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 چکیده
خودکارآمدى ، اشتیاق تحصیلى و سنتی بر مشارکتی سیروش تدر یاثربخشپژوهش حاضر با هدف تعیین مقایسه 

آزمون پس-آزمونهای پیشآزمایشی از نوع طرح، انجام شد. روش پژوهش آموزاندانشدر تحصیلى و خودتنظیمى 
ود که آموز پایه هفتم بکلیه پسران دانش، جامعه آماری در این پژوهشبا یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. 

مشغول به تحصیل و طبق  غیرانتفاعیشهر رشت در مدارس دولتی و  4در ناحیه  6291-99در سال تحصیلی 
به ، پایه هفتم بودند آموزاندانشنفر از  04، نفر بود. گروه نمونه 6244تعدادشان  وپرورشآموزشاستعالم از اداره 

تیاق های اشرسشنامهجایگزین شدند. ابتدا پ( کنترل و آزمایش) ای انتخاب و در دو گروهشیوه تصادفی خوشه
( 6995( و خودتنظیمی بوفارد )4444خودکارآمدی میجلی و همکاران )، (4440) فردریکز و همکاران تحصیلی

 9برنامه آموزش مشارکتی را در قالب ، های گروه مداخلهآزمون(. سپس آزمودنیبرای هر دو گروه اجرا شد )پیش
 ازاینسپگروه کنترل روش سنتی تدریس ارائه شد.  کهدرحالیند؛ ای یک بار دریافت کردای و هفتهدقیقه 94جلسه 

اجرای  ها نشان داد کهآزمون(. یافتهی مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند )پسنامهمرحله دوباره هر دو گروه با پرسش
ی بر (؛ اجرای روش تدریس مشارکتp<46/4معناداری دارد ) تأثیر، روش تدریس مشارکتی بر اشتیاق تحصیلی

د معناداری دار تأثیر، ( و اجرای روش تدریس مشارکتی بر خودتنظیمیp<46/4معناداری دارد ) تأثیر، خودکارآمدی
(46/4>p نتایج پژوهش نشان داد که در مقایسه بین دو .)مشارکتی و روش تدریس سنتی؛ روش  سیروش تدر

است. در  اثربخش آموزاندانشدر مى خودکارآمدى تحصیلى و خودتنظی، اشتیاق تحصیلى تدریس مشارکتی بر
زه و اشتیاق باانگی، یآموزش یمحتواروش تدریس مشارکتی فراگیران به جهت مشارکت در دسترسی به اطالعات و 

 شود.می هاآنپردازند که منجر به ارتقاء خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی بیشتری به روند یادگیری می

خودتنظیمى، خودکارآمدى تحصیلى، مشارکتی سیتدر، اشتیاق تحصیلى های ک یدی:واژه
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 مقدمه
و  زارعی، پورزینعلی) مرهون نظام آموزشی آن جامعه است یاجامعهرشد و بالندگی هر 

کارآمد و موفق باشد که عملکرد تحصیلی  تواندیمنظام آموزشی زمانی (. 6299، زندی نیا
(. 6294، )تمنایی فر و گندمیار دهد قر موردتوجهمختلف  یهادورهرا در  آموزاندانش

که در آن آموزگار اطالعات را مستقیم و بدون واسطه  استآموزشی  روش 6آموزش سنتی
 ،الگوبرداری. آموزش مستقیم شامل کندیمان منتقل آموزدانشو در مراحل مشخص به 

 و متوالی و فعال بودن یادگیرنده طراحی دقیق برنامه هاییبتقر، بازخورد، تقویت
 یهادهندهسازمان ، آموزشی قبل از آموزش یهاهدفو بیان  شدهیتهدا هاییادداشت

ترسیمی و نموداری و استفاده از پیش سازمان دهنده و نقشه مفهومی هنگام شروع 
مشخص و تعین  یهاگامارائه مطالب با ، آموزش یاد یارها، های دیدارینمایش، آموزش

 (.6295، د است )فیضی و مصرآبادیدادن تمرین و دادن بازخور، شده
کودکان و نوجوانان مفهوم اشتیاق  وپرورشآموزشیکی از مفاهیم اساسی در 

لغوی به معنای میل و آرزوی چیزی را داشتن یا  ازنظراشتیاق تحصیلی  .است 4تحصیلی
( 6296، های یک کاری را گویند )کردافشاریاینکه عالقه زیادی داشتن به امور و جنبه

یک  عنوانهباشتیاق تحصیلی  شودیمتعریف  رغبتییبو  میلییبدر مقابل  عموالًمکه 
 از نتایج مهم مدرسه در، کالسی هاییتفعالاحساس تعلق و گرایش فرد به مشارکت در 

اشتیاق تحصیلی (. 6444، 2گاردن-و نیلسون آموزشگاهی است )ویلیامز هاییتموفقکنار 
ار تئاتر و ک، موسیقی، مانند ورزش برنامهفوقهای تتواند شامل مشارکت در فعالیمی

باشد. اشتیاق تحصیلی همچنین مشارکت  شودیممدرسه سازمان داده  وسیلهبهجمعی که 
ین ای است که برای اولازهس اشتیاق تحصیلی .در امر یادگیری وظایف آموزشگاهی است

ساسی پایه و ا نوانعبهبار جهت درک و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح گردید و 
، زکدر حوزه تعلیم و تربیت مدنظر قرار گرفت )فردری یانهگرااصالح یهاتالشبرای 

را هر چه  آموزاندانشدهد که اگر بتوان ها نشان میپژوهش(. 4440، 0بلومنفلد و پاریس
وفقیت علمی آنان توان به مبیشتر درگیر مسائل تحصیلی و تکلیف یادگیری کرد بیشتر می

در دانشگاه و هم  آموزاندانشدانشگاهی هم رفتار  مفهومی اشتیاق ازنظریدوار بود. ام
 شتیاق. اشودیمآنان نسبت به دانشگاه را شامل  شناختیروانهیجانی یا  هاییبستگدل

                                                                                                                                        
1. traditional teaching 
2. educational eagerness 
3. Williams, S. & Nelson-Gardell, D.  

4. Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & 
Paris, A. H.  
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، رسهای کالس دان نسبت به موضوعآموزدانشتواند به رفتار یا احساسات دانشگاهی می
مفهوم اشتیاق (. 6992، 6فینباشد )و همساالن اشاره داشته  معلمان، مقررات دانشگاه
همیدن و ف، و تالش مستقیم برای یادگیری شناختیروان گذاریسرمایهتحصیلی نوعی 
دهد یمتحصیلی را ارتقاء  هاییتفعالو هنرهایی است که  هامهارت، تسلط در دانش

 ایه اخیر توجه پژوهشی فزایندهمفهوم اشتیاق در دو ده (.2644، 4لینن برینگ و پینتریچ)
، 2کمپوس و گریف، جیمرسون، 4440، و همکاران زیکفریدراست )را جذب کرده 

، آموزاندانشبر عملکرد تحصیلی  تأثیرگذارمتغیرهای  ترینمهمیکی دیگر از (. 4464
پایه اصلی و محور انگیزه انسان ، است. باورهای خودکارآمدی 0باورهای خودکارآمدی

 را در هاآناحتمال موفقیت ، مندی افراد از این باورهاشوند و به میزان بهرهیمحسوب م
خودکارآمدی تحصیلی از مفاهیم  (.6294، چاری)خواجه و حسین بردیمانجام کارها باال 

 راجع به توانایی رسیدن به سطح معینی آموزدانشمرتبط با خودکارآمدی است که به باور 
خودکارآمدی تحصیلی به  (.4464، 5سیمن و اکیسی، لتونسای)آ از تکلیف اشاره دارد

ادراک فرد در ارتباط با شایستگی و قابلیت یادگیری و عملکرد وی در انجام وظایف و 
 تأثیرهای آموزشی خود تحت اطمینان افراد به توانایی. تکالیف آموزشی اشاره دارد

ندی انگیزه تحصیلی و هاست. این باورها به طرز قدرتمباورهای خودکارآمدی آن
 أثیرتتحت ، موفقیت تحصیلی درنهایتها را در امر تحصیل و راهبردهای خودتنظیمی آن

، شدهانجامتحصیلی  مطالعاتی که در زمینه خودکارآمدی(. 4441، 1بندورادهد )قرار می
فراشناختی و انگیزشی مختلفی مرتبط است ، نشان داده که این مفهوم با عوامل شناختی

 (.6294، یمانی و وحیدینر)

تربیتی و شناختی معاصر یادگیری ، یادگیری شناسیرواناز مفاهیم مهم در  یکی
در یادگیری نیز بخش  دهینظم خود، نظرانصاحببه اعتقاد برخی  است. 1یمیخودتنظ

ق دانشجویان موف، کندموفق و ناموفق را تبیین می آموزاندانشهای بین مهمی از تفاوت
انجام تکالیف از راهبردها و الگوهای انگیزشی مثل کوشش برای کسب موفقیت  منظوربه

 کنند.و تنظیم اهداف استفاده می یزبرانگچالشهای و فعالیت

                                                                                                                                        
1. Finn, J. D.  
2. Leenbering, E. A., & Pintrich, P.  
3. Jimerson, S., Campos, E., & Greif, J.  
4. self-efficacy 

5. Altunsoy, S. & Çimen, O., & Ekici, G.  
6. Bandura, A. 
7. self-regulation 
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راهبردهای یادگیری است ، در این زمینه پرطرفدارامروزه یکی از موضوعات 
کانون مهم در  راهبردهای یادگیری به یک، نظرانصاحبامروزه به اعتقاد  کهطوریبه

تحقیق و به یکی از محورهای اساسی در کار تعلیم و تربیت تبدیل شده است و با توجه 
رسد ضمن تعمیق بخشیدن به فرآیند خودجوش یادگیری در آن به نظر می هاییژگیوبه 

، کارشکی و محسنی) در بهداشت روانی آنان نیز نقشی به عهده داشته باشد، آموزاندانش
و از  کنندیمخود را طراحی و بررسی  هاییفتکل، یرندگان خودتنظیمیادگ. (6296

آگاهی دارند و از راهبردهای شناختی برای کسب اهدافشان بهره ، فرایندهای تفکر خود
 دییکرروروش یادگیری مشارکتی استفاده از ، در این میان (.6291، )کدیور جویندیم

با  آموزاندانش که یاگونهبهکوچک  یهاروهگاز  دهستفاا ست که باا لفعاو  نسبتاً نوین
، کثر برسانندابه حدرا  وهگر یعضاا سایرو  خود یادگیریتا  دهیکدیگر فعالیت نمو

 هنفر 0 یهاوهگر به آموزاندانشروش  یندر ا(. 6292، )قلتاشست ا هشد ییزرحطر
 سپسو  گیردیم همطالعه بر عهد ایبررا  رکااز  بخشی، ادفراز ا هریکو  شوندیم تقسیم
به را  یگیردماحصل یاو  پردازندیم نظرتبادلو  به بحثو  شوندیمیک میز جمع دور 

 ازاینپس. معلم گیرندیم دیارا  مطالبی وهگر یعضاا یگرو از د دهندیمئه ارا دخو وهگر
 ستا یگیردیا کنندگیتسهیلاو  نقشو  پردازدیم آموزاندانش یگیردیابی یاارز یند بهافر

 (.4442، 6)گیلیز
( در تحقیقی تحت عنوان فراتحلیل تعامل جنسیت فراگیران 6295) یمصرآبادفیضی و 

، دان دادننش، تدریس مشارکتی و بحث گروهی بر اشتیاق تحصیلی یهاروش تأثیربر 
ی های مشارکتی و بحث گروهروش تأثیرگذاریت در یسترکیب اندازه اثرهای تفاوت جن

به دست  599/4و در پسران  115/4ی مدل تصادفی در دختران بر اشتیاق تحصیلی برا
 آماری معنادار بودند. ازلحاظآمد که هر دو اندازه اثر 

 یمشارکت یریادگی تأثیر( در پژوهش خود با عنوان 6291خواه )حاجی حسینلو و خالق
 ندنشان داد، انآموزدانش یاضیو خودپنداره ر یبر خودکارآمد شرفتیپ یهابا گروه

ر ب، شرفتیپ یهاان به گروهآموزدانش یبندمیبه روش تقس یمشارکت یریادگی
شهیدی  دارد. یمعنادار تأثیر آموزاندانش یاضیو خودپنداره ر یاضیر یخودکارآمد

تدریس ریاضی به روش سنتی بر خودکارآمدی  تأثیر( در پژوهش خود با عنوان 6290)

                                                                                                                                        
1. Gillies, R. M.  
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رس ریاضی بر افزایش خودکارآمدی نشان داد که آموزش سنتی د، و انگیزه پیشرفت
 اثربخش است.

 در ایران و حتی در عرصه جهانی است یاسازهبا توجه به اینکه پایستگی تحصیلی 
از  دهستفاا بر دایز تأکیدآموزش  ممل موفقیت هر نظااعواز  ینکه یکیاو با توجه به 

ست تا ا هدش شهش تالوین پژدر ا الذ، یادگیری مشارکتی استمانند تدریس  یهاروش
دریس مشارکتی و روش ت سیروش تدربین اثربخشی  پاسخ داده شود که آیا سؤالبه این 

تفاوت  انزآمودانشدر خودکارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى ، اشتیاق تحصیلى سنتی بر
  ؟معناداری وجود دارد

 روش
با یک گروه  آزمونپس-های پیش آزمونطرح از نوعنیمه آزمایشی ، روش پژوهش

آموز کلیه پسران دانش، جامعه آماری در این پژوهشایش و یک گروه کنترل است. آزم
شهر رشت در مدارس دولتی  4در ناحیه  99-6291پایه هفتم بود که در سال تحصیلی 

 6244 تعدادشان وپرورشآموزشمشغول به تحصیل و طبق استعالم از اداره  غیرانتفاعیو 
شهر رشت را  4ای بود. پژوهشگر ابتدا ناحیه شهگیری تصادفی خونفر بود. روش نمونه

غرب و شرق( تقسیم کرده و سپس از بین کلیه ، مرکز، جنوب، شمالقسمت )به پنج 
 طوربه ( رامدرسه )از هر قسمت یک مدرسه 5تعداد ، مدارس پایه هفتم هر قسمت

 ،های اشتیاق تحصیلیتصادفی انتخاب کرده و پس از ورود به مدارس پرسشنامه
پایه هفتم اجرا کرد و افرادی  آموزاندانشودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی را روی خ

، تصادفی صورتبهو  شدهییشناساکه در این سه پرسشنامه نمرات پایینی به دست آوردند 
گروه  عنوانبهاز هر مدرسه چهار نفر(. یک گروه شدند )نفره انتخاب  44تعداد دو گروه 

( و یک گروه گواه )آموزش به روش سنتی( تشکیل شدند. آزمایش )آموزش مشارکتی
آموزش مشارکتی( به مدت دو ماه در مرکز مستقل )متغیر ، سپس بر روی گروه آزمایش

ق های اشتیاپرسشنامه مجدداً، هامشاوره محل کار پژوهشگر اجرا شد. پس از پایان آموزش
روه اجرا و بعد از خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی بر روی هر دو گ، تحصیلی

های ورود: تحصیل در ها اجرا و نتایج ثبت شد. مالکپرسشنامه مجدداًگذشت دو ماه 
متشنج )با استفاده از مصاحبه  یهاخانوادهعدم حضور در ، عدم مصرف دارو، پایه هفتم
در خصوص روابط پدر و مادر با یکدیگر و با فرزندشان( و دارای  آموزدانشبالینی با 
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های خروج: ریون( بود. مالک آزمونبا استفاده از  664تا  644وشی متوسط )بین بهره ه
 پژوهش کنار گذاشته شدند. یپروسهاز ، انآموزدانشدر صورت عدم همکاری 

از آموزش به شیوه مشارکتی در این پژوهش برنامه  روش تدریس مشارکتی: منظور
ارکتی محتوایی برنامه آموزشی مش آموزشی مشارکتی مبتنی بر نظریه جیگساو است. روایی

 آزمونیشپتوسط اساتید مورد تأیید قرار گرفت و بعد از اجرای ، مبتنی بر نظریه جیگساو
 بر روی گروه آزمایش اجرا شد:

 مداخ ه آموزش به شیوه مشارکت  نظریه جیگساو .4ول جد

 جلسه اول: معارفه و بیان اهداف جلسات آموزش مشارکتی
یک بخش از موضوع تعیین شده است و او تکلیف خود را مطالعه ، هر سوادآموزجلسه دوم: برای 

 کند.می
شوند و یمدور هم جمع ، جلسه سوم: سوادآموز با همتاهای خود که مسئول بخش مشترکی هستند

 کنند.یمنظر تبادل، خود و بهبود روش ارائه اشکالبرای رفع 
ه ی مربوط بهابخش، یند سوادآموزان به ترتیب و از اولآمی، جلسه چهارم: وقتی اعضا گروه گرد هم

 رند.مخالفت کنند و یادداشت بردا، بپرسند سؤالتوانند یمکنند. اعضای دیگر گروه یمخود را تدریس 
 شود.یمجلسه پنجم: از کل موضوع آزمونی گرفته 

ی فردی و گروهی را هانمرهگیرد و آنان یمدر اختیار سوادآموزان قرار  سؤاالتجلسه ششم: کلید 
 کنند.یممحاسبه 

 شود.یمارزیابی ، شودیمها ارائه جلسه هفتم: کارایی تدریس سوادآموزان با توجه به جدولی که به آن
 ،بندی مطالب و اطمینان از یادگیری و ارزشیابی تکوینیجهت جمع، جلسه هشتم: از سوادآموزان

 دهد.یمآزمونگر توضیح ، شدی فراموش شده باانکتهشود. اگر یم سؤال

 در پژوهش حاضر در ادامه بیان شده است: ابزار گردآوری اطالعات
است  سؤال 60پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد حاوی  پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی.

در  6294طراحی و توسط کدیور در سال  6995که توسط بوفارد و همکاران در سال 
 طیف گذارینمرهبا استفاده از مقیاس  گذارینمره ایران هنجاریابی شده است. شیوه

 60-62-5. سؤاالت است( 6نمره ) ( تا کامالً مخالفم5لیکرت از کامالً موافقم )نمره 
لفای آ بر اساس. ضریب پایایی کلی پرسشنامه شوندیمگذاری معکوس نمره صورتبه
ده مقیاس راهبردهای به دست آمده است. پایایی خر 16/4، (6294) یورکدنباخ توسط وکر

شده است. برای روایی سازه  گزارش 19/4و خرده مقیاس فراشناختی ، 14/4 یشناخت
پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ضریب همبستگی بین 
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 نتیجه تحلیل عواملمناسب بوده و ابزار سنجش از دو عامل تشکیل شده است.  هاسؤال
 19/19 مجموعاًدر این پرسشـنامه بـود که  شناختی و فراشناختیامل بیانگر وجود دو ع

درصد  29/21درصد به عامل شناختی و  24/24که  ندکرددرصد از واریانس کل را تبیین 
فاده از با است، به عامل فراشناختی اختصاص داشت. پایایی پرسشنامه در پژوهش فوق

 بود. 94/4ضریب آلفای کرونباخ 
خودکارآمدی تحصیلی توسط میجلی و  پرسشنامه دی تحصیلی.مقیاس خودکارآم

را  دخو هیندآ ظرفیت ردمودر  انگیرافر یهاورکه با( ساخته شده است 4444همکاران )
 24این مقیاس دارای  کندیمتحصیلی منعکس  دعملکراز  کافی حسطو به نسیدر ایبر

( مخالف کامالًموافق تا  کامالً) ایدرجهپنجگویه است با یک مقیاس لیکرت  5و  سؤال
با سؤاالتی مانند: )اگر به میزان کافی تالش است.  5تا  6که هر ماده دارای ارزشی بین 

 ار خودکارآمدی تحصیلی  کامل در کالس انجام دهم(. طوربهوظایفم را  توانمیم، کنم
ن میزا تا: 24 خواهد بود. نمره بین 614و حداکثر  24حداقل امتیاز ممکن  .سنجدمی

: میزان خودکارآمدی 641 تا 52. نمره بین استخودکارآمدی تحصیلی در حد پایینی 
: میزان خودکارآمدی تحصیلی در حد 641. نمره باالتر از استتحصیلی در حد متوسط 

( روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این 6291، در پژوهش )سیف. استباالیی 
. در پذیرفته شد تأییدیتحلیل عاملی با روش ن اعتبار سازه آحوزه تأیید شده است. 

به دست  14/4( پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ باالی 6291پژوهش سیف )
 99/4با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ، پایایی پرسشنامه در پژوهش فوق آمده است.

 است. بوده
ساخته شده  (4440اران )همکو  یکزوسیله فردرمقیاس به ینا .مقیاس اشتیاق تحصیلی

و  اشتیاق عاطفی، مقیاس اشتیاق رفتاریها سه خردهگویه است که این گویه 65و دارای 
است که از  5ها دارای نمرات یک تا از گویه هرکدامسنجند. پاسخ اشتیاق شناختی را می

اشتیاق  مربوط به خرده مقیاس 0تا  6 سؤاالتشود. را شامل می «در تمام اوقات»تا  «هرگز»
نیز مربوط به خرده  65تا  66 سؤاالتمربوط به اشتیاق عاطفی و  64تا  5 سؤاالترفتاری و 

گزارش  91/4ضریب پایایی این مقیاس را ، طراحان مقیاسمقیاس اشتیاق شناختی است. 
شده و پایایی  ییدتأ (6295)و همکاران  اسالمی نامه در پژوهشروایی این پرسش .اندهکرد

روایی ، . در پژوهش حاضرآمد به دست 11/4 هاآنش آلفای کرونباخ در پژوهش رو کل به
 شناسیوانرآن توسط تعدادی از اساتید گروه  هایمؤلفهمحتوایی مقیاس اشتیاق تحصیلی و 
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اشتیاق ، اشتیاق رفتاریعامل سه نتیجه تحلیل عوامل بیانگر وجود قرار گرفت.  ییدتأمورد 
درصد از واریانس کل  46/90 مجموعاًاین پرسشـنامه بـود که  درعاطفی و اشتیاق شناختی 

اشتیاق درصد به عامل  25/26، اشتیاق رفتاریدرصد به عامل  00/49که  ندکردرا تبیین 
ده از ضریب با استفا . پایایی پرسشنامهاختصاص داشتاشتیاق شناختی به  04/42و عاطفی 

 بود. 19/4، در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ

 هاهیافت

 توصیف  متغیرها هاییافته .3جدول 

  آزمونپس   آزمونپیش  
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر وابسته

 خودتنظیمی
 11/2 54/52 41/4 45/41 44 مشارکتی

 41/4 65/41 49/4 45 44 گواه

 خودکارآمدی
 40/1 14/641 91/0 994/59 44 مشارکتی

 0 15/51 11/0 59 44 گواه

 اشتیاق تحصیلی
 92/4 94/14 91/4 64/45 44 مشارکتی

 01/4 94/41 06/2 44/24 44 گواه

زیع به نرمال بودن تو توانیمچند متغیری  کوواریانستحلیل  هایفرضپیش ازجمله 
 اشاره کرد. ابتدا به بررسی این کوواریانسو همگنی ماتریس  هایانسواربرابری ، هاداده
 شود.پرداخته می هافرضپیش

 وی کس-خالصه نتایج آزمون شاپیرو .2جدول 

 یمعنادارسطح  درجه آزادی آماره گروه متغیر وابسته مرحله

 خودتنظیمی آزمونپیش
 94/4 44 91/4 مشارکتی

 454/4 44 96/4 گواه

 خودکارآمدی آزمونپیش
 61/4 44 92/4 مشارکتی

 60/4 44 94/4 گواه

 اشتیاق تحصیلی مونآزپیش
 56/4 44 95/4 مشارکتی

 46/4 44 92/4 گواه

 خودتنظیمی آزمونپس
 20/4 44 90/4 مشارکتی

 12/4 44 91/4 گواه
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 یمعنادارسطح  درجه آزادی آماره گروه متغیر وابسته مرحله

 خودکارآمدی آزمونپس
 06/4 44 95/4 مشارکتی

 44/4 44 92/4 گواه

 اشتیاق تحصیلی آزمونپس
 96/4 44 91/4 مشارکتی

 24/4 44 90/4 گواه

برای همه متغیرها در هر  هادادهکه نرمال بودن توزیع  دهدیمنشان  2ج جدول نتای
 رعایت شده است. آزمونپسو  آزمونپیشدو گروه در دو مرحله 

 نتایج آزمون لون خالصه .1جدول 

 یمعنادارسطح  F 1df 2df متغیر
 64/4 29 6 26/4 خودتنظیمی
 419/4 29 6 26/2 خودکارآمدی

 45/4 29 6 20/6 اشتیاق تحصیلی

نیست. لذا فرض  معناداربرای همه متغیرها  Fکه مقدار  دهدیمنشان  0نتایج جدول 
 .شودیمپذیرفته  هایانسواربرابری 

 خالصه نتایج آزمون تح یل کوواریانس چند متغیری .9جدول 

 ضریب اتا sig خطا df فرضیه F df مقدار آزمون
 91/4 446/4 22 2 20/264 46/49 الاثر هتلینگ

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

 .(F=  20/264و 

 راههیکخالصه نتایج آزمون تح یل کوواریانس  .6جدول 

 تغییرات منبع متغیر وابسته
مجموع 
 df مجذورات

میانگین 
 F sig مجذورات

ضریب 
 اتا

 خودتنظیمی
 94/4 446/4 69/262 46/2461 6 46/2461 بین گروهی

    12/9 25 49/221 گروهیدرون

 خودکارآمدی
 95/4 446/4 24/199 51/69494 6 51/69494 بین گروهی

    19/41 25 06/919 گروهیدرون
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 تغییرات منبع متغیر وابسته
مجموع 
 df مجذورات

میانگین 
 F sig مجذورات

ضریب 
 اتا

اشتیاق 
 تحصیلی

 92/4 446/4 29/106 24/5404 6 24/5404 بین گروهی
    91/1 25 65/415 گروهیدرون

است.  معناداردر همه متغیرها  شدهمحاسبه Fمقدار که  دهدیمنشان  1نتایج جدول 
اثر آموزش بر روی متغیرهای  تأثیرگذاریکه شدت  دهدیممقدار ضریب اتا نشان 

 ه است.درصد بود 92و  95، 94خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی ، خودتنظیمی

 هایانگینممقایسه زوج   .7جدول 

 sig خطای معیار هایانگینمتفاوت  میانگین گروه متغیر وابسته

 خودتنظیمی
 446/4 54/6 14/41 62/52 مشارکتی

    56/41 گواه

 خودکارآمدی
 446/4 54/4 46/11 16/645 مشارکتی

    12/59 گواه

 اشتیاق تحصیلی
 446/4 25/6 04/20 41/16 مشارکتی

    12/41 گواه

میانگین گروه روش تدریس مشارکتی ، که در تمام متغیرها دهدیمنتایج جدول نشان 
 از گروه گواه بیشتر بوده است و این تفاوت معنادار است.

 گیرینتیجهبحث و 
نتی و روش سمشارکتی  سیروش تدر یاثربخشتعیین مقایسه »پژوهش حاضر با هدف 

د. با اجرا ش «انآموزدانشدر ارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى خودک، اشتیاق تحصیلى بر
 Fاز ارزش بحرانی اشتیاق تحصیلی  هایمؤلفهبرای  شدهمحاسبه Fچون توجه به نتایج 

د. شورد می هامؤلفهاست پس فرض صفر در این  تربزرگ( > p 46/4 یمعنادارسطح در )
مقایسه دو شیوه گیریم بین تیجه میاطمینان ن %99بنابراین با عنایت به رد فرض صفر با 

 .است ربخشاث آموزاندانشآموزش مشارکتی و سنتی؛ روش مشارکتی بر اشتیاق تحصیلی 
کنترل افزایشی نیافته است. نتایج به دست  در گروهاست که این نمرات  یدر حالاین 

معتمدی ، (6290) یکفشگرفالح ، (6291و احمدزاده ) زادهایمان، آمده با پژوهش جباری
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، (4464) 4مینز و اولسون، (4464) 6الخاطب و جوما، (6294) یو لطفی عبداللهتالوکی 
همسو  (4466) 5( و جانسون و جانسون4464) 0تانزیال، (4464) 2بال و ویلیام، کوزما

توان به نظریه یادگیری مشارکتی جیگساو اشاره است. در تبیین نتایج به دست آمده می
 ارتکرو  تمرین به منجر دیاز قابتو ر چگیریکپا سحساا یگیردیا هشیو یندر اکرد. 
تمرین  طریقاز  یگیردیا بر گرا یعنی .بخشدیم دبهبورا  سطحیگیری دیاو  هشد بیشتر

و موجب افزایش شد  هداخو موختهآ وارصورت طوطیبه مطلبآن ، دشو ارصرا ارتکر و
 ربسیا ریهمیاو  ریهمکا ونبد ننساا ندگیز گردد.ان میآموزدانشاشتیاق تحصیلی 

 به، کترمشا. یابدیم جمعرا در  دخوو  گریزدیم تنهاییاز  ننسا. استا معنیبی
، کترمشا. آموزدیمرا  نگوناگو ادفرا با رکاو  دنکر ستیدو سمراه و ر آموزاننشدا
 یسرتدروش  یکجیگساو  کتیرمشا یگیردیا. کندیم خوشایندتر ربسیارا  یگیردیا

 با آموزاندانش، هاگروهاز  هریکدر ، روش یندر ا .ستا کوچک یهاگروه در موفق
 به نسبترا  دخودرک  نگوناگو یگیردیا هاییتفعالاز  دهستفاا باو  وتمتفا هایییتوانا

 رییاو  تقویت، تشویق، لستقالا بر هیوگر هاییتفعال. در برندیم باال سیدر عموضو
 فعالیت کمحر عامل، دیعتماو ا وربا چنین. شودیم داده دییاز همیتا وهگر ادفری اهمه
( نیز 6296پژوهش نعامی و پیریایی )نتـایج . ستا وهگردر  دیفر فعالیت قمشوو  وهگر

بین ابعاد انگیزش  معنادارمثبت و  هحـاکی از وجود رابط، همسو با پژوهش حاضر
تحصیلی  انگیزشی دارا آموزاندانشاست.  تحصیلی درونی و بیرونی با اشتیاق تحصیلی

 پیشرفت، کنندیم امقدا مساعییکتشر به، پردازندیم تعامل به یکدیگر بادرونی و بیرونی 
 .گیرندمی هعهد بهرا  یکدیگر یگیردیا مسئولیتو  دهکر پشتیبانیو  حمایترا  تحصیلی

گیریم که بین اطمینان نتیجه می %99با عنایت به رد فرض صفر با با توجه به نتایج 
 ی وجود دارد.معنادارتفاوت  خودکارآمدی آزمونهای آزمایش و کنترل در پسوهگر
معنادار  مثبت و تأثیران آموزدانش خودکارآمدی مشارکتی بر سیروش تدر یگردعبارتبه

، (6290) یکفشگرفالح ، (6291. نتایج به دست آمده با پژوهش جباری و همکاران )دارد
، (4464مینز و اولسون )، (4464الخاطب و جوما )، (6294)معتمدی تالوکی و همکاران 

همسو است.  (4466( و جانسون و جانسون )4464تانزیال )، (4464کوزما و همکاران )

                                                                                                                                        
1. Alkhateb, H. M. & Jumaa, M.  
2. Minz, A. & olson P. E 
3. Kozma, R. B. Bella L. W. & William, 
G. W.  

4. Tanzila, S.  
5. Johnson, D, & Johnson, R.  
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( 4445) 6محیط مسلش و لیتر-به نظریه تطابق فرد تواندر تبیین نتایج به دست آمده می
کارآمدی با عوامل محیطی و خود نفسعزتعوامل فردی مانند اشاره کرد. طبق این نظریه 

حس اشتیاق و ، که آیا یک فرد تحت شرایط خاص کنندیمو مشخص  کنندیمتعامل 
 دهدیمشخصیتی است که توضیح  یهاتفاوتیا حس فرسودگی.  کندمشغولیت پیدا می

ما برخی ا، رسندیمرشد یافته و به کامیابی ، برانگیزچالش هاییطمحچرا برخی افراد در 
 یهایبرتر یدارا مشارکتیروش  درواقع .کنندیمقلمداد  فرساطاقتشرایط را  دیگر همان

ر اشاره کرد که منج رندهیادگیتوان به فعال بودن یم هاآن ترینمهماست کـه از  یاریبس
زاده صالحی و مقدم، پلکوئی زادهحسننتایج پژوهش . شودخودکارآمدی می باال رفتنبه 
ه تواند زمینمی، تدریس مشارکتینشان داد که ، هش حاضر( همسو با نتایج پژو6291)

گیری و تقویت پویایی و ارتقای فرهنگ کارهای گروهی در بین مطلوبی برای شکل
 .فراهم کند، آموزاندانش

، با هم زانموآ نشدا ریهمکا بر کتیرمشا یگیردیا که شد همشاهد هشوپژ یندر ا
، انگیزچالش مسائل حلدر  کترمشا ییزهگان، زانموآ نشدا نمدآ ربا رکادخوو  مستقل

 همچنیندارد.  تأکید آموزاندانش نگیزشیو ا شناختیافر، شناختی یهامهارت یشافزا
 دخو ویکنجکاروی ، معلم دنکر خوشایند به توجه جایبه، کتیرمشا وهگر آموزاندانش
 تکالیف اغسر کمترو  باشد انگیزچالش که پردازندیم مسائلی حل بهو  کنندیم تمرکز

 مسائل، زانموآ نشدا بین ریهمکا لیلد به کتیرمشا یگیردیادر  نچو روندیم نساآ
 ینروی ا تمرکز ایبر یبیشتر تمایل زموآنشو دا شد هنداخو حل آسانیبه ارشود سیدر

 ایبر نددرقا بهتر، نتیس وهگر به نسبت زانموآ نشدا ینا همچنین .شتدا هداخو مسائل
 بر رتنظا باو  یابدیم یشافزا نناآ گاهیدآخو انمیزو  کنند ریزیمهبرنا دخو یگیردیا
 که شوندیم تبدیل تنظیمدخو ادیفرا به هایشانیهمکالسو  دخو سیدر تکالیف منجاا

 ویژهبه اریبس یایمزا نیا. کنندیم دیجاا دخودر  تحصیلی پیشرفت ایبر دییاز ییزهانگ
با  مطالعه اعتماد کند و یخود برا هایییتوانابه فرد  شودیمباعث  رندهیادگیفعال بودن 

 رفتشیپ شیموارد باعث افزا نیبپردازد که ا یبه مطالعه مطالب درس یشتریب القهع
 .(6291، )صفری و همکاران شودیم انآموزدانش یو خودکارآمد یلیتحص

ه بین گیریم کاطمینان نتیجه می %99با عنایت به رد فرض صفر با با توجه به نتایج؛ 
 ی وجود دارد.معنادارتفاوت  خودکارآمدی آزمونهای آزمایش و کنترل در پسگروه

                                                                                                                                        
1. Maslach, C., & Leiter, M. P.  
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تایج نان اثربخش است. آموزدانش خودتنظیمى مشارکتی بر سیروش تدر دیگرعبارتبه
، (6290فالح کفشگری )، (6291جباری و همکاران ) هایبه دست آمده با پژوهش

، (4464مینز و اولسون )، (4464الخاطب و جوما )، (6294)معتمدی تالوکی و همکاران 
همسو است.  (4466( و جانسون و جانسون )4464تانزیال )، (4464کوزما و همکاران )

اشاره کرد. سازنده  6توان به نظریه سازنده گرایاندر تبیین فرضیه سوم پژوهش حاضر می
 یا حداقل آن را بر کنندواقعیت خویش را می، گرایان اعتقاد دارند که یادگیرندگان خود
بنابراین دانش هر فردی تابعی از تجارب ؛ کنندمبنای ادراکات خود از تجارب تفسیر می

اده استف هاآنساختارهای ذهنی و باورهای اوست که در تفسیر اشیاء و رویدادها از ، اولیه
وزشی منوظهور آ هاییفناورکند. در این رویکرد بیشترین تکیۀ طراحان آموزشی بر می

 زانیآمودانشاست و این دو با هم رابطۀ تراکنشی دارند که حاصل آن تولید دانش است. 
 طتباار دیجاا، افهدا سیربر، نماز لکنتر قبیلاز ، بینندیم زشموآ کتیرمشا یگیردیا با که

 یباالتر تحصیلی پیشرفتو  کنندیم توجهدرس  مطالبو درک  قبلیو  جدید مطالب بین
 چگونه جهتدر  ریزیبرنامه با که شوندیم تبدیل تنظیمدخو ادیفرا به و کنندیم کسب
( نیز 4465) 4پار و دیوید. گذارندیم نمایش به دخورا از  دنبو تنظیمدخو، ننداخودرس 

اند که در روش سنتی به علت عدم ارتباط و همکاری متقابل بین معلم و اشاره کرده
و توسعه روابط نامناسب بین معلم و شاگرد باعث ایجاد ، شاگرد و وجود انضباط خشک

بل از های آتی قشود که در پژوهشپیشنهاد می، شود. با توجه به نتایج پژوهش حاضرمی
ان آموزدانشویژه جهت آموزش مشارکتی برای معلمین و  یهادورهاجرای پژوهش 

گیری یاد ثیرتأهای آینده بر روی هر دو جنس اجرا شود. با توجه به برگزار شود. پژوهش
پیشنهاد  ،آموزاندانشخودکارآمدی و خودتنظیمی ، مشارکتی در افزایش اشتیاق تحصیلی

 اقدام گردد.، ذکرشدههای شود در مدارس نسبت به یادگیری به شیوهمی

 هامحدودیت
روش  مشارکتی و سیتدر تأثیر بلندمدتبه علت محدودیت زمانی پیگیری و بررسی 

 انآموزدانش درخودکارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى ، حصیلىاشتیاق ت تدریس سنتی بر
هر پایه هفتم ش آموزدانشکلیه پسران این پژوهش بر روی  کهازآنجاییصورت نگرفت. 

                                                                                                                                        
1. constructive 2. Parr, G. & David, T.  
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ها باید جانب احتیاط های پژوهش به سایر گروهلذا در تعمیم یافته، شدهانجامرشت 
 رعایت شود.

 سپاسگزاری
 ی واحدالمدانشگاه آزاد اسی تیترب شناسیروانتری رشته از رساله دک حاضر برگرفتهمقاله 

در جلسات  و حوصلهآموزانی که با صبر دانش از کلیه وسیلهبدینلذا  .است نیخم
در اجرای این پژوهش ما را  نوعیبهند و همچنین سایر افرادی که کردآموزشی شرکت 

 .آیدیم به عملیاری رساندند تقدیر و تشکر 

  منابع
علّی اشتیاق تحصیلی  مدل یابی(. 6295) .ع، و دالور .ا، پورسعدی، .ف، درتاج .،ع .م، اسالمی

اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیرکبیر  بر مبنای منابع شخصی و منابع
 .616-620، (49)1، درمانیروانفصلنامۀ فرهنگ مشاوره و . تهران

 .ه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویانرابط(. 6294) .ز، و گندمی .م، تمنایی فر
 69-65، (6)0، فصلنامه راهبردهای آموزش

آموزش الکترونیکی با روش  تأثیر(. مقایسه 6291) ر.، احمدزاده . وع، زادهایمان .،ک، جباری
 .602-641، (02)1، اطالعات آوریفنسنتی بر یادگیری مهارت زبان انگلیسی. 

ر پیشرفت ب یهاگروهیادگیری مشارکتی با  تأثیر(. 6291) ع.، خالق خواه . وخ، حاجی حسینلو
 .621-661، (02)62 ،تربیتی شناسیروان. فصلنامه ی ریاضیمدی و خودپندارهآخودکار

تدریس مشارکتی بر انسجام  تأثیر(. 6291) .ع، زادهو مقدم .ک، صالحی .،ش، پلکوئی زادهحسن
 .12-29، (04)64، آموزشی هاینظامصلنامه پژوهش در ف. ابتدایی آموزاندانشگروهی 

اجتماعی -(. بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و جو روانی6294) .م، چاریو حسین .ل، خواجی
 شناسیروانفصلنامه دوره راهنمایی.  آموزاندانشکالس با خودکارآمدی تحصیلی در 

 .650-626، (44)1، تربیتی

و  آموزاندانشخودکارآمدی عمومی و تحصیلی (. 6299) .ز، ندی نیازو  .ا، زارعی .،ح، پورزینعلی
 .49-62، (9)1، تربیتی شناسیروانپژوهشنامه مطالعات ارتباط آن با عملکرد تحصیلی. 

 . تهران: آگاه.یادگیری و آموزش شناسیروان، پرورشی شناسیروان .(6295) .ا ع، سیف

انسان و نقش این  هاییتوانمند بندیطبقهمثبت نگر:  شناسیروان(. 6290) .ش، شهیدی
اداره کل امور ، اصفهان، همایش ملی معناداری زندگی، در سالمت روان هایتوانمند

 .فرهنگی دانشگاه اصفهان
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 یریادگی یو راهبردها یآموزش یآورفن تأثیر (.6291) ز.، و طاهری .م، پورقاسمی .،ن، صفری
 یرزکشاو انیدانشجو یو خودکارآمد یلیتحص شرفتیبر پ یو فراشناخت یشناخت

 65-2، 06 ،فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. نور لرستان امیدانشگاه پ
دریس ت یهاروش تأثیرفراتحلیل تعامل جنسیت فراگیران بر  .(6295) .ج، مصرآبادی . وا، فیضی

 .642-92 (،22)9 ،نشریه آموزش و ارزشیابیمشارکتی و بحث گروهی. 
 انآموزدانشاجتماعی  هایمهارتیادگیری مشارکتی بر رشد  تأثیربررسی (. 6292) .ع، قلتاش

دانشگاه  ،درسی ریزیبرنامهرشته ، کارشناسی ارشد نامهپایان. پسر پایه پنجم ابتدائی
 و علوم تربیتی. شناسیرواندانشکده ، معلمتربیت

 ها و کاربردها(.ش )نظریهانگیزش در یادگیری و آموز .(6296) .ن، و محسنی .ح، کارشکی
 .تهران: آوای نور

 . تهران: سمت.یادگیری شناسیروان(. 6291) پ.، کدیور
آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس بررسی درگیری تحصیلی دانش(. 6294) .ف، کردافشاری

دانشکده علوم تربیتی و ، نامه کارشناسی ارشدیانپا، ترجیح سبک تدریس آنان
 .گاه فردوسی مشهددانش شناسیروان

 بر یمبتن سیفعال تدر یهاروش تأثیر .(6294) .ع، یو لطف .ح، یعبدالله .،ت ،ی تالوکیمعتمد
ان سال اول متوسطه. آموزدانش کیزیبر بهبود عملکرد درس ف ییساختارگرا کردیرو

دانشگاه  6294 وریشهر 61تا  60، شگاهیو آزما کیزیکنفرانس آموزش ف نیدوازدهم
 .رکبیرامی یصنعت

باورهای خودکارآمدی و ، ی نارسایی هیجانیمقایسه(. 6294) .ز، و وحیدی .م، نریمانی
، ییادگیر هاییناتوانمجله  .یادگیری ان با و بدون ناتوانیآموزدانشدر میان  نفسعزت

2(4) ،19-96. 

 آموزاننشدارابطۀ ابعاد انگیزش تحصیلی با اشتیاق تحصیلی (. 6296) .ص، و پیریایی .ع، نعامی
 .04-24 (،61)1 ،آموزشی هاینظامفصلنامه پژوهش در . ها شهر اهوازدبیرستانسال سوم 
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