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چکیده
مقاله حاضر از نوع مروری -کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحبنظران ای ن حوزه گردآوری و نگاشته شده
است .هدف از به تحریر در آوردن این مقاله آگاهی مربیان تعلیم و تربیت با روش تدریس بحث گروهی و بکارگیری این روش
در کنار روش های دیگر تدریس برای دستیابی به یادگیری بهتر و پایدارتر است که در آن دانش آموزان از یادگیری خود لذت
برده و با انگیزه بیشتر یادگیری را دنبال کنند .نتیجه این مقاله نشان می دهد که روش تدریس بحث گروهی باعث فعالیت
بیشتر دانش آموز گشته و دانش آموز مصمم تر از قبل به یادگیری پرداخته و در نتیجه این روش تدریس با عث یادگیری بهتر
و بیشتر دانش آموز می گردد.
واژههای كلیدی :روش بحث گروهی ،یادگیری ،دانش آموزان
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مقدمه
آموزش یکی از بنیادی ترین نیازهای جوامع بشری و از محورهای توسعه پایدار می باشد .استفاده از روش های متنوع آموزش
دردنیای پیچیده امروز امری بدیهی بود و گزینش روش آموزش درهر مرحله حایز اهمیت است) سیف.) 1830،
توجه به رشد و تحقیق مبانی و اندیشه های فکری و فضایل اخالقی دانش آموزان ازمهم ترین وظایف آموزش و پرورش
است.فلسفه وجودی گنجاندن دروس دین و زندگی در برنامه درسی مدارس ،کمک به مدارس در ایفای نقش ذاتی و ماموریت
اساسی آن یعنی"انسان سازی "می باشد .بهره گیری از روش ها و الگوهای تدریس فعال با هدف ایجاد انگیزه درفراگیران و
شاگردان برای آمادگی بهتر و بیشتر و باال رفتن درجه مطلوب پرسشگری شاگردان وحتی ایجاد انگیزه وروحیه برای معلمان
می شود (سیف .) 1856 ،
بحث گروهی عبارتست از گفتگوی سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص که مورد عالقه شرکت کنندگان در بحث است.
دراین روش شاگردان فعاالنه درفعالیت های آموزشی شرکت می کنند ومسئولیت پیگیری را برعهده دارند .آنها ضمن مباحثه از
اندیشه ها و نگرشهای خود با ذکر دالیل متکی بر حقایق از مفاهیم و اصول علمی دفاع می کنند و روش یادگیرنده محور است
)شعبانی.) 1811 ،
دراین روش نقش معلم این است که بعد از صحبت های مقدماتی و معرفی بحث ،بالفاصله سکوت کند و بصورت یک شنونده
عالقه مند درآید و بیشترین نقشی که می توان برعهده معلم گذاشت آن است که به عنوان رییس مجلس وقت افراد را نگه دارد
و نظم جلسه را حفظ کند .وظیفه اصلی معلم دربحث گروهی عبارتست از تحلیل و ارزشیابی جریان بحث  ،منطق وسازمان و
صحت مطلب گفته شده و روشن کردن مطلب برای شرکت کنندگان در بحث مفید است ) آتش دامن.) 1833 ،
یادگیری به فرآیند ایجاد تغییرات نسبتا " پایدار دررفتاری است که حاصل تجربه باشد ،گفته می شود و نمی توان آن را به
حالت هایی چون خستگی ،مصرف دارو یا بیماری هایی که بصورت موقت پدید می آیند نسبت داد) سیف.) 1831 ،
بدون شک پدیده یادگیری مهمترین پدیده روانی در انسان و موجودات تکامل یافته می باشد و به دلیل آنکه پایه و اساس
بسیاری از مسایلی است که موجب می شود انسان از نظر روانی ازسایر موجودات و دیگر همنوعان خود متمایز شود .اهمیت و
ارزش یادگیری هنگامی نمایان می شود که ما را از تمام آنچه آموخته ایم محروم سازد .در این صورت با آن که از نظر
فیزیولوژیک فردی بالغ و طبیعی خواهیم بود ،اما از نظر مسایل روانی به دوران کودکی برگشت خواهیم کرد)فتحی آذر به نقل
ازقشالقی .) 1831 ،
بیان مسئله
یکی از شگفتی های جهان امروز سرعت پیشرفت تکنولوژی و یافته های علمی و پژوهشی است که ویژگی خاصی را به دنیای
امروز داده است  .بخشی از این پیشرفت شامل الگوها و روش های تدریس می باشد .اکنون دانش آموزان برای روبرو شدن با
تحوالت شگفت انگیز قرن بیست و یکم باید بطور فزاینده ای مهارت های تفکر انتقادی و خالق را برای تصمیم گیری مناسب و
حل مسایل پیچیده جامعه فراگیرند تا بتوانند با تفکر منطقی و نقاد خود سرنوشت جامعه جهانی را بررسی و ارزیابی کنند؛ از
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این رو آموزش مهارت های تفکر ویادگیری از طریق روش های فعال ضروری به نظر می رسد و این امر اصوال با تغییر بنیادی
روشهای آموزش و یادگیری در مدارس میسر می شود) شعبانی به نقل از کیوانفر.) 1831 ،
بحث گروهی عبارتست از گفت و گویی سنجیده و منظم در مورد موضوعی خاص که مورد عالقه شرکت کنندگان در بحث
است) شعبانی.) 1811 ،
یادگیری را فرآیند تغییر نسبتا پایدار در توان رفتاری که حاصل تجربه است و نمی توان آن را به حالت های موقتی بدن مانند
آنچه بر اثر بیماری ،خستگی یا داروها پدید می آید نسبتداد) سیف.) 1831 ،
اهمیت و ضرورت تحقیق
آرزوی دیرینه هر جامعه ای پیشرفت و تعالی افراد آن جامعه و داشتن شهروندانی فرهیخته و اندیشمند است و بدیهی است هر
پیشرفتی در زمینه های مختلف از جمله فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی مستلزم داشتن افرادی متفکر ،خالق و منتقد
می باشد که بتوانند تصمیمات صحیح اتخاذ نمایند و برنامه ریزی صحیحی داشته باشند و این منوط به وجود نظام های
آموزش و پرورش فعال و پویا است .پس به جرأت می توان گفت هر پیشرفتی از نظام کارامد و صحیح آموزش و پرورش جوامع
نشأت می گیرد و این مهم به عوامل متعددی از جمله تغییر شیوه ها و الگوهای تدریس و در جهت استفاده از روش های نوین
و فعال بستگی دارد.
به اعتقاد کارشناسان تعلیم و تربیت دانش آموزانی که از طریق یادگیری فعال به یادگیری می پردازند ،نه تنها بهتر فرا می
گیرند ،بلکه از یادگیری لذت بیشتری هم می برند؛ زیرا آنها به جای اینکه فقط شنونده باشند فعاالنه در جریان یادگیری
مشارکت می کنند و خود را مسئول یادگیری خویش میدانند ) گاردنر و جولر) 2666 ،
در فعالیت های آموزشی با توجه به پیشرفت علوم و فنون ،باید به این باور برسیم که وظیفه ما در فرایند آموزش ،تنها انتقال
واقعیت های علمی نیست؛ ما باید موقعیت مطلوب یادگیری را فراهم کنیم؛ ما باید چگونه اندیشیدن و چگونه آموختن را به
شاگردان بیاموزیم .اگرما روش آموختن را به آنان یاد بدهیم ،آنان خود خواهند آموخت .اگر ما بتوانیم هدف های آموزشی را به
وضوح مشخص کنیم و با سازماندهی درست محیط آموزشی  ،زمینه کسب تجارب و اجرای فعالیت های آموزشی را فراهم
سازیم ،یادگیری خود به خود صورت خواهدگرفت)شعبانی.) 1831 ،
بحث گروهی
روش بحث گروهی گفت و گویی است سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص که مورد عالقه مشترک شرکت کنندگان در
بحث است .روش بحث گروهی برای کالس هایی قابل اجراست که جمعیتی بین  0تا  26نفر داشته باشند .در صورت باال بودن
جمعیت کالس ،باید آنها را به گروه های کوچکتر تقسیم نمود یا از روش های دیگر استفاده کرد .در این روش معموال معلم
موضوع یا مسئله خاصی را مطرح می کند و شاگردان درباره آن به مطالعه ،اندیشه ،بحث و اظهار نظر میپردازند و نتیجه می
گیرند  .بنابراین بر خالف روش سخنرانی ،در این روش ،شاگردان در فعالیتهای آموزشی فعاالنه شرکت می کنند و مسئولیت
یادگیری را به عهده می گیرند .آنان در ضمن مباحثه ،از اندیشه و نگرش های خود با ذکر دالیل متکی بر حقایق ،مفاهیم و
اصول علمی دفاع می کنند .در اجرای صحیح بحث گروهی ،شاگردان باید توانایی سازماندهی عقاید و دیدگاهه ای خود،
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انتقادات دیگران – چه درست و چه نادرست – و ارزیابی نظرهای مختلف را در ضمن بحث داشته باشند .به عبارت دیگر ،روش
بحث گروهی روشی است که به شاگردان فرصت می دهد تا نظرها ،عقاید و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند و
اندیشه های خود را با دالیل مستند بیان کنند )شعبانی.) 1831 ،
موضوعاتی را كه میتوان با روش بحث گروهی تدریس كرد
روش بحث گروهی در مورد دروس و محتواهایی قابل اجراست که دارای ویژگی های زیر باشند:
 .1مورد عالقه مشترک شرکت کنندگان در بحث باشد .روش بحث گروهی،مشخصا متضمن حل مسائلی است که از
طرف معلم یا شاگردان انتخاب و طرح می شود .روش بحث گروهی شبیه روش مکاشفه ای است .در این روش،
شاگردان بیش از استفاده از کتاب یا معلم ،خود موظف به یافتن نتایج ،اصول و راه حل ها هستند .چنین امری امکان
ندارد ،مگر اینکه شاگردان به موضوع یا مسئله و یافتن پاسخ و حل آن عالقه مند باشند.
 .2شاگردان درباره آن اطالعات الزم را داشته باشند یا بتوانند کسب کنند اگر بحث گروهی در زمینه ای تدارک شود که
برای شرکت کنندگان آسان و در خور فهم نباشد یا زمینه الزم برای کسب اطالعات وجود نداشته باشد ،برای آنان
فعالیت معنا و مفهومی نخواهد داشت و حتی قادر به چنین بحثی نخواهند بود.
.8

درباره آن بتوان نظرهای مختلف و متفاوتی اظهار داشت .در میان دروس مختلف ،بعضی از مباحث علمی آنچنان
شکل گرفته اند که در درجه باالیی از توافق قرار دارند .آنها مفاهیم ،اصول و روشهایی هستند که هیچکس نمی تواند
در مورد آنها شک کند .مانند ریاضیات ،علوم طبیعی و مهندسی .درباره این علوم معموال از بابت اینکه چه چیزهایی
مهم و کدام مفاهیم و اصول با ارزش هستند و چگونه سازماندهی شده اند ،همه توافق دارند .بر عکس ،در علومی
مانند علوم اجتماعی ،تاریخ ،اقتصاد ،فلسفه ،علوم سیاسی ،روانشناسی و جامعه شناسی چنین توافقی وجود ندارد .در
زمینه این دسته ازعلوم ،از اینکه چه اصول و مفاهیمی خوب ،مهم ،واقعی ،معتبر یا درست و زیباست هرگز به توافق
سطح باال نخواهیم رسید  .بنابراین ،دروسی مثل دروس گروه اول که هدف آگاهی و شناخت آنجاست ،بهتر است
توسط معلم تدریس شود .اینگونه دروس برای بحث گروهی مناسب نیستند ،در حالی که دروس گروه دوم چون در
مورد آنها توافق در حد باال وجود ندارد و می توان نظرهای مختلف درباره آنها اظهار داشت ،برای روش بحث گروهی
مناسب هستند.

روش بحث گروهی به معلمی تیزهوش نیاز دارد که برای پیگیری انحرافات بحث ،بدون از دست دادن خط کلی مباحثه ،به
نکات اصلی بحث توجه کافی داشته باشد .معلمی که در تدریس از روش بحث گروهی استفاده می کند ،باید قدرت تصمیم
گیری داشته باشد .او نیاز دارد بخشی از قدرت خود را برای کنترل عمومی کالس بکار بگیرد .زیرا در روش بحث گروهی ،هر
شرکت کننده این امکان را دارد که بحث را به سمت نگرش های خود بکشاند .معلم باید بتواند تصمیم بگیرد و اجازه ندهد
بحث از مسیر خود خارج شود .معلمی که فاقد چنین صفاتی باشد ،برای اجرای روش بحث گروهی به هیچ وجه مناسب نخواهد
بود )شعبانی.) 1831 ،
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شاید بتوان مهم ترین فایده راهبرد بحث گروهی را عالوه بر انتقال مفاهیم شناختی،تاثیر آن بر انگیزش و نگرش شاگردان
دانست  .یادگیری برخی مهارت های اجتماعی نظیر توانایی صحبت و اظهار نظر کردن در جمع ،دفاع از نظرات خود و رد یا
پذیرش نظرات مخالف ،کسب روحیه همکاری ،باال رفتن خودپنداره و کسب بینش مثبت نسبت به خود ،مشارکت در آگاهی ها
و تجارب دیگران ،آشنایی با جوانب گوناگون موضوع بحث ،درک احتمال وجود راه حل های متعدد برای یک مشکل از جمله
منافع و کاربردهای این راهبردبه شمار میروند)گیج و برالینر.) 1559 ،
موقعیتهایی كه می توان از روش بحث گروهی استفاده كرد
عالوه بر انتقال مفاهیم و تبادل اندیشه برای نیل به اهداف ذیل می توان از روش بحث گروهی استفاده کرد:
 .1ایجاد عالقه و آگاهی مشترک در زمینه ای خاص.
.2

ایجاد و پرورش تفکر انتقادی.

 .8ایجاد توانایی اظهار نظر در جمع.
 .1تقویت توانایی انتقاد پذیری.
 .9ایجاد و تقویت توانایی مدیریت و رهبری در گروه.
 .0تقویت قدرت بیان.
 .1تقویت قدرت تحلیل و تصمیم گیری.
 .3آشنایی با روش کسب اطالعات و حل مسائل.
 .5ایجاد رابطه مطلوب اجتماعی) شعبانی.) 1831 ،
ویژگی های روش بحث گروهی
.1

مباحثه به گروهی از افراد نیاز دارد  .یادگیری توسط مباحثه در گروه اتفاق می افتد  .یادگیری هر یک از افراد گروه،
تحت تاثیر اعمال و رفتار افراد دیگر آن قرارمی گیرد.

 .2بحث کردن به گرده مایی در زمان و مکان مشخص نیاز دارد .وقتی اعضای گروه گرد هم می آیند ،بحث از چند
دقیقه تا چند ساعت می تواند ادامه یابد.
 .8مباحثه به ارتباط تعاملی نیاز دارد .هدف اصلی مباحثه ،برقراری کنش و واکنش مناسب بین افراد است .در این
جریان فرد نظرهای خود را به گروه ارائه می دهد .بین اعضای گروه ارتباط برقرار می گردد و همگی در آن سهیم
میشوند .جالب اینکه ترکیب شرکت افراد بطور کامل از قبل تعیین نمی شود .کنش و واکنش بین معلم و فراگیر
بیشتر می گردد .آنچه که امروز بر آن توجه شده ،تاکید بر کنش و واکنش بین فراگیران است.
 .1در روش مباحثه فرایند ارتباط کالمی و گوش دادن و مشاهده کردن نقش مهمی دارد .از ویژگی های بارز این روش
این است که می تواند فرصتی را فراهم آورد تا فراگیران اطالعات مورد نیاز خود را بوسیله گوش دادن و مشاهده
کردن جمع آوری کنند و در موضوع مورد بحث به تفکر عمیق بپردازند.
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 .9روش مباحثه اهداف گوناگون دارد .گال و گال سه هدف عمده برای روش مباحثه ،یعنی :الف ( تسلط بر موضوع
درسی،ب (شرکت در موضوعات بحث انگیز ،ج (حل مسئله را تعیین کرده اند )فتحی آذر.) 1831 ،
مراحل اجرای روش بحث گروهی
در اجرای مطلوب روش بحث گروهی ،رعایت مراحل زیر الزم و ضروری است:
مرحله اول :آمادگی و برنامه ریزی
در این روش نیز معلم قبل از شروع بحث نیازمند برنامه ریزی و طراحی است ،ولی شکل برنامه ریزی در این روش با روش
های دیگر متفاوت است .او باید نیازها ،میزان معلومات ،عالیق و تجارب قبلی شاگردان را که نقش اصلی در این روش دارند را
بطور دقیق بررسی کنند و سپس بر اساس آنها هدف هایی را که فراگیران پس از اجرای روش باید به آنها برسند ،مشخص
کنند .معلم پس از انتخاب و مشخص کردن هدف ،باید چگونگی انتخاب موضوع ،فراهم کردن زمینه های مشترک و نحوه
آرایش و ساخت ارتباطی
گروه را پیش بینی کند .اگر روش بحث گروهی به طریق غیر علمی اجرا شود ،از نظر تمرین و مشخص شدن معیارها و اثبات
موازین ،فرضیات و ارتباط حقایق فاقد ارزش خواهد بود.
انتخاب موضوع  :موضوعات و عناوین روش بحث گروهی و ارتباط آنها با هدف باید در قالب کلمات و جمالت صریح و روشن
بیان شود .راه های انتخاب و تنظیم عناوین متفاوتند ،ولی بحث گروهی دارای ابعاد و ویژگی های خاصی است که عناوین آن،
خود میتواند عاملی برای متفاوت بودن راه های یادگیری باشد .موضوعات معموال دو دسته اند :دسته اول موضوعاتی است که
مورد توافق متخصصان و افراد آگاه است .این نوع موضوعات را موضوعات غیر مباحثه ای می گویند .در چنین موضوعاتی ،هدف
صرفا کسب معلومات است .وظیفه معلم در چنین موضوعاتی انتقال اطالعات و رساندن شاگردان به سطحی از آگاهی و شناخت
است  .بنابراین ،چنین موضوعاتی نباید در روش بحث گروهی منظور شوند .دسته دوم موضوعاتی هستند که قبال درباره آنها
نتیجه ثابتی حاصل نشده است یا اینکه توافق سطح باالیی در مورد آنها وجود ندارد.
این دسته از موضوعات را موضوعات مباحثه ای میگویند .این موضوعات از نظر ماهیت به گونه ای هستند که با روش بحث
گروهی بهتر یاد گرفته می شوند .در چنین موضوعاتی به هیچ وجه نباید انتظار نتیجه ثابت داشت ،اگر بخواهیم در مورد چنین
موضوعاتی به نتیجه واحد برسیم ،احتماال احتیاج به زمانی طوالنی خواهیم داشت .در واقع موضوع بحث گروهی باید به گونه
ای باشد که بتوان در مورد آن نظرهایی مختلف با روش هایی مختلف ،نظیر مطالعه سخنرانی فیلم یا کار انفرادی ارائه داد .این
دسته از موضوعات باید بتوانند:
الف .در شاگردان ،انگیزه فعالیت ایجاد کنند.
ب .میزان بردباری و تحمل آنان را در پذیرش منطق و آگاهی دیگران افزایش دهند.
ج .آنان را نسبت به دانش و استدالالت منطقی خود آگاه کنند.
د  .به آنان در جلوگیری از دادن پاسخهای نامطلوب و حرکت در جهت پاسخگویی صحیح
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کمک کنند.
ه .منجر به حل مساله شوند.
متاسفانه اغلب معلمان از درگیر شدن با چنین موضوعاتی پرهیز میکنند .تحقیقات نشان می دهد که  92درصد معلمان کمتر
از  16درصد وقت کالس خود را صرف بحث گروهی می کنند.
فراهم نمودن زمینه های مشترک
قبل از شروع بحث گروهی الزم است سطح اطالعات شاگردان در زمینه عمومی موضوع مورد بحث یکسان شود .چنین زمینه
مشترکی معموال شکل اطالعات و روش جمع آوری آنان را برای فهم و درک موضوع مشخص می کند .کسب اطالعات می
تواند از طریق فیلم ،تلویزیون ،کتابخانه ،آزمایشگاه ،مسافرت و بازدید از موزه ها و مزارع صورت گیرد .شاگردان برای آماده
شدن بحث گروهی نه تنها نیازمند تجاربی همچون دیدهها و شنیدههای خود هستند ،بلکه به روشهای صحیح کسب اطالعات
نیز نیازمندند .آنان باید بدانند چگونه و با چه روشی اطالعات الزم را از منابع مختلف استخراجکنند)شعبانی .) 1831

انتخاب افراد و تعیین نقش آنان
اعضای بحث گروهی را معموال افراد زیر تشکیل میدهند:
الف  .اداره كننده یا رهبر گروه  :برای رعایت نظم و ترتیب و به طور کلی به منظور سازمان دادن و اداره بحث گروهی،
یک نفر باید به عنوان رهبر گروه انتخاب شود .این فرد می تواند معلم یا یکی از افراد مطلع و یا یکی از شاگردان باشد.
ب  .شاگردان  :شرکت کنندگان اصلی بحث گروهی شاگردان هستند که قاعدتا باید به موضوع مورد بحث عالقه مند باشند
و در بحث فعاالنه شرکت کنند و مسئولیت قبول نمایند.
ج  .منشی گروه  :در بحث گروهی ،بهتر است یک نفر به عنوان منشی گروه انتخاب شود تا تصمیمات و نتایج مهم بحث را
یادداشت کند .معموال منشی باید موارد موافق و مخالف،پیشنهادها و توصیه ها را عینا یادداشت کند و از اعمال نظر شخصی
اجتناب ورزد .معلم یا یکی از شاگردان میتوانند این نقش را به عهده بگیرند.
د  .شخص مطلع  :اگر موضوع مورد بحث نیاز به اطالعات فنی و تخصصی داشته باشد ،میتوان فرد مطلعی را با دعوت قبلی
در بحث گروهی شرکت داد .فردی می تواند اطالعات الزم را عرضه کند و به سئواالت پاسخ دهد یا نظر شخصی بدهد.
ه  .ناظر یا ارزیاب  :در بحث گروهی بهتر است یک نفر به عنوان ناظر یا ارزیاب باشد تا جریان بحث را از بیرون مشاهده کند
و نظرهای خود را در مورد چگونگی بحث یادداشت وعرضه نماید ) همان منبع ).
وظایف شاگردان در جریان بحث گروهی
یکی از راه های بهبود تاثیر نقش معلم تفهیم نقش شاگردان به آنان است .معلم باید نقش شاگردان را به دقت به آنان بیاموزد .
شاگردان باید بتوانند به رغم مخالفت های سایر اعضای گروه پیشنهادهای خود را برای حل مساله مطرح نمایند و در مواقع
لزوم از نظرها و پیشنهادهای خود دفاع کنند یا در صورت روبرو شدن با استدالل های صحیح سایر افراد و راهنمایی های معلم
آنها را اصالح کنند .نظرهای شاگردان حتی االمکان باید توسط شاگردان دیگر مورد تحلیل واقع شود و به آنان نیز آموخته شود
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که فعاالنه درتحلیل وارزیابی دیگران دخالت کنند .اگر چنین باوری در آنان تقویت نشود ممکن است از پذیرش مسئولیت
دوری کنند.
محاسن روش بحث گروهی
.1

با بحث گروهی ،افراد میتوانند در عقاید و تجربیات یکدیگر سهیم شوند.

 .2با روش بحث گروهی ،همکاری گروهی و احساس دوستی در بین اعضا تقویت میشود.
 .8در جریان بحث گروهی ،فرصتی فراهم می شود که افراد ،خود را مورد ارزیابی قرار دهند.
 .1در فرایند بحث گروهی ،اعتماد به نفس در افراد تقویت می شود و روحیه نقاد در آنان ایجاد میشود.
 .9بحث گروهی ،هراس افراد کمرو و خجالتی را برای صحبت کردن در جمع کاهش می دهد.
 .0روش بحث گروهی قدرت مدیریت و رهبری فراگیران را تقویت میکند.
 .1روش بحث گروهی ،در تقویت استدالل و قدرت اندیشه منظم بسیار مفید است.
محدودیت های روش بحث گروهی
 .1این روش برای کالس های پرجمعیت قابل اجرا نیست.
.2

برای شاگردان دوره ابتدایی چندان مناسب نیست.

 .8روش اجرای آن بسیار مشکل است و به مهارت احتیاج دارد)شعبانی.) 1831 ،
یادگیری
هدف آموزش ،آسان کردن یادگیری است  .یادگیری را می توان به راه های گوناگون تعریف کرد .کسب اطالعات و اندیشه های
تازه ،عادت های مختلف ،مهارت های متنوع و راه های گوناگون حل کردن مسائل)سیف.) 1830،
کیجال  ) 1501 ( 1یادگیری را فرآیند تغییر نسبتا " پایدار در توان رفتاری که حاصل تجربه است و نمی توان آن را به حالت های
موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری ،خستگی یا داروها پدید می آید نسبت داد ،تعریف کرده است.
ویژگیهای مهم تعریف یادگیری عبارتند :از : 1 -تغییر  2 -تغییر نسبتا پایدار  8 -تغییر
نسبتا پایدار در توان رفتاری؛
 - 1تغییر نسبتا " پایدار درتوان رفتاری براثر تجربه  .در تعریف یادگیری گفته است  :نخست اینکه یادگیری تغییر در رفتار است .
به سخن دیگر ،نتایج یادگیری همواره باید قابل انتقال به رفتار مشاهده پذیر باشند .پس از یادگیری ،یادگیرنده قادر به انجام
کاری خواهد بود که پیش از این نمی توانست آن را انجام دهد.
دوم اینکه این تغییر رفتار نسبتا " پایدار است ،یعنی نه موقتی است و نه ثابت.
سوم اینکه تغییر در رفتار الزاما "نباید بالفاصله پس از تجربه یادگیری رخ دهد .اگرچه در نتیجه یادگیری در یادگیرنده توانایی
بالقوه متفاوت عمل انجام دادن ایجاد می شود .این توانایی ممکن است بالفاصله در رفتار او ظاهر نگردد .
1. Keijal
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چهارم اینکه تغییر در رفتار یا) توان رفتاری (از تجربه یا تمرین ناشی می شود .
پنجم اینکه تجربه یا تمرین باید تقویت شود؛ یعنی اینکه تنها پاسخ هایی که به تقویت می انجامد آموخته می شوند.
تعریف گانیه  2نیز به تعریف باال بسیار شبیه است .از تغییری که در توانایی انسان ایجاد می شود و برای مدتی باقی میماند و
نمی توان آن را به سادگی به فرآیندهای رشدو نمو نسبت داد)سیف به نقل از اژه ای) 1832 ،
باتوجه به اهمیت یادگیری و نقشی که آن در زندگی بشر امروزی دارد نمی توان آن را به یک فعالیت تصادفی تلقی کرد ،بلکه
یادگیری فرآیندی است که یک روند علمی منظم را طی می نماید و قوانین و اصول ویژهای را می طلبد)سیف به نقل
ازایزدپناه.) 1831 ،
اهمیت و مزیت یادگیری
بدون شک یادگیری از مهمترین پدیده های روانی در انسان و موجودات تکامل یافته می باشد .به این دلیل که پایه و اساس
بسیاری از مسائلی است که باعث می شود انسان از نظر روانی از سایر موجودات و دیگر همنوعان خود متمایز گردد ،یادگیری
است؛ انسان در هر لحظه از زندگی نیاز به رفتاری تازه دارد که از طریق یادگیری میسر می گردد .در نتیجه روانشناسی
یادگیری یکی از مباحث بنیادی درعلم روانشناسی است که در خصوص آن نظریات گوناگونی ارائه شده است .بطور مثال،
یادگیری عبارت است از تغییرات نسبتا دائمی در رفتار که بر اثر تجربه و تمرین حاصل میشود .مثال وقتی کودکی می آموزد
که سخن گوید یا دوچرخه سواری کند ،یا تار بنوازد ،گفته می شود این اعمال را آموخته یا یاد گرفته است .اهمیت یادگیری
درنزد آدمی هنگامی نمایان می شود که ما را از تمام آنچه آموخته ایم محروم سازد؛ در این صورت با وجود آنکه از نظر
فیزیولوژی فردی بالغ و طبیعی خواهیم بود ،اما قادر به انجام بسیاری از مهارت ها نخواهیم بود؛ عالوه بر این ،بیشتر انگیزه ها،
ادراکات و شخصیت آدمی در اثر یادگیری شکل می گیرند ،بطوریکه یادگیری ارتباط بسیار نزدیکی با اعمال و رفتار موجود
زنده دارد )آلینگتون.) 2662 ،
اغلب انگیزه ها اکتسابی و تابع قوانین یادگیری می باشند .امروزه گفتار درمانی و رفتار درمانی بر اساس مبانی یادگیری ،می
تواند انجام و بر اساس قوانین یادگیری پدیده های مربوط به آنها حذف و یا خاموش گردد .بطور کلی اگر بخواهیم خالصه ای
از اهمیت پدیده یادگیری را عنوان کنیم ،باید بگوییم موجودات زنده از آغاز پیدایش همواره در حال تغییر و تحول بوده اند و
در اصل یادگیری پایه و اساس این تحول و تکامل بوده است .هر موجودی به طور فطری سعی میکند که موجودیت و بقای
خود را حفظ کند ویادگیری یکی از عمده ترین ابزارهای دستیابی به این هدف است  .یادگیری گذشته ،حال و آینده را به هم
مربوط می کند زیرا نسل های گذشته تجربیات خود را به ما انتقال داده اند و ما نیز آنچه را یاد گرفته ایم و یاد خواهیم گرفت
به آیندگان منتقل خواهیم کرد که این انتقال از راه یادگیری میسر می باشد.
یادگیری یکی از مهمترین شاخصه های تخصصی علم روانشناسی است و به عنوان یک اهرم قوی نقش بزرگی در گسترش علم
روانشناسی ایفا نموده است .با توجه به اهمیت ایجاد عالقه در دانش آموزان برانگیختن حس کنجکاوی آنان و درگیر کردن آنها

2. Ganiyeh
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در یک فعالیت در مقابل استفاده از روشهای منفعالنه ،بهره گیری از رویکردهای یادگیری برای کمک به رشدآنان بسیار مناسب
است.
نتیجه گیری
با توجه به مواردی که بیان شده ،یکی از روش ها برای تدریس مطالب بحث گروهی است که از طریق آن دانش آموزان فعال
تر هستند و معلم نیز برخالف روش سخنرانی که فقط گوینده است و به عنوان ماشین انتقال دهنده اطالعات در نظر گرفته می
شود؛ دارای انعطاف بیشتری است و به نظا رت و رهبری گروه ها می پردازد و در هرجا که الزم باشد اقدام می کند و اطالعاتی
را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد .
در این روش از آنجایی به دانش آموزان به عنوان یادگیرنده فعال در نظر گرفته می شود و خود باید در یادگیری خود سهیم
باشد و گام بردارد لذا این روش در یادگیری دانش آموزان بسیار نقش داشته و باعث یادگیری پایدارتر و بهتر می شود.
در بررسی روزیتر  ، 8مشخص شد که وقتی درس به روش سخنرانی همراه با بحث گروهی ارائه شود ،تغییر در نگرشهای دانش
آموزان بیشتر و سریعتر به وجود می آید)روزیتر.) 2669 ،
در بررسی هیل  ، 1روشه ای سخنرانی و بحث گروهی با هم مقایسه شد و دیده شد که در روش بحث گروهی ،توانایی های
ذهنی)مهارتها ،تغییر در ارزشها ،نگرشها و عالئق دانش آموزان(بیشتر از روش سخنرانی است) هیل .) 2660 ،
در یک بررسی مشخص شد که روش مباحثه جمعی همراه با وسایل کمک آموزشی جدید در مقایسه با روش های آموزش
سنتی ،کارامدی بیشتری دارد)ترنزینی.) 2661 ،
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