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اثربخشی آموزش جیک ساو در کالس درس جغرافیا و تاریخ بر رشد مهارت های اجتماعی
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تعیین میزان اثربخشی آموزش جیک ساو در کالس درس جغرافیا و تاریخ بر رشد مهارت
های اجتماعی بود .جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر سال دوم دوره متوسطه اول شهرستان سرپل ذهاب
بودند .به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  ،تعداد  121نفر انتخاب و در دوگروه کنترل( 31نفر) و
آزمایش( 31نفر) در هر درسی به شیوه تصادفی جایگزین شدند .ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه مهارت های
اجتماعی ماتسون بود .داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مورد تحلیل قرار گرفت .یافته ها نشان داد بین گروه
آزمایش و کنترل در پس آزمون تفاوت معنی دار یافت شد .همچنین بین گروه ها از لحاظ مهارت اجتماعی در
مؤلفه های دوری از رفتارهای غیراجتماعی ،دوری از پرخاشگری ،دوری از برتری طلبی ،ارتباط مناسب با همساالن
تفاوت معنی دار یافت شد ( .)P<1/15ولی این تفاوت ها در مؤلفه گرایش به رفتارهای مناسب معنی دار نشد.
(.)p<1/15
کلید واژه ها :یادگیری مشارکتی ،تدریس جیک ساو ،مهارت اجتماعی.
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مقدمه
درعصر حاضر ،رویکردهای جدید انتقال دانش از طریق معلم و کتاب و یادگیری مبتنی برحافظه ،جای خود
را به ساختندانش از طریق یادگیری معنادار داده است.یکی از راهبردهایی که در این زمینه مؤثر واقع شده ،آموزش
به سبک جیک ساو می باشد.
در این روش دانش آموزان به منظور تسلط بر محتوا وموادآموزشی به صورت گروهی کار می کنند .به
عالوه اعضای هرگروه از نژادها ،فرهنگها و جنسیتهای مختلف دانش آموزی است و نظام پاداش به جای
فردمدار ،گروه مدار است(گیلس.)2113، 1یادگیری مشارکتی انواعی دارد که در این پژوهش از یادگیری
مشارکتی جیک ساو به دلیل مشارکت دانش آموزان در گروه های بزرگتر استفاده شده است .این الگوی آموزشی
نخستین بار توسط الویت ارونسن )1791( 2میالدی طراحی و پس از اصالح وتکمیل توسط اسالوین در سال،1711
در برنامه یادگیری فراگیران (ظاهرأ در انگلستان) گنجانده شد .اصطالح انگلیسی جیک ساو از لحاظ معنی ومفهوم
لغوی می توان به پازل یا جورچین ترجمه کرد .در این الگو هر موضوع درسی به قسمتها یا تکههای متعددی
تقسیم می شود ودانشجویان یا دانش آموزان پس از گروه بندی  ،هریک مسئول یادگیری بخشی از درس می
شوند تا در نهایت همه آنها به تمام نکتههای موضوع تسلط پیدا کنند و بدین ترتیب کل موضوع فرا گرفته
شود(سجادی وشعبانی .)1373،
مزیت الگوی جیک ساو این است که اگرچه نتایج حاصل از تالش هر دانش آموز یا دانش آموز دیگر
متفاوت است ولی به همه دانش آموزان با تواناییهای متفاوت به طور یکسان مسئولیت الزم را اعطا می کند .یکی
از مفاهیم مطرح شده در ابعاد تعلیم و تربیت معاصر دانش آموزان جنبه اجتماعی و آماده کردن آنان با دیگران
است که از آن به عنوان مهارت های اجتماعی یاد می شود .مهارتهای اجتماعی یکی از عناصر اجتماعی شدن
افراد در کلیه فرهنگ ها وجوامع است .مهارت های اجتماعی دارای ابعاد ومؤلفههای مختلفی هستند .بررسی ها
نشان داده است جو اجتماعی مدرسه یک اصطالح چتری است و فهرست استانداردی از ابعاد ومؤلفههای جو
اجتماعی مدرسه وجود ندارد( یوسف زاده وهمکاران ،1371،به نقل از کوهن وهمکاران .)2117، 3با این وجود
صاحب نظران مؤلفههای گوناگونی را برای مهارتهای اجتماعی بیان کرده اند .تیر )2119( 4مهارتهای اجتماعی
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اثربخشی آموزش جیک ساو در...
را شامل مهارتهای گوش دادن  ،مهارت همدلی در موقعیتهای مختلف با دیگران ،برقراری روابط دوستانه با
دیگران ،خودافشایی ،تماس چشمی مناسب می داند.
الیتون وگرشام )2115( 1مهارت های اجتماعی را شامل همدلی ،کنترل هیجانات ،تأخیر در جلب رضایت و
حل تعارض می داند .مورت وهمکاران )2114( 2مهارت های اجتماعی را شامل رفتار مناسب در تعامل با دیگران،
واکنش های مناسب هنگام موفقیت و شکست و درس گرفتن از تجارب برای تقویت رفتارهای مطلوب و کاهش
درفتارهای نامطلوب می داننند.در زمینه یادگیری مشارکتی تحقیقات زیادی در داخل وخارج از کشور انجام گرفته
به طورمثال :آفریده( )1374به منظور بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارتهای اجتماعی و
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان انجام داد .نتایج تحقیق حاکی از آن است که ،روش یادگیری مشارکتی (جیگ
ساو) در رشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان تأثیر معناداری دارد.براساس یافتههای
عباسی اصل( )1371درتحقیقش که در مقایسه اثربخشی سه روش بر مهارت های اجتماعی ،روش گروههای
پیشرفت تیمی دانشآموزان به عنوان موثرترین روش بر این متغیر و روش جیگ ساو نسبت به روش باهم آموختن
روش موثرتری شناخته شد و در متغیر وابستهی عملکرد تحصیلی در درس تعلیمات اجتماعی نیز روش جیگ ساو
در مقایسه با دو روش دیگر یادگیری مشارکتی روش موثرتری شناخته شد و مابین روشهای دیگر تفاوت
معناداری مشاهده نشد .تأثیر یادگیری مشارکتی در پژوهش حسینی نسب و سلطانی ( )1371بر رشد مهارت های
اجتماعی دانش آموزان ،مشتمل بر احترام به دیگران ،رعایت مقررات ،انجام وظیفه ،فعالیت گروهی ،و تحمل
پذیری نشان داده شد.
یاریاری و همکاران( )1319تحقیقی به منظور بررسی تاثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی بر عزت نفس،
مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان انجام دادند .نتایج مقایسه پیش آزمون و پس آزمون نشان
داد که روش یادگیری مشارکتی بر مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبتی گذاشت
اما چنین تاثیری بر عزت نفس دانش آموزان مشاهده نگردید .کوالیی ( )1311در پژوهش خود به مقایسه اثر
روش های یادگیری مشارکتی ،یادگیری مشارکتی توأم با آموزش اصول گفتگو و روش سخنرانی بر پیشرفت
تحصیلی جغرافیای دانشآموزان پایه پنجم ابتدائی پرداخته و نتایج بدست آمده تفاوت معناداری میان نمره
پیشرفت تحصیلی درس جغرافی و ماندگاری آموختههای دانشآموزانی که به روش یادگیری مشارکتینشان داد .
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هارمان )2112( 1بر اساس تحقیقاتی که در ایالت تگزاس آمریکا در سه مدرسه پسرانه انجام داد اعالم کرد که
استفاده از الگوی مشارکتی جیک ساو در کالس های پایه سوم وچهارم وپنجم مدارس به گونه ای معنادار سبب
ایجاد حس صمیمیت و همکاری بیشتر در میان کودکان شده واز رفتارهای خشونت بار آنها کاسته است .همچنین
میزان یادگیری در این کالس ها تا15درصد نسبت به کالس های دیگر افزایش نشان داده است .پژوهش خالق
خواه و همکاران( )1372نیز از برتری روش تدریس جیک ساو نسبت به روش سنتی در رشد مهارت های خود
تنظیمی و انگیزش تحصیلی دارد .بهرنگی وآقایاری ( )1313مبنی بر تحول ناشی تدریس مشارکتی از نوع جیک
ساو بیانگر تفاوت بارز در پیشرفت دانش آموزان دو گروه آزمایشی و کنترل و افزایش یادگیری دانش آموزان و
پیشرفت تحصیلی آنها در الگوی جیگ ساو می باشد .آنچه که به طور عددی نمایش داده می شود مبتنی بر تأثیرات
آموزشی ،مستقیم و حساب شده الگو بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است .اما ،تأثیرات پرورشی و غیرمستقیم
استفاده از الگوی جیگ ساو بر مهارتهای اجتماعی ،فردی ،شناختی ،رفتاری و خودآگاهی دانش آموزان که بسیار
زیاد است محاسبه نشده است.نتایج این تحقیق تأثیر استفاده از این الگو در دروس دیگر و پایه ها و مقاطع مختلف
را نوید می دهد .استفاده از فرمول اندازه اثر بررسی معلمان را برای نشان دادن تأثیر الگوهای جدید تدریس در
تحقق اهداف آموزشی و مقایسه آن با روش تدریس سنتی آسان می سازد.
همچنین نتایج پژوهش هیل ) 2111( 2با عنوان ،یادگیری مشارکتی وسیله ای برای بهبود مهارت های
اجتماعی در بین دانش آموزان راهنمایی ،نشان داد که یادگیری مشارکتی ،مهارت های اجتماعی دانش آموزان را
بهبود می بخشد .پژوهش اروین)2111( 3در مدارس ابتدایی ایالت پنسیلوانیای آمریکا نشان داد کاربرد الگوی
جیک ساو در این مدارس صرف نظر از تفاوت های نژادی و وضعیت اقتصادی خانواده ها ،تأثیر معناداری در
افزایش قوای خالقانه و میزان یادگیری دانش آموزان دارد(خالق خواه وهمکاران ،1374،به نقل از بهرنگی
وآقایاری .)1313،گایلیز )2114( 4هم پس از مطالعه تأثیر یادگیری مشارکتی بر  211دانش آموز سال سوم
دبیرستان ،که در گروه های با ساختار یا بی ساختار مشارکتی کار می کردند ،به این نتیجه دست یافت که دانش
آموزان در گروه با ساختار همبستگی گروهی و مسئولیت پذیری اجتماعی قوی تری در آموزش همدیگر ،نسبت
به همساالن خود در گروه های بی ساختار نشان دادند.همچنین تحقیقات ( غفاری وکاظم پور( ،)1371فهامی و
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عزتی(،)1311گالوتشوگ ،)2111( 1نجنگا ،)2111( 2فیلیپس ،)2111( 3اسلیگل ،)2117( 4چینگ ، )2117( 5بوئنو
و همکاران ،)2111( 1پانیتز ،)2111( 9تأثیر مثبت روش یادگیری مشارکتی را در رشد مهارت های اجتماعی دانش
آموزان را نشان می دهد .از پژوهش های ذکر شده در زمینه یادگیری مشارکتی می توان این گونه استنباط نمود
که در اکثر این تحقیقات تأثیر مثبتی بر مهارت اجتماعی دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی مخصوصأ
در دورههای ابتدایی وراهنمایی دارد(یاریاری وهمکاران .)1319،اما متأسفانه در ایران کمتر به بررسی این متغیر
در درس جغرافیا و تاریخ پرداخته شده است .انجام تحقیق حاضر از زوایای چند قابل بررسی است :نتایج تحقیق
حاضر میتواند دانش موج ود در این زمینه را گامی به پیش ببرد ،به سیاستگزاران و برنامه ریزان آموزشی برای
تدوین استراتژی های مناسب به کارگیری روش های نوین تدریس در آموزش مدد رساند ،دفتر تألیف کتب
درسی ،تدوین کنندگان سند توسعه فناوری در آموزش ،در انجام وظایفشان یاری رساند .دانش آموزان امکان
ومهارت بهرهمندی از روش های نوین آموزشی را پیدا کنند ومعلمان نیز میتوانند در کالسهای خود با استفاده
از روش های نوین آموزشی به انتقال مفاهیم علمی و مهارت های اجتماعی بپردازند .براین اساس ،پژوهشگران
قصد دارند کارایی روش تدریس مشارکتی ازنوع جیک ساو را مورد بررسی قرار دهند و تحول مهارت های
اجتماعی ناشی از آن را به بوته آزمایش بگذارند.
روش شناسی پژوهش
پژوهش به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون -پس آزمون و گروه کنترل انجام شد .جامعه آماری
شامل تمامی دانش آموزان پسر سال دوم دوره متوسطه اول شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی  ،1375به
تعداد  2191نفر بودند .به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  ،تعداد  121نفر که 11نفراز هر درسی
انتخاب و در دوگروه کنترل( 31نفر) و آزمایش( 31نفر) به شیوه تصادفی جایگزین شدند .در این مطالعه ،محتوای
آموزشی دو کالس را با روش آموزش جیک ساو و دو کالس دیگر را با روش متداول ارائه شد .قبل از آغاز
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آموزش ،پیش آزمون برای دو گروه اجرا گردید.آموزش کتب مربوطه به روش متداول(سنتی) ،طی 11جلسه
تدریس شد.از آنجایی که روش تدریس جیک ساو روشی جدید است دانش آموزان را ممکن است دچار سردر
گمی کند واجرای منظم آن را به تأخیر بیندازد نیاز به جلسه توجیهی بود که معلمین مربوطه این امر مهم را به نحو
احسن انجام دادند .در این کالس ها تقسیم بندی گروه ها بصورت  5نفره شکل گرفت و چون کالس ها  31نفری
بودند لذا  1گروه تشکیل گردید.معلمین درس جغرافیا وتاریخ به کلیه دانش آموزان در تمام 1گروه دروس
مربوطه یک مطلب مشترک از فصل کتاب را دادند مطالعه کنند .در عین حال از هر دانش آموز خواسته شد تا در
مورد یکی از عناوین مطالب مورد نظر مطالعه عمیق به عمل آورد .تا به نهایت تسلط برسد .آن دسته از دانش
آموزانی که در مورد یک عنوان مشترک مطالعه کرده بودند ،به منظور بحث و بررسی پیرامون آن گرد هم جمع
می شدند وگروه های تخصصی تشکیل دادند وسپس به منظور تدریس آموخته های خود به اعضای دیگر ،به تیم
های خود باز گشتند ویافته ها ومطالب خود را به سایر اعضای گروه منتقل می کردند .در آخرین مرحله هر یک
از دانش آموزان در آزمون های انفرادی شرکت می کردند ،نمره های این آزمون ها ،بر اساس سیستم محاسبه
نمره ها در گروه های پیشرفت تیمی تعیین شد .گروه هایی که حد نصاب نمره را کردند تیم موفق بودند .دانش
آموزانی که شماره آن ها  1بود گروه متخصص  1را تشکیل می داد و یک مسئله مهم به آنها داده شد تا در آن
تبحر پیدا کنند .دانش آموزانی که شماره آن ها  2بود ،گروه متخصص  2را تشکیل می داد ومسئله دیگری به آنها
داده شد تا در آن تبحر پیدا کنند .ودانش آموزانی که شماره آنها 3و 4و 5بود به همین ترتیب عمل کردند .همچنین
برای استخراج نهایی نمرات پیش آزمون وپس آمون مهارت های اجتماعی از دانش آموزان نمرات دانش آموزان
گروه باهم جمع بندی گردید .هر چند کنترل تمام عوامل تهدید کننده اعتبار یک پژوهش در علوم اجتماعی
وتربیتی مشکل است ولی اقداماتی نظیر عامل آزمون ،احتمال انتشار یا تقلید عمل گروه آزمایش و گروه کنترل
برای حذف متغیرهای مزاحم به عمل آمده است .در پایان جلسات از هر دو گروه پس آزمون مهارت های
اجتماعی اجرا شد .داده ها با استفاده از آمارههای توصیفی (میانگین وانحراف معیار) و آزمون های تحلیل
کواریانس به کمک نرم افزار ،spss21مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.
ابزار گردآوری داده ها
به منظور ارزیابی مهارت های اجتماعی دانش آموزان ،از فهرست بررسی ارزیابی مهارت های اجتماعی
کودکان ماتسون وهمکاران( )1713که برای سنجش مهارتهای اجتماعی افراد  4تا  11ساله تدوین گردیده است

اثربخشی آموزش جیک ساو در...
استفاده گردید .پرسشنامه ماتسون  12پرسش برای دانش آموز دارد که خیر و یوسفی  1پرسش آن را حذف کرده
اند .پاسخهای داده شده به این مقیاس بر اساس شاخص  5درجه ای از نوع مقیاس لیکرت با دامنه ای از ( 1هرگز)
تا  ( 5همیشه) نمره گذاری شده است( یوسفی وخیر .)1311،این مقاس  51سئوالی عوامل زیر را می سنجد.1 :
مهارت های اجتماعی مناسب که رفتارهای اجتماعی مناسب ،از قبیل داشتن ارتباط دیداری با دیگران ،مؤدب
بودن ،به کاربردن نام دیگران با احترام و اشتیاق به تعامل با دیگران به طریقی مفید و مؤثر را در برمیگیرد.2 .
رفتارهای غیر اجتماعی شامل رفتارهایی مانند دروغ گفتن ،کتک کاری ،خرده گرفتن بر دیگران ،ایجاد صداهای
ناهنجار وناراحت کننده و زیرقول زدن هستند .3 .پرخاشگری و رفتارهای تکانشی ،شامل رفتارهایی مانند به آسانی
عصبانی شدن ،یکدندگی ولجبازی ،دعوا ومرافعه راه انداختن ،قلدری وکتک کاری میشوند .4 .برتری واطمینان
زیاد به خود ،شامل رفتارهایی در مورد خود نازیدن و به دیگران پز دادن ،تظاهر به دانستن همه چیز وخود را برتر
از دیگران دیدن هستند .5 .رابطه با همساالن ،تنهایی حسادت ،دوستی و بازی با بچههای دیگر است(رضایی،
حافظی.)1371،
تحقیقات نشان داده اند که مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون از ثبات روان سنجی ،پایایی باالی
بازآزمایی و روایی افتراقی قابل قبولی برخوردار است(ماتسون والندیک ،1711،ماتسون ،روتاتوری
وهلسل .)1713،در ایران مقیاس مهارتهای اجتماعی را یوسفی وخیر( )1311بر روی  512نفر دانش آموز پسر و
دختر شیراز مورد بررسی قرارداده اند که روایی آن مطلوب ومناسب و همچنین پایایی آن با استفاده از روش آلفای
کرونباخ و تصنیف برای کل مقیاس 1/11گزارش شده است .همچنین در پژوهش رضایی وحافظی( )1371پایایی
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای مهارت اجتماعی به شرح زیر به دست آمد :مهارت اجتماعی
مناسب ،a=1/79رفتارهای غیر اجتماعی ،a =1/71پرخاشگری و رفتار تکانشی ،a =1/74برتری طلبی و اطمینان
زیاد به خود داشتن  ،a =1/74رابطه با همساالن .،a =1/79در این تحقیق برای سنجش اعتبار پرسشنامه با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ اعتبار پرسشنامه  1/11برآورد گردید .بنابراین می توان گفت که پرسشنامه از ضریب
اعتبار باالیی برخوردار می باشد .در پایان جلسات از هر دو گروه پس آزمون مهارت های اجتماعی اجرا شد .داده
ها با استفاده از آماره های توصیفی (میانگین وانحراف معیار) و آزمون های تحلیل کواریانس به کمک نرم
افزار ،spss21مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.
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یافته ها
جدول  :1مقایسه مهارت های اجتماعی گروه های آزمایش وگواه با استفاده از آزمونt

گروه

نوع

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

میانگین
خطای استاندارد

آزمون

مقدارt

سطح
درجه

معنی داری

آزادی

آزمایش

31

112/11

2/11

تفاوت
میانگین ها

1/114

پیش
آزمون

کنترل

31

111/95

3/42

%973

آزمایش

31

113/1

3/11

%192

پس

1/11

21

3/11

آزمون

کنترل

31

113/771

2/73

1/917

1/111
21

باتوجه به داده های جدول شماره ( ،)1تفاوت میانگین نمرات مهارت های اجتماعی دانش آموزان گروه
آموزش جیک ساو ( ،)7/54از میانگین نمرات گروه آموزشی متداول ( )1/11بیشتر بود .بنابراین چنین استنباط می
شود که بین دانش آموزان دوگروه(آموزش جیک ساو و متداول) از نظر میزان مهارت های اجتماعی تفاوت
معناداروجود داشت .به این صورت که نتایج گروه ها در پیش آزمون از نظر میزان مهارت اجتماعی ،تفاوت معنی
دار آماری وجود نداشت( .)p=1/71اما نتایج حاصل از مقایسه میانگین های دو گروه در پس آزمون(بعد از اجرای
آموزش جیک ساو) ،از لحاظ آماری تفاوت وجود داشت( .)p=1/111بنابراین می توان استدالل کرد گروه
آزمایشی که تحت تأثیر آموزش جیک ساو بودند نمرات پس آزمون شان در مقایسه با پیش آزمون تغییر پیدا
کرده است.

1/71

1/11

7/54

اثربخشی آموزش جیک ساو در...
جدول: 2شاخص های مرکزی (میانگین و میانه)  ،پراکندگی (انحراف معیار) ،مینیمم وماکسیمم نمرات مؤلفه های مهارت
اجتماعی در گروه آزمایش و کنترل
متغیر

گروه

میانگین

میانه

آزمایش

11/49

11

انحراف

مینیمم

ماکزیمم

معیار
گرایش به

3/55

9

11

رفتارهای مناسب اجتماعی

دوری از رفتارهای

کنترل

11/41

11

2/19

1

15

آزمایش

1/11

7

1/13

1

12

کنترل

9/11

9

2/93

1

11

آزمایش

1/23

1

2/92

1

12

غیر اجتماعی

دوری از
پرخاشگری و جنگ

دوری از برتری

کنترل

4/41

4

1/41

2

9

آزمایش

1/13

1

1/37

1

1

کنترل

1/41

1

1/51

1

1

آزمایش

17/35

19

1/11

11

19

کنترل

12/74

15

9/93

41

91

طلبی

ایجاد ارتباط
مناسب با همساالن

باتوجه به جدول شماره( )2در گروه آزمایش ،میانگین مؤلفه گرایش به رفتارهای مناسب اجتماعی 11/41
و با انحراف معیار  3/55و در گروه کنترل ،میانگین مؤلفه گرایش به رفتارهای مناسب اجتماعی  11/41و با انحراف
معیار  2/19می باشد .در گروه آزمایش ،میانگین مؤلفه دوری از رفتارهای غیر اجتماعی  1/11و با انحراف معیار
 1/13و در گروه کنترل ،میانگین مؤلفه دوری از رفتارهای غیر اجتماعی  9/11و با انحراف معیار  2/93می باشد.
در گروه آزمایش ،میانگین مؤلفه دوری از پرخاشگری و جنگ و دعوا با دیگران  1/23و با انحراف معیار  2/92و
در گروه کنترل ،میانگین مؤلفه دوری از پرخاشگری و جنگ و دعوا با دیگران  4/41و با انحراف معیار  1/41می
باشد .در گروه آزمایش ،میانگین مؤلفه دوری از برتری طلبی  1/13و با انحراف معیار  1/37و در گروه کنترل،
میانگین مؤلفه دوری از برتری طلبی  1/41و با انحراف معیار 1/51می باشد .در گروه آزمایش ،میانگین مؤلفه
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ایجاد ارتباط مناسب با همساالن  17/35و با انحراف معیار  1/11و در گروه کنترل ،میانگین مؤلفه ایجاد ارتباط
مناسب با همساالن  12/74و با انحراف معیار  9/93می باشد.
فرضیه :1به کارگیری روش تدریس جیک ساو در رشد مهارت های مربوط به گرایش به رفتارهای مناسب
اجتماعی در دانش آموزان مؤثر است.
جدول  : 3تایج آزمون  tمستقل نمرات پس آزمون مؤلفه گرایش به رفتارهای مناسب در گروه های آزمایش و کنترل
آزمون لون همگنی
واریانس ها

انحراف

متغیر

گروه

میانگین

گرایش

آزمایش

11/49

3/55

کنترل

11/41

2/19

معیار

F

تفاوت
سطح

میانگین ها

درجه
آزادی

t

سطح
معناداری

معناداری
2/34

1/13

1/15

32

به رفتارهای
مناسب

براساس نتایج جدول ( )3اگرچه میانگین گرایش به رفتارهای مناسب گروه آزمایش  1/15نمره باالتر از
گروه کنترل است ،اما این میزان به لحاظ آماری در سطح ( )P<1/15معنادار نیست .به بیان دیگر ،به کارگیری
روش تدریس جیک ساو ،به گونه مثبت و معناداری ،باعث تغییر در گرایش به رفتارهای مناسب نشده
است(.)p<1/15
فرضیه دوم :به کارگیری روش تدریس جیک ساو در رشد مهارت های مربوط به دوری از رفتارهای غیر
اجتماعی در دانش آموزان مؤثر است.

1/71

1/33

اثربخشی آموزش جیک ساو در...
جدول :4نتایج آزمون  tمستقل نمرات پس آزمون مؤلفه دوری از رفتارهای غیراجتماعی در گروه های آزمایش و کنترل
آزمون
انحراف

متغیر

گروه

میانگین

دوری

آزمایش

1/11

1/13

کنترل

9/11

2/93

لون

همگنی

واریانس ها

معیار

تفاوت
میانگین ها

F

درجه

t

آزادی

سطح
معناداری

سطح
معناداری
1/35

1/11

32

1/91

1/13

2/21

ازرفتارهای
غیراجتماعی

براساس نتایج جدول ( )4در مؤلفه دوری از رفتارهای غیراجتماعی میانگین نمرات گروه آزمایش به میزان
 1/91نمره باالتر از میانگین نمرات گروه کنترل است که این میزان ،به لحاظ آماری در سطح ( ، )P<1/15معنادار
بوده و بیان کننده آن است که به کارگیری روش تدریس جیک ساو به گونه مثبت و معناداری ،دوری از رفتارهای
غیراجتماعی فراگیران را افزایش داده است.
فرضیه سوم :به کارگیری روش تدریس جیک ساو در رشد مهارت های مربوط به دوری از پرخاشگری و
جنگ و دعوا با دیگران در دانش آموزان مؤثر است.
جدول: 5نتایج آزمون  tمستقل نمرات پس آزمون مؤلفه دوری از پرخاشگری وجنگ ودعوا با دیگران در گروه ها
آزمون
انحراف

متغیر

گروه

میانگین

دوری

آزمایش

1/23

2/93

4/41

1/41

معیار

لون

همگنی

واریانس ها

تفاوت
میانگین ها

F

درجه

t

آزادی

سطح
معناداری

سطح
معناداری

از پرخاشگری
وجنگ ودعوا
با دیگران

کنترل

2/91

1/11

1/12

32

2/43

1/12
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براساس نتایج جدول ( )5در مؤلفه دوری از پرخاشگری وجنگ ودعوا ،میانگین نمرات گروه آزمایش به
میزان  1812نمره باالتر از میانگین نمرات گروه کنترل است که این میزان ،به لحاظ آماری در سطح (، )P<1/15
معنادار بوده و بیان کننده آن است که به کارگیری روش تدریس جیک ساو به گونه مثبت و معناداری ،دوری از
پرخاشگری وجنگ ودعوا با دیگران در فراگیران را افزایش داده است.
فرضیه چهارم :به کارگیری روش تدریس جیک ساو در رشد مهارت های مربوط به دوری از برتری طلبی
در دانش آموزان مؤثر است.
جدول :1نتایج آزمون  tمستقل نمرات پس آزمون مؤلفه دوری از برتری طلبی در گروه های آزمایش و کنترل
آزمون
متغیر

انحراف

گروه

میانگین

آزمایش

1/12

1/37

کنترل

1/41

1/51

معیار

لون

همگنی

واریانس ها

تفاوت
میانگین ها

F

درجه

t

آزادی

سطح
معناداری

سطح
معناداری

دوری
از برتری طلبی

1/91

1/111

1/41

31/11

براساس نتایج جدول ( )1در مؤلفه دوری از برتری طلبی ،میانگین نمرات گروه آزمایش به میزان  1/41نمره
باالتر از میانگین نمرات گروه کنترل است که این میزان ،به لحاظ آماری در سطح ( ، )P<1/15معنادار بوده و بیان
کننده آن است که به کارگیری روش تدریس جیک ساو به گونه مثبت و معناداری ،دوری از برتری طلبی
درفراگیران را افزایش داده است.

2/14

1/11

اثربخشی آموزش جیک ساو در...
فرضیه پنجم :به کارگیری روش تدریس جیک ساو در رشد مهارت های مربوط به ایجاد ارتباط مناسب با
همساالن در دانش آموزان مؤثر است.
جدول :9نتایج آزمون  tمستقل نمرات پس آزمون ایجاد ارتباط مناسب با همساالن در گروه های آزمایش و کنترل
آزمون لون همگنی
متغیر

گروه

میانگین

آزمایش

17/35

واریانس ها

انحراف
معیار

F

تفاوت
میانگین ها

درجه

t

آزادی

سطح
معناداری

سطح
معناداری

ایجاد

1/11

1/52

1/22

1/41

32

2/11

1/11

ارتباط مناسب
با همساالن

کنترل

12/74

9/93

براساس نتایج جدول ( )9در سطح ایجاد ارتباط مناسب با همساالن  ،میانگین نمرات گروه آزمایش به میزان
 1/41نمره باالتر از میانگین نمرات گروه کنترل است که این میزان ،به لحاظ آماری در سطح ( ، )P<1/15معنادار
بوده و بیان کننده آن است که به کارگیری روش تدریس جیک ساو به گونه مثبت و معناداری ،ایجاد ارتباط
مناسب با همساالن را در فراگیران افزایش داده است.
بحث و نتیجه گیری
این مطالعه به منظور تعیین میزان اثربخشی آموزش به سبک تکنیک جیک ساو در کالس درس جغرافیا و
تاریخ بر رشد مهارت های اجتماعی انجام گرفت .در این مطالعه محتوای آموزشی یک کالس را با روش آموزش
جیک ساو وکالس دیگر را با روش متداول ارائه کردند تا تأثیر متغیرمستقل روش آموزش جیک ساو بر ارتقای
مهارت های اجتماعی دانش آموزان مورد مطالعه قرار گیرد.با بررسی میانگین نمرات پیش آزمون آشکار شد که
پس از گذراندن دوره آموزشی جیک ساو واجرای پس آزمون ومقایسه نتایج آن با نتایج حاصل از پیش آزمون
مشخص گردید که میان نمرات دو گروه گواه وآزمایش در آزمون مهارت های اجتماعی تفاوت معنادار وجود
دارد .براین اساس نتایج پژوهش حاضر با یا یافته های آفریده( ،)1374عباسی اصل( ،)1371حسینی نسب و سلطانی
( ،)1371یاریاری و همکاران( ،)1319هارمان ( ،)2112خالق خواه و همکاران( ،)1372بهرنگی وآقایاری ()1313
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همسو می باشد .نتایج تحقیق آفریده( )1374حاکی از آن است که ،روش یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) در
رشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان تأثیر معناداری دارد .در مطالعه عباسی اصل()1371
بر تعیین میزان ارزیابی آموزش به سبک تکنیک جیک ساو در کالس درس جغرافیا بر رشد مهارت های اجتماعی
دانش آموزان روی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی انجام داد .روش جیگ ساو نسبت به روش باهم آموختن
روش موثرتری شناخته شد و در متغیر وابستهی عملکرد تحصیلی در درس تعلیمات اجتماعی نیز روش جیگ ساو
در مقایسه با دو روش دیگر یادگیری مشارکتی روش موثرتری شناخته شد و مابین روشهای دیگر تفاوت
معناداری مشاهده نشد .هارمان ( )2112بر اساس تحقیقاتی که در ایالت تگزاس آمریکا در سه مدرسه پسرانه انجام
داد اعالم کرد که استفاده از الگوی مشارکتی جیک ساو در کالس های پایه سوم وچهارم وپنجم مدارس به
گونه ای معنادار سبب ایجاد حس صمیمیت و همکاری بیشتر در میان کودکان شده واز رفتارهای خشونت بار آنها
کاسته است.پژوهش خالق خواه و همکاران( )1372نیز از برتری روش تدریس جیک ساو نسبت به روش سنتی
در رشد مهارت های خود تنظیمی و انگیزش تحصیلی دارد.بهرنگی وآقایاری ( )1313مبنی بر تحول ناشی تدریس
مشارکتی از نوع جیک ساو بیانگر تفاوت بارز در پیشرفت دانش آموزان دو گروه آزمایشی و کنترل و افزایش
یادگیری دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها در الگوی جیگ ساو می باشد .همچنین نتایج پژوهش هیل
( )2111با عنوان ،یادگیری مشارکتی وسیله ای برای بهبود مهارت های اجتماعی در بین دانش آموزان راهنمایی،
نشان داد که یادگیری مشارکتی ،مهارت های اجتماعی دانش آموزان را بهبود می بخشد .پژوهش اروین ()2111
در مدارس ابتدایی ایالت پنسیلوانیای آمریکا نشان داد کاربرد الگوی جیک ساو در این مدارس صرف نظر از
تفاوت های نژادی و وضعیت اقتصادی خانواده ها ،تأثیر معناداری در افزایش قوای خالقانه و میزان یادگیری دانش
آموزان دارد(خالق خواه وهمکاران ،1374،به نقل از بهرنگی وآقایاری.)1313،
گایلیز ( )2114هم پس از مطالعة تأثیر یادگیری مشارکتی بر  211دانش آموز سال سوم دبیرستان ،که در
گروه های با ساختار یا بی ساختار مشارکتی کار می کردند ،به این نتیجه دست یافت که دانش آموزان در گروه
با ساختار همبستگی گروهی و مسئولیت پذیری اجتماعی قوی تری در آموزش همدیگر ،نسبت به همساالن خود
در گروه های بی ساختار نشان دادند.همچنین تحقیقات ( غفاری وکاظم پور( ،)1371فهامی و
عزتی(،)1311گالوتشوگ ( ،)2111نجنگا ( ،)2111فیلیپس ( ،)2111اسلیگل ( ،)2117چینگ ( ، )2117بوئنو و
همکاران ( ،)2111پانیتز ( ،) 2111تأثیر مثبت روش یادگیری مشارکتی را در رشد مهارت های اجتماعی دانش
آموزان را نشان می دهد .بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش وبا علم به نقش غیر قابل چشم پوشی روش تدریس

اثربخشی آموزش جیک ساو در...
مشارکتی در آموزش زبان ،محیط های یادگیری مشارکتی باید به گونه ای سازماندهی شوند تا فرصت کافی
جهت همکاری وتبادل عقیده زبان آموزان باهم کالسی ها ومعلمان فراهم شود(حکیم زاده وهمکاران.)1373،
در پایان باید گفت این تحقیق به دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهرستان سرپل ذهاب محدود بود  .از این
رو امکان تعمیم یافته به موقعیت های دیگر را تا حدودی محدود ساخته است .به نظر می رسد بسیاری از معلمان
به جهت عدم آگاهی از این روش  ،آن را به کار نمی گیرند ،بنابراین معلمان آموزش های الزم را در این زمینه
ببینند .کاربرد این روش توسط معلم مستلزم صبر و بردباری ودقت است .زیرا ماهیت این روش به گونه ای است
که سروصدا بین دانش آموزان ایجاد می شود.
بنابراین معلمانی که قصد دارند از این روش استفاده کنند ،توصیه می شود که صبورانه عمل کنند و با صبر
وحوصله فعالیت های دانش آموزان را هدایت کند.پیشنهاد می شود آموزش های متناسب اعم از آموزش ضمن
خدمت ،گروه های آموزشس  ،جلسات انجمن متخصصان برنامه ریزی درسی ،انجمن اولیاء ومربیان و...جهت
آموزش های الزم برای آشنایی دست اندرکاران امر آموزش واولیای دانش آموزان با رویکرد مشارکتی و مهارت
های اجتماعی پیشنهاد می شود.
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