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  تحصیلیپیشرفتونفسعزت،خودکارامديبرتسلطحد

  

١
  *قریشی کالنترمنیر 

  چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی تأثیرگذاري روش آموزش تلفیقی  یادگیري مشارکتی و یادگیري در 

آموزان، به منظور کاهش مد و مفید براي کمک به تحصیل جهشی دانشاحد تسلط به عنوان یک روش کار

نفر از   25بدین منظور در یک پژوهش شبه آزمایشی تعداد . هاي مادي، معنوي و زمانی دوران تحصیل بودهزینه

مورد نظر سازمان آموزش و  پرورش آموزان یکی از مدارس راهنمایی داوطلب شهر تهران، که معیارهاي دانش

هاي و  پرسشنامهي تصادفی انتخاب شدند گیرروش نمونهدر خصوص شرکت در دورة جهشی را داشتند، به 

به موزشی آدورهپس تکمیل  کردند س را، )1967(و عزت نفس کوپر اسمیت ) 1982(مدي شرر اخود کار

آزمون، پس از اتمام جلسات آموزشی، در مرحله پس.  ساعت در هر روز، اجرا شد 11روز متوالی و  45مدت

گیري تحلیل آماري تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه. زمون، اجرا گردیده در پیش آهاي به کار رفتپرسشنامه

  . را نشان داد  P>01/0مدي، و عزت نفس در سطح امکرر افزایش معنادار درخود کار

  

  .یادگیري مشارکتی، یادگیري در حد تسلط ، خودکارامدي ، پیشرفت تحصیلی: واژگان کلیدي

  

  

                                                                                                                

تهران سالمی واحد علوم تحقیقاتایتی دانشگاه آزاد شناسی تربکارشناس ارشد روان *
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  مقدمه

محور، کیفیت آموزش و رشد روز افزون تکنولوژي و مشاغل دانشامروزه به علت 

کمبودهاي . استآموزان دوران متوسطه، بیش از پیش داراي اهمیت شدهتجهیز دانش

آموزان، دانش از سويپایین بودن سطوح همه جانبۀ اطالعات دریافتی آموزشی و 

رغم به . عی وارد نمایدتواند آسیب بزرگی را هم در بعد فردي و هم در بعد اجتمامی

اهمیت بحرانی تحصیل در سطح متوسطه، متأسفانه مشکالت عدیده و چشمگیري در 

 ۀها نه تنها در زمیناین آسیب. اندیشی دارنداین خصوص وجود دارد که نیاز به چاره

آموزان نیز به وضوح شناختی دانشآموزشی و تحصیلی، بلکه در رابطه با مسائل روان

یابی به بدین منظور، ایجاد تحول در سیستم آموزشی براي دست. ه استقابل مشاهد

هاي هاي بیشتر در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و به کارگیري روشموفقیت

جانبه به جاي آموزش آموزمحور و مبتنی بر یادگیري فعال و همهآموزشی نوین دانش

مد در جهت اردهاي مؤثر و کارسنتی معلم محور و مبتنی بر سخنرانی، یکی از راهب

ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیري، حفظ و ارتقاء سالمت روانی،  و غلبه بر مشکالت و 

که هاي نوین روشیکی از . شودناپذیر عصر تکنولوژي محسوب میهاي اجتنابچالش

را  سزاییبنقش  آموزانو سطح سالمت روانی دانشرسد در ارتقاء یادگیري به نظر می

و یادگیري در حد تسلط است که این مشارکتی  يیادگیرتلفیقی ، روش کندمیایفا

  .هاي مختلف بررسی کندپژوهش سعی دارد تا تأثیرگذاري آن را از جنبه

هاي اخیر ههاي آموزشی نوین است که در دهیادگیري مشارکتی از جمله روش

گروه و نیاز به بودن هدف درکی از غیرشخصی. گرفته استبسیار مورد توجه قرار 

گیلیز و اشمن(دهند ت براي یادگیري یکدیگر را رشد میکمک و حمای
1
،گیلیز؛ 1998،

گیلیز و بویل؛2003
2

رابطه با تأثیر گرفته در تحقیقات صورت ،به طور کلی ).2010، 

هاي سنتی، مقایسه با روشدهد که این روش درنشان مییادگیري مشارکتی 

کوهن(کند ت میآموزان برتري تربیشدان
3

؛ شاچار و شاران1994، 
1

؛ شاران، 1994، 

                                                                                                                
1. Ashman
2. Boyle
3. Cohen
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در ). 2002؛ جانسون و جانسون، 1983؛ اسالوین، 1992؛ شاران و شاران، 1990، 1980

هاي مبتنی بر سخنرانی، مثل آموزش(به صورت سنتی  آموزاندانشمقایسه با آموزش 

به صورت  آموزانشدان، آموزش )میزآهاي رقابتبنديفردي و رتبه هايارزیابی

، ماندن بیشتر در )به ویژه در ریاضی و علوم(مشارکتی، پیشرفت تحصیلی بیشتر

تر مواد هاي تفکر انتقادي و استدالل سطح باالي بهتر، درك عمیقمهارتتحصیل، 

یادگرفته شده، رفتارهاي مخرب کمتر در کالس و تمرکز بیشتر بر تکلیف، سطوح 

انگیزش درونی بیشتر براي یادگیري و پیشرفت، توانایی تر اضطراب و استرس، پایین

تر با کنندهتر و حمایتها از دیدگاه دیگران، ارتباطات مثبتبیشتر در دیدن موقعیت

ضوعات و عزت نفس باالتر را به دنبال هاي موتر به حیطههاي مثبتهمساالن، نگرش

فولی و او دانل؛2009اردم، (داشته است
2
و میلر؛ نیکولز 2002،

3
؛ شرمن1994، 

4
 ،

؛ یاگر و تامیر1994
5

 ،1993 .(  

، همۀ شدپیشنهاد  )1989(رولاککه توسط  روش یادگیري در حد تسلطدر

هاي زمانی یادگیرندگان قابلیت یادگیري و پیشرفت درهر موضوع خاص را در دوره

اقع آموزان با سطوح متفاوت استعداد سودمند واین روش براي دانش. متفاوت دارند

ی که تجارب شکست پیشین، انگیزش آنان را در یادگیري کاهش شود به ویژه آنانمی

آیرون اسمیت و اپلر(داده است 
6

الزم در عوامل اساسی در این روش بازخورد). 2007، 

مورد پیشرفت و متناسب با سطح یادگیري، تصحیح خطاها و غلبه بر مشکالت 

گاسکی(یت است یادگیري، و تقو
7
که این روش بر  کندمیتأکید)1976(لومب).2003؛

و کیفیت فرصت یادگیري مناسب داشته باشند آموزاندانشاین باور است که اگر 

یادگیري به سطح  ناآن درصد 95آموزش متناسب با نیازهاي شخصی افراد باشد، حدود 

در مقایسه با روش آموزش سنتی که در مراکز  این روش .در حد تسلط خواهند رسید

                                                                                                                
1. Shachar & Sharan
2. Foley & O`Donnell
3. Nichols & Miller
4. Sherman
5. Yager & Tamir
6 . Ironsmith & Eppler
7. Guskey
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علمی مختلف از جمله آموزش علمی و کاربردي  يها، در رشتهشودآموزشی انجام می

اوزدن(
1
شلهیس(بدنی آموزش تربیت،)2008،

2
وامبوگو و چانجیو(، فیزیک ) 2008،

3
،

پینگ(شناسی و زیست) 2008
4
، ریاضیات )2010دماوندي و کاشانی، (، شیمی)1979، 

آندرمن(ریاضیات 
5
هدان و لیو؛ شفیع، ش2001و همکاران،  

6
، و عملکرد کلی )2010، 

سنکو و مایلز(در کالس
7

  .تر بوده است موفق) 2008، 

به کارگیري روش در حد تسلط دریافت یادگیري مشارکتی تأثیرات هر یک از این دو 

. بخشی را به دنبال خواهد داشتمطلوب و رضایت ،و نتیجه است روش را بیشتر کرده

گذارد که بر اساس آن شخصی در اختیار معلمان مییادگیري در حد تسلط چارچوب م

آموزان در شده و فعالیت دانشهاي آموزشی هدایتبتوانند توازنی معنادار بین فعالیت

آزمون تکوینی که در این روش پس از پایان جلسات . هاي مشارکتی به وجود آورندگروه

موزان مطالب را به خوبی آکند که چند نفر از دانشآید، تعیین میآموزشی به عمل می

توانند اند و پس از آن، آنان میاند و چند نفر با مشکالت یادگیري مواجه بودهفراگرفته

در . هاي مشارکتی به فعالیت بپردازندبراي رفع ابهام و تصحیح خطاهاي خود در گروه

آموزانی که مطالب درسی را به خوبی هاي مشارکتی، دانشداخل هر یک از گروه

هاي خود، شده و از طریق آموزش به هم گروهیاند، به عنوان راهبر گروه تعیینختهآمو

عالوه بر این، در روش یادگیري . سازندهاي خودر ا نیز تقویت و غنی میآموخته

مند نیست و هاي تصحیحی نظامهاي یادگیري، بازخورد و روشمشارکتی غالباً فعالیت

آموزان را براي معلمان در مورد پیشرفت یادگیري دانش این امر دستیابی به اطالعات دقیق

هاي تصحیحی ویژگی مثبت تأمین بازخورد و برخورداري از روش. سازدمشکل می

مند موجود در روش یادگیري در حد تسلط، این مشکل را در یادگیري مشارکتی رفع نظام

هاي وزان در گروهآمهاي دیگران را براي دانشو بررسی دیدگاه و فرصت بیان افکار

                                                                                                                
1. Ozden
2. Schellhase
3. Wambugu &Changeiywo
4. Ping
5. Anderman
6. Shafie, Shahdan & Liew
7. Senko & Miles
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مند براي معلمان هاي تصحیحی نظاممشارکتی و امکان تأمین بازخورد و استفاده از روش

آموزان را فراهم و از این طریق انسجام و تمرکز هر چه بیشتر را در کار گروهی دانش

توان گفت که یادگیري در حد تسلط راهبردهاي می ،بنابراین). 1382عالی، (کند ایجاد می

هاي مشارکتی، و یادگیري در گروه کندمیهاي مشارکتی را تسهیل ادگیري در گروهی

مشترك از این دو نوع  ةهنگام استفاد. آوردامکان یادگیري در حد تسلط را فراهم می

هاي تصحیحی براي مسائل و مشکالت مشترك، روش ۀیادگیري،  هر دو روش با ارائ

  ).1978گاسکی، (شوند مکمل یکدیگر تلقی می

گرفته که تأثیرگذاري هاي بسیاري در رابطه با تلفیق این دو روش صورتپژوهش

از جمله پروژة بزرگ تحقیقاتی . اندمثبت آن را نسبت به روش آموزش سنتی نشان داده

بیکر، کینگ و ولف
1

دهندة نتایج قابل توجهی در رابطه با پیشرفت که نشان) 1989(

. هاي ابتدایی با استفاده از تلفیق این دو روش بوددر پایهآموزان به ویژه تحصیلی دانش

همچنین مطالعات میوارش
2

که تأثیر مثبت تلفیق این دو روش بر پیشرفت ) 1986(

عالوه بر این تحقیق .هاي سوم و پنجم دبستان را نشان دادآموزان پایهتحصیلی دانش

ر پیشرفت در دروس تأثیر مثبت روش مشارکتی ب )1382،، الف و ب1381(عالی 

  .شیمی و جغرافیا، ریاضی و آمار را مشخص ساخت

بر پیشرفت تحصیلی، متغیرهاي تلفیق این دو روش یادگیري، عالوه  ،رودانتظار می

کرانک و مون ،به عنوان مثال. شناختی را نیز تحت تأثیر قرار دهدشناختی و روان
3

در مقایسه با به کارگیري هر یک از  نشان دادند که استفاده از این روش ترکیبی) 2001(

 ةتواند عالوه بر باال بردن سطح پیشرفت، در مفهوم خودپنداراین دو روش به تنهایی می

شناختی که به غیرهاي رواناز جمله مت. آموزان نیز تغییرات مثبت زیادي ایجاد کنددانش

  .رسد از این روش تأثیرپذیرند خودکارامدي و عزت نفس هستندنظر می

آموزان انششناختی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دني یکی از عوامل رواخودکارامد

هاي شخص دریادگیري اجتماعی و عبارت است از قضاوت ۀکه برخاسته از نظریاست 

                                                                                                                
1. Baker, King & Wulf
2. Mevareach
3 .Krank & Moon
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بندورا(باره اینکه تا چه حد قادر است تا در شرایط موجود خوب عمل کند 
1

 ،1982.(

هاي مختلف از ست که درحوزها هاودباوريمفاهیم خ ترین مفهوم درمهم يخودکارامد

باور . ودشتحصیلی تعریف می يخودکارامدو اجتماعی  يخودکارامدجمله

ي تحصیلی یعنی این که شخص تا چه حد در انجام تکالیف درسی احساس خودکارامد

آموزان، هاي تحصیلی دانشکند و اهداف، سطوح انگیزشی و پیشرفتموفقیت می

تر تحصیلی را هاي بزرگیابی به پیشرفتآنان در یادگیري و دستاي شایستگی باوره

شانک( دهندتحت تأثیر قرار می
2

 ،2009.(

تحصیلی و پیشرفت  يخودکارامدبسیاري از تحقیقات ارتباط مستقیم و مثبت بین

باربارانلیو، کاپرارا،؛ 1996از جمله بندورا و همکاران ،(اند گزارش کردهرا تحصیلی 

هو و گارسیا چمرز، ؛1998پاستوریل ،
3
داکی و آکیمیلر کراسون ،،گرینی؛ 2001،

4
 ،

شارما و سیلبریسن ؛2004
5
در واقع، ).2009، رول و همکارانبه نقل از کا؛2007،

شود عنوان بهترین پیشگوي رفتار واقعی در نظر گرفته میه مدي برامفهوم خود کا

مداکس ؛1997بندورا،(
6
کوپرابویس ووالنتاین، د ؛1995،

7
نه تنها باعث و  )2004،

تفکر فرایند یادگیري از جمله  ةلکه روي فاکتورهاي تعیین کنندب ،شودکنترل اعمال می

  .)1997بندورا،(گذارد اثر مینیز و انگیزه 

موفقیت در زندگی و که چگونگی  است ايهاي چندگانهعزت نفس یکی از شاخص

سازدسالمت روانی فرد را مشخص می
8
به عنوان شکلی از پذیرش خودو  

9
، قدردانی 

براس و گاي(. شودشخصی و احترام ذهنی فرد نسبت به خود تعریف می
10

 ،2004.(

 ةاوایل دورر ویژه دکه بین یک دوم تا یک سوم از نوجوانان به اندها نشان داده  پژوهش

                                                                                                                
1. Bandura
2. Schunk
3. Chemers, Hu & Garcia
4. Greene , Miller ,Crowson ,Duke &Akey
5. Sharma & Silbereisen
6. Maddux
7. Valentine, Dubois &cooper
8 . self-esteem
9 . self-acceptance
10. Brase & Guy
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هارتر(رو هستندبهنوجوانی با مشکل عزت نفس رو
1

ویسهیرش و دوب،1990، 
2
،

؛ به نقل از پوپ1991
3

عزت نفس پایین با پیامدهاي منفی زندگی از همچنین ). 1989، 

خیر در بهبود أمصرف مواد، تخلف، ناخشنودي، افسردگی، اختالالت خوردن، تقبیل سوء

هویل(ها بیماري
4
؛ لیري و مک دونالد1999و همکاران،  

5
؛ به نقل از پرواسنر و 2003، 

آرمسترانگ، فیلیپز و سالینگ(عتیاد به اینترنت ،  ا)2005همکاران، 
6

، شکست )2000، 

توکینان و (و عزت نفس باال با پیشرفت تحصیلی و موفقیت شغلیتحصیلی و اضطراب 

بیلن
7

؛ اورت، ترزینسکی و رابینز2010، 
8

اي قوي، هاي مقابله، ابتکار، مهارت)2010، 

و طول  منطقی، ةحل مسائل به شیوروش تفکر و ها، خشنودي،استواري در برابر چالش

بامیستر(عمر مرتبط است 
9
ماتلو، بالباگ و کمرك؛ 2003و همکاران، 

10
 ،2010.(  

ات تأثیرهش حاضر به منظور بررسی و نشان دادن پژو ، گذشتبا توجه به آنچه که 

یک در یادگیري مشارکتی و یادگیري در حد تسلط مد تلفیق دو روش مثبت و کارا

ن دو ای تأثیرشود که تالش می ،بدین منظور. ت گرفته استصورژه ویبافت آموزشی 

عزت ي و خودکارامدشناختی هاي روانمتغیربر ،روش عالوه بر پیشرفت تحصیلی

نیز مورد آموزاندانشدر سالمت روانی و موفقیت تحصیلی شان به علت اهمیتنفس 

  :بررسی قرار گرفته و به این سؤال پاسخ داده شود که

ه از روش آموزشی ترکیبی یادگیري مشارکتی و یادگیري در حد تسلط چه استفاد

  آموزان دارد؟ي، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشخودکارامدتأثیري بر 

  

                                                                                                                
1 .Harter
2 .Hirsch & Dubios
3 .Pope
4 .Hoyle
5 .Leary & McDonald
6 .Armestrong, Phillips & Saling
7 . Tokinan, & Bilen
8 .Orth, Trzasniewski & Robins
9 .Baumeister
10 .Mutlu, Balbag & Cemerk
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      پژوهشروش

شهر تهران تشکیل  راهنماییاول  ۀپای دختران ۀکلیمورد مطالعه این تحقیق را  ۀجامع

یک با  )در سه زمان(گیري مکرر اندازهح مایشی با طرآزشبه در یک پژوهش . دادند

داوطلب مدارس راهنماییاول یکی از  ۀپای دخترآموزاننفراز دانش 25تعداد، گروه

نامه آموزش و پرورش شرایط شرکت در آزمون ارتقاء که با توجه به آیینشهر تهران 

انتخاب را دارا بودند، به صورت تصادفی ) 15و حداقل نمره  18حداقل معدل (پایه 

و عزت نفس کوپر اسمیت )1982(شرر يخودکارامدۀدرپیش آزمون، پرسشنام. شدند

روز  متوالی  45به مدتموزشی آةدورپس از آن، . اجرا شدآموزاندانشبراي ، )1967(

آزمون، پس ۀپس از اتمام جلسات آموزشی، در مرحل. اجرا شد ساعت در هر روز 11و 

همان  یک سال بعد نیز مجدداً. شداجرا  ر پیش آزموني به کار رفته دهاپرسشنامه

براي متغیر پیشرفت تحصیلی، معدل نمرات سال اول راهنمایی . تکمیل شدهاپرسشنامه

آزمون، و معدل براي پس) جهشی(آزمون، معدل مربوط به امتحان ارتقاء پایه براي پیش

آزمون  باها داده. گرفتگیري مورد استفاده قرار پی ۀسال سوم راهنمایی براي مرحل

مورد 01/0مکرر در سطح معناداري گیري تحلیل واریانس یک طرفه با اندازهآماري 

  .تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  پژوهشابزار

 1982در سال  شرر از سويۀ این پرسشنام: )GSE(شرر  يخودکارامدۀپرسشنام

 ودي عمومی را می سنجد ماده خودکارام 17دارد  که ماده 23آزمون این  .ساخته شد

این پرسشنامه گویی به پاسخ ةشیو.است08/12و انحراف معیار آن  99/57میانگین آن 

گذاري نمره دربوده و) مخالفکامالًتا موافق کامالًاز (بر حسب مقیاس لیکرت 

به راست ، از راست به چپ و بقیه از چپ15،  13، 9،  8،  3هايهاي شمارهماده

با نامه شهاي این پرسروایی سازه ، نمره براي سنجش. یابد افزایش می امتیازشان

مکان مهار درونی، صالحیت بین شخصی ، نیرومندي شخصیتیهاي هاي ویژگیاندازه

هاي شخصیتی نرینه و همسازي هیجانی ت ورزي ، خصیصهئمن، حرمت خود، جر

که [زمون مقیاس عزت نفس همراه آبه این آزمون را  ،اعتبار سازهبراي  .همبسته شد

هاي همبسته با خودکارامدي آن را به عنوان یکی از متغیر) 1982(شرر و همکاران 
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 براي. شدا گزارش 61/0و همبستگی  اجرانفري  100وي یک گروه ر ]اندمعرفی کرده

ضریب اعتبار آزمون از . شدز روش دو نیمه کردن استفاده اپایایی این پرسشنامهبررسی 

و از روش دو  76/0و یک طول نابرابر  76/0براون که با طول  -اسپیرمن  طریق روش

 ،به منظور برآورد اعتبار. باشد بخش میبه دست آمد که رضایت76/0نیمه کردن گاتمن 

  . به دست آمد80/0لفاي کرونباخ آ

 8ماده است که  58ي این مقیاس دارار): 1967(آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

خرده مقیاس عزت نفس کلی،  4آن بر  ةماد 50در مجموع . سنج استماده آن دروغ

و عزت نفس )والدین(، عزت نفس خانوادگی)همساالن(عزت نفس اجتماعی 

حاضر تنها عزت نفس کلی  البته در آزمون ؛تقسیم شده است) آموزشگاه(تحصیلی 

برخی  گذاري این آزمون به صورت صفر و یک است و درنمره ةشیو. شودبررسی می

 50آن صفر و حداکثر  نمرةحداقل . شودها به صورت معکوس انجام میاز سؤال

نمره بیاورد، بدان معنی  4سنج بیش از ة دروغماد 8دهنده از ه پاسخکچنان. خواهد بود

خود را بهتر از آن چیزي  ،است که اعتبار آزمون پایین است و آزمودنی سعی کرده است

بر روي تعدادي ) 1370(نفر در سال  230قی که بر روي در تحقی. که هست جلوه دهد

افرادي که در این  ،بدین ترتیب. به دست آمد 4/25آموزان انجام شد، میانگین از دانش

آزمون بیشتر از میانگین نمره بیاورند، داراي عزت نفس باال و افرادي که کمتر از آن 

یی این آزمون از طریق همبستگی میزان روا. داراي عزت نفس پایین هستند ،نمره بگیرند

و براي دختران  96/0براي پسران  آموزاناین آزمون با معدل سال آخر دانشةمیان نمر

ي و برا 90/0راي پسران میزان پایایی نیز با روش بازآزمایی ب .به دست آمده است71/0

به 52/0ضریب پایایی روش آلفاي کرونباخ، این مقیاس .به دست آمد 92/0دختران 

بار آن از طریق همچنین ضریب اعت. سنجی قابل قبول استدست آمد که از لحاظ روان

بوده است که  39/0حمایت اجتماعی  ۀهاي پرسشنامهاي آن با نمرههمبسته کردن نمره

  .دار استمعنی 01/0در سطح 

  هایافته

  .ستهاي توصیفی مربوط به متغیرهاي تحت بررسی آورده شده امشخصه )1(در جدول
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هاي توصیفی متغیرهاي تحت بررسیمشخصه) 1(جدول 

  پیگیري  پس آزمون  پیش آزمون  

  MSD  MSD  MSD  متغیر

  33/6  72/66  52/6  08/66  17/10  88/55  يخودکارامد

  70/2  72/44  60/2  60/44  62/6  04/38  عزت نفس

  90/0  94/18  54/0  00/19  70/0  12/19  تحصیلیپیشرفت

,  M=25=nمیانگین   =, Ssانحراف استاندارد
  

و عزت نفس يخودکارامد، میانگینشودطور که در جدول فوق مشاهده میهمان

. اندي افزایش نشان دادهگیرآزمون و پیو در پس

اي هگیري مکرر براي متغیرنتایج تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه) 2(در جدول 

  .تحت بررسی نمایش داده شده است

  گیري مکرر براي متغیرهاي تحت بررسیل واریانس یک طرفه با اندازهتحلی) 2(جدول 

  اندازه اثر  سطح معناداريF)2و 23(  مقدار  متغیر

  752/0  001/0  82/38  248/0  يخودکارامد

  568/0  001/0  12/15  432/0  عزت نفس

  207/0  07/0  73/4  793/0  پیشرفت تحصیلی

.  یلکز به دست آمده استآماري المبداي و ۀاز مشخص Fهاي نسبت: توجه

، تحلیل واریانس یک طرفه با شودمشاهده می )2(طور که در جدول همان

قبل (1ي و عزت نفس در زمان خودکارامدهاي نمره ۀهاي مکرر براي مقایسگیرياندازه

، تأثیر معناداري را براي )یک سال بعد(3و زمان ) بعد از مداخله(2، زمان )از مداخله

دهد ها نشان میمراجعه به میانگین. در متغیرهاي فوق نشان داد P>01/0طح زمان در س

تأثیر زمان براي پیشرفت . که این تأثیر در جهت افزایش متغیرهاي فوق بوده است

568و  752/0ي و عزت نفس به ترتیبخودکارامداثر براي  ةانداز. تحصیلی معنادار نبود
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هنهاي کوبا استفاده از رهنمون. است 0/
1

 ۀ؛ ترجم2007؛ به نقل از پلنت،  1988(

را اندازه  14/0و را اندازة اثر متوسط  06/0کوچک،  اثر ةانداز= 01/0که ) 271: کاکاوند

و نشان از  است شده خیلی بزرگ بوده، اندازة اثرهاي ذکرکنداثر بزرگ معرفی می

  .تأثیرگذاري زیاد زمان بر متغیرها دارند

آزمون و آزمون، پساي موجود در هر یک از مراحل پیشهبه منظور بررسی تفاوت

:آمده است) 3(نتایج در جدول . به دو مقایسه شدهاي مراحل دوگیري از میانیگنپی

  هاي مراحل مختلف پژوهشۀ میانگینمقایس) 3(جدول

  متغیر

  میانگین

افتراقی 

  2و1مراحل

سطح 

  معناداري

میانگین 

افتراقی 

  3و2مراحل 

سطح 

  معناداري

انگین می

افتراقی 

  3و1مراحل

سطح 

  معناداري

  001/0  84/10  505/0  64/0  001/0  20/10  يخودکارامد

  001/0  68/6  00/1  16/0  001/0  52/9  عزت نفس

  153/0  180/0  00/1  044/0  317/0  36/0  تحصیلیپیشرفت

آزمون و هاي پیش، تفاوت میانگینشودمشاهده می )3(طور که در جدول همان

 )1(مراجعه به جدول . و عزت نفس معنادار است يخودکارامدتغیرهايآزمون در مپس

ها آزمونسازد که این معناداري در جهت افزایش میانگین نمرات در پسمشخص می

گیري در هیچ یک از متغیرهاي آزمون و پیهاي مراحل پستفاوت میانگین. است

ه دست آمده پس از ثبات نتایج ب ةدهندهش معنادار نیست، این موضوع نشانپژو

  . گذشت یک سال است

گیرينتیجه

گذاري ترکیب دو روش آموزشی یادگیري مشارکتی هدف از این پژوهش بررسی تأثیر

ي، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در ارتقاء خودکارامدو یادگیري در حد تسلط بر 

به دست آمده با مراجعه به نتایج . آموزان اول راهنمایی به سوم راهنمایی بوددانش ۀپای

                                                                                                                
1. Cohen
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ي و عزت نفس بر اثر این روش آموزشی افزایش خودکارامدکه  شودمیمشخص 

  .معنادار پیدا کرده اند اما تغییر معناداري در پیشرفت تحصیلی مشاهده نشد

نتایج حاصل از این پژوهش با تحقیقات مرتبط با تأثیرگذاري مثبت یادگیري 

شناختی،  صیلی و متغیرهاي روانمشارکتی و یادگیري در حد تسلط بر پیشرفت تح

هاي بیکر، کینگ و ولفتوان به پژوهشکه از این میان می همخوانی دارد
1

)1989(،

میوارش
2

)1986 ،a & b(کرانک و مون،
3

؛)1382، الف و ب؛ 1381(، عالی )2001(

؛ )1992(؛ شاران و شاران)1980،1990(؛ شاران)1994(؛ شاچار وشاران)1994(کوهن 

؛ نیکولز و میلر )2002(؛ فولی و او دانل )2002(؛ جانسون و جانسون )1983(اسالوین

؛ )2008(اوزدن؛ )2009(؛ اردم )1993(؛ یاگر و تامیر)1994(؛ شرمن)1994(

 ؛ دماوندي)2001(آندرمن ؛) 1979(پینگ ؛ )2008(وامبوگو و چانجیو ؛ )2008(شلهیس

؛  کارول و 2008(و و مایلز ؛ سنک)2010(؛  شفیع، شهدان و لیو )2010(و کاشانی

دهند که یادگیري مشارکتی و تحقیقات نشان میاین . اشاره کرد )2009(همکاران

شناختی و بسیاري از متغیرهاي روان یادگیري در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی

. دارنداي مثبت و عمده آموزان تأثیردانش

ن روش آموزشی مرکب به بررسی، مطالعه و تحقیق در خصوص ای ،پژوهش حاضر

حد تسلط و تأثیرگذاري آن بر پیشرفت از دو روش یادگیري مشارکتی و یادگیري در

زان و مؤثر  آموتی متضمن سالمت روانی دانششناختحصیلی و همچنین متغیرهاي روان

مدي و عزت نفس در یک بافت جدید تحصیلی ا، یعنی خودکارنابر کارکرد تحصیلی آن

جدید، این کار در یک بافت آموزشی کامال  یک پژوهش کامالً ۀرائبه منظور ا. پرداخت

آموزان دورة راهنمایی دانش ۀمتفاوت یعنی آموزش براي تحصیل جهشی و ارتقاء پای

  : انتخاب این بافت آموزشی به دالیل زیر صورت گرفت. انجام شد

 پر خطرحساس و ةکاهش سنوات تحصیل در دور :یابی به اهدافی از قبیلدست

راهنمایی براي کاهش مواجهه با مشکالت و مسائل  تحصیلی، اخالقی و روانی موجود 

                                                                                                                
1. Baker, King & Wulf
2. Mevareach
3. Krank & Moon



101  ...یادگیري  تأثیر روش آموزش تلفیقی

کل تحصیل به منظور صرفه جویی اقتصادي و کاهش  ةدر این دوره، کاهش دور

در نهایت به جامعه، ها و هم به آموزش و پرورش وهاي تحمیلی هم به خانوادههزینه

ی روانی، افزایش حس سالمتف پیشرفت وجویی در زمان براي دستیابی به اهداصرفه

آموزان پس از ي و عزت نفس در دانشخودکارامد، قدرت و اعتماد به نفس، توانمندي

فردي همچون مدیریت زمان،  هايگذر از این مرحله با موفقیت، افزایش مهارت

آموزان، و مزیت هاي آشکار و نهان دیگري که هاي ارتباطی دانشریزي ، مهارتبرنامه

ها، سازمان آموزش و پرورش، دولت و آموزان، خانوادهاز اجراي این طرح عاید دانش

و اهمیت بیشتر  موارد فوق الذکر در مناطق محرومبه دلیل بحرانی بودن .شودجامعه می

راهکارهاي مناسب براي معضالت نامبرده در این بافت شهري به دلیل پایین بودن  ۀارائ

، خانوادگی، حمایتی و اجتماعی براي نوجوانان این مناطقمنابع شناختی، انگیزشی، 

مطالعه و تحقیق حاضر در یکی از مدارس موجود در این مناطق صورت گرفت و به 

  .نتایج رضایت بخشی دست یافت

له و ئتر شدن تکالیف، نیاز بیشتر به حل مسمفهومیتوان گفت، در واقع، می

را بر یادگیري ترکیبی تدریس این روش ،ترههاي خالقانو احتیاج به پاسخ گیريتصمیم

براي  آموزاندانشهاي رقابتی در موقعیت. سازدفردگرایانه و رقابت آمیز ارجح می

ند به آن دست یابند، در مقابل یکدیگر توانمیرسیدن به هدفی که فقط یک یا چند نفر 

هدف وجود دارد در رقابت یک تصور منفی در مورد پیشرفت و رسیدن به . کنندکار می

ن دست شاهايند به هدفتوانمیناکنند که آنفکر می آموزاندانشو آن این است که 

شان شکست دیگر کالس در دستیابی به اهداف آموزانیابند اگر و فقط اگر دانش

مشارکتی و در حد تسلط این تلفیقی این در حالی است که استفاده از روش  ؛بخورند

کند و امکان موفقیت در یک یقا در جهت عکس عمل میو دق ویژگی منفی را نداشته

تواند می عمحیط گروهی بدون نیاز به شکست دیگران را فراهم می آورد که این موضو

همچنین در  .را افزایش دهدي اوخودکارامدهاي فرد را به او نشان داده و توانمندي

دالت در کالس، احترام روش آموزشی فوق،  با جاري ساختن نظم و ترتیب،  رعایت ع

، دادن مسئولیت فردي و گروهی به نآموزان، یکسان نگریستن آنابه حق تک تک دانش

ن ، ارائۀ اها و تشویق و تائید آنو موفقیت هاهاي مثبت، تواناییتوجه به  جنبه ،نآنا
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هاي در خور هر ها و مهارتهاي اصالحی مناسب، در نظر گرفتن شایستگیبازخورد

، موجبات رشد ...آموزان به تنهایی و مقایسه کردن هر فرد با خودش ونشیک از دا

.آیدعزت نفس در تمام مراحل آموزشی و یادگیري به وجود می

از لحاظ آماري تغییر معناداري در پیشرفت تحصیلی در طول زمان  ،در این پژوهش

غیر نیست،  عدم تأثیرگذاري این روش بر این مت ۀاین موضوع به منزل. مشاهده نشد

یه، بر اثر استفاده از این روش عدم افت تحصیلی ناشی از تغییر پا ةدهندنبلکه  نشا

تر شدن مطالب به دلیل مشکل باالتر تحصیلی معموالً ۀچرا که  انتقال به پای است؛

به خصوص . درسی و و اضطراب ناشی از ایجاد تغییر،  با افت تحصیلی همراه است

هاي این پژوهش نه تنها هیچاما آزمودنی رت گیردو پایه باالتر صوزمانی که ارتقاء به د

گونه کاهش عملکرد و افت نمره نشان ندادند بلکه  سطح بهینه و مطلوب تحصیلی 

پیش از شروع دوره همچنان حفظ شد که این مسئله خود نشانگر موفقیت این روش در 

  .آموزان استین دانشمورد انتظار در یادگیري و موفقیت تحصیلی ا ۀحفظ نتیج

اهمیت این روش آموزشی تنها محدود به موفقیت تحصیلی نیست، بلکه  نتیجه آنکه

گیري یک وابستگی مثبت، همکاري، و اتحاد میان راد را نیز از طریق شکلافبهزیستی 

همچنین .شودتر میهاي سالمو موجب رشد شخصیت دهدمیاعضاء گروه پوشش 

لی در جهت کاهش مدت زمان تحصیل و مشکالت روانی و تحصی ۀامکان ارتقاء پای

  . استپذیر موزشی به بهترین نحو ممکن امکاناقتصادي موجود، از طریق این روش آ

آماري به دختران، مقطع  ۀتوان به محدود بودن جامعهاي پژوهش میاز محدودیت

و تصادفی  بودن حجم نمونهآموزش و پرورش و شهر تهران، کوچک 19ۀراهنمایی منطق

هاي بعدي در این ، پژوهششوده کنترل اشاره کرد که پیشنهاد مینبودن آن و نداشتن گرو

  .کنندزمینه، به آنها توجه 
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