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مايي كوه سبز در سال موزان پسر پايه دوم راهنآمهارت هاي اجتماعي دانش رشد بررسي تأثير روش جيگ ساو بر 

  1386138613861386-87878787تحصيلي 

  xxxxبهپور قهرماني-xxxxمسلم صالحي-xxxxعباس قلتاش

  

  چكيده

هـاي  بر رشد مهارت) xبا تأكيد بر روش جيگ ساو(هدف از اجراي اين پژوهش ، مطالعه تأثير روش يادگيري مشاركتي 

  .باشد اجتماعي دانش آموزان پسر دوره راهنمايي مي

احتـرام  : هـاي اجتمـاعي نظيـر    هـاي مهـارت  ه روش تدريس جيگ ساو بر رشـد مؤلفـه  فرضيه كلي پژوهش اين است ك

گذاشتن به ديگران ، انجام وظيفه ، انجام كار در برابر ديگران ، دوسـت يـابي ، سـؤال كـردن ، گـوش دادن ، مسـئوليت       

هاي گروهي دانـش  يتپذيري ، رعايت مقررات ، پذيرش جواب نه ديگران و دادن جواب نه به ديگران و شركت در فعال

  .آموزان پسر پايه دوم راهنمايي تأثير دارد 

بوده است كه در اين سال كـل   86-87جامعه آماري اين پژوهش دانش آموزان پسر پايه دوم راهنمايي كوه سبز در سال 

در ايـن  . نـد  ااند كه در دو كالس جداگانه مشـغول بـه تحصـيل بـوده    نفر بوده 40دانش آموزان پسر پايه دوم راهنمايي 

) هاكالس(ها پژوهش كل جامعه آماري به عنوان نمونه لحاظ گرديده است كه از دو كالس باشيوه تصادفي يكي از گروه

در طـرح پـژوهش از   . به عنوان گروه گواه انتخاب شده است و كالس ديگر به عنوان گروه آزمايش لحـاظ شـده اسـت    

زيرا در اين تحقيق امكان كنترل يا دستكاري كامـل متغيـر يـا متغيرهـا     . د شوروش نيمه تجربي يا شبه تجربي استفاده مي

در اين پژوهش آزمون مقدماتي يا پيش آزمون از دو كالس دوم راهنمايي به عمل آمد و با مشـاهده يكـي   . وجود ندارد 

شده يعني گـروه تجربـي   در گروه تجربي متغير مستقل وارد ن) معني دار نشدن محاسبه نشده هر دو گروه( ها بودن گروه
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 45جلسـه   6حـدود  ( هفتـه   6تحت تأثير روش جيگ ساو به عنوان متغير مستقل قرار گرفت و در نهايت بعد از مدت 

  .از هر دو گروه آزمون نهايي يا پس آزمون به عمل آمد ) دقيقه اي

اسـت و بـا اسـتفاده از نـرم      در اين تحقيق به علت داشتن دو گروه مستقل و گواه از آزمـون تـي مسـتقل اسـتفاده شـده     

هاي پژوهش حاكي از تأييد فرضيه كلي پـژوهش يعنـي بررسـي تفـاوت     نتايج و يافته. تحليل گرديده است  SPSSافزار

هاي اجتماعي گروه آزمايش و كنترل در پس آزمـون اسـت و ايـن نشـان دهنـده ايـن اسـت كـه         بين ميزان رشد مهارت

  .هاي اجتماعي دانش آموزان دارد ثبت به روي بهبود مهارتبكارگيري شيوه تدريس جيگ ساو تأثير م

  مهارت هاي اجتماعي –روش جيگ ساو  -يادگيري مشاركتي :كليدي گانواژ

  مقدمه و بيان مساله

تحقيقات در زمينة كارهاي مشاركتي و نتايج آنهابر جنبه هاي مختلف رشد شخصيت فرد در صد سال اخير گسـتردگي و  

ت در صد سال گذشته محققان بر دستاوردهاي ناشي از يادگيري مشاركتي چون رسـيدن بـه سـطح    تنوع بسيار داشته اس

باالي استدالل ،ياد داري، انتقال يادگيري، و  دستاوردهاي انگيزشي ، رشد اجتماعي، استدالل اخالقـي ، اتخـاذ ديـدگاه ،    

احترام به تفاوت هـا،دروني   ،ي و تعصبدوري از تفكر كليشه ا،حمايت اجتماعي ، دوستي ، سالمت روان ، عزت نفس 

   ).2000جانسون و همكاران، (.اطمينان حاصل نموده اند ... كردن ارزش ها 

يادگيري مشاركتي عبارت از آموزشي است با استفاده از گروههاي كوچك به گونه اي كه دانش آموزان بـا يكـديگر كـار    

  ). 1383، ترجمه قلتاش ،  2002هارتمن، . ( حداكثر برسانند  هر كدام از اعضاي گروه را به و نموده تا يادگيري خود

كـالس  : به طور خالصه به اين صـورت اسـت كـه     كه از روش هاي ويژه يادگيري مشاركتي است، روش جيگ ساو   

و در هر گروه هر يك از افراد بخشـي از كـار يـا موضـوع را بـراي مطالعـه       . نفره تقسيم مي شود  4درس به گروههاي 

نفره براي تشكيل تيم هاي تخصصي تقسيم مي شوند و سپس گروه متشكل از افراد  4ده مي گيرد ، گروههاي اوليه برعه

بحث در فهم و يادگيري مطلب تالش مي نمايند و ماحصل يادگيري را به گروه اوليه ارائـه مـي كننـد و از    به  تخصصي 

  ) x ،1991بنت واستوان. (ه اند مطالبي را ياد مي گيرند ديگر اعضاي گروه اوليه نيز كه همين فرايند را دنبال نمود
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روش جيگ ساو يكي از ويژگـي   .ميالدي طراحي شد 1978اين روش ابتدا به وسيله آرونسن و همكاران در سال     

هاي برجسته را نسبت به ساير روش هاي ويژه يادگيري مشـاركتي دارد كـه در آن افـراد ،تـيم هـاي ويـژه و تخصصـي        

آن قسمت از بحث يا موضوعي كه انتخاب كرده اند ، تشكيل مي دهند و اين امر فرصت ويژه اي بـراي تمـرين    پيرامون

  .)x ،2000آرنسون. (مهارت مسئوليت پذيري و ساير مهارت هاي اجتماعي است 

را در  براين اساس روش جيگ ساو يك متد ويژه مشاركتي است كه نزديك به سه دهه پيشينه موفقيت و سودمندي    

نژادي ، ايجاد جـو مثبـت   اجتماعي و توانسته است در كاهش تضادها و نابرابري هاي وابعاد مختلف تربيت به همراه دارد

  .)2007رابرت ، . (وپوياي يادگيري ، نقش ارزنده اي را ايفا نمايد 

اساس پژوهش حاضر مي تواند متاسفانه در ايران شواهد پژوهشي از كاربرد روش ويژه جيگ ساو يافته نشد و بر اين    

  .بابي تازه از پژوهش را در عرصه يادگيري مشاركتي در حوزه مورد پژوهش باز نمايد

 ،مهارت هاي اجتماعي نيز بر حسب اينكه چه مؤلفه هايي را در بر مي گيرد تعاريف متعددي از آن صورت پذيرفته است

را عبارت ميداننـد از رفتارهـاي عينـي و قابـل تعريـف و      مهارت هاي اجتماعي ) 1991(براي نمونه سانتوس و آلسوب 

  ) .1382 ،كرامتي به نقل. (مشخص كه در موقعيتهاي اجتماعي پيامدهاي مثبتي را به دنبال دارند

  روش شناسي پژوهش

يا زيرا در اين تحقيق امكان كنترل يا دستكاري كامل متغير  است،نيمه تجربي يا شبه تجربي  نوع پژوهش حاضر از     

-87ماري در اين پژوهش دانش آموزان پسر پاية دوم راهنمايي كوه سبز در سال آجامعة    .د نداشته استمتغيرها وجو

نفر بوده اند كه در دو كـالس جداگانـه مشـغول     40بوده است در اين سال كل دانش آموزان پسر پاية دوم راهنمايي  86

  .به تحصيل بوده اند 

آماري به عنوان نمونه لحاظ گرديد كـه از دو كـالس بـا شـيوة تصـادفي سـاده يكـي از         در اين پژوهش كل جامعة    

كـه در گـروه    به عنوان گروه گواه انتخاب شد و كالس ديگر به عنوان گروه آزمايشـي لحـاظ شـد   ) كالس ها ( گروهها 

 .آزمايش روش جيگ ساو اجرا شد و در گروه گواه روش سنتي يادگيري يعني سخنراني اجرا شد
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در اين پژوهش حدود يازده مولفه از مهمترين مولفه هاي مهارت هاي اجتماعي نظير احترام گذاشتن به ديگران ،       

همكاري ، انجام وظيفه ، انجام كار در برابر ديگران ، دوست يابي ، سؤال كردن ، گوش دادن مسؤليت پـذيري ، رعايـت   

 يب نه به ديگران ، شركت در فعاليتهاي گروهي مورد مطالعه و بررسمقررات ، پذيرفتن جواب نه از ديگران و دادن جوا

  .گرفتقرار 

  :     هدف كلي

او بر رشد مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان پسـر دوم راهنمـايي كـوه    ستدريس جيگ  مطالعه و بررسي تأثير روش -

   .سبز

  :هدف ويژه 

  .اي اجتماعيتعيين تاثير روش جيگ ساو بر هريك از مولفه هاي مهارت ه -

   پژوهش؛ فرضيه اصلي

روش جيگ ساو بر رشد مهارت هاي اجتماعي نظير احترام گذاشتن به ديگران ، همكاري ، انجام وظيفه ؛ انجـام كـار      

در برابر ديگران ، دوست يابي ، سؤال كردن ، گوش دادن ، مسؤليت پذيري ، رعايـت مقـررات ، پـذيرش جـواب نـه از      

 .به ديگران ، شركت در فعاليتهاي گروهي دانش آموزان پسر دوم راهنمايي تأثير دارد  ديگران و دادن جواب نه

اين آزمون از . در اين تحقيق ابزار اساسي؛ آزمون رشد مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان پسر پاية دوم راهنمايي است 

مون قبل و بعد از اجراي روش يادگيري اين آز. تشكيل شده است ) بلي ، گاهي اوقات ، خير ( سؤال چند گزينه اي  40

  .اجرا شد و ميزان رشد مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان را سنجيد ) جيگ ساو (مشاركتي 

ايـن  . آزمون رشد مهارت هاي اجتماعي كه در اين پژوهش به كار گرفته شد توسط كرامتـي تهيـه و تنظـيم شـده اسـت      

وم تربيتي دانشگاه هاي مشهد تأييد شده و صورت نهايي آن كه در اين نفر از اساتيد روان شناسي و عل 15آزمون توسط 

  . صدم تاييد شده است  5/89پژوهش به كار گرفته شده با ضريب پايايي 
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. اين آزمون براي سنجش مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان سال هاي آخر كودكي و اوايل نوجـواني تهيـه شـده اسـت    

يعني پايه هاي چهارم، پنجم ابتدايي . ابزار گوياست فقط مختص به پايه پنجم نمي باشد آنچنان كه مباني مطالعه تهيه اين

  .، اول و دوم راهنمايي و حتي سوم راهنمايي را نيز مي توان با آن مورد آزمون قرار داد

از دانـش   نفـر  40اين آزمون توسط محقق در يكي از پايه هاي دوم راهنمايي نزديك به حوزه تحقيق بر روي يك نمونه 

صدم  83آموزان پايه دوم راهنمايي بخش كامفيروز از توابع مرودشت اجرا گرديد و با روش الفاي كرنباخ ضريب پايايي 

  . بدست آمد 

  توصيف و تحليل يافته ها 

گروههاي مستقل اسـتفاده   tازآزمون  براي بررسي چگونگي تفاوت بين گروه آزمايش و گواه قبل از اجراي متغير مستقل

  . د كه نتيجه آن در جدول زير آمده است ش

  بررسي تفاوت بين گروه آزمايش وكنترل در پيش آزمون؛  1111جدول 

 گروه تعداد ميانگين انحراف استاندارد t درجه آزادي سطح معناداري

735./ 
 

38 341./  
 

 آزمايش 20 73/13 02/2

 كنترل 20 55/13  39/1

درسـطح   38باشد كـه ايـن مقـدار بادرجـه آزادي     مي/.) 341(برابر tشود مقدار همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي

-باشد بنـابراين نتيجـه مـي   مي/. 05معنادار گرديده است وازآنجا كه سطح قابل قبول معناداري مساوي يا كمتر از /. 735

  . ون وجود ندارد هاي اجتماعي گروه آزمايش وكنترل در پيش آزمگيريم كه تفاوت معناداري بين ميزان مهارت

گروههـاي   tاز آزمـون   چگونگي تفاوت بين گروه آزمايش  و گـواه بعـد از اجـراي روش جيـگ سـاو     به منظور بررسي 

  . مستقل استفاده شده كه نتيجه آن درجدول زير آمده است

  ؛هاي اجتماعي گروه آزمايش وكنترل در پس آزمونبررسي تفاوت بين ميزان رشد مهارت؛ 2222جدول 

 گروه تعداد ميانگين انحراف استاندارد t درجه آزادي اداريسطح معن

 آزمايش 20 66/16 12/1 911/3 38 000/0

 كنترل 20 52/15 /.65
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درسـطح   38باشد كه ايـن مقـدار بادرجـه آزادي    مي) 911/3( برابرtشود مقدار همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي

باشـد بنـابراين نتيجـه    مـي  05/0ه سطح قابل قبول معناداري مساوي يا كمتر از معنادار گرديده است واز آنجا ك) 000/0(

بينيم ميـانگين گـروه   گيريم كه تفاوت معناداري بين گروه آزمايش وكنترل در پس آزمون وجود دارد وهمانطور كه ميمي

تأثير مثبت بـه روي   ساو جيگآزمايش بيش از گروه كنترل است واين نشان دهنده اين است كه بكارگيري شيوه تدريس 

  . آموزان دارد هاي اجتماعي دانشبهبود مهارت

روش جيگ ساو بر رشد مهارت هاي اجتماعي نظير احترام گذاشتن به ديگران ، همكاري ، انجام وظيفه ؛   اصلي فرضيه

مقـررات ، پـذيرش   ؛ انجام كار در برابر ديگران ، دوست يابي ، سؤال كردن ، گـوش دادن ، مسـؤليت پـذيري ، رعايـت     

جواب نه از ديگران و دادن جواب نه به ديگران ، شركت در فعاليتهاي گروهي دانش آمـوزان پسـر دوم راهنمـايي تـأثير     

 .دارد 

  .گروههاي وابسته استفاده شده كه نتيجه آن در جدول زير آمده است  tبه منظور بررسي اين فرضيه از آزمون . 

  )هاي اجتماعي گروه آزمايش در پيش آزمون وپس آزمونمهارت بررسي تفاوت بين نمرات(3333-4444جدول 

 گروه تعداد ميانگين انحراف استاندارد t درجه آزادي سطح معناداري

 پيش آزمون 20 73/13 02/2 75/06 19 000/0

 پس آزمون 20 66/16 12/1

در سـطح   19ين مقدار بـا درجـه آزادي   باشد كه امي) 75/06(برابر tشود مقدار همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي

باشـد بنـابراين نتيجـه    مـي  05/0معنادار گرديده است واز آنجا كه سطح قابل قبول معناداري مساوي يا كمتر از ) 000/0(

بينـيم ميـانگين گـروه    گيريم كه تفاوت معناداري بين نمرات پيش آزمون وپس آزمون وجود دارد وهمـانطور كـه مـي   مي

 جيـگ سـاو  دهنده اين است كه بكارگيري شيوه تـدريس  باشد واين نشانمون بيش از پيش آزمون ميآزمايش در پس آز

  . آموزان دارد هاي اجتماعي دانشمهارت رشدتأثير مثبت بر روي 

    جمعبندي و نتيجه گيري
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يي بـه طـول   اي در درس علوم اجتماعي پاية دوم راهنمادقيقه 45جلسه 6هفته يعني 6اين پژوهش به مدت حدود      

هاي اجتماعي پسران گروه هاي پژوهش حاكي از تأييد فرض اساسي تحقيق وافزايش ميانگين نمره مهارتيافته. انجاميد 

هـا حـاكي از تـأثير    هاي مورد تحقيق دراين پژوهش يافتهدر بررسي مؤلفه. ساو است آزمايش پس از اجراي روش جيك

چون احترام گذاشتن برديگران، همكاري، رعايت مقررات، انجام كار دربرابر هايي ساو بر مؤلفهقابل مالحظه روش جيك

-اما بر مؤلفه. باشد پذيري، شركت در فعاليتهاي گروهي در گروه آزمايش مييابي، سؤال كردن، مسئوليتديگران، دوست

ران، تـأثير معنـاداري   مداري، گوش دادن به ديگران، جواب نه دادن به ديگـران وپـذيرش جـواب نـه از ديگـ     هاي وظيفه

 . مشاهده نگرديده است 

تواند متأثر از متغيرهاي فراواني باشد ورشد همه جانبـه ايـن متغيرهـا    هاي اجتماعي ميالبته رشد همه جانبه مهارت    

  . باشد مستلزم همكاري عوامل درون سازمان آموزشي وعوامل برون سازمان آموزش مي

هـاي  باشد ودر فرضيهدر فرضيه كلي همخوان مي) 1383(با نتايج تحقيقات قلتاش نتايج حاصل شده ازاين پژوهش    

بـه عبـارتي در پـژوهش    . هـاي اجتمـاعي مغـايرت دارد    هاي مهـارت ويژه يعني بررسي تأثير يادگيري مشاركتي بر مؤلفه

تأثير يادگيري مشاركتي بر رشـد  هاي گروهي مورد تأييد قرار گرفته وها به نام شركت در فعاليتقلتاش تنها يكي از مؤلفه

هـاي  شيوه يادگيري مشاركتي بررشد مهـارت  يكي از داليل تأثير قابل مالحظه. ها مورد تأييد قرار نگرفته بود ساير مؤلفه

سـاو اسـتفاده شـده    احتماالً آن است كه دراين پژوهش از متد ويژه جيـك ) 1383(اجتماعي در مقايسه با پژوهش قلتاش

آموز، تعامل با ساير گروهها وگروه اوليه بيشتر است واين فعاليت وتعامـل بيشـتر   ر پويايي وفعاليت دانشاست كه درآن ب

از طرف ديگر پژوهش قلتاش در پايه پنجم ابتدايي پسران انجام شـده  . هاي اجتماعي اثرگذار شده است بر بهبود مهارت

عـالوه بـراين نتـايج ايـن پـژوهش بـا تحقيقـات        . وتنـد  هـاي پايـه دوم متفا  كه از لحاظ سني وويژگيهاي رشدي با بچه

. باشـد  ، اليزابـت كـوهن همخـوان مـي    )1375(كـارتلج وميلبـرن  ) 1380(نظرگاههاي جويس وهمكاران) 1381(كرامتي

 . ساو را بيان نمايد مشاهده نشد تحقيقي كه تأثير منفي اجراي روش جيك

  : شودبه پژوهشگران پيشنهاد مي
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هـاي  به بررسـي تـأثير آن بـر سـاير جنبـه     ) مشاركتي(هاي مختلف اين رويكردها وجنبهيشتر در زمينهبا مطالعه هرچه ب -

  . آموزان مبادرت ورزند شخصيت دانش

هاي ويژه خود لحاظ نموده وبه بررسي هاي اجتماعي رابه عنوان فرضهاي ديگري از مهارتدر تحقيقات بعدي مؤلفه -

  ومطالعه آنها بپردازد

  

  

  : مĤخذمنابع و

  . كمال تربيت : تهران). ترجمه بهرنگي ، محمد رضا(2000200020002000الگوهاي تدريس).1380.(جويس بروس و همكاران -

امـوزان پسـر پايـه پـنجم     هـاي اجتمـاعي دانـش   تأثير يادگيري مشاركتي بررشد مهارت). 1383(قلتاش، عباس، - 

  .ت معلم تهراندانشگاه تربي. پايان نامه كارشناسي ارشد، چاپ نشده. اي شهركره

آسـتان قـدس   : ، نشـر )نـژاد ترجمه، نظري(، هاي اجتماعي به كودكانآموزش مهارت، )1375(كارتلج وميلبرن،  -

  . رضوي 

هاي اجتماعي در پيشـرفت تحصـيلي   ، مطالعه تأثير يادگيري مشاركتي بررشد مهارت)1381(كرامتي، محمدرضا، - 

  . ، دانشگاه تربيت معلم تهران نامه دكترا پايان شهد،آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر مرياضي دانش
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