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 چکیده 

مي شود كه مبتني بر كار گروهي است كه در آن فراگيران )يادگيرندگان( مسئول  يادگيري مشاركتي  به عنوان مفهومي تعريف

به بررسي مفهوم يادگيري مبتني برهمياري مي پردازد. روش  مقاله يادگيري ديگران و همچنين يادگيري خودشان هستند. اين

ركتي، اصول يادگيري مشاركتي، اهميت يادگيري مشا ،jigsawاز جمله روش بررسي گروهي و روش  هاي يادگيري مشاركتي

هم يادگيري مشاركتي و هم  ارزيابي و پردازش اين روش ها مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه 

نياز به پژوهش هاي ميداني بيشتري براي بررسي اثرات اين  امار يادگيري علوم طبيعي مهم هستند مهارت هاي پردازش علوم د

 افت هاي مختلف آموزشي مي باشد.ب روش در
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 مقدمه

كه مبتني بر كار گروهي است كه در آن فراگيران )يادگيرندگان( مسئول  يادگيري مشاركتي  به عنوان مفهومي تعريف مي شود

يادگيري مشاركتي اين است كه تعامل يادگيرنده با ديگران و همچنين يادگيري خودشان هستند. ويژگي عمده يادگيري 

 يادگيرنده را در فرايند پرورش يادگيري موفقيت آميز شامل مي كند. 

 

 روش های یادگیری مشاركتی

درس علوم پياده سازي از زمان آغاز يادگيري مشاركتي، روش هاي مشاركتي متعددي توسعه يافته اند. اين روش ها در كالس 

 مورد بررسي قرار گرفته اند. روش هاي متعددي از يادگيري مشاركتي توسعه يافته اند كه شامل موارد زير مي باشند:شده و 

 پايه گذاري شده است؛ 1987در سال  Aronson ،Stephan ،Sikes Blanetكه توسط )اره مويي(   Jigsawروش 

 آن را بنيانگذاري كردند؛ 1980در سال  Hertz-Lazarowitzو  Sharanروش بررسي گروهي كه 

 پايه گذاري شد؛ 1975در سال  Johnsonروش يادگيري همراه هم كه توسط 

 پايه گذاري شد؛ و  1987در سال  Slavinو  De Vries( كه توسط STADروش تقسيم دستاورد تيم هاي دانش آموزي )

 بودند.  Lazarowitz و Slavinروش تورنمنت )مسابقات قهرماني( بازي هاي تيمي كه پايه گذار آن 

در ابتداي كار اهداف اصلي روش هاي مشاركتي تسهيل ارتباط قوي مثبت و افزايش دستاورد آكادميک در كالس هاي درس 

 ناهمگون بود. 

 اهميت يادگيري مشاركتي

دن دانش (، يادگيري مشاركتي راه مناسبي براي پشتيباني از بنا نها1993 :143) Roychoudhuryو  Rothطبق اظهارات 

جزئيات آن را شرح فردي از اعضا به شيوه هاي مختلف است. وقتي از فراگيران خواسته مي شود موقعيت خود را توصيف كنند، 

، چون مجبورند دانش فعلي خودشان را ارزيابي كنند، يكپارچه ايجاد مي كنندبدهند يا از آن دفاع كنند، آن ها دركي عميق 

يادگيري از طريق حل مسأله مشاركتي باعث رشد بينش ها و راه حل هايي مي شود صيف نمايند. سازي كنند و جزئيات آن را تو

 كه بدون آن ها راه حل ها ممكن و عملي نمي شوند. 

Hertz-Lazarowitz  وLazarowitz (1994 :70 و )Wise (1996:338 از اين ديدگاه حمايت كرده اند، و اين )

 ان مي دهند يادگيري مشاركتي محيط يادگيري كالس درسي ايجاد مي كند كه در ايجادحمايت در زماني بوده كه آن ها نش



 

 

بايد در جهت جنبه هاي اجتماعي و ادراكي فرايند يادگيري حركت كنند، چون درک مثبت شاگرداني مشاركت دارد كه  

محيط  ،مي دانند كه يادگيري مشاركتيفراگيران قادر به پيدا كردن دوستان بيشتر و تمرين رفتار كمک كننده تر هستند. آن ها 

ها را توسعه مي دهند،  شريکكالس درسي ايجاد مي كند كه در آن يادگيرندگان به حرف يكديگر گوش مي كنند، عشق به 

كه همكاري ايده هاي خود را با هم تبادل مي كنند و در اغلب اوقات در حال انجام كاري هستند. يادگيرندگان ياد مي گيرند 

همكاري مي كنند تا ياد بگيرند. عالوه بر اين نسبت به همكالسي هاي خود احساس دارند. توانايي هاي تعاملي گوش  كنند و

دادن و سوال پرسيدن و همچنين تعامل مودبانه يادگيرنده بهبود يافته اند. چون يادگيري مشاركتي از فراگيران مي خواهند هم 

 ي خود را درگير اين فرايند كنند، باعث مي شود دانش و اطالعاتي پيدا كنند. از نظر فيزيكي )جسماني( و هم از نظر ذهن

 اصول يادگيري مشاركتي 

اصول يادگيري مشاركتي  شامل سازمان كالس درس و مهارت هاي فراگير مي باشد. سازمان كالس درس شرايطي است كه 

و در رو، مسئوليت پذيري فردي و گروهي. مهارت هاي فراگير متقابل مثبت، تعامالت رنظير وابستگي  ،يادگيرنده بايد ايجاد كند

به مهارت هاي مشاركت براي همكاري موثر در محيط يادگيري مشاركتي اشاره مي كند. آن ها تعامل اجتماعي گروه كوچک و 

 ارزيابي مي باشد. محافظت )دروازه باني( و پردازش گروهي را شامل مي كنند كه در بردارنده ي گوش دادن با دقت، آغازگري، 

شرايط زير كه بايد در بنا نهاده شده است. چون يادگيري در زمينه اي اجتماعي رخ مي دهد، دانش با ديگران به صورت مشترک 

 (.2001:18گرفته شود توسط سازمان آموزش و پرورش ايالت شمالي خالصه شده اند ) رعرض يادگيري مشاركتي در نظ

 جويد. ، بر ديگران تفوق يا كار بحثبخش هاي يا اغلب  ههيچ عضوي نبايد با انجام هم

 هر عضو بايد سهم منصفانه اي از بار كاري را بر عهده بگيرد. 

 گروه بايد به انجام وظيفه اي معين بپردازد. 

 گروه بايد در جهت انجام كار حركت را ادامه دهد. 

ه اين دارند كه هر روش مشخصه ادگيري مشاركتي اشاره ب(، روش هاي متنوع يافته شده در ي2002:73) Mashileطبق گفته 

 هاي خاص خودش را دارد. اما عناصر زير براي پياده سازي موفقيت آميز يادگيري مشاركتي الزم و اساسي هستند. 

 معلم ها بايد مجموعه روشني از اهداف خروجي يادگيري خاص داشته باشند.  -1

 ا به عنوان اهداف خودشان بپذيرند. دانش آموزان بايد در واقع چنين اهدافي ر -2

 شاگردبايد ايجاد شود، به گونه اي كه هر  "غرق شدن يا شنا كردن با يكديگر"وابستگي متقابل مثبت: احساسي از  -3



 

 

محتوا و قابليت هاي اختصاص يافته را ياد بگيرد و مطمئن شود كه تمام هم گروهي هايش نيز در همان محتوا و   -4

اند. چندين روش براي دستيابي به وابستگي متقابل مثبت وجود دارد. شما مي توانيد براي گروه قابليت ها تبحر يافته 

العات به صورتي بخشي از نيروي كار براي يک وظيفه مشترک؛ تقسيم مواد، منابع يا اطاهداف مشترک تعيين كنيد؛ 

نقش هاي مختلف دانش آموزي ور به همكاري براي دستيابي به وظيفه خود باشند؛ تخصيص كه اعضاي گروه مجب

 نظير ثبت كننده، محقق، سازماندهي كننده و غيره؛ يا پاداش هاي مشترک براي گروه كه مي توان به آن ها داد. 

بحث كنند؛ محتوا  تعامل رو در رو الزم است به گونه اي كه دانش آموزان در مورد آن چه در حال مطالعه اش هستند -5

ري آن ها هستند را روشن كرده و در مورد آن ها توضيح دهند؛ از ايده ها و عملكرد و رويه هايي كه در حال يادگي

 يكديگر انتقاد كنند و بازخورد، پشتيباني و تشويق مثبت ارائه دهند. 

هر دانش آموز به طور منفرد مسئول انجام سهم خود از كار و دانستن اين مي باشد كه فعاليت يادگيري اش چه  -6

نمي كند كه براي دو يا سه نفر گزارش بنويسد. هدف اين است كه  ملزميک نفر را يري مشاركتي پيامدي دارد. يادگ

تمامي دانش آموزان موارد مورد نظر را ياد بگيرند. براي انجام اين كار، تعيين سطح تبحر دانش آموزان و سپس 

 اختصاص دادن گروه به آن ها براي به حداكثر رساندن دستاورد ضروري است. 

نشود، دانش آموزان در  هيت عمومي و پاداش هايي براي موفقيت آكادميک گروه. اگر به تالش گروهي پاداشي دادهو -7

گروه با هم همكاري نمي كنند. آن ها به صورت مستقل كار مي كنند و از اين رو از منافع يادگيري اجتماعي )گروهي( 

 بي بهره مي مانند.

يا پنج عضوي سازماندهي كنند به صورتي كه تا جايي كه ممكن است دانش ر ها بايد گروه هاي كوچک سه، چها معلم -8

آموزان از نژادهاي مختلف طبق توانايي هاي آكادميک، پس زمينه هاي قومي )نژادي(، طبقه، سطوح اجتماعي 

 اقتصادي و جنسيت با هم تركيب شوند. 

نظير رهبري، توافق، مذاكره و روشن كردن مطلب  در گروه هاي آن ها، الزم است دانش آموزان در توانايي هاي تعامل -9

رهبري براي تكميل وظايف شان مشغول شوند. براي دستيابي به اين مهم، آن ها بايد از رفتار و گرايش هايي نظير 

توجه داشته باشيد كه اين فعاليت ها در استفاده كنند؛ ايجاد اعتماد؛ تعامل، مديريت تناقض، انتقاد سازنده و تشويق.  

 دانش آموزان غريزي نيستند و از اين رو بايد آموخته شوند. 

پس گروهي در مورد فرايندهاي گروهي. دانش آموزان بايد وقت خود را صرف بحث در مورد حفظ گروه، رفتار  بازتاب -10

منفرد پردازش گروهي و رفتارها و گرايش هاي خاصي كنند كه اعالن گر يا بازدارنده موفقيت گروه و عضو  اجتماعي و 



 

 مي باشند. 

 

 زمان كافي براي يادگيري الزم است؛ در غير اين صورت مزاياي يادگيري مشاركتي محدود خواهند شد.  -11

يادگيري مشاركتي و روش بررسي گروهي يادگيري مشاركتي تمركز خواهند كرد، چون  Jigsawبخش هاي زير روي روش 

 نقاط تمركز اين تحقيق اين دو مورد هستند. 

 يادگيري مشاركتي  Jigsawروش  

 Aronsonو  Eliot(، 1994:67و همكاران ) Hertz-Lazarowitz( و 1994:261) Constantopoulosطبق گفته 

هر فراگير به  شتوسعه دادند. در اين رو 1978را در سال  Jigsawو همكارانش براي اولين بار روش يادگيري مشاركتي 

ي شود كه به ديگران در گروه آموزش مي دهد. تسهيل كننده توضيح مي دهد متخصص عنوان خاص يا فعاليتي معين تبديل م

 كه چه كاري انجام خواهد شد، و گروه ها را ساختاردهي كرده و فرايند را تسهيل مي نمايد. 

توسط سازمان آموزش و پرورش اياالت شمالي  Jigsawرويه و تسلسل دنبال شده در عرض روش يادگيري مشاركتي 

 به شرح زير بيان شده است:( 2001:19)

 تقسيم وظيفه

 تقسيم بخشي كه بايد در قسمت هاي مولفه ياد گرفته شود. 

 اصليگروه هاي 

 نفر و اختصاص يک شماره به هر نفر.  6تا  4تقسيم فراگيران به گروه هايي از 

 گروه كارشناس

هر گروه القات مي كنند، يعني گروه كارشناس. مشاركت كنندگان با همان شماره از هر يک از گروه ها در يک گروه با هم م

كارشناس يک بخش مجزا از وظيف يادگيري را دريافت مي كند و آن را در گروه مطالعه مي كند تا زماني كه در مورد محتوا و 

 چگونگي آموزش آن تبحر يافته و كارشناس شود. 

 گروه هاي اصلي )خانه( 

برخي با د و هر عضو به بقيه گروه مولفه اي را مي آموزد كه در آن تبحر يافته است. كارشناسان به گروه هاي اصلي باز مي گردن

 كار كرد. محتويات بايد با يک ترتيب خاص طبق دستورات تسهيل گر 

 

 



 

 

 ارزیابی 

راهم مي معلم دائماً اين مورد را ارزيابي مي كند كه آيا نتايج يادگيري حاصل شده اند و اگر اين طور نباشد، حمايت الزم را ف

 كند. 

 يبررسي گروه

اعضاي گروه كارايي خود را بررسي مي كنند و در مورد اين با هم صحبت مي كنند كه مرتبه بعدي چگونه فرايند را بهبود 

 بخشند. 

مشاهده شد حمايت مي  Jigsaw( كه در روش 1994:261) Constantopoulosرويه فوق از توصيف ارائه شده توسط 

روه هايي متشكل از چهار تا شش عضو سازمان دهي شده است. عناويني كه بايد ياد گرفته شوند به چهار كند، كالس درس در گ

تا شش زير واحد تقسيم مي شوند به صورتي كه هر عضو گروه بخشي از عنوان را دريافت مي كند. فعاليت يادگيري در گروه 

Jigsaw ود را دريافت مي كنند و هر كسي به اعضاي گروه در شروع مي شود كه در آن  چهار تا شش عضو زيرواحدهاي خ

مورد زيرواحدي كه دريافت كرده اطالع رساني مي كند. در اين گروه است كه اعضا مطالعه مي كنند، ياد مي گيرند يا يک 

 آزمايش خاص را انجام مي دهند. 

ابتدا بايد قسمت خود را به اعضاي گروه آن ها يكديگر را در مورد تبحر موارد يادگيري كنترل مي كنند، چون مي دانند كه 

Jigsaw تا شش زير واحد تست خواهد شد ) رياد بدهند و هر كسي در مورد كل چهاHertz-Lazarowitz  ،و همكاران

1194 :71 .) 

 یاز یادگیری مشاركت یروش بررسی گروه 

( توصيف شده است كالس درس را به عنوان 1994:71و همكارانش ) Hertz-Lazarowitzروش بررسي گروهي كه توسط 

ي دموكراتيک رخ مي دهد. مربيان و فراگيران فرايند آن هكاري براي كار كردن با مشكالت در جوّ رد كه درمكاني در نظر مي گي

، قابليت ها و نيازهاي خود برنامه ريزي مي كنند. يادگيرندگان در تصميم گيري يادگيري را بنا مي نهند، با يكديگر طبق تجارب

گروه عنواني كه مي خواهند بررسي كنند را انتخاب مي كنند.  يهدفي كه مي خواهند به آن برسند فعال هستند. اعضادر مورد 

ه با متخصين در اين حوزه، انجام آزمايشات و پس از ارائه طرحي به مربي شروع به خواندن، تحقيق براي يافتن اطالعات، مصاحب

 مشاهدات مي كنند. 

نمايش ها در جاي ممكن است. پس از اطمينان يافتن از اين كه ارائه آن ها به صورت گروهي گزارش تهيه مي كنند كه شامل 



 

-Hertzدهند ) ن تبحر يافته اند، آن را به بقيه كالس آموزش ميآدر مورد عنوان خاصي مطالبي ياد گرفته و در 

Lazarowitz 1994:71، و همكارانش) . 

برنامه ريزي پژوهش خود را انجام مي دهند، داده ها را جمع آوري مي كنند و در بررسي گروهي، فراگيران به صورت مشاركتي 

مشوق تعامل  ل گر و شخص منبع عمل مي كنند. او از گروه ها ديدن مي كند ويگزارشي آماده مي كنند. مربيان به عنوان تسه

 مشاركت است و واكنشي كه نشان مي دهد قضاوتي نيست. يعني تعامل، در مهارت هاي  زبردستياجتماعي، 

( به عنوان روشي خالصه شده كه در آن 2001:19اين روش يادگيري مشاركتي توسط سازمان آموزش و پرورش ايالت شمالي )

شدن به آن گرفته اند كار مي كنند تا يک محصول گروهي در رابطه با  فراگيران با يكديگر در گروه هايي كه تصميم به ملحق

عنواني كه خود انتخاب كرده اند توليد كنند و مي توانند آن را به كل كالس آموزش دهند. هر عضو از گروه مشاركت خاصي پيدا 

 مي كند. رويه زير كه مي توان در عرض بررسي گروهي آن را دنبال كرد پيشنهاد شده است:

 سي شود و بنا نهادن گروه ها؛رشناسايي عنواني كه بايد بر

 ه ريزي بررسي گروهي؛مبرنا

 انجام بررسي و آماده كردن گزارش و ارائه / نمايش؛ ارائه گزارش؛

 ارزيابي فرايند، محصول و يادگيري. 

از اين بخش و بخش قبلي  ( شامل شده است. همان طور كه3-2-2مزاياي اين روش در بحث اهميت يادگيري مشاركتي )بخش 

و بررسي گروهي وجود دارد. براي كمک به  Jigsaw(، انواع متعدد شباهت ها ميان روش هاي 3-2مشخص است )بخش 

( ساختار زير را 1990) Bybeeو  Trowbridgeمربيان براي اعمال روش هاي يادگيري مشاركتي در دستورالعمل شان، 

 ارائه مي كنند. 

 اهداف

ح مشخص شده باشند. معلم بايد دو نوع هدف را به وضوح مشخص كند: مهارت هاي ويد به وضاهداف درس با -1

نوع دوم به دانش آموزان آكادميک و مشاركتي. نوع اول مهارت هايي هستند كه در اغلب درس ها استفاده شده اند. 

 اند. مهارت هاي خاصي ارائه مي كند كه براي يادگيري مشاركتي در عرض درس استفاده شده 

 بحث

تصميم گيري در مورد اندازه گروه. زمان، مواد، تجهيزات و تسهيالت مي توانند روي اين تصميم تأثير بگذارند. توصيه  -2

 شروع معلمان علوم استفاده از گروه هاي دو نفره يا سه نفره است. اي عمومي براي 



 

 

توصيه مي شود گروه هاي ناهمگوني داشته  تصميم گيري در مورد اين كه چه كسي در گروه ها قرار بگيرد. معموالً -3

. ديگر جايگزين ها شامل گروه بندي همگون و ستباشيم كه معلم علوم به صورت تصادفي آن ها را تعيين كرده ا

 مي باشد.  "خودتان گروه خودتان را انتخاب كنيد"

تسهيالت و تجهيزات باشد. أثير ي در مورد نظم و ترتيب اتاق )فضا(. باز هم اين تصميم مي تواند تحت ترتصميم گي -4

نشينند و آن قدر كنار هم باشند كه تعامل به صورت يک دايره كنار بي مشاركتي بهينه، اعضاي گروه بايد ربراي يادگي

 موثري داشته باشند. مطمئن شويد كه به هر گروه دسترسي آسان داريد. 

ل. در مراحل اوليه توسعه يادگيري مشاركتي توجه تصميم گيري در مورد موارد آموزشي براي پيشرفت وابستگي متقاب -5

گروه ها بايد به سمت شيوه هاي استفاده از مواد براي تسهيل وابستگي متقابل متمركز شود. سه راه پيشنهاد شده اند: 

هر اطالعات، به عنوان نمونه  وابستگي متقابل مواد، به عنوان نمونه يک مجموعه از مواد براي گروه؛ وابستگي متقابل

 عضو گروه يک منبع دارد كه گروه به آن نياز دارد؛ و وابستگي متقابل با ديگر گروه ها، يعني رقابت بين گروهي. 

تصميم گيري در مورد نقش ها براي اطمينان از وابستگي متقابل. شما مي توانيد نقش هايي نظير خالصه كننده،  -6

 را ميان اعضاي گروه تشويق خواهد كرد.محقق، ثبت كننده، ناظر و غيره تخصيص دهيد كه همكاري 

 توضيح دادن

انتساب را توضيح دهيد. اطمينان يابيد كه دانش آموزان در مورد وظيفه آكادميک صراحت دارند. ارتباطات با تجارب،  -7

مفاهيم و درس هاي گذشته بايد ايجاد شود. هر مفهوم مرتبطي را تعريف كنيد و رويه ها و پيش احتياط هاي ايمني 

 توضيح دهيد. درک دانش آموزان از انتساب را كنترل كنيد.  را

هدف مشاركتي را شرح دهيد. اين از اهميت حياتي برخوردار است كه دانش آموزان درک مي كنند كه آن ها مسئول  -8

انتساب انجام انتساب و يادگيري مواد هستند و اين كه تمام اعضاي گروه موارد را ياد مي گيرند و به طور موفقيت آميز 

 را تكميل مي كنند. 

مسئوليت پذيري فردي را توصيف كنيد. هر فرد بايد بفهمد كه او مسئول يادگيري است؛ و اين كه شما يادگيري را در  -9

 سطح فردي ارزيابي خواهيد كرد. 

س همكاري درون گروهي را شرح دهيد. گاهي اوقات ممكن است بخواهيد ايده گروه همكاري را بسط دهيد تا كل كال -10

 را شامل كنيد. اگر چنين است، روش و شرايط دسترسي بايد واضح باشند. 

 در مورد شرايط موفقيت توضيح دهيد. در مدل يادگيري ارزيابي مبتني بر تكميل موفقيت آميز انتساب است. بنابراين -11



 

 

 طي كه كار با آن ارزيابي خواهد شد مهم مي باشد. يشرح شرا 

كنيد.  ممكن است دانش آموزان معناي كار مشاركتي را درک نكنند، بنابراين ارائه هاي همكاري خاص را توصيف ررفتا -12

به عنوان يک گروه كار "مثال هاي خاصي از انتظارات شما از رفتارهاي آن ها مسأله مهمي است. به عنوان نمونه، 

ه صحبت ديگر اعضاي ب"، "توضيح دهد كه چگونه به جواب رسيده استهر فرد بايد "، "آرام صحبت كنيد"، "كنيد

 همگي رفتارهاي پيشنهادي هستند.  "از ايده ها انتقاد كنيد، نه افراد"و  "گروه گوش دهيد

 ماينتورينگ و مداخله 

كار دانش آموزان را مانيتور نماييد. وقتي دانش آموزان شروع به كار كردند، وظيفه شما نظارت بر گروه هاي مختلف و  -13

 آمده است.  كمک به حل هر گونه مشكل پديد

وظيفه. زماني كه الزم است بايد انتساب را روشن كنيد، مفاهيم را معرفي كنيد، مواد را بررسي و مرور ارائه همكاري  -14

 كنيد، يک مهارت را مدل سازي كنيد، به سواالت پاسخ دهيد و بحث را هدايت كنيد. 

به آن ها در كمک  و  گري در گروه هاجديد است، مداخله مسأله اي آموزش مهارت هاي مشاركتي. چون همكاري  -15

 . مي تواند مهم باشديادگيري مهارت هاي همكاري 

در پايان درس مداخله كردن و آوردن فرجام براي شما مي تواند اهميت داشته باشد. آن چه ارائه فرجامي براي درس.  -16

 را تقويت نماييد.  رسي كنيد و كار آن هارارائه شده را خالصه سازي كنيد، مفاهيم و مهارت ها را ب

 ارزيابي

موارد قبلي تصميم گيري شده در مورد محصول را ارزيابي كيفيت و كميت يادگيري دانش آموزان را ارزيابي كنيد.  -17

 كنيد، مثالً گزارش. 

 پردازش

د، اين مسأله را ارزيابي كنيد كه عملكرد گروه ها با چه كيفيتي بوده است. اگر همكاري گروهي واقعاً يک هدف باش -18

 گاهي اوقات بايد زماني صرف آن كرد. به اين اشاره كنيد كه دفعه بعدي گروه ها چگونه مي توانند بهبود يابند. 

و بررسي گروهي در بررسي بحث  Jigsawفني شامل شده در بخش فوق در زمان به كار بردن روش هاي  تمامي موضوعات

 هاي پردازش علم تمركز خواهد كرد.مهارت 

 و مهارت هاي پردازش علم صحبت شد.يري مشاركتي در مورد يادگ



 

 

 يافته هاي زير از پژوهش هاي قبلي در مورد يادگيري مشاركتي ارائه شده اند:

 يادگيري مشاركتي باعث تسهيل روابط نژادي و افزايش دستاورد آكادميک در كالس هاي درس ناهمگون شده است؛و 

مي كند كه در آن مي توانند به تمرين و تبحر يافتن در مهارت هاي اجتماعي يادگيري مشاركتي براي فراگيران محيطي فراهم 

 كردن حس مسئوليت بپردازند.  و پيدا

 نتيجه گيري

از بررسي فوق الذكر مشخص است كه هم يادگيري مشاركتي و هم مهارت هاي پردازش علوم در يادگيري علوم طبيعي مهم 

ت كه مورد توجه برنامه ريزان آموزشي و اساتيد و معلمان قرار گرفته است. يادگيري مشاركتي يا جمعي، مدت هاسهستند. 

هدف از طرح اين موضوع هم تشويق و ترغيب فراگيران به كار گروهي و خرد جمعي مي باشد . قطعا با ابزارهاي نوين آموزشي و 

ني كه در زمينه آموزش و ابزارهاي با پيشرفت هاي نوي .شيوه هاي نوين تدريس دست يابي به اين هدف آسان تر خواهد شد

يادگيري مشاركتي نقش بيشتري پيدا كرده است با اين حال به نظر مي رسد انجام پژوهش مفيد يادگيري بوجود آمده است، 

 هاي كاربردي براي بررسي تاثير يادگيري مشاركتي يا يادگيري همياري اهميت ويژه اي دارد.
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