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چکیده
مقاله حاضر از نوع مروری  -کتابخانه ای می باشد که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه نگاشته شده است.
هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر روش تدریس بحث گروهی بر پایستگی تحصیلی دانش آموزان است و همچنین اهدافی
ضمنی آن نیز آگاهی معلمان و مربیان عزیز از این روش تدریس و بکارگیری آن در افزایش پایستگی تحصیلی است .نتیجه این
مقاله نشان می دهد که روش تدریس بحث گروهی باعث افزایش پاستگی تحصیلی و افزایش تاب آوری می شود و همچنین
اهداف دیگری چون :تفکر انتقادی ،بررسی نظریات دیگران ،کسب مهارت های اجتماعی ،نقادی ،ابراز وجود و قدرت بیان و ...را
نیز محقق می سازد.
واژههای كلیدی :بحث گروهی ،پایستگی تحصیلی ،تاب آوری
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مقدمه
امروزه موفقیت تحصیلی دانش آموزان ،نه تنها موضوع قابل توجهی برای والدین و دست اندرکاران نظام های آموزشی ،بلکه
برای تمامی افرادی که عالقه مند رشد و شکوفایی جامعه هستند ،حائز اهمیت است .چهارچوبه ی طرح های کلّی موفقیت
دانش آموزان ،دربرگیرنده ی چندین عنصر شخصی و محیطی شناخته شده است که می توانند بالقوه در موفقیت دانش آموزان
تاثیرگذار باشند .در این خصوص موضوعاتی با تاثیرات مثبت و منفی همچون اشتیاق تحصیلی  ،تعلل ورزی ،روش تدریس،
فرسودگی و پایستگی تحصیلی می توانند مورد توجه قرار گیرند ) والکر.) 2310 ،
از دیگر شاخص های مفید و موثر در موفقیت تحصیلی دانش آموزان ،مفهوم پایستگی تحصیلی است .در فرهنگ لغت وبستر
پایستگی تحصیلی به معنای بهبودی سریع پس از مشکالت ،موانع و افسردگی است .مارتین و مارش  ،) 2332 ( 1بیان می کنند
که پایسته شدن دانش آموزان مولفه ی مهمی در سازگار شدن با چالش های تحصیلی می باشد.
آنها پایستگی تحصیلی را این گونه تعریف می کنند .واژهای است برای توصیف توانایی دانش آموز در بازگشت موفق بعد از
مشکالت و شکست های تحصیلی که به وسیله ی عواملی مانند خودکارآمدی ،تعهد و کنترل بهبود می یابد ) مارتین ومارش،
 .) 2332در واقع پایستگی تحصیلی به توانایی دانش آموز در غلبه بر مشکالت ،موانع و چالش هایی که در زندگی روزمره
تحصیلی بیشتر دانش آموزان به طور معمول رخ می دهد ) مانند نمرات پایین ،فشار امتحان ،تکالیف مشکل و بازخوردهای
منفی در ارتباط معلم و شاگرد ،رقابت و از دست دادن انگیزه و ) ،...اشاره دارد ) مارتین ،کولمار ،دیوی و مارش .) 2313 ، 2
یکی از پیشایندهای پایستگی و اشتیاق تحصیلی عوامل مربوط به مدرسه و کالس درس است .دانش آموزان وقتی بهتر یاد
میگیرند که محیط کالس و فضای حاکم بر آن را مثبت و مناسب ارزیابی کنند ) درمان و
آدامز  ،) 2332 ، 0در این راستا ،معلم نقش مهم و بنیادی را بازی می کند .معلم برای رسیدن به اهداف تهیین شده در فرآیند ،
آموزش ،دو مسیر اصلی را پیشرو دارد .یا از روش های تدریس سنتی و غیرفعال استفاده کند ،یا روش های جدید و فعال را به
کار می برد .روش اول ) تدریس غیرفعال (شیوه ای است که در آن معلم با تدریس مستقیم به کل کالس ،مطالب درسی را به
دانش آموزان عرضه می کند و مطالب از قبل آماده می شود .از طریق ارائه ی آنها از یک سو و تکرارشان از سوی دیگر،
مطالب ذهن معلم به ذهن دانش آموز منتقل می شود .و روش دوّم ) تدریس فعال (که طبق این الگو هدف آموزش و پرورش،
بهبود و پرورش مداوم افراد درجهت به ظهور رسانیدن توانایی های بالقوه ی آنان است که به این اساس به الگوی شاگردمدار
نیز معروف است ) عبداللهی.) 1021 ،
در روش تدریس فعال که از آن جمله می توان به روش بحث گروهی اشاره کرد دانش آموزان یا دانشجویان به طور فعال در
کارهای کالس شرکت می کنند و یادگیرندگان استفاده از زبان را یاد گرفته ،دیدگاه های خود را بیان و نظرات و اندیشه های
خود را توجیه و یا با نظرات مختلف دیگران نیز آشنا می شوند ) سیف.) 1021 ،
یادگیری گروهی موجب افزایش رضایت دانش آموزان از تحصیل خود ،افزایش اعتماد به نفس ،حس مسئولیت پذیری و
همچنین افزایش انگیزه برای تالش بیشتر و مقابله با مشکالت حین تحصیل را به دنبال دارد .احساس تعلق و پیوند اجتماعی
1. Martin & marsh
2. Kolmar & Davy
3. . Dorman
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که در روش بحث گروهی بین اعضای گروه ایجاد می شود ،منجر به افزایش انگیزه ی پیشرفت ،قدرت نقادی ،دقت و اعتماد به
ندس ،مسئولیت پذیری و کنترل می گردد ) حافظی مقدم ،فرهمند ،فارسی ،زارع و عباسی.) 1022 ،
بیان مسئله
دانش آموزان در هر جامعه ای از سرمایه های فکری و معنوی آن جامعه به شمار می آیند و سازنده فردای جامعه و در آینده،
پذیرای مسئولیت های آن جامعه می باشند .بررسی عوامل و مسائل تاثیرگذار بر زندگی تحصیلی و پیشرفت آنها در زمینه ی
تحصیل از مهمترین اهداف آموزش و پرورش هرجامعه ای است که بخش اعظم این هدف در مدارس حاصل می شود .اما
موقعیت مدارس و دیگر حوزه های تحصیلی به گونه ای است که چالش ها ،سختی ها ،فشار و استرس ،ازء واقعیت زندگی
روزمره تحصیلی است ) مارتین و مارش .) 2332 ،از آنجا که پیشرفت و افت تحصیلی یکی از مالک های کارایی نظام آموزشی
است ،کشف و بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی ،به شناخت بهتر و پیش بینی متغیرهای موثر درمدرسه می
انجامد ) سیف.) 1021 ،
پیشرفت تحصیلی تحت تاثیر یک عامل نیست بلکه عوامل متعددی بر آن تاثیر دارد  .یکی از مهمترین عواملی که در پیشرفت
تحصیلی نقش دارد قدرت سازگاری دانش آموز با محیط و دیگر انسان ها و پایسته شدن در مدرسه و زندگی اجتماعی آینده
می باشد  .پایستگی تحصیلی واژهای است که توسط مارتین برای توصیف توانایی دانش آموز در بازگشت موفق بعد از مشکالت
و شکستهای تحصیلی وضع شد که به وسیله ی عواملی مانند خودکارآمدی ،تعهد و کنترل بهبود می یابد.
پایستگی تحصیلی بیشتر هنگامی کاربرد دارد که:
الف ( با نمرات و عملکرد ضعیف دانش آموز روبه رو هستیم،
ب ( از دست دادن اعتماد به نفس در نتیجه نمرات ضعیف مطرح می گردد،
پ ( با کاهش انگیزه و اشتیاق تحصیلی روبه رو هستیم،
ت ( تعامالت جزئی و سطحی مانند بازخوردمندی و موقت و گه گاه مطرح می شود ) مارتین و مارش.) 2332 ،
مارتین و مارش (  ،) 2332نمونه ی  122نفر از دانش آموزان پایه هشتم و دهم در دو مقطع زمانی اواسط و اواخر تحصیلی در 1
دبیرستان استرالیا جمع آوری کردند .از دانش آموزان خواستند پایستگی خود را ) خودکارآمدی ،کنترل ،اشتیاق تحصیلی و
ارتباط معلم و شاگرد ( در حوزه ی ریاضی درجه بندی کنند .در این میان ،اضطراب ،بیشترین میزان واریانس در پایستگی
تحصیلی بود .مارتین و مارش ،در اولین تحقیقات خود بر روی پایستگی تحصیلی در سال  2332نشان دادند که ،پایستگی به
طور چشمگیری پیش بینی کننده ی لذت از مدرسه ،حضور در کالس درس و عزت نفس است .آنان در بررسی های بعدی در
سال  2332دریافتند که پایستگی تحصیلی میزان غیبت از مدرسه ) به صورت منفی ( ،انجام تکالیف ،اهداف و مقاصد مثبت
تحصیلی را که حاکی از اشتیاق به تحصیل است ،پیش بینی می کند .همچنین آنان در اولین مدل نظری ،پنج عامل
خودکارآمدی ،کنترل ،برنامه ریزی ،اضطراب پایین و پشتکار را به عنوان مهم ترین پیشبینی کننده های پایستگی تحصیلی
معرفی نمودند.
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اهمیت و ضرورت پژوهش
بسیاری از دانش آموزان در مدارس از نظر تحصیلی و مقابله با مشکالت و چالش های تحصیلی عملکرد خوبی دارند و با
موفقیت از مدارس فارغ التحصیل می شوند و درجامعه به عنوان عضوی مسئول ،زندگی مثمر ثمری دارند .در این میان بسیاری
از دانش آموزان دیگر هستند که از نظر تحصیلی عملکرد مطلوبی ندارند .به عبارت دیگر ،بیشتر دانش آموزان با
فشارهای تحصیلی مواجه هستند ،اما در چگونگی کنار آمدن و مقابله با مشکالت متفاوت هستند .برخی از دانش آموزان دلسرد
و تسلیم می شوند ،در حالی که دیگران در برابر این مشکالت ایستادگی کرده و به توانایی های خود در این زمینه پی می برند .
استرس ،عملکرد ضعیف ،رابطه ی معلم و شاگرد ،تعیین مهلت انجام تکالیف به صورت رقابت گونه ،رابطه ی دانش آموزان با
یکدیگر ،نارضایتی و عدم اشتیاق تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را کاهش داده و دانش آموز ممکن است اعتماد به
نفس خود را از دست بدهد ،برای همیشه امر تحصیل را رها کند و فرصت پیشرفت و زندگی مطلوب از نظر فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی را از دست بدهد ) مک دونالد .) 2332 ،
بنابراین ،بسیار مهم است که محققان راهکارهای موفقیت را کشف کرده و دانش آموزان را برای پذیرش مشکالت ،خطرکردن،
شکست بدون سرافکندگی و پشت سر نهادن این چالش ها با موفقیت تشویق کنند .در این راستا ،مارتین،کولمار ،دیوی و
مارش (  ) 2313پایستگی تحصیلی را پیشنهاد دادند  .پایستگی تحصیلی عامل مهمی است که اساس و زیربنای ارتباط مثبت
دانش آموز با مدرسه و زندگی تحصیلی و توانایی دانش آموز بر ایستادگی در مواجهه با مشکالت کوچک و بزرگ تحصیلی و
بازگشت به روال عادی تحصیل را شکل می دهد .همچنین پایستگی تحصیلی سبب می شود که دانش آموز در بزرگسالی با
مشکالتی که بر سر راه زندگی اجتماعی او وجود دارد آشنا شود و راه مقابله و نحوه ی برخورد با آنان را بیاموزد .در واقع ،می
توان گفت که پایستگی تحصیلی که به دنبال خود سبب اشتیاق تحصیلی می شود ،تمرینی کوچک برای رسیدن به زندگی
اجتماعی بهتراست .اشتیاق تحصیلی در روند تحصیلی زندگی دانش آموزان و از جمله
مهم ترین مولفه ها در مواجه ی موفقیت آمیز با چالش های تحصیلی ،شغلی ،خانوادگی و اجتماعی است که هرجوانی در مسیر
رسیدن به آرزوها و اهدافش با آن مواجه می شود  .باید به شور و اشتیاق و عوامل وابسته به آن به عنوان بخشی از عناصر موثر
بر موفقیت دانش آموز توجه مبذول شود.
تعریف تاب آوری
عالقه و نگرانی دیرینه محققان ،روانشناسان و مسئوالن تعلیم و تربیت چگونکی کمک به موفقیت نوجوانان در مدارس با وجود
خطرات ،موانع و مشکالتی همچون سوء استفاده ضربه های روحی ،فقر و ناکارآمدی ) بدکاری ( خانواده است .کیانر و دیودسون
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(  ،) 2330تاب آوری را قابلیت فرد در برقراری تعامل زیستی روانی روحی در مقابل شرایط مخاطره آمیز می دانند .
لوتار  ،) 2331 (1آن را نوعی ترمیم خود که با پیامدهای مثبت هیجانی ،عاطفی و شناختی همراه است تعریف می کند .تاب آوری
نشان دهنده توانایی فرد در حفظ تعامل فیزیکی و روانی است .از این رو نمی توان آن رامعادل بهبودی دانست .چرا که در
بهبودی ،فرد پیامدهای منفی و مشکالت هیجانی عاطفی را تجربه می کند ) بانانو .) 2332 ، 2
1. Kaner & Davidson
2. Lotar
3. Banano
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تاب آوری به عنوان فرآیندی  ،پویا تعریف شده که طی آن وقتی افراد با نامالیمات و ضربه های روحی مواجه می شوند ،رفتار
سازگارانه مثبت از خود نشان می دهند .تاب آوری یک ساختار دو بعدی است ،ابتدا در ارتباط با بروز نامالیمات و سپس
پیامدهای سازگارانه مثبت در برابرآنها ،نامالیمات اشاره به مخاطرات مرتبط با شرایط مندی زندگی از قبیل ناکامی ،فقر و
بحران های زندگی دارد ) لوتیار و سکچیتی .) 2333 ،2
در فرهنگ مربام -وبستر به توانایی بهبودی پس از شرایط سخت و یا تغیییر و تطبییق بیا آن شیرایط ،تاب آوری گفته می
شود .به عبارتی دیگر به عنوان یک توانایی ،تاب آوری متعلق به افرادی است که در معرض عوامل خطیر مشخصی قرار می
گیرند و می توانند بر آن خطرات غلبه کنید و از پیامدهای منفی نظییر بزه کاری و مشکالت رفتاری اجتناب نمایند .تاب آوری
به عنوان یک فرآیند ،توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز ،علیرغم شرایط تهدیدکننده تعریف شده است ) ماستن.) 2332 ،
از تاب آوری تا پایستگی تحصیلی
براساس آنچه مارتین و مارش (  ) 2332بیان کردند ،تحقیقاتی که به بررسی تاب آوری پرداختند ،بیشتر بر روی گروهای اقلیت
که در شرایط و موقعیت های سخت و نامطلوب زندگی می کنند ،مانند فقر ،خشونت گروهی ،افت تحصییلی مزمن ،تعامل بین
اقلیت نژادی و افت تحصیلی و دانش آموزان با ناتوانی یادگیری انجام شده است ) مارگالییت .) 2332 ،2
بیشتر حجم تحقیقات در زمینه تاب آوری کودکان و نوجوانان لیست کوتاهی از عوامل از جمله ،
کارایی اجتماعی ،مهارت حل مسئله ،تسلط ،استقالل ،احساس هدفمندی و داشتن جهت در آینده را شناسایی می کنند که
هنوز هم مطرح هستند ) بوون  .) 2313 ، 2اگرچه تاب آوری تحصیلی به عنوان یک سازه ،پیامدهای حاصل از تجربه مشکالت ،
اساسی از سوی کودکان را مورد توجه قرار می دهد ،مارتین و مارش (  ،) 2313سازه مربوط اما مقوله ای مجزا به نام پایستگی
تحصیلی را پیشنهاد کردند  .پایستگی تحصیلی به توانایی دانش آموز در غلبه بیر مشیالت و چالش های تحصیلی که مخصوص
مسیر معمول زندگی تحصیلی است اشاره دارد ) به عنوان مثال نمرات پایین ،تعیین مهلت رقابتی ،انجام تکلیف ،فشار امتحان،
تکالیف مشکل مدرسه ( .در واقع مارتین و مارش نه تنها سازه تاب آوری را مورد تحقیق قرار دادند ،بلک سازه پایستگی
تحصیلی را مطرح کردند ،بسط دادند و آن را در تحقیقات خود به کار بردند .سیامروف و روزنیبلم ( ) 2332اشاره کردند که
توانایی غلبه بر چالش های معمول زندگی پیش بینی کننده تاب آوری چالش های غیر معمول زندگی است و مارتین و مارش
چنین استدالل کردند که اگرچه تاب آوری تحصیلی به اقلیت دانش آموزانی اشاره دارد که مشکالت طاقت فرسایی را تجربه
می کند .بیشتر دانش آموزان با مشکالت نه چندان طاقت فرسا و سخت ،با واود این مشکل زا ،یعنی چالش های روزمره روبرو
هستند و برخی دانش آموزان نسبت به دیگر دانش آموزان با موفقیت بیشتری این مشکالت را پشت
سر میگ ذارند  .بنابراین به نظر میرسد مفهوم پایستگی بیشتر با چهارچوب روانشناسی مثبتگرا همخوانی دارد ،چرا که
روانشناسی مثبتگرا بیشتر به جای بررسی افرادی که در اوج مشکل هستند ،به بررسی پیامد اکثریت که دارای مشکالت عدیده
ای نیستند می پردازد ) مارتین و مارش .) 2332،اضطراب دانش آموز در پایستگی تحصیلی و ارتباط معلم و دانش آموز نیز به
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عنوان پیش بینی کنندگان پایستگی بوده اند .مارتین و مارش پایستگی را به عنوان شرط الزم و نه کافی برای تاب آوری
تحصیلی دانش آموزانی که مشکالت طاقت فرسای زندگی را تجربه می کنند ارائه دادند و کاربرد آن برای تفسیر توانایی دانش
آموزانی که از محیط های با چالش های نه چندان طاقت فرسا برای غلبه بر عوامل استرسزا را شناسایی کردند.
پایستگی تحصیلی
در فرهنگ لغت وبستر پایستگی به معنای بهبودی سریع پس از مشکالت ،موانع و افسردگی است .مارتین و مارش ثابت کردند
که مفهوم تاب آوری بسیاری از دانش آموزانی را که با موانع ،مشکالت ،چالش ها و فشارهایی روبرو هستند و این موانع و
مشکالت بخشی از زندگی هرروزه تحصیلی است را مورد توجه قرار نمی دهید .محققیان پیشنهاد کردند کیه این چالش ها
منعکس کننده مفهوم پایستگی تحصیلی است وجدای از مشکالت تحصیلی حاد و مزمن مربوط به سازه سنتی تاب آوری می
باشد ) بارنت .) 2312 ،پایستگی تحصیلی از تاب آوری تحصیلی شکل گرفت تا بین جمهیت کوچک اما مهم دانش آموزان تاب
آور از نظر تحصیلی که بیشترین سهم توجه را به خود اختصاص داده و اکثریت دانش آموزانی که اغلب مشکالت و مسائل
کوچک اما با تداوم کمتری در میزان و نوع را در همان پیوستار تجربه می کننید ،تفکیک ایجاد کند.
دانش آموزانی که از نظر تحصیلی پایسته هستند در آثار پژوهشی ناشناخته مانده بودند تا اینکه مارتین و همکیارانش این
پدیده را مورد بررسی قرار دادند ) کریمی .) 1021 ،پایستگی تحصیلی برای بیشتر دانش آموزان کاربرد دارد زیرا ،بیشتر دانش
آموزان مشکالت تحصیلی را تجربه خواهند کرد .مارتین و مارش ثابت کردند که مفهوم تاب آوری بسیاری از دانش آموزانی را
که با موانع ،مشکالت ،چالش ها و فشارهایی روبرو هستند و این موانع و مشکالت بخشی از زندگی روزمره تحصیلی آنها است را
مورد توجه قرار نمی دهد .کریمی (  ،) 1021با بررسی پژوهش ها بیان می کند که محققان پیشنهاد کردند که این چالش ها
منعکس کننده پایستگی تحصیلی است که جدای از مشکالت تحصیلی حاد و مزمنی است کیه مربوط به سازه تاب آور می
باشد .مارتین و میارش واژه پایستگی را به عنوان توانایی دانش آموز جهت غلبه موفقیت آمیز بر مشکالت و چالش هایی که
مخصوص جریان عادی زندگی روزمره تحصیلی است تعریف می کنند  .عالوه بر آنچه بیان شد ،مارتین و مارش پایستگی
تحصیلی و تاب آوری را از هم جدا کرده و تداوم آن را در پیوستاری بیان کردند و در این بررسی به تداوت در نوع و میزان این
دو مفهوم اشاره کردند.
ویژگی های افراد پایسته
 - 1شایستگی اجتماعی  :پاسخگو بودن ،انعطاف پذیری ،همدلی ،دلسوزی ،مهارتهای اجتماعی ،شوخی.
 - 2مهارت های حل مسئله  :وجدان منتقد و خالق ،برنامه ریزی ،انعطاف پذیری ،تخیل ،سرشار از منابع ،ابتکار.
 - 0آینده جویی  :عالیق خاص ،جهت گیری هدفمندانه ،معنویت ،ایمان ،انتظارات سالم ،آرمان های تحصیلی ،پشتکار،
امیدواری و خوش بینی ،آینده سازی ،معنامندی ،انگیزه مندی.
 - 2خودگردانی  :خودکارآمدی ،ارزشمندی ،کنترل بر محیط ،خود انضباطی ،توانایی مستقل شدن ،پایداری
ویژگی محیطهای افراد پایسته
 - 1انتظارات مثبت  :ارائه راهنمایی ،چالش طلبی حمایت گرانه ،انگیزش ،باورهای مثبت و منفی،شناسایی نقاط مثبت
ومنفی ،ترسیم افق و آیندهای روشن.
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 - 2پیوندهای مهربانانه  :حمایت بی چشم داشت ،دلسوزی ،شنیدن و درک کردن ،گفتن و درک شدن ،باورمندی ،اعتقاد
و ایمنی.
 - 0مشارکت معنادار  :پذیرش و گنجایش فرد ،مسئولیت دهی ،فرصت هایی برای مشارکت ،فرصت هایی برای رقابت
اجتماعی،حل مسئله ) محمدی.) 1022 ،
شاخصه های پایستگی تحصیلی
محققان تالش کرده اند تا شاخصه های اصلی پایستگی را مشخص کنند .این شاخصه ها بسیار با اهمیت هستند چرا که دست
اندرکاران به اطالعاتی تجربی جهت طراحی سیستم آموزشی برای ابران خطرات بالقوه و آسیب پذیری که دانش آموزان و افراد
ممکن است با آن روبرو شوند نیاز دارند .مشخص شدن شاخص ها به معلمان و والدین کمک می کند تا فرزندان خود را در
جهت کسب این شاخصه ها یاری رسانند (آنگارا .) 2332 ،
الف ) ویژگی های فردی :شاخص ها و ویژگی های فردی ممکن پایستگی تحت عنوان توانایی های ذاتی تعریف می شوند که در
فرد حضور دارند و در طول دوران سختی در فرد باقی می مانند (کوندلی .) 2332،این توانایی ها آموزش داده می شوند و  ،در
طول زمان رشد می یابند .ویژگی های شخصی در تحقیقات این گونه بر شمرده شده اند :جرات ،توانایی حل مسئله،
خودکارآمدی ،توانایی زندگی در شرایط بالتکلیفی ،آگاهی از خود ،همدلی با دیگران ،حمایت ادراک شده ،چشم انداز مثبت،
داشتن هدف و اشتیاق ،تعادل بین استقالل و وابستگی به دیگران ،استفاده بجا و یا خودداری از مصرف الکل.
ب ) ویژگی های ارتباطی :احساس دلبستگی و انطباق با دیگران به عنوان توانایی ایجاد روابط تعریف می شود .این توانایی برای
برقراری ارتباط یک فرآیند است که روابط شکل می گیرد و افراد در یک اسلوب مثبت با همساالن ،والدین درگیر می شوند.
ویژگی های ارتباطی در تحقیقات تحت عناوین زیر تعریف شده اند :فرزندپروری کودک محور ،کفایت اجتماعی ،ارتباط معنادار
با دیگران در خانه و بیرون ،پذیرش همساالن.
پ ) ویژگی های اجتماعی :اجتماع یکی از مهم ترین بافت هایی است که پایستگی می تواند در آن رشد یابد .محققان نشان
داده اند که اجتماع معنای ویژه ای می یابد وقتی درباره پایستگی صحبت می شود .در رابطه با پایستگی ،اجتماع شامل ملحق
شدن افراد به هم با ارزش ها ،اعتقادات و عالقه های مشترک و نیز کارکردن با هم برای خوبی کودکان و بزرگساالن
(جوکار .) 1022،ویژگی های اجتماعی شامل :فرصت های شغلی مناسب با شغل خود ،اجتناب از ایجاد خشونت در خانواده،
اجتماع یا با دوستان ،فراهم کردن امنیت ،سرگرمی و مسکن توسط اجتماع.
ت ) ویژگی های فرهنگی :ویژگی های فرهنگی آنهایی هستند که در یک فرد ایجاد می شوند و شامل زمینه زبانی و فرهنگی
فردی می باشد .این ویژگی ها ممکن است به عنوان مهم ترین منابع در رشد پایستگی محسوب شوند .تاثیرات محیط فرهنگی
ممکن است دستیابی او به یادگیری ،منابع و موفقیت را کاهش یا ارتقا دهد .ویژگی های فرهنگی شامل وابستگی به یک ارگان
مذهبی ،تحمل ایدئولوژی و اعتقادات متداوت ،مدیریت کافی اجبجا شدگی های فرهنگی.
روش تدریس بحث گروهی
روش بحث گروهی گفتگویی است سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص که مورد عالقه مشترک شرکت کنندگان دربحث
است .این روش برای کالس هایی قابل اجراست که جمعیتی بین  2تا  23نفر داشته باشند .روش بحث گروهی ،روشی است که
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به شاگردان فرصت می دهد تا نظرها ،عقاید و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند و اندیشه های خود را که با دالیل
هستند بیان کنند (کلیننز.) 2332 ،
چه دروس و موضوعهایی را می توان با روش بحث گروهی تدریس كرد؟
موضوع هایی که بتوان درباره آن نظرات مختلف و متداوت ارائه کرد.
فراگیران درباره موضوع اطالعات الزم را داشته باشند یا بتوانند کسب کنند.
موضوع مورد عالقه مشترک شرکت کنندگان در بحث باشد.
موضوعاتی چون ریاضیات ،علوم طبیعی ،مهندسی و ...برای بحث گروهی کارآیی ندارند و در عوض علومی چون علوم اجتماعی،
تاریخ ،اقتصاد ،فلسفه ،علوم سیاسی ،روانشناسی و جمعیت شناسی با این روش قابلیت تدریس دارند.درباره موضوعاتی که دانش
آموزان کمتر به آن عالقه مند هستند معلم باید به نوعی در دانش آموزان ایجاد عالقه کند و در آنها حساسیت بوجود آورد .مثال
با طرح سوال ،پخش یک فیلم و ...معلم باید تا حد امکان منابع مفید را نیز به فراگیران معرفی کند و به هریک از آنها یک منبع
ارائه کند تا در بحث گروهی ،دیدگاه های مختلف مطرح شود و این موضوع به توانایی علمی و فنی معلم برمی گردد .به عبارت
دیگر ،اجرای مطلوب روش بحث گروهی تا اندازه زیادی بستگی به شخصیت معلم و درجه خونگرمی او دارد .معلمی که از این
روش استداده میک ند باید قدرت تصمیم گیری داشته باشد و
طوری بحث را هدایت کند که موضوع به بیراهه کشیده نشود .
در چه موقعیتی و برای چه هدفی میتوان از روش تدریس بحث گروهی استفاده كرد؟
ایجاد عالقه و آگاهی مشترک در زمینه خاص.
ایجاد و پرورش تفکر انتقادی
ایجاد توانایی اظهار نظر جامع
تقویت توانایی انتقادپذیری
ایجاد و تقویت مدیریت و رهبری در گروه
تقویت قدرت بیان و استدالل
.تقویت قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری
آشنایی با روش کسب اطالعات و حل مسائل
ایجاد رابطه مطلوب اجتماعی
مراحل اجرای روش تدریس بحث گروهی
روش تدریس بحث گروهی همانند سایر روش ها ،دارای مراحل آمادگی ،طراحی و اجراست .آمادگی و طراحی شامل گام های
زیر است:
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الف (انتخاب موضوع :مدرس موضوعی را انتخاب می کند که شرکت کنندگان درباره آن دانش قبلی الزم را برای بحث داشته
باشند ،به همین دلیل اغلب جلسات سخنرانی گذاشته می شود .موضوعات و عناوین روش بحث گروهی باید با هدف ارتباط
داشته و در قالب کلمات و جمالت صریح و روشن بیان شوند.
ب (فراهم كردن زمینه های مشترک :قبل از شروع بحث گروهی ،الزم است سطح اطالعات شاگردان درباره موضوع یکسان
شود .معلم موظف است در شروع بحث ،تحت عنوان مقدمه  ،هدف و ضوابط بحث گروهی را شرح دهد و باید نقش خود را در
اریان بحث تا حد یک شنونده کاهش دهد .وظایف معلم در روش بحث گروهی شامل موارد زیر است :فراهم کردن امکانات،
شرکت در بحث ،کنترل و هدایت بحث در جریان بحث گروهی معلم باید نقش شاگردان را به دقت به آنان بیاموزد .شاگردان
باید درباره موضوع از قبل ،مطالعه کنند ،وسط حرف دیگران وارد نشوند ،با یکدیگر صحبت نکنند ،کامال به صحبت های دیگران
گوش دهند و انتظار نداشته باشند که نظر آنها حتما پذیرفته شود.
ج (تعیین نحوه آرایش شبکه های ارتباطی :ترتیب قرار گرفتن و نشستن فراگیران ،رهبران گروه ،شخص مهمان و ناظر یا
ارزیاب معموال به دو صورت متمرکز و غیرمتمرکز صورت می گیرد .در شبکه های ارتباطی متمرکز یک فرد ،محور و مرکز
ارتباط است .اما در شبکه ارتباطی غیرمتمرکز همه افراد فرصت و امکان مساوی ارتباطی دارند.
محاسن روش بحث گروهی
افراد می توانند با بحث گروهی در عقاید و تجربیات یکدیگر سهیم شوند.
همکاری گروهی و احساس دوستی در بین اعضا تقویت می شود.
فرصتی فراهم می شود که افراد خود را مورد ارزیابی قرار دهند.
اعتمادبه نفس در افراد تقویت و روحیه نقادی در آنان ایجاد می شود.
بحث گروهی ،هراس افراد کمرو و خجالتی را برای صحبت کردن در حضور جمع کاهش می دهد (صفوی.) 1023 ،
محدودیتها روش بحث گروهی
 این روش برای تعداد محدودی کاربرد دارد .در واقع بحث گروهی در گروه هایی که تع دادشان بیشتر از  23ندر باشد،با مشکل مواجه می شوند.
 این روش برای دانش آموزان خردسال دوره ابتدایی کاربرد زیادی ندارد زیرا ،بحث کردن کردن احتیاج به تفکر وتعقل دارد در حالی که آنان هنوز در این توانایی به رشد کافی نرسیده اند اما از دوره راهنمایی به باال به ویژه در دوره
های دبیرستان و آموزش عالی و بزرگساالن می توان از این روش استفاده کرد.
-

اگر بحث گروهی به درستی سازمان نیابد و افراد شرکت کننده نقش و وظایف خود را به درستی انجام ندهند ،ثمر
بخش نخواهد بود.

-

نمی توان بحث گروهی را در تمامی موضوع ها و درس ها به کاربرد بلکه از آن بیشتر در موضوع هایی به جنبه های
اجتماعی و تربیتی استفاده می شود (صفوی.) 1023 ،

02

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال دوم ،شماره  ،31مرداد 3111

نت یجه گیری
با توجه به مواردی که بیان شد ،روش تدریس یه صورت بحث گروهی در افزایش پایستگی دانش آموزان تاثیر مثبت دارد .در
تبیین این یافته می توان گفت تحقیقات نشان می دهد جلسات آموزشی به شیوه ی بحث گروهی افراد را در شرایطی قرار می
دهد که ناگزیر از تداوم ارتباط و تعامل با یکدیگر باشند و ثانیا در معرض معرفت ها ،دیدگاه ها و نگرش های متفاوت و در
مواردی ناهمساز قرار گیرند .در نتیجه زمینه برای افزایش سازگاری و غلبه بر موانع و مشکالت افزایش می یابد .در روش بحث
گروهی دانش آموزان از یک طرف ناگزیر به اعمال دقت در دریافت روشن نظرهای سایر اعضاء و از سوی دیگر ،موظف به ارائه
پاسخ های منطقی و مستدل به منظور پذیرش نظرهای آنان هستند و هردو این ها مستلزم رعایت چهارچوب های ویژه برای
برقراری یک ارتباط منطقی و اصولی بین تمام اعضای گروه است .این اقدامات شرایط مناسبی را برای تقویت مهارت های
ارتباطی دانش آموزان و افزایش سعه صدر و قدرت سازگاری فراهم می سازد .در روش تدریس بحث گروهی به دلیل اینکه
همکاری جایگزین رقابت می شود ،از طریق تعامل دانش آموزان با یکدیگر ،اعتماد به نفس بیشتر ،تعهد و مسئولیت پذیری
باالتر پیدا می کنند .روش تدریس بحث گروهی ضمن اینکه باعث یاددهی و یادگیری بهتر می شود ،قدرت نقادی ،دقت و
اعتماد به نفس و کنترل دانش آموزان را نیز افزایش می دهد و زمینه ی پرورش مقابله با چالش های موجود در راه تحصیل را
فراهم می کند.
کیندت (  ،) 2310در پژوهشی تحت عنوان " اثربخشی یادگیری مشارکتی بر سه بازده پیشرفت ،نگیرش و ادراک فراگیران" بهاین نتیجه رسید که یادگیری مشارکتی بر پیشرفت و نگرش دانش آموزان تاثیر مثبیت دارد .همچنینی سن و فرهنگ به عنوان
متغیر تع دیل کننده برای پیشرفت تحصیلی عمل می کند.
 منگدو و ژیالینگ (  ،) 2312در پژوهشی تحت عنوان "اثربخشی روش تدریس جیگ ساو بر اعتماد به نفس و کاهش بی میلیدانش آموزان به درس" به این نتیجه رسیدند که این روش باعث افزایش اعتماد به نفیس و عملکرد دانش آموزان و کاهش بی
میلی نسبت به درس می شود.
 افی (  ،) 2311در پژوهشی تحت عنوان "اثربخشی روش تدریس جیگ ساو بر انگیزش دانش آموزان" به این نتیجه رسید کهاین روش تاثیر مثبت بر انگیزش دارد.
 فیشر و شاچر (  ،) 2332در پژوهشی تحت عنوان " اثربخشی یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی ،انگیزش و نگرشدانش آموزان" به این نتیجه رسید که دانش آموزان آموزش دیده به این روش در مقایسه با گروه گواه نمرات بهتری کسب
کرده اند.
 نیکولز (  ،) 2332در پژوهشی تحت عنوان " تاثیر آموزش مشارکتی بر روی انگیزش و پیشرفت تحصیلیدانش آموزان" به این نتیجه رسید که دانش آموزانی که در گروه مشارکتی بودند نسبت به دانش آموزانی که در گروه کنترل
بودند ،کارآمدی بیشتری داشته و پیشرفت تحصیلی بیشتری نشان دادند.
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