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چکيده
تحقيق حاضر به منظور مقایسه یادگيری مشارکتي و انفرادی بر اساس طبقهبندی بلوم در مباحث
ترکيبات یوني و مولکولي کتاب علوم تجربي پایه نهم انجام پذیرفت .این پژوهش به روش نيمه تجربي و با
طرح پيشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل صورت گرفته و جامعه آماری تحقيق را دانش آموزان دختر پایه
نهم دوره متوسطه اول ناحيه یک شهر خرمآباد در سال تحصيلي  98-97تشکيل ميدهند .گروه نمونه شامل
 40نفر از دانش آموزان بودند که در دو کالس جداگانه به طریق نمونهگيری تصادفي ساده از ميان چهار کالس
انتخاب شدند .یک کالس بهعنوان گروه آزمایش و یک کالس بهعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد .پيش
از اجرای روش تدریس یادگيری مشارکتي ،دو گروه بهوسيله آزمون پيشرفت تحصيلي محقق ساختهای مورد
آزمون قرار گرفتند .گروه آزمایش به روش تدریس مشارکتي به مدت چهار هفته و گروه کنترل نيز در همين
مدت روش تدریس انفرادی را دریافت نمودند .نتایج حاصل نشان داد که ميزان یادگيری دانش آموزان با روش
یادگيری مشارکتي بيشتر از روش انفرادی است .همچنين نتایج نشان داد که استفاده از روش یادگيری
مشارکتي در مقایسه با یادگيری انفرادی بر ميزان یادآوری و یادسپاری اطالعات علمي ،ميزان درک و فهم
مطالب آموختهشده ،ميزان به کار بستن و ترکيب (آفریدن) مطالب درسي ،مؤثرتر بوده است ولي بر ميزان
قدرت تجزیهوتحليل و ارزشيابي مطالب درسي تأثير معناداری مشاهده نشد.
کليدواژهها :روش یادگيری مشارکتي ،روش یادگيری انفرادی ،سطوح یادگيری بلوم ،کتاب علوم تجربي
(
* نویسنده مسئولa.abdali1988@gmail.com) :
تاریخ پذیرش1399/2/3 :
تاریخ دریافت1398/11/21 :

پژوهش در آموزش شيمي ،سال اول ،شماره  ،3پاييز 1398

مقدمه
در جوامع امروزی ،مشارکت در گروهها اهميت فزایندهای پيدا کرده است .دانشمندی موفق
است که بتواند بهصورت کارا با دیگر دانشمندان و نيز با تکنيسينها و دانشجویان مشارکت کند .هر
مدیرعاملي باید با دیگر مدیران ،فروشندگان ،عرضهکنندگان کال و مقامات بالتر از خود مشارکت
کند .البته در هر یک از این مناسبات جنبههایي از رقابت وجود دارد ،اما در تمامي این مراحل،
درصورتيکه افراد مشارکتکننده نتوانند در جهت دستيابي به اهداف مشترک تالش کنند ،همهچيز
بر باد خواهد رفت .بهدشواری ميتوان فعاليتهای خاص بزرگسالن را تصور کرد که در آنها ،مشارکت
با دیگران اهميت نداشته باشد (دیون و بنت ،1379 :ص  .)20آرزوی هر جامعهای پيشرفت و تعالي
افراد آن جامعه در زمينههای مختلف فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادی ،سياسي و غيره است که منوط به
وجود نظامهای آموزشوپرورش فعال و پویا ميباشد .تردیدی نيست که یکي از اهداف و وظایف
آموزشوپرورش ،آماده کردن دانشآموزان برای پذیرش و درک تحولت علمي دنيای آینده است.
باوجوداین ،مهمترین هدف آن ،شکوفا کردن کامل شخصيت دانشآموزان و پرورش ارزشهای متعالي
است (کدیور.)1397،
تدریس بخشي از آموزش است و همچنين آموزش بخشي از فعاليتهای منظم ،هدفمند و
از پيش طراحيشده را در برميگيرد و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگيری از سوی معلم است،
تدریس از موضوعاتي است که دارای بيشترین ادبيات در حوزه تعليم و تربيت است و عبارت است از:
تعامل یا رفتار متقابل مربي و فراگير بر اساس طرح منظم و هدف مدار معلم ،برای ایجاد تغيير در
رفتار فراگير است (محمودی .)1394،آموزشوپرورش یک فرآیند سيستماتيک است و بهطور عمده
تمرکز آن بر آموزش و همچنين یادگيری است .روشهای تدریس در امر یادگيری نقش کليدی دارد
و دادن دستورالعمل به دانشآموز مانند یک کشتي خالي که هر نوع اطالعات را ميتوان به آن داد
کارساز نيست (نواز و همکاران .)2014 ،هر پيشرفتي ،از نظام کارآمد و صحيح آموزشوپرورش جوامع
نشأت ميگيرد و این پيشرفت به عوامل متعددی ازجمله تغيير شيوهها و الگوهای تدریس در جهت
استفاده از روشهای نوین و فعال بستگي دارد .کارآیي آموزشوپرورش نه تنها در گرو غنای برنامهها
و روشهای آموزشي و آمار فارغالتحصيالن با معلومات بالست ،بلکه از آن مهمتر در گرو شناخت
ابعاد گوناگون روانشناختي دانشآموزان و شکوفا ساختن استعدادهای آنها است .دانشآموزاني که
در وهله نخست بر خویشتن اعتماد داشته باشند و با پذیرش ارزش وجودی خویش ،قدرت پذیرش
دیگران را بيابند و از ایجاد ارتباط اجتماعي سالم با آنها لذت ببرند (کدیور .)1397،برآوردن این نياز
که چندان آسان نيست ،مستلزم گسترش آموزشوپرورش و بهکارگيری شيوههایي است که بر
یافتههای علمي ،عقلي و اصولي مبتني باشد تا افراد متخصص موردنياز جامعه را تربيت کند .آینده
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هر جامعهای به کيفيت و کارایي آموزشوپرورش آن جامعه بستگي دارد و بازدهي نظام
آموزشوپرورش هر کشور به شناخت عوامل مؤثر در کيفيت تدریس و استفاده از شيوههای نوین
تدریس وابسته است (فروغي و گل محمدی.)1379،
در روشهای سنتي که امروزه از آنها بهعنوان روشهای غيرفعال یاد ميشود ،معلم با بيان
شفاهي مطالب در کالس نقش فعالي در جریان تدریس دارد و دانشآموزان بدون نقشي فعال فقط
به صحبتهای او گوش داده و مطالب موردنظر را حفظ ميکنند .در چنين شرایطي زمينههای لزم
برای رشد اجتماعي شخصيت فراگيران فراهم نميشود و حتي پيشرفت تحصيلي و رشد فکری آنها
نيز تحت تأثيرات نامطلوب این شرایط قرار ميگيرد .دانشآموزان بهصورت انفرادی یا رقابتي کار
ميکنند .در این روش دانشآموزان در تالشاند که نمره خود را بال برند .به همين دليل امروزه موضوع
روشهای آموزشي فعال و یادگيرندگان فعال جایگاه ویژهای در مباحث تربيتي پيدا کرده است
(کرامتي .)1391،پس بر معلمان فرض است که با پيشرفت روزافزون علوم یک بازنگری اندیشمندانه
در روشهای ارائه مطالب آموزشي خود بنمایند تا با یافتن بهترین و نوینترین روشهای تدریس به
ارتقای بهرهوری و افزایش انگيزهی تحصيلي دانشآموزان دست یابند .یکي از روشهای آموزشي
یادگيرنده – محور روش آموزشي به کمک یادگيری مشارکتي است .نام دیگر این روش یادگيری با
هم است .یادگيری مشارکتي به روشي گفته ميشود که در آن یادگيرندگان در گروههای کوچک با
هم کار ميکنند و برای دستاوردهای جمعي شان مورد تقویت قرار ميگيرند .ویژگي مهم این روش
آن است که در آن اعضای گروه با هم کار ميکنند تا به هدف مشترکي برسند که هم کل گروه و هم
فرد فرد اعضا از آن سود ميبرند .به تعبير جانسون و جانسون ( ،)1987در روش یادگيری مشارکتي،
دانشآموزان و دانشجویان "یا با هم شنا ميکنند یا با هم غرق ميشوند" (سيف.)1397 ،
کتاب علوم تجربي یکي از کتابهای درسي مهم در مقطع متوسطه اول ميباشد و یکي از
بخشهای این کتابها مربوط به مباحث شيمي است .نمونهای از هدفهای نظام آموزشي این است
که مهارتهای اساسي لزم را به افراد عرضه کند تا آنان بتوانند بهعنوان عضوی مفيد نقش مؤثری
در جامعه ایفا نمایند .با توجه به ویژگيهای جامعه امروزی ،شيمي در ارائه این مهارتها سهم بسزایي
دارد .علم شيمي دانشي بنيادین است که در تحول و توسعه روزافزون فناوری و پزشکي و داروسازی
و سایر علوم مهندسي کاربردهای فراواني داشته است .لذا علوم تجربي یکي از درسهای مهم دوره
متوسطه است .آموزش علوم تجربي در زندگي فردی و توسعه تکنولوژی و علم برای پيشرفت افراد و
جامعه حياتي است .همچنين از مهمترین چالشهایي که معلمان علوم تجربي در زمينه روش تدریس
با آن روبرو هستند این است که به چه شيوهای تدریس کنند که دانشآموزان را به یادگيری مفاهيم
علوم تجربي قادر سازد تا آنها با فرآیند مهارتها آشنا شوند و نگرش مثبت علمي پيدا کنند.
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با توجه به این موضوع در سالهای اخير ،در سطح جهاني ،شيوههای آموزش علوم تجربي
مورد بازبيني و تغيير قرارگرفته است؛ و بهتبع آن در کتابها و شيوههای آموزش علوم تجربي در
کشور ما نيز تغييراتي حاصل گردیده است ،نتيجه این تغييرات باید آن باشد که یادگيری تا حد امکان
از حالت غيرفعال خارجشده و به سمت آموزش فعال متمایل گردد .با عنایت به اینکه یادگيری
مشارکتي بهعنوان یکي از روشهای یادگيری فعال مطرح است استفاده از این روش یادگيری ميتواند
بهعنوان یک روش تدریس مناسب در آموزش علوم تجربي موردتوجه قرار گيرد.دیادگيری مشارکتي
دارای ظرفيتي است که ميتواند در کالسهای درس علوم تجربي بهکاربرده شود زیرا دانشآموزان
در درس علوم تجربي در طول یادگيری اغلب به صورت گروهي کار ميکنند بنابراین آنچه نياز دارند
مهارت کار کردن در گروه است( .کرامتي و همکاران.)1391 ،
در این پژوهش نيز تأثير روش تدریس یادگيری مشارکتي (الگوی پيشرفت تيمي) در
سطوح مختلف حيطه شناختي بلوم مورد مطالعه و بررسي قرار ميگيرد و اميد است که روزنهای برای
مطالعه و پژوهش بيشتر و گامي برای بهبود فرآیند یاددهي و یادگيری فرزندان این مرز و بوم باشد.
پيشينه پژوهش
در سالهای گذشته ،پژوهشهایي در زمينه تاٌثير یادگيری مشارکتي بر ميزان یادگيری در
کشور صورت گرفته که ميتوان به مطالعه فارغي ( )1398اشاره نمود که تاٌثير سه روش آموزش
یادگيری مشارکتي ،سخنراني و حل مسئله را بر انگيزش و عملکرد درس ریاضي بررسي کرد .نتایج
این مطالعه نشان داد که روش یادگيری مشارکتي از دو روش دیگر نتيجه بهتری داشته است .به طور
کلي یافتههای تجربي نشان ميدهد که یادگيری مشارکتي ميتواند ميزان یادگيری (گرمایي)1396،
پيشرفت تحصيلي (استوار و همکاران )1390 ،عملکرد تحصيلي (عباسي اصل )1391،را افزایش دهد.
یادگيری مشارکتي نسبت به شيوههای سنتي در افزایش تفکر خالق و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان
مؤثر بوده و این اثربخشي برای دانشآموزان ضعيف از نظر پيشرفت تحصيلي بيشتر است (رسولي و
همکاران .)1390 ،همچنين یادگيری مشارکتي به عنوان یک روش یادگيری فعال ،از انگيزش دروني
و مهارتهای اجتماعي دانشآموزان حمایت ميکند بطوریکه آزادی عمل آنها افزایش یافته و یادگيری
آنها را تسهيل ميکند (اماني.)1396 ،
در یادگيری مشارکتي موقعيتي فراهم ميگردد که در آن دانشآموزان یکدیگر را بهعنوان
گروه همکار تجربه ميکنند و در فرآیند تجربه یاد ميگيرند که دانش و توانایيهای یکدیگر را مورد
بررسي قرار دهند ،آنها را تأیيد یا رد کنند و به اندیشههای یکدیگر احترام بگذارند و دوستيهای
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خود را فراتر از دوستيهای قومي ،نژادی ،جنسي و دیگر تقسيمات گروهي گسترش دهند (اسالوین،
.)1991
در خارج از کشور نيز مطالعاتي در این زمينه انجام شده که ميتوان به پژوهش (پاواتانا و
همکاران )2014 ،اشاره کرد که به بررسي تأثير یادگيری مشارکتي (الگوی پيشرفت گروههای تيمي
دانشآموزان) ،در رشد مهارتهای اجتماعي و عملکرد تحصيلي درس ریاضيات پرداختند و نتایج
پژوهش گویای تأثير مثبت یادگيری مشارکتي در دو حيطه موردنظر بود .همچنين اولودیپ و اکوی
( ) 2010در تحقيق خود در زمينه تأثير یادگيری مشارکتي بر کاهش اضطراب در درس شيمي به
این نتيجه رسيدند که سطح اضطراب شيمي دانشآموزاني که به صورت مشارکتي امتحان داده بودند
بهطور چشمگيری کاهشیافته درحاليکه اضطراب شيمي دانشآموزاني که بهصورت سخنراني آموزش
دیده بودند افزایش یافته است .ترستون و همکاران ( )2010نيز در تحقيق خود دریافتند که دانش
آموزان مد ارس ابتدایي که به روش یادگيری مشارکتي درس علوم را آموزش دیدهاند در فهم علوم
موفقيت بيشتری را کسب ميکنند.
پژوهشهای انجامشده در بعد شناختي به شکل کلي بيشتر ناظر بر موفقيت و پيشرفت
تحصيلي بودهاند اما اینکه یادگيری مشارکتي چه تأثيری بر سطوح مختلف بعد شناختي (از دیدگاه
طبقهبندی بلوم) دارد؟ آیا در همه سطوح این حيطه تأثير مشابه و یک اندازه دارد؟ این سؤالت و
سؤالتي از این قبيل ،محقق را بر آن داشته که تأثير یادگيری مشارکتي را در سطوح مختلف حيطه
شناختي بلوم را بررسي نماید تا ضمن تبيين روش یادگيری مشارکتي و ارزش و اهميت این روش به
بررسي ميزان تأثير یادگيری مشارکتي در مقایسه با یادگيری انفرادی در سطوح مختلف بعد شناختي
از دیدگاه طبقهبندی بلوم بپردازد.
روش پژوهش
این پژوهش با توجه به ماهيت موضوع ،اهداف و فرضيههای آن و به دليل استفاده از نتایج
آن در زمينهی آموزش و یادگيری ،از نوع کاربردی است و به روش شبه آزمایشي اجرا ميشود.
ازآنجایيکه در این مطالعه محقق به دنبال مقایسه تأثير روش مشارکتي و انفرادی بر یادگيری
ترکيبات یوني و مولکولي درس علوم تجربي پایه نهم بر اساس سطح شناختي بلوم ميباشد؛ بنابراین
پژوهش مستلزم اجرای طرح آزمایش است .مطلوبترین شکل در این بررسي انتخاب دانشآموزان و
جایگزیني کامالً تصادفي آنها در گروهها و کالسهای گروه آزمایش و کنترل قبل از کالسبندی
دانش آموزان است؛ اما معمولً در این تحقيقات ،استفاده از انتخاب تصادفي به دلیل مختلف دشوار
است .در چنين شرایطي محقق باید یک و یا چند کالس را بدون هيچگونه تغيير در ترکيب گروه و
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کالس در برنامه خود شرکت دهد که چنين روشي به روش نيمه آزمایشي و یا نيمه تجربي معروف
است .بر همين اساس ،بهتناسب و اقتضاء شرایط موجود و با توجه به اینکه ما نميتوانستيم تمام
ع وامل و شرایط حاکم بر پژوهش را تحت کنترل داشته باشيم .روش نيمه آزمایشي (پيشآزمون،
پسآزمون یا گروه کنترل) برای این تحقيق برگزیده شد .متغير مستقل در این پژوهش روش یادگيری
مشارکتي و روش یادگيری انفرادی و متغير وابسته ميزان یادسپاری (دانش) ،درک و فهم ،قدرت
تجزیهوتحليل ،به کاربستن ،ارزشيابي و ترکيب است.
در پژوهش حاضر جامعه آماری عبارت از کليه دانشآموزان دختر پایه نهم مدارس دولتي
ناحيه یک شهر خرمآباد در سال تحصيلي  1397-1398ميباشد؛ روش نمونهگيری مورد استفاده در
این پژوهش ،نمونهبرداری خوشهای چندمرحلهای ميباشد .با توجه به این روش ،ابتدا ليستي از
مدارس دخترانهی متوسطهی اول ناحيه یک شهر خرمآباد تهيه شد و از ميان آنها یک مدرسه به
صورت تصادفي و دو کالس نهم آن نيز به طور تصادفي انتخاب شدند که یک کالس بهعنوان کالس
کنترل (تعداد دانشآموزان  20نفر) و یک کالس بهعنوان گروه آزمایش (تعداد دانشآموز  20نفر)
انتخاب گردید .ابتدا از هر دو گروه آزمایش و کنترل ،پيشآزمون به عمل آمد .سپس گروه آزمایش،
روش تدریس مشارکتي به مدت چهار هفته (هر هفته دو جلسه) و گروه کنترل در همين مدت روش
تدریس انفرادی را دریافت نمودند .بعد از اتمام  8جلسه آموزشي از دانشآموزان پسآزمون اخذ
گردید.
وسيله سنجش ،جهت گردآوری اطالعات در این پژوهش عبارت بود از آزمون تشریحي
شامل بيستوچهار سؤال محققساختهای که از فصل دوم کتاب علوم تجربي پایه سوم دوره اول
متوسطه سال تحصيلي  97-98که برای هر دو گروه ساخته شد .این آزمون مشتمل بر سؤالتي است
که سطوح مختلف دانش ،درک و فهم ،به کار بستن ،تجزیهوتحليل ،ارزشيابي (قضاوت) علمي و ترکيب
در مطالب درسي دانشآموزان را بسنجد .بدین ترتيب که چهار سؤال برای سنجش سطح دانش
( 3/25نمره) ،چهار سؤال برای سنجش درک و فهم ( 3/25نمره) ،چهار سؤال برای سنجش به کار
بستن ( 3/25نمره) ،چهار سؤال تجزیهوتحليل ( 3/25نمره) ،چهار سؤال ارزشيابي ( )3/5و چهار سؤال
برای سنجش سطح ترکيب ( )3/5در نظر گرفته شد .جهت درک بهتر نمونهای از پرسشنامه در
پيوست ارائه گردیده است.
روائي سؤالت آزمون طبق نظر متخصصان علم شيمي و علوم تجربي تاٌیيد و برای بررسي
پایایي آزمون با توجه به اینکه همبستگيهای بين نمرات آزمودنيها در پيشآزمون و پسآزمون در
سطح خطای  0/05معنادار است ،ابزار اندازهگيری از پایایي لزم برخوردار است .برای تجزیهوتحليل
دادههای آماری از نرمافزار  ،SPSSدر بخش توصيفي شاخصهایي چون ميانگين و انحراف معيار و
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در بخش استنباطي برای نرمال بودن مفروضهها از آزمونهای کلموگروف – اسميرنف ،آزمون لوین و
برای آزمون فرضيههای تحقيق از تحليل کوواریانس استفاده شد.
یافتههای پژوهش
پيشفرضهای تحليل کوواریانس
-1فاصلهای یا نسبي بودن :با توجه به اینکه متغيرهای وابسته این پژوهش یعني ميزان یادآوری
(دانش) ،درک و فهم ،قدرت تجزیهوتحليل ،به کاربستن ،قضاوت اطالعات و ترکيب ،با استفاده از
آزمون پيشرفت تحصيلي علوم تجربي پایه نهم مبتني بر طبقهبندی بلوم ،مورداندازهگيری قرار گرفته
است ،لذا پيشفرض اول برای دادههای این پژوهش برقرار است.
-2نمونهگيری و گمارش تصادفي :در این پژوهش انتخاب آزمودنيها به روش تصادفي بود؛ لذا پيش-
فرض دوم نيز برقرار است.
-3طبيعي بودن توزیع نمرات :اساس این پيشفرض بر این است که فرض ميشود توزیع نمرات در
جامعه نرمال است .برای آزمون این پيشفرض ،از آزمون کلموگروف-اسميرنف استفاده شده است.
-4برابری واریانسها :بررسي برابری و همگني واریانسها از آزمون لوین استفاده شده است است.
 -5اجرای پيش آزمون قبل از اجرای پژوهش :به علت کنترل و مقایسه و تعيين اینکه تغيير انجام
شده ناشي از اجرای آموزش بوده یا عوامل دیگر ،پيشآزمون قبل از ارائه آموزش به گروههای آزمایش
و گواه ارائه شده است؛ بنابراین ،پيشفرض اجرای پيشآزمون قبل از اجرای پژوهش نيز رعایت
گردیده است.
 -6همبستگي متعارف پيشآزمونها (همپراشها) با یکدیگر :با توجه به اینکه یکي از پيشفرضهای
تحليل کوواریانس ،همبستگي متعارف و ارتباط دروني بين پيشآزمون متغيرهای پژوهش ميباشد،
لذا نتایج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهای پژوهش ارائه شده است.
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جدول  1شاخصهای توصيفي متغيرهای مورد مطالعه برحسب نوع آزمون و عضویت گروهي

نوع آزمون

پيشآزمون

پسآزمون

متغيرها

گروه روش یادگيری
مشارکتي

گروه روش یادگيری انفرادی
انحراف
استاندارد

ميانگين

انحراف
استاندارد

ميانگين

دانش

0.89

0.58

1.31

0.83

درک و فهم

1.21

0.92

1.35

0.90

بکار بستن

0.55

0.49

0.63

0.72

تجزیهوتحليل

1.08

0.59

1.08

0.73

ترکيب

0.66

0.46

0.54

0.49

ارزشيابي

0.50

0.38

0.41

0.52

نمره کل

4.89

2.63

5.31

3.20

دانش

2.08

1.07

1.76

0.67

درک و فهم

2.30

0.68

1.98

0.63

بکار بستن

1.84

0.89

1.14

0.84

تجزیهوتحليل

1.99

0.94

1.79

1.14

ترکيب

1.45

0.64

0.99

0.70

ارزشيابي

1.39

0.68

1.04

0.86

نمره کل

11.04

4.10

8.69

4.38

در جدول  1ميانگين نمرات آزمودنيهای دو گروه در پيشآزمون و پسآزمون به صورت ظاهری مورد
مقایسه قرارگرفته است .با توجه به این اطالعات ،به نظر ميرسد که آزمودنيهای هر دو گروه در
پيشآزمون تقریباً نمرات یکساني را کسب نمودهاند ،ولي در پسآزمون گروه آزمایش (گروهي که
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تحت روش یادگيری مشارکتي قرارگرفتهاند) نسبت به گروه کنترل از نمرات بالتری برخوردارند.
تعيين توزیع متغيرهای مورد مطالعه
فرضهای آماری:
 :Hoمتغيرهای موردمطالعه دارای توزیع نرمال هستند.
 :H1متغيرهای موردمطالعه دارای توزیع نرمال نيستند.
برای استفاده صحيح از شاخصهای آمار توصيفي و آزمونهای آماری مناسب ،با استفاده از آزمون
کلموگروف -اسميرنف ،نرمال بودن یا غير نرمال بودن توزیع متغيرهای موردمطالعه تعيين گردیده و
همانطوری که نتایج جدول  2نشان ميدهد ،مقادیر بهدستآمده برای آمارههای  zمحاسبهشده در
سطح آلفای  ،α=0/05معنيدار نيستند ( ،)P<0/05لذا فرض Hoتأیيد و فرض  H1رد ميگردد؛
بنابراین چنين استنباط ميشود که متغيرهای موردمطالعه در گروههای مورد مقایسه از توزیع نرمال
برخوردارند ،لذا فرض نرمال بودن توزیع متغيرها برقرار است.
جدول  2نتایج آزمون کلموگروف -اسميرنف جهت تعيين نرمال بودن توزیع متغيرها
آزمودني ها

نوع آزمون

پيش
آزمون

مشارکتي

پس آزمون

متغيرها

آماره z

سطح
معناداری

دانش

0.96

0.31

درک وفهم

0.60

0.87

بکاربستن

0.85

0.46

تجزیه وتحليل

0.82

0.52

ترکيب

1.06

0.21

ارزشيابي

0.87

0.44

نمره کل

0.75

0.63

دانش

0.83

0.49

درک و فهم

0.97

0.31

بکاربستن

0.72

0.68

تجزیه و تحليل

0.92

0.36

ترکيب

0.65

0.79

ارزشيابي

0.76

0.61
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پيش
آزمون

انفرادی

پس آزمون

نمره کل

0.72

0.67

دانش

0.66

0.78

درک وفهم

0.90

0.39

بکاربستن

1.33

0.06

تجزیه وتحليل

0.99

0.28

ترکيب

1.02

0.25

ارزشيابي

1.05

0.22

نمره کل

0.62

0.84

دانش

0.62

0.83

درک و فهم

0.85

0.47

بکاربستن

0.79

0.57

تجزیه و تحليل

0.77

0.60

ترکيب

0.53

0.94

ارزشيابي

0.76

0.61

نمره کل

0.62

0.83

بررسی همگنی واریانسهای نمرات متغيرهای موردمطالعه
فرضهای آماری:
 :Hoواریانسها همگن (همسان) نيستند.
 : H1واریانسها همگن (همسان) هستند.
برای بررسي همگني (همساني) واریانسها ،از آزمون لوین استفاده شده که نتایج آن در قالب جدول
 3نشان دادهشده است.

مقایسه یادگیری مشارکتی و انفرادی بر اساس طبقهبندی بلوم...
جدول  3نتایج آزمون لوین مربوط به بررسي همگني واریانسها
متغيرها

آماره F

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

بين گروهي

درونگروهي

معنيداری

درک و فهم

0.439

1

38

0.512

دانش

1.575

1

38

0.217

بکار بستن

6.538

1

38

0.015

تجزیهوتحليل

0.316

1

38

0.577

ترکيب

0.056

1

38

0.815

ارزشيابي

0.294

1

38

0.591

نمره کل

2.464

1

38

0.125

نتایج جدول  3نشان ميدهد ،مقادیر بهدستآمده برای آمارههای  Fآزمون لوین محاسبه شده در
سطح آلفای  ،α=0/05معنيدار نيست ( ،)P<0/05لذا فرض  H1تأیيد ميگردد ،بنابراین فرض همگني
واریانسها برقرار است.
فرضيه  :1یادگيری مشارکتی در مقایسه با یادگيری انفرادی ،تأثير بيشتری بر یادآوری
مطالب درسی در دانشآموزان دارد.
همانطور که نتایج جدول  4تحليل کوواریانس یافتههای پژوهش را نشان ميدهد ،با توجه
به یافتههای فوق و بعد از کنترل نمره پيشآزمون ،نمره  Fبرای متغير یادآوری (دانش) در سطح
 α=0/01معنادار بوده است ( .)F=7/506 ،P =0/009همچنين بررسي مجذور اتا ( ،)η2 =0/169تأثير
استفاده از روش یادگيری مشارکتي در مرحله پسآزمون را  17درصد نشان ميدهد .از طرفي ،توان
آماری مشاهدهشده ( )0/761در جدول مذکور حاکي از آن است که امکان خطای نوع اول وجود
نداشته و حجم نمونه کفایت دارد؛ بنابراین ،دانشآموزان گروه آزمایش (آموزش به روش یادگيری
مشارکتي) در مقایسه با گروه گواه (آموزش به روش انفرادی) در یادآوری مطالب درسي موفقتر عمل
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کردهاند .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای دیگری ازجمله استوار و همکاران
(،)1390کوناني ( ،)1390حاتمي ( ،)1390فارغي ( ،)1398آفریده ( ،)1394گتوندویسي ()1393
همخوان است.
جدول 4نتایج آزمون تحليل کوواریانس مربوط به تأثير یادگيری مشارکتي در مقایسه با یادگيری انفرادی بر
یادآوری مطالب درسي
مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

ميانگين
مجذورات

آماره F

سطح
معناداری

مجذور
اتا

توان
آزمون

پيشآزمون

11.608

1

11.608

23.106

0.000

0.384

0.997

بين گروهي

3.771

1

3.771

7.506

0.009

0.169

0.761

درونگروهي

18.588

37

0.502

کل

178.438

40

کل اصالحشده

31.173

39

منبع تغييرات

سؤالت حيطه دانش سؤالتي هستند که دانشآموزان دو گروه صرفاً با حفظ کردن مطلب
هم ميتوانستند به آنها پاسخ دهند .در تعبير این مسئله باید بگویيم که عوامل مثبت و منفي
مختلفي ميتوانند بر کيفيت و ميزان یادگيری دانشآموزان تأثيرگذار باشند .روش تدریس مشارکتي
ميتواند بسياری از عوامل مثبت را که به یادگيری دانشآموزان کمک ميکنند داشته باشند .ازجمله
اینکه دانشآموزان در روش مشارکتي صرفاً بهعنوان افرادی منفعل و شنونده محض نيستند و فعالنه
در حال تالش برای ساخت مفاهيم ذهني خودشان هستند و این امر باعث ایجاد شور و اشتياق در
آنها برای آموختن ميشود .درحاليکه در کالسهای سنتي و انفرادی دانشآموزان پس از مدتي به
خاطر خستگي و بيحوصلگي ،توجهي به مطالب ارائهشده در کالس نميکنند و احتمالً این مسئله
باعث پایين بودن عملکرد دانشآموزان گروه کنترل (حتي در حيطه دانش) شده است.
فرضيه  2یادگيری مشارکتی در مقایسه با یادگيری انفرادی ،تاثير بيشتری بر ميزان درک
و فهم مطالب درسی در دانشآموزان دارد.

مقایسه یادگیری مشارکتی و انفرادی بر اساس طبقهبندی بلوم...
جدول ( )5نتایج آزمون تحليل کوواریانس یافتههای پژوهش را نشان ميدهد .با توجه به
یافتههای فوق و بعد از کنترل نمره پيشآزمون ،نمره  Fبرای متغير ميزان درک و فهم در سطح
 α=0/05معنادار بوده است ( .)F=5/248 ، P=0/028همچنين بررسي مجذور اتا ( ،) η2=0/124تأثير
استفاده از روش یادگيری مشارکتي در مرحله پسآزمون را در حد  17درصد نشان ميدهد .از طرفي،
توان آماری مشاهده شده ( ) 0/607در جدول مذکور حاکي از آن است که امکان خطای نوع اول
وجود نداشته و حجم نمونه کفایت لزم را دارد؛ بنابراین ،چنين استنباط ميشود که استفاده از روش
یادگيری مشارکتي تأثير مثب ت داشته و توانسته است سطح ميزان درک و فهم گروه آزمایشي را
افزایش دهد؛ بنابراین فرضيه فوق مورد تایيد قرار ميگيرد .در نمودار زیر ميانگين نمرات ميزان درک
و فهم آزمودني ها در هر دو گروه نشان داده شده است .دانش آموزان گروه آزمایشي (آموزشي به
روش یادگيری مشارکتي) در مقایسه با گروه گواه (آموزش به روش انفرادی) در ميزان درک و فهم
مطالب درسي موفق تر عمل کرده اند؛ بنابراین فرضيه فوق مورد تأیيد قرار مي گيرد .یافته های
پژوهش حاضر با یافته های پژوهش های دیگر از جمله :هاشمي مهر ،)1396( ،حاتمي (،)1390
آجاجا و اروک ( ،)2010کالیان و کاسيم ( ،)2014همخوان است.

جدول  5نتایج آزمون تحليل کواریانس مربوط به تاثير یادگيری مشارکتي در مقایسه با یادگيری انفرادی بر
ميزان درک و فهم مطالب درسي
مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

ميانگين
مجذورات

آماره F

سطح
معناداری

مجذور
اتا

توان
آزمون

پيشآزمون

5.845

1

5.845

20.912

0.000

0.361

0.994

بين گروهي

1.467

1

1.467

5.248

0.028

0.124

0.607

درونگروهي

10.342

37

0.280

کل

200.000

40

کل اصالحشده

17.244

39

منبع تغييرات
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در تبيين یافته های پژوهشي حاضر مبني بر این که دانشآموزاني که با روش یادگيری
مشارکتي آموزش دیده اند در مقایسه با دانشآموزاني که با روش یادگيری انفرادی آموزش دیدهاند
در ميزان درک و فهم مطالب درسي موفقتر عمل کردهاند ميتوان گفت :آموزش به روش یادگيری
مشارکتي نسبت به یادگيری انفرادی ،به دانشآموزان کمک ميکند تا در سایه کار گروهي از حفظ
طوطيوار و کليشه ای مطالب خودداری کنند و یادگيرنده عالوه بر حفظ مطالب باید آنها را بفهمد.

فرضيه  :3یادگيری مشارکتی در مقایسه با یادگيری انفرادی ،تأثير بيشتری بر ميزان قدرت
تجزیهوتحليل مطالب درسی در دانشآموزان دارد.
جدول ( )6نتایج آزمون تحليل کوواریانس یافتههای پژوهش را نشان ميدهد.
جدول  6نتایج آزمون تحليل کوواریانس مربوط به تأثير یادگيری مشارکتي در مقایسه با یادگيری انفرادی
بر ميزان قدرت تجزیهوتحليل مطالب درسي
منبع تغييرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

ميانگين
مجذورات

آماره F

سطح
معناداری

مجذور
اتا

توان
آزمون

پيشآزمون

18.053

1

18.053

28.527

0.000

0.435

0.999

بين گروهي

0.400

1

0.400

0.632

0.432

0.017

0.121

درونگروهي

23.415

37

0.633

کل

184.375

40

کل اصالحشده

41.869

39

با توجه به یافتههای فوق و بعد از کنترل نمره پيشآزمون ،نمره  Fبرای متغير ميزان قدرت
تجزیه و تحليل در سطح  α=0/05معنادار نبوده است ()F=0/632 ، P=0/432؛ بنابراین ،چنين
استنباط مي شود که استفاده از روش یادگيری مشارکتي تأثير معنادری بر ميزان قدرت تجزیه و
تحليل گروه آزمایشي نداشته است؛ بنابراین فرضيه فوق مورد تایيد قرار نميگيرد .در نمودار زیر
ميانگين نمرات ميزان قدرت تجزیه و تحليل آزمودني ها در هر دو گروه نشان داده شده است؛ بنابراین

مقایسه یادگیری مشارکتی و انفرادی بر اساس طبقهبندی بلوم...
فرضيه فوق مورد تایيد قرار نميگيرد .یافته های پژوهش حاضر با یافته های پژوهش های دیگر از
جمله :هاشمي مهر ،)1396( ،حاتمي ( ،)1390کالیان و کاسيم ( ،)2014همخواني ندارد .از آنجایي
که قدرت تجزیه و تحليل نياز به تمرکز خاصي دارد و احتمالً دانشآموزان متأثر از یادگيری مشارکتي
همانند دانش آموزان مشمول انفرادی به یکسان درگير شده اند .در تبيين این مطلب با عنایت به
ميانگين های قدرت تجزیه و تحليل در یادگيری مطالب درسي باید گفت که گروه مشمول روش
یادگيری مشارکتي در این متغير در پسآزمون نسبت به پيشآزمون و در مقایسه با یادگيری انفرادی
افزایش عملکرد داشته است اما عليرغم این پيشرفت ،تغييرات پسآزمون نسبت به پيشآزمون خيلي
مشه ود نيست و از نظر آماری معنادار نشده است؛ که ممکن است در طراحي سؤالت ایرادی وجود
داشته باشد.

فرضيه  4یادگيری مشارکتی در مقایسه با یادگيری انفرادی ،تاثير بيشتری بر بکاربستن
مطالب درسی در دانشآموزان
جدول ( )7نتایج آزمون تحليل کوواریانس یافتههای پژوهش را نشان ميدهد.
جدول  7نتایج آزمون تحليل کواریانس مربوط به تاثير یادگيری مشارکتي در مقایسه با یادگيری انفرادی بر
بکاربستن مطالب درسي
منبع تغييرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

ميانگين
مجذورات

آماره F

سطح
معناداری

مجذور
اتا

توان
آزمون

پيشآزمون

11.769

1

11.769

25.880

0.000

0.412

0.999

بين گروهي

5.868

1

5.868

12.905

0.001

0.259

0.938

درونگروهي

16.825

37

0.455

کل

122.000

40

کل اصالحشده

33.494

39
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با توجه به یافتههای فوق و بعد از کنترل نمره پيشآزمون ،نمره  Fبرای متغير بکاربستن
در سطح  α=0/01معنادار بوده است ( .)F=12/905 ،P =0/001همچنين بررسي مجذور اتا (=0/259
 ،)η2تأثير استفاده از روش یادگيری مشارکتي در مرحله پسآزمون را  25درصد نشان ميدهد .از
طرفي ،توان آماری مشاهده شده ( )0/938در جدول مذکور حاکي از آن است که امکان خطای نوع
اول وجود نداشته و حجم نمونه کفایت دارد؛ بنابراین ،ميتوان چنين استنباط نمود که استفاده از
روش یادگيری مشارکتي تأثير مثبت داشته و توانسته است سطح بکاربستن گروه آزمایشي را افزایش
دهد؛ بنابراین فرضيه فوق مورد تایيد قرار ميگيرد .در نمودار زیر ميانگين نمرات بکاربستن آزمودني
ها در هر دو گروه نشان داده شده است؛ بنابراین ،دانشآموزان گروه آزمایش (آموزش به روش یادگيری
مشارکتي) در مقایسه با گروه گواه (آموزش به روش انفرادی) در به کار بستن مطالب درسي موفقتر
عمل کردهاند؛ بنابراین استفاده از روش یادگيری مشارکتي تأثير مثبت داشته و توانسته است سطح
به کار بستن گروه آزمایشي را افزایش دهد؛ بنابراین فرضيه فوق مورد تأیيد قرار ميگيرد .یافته های
پژوهش حاضر با یافته های پژوهش های دیگری از جمله پاواتانا و همکاران ( ،)2014دهقان منشادی
( ،)1396کامپ بل و استانلي ( ،)1996معصومي خلجي ( ،)1397ریگي پسند ( ،)1394همخوان
است .در تبيين این فرضيه ميتوان گفت :دانشآموزان امروز در آینده ای نه چندان دور ،به عنوان
نيروی کارآمد آینده محسوب مي شوند تا در جامعه مشغول به کار شوند .لزمه این امر آن است که
آنها در کنار دانش مورد نياز ،مهارت های لزم برای ارائه این دانش و برقراری ارتباط با دیگران را
فراگرفته باشند .در روش یادگيری مشارکتي نسبت به یادگيری انفرادی ،دانشآموزان در تعامل با
یکدیگر مطالب درسي را بهتر ميآموزند و ميتوانند آموختههای خود را به کار گيرند.

فرضيه  5یادگيری مشارکتی در مقایسه با یادگيری انفرادی ،تاثير بيشتری بر توانایی
قضاوت علمی مطالب درسی در دانشآموزان دارد.
جدول ( )8نتایج آزمون تحليل کوواریانس یافتههای پژوهش را نشان ميدهد .با توجه به
یافتههای فوق و بعد از کنترل نمره پيشآزمون ،نمره  Fبرای متغير توانایي قضاوت علمي در سطح
 α=0/05معنادار نبوده است ()F=1/653 ، P=0/206؛ بنابراین ،ميتوان چنين استنباط نمود که
استفاده از روش یادگيری مشارکتي تأثير معناداری در افزایش توانایي قضاوت علمي گروه آزمایشي
را نداشته است؛ بنابراین فرضيه فوق مورد تایيد قرار نميگيرد .در نمودار زیر ميانگين نمرات توانایي
قضاوت علمي آزمودني ها در هر دو گروه نشان داده شده است؛ بنابراین فرضيه فوق مورد تایيد قرار

مقایسه یادگیری مشارکتی و انفرادی بر اساس طبقهبندی بلوم...
نميگيرد .یافته های پژوهش حاضر با یافته های کالیان و کاسيم ( ،)2014اقدامي مقدم (،)1395
رحماني ( ،)1396محمودی ( ،)1394همخوان نيست.

جدول  8نتایج آزمون تحليل کواریانس مربوط به تاثير یادگيری مشارکتي در مقایسه با یادگيری انفرادی بر
توانایي قضاوت علمي مطالب درسي
مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

ميانگين
مجذورات

آماره F

سطح
معناداری

مجذور
اتا

توان
آزمون

پيشآزمون

6.424

1

6.424

14.587

0.000

0.283

0.961

بين گروهي

0.728

1

0.728

1.653

0.206

0.043

0.240

درونگروهي

16.295

37

0.440

کل

82.750

40

کل اصالحشده

23.944

39

منبع تغييرات

فرضيه  6یادگيری مشارکتی در مقایسه با یادگيری انفرادی ،تاثير بيشتری بر ترکيب
(آفریدن) مطالب درسی در دانشآموزان دارد.
جدول ( )9نتایج آزمون تحليل کوواریانس یافتههای پژوهش را نشان ميدهد .با توجه به
یافتههای فوق و بعد از کنترل نمره پيشآزمون ،نمره  Fبرای متغير ترکيب (آفریدن) در سطح
 α=0/05معنادار بوده است ( .)F=3/888 ، P=0/05همچنين بررسي مجذور اتا ( ،) η2=0/095تأثير
استفاده از روش یادگيری مشارکتي در مرحله پسآزمون را حدود  10درصد نشان ميدهد .از طرفي،
توان آماری مشاهده شده ( ) 0/484در جدول مذکور حاکي از آن است که امکان خطای نوع اول
وجود نداشته و حجم نمونه کفایت دارد؛ بنابراین ،ميتوان چنين استنباط نمود که استفاده از روش
یادگيری مشارکتي تأثير مثبت داشته و توانسته است سطح ترکيب (آفریدن) گروه آزمایشي را افزایش
دهد؛ بنابراین فرضيه فوق مورد تایيد قرار ميگيرد .در نمودار زیر ميانگين نمرات ترکيب (آفریدن)
آزمودني ها در هر دو گروه نشان د اده شده است .یافته های پژوهش حاضر با یافته های پژوهشهای
کالیان و کاسيم ( ،)2014اقدامي مقدم ( ،)1395رحماني ( ،)1396محمودی ( ،)1394استوار و
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همکاران ( ،)1390همخوان است .در تبيين این فرضيه ميتوان گفت :تعامل ميان دانشآموزان در
زمينهی تکاليف یادگيری باعث پيشرفت دانشآموزان خواهد شد و دانشآموزان از یکدیگر یاد خواهند
گرفت .این تعامل گروه سبب مي شود که آنان به فرآیند توليد کردن ایده های جدید آشنا شوند؛ که
خود گواهي بر برتری یادگيری مشارکتي نسبت به یادگيری انفرادی است.
جدول ( :)9نتایج آزمون تحليل کواریانس مربوط به تاثير یادگيری مشارکتي در مقایسه با یادگيری انفرادی
بر ترکيب (آفریدن) مطالب درسي
منبع تغييرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

ميانگين
مجذورات

آماره F

سطح
معناداری

مجذور
اتا

توان
آزمون

پيشآزمون

3.198

1

3.198

8.489

0.006

0.187

0.810

بين گروهي

1.464

1

1.464

3.888

0.050

0.095

0.484

درونگروهي

13.937

37

0.377

کل

78.688

40

کل اصالحشده

19.273

39

فرضيه  :7یادگيری مشارکتی در مقایسه با یادگيری انفرادی ،تاثير بيشتری بر ميزان
یادگيری مطالب درسی در دانشآموزان دارد.
جدول ( )10نتایج آزمون تحليل کوواریانس یافتههای پژوهش را نشان ميدهد .با توجه به
یافتههای فوق و بعد از کنترل نمره پيشآزمون ،نمره  Fبرای متغير ميزان یادگيری در سطح α=0/01
معنادار بوده است ( .)F=13/805 ، P=0/001همچنين بررسي مجذور اتا ( ،) η2=0/272تأثير استفاده
از روش یادگيری مشارکتي در مرحله پسآزمون را  27درصد نشان ميدهد .از طرفي ،توان آماری
مشاهده شده ( ) 0/951در جدول مذکور حاکي از آن است که امکان خطای نوع اول وجود نداشته و
حجم نمونه کفایت دارد؛ بنابراین ،ميتوان چنين استنباط نمود که استفاده از روش یادگيری مشارکتي
تأثير مثبت داشته و توانسته است سطح یادگيری گروه آزمایشي را افزایش دهد؛ بنابراین فرضيه فوق
مورد تایيد قرار مي گيرد .در نمودار زیر ميانگين نمرات ميزان یادگيری آزمودني ها در هر دو گروه

مقایسه یادگیری مشارکتی و انفرادی بر اساس طبقهبندی بلوم...
نشان داده شده است؛ بنابراین فرضيه فوق مورد تایيد قرار ميگيرد .یافته های پژوهش حاضر با یافته
های پژوهش های فارغي ( ،)1398اماني ( ،)1396عباسي اصل ( ،)1391هاشمي مهر ( ،)1396دهقان
منشادی ( ،)1396محمودی ( ،)1394در تحقيقي با عنوان مقایسه تأثير یادگيری مشارکتي ،انفرادی
و تلفيقي بر کاهش مشکالت یادگيری و افزایش عمق یادگيری در دانشآموزان دارای مشکالت
یادگيری نتایج تحقيق حاکي از آن است که تفاوت بين سه گروه آزمایش و یک گروه گواه در گروه
یادگيری مشارکتي معنادار مي باشد .این نتيجه بدین معناست که تفاوت مشاهده شده بين نمرات
عمق یادگيری در گروه مشارکتي نسبت به سه گروه دیگر معنادار است.

جدول  10نتایج آزمون تحليل کواریانس مربوط به تاثير یادگيری مشارکتي در مقایسه با یادگيری انفرادی
بر ميزان یادگيری مطالب درسي
منبع تغييرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

ميانگين
مجذورات

آماره F

سطح
معناداری

مجذور اتا

توان
آزمون

پيشآزمون

3.198

1

3.198

8.489

0.006

0.187

0.810

بين گروهي

1.464

1

1.464

3.888

0.050

0.095

0.484

درونگروهي

13.937

37

0.377

کل

78.688

40

کل اصالحشده

19.273

39

نتيجه گيری
یافتههای تحقيق حاضر با مقایسه تأثير روش یادگيری مشارکتي با یادگيری انفرادی،
وضعيت مباحث شيمي (ترکيبات مولکولي و یوني) علوم تجربي نهم را از لحاظ انطباق با تمام سطوح
یادگيری در حيطه شناختي طبقهبندی بلوم نشان ميدهد .از آنجایي که آموزش و پرورش در شکل
دهي سرمایه انساني و اجتماعي هر جامعه نقش اساسي داشته و انتظار ميرود که برای آمادهسازی
نسل آینده برنامه ریزی کند .تحولتي در وضعيت آموزشي و روشهای تدریس دروس مختلف از
جمله علوم تجربي در حال انجام است .در واقع در رویکرد جدید تالش ميشود تا از شيوه های نوین
تدریس در آموزش علوم استفاده شود .در شيوههای نوین تدریس علوم سعي ميشود تا یادگيری به
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صورت فعال و مشارکتي انجام شود .بطور کلي با مرور تحقيقات انجام شده مشخص ميشود که
یادگيری مشارکتي ميتواند بستری مناسب برای تالش همهی دانشآموزان فراهم کند؛ و دانشآموزان
با هر ميزان توانایي ،تعامل و چالش را تجربه ميکنند و به سوی پيشرفت تحصيلي مطلوب گام
برميدارند .همچنين به دانشآموزان مهارتهای مهم زندگي از قبيل همکاری و تعاون ،سازگاری با
دیگران و حل مشکالت را ميتوان از طریق تجارب روش یادگيری مشارکتي آموخت .معمولٌ دانش
آموزاني که فعاليتهای مشارکتي را تجربه ميکنند نسبت به گروههای آموزشي دیگر زودتر و بهتر
به بازسازی و اصالح نگرشهای خود خواهند پرداخت (شعباني ،1397 ،ص  .)362یادگيری مشارکتي
موجب ميشود که فراگيران نسبت به درس عالقهمند شوند و نسبت به یادگيری خود و دیگران
مسئوليتپذیر باشند .این روش برخالف روشهای سنتي و انفرادی ،فرصتهای بهتری برای شناخت
دقيقتر دانشآموزان به وجود ميآورد .همچنين دانشآموزان قوی ميتوانند به دانش آموزان ضعيف
کمک نمایند و در گروه به درک عميق تر مطالب درسي نائل شوند .از طرفي ماهيت مفاهيم درسي
به گونه ای است که که از طریق بحث و همکاری گروهي بهتر فراگرفته ميشوند .دانشآموزان در
قالب کار گروهي فرصت ميیابند تا از طریق صحبت کردن ،گوش دادن ،توضيح دادن ،فکر کردن به
یادگيری نائل شوند .در نتيجه دانش آموزاني که از طریق آموزش فعال به یادگيری ميپردازند نه تنها
بهتر یاد ميگيرند بلکه از تجربه یادگيری خود لذت بيشتری نيز ميبرند؛ و یادگيری آنها کامل ،جامع
و پایدارتر خواهد بود.
نتایج این پژوهش نشان داد که:
 استفاده از روش یادگيری مشارکتي در مقایسه با یادگيری انفرادی بر ميزان یادآوری مطالب درسيدر دانش آموزان مؤثرتر است.
 استفاده از روش یادگيری مشارکتي در مقایسه با یادگيری انفرادی بر ميزان سطح درک و فهممطالب درسي در دانش آموزان مؤثرتر است.
 استفاده از روش یادگيری مشارکتي در مقایسه با یادگيری انفرادی بر ميزان قدرت تجزیه و تحليلمطالب درسي در دانش آموزان تأثير معناداری ندارد.
 استفاده از روش یادگيری مشارکتي در مقایسه با یادگيری انفرادی بر ميزان به کار بستن مطالبدرسي در دانش آموزان مؤثرتر است.

مقایسه یادگیری مشارکتی و انفرادی بر اساس طبقهبندی بلوم...
 استفاده از روش یادگيری مشارکتي در مقایسه با یادگيری انفرادی بر ميزان ارزشيابي مطالب درسيدر دانش آموزان تأثير معناداری ندارد.
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Abstract
The purpose of the present study was to compare the effect of
collaborative and individual methods on learning of ionic and molecular
compounds of 9th grade experimental science based on Bloom's cognitive
level. This study was quasi-experimental with pre-test and post-test design
with a control group. The statistical population of the study consisted of
female students studying in the junior high school in the education office
district one of Khorramabad in the school year 97. The sample group
consisted of 40 students who were selected in two separate classes by
simple random sampling from four classes (one as experimental group and
the other as control group). Prior to the implementation of collaborative
teaching method, the two groups were tested by a researcher-made
academic achievement test, which was designed and validated based on
the 9th grade Experimental Science book. The results showed that the
learning rate of students trained in collaborative learning was more than
those who were trained individually. It was also found that using
cooperative learning method was more effective on memorizing scientific
information, understanding and comprehension of learning materials, and
applying the content, but it was not more effective on analyzing power and
curriculum evaluation.
Keywords: Collaborative Learning Approach, Individual Learning Approach,
Bloom Learning Levels, Experimental Science Textbook
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