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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و سنتی بر اشتیاق تحصیلى ،خودکارآمدى
تحصیلى و خودتنظیمى در دانشآموزان انجام شد .روش پژوهش ،آزمایشی از نوع طرحهای پیشآزمون-پسآزمون
با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود .جامعه آماری در این پژوهش ،کلیه پسران دانشآموز پایه هفتم بود که
در سال تحصیلی  6291-99در ناحیه  4شهر رشت در مدارس دولتی و غیرانتفاعی مشغول به تحصیل و طبق
استعالم از اداره آموزشوپرورش تعدادشان  6244نفر بود .گروه نمونه 04 ،نفر از دانشآموزان پایه هفتم بودند ،به
شیوه تصادفی خوشهای انتخاب و در دو گروه (کنترل و آزمایش) جایگزین شدند .ابتدا پرسشنامههای اشتیاق
تحصیلی فردریکز و همکاران ( ،)4440خودکارآمدی میجلی و همکاران ( )4444و خودتنظیمی بوفارد ()6995
برای هر دو گروه اجرا شد (پیشآزمون) .سپس آزمودنیهای گروه مداخله ،برنامه آموزش مشارکتی را در قالب 9
جلسه  94دقیقهای و هفتهای یک بار دریافت کردند؛ درحالیکه گروه کنترل روش سنتی تدریس ارائه شد .پسازاین
مرحله دوباره هر دو گروه با پرسشنامهی مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند (پسآزمون) .یافتهها نشان داد که اجرای
روش تدریس مشارکتی بر اشتیاق تحصیلی ،تأثیر معناداری دارد ()p>4/46؛ اجرای روش تدریس مشارکتی بر
خودکارآمدی ،تأثیر معناداری دارد ( )p>4/46و اجرای روش تدریس مشارکتی بر خودتنظیمی ،تأثیر معناداری دارد
( .)p>4/46نتایج پژوهش نشان داد که در مقایسه بین دو روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی؛ روش
تدریس مشارکتی بر اشتیاق تحصیلى ،خودکارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى در دانشآموزان اثربخش است .در
روش تدریس مشارکتی فراگیران به جهت مشارکت در دسترسی به اطالعات و محتوای آموزشی ،باانگیزه و اشتیاق
تحصیلی بیشتری به روند یادگیری میپردازند که منجر به ارتقاء خودکارآمدی و خودتنظیمی آنها میشود.
واژههای ک یدی :اشتیاق تحصیلى ،تدریس مشارکتی ،خودکارآمدى تحصیلى ،خودتنظیمى

مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین است.

* دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران.

** دانشیار ،گروه مشاوره ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران( .نویسنده مسئول) heidarihassan@yahoo.com
*** استاد ممتاز ،گروه روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی.
**** استادیار ،گروه مشاوره ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران.

تاریخ دریافت72/88/82 :
تاریخ پذیرش72/00/00 :

پژوهش در نظامهای آموزشی /شماره  /14بهار 4399

21

مقدمه
رشد و بالندگی هر جامعهای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است (زینعلیپور ،زارعی و
زندی نیا .)6299 ،نظام آموزشی زمانی میتواند کارآمد و موفق باشد که عملکرد تحصیلی
دانشآموزان را در دورههای مختلف موردتوجه قرار دهد (تمنایی فر و گندمی.)6294 ،
آموزش سنتی 6روش آموزشی است که در آن آموزگار اطالعات را مستقیم و بدون واسطه
و در مراحل مشخص به دانشآموزان منتقل میکند .آموزش مستقیم شامل الگوبرداری،
تقویت ،بازخورد ،تقریبهای متوالی و فعال بودن یادگیرنده طراحی دقیق برنامه و
یادداشتهای هدایتشده و بیان هدفهای آموزشی قبل از آموزش ،سازمان دهندههای
ترسیمی و نموداری و استفاده از پیش سازمان دهنده و نقشه مفهومی هنگام شروع
آموزش ،نمایشهای دیداری ،آموزش یاد یارها ،ارائه مطالب با گامهای مشخص و تعین
شده ،دادن تمرین و دادن بازخورد است (فیضی و مصرآبادی.)6295 ،
یکی از مفاهیم اساسی در آموزشوپرورش کودکان و نوجوانان مفهوم اشتیاق
تحصیلی 4است .اشتیاق تحصیلی ازنظر لغوی به معنای میل و آرزوی چیزی را داشتن یا
اینکه عالقه زیادی داشتن به امور و جنبههای یک کاری را گویند (کردافشاری)6296 ،
که معموالً در مقابل بیمیلی و بیرغبتی تعریف میشود اشتیاق تحصیلی بهعنوان یک
احساس تعلق و گرایش فرد به مشارکت در فعالیتهای کالسی ،از نتایج مهم مدرسه در
کنار موفقیتهای آموزشگاهی است (ویلیامز و نیلسون-گاردن .)4464 ،2اشتیاق تحصیلی
میتواند شامل مشارکت در فعالیتهای فوقبرنامه مانند ورزش ،موسیقی ،تئاتر و کار
جمعی که بهوسیله مدرسه سازمان داده میشود باشد .اشتیاق تحصیلی همچنین مشارکت
در امر یادگیری وظایف آموزشگاهی است .اشتیاق تحصیلی سازهای است که برای اولین
بار جهت درک و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح گردید و بهعنوان پایه و اساسی
برای تالشهای اصالحگرایانه در حوزه تعلیم و تربیت مدنظر قرار گرفت (فردریکز،
بلومنفلد و پاریس .)4440 ،0پژوهشها نشان میدهد که اگر بتوان دانشآموزان را هر چه
بیشتر درگیر مسائل تحصیلی و تکلیف یادگیری کرد بیشتر میتوان به موفقیت علمی آنان
امیدوار بود .ازنظر مفهومی اشتیاق دانشگاهی هم رفتار دانشآموزان در دانشگاه و هم
دلبستگیهای هیجانی یا روانشناختی آنان نسبت به دانشگاه را شامل میشود .اشتیاق
& 4. Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C.,
Paris, A. H.
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دانشگاهی میتواند به رفتار یا احساسات دانشآموزان نسبت به موضوعهای کالس درس،
مقررات دانشگاه ،معلمان و همساالن اشاره داشته باشد (فین .)6992 ،6مفهوم اشتیاق
تحصیلی نوعی سرمایهگذاری روانشناختی و تالش مستقیم برای یادگیری ،فهمیدن و
تسلط در دانش ،مهارتها و هنرهایی است که فعالیتهای تحصیلی را ارتقاء میدهد
(لینن برینگ و پینتریچ .)4462 ،4مفهوم اشتیاق در دو دهه اخیر توجه پژوهشی فزایندهای
را جذب کرده است (فریدریکز و همکاران ،4440 ،جیمرسون ،کمپوس و گریف،2
 .)4464یکی دیگر از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان،
باورهای خودکارآمدی 0است .باورهای خودکارآمدی ،پایه اصلی و محور انگیزه انسان
محسوب میشوند و به میزان بهرهمندی افراد از این باورها ،احتمال موفقیت آنها را در
انجام کارها باال میبرد (خواجه و حسینچاری .)6294 ،خودکارآمدی تحصیلی از مفاهیم
مرتبط با خودکارآمدی است که به باور دانشآموز راجع به توانایی رسیدن به سطح معینی
از تکلیف اشاره دارد (آلتونسای ،سیمن و اکیسی .)4464 ،5خودکارآمدی تحصیلی به
ادراک فرد در ارتباط با شایستگی و قابلیت یادگیری و عملکرد وی در انجام وظایف و
تکالیف آموزشی اشاره دارد .اطمینان افراد به تواناییهای آموزشی خود تحت تأثیر
باورهای خودکارآمدی آنهاست .این باورها به طرز قدرتمندی انگیزه تحصیلی و
راهبردهای خودتنظیمی آنها را در امر تحصیل و درنهایت موفقیت تحصیلی ،تحت تأثیر
قرار میدهد (بندورا .)4441 ،1مطالعاتی که در زمینه خودکارآمدی تحصیلی انجامشده،
نشان داده که این مفهوم با عوامل شناختی ،فراشناختی و انگیزشی مختلفی مرتبط است
(نریمانی و وحیدی.)6294 ،
یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی یادگیری ،تربیتی و شناختی معاصر یادگیری
خودتنظیمی 1است .به اعتقاد برخی صاحبنظران ،خود نظمدهی در یادگیری نیز بخش
مهمی از تفاوتهای بین دانشآموزان موفق و ناموفق را تبیین میکند ،دانشجویان موفق
بهمنظور انجام تکالیف از راهبردها و الگوهای انگیزشی مثل کوشش برای کسب موفقیت
و فعالیتهای چالشبرانگیز و تنظیم اهداف استفاده میکنند.

5. Altunsoy, S. & Çimen, O., & Ekici, G.
6. Bandura, A.
7. self-regulation
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امروزه یکی از موضوعات پرطرفدار در این زمینه ،راهبردهای یادگیری است
بهطوریکه امروزه به اعتقاد صاحبنظران ،راهبردهای یادگیری به یک کانون مهم در
تحقیق و به یکی از محورهای اساسی در کار تعلیم و تربیت تبدیل شده است و با توجه
به ویژگیهای آن به نظر میرسد ضمن تعمیق بخشیدن به فرآیند خودجوش یادگیری در
دانشآموزان ،در بهداشت روانی آنان نیز نقشی به عهده داشته باشد (کارشکی و محسنی،
 .)6296یادگیرندگان خودتنظیم ،تکلیفهای خود را طراحی و بررسی میکنند و از
فرایندهای تفکر خود ،آگاهی دارند و از راهبردهای شناختی برای کسب اهدافشان بهره
میجویند (کدیور .)6291 ،در این میان ،استفاده از روش یادگیری مشارکتی رویکردی
نسبتاً نوین و فعال است که با استفاده از گروههای کوچک بهگونهای که دانشآموزان با
یکدیگر فعالیت نموده تا یادگیری خود و سایر اعضای گروه را به حداکثر برسانند،
طرحریزی شده است (قلتاش .)6292 ،در این روش دانشآموزان به گروههای  0نفره
تقسیم میشوند و هریک از افراد ،بخشی از کار را برای مطالعه بر عهده میگیرد و سپس
دور یک میز جمع میشوند و به بحث و تبادلنظر میپردازند و ماحصل یادگیری را به
گروه خود ارائه میدهند و از دیگر اعضای گروه مطالبی را یاد میگیرند .معلم پسازاین
فرایند به ارزیابی یادگیری دانشآموزان میپردازد و نقش او تسهیلکنندگی یادگیری است
(گیلیز.)4442 ،6
فیضی و مصرآبادی ( )6295در تحقیقی تحت عنوان فراتحلیل تعامل جنسیت فراگیران
بر تأثیر روشهای تدریس مشارکتی و بحث گروهی بر اشتیاق تحصیلی ،نشان دادند،
ترکیب اندازه اثرهای تفاوت جنسیت در تأثیرگذاری روشهای مشارکتی و بحث گروهی
بر اشتیاق تحصیلی برای مدل تصادفی در دختران  4/115و در پسران  4/599به دست
آمد که هر دو اندازه اثر ازلحاظ آماری معنادار بودند.
حاجی حسینلو و خالقخواه ( )6291در پژوهش خود با عنوان تأثیر یادگیری مشارکتی
با گروههای پیشرفت بر خودکارآمدی و خودپنداره ریاضی دانشآموزان ،نشان دادند
یادگیری مشارکتی به روش تقسیمبندی دانشآموزان به گروههای پیشرفت ،بر
خودکارآمدی ریاضی و خودپنداره ریاضی دانشآموزان تأثیر معناداری دارد .شهیدی
( )6290در پژوهش خود با عنوان تأثیر تدریس ریاضی به روش سنتی بر خودکارآمدی

1. Gillies, R. M.
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و انگیزه پیشرفت ،نشان داد که آموزش سنتی درس ریاضی بر افزایش خودکارآمدی
اثربخش است.
با توجه به اینکه پایستگی تحصیلی سازهای در ایران و حتی در عرصه جهانی است
و با توجه به اینکه یکی از عوامل موفقیت هر نظام آموزش تأکید زیاد بر استفاده از
روشهای تدریس مانند یادگیری مشارکتی است ،لذا در این پژوهش تالش شده است تا
به این سؤال پاسخ داده شود که آیا بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس
سنتی بر اشتیاق تحصیلى ،خودکارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى در دانشآموزان تفاوت
معناداری وجود دارد؟
روش
روش پژوهش ،نیمه آزمایشی از نوع طرحهای پیش آزمون-پسآزمون با یک گروه
آزمایش و یک گروه کنترل است .جامعه آماری در این پژوهش ،کلیه پسران دانشآموز
پایه هفتم بود که در سال تحصیلی  99-6291در ناحیه  4شهر رشت در مدارس دولتی
و غیرانتفاعی مشغول به تحصیل و طبق استعالم از اداره آموزشوپرورش تعدادشان 6244
نفر بود .روش نمونهگیری تصادفی خوشهای بود .پژوهشگر ابتدا ناحیه  4شهر رشت را
به پنج قسمت (شمال ،جنوب ،مرکز ،غرب و شرق) تقسیم کرده و سپس از بین کلیه
مدارس پایه هفتم هر قسمت ،تعداد  5مدرسه (از هر قسمت یک مدرسه) را بهطور
تصادفی انتخاب کرده و پس از ورود به مدارس پرسشنامههای اشتیاق تحصیلی،
خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی را روی دانشآموزان پایه هفتم اجرا کرد و افرادی
که در این سه پرسشنامه نمرات پایینی به دست آوردند شناساییشده و بهصورت تصادفی،
تعداد دو گروه  44نفره انتخاب شدند (از هر مدرسه چهار نفر) .یک گروه بهعنوان گروه
آزمایش (آموزش مشارکتی ) و یک گروه گواه (آموزش به روش سنتی) تشکیل شدند.
سپس بر روی گروه آزمایش ،متغیر مستقل (آموزش مشارکتی) به مدت دو ماه در مرکز
مشاوره محل کار پژوهشگر اجرا شد .پس از پایان آموزشها ،مجدداً پرسشنامههای اشتیاق
تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی بر روی هر دو گروه اجرا و بعد از
گذشت دو ماه مجدداً پرسشنامهها اجرا و نتایج ثبت شد .مالکهای ورود :تحصیل در
پایه هفتم ،عدم مصرف دارو ،عدم حضور در خانوادههای متشنج (با استفاده از مصاحبه
بالینی با دانشآموز در خصوص روابط پدر و مادر با یکدیگر و با فرزندشان) و دارای
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بهره هوشی متوسط (بین  644تا  664با استفاده از آزمون ریون) بود .مالکهای خروج:
در صورت عدم همکاری دانشآموزان ،از پروسهی پژوهش کنار گذاشته شدند.
روش تدریس مشارکتی :منظور از آموزش به شیوه مشارکتی در این پژوهش برنامه
آموزشی مشارکتی مبتنی بر نظریه جیگساو است .روایی محتوایی برنامه آموزشی مشارکتی
مبتنی بر نظریه جیگساو ،توسط اساتید مورد تأیید قرار گرفت و بعد از اجرای پیشآزمون
بر روی گروه آزمایش اجرا شد:
جدول  .4مداخ ه آموزش به شیوه مشارکت نظریه جیگساو
جلسه اول :معارفه و بیان اهداف جلسات آموزش مشارکتی
جلسه دوم :برای هر سوادآموز ،یک بخش از موضوع تعیین شده است و او تکلیف خود را مطالعه
میکند.
جلسه سوم :سوادآموز با همتاهای خود که مسئول بخش مشترکی هستند ،دور هم جمع میشوند و
برای رفع اشکال خود و بهبود روش ارائه ،تبادلنظر میکنند.
جلسه چهارم :وقتی اعضا گروه گرد هم ،میآیند سوادآموزان به ترتیب و از اول ،بخشهای مربوط به
خود را تدریس میکنند .اعضای دیگر گروه میتوانند سؤال بپرسند ،مخالفت کنند و یادداشت بردارند.
جلسه پنجم :از کل موضوع آزمونی گرفته میشود.
جلسه ششم :کلید سؤاالت در اختیار سوادآموزان قرار میگیرد و آنان نمرههای فردی و گروهی را
محاسبه میکنند.
جلسه هفتم :کارایی تدریس سوادآموزان با توجه به جدولی که به آنها ارائه میشود ،ارزیابی میشود.
جلسه هشتم :از سوادآموزان ،جهت جمعبندی مطالب و اطمینان از یادگیری و ارزشیابی تکوینی،
سؤال میشود .اگر نکتهای فراموش شده باشد ،آزمونگر توضیح میدهد.

ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر در ادامه بیان شده است:
پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی .پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد حاوی  60سؤال است
که توسط بوفارد و همکاران در سال  6995طراحی و توسط کدیور در سال  6294در
ایران هنجاریابی شده است .شیوه نمرهگذاری با استفاده از مقیاس نمرهگذاری طیف
لیکرت از کامالً موافقم (نمره  )5تا کامالً مخالفم (نمره  )6است .سؤاالت 60-62-5
بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .ضریب پایایی کلی پرسشنامه بر اساس آلفای
کرونباخ توسط کدیور ( 4/16 ،)6294به دست آمده است .پایایی خرده مقیاس راهبردهای
شناختی  ،4/14و خرده مقیاس فراشناختی  4/19گزارش شده است .برای روایی سازه
پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ضریب همبستگی بین
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سؤالها مناسب بوده و ابزار سنجش از دو عامل تشکیل شده است .نتیجه تحلیل عوامل
بیانگر وجود دو عامل شناختی و فراشناختی در این پرسشـنامه بـود که مجموعاً 19/19
درصد از واریانس کل را تبیین کردند که  24/24درصد به عامل شناختی و  21/29درصد
به عامل فراشناختی اختصاص داشت .پایایی پرسشنامه در پژوهش فوق ،با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ  4/94بود.
مقیاس خودکارآمدی تحصیلی .پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی توسط میجلی و
همکاران ( )4444ساخته شده است که باورهای فراگیران در مورد ظرفیت آینده خود را
برای رسیدن به سطوح کافی از عملکرد تحصیلی منعکس میکند این مقیاس دارای 24
سؤال و  5گویه است با یک مقیاس لیکرت پنجدرجهای (کامالً موافق تا کامالً مخالف)
که هر ماده دارای ارزشی بین  6تا  5است .با سؤاالتی مانند( :اگر به میزان کافی تالش
کنم ،میتوانم وظایفم را بهطور کامل در کالس انجام دهم) .خودکارآمدی تحصیلی را
میسنجد .حداقل امتیاز ممکن  24و حداکثر  614خواهد بود .نمره بین  24تا :میزان
خودکارآمدی تحصیلی در حد پایینی است .نمره بین  52تا  :641میزان خودکارآمدی
تحصیلی در حد متوسط است .نمره باالتر از  :641میزان خودکارآمدی تحصیلی در حد
باالیی است .در پژوهش (سیف ) 6291 ،روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این
حوزه تأیید شده است .اعتبار سازه آن با روش تحلیل عاملی تأییدی پذیرفته شد .در
پژوهش سیف ( )6291پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ باالی  4/14به دست
آمده است .پایایی پرسشنامه در پژوهش فوق ،با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 4/99
بوده است.
مقیاس اشتیاق تحصیلی .این مقیاس بهوسیله فردریکز و همکاران ( )4440ساخته شده
و دارای  65گویه است که این گویهها سه خردهمقیاس اشتیاق رفتاری ،اشتیاق عاطفی و
اشتیاق شناختی را میسنجند .پاسخ هرکدام از گویهها دارای نمرات یک تا  5است که از
«هرگز» تا «در تمام اوقات» را شامل میشود .سؤاالت  6تا  0مربوط به خرده مقیاس اشتیاق
رفتاری و سؤاالت  5تا  64مربوط به اشتیاق عاطفی و سؤاالت  66تا  65نیز مربوط به خرده
مقیاس اشتیاق شناختی است .طراحان مقیاس ،ضریب پایایی این مقیاس را  4/91گزارش
کردهاند .روایی این پرسشنامه در پژوهش اسالمی و همکاران ( )6295تأیید شده و پایایی
کل به روش آلفای کرونباخ در پژوهش آنها  4/11به دست آمد .در پژوهش حاضر ،روایی
محتوایی مقیاس اشتیاق تحصیلی و مؤلفههای آن توسط تعدادی از اساتید گروه روانشناسی
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مورد تأیید قرار گرفت .نتیجه تحلیل عوامل بیانگر وجود سه عامل اشتیاق رفتاری ،اشتیاق
عاطفی و اشتیاق شناختی در این پرسشـنامه بـود که مجموعاً  90/46درصد از واریانس کل
را تبیین کردند که  49/00درصد به عامل اشتیاق رفتاری 26/25 ،درصد به عامل اشتیاق
عاطفی و  42/04به اشتیاق شناختی اختصاص داشت .پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر 4/19 ،بود.
یافتهها
جدول  .3یافتههای توصیف متغیرها
پیشآزمون
متغیر وابسته
خودتنظیمی
خودکارآمدی
اشتیاق تحصیلی

پسآزمون

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

مشارکتی

44

41/45

4/41

52/54

2/11

گواه

44

45

4/49

41/65

4/41

مشارکتی

44

59/994

0/91

641/14

1/40

گواه

44

59

0/11

51/15

0

مشارکتی

44

45/64

4/91

14/94

4/92

گواه

44

24/44

2/06

41/94

4/01

ازجمله پیشفرضهای تحلیل کوواریانس چند متغیری میتوان به نرمال بودن توزیع
دادهها ،برابری واریانسها و همگنی ماتریس کوواریانس اشاره کرد .ابتدا به بررسی این
پیشفرضها پرداخته میشود.
جدول  .2خالصه نتایج آزمون شاپیرو-وی کس
مرحله

متغیر وابسته

پیشآزمون

خودتنظیمی

پیشآزمون

خودکارآمدی

پیشآزمون

اشتیاق تحصیلی

پسآزمون

خودتنظیمی

گروه

آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

مشارکتی

4/91

44

4/94

گواه

4/96

44

4/454

مشارکتی

4/92

44

4/61

گواه

4/94

44

4/60

مشارکتی

4/95

44

4/56

گواه

4/92

44

4/46

مشارکتی

4/90

44

4/20

گواه

4/91

44

4/12
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مرحله

متغیر وابسته

پسآزمون

خودکارآمدی

پسآزمون

اشتیاق تحصیلی

34

گروه

آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

مشارکتی

4/95

44

4/06

گواه

4/92

44

4/44

مشارکتی

4/91

44

4/96

گواه

4/90

44

4/24

نتایج جدول  2نشان میدهد که نرمال بودن توزیع دادهها برای همه متغیرها در هر
دو گروه در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون رعایت شده است.
جدول  .1خالصه نتایج آزمون لون
متغیر

F

df1

df2

سطح معناداری

خودتنظیمی

4/26

6

29

4/64

خودکارآمدی
اشتیاق تحصیلی

2/26
6/20

6
6

29
29

4/419
4/45

نتایج جدول  0نشان میدهد که مقدار  Fبرای همه متغیرها معنادار نیست .لذا فرض
برابری واریانسها پذیرفته میشود.
جدول  .9خالصه نتایج آزمون تح یل کوواریانس چند متغیری
آزمون

مقدار

F

 dfفرضیه

 dfخطا

sig

ضریب اتا

الاثر هتلینگ

49/46

264/20

2

22

4/446

4/91

نتایج جدول  5نشان میدهد که آموزش روش تدریس مشارکتی حداقل بر روی یکی
از متغیرهای خودتنظیمی ،خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی اثربخش است (sig = 4/446

و .)F = 264/20
جدول  .6خالصه نتایج آزمون تح یل کوواریانس یکراهه
متغیر وابسته
خودتنظیمی
خودکارآمدی

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

بین گروهی

2461/46

6

2461/46

درونگروهی

221/49

25

9/12

بین گروهی

69494/51

6

69494/51

درونگروهی

919/06

25

41/19

F

sig

4/446 262/69
4/446 199/24

ضریب
اتا
4/94
4/95
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متغیر وابسته

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

اشتیاق

بین گروهی

5404/24

6

5404/24

تحصیلی

درونگروهی

415/65

25

1/91

sig

F

4/446 106/29

ضریب
اتا
4/92

نتایج جدول  1نشان میدهد که مقدار  Fمحاسبهشده در همه متغیرها معنادار است.
مقدار ضریب اتا نشان میدهد که شدت تأثیرگذاری اثر آموزش بر روی متغیرهای
خودتنظیمی ،خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی  95 ،94و  92درصد بوده است.
جدول  .7مقایسه زوج میانگینها
متغیر وابسته
خودتنظیمی
خودکارآمدی
اشتیاق تحصیلی

گروه

میانگین

تفاوت میانگینها

خطای معیار

sig

مشارکتی

52/62

41/14

6/54

4/446

گواه

41/56

مشارکتی

645/16

گواه

59/12

مشارکتی

16/41

گواه

41/12

11/46
20/04

4/54
6/25

4/446
4/446

نتایج جدول نشان میدهد که در تمام متغیرها ،میانگین گروه روش تدریس مشارکتی
از گروه گواه بیشتر بوده است و این تفاوت معنادار است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف «تعیین مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش سنتی
بر اشتیاق تحصیلى ،خودکارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى در دانشآموزان» اجرا شد .با
توجه به نتایج چون  Fمحاسبهشده برای مؤلفههای اشتیاق تحصیلی از ارزش بحرانی F

(در سطح معناداری  )p < 4/46بزرگتر است پس فرض صفر در این مؤلفهها رد میشود.
بنابراین با عنایت به رد فرض صفر با  %99اطمینان نتیجه میگیریم بین مقایسه دو شیوه
آموزش مشارکتی و سنتی؛ روش مشارکتی بر اشتیاق تحصیلی دانشآموزان اثربخش است.
این در حالی است که این نمرات در گروه کنترل افزایشی نیافته است .نتایج به دست
آمده با پژوهش جباری ،ایمانزاده و احمدزاده ( ،)6291فالح کفشگری ( ،)6290معتمدی
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تالوکی عبداللهی و لطفی ( ،)6294الخاطب و جوما ،)4464( 6مینز و اولسون،)4464( 4
کوزما ،بال و ویلیام ،)4464( 2تانزیال )4464( 0و جانسون و جانسون )4466( 5همسو
است .در تبیین نتایج به دست آمده میتوان به نظریه یادگیری مشارکتی جیگساو اشاره
کرد .در این شیوه یادگیری احساس یکپارچگی و رقابت زیاد منجر به تمرین و تکرار
بیشتر شده و یادگیری سطحی را بهبود میبخشد .یعنی اگر بر یادگیری از طریق تمرین
و تکرار اصرار شود ،آن مطلب بهصورت طوطیوار آموخته خواهد شد و موجب افزایش
اشتیاق تحصیلی دانشآموزان میگردد .زندگی انسان بدون همکاری و همیاری بسیار
بیمعنی است .انسان از تنهایی میگریزد و خود را در جمع مییابد .مشارکت ،به
دانشآموزان راه و رسم دوستی کردن و کار با افراد گوناگون را میآموزد .مشارکت،
یادگیری را بسیار خوشایندتر میکند .یادگیری مشارکتی جیگساو یک روش تدریس
موفق در گروههای کوچک است .در این روش ،در هریک از گروهها ،دانشآموزان با
تواناییهای متفاوت و با استفاده از فعالیتهای یادگیری گوناگون درک خود را نسبت به
موضوع درسی باال میبرند .در فعالیتهای گروهی بر استقالل ،تشویق ،تقویت و یاری
همهی افراد گروه اهمیت زیادی داده میشود .چنین باور و اعتمادی ،عامل محرک فعالیت
گروه و مشوق فعالیت فردی در گروه است .نتـایج پژوهش نعامی و پیریایی ( )6296نیز
همسو با پژوهش حاضر ،حـاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین ابعاد انگیزش
تحصیلی درونی و بیرونی با اشتیاق تحصیلی است .دانشآموزان دارای انگیزش تحصیلی
درونی و بیرونی با یکدیگر به تعامل میپردازند ،به تشریکمساعی اقدام میکنند ،پیشرفت
تحصیلی را حمایت و پشتیبانی کرده و مسئولیت یادگیری یکدیگر را به عهده میگیرند.
با توجه به نتایج با عنایت به رد فرض صفر با  %99اطمینان نتیجه میگیریم که بین
گروههای آزمایش و کنترل در پسآزمون خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود دارد.
بهعبارتدیگر روش تدریس مشارکتی بر خودکارآمدی دانشآموزان تأثیر مثبت و معنادار
دارد .نتایج به دست آمده با پژوهش جباری و همکاران ( ،)6291فالح کفشگری (،)6290
معتمدی تالوکی و همکاران ( ،)6294الخاطب و جوما ( ،)4464مینز و اولسون (،)4464
کوزما و همکاران ( ،)4464تانزیال ( )4464و جانسون و جانسون ( )4466همسو است.
4. Tanzila, S.
5. Johnson, D, & Johnson, R.

1. Alkhateb, H. M. & Jumaa, M.
2. Minz, A. & olson P. E
3. Kozma, R. B. Bella L. W. & William,
G. W.
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در تبیین نتایج به دست آمده میتوان به نظریه تطابق فرد-محیط مسلش و لیتر)4445( 6
اشاره کرد .طبق این نظریه عوامل فردی مانند عزتنفس و خودکارآمدی با عوامل محیطی
تعامل میکنند و مشخص میکنند که آیا یک فرد تحت شرایط خاص ،حس اشتیاق و
مشغولیت پیدا میکند یا حس فرسودگی .تفاوتهای شخصیتی است که توضیح میدهد
چرا برخی افراد در محیطهای چالشبرانگیز ،رشد یافته و به کامیابی میرسند ،اما برخی
دیگر همان شرایط را طاقتفرسا قلمداد میکنند .درواقع روش مشارکتی دارای برتریهای
بسیاری است کـه از مهمترین آنها میتوان به فعال بودن یادگیرنده اشاره کرد که منجر
به باال رفتن خودکارآمدی میشود .نتایج پژوهش حسنزاده پلکوئی ،صالحی و مقدمزاده
( )6291همسو با نتایج پژوهش حاضر ،نشان داد که تدریس مشارکتی ،میتواند زمینه
مطلوبی برای شکل گیری و تقویت پویایی و ارتقای فرهنگ کارهای گروهی در بین
دانشآموزان ،فراهم کند.

در این پژوهش مشاهده شد که یادگیری مشارکتی بر همکاری دانش آموزان با هم،
مستقل و خودکار بار آمدن دانش آموزان ،انگیزهی مشارکت در حل مسائل چالشانگیز،
افزایش مهارتهای شناختی ،فراشناختی و انگیزشی دانشآموزان تأکید دارد .همچنین
دانشآموزان گروه مشارکتی ،بهجای توجه به خوشایند کردن معلم ،روی کنجکاوی خود
تمرکز میکنند و به حل مسائلی میپردازند که چالشانگیز باشد و کمتر سراغ تکالیف
آسان میروند چون در یادگیری مشارکتی به دلیل همکاری بین دانش آموزان ،مسائل
درسی دشوار بهآسانی حل خواهند شد و دانشآموز تمایل بیشتری برای تمرکز روی این
مسائل خواهد داشت .همچنین این دانش آموزان نسبت به گروه سنتی ،بهتر قادرند برای
یادگیری خود برنامهریزی کنند و میزان خودآگاهی آنان افزایش مییابد و با نظارت بر
انجام تکالیف درسی خود و همکالسیهایشان به افرادی خودتنظیم تبدیل میشوند که
انگیزهی زیادی برای پیشرفت تحصیلی در خود ایجاد میکنند .این مزایای بسیار بهویژه
فعال بودن یادگیرنده باعث میشود فرد به تواناییهای خود برای مطالعه اعتماد کند و با
عالقه بیشتری به مطالعه مطالب درسی بپردازد که این موارد باعث افزایش پیشرفت
تحصیلی و خودکارآمدی دانشآموزان میشود (صفری و همکاران.)6291 ،
با توجه به نتایج؛ با عنایت به رد فرض صفر با  %99اطمینان نتیجه میگیریم که بین
گروههای آزمایش و کنترل در پسآزمون خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود دارد.
1. Maslach, C., & Leiter, M. P.
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بهعبارتدیگر روش تدریس مشارکتی بر خودتنظیمى دانشآموزان اثربخش است .نتایج
به دست آمده با پژوهشهای جباری و همکاران ( ،)6291فالح کفشگری (،)6290
معتمدی تالوکی و همکاران ( ،)6294الخاطب و جوما ( ،)4464مینز و اولسون (،)4464
کوزما و همکاران ( ،)4464تانزیال ( )4464و جانسون و جانسون ( )4466همسو است.
در تبیین فرضیه سوم پژوهش حاضر میتوان به نظریه سازنده گرایان 6اشاره کرد .سازنده
گرایان اعتقاد دارند که یادگیرندگان خود ،واقعیت خویش را میکنند یا حداقل آن را بر
مبنای ادراکات خود از تجارب تفسیر میکنند؛ بنابراین دانش هر فردی تابعی از تجارب
اولیه ،ساختارهای ذهنی و باورهای اوست که در تفسیر اشیاء و رویدادها از آنها استفاده
میکند .در این رویکرد بیشترین تکیۀ طراحان آموزشی بر فناوریهای نوظهور آموزشی
است و این دو با هم رابطۀ تراکنشی دارند که حاصل آن تولید دانش است .دانشآموزانی
که با یادگیری مشارکتی آموزش میبینند ،از قبیل کنترل زمان ،بررسی اهداف ،ایجاد ارتباط
بین مطالب جدید و قبلی و درک مطالب درس توجه میکنند و پیشرفت تحصیلی باالتری
کسب میکنند و به افرادی خودتنظیم تبدیل میشوند که با برنامهریزی در جهت چگونه
درس خواندن ،خودتنظیم بودن را از خود به نمایش میگذارند .پار و دیوید )4465( 4نیز
اشاره کردهاند که در روش سنتی به علت عدم ارتباط و همکاری متقابل بین معلم و
شاگرد و وجود انضباط خشک ،باعث ایجاد و توسعه روابط نامناسب بین معلم و شاگرد
میشود .با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی قبل از
اجرای پژوهش دورههای ویژه جهت آموزش مشارکتی برای معلمین و دانشآموزان
برگزار شود .پژوهشهای آینده بر روی هر دو جنس اجرا شود .با توجه به تأثیر یادگیری
مشارکتی در افزایش اشتیاق تحصیلی ،خودکارآمدی و خودتنظیمی دانشآموزان ،پیشنهاد
میشود در مدارس نسبت به یادگیری به شیوههای ذکرشده ،اقدام گردد.
محدودیتها
به علت محدودیت زمانی پیگیری و بررسی بلندمدت تأثیر تدریس مشارکتی و روش
تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلى ،خودکارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى در دانشآموزان
صورت نگرفت .ازآنجاییکه این پژوهش بر روی کلیه پسران دانشآموز پایه هفتم شهر

2. Parr, G. & David, T.

1. constructive
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رشت انجامشده ،لذا در تعمیم یافتههای پژوهش به سایر گروهها باید جانب احتیاط
رعایت شود.
سپاسگزاری
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
خمین است .لذا بدینوسیله از کلیه دانشآموزانی که با صبر و حوصله در جلسات
آموزشی شرکت کردند و همچنین سایر افرادی که بهنوعی در اجرای این پژوهش ما را
یاری رساندند تقدیر و تشکر به عمل میآید.
منابع
اسالمی ،م .ع ،.درتاج ،ف ،.سعدیپور ،ا .و دالور ،ع .)6295( .مدل یابی علّی اشتیاق تحصیلی
بر مبنای منابع شخصی و منابع اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیرکبیر
تهران .فصلنامۀ فرهنگ مشاوره و رواندرمانی.616-620 ،)49(1 ،
تمنایی فر ،م .و گندمی ،ز .)6294( .رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان.
فصلنامه راهبردهای آموزش69-65 ،)6(0 ،
جباری ،ک ،.ایمانزاده ،ع .و احمدزاده ،ر .)6291( .مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش
سنتی بر یادگیری مهارت زبان انگلیسی .فنآوری اطالعات.602-641 ،)02(1 ،
حاجی حسینلو ،خ .و خالق خواه ،ع .)6291( .تأثیر یادگیری مشارکتی با گروههای پیشرفت بر
خودکارآمدی و خودپندارهی ریاضی .فصلنامه روانشناسی تربیتی.621-661 ،)02(62 ،
حسنزاده پلکوئی ،ش ،.صالحی ،ک .و مقدمزاده ،ع .)6291( .تأثیر تدریس مشارکتی بر انسجام
گروهی دانشآموزان ابتدایی .فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی.12-29 ،)04(64 ،
خواجی ،ل .و حسینچاری ،م .)6294( .بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و جو روانی-اجتماعی

کالس با خودکارآمدی تحصیلی در دانشآموزان دوره راهنمایی .فصلنامه روانشناسی
تربیتی.650-626 ،)44(1 ،
زینعلیپور ،ح ،.زارعی ،ا .و زندی نیا ،ز .)6299( .خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانشآموزان و
ارتباط آن با عملکرد تحصیلی .پژوهشنامه مطالعات روانشناسی تربیتی.49-62 ،)9(1 ،
سیف ،ع ا .)6295( .روانشناسی پرورشی ،روانشناسی یادگیری و آموزش .تهران :آگاه.
شهیدی ،ش .)6290( .روانشناسی مثبت نگر :طبقهبندی توانمندیهای انسان و نقش این

توانمندیها در سالمت روان ،همایش ملی معناداری زندگی ،اصفهان ،اداره کل امور
فرهنگی دانشگاه اصفهان.
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صفری ،ن ،.قاسمیپور ،م .و طاهری ،ز .)6291( .تأثیر فنآوری آموزشی و راهبردهای یادگیری
شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان کشاورزی
دانشگاه پیام نور لرستان .فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی65-2 ،06 ،
فیضی ،ا .و مصرآبادی ،ج .)6295( .فراتحلیل تعامل جنسیت فراگیران بر تأثیر روشهای تدریس
مشارکتی و بحث گروهی .نشریه آموزش و ارزشیابی.642-92 ،)22(9 ،

قلتاش ،ع .)6292( .بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانشآموزان
پسر پایه پنجم ابتدائی .پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته برنامهریزی درسی ،دانشگاه
تربیتمعلم ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
کارشکی ،ح .و محسنی ،ن .)6296( .انگیزش در یادگیری و آموزش (نظریهها و کاربردها).
تهران :آوای نور.
کدیور ،پ .)6291( .روانشناسی یادگیری .تهران :سمت.

کردافشاری ،ف .)6294( .بررسی درگیری تحصیلی دانشآموزان سال سوم دبیرستان بر اساس
ترجیح سبک تدریس آنان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
معتمدی تالوکی ،ت ،.عبداللهی ،ح .و لطفی ،ع .)6294( .تأثیر روشهای فعال تدریس مبتنی بر
رویکرد ساختارگرایی بر بهبود عملکرد درس فیزیک دانشآموزان سال اول متوسطه.
دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک و آزمایشگاه 60 ،تا  61شهریور  6294دانشگاه
صنعتی امیرکبیر.
نریمانی ،م .و وحیدی ،ز .)6294( .مقایسهی نارسایی هیجانی ،باورهای خودکارآمدی و
عزتنفس در میان دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری .مجله ناتوانیهای یادگیری،
.96-19 ،)4(2
نعامی ،ع .و پیریایی ،ص .)6296( .رابطۀ ابعاد انگیزش تحصیلی با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان
سال سوم دبیرستانها شهر اهواز .فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی.04-24 ،)61(1 ،
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