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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر شایستگی و فرسودگی تحصیلی دانشآموزان متوسطه اول شهر علیآباد
کتول بود .روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی است .طرح مورداستفاده در این تحقیق ،طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل
میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان متوسطه اول شهر علیآباد کتول میباشند .از بین این دانشآموزان 04
نفر از دانشآموزان پایه هشتم بهصورت نمونهگیری در دسترس در دو گروه  04نفر آزمایش و گواه انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری
در این پژوهش ،بسته آموزش یادگیری مشارکتی به روش جیگساو ،پرسشنامه شایستگی تحصیلی دیپرنا و الیوت ( )9111و پرسشنامه
فرسودگی تحصیلی بروس و همکاران ( )0441میباشد .دادههای بهدستآمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره با
نرمافزار  SPSS- 20مورد تحلیل قرار گرفتند .نتایج بیانگر آن است که یادگیری مشارکتی برافزایش شایستگی و کاهش فرسودگی
تحصیلی دانشآموزان متوسطه اول شهر علیآباد کتول تأثیر دارد.
واژههای کليدی :یادگیری مشارکتی ،شایستگی ،فرسودگی تحصیلی.
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مقدمه
یادگیری مشارکتی جایگاه خود را بهعنوان یک امر ضروری در سراسر جهان به دست آورده است .یادگیری مشارکتی تأثیر مثبتی بر
پیشرفت و انگیزه دانشآموز دارد در یادگیری مشارکتی بر روابط بین گروهی ،تفکر انتقادی و خالق و حل مسئله تأکید شده است
(ندهام 9و همکاران .)0404 ،به عقیده فیلسوف آموزشی جان دیویی ( ،)9191یادگیری معتبر است که بر روابط بین فردی کار گروهی
تأکید کند .آلپورت ( )9100بررسی کرد که چگونه عملکرد تحصیلی دانشآموز در هنگام تماس با دیگران بهبود مییابد و مورنو
( ،)9190لوین ( )9101و بیلز ( )9194که هر کدام راههایی را برای توسعه یادگیری مشارکتی پیشنهاد دادند و این باور پذیرفتهشده
است که دانشآموزانی از طریق مشارکت و همکاری و کار گروهی به تحصیل میپردازند یادگیری خود و یکدیگر را تسهیل کنند»
(گیلیس .)0491 ،0یادگیری مشارکتی یک راهبرد آموزشی دانشآموز محور است که توسط مربی تسهیل میشود که گروه کوچکی
از دانشآموزان مسئول یادگیری خود و همه اعضای گروه هستند .دانشآموزان در یک گروه برای کسب و تمرین با یکدیگر بهمنظور
حل یک مسئله ،تکمیل یک کار یا دستیابی به یک هدف تعامل دارند (رحمان.)0491 ،9
جانسون و جانسون )0490( 0بیان میکردند که در یادگیری مشارکتی دانشآموزان وقتی با هم کار میکنند یاد میگیرند میتوانند
ظرفیت خود و دیگران را به حداکثر برسانند .اسالوین )9111( 9استدالل میکند که یک عنصر انتقادی از یادگیری مشارکتی کار
گروهی و اهداف گروهی است .بر اساس نظریه خود تعیین نشان میدهد که افراد نیازهای روانشناختی خاصی مانند تعلق (پذیرفته
شدن و احساس بخشی از یک گروه) ،شایستگی (تجربه احساس تسلط) و خودمختاری (احساس سطح کنترل) دارند .همه این
نیازها زمانی برآورده میشوند که دانشآموزان یاد بگیرند که در گروههای کوچک و همکار با دیگران کار کنند .برآورده شدن نیازهای
روانی آنها نیز به لذت دانشآموزان از یادگیری مشارکتی کمک میکند (هندارواتی.)0409 ،1
نظریههای یادگیری خودتنظیمی بر ارتباط جنبههای شناختی ،فراشناختی ،رفتاری ،انگیزشی و اجتماعی-عاطفی در یادگیری و
شایستگی دانشآموزان تأکید میکنند .شایستگی ترکیبی از دانش ،رفتار و مهارتهای آشکار و نا آشکار است که به افراد این توانایی
و ظرفیت را میدهد که وظایف خود را به شکلی اثربخش انجام دهند .شایستگی تحصیلی میتواند بهعنوان ارزیابی معلم از رفتار
یک دانشآموز و دلمشغولی احساسی او تعریف شود (سواری و فرزادی .)9911 ،اگر در کالس درس معلم به سنجش و ارزشیابی
دانشآموزان بپردازد یعنی هدفش بررسی شایستگیهای تحصیلی فراگیران میباشد .شایستگیهای تحصیلی شامل کارایی ،ادراک و
روش دانشآموزان است که نظر معلمان را در زمینه عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در کالس درس را نشان میدهد،
مؤلفههای شایستگی تحصیلی مانند مهارتهای بین فردی ،مهارتهای مطالعه ،انگیزه و مشارکت دانشآموز هستند (بیاگلرون،1
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 .)0491ایفندالر 9و همکاران ( )0491مدلی را در زمینه شایستگی تحصیلی طراحی کردند که دارای  9ویژگی مدیریت زمان،
مهارتهای یادگیری ،خود نظارتی ،مهارت در فناوری و مهارتهای پژوهشی بود .رویکرد مبتنی بر شایستگی تحصیلی که به توانایی
دانشآموزان برای مقابله مناسب با وظایف سخت در موقعیتهای مختلف ،با تمرکز بر حل موفق مشکل اشاره دارد .این مدل با
تمرکز بر شایستگیهای تحصیلی ،بهعنوان مکمل عملکرد تحصیلی دانشآموزان میباشد .مدیریت زمان شامل استراتژیها و الزامات
برای سازماندهی مؤثر وظایف مطالعه و تنظیم اهداف بلندمدت ،سازماندهی مستقل حجم کار و همگام شدن با تحصیالت است
(ماه و ایفندلر .)0498 ،0مهارتهای یادگیری به راهبردهایی برای یادگیری مؤثر ،موقعیتی و هدفمند اشاره دارد .آنها شامل توانایی
انتخاب ،سازماندهی ،بسط و به خاطر سپردن اطالعات ،توانایی ارتباط دادن اطالعات جدید به اطالعات قدیمی ،انطباق محیط
یادگیری با نیازهای فردی و استفاده از تکنیکهای یادگیری بهاندازه کافی برای مقابله با وظایف مختلف است مهارت فناوری به
استفاده از ابزارهای دیجیتال برای تحقیقات تحصیلی اشاره دارد (هاینسون.)0491 ،9
فرسودگی بهعنوان سندرم تجربه خستگی عاطفی ،بدبینی و کاهش کارآیی تعریف شده است (ماسالچ و جکسون .)9189 ،0اگرچه
فرسودگی معموالً در محیطهای کاری در نظر گرفته میشود (پوروانو و مورس .)0494 ،9مطالعات اخیر نشان دادهاند که بر
ال جدید و کمیاب است
دانشآموزان نیز دچار فرسودگی میشوند .تحقیقات در مورد فرسودگی در میان دانشآموزان دبیرستانی کام ً
(کاتی و گرت .)0409 ،1در زمینه تحصیلی ،فرسودگی تحصیل بهعنوان یک واکنش سه بعدی به استرس تحصیلی تعریف شده است
که با احساس خستگی ناشی از خواستههای مربوط به مدرسه ،نگرش بدبینانه (یا بیتفاوت) نسبت به مدرسه و فرآیند یادگیری و
همچنین احساس بیکفایتی بهعنوان یک دانشآموز مشخص میشود (ریوس ریسگوییز 1و همکاران .)0491 ،خستگی نشاندهنده
بعد استرس فردی است و با احساس فشار در مدرسه مرتبط است .به خصوص خستگی مداوم ناشی از حجم کار بیشازحد و در
محیط مدرسه ،بدبینی بهعنوان بیتفاوتی نسبت به ،از دست دادن عالقه و بیارزش کردن تکالیف مدرسه در نظر گرفتهشده است.
احساس بیکفایتی نشاندهنده بعد خودارزیابی است و به تجربه کاهش شایستگی و پیشرفت تحصیلی اشاره دارد (لوکیانو 8و
همکاران .)0409 ،آنتونال 1و همکاران ( )0409دریافتند رویکرد مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر داشته است.

وارن94

و همکاران ( )0404مشاهده کردند روش تدریس مشارکتی بر خودکارآمدی ،عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد .چنگ 99و
همکاران ( )0409نشان دادند که یادگیری مشارکتی پیشبینی کنندههای مهم رضایت از یادگیری هستند و تعامل ،فضای گفتگو و
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همدلی است .قایت )0498( 9همه روشها و راهبردهای یادگیری مشارکتی با وجود چالشهای اجرایی مرتبط با دانش معلم ،اجرای
صحیح ،همسویی و شلوغی برنامه درسی ،زمان انجام کار و خطمشی مدرسه ،ارزشمند هستند .آلتون )0491( 0و آداک ( )0491در
تحقیقی تائید کردند یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی و دیدگاه دانشآموزان تأثیر دارد ،در پژوهشی حسینی ( )9044و ندایی
و حسین زاده ( )9044مشاهده کردند رابطه معناداری بین یادگیری مشارکتی با خودکارآمدی تحصیلی وجود دارد و شالیان ()9044
نشان داد که میان مهارتهای ارتباطی معلمان و بهزیستی تحصیلی دانشآموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و احمدی ()9911
گزارش کرد روش تدریس مشارکتی میتواند محیطی شاد برای دانشآموزان ایجاد کند و یادگیری بهتر و پایدارتری را به ارمغان
بیاورد؛ بنابراین با توجه به مطالب نظری و پژوهشی یادگیری مشارکتی شامل تأکید بر تنوع بهجای یکنواختی آموزش است ،به این
معنی که معلمان میتوانند اطمینان حاصل کنند که به دانشآموزان وظایفی داده میشود که آنها پتانسیل انجام آنها را دارند .معلمان
با تکیه بر روشهای سنتی ،بهویژه سخنرانی شاگردان را به حفظ و تکرار مفاهیم علمی ترغیب میکنند قرار گرفتن در این شرایط
باعث ترویج عالئم غیر انطباقی از نوع شناختی ،جسمی ،عاطفی ،اجتماعی ،رفتاری فرسودگی عاطفی ،نگرشهای بدبینانه-خود
آزاری ،و باورهای بیکفایتی میشود .این پاسخها در سندرم فرسودگی تحصیلی رایج هستند ،بنابراین سؤال پژوهش چنین است که
آیا یادگیری مشارکتی بر شایستگی و فرسودگی تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد؟
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است .طرح مورداستفاده در این تحقیق ،طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل میباشد.
طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل ،از دو گروه آزمودنی تشکیل شده است .شامل یک گروه کنترل و یک گروه آزمایش
یادگیری مشارکتی قرار گرفتند .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان متوسطه اول شهر علیآباد کتول میباشند.
از بین این دانشآموزان  04نفر از دانشآموزان پایه هشتم بهصورت نمونهگیری در دسترس در دو گروه  04نفر آزمایش و گواه
انتخاب شدند .در پژوهش حاضر از برنامهی جلسات آموزش یادگیری مشارکتی به روش جیگساو دو پرسشنامه به شرح ذیل
استفاده شد .برنامهی جلسات آموزش یادگیری مشارکتی به روش جیگسا در طی  9جلسه در درس علوم پایه هشتم که توسط
معلم تعلیمدیده به دانشآموزان گروه آزمایش آموزش دادهشده است
جدول  .1هدف هر جلسه و شرح اقدامات آموزش یادگيری مشارکتی به روش جيگسا
جلسه

شرح اقدامات

9

دانشآموزان به گروههای  9 – 1نفر تقسیم میشدند .سپس مطالب علمی نیز به بخشهای کوچکتر ،مانند تقسیم یک
زندگینامه به دوران کودکی ،موفقیتهای اولیه ،شکستهای عمده و غیره تقسیم میشد.

0

به هر دانشآموز بخش خاصی از مطلب علمی داده میشد .هر فرد بخش خود را بهخوبی یاد گرفته و به دیگر اعضای
گروه یاد میداد؛ دانشآموزانی که
موضوع مشابهی داشتند ،گرد هم آمده و گروه تخصصی تشکیل میدادند
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فعالیتهای درونگروهی مشترک و تشکیل جلسه¬های مباحثه منظم ،درباره چگونگی بهتر انجام دادن یک کار
گروهی بود .اجرای مسابقات گروهی دورهای ،شامل اجرای مسابقات هفتگی بود

0

دانشآموزان هر گروه میکوشیدند تا همه اعضای گروه درس را یاد بگیرند

9

در پایان درس ،دانشآموزان بهطور انفرادی در آزمونهای کوتاه و مرتبط با درس که در آنها اعضای گروه نمیتوانند
به یکدیگر کمک کنند ،شرکت میکردند

پرسشنامه فرسودگی تحصيلی :پرسشنامه فرسودگی تحصیلی بروس و همکاران ( )0441دارای سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی
خستگی تحصیلی ،بیعالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را میسنجد .پرسشنامه مذکور  99ماده دارد که با روش درجهبندی
لیکرت درجهای از کامالً مخالف تا کامالً موافق توسط آزمودنیها درجهبندیشده است .مرزوقی و همکاران ( )9919ضریب آلفای
کرونباخ پرسشنامه را  4/80گزارش کردند و همچنین روایی صوری پرسشنامه را نیز تائید کردند.
پرسشنامه شایستگی تحصيلی :پرسشنامه شایستگی تحصیلی توسط دیپرنا و الیوت ( )9111ساخته شد و در طیف لیکرت  9درجهای
از هرگز تا تقریباً همیشه دو عامل را اندازهگیری میکند دارای دو عامل مهارتهای تحصیلی و توانمندسازهای تحصیلی است .اولین
عامل مهارتهای تحصیلی است که دارای  9زیرمقیاس است .استعداد خواندن /تکلم با سؤال های  9تا  ،99ریاضی با سؤال های
 90تا  98و تفکر انتقادی با سؤال های  91تا  94اندازهگیری میشود .دومین عامل توانمندسازهای تحصیلی است که دارای 0
زیرمقیاس است .مهارتهای بین فردی با سؤالهای  99تا  ،91دلمشغولی در کالس با سؤالهای  04تا  ،01انگیزه تحصیلی با
سؤالهای  08تا  91و مهارتهای مطالعه با سؤالهای  91تا  11اندازهگیری میشود .عباسی و همکاران ( )9918روایی پرسشنامه را
با روش تحلیل گویه و محاسبه ضریب همبستگی  4/89گزارش کردند و ضریب پایایی پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ
 4/11به دست آوردند.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای آنکوا یا کوواریانس تک متغیره با نرمافزار  04 SPSSاستفاده شد.
یافتهها
با توجه به اینکه تحلیل کوواریانس نسبت به عوامل یکسانی شیبخط رگرسیون ،همگونی کوواریانسها و نرمال بودن متغیر حساس
است ،جهت تعیین نرمال بودن متغیر از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف و از آزمون لوین جهت تعیین همگونی واریانسها استفاده
شد .نتایج آزمون یکسانی شیبخط رگرسیون نمره شایستگی تحصیلی در جدول 0ارائهشده است.
جدول  .2آزمون یکسانی شيبخط رگرسيون نمره شایستگی تحصيلی
تعامل شرایط گروهها و متغیر هم پراش

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

نسبت F

سطح معناداری

1911

9

1911

4940

4981

جدول فوق نشان میدهد تعامل بین شرایط آزمایش و متغیر هم پراش معنادار نیست؛ بهعبارتدیگر ،شیبخط رگرسیون برای
شرایط آزمایشی یکسان است .جهت تعیین نرمال بودن نمره یادداری دانشجویان در پیشآزمون و پسآزمون از آزمون کلموگروف-
اسمیرنوف و شاپیرو ویلک استفاده شد که نتایج در جدول  9ارائهشده است.
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جدول  .3نتایج آزمون کلموگروف -اسميرنوف
شاپیرو ویلک

کلموگروف -اسمیرنوف
آماره

df

سطح معنادار

آماره

df

سطح معنادار

پیشآزمون

4/81

04

4/91

4/11

04

4/91

پسآزمون

4/89

04

4/09

4/11

04

4/99

نتایج جدول فوق نشان میدهد آمارههای مربوط به هر دو گروه در هر مرحله از سطح  19درصد بیشتر هستند لذا ،فرض نرمال
بودن نمرات شایستگی تحصیلی در پیشآزمون و پسآزمون پذیرفته میشود .جهت بررسی همگنی واریانسها از آزمون لوین استفاده
شد که نتایج آن در جدول ( )0ارائهشده است.
جدول  .0نتایج آزمون لوین جهت بررسی همگنی خطای واریانسها
F

Df1

Df2

سطح معناداری

4/89

9

98

4/99

نتایج آزمون لوین در زمینه شایستگی تحصیلی بیانگر این است که همگونی خطای واریانسها در پیشآزمون و پسآزمون تائید شده
است .مفروضههای اجرای کوواریانس بیانگر این است که برای بررسی اثر یادگیری مشارکتی بر شایستگی تحصیلی دانشآموزان
میتوانیم از آزمون کوواریانس استفاده کنیم .نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی اثر پیشآزمون و گروه بر نمرات
پسآزمون شایستگی تحصیلی در  9گزارششده است.
جدول  .5نتایج تحليل کوواریانس تک متغيری برای بررسی اثر پيشآزمون و گروه بر نمرات پسآزمون شایستگی تحصيلی
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

نسبت F

سطح معناداری

ضریب اتا

پیشآزمون

990999

9

990999

4911

4990

4/40

اثر اصلی

9911900919

9

9911900919

949/149

4/449

4/19

خطای باقیمانده

99109909

91

990910

در جدول فوق مالحظه میشود ،در پسآزمون نمرات شایستگی تحصیلی آزمایش (گروهی که یادگیری مشارکتی دریافت کردند) با
نمرات شایستگی تحصیلی در گروه گواه تفاوت معنیداری وجود دارد (سطح معنیداری کمتر از  .)4949درنتیجه میتوان دریافت
که دانشآموزان که یادگیری مشارکتی دریافت کردند ،نسبت به گروه سخنرانی ،شایستگی تحصیلی بیشتری دارند .بهطورکلی
مشاهدات بیان میکند که یادگیری مشارکتی برافزایش شایستگی تحصیلی با اندازه اثر ( )4919تأثیرگذار است.
جدول  .1آزمون یکسانی شیبخط رگرسیون نمره فرسودگی تحصیلی

تعامل شرایط گروهها و متغیر هم پراش

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

نسبت F

سطح معناداری

8999

9

8999

4994

4998

جدول فوق نشان میدهد تعامل بین شرایط آزمایش و متغیر هم پراش معنادار نیست؛ بهعبارتدیگر ،شیبخط رگرسیون برای
شرایط آزمایشی یکسان است.
جهت تعیین نرمال بودن نمره یادداری دانشجویان در پیشآزمون و پسآزمون از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف و شاپیرو ویلک
استفاده شد که نتایج در جدول 1ارائهشده است.
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جدول  .1نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
شاپیرو ویلک

کلموگروف -اسمیرنوف
آماره

df

سطح معنادار

آماره

df

سطح معنادار

پیشآزمون

9/90

04

4/99

4/19

04

4/90

پسآزمون

4/89

04

4/94

4/19

04

4/00

نتایج جدول فوق نشان میدهد آمارههای مربوط به هر دو گروه در هر مرحله از سطح  19درصد بیشتر هستند لذا ،فرض نرمال
بودن نمرات فرسودگی تحصیلی در پیشآزمون و پسآزمون پذیرفته میشود .جهت بررسی همگنی واریانسها از آزمون لوین
استفاده شد که نتایج آن در جدول 8ارائهشده است.
جدول  .8نتایج آزمون لوین جهت بررسی همگنی خطای واریانسها
F

Df1

Df2

سطح معناداری

4/10

9

98

4/91

نتایج آزمون لوین در زمینه فرسودگی تحصیلی بیانگر این است که همگونی خطای واریانسها در پیشآزمون و پسآزمون تائید
شده است .مفروضههای اجرای کوواریانس بیانگر این است که برای بررسی اثر یادگیری مشارکتی بر فرسودگی تحصیلی دانشآموزان
میتوانیم از آزمون کوواریانس استفاده کنیم .نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی اثر پیشآزمون و گروه بر نمرات
پسآزمون فرسودگی تحصیلی در جدول  1گزارششده است.
جدول  .9نتایج تحليل کوواریانس تک متغيری برای بررسی اثر پيشآزمون و گروه بر نمرات پسآزمون فرسودگی تحصيلی
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

نسبت F

سطح معناداری

ضریب اتا

پیشآزمون

1900

9

1900

4990

4/98

4/448

اثر اصلی

9100911

9

9100911

11919

4/449

4/11

خطای باقیمانده

94049948

91

01991

در جدول فوق مالحظه میشود ،در پسآزمون نمرات فرسودگی تحصیلی آزمایش (گروهی که یادگیری مشارکتی دریافت کردند)
با نمرات فرسودگی تحصیلی در گروه گواه تفاوت معنیداری وجود دارد (سطح معنیداری کمتر از  .)4949درنتیجه میتوان دریافت
که دانشآموزان که یادگیری مشارکتی دریافت کردند ،نسبت به گروه سخنرانی ،فرسودگی تحصیلی کمتری دارند .بهطورکلی
مشاهدات بیان میکند که یادگیری مشارکتی بر کاهش فرسودگی تحصیلی با اندازه اثر ( )4911تأثیرگذار است.
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بحث و نتيجهگيری
نتایج پژوهش نشان داد یادگیری مشارکتی برافزایش شایستگی و کاهش فرسودگی تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد .این نتایج با
یافتههای پژوهشهای آنتونال 9و و همکاران ( ،)0409وارن 0و همکاران ( ،)0404چنگ 9و همکاران ( ،)0409قایت،)0498( 0

آلتون9

( )0491و آداک ( ،)0491حسینی ( )9044و ندایی و حسین زاده ( ،)9044شالیان ( )9044و احمدی ( )9911همخوانی دارد؛ بنابراین
میتوان چنین تبیین کرد که دانشآموزان از طریق یادگیری مشارکتی فرصتهایی برای به اشتراک گذاشتن دانش خوددارند و با انجام
این کار اغلب درک روشنتری ازآنچه میآموزند ایجاد میکنند .وقتی دانشآموزان فرصتهایی برای کار با دیگران دارند ،یاد میگیرند
که به دیگران گوش دهند ،دیدگاههای آنها را در مورد موضوعی در نظر بگیرند ،ایدههای دیگران را به چالش بکشند و بهگونهای
ارتباط برقرار کنند که برای گروه قابلقبول باشد .اینها رفتارهایی هستند که به ایجاد روابط کاری مثبت و کمک میکنند ،زیرا
دانشآموزان یاد میگیرند که بفهمند راههایی برای رفتار در گروه وجود دارد که اگر بخواهند به کار سازنده با همساالن خود ادامه
دهند ،باید آنها را بپذیرند .این شیوه کار همچنین به سطوح باالتر افزایش شایستگی تحصیلی دانشآموزان کمک میکند .همچنین
در یادگیری مشارکتی نیاز کمتر به نظم و انضباط است زیرا در گروه اغلب به دانشآموزی که ایجاد اختالل میکنند توسط همگروههای
خود تذکر داده میشود در یادگیری مشارکتی کالس کامالً پویا و فعال میباشد .دیگر معلم شاهد دانشآموزان کسل و خوابآلود
در کالس نیست .دانشآموزان با این روش مهارت کار گروهی و تعمیم مفاهیم ،تحقیق ،ارزیابی خود ،بیان کردن مسائل با زبان خود
و تحمل انتقادات همکالسیهایشان را یاد گرفتند که از طریق میتوان فرسودگیهای تحصیلی را کاهش داد؛ بنابراین برگزاری
کارگاهها و دورههای آموزشی و انجام مشاورههای فردی و گروهی برای معلمان جهت آشنایی با روش آموزش یادگیری مشارکتی
و افزایش ارتباط مؤثر مشاوران مدارس با دانشآموزان در جهت باال بردن شایستگی تحصیلی و کاهش فرسودگیهای تحصیلی به
مسئوالن آموزشوپرورش توصیه میگردد.
منابع


حسینی ،زهرا ( .)9044مطالعه تأثیر یادگیری مشارکتی بر مهارتهای اجتماعی و خودکارآمدی دانشآموزان ،اولین کنفرانس بین
المللی ایده های نوین در فقه ،حقوق و روانشناسی.
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