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درک مطلب در زبان انگلیسی یکی از چهار مهارت اصلی می باشد. بکارگیری موثرترین روش برای آموزش و  مهارت خواندن و
یادگیری مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم همواره با  چالش بزرگی مواجه بوده است. امروزه بسیاری 

محور باشد. در این گونه روش ها فراگیران نقش اصلی را در فرآیند  –ش آموز از آموزشگاهها رو به سمت روش هایی آورده اند که دان
آموزش به عهده دارند و مدرس صرفا نقش تسهیل کننده و راهنما را دارد. از آنجایی که فرآیند خواندن و درک مطلب در زبان انگلیسی 

 . بسیاری از زبان آموزان در حین تحصیل به دلیل استرس وعوامل متفاوتی می تواند بر این امر تاثیرگذار باشدت، فرآنیدی پویا اس
کاهش انگیزه از ادامه تحصیل منصرف می شوند. موضوعی که در امر تدریس مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی به عنوان 

وانند به ان می باشد که بت زبان دوم یا زبان خارجی بسیار حائز اهمیت است انتخاب روشی مناسب برای تدریس این مهارت به فراگیر
ین بسیاری از محقق، راحتی و بدون استرس این مهارت را فراگیرند. با توجه به اهمیت مهارت خواندن و درک مطلب در یادگیری زبان

ر د در خصوص تاثیر یادگیری گروهی و مشارکتی بر توانایی خواندن و درک مطلب یادگیرندگان تحقیقات فراوانی را انجام داده اند.
این مقاله به بررسی روش یادگیری مشارکتی در زمینه ی تدریس مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی 

 یا زبان دوم می پردازیم
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 مقدمه -1

هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی در مهارت خواندن و درک مطلب متون زبان انگلیسی 

است. تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیر بکارگیری روش مشارکتی در تدریس مهارت خواندن و درک 

حاکی از تاثیر مثبت آن بر روند یادگیری فراگیران است چراکه با بکارگیری این روش این مطلب زبان انگلیسی 

عقاید و نظرات خود را عنوان کنند و بازخورد  ،فرصت برای فراگیران فراهم می شود تا بتوانند در گروه های کوچک

ش سطح استرس فراگیران در هم گروهان و مدرس را نیز داشته باشند. همین طور بکار گیری این روش باعث کاه

می توان سطح یادگیری فراگیران و نیز اعتماد به نفس آن ها و روابط بین  ،حین یادگیری شده و با کاهش استرس

( 0890روملهارت و مک کلهلند ) ،(0202فردی را نیز افزایش داد. در سال های اخیر محققین بسیاری مانند عبدی )

و ... در زمینه ی تاثیر آموزش گروهی بر مهارت خواندن و درک مطلب فراگیران فعالیت داشته اند و همگی اثربخشی 

این روش تدریس بر یادگیری فراگیران را تائید کرده اند. همچنین تاثیر تدریس مشارکتی بر مهارت خواندن و درک 

( مورد بررسی قرار 0881ه عنوان زبان خارجی و یا زبان دوم توسط محققین یانو و النگ )مطلب در زبان انگلیسی ب

گرفت که نتایج و یافته های تحقیق آن ها نشان داد که به بکارگیری روش یادگیری مشارکتی به فراگیران کمک 

 می کند تا بتوانند مهارت خواندن و درک مطلب خود را افزایش دهند. 

منبعی از داده های  ،درک مطلب یکی از چهار مهارت اصلی در یادگیری هر زبانی می باشد. متونمهارت خواندن و 

قابل فهمی برای فراگیران را فراهم می آورند که می تواند به یادگیری سایر مهارت ها نیز کمک بسزایی نماید ) 

ی متن پیام نویسنده را دریافت و (. خواندن یک مهارت ادراکی و اکتشافی است که در آن خواننده 0899 ،چستین 

رمزگشایی می کند و در مقابل نویسنده نیز دانش خود را به فعالیت وا می دارد تا یک متن را بنویسد. از طرفی خواننده 

(. خواندن یک مهارت کنش 0202 ،نیز سعی می کند حتی المقدور پیام نویسنده را دوباره خلق کند )بستانفرو هاشمی

شود زیرا فرآیند  تولید پیام توسط خواننده صورت نمی گیرد. در حقیقت مهارت خواندن نیازمند پذیر محسوب می 

یک فعالیت ذهنی فعال است تا ارتباط برقرار شود. یقیناً هدف از خواندن یک متن یا خواندن آن متن برای دریافت 

.  بنابراین خواندن یک (0898ر، و بیک ایروین -0989 ،پیام موجود در آن است یا خلق مجدد منظور نویسنده )همتی 

متن به منظور بهبود تلفظ و یاگیری لغات و یاگیری  نکات گرامری را نمی توان مهارت خواندن نامید زیرا بنابر بر 

یک متن خوانده می شود تا پیام موجود در آن درک  ،خواندن متن همراه با درک مطلب است. درحقیقت ،تعریف

(. اگرچه درک مطلب 0998 ،غات خوانده و سطح گرامر او گسترش یابد ) همتی و همکاران شود نه اینکه دامنه ل

یافتن ایده های  ٫اما هدف نهایی تلقی نمی شود. هدف نهایی از خواندن متن ت،جزو اهداف اصلی خواندن متن اس

انش اطالعات و د ،جربه پنهان نویسنده است. یعنی اینکه خواننده معنای تحت الفظی آن چه که می خواند را با ت

(. به عبارت دیگر خواندن و درک مطلب همان تجزیه و تحلیل 0891، پیش زمینه خود می سنجد )پاریس و یعقوب

 ن،و ارزیابی آن چیزی است که می خوانید و به آن می اندیشید. خواندن و درک مطلب همان ارزیابی کردن مت

 ن،راساس شواهد و قرائن موجود در متن است )همتی و همکارابرداشت کردن مفاهیم آن و نتیجه گیری از آن ب

(. مهارت خواندن یکی از مهارت های مهم زبانی است که باعث تبادل اطالعات بین خواننده و نویسنده می 0989
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یادگیرندگان زبان س، (. این گونه فرض شده است که با ارائه یک آموزش موثر در کالس در0202 و،شود ) لی ا

به عنوان زبان خارجی در فرآیند یادگیری درگیر شده و در نتیجه یادگیری موارد آموزشی برای آن ها ساده  انگلیسی

(. براساس تحقیقات انجام شده ارائه یک راهکار یا روش تدریس 0200ر، ضیایی مه – 0989، تر خواهد شد )همتی

رتقا ی بسیار با ارزش به شمار می رود زیرا سبب اتاثیرگذار به یادگیرندگان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی امر

انتخاب یک آموزش یا تکنیک مناسب بستر ، به عبارت دیگر ،مهارت خواندن و درک مطلب یادگیرندگان می شود

 (0989 ن، الزم برای تعامل بین خواننده و متن را فراهم می سازد )همتی و همکارا

 انواع خواندن:

بلکه به عنوان ابزار توسعه دانش زبانی باید مورد استفاده قرار داد. با تغییر  ت،منبع اطالعا خواندن را نه تنها به عنوان

(. چهار هدف اصلی برای 0889ارزش خواندن آن ها نیز تغییر خواهد کرد ) ژانگ  ن،هدف خواندن توسط خوانندگا

 خواندن یک متن وجود دارد:

 خواندن بسیطخواندن متمرکز و ی، مرور اجمال، خواندن سطحی

 خواندن سطحی به منظور شناسایی ایذه های اصلی متن است. 

 مرور اجمالی به منظور یافتن اطالعات خاص در متن مورد استفاده خوانندگان قرار می گیرد. 

 خواندن متمرکز رخ می دهد.  ،زمانی هم که یافتن جزئیات و درک کامل متن از جمله اهداف اصلی خواندن باشد

بالنتون و ، 0989ن، عنی کلی متن نیز از جمله اهداف خواندن بسیط محسوب می گردد )همتی و همکارااستخراج م

 (. 0891، وود

برای اکثر زبان آموزان مهارت درک مطلب یکی از مهمترین مهارت ها به شمار می آید. اگر یادگیری زبان انگلیسی 

یل اصلی که فراگیران زبان انگلیسی را یاد می گیرند یکی از دالد، به عنوان زبان خارجی یا زبان دوم بررسی شو

(. نگاهی به مطالعات انجام شده در زمینه ی مهارت درک مطلب و 0220، درک مطلب آن است )ریچارد و رناندیا

( عوامل اساسی زیر را به اختصار بیان می 0222عوانل تاثیرگذاری را نشان می دهد. براون )ی، خواندن زبان انگلیس

 کند: 

 پردازش جزبه کل و کل به جز .0

 اطالعات زمینه ای  .0

 نقش فرهنگ و عاطفه  .9

 نقش مطالعه خارج از کالس  .1

 آموزش مهارت خواندن و نوشتن  .5

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                     808تا  074ز صفحه: ا، 1041بهار  ،1، شماره3جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 482  ی       زهرا نوروزیمهارت خواندن و درک مطلب متون زبان انگلیس مدیریت و بررسی یادگیری مشارکتی بر

 

یکی از عواملی که در باال ذکر شده نقش آموزش و تعلیم است. برای رسیدن به این منظور برنامه های کمک آموزشی 

ک مطلب را تسهیل کند. این برنامه های کمک آموزشی به فراگیران مختلفی طراحی شده تا فرآیند آموزش و در

 (0889ر، کرل و وای – 0981ن، کمک می کند تا مهارت خواندن و درک مطلب خود را باال ببرند )خرقانی و همکارا

مهارت درک مطلب به عنوان یکی از مهارت های اصلی در فرآیند یادگیری زبان دوم به حساب می آید. تعاریف 

متعددی برای این مهارت ارائه شده و رویکردهای متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. در این راستا سه فاکتور تعیین 

متن و فعالیت که فرد بعد از خواندن متن درگیر ان می شود. خواننده متن و خصوصیات  ،کننده وجود دارد: خواننده متن

... می دیدگاه و . ،ست و توجه به تفاوت های فردی مانند انگیزه او یکی از ارکان تاثیرگذار در فرآیند درک مطلب ا

 (.  0981، خرقانی ،0225تواند بر درک فراگیران تاثیر بگذارد )دورنیه 

تن توانایی درک م ،درک مطلب توانایی دریافت و درک متن نوشته شده می باشد. مهمترین اصل در مهارت خواندن 

است که می تواند روند یادگیری زبان را تسریع بخشد و به فراگیران کمک می کند تا بتوانند برای اهداف مختلفی 

متنی را بخوانند . خوانندگان موفق کسانی هستند که از فنون مختلف برای درک بهتر متن کمک می گیرند ) بهجت 

محور هیچ آموزشی برای درک بهتر متون و فنون مورد نیاز  –ی آموزش ( . متاسفانه در کالسها0200ن، و همکارا

 (. 0225ل، در این امر به فراگیران ارائه نمی شود )تیونان و همفی

فراگیران در حین خواندن متن می بایست از دانش پیشین خود جهت درک متن و مفهوم نویسنده کمک بگیرند ) 

رت مهم در میان دوره های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان (. خواندن و درک مطلب یک مها0200گ، هان

خارجی محسوب می گردد. چراکه مهارت خواندن و درک مطلب به متخصصین کمک می کند تا با پیشرفت های 

(. بنابراین به نظر می رسد که 025ص ، 0222 موجود در تخصص خود همگام و همراه شوند )طباطبایی و عساری

س مهارت خواندن و درک مطلب به یادگیرندگان زبان انگلیسی با اهداف ویژه با راهکارهای تدریس راهکارهای تدری

 (. 0989ن، به یادگیرندگان زبان انگلیسی با اهداف عمومی متفاوت باشد )همتی و همکارا

کلینگر در ( می باشد که توسط CSRرویکرد مشارکتی )ی، رویکرد اخیر در مورد خواندن و درک مطلب زبان انگلیس

ارائه شده است و شامل ترکیب یادگیری مشارکتی و استراتژی های یادگیری و درک مطلب زبان انگلیسی  0889سال 

می شود. در این رویکرد محیطی برای تعامل بهتر فراگیران باید فراهم گردد تا آن ها بتوانند از طریق گفتگو و 

ها معتقند که از این طریق استرس فراگیران کاهش یافته و  همکاری با یکدیگر به بررسی یک متن بپردازند. آن

 (.0202انگیزه آن ها برای یادگیری زبان بیشتر خواهد شد )عباسنژاد 

یکی از تکنیک های آموزنده مهم و تاثیرگذار در یادگیری و درک مطلب زبان انگلیسی را می توان روش مشارکتی 

دگیری توسط مدرس و زبان آموزان تقسیم می شود. عالوه بر این و گروهی دانست که در آن تجارب آموزشی و یا

مدرس نقش تسهیل کننده را ایفا می کنند و به فراگیران کمک می کنند تا به سطح باالتر مهارت های شناختی 

 (. 0989ن، همتی و همکارا، 0822ن، دست یابند )اندرسو
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 ،تعلوم و ریاضیات مورد استفاده قرار گرف ،ات اجتماعییادگیری مشارکتی برای اولین بار برای علومی نظیر مطالع

و پس از این که تاثیرپذیری آن اثبات شد در زمینه ی آموزش نیز مورد بررسی و استفاده قرار گرفت. یادگیری 

مشارکتی نوعی رویکرد نوین در آموزش و یادگیری است که براساس آن فراگیران با استعداد و توانایی های یادگیری 

یش زمینه های مختلف در گروه های کوچک با یکدیگر برای دستیابی به اهداف مشترک همکاری می کنند و پ

 (.0201ی، )فرزانه و نجادانصار

تعاریف متفاوتی برای یادگیری مشارکتی ارائه شده است که یکی از کاربردی ترین تعاریف توسط دیوید و رابر جانسون 

آموزشی است که فراگیران در گروه های کوچک با ،آن یادگیری مشارکتی  از دانشگاه مینیستا است که بر اساس

اهداف مشترک تحت شرایط خاص با یکدیگر همکاری می کنند. فراگیران باید به یگدیگر اعتماد داشته باشند تا 

ده او هبتوانند به اهداف مشترک از پیش تعیین دست یابند. اگر هر یک از اعضای گروه نتواند مسئولیتی که به ع

 گذاشته شده را انجام دهد سایر اعضای گروه باید آن را انجام دهند. 

اگر چه برخی از آموزش های گروهی و مشارکتی ممکن است خارج از محیط گروه باشد ولی اکثر فعالیت ها بر اساس 

 (. 0209روابط مشترک و رودرور با سایر اعضای گروه قابل اجرا است )ام فلدر و برنت 

از آموزش مشارکتی در بسیار ی از تکالیف و فعالیت ها از جمله یادگیری و درک مطلب و خواندن زبان  می توان

انگلیسی کمک گرفت. یادگیری مشارکتی به عنوان یکی از سبک های آموزش می باشد که در آن فراگیران در گروه 

کاری و مشارکت دارند. یادگیری های کوچک جهت ارتقاء یادگیری و دست یابی به اهداف مشترک با یکدیگر هم

 ، نمشارکتی یکی از محبوب ترین روش های آموزشی است که تاثیرات بسزایی در یادگیری فراگیران دارد )جانسو

( . این روش برای تدریس مهارت های مختلف زبانی نظیر خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی مورد استفاده 0220

( . مطالعات و تحقیقات بسیاری در زمینه ی تاثیر یادگیری مشارکتی حاکی 0202، نقرار می گیرد ) بلوکبا و همکارا

از آن است که این روش می تواند به ارتقاء سطح یادگیری فراگیران و روابط بین فردی و نیز افزایش اعتماد به نفس 

وان از طریق تبادالت (. متون انگلیسی را می ت0881، جانسون، 0222در فراگیران کمک بسزایی نماید )گملسیز 

(. مهارت خواندن را می توان در محیطی که فراگیران با یکدیگر در تبادل 0225ت، اجتماعی بهتر یاد گرفت )فسن

یادگیری مشارکتی به فراگیران در یادگیری بهتر و مفهمومی و ا رتقاء (.0202، نهستند ارتقاء بخشید )زوقی و همکارا

 . (0200 س،ولوکباب)یادگیری کمک بسزایی می نماید 

 (0882ن، کالدر) :برای یادگیری مشارکتی موثرعوامل زیر را باید در نظر داشت

 ءارتباط رودررو بین اعضا

 مهارتهای اجتماعی و بین فردی  -

 ایجاد فرصت برای موفقیت های یکسان برای کلیه اعضا در گروه -
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صت های یکسان به فراگیران یکی دیگر از عوامل محور و ارائه  فر -ایجاد محیطی امن و بدون تهدید و  دانش آموز

فراگیرانی که از طریق یادگیری مشارکتی مهارت  ،. در تحقیقی(0200گ، نین)مهم برای یادگیری مشارکتی می باشد 

خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی را آموخته بودند در امتحان مهارت خواندن و درک مطلب نمره ی باالتری 

.  آموزش مشارکتی (0200گ، نین)گرفتند د، محور آموزش دیده بودن –نسبت به گروهی که از طریق سنتی آموزگار 

سطح یادگیری و انگیزه و اعتماد به نفس در ء درک مطلب نسبت به آموزش سنتی موجب ارتقا در مهارت خواندن و

 فرصت یادگیری فعال از طریق برقراری ،فراگیران می شود. فراگیران عالوه بر گوش کردن به صحبت های آموز گار 

ارند و در حین فعالیت می توانند ارتباط و تبادل با هم گروهان خود و همچنین کمک به سایر اعضا در گروه خود را د

از تشویق و حمایت  و کمک  هم گروهان خود بهره مند شوند. این امر می تواند به افزایش اعتماد به نفس و انگیزه 

ی آن ها برای یادگیری و صرف وقت بیشتر برای مطالعه و سایر فعالیت های آموزشی کمک کند . بنابراین بیش از 

ره ی باالتری در مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی نسبت به سایرین داشتند از دانش آموزان نم 92٪

. مطالعات و تحقیقات صورت گرفته حاکی از این امر است که ارتباط اجتماعی و یادگیری فعال و (0209 گ،یین)

 ا، کد)افزایش ده مشارکتی می تواند انگیزه ی الزم برای یادگیری مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی را

0225). 

رانی که از فراگی ،در تحقیقی در دانشگاه تیزوکی در تایوان محققان مشاهده کردند که در مقایسه با آموزش سنتی 

مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی را آموزش دیده بودند انگیزه ی بیشتری برای ی، طریق روش مشارکت

شتند و نیز متون ارائه شده را با کمک هم گروهان خود راحت تر و سریع تر یادگیری و صرف وقت برای یادگیری دا

. موفقیت یادگیری در مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی از طریق (0209گ، چینگ یین)فرا می گرفتند 

رصت ف  مشارکتی را می توان به دلیل ایجاد محیط یادگیری حمایتی بین اعضا گروه دانست که این امر می تواند

و  لی آ او)های بیشتری برای توضیح و ارجاع دهی و در نتیجه درک بهتر فراگیران از مطالب ارائه شده دانست  

 . (0228ر، اسکا

رتباط بین اعضا در گروه به آن ها این ، ا( Vygotsky’s Scaffold Theory)بر اساس تئوری وی گوتسکی 

از یادگیری شوند و نیز زبان آموزان با مهارت و استعداد پایین تر می توانند   Z امکان را می دهد که وارد مرحله ی 

یاد گیری بهتری داشته باشند چرا که میتوانند از سایر اعضا با مهارت باال تر کمک گرفت و مهارت خواندن متون 

 (.0892ی، انگلیسی و درک مطلب خود را بهبود بخشند )ویگوتسک

ا رویکردی به سمت کار گروهی دانست. این نوع یادگیری  شرایط نا خوشایند یادگیری می توان یادگیری مشارکتی ر

که در آموزش فردی وجود دارد را به حداقل رسانده و می تواند باعث ارتقا و افزایش انگیزه و اعتماد به نفس گردد 

 (. 0222ت، )فلدر و برن

یش سطح یادگیری مهارت خواندن و درک مطلب در تحقیقات بسیاری موثر بودن آموزش مشارکتی را بر روی افزا

هارت تفکر درک بهتر متون و م ،زبان انگلیسی تائید کرده اند. یادگیری مشارکتی باعث ارتقا پیشرفت تحصیلی
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( 0222، تافزایش انگیزه در بین اعضا گروه و کاهش سطح استرس در بین فراگیران می شود ) فلدر و برن ،انتقادی

برای موثر بودن روش یادگیری مشارکتی برای مهارت خواندن و درک مطلب در زبان انگلیسی . دالیل بسیاری 

وجود دارد. یادگیری موثر مطالب از طریق انجام دادن تکالیف به صورت فعال و گوش کردن فعاالنه اثبات شده است 

ی می یری به روش های متفاوتو یادگیری مشارکتی نوعی یادگیری فعاالنه می باشد. عالوه بر آن مشارکت در یادگ

 تواند در یادگیری کمک نماید: 

در حالی که در یادگیری به صورت مشارکتی آن  ،فراگیران ضغیف معموال در طی فرآیند تحصیل انصراف می دهند 

 ها انگیزه ای برای ادامه دادن تحصیل پیدا می کنند. 

 وانند در توضیح و تفسیر مطالب ارائه شده و نیز در برطرفدر این روش فراگیرانی با توانایی و استعداد باالتر می ت

 .(0200ن، کردن اشکاالت فراگیران ضعیف تر کمک نمایند )اسمیت و همکارا

یادگیری مشارکتی در زمینه ی مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی موضوع نسبتا جدیدی می باشد . برای 

ا مطرح کرد که یادگیری مشارکتی در زمینه ی درک مطلب و خواندن این موضوع ر 0229اولین بار هنسون در سال 

محور می تواند به فراگیران در درک بهتر متنون کمک نماید که در این  –زبان انگلیسی و نیز رویکرد دانش آموز 

 (. 0881ن، روش تمرکز اصلی بر روی فراگیران و اهداف آن ها برای یادگیری است )استیو

به فراگیران این امکان را می دهد که نظرات و عقاید خود را در گروه های کوچک مطرح کرده یادگیری مشارکتی 

و بتوانند بازخورد نظرات خود را در محیطی امن تر داشته باشند و از این طریق می توانند منجر به پیشرفت سطح 

ر رکتی فقط قراردادن فراگیران دیادگیری خود و هم گروه هان خود شوند. بنابراین می توان گفت که یادگیری مشا

 (.0888و، گروه های مختلف نیست )لدل

درسه دهه اخیر تحقیقات بسیاری بر روی یادگیری مشارکتی در مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی به 

 عنوان زبان دوم صورت گرفته است که نتیجه ی کلیه ی این حاکی از آن است که فراگیرانی که به روش مشارکتی

آموزش دیده بودند پیشرفت بیشتری داشته و نمرات بهتری نسبت به کسانی که به روش سنتی آموزش دیده بودند 

 (.0882ن، داشتند )بک م

بین  اعتماد به نفس و روابطی، فعالیت گروهی باعث پیشرفت سطح فکری، در مقایسه با سایر رویکردهای آموزش

 (. 0892ر، فردی می شود )برند

 گیرینتیجه  -2

مهارت خواندن و درک مطلب یکی از مهارت های بسیار حائز اهمیت در زمینه ی یادگیری زبان انگلیسی می باشد. 

بنابراین بکارگیری روشی که بتواند در امر یادگیری هرچه بهتر و سریعتر این مهارت به فراگیران کمک کند امری 

زمنیه ی آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم یا زبان ضروری به شمار می آید. امروزه تمرکز اصلی محققین در 
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محور و یادگیری مشارکتی است که بتواند باعث کاهش استرس فراگیران و  –خارجی بر رویکرد های دانش آموز 

در نتیجه افزایش سطح یادگیری ان ها شود. در این گونه روش ها مدرسین نقش راهنما و تسهیل کننده آموزش را 

دارند و نقش اصلی اموزش بر عهده فراگیران است. با بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه ی تاثیر به عهده 

بکارگیری روش یادگیری گروهی بر مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و یا زبان خارجی 

ه باشد دگیری فراگیران تاثیر مثبتی داشتمی توان به این نتیجه رسید که بکارگیری این روش می تواند در روند یا

چراکه قرارگرفتن در گروه های کوچک این امکان را برای فراگیران فراهم می کند تا بتوانند نظرات خود را عنوان 

کنند و بازخورد هم گروهان و آموزگار خود را داشته باشند همچنین برقراری ارتباط اجتماعی با هم گروهانو یادگیری 

ارکتی می تواند باعث افزایش سطح یادگیری و اعتماد به نفس و پیشرفت تفکر انتقادی در فراگیران شود فعال و مش

فراگیرانی با استعداد و توانایی باالتر می توانند به سایر اعضا با توانایی پایین تر در فرآیند یادگیری ه، . همچنین در گرو

 وند یادگیری گردد. کمک نمایند که این امر می تواند منجر به تسریع ر

 محدودیت ها و پیشنهادات:

تایج که اکثر آن ها ن ،تحقیقات بسیاری در زمینه یادگیری مشارکتی در سطوح باالی آموزش صورت گرفته اند 

مثبتی را در جنبه های مختلف علمی گزارش کرده اند. فواید استفاده از آموزش و یادگیری مشارکتی توسط تئوری 

 بات رسیده اند ولی روش استفاده و توضیح جامعی برای آن ها  هنوز ارائه نشده است.های بسیاری به اث

 به عنوان مثال نمیت، بازخورد منفی از اعضا گروه زمانی رخ می دهد که فراگیران مسئولیتی را نخواهند پذیرف

خواهند متون ارائه شده برای خواندن و درک مطلب را مطالعه کنند و یا تمایلی برای شرکت در فعالیت های گروهی 

ندارند. این امر می تواند منجر به کاهش سطح میانگین نمره کسب شده توسط آن گروه شود. برای حل این مشکل 

محوله هر گروه و نیز نظارت برنقش و فعالیت هر یک از اعضا گروه و  روشی که ارائه شده نظارت مدرس بر فعالیت

ارائه راهنمایی. کمک های الزم در جهت بهبود فعالیتی هر یک از اعضا می باشد که این امر مستلزم صرف وقت 

 زیاد توسط مدرس بوده که با توجه به زمان محدود در کالسهای درسی غیر قابل اجرا می باشد. 
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