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 چکیده 
ناشی از رویکرد تدریس  تحوله حاضر با هدف ارزیابی مطالع هدف:

ی اجتمااعی  ها بر رشد مهارت مشارکتی از نوع تکنیک جیک ساو

صاورت پاریر. .    در دروس زبان انگلیسای و عربای  آموزان  دانش

جامعاه آمااری، شاامل کلیاه     تجربی انجام شاد.  مطالعه به روش شبه

تان سارپل  پسار ساال ساوم دوره متوساطه اول شهرسا     آموزان  دانش

گیاری تصااد.ی    باه روش نموناه   باود.  1395ذهاب در سال تحصیلی 

انتخاب آماری نمونه عنوان  بهنفر  120ای، تعداد ای چند مرحله خوشه

هاای   ابزار پژوهش شامل .هرس  بررسای ارزیاابی مهاارت    شدند.

 ( بود. 1983اجتماعی کودکان ماتسون و همکاران )

ی هاا  تکنیاک  وهاا   از روشها  وتحلیل داده منظور تجزیه به روش:

ی آمااری  هاا  جملاه روش اساتنبایی مختلاا از   آمار توصایفی و 

 تحلیل کواریانس استفاده شد.   انحراف استاندارد و میانگین،

ی حاصل در قالب آزمون تحلیال  ها تجزیه و تحلیل داده: ها یافته

تدریس مشارکتی از نوع تکنیاک  کوواریانس نشان داد که کاربرد 

ی آن در ها مقیاس ی اجتماعی و خردهها رشد مهارتبر  جیک ساو

ی هاا  یا.تاه  . مورد مطالعاه ماورد تیییاد قارار گر.ا     آموزان  دانش

آزماون، تفااوت    پژوهش نشان داد بین گروه آزمایش و کنترل در پس

در تماام  هاا   (. همچناین باین گاروه   p=0.001) دار یا.ا  شاد  امعن

دار یا.ا    ی اجتمااعی تفااوت معنای   هاا  هاای مهاارت   مقیااس  خرده

توان نتیجه گر.   میی این پژوهش ها (. براساس یا.تهp<0/05شد)

ارائه مداخله مبتنی بر آموزش براساس تکنیک جیکسااو بار ا.ازایش    

 ماثرر باوده اسا ؛ لارا    آموزان  دانشی اجتماعی ها میزان رشد مهارت

منظاور   اساس تکنیک جیکساو را بهبر این پژوهش استفاده از آموزش،

 کند. میپیشنهاد آموزان  دانشی اجتماعی ها ن مهارتا.زایش میزا

 

یادگیری مشارکتی، تدریس جیک ساو، مهارت : ها کلید واژه

 آموزان. اجتماعی، دانش

 

Abstract  
 

Purpose: The present study was conducted 

according to the analysis of the Changes resulting 

from Jigsaw Cooperative Learning Method on 

development of social skills of students in English 

and Arabic courses. The study was experimental. 

The population consisted of all the male students 

in the third grade of secondary school in Sarpole 

zahab city in academic year of 2017.(120 

students) were selected by multi stage random 

sampling. Matson evaluation of social skills with 

youngsters (Matson, et al, 1983) was used to 

measure social skills.  

Method: Analysis of the data involved both 

descriptive and inferential statistics including 

means, standard deviations and covariance 

analyses.  

Findings The analysis of the data in the form of 

covariance analysis test showed that using Jigsaw 

Cooperative Learning Method on promotion 

social skills of students and sub scales on the 

studied students. The findings of the research 

showed that there was a significant difference 

between control group and experiment group in 

the after the test (p=0/001).There were also 

significant differences between groups based on 

the social skills (p<0/05). According to the 

findings of this research it can be conducted that 

presenting of that intervention of education based 

on the Jigsaw Cooperative Learning Method for 

increasing the level of social skills of students; so 

this research suggests the use of education based 

on the Jigsaw Cooperative Learning Method to 

increase the level of social skills in the students.                                             

 

Keywords: Theory, Cooperative Learning, 

Jigsaw Method, social skills, Students 
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 و بیان مسأله مقدمه

پرورش  ات آموزش وتغییر وها  واکنشی به چالشعنوان  بههای خارجی  له تدریس در زبانیامروزه مس

شناسیم در اوایل این قرن  میی تدریس زبان ها روشعنوان  بهوزه چه که ما امر آنو  تبدیل شده اس 

رقاب  این  ی متعدد تدریس زبان وها ارائه روششاهد روز به روز پایه ریزی شده اس . بنابراین 

.رض اصلی هر روش این اس  که نسب  به  جه  اربات کارآمدی بیشتر هستیم. پیشها  روش

ی ها ر روشکارآمدتر باشند. از سوی دیگر تغییر د تر و ویعمل ق ی قبلی از نظر تئوری وها روش

در یول زمان حاصل تغییراتی بوده اس  که در نوع مهارت مورد نیاز ی خارجی ها تدریس زبان

درک  برای مثال در یول زمان اکثری  یادگیرندگان از خواندن و وجود آمده اس . یادگیرندگان به

 21 . لرا در قرنJaefari, 2007)) اند تبایی روی آوردهی ارها مطلب .اصله گر.ته و به مهارت

و هم یارانه سوق داده اس ؛ از یر.ی را به سم  یادگیری .عال آموزان  دانش ،ی یادگیریها محیط

ی مجازی ها محیط بصری و -ی صمعیها امروزه معلمان با هژمونی گسترده وسیعی از تکنولوژی

بنابراین تحوالت آموزش (. Slavin,1996) انفعال کشانده اس  ورا به انزوا آموزان  دانشاند که  مواجه

آموزی، ضمن مدنظر قرار دادن نیازهای  ی خارجی باعث شده اس  تا محققان زبانها زبان یو یادگیر

اجتماعی، یادگیری  -آموزشی زبان آموزان به موارد گفتمان هم کنش، متغیرهای گوناگون .رهنگی

.رایند آموزش زبان  ی کنش متقابل در تدریس وها .رضیه بانی وز ، گوناگونی بین دومشارکتی

  .Fahim, 2005)) تمرکز کنند

وجود آورده اس  که  گرایی هش  تغییر را در پارادایم تدریس زبان خارجی به رویکرد ساخ   

 خودگردانی یادگیرنده، ماهی  اجتماعی یادگیری، برنامه درسی تلفیقی، معنامحوری، عبارتند از:

 Robertson)) ورانه ی اندیشهها تیکید بر مهارت و نقش همیارانه معلم تکثر، سنجش تناوبی، وع وتن

گرایانه برخوردار اس ، معنا ومفاهیم  . بنابراین یادگیری مشارکتی که از رویکردی ساخ 2003,

 Kershen,1985)) ا.زون بر این، کرشنی خارجی وارد کرده اس . ها جدیدی به آموزش زبان

رویکرد یادگیری معتقد اس   ،پردازان .راگیری زبان، با ارائه .رضیه درون داد یکی از نظریهعنوان  به

تا .راگیران شود  میلغ ، باعث  ی حفظ کردن گرامر وها ک در مقایسه با روشچی کوها در گروه

خلق یک کند یادگیری مشارکتی با  میزبانی دس  پیدا کنند. او همچنین ادعا ی ها بهتر به صالحی 

یادگیری مشارکتی در اوایل (. Chan & Kuo, 2010) کند مییادگیری را معنا ، محیط یادگیری سالم

 قرار گر.  مورد استفاده مدارس شهر آستین تگزاس در ایال  متحد آمریکا میالدی در1970دهه

(Thurston, 2010 .)اسالگل (Slagle, 2009)  ی ها وهآموزش در گرعنوان  بهیادگیری مشارکتی را

ی غیرمتجاس برای رسیدن به هدف مشترک به ها در گروهآموزان  دانشداند که در آن  میکوچک 

آموزان  دانشول یادگیری تمام ثآموز مس کنند. در این روش هر دانش میکمک همساالن خود کار 

 ,.Baghcheghi et al) تشریک مساعی یادگیرندگان اولوی  دارد کار و باشد و میحاضر در گروه 

2011.) 
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وجود آمدن روش تدریس مشارکتی،  ترین دلیل به کند مهم می( بیان Saekhow, 2015) سیخو  

آموزان  دانششود که  میباالبردن ارربخشی یادگیری بوده اس . همچنین یادگیری مشارکتی موجب 

 رار کرده وبتوانند نقطه نظرات یکدیگر را بهتر درک کنند، رابطه حمایتی بهتری با همتایان خود برق

 (.Ellerani & Gentile, 2013) انگیزش درونی خود را برای یادگیری ارتقاء دهند

متشکل از آموزان  دانشکه در گروه  اس  راهبرد آموزشی مو.قی  آمیز یکیادگیری مشارکتی   

ی گوناگون یادگیری را جه  بهبود درک یک موضوع ها توانایی، .عالی با سطوح متفاوت یی ها گروه

محتوا  منظور تسلط بر بهآموزان  دانشوش این ردر. Kutnick & Berdondini, 2008)) گیرد میکار  به

 وها  عالوه اعضای هرگروه از نژادها، .رهنگ به .کنند میصورت گروهی کار  موزشی بهآ مواد و

 ,Gilles) مدار اس  گروه .رد مدار،جای  نظام پاداش به آموزی اس  و ی مختلا دانشها جنسی 

دلیل  یادگیری مشارکتی انواعی دارد که در این پژوهش از یادگیری مشارکتی جیک ساو به (.2003

این الگوی آموزشی نخستین بار  تر استفاده شده اس . بزرگی ها در گروهآموزان  دانشمشارک  

 توسط اسالوینتکمیل،  پس از اصالح و یراحی و (olvitorenson, 1978) توسط الویترونسن

(Slavin,1986) .در برنامه یادگیری .راگیران )ظاهرأ در انگلستان( گنجانده شد 

چین ترجمه کرد. ریا جو توان به پازل میمفهوم لغوی  اصطالح انگلیسی جیک ساو از لحاظ معنی و  

یا  دانشجویان شود و میی متعددی تقسیم ها یا تکهها  در این الگو هر موضوع درسی به قسم 

شوند تا در نهای  همه  مییادگیری بخشی از درس هریک مسئوول ، بندی گروهپس از آموزان  دانش

 ,Thurston) ترتیب کل موضوع .را گر.ته شود بدین ی موضوع تسلط پیدا کنند وها آنها به تمام نکته

( iجیک ساو) در روش اول. توان به دو شیوه انجام داد میروش تدریس جیک ساو را  (.2010

ی ها شده اس  تیم ی مختلا تقسیمها ن روی موضوع درسی که به بخشدرکربرای کاآموزان  دانش

، اند ی مشترکی را مطالعه کردهها شی مختلا که بخها دهند. سپس اعضای تیم مینفره را تشکیل  6

منظور  به ودهند  میور یک گروه تخصصی تشکیل منظور بحث و بررسی پیرامون مطالب مرک به

که موضوع ( (iiجیک ساواما در روش دوم گیرند.  میدر نوب  قرار  ضای تیمآموزش بخش خود به اع

 ( اس  که اسالوینiاصالح شده روش قبلی جیک ساو) کنند. و میی مشترک تقسیم ها را به بخش

(Slavin, 1986) نفری  5 الی 4ی ها به تیمآموزان  دانشگنجاند. آموزان  دانشبرنامه یادگیری  در

یک مطالب آموزان  دانشی مختلا، کلیه ها قسیم موضوع به بخشجای ت به و شوند. میتقسیم 

شود  میآموز خواسته  کنند. در عین حال از هر دانش میمشترک نظیر یک .صل از کتاب را مطالعه 

آموزانی که  آن دسته از دانش .طالعه عمیق به عمل آوردمموردنظر تا در مورد یکی از عناوین مطالب 

بررسی پیرامون آن گرد هم جمع  منظور بحث و اند، به طالعه کردهدر مورد یک عنوان مشترک م

ی خود به ها منظور تدریس آموخته سپس به دهند و میی تخصصی تشکیل ها گروه شوند و می

ی ها در آزمونآموزان  دانشیک از  ن مرحله هریگردند، در آخر میی خود باز ها به تیم اعضای دیگر،

ی ها هدر گروها  ، براساس سیستم محاسبه نمرهها ی این آزمونها کنند، نمره میانفرادی شرک  
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 یی که حد نصاب نمره را کرده باشند مو.ق به اخر گواهینامهها گروهشود.  میتعیین   میپیشر.  تی

پنج عامل را برای ( Johnson & Johnson,1994) جانسون جانسون و .(Shekarey, 2012) شوند می

کنند که شامل وابستگی متقابل مثب ، تعامل رودر  میساو بیان مو.قی  یادگیری مشارکتی جیک 

ی اجتماعی وپردازش گروهی اس .که در این پژوهش متغیر ها ولی  .ردی، مهارتثرو، مس

اجتماعی  نشان داده اس  جوها  بررسیگیرد.  میی اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار ها مهارت

ی جو اجتماعی مدرسه ها مثلفه ردی از ابعاد و.هرس  استاندا مدرسه یک اصطالح چتری اس  و

ی گوناگونی را برای ها مثلفه ،نظران صاحب با این وجود (.Cohen et al., 2009) وجود ندارد

ی ها ماعی را شامل مهارتی اجتها مهارت (Tyrr, 2007) تیر اند. ی اجتماعی بیان کردهها مهارت

دیگران، برقراری روابط دوستانه با دیگران،  ی مختلا باها ، مهارت همدلی در موقعی گوش دادن

 داند. میمناسب  میخودا.شایی، تماس چش

، کنترل ی اجتماعی را شامل همدلیها مهارت (Elliottn & Gersham, 2005) الیتون وگرشام  

ی اجتماعی شامل ها مهارتدر تعریفی دیگر، داند.  میحل تعارض  تیخیر در جلب رضای  و هیجانات،

درس گر.تن از  شکس  و ی مناسب هنگام مو.قی  وها واکنش سب در تعامل با دیگران،ر.تار منا

مل در یداننند. با اندکی ت میر.تارهای نامطلوب دکاهش  تجارب برای تقوی  ر.تارهای مطلوب و

، هم یاری، یی چون همدلیها مثلفه نظران بر توان اظهار داش  که اغلب صاحب ها می یدیبقه بن

 ,Mort) غیره توا.ق دارند مسیله و پریری، ابراز وجود، حل ولی ثمس ،شنیداری ری وتوانایی دیدا

hapkins, varen, 2004.) ال واجد اهمی  اس  که آیا یادگیری مشارکتی در ثاما برای ما این س

 آورد یا خیر؟ میرجی شود به وجود یی که منجر به یادگیری بهتر زبان خاها حقیق  آن توانایی

ای از  ای مثید این مطلب اس  که یادگیری مشارکتی، گستره یور گسترده یج تحقیقات بهشواهد ونتا

ی ها اجتماعی را در یادگیری دارد. از ویژگی ی .ردی وها کارایی تیریرات مثب  آموزشی و ارتبایی و

 ,.Safarnvadeh et al) شناسی اس  جامعه شناسی و شناسی، روان ی زبانها این رویکرد تلفیق پارادایم

، مشکالت یادگیری را در دانش آموزانعی ی اجتماها مهارت که عدمدهد  مینشان ها  پژوهش (.2013

تحصیلی آنان تیریر منفی بر کارکرد  شود و آموزان می دانشتحصیلی مانع پیشر.   کرده وتشدید 

ی مبین نتایج تحقیقات انجام شده پیرامون یادگیری مشارکتدر . Ray & Elliott, 2006)) دارند

 Sharan, 1980)) باشد. برای نمونه شارن میبر روی مخایبان این روش تیریرات اجتماعی این روش 

ی ها در تحقیق خود به این نتیجه رسید که استفاده از روش تدریس مشارکتی باعث ا.زایش مهارت

 شود. میاجتماعی مناسب 

این نتیجه رسیدند که استفاده از  تحقیق خود بهدر (Walker & Crogon, 2004) کراگان والکر و  

در واقع دوری  یادگیری مشارکتی باعث نگرش مثب  نسب  به همساالن و کاهش تعصبات نژادی و

براساس تحقیقاتی  (Harman, 2002) رمانها  شود. مییلبی در خود نسب  به دیگران  از حس برتری

الم کرد که استفاده از الگوی مشارکتی اعا در سه مدرسه پسرانه انجام داد که در ایال  تگزاس آمریک
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ای معنادار سبب ایجاد حس  گونه مدارس به چهارم وپنجم ی پایه سوم وها جیک ساو در کالس

از ر.تارهای خشون  بار آنها کاسته اس .  همکاری بیشتر در میان کودکان شده و صمیمی  و

ی دیگر ا.زایش نشان داده ها درصد نسب  به کالس15 تاها  همچنین میزان یادگیری در این کالس

 .(Shekarey, 2012) اس 

ی ها ای برای بهبود مهارت عنوان یادگیری مشارکتی وسیله با (Hill, 2000) نتایج پژوهش هیل  

ی ها راهنمایی، نشان داد که یادگیری مشارکتی، مهارتآموزان  دانشدر بین  مناسب اجتماعی

پس از مطالعة تیریر  (Gillies, 2004) گایلیزمچنین ه بخشد. میرا بهبود آموزان  دانشاجتماعی 

ی با ساختار یا بی ساختار ها آموز سال سوم دبیرستان، که در گروه دانش 266یادگیری مشارکتی بر 

وه با ساختار همبستگی در گرآموزان  دانشکردند، به این نتیجه دس  یا.  که  میمشارکتی کار 

تری در آموزش همدیگر، نسب  به همساالن خود در  پریری اجتماعی قوی ولی گروهی و مسث

 ;Buenoet al., 2008; Ching, 2009) همچنین تحقیقات ساختار نشان دادند. ی بیها گروه

SlagleDaniel, 2009; Phillips, 2010; Njenga, 2010; Galotshoge et al., 2010;  )  تیریر مثب

در پژوهشی  دهد. میرا نشان آموزان  دانشعی ی اجتماها را در رشد مهارت روش یادگیری مشارکتی

ی اجتماعی دانش آموزان، مشتمل بر احترام به ها دیگر تیریر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت

 پریری نشان داده شد دیگران، رعای  مقررات، انجام وظیفه، .عالی  گروهی و تحمل

(Hosseininasab& Soltani,2011). 

منظور بررسی تیریر یادگیری مشارکتی بر  در تحقیق خود به (Lavasani, 2011) همکاران لواسانی و  

در  به این نتیجه رسیدند که که استفاده از یادگیری مشارکتیآموزان  دانش ی اجتماعیها مهارت

دوری از ر.تارهای نامناسب  مقایسه با یادگیری سنتی باعث ا.زایش ر.تارهای مناسب اجتماعی و

( نیز در تحقیق خود به این  Baghcheghi et al.,2011) همکاران گلی و شود. باغچه میاجتماعی 

 نتیجه رسیدند که استفاده از یادگیری مشارکتی در آموزش دانشجویان پرستاری باعث بهبود روابط

رویکرد تدریس جیک کشور نیز اگرچه اغلب از برتری  خارج و ی داخلها پژوهش شود. میبین آنها 

تنها  (VanWyk & Micheal, 2011) ون ویک میشلولی با این وجود پژوهش اند  حمای  کرده ساو

با  ی یادگیری اجتماعیها مهارتگروه در آزمون  دو دار را تییید کرد وادریک مورد تفاوت معن

در این راستا آمده اس  که دانشجویانی که در درس اقتصاد تح  روش  یکدیگر تفاوت نداشتند.

اند، پیشر.  تحصیلی باالتری نسب  به دانشجویانی که به روش  دهمشارکتی جیک ساو آموزش دی

داری باهم ااند اما سطح یادگیری مهارت اجتماعی آنان تفاوت معن اند؛ داشته سخنرانی آموزش دیده

 نداش .

یادگیری مشارکتی در تدریس زبان،   میانتفاعات عمو ا.زون بر این با توجه به تحقیقات ارائه شده و  

باعث  ترین ابعاد کارکردی روش مشارکتی در تدریس زبان اشاره نمود. ازجمله: به مهمتوان  می

باره چنین تشریح نمود که  تر باید در این یور واضح شود. به میسازی در با.  شناختی  .ی ظر
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در کالس درس از زبان اول خود استفاده آموزان  دانشتا کند  میمشارکتی ظر.یتی ایجاد یادگیری 

را بهتر یاد بگیرند. بنابراین  توانند زبان دوم مییرا ا.راد با استفاده از زبان اول اس  که کنند. ز

ی مناسبی برای یادگیری .راهم ها زبانی .رص  زبانی یا تک یادگیری مشارکتی در کالس، برای دو

 با استفاده ازآموزان  دانشکند تا  میسازد. در حقیق  یادگیری مشارکتی، محیطی .راهم  می

همچنین، یادگیری  (.McGroarty,1993) بان اول، زبان دوم را بهتر بفهمندبرآیندهای ز وها  قابلی 

یادگیری که  شود یعنی این میدادهای زبانی  برون دادها و مشارکتی زبان باعث تغییر در درون

تا شود  میکند باعث  میمفاهمه کالسی ایجاد  مشارکتی زبان از یریق .رصتی که با مراکره و

تا یادگیرندگان  شود میبفهمند. این تعامالت گروهی باعث  دادها را کامالً برون دادها و .راگیران درون

مراکره، درون دادها را بیشتر بفهمند و با تغییر واصالحی که در برون دادها ایجاد  از یریق گفتگو و

موضوعی یکسان آموزان  انشدکنند، یادگیری رابرای دیگران قابل .هم تر کنند. در حقیق  وقتی  می

در یادگیری  .هم بیشتری وجود این منابع متنوع، ایمینان و کنند، میرا به یرق گوناگون بیان 

به واسطه اعضای گروه بازخورد بگیرند ومدل سازی آموزان  دانششود تا  میکند و باعث  میایجاد 

دهد که این روش .رصتی  یمتحقیقات مرتبط با یادگیری مشارکتی نشان  (.Zhang, 2010) کنند

از  آگاهی با درک و شناختی را درک کنند و ی زبانی وها پیچیدگی آموزان عمالً کند تا زبان میایجاد 

بنابراین یادگیری مشارکتی . پیچیده زبانی به سطوح باالتر شناختی برسند دادهای متنوع و درون

 آموزان دانشمالت اجتماعی مثب  میان ترین راهبردهای آموزشی اس  که با ارتقاء تعا یکی از مهم

از سوی  (.Sachs al., 2003) کند میمحیط یادگیری مناسبی برای یادگیری زبان خارجی ایجاد 

کامآل ها  دارد. این مهارت  میمه .ردی نقش کامالً ی اجتماعی در ارتبایات میانها دیگر، مهارت

 ,Fahim) نقش اساسی دارندها  رشد این مهارتمدرسه در  ای مسلم خانواده و گونه اکتسابی بوده و به

دروس مختلا مورد  وها  کند، روش مشارکتی در دوره میبیان ها  یور که نتایج پژوهش همان(. 2005

بررسی این اما متیسفانه در ایران کمتر به  .ارربخشی خود را نشان داده اس  استفاده قرار گر.ته و

 اخته شده اس .عربی پرد متغیر در درس زبان انگلیسی و

جیک ساو را تکنیک  نوع مشارکتی از این اساس، پژوهشگران قصد دارند کارایی روش تدریس بر  

در ی اجتماعی ناشی از آن را به بوته آزمایش بگرارند. ها تحول مهارت مورد بررسی قرار دهند و

  شود. می.رضیه تحقیق مطرح  5راستای این مطالعه، 

به ر.تارهای مناسب  ی مربوطها در رشد مهارت جیک ساوتدریس  یکردروکارگیری  به .1

 مثرر اس .آموزان  دانش اجتماعی

دوری از ر.تارهای به  ی مربوطها در رشد مهارتتدریس جیک ساو  یکردکارگیری رو به .2

 مثرر اس .آموزان  دانش غیر اجتماعی

خاشگری و دوری از پر به ی مربوطها در رشد مهارت تدریس جیک ساو یکردکارگیری رو به .3

 مثرر اس .آموزان  دانشدر  جنگ و دعوا با دیگران
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یلبی  دوری از برتریبه  ی مربوطها در رشد مهارتتدریس جیک ساو  یکردکارگیری رو به .4

 مثرر اس .آموزان  دانش در

ایجاد ارتباط مناسب  به ی مربوطها در رشد مهارت تدریس جیک ساو یکردکارگیری رو به .5

 مثرر اس . آموزان دانش با همساالن

 

 شناسی پژوهش روش

. جامعه آزمون و گروه کنترل انجام شد پس -آزمون آزمایشی با یرح پیش پژوهش به روش شبه

در سال ذهاب  پسر سال سوم دوره متوسطه اول شهرستان سرپلآموزان  دانشآماری شامل کلیه 

کل مدارس دوره ی ا ای چند مرحله صورت خوشه که بهبودند نفر 2100 به تعداد ،1395 یلیتحص

در این مطالعه، محتوای  .مدرسه انتخاب شدند 2کالس در  4 مدارسو در بین این  متوسطه اول

و کالس دیگر را با روش متداول ارائه شد. قبل از  جیک ساوآموزشی یک کالس را با روش آموزش 

برای گروه  ردید.آزمون برای دو گروه اجرا گ عربی، پیش آغاز آموزش محتوای درس زبان انگلیسی و

زبان عربی، آموزش  برای گروه کنترل توسط معلمین زبان انگلیسی و و آزمایش از آموزش جیک ساو

این توضیح ضروری اس  که  جلسه تدریس شد. 10)سنتی(، یی کتب مربویه به روش متداول

وتربی   مشغول به امر تعلیم ،مدرسه مورد آموزش 2دو نفر در هر عربی معلمین زبان انگلیسی و

بتوان آنها را به  گیرند میکه در گروه آزمایش قرار  کنندانتخاب  ییها کالس سعی گردیدبودند. 

نفره باقی  صورت گروه یک نفره یا دو آموزی به دانشهیچ و  بندی نمود نفره تقسیم 5یا  4یها گروه

روش  که جایی آناز  در شرایطی یکسان صورت گر. . یور مساوی و بهآموزان  دانشتقسیم  نماند و

ای اجر کند و  میگرا ممکن اس  دچار سردرآموزان  دانشتدریس جیک ساو روشی جدید اس  

نیاز به جلسه توجیهی بود که معلمین مربویه این امر مهم را به نحو منظم آن را به تیخیر بیندازد 

چون  ر.  ونفره شکل گ 5صورت  هبها  تقسیم بندی گروهها  در این کالساحسن انجام دادند. 

  گروه تشکیل گردید. 6نفری بودند لرا  30ها  کالس

 جیک ساو بدین گونه اس :  تکنیکی روش اجرا

، (4)الا آموز دانش(، 3)الا آموز (، دانش2)الا آموز (، دانش1)الا آموز )الا(: دانش گروه اول

  (5)الا  آموز دانش

 آموز دانش ،(4)ب آموز دانش (،3)ب موزآ دانش (،2)ب آموز دانش (،1)ب آموز )ب(: دانش دومگروه 

  (5)ب

آموز  دانش ،(4)پ آموز دانش (،3)پ آموز دانش (،2)پ آموز دانش (،1)پ آموز )پ(: دانش سومگروه 

  (5)پ

آموز  دانش ،(4)تآموز  دانش (،3)ت آموز دانش (،2)ت آموز (، دانش1ت) آموز )ت(: دانش چهارمگروه 

  (5)ت
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آموز  دانش (،4آموز )ث (، دانش3آموز )ث (، دانش2آموز )ث (، دانش1)ث آموز )ث(: دانش گروه پنجم

  (5)ث

آموز  دانش (،4آموز )ج (، دانش3)ج آموز (، دانش2) ج آموز (، دانش1)ج  آموز )ج(: دانش گروه ششم

  (5)ج

ه یک دروس مربوی گروه 6 در تمامآموزان  دانشعربی به کلیه  زبان انگلیسی و معلمین درس  

آموز خواسته شد  در عین حال از هر دانش نمایند.دادند مطالعه  میشترک از .صل کتاب را مطلب م

آن تا به نهای  تسلط برسد.  تا در مورد یکی از عناوین مطالب موردنظر مطالعه عمیق به عمل آورد.

ی منظور بحث و بررس آموزانی که در مورد یک عنوان مشترک مطالعه کرده بودند، به دسته از دانش

منظور تدریس  سپس به ی تخصصی تشکیل دادند وها گروه شدند و میپیرامون آن گرد هم جمع 

مطالب خود را به سایر  وها  یا.ته و گشتندی خود باز ها ی خود به اعضای دیگر، به تیمها آموخته

ی انفرادی ها در آزمونآموزان  دانشدر آخرین مرحله هر یک از  .کردند میاعضای گروه منتقل 

ی پیشر.  ها در گروهها  ، براساس سیستم محاسبه نمرهها ی این آزمونها ، نمرهکردند میرک  ش

آموزانی که شماره  دانشی که حد نصاب نمره را کردند تیم مو.ق بودند. یها . گروهشدتعیین   میتی

حر پیدا له مهم به آنها داده شد تا در آن تبیو یک مس داد میرا تشکیل  1گروه متخصص  بود 1ها  آن

له دیگری به آنها یمس د واد میرا تشکیل  2، گروه متخص بود 2ها  آموزانی که شماره آن کنند. دانش

به همین ترتیب . بود 5 و 4 و 3آموزانی که شماره آنها  دانش و تا در آن تبحر پیدا کنند دداده ش

ی اجتماعی از ها تآمون مهار پس آزمون و همچنین برای استخراج نهایی نمرات پیش .کردندعمل 

 در پایان جلسات ازبندی گردید.  عربی باهم جمع گروه انگلیسی وآموزان  دانشنمرات  آموزان دانش

ی توصیفی ها از آمارهبا استفاده ها  اجرا شد. داده ی اجتماعیها مهارتآزمون  هر دو گروه پس

 مورد تجزیه و ،spss21 .زارا به کمک نرم واریانسکی تحلیل ها انحراف معیار( و آزمون )میانگین و

 تحلیل قرارگر. .

 

 ها ابزار گردآوری داده

پرسشنامه استاندارد  ی مربوط به متغیرها، ازها آوری داده برای ارزیابی متغیرهای پژوهش و جمع

ی اجتماعی ماتسون ).رم کودکان( توسط ها پرسشنامه مهارت. گردیداستفاده ی اجتماعی ها مهارت

ساله تدوین  18تا  4های اجتماعی ا.راد  برای سنجش مهارت 1983ر سال ماتسون و همکاران د

ی مهارت اجتماعی شامل ها مثلفه از مثلفه 5سثالی در برگیرنده  56این پرسشنامه  گردیده اس .

)گرایش به ر.تارهای مناسب اجتماعی، دوری از ر.تارهای غیراجتماعی، دوری از پرخاشگری و 

و  یلبی و ایجاد ارتباط مناسب با همساالن( اس  ری از برتریجنگ و دعوا با دیگران، دو

تحقیقات نشان باشد.  میامتیاز(  5 ،موا.ق کامالً تا امتیاز 1،مخالا )کامالً مقیاس لیکرت براساس

سنجی، پایایی باالی بازآزمایی و روایی  از ربات روان ماتسون ی اجتماعیاه اند که مقیاس مهارت داده

http://madsg.com/what-is-likert-scale/
http://madsg.com/what-is-likert-scale/
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گیری از نظرات  ی اجتماعی با بهرهها روایی پرسشنامه مهارت .قبولی برخوردار اس  ا.تراقی قابل

ی اجتماعی، از ضریب ها و همکاران برای بررسی پایایی مقیاس مهارت ماتسونکارشناسان با تجربه 

دس  آمده برای  مقدار ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیا به. و تنصیا استفاده کردند آلفای کرونباخ

 &Hosseininasab) سلطانی حسینی نسب و در پژوهش .بود 86/0کل مقیاس یکسان و برابر 

Soltani,2011 ) دادند با استفاده از  دختر مورد بررسی قرار آموز پسر و نفر دانش 563که بر روی

مهارت اجتماعی  دس  آمد: ی مهارت اجتماعی به شرح زیر بهها مقیاس باخ خردهضریب آلفای کرون

، =a 87/0 ر.تار تکانشی پرخاشگری و ، =91/0a ر.تارهای غیراجتماعی ،=97/0a مناسب

رای در این تحقیق ب ،=92/0aرابطه با همساالن ،=93/0aیلبی وایمینان زیاد به خود داشتن برتری

برآورد گردید  %83ا استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اعتبار پرسشنامه سنجش اعتبار پرسشنامه ب

 .باشد میتوان گف  که پرسشنامه از ضریب اعتبار باالیی برخوردار  میبنابراین 

 

 ی پژوهشها یافته

به ر.تارهای مناسب  ی مربوطها کارگیری رویکرد تدریس جیک ساو در رشد مهارت  به: 1.رضیه 

 مثرر اس .ن آموزا دانش اجتماعی
 

 : میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون برای هر متغیر وابسته(1) جدول

 گروه متغیرهای وابسته
 انحراف معیار میانگین

 حجم نمونه

 آزمون پس-آزمون پیش آزمونپس-آزمون پیش

مهارت ر.تارهای مناسب 

 اجتماعی

 آزمایش

 کنترل

 کل

43/34 

11/33 

77/33 

54/54 

63/33 

09/44 

59/3 

71/3 

68/3 

84/4 

42/3 

32/11 

60 

60 

120 

دوری از ر.تارهای مهارت 

 اجتماعیغیر

 آزمایش

 کنترل

 کل

91/20 

91/22 

91/21 

26/43 

77/23 

51/33 

38/4 

63/4 

59/4 

90/8 

44/4 

04/12 

60 

60 

120 

دوری از مهارت 

پرخاشگری و جنگ و 

 دعوا

 آزمایش

 کنترل

 کل

86/21 

43/23 

64/22 

49/46 

43/23 

96/34 

32/4 

42/4 

41/4 

42/8 

42/4 

39/13 

60 

60 

120 

دوری از مهارت 

 یلبی برتری

 آزمایش

 کنترل

 کل

54/21  

31/23  

42/22  

00/48 

77/24 

38/36 

26/4 

56/3 

00/4 

05/7 

10/4 

02/13 

60 

60 

120 

ایجاد ارتباط مهارت 

 مناسب با همساالن

 آزمایش

 کنترل

 کل

37/23 

29/24 

83/23 

83/47 

60/24 

21/36 

64/3 

78/4 

24/4 

47/7 

98/3 

12/13 

60 

60 

120 
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 (: مقایسه نمرات پس آزمون مهارت رفتارهای مناسب اجتماعی2جدول )

  ها گروه
میانگین تعدیل 

 شده

 
 

  خطای استاندارد
 درصدی 95.اصله ایمینان 

 حد باال حد پایین

 21/56 88/52  841/4  73/53  آزمایش

 80/34 45/32  422/3  06/33  کنترل

 

های اولیه تعدیل شده،  میانگین نمرات پس آزمون دو گروه را که براساس اختالف 2 در جدول  

شود که میانگین عملکرد گروه آزمایش در رتبه  میمطابق انتظار در دو گروه مرتب شده اند. مشاهده 

کارگیری رویکرد  به شود که میگیرد. در نتیجه گفته  میاول و گروه کنترل در مرحله بعدی قرار 

گروه آموزان  دانش به ر.تارهای مناسب اجتماعی ی مربوطها تدریس جیک ساو در رشد مهارت

 مثرر اس .آزمایش 

 
به رفتارهای  رویکرد تدریس جیک ساو در رشد مهارت مربوط: خالصه تحلیل کوواریانس تأثیر (3)جدول 

 مناسب اجتماعی

 SS  MS  F  Sig  Eta  منبع تغییر

 آزمون پیش

 آزمون پس

 خطا

 

 
 

43/46 

99/7198 

42/1148 

 

 
 

43/46 

99/7198 

141/17 

 

 
 

709/2 

995/419 

 
 

104/0 

001/0 

 
 

039/0 

562/0 

 

رویکارد   دهد که میآزمون نشان  پس از تعدیل ارر پیش 3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول  

ماورد  آماوزان   داناش  ارهای مناسب اجتمااعی مهارت مربوط به ر.تبر ارتقاء سطح  تدریس جیک ساو

( مورد تییید قارار  Sig,995/419=F =001/0) مطالعه تیریر مثب  دارد. و ارر معنادار کاربرد این روش

 56توان گف  ایان روش پاس از تعادیل ارار داناش پیشاین       گر.  و با در نظر گر.تن ضریب اتا می

 نماید.  را تبیین می ماعیر.تارهای مناسب اجتآزمون درصد واریانس نمره پس

به دوری از ر.تارهای  ی مربوطها کارگیری رویکرد تدریس جیک ساو در رشد مهارت به :2.رضیه 

 مثرر اس .آموزان  دانش اجتماعیغیر

 
 آموزان آزمون دوری از رفتارهای غیراجتماعی دانش (: مقایسه نمرات پس4جدول )

  ها گروه
میانگین تعدیل 

 شده

 
 

  ردخطای استاندا
 درصدی 95.اصله ایمینان 

 حد باال حد پایین

 32/46 20/40  903/8  76/41  آزمایش

 24/22 30/22  446/4  02/23  کنترل
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های اولیه تعدیل شده،  آزمون دو گروه را که براساس اختالف میانگین نمرات پس 4در جدول   

شود که میانگین عملکرد گروه آزمایش در رتبه  میاند. مشاهده  مطابق انتظار در دو گروه مرتب شده

کارگیری رویکرد  به شود که میگیرد. در نتیجه گفته  میاول و گروه کنترل در مرحله بعدی قرار 

دوری از ر.تارهای غیراجتماعی آزمون  ترین تیریر مثب  را روی نمرات پسبیش تدریس جیک ساو

 گروه آزمایش داشته اس .آموزان  دانش

 
به  ی مربوطها رویکرد تدریس جیک ساو بر متغیر رشد مهارت: خالصه تحلیل کوواریانس تأثیر (5)جدول 

 آموزان دانش دوری از رفتارهای غیراجتماعی

 SS  MS  F  Sig  Eta  منبع تغییر

 آزمون پیش

 آزمون پس

 خطا

 

 
 

116/976 

173/7462 

741/2390 

 

 
 

116/976 

173/7462 

683/35 

 

 
 

355/27 

126/209 

 
 

000/0 

001/0 

 
 

290/0 

407/0 

 

رویکرد دهد که  میپس از تعدیل ارر پیش آزمون نشان  5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول   

ماورد مطالعاه   آموزان  دانش دوری از ر.تارهای غیراجتماعیبر ارتقاء سطح مهارت تدریس جیک ساو 

( مورد تییید قرار گر.ا  و  Sig,126/209=F=001/0تیریر مثب  دارد. و ارر معنادار کاربرد این روش )

درصاد   40توان گف  ایان روش پاس از تعادیل ارار داناش پیشاین       با در نظر گر.تن ضریب اتا می

 نماید.  آزمون اجرای مستقل را تبیین میواریانس نمره پس

دوری از پرخاشاگری   به ی مربوطها کارگیری رویکرد تدریس جیک ساو در رشد مهارت به: 3 .رضیه

 مثرر اس .آموزان  دانشجنگ و دعوا با دیگران در و 
 

 جنگ و دعوا آزمون دوری از پرخاشگری و مقایسه نمرات پس (:6) جدول

  ها گروه
میانگین تعدیل 

 شده

 
 

  خطای استاندارد
 درصدی 95.اصله ایمینان 

 حد باال حد پایین

 38/49 59/43  427/8  07/45  آزمایش

 95/24 91/21  228/4  70/22  کنترل

    

های اولیه تعدیل شده، مطابق  اساس اختالفآزمون دو گروه را که بر میانگین نمرات پس 6در جدول  

شود که میانگین عملکرد گروه آزماایش در رتباه اول و    میاند. مشاهده  انتظار در دو گروه مرتب شده

رویکارد تادریس جیاک سااو     که  شود میگیرد. در نتیجه گفته  میبعدی قرار ة گروه کنترل در مرحل

آماوزان   داناش  در ادعو جنگ و دوری از پرخاشگری وآزمون  رین تیریر مثب  را روی نمرات پسبیشت

 گروه آزمایش داشته اس .
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 : خالصه تحلیل کوواریانس تأثیر رویکرد تدریس جیک ساو بر متغیر دوری از (7) جدول

 جنگ ودعوا پرخاشگری و

 SS  MS  F  Sig  Eta  منبع تغییر

 پیش آزمون

 پس آزمون

 خطا

 

 
 

954/580 

159/9843 

360/2500 

 

954/580 

159/9843 

319/37 

 
567/15 

759/263 

 
 

000/0 

001/0 

 
 

189/0 

497/0 

 

رویکارد  دهاد کاه    میآزمون نشان  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول پس از تعدیل ارر پیش  

ماورد  آماوزان   داناش  دعاوا  جناگ و  از پرخاشگری و دوری بر ارتقاء سطح مهارت تدریس جیک ساو

( مورد تیییاد قارار   Sig,759/263=F=001/0مطالعه تیریر مثب  دارد. و ارر معنادار کاربرد این روش )

 49توان گف  این روش پاس از تعادیل ارار داناش پیشاین      گر.  و با در نظر گر.تن ضریب اتا می

 نماید.  را تبیین می دعوا جنگ و گری ودوری از پرخاش آزموندرصد واریانس نمره پس

یلبای   به دوری از برتری ی مربوطها کارگیری رویکرد تدریس جیک ساو در رشد مهارت به :4.رضیه 

 مثرر اس .آموزان  دانشدر 
 

 : مقایسه نمرات پس آزمون دوری از برتری طلبی(8) جدول

  ها گروه
میانگین تعدیل 

 شده
  خطای استاندارد 

 درصدی 95ن .اصله ایمینا

 حد باال حد پایین

 42/50 58/45  050/7  81/46  آزمایش

 18/26 36/23  102/4  07/24  کنترل

 

های اولیه تعدیل شده، مطابق  در جدول میانگین نمرات پس آزمون دو گروه را که براساس اختالف  

د گروه آزمایش در رتباه اول، و  شود که میانگین عملکر میاند. مشاهده  انتظار در دو گروه مرتب شده

شود که رویکارد تادریس جیاک سااو      می. در نتیجه گفته گیرد میبعدی قرار ة گروه کنترل در مرحل

گاروه آزماایش   آماوزان   دانشدر یلبی  آزمون دوری از برتری بیشترین تیریر مثب  را روی نمرات پس

 داشته اس .
 

 طلبی بر متغیر دوری از برتری تدریس جیک ساو رویکرد(: خالصه تحلیل کوواریانس تأثیر 9جدول )

 SS  MS  F  Sig  Eta  منبع تغییر

 آزمون پیش

 آزمون پس

 خطا

 

 
 

524/287 

612/9703 

647/1974 

 

 
 

524/287 

612/9703 

476/29 

 

 
 

756/9 

245/329 

 
 

003/0 

001/0 

 
 

127/0 

531/0 
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دهاد کاه    مای ارار پایش آزماون نشاان     پس از تعدیل  .9 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول  

ماورد مطالعاه   آماوزان   داناش  یلبی دوری از برتریبر ارتقاء سطح مهارت  رویکرد تدریس جیک ساو

( مورد تییید قرار گر.ا  و  Sig,245/329=F=001/0تیریر مثب  دارد و ارر معنادار کاربرد این روش )

درصاد   53دیل ارار داناش پیشاین    توان گف  ایان روش پاس از تعا   با در نظر گر.تن ضریب اتا می

 نماید.  آزمون هماهنگی عملکرد را تبیین میواریانس نمره پس

ایجاد ارتباط مناساب   به ی مربوطها کارگیری رویکرد تدریس جیک ساو در رشد مهارت به: 5.رضیه 

 مثرر اس .آموزان  دانش با همساالن

 
 االنآزمون ارتباط مناسب با همس (: مقایسه نمرات پس10جدول )

  ها گروه
میانگین تعدیل 

 شده

 
 

  خطای استاندارد
 درصدی 95.اصله ایمینان 

 حد باال حد پایین

 40/50 25/45  473/7  57/46  آزمایش

 97/25 23/23  987/3  07/46  کنترل

 

هاای اولیاه تعادیل شاده،      میانگین نمرات پس آزمون دو گروه را که براساس اختالف.10در جدول   

شود که میانگین عملکرد گروه آزمایش در رتباه   میاند. مشاهده  بق انتظار در دو گروه مرتب شدهمطا

رویکرد تدریس جیاک  شود که  میگیرد. در نتیجه گفته  میبعدی قرار  ةاول، و گروه کنترل در مرحل

آموزان  دانشدر  ایجاد ارتباط مناسب با همساالنآزمون  رین تیریر مثب  را روی نمرات پسساو بیشت

 گروه آزمایش داشته اس 

 
 : خالصه تحلیل کوواریانس تأثیر رویکرد تدریس جیک ساو بر متغیر ارتباط مناسب با همساالن(11) جدول

 SS  MS  F  Sig  Eta  منبع تغییر

 پیش آزمون

 پس آزمون

 خطا

 

 
 

602/212 

356/9639 

769/2226 

 

 
 

602/212 

356/9639 

235/33 

 

 
 

397/6 

033/290 

 
 

014/0 

001/0 

 
 

087/0 

512/0 

 

دهاد کاه    مای آزماون نشاان    پس از تعدیل ارر پایش  .11نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول   

ماورد  آماوزان   داناش  ارتباط مناسب با همساالن دربر ارتقاء سطح مهارت  رویکرد تدریس جیک ساو

( مورد تییید قارار  Sig,033/290=F =001/0) مطالعه تیریر مثب  دارد و ارر معنادار کاربرد این روش

 51توان گف  این روش پاس از تعادیل ارار داناش پیشاین      گر.  و با در نظر گر.تن ضریب اتا می

 نماید.را تبیین می ارتباط مناسب با همساالنآزمون درصد واریانس نمره پس
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  گیری نتیجه و بحث

ری .عال و هم یارانه سوق داده اس ؛ سم  یادگی را بهآموزان  دانشی یادگیری، ها محیط 21 در قرن

ی مجازی ها محیط بصری و-ی صمعیها از یر.ی معلمان با هژمونی گسترده وسیعی از تکنولوژی

همچنین تحوالت آموزش  Slavin,1996).) را به انزوا و انفعال کشانده اس آموزان  دانشاند که  مواجه

آموزی، ضمن مدنظر قرار دادن نیازهای  بانی خارجی باعث شده اس  تا محققان زها و یادگیری زبان

اجتماعی، یادگیری  -آموزان به موارد گفتمان هم کنش، متغیرهای گوناگون .رهنگی آموزشی زبان

ی کنش متقابل در تدریس و .رایند آموزش زبان ها مشارکتی، گوناگونی بین دو زبانی و .رضیه

 . Fahim, 2005)) تمرکز کنند

وجود آمدن روش تدریس مشارکتی، باالبردن  ترین دلیل به مهم دارد می( بیان 2015) سیخو  

بتوانند آموزان  دانششود که  میارربخشی یادگیری بوده اس . همچنین یادگیری مشارکتی موجب 

نظرات یکدیگر را بهتر درک کنند، رابطه حمایتی بهتری با همتایان خود برقرار کرده وانگیزش  نقطه

(. بنابراین یادگیری مشارکتی (Ellerani & Gentile, 2013یری ارتقاء دهنددرونی خود را برای یادگ

ی خارجی ها مفاهیم جدیدی به آموزش زبان که از رویکردی ساخ  گرایانه برخوردار اس ، معنا و

دهد که این روش .رصتی ایجاد  میوارد کرده اس . تحقیقات مرتبط با یادگیری مشارکتی نشان 

از درون  با درک وآگاهی شناختی را درک کنند و ی زبانی وها ن عمأل پیچیدگیکند تا زبان آموزا می

پیچیده زبانی به سطوح باالتر شناختی برسند. بنابراین یادگیری مشارکتی یکی از  دادهای متنوع و

محیط  آموزان دانشترین راهبردهای آموزشی اس  که با ارتقاء تعامالت اجتماعی مثب  میان  مهم

از سوی دیگر،  (.Sachs al., 2003) کند میسبی برای یادگیری زبان خارجی ایجاد یادگیری منا

کامآل اکتسابی ها  دارد. این مهارت  میمه .ردی نقش کامالً ی اجتماعی در ارتبایات میانها مهارت

با توجه  بنابراین .نقش اساسی دارندها  مدرسه در رشد این مهارت ای مسلم خانواده و گونه بوده و به

 روش تدریس ناشی از بررسی تحول منظور بهبه سودمندی روش تدریس مشارکتی، پژوهش حاضر 

در دروس زبان انگلیسی و آموزان  دانشی اجتماعی ها بر رشد مهارت مشارکتی از نوع جیک ساو

 صورت گر. . عربی

 ربوطی مها به کارگیری رویکرد تدریس جیک ساو در رشد مهارت "در بررسی .رضیه اول پژوهش  

نشان داد که گروه  نتایج تحلیل کوواریانس "مثرر اس .آموزان  دانش به ر.تارهای مناسب اجتماعی

که به شیوه آموزانی  کنترل عملکرد بهتری داشته اس . به عبارت دیگر دانش آزمایش نسب  به گروه

زش دیده به رویکرد جیک ساو درس زبان انگلیسی و عربی را آموزش دیده بودند نسب  به گروه آمو

این یا.ته با نتایج از مهارت بهتری برخوردار بودند. روش سنتی از لحاظ ر.تارهای مناسب اجتماعی 

 ( همخوانی دارد. برای نمونه شارن2011) همکاران (، لواسانی و2000) هیل (،1980) شارنپژوهش 

باعث ا.زایش  در تحقیق خود به این نتیجه رسید که استفاده از روش تدریس مشارکتی (1980)

عنوان یادگیری مشارکتی  ( با2000) شود. نتایج پژوهش هیل میی اجتماعی مناسب ها مهارت
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راهنمایی، نشان داد که آموزان  دانشدر بین  مناسب اجتماعی ر.تارهایای برای بهبود مهارت  وسیله

این یا.ته  در تبیین بخشد. میرا بهبود آموزان  دانشی اجتماعی ها یادگیری مشارکتی، مهارت

توانستند در تمام  میآموزانی که تح  روش یادگیری مشارکتی بودند  توان گف  چون دانش می

همچنین  مباحث درسی با هم مشارک  کنند سعی در برقراری ر.تار مناسب با یکدیگر بودند.

ند، نظرات یکدیگر را بهتر درک کن بتوانند نقطهآموزان  دانششود که  مییادگیری مشارکتی موجب 

انگیزش درونی خود را برای یادگیری ارتقاء  رابطه حمایتی بهتری با همتایان خود برقرار کرده و

  (.Ellerani & Gentile, 2013) دهند

 ی مربوطها به کارگیری رویکرد تدریس جیک ساو در رشد مهارت "پژوهش دومدر بررسی .رضیه   

نشان داد که  نتایج تحلیل کوواریانس ".ر اس مثرآموزان  دانش اجتماعی غیرر.تارهای  دوری از به

به عبارت دیگر دانش آموزانی که به  گروه آزمایش نسب  به گروه کنترل عملکرد بهتری داشته اس .

شیوه رویکرد جیک ساو درس زبان انگلیسی و عربی را آموزش دیده بودند نسب  به گروه آموزش 

اجتماعی از مهارت بهتری برخوردار بودند. این یرغر.تارهای  دوری از دیده به روش سنتی از لحاظ

(، باغچه گلی و 2011) لواسانی و همکاران(، 2011) سلطانی نسب و حسینیبا نتایج پژوهش  یا.ته

 باشد.  میهمسو  (2011) همکاران

ی ها ( تیریر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت2011) سلطانی در پژوهش حسینی نسب و  

رعای  مقررات، انجام وظیفه، .عالی  گروهی و  ، مشتمل بر احترام به دیگران،اجتماعی دانش آموزان

منظور بررسی تیریر  ( در تحقیق خود به2011) لواسانی و همکاران پریری نشان داده شد تحمل

به این نتیجه رسیدند که که استفاده از آموزان  دانش ی اجتماعیها یادگیری مشارکتی بر مهارت

دوری از  در مقایسه با یادگیری سنتی باعث ا.زایش ر.تارهای مناسب اجتماعی و یادگیری مشارکتی

 شود.  میر.تارهای نامناسب اجتماعی 

استفاده از یادگیری قیق خود به این نتیجه رسیدند که نیز در تح(2011) همکاران باغچه گلی و  

د. در تبیین این یا.ته شو میبین آنها  در آموزش دانشجویان پرستاری باعث بهبود روابط مشارکتی

آموزانی که از لحاظ  توان چنین استنباط نمود که از آن جایی که در نتیجه مشارک  دانش می

کردند و بخایر رقاب  با  میتر را یاری  آموز ضعیا پیشر.  درسی نسب  به دیگری قوی بودند دانش

چون .ضایی دوستانه در  شد و میگروه دیگر این حس همیاری به هم گروه خود در آنها تقوی  

توانستند مباحث را با زبان  آموزان می دانش کالس حاکم بود و کالس از مقررات خاصی برخوردار بود

کارگیری رویکرد  به "در بررسی .رضیه سوم پژوهش دهند. سطح ادراکی خود مورد کاوش قرار و

و دعوا با دیگران در دوری از پرخاشگری و جنگ  به ی مربوطها مهارتتدریس جیک ساو در رشد 

این یا.ته ارربخشی مثب  رویکرد جیک ساو را بر متغیر مرکور نشان داد و  ".مثرر اس آموزان  دانش

(، 2011) سلطانی حسینی نسب و ،(2004) گایلیز (،2002) رمانها  یها این یا.ته با نتایج یا.ته

 (2002) رمانها  باشد. یمهمسو  (2011) (، باغچه گلی و همکاران2011) لواسانی و همکاران
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براساس تحقیقاتی که در ایال  تگزاس آمریکا در سه مدرسه پسرانه انجام داد اعالم کرد که استفاده 

ای معنادار  گونه مدارس به چهارم وپنجم ی پایه سوم وها از الگوی مشارکتی جیک ساو در کالس

ر.تارهای خشون  بار آنها  سبب ایجاد حس صمیمی  و همکاری بیشتر در میان کودکان شده واز

ی دیگر ا.زایش ها درصد نسب  به کالس15تاها  کاسته اس . همچنین میزان یادگیری در این کالس

در این روش چون  توان چنین گف  که میدر تبیین این یا.ته  .(Shekarey, 2012) نشان داده اس 

باشد. همگی با هم برای  یمتخریب دیگری به قیم  پیشر.  خود ن آمیز بد و حر.ی از جو رقاب 

زاگویی به یکدیگر ناس پرخاشگری و کنند واز دعوا و میی تعیین شده تالش ها رسیدن به هدف

باعث  شود آموزان می دانشدر نتیجه استفاده از این روش باعث صمیمی  در بین خودداری نموده 

بررسی .رضیه چهارم  در شود. میحضور در آن  نسب  به محیط مدرسه وآموزان  دانشبهبود نگرش 

یلبی  دوری از برتری به ی مربوطها رویکرد تدریس جیک ساو در رشد مهارتبه کارگیری  "پژوهش

نشان داد که گروه آزمایش نسب  به گروه  نتایج تحلیل کوواریانس ".مثرر اس آموزان  دانش در

رویکرد جیک ساو آموزانی که به شیوه  به عبارت دیگر دانش کنترل عملکرد بهتری داشته اس .

درس زبان انگلیسی و عربی را آموزش دیده بودند نسب  به گروه آموزش دیده به روش سنتی از 

یلبی از مهارت بهتری برخوردار بودند. این یا.ته با نتایج پژوهش  لحاظ ر.تارهای دوری از برتری

همسو  (2011) (، باغچه گلی و همکاران2011) لواسانی و همکاران (،2004) کراگان والکر و

درتحقیق خود به این نتیجه رسیدند که استفاده از یادگیری (2004) باشد. والکر وکراگان می

مشارکتی باعث نگرش مثب  نسب  به همساالن و کاهش تعصبات نژادی و در واقع دوری از حس 

رکتی شود. در تبیین این یا.ته باید گف : یادگیری مشا مییلبی در خود نسب  به دیگران  برتری

ی غیرمتجاس برای ها در گروهآموزان  دانشباشد که در آن  میی کوچک ها آموزش در گروهعنوان  به

 کنند. میرسیدن به هدف مشترک به کمک همساالن خود کار 

کار و  باشد و میحاضر در گروه آموزان  دانشول یادگیری تمام ثدر این روش هر دانش آموز مس  

(. در بررسی .رضیه پنجم Baghcheghi et al., 2011) وی  داردتشریک مساعی یادگیرندگان اول

ایحاد ارتباط مناسب  به ی مربوطها کارگیری رویکرد تدریس جیک ساو در رشد مهارت به "پژوهش

نشان داد که گروه آزمایش نسب   نتایج تحلیل کوواریانس ".مثرر اس آموزان  دانش با همساالن در

آموزانی که به شیوه رویکرد جیک  به عبارت دیگر دانش داشته اس .به گروه کنترل عملکرد بهتری 

ساو درس زبان انگلیسی و عربی را آموزش دیده بودند نسب  به گروه آموزش دیده به روش سنتی از 

لحاظ ر.تارهای ارتباط مناسب با همساالن از مهارت بهتری برخوردار بودند. این یا.ته با نتایج 

، لواسانی و (2004) گایلیز ،(1980) شارن ،(2002) رمانها  (،2004) کراگان پژوهش والکر و

بنابراین یادگیری مشارکتی در  باشد. میهمسو  (2011) گلی و همکاران (، باغچه2011) همکاران

سازد. در حقیق   میی مناسبی برای یادگیری .راهم ها کالس، برای دوزبانی یا تک زبانی .رص 

برآیندهای زبان  وها  با استفاده از قابلی  آموزان دانشکند تا  میاهم یادگیری مشارکتی، محیطی .ر
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همچنین، یادگیری مشارکتی زبان باعث تغییر . (McGroarty, 1993) اول، زبان دوم را بهتر بفهمند

شود یعنی اینکه یادگیری مشارکتی زبان از یریق .رصتی که  میدادهای زبانی  دادها و برون در درون

 دادها را کامالً دادها و برون شود تا .راگیران درون میکند باعث  میایجاد  مفاهمه کالسی با مراکره و

شود تا یادگیرندگان از یریق گفتگو و مراکره، درون دادها را  میبفهمند. این تعامالت گروهی باعث 

دیگران کنند، یادگیری رابرای  میاصالحی که در برون دادها ایجاد  بیشتر بفهمند و با تغییر و

کنند،  میموضوعی یکسان را به یرق گوناگون بیان آموزان  دانشتر کنند. در حقیق  وقتی  .هم قابل

شود تا  میکند و باعث  میدر یادگیری ایجاد  .هم بیشتری وجود این منابع متنوع، ایمینان و

نتایج کلی . (Zhang, 2010) سازی کنند مدل واسطه اعضای گروه بازخورد بگیرند و بهآموزان  دانش

باشد. این دو پژوهشگر در  میناهمسو  (2011) ون ویک میشلپژوهش ی ها تحقیق با نتایج یا.ته

گروه در آزمون  دو دار را تییید کرد وانتایج خود گزارش کرده اند تنها دریک مورد تفاوت معن

ه دانشجویانی که در این راستا آمده اس  ک با یکدیگر تفاوت نداشتند. ی یادگیری اجتماعیها مهارت

اند، پیشر.  تحصیلی باالتری نسب   در درس اقتصاد تح  روش مشارکتی جیک ساو آموزش دیده

اند اما سطح یادگیری مهارت اجتماعی  اند؛ داشته به دانشجویانی که به روش سخنرانی آموزش دیده

ی عمل آزمایشی، دلیل شیوه اجرا داری باهم نداش . این ناهمسویی ممکن اس  بهاآنان تفاوت معن

 یا متغیرهای احتمالی دیگر باشد. ، میزان مطالعه شخصی دانشجویانشناختی ی جمعی ها ویژگی

رغم تیریرهای قابل توجه این  علیآموزان  دانشپرورش  ساو در امر آموزش و استفاده از تکنیک جیک

. نتایج این پژوهش توجهی قرار گر.ته اس  روانی مورد بی ی مختلا تحصیلی وها روش بر روی جنبه

 باشد. میمبین یکی از این تیریرات یعنی مهارت اجتماعی 

 یجو نتا یجنتا ینای پژوهش حمای  نمود. ها ی، نتایج پژوهش حاضر از .رضیهکل یبند جمع یک در  

رویکرد تدریس مشارکتی از استفاده از  ی از اهم یه به آن اشاره شده اس  حاککیگرد یها پژوهش

مثب   یجباشد. البته کسب نتا آموزان می دانش اجتماعی ارتباط تعامالت ودر بهبود  نوع جیک ساو

خوب  یریو به کارگ یرتوسط .راگ ی،کمک ارابز یکعنوان  بهآن  یرشابزار مستلزم پر ینبا کاربرد ا

 یها روش یبرا یگزینروش جا یکتواند  مین ییبه تنها روش تدریس جیک ساو ینهمچن آن اس .

 یلتکم یبرا ی،مناسب یابزار کمک آموزش تواند میول باشد و در صورت استفاده درس  متدا یستدر

 باشد. یادگیریآموزش و  یند.را

 وها  باشد. با محدودی  میی علوم انسانی که مربوط به انسان ها پژوهش حاضر، مانند دیگر پژوهش 

ی ذاتی پرسشنامه کتبی ها ودی محدتوان به  آنها می یور خالصه برخی از مشکالتی روبرو بوده که به

با ا.شای بعضی از ها  همکاری کامل بعضی از آزمودنی عدم، االتثی متفاوت از سها شامل برداش 

ی دیگر پژوهش حاضر، ها از محدودی همچنین  و خصوصیات .ردی حتی در راستای اهداف تحقیق

باید احتیاط ها  شهرها ونمونه به سایرها  نمونه بود که نسب  به تعمیم یا.ته جامعه و محدود بودن
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تواند نقش  میروش تدریس جیک ساو یادگیری مبتنی بر -رویکرد یاددهیکه  جا از آن عمل آورد.به

 د:گرد میپیشنهاد موارد زیر مثرری در برآورده کردن اهداف مثسسات آموزشی دارد، 

نامه درسی توسط گنجاندن آن در بر نظر گر.تن جایگاه مناسب رویکرد تدریس جیک ساو و در -

  گیرندگان نظام آموزشی تصمیم ریزان درسی و برنامه

 با رویکرد تدریس جیک ساو ی آموزش ضمن خدم  جه  یاددهی ها اجرای دوره -

ساو توسط معلمان در سایر مقایع تحصیلی، تا از این یریق .رایند اجرای روش تدریس جیک -

ویژه روش جیک ساو حرک   ی مشارکتی بهسم  انواع راهبردهای یادگیر تدریس را به تدریج به

 .دهند
 

 ی اخالقیها مالحظه

و  که عالم محضر خداس  و همواره ناظر بر اعمال انسان با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این

داش  مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمی  جایگاه دانشگاه در اعتالی .رهنگ و  منظور پاس به

که در این پژوهش با  گردند میمتعهد کنند و  میسوگند یاد  گان این مقالهتمدن بشری، نویسند

معر.ی منابع مورد استفاده، اصل اخالق امان  داری علمی، رعای  و حق معنوی مثلفین آرار محترم 

و راز داری کامل صورت  کنندگان شمرده شده اس  و همچنین پژوهش با رضای  کامل شرک 

 گر.ته اس .
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