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  چکیده
ساو بر برآورده  جیگ درس هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کالس

آموزان (نیاز به خودمختاري،  شناختی دانش شدن نیازهاي روان
 در بود و یشیآزما مهین از نوع پژوهش . روشاستشایستگی و ارتباط) 

 .شد استفاده کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش طرح از آن اجراي
 مسو آموزان دو کالس دانش یابی به اهداف پژوهش، ابتدا جهت دست

 انتخاب دسترس درهاي  نمونه از استفاده با نفر) 51دبیرستان دخترانه (
آموزان یک کالس،  تصادفی، دانش کامالًسپس به شیوة  ؛شدند

آموز) و  دانش 26ساو ( آموزش درس شیمی را به روش جیگ
آموز) این درس را به روش  دانش 25آموزان کالس دیگر ( دانش

قبل و بعد از  شناختی نیازهاي روانسخنرانی تجربه کردند. آزمون 
 ازها  داده تحلیل و تجزیه منظور ها اجرا گردید. به مداخله براي گروه

 جمله از مختلف استنباطی و توصیفی آماريهاي  تکنیک وها  روش
 استفاده کواریانس تحلیل استاندارد، انحراف میانگین، آماريهاي  روش
ساو اثر مثبتی بر نیاز  جیگهاي پژوهش نشان داد که روش  یافته .شد

هاي  به خودمختاري و ارتباط و شایستگی دارد. به طور کلی یافته
گري حمایت کردند و نشان دادند که  پژوهش از نظریۀ خودتعیین

ساو اثر  هاي حامی خودمختاري از قبیل روش تدریس جیگ محیط
  شناختی اساسی دارند. مثبتی بر برآورده شدن نیازهاي روان

 
  کلیدي واژگان
 نظریۀ شایستگی، ساو، جیگ روش خودمختاري، ارتباط،

  مشارکتی. یادگیري گري، خودتعیین
  

 

Abstract 
The aim of current study was to investigate the ef-
fect of the jigsaw classroom on satisfaction of stu-
dents' basic psychological needs (Autonomy, Com-
petence and relatedness). Research method was 
quasi experimental with pre and post test and con-
trol group. To achieve our aim, first, the female 
students in two junior high school classes (n=51) 
were selected by using available samples. Then, one 
of classes (with 26 students), were selected random-
ly as experimental group and were taught chemistry 
in Jig Saw method. And for the other group (25 
student), lecture method was used. Basic psycholog-
ical needs questionnaire was used for the groups 
before and after intervention. Analysis of the data 
involved both descriptive and inferential statistics 
including means, standard deviations and co-
variance analyses. 
The findings indicated that, jig saw method has 
positive effect on need for autonomy, relatedness 
and competence. In general research finding sup-
ported self-determination theory and indicated that 
autonomy supportive environments such as jig saw 
instructional method has positive effect on basic 
psychological needs satisfaction. 
 
Keywords 
Autonomy, Competence, Cooperative Learning, 
Jigsaw Method, Relatedness, Self-Determination 
Theory.  
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  مقدمه
 در آموزش ساختار مدرنیسم، مرحلۀ از گذر علت به امروزه
 .است آن کنونی شرایط از شدن جدا و تاریخی تحول آستانۀ

نظام آموزشی به دلیل ضرورت سازگاري با تحوالتی که در 
ها شاهد آن هستیم، ناگزیر به بازنگري در فرایند  همۀ عرصه

 سنتیهاي  روش از زیرا استفاده؛ آموزش و یادگیري است
 اجتماعی رشد براي الزمهاي  زمینه محض، سخنرانی مانند
 تربیت و کنند ینم فراهم را آموزان دانش شخصیت و

 را آنان تواند نمی محفوظات بر متکی فعال غیر آموزانی دانش
  .سازد آماده آینده پیچیده دنیاي براي
 و فعال یادگیري فعال، آموزشیهاي  روش موضوع امروزه

 کرده پیدا تربیتی مباحث در اي یژهو جایگاه فعال یادگیرندة
 که آموزانی دانش تربیت، و تعلیم کارشناسان اعتقاد به. است
 بهتر تنها نه پردازند، می یادگیري به فعال یادگیري طریق از
 زیرا؛ برند می هم بیشتري لذت یادگیري از بلکه گیرند می فرا
 فرآیند در فعاالنه باشند، صرف شنوندة اینکه جاي ها به آن

 یادگیري مسئول را خود و کنند می مشارکت یادگیري
در  ).2010، 1بیرفوت و جولر گاردنر،( دانند می خویش
هاي مشارکتی، یادگیرنده استقالل خود را حفظ  فعالیت
تر با همتایان و موفقیت علمی  و به روابط بسیار مثبت کند می

هایی، اهداف بر مبناي  یابد. در چنین کالس باالتر دست می
ها و  اند و یادگیرنده به اولویت ریزي شده موفقیت برنامه

ر اجتماعی بر محیط هایی که به وسیلۀ معلم و فشا ارزش
هاي  چنین کالس شود، آگاهی دارد. این کالس اعمال می

 گذارد می تأثیر آموز دانش انگیزشی ساختاریافته، بر شرایط
 بیان یادگیري فعال رویکردهاي ).1393، 2ولالرد و پریتجارد(

 درگیري براي را او انسان، فطريهاي  ویژگی که کنند می
 بر اساس. کنند می آماده فیزیکی و اجتماعی محیط با فعال
 به مند عالقه و فعال در ذات موجودي انسان رویکردها، این

 به فطري تمایالت این. است دانش سازي درونی و یادگیري
 براي مهمی وسیلۀ تواند می دانش، کسب و کنجکاوي
 رشد و یادگیري هدایت براي تربیت و تعلیم متخصصان

 از یکی). 2009، 3نریا و نیمیک( باشد آموزان دانش
 این .است گري خودتعیین نظریۀ رویکردها، این ینتر مهم
 در خودشکوفایی کنندة عوامل بازداري و تسهیل نظریه

                                                                 
1. Gardner Jewler & Barefoot  
2. Pritchard, Woollard  
3. Niemiec, Ryan  

، بارد و 2005، 4دسی و گانیه( کند می بررسی ها را انسان
 گري، خودتعیین نظریۀ اصلی عناصر). 2004 ،5ریان و دسی

 و شایستگی، ارتباط به نیاز( اساسی شناختی روان نیازهاي
نیاز به ارتباط به  ).2008، گاینه و 6روکا( است) خودمختاري

تمایل فرد به احساس ارتباط و پیوستگی با دیگران (صادقی، 
)، شایستگی به تمایل فرد به 2013امانی و محمودي، 

بودن در دستیابی به نتایج ارزشمند و مفید  مؤثراحساس 
) و خودمختاري به 2014آذر و محمودي،  (امانی، سپهریان

تمایل فرد به شروع و تنظیم رفتار به وسیلۀ خویش اشاره 
بر ). 2014دارند (بدري، امانی، احراري، جهادي و محمودي، 

توانند از طریق  گري، این سه نیاز می نظریۀ خودتعیین اساس
یر شدن فرد در انواع وسیعی از رفتارها برآورده شوند که درگ

از فردي به فرد دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت 
). بدون توجه 1392آذر، امانی و محمودي،  است (سپهریان

ها براي  به نحوة برآورده شدن این نیازها، برآورده شدن آن
ضروري  ها رشد سالم و سالمت روانی افراد در همۀ فرهنگ
). در 2009، 7است (سوربو، هلواري، گولی و کریستینسن

شناختی اساسی برآورده شوند،  صورتی که نیازهاي روان
احساس اعتماد به نفس و خود ارزشمندي در افراد شکل 

گیرد، اما در صورت ممانعت و عدم برآورده شدن این  می
خود  نیازها، فرد درکی شکننده، منفی، بیگانه و انتقادآمیز از

ی برآورده طور کل). به 2010، 8و جانگ خواهد داشت (چن
شود فرد عالوه بر داشتن تالش  شدن این نیازها باعث می

باالتر و  نفس عزتبیشتر و عملکرد مثبت در تکالیف، 
سالمت روانی بیشتري را تجربه کند (دسی، ریان، گانیه، 

 نظریه ). چون در این2001، 9لئون، یوسونف و کورناژوا
 یادگیري فرایند در آموزان دانش بودن فعال بر زیادي یدأکت

 برخوردار تربیت و تعلیم در زیادي اهمیت از است، لذا شده
مطالعۀ پورعلی، سیف نراقی  ).2009 ریان، و 10نیمیک( است

آموزان، معلمان و مدیران  ) بر روي دانش1394و نادري (
گرایانه موجب  هاي آموزشی انسان نشان داد که روش

آموزان و انگیزة کار مدیران و  افزایش انگیزة تحصیلی دانش

                                                                 
4. Gagné, Deci  
5. Baard, Deci, Ryan  
6. Roca  
7. Sorebo, Halvari, Gulli & Kristiansen 
8. Chen and Jang 
9. Leone, Usunov   & Kornazheva 
10. Niemiec  
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تعامالت کالسی و  )2000دکی ( و شود. ریان معلمان می
گري شرح دادند و  دتعیینها را بر اساس نظریۀ خو انگیزه

بیان کردند که وقتی این نیازها در یک کالس در حد 
بخش ارضا نشود، یادگیرنده انگیزة خود را از دست  رضایت

بنابراین توجه به برآورده شدن این نیازها در محیط ؛ دهد می
کالس یکی از وظایف مهم معلمان و متخصصان تعلیم و 

ی و اکبري سوره، (قالوندي، امانی، غالم استتربیت 
) نشان دادند که در 1394پرور ( آذر، ادیب، گل ). فتحی1392
 و انتظارات باها  هاي ضمن خدمت وقتی برنامه دوره

 کاراییها  شود، این دوره متناسب می معلمان هاي نیازمندي
کنند.  بیشتري دارد و معلمان آن را سودمند ارزیابی می

هاي  ا و بافته محیطگري،  خودتعیین ۀنظری براساس
اجتماعی که آزادي عمل به فرد دهند، موجب برآورده شدن 

) و 2009، 1شوند (ریو شناختی اساسی می نیازهاي روان
 جلوگیريها  آناز برآورده شدن  بیرونی، کنترلبرعکس 

آموزانی که  دانش. )2003 ،٢، ریان و بارگمانیه(گانکند.  می
ر مقایسه با هستند دها  معلمانشان حامی خودمختاري آن

، شایستگی، اند کنترل کنندهها  آن آموزانی که معلمان دانش
خالقیت  و تحصیلی باالتردرونی و عملکرد انگیزش 

اي، خضري آذر، بابایی و  ، اژه1998 دارند (ریو،ي بیشتر
بر اساس این نظریه، الگوي تدریسی که معلم  ).1387امانی، 

تواند بر برآورده شدن  کند می در کالس درس پیاده می
، 3شناختی تأثیر داشته باشد (هانزه و برگر نیازهاي روان

) سه ویژگی را براي 2002( 4). آسور، کاپالن و راس2007
آموزان  کنندة خودمختاري دانش هاي حمایت کالس
ها معلم دربارة  ژگی اینکه در این کالسشمارند. اولین وی می

هاي جامعه بحث  ارتباط بین موضوعات درسی و واقعیت
هایی را  کند. دومین ویژگی اینکه معلم در کالس، انتخاب می

کند و سوم اینکه معلم انتقاد  آموزان فراهم می براي دانش
کند.  آموزان حمایت می پذیر است و از تفکر مستقل دانش

 امروزه آن گوناگون الگوهاي با مشارکتی ريیادگی رویکرد
 اندرکاران دست و آموزشیهاي  نظام استفاده و توجه مورد
 در کهاست  5ساو جیگ الگوي الگوها، این جمله از. است

                                                                 
1. Reeve 
2. Bargmann 
3. Hanze and Berger 
4. Assor, Kaplan & Roth 
5. Jigsaw 

 .است آمده در اجرا به و گرفته قرار توجه مورد حاضر تحقیق
هاي مبتکرانه یادگیري مشارکتی  ساو، یکی از شکل جیگ
عالوه بر ساختارمندي بیشتر، نسبت به سایر که  است
هایی از قبیل  هاي یادگیري مشارکتی داراي ویژگی روش

وابستگی مثبت اعضا به یکدیگر، مسئولیت فردي و تالش 
آموزان در تسهیل یادگیري یکدیگر است.  فعاالنۀ دانش
که این روش  است این ساو جیگ روش آموزشی مزیت دیگر

 دیگر یعنی تداخل مشارکتیهاي  روش فاقد یکی از معایب
 پیشینۀ دهه سه به ساو نزدیک جیگ الگوي. مسئولیت است

 دارد همراه به تربیت مختلف ابعاد در را سودمندي و موفقیت
 ایجاد نژادي،هاي  نابرابري و تضادها کاهش در توانسته و

 کند ایفا را اي ارزنده نقش یادگیري، و پویاي مثبت فضاي
 به 6). این الگو به وسیلۀ الیوت آرونسون2007(هانزه و برگر، 

 معرفی جدید کاربردي با مشارکتی یادگیري الگوي عنوان
 موضوعات از بخشی در آموزان دانش الگو، این در. است شده
 به کامل مهارت هستند، آن یادگیري به موظف که درسی
 اعضاي سایر به را خودهاي  آموخته سپس آورند، می دست
 الگوي مزیت). 2008 ،7سانتراك( آموزند می خود گروه
 هر تالش از حاصل نتایج چه اگر که است این ساو جیگ
 همه به ولی است، متفاوت دیگر آموز دانش با آموز دانش
 مسئولیت یکسان طور به متفاوتهاي  توانایی با آموزان دانش
 معموالً، ساو جیگ الگوي در. کند می اعطا را الزم
 درسی کتاب از فصل یک مطالعۀ براي آموزان دانش
ها  گروه اعضاي از کدام هر آن از پس. شوند می بندي گروه
 آموزش مسئول و کند می مطالعه را فصل این از قسمت یک
 و بهرنگی( است خود گروه اعضاي سایر به قسمت آن

 مثبت تأثیر نشانگر شده انجامهاي  پژوهش). 1383 آقایاري،
 اساسی شناختی روان نیازهاي شدن برآورده بر روش این

 8برگر و هانز ).2009 هانزه، و هستند (برگر آموزان دانش
کالس  12آموز پایۀ  دانش 37) با مطالعه بر روي 2007(

 بر ساو جیگ آموزشی فیزیک گزارش کردند که روش
 پایین تأثیر بیشتري داشته است خودکارآمدي با آموزان دانش
آموزشی احساس ارزشمندي ها بعد از برگزاري جلسات  و آن

بیشتري را گزارش کردند، زیرا این روش احساس کفایت را 

                                                                 
6. Eliot aronson 
7. Santrak  
8. Hanze & Berger  
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 1دهد. جورکوفسکی و هانز آموزان افزایش می در دانش
ساو براي هشتاد دانشجوي  ) با اجراي روش جیگ2015(

دانشگاه گزارش کردند که این روش آموزشی موجب 
در  افزایش همکاري در دانشجویان شد. پژوهش حاضر نیز

 مانند منفعل ساختارمندهاي  روش مقایسه اثربخشی صدد
 و انگیزش بر ساو جیگ مانند فعالهاي  روش و سخنرانی
  .است آموزان دانش فطري نیازهاي

هاي نوین  با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت روش
 تغییر آموزشیهاي  در کشور ما روش متأسفانهآموزشی، 
 سنتیهاي  روش از همچنان معلمان واند  نیافته چندانی

 ایران آموزشی نظام در .کنند می استفاده محض سخنرانی
 سخنرانی، ویژه به سنتی،هاي  روش بر تکیه با معلمان
 و کنند می ترغیب علمی مفاهیم تکرار و حفظ به را شاگردان

 از اجرایی حتی و تربیتی و علمی محافل در ینکها رغم علی
 صحبت آزاداندیشی و فکري رشد آموزان، دانش بودن فعال
 خود به شعارگونه جنبۀهایی  دیدگاه چنینعمالً  اما شود، می

آید که آیا  پیش می سؤالبنابراین )؛ 1384 کرامتی،اند ( گرفته
ساو در مدارس قابل اجرا  استفاده از روش آموزشی جیگ

تواند بر ارضاي نیازهاي اساسی  است؟ و این روش می
 ر داشته باشد. با توجه به اینکهآموزان ایرانی تأثی دانش

 نظریۀ آزمون زمینۀ در شده انجامهاي  پژوهش
 نوع از بیشتر نیز ایران آموزشی نظام در گري خودتعیین
 حجازي، و رشوانلو تنهاي( هستند همبستگی تحقیقات

 همکاران، و قالوندي ،1387 همکاران، و اي اژه ؛1388
 همکاران، و آذر سپهریان ،1391 همکاران، و حجازي ،1391
 و احمدي ،1393 معصومی، و امانی احمدي، ،1392

 و بدري ،2013 همکاران، و صادقی ،2012 همکاران،
با توجه به  )؛ و2014 همکاران، و امانی و 2014 همکاران،

ی  اهمیت تحقیقات آزمایشی و مداخله در شناسایی جهت علّ
متغیرها، تاکنون تحقیق آزمایشی در این رابطه انجام نگرفته 
است و لزوم انجام چنین تحقیقاتی در کشور احساس 

شود. تحقیقات انجام گرفته در زمینۀ تأثیر روش  می
د است و شناختی نیز بسیار معدو ساو بر نیازهاي روان جیگ

پذیري  یمتعمهاي بیشتر جهت بررسی میزان  انجام پژوهش
و برگر و هانزه،  2007ها ضروري است (هانزه و برگر،  یافته

بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر روش ؛ )2009
ساو در مقابل روش تدریس  تدریس مشارکتی از نوع جیگ

                                                                 
1. Jurkowski & Hanz  

 شناختی روانسنتی سخنرانی بر برآورده شدن نیازهاي 
آموزان ایرانی است. اگر معلوم شود که روش  اساسی دانش

شناختی  تدریس مشارکتی اثر مثبتی بر نیازهاي روان
توان با اطمینان بیشتري به دبیران در  آموزان دارد، می دانش

مورد کاربرد این روش به علت سازگاري با نیازهاي فطري 
ه و آموزان، پیشنهادهایی داد. بر اساس مطالب ذکر شد دانش

هاي زیر مطرح و  یابی به اهداف پژوهش، فرضیه جهت دست
  مورد آزمون قرار گرفت:

ساو در مقایسه با  کاربرد روش تدریس به روش جیگ .1
 خودمختاري نیاز بر مثبتی روش سنتی سخنرانی اثر

کاربرد روش تدریس به روش  .2دارد.  آموزان دانش
 بر مثبتی ساو در مقایسه با روش سنتی سخنرانی اثر جیگ
 به تدریس کاربرد روش .3دارد.  آموزان دانش ارتباط نیاز

 اثر سخنرانی سنتی روش با مقایسه در ساو جیگ روش
  دارد. آموزانی دانش شایستگی نیاز بر مثبتی

  
  روش پژوهش

آزمون  پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش
آزمون و گروه کنترل انجام شد. با توجه به اینکه در  پس - 

آموزان به صورت تصادفی قابل  پژوهش حاضر دانش
هاي آزمایش و کنترل نیستند، بنابراین  تخصیص به گروه

آزمایشی است. برنامۀ اجرایی براي  طرح مورد استفاده نیمه
یی که رهنمودها بر اساسساو  روش آموزشی جیگجلسات 

که شامل ده گام است، استفاده  2در سایت رسمی این روش
 آزمایش گروه براي درس ۀ کالسجلس هر ها در شد. گام

آموزان به  . تقسیم دانش1ها عبارت بودند از:  گام .شد اجرا
آموزان به  . تعیین یکی از دانش2گروه پنج یا شش نفري، 

. تقسیم درس روزانه به پنج یا شش قسمت، 3عنوان رهبر، 
آموزان  . واگذاري مطالعۀ هر بخش به هر یک از دانش4

. مطالعه کردن بخش مورد نظر به وسیلۀ 5گروه، 
. 7. تشکیل گروه متخصصین، 6داقل دو بار، آموزان ح دانش

. ارائۀ هر بخش به گروه به 8ساو،  بازگشت به گروه جیگ
. مشاهدة فرآیندهاي 9آموزان،  وسیلۀ هر یک از دانش

  آموزان.  . گرفتن امتحان از دانش10ها به وسیلۀ معلم،  گروه
 یعنی مرسوم آموزشی روش به نیز کنترل گروه آموزان دانش

  .گرفتند قرار آموزش حتت سخنرانی
  

                                                                 
2. http://www.jigsaw.org  

http://www.jigsaw.org
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  گیري جامعه و نمونۀ آماري و روش نمونه
آموزان دختر سال سوم  جامعۀ آماري تحقیق حاضر دانش

متوسطه رشتۀ علوم تجربی ناحیۀ یک شهر ارومیه بودند که 
در کالس درس شیمی شرکت داشتند. در این پژوهش به 

پژوهش  همکاري با علت عالقۀ یکی از معلمان شیمی به
ساو  ضر و آمادگی براي استفاده از تدریس به روش جیگحا

در دسترس استفاده  گیري نمونه هاي خود، از روش در کالس
شد. به این صورت که از یک مدرسه دو کالس تجربی 

تصادفی معلم داوطلب در  کامالًبه طور  ؛ وانتخاب گردید
ساو تدریس کرد که این  ها به روش جیگ یکی از کالس

در  ؛ وآموز) دانش 26کالس گروه آزمایش را تشکیل داد (
معلم از روش سنتی سخنرانی براي  کالس دیگر همان

تدریس استفاده کرد، این کالس نیز گروه کنترل را تشکیل 
 آزمایشی به توجه با آماري نمونۀ آموز). حجم دانش 25داد (

 که آنجا از نیز و قبلی تحقیقات به استناد و با پژوهش بودن
 براي نفر سی تا بیست مرسوم طور به آزمایشی تحقیقات در
  .رسد شود، کافی به نظر می می انتخاب گروه هر
  

  گیري ابزار اندازه
شناختی اساسی از مقیاس  گیري نیازهاي روان براي اندازه

شناختی اساسی الگواردیا، ریان، کوچمن و  رواننیازهاي 
گویه تشکیل  21) استفاده شد. این مقیاس از 2000( 1دسی

شناختی خودمختاري (هفت  شده است که سه نیاز روان
گویه)، شایستگی (شش گویه) و ارتباط (هشت گویه) را 
                                                                 
1. La Guardia & Couchman 

اي از  ها بر اساس طیف لیکرت پنج درجه سنجند. گویه می
اند. دسی و  تنظیم شده» 5«درست  کامالً تا» 1«غلط  کامالً

گزارش  83/0) ضریب آلفاي این مقیاس را 2001همکاران (
) نیز در پژوهش خود 1387اي و همکاران ( اند. اژه کرده

، شایستگی 66/0ضریب آلفاي کرونباخ را براي خودمختاري 
هاي  اند. همچنین شاخص کرده گزارش 68/0و ارتباط  74/0

، CFI=0.92ها  لی تأییدي در پژوهش آنبرازش تحلیل عام
0.92=AGFI ،0.94=GFI ،0.05=RMSEA به دست 

نامه است.  آمده است که نشانگر روایی مناسب این پرسش
در این مطالعه ضریب آلفاي کرونباخ به ترتیب براي 

 69/0، 85/0 آزمون خودمختاري، شایستگی و ارتباط در پیش
به  74/0و  71/0، 80/0آزمون به ترتیب  و در پس 75/0و 

  آمد که نشانگر پایایی مناسب ابزار است. دست
  

  هاي پژوهش یافته
بررسی  جهت متغیرها هاي توصیفی شاخص 1 جدول در

   اند. شده ارائهها  داده توزیع بودن نرمال و مناسب پراکندگی
 و میانگینهاي  آماره مقادیر، 1شماره جدول  به توجه با 

 مقادیر وها  داده مناسب پراکندگی نشانگر انحراف استاندارد
ها  داده توزیع بودن نرمال نشانگر کشیدگی چولگی و

  .باشند می
هاي در دسترس و استفاده از  به علت انتخاب نمونه

هاي گروه کنترل  آزمودنیعملکرد  ۀبراي مقایسآزمون،  پیش
متغیر  واریانس استفاده شد.کاز آزمون تحلیل  و آزمایش

ساو و روش سنتی  مستقل نوع مداخله (روش جیگ

 پژوهش متغیرهاي توصیفی هاي شاخص .1 جدول
  کشیدگی  چولگی  کمترین  بیشترین  استانداردانحراف   میانگین  تعداد    متغیر  

  26  آزمون پیش  آزمایش  خودمختاري
26  

04/22  
81/25  

447/3  
970/3  

28  
35  

14  
19  

562/0-  
570/0  

386/0  
  آزمون پس  -/108

  25  آزمون پیش  کنترل  
25  

92/22  
52/21  

051/4  
398/4  

28  
35  

14  
14  

147/1-  
961/0  

827/0  
  آزمون پس  688/2

  آزمون پیش  آزمایش  شایستگی
  آزمون پس

26  
26  

50/20  
50/23  

832/2  
277/3  

25  
30  

13  
17  

441/0-  
469/0  

424/0  
038/0-  

  آزمون پیش  کنترل  
  آزمون پس

25  
25  

72/19  
72/19  

390/2  
606/2  

23  
24  

14  
14  

053/1-  
418/0-  

832/0  
274/0  

  ارتباط
  آزمون پیش  آزمایش

  آزمون پس
26  
26  

35/23  
12/29  

990/4  
955/5  

29  
45  

15  
22  

050/0  
628/1  

847/0-  
048/2  

  آزمون پیش  کنترل
  آزمون پس

25  
25  

16/23  
60/23  

42/5  
096/6  

32  
34  

15  
14  

015/0  
022/0  

167/1-  
061/1-  
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هاي آزمون نیازهاي اساسی  وابسته از نمرهسخنرانی)، متغیر 
شناختی (خودمختاري، شایستگی و ارتباط) بعد از  روان

آموزان در اجراي  تکمیل مداخله تشکیل شد. نمرة دانش
پیش از مداخله در آزمون به عنوان متغیر هم تغییر در این 

  تحلیل مورد استفاده قرار گرفت.
خطی از بررسی مقدماتی براي اطمینان از عدم ت

هاي نرمال بودن، خطی بودن، پایایی  مفروضه
ها و  تغییر، همگنی واریانس هاي متغیرهاي هم گیري اندازه

  هاي رگرسیون انجام شد. همگنی شیب
نتایج حاصل از تحلیل مقدماتی براي ارزیابی همگنی بین 

آزمون خودمختاري  ها نشان داد که اثر متقابل بین پیش شیب
 P 078/11=,MSE,=434/0( تسینو عامل معنادار 

 وP =931/0(ها  واریانس ) و شرط همگنیF)1و 47(=623/0
بنابراین تحلیل کواریانس براي ؛ قرار است) برF)1و49(=008/0

 2نتایج در جدول شماره  ؛ کهمتغیرخودمختاري دنبال شد
  گزارش شده است.

، מ2=223/0( کواریانس تحلیل ،2جدول  نتایج به توجه با
001/0=, p775/13=)48 1و(F ،148/243=MSE( معنادار 
با  آموزش دهد، نشان می ایتا ضریب کهگونه  همان و بود

 شده وابسته متغیر تغییراتدرصد  22 ساو موجب روش جیگ
ساو  با روش جیگ آموزش که است آن معناي به این و است

  .است بودهمؤثر  شناختی خودمختاري در افزایش نیاز روان
نتایج حاصل از تحلیل مقدماتی براي ارزیابی همگنی بین 

هاي متغیر شایستگی نشان داد که اثر متقابل بین  شیب
 p,=113/0(تغییر و عامل معنادار ناست  متغیر هم

 ) و شرط همگنیF ،725/48=MSE)1و 47(=985/5
؛ قرار است) برF)1و49(=352/1و P =250/0(ها  واریانس

؛ کواریانس براي متغیر شایستگی دنبال شدبنابراین تحلیل 
  گزارش شده است. 3نتایج در جدول شماره  که
، מ2=290/0( کواریانس تحلیل ،3جدول  نتایج به توجه با

001/0=, p626/19=)48 1و(F ،380/176=MSE( معنادار 
با  آموزش دهد، نشان می ایتا ضریب کهگونه  همان و بود

 شده وابسته متغیر تغییرات درصد 29 ساو موجب روش جیگ
ساو  با روش جیگ آموزش که است آن معناي به این و است

  . است بودهمؤثر  در افزایش ارضا نیاز شایستگی
نتایج حاصل از تحلیل مقدماتی براي ارزیابی همگنی بین 

هاي متغیر ارتباط نشان داد که اثر متقابل بین متغیر  شیب

، F)1وp 216/0=)47,=644/0(تغییر و عامل معنادار ناست  هم
981/7=MSE400/0(ها  واریانس ) و شرط همگنی= P و
بنابراین تحلیل کواریانس براي ؛ قرار است) برF)1و49(=721/0

گزارش  4نتایج در جدول شماره  ؛ کهمتغیر ارتباط دنبال شد
  شده است. 

، מ2=184/0( کواریانس تحلیل ،4جدول  نتایج به توجه با
002/0=, p809/10=)48 1و(F ،094/392=MSE( دار یمعن 
با  آموزش دهد، نشان می ایتا ضریب کهگونه  همان و بود

 شده وابسته متغیر تغییرات درصد 18 ساو موجب جیگ روش
روش آموزش به شیوه  4با توجه به جدول شماره است. 
 ارتباط به نیاز بر افزایش ارضا مثبتی ساو تأثیر جیگ
  است. داشته آموزان دانش
ارضاي  در نیز دیگري عوامل که است آن نشانگر نتایج

 حاضر مطالعه که دارند دخالت شناختی نیازهاي اساسی روان
  است. نپرداختهها  آن به
  

  گیري و بحث نتیجه
هاي پرکاربرد  ین نظریهتر مهمگري یکی از  نظریۀ خودتعیین

ید این تأکهاي اخیر است.  در حوزة تعلیم و تربیت در سال
ها  نظریه بر توجه به انگیزش درونی و احساس آزادي انسان

با روح زمانه آموزش و پرورش سازگار است که در آن توجه 
شود. به طور کلی  آموزان می زیادي بر خودگردانی دانش

آموز  توان گفت امروزه در آموزش و پرورش بر دانش می
بر ). 1384شود (کرامتی،  ید زیادي میتأکمحور بودن آن 

هاي حامی خودمختاري از  این نظریه، محیط اساس
ین عواملی هستند که بر احساس خودگردانی یا تر مهم

گذارند. کالس درسی  آموزان اثر مثبتی می خودتعینی دانش
هاي  شود نیز یکی از محیط ساو اداره می که به روش جیگ

). 2007حمایت کننده خودمختاري است (هانزه و برگر، 
 حامی محیط عنوان به تواند می ساو جیگ الگوي

 برآورده بر مثبتی اثر و کرده عمل آموزان دانش خودمختاري
بگذارد. با توجه به  آنان اساسی شناختی روان نیازهاي شدن

موارد ذکر شده، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش 
شناختی اساسی  ساو بر ارضاي سه نیاز روان آموزشی جیگ

هاي  شایستگی و ارتباط است. یافتهیعنی خودمختاري، 
ساو اثر  پژوهش نشان داد که روش آموزشی مشارکتی جیگ

آموزان دارد. این یافته با  مثبتی بر نیاز به خودمختاري دانش
هانز  و ) و جورکوفسکی2007نتایج تحقیقات هانزه و برگر (
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 فرصت آموزان دانش رویکرد این ) همسو است. در2015(
 دارند، را خودشان یادگیري نحوه و ندهافرآی به دادن جهت

 مثبتی اثر نیز آنان خودمختاري به نیاز بر روش این بنابراین
ساو هر کسی مسئول  در روش آموزشی جیگ .گذارد می

آموزان است.  آموزش بخش مربوط به خود، به دیگر دانش
آموز وظیفه دارد، قسمت مربوط به خود را به هر  این دانش

هایش سازگاري دارد به  ت و با تواناییشکلی که مایل اس
شود او  آموزان آموزش دهد. این امر باعث می دیگر دانش

احساس کند در کالس آزادي عمل دارد و در نتیجه برآورده 
  شدن نیاز به خودمختاري را در کالس درس تجربه کند. 

هاي مطالعۀ حاضر فرضیۀ دوم پژوهش نیز  یافته بر اساس 
 به نیاز بر مثبتی اثر ساو جیگ آموزشی گردد: روش یید میتأ

این یافته با نتایج مطالعۀ هانزه و  .دارد آموزان دانش ارتباط
 روش ها معتقدند که مزایاي ) همسو است. آن2007برگر (
 قبیل از یادگیريهاي  روش سایر به نسبت ساو جیگ
مشارکتی این است که این  دیگرهاي  روش یا انیسخنر
 فردي مسئولیت مثبت، متقابل وابستگی ایجاد موجب روش

شود  می همدیگر از یادگیري براي آموزان دانش برانگیختن و
). در این روش به هر عضو گروه براي 2007(هانزه و برگر، 

کامل شدن وظایف آن گروه نیاز است. این امر باعث ایجاد 
شود. در این روش تمامی  وابستگی متقابل می احساس

اعضاي گروه واقف هستند که هر کدام سهمی در انجام 
این نیز باعث افزایش احساس  ؛ ووظایف گروه دارند
ساو چون  شود و در نهایت در روش جیگ مسئولیت آنان می

دهند، بنابراین هم به  آموزان به یکدیگر آموزش می دانش
گیرند  هم خودشان بیشتر یاد می دهند و دیگران یاد می

). وابستگی متقابل مثبتی که در روش 2002(آرونسون، 
ساو وجود دارد نیز باعث برآورده شدن نیاز به ارتباط  جیگ
آموزان را در یک کنش  زیرا این روش دانش؛ شود می

کند و پیوستگی بین اعضاي گروه  اجتماعی متقابل درگیر می
ش هر کس بخش مربوط به خود کند. در این رو را زیاد می

بنابراین مسئولیت هر کس مشخص ؛ دهد را آموزش می
ها و احتمال بروز تنش در گروه  است و تداخل مسئولیت

هاي  بنابراین اعضا نسبت به یکدیگر احساس؛ وجود ندارد
دهند و در نتیجه آن، نیاز به ارتباط آنان  مثبتی را پرورش می

در این رویکرد، یادگیري به  شود. به علت اینکه برآورده می
تواند تأثیر  پذیرد؛ بنابراین می صورت مشارکتی انجام می

  مثبتی بر برآورده شدن نیاز به ارتباط داشته باشد.
یافتۀ دیگر پژوهش حاضر که حاصل آزمون فرضیۀ سوم  

است، پژوهش نشان داد که روش یادگیري مشارکتی 
نیز تأثیر دارد.  ساو بر برآورده شدن نیاز به شایستگی جیگ

) و 2009و  2007این یافته با نتایج تحقیقات هانزه و برگر (
) نیاز به 2009) همسو است. به باور ریو (2009ریو (

مثبت عملکرد  خوراند پسشایستگی از طریق دریافت 
 رویکرد این در دیگر طرف از شود. همچنین برآورده می
 خود به نظر مورد بخش یادگیري و آموزش مسئولیت
 یک صورت به را خودها  آن و شود می داده آموزان دانش

 ،است آموزان دانش دیگر براي دانش مرجع که متخصص
 مثبتی اثر آنان شایستگی به نیاز بر امر این. کنند می ادراك
یج یافتۀ حاضر با مطالعۀ نتا .)2007 برگر، و هانزه( گذارد می

ا بر این ه ) ناهمسو است. آن1391قالوندي و همکاران (
د خود را از دیگران که خوراند عملکر پسباورند که نوجوانان 

ساو  روش جیگ کنند. دریافت میدر کالس معلم است، 
؛ آموز محور است و معلم نقش کمتري دارد روشی دانش

خوراند  آموزان مبناي دریافت پس بنابراین دیگر دانش
اما روش سخنرانی روشی بیشتر معلم محور ؛ عملکرد است

آموزان است.  خوراند به دانش است و معلم وسیله ارائه پس
یري بر نیاز به تأثساو  شود که روش جیگ این امر باعث می
  آموزان نداشته باشد.  شایستگی دانش

 ها خالصه نتایج تحلیل کواریانس براي مقایسه ارضا نیاز به خودمختاري گروه .2جدول 
  ضریب ایتا  سطح معناداري df F  میانگین مجذورات  منبع تغییر

  آزمون خودمختاري پیش
  گروه
  خطا
  جمع

015/11  
148/243  
651/17  

1  
1  

48  
51  

624/0  
775/13  

  

433/0  
001/0  

013/0  
223/0  
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طور کلی از ساختار نظریۀ  هاي پژوهش به یافته 
که در مقدمه بیان  طور همانگري حمایت کردند.  خودتعیین

هاي حامی خودمختاري اثر  این نظریه، محیط بر اساسشد، 

شناختی اساسی دارند و  مثبتی بر برآورده شدن نیازهاي روان
هاي کنترل کننده برآورده شدن این نیازها را  برعکس محیط

هاي این  ). یافته2009کنند (ریو،  با مشکل مواجه می

پژوهش نیز نشان دادند در صورتی که محیط حمایت کنندة 
ساو استفاده  از روش آموزشی جیگ مثالًباشد،  خودمختاري

شناختی اساسی  شود، در آن صورت نیازهاي روان
کننده مانند روش  شود. محیط کنترل آموزان برآورده می دانش

آموزان  سخنرانی نیز اثر منفی بر نیاز به خودمختاري دانش
گري سازگار  ها با بیانات نظریۀ خودتعیین دارد. این یافته

توان گفت که نتایج بیشتري را بر مفید بودن این  یاست و م
آورد. البته باید اشاره کرد که تعداد  می فراهمتئوري 

هاي آموزشی در این زمینه  تحقیقات آزمایشی در محیط
محدود است و تحقیقات بیشتري نیاز است. همچنین الزم 

هاي مختلف آموزش بر  است در تحقیقات بعدي تأثیر روش
گري مانند انواع انگیزش  هاي دیگر نظریۀ خودتعیین سازه

  سی شود.درونی و بیرونی برر
تواند کاربردهایی براي معلمان  هاي پژوهش حاضر می یافته

ساو را در  توان روش جیگ داشته باشد. اول اینکه می
هایی که امکان آن وجود دارد، به کاربرد. این روش  کالس

ساختارمند است، بنابراین امکان بروز تعارض بین 
اید به اي که ب اما نکته؛ رساند آموزان را به حداقل می دانش

آن توجه کرد این است که اجراي این روش به علت اینکه 
کنند، با سر و صداي  آموزان به یکدیگر تدریس می دانش

بنابراین استفاده از این روش در ؛ زیادي همراه است
آموزان زیادي دارند، مشکالتی به  هایی که دانش کالس

همراه دارد. نکته دیگر اینکه براي اجراي این روش الزم 

آموزان به صورت میزگرد و نزدیک به هم  است دانش
رسد. الزمه  بنشینند. در این حالت سر و صدا به حداقل می

این کار، این است که از تک صندلی براي نشستن 

ي ا رهیداآموزان استفاده شود تا بتوانند به راحتی شکل  دانش
هایی که از  بنابراین در کالس؛ را در کالس ایجاد کنند

شود، استفاده  آموزان استفاده می راي نشستن دانشنیمکت ب
از این روش مناسب نیست. دومین نکته کاربردي پژوهش 

ساو  حاضر این است که در صورتی که نتوان از روش جیگ
توان به راحتی تغییراتی را در  براي آموزش استفاده کرد، می

روش سخنرانی معمول ایجاد کرد تا شکل محیط 
تاري را به خود گیرد. با توجه به این کنندة خودمخ حمایت
توان به معلمانی که روش سخنرانی را ترجیح  ها می ویژگی
ساو نیست،  دهند یا امکان استفاده از روش جیگ می

پیشنهادهایی را ارائه داد. اول اینکه دربارة کاربردهاي 
موضوعات درسی در دنیاي واقعی صحبت کنند تا یادگیري 

ادار شود. دوم در انجام دادن تکالیف، آموزان معن براي دانش
آموزان خود حق  نحوة یادگیري و امتحان دادن به دانش

آموزان اجازه داده تا از  انتخاب دهند و در نهایت به دانش
نحوة آموزش آنان انتقاد کرده و آزاداندیشی را در کالس 

  تشویق کنند.
هایی هم بود که تعمیم  پژوهش حاضر داراي محدودیت

کند. اول اینکه  ها را با مشکل مواجه می یافته
آموزان دختر سوم  کنندگان تحقیق حاضر دانش شرکت

 ها خالصه نتایج تحلیل کواریانس براي مقایسه ارضا نیاز به شایستگی گروه .3جدول 
  ضریب ایتا  سطح معناداري df F  میانگین مجذورات  منبع تغییر

  آزمون شایستگی پیش
  گروه
  خطا
  جمع

168/0  
380/176  
987/8  

1  
1  

48  
51  

019/0  
626/19  

  

892/0  
0001/0  

00/0  
290/0  

 ها خالصه نتایج تحلیل کواریانس براي مقایسه ارضا نیاز به ارتباط گروه .4جدول 
  ضریب ایتا  سطح معناداري df F  مجذوراتمیانگین   منبع تغییر

  آزمون شایستگی پیش
  گروه
  خطا
  جمع

546/37  
094/392  
273/36  

1  
1  

48  
51  

035/10  
8096/10  

  

314/0  
002/0  

021/0  
184/0  
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متوسطه رشتۀ تجربی بودند که در کالس درس شیمی 
آموزان  ها به دانش بنابراین تعمیم یافته؛ شرکت داشتند

آموزان پسر و همچنین واحدهاي  هاي دیگر، دانش رشته
ت و الزم است تحقیقات درسی دیگر با محدودیت مواجه اس

در این باره انجام گیرد. دومین محدودیت به ابزار 

شود که یک آزمون خودبیانگري  گیري مربوط می اندازه
شود که در تحقیقات آینده از  بنابراین پیشنهاد می؛ است

دوستان نزدیک هر آزمودنی نیز خواسته شود تا به آزمون 
  دربارة دوست خود پاسخ دهد. 
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