
 هاي توسعه در آموزش پزشكي  گام  

 مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 

 5971، 79 - 79 ، صسیزدهم، شماره اولدوره  

 

 

 

 

 

 

 یمناسب در آموزش پرستار یکردیرو(؛ Jigsaw) گساویج یآموزش کیتکن

 *3یباریجو الیل، 2اکرم ثناگو ،1مجرد انیفرشته عراق

 رانیگلستان، گرگان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یپرستار یدکترا یدانشجو .1

 رانیگلستان، گرگان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یپرستار قاتیمرکز تحق ،یپرستار اریدانشدکتری پرستاری،  .2

 ران،یگلستان، گرگان، ا یمرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشک ،یپرستار اریدانش دکتری پرستاری، .3

 

  :3/11/49دریافت مقاله                      :52/11/49پذیرش مقاله 
 

های  انشگاه های دنیا در پی یافتن روشامروزه اکثر د

وانند موجب گسترش و ارتقای آموزشی هستند که بت

بالینی و یادگیری مداوم و خودمحور های تصمیم گیری  ظرفیت

ن پرستاری گردند. و در نتیجه خودکارامدی در دانشجویا

دریافته اند شیوه های یادگیری فعال موجب  مدرسین پرستاری

. (1)ارتقاء و همبستگی معنادار بین تئوری و بالین می شود

گرایی در آموزش، سبب  افزایش تأکید بر پارادایم انسان

یدایش روش های فعال یادگیری از جمله روش های یادگیری پ

دو ویژگی  .ده استش( learning cooperative) مشارکتی

برجسته یادگیری مشارکتی، ایجاد انگیزه و مسؤولیت افزایش 

و منجر به  (5)توان استدالل و مهارت تفکر انتقادی همراه است

ان نسبت به محیط ارتقای عزت نفس فراگیران و نگرش آن

شود. یکی از روش های  آموزشی و رشد اجتماعی آنها می

نوین آموزشی که اساس آن بر مبنای یادگیری مشارکتی قرار 

تکنیک کالس  .است (Jigsaw) یا جیگسا دارد، روش پازل

 توسط آرنسونجیگسا در پاسخ به معضالت آموزشی 

(Aronson ) و در ایالت داع اب 1491و همکارانش در سال

در این روش فراگیران به چند  (.3تگزاس به کار گرفته شد)

شوند. سپس  نفره غیر همگن تقسیم می پنجتا سه گروه کوچک 

مطلبی از موضوع درسی به یک نفر از هر گروه برای مطالعه 

شود. به همین صورت مطالب بین افراد هر گروه  واگذار می

ای فراگیران جهت معلم مدت زمانی را بر شود. توزیع می

کند. پس از اتمام زمان، افراد هر گروه که  مطالعه مشخص می

شوند و یک گروه  اند دور هم جمع می موضوع مشترکی داشته

های  دهند. مجدداً طی زمان مشخص دانسته جدید تشکیل می

گذارند. در نهایت  خود را در مورد آن موضوع به اشتراک می

د و مطلب خود را برای سایر گرد هر فرد به گروه خود بر می

دهد. به این صورت هر مطلب سه بار  اعضای گروه ارائه می

. پس از آن دانشجویان در (9)شود برای فرد تکرار و مرور می

آزمون های کوتاه فردی شرکت می کنند که به نمرات گروهی 

تعیین شده می انجامد. گروه هایی که به مالک های از پیش 

معایب ذکر شده برای استفاده از این  .برسند، تشویق می شوند

که وقت مدرس بیشتر  گیر بودن است از آنجایی روش، وقت

گردد فراگیران  صرف تقویت فراگیران ضعیف و متوسط می

 نامه به سردبیر نامه به سردبیر
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قوی متضرر می شوند و از طرفی چون فراگیران قوی به سبب 

رار گرفته، نحوه هایشان از سوی گروه، مورد تشویق ق موفقیت

گیرند، روحیه آنها تقویت شده و اعتماد  آموزش دادن را فرا می

. پژوهش پرستاری نشان می دهد (2)کنند به نفس پیدا می

 کنند فعال استفاده می مربیان پرستاری از روش غیر درصد95

. با توجه به پیشرفت روزافزون در حوزه علوم پزشکی و (6)

هایی نوین و کاربردی در انتقال این  آموزش پرستاری، روش

اگرچه سخنرانی به  .مفاهیم به دانشجویان احساس می شود

اما عنوان روش پایه در تدریس، شناخته شده است؛ 

رویکردهای آموزشی باید در جهت یادگیری در سطح باالتر و 

نویسنده حاضر تجربه به رشد تفکر انتقادی سازماندهی شوند. 

را در واحد درسی پرستاری  کارگیری این روش آموزشی

( برای مقطع کارشناسی پرستاری در چند دوره داشته 1)کودکان

در آموزش استفاده از این روش در مورد است اما به طور کلی 

. ضروری انجام شده استاندکی پرستاری ایران، مطالعات 

است تا دفاتر توسعه آموزش در دانشکده های پرستاری و 

 مامایی به این رویکرد توجه ویژه ای مبذول دارند.
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