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تأثیر روش تدریس بحثگروهی بر مهارتهای اجتماعی و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان ابتدایی
مهدی برزگر بفرویی ،حسنعلی ویسکرمی و

کاظم برزگر بفرویی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روش تدریس بحث گروهی بر مهارتهای اجتماعی و
پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان ششم ابتدایی شهرستان میبد صورت گرفت .روش تحقیق نیمه-
آزمایشی و از نوع طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل بود .حجم نمونه متشکل از  23دانشآموز
ششم ابتدایی بود که از طریق روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای جمعآوری
دادهها از پرسشنامۀ مهارتهای اجتماعی و آزمون پیشرفت تحصیلی محققساخته استفاده شد .نتایج
حاصل از تحلیل مانکوا نشان داد که بین میانگینهای مهارتهای اجتماعی و مشکالت رفتاری
دانشآموزان روش بحث گروهی و سنتی تفاوت معنادار وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل آنکوا نشان
داد که بین میانگین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،روش بحث گروهی و روش سنتی ،تفاوت معنادار
وجود دارد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آموزش به شیوهی بحث گروهی نقش پررنگ و بااهمیتی
در افزایش مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی و کاهش مشکالت رفتاری دانشآموزان دارد.

واژههایکلیدی :روش تدریس بحث گروهی ،مهارتهای اجتماعی ،مشکالت رفتاری،
پیشرفت تحصیلی.
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بهبود کیفیت آموزش و پرورش عالوه بر اینکه وابسته به اهداف و محتوای آن است،
تحت تأثیر روش های وصول به آن اهداف و محتوا قرار دارد .بررسی تأثیر روشها در بعضی
از زمینههای آموزش و پرورش نسبت به زمینههای دیگر ،پیچیدهتر و دشوارتر است که بررسی
تأثیر روشهای تدریس بر یادگیری ارزشها و تغییر نگرشها از این جمله است (کاظمی و
سعیدیرضوانی.)3232 ،
از سوی دیگر ،فقط توضیحدادن درس ،تدریس 3محسوب نمیشود و فقط گوشکردن به
معنای یادگیری نیست و هدف از یادگیری به یادآوردن و یادگیری انفعالی نیست؛ بلکه فعال و
خالق بارآوردن دانشآموزان و کار گروهی است .متأسفانه در کشور ایران معلمان بیشتر از
روشهای آموزش مستقیم بهویژه سخنرانی 3استفاده میکنند .اگرچه روش سخنرانی برای
پارهای از مطالب مفید است و میتوان با استفاده از آن ،اطالعات جامعی را در مدت زمان
کوتاه در اختیار گروه زیادی از دانشآموزان قرار داد؛ اما بهدلیل نظم بیش از حد و
انعطافناپذیر کردن کالس ،منفعلبودن دانشآموزان ،عدم پرورش خالقیت ،توجه ناکافی به
رشد اجتماعی -عاطفی ،تمرکز زیاد بر تکالیف مداد -کاغذی ،یادگیری طوطیوار ،عدم تعامل،
همکاری و بحث و گفتگوی معلم با دانشآموزان و دانشآموزان با یکدیگر مورد انتقاد قرار
گرفته است (سیف .)3233 ،برخالف آموزش معلم -محور ،2در طراحی و آموزش دانشآموز-
محور 4تمرکز از معلم برداشته شده و متوجه دانشآموز میشود؛ یعنی دانشآموزان به کمک
معلم ،مسئولیت درک و فهم یادگیری را بر عهده میگیرند و آنها به جای رقابت ،یار و حامی
همدیگر هستند (بیابانگرد.)3231 ،
بنا به گفتۀ اسالوین ( )3133یادگیری مشارکتی 5به عنوان روشی آموزشی است که در آن
معلمان ،دانشآموزان خود را به گروههای کوچکی سازماندهی میکنند تا دانشآموزان به
کمک یکدیگر و با همفکری هم محتوای علمی را یاد بگیرند .آموزش دانشآموز  -محور،
معلمها را تشویق میکند که دانشآموزان را یاری دهند تا درک خود را فعالسازی کنند،
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هدفهای خود را تعیین و برای رسیدن به آنها برنامهریزی کنند ،تفکر عمیق و خالق داشته
باشند ،یادگیری خود را پیگیری کنند ،برای مسائل زندگی روزمره راهحلهایی بیابند ،اعتماد به
نفس خود را افزایش دهند و هیجاناتشان را کنترل کنند ،انگیزش درونی و تحمل دیدگاههای
همکالسیهای خود را داشته باشند ،با دیگران (ازجمله با کسانی که از نظر فرهنگی و قومی
با آنان تفاوت دارند) بهطور مؤثر همکاری کنند (سانتراک3113 ،3؛ ترجمه سعیدی ،عراقچی و
دانشفر .)3232 ،روشهای دانشآموز  -محور متنوعاند؛ یکی از روشهای فعال یادگیری که
توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده ،آموزش به کمک «بحث گروهی» 3است .بحث
گروهی گفتگویی سنجیده و منظم دربارۀ موضوعی خاص است که مورد عالقۀ مشترک
شرکت کنندگان در بحث است .در این روش معلم موضوع یا مسئلۀ خاصی را مطرح میکند و
دانشآموزان دربارۀ آن به مطالعه ،اندیشه ،بحث و اظهارنظر پرداخته و نتیجه میگیرند.
دانشآموزان در ضمن مباحثه ،از اندیشه و نگرشهای خود با دالیل متکی بر حقایق ،مفاهیم و
اصول علمی دفاع میکنند .آنها در اجرای صحیح بحث گروهی ،باید توانایی سازماندهی
عقاید و دیدگاههای خود ،تحمل انتقادات دیگران -چه درست و نادرست -و ارزیابی نظرهای
مختلف را داشته باشند (شعبانی .)3233 ،بحث گروهی به دو شیوه میتواند انجام گیرد؛ یک
شیوۀ آن به صورت بحث کل کالس و شیوۀ دیگر آن بحث در گروههای کوچک است .در
بحث کل کالس ،همۀ دانشآموزان کالس در بحث شرکت میکنند و در بحث گروههای
کوچک ،معلم دانشآموزان را به گروههای سه یا چهار نفره تقسیم میکند و موضوعات
بحثبرانگیز را برای گروهها مطرحکرده و دانشآموزان باید با همدیگر دربارۀ موضوع
مطرحشده به بحث و گفتگوی سنجیده بپردازند (کالرک .)3135 ،2صاحبنظران چندین
ویژگی کلیدی برای این روش برشمردهاند که عبارتاند از -3 :در یک کالس درس
گفتگومحور ،روابط قدرت انعطافپذیر است ،اختیارات به اشتراک گذاشته میشود و همۀ
دانشآموزان فرصت برابری برای شرکتکردن در بحث دارند و آنها باید به حقوق دیگران
احترام بگذارند (شارپ و اسلینگر3335 ،4؛ بهنقلاز رزنستیکایا و همکاران-3 .)3133 ،5
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سؤاالتپاییز 33
طرحشماره 93
تربیتی،
مجلهیامطالعات
واگرا ،نه
شناسی از
روان هدف
واگراست.
تدریس گفتگومحور متکی بر سؤالهای باز

سنجش دانشآموزان و نه پاسخهای موردنظر معلم به این سؤاالت است؛ بلکه هدف ،باالبردن
درک دانشآموزان و معنیدارکردن یادگیری و توجه به روحیۀ مساواتطلبی در دادن پاسخ
است (رزنستیکایا و همکاران -2 .)3133 ،در این روش قدرت بیان فراگیر تقویت میشود و در
نهایت تحمل و سعۀصدر او در شنیدن نظرهای متفاوت بیشتر میشود و از طریق همکاری با
دیگران ،مهارتهای تعامل و تبادلنظر با دیگران را کسب میکند .همچنین ،این روش باعث
افزایش اعتماد به نفس و کاهش خجالت و کمرویی در فراگیران میشود -4 .نقش اصلی معلم
در روش بحث گروهی کمک به دانشآموزان در جهت تقویت استدالل است ،برای رسیدن به
این توانایی معلم میتواند از دانشآموزان بخواهد که هنگام گفتگو دربارۀ سؤاالت به قضاوت
بپردازند ،نه صرفا به سؤاالت جواب دهند (گروگری .)3112 ،3ویگوتسکی )3393( 3به عنوان
یکی از مدافعان روش گفتگومحور معتقد است ،طرحوارههای استداللی و شیوههای تفکر با
زبان در ارتباطاند که از طریق گفتگوی سنجیده تقویت میشود.
یکی از متغیرهای مربوط به حوزۀ تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی 2است که فرصتها و
بارآوری زندگی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد (عرفانی .)3239 ،عوامل مختلف فردی و
محیطی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر میگذارند که شامل شیوۀ انتخاب و
سازماندهی فعالیت و شیوۀ تدریس ،تنظیم اهداف واقعبینانه و مناسب ،انتخاب تکالیف مناسب
برای یادگیری ،چگونگی تعامل معلم و فراگیر ،میزان مشارکت فراگیران و ...است .بسیاری از
این عوامل از طریق برنامهریزی ،سازماندهی مناسب فعالیتها و مشارکتدادن فراگیران در
تدریس و یادگیری ،قابل تغییر و اصالح است (مقرب ،ناطقی و شریفزاده .)3233 ،بنابراین
یکی از عوامل تولیدکنندۀ انگیزش و افزایش یادگیری ،نحوه تدریس است (اسالوین.)3133 ،
تحقیقات متعددی نشان دادهاند روش تدریس بحث گروهی میتواند پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان را افزایش دهد (گیبسون3111 ،4؛ اسالوین3119 ،؛ پالوک ،هامن و ویلسون،5
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3133؛ رحمان و همکاران3133 ،3؛ وان بالنکنستین و همکاران3132 ،3؛ فالسن و همکارن،2
3135؛ مهرام ،مهرام و موسوی نسب3232 ،؛ نوبهار3231 ،؛ رحیمی غیائی3233 ،؛ تونی و
یوسفی3233 ،؛ حدادیان.)3234 ،
از جمله متغیر دیگری که به نظر میرسد تدریس میتواند بر آن اثر بگذارد« ،مهارتهای
اجتماعی» 4یا «رفتارهای اجتماعی» است .مهارتهای اجتماعی به عنوان یک مجموعه از
رفتارهایی است که به دانشآموزان اجازۀ آغاز و حفظ ارتباطات بین فردی و رضایتبخش،
مشارکت برای پذیرش و ارتباط با همساالن و مقابلۀ مؤثر با مشکالت را میدهد (رادرفورد،
کوین و مادور.)3114 ،5
همکاری ،مشارکت با دیگران ،کمککردن ،آغازگر رابطهبودن ،تقاضای کمککردن،
تعریف و تمجید و قدردانیکردن ،مثالهایی از رفتارها و مهارتهای اجتماعی است .یادگیری
رفتارهای فوق و ایجاد ارتباط اثربخش با دیگران یکی از مهمترین دستاوردهای دوران
نوجوانی و جوانی است (رشیدزاده ،فتحیآذر و هاشمی.)3231 ،
وستوود )3112( 9معتقد است ،مهارت هاای اجتمااعی بارای شاروع و حفاظ تعامال باا
دیگران بسیار مهم هستند .اربی ،ایمال و آیسال )3133( 2بار ایان بااور هساتند ،هنگاامی کاه
دانش آموزان مهارتهای اجتماعی خود را رشد میدهند ،آنها با دیگران روابط مناساب ایجااد
میکنند ،در کارهای گروهی شرکت میکنند ،از زندگی خود احساس شادی و رضایت میکنند،
باه حقااوق و احساسااات دیگاران احتاارام ماایگذارناد ،بااه دوسااتان خاود کمااک کاارده و بااه
درخواستهای نامشروع دوستان با قاطعیت نه میگویند .در مقابل دانشآموزان با مهاارتهاای
اجتماعی پایین ،عملکرد ضاعیف تحصایلی را تجرباه مایکنناد و ممکان اسات باا مشاکالت
سازگاری اجتماعی یا چالشهای روانی جدی در بزرگسالی؛ از جملاه افساردگی ،اضاطراب و
خودکشی دچار شاوند (لنگولاد ،گاندرساون و اساوارتدیل .)3133 ،3پاژوهشهاای اساالوین
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شماره 93
شناسی
مطالعات روان
( )3339 ،3334 ،3333نشان می دهاد کاه مجله
پاییزباا33روش
مقایساه
تربیتی ،در
مشاارکتی
آماوزش
روشهاای

سخنرانی ،به پیشرفت تحصیلی بهتر ،روابط میانگروهی بهتر (دوستداشتن همادیگر ،پاذیرش
مثبت و ،)...عزتنفس بیشتر ،نوعدوستی و توجه به ارزشهاا ،افازایش نمارۀ انضاباط کالسای
منجر می شود .گیلدز )3114( 3در تحقیق خود دربارۀ مقایسۀ روشهای ساختاریافتاۀ یاادگیری
مشارکتی ،با روش های ساختارنیافته به این نتیجه رسید که شرکتِ دانشآماوزان در روشهاای
ساختاریافته باعث افزایش همبساتگی گروهای و احسااس مسائولیت اجتمااعی در باین آنهاا
میشود .جانسون و جانسون )3119( 3معتقدند که وقتای موفقیات داناشآماوزان باه کماک و
مشارکت سایر اعضای گروه وابسته است ،بیشتر بهصاورت مشاارکتی فعالیات مایکنناد ،ایان
مشارکت در فعالیتها میتواند منجر به رشد اجتمااعی داناشآماوزان شاود؛ چاراکاه یکای از
مؤلفههای رشد اجتماعی ،مدرسه و نحوۀ یادگیری دانشآموزان است .پریچاارد ،اساترادفورد و
بیزو )3119( 2و دینک )3113( 4در پژوهش خود نشان دادند که یادگیری مشارکتی (مبتنای بار
کار گروهی) باعث افزایش روحیاۀ همکااری و گاروهگرایای کاه از مؤلفاههاای مهاارتهاای
اجتماعی است ،میشود .جانسون ،جانسون و روست )3131( 5نیز در تحقیق خود به این نتیجه
رساایدند کااه اسااتفاده از یااادگیری مشااارکتی ساااختاریافتااه ،بااه وابسااتگی متقاباال مثباات،
مسئولیتپذیری فردی ،ارتقاء تعامل ،استفاده از مهارتهاای اجتمااعی مناساب و گاروهگرایای
منجر می شود .ابراهیم )3133( 9نیاز نشاان داده اسات کاه روشهاای یاادگیری مشاارکتی بار
پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانشآماوزان ابتادایی تاأثیر مثبات دارد .لواساانی و
همکاران ( )3133در تحقیق خود بهمنظور بررسی تاأثیر یاادگیری مشاارکتی بار مهاارت هاای
اجتماعی دانش آموزان به این نتیجه رسیدند کاه اساتفاده از یاادگیری مشاارکتی در مقایساه باا
یادگیری سنتی باعث افزایش مهارتهای اجتماعی دانشآموزان مایشاود .شاکاری ( )3233در
تحقیق خود به این نتیجه رسید که استفاده از یادگیری مشارکتی باعث بهباود رواباط اجتمااعی
دانش آموزان میشود .نتایج پژوهش دیگاری نشاان داده اسات کاه اساتفاده از روش یاادگیری
1

. Gillies
. Johnson & Johnson
3
. Prichard, Stratford & Bizo
4
. Dince
5
. Roseth
6
. Ebrahim
2
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مشارکتی جیکساو (اعضای تیم) که یک مرحله از این روش نیاز است ،دانشآماوزان در گاروه
به بحث بپردازند بر احساس تعلق به همساالن ،مشارکت در مدرسه و مشارکت در جامعه تأثیر
مثبت معنادار دارد (ابوالقاسمی نجاف آباادی ،میرالایرساتمی ،شایخیفینای .)3232 ،حادادیان
( )3234نیز در تحقیق خود به این نتیجه رساید ،اساتفاده از روش تادریس بحاث گروهای در
آموزش دانشجویان باعث بهبود مهارتهای اجتماعی آنها میشود .بهطور کلی ،بررسی پیشاینۀ
نظری و تجربی در زمینۀ تأثیر روشهاای تادریس فعاال از قبیال بحاث گروهای و یاادگیری
مشارکتی نشان میدهد که این روش ها می توانند بر رفتارهای تحصیلی دانشآموزان تأثیر داشته
باشند؛ اما بایاد توجاه داشات کاه در تحقیقاات خیلایکمای ،تاأثیر روش بحاث گروهای بار
مهارتهای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است .از آنجایی که در جامعاۀ مادرن اماروز باه
دلیل چندوجهی و پیچیدهبودن مسائل اجتماعی ،دانشآموزان عالوه بر نیاز به تواناایی عقالنای
به مهارتهای حل مشکالت اجتماعی نیازمندند؛ از ایان رو مایطلباد کاه از طریاق پاژوهش،
روش تدریس مؤثر بر رشد مهاارتهاای حال مشاکالت اجتمااعی و باه هماراه آن موفقیات
تحصیلی شناسایی شاود .همچناین ،بیشاتر تحقیقاات قبلای جامعاۀ داناشآماوزان متوساطه و
دانشجویان را هدف قرار دادهاند و توجه کمی به دانشآموزان ابتدایی شده اسات .در پاژوهش
حاضر ،دانشآموزان کالس ششم ابتدایی به دلیل رشد شناختی کافی که یکی از پایشنیازهاای
ورود به بحث گروهی است ،بهعنوان جامعۀ پژوهش حاضر درنظر گرفته شد و از آنجاایی کاه
یکی از ملزومات اجرای روش تدریس بحث گروهی وجود موضوعات بحثبرانگیز به عناوان
محتوای بحث در جلسات است ،درس مطالعات اجتماعی در نظر گرفته شاد .بار ایان اسااس،
هدف پژوهش حاضر تعیاین اثربخشای روش تادریس بحاث گروهای بار مهاارتهاای حال
مشکالت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایاۀ ششام ابتادایی باود و فرضایههاای
تحقیق عبارت بودند از:
 .3آموزش روش تدریس بحث گروهی بر مهارت حل مشکالت اجتماعی دانشآموزان
ابتدایی تأثیر دارد.
 .3روش تدریس بحث گروهی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ابتدایی تأثیر دارد.
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روش پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل
بود .جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل همۀ دانشآموزان پایۀ ششم پسر ابتدایی شهرستان
میبد بود که در سال تحصیلی  3234-3235مشغول به تحصیل بودند .به منظور دستیابی به
نمونۀ موردنظر از روش نمونهگیری خوشهای یک مرحلهای استفاده شد ،بدین صورت که
مدارس ناحیه آموزش و پرورش شهرستان میبد دو مدرسۀ پسرانه بهصورت تصادفی انتخاب
شدند و از هر مدرسه یک کالس ششم انتخاب شد .آنگاه به صورت تصادفی به گروه گواه و
آزمایش تقسیم شدند .سپس از هر دو گروه آزمایش و گواه پیشآزمون به عمل آمد .بعد از آن
گروه آزمایش توسط خود محقق به مدت  33جلسه با استفاده از روش تدریس بحثگروهی
در درس مطالعات اجتماعی تحت آموزش قرار گرفتند و از معلم گروه کنترل نیز خواسته شد
روشهای قبلی خود را که عمدتا روش معمول سخنرانی بود ،بدون هیچ تغییری ادامه دهد.
بعد از اتمام مدت آموزش ،بالفاصله پسآزمون (پرسشنامۀ مهارتهای اجتماعی) در هر دو
گروه به اجرا درآمد .الزم به ذکر است ،در این پژوهش روش تدریس بحث گروهی پیشنهاد
شده از کتاب مهارتهای آموزشی (شعبانی )3233 ،اقتباس شد .در این روش فرایند آموزش
شامل دو مرحله ،آمادگی ،برنامهریزی و روش اجرای بحث گروهی است .مرحلۀ اول شامل
انتخاب موضوع ،فراهمکردن زمینههای مشترک ،تعیین نحوۀ آرایش شبکههای ارتباطی ،انتخاب
افراد و تعیین نقش آنها و مرحلۀ دوم شامل وظایف معلم در روش بحث گروهی و وظایف
دانشآموزان در جریان بحث گروهی بود (شعبانی.)3233 ،
در این پژوهش برای سنجش مهارتهای اجتماعی از پرسشنامۀ مهارتهای اجتماعی
گرشام و الیوت )3331( 3استفاده شد .این مقیاس برای سه مقطع پیشدبستان ،دبستان و
دبیرستان تهیه شده و دارای سه فرم ویژۀ دانشآموز ،والدین و معلمان است .در این پژوهش از
فرم دانشآموز استفاده شد .این آزمون از  45گویۀ  2درجهای با پاسخهای هرگز ،نمره ()3؛
بعضی اوقات ،نمره ( )3و بیشتر اوقات نمره ( )2تشکیل شده است .این پرسشنامه دارای 3
بخش است؛ یک بخش مهارتهای اجتماعی و بخش دیگر مشکالت رفتاری را میسنجد.
«مهارتهای اجتماعی» شامل خرده مقیاسهای همکاری ،قاطعیت و خویشتنداری و
. Gresham & Elliott

1
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4

«مشکالت رفتاری» شامل خرده مقیاسهای -رفتارهای برونزاد ،رفتارهای درونزاد و پرتحرکی
است .پایایی این پرسشنامه در پژوهش گرشام و الیوت ( )3331از طریق ضرایب آلفای
کرونباخ برای مهارتهای اجتماعی و مشکالت رفتاری بهترتیب  1/34و  1/34بود .کردی،
کیانپور قهفرخی و شهنی ییالق ( )3233روایی این پرسشنامه را از طریق همبستگی بین نمرۀ
کل و خرده مقیاسهای آن بررسی کرده و مطلوب گزارش کردند .در پژوهش حاضر نیز پایایی
پرسشنامه از طریق ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای همکاری ،قاطعیت،
خویشتنداری ،رفتارهای برونزاد ،رفتارهای درونزاد و پرتحرکی به ترتیب ،1/23 ،1/33 ،1/34
 1/25 ،1/23و  1/29بهدست آمد .برای سنجش پیشرفت تحصیلی نیز ،ابتدا با توجه به محتوای
درس مطالعات اجتماعی پایۀ ششم ابتدایی ،جدول مشخصات از دروسی که تدریس شده بود،
تهیه شد و پس از آن با استفاده از جدول مشخصات ،آزمونی تهیه شد و از دانشآموزان ششم
امتحان به عمل آمد .نمره بهدست آمده به عنوان نمرۀ پیشرفت تحصیلی در درس مطالعات
اجتماعی آنها محاسبه شد.
برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمعیتشناختی از آمار توصیفی (توزیع فراوانی ،میانگین
و انحراف معیار) استفاده شد و برای بررسی فرضیههای پژوهش با توجه به وجود نمرات
پیشآزمون مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر کواریته از آزمون تحلیل
کواریانس برای مقایسۀ دو گروه کنترل و آزمایش بهره گرفته شد.
یافتهها

میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون و پسآزمون هریک از آزمونها در جدول
 3ارائه شده است.
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پاییز 33
پیشرفتشماره 93
شناسیو تربیتی،
مشکالتروان
حلمطالعات
مجله
گروه
تحصیلی در
اجتماعی
جدول  .0میانگین و انحراف معیار مهارت
آزمایش و کنترل
متغیر

گروه

تعداد

آزمایش

06

همکاری

مهارتهای اجتماعی

کنترل

07

آزمایش

06

کنترل

07

آزمایش

06

قاطعیت

خویشتنداری
کنترل

07

آزمایش

06

رفتارهای برونزاد

مشکالت رفتاری

کنترل

07

آزمایش

06

رفتارهای درونزاد
کنترل

07

آزمایش

06

کنترل

07

آزمایش

06

کنترل

07

پرتحرکی

پیشرفت تحصیلی

مرحلۀ آزمون

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

07/30

2/51

پسآزمون

29/43

2/23

پیشآزمون

07/09

2/29

پسآزمون

07/99

2/37

پیشآزمون

02

2/92

پسآزمون

04/30

2/92

پیشآزمون

02/07

2/72

پسآزمون

02/97

2/48

پیشآزمون

04/04

3/99

پسآزمون

28/16

2/74

پیشآزمون

04/35

2/34

پسآزمون

04/07

2/98

پیشآزمون

09/16

0/40

پسآزمون

8/80

0/92

پیشآزمون

09/00

2/21

پسآزمون

03/88

2/34

پیشآزمون

09/5

2/12

پسآزمون

8/68

0/44

پیشآزمون

09/52

2/08

پسآزمون

09/35

2/26

پیشآزمون

4/30

0/9

پسآزمون

5/68

0/77

پیشآزمون

4/24

0/60

پسآزمون

4/35

0/58

پیشآزمون

05/15

0/70

پسآزمون

08/16

2/22

پیشآزمون

07/98

0/47

پسآزمون

07/69

2/14

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،میانگین نمرات مهارتهای اجتماعی-
همکاری ،قاطعیت و خویشتنداری -و پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش در مقایسه با گروه

00
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کنترل در مرحلۀ پسآزمون افزایش و میانگین مشکالت رفتاری برونزاد ،درونزاد و پرتحرکی
کاهش یافته است.
برای تحلیل دادهها و به منظور کنترل اثر پیشآزمون و پسآزمون از روش تحلیل
کواریانس چندمتغیری استفاده شد و برای استفاده از این روش آماری ،رعایت مفروضههای،
همسانی ماتریسهای واریانس -کواریانس ،همگنی واریانس و همگنی ضرایب رگرسیون در
مراحل پسآزمون ضروری است .نتایج آزمون  Mباکس برای بررسی مفروضۀ همگنی
ماتریسهای واریانس و کواریانس در جدول  3آمده است.
جدول  .2آزمون  Mباکس برای بررسی پیشفرض همگنی ماتریسهای واریانس -کواریانس
آزمون باکس

F

31/87

سطح معناداری
1/346

0/14

نتایج جدول  3نشان میدهد که با توجه به معنادار نبودن نتایج این آزمون ،از شرط
همگنی ماتریس واریانس  -کواریانس تخطی نشده است .برای مفروضۀ همگنی واریانسها از
آزمون لون استفاده شد که نتایج آن در جدول  2آمده است.
جدول  .3برابری واریانسها براساس آزمون لون
متغیرها

F

درجۀ آزادی اول

درجۀ آزادی دوم

سطح معناداری

همکاری

1/906

0

30

1/529

قاطعیت

1/88

0

30

1/356

خویشتنداری

2/96

0

30

1/30

رفتارهای برونزاد

2/56

0

30

1/023

رفتارهای درونزاد

1/48

0

30

1/329

پرتحرکی

0/03

0

30

1/903

پیشرفت تحصیلی

0/88

0

30

1/184

نتایج جدول  2نشان میدهد ،هیچکدام از متغیرها معنادار نبوده است؛ از این رو شرط
یکسانی واریانسها برقرار است .همچنین نتایج همگنی ضرایب رگرسیون در جدول  4گزارش
شده است.
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روان شناسی
مطالعات
ضرایب
مجلههمگنی
جدول  .9آزمون
F

سطح معناداری

منبع تغییرات
گروه*پیشآزمون همکاری

0/79

1/932

گروه*پیشآزمون قاطعیت

2/06

1/145

گروه*پیشآزمون خویشتنداری

0/59

1/232

گروه*پیشآزمون رفتارهای برونزاد

1/56

1/72

گروه*پیشآزمون رفتارهایی درونزاد

1/79

1/59

گروه*پیشآزمون پرتحرکی

0/34

1/264

گروه*پیشآزمون پیشرفت تحصیلی

1/43

1/397

نتایج جدول  4نشان میدهد ،هیچکدام از متغیرها معنادار نبوده است؛ بنابراین شرط
همگنی ضرایب رگرسیون برقرار است.
فرضیۀ اول :آموزش روش تدریس بحث گروهی بر مهارت حل مشکالت اجتماعی تأثیر
دارد.
به منظور بررسی این فرضیه ،از تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد که نتایج به
دستآمده از تحلیل مانکوا نمرات پسآزمون مهارت حل مشکالت اجتماعی در دو گروه
آزمایش و گواه در جدول  5آورده شده است.
جدول  .5نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نمرات پسآزمون مهارت حل مشکالت اجتماعی در دو
گروه آزمایش و کنترل
درجات آزادی

درجات

سطح

فرضیه

آزادی خطا

معناداری

6

21

1/1110

1/427

21

1/1110

1/427

1/1110

1/427

1/1110

1/427

نام آزمون

ارزش

اثر پیالیی

1/427

92/05

المبای ویلکز

1/173

92/05

6

اثر هلتینگ

02/69

92/05

6

21

02/69

92/05

6

21

بزرگترین
ریشه روی

F

مجذور اتا

همانطوری که در جدول  5مشاهده میشود ،سطوح معناداری همۀ آزمونها بیانگر آن هستند
که بین دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ مهارت حل مشکالت اجتماعی تفاوت معنادار مشاهده
میشود ()p>1/15 ،f=43/35؛ به عبارت دیگر ،آموزش روش تدریس بحث گروهی بر مهارت
حل مشکالت اجتماعی در گروه آزمایش تأثیر داشته است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با 1/332
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است؛ به عبارت دیگر 33/21 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات مهارتهای حل مشکالت
اجتماعی گروه آزمایش مربوط به تأثیر آموزش بحث گروهی است.

جدول  9نتایج مقایسۀ میانگین نمرات پسآزمون خرده مقیاسهای مهارت حل مشکالت
اجتماعی ،بعد از کنترل اثر پیشآزمون به عنوان متغیر کواریته در دو گروه آزمایش و گواه را
نشان میدهد.
جدول  .6نتایج تجزیه و تحلیل کواریانس به منظور مقایسۀ نمرات پسآزمون مهارت حل مشکالت
اجتماعی در گروه آزمایش و کنترل
زیرمقیاس

همکاری

قاطعیت

خویشتنداری

رفتار برونزاد

رفتار درونزاد

پرتحرکی

منبع واریانس

مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح

مجذور

معناداری

اتا

پیشآزمون

0/73

0

0/73

1/28

1/545

1/100

گروه

945/10

0

945/10

82/77

1/1110

1/768

خطا

094/50

25

5/48

-

-

-

پیشآزمون

0/12

0

0/12

1/222

1/690

1/114

گروه

385/16

0

385/16

64/30

1/1110

1/735

خطا

038/87

25

5/55

-

-

-

پیش آزمون

0/66

0

0/66

1/207

1/695

1/114

گروه

650/275

0

650/275

85/21

1/1110

1/773

خطا

040/14

25

7/69

-

-

-

پیشآزمون

01/72

0

01/72

2/86

1/013

1/013

گروه

217/75

0

217/75

55/95

1/1110

1/684

خطا

43/63

25

3/79

-

-

-

پیشآزمون

07/07

0

07/07

9/85

1/137

1/063

گروه

266/41

0

266/41

75/99

1/1110

750

خطا

88/99

25

3/53

-

-

-

پیشآزمون

1/2

0

1/2

1/17

1/495

1/113

گروه

00/06

0

00/06

36/46

1/1110

1/547

خطا

75/07

25

3/18

-

-

-

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،بین میانگین تعدیلشدۀ نمرات پسآزمون
گروه آزمایش و گواه در همۀ ابعاد مهارتهای اجتماعی (همکاری ،قاطعیت ،خویشتنداری)
تفاوت معنادار وجود دارد .این بدین معناست که روش تدریس بحث گروهی توانسته است
میزان ابعاد مهارتهای اجتماعی دانشآموزان پایۀ ششم ابتدایی را افزایش دهد .همچنین بین
میانگین تعدیلشدۀ نمرات پسآزمون گروه آزمایش و گواه در همۀ ابعاد مشکالت رفتاری
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(برونزاد ،درونزاد ،پرتحرکی) تفاوت معنادار

بحث گروهی توانسته است میزان ابعاد مشکالت رفتاری دانشآموزان پایه ششم ابتدایی را
کاهش دهد؛ ازاینرو فرضیۀ اول پژوهش تأیید میشود.
به منظور بررسی فرضیۀ دوم پژوهش نیز از تحلیل کواریانس استفاده شد .نتایج
بهدستآمده از تحلیل آنکوا نمرات پسآزمون پیشرفت تحصیلی در دو گروه آزمایش و گواه
در جدول  2آورده شده است.
جدول  .7نتایج آزمون تحلیل کوواریانس آنکوا متغیر پیشرفت تحصیلی
منبع واریانس

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مجذور اتا

پیشآزمون

82/86

0

82/86

93/54

1/1110

1/545

گروه

39/36

0

39/36

08/18

1/1110

1/376

خطا

52/12

31

0/41

کل

01608

33

با توجه به مندرجات جدول  ،2اثر پیشآزمون بر متغیر پیشرفت تحصیلی ،پس از کنترل
متغیر مستقل (گروه) معنادار است .این نشان میدهد که رابطۀ قوی بین نمرههای پیشرفت
تحصیلی پیش از مداخله و پس از مداخله وجود دارد که با مقدار مجذور اتای تفکیکی برابربا
 1/535نشان داده شده است.
همچنین با توجه به مندرجات جدول  ،2بین میانگینهای تعدیلشدۀ دو گروه پس از
حذف اثر پیشآزمون ازنظر آماری تفاوت معنادار وجود دارد و روش تدریس بحث گروهی
توانسته است بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر بگذارد؛ به عبارت دیگر ،پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان ابتدایی افزایش یافته است .میزان تأثیر یا تفاوت برابربا  1/229است ،به
عبارت دیگر 22/91 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش
مربوط به تأثیر آموزش بحث گروهی است.
بحث و نتیجهگیری

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روش تدریس بحث گروهی بر مهارتهای حل
مشکالت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ابتدایی انجام گرفت .نتایج این تحقیق
حاکی از آن بود که این برنامۀ آموزشی منجر به افزایش خردهمقیاسهای مهارتهای اجتماعی
شامل همکاری ،خویشتنداری و قاطعیت شده است .این نتیجه با نتایج پژوهشهای پریچارد و
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همکاران ( ،)3112دینک ( )3113و جانسون و جانسون ( )3131فهامی و عزتی ( )3233و
حدادیان ( )3234همسوست .این یافته را میتوان اینگونه تبیین کرد که در روشهای تدریس
فعال؛ از جمله روش بحث گروهی ،هدف کسب حقایق علمی از طریق تحقیق ،تفکر ،مباحثه،
استدالل منطقی ،اصالح ،تقویت درک و فهم مهارتهای تفکر است که موجب اصالح و
تقویت مهارت های همکاری ،احترام به اندیشۀ دیگران ،پرورش تفکر انتقادی و تحمل
اندیشههای مختلف منتهی میشود و در پرورش اعتماد به نفس دانشآموزان مؤثر است؛
بنابراین روش تدریس بحث گروهی زمینۀ مناسبی را برای رشد مهارتهای اجتماعی ،همدلی
و مهارتهای ارتباطی دو طرفه و مثبت در محیطهای اجتماعی فراهم میسازد .وقتی
دانشآموزان در موقعیتی قرار میگیرند که میتوانند محتوای دروس و تکالیف خود را با
تعامل ،مشارکت و بحث و گفتگو با دیگران انجام دهند ،معموال یادگیری روابط بین فردی آنان
تقویت میشود و روابط بین فردی خوب ایجادشده میتواند موجب اعتماد و محبت شود که
احساس تعلق دانشآموز ،حرمت نفس و خویشتنداری او را افزایش میدهد و جو مثبتی برای
کار گروهی و تحمل انتقادات ایجاد میشود.
نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که روش تدریس بحث گروهی مشکالت رفتاری
شامل مشکالت رفتاری دورنزاد ،برونزاد و پرتحرکی را کاهش میدهد .اگرچه تحقیقات
چندانی همسو با این نتیجه گزارش نشده است ،ولی تحقیقات مرتبطی میتوان یافت که
میتواند همسو با این نتیجه مطرح شود .شکاری ( )3233همسو با این نتیجه نشان داده است
که روش یادگیری مشارکتی ،رفتارهای غیراجتماعی ،پرخاشگری و رفتارهای تکانشی را
کاهش میدهد .ابوالقاسمی نجفآبادی و همکاران ( )3232در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدهاند که استفاده از یادگیری مشارکتی بر مؤلفههای احساس تعلق به مدرسه از جمله،
احساس تعلق به همساالن ،مشارکت در فعالیت جمعی و مشارکت در مدرسه ،رعایت اعتدال
و احترام تأثیر معنادار دارد .کوکیک )3113( 3بیان میکند که آموزش مشارکتی در کاهش سطح
تنهایی و اضطراب اجتماعی و افزایش سطح شادی مؤثر است .در تبیین این یافته میتوان
گفت ،در اجرای روش تدریس بحث گروهی دانشآموزان در ضمن مباحثه ،از اندیشهها و
نگرشهای خود با ذکر دالیل متکی بر حقایق ،مفاهیم و اصول علمی دفاع میکنند .در واقع
. Kocak

1

06

مجله مطالعات روان شناسی تربیتی ،شماره  93پاییز 33

را پاییز 33
خود 93
هایشماره
تربیتی،
شناسی
مطالعات روان
سازماندهی
دیدگاه
عقاید و
مجلهگیرند که
دانشآموزان در جریان بحث و گفتگو یاد می

کنند ،تحمل انتقادات دیگر همکالسیهای خود –چه درست و چه غلط -و ارزیابی نظرهای
مختلف را در ضمن بحث داشته باشند و به نظرهای اعضای گروه احترام بگذارند .با استناد به
گفتۀ آرونسون ( )3233با توجه به یافتههای روانشناسی اجتماعی که گفتن موجب باورکردن
است ،با واردشدن و درگیرشدن افراد در یک زمینه ،تعهد آنها نسبت به آن افزایش مییابد و
روش بحث گروهی میتواند برای رسیدن به اهداف عاطفی و اهداف مربوط به عملکرد و
تغییر نگرشها مؤثر باشد .همچنین ،مهارتهای مهم زندگی نظیر صحبتکردن ،گوشدادن،
استدالل و حل مسئله از طریق تجارب تعاملی تقویت میشود؛ بنابراین ،روش بحث گروهی
رفتارهای مشکلآفرین از جمله پرخاشگری ،زورگویی ،رفتارهای مخل نظم کالس ،مجادله،
شکایتکردن و بیحوصلگی را در فرایند یادگیری کاهش میدهد.
فرضیۀ دوم پژوهش عبارت بود از اینکه بین میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
آموزشدیده با روش تدریس بحث گروهی و دانشآموزان آموزشدیده با روش سنتی
(سخنرانی) ،تفاوت وجود دارد .با توجه به نتایج جدول  4میتوان گفت ،بین میانگینهای دو
گروه از نظر آماری تفاوت معنادار وجود دارد و میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی که به
روش تدریس بحث گروهی آموزش میبینند ،نسبت به دانشآموزانی که به روش تدریس
سنتی آموزش میبینند ،بیشتر است .نتیجۀ این تحقیق با نتایج تحقیقات گیبسون (،)3111
اسالوین ( ،)3119وان و همکاران ( ،)3132فالسن و همکارن ( ،)3135پالوک و همکاران
( ،)3133رحمان ( ،)3133نوبهار ( ،)3231حدادیان ( ،)3234رحیمی غیائی ( )3233و مهرام،
مهرام و موسوینسب ( )3232همسو است .با توجه به نتایجی که از بررسیهای بهدست آمده،
دالیلی را میتوان برای بروز چنین نتایجی ذکر کرد که عبارتاند از:
روشهای سنتی مانند سخنرانی امتحانمحور است و امتحان عوارض منفی بسیاری دارد؛
از جمله ایجاد اضطراب ،رقابت نامطلوب ،نگرش منفی به دروس و مدرسه و . ...وقتی که از
دانشآموزان انتظار پاسخی خاص میرود یا پاسخهایی از پیشتعیینشده و قالبی ،روح
جستجوگری و پرسشگری را در دانشآموزان سد میکند و او را از ادامۀ روند پویای
اندیشیدن باز میدارد؛ زیرا میباید هرگونه اظهار نظر و بیان پاسخ به غیر از آنچه قبال
مشخصشده (یعنی آنچه که در کتاب آمده است) به معنای از دستدادن نمره است و استمرار
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این تالش به معنای شکست و افت تحصیلی است؛ در نتیجه یکی از اصول مهم در یادگیری،
موضوع فعالبودن فراگیران است .یادگیری ارتباطی دوطرفه و تعاملی است و بدیهی است که
اگر یادگیرندگان منفعل باشند ،امکان یادگیری به وجود نخواهد آمد .روش بحث گروهی یکی
از روشهای فعال یادگیری به شمار میرود و از آنجایی که در این روش دانشآموزان مستقیما
درگیر یادگیری میشوند و فرصت شرکت در فعالیتهای یادگیری را مییابند ،میآموزند تا
نظرهای خودشان را به روشنی بیان کنند ،اندیشهها را توجیه کنند ،نظرهای مختلف را تحمل و
در گروه قبول مسئولیت کنند .آنها در قالب گروههای کوچک برای رسیدن به یک هدف
مشترک با یکدیگر کار میکنند و عالوه بر اینکه مسئول یادگیری خویش هستند ،در برابر
دیگران نیز احساس مسئولیت میکنند.
همچنین باید افزود ،دانشآموزانی که از طریق روشهای فعال به یادگیری میپردازند ،نه
تنها بهتر یاد میگیرند ،بلکه از یادگیری لذت بیشتری میبرند؛ زیرا آنها به جای اینکه فقط
شنونده باشند ،فعاالنه در جریان یادگیری مشارکت میکنند و خود را مسئول یادگیری خویش
میدانند.
بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت که روش تدریس بحث گروهی
موجب افزایش رغبت ،عالقه و انگیزۀ دانشآموزان برای یادگیری میشود؛ زیرا در این روش
کالس از حالت خشک و معمول خارج میشود و به یک صحنۀ فعال و چالشبرانگیز تبدیل
میشود و تبادلنظر و طراوت ذهنی خاصی بین دانشآموزان ایجاد میشود که در موفقیت و
یادگیری آنها بسیار مهم و بااهمیت است .همسو با این نتیجه ،اسالوین ( )3119معتقد است
که روش تدریس بحث گروهی میتواند پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را افزایش دهد ،به
شرط آنکه دانشآموزان بهخوبی آماده باشند و کار گروهی بهدرستی سازمان داده شده باشد.
در زمینۀ محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به محدودکردن جامعۀ آماری به
دانشآموزان پسر پایۀ ششم شهرستان میبد اشاره کرد که تعمیم یافتههای فوق را به سایر حجم
جامعۀ آماری با احتیاط همراه میسازد .همچنین پیشنهاد میشود به منظور تعمیمپذیربودن
نتایج ،در سایر مناطق جغرافیایی و بر روی دیگر مقاطع تحصیلی چنین پژوهشی صورت بگیرد
که میتواند زمینهساز مقایسه و تعمیمپذیری بیشتر نتایج شود.
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پژوهشگران چند دهۀ اخیر آموزش و پرورش ،اصالحات و نوآوری در شیوۀ تدریس معلم
بوده است و از سوی دیگر ،با توجه به اهمیت نقش مهارتهای اجتماعی در سالمت
دانشآموزان ،بازنگری شیوههای تربیتی -فرهنگی و برنامهریزیهای آموزشی و پرورشی در
کالسهای ابتدایی ضروری بهنظر میرسد؛ از این رو نتایج این پژوهش ،نقش تدریس به شیوۀ
بحث گروهی فعال را در پرورش مهارتهای اجتماعی و حل مشکالت رفتاری و موفقیت
تحصیلی دانشآموزان مورد تأکید قرار داده است و به معلمان پیشنهاد میشود که در کالس
درس گفتگویی سنجیده و منظم دربارۀ موضوعی خاص که مورد عالقۀ مشترک
شرکت کنندگان در بحث است ،تدارک ببینند تا زمینۀ الزم برای رشد مهارتهای اجتماعی و
موفقیت تحصیلی ایجاد شود.
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