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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی ثأت یر روش تدریس جیگساو و روش سنتی در پیشرفت حت صیلی و میزان ی راددا ییی
درس جغرافیا در دانش زومآ ان پسر سال سوم دورة راه امن یی حت صیلی رادم سسس سم ااا در هش ررر ته ار ننن است ..روش
پژوهش حاضر به ل اح ظ هدف از ون ع اک ربر ید و از ل اح ظ روش اجرا شبه امزآ ی یش است بدین نم ظور ،با اس دافت ههه از
روش هنومن گیری تص دا فی هشوخ ای ،هنومن ای متشکل از چهار کالس (دو کالس گروه امزآ یشی ، ،دو الک س س
س
گروه گواه) انتخاب شد .روش تدریس جیگساو برای گروه امزآ ی یش و روش تدریس سنتی برای گرو نک ترللل ب ههه
اک ر گرفته شد .معل تامو

قبلی دانش زومآ ان در مز ی هن درس جغرافیا با اس دافت ههه از قم یاسسس قحم ققق س خا ت ههه پی فرش تتت

حت صیلی وم رد ارزیابی قرار گرفت .پیشرفت حت صیلی و ی ددا اری دانشآ زوم ان پس از اج ار ییی روشه ااا ی یردت س س
س
کراه ههه و تی
س یک ک
ل وک اریانس س
نیز با همین قم یاس ارزیابی شد .دا هد های جمعآوری شده ب ااا اس دافت ههه از روش حت لیل ل
یدار روش سیردت
ش ح کا ییی از ریثأت مع ننن 
ل از ای هوژپ ن شش شش
مستقل وم رد تجزیه و حت لیل قرار گرفت .نت یا ججج حاصل ل
جیگساو بر پیشرفت حت صیلی و ی ددا اری دانش زومآ ان در درس جغرافیا در گروه امزآ ی یش است .این نتیج ههه اشن ننن
دهنده برتری و اک ر مآ دی روش تدریس جیگساو در اقم بل روش تدریس سنتی است.
کلید واژهها :پیشرفت تحصیلی ،روش تدریس جیگساو ،یادداری ،روش تدریس سنتی.
دریافت اقم له94 31/2/ 27 :

 -1دا شن ج یو
 -2دا شن ج یو
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 -4دا شن ج یو
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مقدمه
پیشرفت حت صیلی ه وم اره وم رد وت جه و انع یت اخ ص نظامهای یشزومآ قرار داشته است و میزان
که ااا ی ارزی یبا ظن ییاراک ا ممم ممممه ااا ی شزومآ ی بوسحم    می یی وش ددد
پیشرفت حت صیلی یکی از مال 
(کرامتی و همک نارا  .) 91 31،،وع ا ج ،نس هلمج زا یرایسب لم ن ،تیس       مه را تتته ااا ی تخصصی
معل ام ن ،وع امل اجت یعام  ،اقتص یدا و غیره در پیشرفت حت صیلی دانش زومآ ان مؤثر هستند .از این
میان یکی از مهمترین وع امل هک ،دراد یلیصحت تفرشیپ رب ییازسب ریثأت       روشه ااا ی سیردت
است .امرو هز از دانشآ زوم ان انتظار من یرود هک صرف ًاًا حف ک ظ ن هکلب دنشاب یسرد بلاطم هدن      
بیشتر هوحن دستیابی به اطال تاع و مهارتهایی همچون حل مس دم یریگدای دنیارف رد هلا

رظن     

تیابی به این هدف و اک ر مآ د کردن ی دا گیری بوج دو
است .روشهای تدریس مختلفی برای دس 
شها ی گدای .تسا یتکراشم یریگدا ی یر     
مآ ده است ( ات ریم و کآ دنیز .)3002 ،1یکی از این رو 

اشم رکتی یعون از روشه ااا ی رد هک تسا سیردت ،نآ

ش ازومآ ننن ب حطس ا   
   دانش ش

مختلف ،در گروههای وک چک ی دا گیری ،برای دستیابی به یک هدف شم ترک شالت

وت ان ااا ییها ییی
ممم ی دننک

(س گن ل و تاک رانسی .) 2014 ،2ج نا سون و ج نا سون ) 1999 (3پنج ویژگی برای ی یتکراشم یریگدا

بر می امش رند هک وج دو یمامت این ویژگی ییه ااا در روش ی نیا .تسا یمازلا یتکراشم یریگدا     
ش زومآ ان ،پاسخ وگ یی و مسئولیت فر ید  ،مهارتهای
یها عبار نت د از :تع ما ل رو در روی دان 
ویژگ 
اجت یعام

هک ب عا ث افزایش اک ر گروهی می دوش  ،وابست یگ مت اق بل و مثبت 4در جهت ی و یریگدا

پردازش گروهی 5هک ا اش ره به اک ر گروهی و افزایش فعالیته ااا ی تیمی دراد  ..ب یتکراشم راک ا   

دانش زومآ ان اتفاق نظر دوخ را از اهداف گروه افزایش میدهند و نی  هب زا ککککک زا تیامح و کم   
ی دا گیری یکدیگر را درک می ننک د و این وم ضوع نآ ها را بر میا گن ی دز ات ب وخزا ردها و اطال تاع
ن ) 998 1 ،7و شالت
س3002 ،6؛ گیلی مشآ و س نن نن
طم لوب را برای یک یلیگ( دنروآ مهارف رگید سسسس سسسس

امن یند ات از طریق آن ی دا گیری دوخ و دیگران را به حداکثر برس ننا د ( ونآ یو ب یزا 0021 ،8؛ به قن ل
.Tarım & Akdeniz
. Sengul, S; Katranci
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از کرامتی .) 388 1 ،ی دا گیری اشم رکتی مج هعوم ای ازروشهای یشزومآ است هک دانشآ زوم ان
یه یا مختلف هدامآ می نک د ،به نآ ها کمک
را برای اک ر در گروههای وک چک با وت ا ان ی 

ممم ی نک ددد

ات ی دا گیری یکدیگر را تسهیل امن یند (اسالوین ،) 1987 ،به اهمیت کار کردن با یکدیگر پی ببرند
،نوسناج      .) 1989ب معز ه   

و از این طریق ی دا گیری دوخ و دیگران را افزایش ده اج( دن ن و نوس

دوی وم س و همکاران ( )9002و ج نا سون )2002( 1روش ی دا گیری یتکراشم

اب    راهبرده ااا یها ییی

مختلفی از جمله تفحص گروهی ،2گروهه ااا ی ا هشوخ ییی   ،3هس رورم م ا هلحر ییییییی  4و غی هر ماجنا   

میگیرد .یکی از این راهبردها ،روش جیگساو 5یم ب شا د .به قع یده اجی زگ  ) 1992 (6این راهب هب در   
دلیل دارا ب دو ن بیشترین ویژگیه یا ی دا گیری  یاهدربهار نیرتهب زا یکی ،یتکراشم ی گدا ی یر      
اشم رکتی حم سوب می دوش

هک اولین بار وت سط آرانسون بوج دو مآ د و اسالوین به نم ظ دوبهب رو   

بخشیدن به این راهبرد ،تغییرا یت در آن ایج دا کرد (اوسیم و ایپک .)3 201 ،7در روش جیگساو دو
فعالیت متفاوت در دو گروه وک چک به نم ظور ی دا گیری بهتر و بهب دو اشم ر تک
ش زومآ ان به گروه یا
انجام میگیرد (هیدین )3002 ،8در این روش دان 

شآ زوم ان
ب ین د ا ن 

وک چک قت سیم می وش نددد

هک مع الوم تعداد اعض یا این گروهها  4ات  6نفر است .سپس معل اعوضوم م ت ار یسرد 

یفرعم    

می نک د و هر یک از دانشآ زوم ان ح هزو ای شم خص از آن وم ض تاعو را برای اطم لع رب و ه ر یس
ش زومآ ان گروههای دوخ را ترک کر هد و ب رد هک یدارفا ا   
انتخاب می ننک د .در مرحله بعد ،دان 

وم ضوع وم رد بررسی شم ترک هستند ،گ ور هههه ااا ی دی ونع اب ار یرگ ان     «گ هور صختم صاننننن »9یا

«گروه جیگساو» شت کیل میدهند و با مک ک یکدیگر تالش می ننک د ات وم ضوع تخصصی دوخ را
ب وط ر مع یق وم رد اطم لعه و بررسی قرار ده زا یشرازگ و دن    بررس سسیها ییی نک هیهت دوخ ن نیا .د     
دانش ازومآ ننن س هب سپ    گ ور هههه ااا ی اولی م و هتشگزاب دوخ ه و عوض

     رب دروم ر ار دوخ یس هب    

دانشآ زوم ان گروه اولیه تدریس می ننک د .در مرحله بعد ،معلم می وت اند فعالیتهایی برای اف ،دار
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گروههای وک چک یا کل کالس ارائه دهد ات ی دا گیری دانشآ زوم ان یکپارچه دوش  .در پایان نیز
از ه هم دان 
شآ زوم ان ینومزآ به مع ل میآید (سیمسک 7002 ،1به قن ل از ساهین.) 2010 ،2

شآ علاطم دروم عوضوم زا یقیمع کرد نازوم ه تسدب دوخ 
در این روش ه زا کی ر    دانش ش

     

شآ لوئسم هورگ نازوم    
یم آورند و همچنین در تدریس وم ضوع تخصصی دوخ ب رگید ه    دانش ش
هستند (اوسیم و ایپک .)3 201 ،ای یاراد شور ن

ویژگی ییه یا ی یی اس زا هدافتسا هک ت نآ طسوت     

بنظران وم رد کات ید قرار گرفته است .از جمله اینکه در روش جیگساو ،اعض یا گ هور دای   
صاح 
میگیرند ات با یکدیگر اک ر کر هد و به ونع ان گروهی نم سجم به هدفهای ی دا گیری دست یاب .دن
همچنین در این روش گروهها با روشهای جمعععآوری اطال و هدش انشآ تاع هب     مه را تتته ااا ی

ارتباط کال یم مجهز ممم ی وش ند ( مات ااا  )7002 ،3و در مه را تتته ااا ی گ ،ندرک تبحص ،نداد شو    
اشم ر تک

کردن ،تفکر و حل مساله پیشرفت می ننک د ( نآ درسون و پالمر .)1002 ،4در ای ،شور ن

ی دا گیری فر ید و گروهی ب وط ر ه امزم ن وم رد وت جه است هک در آن دانش زومآ ان عالوه بر اینکه
در وم ضوع دوخ به درک مع ی یق میرسند ،همچنین مسئولیت دارند ات ی دا گیری دوخ را به دی رگ
اعضای لقتنم هورگ        

 دننک (( ( مات ااا  .)7002 ،5برخیقحم  ا رد هک دندقتعم ن ایلاقتنا ،شور ن             

خومآ تههای دوخ به دیگران وم جب ی دا گیری فر ید بهتر ممم ی  دوش ( ( کز ری و نیچ ،ا

اد ددددد  2010 ،6؛

ش زومآ ان بصورت گروهی ی دا
وب8002 7؛ ج نا سون و ج نا سون ) 1989 ،8در این روش هرچند دان 
میگیرند ا ام ار شز یابی از خومآ تههای نآ ه درف تروصب ا ی تروص      

ممم یگیر ددد قیرط نیا زا ات    

مسئولیت نسبت به ی دا گیری فر ید نیز وم رد وت جه قرار گیرد (ی گن چو .) 2014 ،9به بیان و اماهرام 

وم لی یدا  )3 201 (10وم فقیت این روش در کالسهای پرجمعیت وم رد ات یید قرار گرفته اس رد و ت

تدریس درسها و وم ض یتاعو

هک دارای حج زین دنتسه اوتحم دایز م ناونع هب رثوم یشور   

     

شآ زوم ان برای یکدیگر
می وت ان از آن بهره برد .در روش جیگساو این اق بلیت وج دو دارد هک دان 
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قتر دوخ و دیگران مک ک ننک ددد .ای ر ملعم شور ن اا ااا در
تدریس کر هد و از این طریق به فهم مع ی 
قن ش تسهیلگر قرار میدهد هن به ونع ان گنجی هن اطال یتاع

هک مدیریت کالس درس را ب هدهع ر

دارد .ب نیلایژ و ودگنم معز ه گگگگگگگگ گگ
گ ) 2012 (1روش جیگس م یب وا ی طضا و سرد هب یل ر با         
دانشآ زوم ان را اک هش دا هد و ب عا ث یم  دوش

هک نآ ها در فعالیته یا کالس ک تکرش ن نیا .دن    

روش همچنین ب عا ث افزایش تزع نفس و اعت دام به نفس و ب الا رفتن مع لکرد می دوش  .با استف هدا
از روش جیگساو ،دانشآ زوم ان پی نو د وق یتری با مدرسه برقرار می ننک د و عال هق به ی رد یریگدا
نآ ه ازفا ا یش     

یافت ههه (آرنس و نو

نتاپ ووووو  ) 2011 ،2و مهرا تتت ه ااا ی اجت هنآ یعام ا تیوقت        

ممم ی دوش   

( نآ درسون و پالمر .)0021 ،3در ادبی تا این وم ضوع ،اققحم ن برتری روش جیگساو را در اقم یسه
تها ییی حت صیل ییی مختل شرازگ ف   
با روشهای سنتی در دروس و وم ض تاعو و فعالی 
(اسکرویک و توک ن ییی 9002 ،4؛ س ،رگربننورک و رنگیوو    7002؛ باس ،ناراک

درک هههانددد

 .) 2011در دروسی

ننام د ریاضی تا (تینی وگا  2012 ،،؛ درا  اجار ام وو ووو ج ان ن ییی  ،)3 201 ،5جغرافی ااا ( لاتاک  ،) 2011 ، ،ششش ی یم

(ساگ یاتا و مد یرچیوگلو ،)3 201 ،دروس امزآ ی اگش هی (لوپیکولو و ارش ) 2012 ،6و فعالیته ااا ی
حت صیلی ننام د مع لکرد شون تن (حسی ین و همکاران ) 2014 ،روش جیگساو نس ور هب تب شش شششه ااا ی
سنتی وم جب ی دا گیری بهتر شده است .اوسیم و ایپک (  )3 201در پژوه یش به اقم یسه ا یشخب رث
روش جیگساو و روش سنتی در درس زبان ا گن لیسی پرداخته اند .نآ ه نایب ا    ممم ی ننک ددد شور هک
جیگساو در اقم یس تنس شور اب ه ی گدای بجوم  ،ی رتهب یر یسیلگنا نابز سرد        

ممم ی وش ددد  .در

پژوه یش دیگر آلتی بار ام ک و نکیب اوکلو )5002(7بیان می ننک د هک روش جیگساو در اقم یسه با

شآ زوم ان در درس ریاضی می وش ددد .
روشهای تدریس سنتی وم جب پیشرفت حت صیلی بیشتر دان 
شهای سنتی در ی دا گیری
به عز م بهر یگن و اقآ یاری ( )3 38 1روش تدریس جیگساو نسبت به رو 
و پیشرفت حت صیلی دانشآ زوم ان ثات یر بیشتری دارد .اک را وک یون ) 2010 (8در پژوهش نایب دوخ   

می نک د هک روش جیگساو وم جب ایج دا و وقت یت گن رش مثبت نسبت ب یسرد داوم ه   

ممم ی وش ددد .
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افی ) 2011 (1نیز در پژوهش دوخ به ثات یر مثبت روش جیگساو در ا گن ی شز

شآ هراشا نازوم
دانش ش

یم  نک د .وم لر ) 1985 (2اذ اع ن میدارد هک در زومآ ش مبتنی بجوم واسگیج شور رتویپماک رب     

شآ زوم ان می وت ا نن د در این روش نسبت به روشهای سنتی
ی دا گیری بهتر یم  دوش  .به عز م وی دان 
زومآ ش ،وم فق تر ب نشا د .وت پاروا و وت پاروا ) 2010 ( 3نیز در نتایج پژوهش دوخ در مز ی هن اشم ر تک

تکراشم   

ش ازومآ نن ن در فعالی تتت ه ااا ی  رد واسگیج شور هب طوبرم یتکراشم ی یریگدا          
دان شش 

شآ زوم ان در اولین تجربه دوخ با این روش ،با وشد اریهایی در
الکترونیکی ،بیان می ننک د هک دان 
مز ی هن اشم ر تک
در نتای دوخ شهوژپ ج

وم اجه می نوش د هک این ماع ل در تجربههای بعدی مرتفع یم  دوش  ..ی تو ووو ) 2015 (4
ش ازومآ ننن ی شور هب هک د رد رواسگیج رس       
ناعزا         ممم یدارد ،دان شش 

ش ازومآ ننن ی هک ب شزومآ یتنس شور ه    
زیست انش سی زومآ ش دریافت می ننک د ،نسبت به دانش ش

میبی نن د ،از پیشرفت حت صیلی ب تالا ری بر دوخ ار هستند .در این راس سلا لامج ات لخی یییییی  ) 2015 (5در

یافتههای پژوهش دوخ بیان می نک د ،دانشآ زوم ا ین

هک به روش جیگس شزومآ وا   

دید هههانددد ،در

اقم یسه با دیگر دانش زومآ ان ،دارای وب یمالسا تیبرت سرد رد یرتالاب تارمن ددددددددددد ه و ا گن ی شز

ی دا گیری بیشتری در نآ ها اشم هده یم  الم .دوش کک کک
ک ) 2015 (6نی و واسگیج شور زا هدافتسا رد ز

راهب ریگدای در ی  یتکراشم  ت می یییی ییییی 7و راهب ،یقیفلت در

تن ا هباشم جی ی رد 

سرد شرازگ یمیش        

ش ازومآ ننن گ هور تفرشیپ هاوگ    
ش زومآ ان گروه هب تبسن شیامزآ     دانش ش
میدهد .به عز م او دان 
حت صیلی بیشتری داشته اند .در این پژوهش ،ثات یر روش جیگس یتکراشم یریگدای دربهار و وا    

تی یم  ،بیشتر از راهبرد تلفی یق گزارش شده است .االبیکی اراکمه و نن ننن ) 2015 (8نی شهوژپ رد ز   
ثات یسررب هب دوخ یر ج شور ی اسگ و و یلیصحت تفرشیپ ،یریگدای براجت رب  اددای ری

       

         

دانشآ زوم ان در درس ریاضی پرداخت هههانددد .ب شور اب هسیاقم رد واسگیج شور ناشیا معز ه       
شآ نازوم
تدریس سنتی وم جب ایج دا تجربی تا ی دا گیری مثبتتری شده ،پیشرفت حت صیلی دانش ش
را تسریع کر هد و وم جب ی ددا اری نالوط یتری می دوش  .هر چند روش ی دا گیری یتکراشم

روطب   
1

. Efe
.Muller
3
.Tuparova & Tuparova
4
Juweto
5
Jamal Al-Salkhi
6
Mallak
7
Student teams achievement divisions
8
Alabekee et al
2
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کلی هم در اخ رج و هم داخل وشک ر وم رد وت جه بسیاری از پژوه ارق نارگش ر اما تسا هتفرگ 
راهبرده یا

    

اخ ص این روش تدریس به ویژه روش جیگساو جز در وم راد ا دروم ،رامش تشگن    

وت جه پژوه گش ران داخلی نب هدو است .به عالوه در قریب به اتفاق پژوشهای صورت گرفته پس
از ا امع ل مداخله و اجرای پس ومزآ ن ،پژوهش به پایان رسی هد راوم رد زج و ددددددد بسی ودعم را د زا    
میزان ی ددا اری دانش زومآ ان ،پیگیری به مع ل نی ما ده است .از این رو ام در پژوهش حاضر ض نم
بررسی ثات یر روش جیگساو بر پیشرفت حت صی یل

ش ازومآ ننن ،ی نآ یراددا ا رد زین ار ن درس    
دانش ش

جغرافیا با انع یت به فرضیهه یا زیر وم رد بررسی قرار میدهیم:
ش ازومآ ننن ی  هک بب ب ببب ا روش جیگسا وو و در درس جفرافی شزومآ ا     
 .1دان شش 

ممم یبی نن دد د ،نس هب تب     

ش زومآ انی هک به روش سنتی وم رد زومآ ش قرار میگیرند ،پیشرفت حت صیلی بیشتری دارند.
دان 
شآ اسگیج شور اب هک ینازوم ووووووو وو در درس جغرافی تفایرد شزومآ ا       
 .2می یراددای ناز     دانشش 
ش زومآ انی هک به روش سنتی وم رد آ زوم ش قرار میگیرند بیشتر است.
می ننک د نسبت به دان 
شآ حتما رد نازوم ا یفارغج سرد یسالک ن ا .تس     
پیشرفت حت صیلی در ای هرمن شهوژپ ن    دانش ش
شآ زوم ان در فاصله چهار هفته پس از امت اح ن
همچنین نم ظور از ی ددا اری در این پژوهش من ره دان 
کالسی و پایان پژوهش است.
رو ش

روش پژوهش حاضر به ل اح ظ هدف از ون ع اک ربر ید و از ل اح ظ روش اجرا شبه امزآ ی یش اس .ت

ج ما عه امآ ری این پژوهش ماش ل دانشآ زوم ان پسر پای منهار هرود موس ه ایی سرادم یلیصحت       
س ام در شهر تهران میب شا د هک در نیمسال اول س لیصحت لا ی

 3931- 94 31لیصحت هب لوغشم    

ب ندو د .از نآ جایی هک به ل اح ظ اداری امکان گزینش تص دا فی ومن ننن ه پ ،دوبن ریذپ ناکما شهوژ     
هنومن گیری تص دا فی س هدا مم کن شن د و از روش هنومن گیری هشوخ ای استف هدا شد .یط این روش
هنومن گیری ،چهار کالس متشکل از  96دانشآ زوم از ج ما عه وم رد نظ هک دش باختنا ر

نیا زا     

بین ،دو کالس به گروه امزآ ی یش (  50نفر) و دو کالس به گروه گ هاو ((  46نف خا )ر ت هداد صاص
شد .در ابتدا به نم ظور ه گم نتر کردن گروهها ب یفارغج سرد هرمن ساسا ر ا لاس ی

اب هتشذگ        

ش ازومآ ننن در گ ور هههه ااا جابج ش ا دند و 
استف هدا از روش همتاس یزا چند نفر از دان 

 زا اا ااایین طرییق

شرایط نسبتا ه ینگم فراهم شد .پیش ینومزآ روی هر دو گروه انجام گرفت و پ آ زا س ننن گ هور
نک ترل در معرض روش سنتی هک در آن اطم لب درسی به روش سخنرا ین ارائه ممم یشددد و گ هور
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امزآ یش نیز در معرض روش جیگساو قرار گرفتند .هر یک از گروهه ااا ی نک ت امزآ و لر ی هب ش    
ش ازومآ ننن گ هور امزآ ی هب ش    
مدت  4جلسه  70قد ی هق ای زومآ ش دیدند .در روش جیگساو دانش ش

گروههای  5نفره تقسیم شدند هک در اصطالح به این گروهها ،گروهه ااا ی اولی ههه  1گفته ممم ی وش ددد .
سپس قسمتی از انع وین دو فصل از کتاب جغرافی یا سال سوم راه یامن ی ره یارب ملعم طسوت
شه ااا ی  6ات
شهای  1ات  5برای جلسه اول ،بخش ش
جلسه انتخاب شد هک در آن بخ 

   

 10ب هسلج یار   

دوم و ...تدریس میشد .پس از آنکه بخشهای وم رد اطم لعه هر یک از دانشآ صخشم نازوم   
ش ازومآ ننن ی ب هک دندو   
شد ،گروههای جیگساو شت کیل شد هک اعض یا این گروهها متشکل از دان 
شآ رد نازوم
مسئولیت اطم لعه و ی دا گیری بخش شم تر یک از فصلهای وم رد نظر را دا .دنتش دانش ش
گروههای جیگساو اطم لب بخش تخصصی روم ار دوخ ددددد اطم لع ارق ه ر و هداد  پس س اب 

میهست      

خومآ تههای دوخ به فهم بهتر دیگر اعض یا گروه مک ک کر هد و در پایان گزارشی هک هچنآ زا    
شآ هب نازوم    گ ور هههه ااا ی اولی و هتشگزاب دوخ ه
ی دا گرفتهاند تهیه کر ،دعب هلحرم رد .دند     دانش ش
شه ا ی
خومآ تههای دوخ را با دیگر اعض یا گروه اولیه تسهیم کر ند د .درپایان ،معلم از اطم لب بخ 
مختلف جمع بندی به مع ل آورد .پس از اجرای خآ رین جلسه زومآ ش ،ینومزآ از هر دو گ هور
نک ترل و امزآ یش به مع ل مآ د .عالوه بر این ،پس از اینکه  4هفته از اج یار

س ومزآ ننن س یرپ
پس س

ش زومآ ان ارزیابی به مع ل مآ د ات میزان ی ددا اری نآ ها در اج و یتنس شور یار
شد ،مجدد ًاًا از دان 
شآ شور یارب نازوم   
روش جیگساو وم رد بررسی قرار گیرد .در زی وگلا ر ی    گ ور هههبندددی دانش ش
جیگساو مآ ده است.

. Home group

1
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شکل  .1الگوی گروهبندی در روش جیگساو (اقتباس از توپاروا و توپاروا) 2010 ،

جهت ار شز یابی پیشرفت حت صیلی درس جغرافیا از ومزآ ن ققحم س خا ته هک شم تمل بر  25س لاو
بسته پاسخ چهارگزی هن ای ب دو استف هدا شد هک در آن فقط یکی از گزی هن ها ص ینچمه .دوب حیح ننن نننن
روایی ابزار وت سط  2نفر از معل ام ن درس جغرافیا وم رد وت جه  تفرگ رارق و رظن ساسا رب

اهنآ

    

اصالح یتا در ابزار وم رد نظر به مع ل مآ د .ضریب اعتبار ابراز سا اب ،رظن دروم تتتت تتتتتف هدا از ض یر ببب
آلف یا کرونباخ برابر  0/18بدست مآ د .برای حت لی داد ل هههه ااا ی حاص تهج نومزآ یارجا زا ل     
فرضیه اول قحت یق ابتدا بعد از ا مط ی ان ن از برقراری مفروضهها ،از ومزآ ن حت لیل وک واری نا س یک
راهه استف هدا شد .در ادا هم برای ومزآ ن فرضیه دوم از  tمستقل استف هدا گردید.
یافتهها
جهت استف هدا از ومزآ ن حت لیل وک واری نا س هک یک ومزآ ن پارامتریک یم ب  دیاب ادتبا دشا یک    
سری از پیش فرضها را بررسی کرد .از جمله این پیش فرضها عبار نت د از طبیعی دوب ن عیزوت     
گمه و سنایراو ینوگمه ،تارمن ننننننننن ی ضراایب رگرس سسیون .جه تتت بررس سسی مفروضةةة برابررری
سها از ومزآ ن لوین استف هدا شد .سطح مع ادان ررری براای متغی یر وابست ههه پی فرش تتت حت ص صصیلی
واری نا 
 0/ 82 3ب دو که ب تالا ر از سطح اق بل قبول برای رد فرض صفر است .واری نا س گروهها تفاوت اق بل
مالحظ ای باهم ندارند و مفروضه ه نگم ی واری نا س برقرار است .یکی یی از مفروض هههه ااا ی اساس سسی
دیگر در حت لیل کواری نا س ه نگم ی ضرایب رگرسیون در گروههای مختلف است .به این مع ان که
لو
راب هط متغیرهای کمکی و وابسته باید در گروهه ااا ی مختل ففف ه وگم ننن ب نشا ددد و متغییر مس قت ل ل
کمکی با هم تع ما ل نداشته ب نشا د .برای بررسی این مفروضه از اثر مت اق بل متغیر مستقل (گروه) و
متغیر مک کی (پیش ومزآ ن) استف هدا شد .اگر این تع ما ل از نظررر امآ ررری مع ادان ررر ب شا ددد دا هد ه ااا از
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به یا رگرسیون پشتیب نا ی من ی نک د .جهت بررسی این مفروضه  Fمربوط به اثر
فرضیه ه نگم ی شی 
مت اق بل متغیر مستقل و پیش ومزآ نننه ااا بررس سسی شددد ککک ه ادقم ررر آن  7/ 72ب ااا مع ادان ررری 0/0 632
احم سبه شدکه به ل اح ظ امآ ری مع دان ار ن یم ب شا د .به این مع ان که ضرایب رگرسیون در گروهه یا
مختلف تفاوت مع دان اری ندارند و در واقع ه وگم ن هستند .مع دان ار نب دو ن تع د لما ررر اینج ااا بیان رگ
وم رد ات یید ب دو ن مفروضه فوق است.
جدول  .1نمره پیشرفت تحصیلی درس جغرافیا دانشآموزان در پیش آزمون و پس آزمون
انحراف معیار

میانگین

1/ 27

3/ 58

متغیر

تعداد
50

امزآ یش

2/ 98

3/56

46

نک ترل

1/23

20 / 88

50

امزآ یش

3/ 10

15 / 52

46

نک ترل

0/ 420

17 / 66

50

امزآ یش

0/ 454

12 / 50

46

نک ترل

پیش ومزآ ن
پس ومزآ ن
پیگیری

جدول  1خاش صهای امآ ر وت صیفی را برای گروههای امزآ یش و نک ترل و ب امز ساسا ر نن نننننه ااا ی
اندا هز گیری اشن ن یم دهد.
جدول  .2خالصه تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر عمل آزمایشی بر پیشرفت تحصیلی
سطح معناداری

مقدارF

درجه آزادی

0/600

7/ 87

1

پیش ومزآ ن

0/ 041

4/ 30

1

روش تدریس

ردیف اول جدول امش ره  2به بررسی اثر پیش ومزآ ن پیشرفت حت صیلی بر متغیره باو یا سس سسسته ی ااا
ه ام ن پس ومزآ ن میپردا دز  .این اثر سطح مع ان داری مک تر از  0/ 05مع دان ار به دست مآ ده است..
اهمیت این خاش ص به طم لوبیت مدل بندی پژوهش ا اش ره دارد ،چرا هک اگر پیش ومزآ ن با پس
ومزآ ن راب هط ای نداشته ب نشا د اک ربست مدل حت لیل وک اری نا س به درستی انجاممم گن رفت ههه اس تتت و
متغیری هک فرض شده بر متغیر وابسته اثر دارد ،در واقع اثری نداشته است .ب ان براین مع دان اری اثر
پیش ومزآ ن در اینجا دال بر انتخاب صحیح متغیر مک کی و اک ر مآ دی مدل حت لیل است .به روط
خالصه به این مع ان ست هک متغییر تص دا فی مک کی به وط ر مع دان اری با متغیی ،دراد هطبار هتسباو ر    
هک این امر یکی از پیش فرضهای حت لیل وک واری نا س است هک وم رد ات یید قرار میگیرد .ردیف
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ش ومزآ ننن ،اک رب دن ییی امزآ یشی یی نی ززز در این
دوم جدول  2اشن ن میدهد پس از تعدیل من رات پ پپی 
پژوهش مع دان ار به دست مآ د و قم دار آن برابر  0/ 041ب دو  .نتیجه این هک  ،در این پژوهش ،روش
ش ازومآ ننن
تدریس جیگساو نسبت به روش تدریس سنتی نم جر به پیشرفت حت صیل ییی بی تش ررر دانش ش
ش دید ههه
شده است ،به وط ری هک می گنا ین تعدیل شده برای گروهی هک با روش جیگساو زومآ ش ش
ب ندو د برابر  20 / 88و برای گروهی هک به روش سنتی زومآ ش دیده ب ندو د برابر  15 / 52ب ههه دس تتت
مآ د.
جدول  .3خالصه آزمون  tمستقل جهت بررسی میزان یادداری دو گروه
سطح معناداری
0/000

اختالف میانگین
5/ 16

مقدارt
8/ 34

درجه آزادی
94

متغیر
ی ددا اری

ش ازومآ ننن ی اسگیج شور اب هک
اطال تاع جدول  3اشن ن میدهد میزان ی ددا اری دانش ش

ووو وووو در درس

ش زومآ انی هک به روش سنتی وم رد ارق شزومآ ر   
جفرافیا زومآ ش دریافت کر هد اند ،نسبت به دان 
گرفتهاند بیشتر است .نتایج حت لیل اشن ن داد هک تفاوت مع دان اری در سطح  0/ 05وج دو دارد هک با
اقم یسه قم دار می گنا ین دو گروه ،گروه امزآ یش وضعیت بهتری نسبت به گروه سنتی دارند.

شکل  .2نمودار و نیمرخ عملکرد افراد بر اساس گروه و زمان آزمایش
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اشم هده می دوش  ،میزان ی دا گیری در خط پایه همسان و در مرحله دوم

و سوم اندا هز گیری متفاوت است .این تفاوت ب وط ر بارز در گروه نک ترل بیشتر است .ب ان ب اب نیار   
دومزآ ننن یها ییی (/05

ش ومزآ ن ،اثر معنیداری ماع ل بین
وت جه به یافتهها پس از تعدیل من رات پی 

 ) F =4/ 30 ˂, p 0گروه وج دو دا تش  .من رات میان دعت نیگ ی پ یلیصحت تفرشیپ هدش ل ی داهنش      
می نک د هک گروه تدریس با روش جیگساودر اقم یسه با گروه روش تدریس سنتی یا ه ام ن گ هور
نک ترل ،دارای مع لکرد مع دان اری است .در راب هط با مرحله پیگیری هم یافت هههه ااا حکای ریثات زا ت   
معنیدار روش تدریس جیگساو بر ی ددا اری نسبت به روش تدریس س یتن

دارد ( / 34 ˂, p0/ 05

 .) t= 8ب ان براین هم فرضیه اول و هم فرضیه دوم قحت یق وم رد أت یید واقع می نوش د.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی ثأت یر روش جیگساو بر پیشرفت حت صیلی در درس جغرافیا در بین ن
ن
ج اشن ننن ممم یدهددد فرشیپ نیب هک تتتتتتت
ش زومآ ان سال سوم دوره راه امن یی حت صیلی است .نت یا ج ج
دان 
ش ازومآ ننن ی ک ههه به
ش زومآ انی هک به روش جیگساو زومآ ش دیدهاند نسب تتت ب ههه دانش ش
حت صیلی دان 
روش سنتی در این مز ی هن زومآ ش دریافت کر ند د در سطح  0/ 05تفاوت مع رادان ییی وجو ددد دارد؛
به وط ری که می گنا ین تعدیل شده برای گروهی که با روش جیگساو زومآ ش دیده ب ندو ددد برابررر
 20 / 88و برای گروهی که به روش سنتی زومآ ش دیدهاند برابر  15 / 52به دست مآ د .این نتیج ههه
ش زومآ انی که در درس جغرافیا به روش جیگساو زومآ ش دیدهاند ،نسب تتت
بدان مع ان ست که دان 
شآ زوم انی که به روش سنتی زومآ ش دریاف ک ت رر ررر هد ب ندو ددد پی فرش تتت حت ص صصیلی بی تش ررری
به دان 
شهای
دارند .این نتیجه فرضیة اول پژوهش ام را وم رد أت یید قرار میدهد .این یافته با نتایج پژوه 
(اسکرویک و ینتوک 9002 ،؛ سووی نگ ر و کرو نن برگ ،ر 7002؛ باس ،ناراک
درا جار ام ا ینانج و  3 201 ، ،،،،،،؛ لاتاک  2011 ، ،،؛ س و یاتاگا

چریمد یی یوگلو 3 201 ، ،،؛ لوپیکول و و

 2012؛ حسی ین و همکاران 2014 ،؛ اوسیم و ایپک3 201 ،؛ آلتی و کامراب
بهر یگن و اقآ یاری3 38 1،؛ ،رلوم

 1985؛ ی ،وتو

 2011؛ تینی وگا  2012 ،،؛

 2015؛ ج ،یخلسلا لام

،شرا

  

لکوا بیکن و 5002،،،،، ،،،،؛
 2015؛ ،کالم

 2015و

االبیکی و همکاران ) 2015 ،همسو میب شا د .به عز م این پژوه گش ران ،روش جیگساو در اقم یسه با
روشهای سنتی تدریس ،وم جب پیشرفت حت صیلی بیشتر ،در دروس ریاضی تا  ،جغرافیا ،شی ،یم
تربیت اسال یم  ،ماک پی تو ر ،زبان ا گن لیسی ،زیست انش سی و دروس امزآ ی اگش هی از قبی و کیزیف ل
همچنین ی دا گیری الکترونیکی می وش ددد  .همچنی اتن ن ی ،داد ناشن شهوژپ نیا ج

راددای نیب یی ییییییییییییی
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ش زومآ انی هک به روش س تن ییی
ش زومآ انی هک به روش جیگساو زومآ ش دیدهاند نسبت به دان 
دان 
در این مز ی هن زومآ ش دریافت کر ند د در سطح  0/ 05تفاوت مع دان اری وج دو دارد؛ به وط ری که
می گنا ین گروهی که با روش جیگساو زومآ ش دیده ب ندو د برابر  17 / 66و براای گروه ههی ککک ه ب ههه
ش دییدهانددد برابررر  12 / 50ب ههه دس تتت دمآ  ..ایین نتیج ههه ب اد ننن مع ان س تتت ککک ه
روش س تن ییی زومآ ش ش
دان 
ش ازومآ ننن ی
ش زومآ انی که در درس جغرافیا به روش جیگساو زومآ ش دیدهاند ،نسبت به دان 
که به روش سنتی زومآ ش دریافت کر هد اند ،از ی ددا اری بیشتری بر وخ ردارند .این یافت  اب ه نتا جی    
پژوهشهای ی ونو (  ) 2015و االبیکی و همکاران (  ) 2015همسو یم ب شا د .این پژوه ناعزا نارگش   
میدارند اب هسیاقم رد واسگیج شور هک     روشه ااا ی س یتن

 بجوم ،سیردت ی رتشیب یراددا

می دوش  .دانشآ زوم ان می وت ا نن د در گروههای اشم رکتی ،ب ثعا

   

همممافزایی یی در ی و دوخ یریگدا

دیگر اعض یا گروه نوش د؛ زیرا در گروههای اشم رکتی ،هر دانشآ زوم وم ضوع ب دید زا ار ثح   
دوخ وم رد تجزیه و حت لیل قرار میدهد و ینامز

ش زومآ ان دیدگ ها
هک دان 

ممم ی ننک دد د ،در نهای گدای ت ی قافتا اهنآ همه رد رادانعم و قیمع یر              

دوخ را در گروه طم رح
ممم یافت  د (( (کرامتی و 

همکاران .) 91 31،درروش جیگساو ،به ونع ان یکی از راهبرده یا ی دا گیری اشم رکتی ،هر ی زا ک
دانش زومآ ان در ی دا گیری وم ضوع دوخ و تدریس آن به دیگر دانش زومآ ان گروه مسئول هستند
(اوسیم و ایپک .)3 201 ،این ویژگی ب عا ث ایج دا تجارب ی دا گیری بی ش رتش د و ه  قمع ی گدا ی یر     

ن ب هجوت ا   
فر ید و گروهی را افزایش میدهد ( کز ریا ،چین و داد 2010 ،1؛ وب .)8002 2همچنین ن
به زم یته یا روش جیگساو در ایج دا تج ریگدای برا ی د رادانعم  ر قیمعت تهج      
می وت ان انتظار دا تش

خومآ ت هههه ااا ،

شه ااا ی سیردت
هک دانشآ زوم ان پس از فرایند زومآ ش ،در اقم یس ور اب ه شش شش

سنتی ،از ی ددا اری بیشتری نسبت به خومآ تههای دوخ بر وخ ردار ب نشا د .این پ  زین شهوژ ه نوچم    
شهای راد یشیامزآ هبش ای   
اغلب پژوه 

ودحم ددد یته یا ی یی ب .دو

ته یا ی یی از قبی مدع ل   
ودحم ددد ی 

انشآ یی دانش زومآ ان با روش جیگساو و همچنین اق بل تعمیم نب دو ن نتایج حاصل از این پژوهش،
در این اطم لعه وج دو دا تش  .همچنین استف هدا از قم یاس یکسان برای ار شز یابی پیشرفت حت صی یل
و ی ددا اری نیز یکی از حم دودیت این پژوهش حم سوب می وش ددد  .ه ام ن یشخبرثا هک روط

شور    

شآ رد ،فلتخم یسرد تاعوضوم رد نازوم         
جیگس  و یلیصحت تفرشیپ رد وا ی راددا ی          دانشش 
. Zakaria, Chin & Daud
. Webb

1
2
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    ت، پژوهشهای پیشین و همچنین در پژوهش حاضر وم رد ات یید قرار گرفته اس ناراذگتسایس هب
  

سیردت لا، شه ااا ی فع
 هک وت جهی بیش از پیش به رو

عرصه زومآ ش و پرورش پی نش ه دا می دوش

 همچنین به معل ام ن پی نش ه دا ممم ی وش ددد هجوت هک    ویژ هههای به.به ویژه روش جیگساو مبذول دارند
روش ی دا گیری اشم رکتی به ویژه روش جیگساو داشته ب نشا د؛ ات از این طریق بتوا نن د در اک ربست
.ش زومآ ان را در ی دا گیری مع یق و مع دان ار یاری ننک د
 این روش تدریس وم فق ب هدو و دان
منابع
    

 رد و تنس تیعض ی

 وحت ل شان ی زا یتکراشم سیردت زا واسگیج عون.)3 38 1(  طیبه، محم درضا؛ اقآ یاری، بهر یگن

. 36 - 53  صص، 10  امش ره،یهای آموزشی
  فصلنامه نوآور،تدریس دانش زومآ ان پایه پنجم
   رب

 ثات یر ی دا گیری یتکراشم.) 91 31(  اکبر، علی؛ هدایتی، انع یتی ون ین فر، ابوذر، محم درضا؛ حیدریرفعت،کرامتی

 س لا، 44  امش ره،یهای آموزشی
  فصلنامه نوآور،پیشرفت حت صیلی درس علوم تجربی و اضطراب امت اح ن
. 83 - 98  صص، 11
 ثأت یر ی دا گیری اشم رکتی بر پیشرفت حت صیلی دانشآ زوم ان در وم ضوع ا رن ژژژ ی در درس.) 388 1(  محم درضا،کرامتی
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