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ساو: یک مطالعه یادگیری مشارکتی جیگ روش از آموزاندانشاجتماعی  انگیزشی و تجارب
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 مقدمه
ی نوین و فعال است که بسرتری آوردویر 1یادگیری مشارکتی

و متغیرهررای  هاجنبررهگسررترده برررای پررژوهش و مطالعرره در 

 هررایگروهگونرراگون مرررتبط بررا آن دارد. در ایررن شرریوه، از 

، هرراگروهکرره در آن  شررودمیکوچررک نرراهمگونی اسررتفاده 

 آموزشری و پیشررفت هایهردفبرای رسیدن بره  آموزاندانش

یرادگیری خرود و  و در برابرر کننردمیکار با همدیگر  تحصیلی

 تحرولیاز نظریره  مترأثر. ایرن روش (1) دیگران مسئول هسرتند

است. چهرار اصرل اساسری کره از عقایرد  9شناختی ویگوتسکی

، نقش مهمی در این شیوه از آموزش ایفرا اندآمدهوی به دست 

 بر ماهیرت اجتمراعی یرادگیری اسرت تأکید. اصل اول اندکرده

کرره بررر طبررق آن کودکرران از طریررق تعامررل بررا بزرگسررا ن و 

گیرنرد. اصرل دوم منطقره مجراور در همسا ن متبحرتر یراد مری

، فاصرله میران تروان مسرتقل تحرولقره مجراور است. منط تحول

هردایت یرک  تحرتحل مسئله، با توان حل مسرئله  کودک در

بزرگسال یا همکاری با کودکی توانمنردتر از خرود وی اسرت. 

یعنی فرد از طریق تعامرل ؛ است 9اصل سوم کارآموزی شناختی

هارم اصل چ و کندمیبا یک فرد ماهر به تدریج مهارت کسب 

تکالیف پیچیده،  آموزاندانشبه است؛ یعنی یادگیری با واسطه 

 شرودمریو بعد به آنهرا کمرک  شوده میبینانه داددشوار و واقع

 .(9) که این تکالیف را انجام دهند

مرریالدی  1213الگرروی یررادگیری مشررارکتی در اویررل دهرره 

هررای مرردارس شررهر آسررتین تگررزاس در مررورد اسررتفاده کررالس

 برا 4ایا ت متحده آمریکا قرار گرفرت. دیرود و راجرر جانسرون

، اجرزای آمروزاندانشکوچک  هایگروهبر گردهمایی  تأکید

یرادگیری را معرفری کردنرد. الگروی  یاددهی اصلی این راهبرد

ی پرنج عنصرر بررای موفقیرت یرادگیری وحرا پژوهشگراین دو 

مشارکتی بود. این موارد شامل تعامل چهرره بره چهرره، روابرط 

اجتمراعی  هایمهارتپذیری فردی، مثبت میان اعضا، مسئولیت

                                                            
1. Cooperative learning 

2. Vygotsky 

3. Cognitive apprenticeship 

4. David and roger johnson 

هرررای آوردروی .(9) مشرررارکتی و پیامررردهای گروهررری برررود

یادگیری مشارکتی متنوعی توسط متخصصان طراحی و توسرعه 

الگروی  .اسرت آنهراساو نیز یکی از یافته است که روش جیگ

بره عنروان الگروی  ایجراد و 5ساو بوسیله الیوت آرونسرونجیگ

برر  .یادگیری مشارکتی با کاربردی جدیرد معرفری شرده اسرت

در بخشی از موضروعات درسری  آموزاندانشاساس این الگو، 

       که موظف بره یرادگیری آن هسرتند، مهرارت کامرل بره دسرت

های خود را بره سرایر اعضرای گرروه آورند و سپس آموختهمی

چره است کره اگراین ساو آموزند. مزیت الگوی جیگخود می

آمروز دیگرر آمروز برا دانرشنتایج حاصرل از ترالش هرر دانرش

های متفراوت با توانایی آموزاندانشمتفاوت است، ولی به همه 

. در الگرروی کنرردمیبرره طررور یکسرران مسررئولیت  زم را اعطررا 

بررای مطالعره یرک فصرل از  آمروزاندانشسراو معمرو  جیگ

شروند. پرس از آن هرر کردام از بنردی مریگرروه کتاب درسری

و  دنرکنمییک قسمت از این فصرل را مطالعره  هاگروهاعضای 

 دنشومیمسئول آموزش آن قسمت به سایر اعضای گروه خود 

(4). 

    ایررن الگررو دقیقررا ماننررد یررک پررازل )جررورچین( اسررت. در

مانند هرر تکره  آموزاندانشمشارکت هر یک از  ساو نیزجیگ

حصرل و نتیجره رای تکمیرل کرردن و فهمیردن کامرل ماپازل بر

پس آموز بنیادی باشد نهایی ضروری است. اگر نقش هر دانش

همان چیزی  آموز نیز ضروری است و این دقیقاًوجود هر دانش

 .(5) واقع شدن این راهبرد شده است مؤثراست که سبب 

ی زیادی برای بررسی اثر بخشی این روش کمّ هایپژوهش

اسرت.  انجرام شرده آموزاندانشآموزش بر متغیرهای مرتبط با 

بررسرری ترراثیر روش آمرروزش برره  (9)سررپهریان آ ر در ایررران، 

 شرررناختینیازهرررای اساسررری روانسررراو برررر مشرررارکتی جیرررگ

دهنرده افرزایش نشان ویپژوهش  نتیجه. پرداخت آموزاندانش

 برود. سراودر الگوی جیرگ آموزاندانش شناختینیازهای روان

ثیر روش أ، بره بررسری تر(4) در پژوهشی دیگرر هرانزه و برگرر

شررناختی سرراو و سررخنرانی بررر نیازهررای روانمشررارکتی جیررگ

                                                            
5. Elliot aronson 
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کرالس دوازدهرد در  آمروزاندانشاساسی و پیشرفت تحصیلی 

نشرران داد کرره  آنهررا پررژوهشدرس فیزیررک پرداختنررد. نتررایج 

سراو، خودمختراری، شایسرتگی و در روش جیگ آموزاندانش

نینرگ  .سخنرانی تجربه کردند روشت به ارتباط بیشتری را نسب

خرود  نیز در پرژوهش (9)و قیث  (1)، گوملکسیز (0) و هورنبی

ثیر مثبتری ساو تأبه این نتیجه رسیدند که تدریس به روش جیگ

در درس زبان انگلیسری دارد.  آموزاندانشبر پیشرفت خواندن 

ی بره ایرن نتیجره پژوهشدر  (2) و عبدالمالک عالوه بر آن قیث

ثیر مثبتری أساو ترکه یادگیری مشارکتی به روش جیگ رسیدند

 .در زبان انگلیسی دارد آموزاندانشبر افزایش درک مطلب 

 شرده در برا ، برر دیردگاهاشراره هایپژوهش فلسفی مبانی

در این دیدگاه براور . استوار استگرایی( تجربی تحلیلی )اثبات

بر این است که واقعیت یک پدیده مادی و مستقل از فرد است 

واند عینی باشد و هرگرز تکشف شود. همچنین دانش می دو بای

گرردد ها و سایر عواملی که منجر بره نروعی اریبری مریبا ارزش

آزمایشرری  هررایپررژوهشدر واقررع در . (13) شررودمیآلرروده ن

، بلکه متغیر شودمیتوجهی به تجربه درونی فرد از یک پدیده ن

شرده و اثرر آن از طریرق تغییررات متغیرر مستقل بر فررد اعمرال 

ایررن در حررالی اسررت کرره روش  ؛شررودمیگیررری وابسررته انرردازه

قررار دارد.  1گراییساختن آوردروییادگیری مشارکتی بر پایه 

، کندمی تأکیدی به یادگیری است که آوردرویگرایی ساختن

 گیرنردافراد وقتی دانش و درک خود را بسازند، بهترر یراد مری

؛ آمروز محرور یرادگیری اسرتدانرش ،آوردرویدر این  .(11)

مرورد  آوردرویاز ایرن  آموزاندانشبنابراین  زم است درک 

توجرره قرررار گرفترره و بررسرری شررود کرره آنهررا روش یررادگیری 

این پژوهش با تکیه بینند. و می کردهمشارکتی را چگونه تجربه 

کیفرری کرره براسرراس تجربیررات واقعرری  هررایپررژوهشبررر فلسررفه 

است، در جهرت بررسری ابعراد واقعری ایرن شریوه  آموزاندانش

آموزشرری و بررا هرردف تبیررین تجررارب یررادگیری مشررارکتی 

و به دنبال بررسری  شودمیساو انجام از نوع جیگ آموزانانشد

          اسررت کرره شرراید کمتررر بترروان بررا  آنهرراابعررادی از تجررارب 

                                                            
1. Constructivism 

 نیرهردف از ابنرابراین  هرای کمری بره آنهرا پرداخرت.پژوهش

 یمشررارکت یریادگیررآمرروزان از تجررارب دانررش نیرریمطالعرره، تب

 است. ساوگیج

 روش
پرژوهش حاضرر از کنندگان: الف( طرح پژوهش و شرکت

و برررا اسرررتفاده از روش  اسرررت کیفررری هرررایپرررژوهشنررروع 

انجرررام شرررده اسرررت. دلیرررل گرررزینش روش  9شناسررریپدیدار

پدیدارشناسی این است که بر پایه فرض منطقری، افرراد بهتررین 

مرجع بررای توصریف موقعیرت، احسراس و تجربره برا وا گران 

. در واقع پدیدارشناسی به توصیف معرانی (13) خودشان هستند

حسرب از دیردگاه گروهری از مرردم و برده یک مفهوم یرا پدیر

بنرابراین ایرن ؛ پرردازددر آن مرورد مری آنهراهای زیسرته تجربه

هرای مشرترک گروهری از روش به دنبرال فهرد و درک تجربره

جایگرراه فلسررفی پدیدارشناسرری، برره دیرردگاه  .(19) مررردم اسررت

        ( در اواخررر قرررن نرروزدهد بررر1952-1299) 9فلسررفی هوسرررل

گردد که درصدد جواب به این سوال اساسی بود که اشریا،، می

شوند. ها و رویدادها، چگونه در آگاهی کنشگر ظاهر میکنش

در بررسی پاسخ به این سوال محوری، پدیدارشناسی، به عنصرر 

اساسی تجربه در زندگی روزمرره مرردم توجره دارد. تجربره در 

      زنرردگی روزمررره کرره متکرری بررر خالقیررت انسرران در تعامررل بررا 

      شررود، حیررات انسرران را رقررد هررای اجتمرراعی حاصررل مرریزمینرره

رد توجره پدیدارشناسری و تحت عنوان تجربه زیسته مروزند می

جامعررره آمررراری پرررژوهش حاضرررر را تمرررامی  .(13) اسرررت

در سرال  بابرلشرهر  1ناحیه متوسطه  اولآموزان پسر سال دانش

نفرر برود  401آمروزان تعداد این دانرش دهند.تشکیل می 1925

تفکرر و سربک درس  کره آنهرا نفرر از 11در ایرن پرژوهش  که

آموزش دیرده ساو جیگبه روش  جلسه 19به مدت  را زندگی

بره صرورت هدفمنرد  آمروزاندانشایرن  داشتند.، شرکت بودند

ه برر پایره کیفی، واحدهای نمونر پژوهشزیرا در  انتخاب شدند

اسرت و برر پایره نیراز  که مورد توجره پژوهشرگر هدف خاصی

                                                            
2. Phenomenology 

3. Husserl 
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بره  آنهراتا اطالعات عمیق و غنی از  گزینش می شوند پژوهش

ادامره پیردا کررد.  هرادادهگیری تا زمان اشرباع نمونهدست آید. 

های داده و تجزیه و تحلیل آموزاندانشپس از چند مصاحبه با 

، زمانی که دیگر با مصاحبه اطالعات جدیدی به آنها حاصل از

ی قبلری هرادادهشرده تکررار آوریجمعی هادادهدست نیامد و 

حاصرل شرد. در پرژوهش کیفری، اشرباع  هادادهاشباع  یعنی بود

 .(13) فایت حجد نمونه استدهنده کنشان هاداده

برره صررورت  هرراداده آوریجمررعشرریوه : پززژوهش ( ابزززارب

های براز برود. میرانگین زمران ساختاریافته و پرسشمصاحبه نیمه

 از اینمونررهدقیقرره بررود.  45شررده برررای انجررام مصرراحبه صرررف

فردی به عنوان »این موارد بود: شامل سوا ت هدفمند مصاحبه 

ایرد، چره تعریفری از آن کرردهکه این روش آموزشی را تجربه 

-در این روش آموزشی چه کارهرا و فعالیرت»، «دهید؟ارائه می

در طرری ایررن دوره آموزشرری چرره »، «یررد؟دادمیهررایی انجررام 

، معلرد و کرالس آمروزاندانشتغییراتی را در خودتران، دیگرر 

و نتیجره  ی داردمعرایب و مزایااین روش چه »و  «؟یداتجربه کرده

همچنرین « کنیرد؟این نوع روش یادگیری را چگونه ارزیابی می

برای  شد.های بیشتر پیگیری میبر حسب نیاز موضوع با پرسش

 (19) ای کالیرزیمرحلرههفرت از روش هادادهتجزیه و تحلیل 

اول  مروارد هسرتند:ایرن های ایرن روش شرامل گاماستفاده شد.

ها، دوم اسرتخراج عبرارات رونوشت و بازخوانی مکرر مصاحبه

ای ت مهررد در صررفحهادار، سرروم یادداشررت عبررارمهررد و معنرری

در قالرب مقولره یرا  شدهاستخراججداگانه، چهارم تنظید معانی 

-بنردیفرمرول هرایمقولهتد، پنجد ادغام کدهای مربوط به هد

بنردی تقسریدهای خاص موضروعی، ششرد شده در درون دسته

شرده برر اسراس هردف پرژوهش و هفرتد بنردیدستههای مقوله

برا تجرارب  آنهاکنندگان و مقایسه بازگرداندن نتایج به شرکت

 هرابخشی بره دادهاین مطالعه برای اعتبار و اعتماددر . پژوهشگر

الهری و فررد، خرائفشرده توسرط دانراییاز چهار معیرار معرفری

، قابلیرت 9پرذیری، انتقرال1یعنری قابلیرت اعتبرار (14) خداشناس

                                                            
1. Credibility 

2. Transferability 

اسرتفاده شرد. جهرت رعایرت قابلیرت  4تأییردو قابلیرت  ،9اعتماد

اعتبار پژوهش افرادی وارد مطالعره شردند کره تجربره غنری در 

آمروزان بره ساو داشتند. ایرن دانرشمورد روش یادگیری جیگ

و بره  کرردهساو را تجربه جلسه روش آموزشی جیگ 19مدت 

آگاهی عمیقی در مورد این روش رسیده بودند. جهت رعایرت 

هرای ، در پرژوهش حاضرر سرعی شرد یافترههاپذیری دادهانتقال

پژوهش به طور کامل ارائه شود ترا دیگرر پژوهشرگران بتواننرد 

هرای دیگرر قضراوت ها بره محریطدرباره قابلیت انتقال این یافته

توسط یرک  ها مجدداًداده برای دستیابی به قابلیت اعتمادکنند. 

گرذاری صص دیگر در زمینره پدیدارشناسری کدپژوهشگر متخ

نیز از طریق  تأییدقابلیت  .کرد تأییدآمده را دستنتایج بهشد و 

  هررا، تفسرریرها و برراره دادههررای دقیررق و چنرردین مررور و بررازبینی

پیشرین حاصرل  هرایپرژوهشهای این مطالعه با نگاهی بره یافته

 شده است.

سراو، برر اسراس روش آموزشی جیگ : ایج( برنامه مداخله

در هررر جلسرره انجررام شررد. برره ایررن  (5)کردهررای آرونسررون ویر

هرای چهرار آمروزان بره گرروهصورت که در اولین جلسه دانش

گرروه بره عنروان رهبرر آمروزان هرر نفره تقسید و یکی از دانش

ساو(. سرپس درس هرر جلسره بره گروه تعیین شد )گروه جیگ

هررا و شررد. مررثال مبحررث ویژگرریچهررار قسررمت تقسررید مرری

( تحرول 1خصوصیات تحول در دوره نوجوانی به چهار قسمت 

گیرری در نوجوانران، و ( تصمید9( تحول شناختی، 9جسمانی، 

ینرد بررای تمرامی اجتماعی تقسید شد. این فرا -روانی( تحول 4

          شررد. سررپس هررر یررک از مباحررث در هررر جلسرره تکرررار مرری

     آمروزان بخرش مربروط بره خرود را حرداقل بررای دو برار دانش

شد. این گرروه خواند. در ادامه گروه متخصصان تشکیل میمی

نام را شد که در هر گروه بخش هدآموزانی تشکیل میاز دانش

مروزان در گرروه متخصصرین در مرورد آاند. دانشمطالعه کرده

هرایی از نکات اصرلی بخرش خرود بره بحرث پرداختره و بخرش

مطالب را که قرار اسرت ارائره دهنرد یرادآوری کررده و بره آن 

                                                            
3. Dependability 

4 . Conformability 
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آمروزان بره گرروه اصرلی یرا کردند. سپس دانرشتسلط پیدا می

آموز بخش موردنظر خرود ساو خود بازگشته و هر دانشجیگ

    و در نهایررت در پایرران کررالس، از  دادرا برره گررروه ارائرره مرری

          شررد. پررس از پایرران یررافتنآمرروزان امتحرران گرفترره مرریدانررش

آمرروزانی کرره تمایررل برره مصرراحبه داشررتند، هررا، از دانشکررالس

دعوت شد تا در اتاق مشراور مدرسره حضرور پیردا کررده و بره 

 سوا تی درباره این روش آموزشی پاسخ دهند. 

قبل از اجرای این پرژوهش، مجروز هرای  زم : د( رو ش اجرا

مرروزش و آو اجرررای پرسشررنامه از برررای حضررور در مرردارس 

ن افرراد نمونره پرس از آ پرورش شهرستان بابل دریافرت شرد و

شناسایی و انتخراب شردند. در ایرن پرژوهش کردهای اخالقری 

شناسی آمریکا به طور کامل رعیات شرد. مربوط به انجمن روان

کنندگان اطمینان داده شد که اطالعرات رکتبه ش بدین ترتیب

        کره مایرل باشرند  زمران و هررمانرد خصوصی آنها محفرو  مری

همچنین رضایت کتبری  توانند جلسه مصاحبه را ترک کنند.می

آموزان و والدین آنها نیز قبرل از اجررای پرژوهش گرفتره دانش

 شد.

 هایافته
بره  آمروزاندانشهرای با مطالعه و بررسی مکررر مرتن مصراحبه

مضرمون فرعری بره  12 روش کالیزی در طی پرژوهش حاضرر

مضمون  5 ها دردست آمد که بعد از بررسی بیشتر این مضمون

 .اندکه در ادامه ارائه شده قرار گرفتنداصلی 

 : انگیزش درونی1مضمون اصلی 

مضررمون اصررلی انگیررزش درونرری شررامل عررواملی اسررت کرره 

برانگیختره بررای یرادگیری  درونری را به صرورت آموزاندانش

این مضرمون مهمتررین مضرمون پرژوهش برود کره بره  .کندمی

هرای خرود بره آن اشراره در مصاحبه آموزاندانشدفعات زیاد، 

امین فرعری کردند. مضمون اصلی انگیزش درونی شامل مضمی

بررودن،  مررؤثر، احسرراس مهررد و همچررون احسرراس آزادی عمررل

 است.مندی و احساس عالقه ،احساس صمیمیت

 : احساس آزادی عمل1مضمون فرعی 

د کره روش کردنرکننرده بیران شررکت آموزاندانشبسیاری از 

       آنهراسراو، آزادی عمرل زیرادی بره یادگیری مشرارکتی جیرگ

بره صرورت  آنهرا شرودمیدهد. این احسراس آزادی باعرث می

درونی برای یادگیری بیشتر برانگیخته شوند. برای مثال یکی از 

        وقترری بررا ایررن روش یرراد »کرره  کنرردمیعنرروان  آمرروزاندانش

خواهید درس بخوانید گیرید، هنگام خواندن ما خودمان میمی

آمرروز دیگرری بیرران یررا دانرش« و کسری اجبراری نکرررده اسرت.

بنردی فرصرتی بره در این روش معلد برا ایرن گرروه»که  کندمی

داد تا خودشران بتواننرد درس را درک و مفراهید  آموزاندانش

خودمران  شرودمیآن را یاد بگیرند. به نظررم ایرن روش باعرث 

           « سررروا ت را طرررر  کنرررید و از درس بهترررر اسرررتفاده کنرررید.

سراو فرصرت کره روش جیرگبیران کررد  آمروز دیگرریدانش

هررای مختلررف یررادگیری و آمرروزش را فررراهد انتخرراب روش

 .کندمی

 بودن مؤثر: احساس مهم و 2مون فرعی مض

آموز فرد مهمی در کالس و گروه اسرت و احساس اینکه دانش

وجود او برای موفقیت گروه  زم است، از جمله مرواردی برود 

مررثال  .کننرردگان در مصرراحبه برره آن اشرراره کردنرردکرره شرررکت

 دکرربودن خود را با این عبارت بیران  مؤثرآموزی مهد و دانش

دادن قسمت مربوط به خودم  هنگامی که دوستاند موقع یاد»که 

دهرد، پرسند و من به سوا ت آنهرا جرواب مریاز من سوال می

آمروز دانرش«. کند آدم مفیدی بررای گرروه هسرتد.احساس می

کره  کنردمیدیگری مفید بودن در گروه را به این صورت بیان 

اطالعرات مرا که بره  کندمیدر این روش گروه مسائلی مطر  »

مران هاییای بگویید که همگروهو شاید ما نکته شودمیافزوده 

کره  کنردمیآموز دیگری نیرز بیران دانش« از آن استفاده کنند.

از  شرودمیکار گروهی و یادگرفتن به صورت گروهی، باعث »

  «.اطالعات همدیگر استفاده کنید

 : احساس صمیمیت3مضمون فرعی 

و صررمیمانه یکرری از مهمترررین  هدوسررتاناحسرراس داشررتن رابطرره 

هرای در مصاحبه آموزاندانشهای درونی است که برانگیزاننده

مرن »کره  آموزی بیان کرردمثال دانش .کردندخود به آن اشاره 
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خرواند، احسراس نزدیکری و وقتی به صورت گروهی درس می

دهید و کند چون ما بخش خود را توضیح میدوست داشتن می

روابرط خروبی برا  شرودمیارتباط نزدیک داریرد و ایرن باعرث 

آمروز دیگرری برا اشراره بره اینکره دانرش« دیگران داشته باشید.

کنرد ، اظهرار مریشودمیصمیمیت باعث امنیت بیشتر برای وی 

پیدا کردن دوستان زیاد باعث شده احسراس امنیرت کرند. هرر »

ها به همردیگر سپشت هد هستند و در در آموزاندانشیک از 

از »کره  کنردمیآموز دیگرری نیرز بیران دانش.« کنندمیکمک 

دیگررر  آمروزاندانشخروانید، بررا وقتری برا ایررن روش درس مری

ها را هد بره ایرن اید و نه این درس بلکه بقیه درسصمیمی شده

 « کنید.صورت مطالعه می

 مندی: احساس عالقه4مضمون فرعی 

به درس،  آموزاندانشمندی نشانگر میزان عالقه احساس عالقه

 عوامرلو مدرسه است. این احساس یکری از مهمتررین  ،کالس

کننده در ایرن شرکت آموزاندانشانگیزش درونی است. بیشتر 

د که روش مشرارکتی باعرث افرزایش عالقره پژوهش بیان کردن

برره طررور مثررال  و مدرسرره شررده اسررت. ،برره درس، کررالس آنهررا

مندی خود را بره ایرن صرورت عالقه تحولیند فرا آموزیشدان

در ابتدای ترم عالقه زیادی به این درس نداشرتد و » کندمیبیان 

های دیگرر فقرط کردم باید این درس را مانند درساحساس می

ام و از پاس کند اما ا ن با این روش عالقه بیشرتری پیردا کررده

 کنردمیبیران  آموز دیگری نیرزدانش« برم.خواندن آن لذت می

این درس نداشتد امرا در نوبرت دوم،  ای بهدر نوبت اول عالقه»

 مد و درسهیادگیری به شیوه نوین باعث شد تا درس را بهتر بف

 «  برای ما شیرین شد.

 اجتماعی هایمهارت: 2مضمون اصلی 

ساو بر اساس فعالیرت گروهری روش یادگیری مشارکتی جیگ

اجتمرراعی  هررایمهارتقرررار دارد. ایررن امررر باعررث افررزایش 

کننررده در ایررن شرررکت آمرروزاندانش. شررودمی آمرروزاندانش

اند. ایرن اشاره کرده آنهای خود به در مصاحبه پژوهش مکرراً

مندی، حل مسرئله اجتمراعی، احتررام بره جرئتها شامل مهارت

یرابی، مشرارکت گروهری و دوسرت پرذیری،دیگران، مسئولیت

 همدلی هستند.

 ورزیجرئت: 1مضمون فرعی 

کننرده در ایرن پرژوهش بیران کردنرد کره شرکت آموزاندانش

برر احسراس کمرویری  آنهراساو باعث شرده اسرت روش جیگ

مثال  .پیدا کنند جرئتخود غلبه کرده و برای صحبت در گروه 

          ایرن کرالسبرگزاری من قبل از »که  کندمیآموزی بیان دانش

توانستد به راحتی برای دیگران صبحت کرند. امرا برودن در نمی

د زیراد شرود و جرئتکنار دوستاند و یاد دادن به آنها باعث شد، 

یرا « بتواند بردون احسراس کمرویری بررای آنهرا صرحبت کرند.

یررادگیری » کنرردمیآمرروز دیگررری در ایررن مررورد بیرران دانررش

ن نیرو را پیردا کرند کره بردون احسراس مشارکتی باعث شده ای

 . «کمرویی به دیگران آموزش دهد

 : حل مسئله اجتماعی2مضمون فرعی 

ترین مزایای روش یرادگیری مشرارکتی ایرن اسرت یکی از مهد

مسائل محیط اجتماعی خود را  کندرا قادر می آموزاندانشکه 

کره  کنردمیآموزی در این باره بیران به خوبی حل کنند. دانش

در چند مورد که با دوستاند بحث کررده برودم، در کرالس بره »

علت گروهی بودن و وقت مناسرب بررای حررف زدن توانسرتد 

آموز دیگری نیرز بره دانش «مشکل خودم را با دوستد حل کند.

سراو اشراره کررده و بیران ماهیت وابستگی متقابل روش جیرگ

بره در این روش چون هرر کرس بایرد قسرمت مربروط » کندمی

داننرد، خودش را به بقیه یاد بدهد که بقیره ایرن قسرمت را نمری

بنررابراین بقیرره اعضررای گررروه برره او وابسررته هسررتند. ایررن باعررث 

اگر بین اعضا مشکلی وجود داشته باشد، برای اینکره از  شودمی

همدیگر خوب یاد بگیرنرد، ایرن مشرکالت را کنرار گذاشرته و 

 .«دوستانه آنها را حل کنند

 : احترام به دیگران3ی مضمون فرع

از  آنهرا و رعایرت حررید احترام و ارزش قائل شدن به دیگرران

کنندگان پژوهش به آن اشاره جمله موضوعاتی بود که شرکت

 آنهراکره  شودمییادگیری مشارکتی باعث  آنهابه باور ند. کرد

را « همه جا بره نوبرت»به حقوق دیگران احترام گذاشته و درس 
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از وقتی کره »که  کندمیآموزی بیان بگیرند. دانشبه خوبی یاد 

ام که به دیگران احترام خوانید، یاد گرفتهبا این روش درس می

، تروی حرفشران کننردصرحبت مری آنهراگذاشته و هنگامی که 

اشراره کررده  موضوعآموز دیگری نیز به این دانش.« وارد نشوم

قطرع نکرند و را ام که حرف دیگران یاد گرفته» کندو اظهار می

 «.صبر کند

 پذیری: مسئولیت4مضمون فرعی 

احساس مسئولیت از دیگرر مزایرای روش یرادگیری مشرارکتی 

هرای خرود بره آن در مصاحبه آموزاندانشساو است که جیگ

سراو هرر در روش جیگ آموزاندانش. به باور این کردنداشاره 

کسی مسئول یادگیری و آموزش بخش مربوط به خود اسرت و 

. شرودمی آنهراپرذیری امر باعرث افرزایش حرس مسرئولیت این

در این روش معلد به هر » کندمیآموزی در این باره بیان دانش

دهرد کره هررکس قسرمت خرودش را آموز مسئولیت میدانش

بخواند و به خوبی به دیگران یاد بدهد. با ایرن کرار مرا درس را 

         « کنررید برره خرروبی یرراد بگیرررید.گیرررید و سررعی مرریجرردی مرری

یادگیری گروهی باعث شده » کنددیگری اظهار می آموزدانش

کره درس را بایرد خوانرد و نره درس را جدی بگیررم و بفهمرد 

 «وقت خود را هدر داد. اینکه

 یابی: دوست5مضمون فرعی 

، شررودمییررادگیری در گررروه و برره صررورت مشررارکتی باعررث 

         هرررایمهارتده و کرررردوسرررتان زیرررادی پیررردا  آمررروزاندانش

آمروزی در ایرن براره دانرشکنرد.  افزایش پیدا آنهایابی دوست

این روش باعث شده که با کسانی که برا آنهرا »که  کندمیبیان 

رابطه نداشتید و فقط در حد یک سرالم و علیرک برود برا آنهرا 

 کنردمیآموز دیگری نیز بیران دانش« رابطه بهتری داشته باشید.

ام کنرید، روابرط اجتمراعیاز وقتی به صورت گروهی کار مری»

 . «ی پیدا کردمهای بیشتربا  رفته و در نتیجه دوست

 های گروهی: مشارکت در فعالیت6مضمون فرعی 

دارد کره کارهایشران می را وا آموزاندانشیادگیری مشارکتی 

را نسبت بره  آنهادید  کاررا به صورت گروهی انجام دهند. این 

آمروزی ایرن دهد. دانرششان از فعالیت درسی تغییر میتعریف

د کنتغییر از رقابت به سمت مشارکت را به این صورت بیان می

به خاطر این روش دیگر با دیگران رفتار خشکی نردارید و »که 

کند آنهرا رقیرب مرن هسرتند، بره ایرن نتیجره  به جای اینکه فکر

آموز دانش «ام که آنها در یادگیری با من شریک هستند.رسیده

دیگری این باور را دارد که یادگیری مشارکتی باعث مشارکت 

 کنردمی. وی بیران شرودمیآنها در کارهایی غیرر از ایرن درس 

کره  شرودمیروش مشارکتی روش بسیار خوبی است و باعث »

مشورت کنید و زودتر و بهترر یکدیگر  در کارهای آینده هد با

 .«به نتیجه برسید

 : همدلی1مضمون فرعی 

مهارت همدلی و رسیدن بره درک متقابرل از دیگرران از جملره 

یرادگیری  طری آمروزاندانشهای اجتمراعی اسرت کره مهارت

آمروزی در ایرن براره بیران . دانرشمشارکتی به آن دست یافتند

کرار کرردن بره صرورت گروهری و درس خوانردن بره » کندمی

هرد آشرنا ها با اخالق و روحیرات بچه شودمیهمراه آنها باعث 

 «شوند و به همدلی برسند.

 : یادگیری3مضمون اصلی 

های آموزش و یرادگیری بهبرود یرادگیری و هدف اصلی روش

ی کره در ایرن آمروزاندانشاسرت. بره براور  آموزاندانشتفکر 

داشررتند، روش آموزشرری مشررارکتی از نرروع پررژوهش شرررکت 

. شرته اسرتدا آنهراثیر مفیدی بر یادگیری و تفکرر أساو تجیگ

کراربرد دانرش، ثیرات بر روی مضامین فرعی آن از قبیرل أاین ت

          در  آمررروزاندانشکررره  اسرررت یرررادگیری تعررراملی و عمیرررق

 .کردندهای خود به آنها اشاره مصاحبه

 دانشکاربرد : 1مضمون فرعی 

کره  کردنردکننده در این پرژوهش اشراره شرکت آموزاندانش

هرای خرود را بره آموختره آنهرا شرودمیروش مشارکتی باعرث 

 هرا عمردتاًراحتی در زندگی واقعی به کار ببرنرد. ایرن آموختره

هایی هسرتند کره فررد هنگرام فعالیرت در گرروه کسرب مهارت

        وقترری بررا » کنرردمیآمرروزی در ایررن برراره بیرران . دانررشکنرردمی

گیرم کره هایی را یاد میکند، مهارتهاید بحث میگروهیهد

تواند در زندگی واقعی به کرار ببررم. مثرل اینکره چطرور بره می
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حرف دیگران گوش دهد یا چطور چیرزی را بره بقیره توضریح 

برل های روش مشارکتی را قاآموز دیگری آموختهدانش« دهد.

با این روش من » کندمیاظهار  و کاربرد در شغل معلمی دانسته

کره بررای را هایی کند و مهارتشغل معلمی را بیشتر درک می

 .«آورمیک معلد خوب بودن  زم است به دست می

 یادگیری تعاملی: 2 مضمون فرعی

کننده در این پژوهش اظهار داشتند که در شرکت آموزاندانش

جانبره از فقرط بره صرورت یرک آنهاروش یادگیری مشارکتی، 

رت تعراملی و از گیرند بلکه به صوطریق کتاب یا معلد یاد نمی

، معلد و حتری خودشران یراد آموزاندانش طریق کنش با دیگر

وقتری برا ایرن » کندمیآموزی در این باره بیان گیرند. دانشمی

گیررید. خوانید، در دو مرحلره درس را یراد مریروش درس می

خروانید و یراد ه خرود را مریاول اینکه خودمان بخش مربوط بر

 نکتره دهید. ایرنگیرید و دوم هنگامی که به دیگران یاد میمی

تا ا ن از ام مطالبی که در این کالس حفظ کرده شودمیباعث 

هرا آموز دیگری به تعاملی بودن بحثدانش.«  هند خارج نشود

هنگرام یرادگیری در گرروه، بعضری » کندمیو بیان  کردهاشاره 

پرسرند کره از کتراب نیسرت و سوا تی می آموزاننشدامواقع 

ها گفتمرانی که بحث کتابی نشود بلکه بحث شودمیاین باعث 

 .« شودمی

 یادگیری عمیق: 3مضمون فرعی 

ق یادگیری از سرطحی بره عمیرق یکری از مهمتررین افزایش عم

 آمروزی در ایرنساو است. دانرشنتایج آموزش به روش جیگ

های قبل من فقرط خرود کتراب را در کالس» کندمیبیان مورد 

ام سرطحی برود، امرا در ایرن روش کرردم و یرادگیریحفظ می

که به اطالعاتد افزوده  کنندمیاعضای گروه مواردی را مطر  

     کررند کرره مطالررب را برره خرروبی درک و احسرراس مرری شررودمی

بره نظررم »گوید باره میآموز دیگری نیز در ایندانش« ام.کرده

توانید مطلبری را کره در حرال یرادگیری روش مشارکتی میدر 

مرورد مطالعره قررار دهرید و ایرن باعرث  هاجنبرههستید از همره 

آموز دیگری دانش.« شودمیافزایش اطالعات ما در آن مطلب 

 کنردمیمستقیما به مفهوم یادگیری عمیرق اشراره کررده و بیران 

چرون بره درس را عمیرق یراد بگیررید  شودمیاین روش باعث »

گیررید و هردفمان یراد گررفتن اصرل صورت کنفرانسی یاد می

 . «مطلب است نه حفظ کردن مطالب

 کننده: عوامل تسهیل4مضمون اصلی 

کره  شرودمیرا شرامل  عرواملیکننرده، مضمون عواملی تسرهیل

. شرررودمیایرررن روش در کرررالس باعرررث تسرررهیل اجررررای 

کردنرد  ی که در این پژوهش شرکت داشرتند بیرانآموزاندانش

گرر باعرث که دو عامل تشریک مساعی و وجود معلد حمایرت

 این روش به راحتی در کالس درس پیاده شود. شودمی

 : تشریک مساعی1مضمون فرعی 

تشریک مساعی یا همکاری یکی از مهمترین عواملی است کره 

روش یرادگیری مشرارکتی در کرالس درس بره  شرودمیباعث 

یرادگیری مشرارکتی را  آمروزی روشاجرا شرود. دانرشخوبی 

یرادگیری مشرارکتی روش » کنردمیروشی جالب یافته و بیران 

هررد انجررام  جررالبی بررراید اسررت، تمررام کارهررا در ایررن روش بررا

هد یاد  روید و باهد پیش می خوانید، باهد درس می . باشودمی

گرفرت و گیرید. روش قبلی احساس همکاری را از آدم میمی

مکرراری و رفاقررت بررا دیگررر شررد آدم برره جررای هباعررث مرری

آموز دیگرر همکراری و کرار دانش« مسابقه دهد. آموزاندانش

 کنردمیگروهی را عامل انتقال دانش در کالس دانسرته و بیران 

از  شرودمیکار گروهی و یاد گرفتن به صورت گروهی باعث »

، شررودمیاطالعررات همرردیگر اسررتفاده کنررید. ایررن کررار باعررث 

در کالس پخش شود. یعنی  وزانآمدانشهای تک تک دانسته

دانررد دیگررر فقررط مررن نمرری دانررد بلکرره چیررزی کرره مررن مرری

دانند و اطالعرات آنهرا نیرز مرال مرن دیگر نیز می آموزاندانش

 .«شودمی

 : معلم حمایتگر2مضمون فرعی 

 امرا حرور اسرتآموزمساو برا اینکره روشری دانرشروش جیگ

کره  کردنردکننده در این پرژوهش اشراره شرکت آموزاندانش

معلد نقش اساسری در ایرن روش دارد و میرزان حمرایتی کره از 

، عاملی مهد در اجرایری شردن ایرن روش کندمی آموزاندانش

آموزی در مرورد نقرش معلرد بره عنروان . دانشاستدر کالس 
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او برا دادن آزادی عمرل بره مرا و » کنردمیفردی حمایتگر بیان 

دهرد برد و یاد میما را با  می خوداعتماد کردن به ما اعتماد به 

چگونه کار گروهی را خروب انجرام دهرید. او برا دادن روحیره 

مثبت به ما و دادن روحیه مضراعف باعرث احسراس موفقیرت و 

. سررعی و تررالش او، اصرررار شررودمیپیشرررفت مررا در ایررن درس 

احساس کنرید،  شودمیکردن او برای انجام کار گروهی باعث 

آمروز دیگرری نگررش خرود دانش« است.این روش واقعا مفید 

معلد کالس ما، به سوا ت » کندمیباره معلد را اینگونه بیان در

و به آنها پاسخ درست و منطقی  کندمیرسیدگی  آموزاندانش

 کنرردمیرا راهنمررایی  هاگروهیررا سررر آمرروزاندانشدهررد. مرری

 « سوا تی برای آن درس طر  کنند.

 ده: عوامل بازدارن5مضمون اصلی 

دارد که در یادگیری مل بازدارنده اشاره به عواملی مضمون عوا

بخشرری آن را و میررزان اثر کررردهسرراو تررداخل مشررارکتی جیررگ

کننده در ایرن پرژوهش، شرکت آموزاندانشدهند. کاهش می

ثیر ایرن روش أشد ترکه باعث می کردندسه عامل منفی را بیان 

و  نظمریبیکراهش یابرد. ایرن عوامرل شرامل  آنهرابر یادگیری 

 این روش هستند. عدم آشنایی باو  دشواری مطالبازدحام، 

 و ازدحام نظمیبی: 1مضمون فرعی 

و شررلوغی یکرری از مرروارد منفرری بررود کرره  نظمرریبیبررروز 

سراو برروز معتقرد بودنرد در کرالس درس جیرگ آموزاندانش

در برخی » کردباره اظهار  این در آموزاندانش. یکی از کندمی

موارد به علت سر و صدایی که در اثر مشرورت گروهری بره پرا 

آمروز دانرش« رسرد.صدای معلد خوب به گروش نمری شودمی

دیگر اشرکال اساسری ایرن روش را هررج و مررج هنگرام ارائره 

در ایرن » کنردمیدانرد و بیران مری آمروزاندانشنظرات توسط 

دهید، اگرر هررج و ا یاد میروش، وقتی که به همدیگر درس ر

د، بره مرج باشد و همه با هد نظرات خود را در یک زمان بدهنر

گرنه هر کسری بره صرورت جردا نظرم این روش اشکال دارد و

ی نردارد و نظرات خود را برای دیگران توضیح دهد، هری  عیبر

نیز بره مشرکل هررج و  یآموز دیگردانش« روش مناسبی است.

ن روش در عیب ای»کند مرج در کالس اشاره کرده و اظهار می

نظرد کرالس بره هرد  شرودمیشتر اوقرات باعرث یاست که ب آن

 .«بخورد

 دشواری مطالب: 2مضمون فرعی 

سراو دو مروردی اسرت پیچیدگی مطالب درسی و روش جیگ

. شرودمیبخشری آن باعرث کراهش اثر آموزاندانشکه از نظر 

درباره پیچیدگی مطالب درسی که باعث  آموزاندانشیکی از 

               یکرری از»اخررتالل در عملکرررد گررروه شررده بررود بیرران کرررد 

ود و این هاید، مباحث درون کتاب برایش سخت بگروهی-هد

د و هنگام توضیح دادن به دیگرران مهباعث شد چیزی از آن نف

طور بودنرد چرون این موزانآدانشبه لکنت افتاد. به نظرم بیشتر 

 یآمروزدانرش« هایی که خودم خوانردم را فهمیردم.آن قسمت

و  کرردهدیگر به پیچیده بودن روش یادگیری مشارکتی اشراره 

بود که ایرن روش در کرالس مرا  چون اولین دفعه» کندمیبیان 

د سخت و دشوار برود. بعضری مواقرع سرردرگ عملی شد، کمی

توضیح دهد یا سرگروهی چره  شدم که چطور باید درس رامی

 «معنایی دارد.

 عدم آشنایی با روش: 3مضمون فرعی 

سراو یکری دیگرر از برا روش جیرگ آموزاندانشعدم آشنایی 

بخشری ایرن روش در کرالس شرد اثرعواملی بود که باعث مری

مرن » کنردمیآموزی در ایرن براره بیران کاهش پیدا کند. دانش

انتظار داشتد که معلرد پرس از درس دادن، از کتراب سروال در 

آورده و به ما بگوید. اما در این روش، معلد از ما مری خواسرت 

شد نتواند که سوال در بیاورید. این براید سخت بود و باعث می

هرای آموز دیگرر بره ترداخل عرادتدانش« به خوبی یاد بگیرم.

د کنره کررده و اظهرار مریی ایرن روش اشرارپیشین هنگام اجرا

مسرائلی بره  دربرارهاید وقتی پیش هد هستید چون عادت کرده»

جز درس صحبت کنید، در زمان مشارکت تمایل مرا بیشرتر بره 

های متفرقه بود ترا تمایرل بره یرادگیری درس. ایرن باعرث بحث

 .«شد که وقت کالس به هدر برودمی

 گیریو نتیجه بحث
آمرروزان از روش دانررشپررژوهش حاضررر برره بررسرری تجررارب 

هرای ایرن ساو پرداخت. مجموع یافتهیادگیری مشارکتی جیگ
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ثیرات مهمری برر انگیرزش، أپژوهش نشان داد کره ایرن روش تر

گرذارد. در آموزان مریهای اجتماعی دانشو مهارت ،یادگیری

ثیر را برر أساو بیشترین تراین پژوهش یادگیری مشارکتی جیگ

 تأکیدمایه مورد داشت. این درونآموزان انگیزش درونی دانش

کننررده در پرژوهش بررود و شررامل آمروزان شرررکتدانررش بیشرتر

هرای فرعری احسراس آزادی عمرل، احسراس مهرد و مایهدرون

منردی برود. بره و احساس عالقره ،بودن، احساس صمیمت مؤثر

آموزان شرکت در پژوهش حاضرر، روش یرادگیری باور دانش

ساو موجب احساس آزادی عمل در یرادگیری مشارکتی جیگ

بودن در کالس، احساس  مؤثرو انجام تکالیف، احساس مهد و 

آموزان و معلرد و احسراس داشتن رابطه صمیمانه با دیگر دانش

توان گفرت می شود.و مدرسه می ،مندی به درس، کالسعالقه

عامررل مهمرری برررای حفررظ رضررایت  کرره انگیررزش درونرری

ای بررای توانرد مرانع عمردهفقدان آن مرییادگیرندگان است و 

ثیر أترسراو تمرکز بر یادگیری باشد کره روش یرادگیری جیرگ

همسو با این یافتره،  .آموزان داردمثبتی بر انگیزش درونی دانش

کره  رسریدنددر پژوهش خرود بره ایرن نتیجره  (4)هانزه و برگر 

ثیر مثبتری برر احسراس أساو ترآموزش به روش مشارکتی جیگ

بررودن، انسررجام و پیوسررتگی  مررؤثرخودمخترراری، شایسررتگی و 

آمرروزان دارد. در پررژوهش اجتمرراعی و انگیررزش درونرری دانررش

نتایج مشابهی به دست نیز  (9) آ رو سپهریان(15) برگر و هانزه

، یادگیری بره صرورت ساوآمد. به علت اینکه در الگوی جیگ

ثیر مثبتری برر احسرراس أپرذیرد، بنررابراین ترمشرارکتی انجرام مری

مسئولیت آمروزش آورد رویدر این  .صمیمیت با دیگران دارد

شرود آموزان داده میو یادگیری بخش مورد نظر به خود دانش

و آنها خود را به صورت یک متخصص که مرجع دانش بررای 

یافتره  .(11 و 10)، ادراک مری کننرد اسرتآموزان دیگر دانش

-ساو برر مهرارتدیگر پژوهش حاضر، تاثیر مثبت روش جیگ

-مطالعات انجام کننده بود.آموزان شرکتهای اجتماعی دانش

روش برر  نیرا دهرد،ینشان م یمشارکت رییادگی ۀنیشده در زم

 نیو روابررط برر ،یدوسررت جررادیا ،یهررای اجتمرراعمهررارت تحررول

روش  نیررا. (12 و 19) داشررته اسررت رمثبررتیآمرروزان تاثدانش

تر در ارتباط برا مدرسره شرده، منجر به رفتارهای مثبت نیهمچن

 داده شیمطالعه را افزاه و موضوعات موردبه مدرس مندیهعالق

آمروزان و حرمرت خرود دانش خودو باعث با  رفتن اعتماد به 

است کره این  انگریشده بهای انجامپژوهش جینتا. (12) شودمی

اعتمراد و احتررام متقابرل،  شیموجرب افرزا یمشارکت رییادگی

حرمرت  شیو افرزا یشناختدانش فرا شیکاهش اضطراب، افزا

منردی . در واقرع سراخت(93)شرود مری رییادگیرشوق  خود و

های شود که او  وظایف و مسئولیتباعث میساو روش جیگ

  دقیقاًآموز دانشآموزان کامال مشخص شده و هر یک از دانش

رود. از طررف دیگرر وجرود مری اند کره چره انتظراری از ویبد

گروه متخصصان عالوه برر گرروه اصرلی فررد، باعرث تسرلط و 

آموزانی که مسئولیت یادگیری یرک تشریک مساعی بین دانش

 .(99 و 91 ،9) شودعهده دارند، میبخش را بر

  حاضررر، ترراثیر مثبررت روش پررژوهشهررای از دیگررر یافترره

آمرروزان بررود. مضررمون اصررلی سرراو بررر یررادگیری دانررشجیررگ

 ،مضامین فرعی کاربرد دانش، یادگیری تعاملییادگیری شامل 

حاضر نشان دادند کره  پژوهشهای و یادگیری عمیق بود. یافته

هرای ساو قابلیت کاربرد دانستهروش یادگیری مشارکتی جیگ

      کنررد. آمرروزان را در محرریط زنرردگی واقعرری تسررهیل مرریدانررش

 (4)هرانزه و برگرر پرژوهشحاضرر برا نترایج  پرژوهشهای یافته

سراو کره روش جیرگ رسریدندبه ایرن نتیجره  آنها. استهمسو 

شررود. یآمرروزان مررباعررث پررردازش عمیررق اطالعررات در دانررش

در پژوهش خود بره ایرن  (94)و شاهین  (99)همچنین دویموش

آمرروزانی کرره برره روش مشررارکتی دانررش نرردنتیجرره دسررت یافت

آموزانی که به روش سخنرانی بینند، نسبت به دانشمی آموزش

های خرود بررای حرل دانستهتوانند از بینند، بهتر میآموزش می

شده دیگرر انجام هایپژوهشمسائل واقعی استفاده کنند. نتایج 

بر توجه و دقت  یمشارکت رییادگیروش دهند که نیز نشان می

و  لیو تحل هیدرک و فهد، تجز ادسپاری،ی زانیم شیافزا شتر،یب

و  رییادگی، (11 و 1) آموزاندانش یاطالعات علم قضاوت در

و در  هرای دشرواردر درس در همه دروس مخصوصراً شرفتیپ

اثررر مثبترری  (95 ،99 -12ی تررا دانشررگاه ییهمره مقرراطع از ابترردا
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ساو یگسازی روش یادگیری جکننده پیادهدارد. عوامل تسهیل

پژوهش بود. این عوامل  این هایدر کالس درس از دیگر یافته

        گررر بودنررد. شررامل تشررریک مسرراعی و وجررود معلررد حمایررت

های پژوهش حاضر نشان دادند بررای اینکره ایرن روش در یافته

آمروزان روحیره برین دانرش بایردکالس به خروبی پیراده شرود، 

. همچنین وجرود همکاری و تشریک مساعی وجود داشته باشد

هرای اجررای ایرن فررضکننرده از پریشمعلد پشتیبان و حمایت

( 91و  90یگرران )هرای دروش است. این یافته با نتایج پژوهش

فرض اساسری گر پیشدر واقع وجود معلد حمایت همسو است.

شرامل توانرد موفقیت هر روش تدریسی است. این حمایت مری

رفتارهایی از قبیل فراهد کردن انتخاب، تشویق خودآغازگری، 

یررد أی، قرردردانی و تمهررارگری برریش از حرردکرراهش اسررتفاده از 

 .(92 و 99) باشد های دیگراناحساسات و دیدگاه

روش یررادگیری  کرره مررانع از اثربخشرریعوامررل بازدارنررده 

های پژوهش حاضر برود. ایرن از دیگر یافتهشوند میساو جیگ

و عرردم  ،نظمری و ازدحرام، دشرواری مطالربعوامرل شرامل بری

 پرژوهشساو بودند. ایرن یافتره برا نترایج آشنایی با روش جیگ

کند که قبل از آغراز . وی پیشنهاد میاستهمسو  (91) هالیدی

آموزان، معلرد موضروعات درسری را بررای مطالعه توسط دانش

نیرز برر ایرن  (93) آموزان توضیح دهد. برومز و همکراراندانش

این روش مستلزم توانایی معلد در زمینره  مؤثرباورند که اجرای 

کررالس درس و جلرروگیری از بررروز  مررؤثرریررزی و اداره برنامرره

به عنوان یرک پرژوهش کیفری، پژوهش حاضر  نظمی است.بی

آموزان از یرادگیری مشرارکتی را مرورد بررسری تجارب دانش

ی کمّر هرایپرژوهشهرای قرار داد. به طور کلی همسو برا یافتره

شده، نتایج پژوهش حاضر نیز اثرات مثبرت ایرن روش برر انجام

آمروزان را و یرادگیری دانرش ،انگیزش، کارکردهای اجتماعی

ها نشران دادنرد کره روش ما همچنین یافتها قرار داد تأکیدمورد 

هایی مواجه است. برای رفع ساو هنگام اجرا با محدودیتجیگ

ترا  کردهساو را اصال  ی جیگتوان الگوها میاین محدودیت

نوس بودن أبرای رفع نام در نتیجهبخشی آن را بهبود بخشید. اثر

هررایی از روش ترروان مولفررهروش و دشرروار بررودن مطالررب مرری

بدین صورت که معلد در شروع  کرد؛سخنرانی را به آن اضافه 

آموزان ارائه دهد تا درس را به روش سخنرانی به دانش ،کالس

 ارائره درسآشنایی بیشتری با مباحث داشته باشند. پرس از  آنها

توان بره هایی از کتاب برای مطالعه، میبه جای تقسید بخش نیز

داد ترا بره آنهرا پاسرخ داده و سرپس در  آمروزان سروا تیدانش

ها در مورد جواب آنها بحث کنند. برای کراهش هررج و گروه

ساو، بره توان قبل از شروع یادگیری به روش جیگمرج نیز می

هرایی های تعامل در گروه آموزشآموزان در مورد روشدانش

تجربری در مرورد اثربخشری  هایپژوهشداد. البته  زم است تا 

پرذیری ایرن د. همچنین جهت بررسی تعمیدش انجام شواین رو

ی برای بررسری تراثیر روش های کمّها،  زم است پژوهشیافته

شرده در  یادگیری مشارکتی بر مضمامین اصرلی و فرعری یافتره

 شود.این پژوهش انجام 

و به صورت مستقل انجرام شرد این پژوهش تشکر و قدردانی: 

مجوز آن بر روی افراد نمونه توسرط اداره آمروزش و پررورش 

 9/9/25در ترراریخ  939/0495شهرسررتان بابررل برره شررماره نامرره 

در  مرا را آمروزانی کرهبردین وسریله از تمرامی دانرشصادر شد 

 شود.تشکر می، ین پژوهش یاری رساندندام انجا

ایررن پررژوهش برررای  زم برره یررادآوری اسررت  تضززاد منززاف :

 نویسندگان هی  گونه تضاد منافعی به دنبال نداشته است.
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Abstract 

Background and Purpose: Cooperative learning method has been emphasized as an effective 

educational strategy by many researchers, but there are few qualitative researches on the results 

of its application. Therefore, the study of collaborative learning experiences in students can be 

effective in identifying strategies for increasing productivity and effectiveness of this approach. 

The purpose of this study was to explain the experiences of students in Jigsaw collaborative 

learning method. 

Method: 17 high school students who were trained in psychology courses by Jigsaw method 

participated in this qualitative study. Data were collected by unstructured and semi-structured 

interviews. The interviews were tape recorded and transcribed verbatim. 

Results: Interviews were analyzed using 7 steps Colaizzi (1987) method. The main themes 

extracted from data analysis included five themes of intrinsic motivation, social skils, learning, 

facilitator, and inhibitor factors. 

Conclusion: In this way, the environment supports the freedom of action of students and 

facilitates their learning. In addition, the students considered the existence of irrationality, the 

unwittingness of some students and unfamiliarity with this method as one of the factors that 

reduced its effectiveness. According to the viewpoints of students, lack of motivation, lack of 

motivation and unfamiliarity with this method are the factors that reduce the effectiveness of this 

method. 

Keywords: Instructional methods, cooperative learning, jig saw method, phenomenology 
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