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 چکیده 

آموزان انجام های اجتماعی دانشپژوهش حاضر با هدف تعیین نقش روش تدریس تفحّص گروهی بر رشد مهارتهدف: 

 شد.

 گروه .استفاده شدنترل و آزمایش کآزمون با گروه پس-آزمونطرح پیش باآزمایشی شبهدر این پژوهش از روش  روش:

 آماری،جامعه  آزمایش با روش تدریس تفحص گروهی، آموزش داده شد و گروه کنترل متغیری را دریافت نکردند.

تصادفی  نفر به روش 15آموزش و پرورش مشهد بود. از میان آنان  6ناحیه ی ی اول متوسطهآموزان دختر پایهدانش

نفر  61نفر به روش تصادفی در گروه آزمایش و  66و سپس  کنندگان در پژوهش انتخاب شدندعنوان شرکتای بهخوشه

ضریب  ، راتاتوری و هلسل پاسخ دادند.های اجتماعی ماتسونی سنجش مهارتپرسشنامه و به در گروه کنترل قرار گرفتند

 دست آمد.به 71/0 آزمونو در پس 97/0 آزمونکرونباخ در پیشآلفای  این آزمون با استفاده ازپایایی 

متغیره تحلیل شد.  آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه و چندبا کمک  شدهیآورجمعهای دادهها: یافته

 ن، میانگین گروهآزموآزمون تفاوت چندانی ندارد، اما در پسنترل و آزمایش در پیشکگروه  ها نشان داد میانگینیافته

اعی های اجتمبین نمرات رشد مهارت شدهمشاهدهتفاوت آزمون، آزمایش از گروه کنترل بیشتر بود و با کنترل نمره پیش

 (.P<005/0) معنادار بوددو گروه آزمایش و کنترل 

توان نتیجه گرفت که آموزش با استفاده از روش تدریس تفحص گروهی های این پژوهش میبر اساس یافتهگیری: نتیجه

اجتماعی، پرخاشگری ی مهارت اجتماعی مناسب، رفتار غیرلفهؤطور کلّی و مآموزان بههای اجتماعی دانشبر رشد مهارت

ها لفهؤمن ایسبب بهبود  وثیر داشته أرابطه با همساالن تطلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن و و رفتار تکانشی، برتری

 هایمنظور بهبود مهارت. لذا این پژوهش استفاده از الگوهای اجتماعی همچون روش تدریس تفحص گروهی را بهشده است

 کند.اجتماعی پیشنهاد می
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 قدمهم. 1

کند و آن ی تولد، فرایند اجتماعی شدن را آغاز میانسان موجودی اجتماعی است که از همان لحظه

های یِ نظامی فرد یکی از اهداف اساسی و اولیهامروزه رشد شخصیتِ همه جانبهدهد. را پرورش می

چرا که ؛ است 5اجتماعیرشد شخصیت انسان،  و وجودیهای آموزشی شده است و یکی از جنبه

 .درستی با اطرافیان خود به تعامل بپردازدتواند بهی آن نمیهاتشخص بدون این رشد و داشتن مهار

 5790به بعد شروع شد و در دهه  5790مطالعات مربوط به یادگیری مشارکتی و همیاری از دهه     

تی، ران قرار گرفت)کرامنظهایی که قابلیت اجرا داشته باشند، مورد توجه بسیاری از صاحبی مدلتهیه

5391 :590.) 

، از نامدارترین 1و اسپنسر کاگان 2، نیل دیویدسن3، رابرت اسالوین6راجر جانسون و دیوید جانسون    

و ( 5777) جانسون و جانسون .(699: 5375)جویس، ویل، کالهون،  های این گروه هستندچهره

آموزان به کمک و مشارکت سایر اعضای دانشکه وقتی موفقیت  نمایندمی( اذعان 5395) اسالوین

تواند یها مکنند، این مشارکت در فعالیتصورت مشارکتی فعالیت میگروه وابسته است، بیشتر به

های رشد اجتماعی، مدرسه و نحوه لفهؤآموزان شود، چرا که یکی از ممنجر به رشد اجتماعی دانش

، تفحّص ی الگوی اجتماعیصلی در خانوادهریس اهای تدیکی از روش .آموزان استیادگیری دانش

های جان دیویی موجب پیدایش این الگوی تدریسِ کارساز با کاربرد گسترده، که دیدگاه است 6گروهی

های حل پردازند، در گروهشده است. در این روش تدریس شاگردانی که به بررسی مسایل علمی می

، های علمیساالر و روشدر حین پیشرفت، فرایندهای مردمشوند و ساالر سازماندهی میمردم یمسئله

ساالری در کالس درس، نخستین تالشِ اصالحیِ . نهضتِ اجرای مردمرندیگیفرامپژوهش و تفحّص را 

های انتقادی فراوانی را به همراه داشته است و این مهم در تعلیم و تربیت امریکا بوده است و واکنش

کید بیش از حد بر اهداف اجتماعی، أآیا ت" الؤکننده برای سداشت تا پاسخی قانعامر مدافعان را بر آن 

(. پاسخِ 691: 5375؟ بیابند)جویس و همکاران،اندازدینمخیر أآموزان را به تپیشرفت علمی دانش

ریِ کاوشگ و فرایند ساالرمردم های فراینداست تا شکل و پویایی مدافعان آن بود که این روش بر آن

گردد که روش تدریس بنابراین آشکار می؛ )همان( را با هم در یک راهبردِ تدریس ترکیب کند میعل

های الزم تفحّصِ گروهی، اهداف روش تدریسِ کاوشگریِ علمی که شامل ایجاد نظمِ عقلی و مهارت

ست ا)فرایند تحقیق(، تفکر منطقی و تحمّل پیچیدگی  هاال و تحقیق برای پاسخ به آنؤبرای طرح س
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 یفرد نیبکه شاملِ همیاری، مدیریتِ گروهی و ارتقا روابطِ  ساالرانهرا، با اهداف اجتماعی و مردم

 .کنداست، ترکیب 

زند پرداوجو میریزی، اجرای تحقیق و جستاست که به برنامه شدهلیتشکهایی این روش از گروه     

(. 393: 6009 ،5دهند)تان، شاران، لیمی ارائه کنند و در کالسهایشان را با یکدیگر ترکیب میو یافته

اه تواند در تحقیق مفید باشد، آگآموزان را نسبت به منابعی که مینقش اصلی معلم این است تا دانش

( است: 3ز مهم )چهار آیـار جـل چهـن روش شامـدارد که ای( بیان می5: 6009) 6کند. زینگارو

ها تفحّص، اشاره به این امر دارد که گروه .9ی درونیو انگیزه 6، تفسیر1، تعامل2وجوگریتفحّص و جست

آوری اطالعات به جمع کهیدرحالکنند و موضوع، تمرکز می در موردوجوگری بر روی فرایند جست

آموزان کنند. تعامل نیز برای تمامی دانشجو میوها جستها را بررسی و در میان آنپردازند، آنمی

های ی اصلی گروهها و کمک به یادگیری دیگر افراد، ضروری است زیرا مشخصههمنظور کشف ایدبه

تفسیر نیز هنگامی  .مشارکتی از جمله روش تدریس تفحص گروهی داشتن تعامل میان اعضا است

 منظور افزایشاز هر عضوِ گروه، به آمدهدستبههای ها به شرح و تفصیل یافتهشود که گروهایجاد می

شود که در فرایند تحقیق در این روش تدریس ایجاد می یزمانهمی درونی دازند. انگیزهپردرک، می

 .گرددآموزان استقالل الزم در بررسی فردی اعطا میبه دانش

(، 392: 5772) ( و شاران و شاران396: 6009) (، تان و همکاران610: 5790) 9مطابق با شاران    

آموزان با ی دانشی آن از طریق مواجههاست که اولین مرحلهمرحله  6اجرای تفحص گروهی دارای 

د؛ ی واقعی باشصورت شفاهی یا یک تجربهتواند بهکه این مواجهه می شودمهیّج آغاز می یمسئلهیک 

 آموزاندانش ی معلم مطرح شود. در مرحله بعد، معلموسیلهطور طبیعی رخ دهد، یا بهممکن است به

 نند؟کشود؟ چه درک میکه چه مواضعی اتخاذ میکند، اینجلب می شان به موضوعرا نسبت به واکنشِ

له هدایت أآموزان را به سمت تدوین و بیان مسو چه احساسی دارند؟ بعد از این مرحله، معلم دانش

کنند و دست به های مورد نیاز را تحلیل و خود را سازماندهی میآموزان نقشگاه دانشکند. آنمی

هایِ خود را در پرتو حلراه همی آخر کنند. در مرحلهزنند و نتایج اقداماتِ خود را گزارش میمی اقدام

 دهند.اهداف اولیه، مورد ارزیابی قرار می
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که برخاسته از خودِ پژوهش  یامسئلهجدید، یا  یامسئلهرو شدن با این فرایند، یا از طریق روبه    

دهی ساالرانه است؛ به صورتی که از حداقل ساختالس درس، مردمروابط در ک .شوداست، تکرار می

آموزان به جز تفاوت در نقش، دارای وضع برابری بیرونی توسط معلم برخوردار است و معلم و دانش

معلم در روش تدریس  که(. در حالی370: 6009، 5هستند)میتچل، مونتگمری، هولدر و استوارت

رایندِ گروهی را دارد، وسایل مورد نیاز برای کاوشگری را فراهم گرِ فتفحّص گروهی نقشِ تسهیل

ها در دهد و به آناطالعات یاری می لیوتحلهیتجزهای گردآوری و آموزان را در روشکند، دانشمی

نماید. این روش مستلزم استفاده از منابع اطالعاتی چندگانه های قابلِ آزمون کمک میساختن فرضیه

های ها را از طریق رسانهای مجهز باشند که اطالعات و دیدگاهه مدارس باید به کتابخانهکطوریاست؛ به

ین همچن. و نیز امکان دسترسی به منابع بیرونی را فراهم آورد آموزان قرار دهدمختلف در اختیار دانش

؛ جویس 370: 6009میتچل و همکاران، ای از موضوعات است)ر طیف گستردهاین الگو، قابل کاربرد د

 (.672: 5375 و همکاران،

منظور های ارتباطی مناسب بههای استفاده از شیوه( مهارت6009) 6ماتسون، ماتسون و ریوت    

های اجتماعی بیان ترهای احتمالی و انطباق با محیط اجتماعی را تحت عنوان مهابرخورد با تعارض

ارهای هدفمند، به هم مرتبط و متناسب با وضعیت ای از رفتهای اجتماعی مجموعهکنند. این مهارتمی

 ریتأث( و 5392، 3ساندرز، دیکسون، )هارجیختنی بوده و تحت کنترل فرد هستندهستند که آمو

(. همکاری و مشارکت با دیگران، 6009، 2عمیقی بر ماهیت تعامالت با دیگران دارند)سگرین و تیلور

ی ر و قدردانکردن، تعریف و تمجید از دیگران، تشککمک کردن، آغازگر رابطه بودن، تقاضای کمک 

 (5770، 1های اجتماعی هستند)گرشام و الیوتهایی از مهارتنمونه

ثر ؤها و عوامل مهای مرتبط با آن بررسی زمینهبا توجه به اهمیت رشد اجتماعی و کسب مهارت    

و روانشناسان مختلف بوده است. ی محققان، والدین، معلمان آن ارزشمند است و این موضوع دغدغه بر

های ها و جنسیّت بر مهارتعوامل متعددی از جمله خانواده، مدرسه، دوستان، وضعیت اجتماعی، رسانه

ی سریع و یا کندی رشد اجتماعثیر دارند که نوع و چگونگی وضعیت آن ممکن است سبب تأاجتماعی ت

ه و فرایند یاددهی یادگیری بعد از خانواده یکی (. مدرس5391نقل از آقاپور و همکاران،  به 6)پاینشوند

گذشته  صدسالدر  های اجتماعی افراد در سنین نوجوانی است.ثرترین عوامل رشد مهارتؤاز م

پژوهشگران بر دستاوردهای ناشی از یادگیری مشارکتی چون سطح باالی استدالل و خردورزی، 
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شناختی، استدالل اخالقی، اتخاذ  -یادداری، انتقال یادگیری، دستاوردهای انگیزشی، رشد اجتماعی

ای و تعصب، احترام ، دوری از تفکر کلیشهنفسعزتدیدگاه، حمایت اجتماعی، دوستی، سالمت روان، 

ون، جانسون و اند)جانسآورده به دستها و امثال این موارد، اطمینان ها، درونی کردن ارزشبه تفاوت

با  سر بردنآموزان برای به (. جنبه اجتماعی رشد و آماده کردن کودکان و دانش6: 5،6000استان

 شناسانهای جامعهها است که نظر مربیان را جلب کرده است. پژوهشدیگران و همکاری با ایشان مدت

 اجتماعی تعلیم و تربیتی شناسی تربیتی در کار مدرسه و توجه معلمان به جنبهی جامعهو توسعه

های مهم در ای معتقد هستند، یکی از میزانکه عدهطوریدر این زمینه اثری ویژه داشته است. به

های مناسب در انتخاب مطالب درسی، سازمان دادن این مطالب، تعیین اهداف تربیتی، اتخاذ روش

: 5397ت)شریعتمداری، ی رشد اجتماعی آنان اسسنجی پیشرفت شاگردان و جنبهتدریس، ارزش

( از آن 5375) 6کالهون و ویل، روش تدریس، آنچه که جویس تماعیی الگوی اج(. خانواده522-523

 نیست که صرفاً طرفهکیی های درس جادهی این مطلب است که کالسکنند، دربردارندهصحبت می

تنی بر رویکرد همیاری و های مبمعلم در حال حرکت باشد و فراگیران ثابت بمانند، بلکه در کالس

یری، پذ، مسئولیتیخود رهبرآمیز، توان مدیریت، ، همزیستی مسالمتیفرد نیبساالری، روابط مردم

 لیامز،یابد)ویاحساس مثبت نسبت به یکدیگر پرورش می تواناییِ کار در گروه، افزایش یادگیری و

5399 :1.) 

برای سنین نوجوانی و جوانی که  ژهیوبههای اجتماعی داشتن مهارتبا وجود آشکار شدن ضرورت     

بیشتر از پیش هویدا نقش مدرسه و معلمان دهد؛ های متعدد قرار میافراد را در رویارویی با موقعیت

ه های علمی خود بهره ببرد، بلکپردازد نه تنها باید بتواند از آموخته. فردی که به تحصیل میگرددمی

ده بوند، به وظایف اجتماعی خود نیز عمل کند و بداند که در روابط اجتماعی و یک شهرعنوان بهباید 

، انی)لیوارج عملی نامناسب است و چه، در شرایط خاص چه عملی مناسب یو عاطفروانی  یهابستان

 .(597: 5399شهانقی،  و محمدنژادگل

های اجتماعی( مهم )مهارتهای تدریسی که این کارگیری روشضرورت آگاهی و به برای معلمان،    

یژه وتی بههای سنّ. در نظام آموزشی ایران، معلمان با تکیه بر روششودمی رپدیدا سازد،میق را محقّ

که در محافل رغم اینکنند و علیسخنرانی، شاگردان را به حفظ و تکرار مفاهیم علمی ترغیب می

د، اما شواندیشی میردان، رشد فکری و آزادال بودن شاگعلمی، تربیتی و حتی اجرایی، صحبت از فعّ

ر ثری دؤو در مقام عمل، نه تنها گام م ی شعارگونه به خود گرفتههایی جنبه، چنین نظرگاهبه واقع

ی شود، بلکه اغلب اوقات همکاری و رفاقت به نوعی رقابت تبدیل شده که نتیجهاین راستا برداشته نمی

سبک غالب در اکثر  و این آموزان استو دشمنی در بین دانشتوزی آن افزایش حس حسادت، کینه

                                                           
1. Johnson, Johnson,Stanne 

2. Joyce, Weil, Calhoun 
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ی یادگیری مفاهیم درسی کمتر تی است؛ به این معنا که شاگردان در زمینهسنّ های کالسیِآموزش

فکری، همکاری و بحث های کمتری برای تعامل، همشوند، فرصتآور مواجه میهای چالشبا موقعیت

وار آموزان به یادگیریِ طوطیشود، دانشاگردان با یکدیگر فراهم میو گفتگوی معلم با شاگردان و ش

گریزی در بین شاگردان شود و احتمالِ خطرِ جمعشوند، رقابت جایگزین همکاری میترغیب می

 .(6052، 5)پاتیو، والیو، سارویج ساوندییابدافزایش می

 هایآموزان انتظار دارند که به صحبتدانشو از  هستندمعلمان اغلب گوینده  ،های سنتیدر روش    

پرسیده شود،  یسؤالص گروهی جایگاه چندانی در کالس درس ندارد و اگر آنان گوش دهند. تفحّ

شود، بلکه بیشتر هدف این است که موزان به تفکر مطالب درسی نمیآشدان وادار کردنموجب 

 .(36: 5375ی، )شکارآموزان از این طریق برای امتحان آماده شونددانش

ج طور نمونه نتایگیری وجود دارد. بهچشم یهای اجتماعی و مشارکتی پیشینهدر زمینه یادگیری    

ی روش یادگیری مشارکتی و سنّتی انجام شد، نشان داد که یادگیری ای که در خصوص مقایسهمطالعه

مدرسه و عشق به یادگیری ت نفس، میزان تمرکز روی تکالیف، لذت بردن از کالس و مشارکتی، عزّ

( در یک بررسی گسترده، 6000همکاران ) دهد. جانسون ورا افزایش و وابستگی به معلم را کاهش می

ا هاین پژوهش کلکنند که از های اجتماعی و مشارکتی اشاره میمطالعه در زمینه یادگیری 562به 

به بعد و در همه  5790 یدههز ها ااست و مابقی آن گرفتهانجام 5770درصد از سال  69حدود 

درصد در سطح متوسطه،  60درصد در سطح ابتدایی،  26است) شدهانجامسطوح آموزشی و تحصیلی 

ها در آمریکای شمالی، درصد در سطح بزرگساالن(. این پژوهش 62درصد در سطح آموزش عالی،  55

های یادگیری سنجش اثربخشی روش در ارتباط با .اروپا، خاورمیانه، آسیا و افریقا صورت گرفته است

 جهتوقابلهایی که اند. ده مورد از آنهایی را طرح کردهاجتماعی و مشارکتی، برخی از پژوهشگران روش

)جانسون و 2ی ساختارمندمباحثه ؛(5772، 3)کوهن 6هستند به این شرح است: آموزش پیچیده

(، 5796، 6، مدن، اسالوین و فرنیشسنیو)است 1مشارکتی خواندن و نوشتن تلفیقیِ ؛(5797جانسون، 

 9(، جیکساو5776ص گروهی )شاران و شاران، (، تفح5791ّ)کاگان،  9یافتهیادگیری مشارکتی سازمان

های (، گروه5777و  5792)جانسون و جانسون، 50(، یادگیری همراه با هم5799 ،و همکاران 7)آرنسون

                                                           
1. Pitoyo, Waluyo, Sarwiji Suwandi 

2. complex instruction 

3. Cohen 

4. constructive controversy 

5. cooperative integrated reading and composition 

6. Stevens, Madden, Slavin, Farnish 

7. cooperative learning structures 

8. jigsaw 

9. Aronson 

10. learning together 
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( و 5792، 3ادوارد و دوریس) 6ی تیمی(، رقابت و مسابقه5799)اسالوین،  5آموزانی دانشپیشرفته

: 6000 جانسون و جانسون،؛ 5796، 1)اسالوین، مادن و لیوی 2از تیم گرفتنیارییادگیری انفرادی با 

 یافته،ثیر سه رویکرد یادگیری مشارکتی سازمانأت( با عنوان 6000) 6تیلستون ی(. در مطالعه361
ی ورهآموزان دیافته و یادگیری انفرادی بر پیشرفت تحصیلی دانشمشارکتی غیرسازمانیادگیری 

 نجاهپموزان آشیافته، پیشرفت تحصیلی دان، مشخص شد که در شرایط مشارکتیِ سازمانابتدایی

 .درصد بیشتر از شرایط انفرادی است

. با جستجوی کامل از است شدهانجامص گروهی اندکی با موضوع تفحّ یهاپژوهشدر ایران     

ی اجتماعی، با استفاده از هاتثیر الگوی تفحص گروهی بر رشد مهارأهای اطالعاتی در زمینه تپایگاه

ر تی گستردهاما اشاره به مطالعات چندی که در حوزه؛ متعدد پژوهش زیادی یافت نشد یهادواژهیکل

هروی  .ست، خالی از حسن نیستهمچون یادگیری از طریق مشارکت و همکاری صورت گرفته ا

ص های آموزش سخنرانی و تفحّثیر روشأدر پژوهشی با عنوان ت( 5393کریموی، جدید میالنی و رژه )

-5395که در سال  یک گروهی بر میزان یادگیری دانشجویان پرستاری در درس بهداشت جامعه

نفر به شیوه  62دانشجوی پرستاری که  27 یبر روسرشماری  صورتبه یشیشبه آزمابه روش  5390

بود، نتایج  شدهانجام ،یاقهیدق 501جلسه  56نفر به شیوه سخنرانی، در طی  61ص گروهی و تفحّ

ص گروهی و سخنرانی افزایش حاکی از آن بود که میزان یادگیری در هر دو گروه تدریس یعنی تفحّ

گروهی از گروه تدریس به شیوه سخنرانی  تفحص در گروهمعناداری یافته است، اما میزان یادگیری 

 .طور معناداری بیشتر بوده استبه

 یهامؤلفهیادگیری مشارکتی بر رشد  ریتأثی با عنوان مطالعهپژوهشی  ( در5399و عزتی ) فهامی    

از قبیل احترام  ییهامؤلفه، به بررسی ی پنجم ابتداییآموزان دختر پایههای اجتماعی دانشمهارت

به شهای گروهی به روش یابی و مشارکت در فعالیتپذیری، دوستگذاشتن به دیگران، مسئولیت

ثیر معنادار متغیر یادگیری أنفری پرداختند. نتایج این پژوهش بیانگرِ ت 360نمونه  یبر رو یشیآزما

 .های اجتماعی بوده استمشارکتی بر رشد مهارت

ثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و أبر تدر پژوهش دیگری که     

بر ، یشیشبه آزما( با روش 5375فر، هدایتی، عنایتی نوین اضطراب امتحان )کرامتی، حیدری رفعت،

 بود، شدهانجام 5399-5397نفر گواه( در سال تحصیلی  16آزمایش و  نفر 12نفری ) 506نمونه  یرو

                                                           
1. student teams achievement divisions 

2. teams- games tournaments 

3. DeVries, Edwards 

4. team accelerated instruction 

5. Slavin, Leavey, Maddey 

6. Tileston 
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س علوم تجربی آموزان در دریادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش توجهبلقاثیر أنتایج بیانگر ت

 .و کاهش اضطراب امتحان بوده است

های اجتماعی یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت ریتأثعنوان  (، در پژوهشی با5375) شکاری    

تصادفی ساده انتخاب  گیریآموز پسر از دو کالس یک مدرسه را با روش نمونهدانش 10آموزان، دانش

گرفت. وی  به کارتی را سنّ و در یک گروه روش یادگیری مشارکتی و در گروه دیگر روش است هکرد

های اجتماعی ماتسون استفاده کرد. نتایج نشان داد که ها از آزمون رشد مهارتآوری دادهبرای جمع

 .بوده است های اجتماعی مناسب، معنادارتفاوت میان دو گروه در رشد مهارت

ثیر تدریس با أ( در پژوهشی با عنوان ت5370زاده )ثانی و ابراهیمزاده، جعفرینوروزی، محسنی    

روی  حیاتی بر عالئمتلفیق دو الگوی آموزشی همیاری و یادگیری در حد تسلط بر یادگیری مبحث 

ی به دو گروه تصادف صورتبهدانشجویان پرستاری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد که 

در این پژوهش گروه آزمایش با روش تلفیقی از  آزمایشی انجام شد.بودند، با روش شبه شدهمیتقس

تسلط و گروه گواه به روش سنتی آموزش داده شده بود. نتایج  الگوهای همیاری و یادگیری در حد

روش آموزشی همیاری و کاربرد در هر دو  حاکی از ارتقای یادگیری دانشجویان در سطوح دانش، فهم

 تسلط بود. یادگیری در حد و

اهمیت همکاری در مقابل رقابت و ضرورت ترغیب  یبنابراین با توجه به آنچه پیش از این درباره    

ی حاضر با مطالعهبیان شد، ، مسائلمنظور کاوشگری در وزان در انجام کارهای مشارکتی بهآمدانش

آموزان انجام های اجتماعی دانشوهی بر رشد مهارتص گرهدف تعیین نقش روش تدریس تفحّ

پاسخ داده شود: آیا استفاده از روش تدریس تفحص  سؤاالتتا بر اساس نتایج حاصل به این  پذیرفت

های اجتماعی تواند منجر به رشد مهارتمی ی اول متوسطهپایه گروهی در درس مطالعات اجتماعی

عامل مهارت اجتماعی  1روش تدریس تفحص گروهی در هر  آموزان گردد؟ آیا سهم کاربرددر دانش

 بینی واریانس معنادار است؟در پیش

 

 روش پژوهش. 2

 -زمونآپیش، به شیوه یشیشبه آزمااز نظر روش تحقیق یک طرح  و ، از نظر هدف کاربردیاین پژوهش

 .بوده است گواهزمون با گروه آپس

 یمتوسطهی اول پایهآموزان دختر دانش تمامی :گیرینمونهی آماری، نمونه و روش جامعه. 2-1

، اندبوده به تحصیلمشغول  5373-5372در سال تحصیلی  کهآموزش و پرورش مشهد  6 ناحیه

عنوان بهای نفر به روش تصادفی خوشه 15از میان آنان  .دهندی آماری پژوهش را تشکیل میجامعه

نفر به روش تصادفی در گروه آزمایش و  66تعداد در پژوهش انتخاب شدند، از این  کنندگانشرکت

 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. 61
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در این پذیر نبود ها از راه مشاهده امکاناز آنجا که گردآوری سریع داده :هاآوری دادهابزار جمع. 2-2

 استفاده شد. این مقیاس را ماتسون، های اجتماعی ماتسونی رشد مهارتاز پرسشنامهپژوهش، 

ی این مقیاس شامل . فرم اولیهاندسال ساخته 59 تا 2برای افراد  5793در سال  5راتتوری و هلسل

( پایایی و روایی آن در فرهنگ ایرانی بررسی 5395) یوسفیو  عبارت بوده است که توسط خیّر 66

ی ای از نمرهای لیکرت با دامنهدرجه 1طیف  ر اساسـبگویی خـکاهش یافت. پاس عبارت 16شد و به 

 شدهفیتعرعامل جداگانه به شرح زیر  1)همیشه( است. برای این مقیاس  1( تا وقتچیه/)هرگز 5

 است:

من هنگام صحبت » مثالعنوانبهگویه است.  59های اجتماعی مناسب که شامل مهارت عامل اول:    

 «.کنمکردن با دیگران به آنها نگاه می

من هنگامی که یک نفر »مثال عنوانبهگویه است  55اجتماعی شامل رفتارهای غیر عامل دوم:    

 «.کنمو صحبتش را قطع می پرمیمکند وسط حرف او صحبت می

من دیگران را تهدید » مثالعنوانبه باشدیمگویه  56پرخاشگری و رفتار تکانشی دارای  :عامل سوم    

 «نمکمیهای قلدر رفتار کنم و مثل آدممی

من » مثالعنوانبهگویه است  6طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن شامل برتری عامل چهارم:    

 «.همیشه دوست دارم در هر کاری نفر اول باشم

 «.من دوستان زیادی دارم» مثالعنوانبهگویه دارد  7رابطه با همساالن که  عامل پنجم:    

های ی مثبت مهارتلفهؤدر واقع افزایش نمره در دو مدر این ابزار این است که  توجهقابلنکته     

ی افزایش در رشد این دو دهندهنشان ،اجتماعی یعنی مهارت اجتماعی مناسب و رابطه با همساالن

های اجتماعی یعنی رفتار ی منفیِ رشد مهارتلفهؤی سه مافزایش در نمره کهیدرحاللفه است. ؤم

 یدهندهنشانطلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن، غیراجتماعی، پرخاشگری و رفتار تکانشی، برتری

 .منفی است یهامؤلفهافزایش در کاهش میزان این 

وایی محتوایی در اختیار متخصصان مربوطه منظور بررسی ری مجدد بهاین پرسشنامه بعد از ترجمه    

قرار گرفت و روایی محتوایی آن تائید شد. برای تعیین روایی سازه از تحلیل عوامل استفاده شد که 

ارزیابی کردند. برای بررسی پایایی این  قبولقابل( روایی آن را 5395) پیش از این نیز، خیّر و یوسفی

 96/0کردن استفاده شد که برای کل مقیاس یکسان و برابر  مهیدونمقیاس نیز، از آلفای کرونباخ و 

( و ضرایب دونیمه 95/0 و 32/0ی ضرایب پایایی بین )ها دامنهاین در خرده مقیاس عالوه بربود. 

این مقیاس برای  قبولقابل( بود. نتایج بیانگر پایایی و روایی مطلوب و 27/0و  99/0کردن بین )

(. در این پژوهش نیز ضریب 5395اعی نوجوانان ایرانی است)خیّر و یوسفی، های اجتمارزیابی مهارت

 دست آمد.به 0/ 71آزمون و در پس 97/0 زمونآشپایایی با آلفای کرونباخ در پی

                                                           
1. Matson, Rotatori, Helsel 
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 هاشیوه و مراحل گردآوری داده. 3

سعی بر آن شد تا علت پس از انتخاب نمونه،  :گواهی گروه آزمایش و گروه ازمون برآشاجرای پی

گویی منظور پاسخبهها توضیح داده شود و پس از آن انتخاب و هدف از انجام پژوهش برای آزمودنی

 .شدتوزیع  انآنها میان پرسشنامهآموزان دانش

پیش از اجرای روش تدریس آموزش روش تدریس تفحص گروهی به معلم در گروه آزمایش: . 3-1

، اعتهسکیی در طیِ چهار جلسه شدهمیتنظی تفحص گروهی، معلمِ گروه آزمایش بر اساس یک برنامه

ی تفحص گروهی را توسط متخصّص علوم تربیتی و آشنا به های الزم جهت تدریس به شیوهآموزش

ی روش تدریس تفحص گروهی هها و فنون تدریس دریافت نمود. در این راستا منابعی در زمینروش

 چگونگیدر اختیار وی قرار گرفت. همچنین الزم به ذکر است که معلم پیش از این تجربیاتی در 

مندیِ بسیاری در به اجرا درآوردن این روش کارگیری این روش تدریس کسب کرده بود و عالقههب

شد  گروهی آموزش دادهی تفحص ی نوشتن طرح درس به شیوهتدریس در کالس خود داشت. نحوه

 استاد راهنما رسید. دییتأبه  ربوطهای مربوط به هر جلسه، پس از نگارش توسط معلمِ مو طرح درس

های الزم پس از آموزش آموزان گروه آزمایش:اجرای روش تدریس تفحص گروهی برای دانش. 3-2

سال تحصیلی  ماهبهمنوزان گروه آزمایش از ـآمزمون، دانشآپیشرای ـبه معلم گروه آزمایش و اج

درسیِ یک ساعت و نیم، روش تفحص گروهی را دریافت نمودند. در ی چهار جلسه به مدت 72-73

ی تفحص گروهی برای مختلف درس مطالعات اجتماعی را به شیوه مسائلطی این دوره، معلم 

 ود از:ساخت. مراحل اجرای این الگو عبارت بآموزان مطرح میدانش

در  را یامسئلهمعلم  ،به این صورت که در این مرحله مواجه ساختن فراگیران با موقعیت مبهم: الف(

ق ی شروع تحقیو با پخش یک ویدئو، با ایجاد انگیزه، جرقه ساختمیی مرتبط با درس مطرح زمینه

 . شدندعدم تعادل ذهنی دچار نوعی آموزان با دیدن این فیلم دانش زد.را می

آموزان، نظرات العمل دانشها نسبت به آن موقعیت: معلم از طریق مشاهده عکسواکنش کشف (ب

ر ها با یکدیگنهای خود و تفاوت آو ایشان را نسبت به واکنش دشها را نسبت به موضوع جویا میآن

 .ختساآگاه می

 ،لم برای پیشبرد بهتر کارها: در این مرحله معدهیِ بررسیتدوین تکلیف برای بررسی و سازمان پ(

ها و هر یک از گروه کردمورد بررسی، تقسیم می یمسئلهمخالف و موافق با  به دو گروهآموزان را دانش

 .فهرست و توصیف کنند تا علل پذیرش یا عدم پذیرش موضوع را دندشمتعهد می

زمانی را برای بررسی مستقل آموزان با همکاری دانشبررسی مستقل و گروهی: در این مرحله معلم  ت(

به ) در نظر گرفته شد. روز 3ی نخست، برای مثال در جلسهکرد. معیّن می ،و سپس بررسی گروهی

ورت صموزان برای روز شنبه که کالس بهآشاین صورت که برگزاری کالس در روز چهارشنبه بود و دان

کرد تا را راهنمایی می هامعلم آنردند( کمی ارائهشد، اطالعات به دست آورده را برگزار می زنگتک
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است بپردازند. معلم در جهت  واگذارشدهها هایی که به آنیافته به بررسی بخشصورت سازمانبه

. کردکمک میآموزان را دانشهمچون کتابخانه، والدین و دیگر معلمان استفاده از منابع الزم، 

میسر است، از منابع متعدد داخل و  که از طریق کتابمنظور تقویت مبانی نظری بهآموزان نیز، دانش

 کنند.خارج مدرسه استفاده می

قل و های مست)پس از بررسی توسط کالس، شدهنییتعاین مرحله بعد از زمان تحلیل پیشرفت:  ث(

ی هاو پیشرفت شدهانجامها ضمن گزارش نتایج کار خود، به تحلیل کار شد. گروهگروهی( انجام می

آوردند و نتیجه را در کالس به ها از کار یکدیگر ارزیابی به عمل میپرداختند. گروهاز آن میحاصل 

ا از نحوه پیشرفت کارِ گروه ر رساندند. معلم نیز در این مرحله، ارزشیابی تکوینیاطالع یکدیگر می

ها وجود یگر روشی معلم از دداد. الزم به ذکر است که در این مرحله امکان استفادهنظر قرار میمد

 )پرسش از نقاط قوت، ضعف و جالب موضوع( PMIروش  ،ی نخستمعلم در جلسه ،دارد. برای نمونه

نوان و از را ع مسئلهها با مشورت یکدیگر ابتدا نقاط برترِ کارگیری این روش، گروهرا به کار برد. با به

های آن را بیان و از آن دفاع کردند و در نهایت با مشورت یکدیگر، نکات سپس کاستی آن دفاع کردند.

 کردند. له را اظهار و نسبت به آن استداللأمس توجهجالب

از نتایج  را یسؤالسنجی، در این قسمت معلم با ظرافت و نکته فعالیت مجدد با برخورداری از نتایج: ج(

که دور جدیدی جهت ورود ایساخت؛ به گونهمی و مطرحکشید می ها، بیرونتوسط گروه آمدهدستبه

 یافت.ها استمرار میِ گروهو کار یِ کار آغازبه مراحل اولیه

 حائزدر این قسمت ذکر این نکته : گواهزمون برای گروه آزمایش و گروه آپساجرای . 3-3

روش شود، در مدارس استفاده می طورمعمولبهافراد حاضر در گروه گواه با روشی که  اهمیت است که

مون زآپسی تفحص گروهی، ی تدریس به شیوهبعد از اتمام آخرین جلسه اند.، آموزش دیدهتوضیحی

 اجرا گردید.صورت همزمان و به شیوه یکسان برای هر دو گروه بهاجتماعی  مهارت یهامؤلفه

 

 هاروش تحلیل داده. 4

های اجتماعی مناسب؛ ی مهارتلفهؤها که شامل نمرات کلی و نمرات پنج مداده لیوتحلهیتجز منظوربه

 و اطمینان زیاد به خود داشتن و یخود برتررفتارهای نامناسب؛ تکانشی عمل کردن و سرکش بودن؛ 

های از روش "گواهآزمون با گروه آزمون و پسپیش"گیری بودند و با توجه به طرح حسادت و گوشه

های آمار استنباطی، شامل تحلیل کوواریانس و روششامل میانگین و انحراف معیار  یفیآمار توص

 استفاده شد. 6متغیرهتحلیل کوواریانس چند و 5راههکی

 

                                                           
1. ANCOVA 

2. MANCOVA 
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 اجتماعی رشد ابعاد یهانمره آزمونشیپ به نسبت آزمونپس تفاوت و معیار انحراف میانگین،: 1 جدول

 تعداد
 

 

 انحراف

 معیار
 متغیر  گروه  مرحله میانگین 

66 

66 

61 

61 

 

 

 
 

72/59 

01/50 

75/51 

22/56 

 

 

 

 

1/577 

02/622 

16/572 

22/599 

 آزمونپیش

 آزمونپس

 آزمونپیش

 آزمونپس

 

 آزمایش

 

 کنترل

 اجتماعی رشد 

66 

66 

61 

61 

 

 

 
 

95/9 

22/2 

30/6 

59/9 

 

 

 
 

55/69 

51/95 

69 

69/63 

 آزمونپیش

 آزمونپس

 آزمونپیش

 آزمونپس

 

 آزمایش

 

 کنترل

 
 اجتماعی مهارت

 مناسب

66 

66 

61 

61 

 

 

 
 

95/1 

52/3 

70/1 

22/6 

 

 

 
 

1/26 

95/10 

69/20 

37 

 آزمونپیش

 آزمونپس

 آزمونپیش

 آزمونپس

 

 آزمایش

 

 کنترل

 یراجتماعیغ رفتار 

66 

66 

61 

61 

 

 

 
 

29/6 

15/3 

10/6 

21/6 

 

 

 
 

99/26 

99/15 

96/25 

69/20 

 آزمونپیش

 آزمونپس

 آزمونپیش

 آزمونپس

 

 آزمایش

 

 کنترل

 
 رفتار و پرخاشگری

 تکانشی

66 

66 

61 

61 

 

 

 
 

01/2 

90/6 

37/2 

35/2 

 

 

 
 

55/51 

99/65 

02/52 

09/53 

 آزمونپیش

 آزمونپس

 آزمونپیش

 آزمونپس

 

 آزمایش

 

 کنترل

 

 و یطلبیبرتر

 به زیاد اطمینان

 داشتن خود

66 

66 

61 

61 

 

 

 
 

66/1 

91/6 

7/2 

96/2 

 

 

 
 

99/35 

26/39 

29/35 

35 

 آزمونپیش

 آزمونپس

 آزمونپیش

 آزمونپس

 

 آزمایش

 

 کنترل

 همساالن با رابطه 

 

های رشد آزمون نمرهآزمون نسبت به پیشمیانگین، انحراف معیار و تفاوت پس 5شماره  جدول    

و  طلبیاجتماعی، مهارتِ اجتماعی مناسب، رفتار غیرِاجتماعی، پرخاشگری و رفتار تکانشی، برتری

دهد. را نشان می گواههای آزمایش و اطمینانِ زیاد به خود داشتن و رابطه با همساالن مربوط به گروه

ِ یعنی مهارت اجتماعیهای مثبت رشد مهارتهای مربوط به ابعادِ شود، نمرهطور که مالحظه مینهما

افزایش داشته است این افزایش نمره  گروه آزمایش آزمونِی پسمناسب و رابطه با همساالن در مرحله

مربوط به ابعاد  یگروه آزمایش است. عالوه بر این نمره آزمونپسحاکی از رشد این ابعاد در مرحله 

 طلبی واجتماعی یعنی رفتارِ غیرِاجتماعی، پرخاشگری و رفتارِ تکانشی، برتری یهامهارتمنفی 

اطمینانِ زیاد به خود داشتن در گروه آزمایش افزایش داشته است این افزایش در میانگین حاکی از 

نمره ناشی از کاهش  آزمون گروه آزمایش است. در حقیقت این افزایشبهبود این ابعاد در پس

گونه در گروه گواه یعنی گروهی که هیچ کهیدرحالی اجتماعی منفی و نامناسب است. هاتمهار
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های مهارتِ اجتماعی مناسب و رابطه با همساالن، نه تنها در لفهؤآموزشی دریافت نکرده است؛ م

تار های رفلفهؤنین در مآزمون بهبود نیافته است، بلکه مقداری کاهش داشته است. همچی پسمرحله

طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن در گروه کنترل، غیراجتماعی، پرخاشگری و رفتار تکانشی، برتری

 باشد. دهنده عدم بهبود این ابعاد میاست که نشان افتهیکاهشآزمون نمرات ی پسدر مرحله

ی کلی اند منجر به رشد نمرهتوآیا استفاده از روش تدریس تفحص گروهی می ال اول پژوهش:ؤس

 آموزان در درس مطالعات اجتماعی شود؟های اجتماعی دانشمهارت

مقایسه نمرات مهارت اجتماعی در دو گروه آزمایش و گواه از آزمون تحلیل کوواریانس  منظوربه

 قها از طریی همگنی واریانسآزمون کنترل شد. بررسی مفروضهاستفاده شد و نمرات پیش راههیک

یت ها رعانشان داد که از این مفروضه تخطّی صورت نگرفته است و فرض همگنی واریانس 5آزمون لوین

ی خطّی میان متغیر همپراش با متغیر وابسته، فرض رابطه(. پیشP، 03/5 :27،5F:932/0شده است)

 6سازینرمال(. همچنین نتایج اجرای آزمون P ، 69/22 :F<005/0ی خطی بود)بیانگر وجود این رابطه

فرض نیز ها در دو گروه آزمایش و گواه معنادار نشده و لذا این پیشنشان داد که میزان کجی نمره

تحلیل های مربوط به آزمون فرض(. بر اساس رعایت پیشShapiro-Wilk>01/0رعایت شده است)

 6آزمون در جدول باشد. نتایج مربوط به این ، استفاده از این آزمون مجاز میراههکوواریانس یک

 است. ذکرشده
 

 ی میانگین مهارت اجتماعی در گروه آزمایش و گواهراهه مقایسه: نتایج تحلیل کوواریانس یک2جدول 

منبع 

 تغییرات
 

مجموع 

 مجذورات

 

 

ی درجه

 آزادی

 

 

میانگین 

 مجذورات

 

 
F  

سطح 

 داریمعنی

 

 

مجذور 

سهمی 

 اتا

ی نمره

 آزمونپیش

 

 
979/2362  5  979/23627  69/22  **000005  290/0 

 996/0  000005**  697/395  569/36303  5  569/36303  گروه

       693/79  29  362/2699  خطا

 

زمون، آی پیشدهد که با کنترل نمرهراهه نشان میبه آزمون تحلیل کوواریانس یک مربوط جینتا    

وجود دارد  معناداریاجتماعی دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت  بین نمرات مهارت

(996/0:،005/0>P، 697/395 :F) بنابراین روش تدریس تفحص گروهی در رشد مهارت؛ 

 ه است.آموزان اثربخش بوداجتماعی دانش

                                                           
1. levene 

2. shapiro-wilk 
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بینی ، در پیشعامل 1تدریس تفحص گروهی در هر  آیا سهم کاربرد روش دوم پژوهش: سؤال

 است؟معنادار های اجتماعی مهارتواریانس 

 ثیرأاجتماعی مشارکت دارند، برای بررسی میزان ت عاملِ اساسی در رشد مهارت 1که با توجه به این    

عامل از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره  1روش تدریس تفحص گروهی بر افزایش یا کاهش این 

 تا گردد رعایت کوواریانس-واریانس هایماتریس همسانی شرط باید تحلیل نوع این دراستفاده شد. 

 5اطمینان حاصل کرد. با توجه به این امر از آزمون باکس ،از آزمون آمدهدستبه بتوان نسبت به نتایج

ابر متغیرهای وابسته بر یشدهمشاهدهشد. نتایج این آزمون نشان داد که ماتریس کوواریانس  استفاده

از معنادار بودن  یحاک 6تریس(. همچنین نتایج مربوط به آزمون پیالی P ,71/5:F>01/0) بوده است

: P، 02/99<005/0ای پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل است )تفاوت ترکیب خطی متغیره

22،1F،) های مهارت نتایج مربوط به آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره در مورد هر یک از عامل

 آمده است. 3اجتماعی در جدول 
 

 های رشد مهارت اجتماعی : نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره مقایسه میانگین عامل3جدول 

 در گروه آزمایش و گواه

  متغیر
منبع 

 تغییرات

 

 

 مجموع

 مجذورات
 

 یدرجه

 آزادی
 

میانگین 

 مجذورات

 

 
F  

سطح 

 داریمعنی

 

 

مجذور 

سهمی 

 اتا

مهارت 

اجتماعی 

 مناسب

 
 56/0  002/0**  05/7  21/693  5  21/693  نوآزمپیش

 95/0  000005**  09/556  56/3162  5  56/3162  گروه

رفتارهای 

 یراجتماعیغ
 

 53/0  009/0**  66/9  09/590  5  09/590  آزمونپیش

 17/0  000005**  07/95  99/5199  5  99/5199  گروه

پرخاشگری 

و رفتارهای 

 تکانشی

 

 

 21/0  000005**  51/20  60/656  5  60/656  آزمونپیش

 62/0  000005**  59/91  90/5679  5  90/5679  گروه

طلبی برتری

و اطمینان 

زیاد به خود 

 داشتن

 

 

 57/0  005/0**  37/55  79/560  5  79/560  آزمونپیش

 66/0  000005**  70/97  07/929  5  07/929  گروه

رابطه با 

 همساالن
 

 00/0  750/0  053/0  579/0  5  579/0  آزمونپیش

 29/0  000005**  91/22  27/692  5  27/692  گروه

 

های رفتار آزمون، نمرات عاملی پیشدهد با کنترل نمرهنشان می 3 شماره طور که جدولهمان    

، : 17/0) (، رفتارهای غیراجتماعی، 005/0>P ،09/556 :F: 95/0) اجتماعی مناسب
                                                           
1. box 

2. Pillai's Trace 
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005/0>P ،07/95 :F پرخاشگری و ،)(62/0رفتارهای تکانشی : ،59/91 :F  ،005/0>P ،)

( و رابطه با ، 005/0>P ،70/97 :F: 66/0طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن)برتری

داری مشاهده ( در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی ،005/0>P ،91/22 :F: 29/0همساالن)

عامل  1آموزان در هر تر، روش تدریس تفحص گروهی بر رشد مهارت اجتماعی دانششد. به بیان ساده

ی مجذور سهمیِ اتا حاکی از اثربخش بودنِ بیشترِ عامل رفتارهای اثربخش بوده است. همچنین آماره

آزمون ی پستغییرات نمره 59(. بنابراین %: 59/0ها است)املاجتماعی مناسب نسبت به دیگر ع

 آموزان در روش تدریس تفحص گروهی بوده است.ناشی از شرکت دانش

 

 گیریبحث و نتیجه. 5

های آموزشی شده است یِ نظامی فرد یکی از اهداف اساسی و اولیهامروزه رشد شخصیتِ همه جانبه

 یادگیری هایشخصیت انسان، جنبه اجتماعی است. مشارکت در فعالیت های رشد وو یکی از جنبه

های رشد اجتماعی، مدرسه لفهؤآموزان شود، چرا که یکی از متواند منجر به رشد اجتماعی دانشمی

 اجتماعی،ی الگوی های تدریس اصلی در خانوادهیکی از روش .آموزان استو نحوه یادگیری دانش

روش تدریس تفحّصِ گروهی، اهداف روش تدریسِ کاوشگریِ علمی را که روش تفحّص گروهی است، 

)فرایند  هاال و تحقیق برای پاسخ به آنؤهای الزم برای طرح سشامل ایجاد نظمِ عقلی و مهارت

ساالرانه، که شاملِ همیاری، تحقیق(، تفکر منطقی و تحمّل پیچیدگی است، با اهداف اجتماعی و مردم

در تدریس به روش تفحص گروهی، کند. است، ترکیب می یفرد نیبمدیریتِ گروهی و ارتقا روابطِ 

آنها  سنفاعتمادبهی و کنند و همکارفراگیران در داخل گروه و بین گروه با یکدیگر ارتباط برقرار می

 یابد.افزایش می

ثیر روش تدریس تفحص گروهی بر أپژوهش حاضر با هدف بررسی ت ،به آنچه بیان شد عنایتبا     

نتایج حاصل از بررسی سؤال اول پژوهش آموزان صورت پذیرفت. های اجتماعی دانشرشد مهارت

اجتماعی دو گروه آزمایش و گواه تفاوت  رتآزمون، بین نمرات مهای پیشنشان داد که با کنترل نمره

های اجتماعی گروه آزمایش ی کلی رشد مهارتکه نمرهطوری(. بهP:<005/0وجود دارد ) معناداری

آموزان اجتماعی دانش بنابراین روش تدریس تفحص گروهی در رشد مهارت؛ است افتهیشیافزا

(؛ 6000) (؛ جانسون و جانسون5393) . این یافته با نتایج پژوهش قلتاشاثربخش بوده است

 سویی دارد.( هم5396) یکرامت( و 5399) نسب و سلطانیحسینی

آموزان گروه آزمایش که تحت آموزش با روش تدریس تفحص گروهی قرار گرفتند با دانش    

و سپس بررسی مستقل و گروهی  نسبت به آن موقعیت کشف واکنشو  با موقعیت مبهم شدنمواجه

 هایی مهارترا به همراه داشتند و میانگین نمرههای اجتماعی یل میزان پیشرفت، رشد مهارتو تحل

 ی شایان توجهی افزایش یافت.اجتماعی این گروه به گونه
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 ی تفحص گروهیهمچنین نتایج حاصل از بررسی سؤال دوم پژوهش نشان داد که تدریس به شیوه    

داشته است. در واقع افزایش  مثبت ریتأثلفه ؤم 1آموزان در هر دانشهای اجتماعی بر رشد مهارت

های اجتماعی یعنی مهارت اجتماعی مناسب و رابطه با مثبت مهارت یمؤلفهآزمونِ دو نمره در پس

ی لفهؤی سه مافزایش در نمره کهیدرحاللفه است. ؤافزایش در رشد این دو م یدهندهنشان ،همساالن

لبی و طهای اجتماعی یعنی رفتار غیراجتماعی، پرخاشگری و رفتار تکانشی، برتریرتمنفیِ رشد مها

منفی است.  یهامؤلفهافزایش در کاهش میزان این  یدهندهنشاناطمینان زیاد به خود داشتن، 

د رش یهامؤلفهتوان گفت روش تدریس تفحص گروهی سبب بهبود چشمگیر تمام می یطورکلبه

 یتغییرات نمره %99ی مجذور سهمی اتا نشان داد که ی شده است. همچنین آمارههای اجتماعمهارت

با نتایج  مطالعهنتایج این ناشی از شرکت در روش تدریس تفحص گروهی بوده است.  آزمونپس

 یقدرت(؛ 5395(؛ اسالوین )6005جانسون )(؛ 6003از پژوهش محققانی چون گیلز ) آمدهدستبه

( 5399(؛ فهامی و عزتی )5393) کیتاج(؛ 5393قلتاش )(؛ 5395) یکرامت(؛ 5390) یقربان(؛ 5390)

های مشارکتی همچون تفحص نمایند که روش( همخوانی دارد و همگی تصدیق می5375و شکاری )

های ویژه در محیطهای اجتماعی و همدلی با دیگران بهی مناسبی را برای رشد مهارتگروهی زمینه

دهد؛ احساس مثبت شاگردان سازد؛ رفتار مخل نظم را تا حدود زیادی کاهش میآموزشی فراهم می

و نیز مسئولیت فرد را در قبال یادگیری خود  دهدیمرا نسبت به یکدیگر و نسبت به خود افزایش 

های منفی روش یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت ریتأثپژوهشی که  یطورکلبهکند. بیشتر می

 د یافت نشد.اجتماعی را نشان ده

ثیر مثبت بر رشد أزیاد نه تنها ت احتمالبههای درس های سنتی و معمول در کالساجرای روش    

آموزان های اجتماعی دانشآموزان دختر ندارد بلکه باعث کاهش مهارتهای اجتماعی دانشمهارت

 گردد.می

هایی بود که از آن جمله های شبه آزمایشی دارای محدودیتاین پژوهش همانند سایر پژوهش    

های یادگیری مشارکتی، عدم وجود زمینه و بستر به عدم آشنایی معلمان و شاگردان با روش توانیم

های مناسب جهت اجرای این روش در نظام آموزشی، قابل تعمیم نبودن نتایج این پژوهش به سایر دوره

ی این روش که در این پژوهش و دیگر آموزان پسر اشاره کرد. با توجه به اثربخشتحصیلی و دانش

 هایروش آموزشی، مربیان و معلمان ،شودیماست، پیشنهاد  دشدهییتأهای صورت گرفته، پژوهش

آموزان های اجتماعی دانشجهت بهبود و تقویت مهارت حل راه یکعنوان بهفعّال و همکارانه را  تدریس

 ای جهتزمینه هم که با شاگردان تماس و تعامل و تدریس حین در الزم انعطاف گیرند. ایجاد به کار

 با کهیدرحال رسدمی حداقل به غیرفعال هایروش درهای اجتماعی است، افزایش و ارتقا مهارت

 است. حصول قابل نظیر روش تفحص گروهی های تدریسیروش از استفاده
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