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  دانشگاه محقق اردبیلی
  چکیده

نظران تعلیم و تربیت را متوجه خودکرده است،  هاي فعالی که امروزه توجه صاحب ازجمله روش
ساو  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی یادگیري مشارکتی از نوع جیگ. یادگیري مشارکتی است

ي شبه آزمایشی  این مطالعه .آموزان ابتدایی طراحی و اجرا شد خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانشبر 
 32نفر گروه آزمایش و  32(آموز  دانش 64. هاي شهر همدان انجام  شد آموزان پسر دبستان در بین دانش

در گروه  .گیري در دسترس انتخاب شدند از دو کالس یک مدرسه با روش نمونه) نفر گروه کنترل
. ساو و در گروه کنترل از روش سنتی سخنرانی استفاده شد آزمایش از روش یادگیري مشارکتی جیگ

براي . آزمون پس از اعمال آزمایشی انجام شد آزمون قبل از اعمال متغیرهاي مداخله و پس پیش
. ارتر استفاده شدي انگیزش تحصیلی ه ي خودتنظیمی بوفارد و پرسشنامه ها از پرسشنامه آوري داده جمع

ها از آمار توصیفی شامل گزارش میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار  براي تحلیل داده
هاي پژوهش نشان داد بین دو  یافته. انجام شد spss20افزار  استنباطی تحلیل کوواریانس به کمک نرم

به . دار وجود داشت معنیگروه از لحاظ وجود متغیر خودتنظیمی و متغیر انگیزش تحصیلی تفاوت 
ساو، خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی را  عبارتی نتایج پژوهش حاضر نشان داد یادگیري مشارکتی جیگ

آموزان  هاي این دو متغیر در دانش دهد و در رشد مؤلفه داري افزایش می طور معنی آموزان به در دانش
ساو نسبت به  روش یادگیري مشارکتی جیگ به طور کلی یافته هاي مطالعه نشان داد. تأثیر مثبت دارد

آموزان مؤثرتر  هاي سنتی تدریس در رشد مهارت خودتنظیمی و افزایش انگیزش تحصیلی دانش روش
  .است
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  مقدمه
و پرورش ما را  در عصر حاضر یادگیري سنتی که سالیان متمادي است نظام آموزش 

اگر کمی به . آموزان و معلمان نیست گوي نیازهاي دانشاحاطه کرده است دیگر جواب
آموزان، کاربرد نامناسب  هاي تحصیلی دانش بسیاري از آفتي تأمل بنگریم شاید دلیل  دیده

هاي زیادي از این حیث متوجه فرد و جامعه  هاي یادگیري باشد که هرساله خسارت روش
آموزان آموزش دهیم، آن دسته از  طور منظم کار کردن را به دانش اگر به. شود می

وسیعی از افراد کالس یا خارج  دهد با گروه ها امکان می هاي اجتماعی را که به آن مهارت
هاي  ي فرهنگ حاکم بر برنامه مطالعه. کنند راحتی کار یا بازي کنند، کسب می از کالس به
دهد که فرهنگ غالب بسیاري از مدارس،  هاي حاکم بر جهان نشان می درسی نظام

افزایش آموزان را کنترل کرده و نظم را  برداري و سازگاري است؛ یعنی معلمان، دانش نسخه
کنند و الگوهاي  ي غیرفعال و غیر پرسشگر را ایفا می آموزان نقش یادگیرنده دهند، دانش می

ها، الگویی غیر منعطف با یادگیري محدود است  آموزش مورداستفاده در بسیاري از کالس
ي  درزمینه) 1980( 2شده توسط شاران و اسالوین مطالعات انجام). 1387، 1ژوزف و بولتین(

. دهد که اثربخشی این رویکرد از رویکردهاي سنتی بیشتر است ي مشارکتی نشان مییادگیر
در ارتباط با   معتقد است روش یادگیري مشارکتی منجر به رفتارهاي مثبت) 1980(شاران 

دهد و  مندي به مدرسه و موضوعات موردمطالعه را افزایش می شود و عالقه مدرسه می
 3هاي جانسون و جانسون نتایج پژوهش. گردد  موزان میآ باعث باال رفتن استقالل دانش

بیانگر آن است که یادگیري ) 2010( 5، میلیس)1981( 4، اسالوین و کاروویت)1989(
مشارکتی موجب افزایش اعتماد و احترام متقابل، کاهش اضطراب، افزایش دانش 

گر اجراي روش نتایج دی. ي یادگیري شده است فراشناختی و افزایش حرمت خود و انگیزه
: اند از عبارت) 1380(و قدرتی ) 1997(یادگیري مشارکتی توسط جانسون و جانسون 

وتحلیل و قضاوت در  توجه و دقت بیشتر، افزایش میزان یادسپاري، درك و فهم، تجزیه
  ).1390غالمعلی لواسانی، . (اطالعات علمی

هاي  ي کالس تفادهمیالدي مورداس 1970ي  الگوي یادگیري مشارکتی در اوایل دهه
دیوید و ). 2010، 6ترستون(مدارس شهر آستین تگزاس در ایاالت متحد آمریکا قرار گرفت 

آموزان، اجزاي اصلی این  هاي کوچک دانش با تأکید بر گردهمایی گروه 7راجر جانسون
الگوي این دو محقق حاوي پنج عنصر براي . یادگیري را معرفی کردند -استراتژي یاددهی
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این موارد شامل تعامل چهره به چهره، روابط مثبت میان . یادگیري مشارکتی بود موفقیت
. هاي اجتماعی مشارکتی و پیامدهاي گروهی هستند پذیري فردي، مهارت اعضا، مسئولیت

منظور دستیابی به هدفی  آموزان به یادگیري مشارکتی الگویی از آموزش است که دانش
. کنند ي محوله با یکدیگر، در آن همکاري می مشخص و براي اجراي کامل یک وظیفه

یادگیري مشارکتی فرد محور است و هدف اصلی آن شرکت فعال و ). 1383آقایاري، (
در یادگیري ). 1998، 8وندن و همکاران(معنادار فرد در فرایند تمرین و یادگیري است 

کنند  ود اعتماد میي افراد مشارکت دارند و به دیگران در تکمیل یادگیري خ مشارکتی، همه
یادگیري مشارکتی انواعی دارد که در این پژوهش از ). 2004و همکاران،  9دایسون(

تر استفاده  هاي بزرگ آموزان در گروه ساو به دلیل مشارکت دانش یادگیري مشارکتی جیگ
دانش با این الگو. شده است  ابداع 10ساو توسط الیوت آرنسون الگوي جیگ .شده است 

ر بخشی از موضوعات درسی که موظف به یادگیري آن هستند، مهارت کامل به آموزان د
در . آموزند هاي خود را به سایر اعضاي گروه خود می آورند و سپس آموخته دست می

فصل از کتاب درسی  ي یک آموزان براي مطالعه طورمعمول، دانش ساو به الگوي جیگ
ها یک قسمت از این فصل را  ي گروهاز آن هرکدام از اعضا  پس. شوند بندي می گروه

بر  11هارمان. شود کند و مسئول آموزش آن قسمت به سایر اعضاي گروه خود می مطالعه می
ي پسرانه انجام  در ایالت تگزاس آمریکا در سه مدرسه 2002اساس تحقیقاتی که در سال 

چهارم و پنجم ي سوم و  هاي پایه ساو در کالس شد، اعالم کرد که استفاده از الگوي جیگ
اي معنادار سبب ایجاد حس صمیمیت و همکاري بیشتر در میان کودکان  گونه مدارس به

ها  همچنین میزان یادگیري در این کالس. ها کاسته است بار آن شده و از رفتارهاي خشونت
در  12از تحقیقاتی که اروین .هاي دیگر افزایش نشان داده است درصد نسبت به کالس 15تا 

در مدارس ابتدایی ایالت پنسیلوانیاي آمریکا انجام داد، نتیجه گرفت که کاربرد  2011سال 
هاي نژادي و وضعیت اقتصادي  نظر از تفاوت ساو در این مدارس صرف الگوي جیگ

آموزان دارد  ها، تأثیر معنادار در افزایش قواي خالقه و میزان یادگیري دانش خانواده
ساو نزدیک به سه دهه است  کند که روش جیگ بیان می) 2007( 13رابرت). 1383آقایاري، (

اي موفق در ابعاد مختلف تعلیم و تربیت، ایجاد انگیزش، استقالل و افزایش  که پیشینه
آموزان براي انجام درست تکالیفشان  آموزان دارد و به استقالل دانش یادگیري در دانش

تربیت معاصر که بر استقالل یکی از مفاهیم مطرح در ابعاد تعلیم و  .کند کمک می
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خودتنظیمی در یادگیري از . است 14آموزان تأکید دارد، یادگیري خودتنظیمی دانش
این سازه ابتدا در سال . هایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیري توجه دارد مقوله
ي  تا قبل از دهه). 1390معتمدي و مفاخري، (مطرح شد  15میالدي توسط بندورا 1976
هاي گوناگون فردي، خانوادگی و  ي یادگیري خودتنظیم، بر زمینه ، مطالعات در حوزه1980

ي یادگیري مطرح شد و موردتوجه  ازآن این سازه درزمینه اجتماعی متمرکز بود و پس
گرایی قرار  گرایی و ساخت شناسی ازجمله رفتارگرایی، شناخت هاي گوناگون روان نظریه

نظران، خودتنظیمی در  به اعتقاد برخی صاحب) 2008( 16یبمبوت ).1380کدیور، (گرفت 
. کند آموزان موفق و ناموفق را تبیین می هاي بین دانش یادگیري بخش مهمی از تفاوت

منظور انجام تکالیف از راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی استفاده  آموزان موفق به دانش
ي کمتري به  دهند و عالقه خرج میآموزان ناموفق کمتر تالش به  در مقابل دانش. کنند می

ها دارند، قادر به تنظیم اهداف و استفاده از راهبردهاي یادگیري نیستند،  انجام فعالیت
قاسمی و فوالد (رسند  ندرت به سطح باالیی از موفقیت می خودکارآمدي پایینی دارند و به

ریزي، کنترل  برنامههایی براي  آموزان مهارت یادگیري خودتنظیمی یعنی دانش). 1390چنگ،
و هدایت فرایند یادگیري خود کسب کنند و قادر باشند فرآیند یادگیري خود را ارزشیابی 

فرد خودتنظیم، : کند خودتنظیمی را چنین تعریف می) 2005( 18شانک). 1992، 17بري(کنند 
هت مندي براي رسیدن به اهدافش ج طور نظام تفکرات، احساسات و اعمالش را فعاالنه و به

ي  نفس باال و احساس اطمینان از اینکه از عهده یادگیرندگان خودتنظیم، با اعتمادبه. دهد می
کم با این  یا دست. شوند ها یا تکالیف یادگیري روبرو می کار بر خواهند آمد، با فعالیت

دانند،  میآنان . کنند ها برخورد می ها برآیند، با آن دانند چگونه باید از پس آن احساس که می
. یادگیري نوعی جریان فعال است و خودشان باید بخشی از مسئولیت آن را بپذیرند

طور فعال به یادگیري  یادگیرندگان برخوردار از توانایی خودتنظیمی در یادگیري، به
دانند که چه وقت  تر از آن، می فهمند و شاید مهم دانند که چه وقت می پردازند و می می

معتقدند خودتنظیمی هنگامی رخ ) 2004( 20و دیبیکز 19چاالوات). 1380 سیف،(فهمند  نمی
هاي شناختی، فراشناختی و انگیزشی یادگیري  طور فعال در حیطه دهد که فراگیران به می

آموزانی که از  معتقد است دانش) 2002( 21زیمرمان). 2000زیمرمان، (خود مشارکت کنند 
کار  د، توانایی خود را براي رسیدن به اهدافشان بهکنن راهبردهاي خودتنظیمی استفاده می

آموزان دیگر از  آموزان بیشتر از دانش این دانش. کنند گیرند و بر خودشان نظارت می می
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که  طوري دهند به کنند و تالش بیشتري از خود نشان می راهبردهاي خودتنظیمی استفاده می
 1986 22مطالعات پینتریچ. گیرند از راهبردهاي شناختی و فراشناختی بیشتري بهره می

ي یادگیري  ي افراد خودتنظیم حاکی از آن است که این افراد درزمینه درزمینه
کنند، از راهبردهاي  اي براي خویش وضع می گرایانه اند، اهداف تحصیلی واقع خودانگیخته

هبردهاي نمایند؛ و در صورت لزوم را منظور دستیابی به اهداف خود استفاده می کارآمد به
ي بهینه از منابع در دسترس مانند  دهند و سعی در استفاده مورداستفاده را اصالح یا تغییر می

زمان، مکان، همساالن، والدین، معلمان و منابع کمکی از قبیل فیلم، ویدئو و کامپیوتر دارند 
 هایی را دارند که یادگیري را افزایش و همواره سعی در ساخت و خلق و انتخاب محیط

به نقل از  2004؛ زیمرمان و شانک، 2000زیمرمان، (تحقیقات اخیر ). 1383صمدي، (دهد 
نشان داده است که یادگیرندگان خودتنظیم اهدافی نزدیک و ) 2007، 23بیجرانوف

ها بیشتر در راستاي یادگیري است، نه  گیري آن کنند، جهت دستیابی براي خود تنظیم می قابل
اند که وظایف یادگیري مختلف به راهکارهاي مختلفی نیز  یدهموفقیت و به این درك رس

گیرند، از  کار می اي مؤثر به ترین راهکارها را به شیوه نیاز دارد و به همین خاطر مناسب
خودکارآمدي باالیی برخوردارند، موفقیت خود را توسط راهکارهایی نظیر تخیل، 

ت نتایج میانی فرآیند یادگیري خودآموزي و تمرکز حواس تحت کنترل دارند، به ضرور
هاي تصادفی دقیقی براي نتایج یادگیري ایجاد کنند و  توانند ویژگی واقف هستند و می

هاي یادگیري خاص،  درنهایت در گزینش راهکارهاي یادگیري براي هر یک از موقعیت
آموز در کالس درس  براي اینکه دانش). 1389پور،  خورسندي، کامکار، ملک(آزادند 

کند و معموالً افراد  اي در جریان یادگیري بازي می ارکت کند، انگیزه و عالقه نقش عمدهمش
ها باشد، میل و رغبت فرد را آماده  ي آن دهند که مورد عالقه اموري را مورد توجه قرار می
براي اینکه شاگرد موضع خاصی را مورد . کند هاي خاص می براي دریافت محرك یا محرك

مند به آن باشد، به نظر پژوهشگران پیشرفت تحصیلی  ر دهد باید عالقهتوجه و دقت قرا
تواند خانواده، جامعه و  ها می موجب تأثیر مضاعف رغبت خواهد شد، این نوع پژوهش

آموزان  وپرورش را یاري کند تا هر چه بیشتر به این مسئله یعنی ایجاد رغبت دانش آموزش
اي  آموزان تااندازه کیفیت انگیزشی دانش). 1384بی، نقل از یعقو 24اسپالدینگ(توجه نمایند 

محور و منعطف  آموز به سبک تدریس معلم وابسته است، در حقیقت یک معلم دانش
. ي علیت درونی هدایت کند ها را به داشتن هسته آموزان را فعال کند و آن تواند دانش می
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سازي  ، فرایند درونیگیري انگیزشی حمایت مستقالنه دارند همچنین معلمانی که جهت
طور طبیعی باید  آموز به انگیزش دانش. کنند آموزان خود را هدایت می انگیزش در دانش

راش ). 1384بحرانی، (ي او به مشارکت در فرایند یادگیري سروکار داشته باشد  باعالقه
د براي ي فر ترین شاهراه یادگیري دانسته، بدین معنی که هر چه انگیزه انگیزه را عالی 1994

آموختن و تحصیل بیشتر باشد، فعالیت و رنج و زحمت بیشتري را براي رسیدن به هدف 
آگاهانه و (عبارت است از تمام عوامل روانی  25اصطالح انگیزش. نهایی متحمل خواهد شد

ها یا  منظور تحقق بخشیدن به بعضی از اعمال، گرایش ي انسان به کننده آماده) ناآگاهانه
فراگیرانی که از انگیزش تحصیلی ) 2002( 26استدج). 1390و همکاران،  مظلومی(اهداف 

کنند و به اهداف آموزشی بیشتري  باالیی برخوردارند، بیشتر مواد درسی خود را مطالعه می
بین انگیزش تحصیلی فراگیران و دستیابی به ) 2002(استدج و همکاران . یابند دست می

 ).1390قاسمی و فوالدچنگ، (نشان دادند  داري را ي معنی اهداف آموزشی رابطه

نشان داد که مشارکت دانشجویان با ) 1388(نتایج تحقیق سفیري و صادقی 
  .آموزان ارتباط معنادار دارد ي دانش خودپنداره

نشان داد که آموزش به روش ) 1391(نتایج پژوهش استوار، غالم آزاد و مصرآبادي 
وزش مرسوم تأثیر بیشتري بر پیشرفت در مقایسه با آم STADمشارکتی از نوع 

هاي  تواند بر رشد مهارت هاي شناختی و انگیزشی دارد و کاربست این شیوه می شاخص
 .هاي آموزش انفرادي تأثیرگذار باشد شناختی و انگیزشی و زبانی نسبت به شیوه

عملکرد تحصیلی، نشان داد که ) 1383(نتایج تحقیق نیسی، تجاریان و شیخیانی 
ي پیشرفت و خودپنداره گروه آزمایش که با شیوه یادگیري مشارکتی آموزش دیده  انگیزه

بودند نسبت به گروه گواه که با شیوه سنتی آموزش دیده بودند بیشتر است و تفاوت بین 
دیگر آموزش به شیوه یادگیري مشارکتی نسبت  عبارت به. دار است ها ازلحاظ آماري معنی آن

ي پیشرفت  یش عملکرد تحصیلی، خودپنداره و انگیزهبه آموزش سنتی باعث افزا
  .آموزان گردیده است دانش

آموزان  در پژوهش خود نشان دادند که درك و تصویر دانش 2001 28و اردن 27میدگلی
آموزان  آموزان باهم و دانش ها که شامل روابط دانش از تعامالت حاکم بر کالس درس آن

با توجه به نتایج . گیزش تحصیلی آنان در ارتباط استشود با چگونگی ان ها می با معلم آن
توان گفت که جو کالس درس و شرایط درونی مدرسه به میزان  ها می این پژوهش
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کاوسیان و (کننده باشد  آموزان تعیین تواند براي انگیزش تحصیلی دانش توجهی می قابل
  ).1386همکاران، 

علم براي افزایش سطح عالقه و نشان داد که م) 1378(نتایج تحقیق ترکمان پري 
هاي درسی، باید سعی کند شرایط  آموزان خود نسبت به یادگیري موضوع انگیزش دانش

آموزشگاهی را بهبود ببخشد و کیفیت روش آموزشی خود را افزایش دهد تا به موفقیت 
 ).1392حبیبی، (دست یابد و این امر با روش مشارکتی در آموزش میسر خواهد بود 

نشان داد که استفاده از روش مشارکتی ) 1391(تحقیق فالحی، فرهادي و قاضی نتایج 
ي درونی دانشجویان شود و فرصتی براي افزایش کیفیت  تواند باعث افزایش انگیزه می

نشان داد ) 1390(نتایج پژوهش پریشانی، میرشاه جعفري و عابدي  .آموزش به دست آورد
آموزان در مقایسه  فناورانه بر انگیزش تحصیلی دانششناسی به روش فعال  آموزش زیست

) 1385(نتایج پژوهش رضوان  .وپرورش تأثیر مثبت داشته است با روش معمول در آموزش
صورت یک متغیر جداگانه بر روي انگیزش پیشرفت  تواند به نشان داد که روش تدریس می

تحقیقی مبنی بر تأثیر  در) 2004(فیشر و همکاران  .آموزان اثر بگذارد تحصیلی دانش
آموزان در درس شیمی  یادگیري مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی، انگیزش و نگرش دانش

دیده به روش مشارکتی در مقایسه با گروه گواه نمرات  آموزان آموزش نشان دادند که دانش
توجهی از مشکالت  بر این اساس و با توجه به اینکه بخش قابل .اند بهتري کسب کرده

شی و استقالل در کالس درس دانش آموزان مربوط به اکتساب و کاربرد راهبردهاي انگیز
هایی در رابطه با اثربخشی آموزش  مشارکتی است و از سوي دیگر مطالعات و بررسی

آموزان صورت نگرفته  ساو بر میزان خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش جیگ مشارکتی
ن سؤال اساسی است که آیا یادگیري است، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به ای

آموزان مقطع ابتدایی تأثیر  ساو بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش مشارکتی جیگ
 :ي تحقیق عبارت بود از هاي پژوهشی موجود، فرضیه دارد؟ با توجه به این هدف و یافته

ان آموز ساو بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش یادگیري مشارکتی از نوع جیگ
 .ابتدایی تأثیر دارد
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  سوال پژوهش
  

آموزان  ساو بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش آیا یادگیري مشارکتی از نوع جیگ
  ابتدایی همدان تأثیر دارد؟

 
  روش پژوهش

آزمون با گروه  پس –آزمون  این پژوهش از نوع شبه تجربی بود که در آن از طرح پیش
ي ششم  آموزان پسر پایه ي دانش ي این پژوهش کلیهي آمار جامعه. کنترل استفاده شد

تحصیل  1391-92ي یک شهرستان همدان بودند که در سال تحصیلی  ابتدایی ناحیه
نفر گروه  32نفر گروه آزمایش و  32(آموز  دانش 64ي آماري پژوهش را  نمونه. کردند می

به این منظور از . ندگیري در دسترس انتخاب شد دهند که به روش نمونه تشکیل می) کنترل
بین مدارس ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش شهر همدان یک مدرسه پسرانه به صورت 

ي ششم ابتدایی، دو کالس به صورت  سپس از سه کالس پایه. در دسترس انتخاب گردید
گیري کردن به  در دسترس نمونه. ي تحقیق منظور شد تصادفی انتخاب و به عنوان نمونه

به این ترتیب . شارکت مدارس دیگر براي اجراي این روش در کالس درس بوددلیل عدم م
 آموزش تحت دقیقه، 90و هر جلسه به مدت  جلسه 16آزمـایش  گروه هاي که آزمودنی

) سخنرانی(قرار گرفتند اما گروه کنترل به همان صورت سنتی  ساو مشارکتی جیگ یادگیري
ي خودتنظیمی بوفارد و        ها از پرسشنامه دادهآوري  براي جمع. به یادگیري پرداختند

 .استفاده شد 29پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

  :ساو در این پژوهش بدین گونه است نمایش الگوي جیگ 
، )3الف (آموز  ، دانش)2الف (آموز  ، دانش)1الف (آموز  شامل دانش): الف(گروه اول 

 .است) 4الف (آموز  دانش

، )3ب (آموز  ، دانش)2ب (آموز  ، دانش)1ب (آموز  مل دانششا): ب(گروه دوم 
 .است) 4ب (آموز  دانش

، )3پ (آموز  ، دانش)2پ (آموز  ، دانش)1پ (آموز  شامل دانش): پ(گروه سوم 
  .است) 4پ (آموز  دانش

، )3ت (آموز  ، دانش)2ت (آموز  ، دانش)1ت (آموز  شامل دانش): ت(گروه چهارم 
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  .تاس) 4ت (آموز  دانش
دهند و یک  را تشکیل می 1است، گروه متخصص  1ها  ي آن آموزانی که شماره دانش

ها  ي آن آموزانی که شماره دانش. شود تا در آن تبحر پیدا کنند ها داده می ي مهم به آن مسئله
شود تا در  ها داده می ي دیگري به آن دهند و مسئله را تشکیل می 2است، گروه متخصص  2

است به همین ترتیب عمل  4و  3ها  ي آن آموزانی که شماره کنند و دانشآن تبحر پیدا 
شده است، کامالً آشنا  ها داده  آن هاي متخصص موقتی به بخشی که به  این گروه. کنند می
هاي خود را به گروه اصلی  آورند که بتوانند با آن دانسته وجود می  اي را به شوند و شیوه می

خوبی انجام  هاي متخصص کار خود را به ازاینکه گروه پس. ندي خود توضیح ده و اولیه
سپس . شوند دوباره تشکیل می) اول تا چهارم(ي الف تا ت  هاي اولیه دادند، گروه

  .دهند اند، به یکدیگر یاد می هایی را که روي آن کار کرده آموزان بخش دانش
  

 ابزار سنجش
  :ي بوفارد پرسشنامه -1

 1995در سال  33و الروشه 32، وزیو31، بویس ورت30بوفارداین پرسشنامه توسط 
اي  درجه هاي پنج ي خودتنظیمی را در اندازه که سازه) 1392عطاردي، (شده است  طراحی

صورت لیکرت از  گویه است و به 14این مقیاس مشتمل بر . سنجد لیکرت از یک تا پنج می
ها متناسب با محتوا،  شود و برخی گویه می گذاري نمره) کامالً موافقم( 5تا ) کامالً مخالفم(1

) گویه 5(مؤلفه دارد که شامل راهبردهاي شناختی  3این مقیاس . گذاري معکوس دارد نمره
، 11و  8، 6شامل سواالت ) گویه 3(، راهبردهاي انگیزشی 12، 10، 9، 7، 3شامل سواالت 

براي . است 14 و 13، 5، 4، 2، 1شامل سواالت ) گویه 6(راهبردهاي فراشناختی 
گیري خودتنظیمی در یادگیري میانگین نمرات شش مؤلفه باهم جمع شده و یک  اندازه
ضریب اعتبار را با ) 1380(کدیور . دهد ي کلی خودتنظیمی به خود اختصاص می نمره

گزارش کرده و نتایج تحلیل عاملی نشان داد که % 71استفاده از روش آلفاي کرونباخ 
واریانس  52/0ؤاالت مناسب بوده و پرسشنامه قادر است ضریب همبستگی بین س
اعتبار ) 1390(زاده نوبریان و همکاران  در پژوهش طالب. خودتنظیمی را تبیین کند

 76/0دانشجو و با استفاده از آلفاي کرونباخ  30پرسشنامه بر اساس اجراي آزمایشی روي 
گزارش کرده  72/0امه را ضریب پایایی کل پرسشن) 1392(عطاردي . آمده است دست به
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ي  در مطالعه. روایی این آزمون از طریق روایی محتوا و روایی سازه ارزیابی گردید. است
آزمون در هر دو  حاضر این مقیاس به شکل پرسشنامه در دو نوبت پیش آزمون و پس

  .آمده است دست به 84/0ساو اجرا گردید و ضریب اعتبار  کالس سنتی و جیگ
  :زش تحصیلی هارترمقیاس انگی- 2

مقیاس ). 1388بحرانی، (طراحی شده است  1981این مقیاس توسط هارتر در سال 
گیري دو بعد انگیزش درونی و  صورت سؤاالتی براي اندازه گویه به 33هارتر متشکل از 

اي  درجه هاي پنج ي انگیزش تحصیلی را در اندازه انگیزش بیرونی مطرح شد که سازه
کامالً (5تا ) کامالً مخالفم(1صورت لیکرت از  است و به. سنجد ج میلیکرت از یک تا پن

. گذاري معکوس دارد ها متناسب با محتوا نمره شود و برخی گویه گذاري می نمره) موافقم
 9(انگیز بودن مسائل درسی  مؤلفه شامل ترجیح چالش 3این مقیاس در بعد انگیزش درونی 

) گویه 3(، تمرکز بر کنجکاوي 33و  30، 25،29، 24، 18، 12، 7، 6شامل سواالت ) گویه
، 14، 8، 2شامل سواالت ) گویه 5(، تمایل به تسلط مستقالنه 19و  13، 1شامل سواالت 

شامل ) گویه 6(مؤلفه شامل ترجیح کار آسان  3، در بعد انگیزش بیرونی نیز 26و  20
، 22شامل سواالت ) یهگو 4(، تمرکز بر خوشایندي معلم 27و  21، 15، 9، 3، 31سواالت 

 32و  28، 23، 17، 11، 5شامل سواالت ) گویه 6(، وابستگی به قضاوت معلم 4و  10، 16
تا  54/0ریچاردسون بین  20ضریب اعتبار را با استفاده از فرمول ) 1981(هارتر  .است

و در  63/0تا  48/0ماهه از  9ي  و ضریب بازآزمایی را در یک نمونه طی دوره 84/0
ي حاضر  در مطالعه. گزارش کرده است 76/0تا  58/0ماه بین  5ي دیگري به مدت  نمونه

آزمون در هر دو کالس سنتی  این مقیاس به شکل پرسشنامه در دو نوبت پیش آزمون و پس
  .آمده است دست به 87/0ساو اجرا گردید و ضریب اعتبار  و جیگ
  

 ها یافته
آزمون (آمده از پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی  دست هاي به داده

  .تحلیل شدند SPSSافزار  با استفاده از نرم) لوین و تحلیل کوواریانس
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 آزمون آزمون و پس میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي موردمطالعه در دو گروه در پیش. 1جدول 

 آزمایشگروه  گروه کنترل موقعیت

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش موقعیت

 M SD M SD M SD M SD شاخص آماري
 41/3 78/57 05/4 90/31 22/4 15/24 59/3 12/31 خودتنظیمی

 89/8 011/1 68/5 96/93 38/4 56/93 73/5 65/96 انگیزش تحصیلی

  
گروه کنترل، میانگین  آموز دانش 32شود در بین  مالحظه می 1طور که در جدول  همان

 32بوده است و در بین  15/24آزمون  و در پس 12/31آزمون  ي خودتنظیمی در پیش نمره
و در  90/31آزمون  ي خودتنظیمی در پیش آموز گروه آزمایش، میانگین نمره دانش
 32شود در بین  همچنین با توجه به جدول فوق، مالحظه می. بوده است 78/57آزمون  پس

و در  65/96آزمون  ي انگیزش تحصیلی در پیش گروه کنترل، میانگین نمره آموز دانش
ي  آموز گروه آزمایش، میانگین نمره دانش 32بوده است و در بین  56/93آزمون  پس

 .بوده است 11/10آزمون  و در پس 96/93آزمون  انگیزش تحصیلی در پیش
  

  هاي خطا براي متغیرهاي موردمطالعه انسي همگنی واری نتایج آزمون لوین در مورد مفروضه. 2جدول 
 داري سطح معنی 2ي آزادي  درجه 1ي آزادي  درجه F متغیر

 79/0 59 1 22/1 خودتنظیمی

 67/0 59 1 62/18 انگیزش تحصیلی
  

ها با استفاده از آزمون لون مورد  ، فرض همگنی واریانس2بر اساس نتایج جدول 
تر از  بزرگ) داري سطح معنی(اینکه مقدار پی لون با توجه به به . بررسی قرار گرفته است

 شود است، پایایی نتایج بعدي تأیید می 05/0
  نتایج تحلیل کوواریانس براي خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی. 3جدول 

 مجذور اتا SS df MS F P منبع تغییر متغیر

 
 خودتنظیمی

 023/0 236/0 430/1 092/19 1 092/19 آزمون پیش

 957/0 0001/0 70/1326 570/17707 1 570/17707 گروه

    347/13 60 805/800 خطا

انگیزش 
 تحصیلی

 019/0 28/0 143/1 90/54 1 90/54 آزمون پیش

 227/0 0001/0 75/175 229/844 1 229/844 گروه

    036/48 60 158/2828 خطا
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شده  محاسبه Pبا توجه به نتایج تحلیل کوواریانس در جدول فوق، از آنجایی که مقدار 
به . شود است، لذا در این سطح فرض صفر رد می (P<0/05)(داري  کمتر از سطح معنی

عبارتی نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که نمرات خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی در 
در نتیجه یادگیري مشارکتی بر خودتنظیمی و انگیزش . دداري دار آزمون تفاوت معنی پس

داري دارد و با توجه به مجذور ضریب اتا میزان  آموزان ابتدایی تأثیر معنی تحصیلی دانش
آموزان ابتدایی  ساو بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش تأثیر یادگیري مشارکتی جیگ

آزمون دو گروه آزمایش و گواه  زان در پسآمو دار است؛ بنابراین بین خودتنظیمی دانش معنی
دیگر، آموزش یادگیري  عبارت به). P ،70/1326= F>05/0(داري وجود دارد  تفاوت معنی

هاي گروه آزمایش نسبت به گروه  ساو موجب افزایش خودتنظیمی آزمودنی مشارکتی جیگ
ه آزمایش و آموزان در دو گرو همچنین بین دانش. آزمون شده است ي پس گواه در مرحله

). P  ،75/175= F>05/0(داري وجود دارد  گواه در متغیر انگیزش تحصیلی تفاوت معنی
ساو موجب افزایش انگیزش تحصیلی  دیگر، آموزش یادگیري مشارکتی جیگ عبارت به

 .آزمون شده است ي پس هاي گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله آزمودنی
 

  گیري بحث و نتیجه
گریزد  انسان از تنهایی می. معنی است انسان بدون همکاري و همیاري بسیار بیزندگی 

آموزان راه و رسم دوستی کردن و کار با افراد  مشارکت، به دانش. یابد و خود را در جمع می
یادگیري مشارکتی . کند مشارکت، یادگیري را بسیار خوشایندتر می. آموزد گوناگون را می

ها،  در این روش، در هریک از گروه. هاي کوچک است گروهیک روش تدریس موفق در 
هاي یادگیري گوناگون درك خود  هاي متفاوت و با استفاده از فعالیت آموزان با توانایی دانش

هاي گروهی بر استقالل، تشویق، تقویت  در فعالیت. برند را نسبت به موضوع درسی باال می
چنین باور و اعتمادي، عامل محرك . شود ه میي افراد گروه اهمیت زیادي داد و یاري همه

آموزان با یکدیگر به تعامل  دانش. فعالیت گروه و مشوق فعالیت فردي در گروه است
کنند، پیشرفت تحصیلی را حمایت و پشتیبانی کرده  پردازند، به تشریک مساعی اقدام می می

اي پیشرفت  ي هر جامعه آرزوي دیرینه. گیرند و مسئولیت یادگیري یکدیگر را به عهده می
و تعالی افراد آن جامعه و داشتن شهروندانی فرهیخته و اندیشمند است و بدیهی است هر 

هاي مختلف ازجمله فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی مستلزم  پیشرفتی در زمینه
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ریزي  داشتن افرادي متفکر و خالق است که بتوانند تصمیمات صحیح اتخاذ نمایند و برنامه
. هاي آموزش و پرورش فعال و پویاست حیحی داشته باشند و این منوط به وجود نظامص

توان گفت هر پیشرفتی از نظام کارآمد و صحیح آموزش و پرورش  پس به جرأت می
ها و الگوهاي  گیرد و این مهم به عوامل متعددي ازجمله تغییر شیوه جوامع نشأت می

به اعتقاد کارشناسان . ین و فعال بستگی داردهاي نو تدریس و در جهت استفاده از روش
تنها بهتر  پردازند نه آموزانی که از طریق یادگیري فعال به یادگیري می تعلیم و تربیت دانش

جاي اینکه فقط  ها به برند، زیرا آن گیرند، بلکه از یادگیري لذت بیشتري هم می فرامی
کنند و خود را مسئول یادگیري  شنونده باشند فعاالنه در جریان یادگیري مشارکت می

نگاهی اجمالی به رویکرد سنتی  ).1388پور، یوسفی و حقانی،  یزدیان(دانند  خویش می
در رویکرد سنتی . رسان باشد گیري یاري تواند در امر نتیجه حاکم بر نظام آموزشی می

راي فعال طرفه بودن آموزش از طرف معلم، میزان انگیزش پایینی ب آموزان به دلیل یک دانش
هاي متمادي و  در طی سال. هاي خود دارند بودن در کالس درس و مشارکت با همکالسی

اند که متد مبتنی بر مشارکت فعاالنه  طور قاطع پذیرفته هاي تجربی معلمان به پژوهش
اي مثبت در پرورش و پیشرفت و یادگیري مفاهیم و رشد شخصیت دانش آموزان  نتیجه

بهبود بخشیده و در حین اجرا   ارکتی پذیرش اجتماعی افراد رایادگیري مش. داشته است
 .دهد نفس می احساس عدم قابلیت را اصالح و به فرد اعتمادبه

هاي فعال تدریس و آموزش آن به معلمان و روشن نمودن فواید  ي روش بنابراین ارائه
و  تواند راهگشاي آموزش فعال علوم بوده فضاهاي آموزشی مبتنی بر مشارکت می

آموز را در جهت کسب علم براي دانستن و کاربرد آن در زندگی روزمره و احساس  دانش
زیباي بودن و باهم زیستن تقویت نموده و از او انسانی مفید و همواره کوشا در به رشد 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی یادگیري  .رساندن و بالندگی اجتماع بسازد
ي ششم ابتدایی  خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان پایهساو بر  مشارکتی جیگ
هاي آماري  ي پژوهش و اجراي آزمون آمده از بررسی فرضیه دست نتایج به. انجام شده است

آموزان شده  ساو باعث افزایش خودتنظیمی دانش آموزش یادگیري مشارکتی جیگ: نشان داد
بینند،  ساو آموزش می ي مشارکتی جیگآموزان از طریق یادگیر که دانش هنگامی. است

هاي شناختی، فراشناختی و انگیزشی  کند و از نظر مهارت ها رشد می خودتنظیمی در آن
 بینند، ساو آموزش می با یادگیري مشارکتی از نوع جیگ که آموزانیدانش. کنند پیشرفت می
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لب جدید و قبلی و کنترل زمان، بررسی اهداف، ایجاد ارتباط بین مطا به مسائلی از قبیل
کنند و به افرادي  باالتري کسب می پیشرفت تحصیلی و کنند درك مطالب درس توجه می

ریزي در جهت چگونه درس خواندن،  شوند که با برنامه خودتنظیم تبدیل می
کارگیري این روش، سطح  آموزان با به دانش .گذارند بودن را از خود به نمایش می خودتنظیم

. کنند هاي خود نیز کمک می حال به یادگیري همکالسی ارتقا داده و درعینیادگیري خود را 
بینند، در هنگام تدریس  ساو آموزش می آموزانی که با یادگیري مشارکتی از نوع جیگدانش

کنند با کنترل زمان، بررسی اهداف، ایجاد ارتباط بین مطالب معلم یا هنگام مطالعه سعی می
گونه درك بیشتري از مفاهیم درسی  درس را یاد بگیرند و اینجدید و قبلی و درك مطالب 

اند قادرند بر  آموزان با استقاللی که در کالس بدست آورده این دانش. شود نصیب آنان می
هاي  تکالیف خود نظارت کنند و در کنار این مشارکت ناظر خوبی براي تکالیف همکالسی

کند که  آموزان فراهم می را براي دانشمشارکت در حل تکالیف درسی فرصتی . خود باشند
بتوانند از دانش یکدیگر بهره ببرند و با نظارت بر یکدیگر، پیشرفت تحصیلی بیشتري 

ساو با فراهم کردن چنین محیطی به نوعی استقالل و موفقیت  یادگیري جیگ. داشته باشند
معتقد است ) 1995(بندورا . کند آموزان در محیط آموزشی تضمین می ي دانش را براي همه

هاي دیگر  با توجه به یافته. که خودتنظیمی، با پیشرفت تحصیلی و انگیزش رابطه دارد
ساو باعث افزایش انگیزش تحصیلی  پژوهش حاضر آموزش یادگیري مشارکتی جیگ

ساو  آموزان از طریق یادگیري مشارکتی جیگکه دانش هنگامی. آموزان شده است دانش
این . کنند ش تحصیلی و موفقیت تحصیلی بیشتري کسب میبینند، انگیز آموزش می

آموزان از طریق مشارکت و همیاري در کالس درس انگیزش بیشتري براي یادگیري  دانش
را در  آموز، آن ترین عواملی است که دانش انگیزش یکی از مهم. و حضور در کالس دارند

یري مشارکتی و دورهم جمع از طریق یادگ. محیطی آرام و خالی از ترس باید تجربه کند
آموز  شود که دانش آموزان براي یادگیري بهتر، محیط کالس به مکانی بدل می شدن دانش

) 1988( 34ونتزل. پردازد داوطلبانه و بر اثر افزایش انگیزش تحصیلی خود به یادگیري می
ز از آمو هاي دانش آموز و برداشت ي معلم و دانش نشان داد که چگونگی و کیفیت رابطه

جانسون . بخشد آموز را بهبود می حمایت معلم به میزان زیادي انگیزش تحصیلی دانش
هاي آموزش  سال گذشته، اثربخشی شیوه 90مطالعه در طول  600بیش از ) 1989(

ها توسط محققان مختلف،  این پژوهش. مشارکتی، رقابتی و انفرادي را مقایسه کرده است
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در . هاي متفاوت انجام شده است هاي درسی و محیط  هاي مختلف و در حوزه در زمان
هاي سخنرانی، استفاده از  ها اثربخشی یادگیري مشارکتی بیشتر از روش بیشتر این پژوهش

در روش یادگیري . هاي آموزش است آموزشی، روش انفرادي و دیگر شکل وسایل کمک
گیرند بهتر  آنچه را که یاد می گیرند، کنند، بیشتر یاد می هم کار می ها بیشتر با مشارکتی گروه

سپارند و احساس بهتري نسبت به خود، کالس و  تر به یاد می فهمند و آسان می
 122اشاره کرده است که نتایج بیش از ) 2000( 35همچنین ویرسما. هایشان دارند کالسی هم

است نشان داده  1981تا  1924هاي  ي سال ي یادگیري مشارکتی در فاصله پژوهش در زمینه
آقایاري، (هاي یادگیري مشارکتی بیش از رقابت و یادگیري انفرادي است  که دستاورد

ي یادگیري مشارکتی نشان داده است که این روش پیشرفت  ها در زمینه پژوهش). 1383
؛ یانگ 2004، 37؛ فیشر و شاچر2003، 36گیلیس(بخشد  تحصیلی دانش آموزان را بهبود می

؛ 2012، 41؛ اکگان2010؛ زهرا و انووار، 2007، 40و زاناتون 39؛ افندي2005، 38و لیو
و افزون بر ) 1387؛ یاریاري، کدیور و میرزاخانی، 2013، 43؛ کوبرا و اسرا2012، 42الکساندر

؛ فیشر و شاچر، 2002نیکولز، (شود  ي پیشرفت می آن این روش باعث افزایش انگیزه
 44نیکولز). 1391استوار و همکاران،  ؛2012؛ الکساندر، 2010؛ زهرا و انووار، 2004

در پژوهشی که به بررسی تاثیر یادگیري مشارکتی بر نگرش دانش آموزان ) 2002(
پرداختند، به این نتیجه رسید که یادگیري مشارکتی تأثیر مثبتی بر انگیزش و نگرش 

 ،)1378(ترکمان پري : ها پژوهشحاضر با نتایج  پژوهشي  نتیجه. آموزان داشت دانش
، فالحی، فرهادي و قاضی )1390(، پریشانی، میرشاه جعفري و عابدي )1385(رضوان 

، )2007(، رابرت )2010(، میلیس )204(، فیشر و شاچر )2001(، میدگلی و اردن )1391(
، نیسی، تجاریان و )1391(، استوار، غالم آزاد و مصرآبادي )1388(سفیري و صادقی 

هاي  اند که کارآمدي روش ي این تحقیقات نشان داده  ههم. همسویی دارد )1383(شیخیانی 
 ها پژوهشهاي غیرفعال است؛ بنابراین، نتیجه این  تدریس مشارکتی و فعال بیشتر از روش

نیز نشان  پژوهشآمده از این  دست حاضر کامالً همسو است زیرا نتایج به پژوهشبا نتیجه 
بینند، نسبت به گروه کنترل  موزش میساو، آ آموزانی که با روش مشارکتی جیگ داد دانش

کارگیري متغیرهاي خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی  اند، در به دیده که با روش سنتی آموزش
پژوهشی که تأثیر منفی اجراي روش یادگیري مشارکتی را بر افزایش . تر هستند موفق

وجه به نتایج از سوي دیگر با ت. آموزان نشان دهد، یافت نشد انگیزش و خودتنظیمی دانش
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هاي سنتی و غیرفعال در کالس درس باعث کاهش  توان بیان نمود که اجراي روش می
ي کافی براي مشارکت  آموز انگیزه تبع، وقتی دانش آموزان شده است و به انگیزش دانش

در . نداشته باشد قادر نخواهد بود فردي خودتنظیم بار بیاید و به پیشرفت بیشتري نائل شود
آموزان باهم،  ساو بر همکاري دانش مشاهده شد که یادگیري مشارکتی جیگ این پژوهش

انگیز،  ي مشارکت در حل مسائل چالش آموزان، انگیزه مستقل و خودکار بار آمدن دانش
همچنین . آموزان تأکید دارد هاي شناختی، فراشناختی و انگیزشی دانش افزایش مهارت

جاي توجه به خوشایند کردن معلم، روي  ساو، به آموزان گروه مشارکتی جیگ دانش
انگیز باشد و کمتر  پردازند که چالش کنند و به حل مسائلی می کنجکاوي خود تمرکز می

ساو به دلیل همکاري بین  روند چون در یادگیري مشارکتی جیگ سراغ تکالیف آسان می
ل بیشتري آموز تمای آسانی حل خواهند شد و دانش آموزان، مسائل درسی دشوار به دانش

آموزان نسبت به گروه  همچنین این دانش. براي تمرکز روي این مسائل خواهد داشت
ریزي کنند و میزان خودآگاهی آنان افزایش  سخنرانی، بهتر قادرند براي یادگیري خود برنامه

هایشان به افرادي خودتنظیم  یابد و با نظارت بر انجام تکالیف درسی خود و همکالسی می
. کنند ي زیادي براي پیشرفت تحصیلی در خود ایجاد می وند که انگیزهش تبدیل می

ساو این امر را که آیا رفتار خاصی توسط او انجام  آموز در یادگیري مشارکتی جیگ دانش
کند و این باعث تنظیم درونی رفتار  سنجد و سپس نتایج را ثبت و یادداشت می شد یا نه می

ز رفتار نامنظم و نقص عملکرد خود، آگاه شده و در جهت آموز ا دانش  درنتیجه. شود او می
شود  آموز آموزش داده می ساو به دانش طی فرآیند مشارکتی جیگ. کند اصالح آن اقدام می

کارگیري راهبردهایی جهت  که وقوع رفتار خود را ثبت و کنترل کند که این باعث به
رت بر مطالعه، یادگیري، درك بهتر بندي و نظا برداري و سازمان بندي مطالعه، خالصه زمان

 .شود آموز در ارتباط با مطالب درسی می مطلب، افزایش عالقه، تداوم و پیگیري دانش

بنابراین معلمان در مدارس با سه موقعیت آموزشی روبه رو هستند که در بیشتر موارد یکی 
دهی کنند که  در هر کالس، معلمان دروس را به نحوي سازمان .کنند ها را انتخاب می از آن

آموزان اجازه  همچنین، آنان به دانش. دانش آموزان وادار شوند براي برنده شدن تالش کنند
دهند که برابر با میل خود به یادگیري بپردازند و در برخی موارد، معلمان، دانش آموزان  می

هایی با یاري یکدیگر مطالب درسی را  در قالب گروهکنند که  دهی می را به صورتی سازمان
آموز به تنهایی کار  ها، دانش شود که در کالس ولی در بیشتر موارد دیده می. گیرند فرا می
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هاي یادگیري از طریق مشارکت ترغیب  بینیم که هرگاه بیشتر فعالیت امروزه می. کند می
هاي گوناگون  خورند و جنبه پیوند میي دانشی و عاطفی و اجتماعی به هم  شود، زمینه می

هاي آموزشی فردي و رقابتی در  روش. گیرند شخصیت فراگیرندگان مورد تأیید قرار می
ي یادگیري مشارکتی متعادل   ي آموزشی جایگاه خاصی دارند ولی باید به وسیله برنامه
یس شده هر یک از اعضاي گروه، نه تنها مسئول یادگیري آن چیزي است که تدر. گردند

است، بلکه مسئول کمک به یادگیري سایر اعضاي گروه خود نیز هست تا بدین ترتیب 
موفقیت این روش مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته . فضاي پیشرفت تحصیلی ایجاد شود

ها در مدرسه،  هایی از قبیل بهتر شدن رفتار دانش آموزان و حضور آن و تأثیر در زمینه
نشان  و انگیزه، دوست داشتن مدرسه، استقالل و خودتنظیمی نفس افزایش اعتماد به 

دهد که وقتی دو عنصر کلیدي یعنی اهداف گروهی و مسئولیت فردي با هم مورد  می
آموزانی  شود؛ و دانش استفاده قرار گیرند، نتایج پیشرفت تحصیلی کامالً مثبت و محرز می

و بیشتر دانش آموزان کالس که کنند یکدیگر را دوست خواهند داشت  که با هم کار می
هاي  هاي یادگیري هستند، در اثر استفاده از این راهبرد با سایر همکالسی داراي ناتوانایی

تا به  آموزان فرصت دهندبه دانش معلمان باید .کنند خود در کالس روابط بهتري پیدا می
ریق مشارکت، یادگیري از ط. صورت گروهی و از طریق مشارکت به یادگیري اقدام کنند

آموزي ناهمگن هاي دانشکند که در آن گروه یا چهارچوب آموزشی را فراهم می یک قالب
هدف نهایی از کاربست الگوي  .پردازندشوند و به فعالیت میمی از سوي معلم شکل داده

عناصري . هاي عالی ذهنی است ساو، دستیابی به فعالیت مشارکتی جیگ تدریس یادگیري
هاي اجتماعی،  مهارت ی مثبت، مسئولیت فردي، تعامل چهره به چهره،مانند همبستگ

ي بیشتر براي یادگیري و  انگیز، انگیزه استقالل در انجام تکالیف، ترجیح مسائل چالش
هایش  مورد آموخته را از تکرار بی آموز پردازش گروهی، معلم را از سخنرانی صرف و دانش

آورد که  هایی را پدید می فرصت از طریق مشارکتافزون بر این، یادگیري . سازد رها می
ارتباطات، ایجاد هماهنگی اثرگذار و  هایی چون کارگروهی، یادگیرندگان بتوانند در موقعیت

 .تقسیم کار موفق شوند

ساو موجب  که نتایج این پژوهش نشان داد آموزش یادگیري مشارکتی جیگ ازآنجایی 
توان این آموزش  شود، می افزایش خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی می

آموزان ارتقاء یابد و به  کار بست تا انگیزش و خودتنظیمی دانش را در مدارس به
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ی یابند و محیط مدرسه و کالس درس براي آنان ي خود، آگاه هاي مستقالنه مهارت
هاي شناختی،  تر جلوه کند و این مسئله باعث پیشرفت تحصیلی بیشتر، رشد مهارت جذاب

هاي این پژوهش، بررسی تأثیر  از پیشنهاد. آموزان شود فراشناختی و انگیزشی در دانش
لمان سعی کنند مع. ساو در مقاطع تحصیلی دیگر است یادگیري مشارکتی از نوع جیگ

جاي استفاده از روش تدریس سخنرانی، از روش مشارکتی استفاده کنند تا میزان انگیزش  به
به دانش آموزان باید آموزش داد که چگونه . آموزان افزایش یابد و خودتنظیمی دانش

ها قرار دهند و چگونه از دانش دیگران  توانند اطالعات خود را در اختیار همکالسی می
  .برندبهره ب

ي  هاي پژوهش حاضر این است که این پژوهش صرفاً در مدارس ناحیه از محدودیت
آموزان شهرها، مقاطع یک شهرستان همدان اجرا شده است؛ بنابراین نتایج پژوهش به دانش

هاي دیگر این پژوهش این بود  از محدودیت. پذیر نیست هاي تحصیلی دیگر تعمیمو پایه
دلیل کم سن و سال بودن   ساو در مقطع ابتدایی به یگکه اجراي روش مشارکتی ج

. گیر بود آموزان بسیار وقت براي دانش  ها، مشکل بود، همچنین توضیح پرسشنامه آزمودنی
ي اجرا، کالس  آموزان از نحوه و عدم آگاهی دانش) ساو جیگ(به دلیل اجراي روشی جدید 

ي متوالی  ات توجیهی در یک هفتهي اول دچار سردرگمی بود و نیاز به جلس در دو جلسه
  .داشت که این روند اجراي یادگیري مشارکتی را به تأخیر انداخت
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  پیوست

 
  پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد1پیوست 

اي را که  ي جمالت هر بند را به دقت بخوانید و جمله همه. در هر بند تعدادي جمله ارائه شده است
  کند، با عالمت زدن مشخص کنید احساس فعلی شما را بهتر منعکس می

 
خیلی 
 موافقم

 موافقم
نظري 
 ندارم

خیلی 
 مخالفم

 مخالفم

      .کنم می ریزي برنامه خانه در خواندن درس براي. 1

 فکر خودم هاي ف هد به خوانم می درس وقتی. 2
 .کنم می

     

 را کالس در معلم هاي صحبت خوانم می درس وقتی. 3
 .آورم می یاد به

     

 چیزي چه بفهمم دارم دوست خوانم می درس وقتی. 4
 .گیرم می یاد درس از

     

 ها آن یا است، مشکل دهد می معلم که تکالیفی وقتی. 5
 .خوانم می را آسان جاهاي یا خوانم نمی را

     

 هم باز نیست، جالب برایم درس وقتی توانم نمی من. 6
 .دهم انجام را تکالیفم

     

 خالصه خودم براي خوانم می وقتی را درس من. 7
 .کنم می

     

 درس لحظه آخرین تا امتحان موقع ها وقت بیشتر. 8
 .خوانم می

     

 قبلی درس با خوانم می را جدیدي درس وقتی من. 9
 .کنم می مقایسه

     

 بین کمی خوانم، می درس وقتی ها، وقت بعضی. 10
 .کنم می استراحت درس

     

      .خوانم می درس معینی ساعت در من. 11

      .کنم می حل زیادي هاي تمرین خوانم می درس وقتی. 12

      .است خوب خیلی ها درس کردن حفظ من نظر به. 13

 چکار باید دانم نمی فهمم نمی را درس یک وقتی. 14
 .کنم
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 ساوجیگ الگوي نمایش2پیوست 

، )3الف (آموز  ، دانش)2الف (آموز  ، دانش)1الف (آموز  شامل دانش): الف(گروه اول 
 .است 8آموز  دانش...تا ) 4الف (آموز  دانش

آموز  ، دانش)3ب (آموز  ، دانش)2ب (آموز  ، دانش)1ب (آموز  شامل دانش): ب(دوم گروه 
  .است 8آموز  دانش...تا ) 4ب (

آموز  ، دانش)3پ (آموز  ، دانش)2پ (آموز  ، دانش)1پ (آموز  شامل دانش): پ(گروه سوم 
  .است 8آموز  دانش...تا ) 4پ (

، )3ت (آموز  ، دانش)2ت (آموز  دانش، )1ت (آموز  شامل دانش): ت(گروه چهارم 
  .است 8آموز  دانش...تا ) 4ت (آموز  دانش

دهند و یک  را تشکیل می 1است، گروه متخصص  1ها  ي آن آموزانی که شماره دانش
ها  ي آن آموزانی که شماره دانش. شود تا در آن تبحر پیدا کنند ها داده می ي مهم به آن مسئله

شود تا در  ها داده می ي دیگري به آن دهند و مسئله تشکیل میرا  2است، گروه متخصص  2
است به همین ترتیب عمل  8تا  3ها  ي آن آموزانی که شماره آن تبحر پیدا کنند و دانش

ها داده شده است، کامالً آشنا  آن هاي متخصص موقتی به بخشی که به  این گروه. کنند می
هاي خود را به گروه اصلی  که بتوانند با آن دانستهآورند  وجود می  اي را به شوند و شیوه می

خوبی انجام  هاي متخصص کار خود را به  پس از اینکه گروه. ي خود توضیح دهند و اولیه
سپس . شوند دوباره تشکیل می) اول تا چهارم(ي الف تا ت  هاي اولیه دادند، گروه

 .دهند گر یاد میاند، به یکدی هایی را که روي آن کار کرده آموزان بخش دانش
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  تجربی علوم درس در مداخله نمونه پکیج: 3پیوست 
  

 ساو توصیف عملی ساختار جلسات یادگیري مشارکتی جیگ) 1(جدول 

 ها و مواد الزم فعالیت هدف عنوان درس ماه

آشنایی با ساختمان  سفر به اعماق زمین آبان
 زمین

کاموا، ماسه، پارافین، خاك رس، 
 .میز پنگ، توپ پینگ

لرزه و  آشنایی با زمین زمین پویا آذر
 فشان آتش

مرغ پخته،  چوب خشک، تخم
 .شیرین، سرکه، آمونیم جوش

آشنایی با مفهوم نیرو  ورزش و نیرو دي
 و کار گروهی

 .طناب، توپ فوتبال، میز سنگین

آشنایی با انرژي و  سفر انرژي بهمن
 تبدیالت آن

فرفره، منبع گرما، مداد، لیوان، 
 ظرف آب، سنگ، جسم فنري

  
 ساو در درس علوم ریزي تدریس روش تدریس جیگ برنامه -2جدول 

 عنوان فعالیت اهداف کلی
تعداد 
 ساعت

تعداد 
 جلسات

 ماه هفته

آموزان در  درگیر کردن دانش
کالس و آشنایی با مشارکت 

 و یادگیري گروهی

آشنایی معلم و 
آموزان با روش  دانش

یادگیري مشارکتی 
 ساو جیگ

 آبان اول 6 90

تدریس درس سفر به  آشنایی با ساختمان زمین
 اعماق زمین

 دوم 3 90

تدریس درس سفر به 
 اعماق زمین

 سوم 3 90

 چهارم 3 90 ساو اجراي روش جیگ 

 آذر اول 3 90 ساو اجراي روش جیگ 

لرزه و  آشنایی با زمین
 فشان آتش

 دوم 3 90 تدریس درس زمین پویا

 سوم 3 90 تدریس درس زمین پویا

 چهارم 3 90 ساو اجراي روش جیگ 

 دي اول 3 90 ساو اجراي روش جیگ 
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 عنوان فعالیت اهداف کلی
تعداد 
 ساعت

تعداد 
 جلسات

 ماه هفته

آشنایی با مفهوم نیرو و کار 
 گروهی

تدریس درس ورزش و 
 1نیرو 

 دوم 3 90

تدریس درس ورزش و 
 2نیرو 

 سوم 3 

 چهارم 3 90 ساو اجراي روش جیگ 

آشنایی با انرژي و تبدیالت 
 آن

 بهمن اول 3 90 تدریس درس سفر انرژي

 دوم 3 90 تدریس درس سفر انرژي

 سوم 3 90 ساو اجراي روش جیگ 

 چهارم 3 90 ساو اجراي روش جیگ 

  
آموزان و ایجاد  تدریس درس جدید توسط معلم براي یادگیري دانش: مرحله اول

  .ي الزم زمینه پیش
گروه (موضوع درس توسط گروه متخصصان ساو در مورد  مشارکت از نوع جیگ -

ها با هم مشترك  ي آن که شماره کسانی. باشد هاي هرگروه می سرگروه: متخصصان شامل
 ).است

ي  که شماره ساو در مورد موضوع درس توسط کسانی مشارکت از نوع جیگ: مرحله دوم
  است 1ها  آن

ي  که شماره کسانی ساو در مورد موضوع درس توسط مشارکت از نوع جیگ: مرحله سوم
  .است 2ها  آن

ي  که شماره ساو در مورد موضوع درس توسط کسانی مشارکت از نوع جیگ: مرحله چهارم
  .است 3ها  آن

ي  که شماره ساو در مورد موضوع درس توسط کسانی مشارکت از نوع جیگ: مرحله پنجم
  .است 4ها  آن

  .است 8ها  ي آن که شماره و به همین ترتیب تا کسانی
سپس . شوند ي اول تا چهارم دوباره تشکیل می هاي اولیه در نهایت گروه: رحله ششمم

 .دهند اند، به یکدیگر یاد می هایی را که روي آن کار کرده آموزان بخش دانش
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 مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر: 4پیوست 

  
ثبت ) همیشه= 5هیچ وقت الی = 1( درجه اي لیکرت  5پاسخ آزمودنی ها در یک طیف 

  .می شود
این . از مقیاس هاي انگیزشی است که در مقطع ابتدایی کاربرد دارد) 1981(مقیاس هارتر 
هاي فردي را در ابعاد انگیزشی در دو بعد انگیزش درونی و بیرونی می  مقیاس تفاوت

  .سنجد
  .در کالس سوال می کنم زیرا می خواهم چیزهاي جدیدي یاد بگیرم  -1
  .می توانم کارهاي درسی ام را بدون کمک دیگران انجام دهمدوست دارم بفهمم چطور  -2
  .عالقه ندارم راه حل مسائل دشوار را پیدا کنم -3
  .من براي این درس می خوانم که معلم می خواهد -4
  .وقتی چیزي را زود نمی فهمم از معلم می خواهم جواب را به من بگوید -5
  مدوست دارم در مدرسه تا می توانم یاد بگیر -6
من تمرین و کارهاي اضافی می کنم چون درباره مطالب مورد عالقه ام می توانم  -7

  .چیزهایی یاد بگیرم
وقتی بعضی از مطالب را فورا نمی فهمم ترجیح می دهم آن ها را با تالش خودم  -8

  .بفهمم
  .می خواهم فقط چیزهایی را در مدرسه یاد بگیرم که مجبورم -9

  .معلم می گوید انجام می دهم کارهاي مدرسه را چون -10
 .میل دارم از معلم بخواهم در تکالیفم به من کمک کند -11

  .دوست دارم سراغ تکالیف تازه اي که مشکل تر است بروم -12
  .براي این مطالب را می خوانم که به موضوع آن ها عالقه دارم -13
  .ا کنموقتی اشتباهی می کنم دلم می خواهد خودم پاسخ درست را پید -14
  .تکالیف دشوار را دوست ندارم چون مجبورم سخت کار کنم -15
  .روي مساله ها به این خاطر کار می کنم که مجبور هستم -16
  .وقتی اشتباهی می کنم دوست دارم از معلم بپرسم چگونه جواب درست را پیدا کنم -17
کر کردن وادار می آن مطالبی را بیشتر دوست دارم که حل کردن آن ها مرا سخت به ف -18
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  .کند
کارهاي درسی را براي این انجام می دهم تا مطالب زیادي که می خواهم بفهمم پیدا  -19
  .کنم
  .اگر در مساله اي به مشکل برخورد کنم تالش می کنم تا خودم آن را حل کنم -20
  .من کار آسان را دوست دارم تا مطمئن باشم می توانم آن را انجام دهم -21
  .از معلم سوال می کنم چون می خواهم به من توجه کندمن  -22
  .اگر در مساله اي به مشکل برخورد کنم از معلم تقاضاي کمک می کنم -23
  .من مسائل دشوار را دوست دارم چون از حل آن ها لذت می برم -24
  .من واقعا سخت کار می کنم چون می خواهم چیزهاي جدیدتري یاد بگیرم -25
  .یفم را بدون کمک دیگران انجام دهممایلم تکال -26
  .دوست دارم به تکالیفی بپردازم که نسبتا آسان است -27
  .دلم می خواهد در برنامه ریزي کارهاي بعدي معلم به من کمک کند -28
  .به تکالیف دشوار درسی عالقه دارم چون جالب ترند -29
  .ها را حل کنمروي مساله ها کار می کنم تا یاد بگیرم چگونه باید آن  -30
  .درس هایی را دوست دارم که یادگیري جواب آن ها نسبتا آسان است -31
  .دلم می خواهد از معلم بپرسم چگونه باید تکالیف درسی را انجام داد -32
  .به کارهاي سخت عالقه دارم چون توانایی هاي خودم را می توانم آزمایش کنم -33

  
 


