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چکیده
مقاله حاضر از نوع مروری کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان این عرصه نگاشته شده است  .هدف از نگارش
این مقاله بررسی یادگيری به روش جيک ساو است .نتيجه نشان می دهد که یادگيری مشارکتی یک روش تدریس موفق در
گروه های کوچک است .در این روش ،در هر یک از گروه ها ،دانش آموزان با توانایی های متفاوت و با استفاده از فعاليت های
یادگيری گوناگون درک خود را نسبت به موضوع درسی باال می برند .در فعاليت های گروهی بر استقالل ،تشویق ،تقویت و
یاری هم ه افراد گروه اهميت زیادی داده می شود .دانش آموزانی که با یادگيری مشارکتی از نوع جيک ساو آموزش می بينند،
به مسائلی از قيبل کنترل زمان ،بررسی اهداف ،ایجاد ارتباط بين مطالب جدید و قبلی و درک مطلب درس توجه می کنند و
در نتيجه پيشرفت تحصيلی باالتری کسب می کنند.
واژههای كلیدی :یادگيری ،یادگيری مشارکتی ،روش جيک ساو
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مقدمه
این روش یکی از الگوهای روش تدریس مشارکتی است که برای محيط های آموزشی مناسب می باشد و در سال 1978
توسط آرونسو به کار برده شده .در این روش فراگيران به گروه های  4تا  5نفره تقسيم می شوند .آرونسون گروه های  6نفره
تشکيل داد ،ولی امروزه با توجه به نتایج تحقيقات بسته به شرایط ،تعداد اعضای گروه فرق می کند.
روش جيگ ساو یک متد ویژه مشارکتی است که نزدیک به  3دهه پيشينه موفقيت سودمندی را در ابعاد مختلف تربيت به
همراه دارد ،توانسته است در کاهش تضادها و نابرا بریهای نژادی ،ایجاد جوش و پویایی یادگيری ،نقش ارزنده ای را ایفا نماید
(رابرت2011 1،؛ به نقل از مالزهی. )1391 ،
روش جيگ ساو یکی از ویژگی های برجسته را نسبت به سایر روش های ویژه یادگيری مشارکتی دارد که در آن افراد ،تيم
های ویژه و تخصصی پيرامون آن قسمت از بحث با موضوعی که انتخاب کرده اند ،تشکيل میدهند و این امن فرصت وید که
برای تمرین مهارت مسئوليت پذیری و سایر مهارت های اجتماعی است (آرونسون2و همکاران.)1975 ،
این روش که ابتدا به وسيله آرونسون و همکاران در سال  1978ميالدی طراحی شد در این روش دانش آموزان برای کار
کردن روی موضوع درسی که به بخش های مختلف تقسيم شده است تيم های  4تا 6نفره تشکيل می دهند برای مثال یک
سفرنامه را می توان به بخش های گوناگون از قبيل سال های مسافرت اتفاق هایی که در طول این سفر پيش آمده ،نتایج
سفرنامه و مسائل مهم را تقسيم کرد ،در این روش ه ر یک از اعضاء به مطالعه پخش ویژه خود می پردازد سپس اعضای تيم
های مختلف که بخش های مشترکی را مطالعه کرد باند به منظور بحث و بررسی پيرامون مطلب مذکول یک گروه تخصصی
تشکيل می دهند پس از آن هر پک به تيم خود بازگویی کردند و به منظور آموزش بخت خود به اعضای تيم در نوبت قرار می
گيرند از آنجا که تنها راه فراگيری بخش ها شنيدن دقيق توضيحات هم تيم هاست انگيزه توجه به مطالب و کار هم تيم ها در
سایرین تقویت می شود.
در کالس های مبتنی بر الگوی جيگ ساو از الگوی یادگيری مشارکتی استفاده می شود این الگو دقيقا مانند پازل
(جورچين) است .در جيگ ساو نيز شرکت هر یک از دانش آموزان مانند هر تکه از یک پازل برای تکميل کردن و فهميدن
کامال ماحصل و نتيجه نهایی ضروری است .اگر نقش هر دانش آموز بنيادی باشد پس وجود هر دانش آموز تيز ضروری است و
این به طور دقيق همان چيزی است که سبب موثر واقع شدن این استراتژی شده است (بهرنگی و آقایاری.)1383 ،
فرایند روش جیگ ساو
بعد از اجرای این فرایند معلم بایست به ارزیابی ميزان یادگيری دانش آموزان در موضوعات مد نظر بپردازد .بایستی برآورد
نماید که آیا همه دانش آموزان در فرایند یادگيری فعاليت داشته اند با خير؟ عالوه بر این بایستی از دانش آموزان نيز خواسته
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- Robert
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- Aronson
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شود که به ارزیابی آموخته های خود و دیگر اعضای گروه اقدام نمایند و سپس بایستی اهداف و مباحث یادگيری برای جلسه
بعد را مشخص نمود و جلسه درس را خاتمه داد (بهرنگی و آقایاری.)1383 ،
روش آموختن با

هم3

این شيوه را جانسون و جانسون در سال  1987ابداع نموده اند .در این روش دانش آموزان در گروه های ناهمگن  4تا 5
نفره مشغول انجام تکاليف خود می شوند .نتایج کار گروهی دوی پک ورقه منعکس می شود و مبنای دریافت نمره با روش های
گروهی همين کار مشترک است محور اصلی موفقيت در این روش یادگيری مشارکتی فعاليت های درون گروهی مشترک و
تشکيل جلسه های مباحث منظم درباره چگونگی بهتر انجام دادن یک کار گروهی است (بهرنگی و آقایاری.)1383 ،

روش پژوهش گروهی
این روش به وسيله شلومو ساران و بيل شاران در دانشگاه تالویو طراحی شد این روش در اصل یک طرح عمومی اداره
کالس درس است که طبق آن دانش آموز ان در گروه های کوچک با استفاده از روش های مشارکتی بحث های گروهی و برنامه
ریزی مشارکت فعاليت می کنند در این روش دانش آموزان به گروه های  2تا  6نفره تقسيم می شوند .پس از انتقی عنوان
مورد مطالعه هر گروه آن را به بخش های کوچک تر تقسيم می کند و هر بخش را یکی از اعضاء مطالعه می کنند در آخرین
مرحله هر پک ان گروه ها مجموع آموخته ها و یافته های خود را به صورت یک کار گروهی به بقيه کالس ان ارائه ميدهند
(بهرنگی و آقایاری.)1383 ،
جدول مقایسه فعالیتهای گروههای مشاركتی با فعالیتهای گروههای كوچک
گروههای كوچک

گروه های همیار
همبستگی مثبت وجود دارد ،یا همه
نجات مييابيم یا همه غرق ميشویم.

هيچ همبستگی وجود ندارد دانش آموزان معموال برای
خودشان کار ميکنند .به ندرت جوابهایشان را با یکدیگر
مقایسه ميکنند.

پاسخگویی فردی وجود دارد هر دانش
آموز باید بر تمام مطالب مسلط باشد.

بازخورد را به روی دوش دیگران گذاشتن ،بعضی از دانش
آموزان اجازه ميدهند تمام کار یا بيشتر کار را دیگران انجام
دهند.

معلم مهارت اجتماعی الزم را برای
کارگروهی آموزش ميدهد.

مهارتهای اجتماعی را به طور نظام مند نمی آموزند.

گفتگوی رو در رو

معلم رفتار دانش آموزان را زیر نظر دارد .رفتار دانش آموزان مستقيما مورد مشاهده قرار نمی گيرد.
معلم اغلب با دانش آموزان دیگر کار ميکند و یا درس جلسه
بازخورد و بحث درباره رفتار دانش
3

- Learning together
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آموزان

بعد را آماده ميکند .هيچ نوع گفتگویی در مورد این که دانش
آموزان چطور با یکدیگر کار کردند انجام نمی شود .حداکثر
ممکن است گفته شود کار خوبی بود سعی کنيد زنگ دیگر در
هنگام کار کمتر شلوغ کنيد.

مقایسه فعالیت های گروه های مشاركتی با فعالیتهای گروه كوچک:
گروه های مشارکتی با مشخصه ها و ویژگی هایی که برای این نوع یادگيری برشمرده شد از سایر گروه های بدون رویکرد
مشارکتی متمایز می گردند .اليس و والن ( )1379تفاوت فعاليت در گروه های کوچک را با گروه های همياری به شرح جدول
زیر توصيف می نمایند .جاکوبز ) 2002( 4برخی تفاوت های ميان آن کالس هایی که تشویق کننده مشارکت و معياری می
باشند و آن کالسهایی که منع کننده مشارکت میباشند را به شرح جدول زیر ذکر مینمایند (به نقل از قلتاش.)1383 ،
جدول تشویق كننده مشاركت و منع كننده مشاركت
کالس درس مشارکتی

کالسی که منع کننده مشارکت است

به آنچه که هم ردیفان ميدهند نگاه کنند ،از آنان یاد

نگاه به نوشته های خودتان کنيد.

بگيرند به آنها کمک کنيد و با ا یده های آنها شریک
شوید.
با بغل دستی به منظور مبادله ایده ها ،مباحث توضيح

کار خود را انجام دهيد و بگذارید همه

دادن پيشنهاد کردن و سوال کردن هم صحبت شوید.

کارشان را انجام دهند.

اگر احتياج به یاری دارید از هم گروهیها و دیگران کمک

اگر احتياج به کمک به معلم دارید از معلم

بخواهيد قبل از اینکه معلم تقاضای یاری نماید.

یاری بخواهيد.

به هر دانش آموز یک فرصت بدهيد که سخنگویی برای

جهت جلب توجه معلم با یکدیگر رقابت

گروه باشد.

کنيد.

برای پاداشهای اصلی و فرعی مشارکت کنيد.

برای جوایز و پاداشها رقابت کنيد.

سازمان دهی كالس درس برای روش تدریس جیگ ساو
جرج جاکبز ،مشيل پول والو ان این ( )2011در ترتيب بندی کالس درس برای یادگيری مشارکتی بيان میدارند که جهت
سازماندهی کالس اداری با مشارکت موثر ،جنبه هایی نياز است که مورد مالحظه قرار گيرند .دانش آموزان نياز به نشستن
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نزدیک به هم دارند و امر سهيم شدن در مواد آموزشی و استفاده از گفتگوی مناسب که مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکند را
تسهيل می نمایند (قلتاش.)1383 ،
ترتيب نشستن خود باید مولد مشارکت باشد اغلب شاهد بودهایم که یک گروه عملکرد مشارکتی خوبی نداشته این فقط به
خاطر اینکه نحوه نشستن افراد در گروه به صورت مناسب نبوده است .به عنوان مثال یک دانش آموز خيلی دور از گروه قرار
گرفته است و دانش آموز دیگری چنان نشسته که به آسانی قادر به برقراری ارتباط با دیگر افراد نيست شکل زیر دو نوع
نشستن را بيانگر است.

نشستن نامطلوب

نشستن مطلوب
شکل نوع نشستن

در کالس درس ترتيب نشس تن افراد باید به گونه ای باشد که فضا برای چرخيدن در اطراف کالس درس برای دیدن همه
افراد در گروه ها وجو داشته باشد به گونه ایده آل معلم باید فضایی بين گروه ها داشته باشد و جایگاهی که بتوان به طور راحت
کل گروه را در نظر داشته باشد.
دانش آموزان در طول کالس نباید از جای خود حرکت کرده و مزاحم کار گروه های دیگر شوند اگر هم حرکتی الزم شد
باید به آرامی به گونه ای صورت گيرد که مزاحمتی برای دیگر دانش آموزان ایجاد نکند.
در این طریقه نشستن اعضای گروه دارای شماره ميباشند شماره های 1و  2و  3و  4همه دانش آموزان که دارای شماره
مشابهی می باشند یعنی فرضا همه آنهایی که شماره  1گروه ها می باشند در یک مکان مشابه از گروه می نشينند و برای مثال
همه افرادی که دارای این شماره می باشند در صندلی جنوبی جایگاه گروه قرار
می گيرند .این امر برای دانش آموزان ساده تر و برای معلم جهت فهميدن این که هر عضو گروه شماره چند است مفيد
می باشد (قلتاش.)1383 ،
ایجاد جو مشاركت در كالس درس
عالوه بر ترکيب بندی دانش آموزان از جهت نشستن در گروه ها و سازماندهی کالس مجموعه ای از اصول را به عنوان
راهبردهای رفتاری می توان نوشته و در کالس نصب کرد و در آنها بر اصولی تاکيد نمود که به ایجاد جو مشارکتی یاری می
رساند جاکوبز و همکاران (2010؛ به نقل از مالزهی )1391 ،نمونه هایی از این اصول را به شرح زیر ذکر مينماید:
 من فقط گوش ميد هم هم زمانی که دیگران صحبت می نمایند . من دیگران را تشویق به همکاری مينمایم. من یاور دیگران بدون انجام دادن کار برای آنها هستم. -من زمانی که نياز به کمک داشته باشم خواستار یاری می شوم .
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 من از ایده ها انتقال می کنم نه از آدم ها. من به خاطر دارم که با هم هستيم. من برای هر فردی ارزش و احترام قائل هستم به عنوان یک فرد به عنوان عضوی از کالس فارغ از نژادو مذهب مليت یاصالحيت علمی.
 من به موقع کالس می آیم.سازماندهی یادگیری مشاركتی جهت اجرا در كالس درس
در زمينه سازماندهی ،یادگيری مشارکتی نظرگاه های گوناگون مطرح شده است که در این قسمت به برخی از آنها اشاره
می شود .به اعتقاد جانسون و متکازان یادگيری مشارکتی ساختار مبتنی بر همگان گوشی را جایگزین ساختار رقابتی می کند
و معلم در این فرایند باید کارگروهی را به گونه ای سازماندهی کند که شاگرد آن به راحتی بتو انقد به سبک دانش و تجربه
نائل شوند و برای رسيدن به این منظور باید یادگيری مشارکتی حداقل  60تا  80درصد وقت از کالس را به درس اختصاص
دهند به اعتقاد آنها در بعضی از کالس های درس معلمان عمال این کار را انجام می دهند و این بيانگر این مطلب است که
اختصاص دادن زمان فوق به کار مشارکتی در کالس درس امکان پذیر است (جانسون و همکاران2011 ،؛ به نقل از مالزهی،
.)1391
در زمينه سازماندهی رویکرد یادگيری مشارکتی دیوید جانسون و اجر جانسون مراحل زیر را توصيه می نمایند
 -1تعيين هدف آموزشی
 -2تعيين تعداد افراد در گروه
 -3مرتب کردن اتاق
 -4تدارک دیدن مواد و وسایل آموزشی
 -5تشریح وظایف دانش آموزان
 -6فراهم کردن زمينه ایجاد وابستگی درونی ،احساس مسئوليت فردی و همکاری درونی
 -7تعيين معيارهای موفقيت برای شاگردان و تبيين آنها
 -8تعيين و تبيين انتقادات و رفتارهای مطلوب و نظارت بر رفتار شاگردان
 -10راهنمایی کردن شاگردان
 -11آموزش مهارت های همکاران به شاگردان
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 -12اختتام درس
 -13ارزشيابی بر کميت و کيفيت یادگيری شاگرد ان
 -14برآورد نحوه ی بهبود بخشيدن به عملکرد گروهی
بين و ویتاکر (به نقل از کرامتی )1381 ،نيز مراحل زیر را در سازماندهی این روش ضروری می دانند:
 -1شناساندن اهداف گروه به اعضاء
 -2تعيين مراحل انجام کاری برای تحقق اهداف گروهی
 -3تعيين وظایف اعضای گروه
 -4مشخص کردن نحوه همکاری ،نحوه حل اختالف ،نحوه اتخاذ تصميم و غيره
 -5رسيدن به توافق در زمينه ارزشيابی و کنترل عملکرد
 -6بررسی پنج گام فوق و رفع کاستی ها
 -7تبدیل گروه به تيم
کاگان2011(5؛ به نقل از مالزهی ) 1391 ،نيز روش های متعددی را برای آموزش همگانی به شاگردان مطرح می نماید و
یکی ان این روش ها دادن شماره به هر یک از دانش آموزان می باشد در این شيوه دانش آموزان در گروه های سه نفره کار می
نمایند و برای هر یک از اعضاء شماره  1تا  3انتخاب می شود  .تکاليف ساده ای داده می شود .همه اعضا برای تسلط بر تکاليف
مسئول هستند ،مربی پس از مکثی مناسب شماره ای را صدا ميزند مثال شماره  2دانش آموز با شماره  2در گروه دستشان را
باال می برند آنان مسئول سخن گفتن از جانب گروه هایشان هستند.
استریتر (2011؛ به نقل از مالزهی )1391 ،نيز سازماندهی کالس و یادگيری مشارکتی به عناصر و موارد زیر اشاره می
نماید:
 -1تعيين زمان برای آماده شدن
 -2تعریف روشن اهداف ویژه یادگيری دانش آموزان
 -3همبستگی درونی مثبت (مسئوليت های دوجانبه برای فرد یا همه با هم شنا کردن و با هم با هم غرق شدن )
 -4پاسخگویی فردی
 -5گروه باید در جه اهداف مشترک کار نماید.

5

- Kagan
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 -6نگرش ها ،رفتارها و تعامالت اجتماعی مثبت (مهارتهای گروه های کوچک ،درون فردی شامل مهارتهای اجتماعی،
تعامالت ،اعتقاد ،پذیرش و مهارت های حل تضاد)
 -7تعامالت رو در رو
 -8نظارت برای دریافت عکس العمل و بازخورد .
 -9مبادله ایده ها و اطالعات سوال کردن و...که به گونه های مربوط به نظارت نيز می شود.
 -10فرصت های برای برای کسب موفقيتهای علمی
 -11انعکاس آگاهی گروهی گزارش دادن ،جریان دادن ،ارزشهای خود و گروه تأکيد بر رفتارهای گروه
 -12زمان کافی برای یادگيری.

نقش معلم در روش تدریس جیگ ساو
معلمان باید تسهيل کننده جریان یادگيری باشند وقبل از بکارگيری روش تدریس جيگ ساو باید حد اقل هفت تصميم
آغاز نموده یا درباره آن بيندیشند (تيلور2011 ،؛ به نقل از مالزهی.)1391 ،
 -1محتوا ،اهداف ،معيارهای یادگيری در چه می باشند؟
 -2افراد و گروه ها باید مسئول و پاسخگوی چه چيزهایی باشند؟
 -3آیا دانش آموزان در یک زمان به تنهایی در انجام کاری شرکت نمایش یا شریک انجام کار با دیگران شوند؟
 -4آیا فعاليت ها با اتفاق نظر سایرین طراحی می شود؟
 -5ساختار فعاليت ها چگونه و مشتمل بر چه چيزهایی باشد؟
 -6ظرفيت گروه ها چه اندازه باشد دانش آموزان چگونه گروه بندی گردد؟
 -7دانش آموزان چه نقش هایی را بازی خواهند نمود؟
قبل از طراحی فعاليت های نوش جی او معلمان باید خود الگوی واضح و روشنی از انجام این رویکرد بوده و مهارت های
اجتماعی پردازش گوشی و  ...را ب ه دانش آمونيان دهند بدون مهارت های اجتماعی یادگيری مشارکتی احتماال به شکست
منجر خواهد شد.
این مهارت ها را می توان از طریق آموزش مستقيم الگوپردازی و شبيه سازی و تمرینات آموزش داد این مهارت ها باید به
طور مداوم تمرین شوند و تقویت گردند و بخشی از زندگی روزانه در کالس درس گردند (تيلور2011 ،؛ به نقل از مالزهی،
.)1391
اليس و والن نيز عنوان می نمایند برای این که گروه های هميار موفق شوند معلم سه چيز را باید رعایت کند و هنگامی که
دانش آموزان در یک گروه کار می کنند رفتار آنها را زیر نظر داشته باشد.
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 نتایج حاصل از مهارتهای اجتماعی ای که دانش آموزان به کار می برند به آنها بگویيد و به آنها کمک کنيد تا از اینمهارت ها آگاهانه استفاده کنند.
 در مواقع متناسب برای آموزش مهارتهای فردی در کارگروهها مداخله کنند (اليس و والن .)1379 ،یکی از وظایف مهممعلم در فرایند جيگ ساو آماده کردن شاگردان برای مشارکت ميباشد .به نظر کوهن اشتباه است اگر تصور کنيم کودکان (یا
حتی بزرگساالن) ميدانند چگونه باید با یکدیگر کار کنند .بدین منظور طراحی یک دوره آموزشی کوتاه مدت برای توجيه
شاگردان در زمينه نحوه کار کردن در گروه ضروری است .در این آموزش باید سعی شود عالوه بر آگاه کردن شاگردان از قوانين
کار کردن در گروه به آنها کمک شود تا هنجارها و قوانين مورد نظر را درونی کنند .در این دورهها باید هنجارهای مربوط به
کالسهای درس سنتی تا حدود زیادی شکسته شود مثال هنجارهایی نظير این که:
 -1فقط کار خودت را انجام بده و کاری به دیگران نداشته باش و به آنچه دانشآموزان دیگر ميگویند توجهی نکن.
 -2هرگز از دانش آموزان دیگر درخواست کمک نکن و صرفا به آنچه معلم ميگویند توجه داشته باش.
 -3فقط به معلم که در جلو کالس ایستاده است نگاه کن و ساکت و آرام باش .معلمان پير و نگرش سنتی در برابر دانش
آموزان مقاطع تحصيلی پایين سعی ميکنند از طریق تکرار ،تشویق و تنبيه این هنجارها را تقویت کنند دانش آموزان باید هدف
از کار گروهی و اهميت کار گروهی را بدانند آماده کردن شاگردان برای یادگيری مستلزم این است که مشخص شود دانش
آموزان دقيقا چه هنجارهایی را الزم است فرا بگيرند.
این هنجارها و مهارتها را ميتوان از طریق بازی ،ورزش یا تمرین آموزش داد .تکاليف مختلف کار گروهی مستلزم رفتارهای
مختلف مشارکتی هستند (کرامتی.)1382 ،
بدیهی است گر چه رفتارهای مشارکتی در دروسی مانند علوم ،ریاضی ،علوم اجتماعی ،خواندن و نوشتن ،تاریخ و جغرافيا و
غيره تا حدودی با یکدیگر متفاوت ميباشند اما بسيار از آنها نيز تقریبا در همه دروس مشترک هستند ،نظير سوال کردن ،گوش
دادن به دیگران ،کمک کردن ،نشان دادن نحوه انجام کار به دیگران ،توضيح دادن ،تفکر پيرامون عقاید دیگران ،عقاید دیگران را
جویا شدن نسبت به گفتههای دیگران عکس العمل نشان دادن ،دقيق بودن ،برای عقاید خود دليل آوردن و به دیگران اجازه
مشارکت دادن (کرامتی.)1382 ،
در مجموع ميتوان گفت که معلم در روش جيگ ساو نقش راهنما و تسهيل کننده فرایند آموزش و یادگيری را بر عهده
دارد .در این فرایند صراحت بخشيدن و روشن نمودن اهداف ،تهيه و تدارک وسایل مورد نياز متناسب با موضوع و اهداف درس و
آموزش دادن مهارتهای اجتماعی و مشارکتی الزم را به دانش آموزان ،نظارت کردن بر فرایند یاددهی و یادگيری و ارزشيابی از
آموخته ها و مهارتهای اجتماعی شهروندی و ارائه بازخورد الزم به دانش آموزان ،کمک به دانشآموزان در تهيه اصول و
راهنماهای انجام کار در گروهها و مداخله در گروهها در مواقع ایجاد مشکل و بحران با منحرف شدن گروه از حرکت در جهت
اهداف و  ...از وظایف معلم ميباشد (مالزهی. )1391 ،
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اثرات كاربرد روش مشاركتی (جیگ ساو)
جاکوبز و همکاران (2011؛ به نقل از مالزهی )1391 ،با نتيجه گيری از تحقيقات انجام نشده عنوان نموده اند که دانش
آموزان با استفاده از یادگيری مشارکتی ميتوانند از مزایای زیر برخوردار شوند:
 دستاوردهای علمی خویش را بهبود بخشند. علی رغم سطح پيشرفت قبلی یا نيازهای فردی دیگر به طور فعال تر درگير در موضوعات با دانش آموزان دیگر شوند. انگيزه برای یادگيری افزایش مييابد. دانش آموزان در قبال یادگيری خود و دیگران احساس مسئوليت بيشتری مينمایند. مدت زمان درگيری انجام وظيفه و کار افزایش مييابد. مهارتهای اجتماعی را بهبود ميبخشد. عشق به مدرسه را افزایش ميبخشد. نگرش دانش آموزان را نسبت به یادگيری مدرسه و همساالن خود بهبود ميبخشد. توانایی ارزش قائل شدن و مالحظه دیدگاه های متنوع را افزایش ميدهد. فرصت بيشتری به معلم برای مشاهده بررسی یادگيری دانش آموزان ميدهد.جاکوبز و همکاران (2002؛ به نقل از مالزهی )1391 ،نيز به برخی اثرات روش مشارکتی جيگ ساو در کالس درس از
دیدگاه صاحب نظران مختلف اشاره می نماید که بدین شرح میباشند:
 -1یادگيری متون و راهبردهای جدید از همکالسان (هنز)1990 6،
 -2رشد تفکر انتقادی در شاگردان (دیویدسم7و دیگران)1992 ،
 -3تقویت عزت نفس شاگردان (برونر)1994 ،8
 -4افزایش پيشرفت تحصيلی دانش آموزان آموزان (ویتور9و دیگران)1995 ،
 -5تقویت احساس مسئولين دانش آموزان در برابر یادگيری خود و سایرین (یرونر و سایرین)1995 ،
 -6تقویت نگرشی مثبت شاگردان نسبت به یادگيری علم و دانش (رونالد.)1997 ،

6

- Hans

7

- Davidsam
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- Broner
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- Vittur et al
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 -7تقویت مهارت های خود رهبری (رونالد.)1997 ،
 -8تقویت پشتکار شاگردان برای حل مسائل درسی (رونالد.)1997 ،
 -9تقویت مهارت های کالس (ارتباطی  -اجتماعی دانش آموزان)(فارل)199910،
 -10افزایش پيشرفت تحصيلی همه دانش آموزان اعم از قوی ،متوسط و ضعيف (هرید200011،؛ هانگ2000 ،و سی،
2001؛ به نقل از مالزهی.)1391 ،
رابرت (2002؛ به نقل از کرامتی )1384 ،در بحث مربوط به مزایای به کارگيری روش جيگ ساو به موارد زیر اشاره مینماید:
 عزت نفس را در دانش آموزان ميپروراند (جانسون و جانسون)2006 ، با تجارب یادگيری بيشتر ،رضایت خاطر دانش آموزان را بهبود ميبخشد. نگرش مثبت را به مواد آموزشی افزایش ميدهد. چالش برانگيزی بيشتر بدون این که ميزان کار در مدت معين را نامعقول سازد. فراهم سازی درک عميق تر برای دانش آموزان -منجر به توليد بيشتر و بهتر به سواالت

محدودیت های كاربرد روش مشاركتی (جیگ ساو)
به اعتقاد بعضی از صاحبنظران این رویکرد برای همه شاگرد آن به یک اندازه نمی تواند سودمند باشد و دانش آموزانی که
عملکرد باالیی دارند از روش یادگيری رقابتی بيشتر از یادگيری مشارکتی بهره می برند (انویو بازی2011 ،؛ به نقل از قهرمانی،
.)1390
در رابطه با این اعتقاد صاحبنظرن بسياری پاسخ گفتهاند :مثال وب ميگوید :دانش آموزان قوی به اندازه دانش آموزان ضعيف
سود ميبرند چون آنها به خاطر موقعيتشان از سوی گروه تشویق ميشوند و اعتماد به نفس پيدا ميکنند (وب2011 ،؛ به نقل از
قهرمانی.)1390 ،
فلور می گوید :دانش آموزان قوی از طریق این رویکرد به درک عميق تر مطالب درسی نائل می شوند (فلور2011 ،؛ به نقل
از مالزهی .)1391 ،بيشتر صاحب نظران این عقيده را مورد تأکيد قرار داده اند این که روش مذکور ميتواند برای همه دانش
آموزان با تواناییهای مختلف مفيد باشد مثال اگر معلم نقش و وظيفه هر یک از دانش آموزان را دقيقا در داخل گروه مشخص
نماید ،محدودیتهایی که انوویوبازی ،کوهن یا دیگران مطرح ميکنند به حداقل ميرسد.

10

- Pharrell

11

- Herreid
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یادگيری مشارکتی (جيگ ساو) تنها داروی حل مشکالت آموزشی کالس درس نيست و به همين منظور بهتر است در کنار
آن از سایر روشهای آموزشی استفاده شود ،این روش در تمام رشته های درسی قابل اجراست و بدون تردید معلم پس از اجرا
باید نقاط قوت و ضعف اجرای روش را شناسایی نماید تا در آینده نقاط ضعف را کاهش و نقاط قوت را افزایش دهد

(شافر12،

2012؛ به نقل از قهرمانی.)1390 ،
از زمانی که دل یک پایه تحصيلی رویکرد یادگيری مشارکتی برای اولين بار اجرا ميشود دانش آموزان به دليل این که به
روش های توضيحی ،عادت کرده اند و بيشتر شنونده منفعل بوده اند هر تغيير یا ضعيف غيرعادی در کالس در آنها گردید ایجاد
ميکنند به ویژه اگر در وضعيتهای قبلی در قالب همان روش سخنرانی و توضيحی خوب کار شده باشد ،در این صورت باید به
آنها حق داد که هر تغييری را زیر سوال ببرند یا دچار تردید و نگرانی شوند هم چنين در ابتدای کاربرد این روش دانش آموزان
تصور ميکنند که همه کارها را آنها انجام می دهند معلم هيچ اقدامی انجام نمی دهد اما پس از گذشت مدتی این روش جای
خود را باز کند و تصور دانش آموزان تا حدود زیادی تغيير ميکند و به مرور که معلم در کاربرد این مهارت بيشتر کسب ميکند
دانش آموزان اعتقاد بيشتری به سودمندی آن پيدا میکنند (هرید2012 ،؛ به نقل از قهرمانی.)1390 ،
اجرای موفقيت آميز این روش مستلزم همکاری خانواده با مدرسه است بنابر این والدین دانش آموزان باید در زمينه فواید
کاربرد آن آگاه شوند (بروفر و دیگران2012 ،؛ به نقل از قهرمانی.)1390 ،
برخی بر این باورند که یادگيری مشارکتی احساس مسئوليت شاگردان را در زمينه یادگيری خودشان کاهش می دهد
(کول و چان )2012 ،اما نظ رگاه ها و پژوهش ها نشان دادند که طراحی و اجرای درست یادگيری مشارکتی احساس مسئوليت
را در قبال یادگيری خود و سایرین افزایش می دهد.
اجرای موثری این روش مستلزم توانایی معلم در زمينه برنامه ریزی و اداره موثر کالس درس است (برونر و دیگران2012 ،؛
به نقل از قهرمانی.)1390 ،
برخی از معلمان بر این باورند که نمی توانند روش یادگيری مشارکتی را در کالس های پرجمعيت به کار ببندند و الزمه
اجرای این رویکرد این است که دانش آموزان کالس کمتر از  30نفر باشد (مرید2012 ،؛ به نقل از قهرمانی )1390 ،در حالی
که می معتقد است این رویکرد را در کالس های پرجمعيت تجربه کرده و نتایج مثبت گرفته است (می2012 ،؛ به نقل از
قهرمانی .)1390 ،همچنين گزارش شده که این روش برای کالس های بيش از صد نفر هم موثر واقع شده است.
چنانچه این روش به خوبی اجرا نشود انگيزه دانش آموزان قوی هم نسبت به انجام دادن تکاليف و ارائه گزارش ها کاهش
میباید (کوهن2012 ،؛ به نقل از قهرمانی .)1390 ،آموزش موثر معلمان کارآمدی اجرای این رویکرد را افزایش ميدهد
(قهرمانی)1390 ،
دانش آموزانی که از نظر پيشرفت تحصيلی د ر سطح پایين قرار دارند ممکن است تالش و فعاليت کمتر داشته باشند
(قهرمانی )1390 ،نظارت معلم و تعيين دقيق و وظایف دانش آموزان در هر گروه این محدودیت ها را کاهش می دهد.
12
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نتیجه گیری
به وجود آوردن موقعيتی برای پيشرفت ،استدالل سطح باالتر ،خلق روابط مثبت بين فراگيران و تقویت روانی فراگيران از
ضروریات دنيای امروز است .یادگيری مشارکتی به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین روش های آموزشی برای دستيابی به
اینگونه مسائل است .ایجاد وابستگی اجتماعی متقابل و مثبت در گروه ها یکی از موفقيت آميزترین و گسترده ترین کاربردهای
این روش است که می تواند یک چارچوب مفهومی از شيوه های علمی فعاليت گروهی برا تقویت یادگيری فراهم سازد.
یادگيری مش ارکتی به تفاوت ها احترام می گذارد و آن را به عنوان مقوله ای واقعی قبول می کند لذا صالحيت های اجماعی
افراد رشد می یابد و موجب موفقيت افراد و در نتيجه افزایش اعتماد به نفس آنان می شود و در نهایت تفکر سطح باالتر ،انگيزه
پيشرفت در این نوع یادگيری تجلی می یابد .یادگيری مشارکتی یک روش تدریس موفق در گروه های کوچک است .در این
روش ،در هر یک از گروه ها ،دانش آموزان با توانایی های متفاوت و با استفاده از فعاليت های یادگيری گوناگون درک خود را
نسبت به موضوع درسی باال می برند .در فعاليت های گروهی بر استقالل ،تشویق ،تقویت و یاری همه افراد گروه اهميت زیادی
داده می شود .چنين باور و اعتمادی ،عامل محرک فعاليت گروه و مشوق فعاليت فردی در گروه می باشد .در یادگيری
مشارکتی مطالعه گروهی ،انگيزه دانش آموزان را افزایش داده ،آنها را تشویق ميکند تا به فعاليت بپردازند .هدف گروهی
مشترک و یکسان به عالوه حس مسئوليت پذیری در تمامی اعضا موجب ميشود (احمدی و همکاران .)1393 ،دانش آموزانی
که با یادگيری مشارکتی از نوع جيک ساو آموزش می بينند ،به مسائلی از قيبل کنترل زمان ،بررسی اهداف ،ایجاد ارتباط بين
مطالب جدید و قبلی و درک مطلب درس توجه می کنند و در نتيجه پيشرفت تحصيلی باالتری کسب می کنند.
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