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** کارشناسی ارشد برنامه ريزی درسی

طراحی، تدوین و اعتبارسنجی الگوی راهنمای یادگیری مشارکتی 
برای برنامة درسی »فارسی بخوانیم و بنویسیم« دورة ابتدایی

چکیده
هدف اين پژوهش، طراحي، تدوين و اعتبارسنجي الگوي راهنماي يادگیري مشاركتي 
براي »فارسي بخوانیم و بنويسیم« دورة ابتدايي است. براي تحقق هدف فوق از روش 
اعتبارسنجي میداني استفاده شد.  تلفیقي( و  پژوهش كتابخانه اي، سنتزپژوهي )پژوهش 
پايه هاي سوم  بنويسیم«  جامعة  آماري تحقیق شامل كلیه كتاب های فارسي »بخوانیم و 
تا پنجم ابتدايي و كلیه متخصصان حوزه زبان آموزي، برنامه ريزي درسي و معلمان دورة 
ابتدايي بود كه از آن میان كتب هرسه پايه و 6 متخصص زبان آموزي و برنامه  ريزي  درسي 
و 24 معلم دورة ابتدايي از منطقه 6 شهر تهران به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب 
شدند. براي گردآوري داده ها، از ابزارهاي برگه هاي خالصه  اطالعات و پرسش نامه )با 
روايي محتوايي و پايايي 0/71( استفاده شد و تحلیل داده ها نیز براساس تکنیك هاي  آمار 
توصیفي )جداول  توزيع  فراواني، نمودار و درصدگیري( و آزمون استنباطي كالموگروف 
و اسمیرنوف و با بهره گیري از نرم افزار آماري SPSS انجام شد. براساس نتايج پژوهش، 
تا  سوم  پايه هاي  بنويسیم  و  بخوانیم  فارسي  مشاركتي  يادگیري  راهنماي  الگوي  ابتدا 
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زبان آموزي  متخصصان  دراختیار  الگو  اين  سپس  شد،  تدوين  و  طراحي  ابتدايي  پنجم 
نظرات  براساس  اولیه  الگوي  پايان،  در  و  گرفت  قرار  معلمان  و  برنامه ريزي درسي  و 

متخصصان اصالح و الگوي راهنماي نهايي تدوين شد.

و  بخوانیم  فارسي  مشاركتي،  يادگیري  اعتبارسنجي،  تدوين،  طراحي،  واژه ها:  كلید 
بنويسیم، دورة ابتدايي

مقدمه
مطالعه فرهنگ  حاکم بر برنامه هاي درسي نظام هاي آموزشي جهان نشان مي دهد که فرهنگ 
غالب اکثر مدارس نسخه برداری و سازگاري است؛ يعنی معلمان دانش آموزان را کنترل کرده و 
نظم را افزايش مي دهند، دانش آموزان نقش يادگیرندة غیرفعال و غیرپرسشگر را ايفا مي کنند و 
الگوهاي آموزش مورداستفاده در بسیاري از کالس ها، الگوهايی غیرمنعطف با يادگیرِي محدود 
گذاشتن  نمايش  به  براي  مكاني  به  يادگیري  محیط هاي  همكاران، 1387(.  و  )ژوزف  است 
رويّه هاي تكراري سخنراني، پرسش و پاسخ، نظارت و آزمون هاي کوتاه تبديل شده اند)گودلد1، 
به نقل از ژوزف، براومن، ونیدشیتل، مايكل و گرين،2011(. اکثر معلمان بخش زيادي از وقت 
انجام   به  فرا مي دهند،  دانش آموزان مي نشینند، گوش  به سخنراني سپري مي کنند،  را  کالس 
تكالیف مي پردازند و امتحان مي دهند وارزشیابي پیشرفت تحصیلي غالباً مبتني بر آزمون هاي 
آموزش  از وقت  الي 85 درصد  در 75 درصد  تقريباً  روند  اين  است.  )کلیشه ای(  استاندارد 
کالس هاي درسي جريان دارد. فرهنگ فعلي کالس هاي درس همانند چنین فرهنگي در ابتداي 

قرن بیستم است )هكمن2، به نقل ژوزف و همكاران،2011، والديِولو و ويجاياراجو3، 2004(.
در ايران نیز، وضعیت فرهنگ حاکم بر برنامه ريزی درسي تشابه زيادي با وضعیت فوق 
دارد، به نحوي که نظام برنامه ريزي درسي ما موضوع محور، امتحان مدار، مقاوم در برابر نفوذ 
معلم، کاماًل متمرکز، همگاني، کم توجه به انعطاف در برنامة درسي، فاقد زمینة مناسب براي 
پرورش تفكر خالق، نّقاد، تحلیلي، حل مسئله و پژوهش مدار، در دانش آموزان است )سلسبیلي 
و ديگران، 1382( . عدم تناسب محتواي دروس با نیازهاي مهارتي بازارکار، برخورد نامناسب با 
اطالعات و بي توجهي به ياددان يادگیري در محتواي برنامه هاي درسي )نفیسي، 1378(، تهیه 
و تدوين اهداف برنامه درسي با تأکید زياد بر حیطة شناختي، آن هم سطوح پايین اين حیطه، 
و عدم توجه به نیازها و ويژگي هاي رشدي دانش آموزان، و نیازها، امكانات و شرايط جامعه در 
تدوين محتوا )حسیني، 1382(، تأکید بر کّمیت دانش محض به جاي توجه به برآيند يادگیري 
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و  اطالعات  انباشت  بر  تأکید  )خلخالي، 1377(،  محتواي دروس  تدوين  در  و روش  دانش 
تقويت حافظه در اکثر کالس هاي درسي و کم توجهي به تجزيه و تحلیل و نقد کردن مطالب 
)حیراني،1380(، شكل گیري ويژگي هاي غیرخالق، پیروي از ديگران، اتكا، وابستگي به ديگران، 
عادت به امور موسوم، عدم  ابداع و نوآوري و همنوايي، دلسردي و سستي در فعالیت ها، کم رويي 
و تسلیم ايده هاي جمع  شدن در دانش آموزان در اثر آموزش هاي ارائه شده در دورة متوسطه 
)روح اللهي، 1372(، به کارگیري روش هاي معلم محور و سنتي تدريس در کالس هاي درسي و 
پايین بودن دانش، نگرش و مهارت معلمان در روش هاي شاگرد  محور و فعال تدريس )مطور، 
1390، حسیني، 1386، 1385، وحدتي همت،1382، اسدي، 1381، کوثري،1380، حامدي خواه، 

1377، موسي پور، 1376، رهبري نژاد، 1373( مصاديقي براي چنین وضعیتي هستند.
به  دانش آموزان  ترغیب  اگرچه محاسني چون  برنامه هاي درسي  بر  فرهنگي  غلبة چنین 
تالش بیشتر، کوشش براي برآورده ساختن تقاضاهاي سهام داران آموزش، شكوفايي اندازه گیري 
پیشرفت تحصیلي دانش آموزان و هماهنگی برنامه هاي درسي اکثر مدارس با هم دارد، لیكن 
معايب متعددي نیز بر آن وارد است، به نحوي که چنین فرهنگي تأثیر مستمر تجربیات آموزشي 
دانش آموزان را خراب کرده، فرصت ها و منابع آموزشي نابرابر را سبب شده و معلمي را تا 
حد مشاغل بي ارزش پايین مي آورد، نگاهي از باال به پايین را در برنامه درسي پیشنهاد مي کند، 
ارتقا صالحیت دانش آموزان را آزمون هاي استاندارد و روش هايي مانند  بهترين روش براي 
نتايجي  فعالیت هاي مرتبط مي داند. سبب شكل گیري  يادسپاري، مشق گیري، آزمون و ديگر 
مانند تدريس براي آزمون، فروپاشي برنامه درسي، برنامه درسي از قبل تعیین شده، بي توجهي 
به اهداف و محتواي غني آموزِش با کیفیت مي شود. حكم به درجه دوم بودن آشكار و پنهان 
برخي از موضوعات درسي و روش هاي آموزشي مانند مشارکت، خالقیت و تفكر انتقادي 
فقیر و  براي دانش آموزان آسیب پذير، )بچه هاي  توسط آزمون ها مي دهد و آموزش و پرورش 
بچه هاي رنگین پوست اقلیت هاي قومي در مدارس( که حداقل منابع را دارند سست مي شود 
)ژوزف، گرين، مايكل و ويندشیتل، 1387(. با چنین محیطي، معلمان نگران خود و خالقیت 
دانش آموزان شان خواهند بود )هارگريوز و شرلي4، 2009( و اين برنامة درسي محدود معلمي 

را بي روح و تدريس را بي لذت مي کند)کوزول5، 1997(.
غلبة معايب و آسیب هاي فرهنگ غالب برنامه هاي درسي مدارس سبب تالش هاي فراوان 
و ارائة فرهنگ هاي متعددي چون ساخت فهم، پرورش خويشتن و معنويت، مردم ساالري در 
بستر انديشه و عمل و ... براي مقابله با آن شده است. يكي از مهم ترين اقدامات انجام گرفته در 
اين زمینه تغییر فضاي رقابتي و معلم محور به فضايي مشارکتي و مبتني بر ساخت فهم با تأکید 
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بر روش يادگیري مشارکتي است. روش يادگیري  مشارکتي يكي از روش هاي آموزشي است 
که در سال هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته و پژوهشگراني چون جانسون و جانسون6 )1985، 
1988، 1989، 1992، 1994(، اسالوين7 )1991،1990، 1994(، اسالوين و همكاران،)1955(، 
کوهن8 ) 1994،1998(، کیگان )1985، 1990(، اشمن9 )2003(، گیلیس، اشمان و ترول)2008(. 
کوهن، برودي و ساپون- شوين10 )2004(، ژولیف11 )2007(، بلوك باش، کسكین و پوالت12 
)2011(، لو13 )2011(، آيدين14 )2011( و کیوستر و زنتال15 )2012( در زمینة يادگیري  مشارکتي 
مطالعات قابل توجهي انجام داده و نظرات بديعي را ارائه نموده اند. موفقیت حاصل از اجراي اين 
روش تا بدانجا بوده است که اسالوين )1999( آن را به عنوان يكي از بزرگ ترين نوآوري هاي 

آموزشي سال هاي اخیر ذکر کرده است.
قالب گروه هاي  در  دانش آموزان  آن  در  که  آموزشي است  يادگیري  مشارکتي يك شیوة 
کوچك کار مي کنند تا با کمك يكديگر محتواي آموزشي را فرا گیرند، پروژه هاي گروهي را 
به انجام برسانند )اسالوين، 1994، اسالوين و همكاران)1995(، آنويوبازي، به نقل از کرامتي، 
1381، جانسون و همكاران، 1994(، با همكاري و مشورت در زمینه موضوعات  درسي به 
تسلط برسند،  آموخته هاي خود را به سايرين منتقل نمايند )لیتون16 و همكاران، 1994( و عالوه 
بر اينكه مسئول يادگیري خود هستند، در برابر يادگیري ديگران نیز احساس مسئولیت  کنند 

)گوکال17، 1995، به نقل از کرامتی، 1381(.
يادگیري  مشارکتي انواع مختلفي دارد. کول و  چان18 )1990( روش هاي يادگیري  مشارکتي 
موفقیت  براساس  دانش آموزان  تقسیم بندي  شامل  يادگیري  مشارکتي  سبك هاي  قالب  در  را 
 ،)TAI( فرديت 21  ياري  در  تیم   ،)TGT(20 دوره اي گروهي  مسابقات   ،)STAD(19 تحصیلي 
جیگ ساو يك )Jigsaw I(، جیگ ساو دو)Jigsaw II(، سبك يادگیري با همديگر22  و سبك 
خواندن و نوشتن تلفیقي  مشارکتي CIRC( 23( عنوان مي کنند. به زعم اسالوين )1994( اين 
و  با همديگر، جیگ ساو  يادگیري  دانش آموزان،  تیمي  يادگیري  به چهار دسته شامل  روش ها 
بررسي گروهي تقسیم مي شود. ريان و کوپر )نقل شده در کرامتي، 1381( نیز روش هاي يادگیري  
مشارکتي را دربرگیرندة تقسیم بندي دانش آموزان به گروه ها براساس موفقیت تحصیلي، بازي هاي 

گروهي دوره اي، جیگ ساو يك و دو و يادگیري با هم و تحقیق گروهي عنوان مي کنند. 
از طرفي ديگر، زبان و توانايي هاي چهارگانة زباني از ابزارهاي  کلیدي برقراري ارتباط تلقي 
مي شوند و ارتباط نیز در خط مقدم هر فعالیتي قرار دارد )وايلد، مايیوس و ادموندز 24، 2008(. 
بنابراين زيربناي فعالیت هاي آدمي و بخش قابل  توجهي از فرايند تبادل افكار، اطالعات و دانش 
 بشري، کسب مهارت هاي اجتماعي چون مهارت تعامل با ديگران، تشكر و قدرداني، گوش دادن 
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به ديگران و قدرت انتقال فكر و حتي پیشرفت  تحصیلي در دروس مدرسه اي به وسیله زبان 
انجام مي گیرد. به نحوي که گیلفورد 25 )نقل شده در شريفي، 1376( دو مهارت زباني يعني 
خواندن و نوشتن را از اساسي ترين گام هاي يادگیري، تفكر و حل مسئله عنوان مي کند. هیئت 
ملي خواندن 26 )2000( خواندن و درك مطلب را عاملي مهم در رشد مهارت هاي کودکان و 
توانايي تحصیلي آن ها مي داند و از نظر نجفي پازکي )1391( خواندن يكي از نیازهاي اساسي 

در يادگیري تمامي دروس است.
اهمیت زبان در زندگي سبب تدوين برنامه هاي  درسي مختلف چون برنامة  درسي زبان 
مّلي و برنامة  درسي زبان دوم شده است. يكي از برنامه هاي درسي طراحي، تدوين و اجرا 
فارسي  برنامة  درسي  ايران،  در  ابتدايي  دورة  زبان  آموزي  زمینة  در  اخیر  سال هاي  در  شده 
»بخوانیم و بنويسیم« بوده است که در آن براي ارتقا توانايي هاي زباني، مهارت هاي اجتماعي و 
پیشرفت تحصیلي دانش آموزان رويكردها، اهداف، اصول و شیوه هاي ياددهي- يادگیري متنوعي 
به مهارت هاي  چون رويكردهاي فعالیت  محوري، اهداف نگرشي و مهارتي، اصول متوجه 
عملي زبان  آموزي، مهارت هاي زندگي، ابراز وجود و بیان احساسات و شیوه هاي يادگیري از 
طريق همیاري، بديعه پردازي، تفكر استقرايي و واحدکار درنظرگرفته شده است )راهنماي برنامة 

 درسي زبان آموزي دورة ابتدايي، 1378(.
يكي از شیوه هاي تدريس که در راهنماي برنامة  درسي و کتاب هاي درسي فارسي »بخوانیم 
و بنويسیم« مورد تأکید قرار گرفته، يادگیري از طريق همیاري و بحث گروهي است. بررسي 
ادبیات پژوهشي مرتبط با برنامة  درسي زبان  فارسي »بخوانیم و بنويسیم« نشانگر آن است که 
در ارزشیابي هاي اولیة اين برنامة  درسي به نحوة ياددهي- يادگیري توجه چنداني نشده است و 
پژوهشي هم که به طور ويژه به بررسي نوع يادگیري ها در تدريس فارسي »بخوانیم و بنويسیم« 
پرداخته باشد، هنوز انجام نشده است. لذا اينكه در عمل تنظیم فعالیت هاي ياددهي- يادگیري 
برنامه درسي فارسي »بخوانیم و بنويسیم« براساس شیوة همیاري و بحث  گروهي )يادگیري 
 مشارکتي( چه خصوصیاتي خواهد داشت و تا چه حد عملي خواهد شد، مسئله اي درخور 

توجه است. 
ابهام در چگونگي روش هاي ياددهي- يادگیري فارسي بخوانیم و بنويسیم، چندبعدي بودن 
تدريس زبان، چه به عنوان زبان اول و چه به عنوان زبان دوم، و نیاز به روش ها و تكنیك هاي 
متفاوت و تلفیق چهار مهارت اساسي خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن )بولوکباش، 
کسكین و پوالت، 2011(، تأثیر معنا دار و مثبت روش يادگیري مشارکتي در آموزش و يادگیري 
توانايي هاي چهارگانه زباني از طريق مهیا کردن فرصت هايي براي ارتباط، گفت وگو با يكديگر، 
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همفكري،  يكديگر،  عقايد  مخالفت  با  يا  موافقت  يكديگر،  انتقاد  از  درسي،  مطالب  توضیح 
از دانش  مشورت و گفت وگو، تقويت رفتار خالق و هوشمندانه،   نشان دادن نحوة استفاده 
براي ابراز يا بیان افكار و ايده ها، نوشتن در گروه هاي کوچك،  طرح ايده  و ساختن جمله با 
يكديگر، نگارش دقیق و خالق، بهبود عملكرد نوشتن، درك پیچیدگي زباني و ... )آدامز 27، 
1995، قیس28، 2003،  گونگور و آچیكگوز29، 2005، استونس30، 2003، بولوکباش، کسكین و 
پوالت، 2011، ژنگ31 ، 2010، لگنهاوزن و ولف32 ،1990، کاگان و هاي33 ،2002، بت اسماعیل 
و بت تنگكو محمد معصوم و تنگكونور35، 2003، بلوم، شاران و ديگران، به نقل از ساش و 
ايجاب  فارل37، 1999(  کرامتي،  1380،  از  نقل  به  اسالوين،  کوهن،1994،  ديگران36، 2003، 
مي کند که در فرايند ياددهي- يادگیري اين برنامة درسي از روش هاي يادگیري مشارکتي که 

تأثیر آن ها طي پژوهش هاي متعدد به تأيید رسیده است، بهره گیري شود.
با درنظر گرفتن روش هاي ياددهي- يادگیري به عنوان يكي از مهم ترين عناصر برنامه هاي درسي 
]1[ از يك بعد و در نظرگرفتن فرايند انتخاب يا ورود يك نوآوري يا تغییر در برنامه هاي درسي از 
منظر سابار )به نقل از سلسبیلي و حسیني، 1383( مبني بر وجود بخش هاي پذيرش وفادارانه، انتخاب 
از بین مواد موجود، سازگارسازي مواد موجود يا تدوين و خلق مواد جديد از بعدي ديگر، در اين 
پژوهش بر تدوين و ارائة الگويي راهنما براي يادگیري مشارکتي زبان فارسي زبان  فارسي دورة ابتدايي 
)پاية سوم تا پنجم( توجه شده است. زيرا؛ اوالً، در روش هاي ياددهي- يادگیري به دلیل تفاوت هاي 
فردي و سبك هاي يادگیري يادگیرندگان، تفاوت هاي برنامه هاي درسي مختلف، تفاوت در فضاهاي 
آموزشي و غیره همیشه مناسب ترين روش وجود دارد و نه بهترين روش. لذا نمي توان به پذيرش 
وفادارانه و انتخاب از بین روش هاي موجود بسنده نمود. ثانیاً، تعمق در روش هاي يادگیري  مشارکتي 
حكايت از آن دارد که اکثر اين روش ها )به غیر از روش تیم در ياري فرديت( با جرح و تعديل در 
آموزش زبان کاربرد دارند. اما دو روش »خواندن و انشای تلفیقي  مشارکتي )CIRC(« و »جیگ ساو« 
ارتباط مستقیمي با زبان آموزي دارند. روش خواندن و نوشتن تلفیقي  مشارکتي خاص آموزش زبان 
است، لیكن در آن بیشتر بر خواندن و نوشتن توجه مي شود و صحبت کردن و گوش دادن در خالل 
آن ها تقويت مي شود. در روش جیگ ساو نیز صحبت کردن و گوش دادن بیشتر از روش هاي ديگر 
تقويت مي شود و ثالثاً، ايدة اساسي اين پژوهش تقويت همزمان و هماهنگ هر چهار مهارت زباني 

است. بنابراين سؤال اساسي اين پژوهش اين است که:
• با توجه به مطالعات انجام شده و دسته بندي هاي موجود در رويكرد يادگیري  مشارکتي، 
الگوي راهنماي يادگیري  مشارکتي براي به کارگیري در برنامه آموزش زبان فارسي دورة ابتدايي 

)پاية سوم تا پنجم( چه ويژگي هايي دارد؟
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روش  پژوهش
تلفیقي(38 و  براي پاسخ گويي به سؤال پژوهش از روش پژوهش سنتزپژوهي )پژوهش 
اعتبارسنجي میداني استفاده شد. سنتزپژوهي روشي است که در آن دانسته هاي مطالعات مختلف 
و شايد پراکنده که مي توانند با نیازهاي خاص میدان عمل مرتبط باشند، گردآوري مي شوند. 
سپس اين دانسته ها باهم پیونديافته و کل مجموعة دانش حاصله درقالبي متناسب با نیازهاي 
کنوني، مورد ارزيابي، سازماندهي مجدد و تفسیر قرار مي گیرند. البته الزم به ذکر است که در 
سنتزپژوهي، کنارهم قرار دادن دانش هاي قبلي مدنظر نیست؛ بلكه بر تلفیق مطالب گوناگون در 
چارچوب ادراکي خاص که پیدايش ديدگاه ها يا روابطي جديد را درپي دارد، مورد تأکید است؛ 
بنابراين اين روش پژوهش داراي مراحل مشخصي است و میزان کفايت دانش حاصل از آن نیز 
بايستي تعیین شود )شورت، 1387(. مراحل روش سنتزپژوهي )پژوهش تلفیقي( از نظر روبرتس 
)به نقل از مارش، 1387( شامل 1. شناسايي نیاز، اجراي جست وجوي مقدماتي، شفاف سازي 
نیاز، 2. اجراي پژوهش به منظور بازيابي مطالعات، 3. گزينش، پااليش و سازمان دهي مطالعات، 
4. تعیین چارچوب ادراکي و متناسب ساختن آن با اطالعات حاصل از تحلیل، 5. پردازش، 
 ترکیب  و تفسیر در قالب  فراورده اي  ملموس و 6. ارائة نتايج ترکیب است. کفايت دانش حاصل 
از سنتزپژوهي بزعم »وارد39« )به نقل از مارش، 1387( براساس چهار مالك الف( شمول: توجه 
به متغیرها و تعامل مهم، ب( دو پهلو نبودن: عدم  بهره گیري از اصطالحات داراي معاني مبهم، 
ج( عملي بودن: راهنمايي برعمل بودن و د( اجماع: معرف توافق جمعي بودن، قابل  قبول  بودن 
براي پژوهشگران و دست اندرکاران و مرتبط بودن با نیازهاي آن ها تعیین مي شود. متناسب با 
مطالب فوق، در اين پژوهش براي تدوين الگوي راهنماي يادگیري مشارکتي جهت پاسخ گويي 
به نیاز »تقويت توانايي هاي زباني و رشد مهارت هاي اجتماعي  دانش آموزان«، دانش نظري و 
پژوهشي موجود در زمینة يادگیري مشارکتي در سطح ملي و بین المللي از طريق مطالعات 
کتابخانه اي، جست وجو در سايت هاي اينترنتي، مطالعة کتاب ها، پژوهش ها و مقاله هاي مرتبط 
بررسي، تعیین و گردآوري و با تلفیق الگوها و روش هاي موجود يادگیري مشارکتي، الگوي 
راهنماي يادگیري مشارکتي فارسي بخوانیم و بنويسیم تدوين شد. براي تعیین میزان کفايت 

الگوي راهنماي تدوين شده نیز بدينگونه عمل شد:
• شمول: در تدوين الگوي راهنما سعي شد تا به تمامي متغیرهاي زبان  آموزي و يادگیري 

مشارکتي توجه شود.
• دو پهلو نبودن: اصطالحات و فرايندهاي موجود درالگو به خوبي تشريح شده و از ابهام 

و دو پهلو بودن آن ها خودداري شد.
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• عملي بودن: اين الگو راهنمايي بر عمل است و هدف اصلي آن اجراي الگوي راهنما 
اجتماعي   مهارت هاي  رشد  و  چهارگانه  زباني  توانايي هاي  يادگیري  بر  آن  تأثیر  بررسي  و 

دانش آموزان است.
• اجماع: در اين زمینه نیز، الگوي راهنما از نظر متخصصین و معلمان و به روش میداني و 
براساس مؤلفه هاي هماهنگي با اهداف و روش هاي پیشنهادي برنامة  فارسي بخوانیم و بنويسیم، 
توجه توأمان به چهار مهارت زباني )خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن(،  عملي و 

اجرايي بودن در کالس درس، نقاط  قوت و نقاط  ضعف الگوي  راهنما اعتبارسنجي شد.
 جامعة  آماري شامل کلیة کتاب هاي فارسي دورة ابتدايي »بخوانیم و بنويسیم« در پايه هاي 
سوم تا پنجم و کلیه متخصصان حوزة زبان آموزي و برنامه ريزي درسي و معلمان دوره ابتدايي 
بود که در بخش کتاب هاي درسي نمونه گیري صورت نگرفت و کتاب هاي درسي هرسه پايه 
برنامه ريزي درسي و  بررسي شد و در بخش متخصصان، تعداد 6 متخصص زبان آموزي و 
24 معلم مجرب دورة ابتدايي از منطقة 6 شهر تهران به صورت نمونه گیري هدفمند به عنوان 
در  برگه هاي خالصه  اطالعات  از  نیاز  مورد  داده هاي  گردآوري  براي  انتخاب شدند.  نمونه 
بخش طراحي و تدوين الگوي راهنماي يادگیري مشارکتي و پرسش نامة نظرسنجي در بخش 
اعتبارسنجي الگوي راهنما استفاده شد. روايي پرسش نامه از طريق روايي محتوايي و تحلیل 
سؤاالت پرسش نامه توسط متخصصین و پايايي آن از طريق اجراي آن در 60 درصد اعضاي 
نمونه و آلفاي کرونباخ برابر با 0/71 برآورد شد. براي تجزيه  و تحلیل داده هاي پرسش نامه نیز 
از طريق تكنیك هاي  آمار توصیفي )جداول  توزيع  فراواني، نمودار و درصدگیري( و آزمون 

استنباطي کالموگروف-اسمیرنوف و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS انجام گرفت.

يافتة  پژوهش
متناسب با مراحل روش سنتزپژوهي )پژوهش تلفیقي( از نظر روبرتس )به نقل از مارش، 
مشارکتي  يادگیري  راهنماي  الگوي  تدوين  و  طراحي  به  مربوط  يافته هاي  مهم ترين   )1387

»فارسي بخوانیم و بنويسیم« و ويژگي هاي آن در دورة ابتدايي به شرح زير است:
الف-1. شناسايي نیاز، اجراي جست وجوي مقدماتي، شفاف سازي نیاز

هدف اين مرحله، شناسايي و تعیین نیازهاي واقعي و مهم از بین مسائل مختلف برنامة 
درسي است. مسائل برنامة درسي همواره پیچیده بوده و از منابع و عناصر گوناگون سرچشمه 
مي گیرند )همان(. عناصري که به زعم شواب )به نقل از هريس، 1387(، در هر وضعیت تربیتي 
شامل دانش آموز، معلم، مادة درسي و محیط است. بنابراين در شناسايي نیازها و مسائل بايد هم 
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به کالس هاي درس و رفتار دانش آموزان و معلمان در وضعیت هاي رسمي و غیررسمي و هم 
به استفاده کنندگان از نتايج سنتزپژوهي )مديران، کارکنان ارشد، معلمان( توجه نمود. 

در اين پژوهش نیاز به تدوين الگوي راهنماي يادگیري مشارکتي از آنجا ادراك شد که 
تعمق در راهنماي کتب  فارسي »بخوانیم و بنويسیم« نشان مي داد روش هاي مشارکتي به طوري 
گذرا در اين کتب مطمح نظر بوده است. به نحوي که تأکید بر رويكرد فعالیت محور در بخش 
رويكردهاي حاکم بر برنامة  درسي زبان  فارسي و تأکید بر دو روش تدريس »طرح تدريس 
اعضاي گروه« و »طرح کارايي گروه استنادي« در فرايند ياددهي - يادگیري آن شواهدي براي 
اين ادعا هستند. ولي با اين همه کاستي هايي نیز وجود داشت که عمده ترين آن ها با توجه به 

مؤلفه هاي برنامة  درسي فارسي بخوانیم و بنويسیم به شرح زير بود:
• در بخش رويكردهاي حاکم بر برنامة  درسي زبان  فارسي،  مهم ترين کاستي، کلي گويي در 
زمینة فعالیت محوري است. بدين  معني که فعالیت دانش آموز را به دلیل ضروري  بودن درگیري 
وي در فرايند ياددهي - يادگیري و مهارتي  بودن فرايند زبان آموزي عنوان مي کند، ولي اينكه 
دانش آموزان به چه نحوي فعالیت  کنند و براي يادگیري هر مهارت چه فعالیت هايي الزم است، 

مطلبي آورده نشده است.
• در بخش اصول زبان آموزي اشاره اي گذرا به مهارت عملي و فعالیت شاگرد شده است، 

لیكن هیچ نشانه اي براي کاربرد روش هاي يادگیري  مشارکتي وجود ندارد.
• در بخش اهداف و محتواي فارسي بخوانیم و بنويسیم مصداق خاصي براي کار گروهي و 

تیمي دانش آموزان و يادگیري  مشارکتي نمي توان پیدا کرد.  
• در بخش فرايند ياددهي - يادگیري فارسي بخوانیم و بنويسیم کاستي ها قابل تأمل است. 
اولین کاستي تناقض بین راهنماي برنامة درسي زبان آموزي دورة ابتدايي  )دفتر برنامه ريزی و 
تألیف کتاب های درسی، 1378( و کتب راهنماي تدريس مبني بر عدم توجه به دو روش»طرح 
تدريس اعضاي گروه« و »طرح کارايي گروه استنادي« در راهنماي برنامه  درسي زبان  آموزي دورة 
ابتدايي است. به نحوي که در راهنماي مذکور روش هاي ياددهي- يادگیري در برنامة  زبان  آموزي 
شامل بحث و گفت وگو، پرسش و پاسخ، ايفاي نقش، قصه گويي و نمايش خالق، روش  گردش 
 علمي و مشاهده محیط و طبیعت، تفكر استقرايي، بديعه پردازي، اکتشافي و حل مسئله و واحد  کار 
معرفي شده است. دومین کاستي نیز از تعمق در دو روش » طرح تدريس اعضاي گروه« و »طرح 
کارايي گروه« آشكار مي شود. بدين معني که اولي شكل ناتمام روش جیگ ساو است و دومي 
نیز به گروه بندي مرسوم کالس هاي درسي40 شباهت دارد. اين در  حالي است که اوالً، در نظر 
گرفتن هر روش تدريسي براي زبان  آموزي چنان که در راهنماي برنامه درسي زبان  آموزي دورة 
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ابتدايي مطرح شده، شايسته نیست و ثانیاً روش  » طرح تدريس اعضاي گروه« روشي است که در 
بخش هايي  از برنامة  درسي زبان آموزي قابل اجرا است. بنابراين کم توجهي به ساختار روش هاي 
يادگیري  مشارکتي به طور اعم و عدم  توجه به روش هايي چون »خواندن و نگارش تلفیقي مشارکتي« 
که مختص زبان آموزي است، سبب مي شود تا توجه به روش هاي يادگیري  مشارکتي براي آموزش 

زبان  فارسي »بخوانیم و بنويسیم« به عنوان يك نیاز مهم همچنان احساس شود. 
• در بخش ارزشیابي نیز هیچ توجهي به فعالیت هاي گروهي و مسئولیت افراد در قبال هم 

و ارزشیابي تیمي نشده است.   

الف-2. اجراي پژوهش به منظور بازيابي مطالعات
نیاز اصلي پژوهش اختصاص دارد. در اين  با  اين مرحله به جست وجوي منابع مربوط 
از  يادگیري مشارکتي  زمینه  انجام گرفته در  پژوهشهاي  مطالعات و  براي شناسايي  پژوهش 

جست وجو در منابع کتابخانه اي، سايت هاي اينترنتي مختلف مانند:
 www.google.com، www.eric.ed.gov، www.unesco.org، www.findarticlees.com، 

www.Libgen.net، www.context.org، www.ascd.org 

و غیره استفاده شد و کتاب ها، مطالعات، پژوهش ها و مقاالت مرتبط با يادگیري مشارکتي 
و الگوهاي آن استخراج گرديد. مهم ترين مطالعات، پژوهش ها و مقاالت مرتبط با موضوع در 

بخش هاي بعدي ذکر شده است. 

الف-3. گزينش، پااليش و سازمان دهي مطالعات
در اين مرحله به داوري دربارة تعیین مطالعات مرتبط با نیازهاي دانشي مخاطبان خاص 
پرداخته مي شود. داوري اي که نیازمند تدوين مالك هايي براي گزينش و دسته بندي مطالعات 
است )روبرتس، به نقل از مارش، 1387(. بنابراين مالك هاي انتخاب مطالعات و ادبیات نظري 

و پژوهشي مرتبط در اين پژوهش به شرح زير بود: 
1. دربرداشتن الگو)ها(ي يادگیري مشارکتي )تقسیم بندي الگوها، استفاده از يك الگوي 

خاص و ...(
2. مرتبط بودن با يكي از چهار »عنصر مشترك 41« موقعیت آموزشي

3. پرداختن به يادگیري مشارکتي در زبان آموزي
متناسب با مالك هاي فوق، اهم مطالعات و پژوهش هاي انتخاب شده براي تدوين الگوي 

راهنماي يادگیري مشارکتي عبارت بودند از:
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1. دربرداشتن الگو)ها(ي يادگیري مشارکتي )تقسیم بندي الگوها، استفاده از يك الگوي 
خاص و ...(

بررسي و تعمق در مطالعات و پژوهش هاي جست وجو شده براساس معیار فوق نشان 
چان  و  کول  و   )1994( اسالوين   ،)2000( استین  و  جانسون  جانسون،  مطالعات  که  مي داد 
)1990( به تقسیم بندي  و انواع يادگیري مشارکتي،  مطالعات آدسوجي و ابراهیم )2009(، بلفكي 
)2003( به الگوي تقسیم بندي دانش آموزان براساس پیشرفت  تیمي،  مطالعات دِوريس و ديگران 
)1975(، دِوريس و اسالوين )1976(، وودارسكي )1984(، وودارسكي )1987( و ون ويك 
اسالوين،   ،)1988( واشین  و  سالند  مطالعات  دوره اي،  گروهي  مسابقات  الگوي  به   )2010(
مادن و لیوي )1984( و اسالوين )1983( به الگوي تیم در ياري فرديت، مطالعات فیترستون 
و ديگران )1993( و هیوهتاال )1994( به بررسي گروهي، مطالعات اپستین )1991(، هالیدي 
)2000(، هالیدي )2002(، کلي )2002( و تاما )2007( به الگوي جیگ ساو، مطالعات رايزنر و 
ديگران )1994(، اسالوين و همكاران )1995( و دوروکان )2011(به الگوي خواندن و نوشتن 

تلفیقي  مشارکتي اختصاص داشت.

2. مرتبط بودن با يکي از چهار »عنصر مشترك« موقعیت آموزشي در يادگیري مشاركتي
بررسي و تعمق در مطالعات و پژوهش هاي جست وجو شده براساس معیار فوق نشان 
کتاب  مشارکتي،  يادگیري  در  گروه بندي  انواع   )2006( ديگران  و  جانسون  کتاب  که  مي داد 
گیلیس، اشمن و ترول )2008( نقش معلمان در يادگیري مشارکتي، کوهن، برودي و ساپون- 

شوين )2004( به آماده سازي معلمان براي يادگیري مشارکتي، را طرح کرده است.

3. مرتبط بودن به كاربرد يادگیري مشاركتي در زبان آموزي
پرادو-   ،)1991( اپیستین  شامل  مالك  اين  با  مرتبط  پژوهش هاي  و  مطالعات  مهم ترين 

کلیموين،   ،)2005( لندي  هاتچینسون-  کلمنتس،  مك آردل،   ،)1991 ديگران)  و  اواموس 
استیتكويجین)2006(، هالینگورث، شرمن، زاگورا )2007(، چامبرلین )2008(، ناکامل، مونتا 
و آديسا )2010(، بولوکباش، کسكین و پوالت )2011(، بت اسماعیل و بت تنگكو و تنگكونور 

)2003( و ساچس، کندلین و رز )2003( بود. 
 

الف-4. تعیین چارچوب ادراكي و متناسب ساختن آن با اطالعات حاصل از تحلیل
پیرامون  در  آمده  به دست  اطالعات  که  است  پیوند  دهنده  ادراکي، چارچوبي  چارچوب 
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آن ترکیب مي شود )روبرتس، به نقل از مارش، 1387(. در اين پژوهش چارچوب ادراکي، 
چارچوبي شكل گرفته براساس 1( مهارت هاي تدريس، 2( انواع روش هاي يادگیري مشارکتي، 
3( مراحل تدريس براساس يادگیري مشارکتي، 4( کاربرد روش هاي يادگیري مشارکتي در 

زبان آموزي، و 5(امكانات و الزامات بكارگیري روش هاي يادگیري مشارکتي بود.   

 الف-4-1. مهارت هاي تدريس
از نظر صفوي )1390( فرايند تدريس مجموعه اعمالي است سنجیده، منطقي و پیوسته 
اين  اجراي  براي  معلم  که  توانايي  مي گیرد.  معلم صورت  از طرف  درس  ارائه  به منظور  که 
بخش  سه  به  که  مهارت هايي  مي شود.  نامیده  تدريس  مهارت هاي  مي آورد،  به دست  اعمال 
مهارت هاي قبل از تدريس، مهارت هاي حین  تدريس و مهارت هاي پس از تدريس تقسیم 
آغاز  از  قبل  معلم  که  مي گردد  اطالق  مهارت هايي  به  تدريس  از  قبل  مهارت هاي  مي شوند. 
ارائه  انجام مي دهد. مهارت هاي حین تدريس مهارت هايي هستند که در زمان  درس جديد 
درس جديد موردنیاز هستند و مهارت هاي پس از تدريس شامل کوشش هايي  است که پس از 
ارائة  درس جديد و با هدف کمك به تثبیت يادگیري دانش آموزان انجام مي گیرد و دربرگیرنده 

فعالیت هاي تكمیلي و ارزشیابي است.  

الف-4-2. انواع روش هاي يادگیري مشاركتي 
مشارکت عبارت است از اتحاد و هماهنگي منابع و تالش مشترك براي نیل به نتايجي 
که توسط همگان جست وجو مي شود و آن شكلي از کار دسته  جمعي است که با رقابت و 
تضاد تباين دارد )نوروزي، 1383(. متناسب با مفهوم مشارکت، يادگیري مشارکتي نیز نوعي 
يادگیري است که در آن دانش آموزان براي رسیدن به اهداف و نتايج معین با هم متحد شده و 
همكاري مي کنند. درباره يادگیري مشارکتي تعاريف متعددي ارائه شده است. از نظر گوکال 
آن  در  که  است  آموزشي  شیوة  يك  يادگیري  مشارکتي   )1381 کرامتی،  از  نقل  به   ،1995(
دانش آموزان در قالب گروه هاي کوچك براي رسیدن به هدفي مشترك با يكديگر کار مي کنند 
و عالوه بر اينكه مسئول يادگیري خود هستند، در برابر يادگیري ديگران نیز احساس مسئولیت 
مي کنند، بزعم اسالوين )1995، 1994( روش هاي يادگیري  مشارکتي فنون آموزشي اي هستند 
که در آن دانش آموزان در گروه هايي کوچك کار مي کنند تا با کمك يكديگر محتواي آموزشي 
را فرا گیرند يا پروژه هاي گروهي را به انجام رسانند. براساس تعريف جانسون و همكاران 
)1994( يادگیري  مشارکتي عبارت است از استفاده از گروه هاي کوچك به نحوي که از طريق 
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آن گروه هاي دانش آموزان بتوانند با هم کار کنند و يادگیري خود و ديگران را به حداکثر برسانند 
و از نظر لیتون )1994( يادگیري  مشارکتي رويكردي است که از طريق آن دانش آموزان تالش 
مي کنند تا با همكاري و مشورت در زمینة موضوعات  درسي به تسلط برسند. در چنین شرايطي 
هر فردي از گروه در برابر يادگیري سايرين احساس مسئولیت کرده و مي کوشد تا عالوه بر 
اينكه خود به يادگیري مي رسد،  آموخته هاي خود را به سايرين نیز منتقل نمايد و در نتیجه نوعي 

احترام متقابل بین دانش آموزان به وجود آيد. 
براساس تقسیم بندي کول و  چان )1990( اسالوين )1994( و ريان و کوپر )نقل شده در 
کرامتي، 1381( از يادگیري  مشارکتي و با در نظر گرفتن تقسیم بندي اسالوين به عنوان اساس 

کار، انواع روش هاي يادگیري مشارکتي به شرح زير است.

1. يادگیري تیمي دانش آموزان
يادگیري تیمي دانش آموزان در دانشگاه جان هاپكینز42 بررسي و تدوين و بیش از نیمي از 
مطالعات تجربي يادگیري  مشارکتي را به خود اختصاص داده  است. اين روش خود از چهار 
روش الف( تقسیم بندي دانش آموزان براساس پیشرفت  تیمي و ب( مسابقات گروهي دوره اي، 
ج( تیم در ياري فرديت و د( خواندن و نگارش تلفیقي  مشارکتي  تشكیل شده است. از چهار 
روش مذکور، دو روش اول عمومي بوده و براي تمامي موضوعات و پايه هاي تحصیلي کاربرد 
دارند. ولي روش سوم براي استفاده در موضوعات و پايه هاي خاص طراحي شده است و روش 

چهارم براي آموزش زبان استفاده مي شود. 

1-1. تقسیم بندي دانش آموزان براساس پیشرفت تیمي
در اين روش دانش آموزان به گروه هاي يادگیري چهار نفري مختلط از نظر سطح عملكرد، 
جنسیت و قومیت تقسیم شده و معلم درس را ارائه مي کند. سپس دانش آموزان در درون گروه  
فعالیت مي کنند تا همة اعضاي گروه درس را ياد بگیرند. در پايان درس دانش آموزان به طور 
انفرادي در آزمون هاي کوتاه و مرتبط با درس که در آن ها اعضاي گروه نمي توانند به يكديگر 
کمك کنند، شرکت مي کنند )اسالوين، 1994(. نمرات آزمون هر دانش آموز با میانگین نمرات 
قبلي اش مقايسه و درصورت رسیدن وي به عملكرد قبلي خود يا پیشي  گرفتن از آن، پاداش 
دريافت مي کند. سپس نمرات دانش آموزان هر گروه با هم جمع و نمره گروه به دست مي  آيد. 
گروه هايي  که به مالك هاي تعريف شده دست مي يابند، گواه نامه يا پاداش هاي ديگر کسب 
مي کنند. کل چرخه فعالیت ها، از ارائة درس به وسیلة معلم تا کار گروه و آزمون کوتاه معموالً 
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از  از مواد درسي،  اين روش در تعداد زيادي  تا پنج ساعت کالسي طول مي کشد.  بین سه 
رياضیات گرفته تا زبان و مطالعات اجتماعي و از پاية دوم ابتدايي تا کالج استفاده شده است.  

1-2. مسابقات گروهي دوره اي
در اين روش نیز، از همان بخش هاي ارائه معلم و کارگروهي استفاده مي شود، اما آزمون ها 
با مسابقات هفتگي جايگزين مي شوند که در آن دانش آموزان يك به يك با اعضاي ساير گروه ها 
رقابت مي کنند تا امتیازهايي را کسب و به نمرات گروهشان اضافه کنند. هر دانش آموز در يك 
میز مسابقة سه نفره در مقابل يك عضو از گروه ديگر با وضعیت مشابه در رياضیات به رقابت 
مي پردازد. تصادفي  بودن فرايند مواجهة اعضاي گروه ها، منصفانه  بودن رقابت را تضمین مي کند. 
برنده هر میز مسابقه، بدون توجه به اينكه از چه میزي بوده است، امتیازات يكساني را براي گروه 
خودش کسب مي کند، به اين معنا که دانش آموزان ضعیف )که  با  دانش آموزان ضعیف گروه هاي 
ديگر رقابت مي کنند( و دانش آموزان ممتاز )که  با دانش آموزان ممتاز گروه هاي ديگر رقابت 
مي کنند( از فرصت هاي برابر براي موفقیت برخوردارند. مانند طرح »تقسیم بندي دانش آموزان 
براساس پیشرفت تیمي«، گروه هاي عملكرد باال گواهي نامه يا شكل هاي ديگري از تأيید را 

کسب مي نمايند )دوريس43 و اسالوين، نقل شده در اسالوين، 1994(. 

 1-3. تیم در ياري فرديت
اين روش همچون دو روش قبلي روشي است که از گروه هاي داراي چهار عضو يادگیري 
هم سطح تشكیل مي شود و براي تشويق گروه ها از ارائه گواهي استفاده مي کند؛ با اين تفاوت که 
دو روش قبلي از سرعتي يكسان براي آموزش در کالس استفاده مي کنند و براي اکثر موضوعات 
در اکثر پايه ها کاربرد دارند. روش تیم در ياري فرديت، يادگیري  مشارکتي را با آموزش انفرادي 
ترکیب مي کند و فقط براي تدريس رياضیات به دانش آموزان پايه هاي3 تا 6 طراحي شده است. 
در اين روش، دانش آموزان براساس يك آزمون، به صورت انفرادي طبقه بندي شده و با سرعت 
يادگیري خود به پیش مي روند. در کل، اعضاي تیم بر روي بخش هاي مختلفي کار مي کنند. 
هم گروهي ها براساس پاسخ هاي اعضا، کار آن ها را بررسي و به همديگر در  مشكالت موجود 
کمك مي کنند. سرانجام آزمون هر بخش بدون کمك هم گروهي ها برگزار و توسط معلم نمره 
داده مي شود. هر هفته معلم نمره نهايي تمام اعضاي تیم را درهر بخش با هم ترکیب و گواهي 
يا ديگر پاداش هاي تیمي را به تیمي مي دهد که يك نمره معیار مبتني بر الف. نمرة آزمون نهايي 

و ب. موارد اضافي داده شده براي تكالیف مكمل و تكالیف منزل را به دست آورده باشد.
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 )CIRC( 1-4. خواندن و نگارش تلفیقي  مشاركتي
اين روش، روشي جامع براي آموزش خواندن و نوشتن است که با هدف بهبود پیشرفت  
و  فعالیت هاي گروهي  بر  تأکید  از طريق  انشا  و  نوشتن  در  خواندن،  دانش آموزان  تحصیلي 
مشارکتي، اهداف يادگیري روشن و ارزيابي فردي تدوين شد )کمیسیون  آموزشي و پژوهشی 
جفت هاي  به صورت  خواندن،  گروه   يك  دانش آموزان  روش  اين  در   .)1999 دنور44،   ايالت  
با يك  گروه کار مي کند، دانش آموزان گروه هاي  با يكديگر کار مي کنند. وقتي معلم  دونفره 
ديگر در جفت هاي دو نفره به مجموعه اي از فعالیت هاي شناختي شامل خواندن براي يكديگر، 
پیش بیني  پايان متن هاي  داستاني، خالصه  کردن داستان ها، نوشتن  پاسخ براي داستان ها و تمرين 
الف.  اين روش شامل  اساسي  نشانه خواني و معني  لغت  مي پردازند. سه عنصر  هجي کردن، 
نوشتاري  زباني/   ج(هنرهاي  و  خواندن46  درك  مستقیم  آموزش  داستان محور45، ب.  فعالیت 
تلفیقي47 است. در تمامي اين فعالیت ها،  دانش آموزان در تیم هاي يادگیري نامتجانس فعالیت 
مي کنند. تمام فعالیت ها از يك سیكل با قاعده پیروي مي کنند که ارائه معلم، تمرين تیمي،  تمرين 
مستقل، ارزشیابي تشخیصي همساالن، تمرين هاي اضافي،  آزمون و تشخیص تیمي را شامل 
مي شود )اسالوين و همكاران، 1995، کمیسیون آموزشي و پژوهشی ايالت دنور، 1999( و تا 
زماني که همه همگروهي ها اعالم آمادگي نكرده اند، دانش آموزان گروه در آزمون کوتاه شرکت 
نمي کنند. مشوق ها نیز براساس میانگین عملكرد همة اعضاي گروه در همه فعالیت هاي خواندن 

و نوشتن به گروه داده مي شود. 

2. يادگیري با همديگر 48
در اين روش دانش آموزان در گروه هاي ناهمگِن چهار تا پنج  عضوي مشغول انجام تكالیف 
يا  نمره  دريافت  مالك  مي شود.  منعكس  ورقه  يك  روي  گروهي  کار  نتايج  مي شوند.  خود 
پاداش هاي فردي و گروهي در اين روش همین کار مشترك است. محور اصلي موفقیت در اين 
روش، فعالیت هاي درون گروهي مشترك و تشكیل جلسه هاي مباحثه منظم درباره چگونگي 

بهتر انجام دادن يك کار گروهي است.

3. جیگ ساو 49
بعدها  الیوت آرونسون50 و همكارانش طراحي و  به وسیله  بار  براي نخستین  جیگ  ساو 
به  دانش آموزان  ابتدا  آرونسون،  روش  در  شد.  افزوده  آن  بر  اسالوين  توسط  ديگر  مدلي 
گروه هاي چهار الي شش نفره تقسیم شده، سپس مطالب علمي نیز به بخش هاي کوچك تر، 
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مانند تقسیم يك زندگي نامه به دوران کودکي، موفقیت هاي اولیه، شكست هاي عمده و ... 
شكسته مي شود. در ادامه به هر دانش آموز بخش خاصي از مطلب علمي داده مي شود. از 
نمي شود،  میسر  اين  و  بگیرند  ياد  را  مطالب علمي  بايد همه  دانش آموزان  آنجايي که همة 
مگر اينكه هر فرد بخش خود را به خوبي يادگرفته و به ديگر اعضاي گروهش ياد بدهد؛ 
لذا افرادي که موضوع مشابهي دارند، گردهم آمده و گروه تخصصي تشكیل مي دهند. در 
گروه هاي تخصصي افراد به دقت درباره موضوع مطالعه، بررسي، بحث و تبادل نظر مي کنند 
تا به تبحر برسند. پس از آن دانش آموزان به گروه هاي خود باز مي گردند و براي آموزش 
بخش خود به ساير هم گروهي هاي خود نوبت مي گیرند. از آنجا که تنها راه يادگیري بخش ها، 
غیر از مطالعه شخصي، گوش دادن دقیق به صحبت هاي هم گروهي ها است، آن ها تشويق 
مي شوند که از کار يكديگر حمايت و به آن توجه نمايند )آقاجانلو، 83(. دومین روش براي 
جاي  به  اسالوين،  روش  در  شد.  ارائه   )1994( اسالوين  توسط   )IIجیگ ساو( جیگ ساو 
آنكه هر دانش آموز بخش  خاصي را بخواند، همه دانش آموزان يك متن مشترك، مانند يك 
فصل کتاب، يك داستان کوتاه، يا يك زندگي نامه را مي خوانند. با اين وجود، هر دانش آموز 
يك عنوان دريافت مي کند تا در آن متبحر شود.  دانش آموزاني که عنوان مشابهي را دريافت 
به  دهند و سپس  قرار  بحث  مورد  را  آن  تا  در گروه هاي تخصصي جمع مي شوند  کرده اند 
از آن  بیاموزند. پس  بازگردند وآنچه را که يادگرفته اند به هم گروهي هاي خود  گروه خود 
مي انجامد.  گروهي  نمرات  به  که  مي کنند  شرکت  فردي  کوتاه  در  آزمون هاي  دانش آموزان 

گروه هايي که به مالك هاي از پیش تعیین شده برسند، تشويق مي شوند.

4. بررسي گروهي 51   
جست وجوي  گروهي ارائه شده توسط شلومو شاران)شاران  و  شاران52 ، 1994(، طرحي 
از جست وجوي مشارکتي،  استفاده  با  دانش آموزان در گروه هايي کوچك،  آن  است که در 
بحث گروهي و طرح ها و برنامه هاي مشارکتي کار مي کنند. در اين روش بر انتخاب و کنترل 
دانش آموزان تأکید شده و در حقیقت آن طرحي عمومي براي اداره کالس درس است که در 
آن همه اعضاي گروه در برنامه ريزي براي نحوة فعالیت در ارتباط با موضوع، تقسیم کار بین 
خودشان، انجام وظايف محوله، ترکیب کار و خالصه کردن و عرضه نتايج و يافته هاي خود 
در کالس درس مشارکت دارند )همان(. معلم نیز مشاور، راهنما و منبع اطالعاتي است که 
در موقع نیاز به ارائه توضیحات و راهنمايي هاي الزم و خلق محیط کاري مهیج مي پردازد. 
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الف-4-3. مراحل تدريس براساس يادگیري مشاركتي
به  بند »ب«، مراحل تدريس براساس روش هاي يادگیري مشارکتي  براساس توضیحات 

شرح جدول زير است:

جدول شماره 1. مراحل تدريس براساس يادگیری مشاركتی
مراحل تدريسروش

ان
وز 

ش آم
دان

ی 
تیم

ی 
گیر

ياد

تقسیم بندي  
دانش آموزان براساس 

پیشرفت تیمي 

تقسیم دانش آموزان به گروه هاي 4-6 نفره، ارائة درس توسط  معلم، کار تیمي دانش آموزان، 
برگزاري آزمون هاي کوتاه انفرادي بدون  کمك افراد گروه به يكديگر، بررسي نمره فرد و 
مقايسة آن با وضعیت گذشته اش، اعطاي امتیاز به گروه هايي که پیشرفت داشته اند، جمع 

امتیازات گروه، اعطاي گواهي به گروه هاي داراي حد معیار

مسابقات گروهي 
دوره اي 

تیمي  کار  معلم،  توسط  درس  ارائه  نفره،   6-4 گروه هاي  دانش آموزان  به  تقسیم 
اعضاي  با  يك به يك  رقابت  دانش آموزان  و  هفتگي  برگزاري  آزمون هاي    دانش آموزان، 
اعطاي گواهي  به  امتیازبه هر عضو  برنده،  جمع  امتیازات گروه،  اعطاي  ساير گروه ها، 

گروه هاي داراي حد معیار

تیم در ياري فرديت

تیم  هرعضو  کار  معلم،  توسط  درس  ارائة  نفره،  گروه هاي6-4  به  دانش آموزان  تقسیم 
گروه  اعضاي  کار  بررسي  مختلف،  بخش هاي  روي  بر  يادگیري اش  سرعت  براساس 
براساس برگه هاي پاسخ توسط همگروهي ها و کمك به همديگر در هر مشكل، برگزاري 
آزمون هر بخش بدون کمك همگروهي ها، نمره دهي به آزمون، جمع نمرات کل اعضاي 
گروه در  هر  بخش در  هر  هفته، ارائه پاداش هاي تیمي به تیم ها براساس نمره  آزمون، 

تكالیف مكمل  و تكالیف منزل.

خواندن و نگارش 
 تلفیقي  مشارکتي

تمرين  تیمي،   تمرين  معلم،  به وسیلة  آموزش  جفتي،  گروه هاي  به  دانش آموزان  تقسیم 
مستقل، ارزشیابي تشخیصي همساالن، تمرين هاي اضافي،  آزمون و تشخیص تیمي

جیگ ساو  

گروه هاي  در  دانش آموزان  گروه بندي  کوچك تر،  بخش هاي  به  علمي  مطلب  تقسیم 
داراي  اعضايي  گردهم آيي  گروه،  عضو  يك   به  مطلب  هر  بخش  دادن  شش عضوي، 
بخشي يكسان، مذاکره گروه هاي تخصصي درباره بخش مربوط به خودشان، بازگشت 

دانش آموزان به گروه هاي اولیه خود و آموزش آن بخش به ساير هم گروهي هاي خود 

يادگیري با همديگر
برگه  يك  ارائة   تكلیف،  برگه هاي  روي  بر  کار  نفري،  تشكیل گروه هاي ناهمگن 5-4 

واحد توسط هر گروه، ارائة  پاداش بر  مبناي کار گروه

بررسي گروهي
تشكیل گروه هاي2-6 عضوي، انتخاب زيرعنوان ها از يك واحد درسي، تقسیم زيرعنوان 

به تكالیف فردي، تهیه گزارش گروه، ارائه يا نمايش مطالب گروه به همه کالس
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الف-4-4. كاربرد روش هاي يادگیري مشاركتي در زبان آموزي
براساس توضیحات بند »ب«، کاربرد روش هاي يادگیري مشارکتي در زبان آموزي به شرح 

جدول زير است:

جدول شماره 2. كاربرد روش های يادگیری مشاركتی در زبان آموزی

روش
كاربرد

پايهنوع درس

يادگیری تیمی دانش آموزان

همه پايه هاهمه دروستقسیم بندي  دانش آموزان  براساس پیشرفت تیمي 

همه پايه هاهمه دروسمسابقات گروهي دوره اي 

3-6درس رياضیاتتیم در ياري  فرديت

مدارس ابتداييخواندن  و  نوشتن خواندن و نگارش  تلفیقي   مشارکتي

همه پايه هااکثر دروسجیگ ساو  

////يادگیري با همديگر

////بررسي گروهي

جدول شماره 3. الگوي راهنماي يادگیري مشاركتي فارسي سوم ابتدايي
فعالیت های 

مقدماتی
• تشکیل گروه هاي  • تدارك وسايل و امکانات موردنیاز  • تعیین درس جديد و بخش هاي آن 

دانش آموزي )4 نفره(
نی

میا
ی 

ت ها
عالی

ف

لی
اص

ی 
ت ها

عالی
ف

كتاب بنويسیمكتاب بخوانیم

• تعیین  اهداف  خواندن  درس  جديد مانند مرور واژه هاي  قديمي، 
شناسايي  واژه هاي  جديد و يادگیري  آن ها، تعیین ايده هاي  مهم 

داستان، نتیجه گیري از داستان و...  
• آموزش  مستقیم  درس  جديد توسط معلم و خواندن  شريكي  آن 

توسط دانش آموزان
• تشكیل تیم هاي  تخصصي بخوانیم

•  بررسي   هر  بخش  از درس بخوانیم   توسط  هر  تیم  تخصصي
• بازگويي  نتايج   تیم هاي   تخصصي  به  اعضاي  گروه  خود

• تهیة لیست لغات مهم درس 
جديد و يادگیري آن ها

• انجام فعالیت هاي  »بنويسیم« 
 درس  جديد و اجراي  فرايند 

 نوشتن- بازنگري- ويرايش دربارة 
فعالیت هاي »بنويسیم«

کی
كم

ی 
ت ها

عالی
ف

  3
• انتخاب داستان مرتبط با درس 

• تعیین  اهداف  خواندن  داستان  شامل  معرفي  واژه هاي جديد،  
مرور واژه هاي  قديمي، بحث  دربارة  داستان  بعد  از  خواندن  آن 

توسط دانش آموزان
• خواندن داستان )شريكي و انفرادي(

• بحث  دربارة  مسئله،  پیش بیني  راه حل هاي  آن،  دستور زبان، 
ايده هاي  مهم،  نتیجه گیري  و  تفسیر  استعاره هاي  زباني داستان

• بازگويي داستان

• تعیین لیست لغات جديد داستان 
 و يادداشت  برداري آن ها

• نوشتن پاياني متفاوت براي 
داستان
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فعالیت های 
پايانی

• ارائة مسئله و تكلیف شب 
• برگزاري آزمون هاي هفتگي و اعطاي امتیاز

• برگزاري آزمون هاي روزانه )کوتاه و انفرادي( و اعطاي امتیاز
• جمع امتیازات گروه در آزمون هاي کوتاه و  هفتگي و اعطاي گواهي به گروه هاي حائز حد  مالك

الف-4-5. ملزومات به كارگیري روش هاي يادگیري مشاركتي
دانش آموز، موضوع  معلم،  يعني  برنامه درسي  از عناصر مشترك  تعبیر شواب  براساس   
و محیط )به نقل از شورت، 1387(، ملزومات به کارگیري روش هاي يادگیري مشارکتي که 

متفاوت از روش هاي ياددهي- يادگیري مرسوم است، عبارت اند از:

1. معلمان
نقش معلم در يادگیري مشارکتي موضوعي مهم و حساس است. از نظر مبیني )1377( 
معلم در يادگیري  مشارکتي هم نقش کارشناس آموزش و هم نقش اداره  کنندة کالس را برعهده 
دارد. در نقش کارشناس آموزش به سازماندهي گروه هاي يادگیري و تدريس مفاهیم آموزشي، 
اصول و راهبردهايی که شاگردان بايد بر آن مسلط شده و به کار ببندند و مهارت هاي همكاري 
و تشريك مساعي، احساس مسئولیت در قبال ديگران و تشويق يكديگر در يادگیري مي پردازد 
و در نقش اداره کننده و ناظر کالس نیز عملكرد گروه هاي يادگیري را نظارت کرده و بازخورد 
مي دهد )مبیني، 1377(. به زعم جانسون و جانسون و روزت 53 )2010( مهم ترين نقش های 

معلمان در يادگیري مشارکتي عبارت اند از:

• اتخاذ تصمیمات قبل از آموزش
 تصمیماتي در زمینة تعیین اهداف علمي و مهارت هاي اجتماعي، تصمیم گیري دربارة اندازة 
گروه، انتخاب روشي براي قرار گرفتن افراد در گروه ها، تصمیم گیري دربارة نقش اعضاي گروه ، 

سازمان دادن به کالس، سازمان دادن به موادآموزشي مورد نیاز دانش آموزان. 
 تعیین هدف علمي گروه يعني اينكه دانش آموزان چه محصولي بايد تولید کنند يا چه 
رفتارهايي را بايد کسب نمايند و اهداف مهارت هاي اجتماعي شامل مهارت هاي بین فردي و 

کار در گروه هاي کوچك مي شود )همان(. 
 دربارة اندازة گروه نظرات مختلفي وجود دارد؛ جاکوبز و همكاران54 )2002( گروه هاي 
چهار عضوي را به داليل امتیازات آن ها در مديريت و يادگیري پیشنهاد مي کنند، کیگان )نقل 

ادامه جدول شماره 3
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شده در آقاجانلو، 1383( گروه هاي چهارعضوي را ايده آل مي داند و معتقد است که گروه هاي 
سه عضوي به صورت يك جمع دو عضوي و يك عضو خارج از آن در مي آيند، ضمن آنكه 
در اين گروه ها، سه خط ارتباطي تشكیل مي شود؛  ولي در گروه هاي چهارعضوي اوالً کسي 
خارج از گروه قرار نمي گیرد و ثانیاً شش خط ارتباطي شكل مي گیرد، آلیس و والن )نقل شده 
در اسكات و همكاران،  1377( معتقدند که براي پايه هاي اول و دوم، گروه هاي دو نفره و براي 
پايه هاي سوم و چهارم گروه هاي سه نفره را مناسب مي دانند،  آن ها همچنین معتقدند که استفاده 
از گروه هاي چهار نفري بايد زماني آغاز شود که دانش آموزان در گروه هاي دو يا سه نفري کاماًل 
موفق باشند. با اين همه توصیه مي شود که در آغاز فعالیت گروهي و وقت محدود و در شرايطي 
که مواد آموزشي کمي در اختیار است، از گروه هاي دو تا سه نفره استفاده شود، زماني که افراد 
تجريه و مهارت بیشتري در کار گروهي دارند، از گروه هاي چهار تا شش عضوي استفاده شود 
و در کل اندازة گروه بیشتر از هفت نفر توصیه نمي شود؛ بلكه توصیه مي شود که اندازة گروه 

درحدي باشد که تمام دانش آموزان درگیر شوند )مبیني، 1377(. 
افراد در گروه ها، جانسون، )جانسون و هولوبك، 2008( بر   دربارة نحوة قرارگرفتن 
گروه هاي ناهمگون با عضويت پايدار تأکید دارند، اسالوين )1994( پیشنهاد مي کند که ترکیب 
گروه ها بايد نامتجانس باشد تا يادگیرندگان به يادگیري کمك کنند،  برعكس کولیك )نقل شده 
در آقاجانلو، 1383( عقیده دارد که اعضاي گروه از نظر پیشرفت تحصیلي بايد سازگار باشند 
تا گروه بتواند با سرعت همانند و مشابه حرکت کند و لويو و ابرامي )نقل شده در آقاجانلو، 
1383( خاطر نشان مي سازند که مسئله اساسي در گروه هاي همیار، استفاده از ترکیب گروه ها 

براساس توانايي، عاليق، تمايالت، جنس، اخالق و غیره است. 
 هر گروهي، مشارکتي نیست)جانسون و جانسون، 2009(. قراردادن افراد در يك اتاق، 
کنارهم نشاندن آن ها و گفتن اينكه يك گروه هستند به اين معني نیست که آن ها مشارکت 
مؤثري خواهند داشت. يادگیري مشارکتي نیازمند پنج عنصر اساسِي وابستگي دروني مثبت، 
مهارت هاي  از  مناسب  استفادة  رشديابنده،  تعامل  گروهي،  و  فردي  مسئولیت  و  پاسخ گويي 

اجتماعي و پردازش گروهي است )جانسون وجانسون، 1989، 2005(     
• تشريح تكالیف آموزشي و ساختار يادگیري مشارکتي

مثبت،  ايجاد همبستگي  معیارهاي موفقیت،  تكالیف علمي دانش آموزان، تشريح  تشريح 
ايجاد پاسخگويي فردي، تشريح رفتارهاي موردنیاز دانش آموزان )مانند مهارت هاي اجتماعي( 

و تأکید بر مشارکت درون گروهي
• نظارت بر يادگیري دانش آموزان و مداخله براي ارائه کمك در انجام موفقیت آمیز تكلیف 
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يا استفاده مؤثر از مهارت هاي گروهي و بین فردي مدنظر
• ارزيابي يادگیري دانش آموزان و کمك به دانش آموزان براي تعیین عملكرد گروه ها

 اتمام درس، سنجش و ارزشیابي کیفیت و کمیت پیشرفت تحصیلي دانش آموزان، اطمینان 
از بحث دقیق دانش آموزان درباره آنچه که با يكديگر کار کردند، برنامه داشتن دانش آموزان 
براي بهترشدن و تجلیل دانش آموزان از کار سخت اعضاي گروه از مهم ترين وظايف معلم در 

اين زمینه است.  

2. نقش دانش آموزان
اول،  دارد.  مهم  بسیار  نقش  يادگیري  مشارکتي دو  بر  مبتني  دانش آموز در کالس درِس 
مسئولیت در قبال يادگیري شخصي اش است. يعني هر فرد بايد تالش کند تا با خواندن متون 
ارتقا ببخشد و  انجام فعالیت هاي آموزشي، يادگیري اش را  اهتمام در  درسي و غیردرسي و 
دوم، مسئولیت در قبال يادگیري هم گروهي هايش است، بدين معني که هر فرد به ديگر اعضای 
گروهش کمك مي کند تا مشكالت يادگیري شان را رفع کنند و يادگیري خود را بهبود ببخشند.  

3. موضوع 
يادگیري مشارکتي در تمامي موضوعات درسي کاربرد دارد. 

4. محیط
محیط آموزشي در يادگیري مشارکتي از دو بعد آرايش کالسي و وسايل آموزشي و کمك 
و صندلي ها  میز  قرارگرفتن  نحوة  دربرگیرندة  آرايش کالسي  مي گیرد.  قرار  مدنظر  آموزشي 
در کالس درس و وضعیت قرار گرفتن دانش آموزان است. اين حالت در کالس هاي سنتي 
در  است.  انعطاف پذيري  و  جابه جايي  حداقل  با  سرهم  پشت  صندلي هاي  و  میز  به صورت 
حالي که در روش هاي يادگیري  مشارکتي دانش آموزان به صورت گروهي درگیر فعالیت هاي 
يادگیري مي شوند، لذا نیاز است که آرايش کالسي به صورت U، میزگرد يا میز مستطیل باشد 
تا هم کار گروهي را تسهیل نمايد و هم دانش آموزان بتوانند به آساني در بین گروه ها رفت و 
آمد کنند. توجه به وسايل و امكانات کمك  آموزشي در يادگیري  مشارکتي از اهمیت فزاينده اي 
برخوردار است. به اين دلیل که اوالً، يادگیري در اين روش نیازمند فعالیت و بحث و بررسي و 
جست وجوگري خود دانش آموزان است و ثانیاً، عدم استفاده از وسايل و امكانات کمك آموزشي 
يادگیري  مشارکتي را مختل مي کند. براي مثال در روش جیگ ساو و خواندن و نگارش  تلفیقي 
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 مشارکتي، نبود امكانات کمك آموزشي مانند کتاب داستان، منابع مربوط به بخش هاي مختلف 
يك موضوع مانند زندگي نامه و غیره سبب مي شود تا معلم به محور فعالیت ها تبديل شده و 

يادگیري  مشارکتي به يادگیري توسط گروه هاي سنتي تبديل شود. 

الف-5. پردازش  تركیب  و تفسیر در قالب  فرآورده اي  ملموس
راهنماي  الگوي  قالب  در  سنتزپژوهي  فرآورده  و  فرايند  فوق،  مراحل  گرفتن  درنظر  با 

يادگیري مشارکتي به شرح زير بود:

الف-5-1. فرايند تهیة الگو
براي تهیه و تدوين الگوي راهنماي يادگیري مشارکتي به صورت زير اقدام شد:

• در مرحلة اول با تلفیق روش هاي مختلف يادگیري مشارکتي، الگوي راهنما تهیه شد.
• در مرحلة دوم اين الگوي راهنما در قالب مهارت هاي تدريس تنظیم شد. به اين صورت 
که يك جلسه تدريس به سه بخش شامل فعالیت هاي مقدماتي )همخوان با مهارت هاي قبل از 
تدريس(، فعالیت هاي میاني )متناسب با مهارت هاي  حین  تدريس( و فعالیت هاي پاياني )مترادف 

با مهارت هاي  پس  از تدريس( تقسیم  شد. 

فعالیت هاي مقدماتي
 اين دسته از فعالیت هاي  تدريس در الگوي يادگیري  مشارکتي شامل تعیین درس جديد و 
بخش هاي آن، تدارك وسايل و امكانات مورد نیاز و تشكیل گروه هاي دانش آموزي )4 نفره( بود. 

1. تعیین درس جديد و ابعاد و جوانب آن
اولین مرحله از يادگیري مشارکتي عبارت بود از تعیین درسي که بايد تدريس شود، تعیین 
بخش هاي آن و تبديل اين بخش ها به واحدهاي کار دقیق. در تعیین ابعاد و جوانب درس جديد 
در زبان آموزي مي توان از سه رويكرد الف. تعیین بخش هاي درس براساس مهارت هاي  زباني، 
ب. استفاده از بخش هاي  خود  کتاب درسي و ج.  ترکیبي از آن ها، استفاده نمود. در اين پژوهش 

براي تعیین ابعاد درس  جديد از رويكرد ترکیبي به صورت زير استفاده شد:
 ترکیب »متن اصلي کتاب بخوانیم« و »مهارت خواندن« 

 ترکیب »فعالیت هاي درس مربوطه در کتاب بنويسیم« و »مهارت نوشتن«
 ترکیب »فعالیت هاي تكمیلي کتاب بخوانیم« و »مهارت نوشتن«
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 ترکیب »فعالیت داستان - محور« و »مهارت هاي خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن«

 2. تدارك وسايل و امکانات موردنیاز
براي اجراي يادگیري مشارکتي، کالس زبان  فارسي »بخوانیم و بنويسیم« بايد محلي غني از 
کتب داستان و ضرب المثل ها و مطالب چاپي باشد تا در زمان الزم دانش آموزان به آن ها مراجعه 
نمايند. فضاي فیزيكي کالس انعطاف پذير، آرايش میز و صندلي ها تسهیل کننده کار گروهي 
دوستانه،  حمايتي،  نیز  کالس  رواني_اجتماعي  فضاي  و  و ...(  دايره اي   ،U مربع،  )مستطیل، 

منعطف و به دور از رقابت باشد.

 3. تشکیل گروه هاي دانش آموزي )4 نفره(
به دلیل تفاوت گروه بندي در يادگیري  مشارکتي با گروه بندي معمول و خصوصیات گروه بندي 
 مشارکتي شامل وجود هدف  مشترك، ارتباطات باز و صادقانه، وابستگي هدفمند اعضاي گروه،  
مسئول  بودن همة اعضاي گروه در قبال خود و ديگران، تعیین دستور کار توسط اعضاي تیم، 
تمرکز فعالیت گروه برکل موضوع و برنامه ريزي براي شناسايي و حل  مشكل، ويژگي هاي گروه 
يادگیري مشارکتي عبارت بود از: اندازة گروه حداکثر 4 نفر، ترکیب گروه تلفیقي از دانش آموزان 
قوي، متوسط و ضعیف، آزادي افراد در انتخاب گروه خود و توجیه گروه هاي مختلف در اين 

باره که خودشان عضوي از»گروهي  بزرگ تر يعني کالس درس« هستند.

فعالیت هاي میاني 
فعالیت هايي میاني براي يك جلسه تدريس زبان  فارسي براساس الگوي راهنماي يادگیري  
مشارکتي به دو بخش فعالیت هاي اصلي )کاماًل مرتبط با کتاب درسي(  و فعالیت هاي تكمیلي 

)فعالیت هاي داستان محور( تقسیم شد.

ارائه درس جديد 
و   »خواندن  روش  دو  تلفیق  براساس  يادگیري  مشارکتي  الگوي  در  جديد  درس  ارائة 
نگارش تلفیقي  مشارکتي« و »جیگ ساو« با تأکید بیشتر بر روش »خواندن و  انشا تلفیقي  مشارکتي« 
انجام مي شود. به اين دلیل که روش مذکور مهارت هاي خواندن و نوشتن را به طور کامل و 
مهارت هاي صحبت کردن و گوش دادن را تا حد زيادي محقق مي سازد و روش »جیگ ساو« 
بیشتر مهارت هاي صحبت کردن و گوش دادن را شامل مي شود. ارائة درس جديد براساس تلفیق 
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دو روش فوق، در پاية سوم و پايه هاي چهارم و پنجم طي مراحل زير انجام مي گیرد:

الف. پايه سوم 
• تعیین  اهداف  خواندن  درس  جديد مانند مرور واژه هاي  قديمي، شناسايي  واژه هاي  جديد 

و يادگیري  آن ها، تعیین ايده هاي  مهم داستان، نتیجه گیري از داستان و... 
• آموزش  مستقیم  درس  جديد ]2[ توسط معلم و خواندن  شريكي  درس  جديد توسط 

دانش آموزان 
• تهیه لیست لغات مهم درس و جديد يادگیري آن ها

• انجام  فعالیت هاي  »بنويسیم«  درس  جديد و اجراي  فرايند  نوشتن- بازنگري- ويرايش 
درباره فعالیت هاي »بنويسیم«

• تشكیل  تیم هاي  تخصصي بخوانیم،  بررسي   هر  بخش  از درس بخوانیم   توسط  هر  تیم 
 تخصصي و بازگويي  نتايج   تیم هاي   تخصصي  به  اعضاي  گروه  خود

• انتخاب داستان مرتبط با درس، تعیین  اهداف  خواندن  داستان  شامل  معرفي  واژه هاي جديد،  
مرور واژه هاي  قديمي، بحث  درباره  داستان  بعد  از  خواندن  آن  توسط دانش آموزان

• خواندن داستان )شريكي و انفرادي(
• بحث  دربارة  مسئله داستان،  پیش بیني  راه حل هاي  آن،  دستور زبان، ايده هاي  مهم،  نتیجه گیري 

 و  تفسیر  استعاره هاي  زباني داستان
• بازگويي داستان 

• تعیین لیست لغات جديد داستان  و يادداشت برداري آن ها
• نوشتن پاياني متفاوت براي داستان

ب. پايه هاي چهارم و پنجم
• انتخاب داستان و فعالیت مرتبط با درس

• تعیین  اهداف  خواندن  داستان و انجام فعالیت  شامل  معرفي  واژه هاي جديد،  مرور واژه هاي 
 قديمي، بحث  درباره  داستان  بعد  از  خواندن  آن  توسط دانش آموزان 

• تشكیل  تیم هاي  تخصصي  
•  بررسي   هر  بخش  از فعالیت ها   توسط  هر  تیم  تخصصي
• بازگوئي  نتايج   تیم هاي   تخصصي  به  اعضاي  گروه  خود

• خواندن داستان )شريكي و انفرادي(
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• بحث  درباره  مسئله،  پیش بیني  راه حل هاي  آن،  دستور زبان، ايده هاي  مهم،  نتیجه گیري  و  
تفسیر  استعاره هاي  زباني داستان توسط گروه ها

• بازگويي داستان
• تعیین  اهداف  خواندن  درس  جديد مانند مرور واژه هاي   قديمي، شناسايي  واژه هاي  جديد 

و يادگیري  آن ها، تعیین ايده هاي  مهم داستان و نتیجه گیري از داستان و...  
• خواندن  شريكي  درس  جديد

• انجام فعالیت هاي بنويسیم درس جديد

فعالیت هاي پاياني
فعالیت هاي پاياني پس از ارائة  درس  جديد و با هدف کمك به تثبیت يادگیري دانش آموزان 
انجام مي گیرد و دربرگیرندة فعالیت هاي تكمیلي و ارزشیابي است )صفوي، 1390(. فعالیت هاي  
تكمیلي فعالیت هايي هستند که به يادگیري بهتر و ماندگارتر شاگردان کمك مي کنند و در الگوي 
پايان  ارائه مسئله و تكلیف شب اجرا مي شود. ارزشیابي در  يادگیري مشارکتي به صورت هاي 
تدريس نیز سبب سنجش میزان آموخته هاي شاگردان، شناخت کیفیت يادگیري و آگاهي از 
نقاط قوت و ضعف تدريس مي شود و در الگوي يادگیري  مشارکتي شامل انجام ارزيابي روزانه 
 )کوتاه و انفرادي( و امتیازدهي، گرفتن آزمون هاي هفتگي و اعطاي امتیاز و جمع امتیازات گروه 

در آزمون هاي روزانه و  هفتگي و اعطاي گواهي به گروه هاي حائز حد  مالك مي شود.

الف-5-2. فراورده سنتزپژوهي)الگوي راهنماي يادگیري مشاركتي(
فراورده اولیه اين پژوهش، الگوي راهنماي يادگیري مشارکتي به شرح زير بود ]3[:

الف-5-2-1. الگوي راهنماي يادگیري  مشارکتي براي فارسي سوم ابتدايي
جدول شماره 2: 

الف-5-2-1. الگوي راهنماي يادگیري مشارکتي فارسي چهارم و پنجم ابتدايي
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جدول شماره 4. الگوي راهنماي يادگیري مشاركتي فارسي چهارم و پنجم ابتدايي
فعالیت های 

مقدماتی
• تشکیل گروه هاي  • تدارك وسايل و امکانات مورد نیاز  • تعیین درس جديد و بخش هاي آن 

دانش آموزي )4 نفره(

نی
میا

ی 
ت ها

عالی
ف

لی
اص

ی 
ت ها

عالی
ف

كتاب بنويسیمكتاب بخوانیم

• انتخاب داستان و فعالیت مرتبط با درس
• تعیی��ن  اه��داف  خواندن  داس��تان و انجام فعالیت  ش��امل  معرفي 
 واژه هاي جديد،  مرور واژه هاي  قديمي، بحث  درباره  داس��تان  بعد 

 از  خواندن  آن  توسط دانش آموزان 
• تشكیل  تیم هاي  تخصصي و  بررسي  هر  بخش  از فعالیت ها   توسط  

هر  تیم  تخصصي
• بازگويي  نتايج   تیم هاي   تخصصي  به  اعضاي گروه  خود

• خواندن داستان )شريكي و انفرادي(
• بح��ث  دربارة  مس��ئله،  پیش بین��ي  راه حل هاي  آن،  دس��تور زبان، 
ايده هاي  مهم،  نتیجه گیري  و  تفس��یر  اس��تعاره هاي  زباني داس��تان 

توسط گروه ها
• بازگويي داستان

• تعیین لیست لغات جديد داستان 
 و يادداشت  برداري آن ها

• نوشتن پاياني متفاوت براي 
داستان

کی
كم

ی 
ت ها

عالی
ف

  3  
• تعیی��ن  اهداف  خواندن  درس  جديد مانند مرور واژه هاي  قديمي، 
شناس��ايي  واژه هاي  جديد و يادگیري  آن ه��ا، تعیین ايده هاي  مهم 

داستان و نتیجه گیري از داستان و...  
• خواندن  شريكي درس  جديد

• انج��ام فعالیت هاي کتاب   بخوانی��م به صورت جفتي، يعني هر دو 
نفر روي  بخش درك و  دريافت و گفت و ش��نود و هر دو نفر روي 
 بخش  واژه آموزي و  نكته ه��ا  و  تبادل  آموخته ها  با  جفت هاي  ديگر 

گروه

• تهی��ة لیس��ت لغات مه��م درس 
جديد و يادگیري  آن ها

•انج��ام  فعالیت ه��اي  »بنويس��یم«  
درس  جديد

• اجراي  فرايند  نوشتن- بازنگري- 
فعالیت ه��اي  درب��ارة  ويراي��ش 

»بنويسیم«

فعالیت های 
پايانی

• ارائه مسئله و تكلیف  شب 
• برگزاري آزمون هاي هفتگي و اعطاي امتیاز

• برگزاري آزمون هاي روزانه )کوتاه و انفرادي( و اعطاي امتیاز
• جمع امتیازات گروه در آزمون هاي کوتاه و  هفتگي و اعطاي گواهي به گروه هاي حائز حد مالك

الف-6. ارائه نتايج تركیب
 نتايج حاصل از سنتزپژوهي در دو مرحله الف: ارائة الگوي اولیة راهنماي يادگیري مشارکتي 

و اعتبارسنجي آن و ب: اصالح الگوي اولیه و ارائة الگوي نهايي به شرح زير انجام شد:
الف. ارائة اولیة الگوي راهنماي يادگیري مشارکتي و اعتبارسنجي آن 

الگوي اولیة راهنماي يادگیري مشارکتي )فراورده اولیه پژوهش( در گام اول به متخصصین 
برنامه ريزي درسي، زبان آموزي، مؤلفان، کارشناسان زبان آموزي و معلمان مجرب ارائه و اعتبار 
و  اهداف  با  الگوي  راهنماي  يادگیري  مشارکتي  هماهنگي  میزان   .1 مؤلفة  پنج  براساس  آن 
روشهاي پیشنهادي برنامه  فارسي، 2. میزان توجه توأمان به هر چهار مهارت زباني در  الگوي 
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 راهنما، 3. میزان عملي و اجرايي بودن  الگوي  راهنما، 4. نقاط  قوت الگوي  راهنما و 5. نقاط  
ضعف آن موردبررسي قرار گرفت. يافته هاي اين سؤال به شرح زير است:

جدول شماره 5. توصیف داده هاي مربوط به سؤال اول اعتبارسنجي الگوي راهنما

گزينهمؤلفه
گروه

كل
معلمانمتخصصان

میزان  هماهنگي الگوي 
با اهداف و روش هاي 
پیشنهادي برنامة  فارسي

متوسط
246فراواني

33/316/720درصد

زياد
31821فراواني

507570درصد

خیلی زياد
123فراواني

16/78/310درصد

کل
62430فراواني

100100100درصد

توجه توأمان به چهار 
مهارت زباني در  الگوي 

 راهنماي يادگیري  مشاركتي

متوسط
022فراواني

08/36/7درصد

زياد
61420فراواني

10058/366/7درصد

خیلی زياد
088فراواني

033/326/7درصد

کل
62430فراواني

100100100درصد

میزان عملي و اجرايي بودن 
 الگوي  راهنماي  يادگیري 
 مشاركتي در كالس درس 

کم
134فراواني

13/3%12/5%16/7%درصد

متوسط
268فراواني

26/7%25%33/3%درصد

زياد
31114فراواني

46/7%45/8%50%درصد

خیلی زياد
044فراواني

33/3%16/7%0%درصد

کل
62430فراواني

100100100درصد
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براساس جدول شماره 4:
- 50 درصد متخصصان، 75 درصد معلمان و70 درصد کل اعضاي نمونه معتقدند که  
هماهنگي الگوي  راهنماي  يادگیري  مشارکتي با اهداف و روش هاي پیشنهادي برنامه  فارسي 

بخوانیم و بنويسیم در حد زياد است.
- 100 درصد متخصصان،58/3 درصد  معلمان و 66/7 درصد کل اعضاي نمونه معتقدندکه  

توجه توأمان به چهار مهارت زباني در  الگوي  راهنماي يادگیري  مشارکتي درحدزياد است.
- 50 درصد متخصصان، 45/8 درصد  معلمان و 46/7 درصد کل اعضاي نمونه معتقدند 
که میزان عملي و اجرايي بودن  الگوي  راهنماي  يادگیري  مشارکتي در کالس درس  در حد زياد 

است

جدول شماره 6. تحلیل داده هاي مربوط به سؤال اول اعتبارسنجي الگوي راهنما )بررسي همخواني گروه ها(

قدرمطلق انحرافاتكالموگروف - اسمیرنوف معنا داري )دودامنه(

و  اهداف  با  الگوي  میزان  هماهنگي 
روش هاي پیشنهادي برنامة  فارسي

0/990/370/17

زباني  مهارت  چهار  به  توأمان  توجه 
در  الگوي  راهنماي يادگیري  مشاركتي

0/660/730/33

بودن  الگوي   اجرايي  و  عملي  میزان 
راهنماي  يادگیري  مشاركتي در كالس 

0/990/370/17

اسمیرنوف دو گروه مستقل)جدول شماره 5(تفاوت  کالموگروف  آزمون  نتايج  براساس 
فراواني هاي مشاهده شده در سطوح متغیرهاي گروه ها درهرسه مؤلفه اعتبارسنجي از نظر آماري 

معنا دار نیست؛ بنابراين بین نظرات گروه ها تفاوت معنا داري وجود ندارد. 

جدول شماره 7. تحلیل داده هاي مربوط به سؤال اول اعتبارسنجي الگوي راهنما )بررسي همخواني گروه ها(

معني داري)دودامنه(
كالموگروف - 

اسمیرنوف
تعدادقدرمطلق انحرافات

و  اهداف  با  الگوي  میزان  هماهنگي 
روش هاي پیشنهادي برنامة  فارسي

0/052/190/430

زباني  مهارت  چهار  به  توأمان  توجه 
در  الگوي  راهنماي يادگیري  مشاركتي

0/052/370/4330

بودن  الگوي   اجرايي  و  عملي  میزان 
راهنماي  يادگیري  مشاركتي در كالس 

0/0281/460/2730
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vبراساس نتايج آزمون کالموگروف اسمیرنوف تك گروهي )جدول شماره6( تفاوت هاي 
فراوانِي مشاهده شده در سطوح مختلف هر سه مؤلفه اعتبارسنجي از لحاظ آماري معنا دار است؛ 
بنابراين از نظر اعضاي نمونه میزان  هماهنگي الگوي  راهنماي  يادگیري  مشارکتي با اهداف و 
روش هاي پیشنهادي برنامه  فارسي بخوانیم و بنويسیم، میزان توجه توأمان به چهار مهارت 
زباني در  الگوي  راهنماي يادگیري مشارکتي و عملي و اجرايي بودن  الگوي  راهنماي  يادگیري 

 مشارکتي در کالس در حد زياد است.

نقاط  قوت الگوي   راهنما:
نمونه  اعضاي  نظر  از  شده  گردآوري  کیفي  اطالعات  براساس  الگو  اين  قوت  نقاط 

به صورت زير بود:
• دانش آموزان به صورتي فعاالنه در مهارت هاي خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت 

کردن درگیر مي شوند. 
• اين الگو فعالیت و عالقه دانش آموزان را در کالس درس افزايش مي دهد.

• الگو در حد مناسبي به ضروريات کار پرداخته است.
• به عناصر برنامه درسي، مشارکت دانش آموزان و تعامل در فرايند يادگیري توجه شده است.

• همه اهداف آموزش زبان مورد توجه واقع شده اند.
• براي تدريس مهارت هاي زباني )خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن( بسیار گوياست.
• در الگوي مذکور در مراحل 3 و 4 الگوها مشارکت دانش آموزان مناسب بوده و آن ها را 

به چالش وا مي دارد.
 

نقاط  ضعف الگوي  راهنما
نقاط ضعف اين الگو براساس اطالعات کیفي گردآوري شده از نظر اعضاي نمونه عبارت اند از:

• يادگیري چهار مهارت زباني به صورت نقادانه و خالقانه مدنظر قرار نگرفته و اين ناشي از 
ضعف خود برنامه در توجه به اين موضوع است. 

• الگو قدري بلندپروازانه است و براي اجراي آن بايد تمهیدات الزم از قبیل حمايت مدرسه 
و معلم و آموزش معلمان درنظر گرفته شود؛ به ويژه در مناطق محروم و دوزبانه که خزانة لغات 

دانش آموزان محدود بوده و والدين نمي توانند کمك چنداني به فرزندان خود بنمايند.
• در اين الگوي راهنما بازخورد دانش آموزان ضعیف به نظر مي رسد.

• فعالیت ها وقت گیر است؛ ضمن آنكه مطالب کتاب درسي سنگین بوده و دروس آن زياد است.
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• در صورت عدم نظارت ممكن است در اجرا با مشكل مواجه شود.
• تعداد زياد دانش آموزان در کالس ها، و فضاي فیزيكي کالس اجراي الگو را تحت تأثیر 

قرار مي دهد. 
الگوي راهنما  نقاط قوت  بیان شده نشانگر آن است که  نقاط قوت و ضعف  تعمق در 
به خود الگو و ساختار آن مربوط است، لیكن نقاط ضعف بیشتر با اجراي آن ارتباط دارد. 
در  زيرا  نیست،  وارد  پنجم  و  اول، سوم  مورد  به نظر محقق،  ذکر شده،  نقاط ضعف  بین  از 
الگوي راهنماي مشارکتي، نقادي در مهارت هاي چهارگانة زباني در  فرايند  نوشتن- بازنگري- 
داستان  و  درس  زباني  تفسیر  استعاره هاي   نتیجه گیري  و   و  »بنويسیم«   فعالیت هاي  ويرايش 
تقويت مي شود و خالقیت در مهارت هاي چهارگانه زباني نیز از طريق بخش هاي بحث  درباره 
 مسئله،  پیش بیني راه حل هاي  آن،  ايده هاي  مهم،  نتیجه گیري، تفسیر  استعاره هاي  زباني درس و 
داستان، بازگويي داستان، نوشتن پاياني متفاوت براي داستان و نتیجه گیري از داستان پرورش 
مي يابد. ضمن آنكه در اين الگو در تمامي فعالیت هايي که در باال ذکر شد و همچنین از طريق 
 فعالیت هايي چون بررسي   هر  بخش  از فعالیت هاي درس و داستان   توسط  يك  تیم  تخصصي، 
بازگوئي  نتايج   تیم هاي   تخصصي  به  اعضاي  گروه، خواندن داستان )شريكي و انفرادي(، انجام 
فعالیت هاي کتاب  بخوانیم به  صورت جفتي و  تبادل  آموخته ها  با  جفت هاي  ديگر، هر فرد دائمًا 
در حال دادن بازخورد به ديگر همگروهي هايش و دريافت بازخورد آن هاست، ضمن آنكه از 
طريق نظارت و راهنمايي مستمر شاگردان توسط معلم و برگزاري آزمون هاي روزانه و هفتگي 
و اعطاي امتیاز به دانش آموزان، دائماً بازخوردهايي از طرف معلم به دانش آموزان داده مي شود. 
دربارة ايراد پنجم و احتمال روبه رو شدن با مشكل در اجرا در صورت عدم نظارت نیز بايد 
گفت که اين امر درباره هر الگوي نوظهور و جديد اعم از تدوين، اجرا، ارزشیابي و مديريت 
صدق مي کند و خاص اين الگو نیست، بنابراين براي جلوگیري از شكست الگو، رويكردهاي 
نظارتي مثمرثمر حتماً نیاز است و درنظر گرفته خواهد شد. درباره ديگر نقاط ضعف نیز به 

شرح زير اقدام مي شود:
• ايراد دوم: دربارة اينكه اين الگو بلندپروازانه است، بايد گفت که در الگوي راهنماي 
مذکور وضعیت مطلوب در نظر گرفته شده است، لیكن براي رسیدن به اين وضعیت مطلوب، 
جلب  معلمان،  آموزش  مانند  مهمي  اقدامات  الگو،  اين  اجراي  براي  و  است  نیاز  مقدماتي 
حمايت هاي مدرسه و والدين، تدارك وسايل و امكانات آموزشي و کمك آموزشي و بهره گیري 
از سیستم انگیزشي براي معلمان مجري نیاز است که در فازهاي بعدي پژوهش »يعني اجراي 

الگوي راهنما« مدنظر بوده و تشريح خواهد شد.
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• ايراد چهارم: درباره وقت گیر بودن فعالیت  ها و سنگین و زياد بودن دروس بايد گفت 
که الگوي راهنماي يادگیري مشارکتي در کوتاه مدت با کمبود وقت مواجه خواهد شد و اين 
به دلیل زمان بر بودن فرايند نهادينه سازي قوانین و مقررات يادگیري مشارکتي است. به سخني 
ديگر در جلسات اول نیاز است تا دانش آموزان قوانین و مقررات يادگیري مشارکتي را يادگرفته 
از  بخش هايي  براي  تكراري  زمان هاي  طريق حذف  از  مدت  بلند  در  لیكن  کنند.  تمرين  و 
درس که برخي از دانش آموزان به خوبي يادنگرفته اند ) در رويكرد سنتي( و آزاد شدن معلم از 
آموزش مستقیم به شاگردان قوي و اختصاص زمان خود به دانش آموزان ضعیف و بهره گیري 
از معلم همسال در کالس درس و تفويض اختیار آموزش از معلم به گروه ها، مسئله کمبود 
زمان مرتفع خواهد شد. ضمن آنكه در الگوي راهنماي يادگیري مشارکتي، هر معلم متناسب با 
شرايط دانش آموزان و کالس، جدول زماني تدريس اش را تنظیم مي کند و وفاداري صرف به 
جدول زماني ارسال شده از مرکز مدنظر نیست و تنها به کلیات آن جدول توجه مي شود. نكته 
ديگر اينكه در اين الگو در جلسات پاياني سال دانش آموزان قادرند به صورت خود - راهبر به 

يادگیري مطالب درسي بپردازند. چنین امري سبب جبران کسري زمان خواهد شد. 
• ايراد ششم: دربارة تعداد زياد دانش آموزان در کالس ها و فضاي فیزيكي کالس نیز بايد 
گفت که، الگوي يادگیري مشارکتي به فضاي رواني - اجتماعي منعطف و مشوق کارگروهي 
و با فضاي فیزيكي چون امكان جابه جايي میز و صندلي ها و داراي مواد و امكانات آموزشي و 
کمك آموزشي غني نیاز دارد و در صورت نبود چنین فضايي، درباره موفقیت الگو بايد ترديد 
نمود. بنابراين نیاز است تا وضعیت موجود فضاي آموزشي تغییري اساسي يابد و اين با توجه به 
نتايج حاصل از الگو، منطقي و ضروري است و لذا در اين زمینه برنامه هايي براي متقاعدسازي 
مسئولین و تغییر فضاي آموزشي طراحي و اجرا خواهد شد. ولیكن جمعیت کالس به تنهايي 
مانعي در برابر کاربرد الگو به نظر نمي رسد. زيرا براي مثال با تبديل حجم کالس 32 نفره به 
8 گروه 4 نفره امكان آموزش و هدايت آن ها آسان تر خواهد بود. جمعیت کالس اگر متناسب 
با ابعاد و فضاي آموزشي مشوق يادگیري مشارکتي مشارکتي باشد، مانع محسوب نمي شود.        

 
ب. اصالح الگوي اولیه و ارائة الگوي نهايي

ب-1. اصالح الگوي اولیه 
متناسب با نتايج اعتبارسنجي و درنظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آن، مهم ترين اصالحات 

انجام گرفته در الگوي راهنماي يادگیري مشارکتي به شرح زير است:
ب-1-1. تغییر الگوي راهنماي يادگیري مشارکتي پايه هاي چهارم و پنجم به الگوي پاية سوم
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با توجه به نتیجه اعتبارسنجي الگوي راهنماي يادگیري مشارکتي در پايه هاي سوم، چهارم 
و پنجم و توصیه هاي استاد ناظر و متخصصین، الگوي راهنماي يادگیري مشارکتي در پايه هاي 
چهارم و پنجم به الگوي راهنماي پايه سوم تغییر يافت. به سخني دقیق تر، در پايه هاي چهارم و 
پنجم و در بخش فعالیت هاي میاني ابتدا فعالیت هاي کمكي و سپس فعالیت هاي اصلي درنظر 
گرفته شده بود؛ که اين وضعیت به وضعیت فعالیت هاي میاني پاية سوم )ابتدا فعالیت هاي اصلي 

و سپس فعالیت هاي کمكي( تغییر يافت.
با  متناسب   PQ4R يادگیري تكنیك  آموزشي »صداسنج« و  از وسیله  استفاده  ب-2-1. 

معايب مطرح شده براي الگو در زمان اجرا:
متناسب با معايب مطرح شده براي الگو در زمان اجرا نیز از وسیلة آموزشي »تنظیم کنندة صدا 
و فعالیت کالسي« و تكنیك يادگیري PQ4R  استفاده شد. تنظیم کنندة صدا و فعالیت کالسي 
وسیله اي است با چهار سطح مختلف صدا شامل سطح1 : براي بي صدا و فعالیت هايي که يك 
نفر مي تواند انجام دهد و هیچ صدايي تولید نشود، سطح 2 : براي صداي دونفري »پچ پچ« و 
انجام فعالیت هاي يادگیري دونفري مانند خواندن جفتي، بازنگري نوشته هاي هم يار، به اشتراك 
گذاشتن تعاريف و ايده ها با يكديگر و ...، سطح 3 : براي صداي گروهي )صدا در حد شنیدن 
دانش آموزان يك میز( و انجام فعالیت هاي يادگیري گروهي که در آن تمام افراد تیم، تكالیف 
و فعالیت هاي خواسته شده را با هم در میان گذاشته، نتیجه گیري کرده و در آن ها به حد تسلط 
مي رسند و صدايي در حد میز يا گروه خود تولید مي کنند و سطح 4 : براي صداي کل کالس 
)صدايي که به راحتي در کالس شنیده شود و در زمان تدريس کل  کالسي مفید است( و فعالیتي 
مانند ارائه يافته هاي هر گروه به کل کالس به نحوي که براي کالس هاي مجاور ايجاد مزاحمت 
نكند، با يك عقربة مغناطیسي که در هر زمان براي تعیین میزان صداي مورد نظر مي توان آن را 
تغییر داد )وينسنت 55، 1999(. تكنیك  PQ4R نیز برگرفته از حروف اول کلمات پیش خوان56، 
سؤال کردن 57 ، خواندن 58، تأمل کردن 59، از بر خواني 60  و مرورکردن 61 است )رابینسون و توماس، 
به نقل از کديور، 1386( که در مرحله اول فعالیت هاي گروه مشارکتي يا همان سطح 1 اجرا 

مي شود.

ب-2( الگوي نهايي راهنماي يادگیري مشاركتي زبان فارسي دورة ابتدايي
 الگوي نهايي راهنماي يادگیري مشارکتي براي فارسي بخوانیم و بنويسیم پايه هاي سوم تا 

پنجم ابتدايي به شرح زير بود:
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مهارت هاي مقدماتي
 تعیین درس جديد و بخش هاي آن، مهیا کردن وسايل و امكانات مورد نیاز و تشكیل 

گروه هاي دانش آموزي )4 نفره( 
مهارت هاي میاني

 تعیین  اهداف  خواندن  درس جديد مانند مرور واژه هاي  قديمي، شناسايي  واژه هاي  جديد 
و يادگیري  آن ها، تعیین ايده هاي  مهم داستان و نتیجه گیري از داستان و... 

توسط  شريكي  درس  جديد  خواندن   و  معلم  توسط  جديد  درس   آموزش  مستقیم    
دانش آموزان 

 تهیه لیست لغات مهم درس جديد و يادگیري  آن ها
 انجام  فعالیت هاي  »بنويسیم«  درس جديد و اجراي  فرايند  نوشتن- بازنگري- ويرايش 

درباره فعالیت هاي »بنويسیم«
 تشكیل  تیم هاي  تخصصي بخوانیم،  بررسي   هر  بخش  از درس بخوانیم   توسط  هر  تیم 

 تخصصي و بازگويي  نتايج   تیم هاي   تخصصي  به  اعضاي  گروه  خود
 انتخاب داستان مرتبط با درس، تعیین  اهداف  خواندن  داستان  شامل  معرفي  واژه هاي 
دانش آموزان،  جديد،  مرور واژه هاي  قديمي، بحث  درباره  داستان  بعد  از خواندن  آن  توسط 
خواندن داستان )شريكي و انفرادي(، بحث درباره  مسئله داستان،  پیش بیني  راه حل هاي  آن،  دستور 
زبان، ايده هاي  مهم،  نتیجه گیري  و  تفسیر  استعاره هاي  زباني داستان، بازگويي داستان، تعیین 

لیست لغات جديد داستان  و يادداشت برداري آن ها و نوشتن پاياني متفاوت براي داستان

مهارت هاي پاياني
 ارائة مسئله و تكلیف شب، برگزاري آزمون هاي روزانه )کوتاه و انفرادي( و دادن امتیاز، 
برگزاري آزمون هاي هفتگي و امتیازدهي و جمع امتیازات گروه در آزمون هاي کوتاه و  هفتگي و 

اعطاي گواهي به گروه هاي حائز حد  معیار

نتیجه گیري
تغییر و بهبود برنامه هاي درسي مدارس همواره مدنظر برنامه ريزان درسي و دست اندرکاران 
آموزشي بوده و تالش هاي متعددي در اين زمینه انجام گرفته است. يكي از محرك هاي اساسي 
اين تالش، فعال نمودن دانش آموزان در فرايند ياددهي - يادگیري و ايجاد فضاي رفاقت و 
گروه محوري به جاي رقابت و فردمحوري است. مصداق چنین تالشي در سال هاي اخیر در 
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نظام آموزشي کشور، تغییر برنامه درسي فارسي دورة ابتدايي و تدوين کتب درسي »فارسي 
بخوانیم و بنويسیم« دورة ابتدايي با رويكرد فعالیت  محوري بوده است. اما اينكه اين کتاب هاي 
دارد،  ابهام  ارائه شوند، جاي  فعال  به صورت  مي توانند  آيا و چگونه  اجرا  مرحله  در  درسي 
به نحوي که تحلیل و تعمق در راهنماي برنامه  درسي زبان  آموزي دورة ابتدايي و همچنین کتاب 
معلم )راهنماي تدريس( فارسي بخوانیم و بنويسیم نشان مي دهد که اوالً، بین اين دو سند مهم 
برنامة درسي زبان آموزي دورة ابتدايي در زمینة روش هاي ياددهي-يادگیري تناقضي مبني بر 
عدم توجه به دو روش »طرح تدريس اعضاي گروه« و »طرح کارآيي گروه استنادي« در راهنماي 
ثانیاً، روش هاي » طرح تدريس اعضاي  ابتدايي وجود دارد و  برنامه  درسي زبان آموزي دورة 
گروه« و »طرح کارآيي گروه« نیز مبهم هستند. بدين معني که اولي شكل ناتمام روش جیگ ساو 

است و دومي نیز به گروه بندي مرسوم کالس هاي درسي شباهت دارد.
فارسي  يادگیري  فرايندياددهي  -  براي  قصدشده  موجود روش هاي  بنابراين چالش هاي 
بخوانیم و بنويسیم از يك سوي و از سوي ديگر، يافته هاي علمي اخیر در زمینه فعال سازي 
دانش آموزان در فرايند ياددهي  - يادگیري با روش هاي يادگیري مشارکتي مبني بر تأثیرگذاري 
مثبت و مفید اين روش ها هم در بعد پیشرفت تحصیلي و هم در بعد مهارت هاي اجتماعي 
دانش آموزان سبب شد تا اين پژوهش به بررسي چگونگي کاربرد روش هاي يادگیري مشارکتي 
روش هاي  بپردازد.  ابتدايي  دورة  بنويسیم  و  بخوانیم  فارسي  يادگیري   - ياددهي  فرايند  در 
يادگیري مشارکتي متعددند، لذا تصمیم  دربارة کاربرد آن ها در فرايند آموزش شامل طیفي از 
انتخاب يك روش تا تلفیق و تدوين الگوهاي راهنماي مشارکتي براساس برنامه هاي درسي 
خاص مي شود. در اين پژوهش با هدف تحت پوشش قرارگرفتن همزمان هر چهار توانايي 
زباني خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن و همچنین ساير مهارت هاي اجتماعي 
مرتبط با توانايي هاي زباني، تلفیق روش هاي يادگیري مشارکتي مدنظر قرار گرفت و الگوي 
راهنماي يادگیري مشارکتي زبان فارسي در پاية سوم تا پنجم ابتدايي طراحي و تدوين شد. 
سپس الگوي راهنما از ديدگاه متخصصان بخش نظر )6 متخصص زبان آموزي و برنامه ريزي 
درسي( و متخصصان بخش عمل )24 معلم مجرب دورة ابتدايي( اعتبارسنجي و براساس نتايج 

اعتبارسنجي، تغییراتي در الگوهاي راهنماي يادگیري مشارکتي به عمل آمد.
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50. Aronson Elliot
51. Group Investigation
52. Sharan & Sharan 
53. Roseth, C. J.
54. Jacobs, G et all
55. اين فعاليت بيشتر روخواني متن اصلي درس را 
دربر مي گيرد و آن در آغاز كاربرد روشهاي يادگيري 
به مراتب  انجام مي شود؛ ولي  مشاركتي توسط معلم 
آشنا  يادگيري مشاركتي  روشهاي  با  دانش آموزان  كه 
آنها  گروه هاي  و  دانش آموزان  خود  توسط  شدند، 

خوانده مي شود و معلم ناظر خواهد بود. 
يادگيري  راهنماي  الگوي  بين  تفاوت   .56
به  پنجم  و  چهارم  پايه هاي  و  سوم  پايه  در   مشاركتي 
وضعيت  و  درسي  كتاب  فعاليت هاي  ساختار  دليل 
سوم  فارسي  در  بود.  دانش آموزان  شناختي  رشد 
ابتدايي ساختار كتاب  درسي در بخش بخوانيم شامل 
واژه آموزي،   نادرست،   درست،  بگو،  و  گوش كن 
نكته،  بگرد و پيدا كن، ببين و بگو، به دوستانت بگو،  
نمايش،  بازي، بازي، بازي،  كتابخواني، با هم  بخنديم 
و در بخش بنويسيم شامل رونويسي،  آموزش نشانه ها،  

و  اصلي  فعاليتهاي  لذا  و  است  كامل كن  جمله سازي،  
در  فعاليتهاي كمكي  به  نسبت  بر كتاب درسي  مبتني 
و  پايه هاي چهارم  در  حاليكه  در  دارند.  قرار  اولويت 
پنجم در بخش بخوانيم دربرگيرنده متن اصلي درس، 
درك و دريافت،  واژه آموزي، نكته ها، گفت و شنود 
و فعاليتهاي ويژه و در بخش بنويسيم شامل رونويسي 
خالق  نگارش  و  كامل كن  جمله سازي،   انتخابي، 
است. تغيير در ساختار كتاب درسي به ويژه در كتاب 
استقالل  دادن  و  خالق  فعاليتهاي  سمت  به  بنويسيم 
راهنماي  الگوي  در  تا  شد  سبب  يادگيرنده  به  عمل 
فعاليتهاي  از  درس  پايهها  اين  مشاركتي  يادگيري 
كمكي به سمت فعاليتهاي اصلي سوق يابد. عالوه بر 
آن دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم از نظر رشدي 
به تفكر انتزاعي نزديكند و مي توانند ارتباط بين منابع 
يادگيري  با  را  كمكي  فعاليتهاي  و  كمك  آموزشي 
مختلف،  فعاليتهاي  با  و  كنند  درك  اصلي  درس 

يادگيري خود را ارتقاء دهند.  
57. Vincent S
58. Preview
59. Questioning
60. Reading
61. Reflecting 
62. Reciting
63. Reviewing 
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