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تاثیر روش ياد دهی -يادگیري مشاركتی )جیگ ساو( بر عملكرد
تحصیلی دانشجويان
حمید رضا عباسی* ،ولی مهدي نژاد** و محمود

شیرازي***

چكیده
پژوهش حاضر با بررسي اثربخشي روش ياددهي-يادگيري مشاركتي (جيگ ساو) بر
عملکرد تحصيلي دانشجويان رشته غلوم تربيتي ورودي سال  5931پرديس شهيد مطهري دانشگاه
فرهنگيان استان سيستان و بلوچستان انجام شد .روش پژوهش نيمه آزمايشي از نوع پيشآزمون–
پسآزمون و پيگيري با گروه كنترل بود .جامعه آماري شامل كليه دانشجويان پيوسته دوره
كارشناسي رشته علوم تربيتي گرايش پيشدبستاني-دبستاني پرديس شهيد مطهري دانشگاه فرهنگيان
استان سيستان و بلوچستان ورودي سال 5931بود 06 .نفر ( 96نفر گروه آزمايش و  96نفر گروه
كنترل) با استفاده از نمونهگيري هدفمند انتخاب شدند .براي تحليل دادهها از روش تحليل
كواريانس تك عاملي و چند متغيري (مانکوا) و تحليل واريانس با اندازهگيري مکرر استفاده شد.
نتايج نشان داد در گروه كنترل بين ميانگين عملکرد تحصيلي دوره پيگيري با پيشآزمون و
پسآزمون تفاوت معناداري وجود دارد .به عبارت ديگر ،گذشت زمان باعث كاهش عملکرد
تحصيلي دانشجويان نسبت به زمان پيشآزمون و پسآزمون شده است.

واژگان كلیدي:روش ياد دهي -يادگيري مشاركتي)جيگ ساو( ،عملکرد تحصيلي،
دانشجويان.
* دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه روان شناسی ،واحد زاهدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زاهدان ،ایران.
** دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران( .نویسنده مسئول) valmeh@ped.usb.ac.ir

*** دانشیار گروه روان شناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
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هدف اصلي امر آموزش ايجاد يادگيري در فراگيران است و اين امر با تدريس اتفاق
ميافتد .عمل تدريس سلسله فعاليتهاي مرتب ،منظم ،هدفدار و از پيش طراحي شده
است ،فعاليتي كه هدفش ايجاد شرايط مطلوب يادگيري است ،فعاليتي كه به صورت تعامل
و رفتار متقابل بين معلم و فراگيران در جريان است ،يعني ويژگيهاي رفتار معلم در
فعاليتها و اعمال شاگردان تأثير ميگذارد و بالعکس ،از ويژگيها و رفتارهاي آنان متأثر
مي شود .اين تأثير ممکن است به صورت مستقل و غير مستقل به وقوع بپيوندد (سيف،
 .)5991هدف از تدريس ،افزايش توانايي يادگيري است و تدريس خوب نتيجهاش خوب
يادگرفتن است .الگوي تدريس به فراگيران كمك ميكند كه ذخاير اين راهبردها در آنان
توسعه يابد .اين الگوها به رشد آنان به مثابه فردي با توانايي افزايش تفکر و رفتار عاقالنه
و ساختن مهارتها و تعهدات اجتماعي ياري ميرساند (بهرنگي وآقاياري.)5999 ،
راجرز ميگويد :آن نوع يادگيري تسهيل ميشود كه خود انگيخته باشد و شاگرد در فرآيند
يادگيري مشاركت مسئوالنه داشته باشد؛ زيرا در اين راستا خود انگيختگي كل شخصيت
يعني عقل و احساس او را شامل مي شود و فراگيرترين و پايدارترين نوع يادگيري را به-
وجودميآورد (پارسا.)5991،
نتايج تحقيقات وهمچنين نظريههاي جديد و پيشرفته يادگيري تأكيد زيادي بر
مشاركت در حين روش تدريس و فعال بودن فراگيران دارد .دراين صورت يادگيري در
همه ابعاد ذهني ،عاطفي و رواني –حركتي فرد اتفاق ميافتد .در اين روش انگيزه فراگيران
زياد است؛ زيرا خود شريك و بنيانگذار فعاليتها ميشوند .پس از تحليل دقيق موضوع به
يادگيري عميقتري دست مييابند و اين روش ميتوانند قوه تفکر ،حل مسئله و خالقيت
آنها راتوسعه دهند .آنها در عين اين كه هويت علميخود را باز مييابند ،در زمينههاي
اجتماعي و ارتباطي مهارت پيدا ميكنند و با مشاركت آنها ،انرژي ذهني–روانيشان بکار
گرفته شود و احساس مؤثرتري خواهند داشت (كيوانفر.)5991،
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روش جيگ ساو يکي از الگوهايي ياددهي – يادگيري مشاركتي ،نزديك به سه دهه

نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

است كه پيشنهاد موفق در ابعاد مختلف تعليم و تربيت ،ايجاد انگيزه ،استقالل و افزايش
كمك ...مي كند(رابرت.)1661 ،5
درست تکاليف
برايبرانجام
آموزان
آموزش دانش
يادگيري به
خودکارآمدی در
پرخاشگری و
مطلوب
مهارتهای
تأثیر

99

موضوعات مختلف پيچيده را براي
خودکارآمدی در
درکو بهتر
پرخاشگری
ميبر تواند
مطلوب
های ساو
جيگ
مهارت
تدريس
رويکردآموزش
 ...تأثیر
دانشآموزان فراهم آورد (كيفيت عملکرد دانشجويان در صدر اولويتهاي آموزشگران
قرار دارد؛ چرا كه براي ايجاد تغيير در سطوح محلي ،ملي و جهاني ضرورت دارد
(فاروق ،چادري ،شفيق و برهانو .)1659 ،1تايلور 9و فام 4معتقد بودند كه عملکرد
شامل زيرمجموعههاي متعدد شناختي ،هيجاني و انگيزش زير ميباشد:
 -5خودكارآمدي :احساس اطمينان به توانايي خود در پاسخگويي به مقتضيات
تحصيلي و فعاليتهاي آموزشي.
 -1تأثيرات هيجاني :واكنش فرد در مقابل مجموعهاي از هيجانات از قبيل اضطراب
و نگراني كه باعث برانگيختگي فرد شود (گول و كارسون.)1654 ،1
 -9برنامهريزي :توانايي سازماندهي فعاليتهاي درسي بر مبناي شخص و قابل اجرا
و استفاده مناسب از زمان براي انجام تکاليف آموزشي برنامه ريزي روشي است به صورت
گام به گام كه براي انجام هر چه بهتر و به موقع فعاليتها و بها دادن به وقت انجام شود.
 -4فقدان كنترل پيامد :اعتقاد به اين امر كه افزايش فعاليتهاي فرد منجر به كسب
نتيجه دلخواه نشود.
 -1انگيزش :نيرو بخشي رفتار به منظور مطالعه بيشتر و انگيزه تحصيلي براي كسب
نمره باالتر ،به دست آوردن شغل مناسب و يا صرفا مطالعه براي كسب اطالع و بهبود
مهارتها و دانش عمومي است(بوريس و سوريس.)1651 ،0
-Rubert
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. Farooq, Chaudhry, Shafiq & Berhano
- Tylor
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-Foam
- Goul & Carson
- Burić and Sorić
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بهار 5939
افزايش،99
تربيتي ،شماره
عملکرد تحصيلي از اين جهت فصلنامه
انگيزش
سطح
روانشناسيبراي
مطالعاتكه معلم
اهميت دارد

دانشآموزان نسبت به يادگيري موضوعهاي مختلف درسي ،بايد سعي كند تا شرايط
يادگيري را بهبود بخشد و كيفيت روش آموزش را افزايش دهد تا از اين طريق
دانش آموزان به موفقيت دست يابند و نسبت به توانايي خود در يادگيري ،اعتماد به نفس
كسب كنند (نيشيمورا ،شيگو و شيگو.)1651 ،5
صاحب نظران ديدگاه شناختي ازجمله پياژه ،برونر ،آزوبل و بلوم يادگيري و عملکرد
تحصيلي را ناشي از شناخت ،ادراک و بصيرت ميدانند .در اين ديدگاه انسان همواره در
طول حيات خود محيط را جستجو و روابط بين پديدهها را كشف ميكند و براساس اين
كشف ،ساخت شناختي خود را شکل ميدهد (منگلي.)5934 ،
مروري بر نتايج پژوهش ها در مورد دو متغير ياد دهي -يادگيري مشاركتي )جيگ
ساو ( و عملکرد تحصيلي دانشجويان مويد تاثير اولي بر دومي در بيشتر موارد است .ساو
بر پيشرفت تحصيلي تاثير معناداري دارد.
سپهريان (  )5930هم نشان داد كه استفاده از روش جيگ ساو دو كالس درس شيمي
بر مهارتهاي روانشناختي و بهبود عملکرد تحصيلي در مقايسه با گروه كنترل موثر بوده
است .در اين راستا نتايج شجاعي ( )5931نشان داد كه آموزش به روش جيگ ساو باعث
افزايش پيشرفت تحصيلي گروه آزمايش شده است.
ميرفي( ) 5914پژوهشي را با عنوان تاثير روش يادگيري مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي
دانشجويان انجام داد .نتايج نشان داد كه پيشرفت تحصيلي دانشجوياني كه به روش
مشاركتي آموزش ميبينند بيش از دانشجوياني است كه به روش سخنراني آموزشها را
دريافت ميكنند .در پژوهش ديگري فيشر و اشاچار ) 1664 (1در تحقيقي يادگيري
مشاركتي را در پيشرفت تحصيلي ،انگيزش و نگرش دانشآموزان مورد بررسي قرار داده
و به اين نتيجه رسيدند كه دانشآموزان آموزشديده به اين روش در مقايسه با گروه كنترل

- Nishimura, Shigeo and Shigeo
- Fisher & oeshachar
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نمرات بهتري كسب كردهاند .وينستون )1661( 5در پژوهشي كه با عنوان تاثيرات يادگيري
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

مشاركتي روي پيشرفت و نگرش دانشآموزان انجام داد ،به اين نتيجه رسيد كه يادگيري
نسبت به درس رياضي و پيشرفت
دانشآموزان
نگرشهاي
های روي
مثبتي
آموزشتاثير
مشاركتي
خودکارآمدی در ...
پرخاشگری و
مطلوب بر
مهارت
تأثیر
تحصيلي آنان در اين درس ميگذارد .ايوكيم و اوپك )1659(1پژوهشي را با عنوان تاثير
101
خودکارآمدی
پرخاشگری و
مطلوب بر
دادند.در نتايج نشان داد بين گروه
تحصيلي انجام
پيشرفت
های بر
مهارتساو
آموزشجيگ
تأثیرطريق
آموزش ...از

كنترل و آزمايش از نظر پيشرفت تحصيلي تفاوت معناداري وجود دارد.
فرضیه پژوهش

الگوي يادگيري-ياد دهي مشاركتي (جيگ ساو) بر عملکرد تحصيلي دانشجويان دوره
كارشناسي رشته علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان استان سيستان و بلوچستان تاثير دارد.
روش پژوهش
جامعه و نمونه

جامعه آماري در اين پژوهش ،دانشجويان رشته علوم تربيتي ورودي سال  5931را
تشکيل مي دهند .نمونه مورد بررسي شامل  06نفر از دانشجويان پيوسته دوره كارشناسي
رشته علوم تربيتي پرديس شهيد مطهري دانشگاه فرهنگيان استان سيستان و بلوچستان بود
كه به روش هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه كنترل ( 96نفر) و آزمايش ( 96نفر) قرار
گرفتند و از بين دانشجوياني كه معيارهاي ورود در مطالعه را داشتند انتخاب و پس از
حذف متغيرهاي مداخله گر در دو گروه آزمايش و گواه تقسيم شدند .گروه آزمايش بر
اساس الگوي جيگ ساو طي 51جلسه در  0هفته (هر هفته دو جلسه  36دقيقه) به روش
مشاركتي تحت آموزش قرار گرفت و در اين زمان گروه گواه هيچ گونه آموزشي دريافت
نکرد.

- Winston
- Evcim & Ipek
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پرسشنامه عملکرد تحصيلي براي تعيين اثر بخشي روش جيگ ساو بر عملکرد
تحصيلي از پرسشنامه اقتباسي از پژوهشهاي فام و تيلور( )5333در حوزه عملکرد
تحصيلي استفاده گرديد كه براي جامعه ايران ساخته شده است (فام و تيلور ، 5333 ،به
نقل از درتاج ) 5999 ،اين پرسشنامه با  49سؤال 1 ،حوزه مربوط به عملکرد تحصيلي را
اندازهگيري مينمايد .نمرهگذاري پرسشنامه بصورت طيف ليکرت  1نقطهاي ( .5خيلي
زياد .1 ،زياد .9 ،متوسط .4 ،كم .1 ،خيلي كم) ميباشد .البته اين شيوه نمرهگذاري در
مورد سواالت شماره  10 ،19 ،9و  99به صورت معکوس ميباشد .اين پرسشنامه داراي 1
بعد خود كارآمدي ،تاثيرات هيجاني ،برنامه ريزي ،فقدان كنترل پيامبر انگيزش بود .براي
بدست آوردن امتياز مربوط به هر بعد ،مجموع امتيازات مربوط به تك تك سواالت آن بعد
را با هم محاسبه مي شود .بر اين اساس نمره كمتر از  19نشان دهنده خودكارآمدي
ضعيف و نمره باالتر از  91نشان دهنده خودكارآمدي قوي ميباشد .نمره كمتر از 19
بيانگر تاثيرات هيجاني ضعيف و نمره  19به باال بيانگر تاثيرات هيجاني قوي ميباشد .نمره
كمتر از  55بيانگر برنامهريزي ضعيف و نمره باالتر از  19بيانگر برنامهريزي قوي ميباشد.
نمره كمتر از  0بيانگر كنترل پيامد ضعيف و نمره باالتر از  59بيانگر فقدان كنترل پيامد
قوي ميباشد .نمره كمتر از  54بيانگر انگيزش ضعيف و نمره باالتر از  14بيانگر انگيزش
قوي ميباشد .نمره كمتر از  516بيانگر عملکرد تحصيلي ضعيف و نمره باالتر از 511
بيانگر عملکرد تحصيلي قوي و نمره بين  515-514بيانگر عملکرد تحصيلي متوسط
ميباشد .در پژوهش درتاج ( )5999روايي محتواي اين پرسشنامه توسط نظر اساتيد مورد
تاييد قرار گرفت.
همچنين روايي سازه اين مقياس توسط روش تحليل عاملي مورد تاييد قرار گرفت.
پايايي پرسشنامه هم توسط روش آلفاي كرونباخ مورد ارزيابي قرارگرفت كه نتايج آن بين
 6/39تا  6/04بود.

تاثير روش ياد دهي -يادگيري مشاركتي )جيگ ساو( بر...

569

روش اجرا
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ابتدا (مرحله پيش آزمون ) براي هر دو گروه آزمايش و كنترل اجرا شد .دانشجوياني

كه معيارهاي

تأثیر آموزش مهارتهای مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در ...

 101ورود در مطالعه را داشتند انتخاب و پس از حذف متغيرهاي مداخله گر در دو گروه
پرخاشگری
مطلوب بر
مهارتهای
...
در 51جلسه در  0هفته ( هر
خودکارآمدیطي
الگوي وجيگ ساو
اساس
شدند .بر
آموزشتقسيم
تأثیرو گواه
آزمايش
به

هفته دو جلسه  36دقيقه) به روش مشاركتي تحت آموزش قرار گرفتند .در اين مدت
گروه كنترل جريان عادي آموزشي خود را سپري مي كرد .پس از پايان جلسات آموزش،
مجددا پرسشنامه ها به عنوان پس آزمون در هر دو گروه آزمايش و كنترل اجرا شدند.
فرآيند الگوي آموزشي جيگ

ساو5

در روش تدريس به شيوه جيگ ساو ،دانشجويان در بخشي از موضوعات درسي كه
موظف به يادگيري آن هستند ،مهارت كامل را بدست مي آورند و سپس آموخته هاي خود
را به ساير اعضاء گره خود مي آموزند .در اين الگو ،به طور معمول دانشجويان براي
مطالعه يك فصل از كتاب درسي گروه بندي مي شوند .پس از آن هر كدام از اعضاء گروه
يك قسمت از اين فصل را مطالعه كرده و مسئول آموزش آن قسمت به ساير اعضاء گروه
مي شود .با توجه به آرايش ذيل :
در گروه اول الف
دانشجوي (الف  ، )5دانشجوي( الف  ، )1دانشجوي( الف  ، )9دانشجوي( الف 4
در گروه دوم ب دانشجوي (ب  ، )5دانشجوي( ب  ، )1دانشجوي( ب ، )9
دانشجوي( ب)4

در گروه سوم پ دانشجوي

(پ  ، )5دانشجوي( پ ، )1

دانشجوي( اپ ، )9دانشجوي( پ  )4در گروه چهارم ت دانشجوي

(ت ، )5

دانشجوي( ت  ، )1دانشجوي( ت ، )9دانشجوي( ت  )4دانشجوياني كه شماره آنها يك
است ،گروه متخصص  5را تشکيل مي دهند و يك مسئله مهم به آنها داده مي شود تا در
آن تبحر پيدا كنند .دانشجوياني كه شماره آنها  1است ،گروه متخصص  1هستند كه مسئله
ديگري به آنها داده مي شود تا در آن تبحر پيدا كنند و دانش آموزاني كه شماره هاي آنها
Jigsaw

1

فصلنامه مطالعات روانشناسي تربيتي ،شماره  ،99بهار 5939

564

متخصصشماره
روانشناسي تربيتي،
مطالعات
 9و  4است ،به همين ترتيب عمل ميفصلنامه
 5939كه
،99بهبهاربخشي
موقتي
گره هاي
كنند .اين

به آنها داده مي شود ،كامال آشنا مي شوند و شيوه اي را بوجود مي آورند كه بتوانند با آن
دانسته هاي خود را به گروه اصلي و اوليه خود توضيح دهند .پس از آنکه گروه هاي
متخصص كار خود را انجام دادند ،گروه الف تا ت اول تا چهارم دو باره تشکيل مي شود،
سپس دانشجويان بخش هايي را كه روي آن كار كرده اند به يکديگر ياد مي دهند ،پس از
پايان مداخله آموزشي ،دو گروه در پس آزمون شركت و پرسشنامه مربوط را كامل
مينمايند و نتايج دو گروه با توجه به عملکرد در آزمون بر مبناي يادگيري نيز مورد
سنجش و تاثير اين روش آموزش مورد ارزيابي قرار ميگيرد .
يافته ها

در اين پژوهش ،دادههاي بدست آمده از پرسشنامهه در دو سطح آمار توصيفي
(فراواني ،ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (تحليل كواريانس ،آزمون مانکوا و
تحليل واريانس با اندازهگيري مکرر) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
جدول  -5ميانگين و انحراف معيار عملکرد تحصيلي در پيشآزمون و پسآزمون به تفکيك گروه
گروه

پيش آزمون

متغير

ميانگين

انحراف

پس آزمون
ميانگين

معيار
كنترل

آزمايش

انحراف

پيگيري
ميانگين

معيار

انحراف
معيار

عملکرد تحصيلي(نمره)

56/39

1/1

56/31

1/19

9/41

5/13

خودكارامدي

19/19

1/31

19/49

5/13

11/9

5/35

برنامهريزي

99/19

0/39

46/99

4/99

91/90

4/13

انگيزش

46/30

4/11

93/0

1/15

90/4

1/11

تاثيرات هيجاني

11/40

9/09

11/9

9/15

11/1

9/13

فقدان كنترل پيامد

55/40

1/19

56/60

1/09

56/90

1/15

عملکرد كل

545/90

1/19

593/19

3/91

594/5

9/1

عملکرد تحصيلي(نمره)

55/15

1/9

51/11

1/14

56/43

1/51

خودكارامدي

14/10

9/54

10/9

5/31

11/19

5/1

برنامهريزي

93/10

0/11

49/1

0/09

41/00

0/1

انگيزش

93/09

9/41

41/59

1/01

45/30

1/9

تاثيرات هيجاني

11/10

9/1

11/1

9/90

14/90

9/15

فقدان كنترل پيامد

51

5/19

55/00

9/51

55/00

1/13

عملکرد كل

545/49

59/9

511/1

59/13

543/3

51/65
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جدول  -5با توجه به نتايج ،در گروه آزمايش ميانگين همه متغيرهاي عملکرد

نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

تحصيلي به جز مؤلفههاي تاثيرات هيجاني و فقدان كنترل پيامد در پسآزمون افزايش
استفادهدراز ...آزمونهاي آماري مورد بررسي
افزايش با
معناداري اين
آموزش يافته
چشمگيري
خودکارآمدی
پرخاشگری و
است.مطلوب بر
مهارتهای
تأثیر
 101ميگيرد.
قرار
خودکارآمدی در
پرخاشگری
مهارت
اساسآموزش
بر ...تأثیر
متغيرهاي عملکرد تحصيلي در
برابريو واريانس
مطلوبو برتاييد
هايهایآماري
بررسي

دو گروه كنترل و آزمايش (آزمون لوين) و همچنين فرض همگني شيب رگرسيون و
يکساني ماتريس واريانس-كواريانس(آزمون باكس) ،همه پيش فرض هاي الزم و ضروري
براي انجام تحليل كواريانس و آزمون مانکوا رعايت شده اند و در نتيجه دادهها قابليت
اجرايي اين آزمون را به منظور بررسي دارند.
جدول  -1آزمون هاي چند متغيره(مانکوا) جهت مؤلفههاي عملکرد تحصيلي

گروه

نام آزمون

مقدار

F

فرضيه df

آزمون اثر پياليي

6/05

51/1

1

43

آزمون المبداي ويلکز

6/99

51/1

1

43

6/665

آزمون اثر هتلينگ

5/19

51/1

1

43

6/665

6/05

آزمون بزرگترين ريشه

5/19

51/1

1

43

6/665

6/05

مجذور

خطا

سطح

df

معناداري

اتا

6/665

6/05
6/05

روي

با توجه به نتايج جدول در اين بخش مقدار معناداري براي همه آزمونهاي كمتر از
سطح خطا بوده و در نتيجه در مدل اثر دارند .بنابراين بين دو گروه آزمايش و كنترل
حداقل از لحاظ يکي از متغيرهاي وابسته (خودكارامدي ،برنامهريزي ،انگيزش ،تاثيرات
هيجاني و فقدان كنترل پيامد) تفاوت معناداري وجود دارد.
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جدول -9تحليل كواريانس و تحليل كواريانس يك راهه در متن مانکوا براي متغير عملکرد تحصيلي و
مؤلفههاي آن
متغير
خودكارامدي

منبع

مجموع

درجه

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

پيش-

5/11

5

5/11

F

6/93

.Sig
6/19

مجذور

توان

اتا

آزمون

6/661

6/60

آزمون
برنامهريزي

گروه

594/54

5

594/54

45/41

6/665

6/46

5

پيش-

41/61

5

41/61

5/11

6/15

6/61

6/91

آزمون
انگيزش

گروه

961/51

5

961/51

19/51

6/665

6/91

6/33

پيش-

13/14

5

13/14

6/05

6/49

6/65

6/1

آزمون
تاثيرات هيجاني

گروه

130/10

5

130/10

1/5

6/65

6/51

6/14

پيش-

41/40

5

41/40

4/91

6/64

6/61

6/15

آزمون
فقدان كنترل پيامد

گروه

1/15

5

1/15

6/11

6/41

6/65

6/59

پيش-

51/99

5

51/99

1

6/50

6/69

6/54

آزمون
عملکرد تحصيلي

گروه

1/19

5

1/19

6/39

6/91

6/65

6/90

پيش-

014/15

5

014/15

4/0

6/69

6/61

6/55

آزمون
گروه

5050/0

5

5050/0

55/91

6/665

6/50

5

عملکرد

پيش-

113/35

5

113/35

5915/1

6/665

6/30

5

تحصيلي(نمره)

آزمون
گروه

3

5

3

44/51

6/665

6/49

5

با توجه به نتايج جدول  1عملکرد تحصيلي (نمره) ،عملکرد تحصيلي كل و مؤلفههاي
خودكارامدي ،برنامهريزي و انگيزش به دليل سطح خطاي كمتر از  1درصد در دو گروه
كنترل و آزمايش تفاوت معناداري دارند .با توجه به مقدار ضريب اتا ،متغير عملکرد
تحصيلي (نمره) F = 44/51( ،و )α =6/665باعث تاثير و تفاوت به ميزان  49درصد،
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عملکرد تحصيلي كل ( F = 55/91و  ،)α =6/665باعث تأثير و تفاوت به ميزان
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

50درصد ،مؤلفه خودكارامدي ( F = 45/41و ،)α =6/665باعث تأثير و تفاوت به
665در ،)α =...6/باعث تأثير و تفاوت به
پرخاشگری /و F = 19و
برنامهبرريزي (51
درصد،
مقدار46
خودکارآمدی
مؤلفهمطلوب
مهارتهای
آموزش
تأثیر
مقدار  91درصد و مؤلفه انگيزش ( F = 1/5و  ،)α =6/65باعث تأثير و تفاوت به مقدار
101
خودکارآمدی
پرخاشگری و
های مطلوب
آموزش .مهارت
... 51
يادگيريدر بيشترين تاثير را ابتدا بر
ياددهي-
آموزشبر الگوي
بنابراين
تأثیرميشود
درصد

عملکرد تحصيلي(نمره) سپس بر مؤلفه خودكارامدي و بعد از آن بر مؤلفه برنامهريزي و
عملکرد تحصيلي كلي و در نهايت بر مؤلفه انگيزش دارد.
بررسي روند تغييرات عملکرد تحصيلي در سه دوره زماني به تفکيك گروه
جدول  -4آزمون تعقيبي بنفروني جهت بررسي روند تغييرات متغير عملکرد تحصيلي در گروه آزمايش
دوره a

دوره b

تفاوت ميانگينها a-b

پيشآزمون

پسآزمون

-50/60

6/66

پيگيري

-9/40

6/64

پيشآزمون

50/60

6/66

پيگيري

1/0

6/66

پيشآزمون

9/40

6/64

پسآزمون

-1/0

6/66

پسآزمون
پيگيري

سطح معناداري

جدول  -1آزمون تعقيبي بنفروني جهت بررسي روند تغييرات متغير عملکرد تحصيلي در گروه كنترل
دوره a

دوره b

تفاوت ميانگينها a-b

پيشآزمون

پسآزمون

1/09

6/41

پيگيري

1/10

6/66

پيشآزمون

-1/09

6/41

پيگيري

1/59

6/66

پيشآزمون

-1/10

6/66

پسآزمون

-1/59

6/66

پسآزمون
پيگيري

سطح معناداري
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پس5939
،99وبهار
پيششماره
تربيتي،
آزمون،
آزمون
روانشناسي در
مطالعات تحصيلي
فصلنامه عملکرد
جدول  ،4نشان ميدهد كه بين ميانگين

در پيشآزمون و دوره پيگيري و بين پسآزمون و دوره پيگيري تفاوت معناداري وجود
دارد .به عبارت ديگر ،الگوي ياددهي -يادگيري مشاركتي بر افزايش عملکرد تحصيلي در
پس آزمون و دوره پيگيري موثر بوده است .اما بايد توجه داشت بعد از گذشت يك دوره
سه ماهه عملکرد تحصيلي دانشجويان نسبت به پسآزمون كاهش يافته است ،اما با اين
حال باز هم نسبت به پيشآزمون در وضعيت مطلوب قرار دارد .همچنين درجدول  ،1نشان
ميدهد كه در گروه كنترل بين ميانگين عملکرد تحصيلي دوره پيگيري با پيشآزمون و
پسآزمون ،تفاوت معناداري وجود دارد .به عبارت ديگر ،گذشت زمان باعث كاهش
عملکرد تحصيلي دانشجويان نسبت به زمان پيشآزمون و پسآزمون شده است.
نمودار  -5روند تغييرات عملکرد تحصيلي در سه دوره زماني به تفکيك گروه

بحث و نتیجه گیري

نتايج آزمون تحليل كواريانس و مانکوا نشان داد كه عملکرد تحصيلي (نمره)،
عملکرد تحصيلي كل و مؤلفههاي خودكارامدي ،برنامهريزي و انگيزش در دو گروه كنترل
و آزمايش تفاوت معناداري دارند .با توجه به مقدار ضريب اتا ،متغير عملکرد تحصيلي
(نمره) باعث تاثير و تفاوت به ميزان  49درصد ،عملکرد تحصيلي كل باعث تأثير و
تفاوت به ميزان  50درصد ،مؤلفه خودكارامدي باعث تأثير و تفاوت به مقدار  46درصد،
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مؤلفه برنامهريزي باعث تأثير و تفاوت به مقدار  91درصد و مؤلفه انگيزش باعث تأثير و
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

تفاوت به مقدار  51درصد ميشود .اين يافته را ميتوان چنين تبيين كرد كه با توجه به
يادگيري...مطالب درسي توسط آنان بهتر
تدريسو فعال،
روش
دانشجويان در
فعال بودن
خودکارآمدی در
پرخاشگری
مطلوب بر
آموزش مهارتهای
تأثیر
صورت گرفته است و در نتيجه آنان توانستهاند در پسآزمون عملکرد بهتري داشته باشند.
109
خودکارآمدی در
پرخاشگری
مطلوب بر
مهارتهای
حاليآموزش
اين در ...تأثیر
تدريس سنتي به دليل تکيه بر
كننده ودر روش
شركت
دانشجويان
است كه

حافظه و درگير نبودن با مطالب ،عملکرد پاييني از خود نشان دادهاند و از آنجايي كه
يادگيري نياز به محيطي توام با تمرين و ممارست دارد ،با توجه به نتايج اين پژوهش مي-
توان ادعا كرد كه آموزش به روش جيگ ساو

ميتواند چنين محيطي را فراهم كند؛ چرا

كه ابتدا دانشآموز مطالب را به صورت فردي مطالعه ميكند ،در مرحله بعد مطالب ياد
گرفته شده را در گروه تخصصي ارائه ميدهد و از طرف ديگر ،يافتههاي ديگران را نيز به
اطالعات خود اضافه ميكند و در نهايت در گروه خود ،دوباره به ارائه مطالب ميپردازد؛
بنابراين در اثر اين تکرارها و بحث و گفتگوها يادگيري عميقي در فرد شکل

ميگيرد و

به نظر ميرسد كه اين يادگيري عميق باعث تسلط بر موضوع امتحان و كاهش اضطراب
امتحان ميشود و در نهايت به عملکرد تحصيلي بهتر منجر ميگردد .روش تدريس فعال
همچنين باعث به وجود آمدن جو خوشايندي در كالس درس ميشود كه اين ويژگي
موجب ميشود كه دانشآموزان با انگيزه بيشتري در فعاليت يادگيري مشاركت كنند كه
اين مسئله خود باعث ميشود يادگيري معنادار در دانشآموزان پديد آيد و عملکرد آنان
افزايش يابد .نتايج نشان داد كه روش جيگ ساو باعث افزايش انگيزه در دانشجويان مي
شود .ميگدلي واردن ( )1665در پژوهش خود نشان دادند كه جو كالس درس و شرايط
دروني كالس به ميزان قابل توجهي ميتواند براي انگيزش تحصيلي دانشآموزان تعيين
كننده باشد .تركمان پري( )5919نشان داد كه معلم براي افزايش سطح عالقه و انگيزش
دانش آموزان خود نسبت به يادگيري موضوعات درسي ،بايد سعي كند شرايط آموزشگاهي
را بهبود بخشد و كيفيت روش آموزشي خود را افزايش دهد تا به موفقيت دست يابد و
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بهار 5939
شماره ،99
تربيتي،
روانشناسي
ميسر مطالعات
اين امر با روش مشاركتي در آموزشفصلنامه
.)5934
همکاران،
خواه و
(خالق
خواهد بود

صالح و سوبرامانيم )1659(5نيز در پژوهشي بيان ميكنند كه روشهاي فعال تدريس
(جيگ ساو) باعث مشاركت بيشتر دانشآموزان ميشود و اين مشاركت ،هيجانات منفي را
كاهش داده و انگيزه دانشآموزان را براي مشاركت بيشتر و پيشرفت بيشتر افزايش ميدهد.
نتزل( )5399نشان داد كه چگونگي و كيفيت رابطه معلم و دانش آموز و برداشتهاي
دانشآموز از حمايت معلم به ميزان زيادي انگيزش تحصيلي دانشآموز را بهبود ميبخشد.
جانسون و روگر( )1666در بيش از  066مطالعه در طول  36سال گذشته ،اثربخشي
شيوههاي آموزش مشاركتي ،رقابتي و انفرادي را مقايسه كرده اند .اين پژوهش ها توسط
محققان مختلف ،در زمان هاي مختلف و در حوزههاي درسي و محيطهاي متفاوت انجام
شده است .در روش يادگيري مشاركتي گروه ها بيشتر با هم كار ميكنند ،بيشتر ياد مي
گيرند ،آنچه را كه ياد مي گيرند بهتر مي فهمند و آسان تر به ياد مي سپارند و احساس
بهتري نسبت به خود ،كالس و همكالسيهايشان دارند (بدري گرگري و همکاران.)5936 ،
دانش آموزان در يادگيري مشاركتي جيگ ساو به مسائلي از قبيل كنترل زمان ،برنامه-
ريزي در جهت چگونه درس خواندن ،توجه به تقسيم زمان بين اعضاي گروه و  ...توجه
ميكنند كه اين مسائل قدرت برنامهريزي دانشجويان را افزايش ميدهد .نتايج نشان داد كه
يادگيري مشاركتي باعث افزايش خودكارامدي و احساس موفقيت دانشجويان ميشود .اين
تجربه موفقيت باعث افزايش ميزان خودكارامدي آنها ميشود .همچنين موفقيت آنها
توسط ساير اعضاي گروه و همکالسيها مورد تشويقهاي كالمي قرار ميگيرد و معلم نيز
از همين طريق باعث ميشود خودكارآمدي آنها فزونتر گردد .عالوه بر اين ،آنها در
گروه از طريق مشاهده موفقيت ساير اعضاي گروه نيز احساس موفقيت مضاعفي مينمايند
و برانگيختگي فيزيولوژيکي ناشي از اين سه عامل ،خود باعث ايجاد اين تاثير ميگردد
(عظيميو همکاران.)5931 ،
يادگيري مشاركتي جيگ ساو بر همکاري دانش آموزان باهم ،مستقل و خودكار بار آمدن

- Saleh & Subramaniam

1
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دانشآموزان ،انگيزه مشاركت در حل مسائل چالش انگيز ،افزايش مهارتهاي شناختي،
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

فراشناختي و انگيزشي دانش آموزان تأكيد دارد .همچنين اين دانش آموزان نسبت به گروه
خودکارآمدیيزدري...كنند و ميزان خودآگاهي آنان
خود برنامه ر
اي بريادگيري
هایند بر
قادر
آموزشبهتر
سخنراني،
پرخاشگری و
مطلوب
مهارت
تأثیر
111يش مييابد و با نظارت بر انجام تکاليف درسي خود و همکالسي هايشان ،به افرادي
افزا
خودکارآمدی در
پرخاشگری
شوندهای
ميمهارت
آموزش
خود ...
تحصيلي در خود ايجاد ميكنند.
اي وپيشرفت
مطلوبه برزيادي بر
كه انگيز
تنظيمتأثیرتبديل

با توجه به اين مطالب ،مشخص ميشود كه يادگيري مشاركتي به سبك جيگ ساو بر بهبود
عملکرد تحصيلي (انگيزه ،خودكارامدي و برنامهريزي) تاثير مثبت دارد .اين تحقيق با
نتايج تحقيق وينستون ( ،)1661فيشر و همکاران( ،)1664اكبري( ،)5931الهي شيروان و
همکاران( ،)5930مومني مهموئي و همکاران( ،)5934ايوبي ( ،)5911سپهريان ( ،)5930
بهرنگي( ،)5934عبيري و ديگران (  ،)5939پاكدل ( ،)5911جدي گرگري ( ،)5936بذري
گرگري ،رضايي وگرگري ( ،)5936معتمدي و مفاخر( ،)5936كرامتي ( ،)5999مرتضوي
( ،)5999طالبي ( ،)5999كارجوراوري ( )5991و كواليي ( ،)5999پاكيزه ( ،)5913ايوبي
( ،)5911ميرفي ( ،)5914كرمي و ديگران ( ،)5935ايوكيم و اوپك ،)1659(5فيشر و
اشاچار1

(  ،) 1664جانسون و روگر ،)5393( 9وينستون ،)1661( 4هانگ،)1655( 1

همسويي و مطابقت دارد .با توجه به نتايج پژوهش ،پيشنهاد مي شود كه ضرورت ها و
محورهاي اصلي آموزش مشاركتي با نظر سنجي و نياز سنجي از دانشجويان توسط كميته
تخصصي آموزش دانشگاه ها شناسايي شود تا با استفاده از اين روش آموزشي ،عملکرد
تحصيلي دانشجويان ارتقاء يابد و به مهارت هاي مستقالنه خود آگاهي يابند و محيط
آموزشي و كالس درس براي آنان جذابتر جلوه كند و اين مسئله باعث پيشرفت
تحصيلي بيشتر ،رشد مهارت هاي شناختي ،فراشناختي و انگيزشي در فراگيران شود  .البته
قبل از اجراي اين روش در زمينه مراحل مختلف آن اطالعات الزم را كسب نمايند و بعد

1

- Evcim & Ipek
- Fisher & oeshachar
3
-Jhooson and Roger
4
- Winston
5
- Houng
2
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هدايت،99و بهار 5939
تربيتي ،شماره
مطالعات
سازماندهي
روانشناسيخوب
روش اگر
فصلنامه اين
در صدد اجراي اين روش برآيند؛ چرا كه

نشود ،هيچ يك از اهداف مورد نظر تحقق نمييابد .در مطالعات تجربي و كاربردي،
محدوديت جزء جدانشدني آن به حساب ميآيد .لذا ،اين پژوهش نيز با محدوديتها مانند
جنسيت ،تنوع رشتته تحصيلي و استفاده از روشهاي كمي براي سنجش متغيرها مواجه
بود كه اين امر ممکن است سوگيريهايي داشته باشد.
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منابع

نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

-2اکبری ،امین()2077به مقایسه روش تدریس نوین با روش تدریس سنتی و تاثیر آن بر
یادگیری دانشآموزان دوره متوسطه اول شهرستان قشم در سال تحصیلی  .2074-75تحقیقات
تأثیر آموزش مهارتهای مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در ...

111د در علوم انسانی،شماره.42
جدی

سنتی بر پیشرفت تحصیلی و
مشارکتی ،یادگیری
یادگیری
مقایسه
آموزش.)2077
حسن( .
خودکارآمدی در
پرخاشگری و
مطلوب بر
مهارتهای
ایوبی،تأثیر
... -1
حرمت خود دانشآموزان دختر پایه سوم متوسطه رشته علوم انسانی.پایاننامه کارشناسی ارشد
دانشگاه عالمه طباطبایی.
-0بدری گرگری ،رحیم؛ فتحی آذر ،اسکندر؛ حسینی نسب ،سید داوود؛ مقدم ،محمد(.)2037
تأثیر بازاندیشی درعمل بر تفکر انتقادی دانشجومعلمان مراکزتربیت معلم تبریز ،مطالعات
تربیتی وروان شناسی.237-123،)2(22،
- 4بدری گرگری ،رحیم؛ رضایی ،اکبروجدی گرگری ،جواد( .)2073مقایسه روش تدریس
مبتنی برروش مشارکتی وروش سنتی دریادگیری درس مطالعات اجتماعی دانش¬آموزان
پسر.فصلنامه علوم تربیتی.237-213،)21(4،
-5بهرنگی،محمدر ضا،آقایاری،طیبه( .)2030تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساو
در وضعیت سنتی دانش آموزان پایه پنجم ،فصلنامه نوآوری آموزشی.)0(27،

-1

بهرنگی ،محمدرضا( .)2074بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساووروش تدریس یادگیری
درحد تسلط برپیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایه ششم ناحیه 1شهربندرعباس دردرس
علوم.پایاننامه کارشناسی ارشد.
-7پارسا ،محمد ،)2035( ،روانشناسی تربیتی .تهران  :انتشارات سخن.
-3پاکدل ،طیف .)2031(.مقایسه اثربخشی روش تدریس فعال وسنتی بر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان مقطع راهنمایی آموزش و پرورش فریدن در سال تحصیلی،32-31پایاننامه
کارشناسی ارشد.
-7پاکیزه  ،علی (  .) 2077بررسی و تاثیر یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی و
خودپنداری دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمیبوشهر .پایان نامه کارشناسی ارشد  ،دانشکده روان
شناسی و علوم تربیتی  ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
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زهرا(5939
 ،99بهار
شماره
روانشناسيو تربيتي،
مطالعات
فصلنامه
.)2074
سیده
هاشمی،
بابالن ،عادل
زاهد
-23خالقخواه ،علی؛ رضایی شریف ،عی؛

بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مشارکتی از نوع جیگ ساو بر خودتنﻈیمی و انگیزش
تحصیلی دانشآموزان ابتدایی.مجله مطالعات آموزش و یادگیری.251 -231 ،)1(7 ،
-22درتاج ،فریبرز .)2030( .بررسی تأثیر شبهسازی ذهنی فرایندی و برایندی در بهبود عملکرد
تحصیلی دانشجویان ،ساخت و هنجاریابی آزمون عملکرد تحصیلی .پایاننامه دکترا چاپ
نشده ،تهران :دانشگاه علامه طباطبایی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
-21سپهریان  ،آذر( .)2071تاثیر یادگیری مشارکتی جیگ ساو بر نیازهای روانشناختی
دانشجویان فصلنامه آموزش و یادگیری های مجازی.03 -12 ،)20(24 ،
-20سیف،علیاکبر .)2075(.اندازهگیری،سنجش و ارزشیابی آموزشی .ویراست،1تهران:
نشردوران.
-24شجاعی سردشت  ،م (  .) 2071تاثیر یادگیری آموزش جیگ ساو دانشجویان سال اول در
پیشرفت تحصیلی ریاضی در شهر بندرعباس .دانشگاه هرمزگان.
-25طالبی ،مهدی .)2030( .مقایسه تاثیر روش یادگیری مشارکتی و سنتی در پیشرفت
تحصیلی و نگرش به یادگیری درس ریاضی دانش¬آموزان سال دوم راهنمایی مدارس ارومیه
در سال تحصیلی  .34-30پایان¬نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.

-21عبیری ،مرجان؛ صادقی ،عباس؛ خسروی ،مهناز و افقی ،نادر ( .)2070مقایسه تاثیر روش
همیاری مشارکتی ،اکتشافی ،سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به درس فیزیک.
پژوهش در برنامهریزی درسی.)25(22 ،
-27عﻈیمی ،محمد؛ کیانی ،قربان؛ ادیب ،یوسف و پیری ،موسی( .)2075تاثیر اجرای شیوههای
مختلف یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی عمومیدانشآموزان .پژوهش در برنامهریزی
درسی.77 -237 ،)11( 1 ،
-23کارجوراوری ،مینا .)2037( .تاثیر برنامه درسی مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس
ریاضی دانشآموزان دختر سال سوم دبیرستانهای شهر تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد تبریز.
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-27کرامتی  ،محمدرضا ( .)2033مطالعه تاثیر یادگیری مشارکتی بررشد مهارتهای اجتماعی
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانشآموزان پنجم ابتدایی شهرستان مشهد در سال تحصیلی -31
 32رساله دکتری  .دانشگاه تربیت معلم .

تأثیر آموزش مهارتهای مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در ...

111کرمی ،مرتضی؛ صمدزاده ،عﻈیم و افشاری ،معصومه( .)2072تاثیر روش مشارکتی بر گروه
-13
شهردرمقدس مشهد .پژوهش در
متوسطه در
آموزان دوره
مهارتیهایدانش
آموزشتحصیل
تأثیرشرفت
گرایی ...و پی
خودکارآمدی
پرخاشگری و
مطلوب بر
برنامهریزی درسی )1(7 ،شماره 15
-12کیوانفر،محمدرضا(.)2031بررسی میزان تاثیرروش های فعال تدریس درموفقیت تحصیلی
دانش-آموزان پایه چهارم ابتدایی دردرس علوم تجربی،شورای تحقیقات آموزش و پرورش
استان اصفهان.
-11مرتضی قاسمی،معصومه( ،)2034تفکر انتقادی راهی برای درست اندیشیدن وصحیح عمل
کردن ،زنجان ،خالصه مقاالت همایش سراسری آموزش در پرستاری و مامایی .

-10معتمدی  ،عبداهلل و مفاخر ،عبداهلل (  .) 2073بررسی میزان یادگیری خود تنﻈیمیدر بین
حافﻈان قرآن و غیر حافﻈان قرآن .روان شناسی دین .77 – 221- )1(4 ،
-14منگلی ،عاطفه( .)2074بررسی رابطه بین خودکارآمدی ،انگیزش تحصیلی ،جهتگیری
هدف و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر مقطع متوسطه .پایان¬نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه آزاد اسالمیواحد انار.
-15مومنی مهموئی ،حسین؛ پاکدامن ،مجید؛ فاضلی ،مینا و غالمینوقاب ،محمدحسین(.)2074
تأثیر روش تدریس همیاری بر انگیزه پیشرفت ،خودپنداره و پیشرفت تحصیلی در درس علوم
تجربی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی .دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم
تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
-11میرفی  ،نیلوفر ( .) 2074تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
پایان نامه کارشناسی ارشد  ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.

27-Burić I,and Sorić I.(2012).The role of test hope and hopelessness
in self-regulated learning: Relations between volitional strategies,
cognitive appraisals and -academic achievement." Learning and
Individual Differences. 22(4): 523-529.
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