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  چکیده
 ادامه متداول شیوه به دروس ارائه که هاست سال

 بازدهی کم از آموزان دانش و معلم گروه دو هر و دارد
 هاي روش اند. ناراضی ها کالس کنندگی کسل و

 نقش توانند می پازل، روش جمله از ،فعال آموزش
 داشته فراگیران یادگیري کیفیت ارتقاء در يمؤثر

 روش تأثیر هدف با مطالعه این اساس این بر باشند.
 پایه پسر انآموز دانش یادگیري میزان بر پازل تدریس
 مطالعه این روش شد. انجام ابتدایی ششم
 گروه با آزمون پس و آزمون پیش طرح با آزمایشی نیمه
 شامل پژوهش این آماري جامعه .است بوده کنترل
 در کرمانشاه شهر ششم پایه پسر انآموز دانش کلیه
 صورت به گیري نمونه بود. 92- 93تحصیلی سال

 دو و گرفت انجام اي چندمرحله اي خوشه تصادفی

 انتخاب نفر 50 تعداد به تحقیق نمونه عنوان به کالس
 هاي هدیه اجتماعی، مطالعات تجربی، علوم سودر و

 آزمایش گروه به پازل روش با بنویسیم و آسمانی
 جهت آماري هاي داده تحلیل براي .شد داده آموزش
 آزمون پیش هاي نمره مقایسه و محاسبه و تفاوت تعیین

 آزمون از گواه و آزمایش هگرو دو در آزمون پس و
 اثربخشی که داد نشان نتایج شد. استفاده مانکوا
 یادگیري میزان بر پازل تدریس روش آموزش
 عبارت به است. معنادار ابتدایی ششم پایه انآموز دانش
 یادگیري میزان بر پازل تدریس روش دیگر
  است. گذاشته تأثیر انآموز دانش

 یادگیري، پازل، تدریس روش :کلیدي واژگان
   .انآموز دانش
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  مقدمه
 مدارس، در نظري دروس تدریس که هاست سال
 ادامه کالس رد معلم سخنرانی متداول شیوه به وابسته
 آموز دانش براي هم و معلم براي هم که عملی دارد،
 ،(مهرام گردد می تلقی تکلیف رفع عنوان به صرفاً
 ترین معمولی سخنرانی ).1386 نسب، موسوي و مهرام
 وجود با را فراگیران همه که است آموزشی روش
 آموزش تحت یکسان شرایط در فردي هاي تفاوت
 و مومنی ؛138ص. :1389 زارع،( دهد می قرار
 اصلی فعالیت آموزش نوع این در ).1379 ،زاده ملک
 سبحانیان، و نژاد (مصلی است معلم عهده بر کالس
 و دارد می عرضه شاگردان به را مطالب معلم ).1386
 را مطالب عین بتواند که است کسی خوب شاگرد
 معلم سخنرانی با کالس وقت اغلب دهد. تحویل
 است بیننده و شنونده آموز دانش و شود می سپري
 براي الزم زمان ).1382 خلخالی، و عارفائیان ،(قریب
 درسی موضوع بررسی و یادگیرندگان فکري تبادل

 از استفاده جاي به و شود نمی داده تخصیص
 تفکر قدرت افزایش باعث که فعال تدریس هاي وشر
 حد از بیش شود، می انآموز دانش در اندیشیدن و

 انتقال بر نیز و حافظه تقویت و ذهن برانباشت
 تأکید یادگیرندگان ذهن به معلومات و اطالعات

 به و شده خارج فعال حالت از آموز دانش لذا شود. می
 یابد می حضور درس يها کالس در انفعالی صورت

 دیگران، و مجد علوي شوریده، زاده آتش (قزلقاش،
 و ترمؤثر بهتر، یادگیري که، درحالی ).1387

 بیشتر هرچه مشارکت و سازي فعال با ماندگارتر،
 روش گردد. می محقق یادگیري امر در آموز دانش

 سري یک به فراگیران واداشتن همان فعال تدریس
 و نظرات از استفاده به را ها آن که است ییها فعالیت
 و شیري دره ،(پیشگاهی کند می تشویق خود تفکرات
 رفتار است معتقد )1997( بندورا ).1388 اولیا،

 شده تقویت بیرون از رفتار از بهتر شده تقویت شخصاً
 در که چرا ).153ص. :1389 (زارع، شود می نگهداري

 یادگیري از گیرند، می فرا بهتر فراگیران روش این

 شرکت یادگیري جریان در فعاالنه برند، می لذت
 دانند می خویش یادگیري ولئمس را خود و کنند می

  ).17ص. :1387 زارع، و سرمدي (زندي،
 بر آن اساس که آموزشی نوین يها روش از یکی
 این باشد. می پازل روش دارد، قرار فعال روش مبناي
 منظور به میالدي 1970 سال در بار اولین براي روش
 توسط فراگیران گروهی کار يها مهارت توسعه
 به توجه با معلم روش این در .گردید ابداع 1آرنسون
 همیاري بر مبتنی یادگیري محیط یادگیري، شرایط
 یاد محیطی چنین در انآموز دانش کند. می ایجاد
 توانند می ،دارند کمک به نیاز که اوقاتی در گیرند می
 به و بپردازند گفتگو و بحث به خود کالسان هم با

 به ها کالسی هم باشد، اصلی مرجع معلم اینکه جاي
 این .هستند مطرح دانش ارزش با و مهم مراجع عنوان
 به اعتماد ایجاد ارتباطی، يها مهارت بهبود در روش
 رساندن توانایی بهبود موضوع، مورد در بحث با نفس

 کردن، گوش توانایی تقویت منظور، سازي شفاف و
 گفته که آنچه به نسبت دیگران واکنش مشاهده

 گیري، جبهه و مقاومت ایجاد بدون مخالفت شود، می
 ارزشمند متقابل سئواالت طرح و نظرات آزاد بیان

 کردن، فکر به مباحثه، و گفتگو کلی طور به است.
 کند می کمک آوردن خاطر به و گرفتن یاد کردن، درك

 لذا .دبرن می بهره شیوه این از مندانه عالقه افراد همه و
 به انآموز دانش جانبه همه رشد و آموزش به توجه
 منجربه که پازل روش به یادگیري به توجه ویژه

 اجتماعی رشد سطح ارتقاء و بهتر یادگیري
 دنیاي به ورود براي آنان سازي آماده و انآموز دانش
 شایانی اهمیت از ،شود می ارتباطی موانع رفع و واقعی

 فتحی زاده، رابیت از نقل به (آرنسون است برخوردار
   ).1386-87 ،رحمانی و آذر

 فعال يها روش زمینه در متعددي مطالعات
 در است. شده انجام سنی مختلف مقاطع در یادگیري
 دختر 38 )1388( اولیا و شیري دره ،پیشگاهی بررسی

                                                             
1. Aronson 
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 یادگیري روش شد، دیده و شدند مقایسه هم با پسر و
 در اطالعات ماندگاري میزان افزایش موجب فعال
 سوي از شود. می تدریس جلسه از پس فراگیر ذهن
 از پس )1382( خلخالی و عارفائیان ،قریب دیگر

 میزان بر همیاري و سنتی آموزش روش دو بررسی
 موثر آموزش که شوند می یادآور فراگیران، یادگیري

 )1386( نسب موسوي و مهرام ،مهرام .است شده واقع
 یادگیري که دادند نشان زمینه این در تحقیقی انجام با
 به نسبت مؤثرتر و تر عمیق گروهی بحث شیوه در

 و جعفري عابدي، دار، لیاقت است. سخنرانی شیوه
 مطالعه نمودند، اظهار مورد این در )1381( دیگران
 پیشرفت افزایش بر گروهی بحث تدریس روش

 مؤثرتر دانشجویان ارتباطی يها مهارت نیز و تحصیلی
 ،بافقی فتاحی يها یافته است. سخنرانی روش از

 شیوه به که )1384- 85( دیگران و ائوري کریمی،
 آموزش يها روش تأثیر مقایسه عنوان با ،آزمایشی نیمه

 فراگیران یادگیري میزان بر گروهی بحث و سخنرانی
 شیوه در فراگیران بیشتر یادگیري بیانگر شد، انجام
 روش، این .است سخنرانی شیوه به نسبت بحث

 بارش گروه، اعضاء در وابستگی ایجاد باعث همچنین
 گروه با انطباق در تالش جمعی،  دسته تکاپوي افکار،

 در قضاوت و تحلیل و تجزیه قدرت میزان افزایش و
 و هرمزي زارع، حسینی، نعیمی .شود می فراگیران
 اثر تعیین هدف با اي مطالعه نیز )1390( دیگران
 پیشرفت و انگیزش بر موقعیتی یادگیري اي مداخله
 پژوهش این نتایج اند. داده انجام دانشجویان تحصیلی

 افزایش موجب موقعیتی، یادگیري که داد نشان
 دانشجویان تحصیلی پیشرفت و تحصیلی انگیزش

 برنامه در مناسب روشی عنوان به تواند می و شده
 )2004( 1شچر و فیشر گیرد. قرار توجه مورد آموزشی

 پیشرفت در را مشارکتی یادگیري تحقیقی، در
 این به و قرارداده بررسی مورد انآموز دانش تحصیلی
 این به دیده آموزش انآموز دانش که رسیدند نتیجه

                                                             
1. Fischer & Shachar 

 کسب بهتري نمرات ،گواه گروه با مقایسه در روش
 عنوان با که پژوهشی در )2002( 2وینستون .اند کرده

 نگرش و پیشرفت روي مشارکتی یادگیري تأثیرات
 ایاالت مختلف يها فرهنگ در پنجم پایه انآموز دانش
 که رسید نتیجه این به داد، انجام آمریکا متحده

 يها نگرش روي مثبتی تأثیر مشارکتی یادگیري
 پیشرفت و ریاضی درس به نسبت انآموز دانش

 بررسی در .گذارد می درس این رد آنان تحصیلی
 شد، مشخص نیز )1976( دیگران و 3شیهان دوین
 است. مفید دو هر آموز دانش و معلم براي فعال روش

 یکدیگر با تعامل طریق از انآموز دانش طرف، یک از
 و خجالت و باالتر بیان قدرت بیشتر، نفس به اعتماد
 در دیگر، طرف از کنند. می پیدا کمتري رویی کم

 و نقدپذیري و صدر سعه همکاري، روحیه نیز معلمان
 شود می تر قوي و بیشتر دیگران نظرهاي شنیدن توان

 .)1381 دیگران، و جعفري عابدي، دار، لیاقت(
 مشارکتی یادگیري تأثیر نیز )2002( 4هجمع و الخاطب

 در هشتم پایه انآموز دانش تحصیلی عملکرد روي را
 دست هب نتایج .دادند قرار بررسی مورد جبر درس
 در انآموز دانش عملکرد بین معناداري تفاوت آمده
 چگرنیک .داد نشان سنتی و مشارکتی یادگیري گروه

 به شده انجام تحقیقات بررسی با )1987( 5گامسون و
 یاد بیشتر یزمان ان،آموز دانش که رسیدند نتیجه این
 کنند، می مطالعه که موادي با فعال طور هب که گیرند می

 نشان خود تحقیق در )1996( 6نسیلبرم د.باشن درگیر
 از استفاده با که انیآموز دانش یادگیري میزان که داد

 با مقایسه در اند دیده آموزش تدریس فعال يها روش
 به انآموز دانش ذهن ها آن در که ییها روش سایر
 شود، می تلقی شوند، پر باید که خالی يها ظرف مثابه

 برخالف بنابراین .است متفاوت توجهی قابل طور هب
 رسمی يها آموزش به توجه که سنتی يها سازمان

                                                             
2. Winston 
3. Devin-Sheehan 
4. Alkhateb & Jumaa  
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 تأکید امروزه )152ص. :1387 فروزنده، و (زارع دارند
 نوین يها روش از استفاده بر آموزشی متخصصان
 و حیدري کریمان، (حیدري، است فراگیرمحور

 يها روش کارگیري هب که است بدیهی ).1388 دیگران،
 رویکرد مرهون یادگیري، و آموزش فعال و جدید
 امروزه و بوده آموزش در پژوهش رام به اساسی

 پژوهش از نیاز بی را آموزشی يها سیستم توان مین
 تأثیر هدف با حاضر پژوهش انجام بنابراین، .دانست
 پایه انآموز دانش یادگیري میزان بر پازل تدریس روش
 این و است بوده راستا این در گامی ابتدایی ششم

 آیا که باشد می سوال این به رسیدن پی در پژوهش
 یادگیري افزایش موجب پازل تدریس روش
 اجتماعی مطالعات علوم، دروس در انآموز دانش
  شود؟ می بنویسیم و آسمانی يها هدیه
  ها روش و مواد

 آزمون پیش طرح با آزمایشی نیمه مطالعه این روش
 آماري جامعه .است بوده کنترل گروه با آزمون پس و

 ششم پایه پسر انآموز دانش کلیه شامل پژوهش این
 به گیري نمونه بود. 92- 93 سال در کرمانشاه شهر

 گرفت انجام اي مرحلهچند اي خوشه تصادفی صورت
 کرمانشاه شهر گانه سه نواحی بین از که صورت این به
 مدارس بین از و انتخاب ناحیه یک تصادفی طور به

 انتخاب تصادف به مدرسه دو نیز ناحیه این ابتدایی
 کالس یک مدارس این از کدام هر از نهایت در و شد
 به کالس یک که ،شد انتخاب تحقیق نمونه عنوان به

 هرکدام پازل، روش به دیگري و سنتی آموزش شکل
 علوم سودر در نفر 50 جمعاً و نفر 25 تعداد به

 و آسمانی يها هدیه اجتماعی، مطالعات تجربی،
 ابتدایی دوره در مهم و پایه دروس از که بنویسیم

 کالس اختصاص گرفتند. قرار آموزش تحت باشند می
 تصادفی صورت به اجرا يها روش از هریک براي
 در پژوهشگران هدف آنکه ذکر قابل نکته است. بوده

 تحقیق، يها نمونه انتخاب جهت روش این از استفاده
 (کلیه اصلی جامعه به ها یافته پذیري تعمیم افزایش
 نبوده کرمانشاه) شهر ششم پایه پسر انآموز دانش

 از منتخب، مدارس این که است مشخص زیرا است.
 آماري جامعه مدارس کلیه معرف مختلف يها جنبه

 صورت به مدارس انتخاب که آنجا از اما نیستند.
 از را پژوهشگر سوگیري هرگونه توانست می تصادفی

 اجراي جهت شد. استفاده روش این از ،ببرد بین
 این با انآموز دانش آشنایی عدم به توجه با پازل روش
 جلسه، یک در ،سنتی روش با ها آن گرفتنخو و روش
 تفصیل به انآموز دانش براي روش این معلم توسط
 جلسه همان در نیز آزمون پیش و شد داده توضیح
 با مطالعه این جلسه 8 طول در سپس .شد گرفته
 گروه در که صورت این به شد. انجام یکسان شرایط
 را قبل درس از اي مقدمه و خالصه ابتدا معلم آزمایش

 آماده جدید درس به ورود براي را انآموز دانش و ارائه
 به درس اهداف به توجه با انآموز دانش سپس کرد.
 به الزم شدند. تقسیم خود اختیار به نفره پنج گروه پنج
 يها گروه است، گروه دو شامل روش این است ذکر

 همان خانگی گروه مهارتی. يها گروه و خانگی
 نفره پنج گروه پنج به افراد که است اولیه بندي تقسیم
 دیگري از متفاوت هدف یک هرکدام و شدند تقسیم

 افرادي شامل مهارتی گروه اما گرفتند. عهده بر را
 و دارند عهده به را اي مشابه اهداف کالس در که است
 بحث به یکدیگر با یادگیري به رسیدن براي
 يها گروه به افراد بندي تقسیم از بعد پردازند. می

 قسمت 5 به نیز جلسه آن به مربوط يامحتو خانگی،
 دقیقه 20 مدت به افراد این از هرکدام شد. تقسیم
 بعد کردند. می مطالعه را خود به مربوط آموزشی هدف

 مطالعه را خود به مربوط مطالب انآموز دانش اینکه از
 .رفتند خود مهارتی يها گروه داخل به کردند
 همگی که هستند يها گروه همان مهارتی يها گروه
 این .دارند عهده بر را مشترك آموزشی هدف یک
 آنچه و پردازند می گفتگو و بحث به یکدیگر با افراد
 و کنند می بازگو هم براي اند فهمیده درس از که را

 به رسیدند مشترك نتیجه به که دقیقه 25 از بعد سپس
 توجه با آنجا در و گردند برمی خود خانگی يها گروه
 بر را سایرین از متفاوت هدف یک فرد هر اینکه به
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 5 مدت به را خود اطالعات است الزم ،گرفته عهده
 دیگر افراد تا کند منتقل انآموز دانش سایر به دقیقه
 و گردند مطلع اهداف سایر از خود هدف بر عالوه
 معلم ،اطالعات تبادل از بعد بیاموزند. را آن يامحتو
   را افراد مشکالت و دارد را راهنما و ناظر نقش که
 و پردازد می مطالب از کلی بندي جمع به ،کند می حل

 اتمام از پس دهد. می پاسخ را انآموز دانش سئواالت
 آخر، جلسه انتهاي در ،انآموز دانش از آموزشی برنامه
 آمده دست به يها داده سپس و آمد عمل به آزمون پس
 مانکوا آزمون و SPSS آماري افزار نرم از استفاده با

  گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد
  ها داده و اطالعات
 بودند. پسر آموزشی برنامه در کنندگان شرکت کلیه

 داشتند شرکت برنامه این در گواه و آزمایش گروه دو

 از ها داده تحلیل براي بود. نفر 25 شامل گروه هر و
 استاندارد) انحراف و میانگین (فراوانی، توصیفی آمار
 مربوط يها یافته شد. استفاده مانکوا) تحلیلی( آمار و

 آزمون است.نتایج شده ارائه زیر در تحقیق فرضیه به
 نمرات بودن نرمال فرض پیش مورد در شاپیروویلک

  .است شده ارائه 1 جدول در جامعه، در ها متغیر
 نرمال فرض پیش شود می مشاهده که گونه همان

 پارامتریک آزمون از توان می و شود نمی رد بودن
   ).<05/0p( کرد استفاده

 برابري فرض سنجش جهت لوین آزمون نتایج
 ارائه 2 جدول در پژوهشی هاي متغیر براي ها واریانس

  است. شده
 در ها گروه واریانس بین شود می مالحظه چنانچه

 تفاوت آزمون پیش مرحله در پژوهشی هاي متغیر
 برابر هم با ها گروه واریانس و ندارد، وجود معنادار

 همه براي ها واریانس تساوي فرض پیش لذا باشد، می
 هاي آزمون از توان می و است شده رعایت  متغیرها

  کرد. استفاده ها داده تحلیل و تجزیه جهت پارامتریک
 بین شود می مالحظه 3 جدول در چنانچه
 آزمون پس و آزمون پیش مراحل در پژوهشی متغیرهاي

 جامعه در متغیرها نمرات بودن نرمال فرض پیش مورد در شاپیروویلک آزمون .1 جدول

  يمعنادار سطح  آزادي درجه  ویلک شاپیرو آماره  نمونه هاي گروه  پژوهش متغیرهاي

  اجتماعی مطالعات
  47/0  25  96/0  کنترل گروه
  31/0  25  83/0  آزمایش گروه

  تجربی علوم
  07/0  25  92/0  کنترل گروه
  12/0  25  85/0  آزمایش گروه

  آسمانی هاي هدیه
  41/0  25  96/0  کنترل گروه
  26/0  25  92/0  آزمایش گروه

  بنویسیم
  19/0  25  89/0  کنترل گروه
  22/0  25  90/0  آزمایش گروه

 پژوهشی  متغیر براي ها واریانس برابري فرض سنجش جهت لوین آزمون .2جدول

  معناداري سطح  2 آزادي درجه  1 آزادي درجه  لوین آماره  مراحل  وابسته متغیرهاي
  18/0  48  1  66/12  آزمون پیش  اجتماعی مطالعات
  14/0  48  1  14/6  آزمون پیش  تجربی علوم
  12/0  48  1  51/2  آزمون پیش  آسمانی هاي هدیه

  21/0  48  1  98/13  آزمون پیش  بنویسیم
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 با که متغیري لذا دارد. وجود معناداري رابطه
 تا گردد کنترل بایست می ،باشد داشته رابطه آزمون پس
 براي بنابراین شود. برداشته آزمون پس روي از آن اثر

 شده استفاده کواریانس آماري روش از اثر این کنترل
  است.

  فرضیه قسمت این در ها، فرض پیش بررسی از پس
 انحراف میانگین، گیرد. می قرار بررسی مورد پژوهشی

   است. شده ارائه 4 جدول در ها متغیر نمرات معیار
 یادگیري نمرات معیار انحراف و میانگین 4 جدول

 تجربی، علوم اجتماعی، مطالعات درس چهار در
 پایه انآموز دانش در را بنویسیم و آسمانی يها هدیه
 از دهد. می نشان مراحل و ها گروه تفکیک به ششم

 از نشان دروس این در کمتر نمره کسب که آنجا
 نمرات میانگین شود می مالحظه دارد، تر پایین یادگیري

 آزمون پس در آموزش دریافت از پس مداخله گروه
   دارد. يمعنادار افزایش شاهد گروه به نسبت
 میزان بر پازل تدریس آموزش اثربخشی منظور به

 مطالعات دروس در ششم پایه انآموز دانش یادگیري
 بنویسیم و آسمانی يها هدیه تجربی، علوم اجتماعی،

 به شد، استفاده کوواریانس تحلیل و تجزیه روش از
 احتمالی اثر تواند می آزمون این که دلیل این
  کند. خنثی نتایج بر را آزمون پیش
 تدریس روش آموزش اثربخشی ارزیابی منظور به
 ابتدایی ششم پایه انآموز دانش یادگیري میزان بر پازل
 متغیرهچند کواریانس تحلیل از آزمون پیش اثر کنترل و

 جدول در کواریانس تحلیل نتایج بنابراین شد. استفاده

 بر پازل تدریس روش آموزش اثربخشی داد نشان 5
 معنادار ابتدایی ششم پایه انآموز دانش یادگیري میزان

 پژوهشی متغیرهاي نمرات معیار انحراف و میانگین .4 جدول

  کنترل گروه  آزمایش گروه  پژوهشی متغیرهاي
  معیار انحراف  میانگین  معیار انحراف  میانگین

  اجتماعی مطالعات
  38/2  52/14  44/2  36/16  آزمون پیش
  36/2  40/14  67/2  16/17  آزمون پس

  تجربی علوم
  73/2  14  52/2  96/15  آزمون پیش
  55/2  96/13  68/2  76/16  آزمون پس

  آسمانی هاي هدیه
  61/2  36/14  82/1  08/16  آزمون پیش
  10/3  60/13  09/2  72/17  آزمون پس

  82/2  64/13  15/2  92/15  آزمون پیش  بنویسیم
  44/2  13  33/2  04/17  آزمون پس

 پژوهشی  متغیرهاي براي آزمون پس و آزمون پیش مراحل در خطی رابطه میزان .3 جدول

  آزمون پس
  آزمون پیش

  بنویسیم  آسمانی هاي هدیه  تجربی علوم   اجتماعی مطالعات

  آزمون پیش  آزمون پیش  آزمون پیش  آزمون پیش  مراحل
  آزمون پس  آزمون پس  آزمون پس  آزمون پس

  19/0  47/0  27/0  32/0  همبستگی میزان
  04/0  03/0  02/0  03/0  معناداري سطح
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 درس یادگیري میزان در تأثیر این میزان که است
 میزان در و درصد 22 آزمون پس در اجتماعی مطالعات
 همچنین است. درصد 16 تجربی علوم درس یادگیري
 درس در یادگیري میزان بر آموزش این تأثیر میزان
 31 آزمون پس در انآموز دانش آسمانی يها هدیه
 گروه بنویسیم درس یادگیري میزان بر و درصد
 که داد نشان نتایج این باشد. می درصد 32 آزمایش
 یادگیري نمرات میانگین بین شده مشاهده تفاوت
 يها هدیه تجربی، علوم اجتماعی، مطالعات دروس
 عضویت حسب بر کنندگان شرکت بنویسیم و آسمانی
 باشد می معنادار آزمون پس مرحله در گروهی

)05/٠P≤(. بر پازل تدریس روش آموزش بنابراین 
 در ابتدایی ششم پایه انآموز دانش یادگیري میزان
 يها هدیه تجربی، علوم اجتماعی، مطالعات دروس
 آزمایشی گروه آزمون پس مرحله در بنویسیم و آسمانی
 از حاکی نیز 8/0 باالي آماري توان است. داشته تأثیر
 حجم که دهد می نشان و است قبول قابل آماري دقت
  .است بوده کافی ها تحلیل براي نمونه
  گیري نتیجه و بحث
 میزان بر پازل تدریس روش تأثیر مطالعه این
 دروس در ابتدایی ششم پایه انآموز دانش یادگیري
 و آسمانی يها هدیه تجربی، علوم اجتماعی، مطالعات
 پژوهش این نتایج داد. قرار بررسی مورد را بنویسیم

 آماري نظر از گروه دو يها میانگین بین داد نشان
 گروه يها آزمودنی و داشته وجود معناداري تفاوت
 اند گرفته قرار آزمایش مورد پازل روش با که آزمایش
 دروس در پایدارتري و تر عمیق معنادارتر، یادگیري

 نتایج با تحقیق این نتایج اند. داشته آزمایش مورد
 ،قریب ،)1388( اولیا و شیري دره ،پیشگاهی پژوهش
 و مهرام ،مهرام )،1382( خلخالی و عارفائیان
 و جعفري عابدي، دار، لیاقت )،1386( نسب موسوي
 و ائوري کریمی، ،بافقی فتاحی )،1380- 81( دیگران
 و هرمزي زارع، حسینی، نعیمی )،1384- 85( دیگران
 وینستون )،2004( شچر و فیشر ،)1390( دیگران

 و الخاطب )،1976( دیگران و شیهان دوین )،2002(
 و )1987( گامسون و چگرنیک )،2002( جمعه

   باشد. می همسو )1996( سیلرمن
 به مطالعه این در بررسی و تحقیق پی در آنچه
 دنیاي که است نکته این به توجه خورد، می چشم
 نزدیک گذشته با که است ییها ویژگی داراي امروز
 معتقدند نظران صاحب دارد. اساسی يها تفاوت
 باید بلکه دهند یاد فراگیران به را محتوا نباید مدرسان

 بگیرند یاد را محتوا چگونه که دهند یاد ها آن به
 دادن مشارکت بر دلیل همین به ).2003 ،1(پالمر

 این شود. می تأکید تربیت و تعلیم فرایند در فراگیران
 دهد، می افزایش را فراگیران یادگیري عمق کار

                                                             
1. Palmer 

 یادگیري نمرات در آزمایش و کنترل گروه دو تفاوت (مانکوا) چندمتغیره کوواریانس تحلیل آزمون نتایج .5 جدول

  آماري شاخص
  وابسته متغیرهاي

 مجموع  وابسته متغیر
  مجذورات

 درجه
  آزادي

 میانگین
  مجذورات

F توان  اثر اندازه  يمعنادار 
  آماري

  
  همپراش متغیرهاي

  99/0 83/0 001/0  60/27 41/126  1 41/126  اجتماعی مطالعات
  96/0 69/0 003/0 46/10 82/62  1 82/62  تجربی علوم
  98/0 36/0 001/0 41/25 83/84  1 83/84  آسمانی هاي هدیه

  99/0 56/0 002/0 37/57 34/116  1 34/116  بنویسیم
  
  
  روهگ

  

 93/0 22/0 001/0 65/12  02/7  1  02/7  اجتماعی مطالعات

 81/0 16/0 006/0 49/8 31/5  1  31/5  تجربی علوم

 99/0 31/0 001/0 07/20 03/67  1 03/67  آسمانی هاي هدیه

 99/0 32/0 001/0 75/20 08/42  1  08/42  بنویسیم
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 توسعه ها آن در را آموختن انگیزه و ولیتئمس احساس
 نماید می آماده العمر مادام یادگیري براي و دهد می

 نظام فعالیت ادامه بنابراین ).2004 ،1لرنر و (دیبزي
 که سنتی يها روش با امروز پرورش و آموزش
 پذیر امکان آورد می بار مطیع و منفعل را آموز دانش

 يها علت از یکی شناسان جامعه و متفکران اکثر نیست.
 چند را سوم جهان کشورهاي موفقیت عدم اصلی
 در و دانند می آن نظایر و کاري جوامع بودن صدایی
 را پیشرفته کشورهاي اساسی دالیل از یکی مقابل،
 و مشارکتی کار انجام به انآموز دانش تمرین و ترغیب
 آورند می شمار به آنان در همکاري روحیه پرورش
 واقع در ).1388 نوري، زاده عالم و بوسلیکی (قهار،
 را انآموز دانش فراگیر، بر متکی يها روش از استفاده
 آینده داشتن براي گروهی کارهاي در موفقیت براي

 مگر گردد، نمی محقق امر این و سازد می آماده مطلوب
 ابتدایی يها سال همان از را انآموز دانش اینکه

 آشنا گروهی کارهاي و مشارکتی يها روش با تحصیل
 مفید يها تجربه تا آوریم فراهم را ییها زمینه و سازیم

  نمایند. کسب را ها روش این از
 پژوهش این از حاصل نتایج تبیین در همچنین

 احساس یادگیري شیوه این در گفت: توان می
 تکرار و تمرین به منجر زیاد رقابت و یکپارچگی

 2شاران بخشد. می بهبود را یادگیري و شده بیشتر
 يها روش در تحصیلی پیشرفت علت )1980(

 انگیزه مشارکتی یادگیري که داند می این را مشارکتی
 و پیشرفت باعث و برد می باال را انآموز دانش درونی
 افزایش علت )1995( اسالوین شود. می آنان موفقیت
 را مشارکتی تدریس يها روش در تحصیلی پیشرفت

 افراد گروهی اهداف زیرا د،دان می گروهی اهداف تأثیر
 را ها آن همکاري رفتار و کند می پذیرتر یتمسئول را

 دهد. می یکپارچگی و نظم ها آن به و نماید می تقویت
 مقابل در اي اندازه به انآموز دانش روش این در

 گویی که دارند یتمسئول احساس یکدیگر پیشرفت
                                                             
1. Debessay & Lerner 
2. Sharan 

 گروه موفقیت زیرا کنند، می تالش خود پیشرفت براي
 از یک هر که است این مستلزم هدف به دستیابی در

 حاصل باشند. گرفتهفرا را آموزشی مطالب اعضا
 که است امر این نشانگر بسیار، پژوهشی مطالعات
 انفرادي یادگیري به نسبت همیاري طریق از یادگیري

 تحصیلی يها موفقیت افزایش در رقابتی یا و
 بوده ترمؤثر ها آن ادراك رشد همراه به انآموز دانش
 زیرا ).1386- 87 ،رحمانی ،آذر فتحی ،زاده ترابی( است
 بلند شفاهی تمرین با شناختی لحاظ از اوال ها آن

 و دیگران آراء با تقابل در را خود فکر کردن صحبت
 در انآموز دانش ثانیاً کنند. می اصالح مباحثه
 یادگیري باالتر سطوح در اغلب گروهی يها فعالیت
 و تحلیل و تجزیه کاربرد، (سطوح شوند می درگیر

 دانش سطح به عمدتاً که سنتی روش در اما ارزیابی)،
 و (جانسون نیست چنین شود، می پرداخته درك و

  ).1989 ،3جانسون
 و حاضر پژوهش يها یافته به توجه با مجموع در
 تحقیقات يها یافته توسط پژوهش این نتایج تأیید
 پازل تدریس روش در که گرفت نتیجه توان می دیگر
 مطلوب اجراي براي قوي اي انگیزه از انآموز دانش

 این با ها کالس برگزاري لذا .برخوردارند تدریس
 بیشتر انگیزه و اشتیاق باعث تواند می روش
 کالس در فعال و مؤثر حضور براي انآموز دانش
 در مطلوب یادگیري حصول نتیجه در و شود درس
 از شوند می اداره شیوه این به که ییها کالس
 به توجه با و است بیشتر سنتی تدریس يها روش
 فعال و نوین يها روش از پازل تدریس روش اینکه

 محور، معلم تا است محور آموز دانش و است تدریس
 توان می آن از استفاده با که رسد می نظر به

 این در کرد. خارج انفعالی حالت از را انآموز دانش
 شود می کاسته معلم کاري بار از زیادي مقدار صورت

 قرار انآموز دانش اختیار در بیشتري وقت مقابل در و
 در کند احساس آموز دانش که هنگامی گیرد. می

                                                             
3. Johnson & Johnson 
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 از مناسب بازخورد و دارد را اصلی نقش یادگیري
 ادامه کار به بیشتري انگیزه با کند دریافت معلم
 منبع یک عنوان به یادگیري از حاصل لذت و دهد می

 شود. او تحصیلی پیشرفت باعث تواند می انگیزشی
 داراي ها پژوهش سایر همانند پژوهش این

 عدم به توان می جمله آن از که بود ییها محدودیت
 وجود عدم و روش این با انآموز دانش و معلم آشنایی
 اشاره آموزشی نظام در آن اجراي براي مناسب بستر
 کالس، شاگردان زیاد تعداد به توجه با همچنین کرد.

 در اشکال و نظم خوردن برهم با روش این اجراي
 در معلمان لذا بود. همراه معلم توسط کالس کنترل
 در دارند. نیاز بیشتري صدرسعه  به روش این اجراي
 براي آموزشی ولینمسئ شود می پیشنهاد راستا این

 این آموزش، در فعال يها روش بهتر هرچه اجراي
 را الزم آموزش معلمان، و دهند قرار مدنظر را نکات
 پازل، روش جمله از فعال يها روش تدریس زمینه در
   .ببینند خاص آموزشی يها کارگاه طریق از

  
  منابع

 .محمدباقر ،اولیا ؛شهال ،شیري دره ؛علیرضا ،پیشگاهی
 میزان بر فعال یادگیري روش اثر" ).1388(

 دوره دانشجویان اطالعات ماندگاري و رضایت
 مجله ."یزد پزشکی علوم دانشگاه فیزیوپاتولوژي

  ).3(9 ،پزشکی علوم در آموزش ایرانی
 .آزاد ،رحمانی ؛اسکندر ،آذر فتحی ؛کاملیا ،زاده ترابی
 سخنرانی و پازل تأثیر مقایسه" ).1387-1386(

 از پرستاري دانشجویان ادراك بر شده ریزي برنامه
 مجله ."درس يها کالس اجتماعی روانی فضاي
  ).4(9 ،پزشکی علوم در آموزش ایرانی
 ؛زهرا ،حیدري ؛نورالسادات ،کریمان ؛طوبی ،حیدري

 تأثیر مقایسه" ).1388( .لیال ،فراهانی امیري
 سخنرانی و بازخورد با سخنرانی روش به تدریس

 کیفیت و یادگیري میزان بر سنتی روش به
 علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله ."تدریس
  .1نامه ویژه ،4 شماره ،12 سال ،اراك پزشکی

 .امیلی کالهون، ؛مارشال ویل، بروس؛ جویس،
 بهرنگی، ترجمه ،تدریس الگوهاي ).2004(

 تربیت، کمال نشر تهران: .)1391( .محمدرضا
  هشتم. چاپ

 خالقیت، ).1387( .اهللا لطف فروزنده، حسین؛ زارع،
 انتشارات تهران: راهبردي. تفکر و مسئله حل

  اول. چاپ نور. پیام دانشگاه

 تهران: یادگیري. شناسی روان ).1389( .حسین زارع،
  هشتم. چاپ نور. پیام دانشگاه انتشارات

 .حسین زارع، محمدرضا؛ سرمدي، بهمن؛ زندي،
 از آموزش نظام در تحصیلی يها مهارت .)1387(

 چاپ نور. پیام دانشگاه انتشارات تهران: دور. راه
  اول.
 محمد ،ائوري ؛حسین ،کریمی ؛علی ،بافقی فتاحی

 مقایسه" ).1384- 1385( .کاظم ،برزگر ؛حسین
 گروهی بحث و سخنرانی آموزش يها روش تأثیر
 علوم یکارشناس دانشجویان یادگیري میزان بر

 آموزش در توسعه يها گام آزمایشگاهی
 آموزش توسعه و مطالعات مرکز مجله ".پزشکی
  .اول شماره چهارم، دوره .پزشکی

 .محمد نوري، زاده عالم حسن؛ بوسلیکی، دي؛ها  قهار،
 ."ها مزیت و ها ضرورت کارگروهی:" ).1388(

  .274 شماره .حوزه پگاه نامه هفته
 .حمیدرضا ،خلخالی ؛حسین ،عارفائیان ؛میترا ،قریب
 و سنتی آموزش روش دو تأثیر مقایسه" ).1382(

 دانشکده ."دانشجویان یادگیري میزان بر همیاري
 ،62 سال .تهران پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی

  .12 شماره
 علوي ؛فروزان ،شوریده زاده آتش ؛علی ،قزلقاش
 مقایسه" ).1387 ( .فریده ،یغمایی ؛حمید ،مجد
 الکتروکاردیوگرام صحیح خواندن یادگیري میزان
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 و لهئمس حل و سخنرانی روش از استفاده با
 در رایانه با خودآموز روش به یادگیري

 دوره .پرستاري پژوهش ."پرستاري دانشجویان
  .10 – 11 يها شماره ،3
 ،جعفري ؛محمدرضا ،عابدي ؛محمدجواد ،دار لیاقت

 مقایسه" ).1381( .فاطمه ،بهرامی ؛سیدابراهیم
 روش با گروهی بحث تدریس روش تأثیر میزان

 و تحصیلی پیشرفت بر سخنرانی تدریس
  ."دانشجویان ارتباطی يها مهارت

 بررسی" ).1386( .سعید ،سبحانیان ؛لیال ،نژاد مصلی
 و مجازي آموزش دانشجویان در انتقادي تفکر
 آموزش در توسعه يها گام کامپیوتر. رشته سنتی

 آموزش توسعه و مطالعات مرکز مجله ،"پزشکی
  دوم. شماره پنجم، دوره .پزشکی

 ).1379( .محمد ،جان زاده ملک ؛ابراهیم ،مومنی
 روش به آموزش تأثیر اي مقایسه بررسی"

 رابطین اي تغذیه دانش بر پمفلت و سخنرانی
 علوم دانشگاه مجله ."یاسوج شهر بهداشتی
  .20و19 شماره پنجم، سال .یاسوج پزشکی

 سید ،نسب موسوي ؛بهروز ،مهرام ؛منوچهر ،مهرام
 شیوه به تدریس تأثیر مقایسه" ).1386( .لدینانور
 بر سخنرانی شیوه با دانشجومحور گروهی بحث

 در توسعه يها گام پزشکی، دانشجویان یادگیري
 توسعه و مطالعات مرکز مجله ".پزشکی آموزش
   .دوم شماره پنجم، دوره .پزشکی آموزش

 هرمزي، حسین؛ زارع، فخرالزمان؛ حسینی، نعیمی
 .محمدحسین کاوه، فرهاد؛ شقاقی، محمود؛

 مبتنی آموزشی برنامه اجراي و طراحی" ).1390(
 بر آن اي مداخله اثر تعیین و موقعیتی یادگیري بر

 مجله ."دانشجویان تحصیلی پیشرفت و انگیزش
 شماره سوم. دوره .یادگیري و آموزش مطالعات
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