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چکيده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی سه روش یادگيری مشارکتی (گروههای پيشرفت تيمی دانشآموزان -جيگساو-
باهمآموختن) بر مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دختر پایه دوم راهنمایی منطقه سه تبریز انجام پذیرفته است.گروه نمونه شامل
 39نفر دانشآموز از چهار کالس است که از راه نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدهاند .از این چهار کالس به صورت
تصادفی سه کالس بهعنوان گروههای آزمایشی و یک کالس به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شدهاند و سپس در طی هشت جلسه
در هر یک از گروههای آزمایشی یکی از روشهای یادگيری مشارکتی مذکور اجرا شده و گروه گواه روند متداول تدریس را
دنبال کرده است .برای گردآوری دادهها از مقياس مهارتهای اجتماعی ماتسون در دو مرحلهی قبل و بعد از جلسات و برای تحليل
دادهها از تحليل واریانس یکطرفه و آزمون توکی استفاده شده است .براساس یافتههای پژوهش ،در مقایسه اثربخشی این سه روش
بر مهارتهای اجتماعی ،تفاوت ميانگينهای بهدستآمده بين گروههای آزمایشی معنادار نيستند؛ ولی در مقایسه ميانگين نمرههای
گروههای آزمایشی با گروه گواه ،تفاوت ميانگينهای گروههای آزمایشی الف (گروههای پيشرفت تيمی دانشآموزان) و ب

(جيگساو) با گروه گواه ،بهترتيب در سطوح ( )P<0/01و( )P<0/01معنادارند .این در حالی است که تفاوت ميانگينهای

گروههای آزمایشی ج (باهمآموختن) و گواه در هيچیک از این سطوح معنادار نيست .بهعبارت دیگر ،نتایج گویای تفاوت این سه
روش در تأثيرگذاری بر مهارتهای اجتماعی هستند.
واژههای کليدی :یادگيری مشارکتی ،گروههای پيشرفت تيمی دانشآموزان ،جيگساو ،باهم آموختن ،مهارتهای اجتماعی.
 مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد است.
 نویسنده مسؤول
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مقدمه
بدون تردید ،یکی از اهداف و وظایف آموزش و پرورش ،آمادهکردن دانشآموزان برای
پذیرفتن و درک تحوالت علمی دنيای آینده است .با وجود این ،مهمترین هدف آن ،شکوفاکردن
کامل شخصيت دانشآموزان و پرورش ارزشهای متعالی است (کدیور .)11 :1230 ،برآوردن این
نياز که چندان آسان نيست ،مستلزم گسترش آموزش و پرورش و بهکارگيری شيوههایی است که بر
یافتههای علمی ،عقلی و اصولی مبتنی باشد تا افراد متخصصِ موردنياز جامعه را تربيت کند .آینده هر
جامعهای به کيفيت و کارآیی آموزش و پرورش آن جامعه بستگی دارد و بازدهی نظام آموزش و
پرورش هر کشور به شناخت عوامل مؤثر در کيفيت تدریس و استفاده از شيوههای نوین تدریس
وابسته است (فروغی و گلمحمدی.)1293 ،
یکی از روشهایی که با توجه به مطالعات و بررسیهای انجام شده ،اثربخشی خود را در تکامل
همهجانبه فراگيران نشان داده ،روش یادگيری مشارکتی است (نصرآبادی و نوروزی .)1282،
یادگيری مشارکتی یکی از رویکردهای نوین یاددهی و یادگيری است که در برخی نظامهای آموزشی
دنيا بهعنوان جایگزینی برای پایاندادن به حاکميت روشهای سنتی شناخته شده است .در این روش،
دانشآموزان بهصورت گروهی در انجام وظایف مشترک کار میکنند و از این راه ،کار خود را
اثربخش میکنند .گروهها معموالً  3یا  1نفره هستند و از رفتارهای اجتماعی و مشارکتی برای اجرای
وظایف مشترک یا فعاليتهای یادگيری استفاده میکنند ،فراگيران بهطور مثبت بههم وابستهاند و
عالوه بر جنبه اجتماعی بهطور انفرادی مسؤول یا پاسخگوی کار خود هستند (ميليس1331،1؛ نقل از:
نصرآبادی و نوروزی .)1282،دانشآموزانی که در کالسهای با چنان سازمانی در گروههای دونفره
یا گروههای با اعضای بيشتر کار میکنند ،نسبت به دانشآموزان با روش بررسی فردی و معمول از
چيرگی بيشتری بر مطالب درسی برخوردارند .همچنين ،مسؤوليت مشترک و تعامل ،احساسات مثبت-
تری نسبت به تکاليف و افراد دیگر ایجاد میکند ،روابط بهتر بين گروهی بهوجود میآورد ،و به
تصویر بهتری از خویشتن برای دانشآموزان با پيشرفت تحصيلی ضعيف منجر میشود (جویس 3و
همکاران ،3001 ،ترجمه بهرنگی.)391 ،1231 ،
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امروزه پژوهشگران در اقصی نقاط جهان در حال بررسی و مطالعه کاربردهای عملی اصول
یادگيری مشارکتی هستند و بسياری از روشهای یادگيری مشارکتی در یک یا چند مطالعه مقایسهای/
تجربی ارزیابی شدهاند .موفقترین روشها که از مطالعات ارزیابی سربلند بيرون آمدهاند ،عبارتند از:
یادگيری گروهی دانشآموزان( 1گروههای پيشرفت تيمی دانشآموزان -3رقابت و مسابقه تيمی-2
یادگيری انفرادی با یاریگرفتن از تيم -1قرائت و نگارش تلفيقی مشارکتی ،)1تقسيم موضوع به
بخشهای مختلف ،1آموختن باهم ،9پژوهش گروهی( 8اسالوین ،1331، 3ترجمه فقيهی .)1291،
رابرت اسالوین در سال  1331با جمعبندی پيرامون تأثير شيوههای مختلف یادگيری مشارکتی
بر روابط ميان فردی یا بينگروهی دانشآموزان ،گزارش نمود که اکثر پژوهشهای انجام شده
در این زمينه گویای تأثير مثبت روشهای مختلف یادگيری مشارکتی بر روابط ميان گروهی داشتهاند.
هارمان 10براساس پژوهشهای که در سال  3003در ایالت تگزاس آمریکا در سه مدرسه پسرانه انجام
شد ،اعالم کرد که استفاده از الگوی جيگساو در کالسهای پایه سوم و چهارم و پنجم مدارس
بهگونهای معنادار سبب ایجاد حس صميميت و همکاری بيشتر در ميان کودکان شده و از رفتارهای
خشونتبار آنها کاسته است (نقل از :بهرنگی و آقایاری .)1282 ،فرر )3001( 11در نتایج پژوهشی با
هدف بهبود درک مهارتهای اجتماعی از راه یادگيری مشارکتی به موفقيت چشمگير روش یادگيری
مشارکتی در افزایش درک و توسعه مهارتهای اجتماعی دانشآموزان اشاره کرده است .کليمووین
و ستاتکوچين 13در یافتههای پژوهش خود در سال  3001اذعان میدارند که نه تنها یادگيری مشارکتی
در زمينه بهبود مهارتهای اجتماعی بسيار موفق است؛ بلکه تأثير بسيار مهمتری که دارد ،این است
که دانشآموزان و یا دانشجویان را برای زندگی در یک دنيای واقعی آماده میکند .از نظر آنها حتی
در دنيای کامالً رقابتی امروز نمیتوان چيزی شبيه عدم مشارکت و همکاری را تصور کرد .وایگانجو
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1- student team learning
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در همان سال در مطالعهای ،تأثير یادگيری مشارکتی بر پيشرفت تحصيلی و بهکارگيری مهارتهای
اجتماعی را بررسی کرد و نتایج پژوهش گویای تأثيرات مثبت یادگيری مشارکتی در افزایش پيشرفت
تحصيلی و کسب مهارتهای اجتماعی بوده است .آرتوت  )3003(1در نتایج پژوهش خود با عنوان
«بررسی تأثير یادگيری مشارکتی بر پيشرفت ریاضی کودکان پيش دبستانی» اشاره میکند که کودکان
با استفاده از یادگيری مشارکتی عالوه بر پيشرفت قابل توجه در این درس ،در مهارتهای اجتماعی
نيز پيشرفت چشمگيری داشتهاند .نتایج پژوهش لواسانی و همکاران ( )3011نيز گویای تأثيرگذاری
مثبت روش یادگيری مشارکتی بر مهارتهای اجتماعی بوده است .آسوده 3و همکاران ( )3013در
بررسی تأثير رویکرد دانشآموز محور بر پيشرفت تحصيلی و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان ،از
یادگيری مشارکتی بهعنوان یک رویکرد دانشآموز محور استفاده کرده ،نتيجه گرفتند که یادگيری
مشارکتی پذیرش اجتماعی ،اعتماد بهنفس و تواناییهای ذهنی دانشآموزان را افزایش میدهد.
همچنين ،پاواتانا 2و همکاران ( )3011در پژوهشی به بررسی تأثير یادگيری مشارکتی (الگوی گروه-
های پيشرفت تيمی دانشآموزان) در رشد مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصيلی درس ریاضيات
پرداختند و نتایج پژوهش گویای تأثير مثبت یادگيری مشارکتی در دو حيطۀ موردنظر بود.
در ایران نيز پژوهشهای مختلفی در زمينه تأثير یادگيری مشارکتی بر مهارتهای اجتماعی انجام
پذیرفته است .سلطانی(1281؛ الگوی گروههای پيشرفت تيمی دانشآموزان) ،درویش منجی (،)1281
کرامتی ( ،)1281آقایاری و همکاران ( ،)1289فهامی و عزتی (1288؛ الگوی پژوهش گروهی)،
خوشرو ( ،)1288افضلی ( ،)1283سرمستی ( ،)1283جهانگيری زنجانی ( ،)1230حسينی نصب و
سلطانی ( ،)1230کيانپور ( ،)1231غفاری و کاظمپور (1231؛ الگوی پژوهش گروهی) و شکاری
(1231؛ الگوی باهمآموختن) هرکدام در پژوهشهای جداگانهای تأثير یادگيری مشارکتی را بر رشد
مهارتهای اجتماعی بررسی کردهاند و نتایج تمامی پژوهشها گویای تأثير درخورتوجه این روش
بر رشد مهارتهای اجتماعی بوده است؛ اما نکته قابل ذکر در اینجا ،این است که در اکثر پژوهشهای
انجام شده ،تأثير یادگيری مشارکتی بر روی این مؤلفه بهطور کلی بررسی شده و الگوهای ویژه
یادگيری مشارکتی در این پژوهشها مشخص نشده است .لذا این پژوهش برآن است تا ضمن بررسی

1- Artut
2- Asoodeh
3- Pawattana

مقایسه اثربخشی سه روش یادگيری مشارکتی بر مهارتهای اجتماعی103/ ...

تأثير سه الگوی ویژه یادگيری مشارکتی (گروههای پيشرفت تيمی دانشآموزان ،جيگساو و باهم
آموختن) بر مهارتهای اجتماعی ،اثربخشی این سه روش را نيز بر روی این مؤلفه مقایسه و بررسی
کند .در این پژوهش ،این سؤال مهم است که آیا هریک از الگوهای ویژه گروههای مبتنی بر همکاری
در حقيقت به یک ميزان این توانایی را که به مهارتهای اجتماعی بهتر منجر شود ،به وجود میآورند؟
لذا فرضيههای پژوهش به شرح زیر هستند:
 .1پس از اجرای روش گروههای پيشرفت تيمی دانشآموزان در گروه آزمایشی الف ،ميزان
مهارتهای اجتماعی دانشآموزان در این گروه بهگونهای معنادار از گروه گواه بيشتر است.
 .3پس از اجرای روش جيگساو در گروه آزمایشی ب ،ميزان مهارتهای اجتماعی دانشآموزان
در این گروه بهگونهای معنادار از گروه گواه بيشتر است.
 .2پس از اجرای روش باهمآموختن در گروه آزمایشی ج ،ميزان مهارتهای اجتماعی دانش-
آموزان در این گروه بهگونهای معنادار از گروه گواه بيشتر است.
 .1بين ميزان اثربخشی روشهای گروههای پيشرفت تيمی دانشآموزان ،جيگساو و باهمآموختن
بر مهارتهای اجتماعی دانشآموزان تفاوت وجود دارد.

روش
پژوهش حاضر از نوع سه گروه آزمایشی با یک گروه گواه و با پيشآزمون و پسآزمون است.
به علت ممکننبودن جایگزینی تصادفی و همتاسازی دانشآموزان در کالسها این طرح از زمره
طرحهای نيمهآزمایشی بهشمار میآید .جامعه آماری را کليه دانشآموزان دختر پایه دوم راهنمایی
منطقه  2تبریز که در سال تحصيلی  30 -31در مدارس دولتی به تحصيل اشتغال داشتند ،تشکيل
میدهند و نمونه انتخابی مشتمل بر  39نفر دانشآموز در چهار کالس جداگانه است که از این
چهارکالس ،سه کالس بهعنوان گروههای آزمایشی و یک کالس بهعنوان گروه گواه در نظرگرفته
شدهاند.
کالس الف :روش گروههای پيشرفت تيمی دانشآموزان ( )STADشامل  31نفر دانشآموز؛
کالس ب :روش جيگساو ( )JIGSAWشامل  31نفر دانشآموز؛
کالس ج :روش باهمآموختن ( )LTشامل  31نفر دانشآموز؛
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کالس د :گروه گواه شامل  32نفر دانشآموز.
گروه نمونه از طریق نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شده است؛ به این صورت که
از ميان بيست و سه مدرسه راهنمایی دخترانه دولتی منطقه  2تبریز ،چهار مدرسه و از ميان کالسهای
پایه دوم هر مدرسه ،یک کالس بهتصادف بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند.
مقياس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون :1برای سنجش مهارتهای اجتماعی دانشآموزان
در این پژوهش از مقياس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون ،که ماتسون و همکاران در سال 1382
برای سنجش مهارتهای اجتماعی افراد  1تا  18ساله تدوین کردهاند ،استفاده میشود .فرم اوليه این
مقياس دارای  13عبارت است که توسط یوسفی و خير ( )1281تحليل عاملی شده و به  11عبارت
کاهش یافته است .برای بررسی پایایی این مقياس از ضریب آلفای کرونباخ و تنصيف استفاده شده،
که مقدار ضرایب آلفای کرونباخ و تنصيف بهدست آمده برای کل مقياس یکسان و برابر  0/81بوده
است .پژوهشها نشان دادهاند که مقياس مهارتهای اجتماعی ماتسون از ثبات روانسنجی ،پایایی
باالی بازآزمایی و روایی افتراقی قابل قبولی برخوردار است(ماتسون و الندیک1388،3؛ ماتسون و
همکاران1382،1330 ،؛ نقل از :یوسفی و خير.)1281،
برای پاسخگویی به این مقياس ،آزمودنی باید هر عبارت را بخواند و سپس پاسخ خود را براساس
یک شاخص  1درجهای از نوع مقياس ليکرت با دامنهای از نمره ( 1هرگز) تا (1هميشه) مشخص
نماید .برای این مقياس 1 ،مقياس فرعی در قالب پنج عامل جداگانه به شرح زیر تعریف شده است:
عامل اول :شامل مهارتهای اجتماعی مناسب است.
عامل دوم :شامل رفتارهای غيراجتماعی است.
عامل سوم :شامل ميزان پرخاشگری و رفتارهای تکانشی است.
عامل چهارم :شامل ميزان برتریطلبی و اطمينان زیاد به خود داشتن است.
عامل پنجم :شامل ميزان رابطه با همساالن است.
عالوه بر نمرههایی که پاسخگو در هر کدام از عوامل یاد شده بهدست میآورد ،جمع نمرههای
 11عبارت موجود در مقياس نيز یک نمره کلی از مهارتهای اجتماعی آزمودنی بهدست میدهد.
شایان ذکر است که در جمع نمرهها به منفی یا مثبت بودن عبارات باید توجه شود.
)1- Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY
2- Ollendick
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نمونه سؤال .1 :من دیگران را تهدید میکنم و مثل آدمهای قلدر با آنها رفتار میکنم.
الف .هميشه

ب .بيشتر اوقات

ج .گاهی اوقات

د .بندرت

ه .هرگز

در نمونه حاضر نمرهگذاری به صورت گزینه الف .هميشه ( )1و گزینه ه .هرگز ( )1انجام میشود.
شيوه اجرا :پس از نمونهگيری ،تعيين گروه گواه و گروههای آزمایشی مقياس مهارتهای اجتماعی
ماتسون بهعنوان پيشآزمون روی تمامی گروهها اجرا و نمره دانشآموزان در این مقياس ثبت شد.
سپس در طی هشت جلسه گروه گواه (کالس د) براساس برنامه قبلی تدریس و یادگيری کار خود را
دنبال کرده؛ ولی گروه های آزمایشی(کالس الف ،ب ،ج) هرکدام در معرض یکی از متغيرهای
آزمایشی که در این پژوهش سه روش یادگيری مشارکتی (گروههای پيشرفت تيمی دانشآموزان،
جيگساو و باهم آموختن) هستند ،قرار گرفتند.
پيش از شروع بهکارِ گروههای آزمایشی ،برای معلمان و دانشآموزان در مورد روش یادگيری
مشارکتی انتخاب شده برای اجرا در کالس آنها ،شيوه اجرای آن ،نحوه گروهبندی دانشآموزان و
سازماندهی مطالب ،نقش معلم ،نحوه ارزشيابی و نيز نحوه پاداشدهی به کار تيمی موفق یک جلسه
کوتاه آموزشی برگزار شد .برای جلوگيری از اتالف وقت آموزشی یک جزوه مفصلتر برای مطالعه
در همين باب در اختيار معلمان و دانشآموزان قرار گرفت .به علت عدم آشنایی دقيق معلمان با
روشهای انتخاب شده برای اجرا ،جداول مربوط به گروهبندی دانشآموزان و نمرهگذاری و نيز طرح
درسهای کمکی برای زمانبندی الزم در اجرای هر روش ،توسط خود محقق تهيه و در اختيار معلمان
قرار داده شد.
 گروههای پيشرفت تيمی دانشآموزان ( :)STADدر این گروهها دانشآموزان از لحاظجنسيت ،نژاد ،زمينههای خانوادگی و فرهنگی و تجربيات قبلی متفاوتند .معلم ابتدا درس را ارائه
میکند .سپس دانشآموزان درگروهها به بررسی و مطالعه پيرامون موضوع میپردازند و در پایان
دانشآموزان در آزمونهای انفرادی شرکت میکنند .آنگاه نمرههای آزمون دانشآموزان با ميانگين
نمرههای گذشته آنها مقایسه و نمره نهایی براساس پيشرفت نسبت به عملکردهای گذشته آنها تعيين
میشود .سرانجام نمرههای فوق جمعبندی شده ،نمره نهایی گروه را تشکيل میدهد.گروههایی که تا
سطح معيارهای پيشرفت تعيينشده ارتقا یابند ،به دریافت پاداش یا گواهينامه و غيره نایل میشوند.
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همه فرایند فوق ،از زمان ارائه درس توسط معلم تا کارهای گروهی و شرکت در آزمون ،معموالً در
سه تا پنج جلسه درس انجام میشود (اسالوین ،1331،ترجمه فقيهی.)1291،
کالس الف با  31دانشآموز برای اجرای این روش انتخاب شد .دانشآموزان ابتدا براساس
نمرههای پایانی ترم قبل به سه دسته دانشآموزان قوی (نمرههای باالی  ،)19دانشآموزان متوسط
(نمرههای  )13 -19و دانشآموزان ضعيف (نمرههای پایينتر از  )13تقسيم و سپس براساس تقسيم-
بندی اوليه به  1گروه  1نفری تقسيم شدند.
روند یادگيری و آموزش ،در روش گروههای پيشرفت تيمی دانشآموزان از شروع تا پایان دوره،
سه تا چهار جلسه را به خود اختصاص میدهد .در این پژوهش هرجلسه آزمایشی شامل یک جلسه
کامل آموزشی ( 30دقيقه) درس تعليمات اجتماعی بوده است .پس ما  8جلسه  30دقيقهای و به عبارتی،
دو دوره چهار جلسهای داشتيم .در هر دوره چهار جلسهای ،از دو طرح درس متفاوت استفاده میشد
(طرح درسها بهترتيب شماره در پيوستها آورده شدهاند) .زمان اصلی در سه جلسه اول هر دوره ،به
تدریس و کار تيمی اختصاص داشت و در این جلسات از طرح درس شماره  1استفاده میشد .جلسه
چهارم در هر دوره مختص برگزاری آزمون و نمرهگذاری و تعيين گروههای برنده بود؛ بنابراین ،از
طرح درس شماره  3در این جلسه استفاده شده است .به علت محدودیت زمانی کالسها معلم برای
تصحيح برگهها و نمرهگذاری از سرگروههایی که توسط اعضای هر گروه انتخاب شده بودهاند،
کمک گرفته است .پس از تصحيح برگههای آزمون و تعيين نمرههای دانشآموزان ،برای تعيين
گروههای برنده از جدول مخصوصی استفاده میشد که در پيوست بههمراه دادههای مورد نياز برای
تکميل آن آورده شده است .براساس درخواست دانشآموزان و توافق معلم ،افزایش یک نمره به
نمره مستمر (ميانگين نمرههای دانشآموزان در طول یک ترم تحصيلی) هر عضو در گروههای برنده،
به عنوان پاداش کار تيمی تعيين شد .روند ذکر شده در طی جلسههای پنجم تا هشتم نيز به همين
صورت ادامه یافته است؛ با این تفاوت که در جلسه هشتم به جای ميانگين نمرههای آزمونهای قبلی،
از نمرههای دانشآموزان در آزمون جلسه چهارم برای نمره  Dاستفاده شده است (رک .پيوست شمارة
.) 1
 جيگساو یا تقسيم موضوع به بخشهای مختلف ( :)JIGSAWدر این روش دانشآموزانبرای کار روی موضوع درسی که به بخشهای مختلف تقسيم شده است ،تيمهای شش نفره تشکيل
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میدهند .هر یک از اعضا به مطالعه بخش ویژه خود میپردازد .سپس اعضای تيمهای مختلف که
بخشهای مشترک را مطالعه کردهاند ،بهمنظور بحث و بررسی پيرامون مطالب مذکور ،یک گروه
تخصصی تشکيل میدهند .پس از آن ،هر یک به تيم خود باز میگردند و بهمنظور آموزش بخش
خود به اعضای دیگر تيم در نوبت قرار میگيرند (اسالوین ،1331 ،ترجمه فقيهی.)1291 ،
کالس ب با  31نفر دانشآموز برای اجرای این روش انتخاب شد .تقسيمبندی اوليه دانشآموزان
(قوی ،متوسط و ضعيف) به همان شيوه که در روش گروههای پيشرفت تيمی ذکر کردیم ،انجام شده
و براساس آن دانشآموزان به پنج گروه  1نفری تقسيم شدهاند .چارچوب کلی روش جيگساو
همانند روش قبلی است؛ با این تفاوت که در این روش معلم اغلب بهعنوان راهنما ایفای نقش میکند.
بنابراین ،زمان اصلی کالس بين کار تيمی در گروههای مشارکتی و گروههای متخصص تقسيم می-
شود .طرح درس شماره  2به همين منظور تهيه شده است .به غير از تفاوتی که ذکر شد بقيه مراحل
این روش به همان شيوهای که در روش قبل اعمال شده ،انجام شده است.
 باهم آموختن ( :)LTدر این روش دانشآموزان در گروههای ناهمگن  1تا  1نفره ،مشغول انجامتکاليف خود میشوند .نتایج کار گروهی روی یک برگه منعکس میشود و مبنای دریافت نمره یا
پاداش گروهی ،همينکار مشترک است .دیوید و راجرز جانسون معتقدند که فعاليتهای درون
گروهی مشترک و تشکيل جلسههای مباحثه منظم درباره چگونگی بهتر انجام دادن یک کار گروهی،
محور اصلی موفقيت در این روشِ یادگيری مشارکتی است (اسالوین ،1331 ،ترجمه فقيهی.)1291 ،
کالس ج با  31نفر دانش آموز برای اجرای این روش انتخاب و پس از تعيين دانشآموزان قوی،
متوسط و ضعيف پنج گروه  1نفری در کالس تشکيل شد .کتاب تعليمات اجتماعی سال دوم راهنمایی
بر مشارکت دانشآموزان در یادگيری مفاهيم اساسی و کسب توانایی برای بهکارگيری آنها بسيار
تأکيد داشته ،آن را به مثابه یک اصل در یادگيری مورد توجه قرار میدهد .بههمين منظور ،فعاليتهای
متنوعی در این کتاب گنجانده شده است .در ضمن هر درس ،دو فعاليت با عناوین مختلف مانند «بحث
و گفت وگو کنيد»« ،نمونه بياورید»« ،دليل بياورید» و  ...آمده است .انجام دادن این فعاليتها با نظارت
و هدایت معلم و مشارکت دانشآموزان ميسر میشود .در پایان هر درس نيز فعاليتهایی با عنوان
فعاليتهای خارج از ک الس درنظرگرفته شده است که به صورت گروهی باید انجام شوند .این
فعاليتها نوعی فرصت یادگيری هستند و مشارکت دانشآموزان در انجام دادن آنها موجب یادگيری
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عميقتر میشود .ما در اجرای روش باهمآموختن از فعاليتهایی که ذکر شد ،استفاده کردهایم .دانش-
آموزانبخشی از وقت کالس را به انجامِ گروهی یکی از فعاليتهای ضمن درسی میگذراندند و نتایج
روی برگهای منعکس و به معلم تحویل داده میشد .معلم بهطور اتفاقی از برخی گروهها میخواست
تا نتيجه کارِ خود را ارائه دهند .دانشآموزان در همين گروههای پنج نفری فعاليتهای خارج از
کالس خود را نيز انجام میدادند و نتایج کار به معلم تحویل داده میشد .در پایان هر جلسه گروههایی
که شانس ارائه فعاليتهای ضمن درسی را نداشته بودند ،فعاليتهای خارج از کالس خود را در
کالس ارائه میدادند .معلم در استفاده از پرسشهای چالش برانگيز درباره هر درس بهعنوان تکاليف،
آزاد بوده است .شيوه پاداشدهی در این روش با روشهای پيشين متفاوت بود .معلم معيارهایی برای
فعاليتهای مختلف درنظرمیگرفت و گروههایی که این معيارها را رعایت میکردند ،در هر فعاليت
یک مثبت ( )+دریافت و هر چهار مثبت برای یک گروه ،مساوی با افزایش یک نمره بر نمره مستمر
دانشآموزان هر گروه بوده است .به علت تعدد فعاليتها این نحوه پاداشدهی انتخاب شد تا ميان
تمامی گروههای آزمایشی در ميزان پاداش کسب شده تعادل برقرار شود .توجه داشته باشيم که در
هيچیک از گروههای آزمایشی ،حالت رقابتی برای کسب پاداش وجود نداشت (چنانچه تمام گروهها
به حدّ نصاب کسب پاداش رسيده باشند ،پاداش دریافت خواهند کرد و برعکس).
پس از طی جلسات آزمایشی در سه کالس الف ،ب ،ج برای بار دوم مقياس مهارتهای اجتماعی
ماتسون بهعنوان پسآزمون در تمامی کالسها (الف ،ب ،ج ،د) اجرا و نمره آنها در این مقياس ثبت
شد.

یافتهها
برای بررسی فرضيههای پژوهش ،ابتدا ميانگين نمرههای مربوط به مهارتهای اجتماعی در چهار
گروه براساس مقياس مهارتهای اجتماعی ماتسون قبل از اعمال متغيرهای مستقل مقایسه شد تا از
همسان بودن این مهارتها در چهار گروه اطمينان حاصل شود.
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جدول  .1تحليل واریانس برای نمرههای پيشآزمون دانشآموزان در مقياس مهارتهای اجتماعی ماتسون
در چهار گروه

2

S

منابع تغييرات

SS

df

بين گروهها

1018/138

2

213/191

درون گروهها

33310/830

32

323/311

جمع

32333/213

31

F

1/11

<P
N.S

نتایج جدول  1بيانگر این است که بين ميانگين نمرههای دانشآموزان چهار گروه در ميزان
مهارتهای اجتماعی براساس مقياس مهارتهای اجتماعی ماتسون قبل از اجرای روشهای یادگيری
مشارکتی تفاوت معناداری وجود ندارد .بهعبارت دیگر ،ميزان مهارتهای اجتماعی در چهار گروه
تقریباً به یک اندازه است .به منظور بررسی تأثير روشهای یادگيری مشارکتی و انجام آزمون تحليل
واریانس تفاوت نمرههای پسآزمون امرههای پيشآزمون محاسبه شد و مابين ميانگينهای بهدست
آمده عمليات مربوط صورت گرفت.
جدول  .3تحليل واریانس برای تفاضل نمرههای پسآزمون از پيشآزمون دانشآموزان در مقياس مهارتهای
اجتماعی ماتسون در چهار گروه

منابع تغييرات

SS

df

S2

بين گروهها

331/301

2

91/121

درون گروهها

1013/191

32

11/381

جمع

1391/083

31

F

1/90

<P

0/01

نتایج جدول  3بيانگر این است که پس از اجرای روشهای یادگيری مشارکتی بين ميانگين نمرههای
دانشآموزان چهار گروه در ميزان مهارتهای اجتماعی براساس مقياس مهارتهای اجتماعی ماتسون
تفاوت معنادای وجود دارد ( .)P<0/01برای تعيين اینکه معنادار بودن تفاوت بين ميانگينها به نفع-
کدام گروه است ،از آزمون توکی استفاده شد ،که نتایج در جدول  2نشان داده شده است.
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جدول  .2خالصه نتایج آزمون توکی بهمنظور مقایسه تفاوت ميانگينهای بهدست آمده از تفاضل نمرههای پسآزمون
از پيشآزمون مهارتهای اجتماعی در چهار گروه
𝑥̅𝐷 = 3/21

گروهها

ميانگينها

𝑥̅𝐴 = 1/11

𝑥̅𝐵 = 1/1

𝑥̅𝐶 = 1/3

گروههای پيشرفت تيمی (الف)

𝑥̅𝐴 = 1/11

0

1/11

3/21

جيگساو(ب)

𝑥̅𝐵 = 1/1

0

1/3

2/01

باهمآموختن (ج)

𝑥̅𝐶 = 1/3

0

1/81

گواه ( د)

𝑥̅𝐷 = 3/21



1/3


0

** ضرایب در سطح  0/01معنیدار هستند.
* ضرایب در سطح  0/01معنیدار هستند.

همانطورکه در جدول  2مشاهده میشود ،تفاوت ميانگينهای گروه آزمایشی الف و گروه گواه
و تفاوت ميانگينهای گروه آزمایشی ب و گروه گواه بهترتيب در سطوح( )P<0/01و()P<0/01
معنادار هستند .نيز تفاوت ميانگينهای گروه آزمایشی ج با گروه گواه در هيچیک از این سطوح
معنادار نيست .بهعبارت دیگر ،پس از اجرای سه روش یادگيری مشارکتی در گروههای آزمایشی
الف ،ب و ج ،ميانگين مهارتهای اجتماعی در گروههای آزمایشی الف و ب بهطور معناداری بيشتر
از ميانگين گروه گواه است؛ اما ميان ميانگينهای گروه آزمایشی ج با گروه گواه تفاوت معناداری
وجود ندارد؛ بدین صورت فرضيههای اول و دوم پژوهش تأیيد میشوند و فرضيه سوم پژوهش رد
میشود.
در مورد فرضيه چهارم پژوهش ،براساس نتایج بهدست آمده ،هيچیک از تفاوت ميانگينهایِ مابين
گروههای آزمایشی معنادار نيستند؛ اما در مقایسه گروههای آزمایشی با گروه گواه تفاوت ميانگينهای
گروههای آزمایشی الف و ب با گروه گواه ،بهترتيب در سطوح ( )P<0/01و( )P<0/01معنادار
هستند و این در حالی است که تفاوت ميانگينهای گروههای آزمایشی ج و گواه در هيچیک از این
سطوح معنادار نيست .بنابراین ،میتوان نتيجه گرفت که بين ميزان اثربخشی روشهای گروههای
پيشرفت تيمی دانشآموزان ،جيگساو و باهمآموختن بر مهارتهای اجتماعی دانشآموزان تفاوت
وجود دارد و فرضيه چهارم پژوهش بدین صورت تأیيد میشود.
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بحث و نتيجهگيری
در پژوهش حاضر اثربخشی سه روش یادگيری مشارکتی (گروههای پيشرفت تيمی دانشآموزان،
جيگساو و باهمآموختن) بر مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دختر پایه دوم راهنمایی مقایسه و
بررسی شد و نتایج زیر بهدست آمد .براساس یافتهها ،فرضيههای اول و دوم پژوهش مبنی بر
تأثيرگذاری مثبت دو روش یادگيری مشارکتی گروههای پيشرفت تيمی دانشآموزان و جيگساو بر
مهارتهای اجتماعی دانشآموزان تأیيد شدند.
بهنظر میرسد همياری در یادگيری مشارکتی زمينه مناسبی را برای رشد مهارتهای اجتماعی و
همدلی با دیگران فراهم میسازد و رفتار مخلّ نظم را تا حدود زیادی کاهش و نيز احساس مثبت
دانشآموزان را نسبت به یکدیگر و نسبت به خود افزایش میدهد و مسؤوليت فرد را در قبال یادگيری
بيشتر میکند .همچنين ،احساس همدردی دانشآموزان نسبت به دیگران را افزایش داده ،تنشهای
ميان گروهی و رفتار پرخاشگرانه و ضدّ اجتماعی را کاهش میدهد و تأثير قابل مالحظهای بر کيفيت
قضاوت اخالقی آنان دارد (جویس و همکاران ،3001 ،ترجمه بهرنگی .)1231،اسالوین (،)1331
پاواتانا و همکاران ( )3011و سلطانی( )1281در پژوهشهایشان مبنی بر تأثيرگذاری مثبت روش
گروههای پيشرفت تيمی دانشآموزان بر مهارتهای اجتماعی و هارمان ( )3003در پژوهشهای خود
مبنی بر تأثيرگذاری مثبت روش جيگساو بر مهارتهای اجتماعی به نتایج مشابهی دست یافتهاند.
همچنين ،نتيجه پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهایی که تأثير یادگيری مشارکتی را بدون ذکر الگوی
خاصی از یادگيری مشارکتی بر روی مهارتهای اجتماعی بررسی کردهاند ،همسویی دارد.
پژوهشهایی که توسط محققانی ،چون :فرر ( ،)3001وایگانجو ( ،)3001کليمووین و ستاتکوچين
( ،)3001آرتوت ( ،)3003لواسانی و همکاران ( ،)3011آسوده و همکاران ( ،)3013درویش منجی
( ،)1281کرامتی ( ،)1281آقایاری و همکاران ( ،)1289خوشرو ( ،)1288افضلی (،)1283
سرمستی( ،)1283جهانگيری زنجانی ( ،)1230حسينی نصب و سلطانی ( ،)1230کيانپور ( )1231انجام
شدهاند و تمامی این پژوهشها از تأثير مثبت یادگيری مشارکتی بر مهارتهای اجتماعی خبر میدهند.
براساس یافتهها ،فرضيه سوم پژوهش مبنی بر تأثيرگذاری مثبت روش باهمآموختن بر مهارتهای
اجتماعی دانشآموزان تأیيد نشد.
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شایان ذکر است که تنها با قراردادن دانشآموزان در گروهها و یاد دادن مهارتهای اجتماعی
شرایط کافی برای استفاده از آنها مهيا نمیشود .لذا معلم باید شرایط را بهگونهای فراهم کند که
دانشآموزان انگيزه کافی برای استفاده از مهارتهای اجتماعی پيدا کنند .برای هماهنگ کردن
کوششها و بهدست آوردن اهداف مشترک ،دانشآموزان باید ،شناخت و اعتماد بههمدیگر را یاد
بگيرند و بهطور صحيح و بدون ابهام با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؛ بهعبارت دیگر ،یکدیگر را بپذیرند
و از یکدیگر حمایت کنند و تضادها را بهطور ساختاری حل نمایند .در گروههای کوچک مهارتها
رابطه اساسی بين افراد را شکل میدهند و اگر افراد خالقانه باهم کار کنند ،فشارها و محدودیتها
کماثر میشوند .لذا دانشآموزان باید در مهارتهای بين افراد در گروههای کوچک تسلط یابند و
وقتی که گروههای یادگيری در یک برنامه بلندمدت کار کنند و یا در فعاليتهای پيچيده از آنها
استفاده نمایند ،در این صورت مهارتهای بين افراد و اعضای گروههای کوچک پيشرفت میکند و
کار اعضا بسيار مؤثر میشود (جانسون و جانسون1389،؛ نقل از :نصرآبادی و نوروزی.)1282 ،
همچنين ،اجرای درست روشهای یادگيری مشارکتی شامل الزاماتی (هماهنگی بين اعضا ،زمان و )...
است که برای دستيابی به نتایج بهينه باید همواره مورد نظر باشند (کریمی و همکاران .)1232 ،نتيجه
پژوهش حاضر با نتایج پژوهش شکاری ( )1231و نيز پژوهشهایی که تأثير یادگيری مشارکتی را
بدون ذکر الگویی خاص بر روی مهارتهای اجتماعی بررسی کردهاند ،مغایرت دارد.
در مورد فرضيه چهارم پژوهش براساس یافتهها بين ميزان اثربخشی روشهای گروههای «پيشرفت
تيمی دانشآموزان ،جيگساو و باهمآموختن» بر مهارتهای اجتماعی دانشآموزان تفاوت وجود
دارد و فرضيه چهارم پژوهش بدین صورت تأیيد شد .در واقع ،گروه آزمایشی «الف» با بيشترین
افزایش ميانگين در پسآزمون مهارتهای اجتماعی و با معناداری تفاوت ميانگين در سطح  0/01از
گروه گواه ،روش گروههای پيشرفت تيمی دانشآموزان را به عنوان مؤثرترین روش بر مهارتهای
اجتماعی دانشآموزان معرفی میکند و گروه آزمایشی «ب» با معنیداری تفاوت ميانگين در سطح
 0/01از گروه گواه روش جيگساو را در رتبه بعدی قرار میدهد و روش باهمآموختن با وجود
افزایش ميانگين درخورتوجه در پسآزمون مهارتهای اجتماعی در مقایسه با گروه گواه ،به علت
عدم تأثيرگذاری معنادار بر مهارتهای اجتماعی نسبت به دو روش دیگر یادگيری مشارکتی ،روش
ضعيفتری شناخته میشود .بنابراین ،براساس یافتههای پژوهش حاضر اثربخشی این سه روش در
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مهارتهای اجتماعی به یک ميزان نيست؛ چه بسا معلمی با هدف بهبود مهارتهای اجتماعی در
دانشآموزان کالسش ،کار خود برای استفاده از روشهای یادگيری مشارکتی را با روش
باهمآموختن آغاز کند و با مشاهده عدم تأثيرگذاری مثبت آن از استفاده دوباره روشهای یادگيری
مشارکتی مأیوس شود .یک معلم بدون شناخت روشهای مختلف تدریس و تأثيرات آنها ،هرگز قادر
به انتخاب صحيح نخواهد بود .این وظيفه ما محققان است تا او را در شناخت درست از روشهای
تدریس یاری دهيم .بدین ترتيب ،او خواهد توانست با بررسی شيوهها ،روشی را انتخاب کند که با
اهداف و محتوای درس موردنظر او بيشترین هماهنگی را داشته باشد و در امر تدریس ،مؤثر و در
پرورش انسانهای کارآمد ،مفيد واقع شود.
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پيوستها
پيوست شماره  :1گروههای پيشرفت تيمی دانشآموزان
طرح درس شماره  :1تدریس و کارتيمی
ردیف

نوع فعاليت

زمان(دقيقه)

1

حضور و غایب

1

3

بررسی تکاليف

1

2

رفع اشکال

10

تدریس مطلب جدید:
1

الف :مشخص کردن هدفهای رفتاری

1

ب :ارزیابی پيشدانستهها

1

ج :ارائه درس

30

د :کار تيمی برای تفهيم درس

21

تعيين تکليف و تمرین برای جلسه بعد

1

1

پيوست شماره  -3گروههای پيشرفت تيمی دانشآموزان – جيگساو
طرح درس شماره  :3آزمون و نمرهگذاری
ردیف

نوع فعاليت

زمان (دقيقه)

1

حضور و غایب

1

3

رفع اشکال

11

2

برگزاری آزمون ،بررسی جواب سؤالها

10

1

نمرهگذاری ،تعيين گروههای برنده

20

پيوست شماره  -2جيگ ساو
طرح درس شماره  :2کار در گروههای مشارکتی و متخصص
ردیف

نوع فعاليت

زمان(دقيقه)

1

حضور و غایب

1

3

بررسی تکاليف

1

2

رفع اشکال

10

1

تدریس مطلب جدید:
الف :مشخص کردن هدفهای رفتاری
ب :ارزیابی پيش دانستهها

1
1

ج :ارائه درس
د:کار در گروههای مشارکتی

11
30

ه:کار در گروههای تخصصی
1

تعيين تکليف و تمرین برای جلسه بعد

30
1
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پيوست شماره  -1باهم آموختن
طرح درس شماره  :1کار تيمی بر روی تکاليف
ردیف

نوع فعاليت

زمان( دقيقه)

1

حضور و غایب

1

3

رفع اشکال

10

2

پرسش از درس گذشته

30

تدریس مطلب جدید:
1

الف :مشخص کردن هدف های رفتاری

1

ب :ارزیابی پيش دانسته ها

1

ج :ارائه درس

30

د :کار تيمی برروی تکاليف

11

1

تعيين تکليف و تمرین برای جلسه بعد

1

1

ارائه تکاليف خارج از کالس

10

پيوست شماره  :1جدول تعيين گروههای برنده برای کسب پاداش
جدول تعيين گروههای برنده
نام گروه

اعضاء

D

BS

B

AS

A

وضعيت

الف 1
الف 3
الف

الف 2
الف 1
الف 1
الف 1

برای تکميل جدول دادههای زیر مورد نياز است:
 :Dميانگين نمرههای دانشآموز در آزمونهای قبلی
 :BSنمره پایه (از ميانگين نمرات هر دانشآموز عدد  1کم میشود تا نمرههای پایه آنها بهدست آید)
 :Bنمره دانشآموز در آزمون جدید
 :ASنمره ميزان شده دانشآموز (از نمرههای دانشآموزان در آزمون جدید نمرههای پایه آنها کم میشود تا نمرههای ميزان شده
آنها بهدست آید).
 :Aمجموع نمرههای ميزان شده دانشآموزان هر گروه
وضعيت :تعيين گروههای برنده (گروههایی که به سطح تعيين شده از پيشرفت دست یافته باشند ،مجوز کسب پاداش را دریافت
میکنند).

