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عضو هیئت علمی دانشكده پیراپزشكی 1ـ 

مقدمه و بیان مسئله: )بیان اهمیت، ضرورت و كاربرد 
انجام فرآیند براساس نیاز سنجی های انجام شده(

آموزش فرایندی است كه موجب یادگیری، یادگیری موجب 
تغییر در رفتار، نگرش و شیوه تفكر می شود. با توجه به این 
تأثیر یادگیری، آموزش را باید امری جدی تلقی كرد. از این 
رو، مسئولیت نظام آموزشی و اساتید در این زمینه بسیار سنگین 
است. از آنجایی كه هر نوع آموزشی یادگیری را به دنبال ندارد، 
در این زمینه مطالعه و پژوهش های زیادی صورت گرفته و 
راهكارهایی برای اثر بخش كردن یادگیری پیشنهاد شده است. 
از طرف دیگر، در دنیای اطالعات و تحول، كیفیت آموزش 
عالی و تدریس به میزان و كیفیت یادگیری دانشجویان بستگی 
دارد. بنابراین، بنا به توصیه صاحب نظران علوم آموزشی، در 
تدریس باید از روش های مختلف كه مشاركت دانشجو را در 
آموزش و یادگیری به همراه دارد و از انواع امكاناتی كه مفاهیم 
را قابل درك می نماید استفاده كرد. روش جیگ ساو یک متد 
ویژه یادگیری مشاركتی است كه نزدیک به سه دهه پیشینه 
موفقیّت و سودمندی را در ابعاد مختلف تربیت به همراه دارد. 
روش جیگ ساو یكی از ویژگی های برجسته را نسبت به سایر 
روش های ویژه یادگیری مشاركتی دارد كه در آن دانشجویان 

تیم های ویژه و تخصصی پیرامون بحث یا موضوعی كه انتخاب 
كرده اند، تشكیل می دهند و این امر فرصت ویژه ای برای تمرین 
مهارت مسولیت پذیری و سایر مهارت های اجتماعی آنان 
بوجود می آورد. مزیت الگوی جیگ ساو این است كه اگر چه 
نتایج حاصل از تالش هر دانشجو با دانشجوی دیگر متفاوت 
است، ولی به همه دانشجویان با توانایی های متفاوت به طور 
یكسان مسئولیت الزم را اعطا می كند. در الگوی جیگ ساو 
به طور معمول، دانشجویان برای مطالعه یک فصل از كتاب 
گروه بندی می شوند. پس از آن هر كدام از اعضای گروه یک 
قسمت از این فصل را مطالعه می كند و مسؤول آموزش آن 

قسمت به سایر اعضای گروه خود می شود.
در كالس های مبتنی بر الگوی جیگ ساو از الگوی یادگیری 
مشاركتی استفاده می شود. این الگو دقیقًا مانند پازل )جورچین( 
است. در جیگ ساو نیز، شركت هر یک از دانشجویان مانند 
هر تكه از یک پازل برای تكمیل كردن و درك كامل نتیجه 
نهایی ضروری است. اگر نقش هر دانشجو بنیادی باشد، پس 
وجود هر دانشجو نیز ضروری است و این به طور دقیق همان 
چیزی است كه سبب مؤثر واقع شدن این استراتژی شده است.
در دهه های اخیر تالش های زیادی در كشور صورت گرفته تا 
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روش های كلیشه ای و سنتی آموزشی جای خود را به روش های 
بدیع و مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی دانشجویان دهد 
و آنان را خالق و تولیدكننده علم و دانش پرورش داده و 
دریچه های نوینی را در زمینه علوم و تكنولوژی در كشور 
بگشاید. تغییرات نظام آموزشی و كتب علمی نیز در همین 
اما علی رغم تمامی زحمات و  راستا صورت گرفته است، 
هزینه های سنگینی كه نظام آموزشی دانشگاه ها متحمل شده اند، 
هنوز هم شاهد تدریس علم به شیوه سنتی و استاد محور 
در  را  دانشجو  كه  فراگیر  آموزش  كنونی  در عصر  هستیم. 
پیشبرد روند آموزش و یادگیری مشاركت می دهد، مورد توجه 
است. در این رویكرد بر مجموعه ای از روش های حل مسأله، 
بحث و تحلیل مطلب، پرسش و پاسخ و یادگیری مشاركتی 
تأكید می شود. نتیجه به كارگیری این رویكرد، یادگیری مؤثر 
است. به كارگیری روش های تدریس توصیه شده نمی تواند 
تضمین كننده اثربخشی آن ها باشد، بلكه ضروری است روند 
آموزش و یادگیری به صورت منظم مورد ارزیابی و بازنگری 
قرار گیرد و از انواع روش های یادگیری مشاركتی نیز استفاده 
شود. یادگیری مشاركتی دارای روش های كامال متفاوتی است 
ولی ترغیب دانشجویان به فعالیت در گروه های كوچک به 
منظور كمک به یكدیگر در یادگیری مطالب درسی، مطلب 
مشترك تمامی این روش ها است. در مطالعه »مقایسه ای تجربی« 
روی روش های یادگیری مشاركتی; موفق ترین روش ها عبارتند 
از: الف( یادگیری گروهی دانشجویان، ب( تقسیم موضوع 
مورد تدریس به بخش های مختلف، ج( پژوهش گروهی، ه( 

روش بارش مغزی

هدف و اهداف اختصاصی
هدف اصلی: تعیین تاثیر الگوی یادگیری مشاركتی به روش 
جیگ ساو بر سه حیطه شناختی، مهارتی و نگرشی دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشكی ارتش اهداف اختصاصی این فرایند 

عبارتند از:

یادگیری  و  تدریس  معیارهای  اهداف،  محتوا،  تعیین   -1
مشاركتی به روش جیگ ساو

تعیین اعضای گروه طراحی فعالیت های آموزشی یادگیری   -2
مشاركتی

تعیین نحوه ساختار بندی و ظرفیت گروه های یادگیری   -3
مشاركتی به روش جیگ ساو

تعیین نقش دانشجویان در گروه های یادگیری مشاركتی  -4
تعیین روش ارزشیابی تاثیر یادگیری مشاركتی بر سه حیطه   -5

شناختی، مهارتی و نگرشی دانشجویان

روش اجرا
مستقل  متغیر  است.  تجربی  شبه  به صورت  تحقیق  روش 
متغیرهای وابسته در  یادگیر ی مشاركتی و  روش تدریس 
حیطه های شناختی، مهارتی و نگرشی دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشكی ارتش بود. نمونه گیری خاصی صورت نگرفت 
و كلیه دانشجویان دوره یک رشته فناوری اطالعات سالمت كه 
درس سیستم های طبقه بندی بیماری ها را انتخاب واحد كرده 
بودند به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند. ابزارهای 

اساسی تحقیق عبارتند از:
1- آزمون سنجش رشد دانشی، مهارتی و نگرشی دانشجویان
2- آزمون پیشرفت تحصیلی دانشجویان در طول دوره آموزشی
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از تحلیل 
واریانس استفاد ه شد. همچنین سطح اطمینان مورد قبول برای 
پذیرش و رد فرضیه ها ۹۹ % و احتمال خطا 1% پیش بینی گردید.

جیگ  روش  به  مشارکتی  یادگیری  مدل  اجرای  مراحل 
ساو شامل

الفـ   مجموعه ای از مواد آموزشی بین گروه ها توزیع می گردد. 
هر مجموعه به تعداد اعضای گروه تقسیم شده و به هر 

عضو یک بخش تعلق می گیرد.
ب ـ دانشجویان بایستی یک مطالعه كلی نسبت به مجموعه 
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داشته باشند و سپس بخشی را كه در اختیارشان قرار گرفته 
است را به صورت انفرادی آموخته و در آن تبحر بدست 
آورند. سپس برای چگونگی تدریس آن بخش به دیگر 

اعضای گروه برنامه ریزی كنند.
ج ـ از آن جا كه اعضای همه گروه ها بخش های مشابهی از 
مباحث آموزشی را در اختیار دارند هر عضو به یک عضو 
دیگر درگروه كه بخش آموزشی را به طور انفرادی آموخته 
است و هم چنین در مورد چگونگی تدریس آن به دیگر 

اعضا گروه تبادل نظر می نماید.
اعضای گروه ها فرصتی برای تبادل نظر و بحث در مورد  د ـ 
مطالب آموخته شده در پایان هر جلسه آموزشی خواهند 
داشت و نحوه ارزشیابی بدین صورت است كه هر عضو 

گروه درباره كل مطالب آموخته شده امتحان می دهد.

نتایج
پیامدهای اجرا و محصول یا بروندادهای فرایند

بر اساس نتایج به دست آمده چنین استنباط می شود كه اساتید 
باید تسهیل كنندة جریان یادگیری باشند و قبل از بكارگیری 
روش یادگیری مشاركتی باید حداقل هفت تصمیم را آغاز 
نموده یا دربارة آن بیندیشند. قبل از طراحی فعالیت های یادگیری 
مشاركتی اساتید خود باید الگوی روشنی از انجام این رویكرد 
بوده و مهارت های اجتماعی، پردازش گروهی و غیره را به 
دانشجویان آموزش دهند. بدون مهارت های اجتماعی یادگیری 
مشاركتی احتماالً با شكست منجر خواهد شد. این مهارت ها را 
می توان از طریق آموزش مستقیم الگو پردازی و شبیه سازی و 
تمرین ها آموزش داد، این مهارت ها باید به طور مداوم تمرین 
شوند و تقویت گردند و بخشی از زندگی روزانه در یادگیری 
باشند. نتایج نشانگر این است كه برخی از اثرات كاربردی 
بدین شرح  به روش جیگ ساو  مشاركتی  یادگیری  روش 

می باشند كه عبارتند از:
1- یادگیری متون و راهبردهای جدید از سایر دانشجویان

2- رشد تفكر انتقادی در دانشجویان
3- تقویت عزت نفس دانشجویان

دانشجویان در درس  پیشرفت تحصیلی  میزان  افزایش   -4
سیستم های طبقه بندی بیماری ها

5- تقویت احساس مسؤلیت دانشجویان در برابر یادگیری 
خود و سایرین

6- تقویت نگرش مثبت دانشجویان نسبت به یادگیری درس 
سیستم های طبقه بندی بیماری ها
7- تقویت مهارت های خود رهبری

درس  مسائل  حل  برای  دانشجویان  پشتكار  تقویت   -8
سیستم های طبقه بندی بیماری ها

۹- تقویت دانش، نگرش و مهارت های عملكردی دانشجویان
10- افزایش پیشرفت تحصیلی همه دانشجویان اعم از قوی، 
متوسط و ضعیف درس سیستم های طبقه بندی بیماری ها

11- تقویت رفتار خالق و هوشمند در دانشجویان
12- آموزش رفتارهای پیچیده اجتماعی به دانشجویان

سطح اثر گذاری )دانشگاه، کشوری، بین المللی(
با توجه به عنوان این فرایند كه ارزیابی روش یادگیری مشاركتی 
به روش جیگ ساو می باشد و نیز لزوم به كارگیری متدهای 
جدید در آموزش عالی در سطح كشوری قابل اجرا می باشد.

نتیجه گیری شامل چالش ها و مشكالت اجرایی فرایند
با بررسی ویژگی های نظام آموزشی كنونی محرز می شود كه این 
نظام متكی بر اصالت مواد درسی است و از دیدگاه متخصصین 
نتیجه چنین نظامی الزامًا این است كه اساتید ابتكار و آزادی 
عمل ندارند و نمی توانند به روش های فعال آموزشی بپردازند.

از جمله چالش های فرآروی این فرایند:
1- عدم آشنایی اساتید با روش های نوین آموزشی

2- اطالعات پراكنده و محدود اساتید از روش های فعال و 
موثر آموزشی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                               3 / 4

http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-106-fa.html


سال دوم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی 93-1392 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 52

3- عدم آگاهی اساتید از چگونگی سازماندهی كالس درس 
و مدیریت زمان

4- كمبود كارگاه های آموزشی روش های نوین برای اساتید 
عالقه مند به تغییر در شیوه های آموزشی

قابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراکز آموزشی
همانطور كه اشاره شد با توجه به اینكه این فرایند درخصوص 
یكی از روش های نوین تدریس و یادگیری مشاركتی )جیگ 

قابل  دانشگاهی  آموزش  مراكز  كلیه  در  لذا  ساو( می باشد، 
تعمیم می باشد.

استمرار اجرای فرایند در برنامه های جاری آموزشی
با توجه به اینكه این روش در بسیاری از واحدهای درسی 
دانشگاهی قابل اجرا می باشد، بنابراین به طور مستمر در برنامه 

جاری آموزشی دانشگاه گنجانده خواهد شد.
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