدف، کسالت آور و بدون استفاده  ;یادگیرنده به طور منفعل و طوطی وار آنها را یاد می گیرد و حفظ می کند

 (.1380می شود )کدیور، 

خواه  خویش است کمتر توجه می کنند وامروزه معلمان بیشترین استفاده را از مواد و منابع آموزشی می کنند؛ به دانش آموز که مسئول یادگیری 

ناخواه تدریس را به صورت یک طرفه و خطی انجام می دهند. در صورتی که فعال بودن دانش آموزان یکی شرایط الزم در یادگیری است. یوزوک 

گیری، میزان یادگیری را در ( اظهار می دارد که روش و میزان کنش و واکنش بین معلم و دانش آموزان، مواد درسی و محیط یاد2012بونام )
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( 1390کالس های درسی مشخص می نماید. بنابراین، اگر شرایط یادگیری فراهم شود، دانش آموزان خود به یادگیری خواهند پرداخت)َشعبانی، 

 بنابراین، اگر در تدریس باید شرایط فراهم نگردد که دانش آموز با محتوا درگیر شود دچار فرسودگی تحصیلی می شود.

 عالقه بدون و نانهبدبی حس یک داشتن ،(خستگی)تحصیل  الزامات و تقاضاها خاطر به خستگی احساس یادگیرندگان، میان در تحصیلی فرسودگی

 نقل به ارانهمک و شائوفلی) دارد اشاره( پایین کارآمدی با) یادگیرنده یک عنوان به عدم شایستگی احساس و( بی عالقگی) درسی تکالیف به

 خستگی ندمان ویژگیهایی با آموزشی در موقعیتهای تحصیلی فرسودگی که گفت می توان اساس این بر (.1394 عزیزی، و حسینی عگبهی، ازحیاتی،

 ضعیف خصیش پیشرفت احساس نیز و درسی مطالب به نسبت حساسیت بدون و بدبینانه و نگرش حس رشد مطالعه، به مربوط الزامات از ناشی

از  هرچه فراگیران که معتقدند نیز (2013) میلر و (. پیک2008 آرور،-)سالمال می شود مشخص تحصیلی و درسی امور فرسودگی، که افرادی در 

 فرسودگی تحصیلی کمتری دارند و کنند می عمل بهتر خود اجرای وظیفه در بهره مند شوند روشهای تدریس بهتر

تدریس که از اهمیت زیادی برخوردار است مورد توجه قرار گرفته است. چون نحوه و میزان گفتار در این پژوهش، میزان گفتار دانش آموز در فرایند 

( معتقدند 2018)11(. کاالهان و کالرک2018، 10؛ برنسون 2013، 9، هجویک 2002دانش آموزان تأثیری مثبت بر پیشرفت تحصیلی دارد )فلندرز، 

است که در آن، دانش آموزان نیمی از وقت را در فعالیت های کالسی شرکت کنند. با اطمینان باید گفت کالسی وضعیت مطلوب را دارا 

( هم معتقد است که کارایی آموزش مدرسه تا حدود زیادی به گسترش ارتباطات بین معلم و دانش آموزان بستگی دارد. ارتباط هایی 2017)12مالکوا

(. بر اساس نتایج تحقیقات، معلمان کمتر با 1393مشارکت کنند)نصر اصفهانی، که موجب می شوند دانش آموزان هر چه بیشتر در فرایند تدریس 

محدودی  ددانش آموزان کالس ارتباط برقرار می نمایند و اگر هم در کالسی ارتباط کالمی معلم با دانش آموزان بیشتر باشد به ارتباط معلم با تعدا

، 13ا از لحاظ طبقه اجتماعی باال بوده و یا نمرات باالتری دارند مربوط می شوند)ایرویناز دانش آموزان که در ردیف هایی جلو کالس نشسته اند، ی

( البته عوامل بسیاری در ارتباط کالمی دخالت دارند، از جمله این عوامل طبقظ اجتماعی دانش آموز، ویژگی ها و خصوصیات شخصیتی 2014

(؛ زبان ) ویلیامز،  2018، 16(؛ جذابیت های فیزیکی )دیون، برشید و والتر2017 ،15( پیشرفت تحصیلی )گود و بروفی2018، 14)بروفی و اورتسون

 ( 2016، 17وایت هد و میلر

اه وامروزه معلمان بیشترین استفاده را از مواد و منابع آموزشی می کنند؛ به دانش آموز که مسئول یادگیری خویش است کمتر توجه می کنند و خ

ناخواه تدریس را به صورت یک طرفه و خطی انجام می دهند. در صورتی که فعال بودن دانش آموزان یکی شرایط الزم در یادگیری است. یوزوک 

( اظهار می دارد که روش و میزان کنش و واکنش بین معلم و دانش آموزان، مواد درسی و محیط یادگیری، میزان یادگیری را در  2009ام ) بون

(.در 1390کالس های درسی مشخص می نماید. بنابراین، اگر شرایط یادگیری فراهم شود، دانش آموزان خود به یادگیری خواهند پرداخت)شعبانی، 

                                                           
9 Hejvik 
10 Berensoon 
11 Kalahan, Kelarc 
12 Malkva 
13 Irvin 
14 Beroofi, Ortesoon 
15 Good, Beroofi 
16 Diuon, Bershid, Valter 
17 Vilamze, vitehed, Miler 
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هش، میزان گفتار دانش آموز در فرایند تدریس که از اهمیت زیادی برخوردار است مورد توجه قرار گرفته است. چون نحوه و میزان گفتار این پژو

 (. 2015دانش آموزان تأثیری مثبت بر پیشرفت تحصیلی دارد )فلندرز،

دارا است که در آن، دانش آموزان نیمی از وقت را در فعالیت ( معتقدند با اطمینان باید گفت کالسی وضعیت مطلوب را 2018کاالهان و کالرک )

های کالسی شرکت کنند. مالکوا هم معتقد است که کارایی آموزش مدرسه تا حدود زیادی به گسترش ارتباطات بین معلم و دانش آموزان بستگی 

(. بر اساس نتایج 1391ارکت کنند)به نقل از نصر اصفهانی، دارد. ارتباط هایی که موجب می شوند دانش آموزان هر چه بیشتر در فرایند تدریس مش

به  دتحقیقات، معلمان کمتر با دانش آموزان کالس ارتباط برقرار می نمایند و اگر هم در کالسی ارتباط کالمی معلم با دانش آموزان بیشتر باش

ه اند، یا از لحاظ طبقه اجتماعی باال بوده و یا نمرات باالتری ارتباط معلم با تعداد محدودی از دانش آموزان که در ردیف هایی جلو کالس نشست

(. اگر معلمان با تمام دانش اموزان ارتباط کالمی مناسب داشته و تمام دانش آموزان را در امر یادگیری و 2017دارند مربوط می شوند)ایروین، 

 نند.ونتر است و دانش آموزان فرسودگی تحصیلی کمتری پیدا می کتدریس شریک نمایند قطعا پیشرفت دانش آموزان بیشتر و یادگیری آنان افز

اشد ب بنابراین وجود مدیریت کار آمد معلمان و ایجاد شرایط الزم برای تسهیل در امر یادگیری در کالس که مطابق نیازها و ویژگی های فراگیران

رفت تحصیلی دانش آموزان می باشد. با توجه به اهمیت سالمت الزمه جامعه امروزی و راه گشای بسیاری از مشکالت تحصیلی  و ارتقای پیش

روان دانش آموزان، این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا، روش های تدریس بر سالمت روان و فرسودگی تحصیلی در دانش 

 آموزان  پسر مقطع ابتدایی تأثیری دارد؟

 تحقیق شناسیروش

 پس آزمون با گروه کنترل می باشد -پیش آزمونتحقیق از نوع نیمه تجربی 

 روش های تدریس )سه روش تدریس نقشه مفهومی و یادگیری مشارکتی و بارش مغزی( است 

 متغیر وابسته در این پژوهش عبارتند از سالمت روان و فرسودگی تحصیلی

نمونه پژوهش نفر است. 5353می باشد که تعداد آنها  1399کرمان در سال  شهرابتدایی پسر  شامل کلیه دانش آموزانحاضر  پژوهش آماری جامعه

نفر از دانش آموزان که براساس مالک های ورودی به مداخله به صورت تصادفی به چهار گروه آزمایش)سه گروه آزمایش( و  200حاضر حدود

 نفر(  50)یک گروه(کنترل تقسیم شدند)هر گروه 

 ابزارهای پژوهش

 مت روانپرسشنامه سال

مولفه است. هر یک از  4گویه و  28( تهیه گردیده که شامل 1386( ترجمه ابراهیمی و همکاران )1979این پرسشنامه توسط گلدبرگ و میلر )

ی عمولفه ها هفت سوال دارد که چهار دسته از اختالالت شامل نشانه های بدنی )جسمانی(، اضطراب و بی خوابی، عالئم اختالل در کارکرد اجتما
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ردگی را ارزیابی می کند. در همه گزینه ها درجات پایین نشان دهنده سالمتی و درجات باال حاکی از نبود سالمت و وجود ناراحتی در فرد و افس

( ضریب 1387گزارش کرده اند. احیا کننده و دیگران ) 89/0( پایایی آزمون سالمت عموم را با روش بازآزمایی 1389است. نجف و همکاران )

 (.1390به دست اورده اند )ابراهیم پور،  73/0ن پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی ای

 تحصیلی فرسودگی پرسشنامه

 ی عالقگیب تحصیلی، خستگی یعنی تحصیلی فرسودگی حیطه سه پرسشنامه ساخته اند. این (1997) اسچفلی و ساالنووا و برسو را پرسشنامه این

 توسط موافق کامالً تا مخالف لیکرت کامالً درجه ای 5 روش با که دارد؛ ماده پانزده مذکور پرسشنامه. میسنجد را تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی

 را پرسشنامه پایایی. دارند ماده 4 تحصیلی ناکارآمدی و ماده 6 تحصیلی بی عالقگی ماده، 5 تحصیلی خستگی. است شده درجه بندی آزمودنیها

 لیتحلیل عام طریق از پرسشنامه سازه روایی. کرده اند محاسبه تحصیلی فرسودگی حیطه سه برای 75/0، 70/0، 82/0 ترتیببه  آن سازندگان

 کرویت آزمون از عاملی تحلیل کاربرد امکان بررسی برای (و781/0) شد بررسی KMOآزمون  با نمونه برداری کفایت. گرفت قرار بررسی مورد

 85/0 تا 49/0 از پرسشنامه سؤاالت بارعاملی دامنه نهایت در آمد دست به 001/0 معناداری سطح در 598448 آن میزان که شد استفاده  بارتلت

 .گردید استخراج پرسشنامه در شده مطرح تحصیلی ناکارآمدی و بی عالقگی تحصیلی تحصیلی، خستگی عامل سه و آمد به دست

 هاوتحلیل دادهیافته ها و تجزیه

 تحلیل چندمتغیره : جدول1جدول 

 Fآماره  ارزش نوع آزمون متغیر
درجه آزادی 

 فرضیه
 18مقدار -p درجه آزادی خطا

فرسودگی 

 تحصیلی

 030/0 000/198 000/2 176/2 114/0 19اثر پیالی

 030/0 000/198 000/2 176/2 986/0 20المبدای ویلکز

 030/0 000/198 000/2 176/2 114/0 21اثر هتلینگ

 030/0 000/198 000/2 176/2 114/0 22ریشه رویترین بزرگ

 022/0 000/198 000/2  108/2 123/0 اثر پیالی

                                                           
18. P-Value 
19. Pillai's Trace 
20. Wilks' Lambda 
21. Hotelling's Trace 
22. Roy's Largest Root 
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 سالمت روان

 022/0 000/198 000/2  108/2 145/0 المبدای ویلکز

 022/0 000/198 000/2  108/2 131/0 آزمون هتلینگ

 022/0 000/198 000/2  108/2 125/0 ترین ریشه رویبزرگ

 

 . تحلیل کوواریانس آموزش مجازی بر فرسودگی  تحصیلی و خالقیت2جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 مقدار -F pآماره 

 گروه

 001/0 233/58 629/8881 1 629/8881 فرسودگی تحصیلی

 001/0 115/13 49/763 1 49/763 سالمت روان

 خطا

 - - 518/152 196 464/3965 فرسودگی تحصیلی

 - - 234/12 196 38/234 سالمت روان

 کل

 - - - 199 867/14611 فرسودگی تحصیلی

 - - - 199  سالمت روان

 گیری و پیشنهاداتنتیجه
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 روش های تدریس بر سالمت روان و فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی »فرضیه اصلی با عنوان

داده های آماری بیانگر این است در هر سه گروه آزمایش شاهد کاهش میانگین نمرات فرسودگی تحصیلی و افزایش میانگین « اثر بخش است

هستیم و با توجه به اینکه در متغیر فرسودگی تحصیلی  های آموزشینمرات سالمت روان  در مقایسه با گروه کنترل پس از اجرای هر یک از روش

های تدریس بر دانش آموزان ابتدایی اثرات توان گفت روشدهنده سطح بهتر تحصیالت دانش آموزان است؛ بنابراین میتر نشانیننمرات پای

های توان گفت در روش تدریس نقشه مفهومی نسبت به سایر روشمثبتی داشته است. با توجه به میزان افزایش رخ داده در هر روش تدریس می

 یشرفت بیشتری در دانش آموزان ابتدایی هستیم مورد تدریس، شاهد پ

(، 1393(، پور سلیم و همکاران )1394(، احمدزاده و همکاران)2014پترسون) و (، رامسی2009نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های دیپ)

(، تونی و 1392خشی و همکاران )(، خداب2016، گیلیس)(2018شافر )(، 1397(، شیخی و همکاران )1391(، شکاری )1393طاهرزاده و جوکار )

، میرزایی و زحمت  (2011عطاری) و تقوی زاده، (، مهرابی1395(، صادقی و گندمانی و همکاران)1393(، عاشوری و همکاران )1396یوسفی)

 ( همسو و همخوان می باشد. 1397کش)

 کوچک محتوای گروه های در گرفتن قرار با آموزان دانش آن در که روشی از است عبارت مشارکتی در تبین این فرضیه می توان گفت یادگیری

 (در2005ارزیابی قرار میدهند)اسالوین،  مورد را خود جاری دانش یکدیگر، با گفتگو و مباحثه طریق از و گیرند می یاد یکدیگر کمک با را درسی

 دیدگاه از: عبارتند که است کرده بندی تقسیم نظری اندازچهار چشم  به را مشارکتی یادگیری نظریات فراتحلیلی بررسی یک در اسالوین ادامه،

 این است. انگیزش مشارکتی یادگیری فرایند جزء مهمترین انگیزشی دیدگاه از شناختی.  شرح شناختی و توسعۀ اجتماعی، پیوستگی انگیزشی،

 و حین یادگیری تعامالت در گروه( در تشویق و تحسین اجتماعی)مانند های کننده تقویت و فردی بین های پاداش به سیستم پردازان نظریه

 اعضای یابی دست گرو در گروهی که موفقیت کند می ایجاد موقعیتی مشارکت، انگیزشی ساختار بنابراین دارند. تأکید آموزان دانش های فعالیت

 و شخصی پاداش به هم کنند، می کمک گروه به گرایانه هدف طریق رفتار از دانش آموزان وقتی دیگر عبارت به باشد. شخصی اهداف به گروه

 وابسته گروهی پیوستگی و تعلقات به عمیقاً مشارکتی یادگیری اجتماعی، نظریۀپیوستگی طبق درمقابل، کنند. می پیدا دست گروهی پاداش به هم

 مشارکت، و کارتیمی و خوداگاهی می رسند به یادگیری فرایند در هم به کمک با گروه از عضوی عنوان به فراگیران از یک هر این دیدگاه در است.

 توسعۀ نظریات پردازند. می خودارزیابی به گروهی وساز ساخت فرایند یک در همچنین آموزان دانش است. گروهی و فردی رشد برای مبنایی

 هایی محیط در فراگیران  شناختی بازسازی و ساختارشناختی بر است، استوار ویگوتسکی و پیاژه چون اندیشمندانی نظری مبانی بر که هم شناختی

 عمل حاصل مشارکتی یادگیری که است این نظریات این فرضیۀ بنیادی ترین می کنند. تأکید اجتماعی تعامالت و گروهی یادگیری بر منطبق

 ارائه گفتگو، مانند مباحثه، عناصری به احترام با بنابراین است. اصلی مفاهیم بر تسلط جهت هدفمند و مقتضی تکالیف حول متقابل دانش آموزان

شرح  نظریات مطابق آخر در و برسند شناختی حداکثر رشد به توانند می دانش آموزان مشارکتی، یادگیری در دیگران نقطه نظرات به دادن گوش و

 از است عبارت شرح معانی کاراترین از یکی دهند. آموزش یکدیگر به را توانندمطالب می خود معلم، نقشهای پذیرش با دانش آموزان شناختی،

 نقاط شناخت برای مبنایی باهم آموزی و آموزی ازهم شرح شناختی، رویکرد مطابق مشارکتی یادگیری بنابراین در دیگر. افراد به مطالب توضیح

 در می انجامد. زبان یادگیری در تسلط به دانش آموزان، فراگیری در تسهیل با آموزی، و باهم کوچک گروه های این در ضعف مشارکت و قوت

 افزایی هم ظرفیت از استفاده حسن در را معلم راهبرد آورد. این می فراهم را نیاز مورد های مهارت بر تسلط و مشارکتی یکدیگر یادگیری حقیقت

دانش  توسط اجتماعی ممتاز پیامدهای و باالتر اثربخشی مراتب به دستیابی نتیجه در یادگیری و تکالیف انجام جریان در گروهی تعامل از ناشی
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 تا دهند می قرار گروه اختیار یاران در دارند هرچه و سپارند می جمع به دل دانش آموزان مشارکتی شیوۀ به یادگیری رساند در می یاری آموزان

 خلق را اجتماعی و همیارانه یادگیری محیطهای ای از گرایانه عمل معنای روش (. این1396بگیرند)میرمحمدی،  بهره دیگران یاری از هم خود

 آن در را جامعه روز نیاز مورد خالق و تعاملی عملی مهارتهای کالسی، های دانش و ها مهارت به تسلط در آموزان دانش به کمک با و می کند

 با توسعۀ تا می کند کمک دانش آموزان به عمل گرایانه، محیط یک خلق با مشارکتی یادگیری انگلیسی، زبان فراگیران می دهد برای توسعه ها

 آنها عزت نفس تا می شود آموزان باعث دانش تعامالت بردن باال با روش این بپردازند. یادگیری به باال کارایی و انگیزش با ارتباطی مهارتهای

 زبانی یهای پیچیدگ عمالً زبان آموزان تا کند می ایجاد فرصتی روش این که می دهد نشان مشارکتی یادگیری با مرتبط یابد. تحقیقات افزایش

 برسند. شناختی باالتر سطوح به زبانی پیچیدۀ و متنوع دادهای از درون آگاهی و درک با و کنند، درک را شناختی و

 بیشتری رغبت و انگیزه ازخود باشند، داشته مشارکت و همکاری درسی مباحث تمامی در توانستند می بودند مشارکتی یادگیری روش تحت که

 یکدیگر یادگیری مسئول را خود آموزان دانش اعضاء، موفقیت تک تک به گروهی موفقیت وابستگی دلیل به می دادند. همچنین نشان یادگیری در

 مشارکتی یادگیری قلب مثبت درونی وابستگی حقیقت در کنند. مرتفع را گروه اعضای زبانی کل مسائل و مشکالت می کردند سعی و می دانستند

پایش  به فرایند این طی در و بگیرند، یاد هم از و باهم باید دانش آموزان گروه. اعضای کل موفقیت به تعهد از عبارت است و شود، می محسوب

 دو نیز مسئولیت این مسئولیت می کنند. احساس یکدیگر یادگیری قبال در و دارند مشترکی اهداف آموزان دانش بنابراین بپردازند. خود یادگیری

 تالش بین گروهی وابستگی نتیجۀ بنابراین گروه. اعضای کل یادگیری از واطمینان شده محول درسی تکالیف یادگیری (1گیرد: می خود به شکل

 ترگروه تحصیلی ضعیف پیشینۀ با دانش آموزان بهره مندی سرعت مشارکتی یادگیری دیگر خوب کل است. نمود موفقیت برای اعضا همکاری و

 و خود در شدن غرق کاهش اثر جانبی دربردارندۀ همکاری بر تمرکز دهد. می افزایش را نها آ زدن کار به دست یاوری در مشارکت است. آن از

 است. شخصی یادگیری مسئولیت افزایش

گردند؛  مند بهره هایشان کالسی هم مطلوب بسیار تصحیحی کمک های از توانند می آموزان دانش مشارکتی، مبنای یادگیری بر اینهمه، با

 توانستند می باالتر تواناییهای با نیز دانش آموزان تحقیق این دید در تدارک تکوینی سنجش هر از پس را ها آن می توان معموالً  که کمکهایی

 معناداری دالیل از دیگر یکی بنشینند. بررسی و بحث به خود مشکالت مسائل و مورد در و کنند، کمک یادگیری امر در تر ضعیف آموزان دانش به

 توانستند می مشارکتی یادگیری فرایند در آنها شود. می مربوط یادگیری در ها آن متقابل مسئولیت درعین دانش آموزان عمل آزادی به نتیجه، این

 و زبان با رامباحث  توانستند می آموزان دانش بود، حاکم کالس در دوستانه فضایی چون و کنند بازسازماندهی و مرور را مباحث فراخورنیاز به

 قرار سنجش و ارزیابی استفاده، مورد زبانی را مفاهیم عمالً کنش -بازاندیشی -کنش چرخۀ یک در آنها دهند. قرار کاوش مورد خود ادراکی سطح

 بررسی و بحث مورد هدفمند صورتی به را کالسی محتوای صورت آزادانه به می توانستند شناختی و ادراکی های تفاوت به توجه با و می دادند

 مشارکتی یادگیری روش با که آموزانی دانش تا شد باعث بود جریان در مثبت و فضایی پذیرنده در که تعامالت این نتیجۀ بنابراین دهند. قرار

 دهند. نشان خود از عملکرد بهتری بودند، دیده آموزش

 عملکردی یادگیری، در درمجموع بودند، دیده آموزش گروهی تقویت با مشارکتی روش با که آموزانی دانش که بود این پژوهش دیگر نتیجۀ

 یادگیری گروه های مطلوب و مثبت های بازده گفت، باید نتیجه این تبیین بودند. در کرده دریافت فردی تقویت که داشتند افرادی با یکسان

 در تقویت و پاداش وجود دیگر عبارت به باشند، داشته اثرگذار میان گروهی فعالیت یک کالسی، همۀ گروه های که آید می پدید زمانی مشارکتی
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 حاصل یادگیری طرفی، بازده از درون گروهی. یا انفرادی جنبۀ نه باشد، داشته بین گروهی جنبۀ که بود، خواهد اثربخش زمانی یادگیری مشارکتی

 بازده با هم که است مطلوب بازدهی نوع آن نیست و قبول مورد اند کرده فعالیت انفرادی صورت به افراد آن در که مشارکتی یادگیری فرایند از

 باشد تأثیرگذار تواند می زمانی تنها تقویت مشارکتی تدریس در شود بنابراین حاصل اعضا نزدیک همیاری طریق از هم و کند برابری نظر مورد

 کامالً با هم امر این که می کند، ایجاد گروه ها بین در یادگیری برای رقابتی -انگیزشی حالتی روند این چون باشد، داشته گروهی بین حالت که

 را خود که اند کنند، پذیرفته می فعالیت مشارکتی یادگیری گروه های در که دانش آموزانی طرفی، از دارد. همخوانی مشارکتی یادگیری مبانی

آنان را تامین می کندو فرسودگی  تحصیلی را کمتر می  آورندو همین مساله سالمت روانی حساب به حمایت و تقویت بازخورد، یاری، عمدۀ منبع

  کند

 که نموده مفهومی نقشه قالب در و مفاهیم از چهارچوبی در شده خود کسب اطالعات دادن قرار در سعی فراگیر مفهومی، نقشه رسم و طراحی در

 می آموخته قبلی مفاهیم و جدید مفاهیم بین ارتباط برقراری و خود اطالعات جدید بندی طبقه در فراگیر توانایی افزایش به منجر موضوع این

 در فعالی نقش فراگیران مفهومی نقشه روش به آموزش شود. در می جدید ازمفاهیم فراگیر بهتر یادگیری و درک به منجر نهایت در که شود

 فهمشان و درک در موجود اشتباهات متوجه مفاهیم بین ارتباط بهترین برای برقراری تا دهد می اجازه فراگیر به آموزشی روش این دارد. یادگیری

 حفظ در مؤثری نقش همچنین مسئله این شود. می فراگیر توسط یادگیر مسئولیت قبول به و منجر برده باالتر یادگیری برای را آنان انگیزه و شده

 ترکیب، تحلیل، و باالی تجزیه سطوح به فراگیران دستیابی در مفهومی نقشه های کاربست در واقع شود. فراگرفته می مطالب مدت طوالنی

 ایجاد با که است پایدار و معنادار یادگیری شناختی کردن ایجاد برای مناسب حلی راه مفهومی های نقشه کاربست و است مؤثر بسیار ارزشیابی

 سطوح در و بیشتر مطالعات انجام یافته، این به استناد برای . اگرچه شود می فراگیران دانش ماندگاری سبب مفاهیم، میان منطقی های ارتباط

 و سنتی آموزشی های رویکرد با مقایسه در آموزش جهت زیاد وقت به صرف توان می آموزشی روش این مشکالت از دارد. ضرورت تر وسیعی

 می آموزشی روش این لیکن کرد، اشاره مفاهیم کلیه آموزش برای آن از استفاده عدم امکان نیز و اضافی کاری بار از دانش اموزان نارضایتی نیز

 از بسیاری لذا شود. فراگیران در مداخالت و ارتباط قدرت و و تحلیل و تجزیه گرایی، خالق، مسئله تفکر های مهارت ارتقای به منجر تواند

 است، مدنظر ها آن آموزش در باال سطح یادگیری کسب آن در که اساسی و پایه دروس تدریس در آموزشی روش این از استفاده پیشنهاد محققین

 ارتقا آگاهی و دانش حیطه در را شناختی فراگیران یادگیری که توانسته مفهومی نقشه روش که است این مؤید آمده دست به اند.نتایج نموده را

 مورد در ابتدا فراگیرباید مفهومی نقشه رسم برای باشد. نهفته مفهومی نقشه رسم ماهیت مفهومی می توانددر نقشه موثر بودن روش اما دهند

 مفهومی نقشه یک شده، اطالعات کسب از استفاده با سپس، و کند کسب را الزم اطالعات نماید رسم نقشه آن برای خواهد می که موضوعی

 نقشه مفهومی قالب در و دهد می قرار خود آشنای و مدنظر مفاهیم چهارچوب در را شده کسب اطالعات فراگیر مفهومی، نقشه رسم نماید. در رسم

 جدید مفاهیم احتمال ارتباط که دهد قرار هم زیر در و طبقه بندی را جدید اطالعات راحتی به فراگیر که شوند می باعث عامل دو این و ریزد می

 ارتقای درک و یادگیری گفت  میتوان کلی طور شود.به می بیشتر شده ایجاد ارتباطات از فراگیر درک کل، در و یابد می افزایش نیز قبلی مفاهیم با

 در میدهند. سوق بهتر فراگیری به آموزان را دانش انگیزه و عالقه و می کنند تبدیل طرفه دو و فرآیندی مؤثر به را آموزش تدریس، جریان در

 و فرسودگی تحصیلی آنان کمتر می شود.  باشدسالمت روانی دانش آموز نیز بیشتر بیشتر آموزشی روش یک در رضایت دانش آموز چه هر نتیجه،
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