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 چکیده

 پیشرفت یانگیزه بر جیگ ساو مشارکتی تدریس تأثیر آموزش زبان عربی با الگویاین پژوهش با هدف بررسی  

آزمون  تجربی با طرح پیش . روش پژوهش شبهگرفته استانجام پایه نهم متوسطه اول  پسر آموزان دانشتحصیلی 

متوسطه  نهمآموزان پسر مشغول به تحصیل پایه  جامعه آماری شامل کلیه دانش ش و گواه است.آزمون با گروه آزمای پس

 تصادفی گیری روش نمونه بهنفری  31برای دستیابی به این هدف نخست یک نمونه  اول شهرستان هرسین است.

 انگیزشی پرسشنامه ژوهش،پ ابزار شدند. تقسیم و کنترل آزمایش دو گروه سپس به انتخاب شدای  ای چندمرحله خوشه

گروه  در. به اجرا درآمد پژوهشگر توسط کنترل و آزمایش گروه دو هر در تحصیلی انگیزش آزمون پیش. استولرند 

جیگ  مشارکتی از نوع تدریس الگوی از و کرد ارائه آموزان دانش به کامل طور بهرا  خود درس معلم ابتدا آزمایش،

 به زبان عربی، آموزش مفاهیم برای کنترل گروه در و نمود استفاده شده داده آموزش مفهوم برای مکملی عنوان به ساو

 افزار نرمها با استفاده از  اجرا و داده پژوهشگر توسط تحصیلی انگیزش آزمون پس در ادامه. عمل کرد خود معمول روش

Spss در نتایج معناداری تفاوت آموزش از بعد که داد نشان گیریاندازه از تکرار استفاده با ها بررسی شد. تحلیل داده 

برابر با  F مقداراثر تکرار با  شد ایجاد کنترل گروه با در مقایسه آزمایشی گروه پیشرفت تحصیلی ی انگیزه از حاصل

های این پژوهش درمجموع اعتبار و اعتمادپذیری برنامه آموزش  یافته. استمعنادار  (p ≥ 0.001) که در سطح 75/35
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 مقدمه

مشخص نبودن هدف غایی آموزش  ردن وضعیت مخاطب وعایت نکر عام و طور بهدشواری و سنگینی مواد آموزشی 

ذهن مخاطب ایرانی ایجاد  این نگاه بدبینانه در تدریج بههم داده تا  دست به دستچند کتاب معدود(  جز )به زبان عربی

های  های آموزشی یکسان و استفاده نکردن از روش شود که یادگیری این درس بسیار مشکل است. از طرف دیگر، روش

گیری از  آموزش متنوع و فعال و بهره های با روشعربی درس  ، این ذهنیت را به وجود آورده که آموزشجذاب و فعال

اندازی قرار داده که تغییر آن  مؤلفان چشم ناپذیر است. این پیشینۀ ذهنی در مقابل برنامه ریزان و وری آموزشی امکانفنا

 (.030 ، ص0331حاجی، میر) استریزی جدید  نیازمند تالش زیاد و برنامه

مرداد  01 متوسطه، ویرایش دوم، نگاهی به راهنمای برنامۀ درسی عربی )راهنمای برنامۀ درسی عربی راهنمایی و با 

مشاهده « اجتماعی»و « انسان گرایانه»، «رشدگرایانه» های ای از دیدگاه یابیم که در این راهنما مجموعه ( درمی0351

دیگر، برنامه ریزان  عبارت به .دیدگاه باشد بیش از یک نظریه و دهندۀ تواند بازتاب سی میرشود. راهنمای برنامۀ د می

مهرمحمدی، ) کنندای از راهکارها را بیان  در پرتو آن مجموعه ( ودیدگاه فرایکدیگر تلفیق )با  توانند چند دیدگاه را می

 (.77 ، ص0331

 انتقال برای قدرت کافی و هستند کند و ناکارآمد سنتی، شیآموز های روش از استفاده کنونی، پرشتاب دنیای در 

ها و استفاده از روش. بگیریم بهره نوین الگوهای تدریس از است الزم لذا ندارند. فراگیران به را جدید مفاهیم و مطالب

 های سلیقه و استعدادها برای را یادگیری یادگیری، شرایط سرعت افزایش فنون تدریس متنوع و انتقال مفاهیم ضمن

 الزم دانش و آگاهی از و نباشند مطلع آموزش منطقی و علمی فرایند از معلمان اگر امروزه. کند فراهم می گوناگون

 خواهد ثمر بی تربیت و تعلیم های فعالیت همه بگیرند، بهره نامتناسب هایی شیوه از اهداف برای تحقق و نباشند برخوردار

 فراگیران های ویژگی با متناسب آموزشی های شیوه از استفاده ( لذا00 ص، 0310 پور، و مصطفی آوراسین ملکی) بود

 فعال و نوین های روش از استفاده و تدریس سنتی های روش در تجدیدنظر اخیر، لزوم های در دهه است. ضروری امری

 .(35 ص، 0310زنگنه، ) است شده احساس آموزشی های سیستم از سوی محور، آموز دانش یادگیری

 پیشینه پژوهش

 به رسیدن برای همدیگر با فراگیران همکاری بر که هستند گرایی سازنده نظریه بر مبتنی گروهی یادگیری های روش

 با هندسه در معلمان فعال تدریس روش ( با عنوان نقش0310) یبیحبدر پژوهشی که  کنند. می تأکید فهمیدن و دانستن

 برای معلم ابتدایی انجام داد به این نتیجه رسید که ی دوره آموزان دانش ریو یادگی انگیزش افزایش در ونهیلی مدل

 شرایط کند سعی باید درسی، های موضوع یادگیری به خود نسبت آموزان دانش انگیزش و عالقه سطح افزایش

 میسر وزشآم در مشارکتی روش با امر این و دهد افزایش را خود روش آموزشی کیفیت و ببخشد بهبود را آموزشگاهی
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در آموزش  جیگ ساو اثربخشی روش یادگیری مشارکتیبا عنوان  (0115) 0گوملکسیز که پژوهشی در. خواهد بود

 روش به تدریس که رسید نتیجه این به داد انجامزبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی برای دانشجویان مهندسی در ترکیه 

 عبدالمالک و قیث که پژوهشی در دارد. همچنین زبان درس در اندانشجوی خواندن پیشرفت بر مثبتی تأثیر جیگ ساو

 تأثیر جیگ ساو روش که رسیدند نتیجه این به دادند انجامخواندن؛  و لغوی درک بر تأثیر جیگ ساو( با عنوان 0110)

 ثربخشیا در پژوهشی با عنوان (0317) آذر دارد. سپهریان زبان درس در آموزان دانش مطلب درک افزایش بر مثبتی

 ساو جیگ روش استفاده از که داد نشان ؛ریاضی درس عملکرد و نگرش اضطراب بر سنتی و ساو جیگ تدریس روش

است. روش  بوده مؤثر کنترل گروه با در مقایسه آموزان دانش عملکرد بهبود و شناختی روان نیازهای بر درس کالس در

 . نتایجدارد آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بیشتری بر تأثیر تیرقاب و انفرادی عادی، های روش با مقایسه در مشارکتی

 تحصیلی،بر عملکرد  سنتی آموزش و مشارکتی یادگیری اثراتعنوان  با( 0333) یانیخیش و تجاریان نیسی، تحقیق

 عملکرد که داد نشان بوشهر در شهر متوسطه دوم سال آموزان دانشخود پنداره  و پیشرفت انگیزه مطالب، یادگیری

 گروه به نسبت بودند دیده مشارکتی آموزش یادگیری شیوه با که آزمایش گروه خودپنداره و پیشرفت انگیزه تحصیلی،

 نتایج به توجه با. است دار معنی آماری ها از لحاظ آن بین تفاوت و است بیشتر بودند آموزش دیده سنتی شیوه با که گواه

 برای تواند می توجهی قابل میزان به مدرسه شرایط درونی و سدر کالس جو که گفت توان می مذکور های پژوهش

 باشد. کننده نییتع آموزان دانش تحصیلی انگیزش

 الگوی مشارکتی جیگ ساو

های تدریس سنتی و فعال تقسیم نمود. تدریس  های تدریس را به دو دسته روش توان روش بندی کلی می در یک تقسیم

ها از  شفایی از طرف معلم و یادگیری آن طور بهظر گرفته شده است به ارائه مفاهیم سنتی که معادل با روش سخنرانی در ن

پردازد چون معلم متکلم وحده است شاگردان چندان فعال  طریق گوش کردن و یادداشت برداشتن از طرف شاگرد می

 استیپوز در آن فعال و آمو های فعال تدریس که دانش شود و دسته دوم روش های فردی توجه نمی نیستند و به تفاوت

 در همکاری آن در که است فعال و پویا یادگیری محیط یک بر مبتنی مشارکتی یادگیری (.000 ص، 0331شعبانی، )

 فعال، یادگیرنده به روش این در فراگیر و شود می آموزان دانش آمیز موفقیت یادگیری به منجر یادگیری های فعالیت

 شرکت آن اصلی هدف و است محور فرد مشارکتی شود. یادگیری می تبدیل خالق یادگیرنده و اجتماعی یادگیرنده

 دیگران به و دارند مشارکت افراد ی همه مشارکتی، یادگیری است در یادگیری و تمرین فرایند در فرد معنادار و فعال

 اخیر های سال در را بسیاری توجه که مشارکتی یادگیری اشکال از یکی کنند می اعتماد خود یادگیری تکمیل در

 ساو، جیگ است. ساو جیگ روش است، اجتماعی شناسی روان های تحلیل بر مبتنی و است کرده جلب خود سوی به

 باشد ها گروه گیر گریبان است ممکن که مشکالتی از بسیاری از را خود که است همکاری استراتژی یا راهبرد نوعی

 .(30 ، ص3،0115برگر و 0هانزه) دارد می نگه دور
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0آرنسون که ساو جیگ الگوی 
 این با است. شده معرفی جدید کاربردی با مشارکتی الگوی عنوان به کرده، ابداع 

 آورند می دست به کامل مهارت هستند، آن یادگیری به موظف که درسی موضوعات از بخشی در آموزان دانش الگو،

 اگرچه که است این ساو جیگ الگوی مزیت .آموزند می خود گروه اعضای سایر به را خود های آموخته سپس و

 متفاوت های توانایی با آموزان دانش همه به ولی است متفاوت دیگر آموز دانش با آموز دانش هر تالش از حاصل نتایج

آموزان برای مطالعه یک فصل از یک  در الگوی جیگ ساو معموالً، دانش کند. می اعطا را الزم مسؤولیت یکسان طور به

کند و  ها یک قسمت از این فصل را مطالعه می ازآن هرکدام از اعضای گروه شوند. پس بندی می ی گروهکتاب درس

 (.01 ص، 0333آقایاری، ) شود مسئول آموزش آن قسمت به سایر اعضای گروه خود می

 با موزانآ دانش همیاری و همکاری و شده برداشته میان از سنتی تدریس های روش دیوارهای ساو، جیگ راهبرد در 

 را آن جای افزایی هم و رفاقت و رود می بین از درس کالس در رقابت حال درعین و گیرد می قرار اولویت در همدیگر

 و دهد می افزایش را موردمطالعه موضوعات و مدرسه شده به مندی عالقه به منجر مشارکتی یادگیری روش گیرد می

 متقابل، احترام و اعتماد افزایش موجب مشارکتی یادگیری این بر عالوه گردد. می آموزان دانش استقالل رفتن باال باعث

 بیشتر، دقت و توجه یادگیری، ی انگیزه افزایش خود، حرمت افزایش فراشناختی، دانش اضطراب افزایش کاهش

، 0311 غالمعلی لواسانی،) شود می علمی اطالعات در قضاوت و وتحلیل تجزیه فهم، و درک یادسپاری، میزان افزایش

 (.010 ص

 کامل برای اجرای و مشخص هدفی به دستیابی منظور به آموزان دانش که است آموزش از الگویی مشارکتی یادگیری 

 در دیگران به و دارند مشارکت افراد مشارکتی، همه یادگیری کنند. در می همکاری آن در یکدیگر، با محوله وظیفه یک

 .(013 ص، 0110همکاران،  و ایسوند) کنند می اعتماد خود یادگیری تکمیل

 رویکرد شعار« کن درگیر مرا» شعار که نسلی شوند می نامیده دیجیتالی نسل اینکه بر عالوه امروزی آموزاندانش 

 افراد ی همه مشارکتی، یادگیری در .دارند زیادی انتزاعی مشکالت مفاهیم یادگیری و تمرکز در هاست آن یادگیری

 طرف از (.011 ، ص0110و همکاران،  0دایسون) کنند می اعتماد خود یادگیری تکمیل در گراندی به و دارند مشارکت

 تینیع از که هستند هایی روش نیازمند عینی، تفکر از برخورداری دلیل به هستند پایین سطوح در که آموزانی دانش دیگر

آموزش  تأثیر که است آن دنبال به حاضر پژوهش رو همین (. از01 ص، 0310باشند )مرادی، ملکی،  برخوردار بیشتری

نهم متوسطه اول  پایه آموزان دانشتحصیلی  پیشرفت یانگیزه بر زبان عربی با روش تدریس مشارکتی جیگ ساو

 دهد. قرار بررسی مورد شهرستان هرسین را

 جامعه آماری

در  13/11 تحصیلی سال که در است پایه نهم دوره متوسطه اول پسر آموزان دانش شامل کلیه پژوهش این آماری جامعه

 ای خوشه تصادفی گیری روش نمونه به که است نفر 31 شامل آماری نمونه .بودند تحصیل به مشغول شهرستان هرسین

 شامل شد کنترل ها آن اثر که گرمداخله شدند و متغیرهای حذف گرمداخله متغیرهای شدند. انتخاب ای چندمرحله

 شد. استفاده کوواریانس تحلیل از ها آن اثر کنترل برای که صیلی بودندتح انگیزش آزمونپیش نمرات

                                                           
1
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2
 Dyson 
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 روش پژوهش

 تحصیلی انگیزش سنجش برای. است کنترل گروه با آزمون پسآزمون پیش طرح با آزمایشی پژوهش، این روش 

 روایی لیکرت طیف پنج اب پاسخ بسته سؤال 03 شامل پرسشنامه این. شد ولرند استفاده انگیزش پرسشنامه از آموزان، دانش

 اجرای شیوه. است تائید شده 57/1 بیضر باالفای کرانباخ کل پرسشنامه  عاملی، تحلیل به روش را پرسشنامه این سازه

گروه  در نفر 07 و آزمایش گروه در نفر 07 تصادفی طور به شده انتخابنمونه آماری  ابتدا که بود گونهاین به پژوهش

 .شد اجرا گرپژوهش توسط و کنترل آزمایش گروه دو هر در تحصیلی انگیزش آزمون پیش سسپ. شد داده جای کنترل

 زده عالمت ها آن انتخابی هایپاسخ و قرار گرفت آموزاندانش تکتک در اختیار انفرادی صورت به آزمون هایسؤال 

 و بود کالس معلم یعهده به ترلکن و آزمایش دو گروه هر در تدریس اصلی کار بعد ی مرحله در. شدمی نوشته یا و

 نوع تدریس، این برای الزم سازوکارهای سایر و آزمایش گروه در ساو از الگوی جیک استفاده ی درزمینه گرپژوهش

 داد،می ارائه آموزان دانش به کامل طور را به خود درس معلم نخست که صورت این به. داشت عهده بر را اصلی نقش

. شداستفاده می شده داده آموزش مفهوم برای تمرینی عنوان به الگوی مشارکتی جیگ ساو زا آزمایش، گروه سپس در

 توسط تحصیلی انگیزش آزمون پس مرحله بعدی، در. شدمی انجام مرسوم صورت به ها تمرین کنترل گروه در که درحالی

 .شد آموزان انجامدانش تکتک روی بر گرپژوهش

 یا رد یعنی گیری نتیجه به ها آن به با توجه و پرداخت هاآزمون از حاصله هایداده تحلیل به آخر یمرحله در گرپژوهش 

 اطالعات. است گرفته انجام استنباطی و توصیفی آمار سطح دو در تحلیل آماری. پرداخت خود ی شده ارائه فرضیه تائید

 آزمون تحلیل از استنباطی آمار سطح رد و است شده توصیف معیار انحراف میانگین، از استفاده شده با آوریجمع

 .شد استفاده مکرر گیری اندازه با کواریانس

 های پژوهش یافته

 و آزمایش گروه دو بر روی پژوهش شد، بیان که طور همان. گرفت صورت Spss افزار نرم از استفاده با ها تحلیل همه

 آزمون انگیزش براساس پیگیری آزمون و آزمونسپ آزمون،پیش نوبت سه در ها گروه از هریک. درآمد اجرا به کنترل

 روش مشارکتی جیک ساو مورد اثربخشی در بتوان آمده دست به هایاندازه اساس بر تا شدند گیری اندازه تحصیلی

 پراکندگی و مرکزی های شاخص به ها گروه از یک هر وضعیت به عینی بخشی برای قسمت این در رو نیازا. کرد داوری

 .ودش می استناد

آزمون،  پیش در کنترل و آزمایش های گروه عربی تحصیلی درس انگیزش معیار انحراف و میانگین .1 جدول

 پیگیری آزمون و آزمون پس
 پیگیری آزمون آزمون پس آزمون پیش 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین ها گروه

 10/0 07/073 17/3 30/073 51/3 30/001 آزمایش

 50/3 53/001 50/3 31/000 30/3 00/001 کنترل



 073 | «جیگ ساو»آموزان براساس الگوی تدریس مشارکتی  ی پیشرفت تحصیلی دانش بی بر انگیزهبررسی تأثیر آموزش زبان عر 

 
 

-پس آزمون،پیش در را کنترل و آزمایش های گروه در تحصیلی انگیزش معیار انحراف و جدول میانگین اطالعات 

 ؛دارندن چندانی تفاوت آزمون پس و آزمونپیش در کنترل و های آزمایشیگروه میانگین. دهدمی نشان پیگیری و آزمون

 منظور به .است آزمایش گروه نفع به تفاوت این که شودمی مشاهده بارز تفاوت گروه دو آزمونپس نمرات میان اما

 0 جدول در آن نتایج که شد استفاده گیری مکرراندازه روش کواریانس تحلیل از گروه دو هایتفاوت معناداری بررسی

 .است آمده

 زشیانگ در آزمون تکرار و آموزش اثر بررسی برای مکرر گیریاندازه با کواریانس تحلیل نتایج. 2 جدول

 کنترل و آزمایش گروه درس عربی تحصیلی

میانگین  df F مجموع منبع تغییرات

 مجذورات

 داری سطح معنی

 1110/1 30/733 00/03 0 30/733 اثر آموزش

 _ 70/130 _ 33 70/130 خطا

 110/1 00/030 75/35 0 00/030 تکرار آزمون

 110/1 03/300 13/01 0 03/300 تعامل آموزش با خطا

 ≤p)1/(001 سطح در عربی درس تحصیلی انگیزش در کنترل و آزمایش گروه دو میان تفاوت دهدمی نشان نتایج 

 آموزش از بعد تحصیلی انگیزش آزمون در گروه آزمایش نمره که شودمی مشخص 0 جدول به توجه با. است معنادار

معنادار  ≤p)1/(001که در سطح  75/35برابر با  F مقداراثر تکرار با . است اثر معنادار. است شده کنترل گروه از بیشتر

انگیزش  در معناداری تغییرات است توانسته آموزشی مداخالت و آزمون مرحله سه میان اجرای تعامل یعنی است؛

 مطالعه و آزمونپس و آزموندر پیش گروه دو هایانگینمی تفاوت بررسی منظور به. نمایند ایجاد عربی درس در تحصیلی

 .شد استفاده نمودار ترسیم از پیگیری

 

 گیرینتیجه

بینند نسبت به  ساو، آموزش می آموزانی که با روش مشارکتی جیگ دهد دانش آمده از این پژوهش نشان می دست نتایج به

 در تری قرار دارند. در سطح مطلوب تحصیلی پیشرفت ی یزهانگ اند، از نظر گروه کنترل که با روش سنتی آموزش دیده

 .است تر مهم آن نتیجه از یادگیری فرایند مشارکتی یادگیری محیط در که گفت توان می نیز یافته این توجیه

 تفرص آموزان دانش به مشارکتی های گروه پردازند. در نمی هم با رقابت به و شوند نمی مقایسه یکدیگر با آموزان دانش

 توانایی به اعتماد وسیله این به و بگیرند یاد را مفاهیم گروه، اعضای از خواستن کمک و پرسیدن سؤال با شود می داده

 احساس تواند می آموز دانش که است آموزشی فضای چنین در دهند. کاهش را اضطراب و افزایش را زبان یادگیری

ساو،  جیگ نوع از مشارکتی یادگیری در چون دیگر، طرف از باشد. داشته ترس و نگرانی عدم و امنیت آرامش،

 درسی مطالب فهم در که آموزانی دانش به روش آموزند این می را هم با همکاری و مساعدت کمک، آموزان دانش

 اطمینان اعضا تمامی توسط مطالب یادگیری از موظفند ها گروه شیوه این در زیرا کند می کمک نیز هستند مشکل دچار

 شود و می حاصل گروه آموزان دانش دیگر مساعدت طریق از مطالب یادگیری در خود به اطمینان بنابراین یابند،
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تحصیلی  انگیزه میزان ارتقاء موجب آموزاندانش یادگیری افزایش درسی با مفاهیم آموزش در ی این الگوریکارگ به

 از استفاده نگرش ارتقاء تواند بهمی آموزشی یانمرب و معلمان توسط روش تدریس مشارکتی از استفاده. شود ها می آن

 باشد مفید آموزان دانش پیشرفت و انگیزه عدم موانع و شناسایی تحصیلی مختلف مفاهیم تدریس برای متنوع های روش

های تدریس  روش از استفاده رود،می شمار به آموزش اساسی از اصول یکی مناسب تدریس روش انتخاب که ازآنجایی

 رسیده، اثبات به آموزان دانش ی تحصیلیانگیزه افزایش و رشد خالقیت ذهنی آموزش، بر آن مثبت اثر مناسب و

 انگیزش بتواند تا شود طراحی جذاب ایشیوه به مطالب شودمی بنابراین پیشنهاد ؛شود واقع آموزش مؤثر در تواند می

 دهد. افزایش آموزان را دانش تحصیلی

 منابع

 ها و فنون تدریس، تهران: انتشارات سمت. های آموزشی روش (، مهارت0331شعبانی، حسن، )

 .سمت انتشارات های برنامۀ درسی، تهران: نظریه(. 0331) مهرمحمدی، محمود

 ارشد، نامه پایان. یجانیهوش ه روی بر نمایشی و اکتشافی تدریس روش دو اثربخشی بررسی. (0310معصومه، ) زنگنه،

 .شناسی روان و تربیتی علوم دانشکده .عالمه طباطبائی دانشگاه

 پایه آموزان دانش تدریس سنتی وضعیت در جیگ ساو نوع از مشارکتی تدریس از ناشی تحول (.0333) بهیط آقایاری،

 .37-73(: 01)3آموزشی  های نوآوری ی فصلنامه. پنجم

 یریادگی و انگیزش افزایش در ونهیلی مدل با هندسه در معلمان فعال تدریس روش نقش. (0310) ملوک حبیبی،

 310-017(: 00)7سازمانی  و شغلی مشاوره فصلنامه. ابتدایی ی دوره آموزان دانش

 اضطراب بر سنتی و ساو جیگ تدریس روش (. اثربخشی0317قادری، علی ) فیروزه، آذر، سلیمانی، اسماعیل، سپهریان

 .17 پاییز – دوم شماره – چهارم سالپژوهی.  تدریس پژوهشی علمی فصلنامهریاضی.  درس عملکرد و نگرش

 طلبی. کمک و رفتار ریاضی اضطراب بر مشارکتی یادگیری روش اثربخشی بررسی (.0311) مسعود لواسانی، غالمعلی

 315-000ص  ،0شناسی، شماره  روان مجله

رفت علوم ی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر انگیزش پیشبررس (.0311محمدی، نسیم؛ دفتری اکباتان، مژگان؛ )

 .31-00، ص 0ف شماره  01پزشکی. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی؛ دوره 

 ناتوانی با پسر آموزاندانش ریاضی مفاهیم تحصیلی برانگیزش ایرایانه آموزشی های بازی تأثیر ،(0310) یملک مرادی،

 05-00 ص، 01 تانتابس ،00 شمارۀ پنجم، سال استثنایی، افراد ریاضی، فصلنامۀ یادگیری
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of Arabic language teaching with 

Jig Sao participatory teaching model on the academic achievement motivation of ninth 

grade students. The research method was quasi-experimental with pretest-posttest 

design with experimental and control groups. The statistical population was all male 

students studying in the ninth grade of Harsin city. To achieve this goal, first a sample 

of 30 people was selected by multi-stage cluster random sampling and then divided 

into experimental and control groups. The research tool was Wellernd motivational 

questionnaire. Pre-test of academic motivation was performed by the researcher in two 

experimental and control groups. In the experimental group, the teacher first presented 

his her lesson to the students and used the Jig Saw participatory teaching model as a 

complement to the taught concept. In the control group, he used his usual method to 

teach the concepts of the Arabic language. The academic motivation test was 

performed by the researcher and the data were analyzed using Spss software. Data 

analysis using repeated measures showed that after training there is a significant 

difference in the results of academic achievement motivation of the experimental 

group compared to the control group. The effect of repetition with a value of F equal 

to 37.57 at the level (p ≥ 0.001) is significant. The findings of this study generally 

confirmed the validity and reliability of the Jig Sao participatory education program as 

an effective tool to increase students' motivation for academic achievement. 

Keywords: Teaching Pattern, Jig Sao, Motivation, Academic Achievement, 

Collaborative Learning. 
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