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 چکيده

می پردازیم. ثیر روش تدریس مشارکتی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان سال اول متوسطه شهر ایرانشهر به بررسی تأمقاله   در این      

بهبود  تأثیرگذار بر مهارت های اجتماعی ووهش دنبال می شود توانمند سازی مهارت های اجتماعی، بررسی عوامل اهدافی که در این پژ

آموز دختر مقطع متوسطه شهر ایرانشهر دانش 027آموز پسر و دانش 087آماری این پژوهش شامل جامعه عملکرد نظام آموزشی می باشند.

نفره که مجموع تعداد  22از چهار کالس حجم نمونه ی پژوهش  ای است.ای چند مرحلهاز نوع خوشهگیری این تحقیق روش نمونهباشد. می

روش تدریس مشارکتی بر مهارت های  ه استوهش مورد بررسی قرار گرفتژفرضیه ای که در این پنفر می باشند. و  077ن آن نیز ش آموزادان

تدریس مشارکتی در مهارت اجتماعی گروه آزمایش می باشد.  تأثیر نتایج نشان دادکه  معناداری دارد می باشد. تأثیراجتماعی دانش آموزان 

 همخوانی دارد. (2777با نتایج هیل )که نتایج این تحقیق 

 

 روش تدریس، مهارت های اجتماعی، دانش آموزان سال اول متوسطه، ایرانشهر: هاي کليديواژه
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 مقدمه

هایی که برای تعلیم و تربیت دانش آموزان انجام می شود بیشترین سهم به تدریس مدرس در کالس درس  در میان مجموعه فعالیت

های تدریس فعال و غیرفعال می تواند در این  فراگیران می شود که روش تدریس فعالیتی آگاهانه است که باعث تغییر دراختصاص می یابد. 

 تغییرات سهم بسزایی داشته باشد.

را به  در روش های سنتی، که امروزه از آنها به عنوان روش های غیر فعال یاد می شود، معلم نقش فعالی در جریان تدریس دارد و مطالب   

طور شفاهی در کالس بیان می کند و دانش آموزان بدون نقشی فعال باید به صحبت های او گوش دهند و مطالب مورد نظر را حفظ 

روش های سنتی آموزش، محیط کالس را به عنوان جایی در نظر می گیرند که نقش معلم تنها ارائه اطالعات به دانش  (.0880)کرامتی،دکنن

آموزان به صورت انفرادی یا رقابتی کار می کنند. در این روش دانش آموزان عموماً در تالشند که نمره خود را باال برند. در  آموزان است. دانش

ها اهداف، فردی است و این در تضاد با کالسهای مشارکتی است. یادگیری مشارکتی یک روش آموزشی است که در آن دانش  این کالس

رسیدن به اهداف مشترک، کار می کنند. از سویی، مدارس امروز نیاز به آموزش مهارت های اجتماعی به دانش هایی برای  آموزان در گروه

ی اجتماعی ماهر هستند، بسیاری از آنها مهارت هاآموزان را احساس می کنند؛ در حالی که تعدادی از دانش آموزان به صورت طبیعی در 

(. یکی از روش های آموزش فعالی که امروزه مورد توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت 2777، 0لدارند )هی مهارت هااحتیاج به یادگیری این 

 (.0880قرار گرفته، یادگیری مشارکتی است)کرامتی، 

اصطالح یادگیری مشارکتی مربوط به روشی است که طبق آن دانش آموزان در سطوح مختلف عملکرد، در گروه های کوچک برای رسیدن    

شترک فعالیت می کنند. این دانش آموزان به همان اندازه که در برابر یادگیری خودشان مسئول هستند، نسبت به یادگیری دیگران به اهداف م

 (.0880به نقل از کرامتی ، 0992، 2نیز تعهد دارند )گاکهال

چون فرض بر این است که نوجوانان ی اجتماعی به نوجوانان، یکی از مهمترین وظایف خانواده و مراکز آموزشی است. مهارت هاآموزش 

به نقل از کرامتی  0991و همکاران،  8قادر نیستند در تعامل اجتماعی با سایرین وظایف خود را انجام دهند )بیلمن مهارت هابدون داشتن این 

،0880.) 

های گروهی بیشتر مشارکت  در فعالیت روشهای تدریس مشارکتی به جهت افزایش فرا شناخت دانش آموزان یادگیری آنها را باال می برد و   

 دانش آموزان می گردد. ی اجتماعیمهارت هامی نماید و باعث تقویت 

. از طریق م داشته باشد روش تدریس معلم استمستقی تأثیرهای اجتماعی دانش آموزان  از جمله عواملی که می توان در رشد مهارت

تدریس می توان در رشد همه جانبه دانش آموزان تالش نمود لذا استفاده از روش های نوین در تدریس دروس می تواند از ملزومات نظام 

 داشته باشد. تأثیری اجتماعی دانش آموزان مهارت هاتعلیم و تربیت به شمار آید و از آن طریق در رشد 

                                                           
1 - Hill 
2 - Gokhale  
3 - Bellman 
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. برای ایجاد تغییر در رفتار شاگردیا رفتار متقابل معلم و شاگرد، بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم  عبارت است از تعامل  1تدریس

باورها، عادت ها و شیوه های رفتار و به طور کلی انواع تغییراتی را که می خواهیم در مختلف مانند نگرش ها، گرایش ها، تدریس مفاهیم 

 (.    0880شعبانی، گیرد )شاگردان ایجاد کنیم در بر می

معلمان در کالس های درس خود با روش ها و شیوه های مختلفی با دانش آموزان در امر تدریس برخورد دارند و به طور قطع به روش 

باعث می شود که یافتن یک شیوه یا روشی که مورد  ب درسی را به آنها آموزش می دهند. این مسألههای تدریسی که خود معتقدند مطال

روش های آموزشی را در امر تدریس نشان داد و از  ی می توان از طریق  پژوهش کاراییق و اطمینان همه معلمین باشد ممکن نباشد ولوثو

 موفق شد و فراگیران را به اهداف این طریق دست اندرکاران آموزشی را متقاعد ساخت که با این شیوه ها بهتر می توان در کالس های درس

 (.0882د )افروز و همکاران، وزشی هدایت کرآم

، ویژگی و مختصات متغیرهای مطرح شده در باال و همچنین شواهد و ادله های نظری مطروحه می توان درباره اکنون با توجه به تعاریف

به نظر می های دانش آموزان داشته  های مشارکتی می تواند در مهارت درباره ی نقشی که روش مسأله پژوهش حاضر بحث کرد. از آنجا که

به طور واضح و  مسأله این پژوهش. لذا در رابطه با متغیر های مذکور شودتدریس مشارکتی منجر به یافته های نوینی  استفاده از الگوی سدر

 دارد؟  تأثیرجتماعی دانش آموزان متوسطه چه اوال تشکیل شده است که آیا روش تدریس مشارکتی بر مهارت های ئشفافی حول این س

 

 روش تحقيق 
روش تدریس مشارکتی بر  تأثیرپژوهش حاضر شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل است و با هدف بررسی میزان     

ی طرح تحقیق به صورت پیش آزمون و پس مهارت هادانش آموزان پسر و دختر انجام می گیرد. در زمینه سنجش  ی اجتماعیمهارت ها

ی اجتماعی داده مهارت هاه آزمایش و گروه کنترل پیش آزمون بدین منظور قبل از اجرای تحقیق به هر دو گرو کنترل می باشد.آزمون با گروه 

 داده شده است. ی اجتماعی مهارت هابه کلیه گروهها پس آزمون  ی روش تدریس بر روی گروه آزمایشیشده است و پس از اجرا

 
 جامعه آماري

 01باشد که این تعداد دانش آموز در آموز دختر مقطع متوسطه شهر ایرانشهر میدانش 027دانش آموز پسر و 087شامل جامعه این پژوهش    

 باشند.مدرسه دخترانه در حال تحصیل می 01مدرسه پسرانه و 

 

 نمونه و شيوه نمونه گيري 

که از بین تمامی مدارس به صورت تصادفی ساده دو مدرسه دخترانه ای است بدین صورت ای چند مرحلهگیری این تحقیق از نوع خوشهروش نمونه   

نالوان گالروه   و دو مدرسه پسرانه انتخاب و سپس از بین کالس ها دو کالس پسر و دختر را به عنوان گروه آزمایش و دو کالالس پسالر و دختالر را باله ع    

 می باشد.نفر  077دانش آموزان آن نیز مجموع تعداد  نفره که 22حجم نمونه ی ما عبارت است از چهار کالس . کنترل انتخاب می کنیم
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 توزيع حجم نمونه آماري بر اساس نوع گروه

 
 : توزيع حجم  نمونه آماري بر اساس نوع روش و جنسيت1جدول                                                    

 درصد فراوانی جنسیت گروه

 آزمایش
 22 22 دختر

 22 22 پسر

 

 گروه کنترل

 22 22 دختر

 22 22 پسر

 077 077 کل

 
نفر پسر( در گروه  22نفر دختر و  22نفر) 27نفر پسر(  در گروه آزمایش و  22نفر دختر و  22نفر)  27نفر نمونه آماری،  077از مجموعه   

درصد و سهم  27درصد در گروه کنترل قرار گرفتند که سهم دختران  27درصد از افراد در گروه آزمایش و  27کنترل قرار گرفته اند. به عبارتی 

 از کل نمونه بوده است.  27ن نیز پسرا

 
 ابزار اندازه گيري

  .می باشد  ی اجتماعیمهارت ها ری در این پژوهش پرسشنامهاندازه گی ابزار

 5SSRS( پرسشنامه مهارت هاي اجتماعیالف

ی اجتمالاعی فالرم دانالش    مهالارت هالا  مقیاس اندازه گیری مهارت اجتماعی پرسشنامه ای است که این مقیاس به نظام درجه بنالدی        

ایالن مقیالاس   . دید گاه فرد نسبت به خود مالی باشالد  رفتاری از  یمهارت هاوال در ارتباط با ئس 89موسوم است که دارای SSRSآموزان 

این پرسشنامه در ایران توسط کریمی در  خویشتن داری و همدلی را در بر می گیرد. رفتار قاطع )خود ابرازی(، ،مقوالت همکاری و تعاون

بر روی دانش آموزان شهرستان یزد مورد استفاده قرار گرفته است همچنین این مقیاس به منظور بررسی رابطه بین اضطراب  0839سال 

بکالار   ،توسط ابراهیمی قالوام  0808در سال  اجتماعی و سطح مهارت های اجتماعی به روی دانش آموزان دوره راهنمایی شهرستان رشت

 گرفته شده است.

 

 گذاريروش نمره 
و اغلالب اوقالات درجاله     ،بعضی اوقالات  ،ه گزینه می باشد که به صورت هرگزوال دارای سئو هر س وال می باشدئس 89این آزمون دارای    

بندی شده است شیوه نمره گذاری در این مقیاس بدین صورت است که اگر آزمودنی گزینه ))هرگز((را انتخاب نمایالد نمالره صالفر و اگالر     

                                                           
5 -Soial skill ranking of student 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5 
 

حالداقل   را برای آزمودنی در بر دارد.2نمره   و باالخره انتخاب گزینه ))اغلب اوقات(( می گیرد0انتخاب نماید نمره  اوقات(())بعضی  گزینه

 می باشد. 08نمره در این مقیاس صفر و حداکثر 

 
 روايی و پايايی آزمون

 باشد.می07/7تا 27/7طور متوسط بین ( گزارش نموده اند که روایی آزمون مهارت های اجتماعی به 0997گروشام و الیوت)   

و از طریق  98/7تا 32/7را با استفاده از روش باز آزمایی بین SSRSپایایی آزمون:گرو شام و الیوت پایایی آزمون مهارت های اجتماعی 

 ه اند.گزارش نمود82/7تا 80/7الفا بین  روش ضریب

تن از اساتید علوم تربیتی قرار  07سنجش مهارت های اجتماعی در اختیار  برای بررسی روایی محتوایی و صوری سیاهه ها و پرسشنامه   

یی آن نیز آزمون ل آمد و فهرست نهایی آن تنظیم شد. به منظور اطمینان از پایاگرفت و پس از اخذ نظرات آن ها تجدید نظر هایی به عم

نفری از جامعه ی آماری ابتدا اجرا شد و با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضریب  22سنجش مهارت های اجتماعی در یک نمونه ی 

 .که نشان از پایایی مطلوب آن است به دست آمد صدم 89/7

 
 ي اجتماعی توسط محققمهارت ها: ضريب پايايی پرسشنامه 2جدول 

 آلفای کرونباخ ضریب مولفه ردیف

 82/7 همکاری وتعاون 0

 09/7 رفتار قاطع)ابراز وجود( 2

 88/7 همدلی 8

 87/7 خویشتن داری )کنترل خود( 1

 89/7 کل پرسشنامه 2
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 يافته ها

 بررسی توصيفی نمرات مرحله پيش آزمون 

 

تفکيک گروه کنترل و آزمايش: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات  مرحله پيش آزمون به 3جدول   

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیرها

0/11 27 آزمایش مهارت اجتماعی  2/0  

0/12 27 کنترل  8/08  

 

 آزمون بررسی توصيفی نمرات مرحله پس

 

: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات  مرحله پس آزمون به تفکيک گروه کنترل و آزمايش4جدول   

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیرها

 8/8 1/07 27 آزمایش مهارت اجتماعی

 0/2 3/12 27 کنترل
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 يافته هاي استنباطی

 دارد.     تأثيري اجتماعی دانش آموزان مهارت ها: روش تدريس مشارکتی بر فرضيه

 است. استفاده شده تحلیل کوواریانسآزمون  ازبرای تجزیه و تحلیل این فرضیه 

 : بررسی تفاوت نمرات پس آزمون نمرات مهارت اجتماعی5جدول

 سطح معناداری f میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 32/7 210/7 018/08 0 018/08 اثر پیش آزمون 

 7770/7 0/832 232/09217 0 232/09217 اثر متغیر مستقل

 ------ ------ 022/28 90 822/2022 خطا

 ------ ------ ------- 077 818002 کل تعدیل شده

 

معنادار گردیده و چون سطح ( 7770/7)در سطح مقدار گردیده که این ( 0/832)برابر با  fشود مقدار مشاهده می در ردیف دوم همانگونه که   

 تأثیرمیزان نمرات مهارت اجتماعی در پس آزمون پس از حذف گیریم که بین باشد، بنابراین نتیجه میمی 72/7قابل قبول معناداری کمتر از 

ی مهارت هاپیش آزمون تفاوت معنادار وجود دارد. لذا این فرضیه مورد تایید قرار گرفت یعنی روش تدریس مشارکتی منجر به افزایش 

  .اجتماعی دانش آموزان  شده است

 

 در پس آزمون نمرات مهارت اجتماعی : ميانگين و انحراف معيار 6جدول

 میانگین تعدیل شده انحراف معیار میانگین تعدیل نشده تعداد گروه

 1/07 8/8 1/07 27 آزمایش

 2/12 0/2 3/12 27 کنترل

 

گردیالده اسالت    3/12و برای گروه کنترل  1/07پیش آزمون  تأثیرپس از حذف میانگین مهارت اجتماعی گروه آزمایش همانگونه که مشاهده می شود 

 تدریس مشارکتی در گروه آزمایش  است. تأثیرکه این نشان دهنده 
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 بحث و نتيجه گيري 

 

پیش آزمون  تأثیرمیزان نمرات مهارت اجتماعی در پس آزمون پس از حذف بین می توان نتیجه گرفت که به نتایج بدست آمده با توجه  

پیش آزمون نسبت به  تأثیرو همانگونه که مشاهده شد میانگین نمرات مهارت اجتماعی گروه آزمایش پس از حذف  تفاوت معنادار وجود دارد.

 تدریس مشارکتی در مهارت اجتماعی گروه آزمایش می باشد. که نتایج این تحقیق تأثیرگروه کنترل بیشتر گردیده است که این نشان دهنده 

( در پژوهشی با عنوان، یادگیری مشارکتی وسیله ای برای بهبود مهارتهای اجتماعی در بین دانش آموزان راهنمایی، به 2777) 3هیلبا نتایج 

( در 0880و همچنین با نتایج پژوهش کرامتی )عی دانش آموزان را بهبود می بخشد این نتیجه رسید که یادگیری مشارکتی، مهارتهای اجتما

با عنوان تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت در درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی، به این نتیجه رسید که تحقیقی 

  .همخوانی داردصیلی دانش آموزان پایه پنجم یادگیری مشارکتی تأثیر مثبتی در مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تح

ی اجتماعی  و همدلی با مهارت هاشت که همیاری در یادگیری مشارکتی زمینه مناسبی را برای رشد در تبیین این فرضیه می توان بیان دا    

دیگران فراهم می سازد و رفتار مخل نظم را تا حدود زیادی کاهش و نیز احساس مثبت دانش آموزان را نسبت به یکدیگر و نسبت به خود 

د بیشتر می کند همچنین احساس همدردی دانش آموزان نسبت به دیگران را افزایش افزایش می دهد و مسئولیت فرد را در قبال یادگیری خو

قابل مالحضه ایی بر کیفیت قضاوت اخالقی آنان  تأثیرداده تنش های میان گروهی و رفتار پرخاشگرانه و ضد اجتماعی را کاهش می دهد و

 وادار می کند که در زمینه ارزشیابی از عملکرد همکالسان خود دقیق باشند.آنها را  تعامالت رودرو افراد را مجبور به گوش دادن می کند. دارد.

، مطالب درسی را توضیح دهند موجب می شود دانش آموزان بی توجه به درس گوشه گیر و کم حرف فعال شوند از یکدیگر سئوال کنند،

گروههای یادگیری مشارکتی دانش  مخالفت و یا موافقت کنند. مواردی را به یکدیگر پیشنهاد کنند از یکدیگر انتقاد کنند و با عقاید یکدیگر

آموزان را براساس پایگاه کالسی نژاد یا جنسیت جدا نمی کنند یادگیری مشارکتی یک روش همسال محور است که عملکرد تحصیلی را باال 

ی اجتماعی مهارت هاتدریس مشارکتی روی بر اساس نتیجه بدست آمده روش  می برد و ارتباطات اجتماعی مثبت را پایه گذاری می کند.

 .موثر بوده است

  

 پيشنهادهاي کاربردي 

 با توجه به نتایج  پژوهش

 از این روش به جای روش سنتی استفاده نمایند. مشارکتی روش تدریس  تأثیربه معلمان پیشنهاد می شود با توجه به  -

ی اجتماعی و تربیت شهروندی باید فضای کالسی به گونه ای سازماندهی مهارت هابر مشارکتی روش تدریس  تأثیربا توجه به  -

 شود که موجب تسهیل موارد ذکر شده شود 

 برای معلمان مشارکتی برگزاری کارگاه های آموزشی روش تدریس  -
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 پيشنهادهاي پژوهشی 
 .قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشدنمونه این پژوهش را می توان با نمونه آماری گسترده تر انجام داد تا نتایج  -

 بررسی سایر روش های تدریس و مقایسه آن با روش تدریس مشارکتی صورت گیرد. -

 بررسی میزان اثربخشی روش تدریس مشارکتی در دروس مختلف صورت گیرد. -

 مشابه چنین تحقیقی در مقاطع دیگر مورد تحقیق قرار گیرد.  -
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