
 فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی
 217-233، ص 79تابستان ، 12، شماره 21 دوره

 

 19/22/69تاریخ دریافت: 
 40/40/69تاریخ پذیرش: 

پيامدهاي انگيزشي رويکرد آموزشي پيوندگرايي در مقايسه با 
 آموزان دبيرستانيترجمه در دانش-رويکرد آموزشي دستور

 محمد برنا
 محبوبه فوالدچنگ

 چکيده
 آموزشي درويکر با مقايسه در پيوندگرايي بر نيمبت آموزش رويکرد تأثير بررسي حاضر پژوهش از هدف
 ودهب انگليسي زبان درس در آموزاندانش تکليف گذاريارزش و تحصيلي خودکارآمدي بر ترجمه-دستور
 از استفاده با، (جنسيت) 3(*تدريس روش) 3 عاملي طرح با آزمايشي شبه نوع از حاضر پژوهش. است
 و پسر آموزاندانش يکليه شامل حاضر پژوهش در آماري يهجامع. است آزمونپس و آزمونپيش اجراي
 به مشغول 4262-66 تحصيلي سال در که بود رامهرمز شهرستان دولتي مدارس دبيرستان سوم يپايه دختر

 صورتبه که اندداشته حضور کالس چهار در حاضر پژوهش در کنندگانمشارکت. اندبوده تحصيل
. دادند پاسخMSLQ (4664 ) ينامهپرسش مقياس خرده دو به و گرديدند انتخاب دسترس در گيرينمونه
 تأثير از ترجمه پ دستور آموزشي رويکرد با مقايسه در پيوندگرايي آموزش رويکرد که داد نشان هايافته
 که رفتگ نتيجه توانمي پژوهش هاييافته اساس بر. است بوده برخوردار انگيزشي باورهاي بر تريبيش

 تکاليف و محتوا انتخاب در بخشيتنوع و اجتماعي تعامالت افزايش طريق از پيوندگرايي آموزشي رويکرد
 رد تکاليف براي تربيش گذاريارزش نيز و نمودن خودکارآمد منظوربه را نظيريکم هايفرصت درسي

 باورهاي ارتقاء منظوربه ار پيوندگرايي ينظريه هايآموزه از استفاده پژوهش اين، لذا. کندمي ايجاد فراگيران
 .کندمي پيشنهاد خارجي زبان يک عنوانبه انگليسي زبان درس در فراگيران انگيزشي

، ترجمه – دستور آموزشي رويکرد، تحصيلي خودکارآمدي، تکليف گذاريارزش :کليدي هايواژه
پيوندگرايي ينظريه
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 مقدمه
ازي سي در فراگيران بايد به فعالآموزش در بهترين شکل خود عالوه بر ايجاد يادگير

توان از مي، (. بر همين اساس3001، 4)هارگريوز کندهاي مرتبط با آن نيز کمک پتانسيل
برخي پيامدهاي انگيزشي مهم و مرتبط با يادگيري نظير خودکارآمدي تحصيلي و 

اختي ني شبار در نظريهبراي اولين ، گذاري تکليف نام برد. خودکارآمدي تحصيليارزش
آموزان در مورد باور دانش به ( مطرح و ازنظر وي4666) 3پ اجتماعي بندورا

ارتباط  ،آميز تکاليف تحصيلي اشاره دارد. همچنينموفقيت هايشان براي انجامتوانايي
 ؛ لطفي4261، هاي مختلفي )نظير يعقوبي و قالييمستقيم آن با يادگيري در پژوهش

( گزارش شده 3045، 2جيبولي و کيمو ؛4262، اوسيط نعمت درتاج و، افروز، عظيمي
 است.

ارزش  -( در مدل شناختي اجتماعي انتظار3000) 1ويگفيلد و اکلز، عالوه بر آن
 اند. ازنظر پينتريچ وگذاري تکليف را موردتوجه قرار دادهارزش به نامي ديگري مؤلفه
اهميت و کاربرد تکليف و  آموز ازي ادراک دانشبه معن( اين مؤلفه 3002) 2برينکلينن

رتباط و ا هاي مرتبط با پرداختن به تکليف استگر هزينهعالقه به آن بوده و يا نشان
، ؛ بيات3041، 6هاي مختلفي )نظير الهارثي و الدحفريمستقيم آن با يادگيري در پژوهش

 ( گزارش شده است.4261، هاشمي و نقش
، گارسيا-برينک؛ لينن3046، 6و اسکيول؛ سانچز روزز 3000، 5مطابق با نظر )زيمرمن

 ،منظور ارتقاء پيامدهاي انگيزشي عواملي نظير کيفيت آموزش( به3046، 6پاتال و پکران
ي تدريس معلم از نقش محوري اتخاذ رويکردهاي آموزشي مناسب و نيز شيوه

پژوهش حاضر سعي داشت تا اثرگذاري رويکرد ، برخوردارند. بر همين اساس
ي را در مقايسه با رويکرد دستور پ ترجمه بر ميزان خودکارآمدي تحصيلي و پيوندگراي
 .کندآموزان بررسي گذاري تکليف در دانشارزش
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ي آموزش زبان عنوان اولين رويکرد در حوزهترجمه به –رويکرد آموزشي دستور 
ي دقيق متون و ترجمه 4انگليسي در صدد است تا از طريق تقويت شايستگي دستوري

(. با اين 3001، 3)رابرتز کندهاي زباني فراگيران اقدام ان انگليسي به پرورش مهارتزب
 فراگيران ازه کچيزي نيست  آن يهمه دستوري شايستگي( 4660) 2آکسفورد ازنظر، حال

تر زباني نظير تقويت هاي مهمامروزه توجه به ويژگي، بلکه رود.مي انتظار انگليسي زبان
افزايش پيامدهاي انگيزشي مرتبط با ، المللي بينردنياز در عرصهتعامالت اجتماعي مو
هاي ناشي از ظهور عصر ديجيتال مدنظر است تر توجه به ويژگيمهميادگيري و از همه 

اين رويکرد آموزشي با توجه ، (. عالوه بر آن3045، 1؛ وانگ و ژياپينگ4653، )هايمس
ر کنار ازحد معلم دفعاليت بيش، کالس درس به مشکالتي نظير استفاده از زبان مادري در
هاي زباني نتوانسته است ي مهارتزمان همهانفعال فراگيران و عدم توجه به رشد هم

(. 3046، 2)محمد کندآموزان در برقراري ارتباط به زبان انگليسي را محقق انتظارات زبان
هاي اين حوزه ودن چالشمنظور مرتفع نمبه رو توجه به رويکردهاي آموزشي تازهازاين

 يابد.ازپيش اهميت مياز آموزش بيش

 هاي اخير و با تغييرات عصراي به آموزش است که در سالرويکرد تازه، پيوندگرايي
( مطرح گرديد. 3002) 6ي پيوندگرايي از سوي زيمنسديجيتال و نيز طرح نظريه

ده بر شبکه توصيف گرديي آموزش مبتني منزلهپيوندگرايي ازنظر زيمنس و داونز به
ها و يادگيري عبارت است از فرايند خلق گره، و از ديدگاه اين نظريه (3043، 5)داونز

(. اين نظريه مدعي است از طريق توجه به تأثيرات ناشي 3002، پيوندهاي جديد )زيمنس
 اي را پديد آوردهتحوالت تازه، ي آموزش زبان انگليسياز ظهور عصر ديجيتال در حوزه

( 3042ازنظر وسال )، (. براي مثال3045، 40؛ گلدي3042، 6؛ وسال3042، 6است )سگر
ه به هايي همچون توجپيوندگرايي در فرايند آموزش و يادگيري زبان انگليسي به مقوله

 ،آموزش به کمک ابزارهاي غيرانساني، هاي پيونديفهم زبان از طريق شبکه، تنوع نظرات
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که در رويکردهاي رايج  کردهي معلم توجه کنندهيلو نقش تسه ي و دقتسازيجار
 شوند.ندرت يافت ميآموزش زبان انگليسي به

هاي زيادي پژوهش، ي پيوندگرايي بر پيامدهاي انگيزشيپيرامون تأثيرگذاري نظريه
لزوم بررسي ارتباط ميان  ها بهتعداد اندکي از پژوهش، حالانجام نشده است. بااين

 4کيا و ناسونکاالکوراني، کلتوانيشا، اند. براي مثاليامدهاي انگيزشي پرداختهپيوندگرايي با پ

 ي پيوندگراييبر اساس نظريه شدهيطراحهاي ( معتقدند در عصر حاضر اين مدل3046)
 3پرينس ،هستند که از توان بيشتري براي افزايش پيامدهاي انگيزشي برخوردارند. همچنين

 و زيمرمن و( 4261) 2بهرامي نژاد محمدگل، (3042ن )کلتوانيشا و همکارا، (3005)
مديريت فرايند ، ي معلمگرايانهنقش تسهيل دارند کهاظهار مي( 3046) 1کاليکوويچ

روابط  ها ويادگيري از سوي فراگيران و نيز ايجاد يادگيري فعال از طريق تشکيل گروه
 زآمدرو، جديد فضاهاي به يدسترس طريق از اجتماعي روابط برقراري و تعامل، همساالن
 رصتف يک عنوانبه ديجيتال هايرسانه نقش به توجه نيز جديد و دانش و کسب نمودن
 يپيامدهاي انگيزش ارتقاء به توجهيقابلبه طرز  حاضر عصر آموزش در زيبرانگچالش

 در يايپيوندگر رويکرد از رود استفادهمي انتظار، روازاين .است گرديده منجر فراگيران در
 .گردد منجر فراگيران در پيامدهاي انگيزشي بهبود به اين پژوهش
 جنسيت نقش به مربوط شده توجه بدان حاضر پژوهش در که ديگري يمسئله

 رويکرد در اصلي هايويژگي از يکي تنوع اصل. است کنندهتعديل متغير عنوانبه
 معتقدند( 3043) داونز و( 3002) زيمنس که گونهآن(. 3002، زيمنس) است پيوندگرايي

 اهميت از هاآن ميان پيوند چگونگي طورهمين و هاشبکه و هاگره شناسايي در تنوع
 اصل، دسترس در دانش( 3002) زيمنس ازنظر، همچنين. است برخوردار اساسي
 ورتص ديجيتال فضاي در از سوي فراگيران که تعامالتي طورهمين و گيريتصميم

( و 3002مطابق با زيمنس )، درواقع. است تأکيد مورد وندگراييپي آموزش در، گيردمي
توان انتظار داشت که در رويکرد پيوندگرايي تنوع و يا نوع تعامالت ( مي3043داونز )

از سوي فراگيران به ترجيحات جنسيتي متفاوتي در پيامدهاي انگيزشي آنان  جادشدهيا
 منجر شود گردد.
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 ترين مشکالتيابد که نخست به يکي از مهمپژوهش حاضر بدين دليل اهميت مي
ها تومان صرف ميليون هرساله وپرورشآموزشنظام آموزشي ايران پرداخته است. 

اگيراني التحصيل شدن فرگذاري فار ي اين سرمايه. اما نتيجهکندآموزش زبان انگليسي مي
فته در ورت گرهاي صيابند و تالشهاي زباني دست نميبه شايستگي تيدرنهااست که 

، (. همچنين4266، لطفي و احمدي، انجامد )عباسيبه شکست مي عمدتاًاين حوزه 
هاي کاربردي با ارزشي جهت يافته، پيوندگرايي پژوهش حاضر عالوه بر آزمون نظريه

 اين نخست حاضر پژوهش، رودهد. ازايناستفاده در آموزش زبان انگليسي ارائه مي
 انگليسي بانز انگيزشي باورهاي بر پيوندگرايي رويکرد تأثير که کندمي آزمون را فرضيه
 سؤال اين به پاسخ يافتنبه دنبال ، سپس و است ترجمه-دستور رويکرد تأثير از تربيش
 ديخودکارآم بر پيوندگرايي رويکرد تأثير ازنظر پسران و دختران بين آيا که است

 دارد؟ وجود تفاوت انگليسي زبان درس در تکليف گذاريارزش و تحصيلي

 روش 
زمون آآزمون و پسآزمايشي با استفاده از اجراي پيشهاي شبهاز نوع طرحپژوهش حاضر 
 صورتبه که بودند کالس چهار در آموزاندانش شامل کنندگاناست. مشارکت

قل منظور بررسي اثرات سطوح متغير مستبه، سپس. شدند انتخاب دسترس در گيرينمونه
 گروه دو زا يکي به تصادفي تقسيم از استفاده با دخترانه يا پسرانه کالس دو از يک هر

 .يافت اختصاص ترجمه-دستور و پيوندگرايي
ي سوم آموزان دختر و پسر پايهي دانشي آماري در پژوهش حاضر شامل کليهجامعه

مشغول به تحصيل  4262-66دبيرستان دولتي شهر رامهرمز بودند که در سال تحصيلي 
 دند.بو

ابزار مورداستفاده در پژوهش حاضر شامل دو خرده مقياس خودکارآمدي تحصيلي 
)پينتريچ و  MSLQي نامهگويه( بود که از پرسش 6گذاري تکليف )گويه( و ارزش 6)

ها در طيف ليکرتي از کامالً هاي هر يک از گويه( انتخاب گرديد. پاسخ4664، همکاران
شوند. حداقل نمره در خرده مقياس گذاري مي( نمره2)( تا کامالً موافقم 4مخالفم )

گذاري مقياس ارزشاست و در مورد خرده 10و حداکثر نمره  6خودکارآمدي تحصيلي 
 است. 20و حداکثر نمره  6تکليف حداقل نمره 



 2379 تابستان/ 12ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   238

 

( با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 4664اين ابزار توسط پينتريچ و همکاران ) پايايي
گزارش شده  60/0و  62/0 بيبه ترتگذاري تکليف دي تحصيلي و ارزشبراي خودکارآم

 آلفاي زا پايايي بررسي منظوربه حاضر پژوهش که ضرايب پايايي مناسبي هستند. در
 گذاريارزش و تحصيلي خودکارآمدي برايآمده دستبه ضرايب و شد استفاده کرونباخ
 يبررس منظوربه، همچنين. هستند آمد که مطلوب به دست 66/0 و 64/0 بيبه ترت تکليف
 يهويبه شعاملي  تحليل آماري روش از انگيزشي باورهاي يپرسشنامه يسازه روايي
 کفايت بيانگر که بود 632/0 با برابر KMO ضريب مقدار. شد استفاده اصلي هايمؤلفه
 يزن لتبارت کرويت آزمون مقدار. است عاملي تحليل انجام منظوربه هاآزمودني ينمونه
 ارزش مقدار به توجه باازآن . پسبود دارمعني P<0004/0 سطح در و 562/616 با برابر
به  مايل چرخش روش از استفاده و اسکري نمودار نيز و يک از باالتر( آيگن) ويژه
 واريانس از درصد 15/26 هميرو که آمدبه دست  مقياس خرده دو واريماکس يوهيش
 بيان( 4664) همکاران و پينتريچآنچه  مطابق هاگويه تمام. دندکرمي تبيين را نمرات کل

 .گرفتند قرار خود به مربوط عامل در، کردند
بود که هر دو گروه دستور پ ترجمه و پيوندگرايي  صورتنيبدروش اجراي پژوهش 

مورد آموزش قرار گرفتند  شدههيتهاي مطابق بسته آموزشي دقيقه 60جلسه  40 به مدت
رد آزمون در موآزمون و پسعنوان پيشبه شدهيمعرفبعد از آموزش نيز ابزارهاي و قبل و 

 از نظراتترجمه -ي آموزشي در گروه آزمايشي دستورآنان اجرا شد. براي تهيه بسته
ي آن بر آموزش ( استفاده شد و در تهيه3006( و ريچاردز )3042) 4ريچاردز و راجرز

کيد گرديد. در اين گروه تمرکز بر آموزش نکات دو مهارت اصلي خواندن و نوشتن تأ
 به زبان مادري هادرک مطلبي واژگان و دستوري با استفاده از زبان مادري و نيز ترجمه

ي بود. براي تهيه بسته آموزشي در گروه آزمايشي پيوندگرايي نيز از اصول نظريه
توان ي اين اصول ميازجمله( استفاده شد. 3043( و داونز )3002پيوندگرايي زيمنس )
 توجه به منابع انساني، هااستفاده از مديريت دانش موجود در گره، ايبه آموزش چندرسانه

استفاده  ،هاي مرتبط با واحد يادگيريها و شبکهشناسايي و استفاده از گره، و غيرانساني
ي ابع ديگرها اشاره کرد. عالوه بر آن از منسازي حقيقي و مجازي و تشکيل گروهاز شبکه

 ( نيز استفاده گرديد.3042( و وسال )3041) 3همچون براون

                                                                                                                                        
1. Richards, J. C. & Rodgers, T. S. 2. Brown, E. 



 237 ... در پيوندگرايی آموزشی رويکرد انگيزشی پيامدهای

 

هاي عمل شد که نخست بسته صورتنيبدهاي آموزشي منظور بررسي روايي بستهبه
 دو نفر از معلمين و يک نفر از، گر در اختيار دو نفر از اساتيدتوسط پژوهش شدهيطراح

و روايي صوري و محتوايي اين بسته بر هاي آموزش زبان انگليسي قرار گرفت سرگروه
طي انجام يک مطالعه مقدماتي ، ي قرار گرفت. همچنينموردبررسها اساس نظرات آن

ي استفاده شد و شيآزما شيپعنوان گروه مطالعه توسط پژوهشگر از يک کالس به
هاي آموزشي به شکل مقدماتي در مورد آنان اجرا گرديد. شواهد حاکي از روايي بسته

شرح تمام جلسات آموزشي براي هر دو گروه مقدور نيست شرح  ازآنجاکهن بسته بود. اي
ارائه  3و  4مختصري از جلسات اول تا سوم )با موضوع شغل شما چيست؟( در جداول 

 شود.مي
 ؛ ترجمه-دستور آموزشي رويکرد به مربوط جلسات شرح. 1 جدول

 (?What is your job: )درس عنوان
 محتوا هدف جلسه

 اول
تقويپپت مهپپارت 

 نوشتن

 .پرداخت مادري زبان از استفاده با زمان حال ساده آموزش و معرفي به معلم
 .I go to school every day براي مثال:

 حل را بخش اين يويژه هايتمرين تاکرد  درخواسپپت فراگيران از سپپپس معلم
 .Ali ……… (eat) cheese for breakfast براي مثال: .نمايند
 براي مثال: .ي کردن زمان حال ساده پرداختسؤالچگونگي  يارائه به معلم

Do you go to school every day? Yes, I do. 

 دوم
 مهپپارت تقويپپت
 خواندن

 .پرداخت درس با مرتبط واژگان مستقيم يترجمه و معرفي معلم به
 …,job, baker, butcher, cleaner, doctor, fireman براي مثال:

 کلمات مناسب را در جاي خالي قرار دهند. تا خواست راگيرانف از معلم

A ……… works for an airline, assists to passengers. 

 سوم
تپپقپپويپپت دو   

خواندن  مهپارت 
 و نوشتن

ي قرائت و ترجمه، و سپس شدهارائهمعلم در اين بخش ابتدا به معرفي درک مطلب 
 مستقيم آن پرداخت.

 (?What is your jobط به رويکرد آموزشي پيوندگرايي؛ عنوان درس: )شرح جلسات مربو. 2جدول 

 محتوا هدف جلسه

 قدرت واژگاني اول

ها و ها خواسپپت تا گزارش کار خود پيرامون درس را که از طريق گرهمعلم از گروه
 در کالس درس ارائه نمايند.، هاي پيوندي حاصل شدشبکه

 مفهوم مشاغل.ي مرتبط با واژه 30گروه يک: معرفي 
baker, judge, butcher, flight attendant, Receptionist, Chefs,… 

 و...(. ونقلحمل، بندي مشاغل بر اساس نوع شغل )آموزشيگروه دو: تقسيم

Office work: Accountants, Chefs, Dentists, Doctors,… 
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Food service: Bakers, Barmen/women, Butchers,… 
 ي تنوع واژگاني مرتبط با مفهوم شغلگروه سه: بررس

job, work, labour, proffesion, … 
هاي اطالعاتي پيدا و در ي آينده: هر گروه يک مکالمه را از طريق گرهتکليف جلسه

 فضاي مجازي به اشتراک بگذارد.

 دوم

 زمپان همتقويپت  
هپپاي مپپهپپارت 
، دادنگپپپپوش
 کردنصحبت
 و نوشتن

از آنان ، الوگ خود را در کالس قرائت نمايند. سپسمعلم از هر گروه خواست تا دي
 و مرتبط با زمان حال گوش دهند. براي مثال: شدهانتخابخواست تا به ديالوگ مي

Listen and practice. 
Jason: Where do you work, Andrea? 

Andrea: I work at Thomas Cook Travel. 
Jason: oh, really? What do you do there? 

Andrea: I’m a guide. I take people on tours to countries in 
South America, like Peru. …. 

 شرح چگونگي استفاده از کلمات پرسشي در زمان حال ساده توسط معلم
I work at Thomas Cook Travel. 

I take people on tours to countries in South in South America. 
ينده: هر فراگير در حد يک بند خود را در يک جايگاه شپپپغلي ي آتکليف جلسپپپه

 .کندمعرفي و سپس آن از طريق فضاي مجازي براي دوستان ارسال 

 سوم

تپپپپقپپپپويپپپپت  
هپپاي مپپهپپارت 

 خواندن، نوشتن
 دادنو گوش

در کالس  را درس عنوان با مرتبط متن يک خواسپپپت هااز هر يک از گروه معلم
 فراگيران از معلم، سپپپپس .نمايند مطرح آن پيرامون را سپپپؤاالتي و کردهگزارش 

 از اسپپتفاده با و کرده انتخاب را کوتاه متن دو هاآناز ميان  تا کردمي درخواسپپت
 براي مثال: .نمايند مطرح بارهدراين را سؤاالتي پرسشي کلمات

READING I need a job. 
Read the following job advertisements: 

Are you looking for a part time job? We require 3 part time 
shop assistants to work during the evening. No experience 

required, applicants should between 18 and 26. 
Comprehension Questions 

Which these people is best for this job? 
Mark Cohen. Mark graduated from the University of Bristol 
with a degree in Economics two years ago. He would like an 

academic position. 
Kasia Page. Kasia is 21 years old and would like a part time 
position to help her pay her university expenses. She can only 

work in the evenings. 

ها از تحليل کوواريانس چندمتغيري در محيط وتحليل دادهيهدر اين پژوهش براي تجز
 استفاده شد. spss 22 افزار آمارينرم
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 هايافته
شد.  يآموزان بررسدانش باورهاي انگيزشيبر ي آموزش رويکردهايپژوهش تأثير اين در 

آزمون و پس آزمونشينمرات پ اريانحراف مع و نيانگيشامل م يفيتوص يهاشاخص
 شده است.ارائه  2وابسته در جدول  يرهايبه متغمربوط 

 در يانگليس زبان تکليف گذاريارزش و تحصيلي خودکارآمدي معيار انحراف و ميانگين. 3 جدول

 جنس و گروه تفکيک به آزمونپس و آزمونپيش

 آزمون متغير

 ترجمه –گروه دستور 
(20=n) 

 گروه پيوندگرايي
(21=n) 

 ميانگين

 پسر دختر

 معيارانحراف
 پسر دختر

 ميانگين
 پسر دختر

 انحراف معيار
 پسر دختر

 خودکارآمدي
 تحصيلي

 12/6 22/6 22/36 22/24 62/6 24/6 20/32 50/35 آزمونپيش

 26/1 21/2 20/26 22/25 63/6 41/5 10/36 02/36 آزمونپس

 گذاريارزش
 تکليف

 62/1 62/1 62/30 60/31 66/2 63/2 62/30 52/33 آزمونپيش

 24/2 60/4 30/35 12/36 235/2 264/2 60/30 20/34 آزمونپس

دهد ميانگين نمرات افراد دو گروه در نشان مي 2طور که نتايج جدول همان 
آزمون تفاوت زيادي با هم ندارند. اين در حالي است که ميانگين نمرات فراگيران پيش

آزمون پسران نمرات پس، مثال طورآزمون تفاوت زيادي با هم دارند؛ بهدو گروه در پس
رتيب ت ترجمه و پيوندگرايي به–هاي آزمايش دستوردر خودکارآمدي تحصيلي براي گروه

 است. 20/26و  10/36
حليل هاي آزمون تفرضهاي استنباطي اطمينان از برقراري پيشقبل از گزارش يافته

ده چراکه بر فرض نرمال بودن رعايت شکوواريانس چندمتغيري ضرورت دارد. پيش
يک از متغيرهاي وابسته در هيچ سطحي از متغير مستقل ويلکز هيچ-اساس آزمون شاپيرو

فرض وجود همبستگي کافي بين متغيرهاي وابسته نيز رعايت دار نشده است. پيشمعني
، (. همچنينp=004/0دار شده است )شده است چراکه آزمون کرويت بارتلت معني

هاي واريانس/کوواريانس و فرض همگني ماتريسراري پيشمنظور اطمينان از برقبه
ده و لوين بررسي ش ترتيب از طريق آزمون باکس گروهي به هاي بينبرابري واريانس
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 ,=064/0)هاي ياد شده است فرضي رعايت پيشمنزلهداري اين دو بهاست که عدم معني

p506/4=, F421/46=BOX). 

 چندمتغيري کوواريانس تحليل اعتباري هايشاخص به مربوط هايآزمون. 4 جدول

 منبع تغيير هاآزمون ارزش F داريسطح معني (PESمجذور اتا )
 اثر پياليي 354/0 521/42 004/0 354/0

 آزمونپيش
 المبداي ويلکز 536/0 521/42 004/0 354/0

 اثرهاتلينگ 253/0 521/42 004/0 354/0
 روي يريشه 253/0 521/42 004/0 354/0

 اثر پياليي 121/0 520/20 004/0 121/0

رويکردهاي 
 آموزش

 المبداي ويلکز 216/0 520/20 004/0 121/0

 اثرهاتلينگ 624/0 520/20 004/0 121/0
 روي يريشه 624/0 520/20 004/0 121/0
 اثر پياليي 040/0 264/0 666/0 040/0

 جنس
 المبداي ويلکز 660/0 264/0 666/0 040/0

 اثرهاتلينگ 040/0 264/0 666/0 040/0
 روي يريشه 040/0 264/0 666/0 040/0
 اثر پياليي 041/0 241/0 600/0 041/0

 جنس*گروه
 المبداي ويلکز 666/0 241/0 600/0 041/0

 اثرهاتلينگ 041/0 241/0 600/0 041/0
 روي يريشه 041/0 241/0 600/0 041/0

آزمون المبداي ويلکز نشان داد که اثر مربوط به رويکردهاي  1بر اساس نتايج جدول  
، p=0004/0)دار است گذاري تکليف معنيآموزشي بر خودکارآمدي تحصيلي و ارزش

520/20=F)درصد از واريانس  12حدود ، آزمونکه بعد از تعديل اثر پيش ايگونه. به
که آزمون ت. ازآنجاييهاي تدريس بوده اسباورهاي انگيزشي در اثر اعمال روش

 2توان از طريق جدول مي، دار استچندمتغيري در مورد تأثير رويکردهاي آموزش معني
 ي تأثير رويکردهاي آموزش بر هر يک از متغيرهاي وابسته پرداخت.به ارزيابي جداگانه
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 خودکارآمدي بر آموزش رويکردهاي تأثير چندمتغيري کوواريانس تحليل يخالصه. 5 جدول

 آزمونپيش اثر تعديل از پس پسر و دختر آموزاندانش در تکليف گذاريارزش و تحصيلي

مجذور 
اتا 

(PES) 

سطح 
 F داريمعني

ميانگين 
 مجذورات

 درجه
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

 منبع متغير وابسته

 خودکارآمدي تحصيلي 055/4624 4 055/4624 226/66 004/0 166/0
 مدل

 گذاري تکليفارزش 562/656 4 562/656 565/62 004/0 160/0

 خودکارآمدي تحصيلي 512/4466 4 512/4466 666/16 004/0 262/0
 گروه

 گذاري تکليفارزش 502/566 4 502/566 066/25 004/0 123/0

 خودکارآمدي تحصيلي 464/46 4 464/46 520/0 266/0 040/0
 جنس

 يفگذاري تکلارزش 122/2 4 122/2 261/0 223/0 002/0

 گروه خودکارآمدي تحصيلي 216/32 4 216/32 036/4 241/0 041/0
گذاري تکليفارزش 231/2 4 231/2 646/0 121/0 006/0 جنس 

 خودکارآمدي تحصيلي 626/4666 22 666/31   
 خطا

 گذاري تکليفارزش 225/4022 52 560/42   

ش بر باورهاي انگيزشي بوده دار رويکردهاي آموزحاکي از تأثير معني 2نتايج جدول  
درصد از واريانس  26ترتيب حدود  به، آزموناي که بعد از تعديل اثر پيشگونهاست. به

گذاري تکليف در اثر درصد از واريانس مربوط به ارزش 12خودکارآمدي تحصيلي و 
اثر متغير جنسيت و  2بر اساس جدول ، هاي تدريس بوده است. همچنيناعمال روش

هاي آزمايش بر نمرات باورهاي انگيزشي در درس زبان انگليسي ن با گروهتعامل آ
حاکي از  2که نتايج جدول دار نبوده است. اکنونعنوان يک زبان خارجي معنيبه

توان از مي، دار باورهاي انگيزش از اجراي رويکردهاي آموزش استتأثيرپذيري معني
زشي تري بر باورهاي انگيوزشي تأثير بيشبه اين سؤال که کدام رويکرد آم 6طريق جدول 

 پاسخ داد.، دارد
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 و تحصيلي خودکارآمدي آزمونپس نمرات در هاگروه تعقيبي هايآزمون نتايج. 6 جدول

 تکليف گذاريارزش

 داريمعني انحراف معيار اختالف ميانگين گروه گروه متغير وابسته

خودکارآمدي 
 تحصيلي

 پيوندگرايي
 –دستور 
 ترجمه

665/5 432/4 004/0 

 پيوندگرايي گذاري تکليفارزش
 –دستور 
 ترجمه

442/6 622/0 004/0 

مؤيد آن است که گروه آموزش پيوندگرايي در مقايسه با رويکرد  6نتايج جدول 
ه است تر بودترجمه و در مورد ميزان تأثيرگذاري بر هر دو متغير وابسته موفق-دستور

(002/0=p) که فرض صفر رد و اين فرضيه که فراگيران حاضر در . اين بدان معني است
ترجمه -گروه آموزش پيوندگرايي از عملکرد مؤثرتري نسبت به فراگيران گروه دستور

 شود.داري تأييد ميبرخوردار هستند در سطح قابل قبولي از معني

 يريگجهيبحث و نت
 مدهاي انگيزشيپيابر  يآموزش هايکرديرو تأثير يپژوهش حاضر بررس ياز اجرا هدف

شان اول ن يهيفرض يپژوهش در جهت بررس جيبوده است. نتا يسيانگل اندر درس زب
ثر مؤ يسيدرس زبان انگلدر  پيامدهاي انگيزشيدر ارتقاء  يآموزش يکردهايداد که رو

 کرديتحت آموزش با استفاده از روهاي دختر و پسر که گروه يمعن ني. بداندبوده
آزمون سرا در نمرات پتري بيش شيافزا، ترجمه-دستور کرديبا رو هسيدر مقا ييوندگرايپ

اول  يهيفرض، نياز خود نشان دادند. بنابراگذاري تکليف ارزشو  خودکارآمدي تحصيلي
؛ 4261، محمدنژاد بهراميي )گلهاپژوهش جيبا نتا رياخ يافتهي. شوديم دأييپژوهش ت

مثبت استفاده  رياز تأث يکه حاک( 3046، مکاران؛ کلتوانيشا و ه3046زيمرمن و کاليکوويچ 
 دارد. يخواناست هم باورهاي انگيزشيبر  ييوندگرايپ يريادگياز اصول 

ترجمه از طريق -فراگيران در رويکرد پيوندگرايي و برخالف رويکرد دستور
ع تعامل سازنده با مناب، ي فردي در انتخاب محتواي درسيبخشي و توجه به عالقهتنوع
مديريت همه و يا بخشي از يادگيري و دانش در دسترس و روزآمد ، اني و غيرانسانيانس

منظور نظيري را بههاي کم( فرصت3002، از طريق دسترسي به فضاي مجازي )زيمنس
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با توجه به آنچه در ارتباط با ، آورند. همچنيندست مي افزايش باورهاي انگيزشي به
کلتوانيشا و ، طور( و همين3005يزشي توسط پرينس )عوامل مؤثر در ايجاد پيامدهاي انگ

 مديريت، گرايانه از سوي معلمکننده و تسهيلنقش حمايت، ( آمده است3042همکاران )
ها و فرايند يادگيري از سوي فراگيران و نيز ايجاد يادگيري فعال از طريق تشکيل گروه

گذاري تکليف در شروابط همساالن از عوامل ايجاد خودکارآمدي تحصيلي و ارز
ي ادشده( عوامل ي3042( و وسال )3002مطابق با نظر زيمنس )، فراگيران هستند. از سويي

( 3002زيمنس )، ي پيوندگرايي هستند. براي مثالي اصول حاکم بر نظريهازجملهفوق 
ي مديريت دانش در دسترس توسط فراگير است که از طريق منزلهمعتقد است يادگيري به

و د ازنظر اين، افتد. همچنينهاي انساني واقعي و يا مجازي اتفاق ميشبکهتشکيل 
 يفهيو فعال هستند و وظ ايپو ترجمه-رويکرد دستورو برخالف رويکرد  نيدر ا رانيفراگ
رتبط با م غيرانسانيو  يمنابع انسان، هاشبکه، هاگره ييشناسا، تعامل يدر برقرار ياصل

 ت.هاسآن يتازه بر عهده يوندهايپ جاديو ا ييشناسا ينگچگو، نيهمچن، يريادگيواحد 
 گردد.که اين مسئله درنهايت به افزايش باورهاي انگيزشي در فراگيران منجر ميطوريبه

هستند  انريفراگ نيو ا کنديعمل م گرانهليتسه ييوندگرايپ کرديمعلم در رو، عالوه بر آن
ترجمه نقش -دستور کرديبا رو سهيادر مق يواحد درس کي يريادگي نديکه در فرا

ع در ها و منابشبکه، هابا استفاده از گره رانيفراگ، مثال برايرا بر عهده دارند.  يترلفعا
 يافض قيو از طر کرده دايرا فعاالنه پ ديجد يريادگيمرتبط با واحد  يهادسترس واژه

 تنهانه يهدف نيتحقق چن يبرا رانيفراگ، . درواقعگذارنديبه اشتراک م يواقع ايو  يمجاز
را  يسيزبان انگل يريادگيآموزش و  يها و اتصاالت مرتبط با واحدهاشبکه، هارهگ ديبا

اشند. حوزه ب نيتازه در ا يوندهايپ جاديقادر به ا ديبا درنهايت زيبشناسند بلکه خود ن
رد رويکرو است که ازاين. شوديم افتيندرت بهترجمه -د دستورکريکه در رو يامقوله

تري بر ترجمه تأثير بيش-پيوندگرايي توانسته است در مقايسه با رويکرد دستور
 گذاري تکليف نشان دهد.خودکارآمدي تحصيلي و ارزش

 دهديان منشگري جنسيت در ارتباط با سؤال مربوط به نقش تعديل پژوهش يهاافتهي
آزمون نمرات پس انيدار ميتفاوت معن جاديدر ا يعامل مؤثر رانيفراگ تيکه جنس

است که انتظار  يدر حال نينبوده است. ا يسيزبان انگل باورهاي انگيزشي در درس
تران و پسران دخميزان يادگيري  رب ييوندگرايپ کرديدر تأثير رو يداريتفاوت معن رفتمي
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، ؛ کلتوانيشا و همکاران3043، ؛ داونز3002، )زيمنس بر طبق نظر رايمشاهده شود. ز
 هاگره ييدر شناسا ديتنوع عقا ( تأکيد پيوندگرايي بر3046، برينک و همکارانينن؛ ل3042

 تازه اتصاالت يبرقرار يچگونگ زيدانش در دسترس و ن تيريمد، ي يادگيريهاشبکه و
 .شونديمحسوب م در افزايش باورهاي انگيزشيامل مهم وع از، مجازي يفضا قياز طر
 تيسجن تأثيرتحت  عوامل ياد شدهکه  رفتيم ارظدر پژوهش حاضر انت، اساس نيبر هم
نقش  يفايا ييوندگرايپ کرديبتواند در تعامل با رو رانيفراگ تيجنس تا درنهايت رديقرار گ
از  يبرخ يقبل ييعدم آشنا اي ممکن است با توجه بهچنين يافته تبيين احتمالي. کند
 يهاشبکه، هاتيسا، ياانهآموزش چندرس رينظ يها و منابع اطالعاتبا گره رانيفراگ

 يدر برقرار ينبودن از مهارت کاف رخوردارتبع آن بو به تاليجيد يفضا، ياجتماع
که  ياگونه. بهصورت گيردشده  ادي يفضا قياتصاالت و ارتباطات تازه از طر، هاتعامل

 يرأثتنتوانسته است  زيکوتاه در پژوهش حاضر ن يزمان يارائه شده در بازه يهاآموزش
حاکم بر  يفضا، عالوه بر آنرا نشان دهد.  آموزاندانش تينوع آموزش و جنس يتعامل

 قيکه آموزش از طر است ياگونهبه يو فعل يقبل يهاهيدر پا يسيزبان انگل آموزش
 ،درنهايت. کنديمواجه م يرا با چالش جد ييوندگرايآموزش پ ريفعال نظ يکردهايرو

کشور در جهت استفاده از  ينظام آموزش ياز سو ينقانو يهاتيمحدود ياعمال برخ
 يهمراه در مدرسه در کنار عوامل ناشناخته يگوش استفاده ازچالش  رينظ تاليجيد يفضا
 قيدر تعامل با آموزش از طر تيجنس يهستند که اثرگذار يعوامل يازجمله گريد
ا ضرورت دارد ت روزاينا. کننديکم با چالش مواجه م يزمان يبازه نيرا در ا ييوندگرايپ

 ييهافرصت گرانهيپ يهاپژوهش زين و يبا فراهم آوردن زمان کاف يآت يهادر پژوهش
ن زبا يريادگيآموزش و  يدر حوزه تاليجيد ياز فضا رانيفراگ يمنظور استفادهبه

 .شودحاصل  يشتريب نانيگردد تا اطم ايمه يسيانگل
ه وپرورش نسبت باست آموزش ستهيشا حاصل از پژوهش حاضر يهاافتهياساس  بر

، همچنين. کندهاي درس اقدام هاي رويکرد پيوندگرايي در کالسآموزهاستفاده از 
در  شوديم شنهاديپ، دياجرا گرد يسيدرس زبان انگل يهاحاضر در کالس پژوهش
، ياسشنجامعه رينظ يگريدر مورد دروس د ييوندگرايپ کرديتأثير رو يآت يهاپژوهش

 شود. يبررس زين يليتحص يهاهيپا ريو در مورد سا يزندگ يهارتمها
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