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پيامدهاي انگيزشي رويکرد آموزشي پيوندگرايي در مقايسه با
رويکرد آموزشي دستور-ترجمه در دانشآموزان دبيرستاني
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چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير رويکرد آموزش مبتني بر پيوندگرايي در مقايسه با رويکرد آموزشي
دستور-ترجمه بر خودکارآمدي تحصيلي و ارزشگذاري تکليف دانشآموزان در درس زبان انگليسي بوده
است .پژوهش حاضر از نوع شبه آزمايشي با طرح عاملي ( 3روش تدريس)*( 3جنسيت) ،با استفاده از
اجراي پيشآزمون و پسآزمون است .جامعهي آماري در پژوهش حاضر شامل کليهي دانشآموزان پسر و
دختر پايهي سوم دبيرستان مدارس دولتي شهرستان رامهرمز بود که در سال تحصيلي  4262-66مشغول به
تحصيل بودهاند .مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر در چهار کالس حضور داشتهاند که بهصورت
نمونهگيري در دسترس انتخاب گرديدند و به دو خرده مقياس پرسشنامهي  )4664( MSLQپاسخ دادند.
يافتهها نشان داد که رويکرد آموزش پيوندگرايي در مقايسه با رويکرد آموزشي دستور پ ترجمه از تأثير
بيشتري بر باورهاي انگيزشي برخوردار بوده است .بر اساس يافتههاي پژوهش ميتوان نتيجه گرفت که
رويکرد آموزشي پيوندگرايي از طريق افزايش تعامالت اجتماعي و تنوعبخشي در انتخاب محتوا و تکاليف
درسي فرصتهاي کمنظيري را بهمنظور خودکارآمد نمودن و نيز ارزشگذاري بيشتر براي تکاليف در
فراگيران ايجاد ميکند .لذا ،اين پژوهش استفاده از آموزههاي نظريهي پيوندگرايي را بهمنظور ارتقاء باورهاي
انگيزشي فراگيران در درس زبان انگليسي بهعنوان يک زبان خارجي پيشنهاد ميکند.
واژههاي کليدي :ارزشگذاري تکليف ،خودکارآمدي تحصيلي ،رويکرد آموزشي دستور – ترجمه،
نظريهي پيوندگرايي
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مقدمه
آموزش در بهترين شکل خود عالوه بر ايجاد يادگيري در فراگيران بايد به فعالسازي
پتانسيلهاي مرتبط با آن نيز کمک کند (هارگريوز .)3001 ،4بر همين اساس ،ميتوان از
برخي پيامدهاي انگيزشي مهم و مرتبط با يادگيري نظير خودکارآمدي تحصيلي و
ارزشگذاري تکليف نام برد .خودکارآمدي تحصيلي ،براي اولين بار در نظريهي شناختي
پ اجتماعي بندورا )4666( 3مطرح و ازنظر وي به باور دانشآموزان در مورد
تواناييهايشان براي انجام موفقيتآميز تکاليف تحصيلي اشاره دارد .همچنين ،ارتباط
مستقيم آن با يادگيري در پژوهشهاي مختلفي (نظير يعقوبي و قاليي4261 ،؛ لطفي
عظيمي ،افروز ،درتاج و نعمت طاوسي4262 ،؛ جيبولي و کيمو )3045 ،2گزارش شده
است.
عالوه بر آن ،ويگفيلد و اکلز )3000( 1در مدل شناختي اجتماعي انتظار -ارزش
مؤلفهي ديگري به نام ارزشگذاري تکليف را موردتوجه قرار دادهاند .ازنظر پينتريچ و
ليننبرينک )3002( 2اين مؤلفه به معني ادراک دانشآموز از اهميت و کاربرد تکليف و
عالقه به آن بوده و يا نشانگر هزينههاي مرتبط با پرداختن به تکليف است و ارتباط
مستقيم آن با يادگيري در پژوهشهاي مختلفي (نظير الهارثي و الدحفري3041 ،6؛ بيات،
هاشمي و نقش )4261 ،گزارش شده است.
مطابق با نظر (زيمرمن3000 ،5؛ سانچز روزز و اسکيول3046 ،6؛ ليننبرينک-گارسيا،
پاتال و پکران )3046 ،6بهمنظور ارتقاء پيامدهاي انگيزشي عواملي نظير کيفيت آموزش،
اتخاذ رويکردهاي آموزشي مناسب و نيز شيوهي تدريس معلم از نقش محوري
برخوردارند .بر همين اساس ،پژوهش حاضر سعي داشت تا اثرگذاري رويکرد
پيوندگراي ي را در مقايسه با رويکرد دستور پ ترجمه بر ميزان خودکارآمدي تحصيلي و
ارزشگذاري تکليف در دانشآموزان بررسي کند.
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رويکرد آموزشي دستور – ترجمه بهعنوان اولين رويکرد در حوزهي آموزش زبان
انگليسي در صدد است تا از طريق تقويت شايستگي دستوري 4و ترجمهي دقيق متون
زبان انگليسي به پرورش مهارتهاي زباني فراگيران اقدام کند (رابرتز .)3001 ،3با اين
حال ،ازنظر آکسفورد )4660( 2شايستگي دستوري همهي آن چيزي نيست که از فراگيران
زبان انگليسي انتظار ميرود .بلکه ،امروزه توجه به ويژگيهاي مهمتر زباني نظير تقويت
تعامالت اجتماعي موردنياز در عرصهي بينالملل ،افزايش پيامدهاي انگيزشي مرتبط با
يادگيري و از همه مهمتر توجه به ويژگيهاي ناشي از ظهور عصر ديجيتال مدنظر است
(هايمس4653 ،؛ وانگ و ژياپينگ .)3045 ،1عالوه بر آن ،اين رويکرد آموزشي با توجه
به مشکالتي نظير استفاده از زبان مادري در کالس درس ،فعاليت بيشازحد معلم در کنار
انفعال فراگيران و عدم توجه به رشد همزمان همهي مهارتهاي زباني نتوانسته است
انتظارات زبانآموزان در برقراري ارتباط به زبان انگليسي را محقق کند (محمد.)3046 ،2
ازاينرو توجه به رويکردهاي آموزشي تازه بهمنظور مرتفع نمودن چالشهاي اين حوزه
از آموزش بيشازپيش اهميت مييابد.
پيوندگرايي ،رويکرد تازهاي به آموزش است که در سالهاي اخير و با تغييرات عصر
ديجيتال و نيز طرح نظريهي پيوندگرايي از سوي زيمنس )3002( 6مطرح گرديد.
پيوندگرايي ازنظر زيمنس و داونز بهمنزلهي آموزش مبتني بر شبکه توصيف گرديده
(داونز )3043 ،5و از ديدگاه اين نظريه ،يادگيري عبارت است از فرايند خلق گرهها و
پيوندهاي جديد (زيمنس .)3002 ،اين نظريه مدعي است از طريق توجه به تأثيرات ناشي
از ظهور عصر ديجيتال در حوزهي آموزش زبان انگليسي ،تحوالت تازهاي را پديد آورده
است (سگر3042 ،6؛ وسال3042 ،6؛ گلدي .)3045 ،40براي مثال ،ازنظر وسال ()3042
پيوندگرايي در فرايند آموزش و يادگيري زبان انگليسي به مقولههايي همچون توجه به
تنوع نظرات ،فهم زبان از طريق شبکههاي پيوندي ،آموزش به کمک ابزارهاي غيرانساني،
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جاريسازي و دقت و نقش تسهيلکنندهي معلم توجه کرده که در رويکردهاي رايج
آموزش زبان انگليسي بهندرت يافت ميشوند.
پيرامون تأثيرگذاري نظريهي پيوندگرايي بر پيامدهاي انگيزشي ،پژوهشهاي زيادي
انجام نشده است .بااينحال ،تعداد اندکي از پژوهشها به لزوم بررسي ارتباط ميان
پيوندگرايي با پيامدهاي انگيزشي پرداختهاند .براي مثال ،کلتوانيشا ،کورانيکيا و ناسونکاال

4

( )3046معتقدند در عصر حاضر اين مدلهاي طراحيشده بر اساس نظريهي پيوندگرايي
هستند که از توان بيشتري براي افزايش پيامدهاي انگيزشي برخوردارند .همچنين ،پرينس

3

( ،)3005کلتوانيشا و همکاران ( ،)3042گلمحمد نژاد بهرامي )4261( 2و زيمرمن و
کاليکوويچ )3046( 1اظهار ميدارند که نقش تسهيلگرايانهي معلم ،مديريت فرايند
يادگيري از سوي فراگيران و نيز ايجاد يادگيري فعال از طريق تشکيل گروهها و روابط
همساالن ،تعامل و برقراري روابط اجتماعي از طريق دسترسي به فضاهاي جديد ،روزآمد
نمودن و کسب دانش جديد و نيز توجه به نقش رسانههاي ديجيتال بهعنوان يک فرصت
چالشبرانگيز در آموزش عصر حاضر به طرز قابلتوجهي به ارتقاء پيامدهاي انگيزشي
در فراگيران منجر گرديده است .ازاينرو ،انتظار ميرود استفاده از رويکرد پيوندگرايي در
اين پژوهش به بهبود پيامدهاي انگيزشي در فراگيران منجر گردد.
مسئلهي ديگري که در پژوهش حاضر بدان توجه شده مربوط به نقش جنسيت
بهعنوان متغير تعديلکننده است .اصل تنوع يکي از ويژگيهاي اصلي در رويکرد
پيوندگرايي است (زيمنس .)3002 ،آنگونه که زيمنس ( )3002و داونز ( )3043معتقدند
تنوع در شناسايي گرهها و شبکهها و همينطور چگونگي پيوند ميان آنها از اهميت
اساسي برخوردار است .همچنين ،ازنظر زيمنس ( )3002دانش در دسترس ،اصل
تصميمگيري و همينطور تعامالتي که از سوي فراگيران در فضاي ديجيتال صورت
ميگيرد ،در آموزش پيوندگرايي مورد تأکيد است .درواقع ،مطابق با زيمنس ( )3002و
داونز ( )3043ميتوان انتظار داشت که در رويکرد پيوندگرايي تنوع و يا نوع تعامالت
ايجادشده از سوي فراگيران به ترجيحات جنسيتي متفاوتي در پيامدهاي انگيزشي آنان
منجر شود گردد.
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پژوهش حاضر بدين دليل اهميت مييابد که نخست به يکي از مهمترين مشکالت
نظام آموزشي ايران پرداخته است .آموزشوپرورش هرساله ميليونها تومان صرف
آموزش زبان انگليسي ميکند .اما نتيجهي اين سرمايهگذاري فار التحصيل شدن فراگيراني
است که درنهايت به شايستگيهاي زباني دست نمييابند و تالشهاي صورت گرفته در
اين حوزه عمدتاً به شکست ميانجامد (عباسي ،احمدي و لطفي .)4266 ،همچنين،
پژوهش حاضر عالوه بر آزمون نظريه پيوندگرايي ،يافتههاي کاربردي با ارزشي جهت
استفاده در آموزش زبان انگليسي ارائه ميدهد .ازاينرو ،پژوهش حاضر نخست اين
فرضيه را آزمون ميکند که تأثير رويکرد پيوندگرايي بر باورهاي انگيزشي زبان انگليسي
بيشتر از تأثير رويکرد دستور-ترجمه است و سپس ،به دنبال يافتن پاسخ به اين سؤال
است که آيا بين دختران و پسران ازنظر تأثير رويکرد پيوندگرايي بر خودکارآمدي
تحصيلي و ارزشگذاري تکليف در درس زبان انگليسي تفاوت وجود دارد؟
روش
پژوهش حاضر از نوع طرحهاي شبهآزمايشي با استفاده از اجراي پيشآزمون و پسآزمون
است .مشارکتکنندگان شامل دانشآموزان در چهار کالس بودند که بهصورت
نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند .سپس ،بهمنظور بررسي اثرات سطوح متغير مستقل
هر يک از دو کالس پسرانه يا دخترانه با استفاده از تقسيم تصادفي به يکي از دو گروه
پيوندگرايي و دستور-ترجمه اختصاص يافت.
جامعهي آماري در پژوهش حاضر شامل کليهي دانشآموزان دختر و پسر پايهي سوم
دبيرستان دولتي شهر رامهرمز بودند که در سال تحصيلي  4262-66مشغول به تحصيل
بودند.
ابزار مورداستفاده در پژوهش حاضر شامل دو خرده مقياس خودکارآمدي تحصيلي
( 6گويه) و ارزشگذاري تکليف ( 6گويه) بود که از پرسشنامهي ( MSLQپينتريچ و
همکاران )4664 ،انتخاب گرديد .پاسخهاي هر يک از گويهها در طيف ليکرتي از کامالً
مخالفم ( )4تا کامالً موافقم ( )2نمرهگذاري ميشوند .حداقل نمره در خرده مقياس
خودکارآمدي تحصيلي  6و حداکثر نمره  10است و در مورد خردهمقياس ارزشگذاري
تکليف حداقل نمره  6و حداکثر نمره  20است.
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پايايي اين ابزار توسط پينتريچ و همکاران ( )4664با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ
براي خودکارآمدي تحصيلي و ارزشگذاري تکليف به ترتيب  0/62و  0/60گزارش شده
که ضرايب پايايي مناسبي هستند .در پژوهش حاضر بهمنظور بررسي پايايي از آلفاي
کرونباخ استفاده شد و ضرايب بهدستآمده براي خودکارآمدي تحصيلي و ارزشگذاري
تکليف به ترتيب  0/64و  0/66به دست آمد که مطلوب هستند .همچنين ،بهمنظور بررسي
روايي سازهي پرسشنامهي باورهاي انگيزشي از روش آماري تحليل عاملي به شيوهي
مؤلفههاي اصلي استفاده شد .مقدار ضريب  KMOبرابر با  0/632بود که بيانگر کفايت
نمونهي آزمودنيها بهمنظور انجام تحليل عاملي است .مقدار آزمون کرويت بارتلت نيز
برابر با  616/562و در سطح  P>0/0004معنيدار بود .پسازآن با توجه به مقدار ارزش
ويژه (آيگن) باالتر از يک و نيز نمودار اسکري و استفاده از روش چرخش مايل به
شيوهي واريماکس دو خرده مقياس به دست آمد که رويهم  26/15درصد از واريانس
کل نمرات را تبيين ميکردند .تمام گويهها مطابق آنچه پينتريچ و همکاران ( )4664بيان
کردند ،در عامل مربوط به خود قرار گرفتند.
روش اجراي پژوهش بدينصورت بود که هر دو گروه دستور پ ترجمه و پيوندگرايي
به مدت  40جلسه  60دقيقهاي مطابق بسته آموزشي تهيهشده مورد آموزش قرار گرفتند
و قبل و بعد از آموزش نيز ابزارهاي معرفيشده بهعنوان پيشآزمون و پسآزمون در مورد
آنان اجرا شد .براي تهيه بستهي آموزشي در گروه آزمايشي دستور-ترجمه از نظرات
ريچاردز و راجرز )3042( 4و ريچاردز ( )3006استفاده شد و در تهيهي آن بر آموزش
دو مهارت اصلي خواندن و نوشتن تأکيد گرديد .در اين گروه تمرکز بر آموزش نکات
دستوري با استفاده از زبان مادري و نيز ترجمهي واژگان و درک مطلبها به زبان مادري
بود .براي تهيه بسته آموزشي در گروه آزمايشي پيوندگرايي نيز از اصول نظريهي
پيوندگرايي زيمنس ( )3002و داونز ( )3043استفاده شد .ازجملهي اين اصول ميتوان
به آموزش چندرسانهاي ،استفاده از مديريت دانش موجود در گرهها ،توجه به منابع انساني
و غيرانساني ،شناسايي و استفاده از گرهها و شبکههاي مرتبط با واحد يادگيري ،استفاده
از شبکهسازي حقيقي و مجازي و تشکيل گروهها اشاره کرد .عالوه بر آن از منابع ديگري
همچون براون )3041( 3و وسال ( )3042نيز استفاده گرديد.
2. Brown, E.

1. Richards, J. C. & Rodgers, T. S.
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بهمنظور بررسي روايي بستههاي آموزشي بدينصورت عمل شد که نخست بستههاي
طراحيشده توسط پژوهشگر در اختيار دو نفر از اساتيد ،دو نفر از معلمين و يک نفر از
سرگروههاي آموزش زبان انگليسي قرار گرفت و روايي صوري و محتوايي اين بسته بر
اساس نظرات آنها موردبررسي قرار گرفت .همچنين ،طي انجام يک مطالعه مقدماتي
توسط پژوهشگر از يک کالس بهعنوان گروه مطالعه پيش آزمايشي استفاده شد و
بسته هاي آموزشي به شکل مقدماتي در مورد آنان اجرا گرديد .شواهد حاکي از روايي
اين بسته بود .ازآنجاکه شرح تمام جلسات آموزشي براي هر دو گروه مقدور نيست شرح
مختصري از جلسات اول تا سوم (با موضوع شغل شما چيست؟) در جداول  4و  3ارائه
ميشود.
جدول  .1شرح جلسات مربوط به رويکرد آموزشي دستور-ترجمه؛
عنوان درس)?What is your job( :
جلسه

محتوا

هدف

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

تقويپپت مهپپارت معلم سپپپس از فراگيران درخواسپپت کرد تا تمرينهاي ويژهي اين بخش را حل
نوشتن
نمايند .براي مثالAli ……… (eat) cheese for breakfast. :
معلم به ارائهي چگونگي سؤالي کردن زمان حال ساده پرداخت .براي مثال:
Do you go to school every day? Yes, I do.
معلم به معرفي و ترجمهي مستقيم واژگان مرتبط با درس پرداخت.

دوم

تقويپپت مهپپارت براي مثالjob, baker, butcher, cleaner, doctor, fireman,… :
خواندن
معلم از فراگيران خواست تا کلمات مناسب را در جاي خالي قرار دهند.
A ……… works for an airline, assists to passengers.

تپپقپپويپپت دو
سوم

مهپارت خواندن
و نوشتن

معلم در اين بخش ابتدا به معرفي درک مطلب ارائهشده و سپس ،قرائت و ترجمهي
مستقيم آن پرداخت.

جدول  .2شرح جلسات مربوط به رويکرد آموزشي پيوندگرايي؛ عنوان درس)What is your job?( :
جلسه

هدف

محتوا
معلم از گروهها خواسپپت تا گزارش کار خود پيرامون درس را که از طريق گرهها و
شبکههاي پيوندي حاصل شد ،در کالس درس ارائه نمايند.

اول

قدرت واژگاني

گروه يک :معرفي  30واژهي مرتبط با مفهوم مشاغل.
…baker, judge, butcher, flight attendant, Receptionist, Chefs,
گروه دو :تقسيمبندي مشاغل بر اساس نوع شغل (آموزشي ،حملونقل و.)...
…Office work: Accountants, Chefs, Dentists, Doctors,
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…Food service: Bakers, Barmen/women, Butchers,
گروه سه :بررسي تنوع واژگاني مرتبط با مفهوم شغل
… job, work, labour, proffesion,
تکليف جلسهي آينده :هر گروه يک مکالمه را از طريق گرههاي اطالعاتي پيدا و در
فضاي مجازي به اشتراک بگذارد.
معلم از هر گروه خواست تا ديالوگ خود را در کالس قرائت نمايند .سپس ،از آنان
ميخواست تا به ديالوگ انتخابشده و مرتبط با زمان حال گوش دهند .براي مثال:
Listen and practice.
تقويپت همزمپان ?Jason: Where do you work, Andrea
Andrea: I work at Thomas Cook Travel.
مپپهپپارت هپپاي ?Jason: oh, really? What do you do there
گپپپپوش دادنAndrea: I’m a guide. I take people on tours to countries in ،
South America, like Peru. ….
صحبتکردن
شرح چگونگي استفاده از کلمات پرسشي در زمان حال ساده توسط معلم
و نوشتن
I work at Thomas Cook Travel.
I take people on tours to countries in South in South America.
تکليف جلسپپپهي آ ينده :هر فراگير در حد يک بند خود را در يک جايگاه شپپپغلي

دوم

معرفي و سپس آن از طريق فضاي مجازي براي دوستان ارسال کند.
معلم از هر يک از گروهها خواسپپپت يک متن مرتبط با عنوان درس را در کالس
گزارش کرده و سپپپؤاالتي را پيرامون آن مطرح نمايند .سپپپپس ،معلم از فراگيران
درخواسپپت ميکرد تا از ميان آنها دو متن کوتاه را انتخاب کرده و با اسپپتفاده از

سوم

کلمات پرسشي سؤاالتي را دراينباره مطرح نمايند .براي مثال:
READING I need a job.
تپپپپقپپپپويپپپپت Read the following job advertisements:
مپپهپپارت هپپاي Are you looking for a part time job? We require 3 part time
shop assistants to work during the evening. No experience
نوشتن ،خواندن required, applicants should between 18 and 26.
Comprehension Questions
و گوشدادن
?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.

در اين پژوهش براي تجزيهوتحليل دادهها از تحليل کوواريانس چندمتغيري در محيط
نرمافزار آماري  spss 22استفاده شد.
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يافتهها
در اين پژوهش تأثير رويکردهاي آموزشي بر باورهاي انگيزشي دانشآموزان بررسي شد.
شاخصهاي توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار نمرات پيشآزمون و پسآزمون
مربوط به متغيرهاي وابسته در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .3ميانگين و انحراف معيار خودکارآمدي تحصيلي و ارزشگذاري تکليف زبان انگليسي در
پيشآزمون و پسآزمون به تفکيک گروه و جنس
گروه دستور – ترجمه
()n=20

متغير

آزمون

خودکارآمدي
تحصيلي

پيشآزمون

32/20 35/50

پسآزمون

36/10 36/02

6/63 5/41

پيشآزمون

30/62 33/52

2/66 2/63

پسآزمون

30/60 34/20

ارزشگذاري
تکليف

گروه پيوندگرايي
()n=21

ميانگين
دختر پسر

انحرافمعيار
دختر پسر

ميانگين
دختر پسر

انحراف معيار
دختر پسر

6/62 6/24

36/22 24/22

6/12 6/22

26/20 25/22

1/26 2/21

30/62 31/60

1/62 1/62

35/30 36/12 2/235 2/264

2/24 4/60

همانطور که نتايج جدول  2نشان ميدهد ميانگين نمرات افراد دو گروه در
پيش آزمون تفاوت زيادي با هم ندارند .اين در حالي است که ميانگين نمرات فراگيران
دو گروه در پسآزمون تفاوت زيادي با هم دارند؛ بهطور مثال ،نمرات پسآزمون پسران

در خودکارآمدي تحصيلي براي گروههاي آزمايش دستور–ترجمه و پيوندگرايي به ترتيب
 36/10و  26/20است.
قبل از گزارش يافتههاي استنباطي اطمينان از برقراري پيشفرضهاي آزمون تحليل
کوواريانس چندمتغيري ضرورت دارد .پيشفرض نرمال بودن رعايت شده چراکه بر
اساس آزمون شاپيرو-ويلکز هيچيک از متغيرهاي وابسته در هيچ سطحي از متغير مستقل
معنيدار نشده است .پيش فرض وجود همبستگي کافي بين متغيرهاي وابسته نيز رعايت
شده است چراکه آزمون کرويت بارتلت معنيدار شده است ( .)p=0/004همچنين،
بهمنظور اطمينان از برقراري پيشفرض همگني ماتريسهاي واريانس/کوواريانس و
برابري واريانسهاي بين گروهي به ترتيب از طريق آزمون باکس و لوين بررسي شده
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است که عدم معنيداري اين دو بهمنزلهي رعايت پيشفرضهاي ياد شده است (, =0/064

.)BOX=46/421, F=4/506p
جدول  .4آزمونهاي مربوط به شاخصهاي اعتباري تحليل کوواريانس چندمتغيري
منبع تغيير

پيشآزمون

رويکردهاي
آموزش

جنس

جنس*گروه

آزمونها

ارزش

F

سطح معنيداري

مجذور اتا ()PES

اثر پياليي

0/354

42/521

0/004

0/354

المبداي ويلکز

0/536

42/521

0/004

0/354

اثرهاتلينگ
ريشهي روي

0/253
0/253

42/521
42/521

0/004
0/004

0/354
0/354

اثر پياليي
المبداي ويلکز

0/121
0/216

20/520
20/520

0/004
0/004

0/121
0/121

اثرهاتلينگ
ريشهي روي

0/624
0/624

20/520
20/520

0/004
0/004

0/121
0/121

اثر پياليي
المبداي ويلکز

0/040
0/660

0/264
0/264

0/666
0/666

0/040
0/040

اثرهاتلينگ

0/040

0/264

0/666

0/040

ريشهي روي

0/040

0/264

0/666

0/040

اثر پياليي
المبداي ويلکز

0/041
0/666

0/241
0/241

0/600
0/600

0/041
0/041

اثرهاتلينگ
ريشهي روي

0/041
0/041

0/241
0/241

0/600
0/600

0/041
0/041

بر اساس نتايج جدول  1آزمون المبداي ويلکز نشان داد که اثر مربوط به رويکردهاي
آموزشي بر خودکارآمدي تحصيلي و ارزشگذاري تکليف معنيدار است (،p=0/0004
 .)F=20/520بهگونهاي که بعد از تعديل اثر پيشآزمون ،حدود  12درصد از واريانس
باورهاي انگيزشي در اثر اعمال روشهاي تدريس بوده است .ازآنجاييکه آزمون
چندمتغيري در مورد تأثير رويکردهاي آموزش معنيدار است ،ميتوان از طريق جدول 2
به ارزيابي جداگانهي تأثير رويکردهاي آموزش بر هر يک از متغيرهاي وابسته پرداخت.
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جدول  .5خالصهي تحليل کوواريانس چندمتغيري تأثير رويکردهاي آموزش بر خودکارآمدي
تحصيلي و ارزشگذاري تکليف در دانشآموزان دختر و پسر پس از تعديل اثر پيشآزمون
متغير وابسته

منبع

مدل

جنس
گروه
جنس
خطا

اتا
()PES

خودکارآمدي تحصيلي 4624/055

4

66/226 4624/055

0/004

0/166

656/562

4

62/565 656/562

0/004

0/160

خودکارآمدي تحصيلي 4466/512

4

16/666 4466/512

0/004

0/262

ارزشگذاري تکليف

566/502

4

25/066 566/502

0/004

0/123

خودکارآمدي تحصيلي

46/464

4

46/464

0/520

0/266

0/040

ارزشگذاري تکليف

2/122

4

2/122

0/261

0/223

0/002

خودکارآمدي تحصيلي

32/216

4

32/216

4/036

0/241

0/041

ارزشگذاري تکليف

2/231

4

2/231

0/646

0/121

0/006

خودکارآمدي تحصيلي 4666/626

22

31/666

ارزشگذاري تکليف 4022/225

52

42/560

ارزشگذاري تکليف

گروه

مجموع درجه ميانگين
مجذورات آزادي مجذورات

F

سطح
معنيداري

مجذور

نتايج جدول  2حاکي از تأثير معنيدار رويکردهاي آموزش بر باورهاي انگيزشي بوده
است .بهگونهاي که بعد از تعديل اثر پيشآزمون ،به ترتيب حدود  26درصد از واريانس
خودکارآمدي تحصيلي و  12درصد از واريانس مربوط به ارزشگذاري تکليف در اثر
اعمال روشهاي تدريس بوده است .همچنين ،بر اساس جدول  2اثر متغير جنسيت و
تعامل آن با گروههاي آزمايش بر نمرات باورهاي انگيزشي در درس زبان انگليسي
بهعنوان يک زبان خارجي معنيدار نبوده است .اکنونکه نتايج جدول  2حاکي از
تأثيرپذيري معني دار باورهاي انگيزش از اجراي رويکردهاي آموزش است ،ميتوان از
طريق جدول  6به اين سؤال که کدام رويکرد آموزشي تأثير بيشتري بر باورهاي انگيزشي
دارد ،پاسخ داد.
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جدول  .6نتايج آزمونهاي تعقيبي گروهها در نمرات پسآزمون خودکارآمدي تحصيلي و
ارزشگذاري تکليف
متغير وابسته

گروه

گروه

خودکارآمدي
تحصيلي

پيوندگرايي

دستور –
ترجمه

ارزشگذاري تکليف

پيوندگرايي

دستور –
ترجمه

اختالف ميانگين انحراف معيار معنيداري
5/665

4/432

0/004

6/442

0/622

0/004

نتايج جدول  6مؤيد آن است که گروه آموزش پيوندگرايي در مقايسه با رويکرد
دستور -ترجمه و در مورد ميزان تأثيرگذاري بر هر دو متغير وابسته موفقتر بوده است
( .)p=0/002اين بدان معني است که فرض صفر رد و اين فرضيه که فراگيران حاضر در
گروه آموزش پيوندگرايي از عملکرد مؤثرتري نسبت به فراگيران گروه دستور-ترجمه
برخوردار هستند در سطح قابل قبولي از معنيداري تأييد ميشود.
بحث و نتيجهگيري
هدف از اجراي پژوهش حاضر بررسي تأثير رويکردهاي آموزشي بر پيامدهاي انگيزشي
در درس زبان انگليسي بوده است .نتايج پژوهش در جهت بررسي فرضيهي اول نشان
داد که رويکردهاي آموزشي در ارتقاء پيامدهاي انگيزشي در درس زبان انگليسي مؤثر
بودهاند .بدين معني که گروههاي دختر و پسر تحت آموزش با استفاده از رويکرد
پيوندگرايي در مقايسه با رويکرد دستور-ترجمه ،افزايش بيشتري را در نمرات پسآزمون
خودکارآمدي تحصيلي و ارزشگذاري تکليف از خود نشان دادند .بنابراين ،فرضيهي اول
پژوهش تأييد ميشود .يافتهي اخير با نتايج پژوهشهاي (گلمحمدنژاد بهرامي4261 ،؛
زيمرمن و کاليکوويچ 3046؛ کلتوانيشا و همکاران )3046 ،که حاکي از تأثير مثبت استفاده
از اصول يادگيري پيوندگرايي بر باورهاي انگيزشي است همخواني دارد.
فراگيران در رويکرد پيوندگرايي و برخالف رويکرد دستور-ترجمه از طريق
تنوعبخشي و توجه به عالقهي فردي در انتخاب محتواي درسي ،تعامل سازنده با منابع
انساني و غيرانساني ،مديريت همه و يا بخشي از يادگيري و دانش در دسترس و روزآمد
از طريق دسترسي به فضاي مجازي (زيمنس )3002 ،فرصتهاي کمنظيري را بهمنظور
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افزايش باورهاي انگيزشي به دست ميآورند .همچنين ،با توجه به آنچه در ارتباط با
عوامل مؤثر در ايجاد پيامدهاي انگيزشي توسط پرينس ( )3005و همينطور ،کلتوانيشا و
همکاران ( )3042آمده است ،نقش حمايتکننده و تسهيلگرايانه از سوي معلم ،مديريت
فرايند يادگيري از سوي فراگيران و نيز ايجاد يادگيري فعال از طريق تشکيل گروهها و
روابط همساالن از عوامل ايجاد خودکارآمدي تحصيلي و ارزشگذاري تکليف در
فراگيران هستند .از سويي ،مطابق با نظر زيمنس ( )3002و وسال ( )3042عوامل يادشدهي
فوق ازجملهي اصول حاکم بر نظريهي پيوندگرايي هستند .براي مثال ،زيمنس ()3002
معتقد است يادگيري بهمنزلهي مديريت دانش در دسترس توسط فراگير است که از طريق
تشکيل شبکههاي انساني واقعي و يا مجازي اتفاق ميافتد .همچنين ،ازنظر اين دو
فراگيران در اين رويکرد و برخالف رويکرد دستور-ترجمه پويا و فعال هستند و وظيفهي
اصلي در برقراري تعامل ،شناسايي گرهها ،شبکهها ،منابع انساني و غيرانساني مرتبط با
واحد يادگيري ،همچنين ،چگونگي شناسايي و ايجاد پيوندهاي تازه بر عهدهي آنهاست.
بهطوري که اين مسئله درنهايت به افزايش باورهاي انگيزشي در فراگيران منجر ميگردد.
عالوه بر آن ،معلم در رويکرد پيوندگرايي تسهيلگرانه عمل ميکند و اين فراگيران هستند
که در فرايند يادگيري يک واحد درسي در مقايسه با رويکرد دستور-ترجمه نقش
فعالتري را بر عهده دارند .براي مثال ،فراگيران با استفاده از گرهها ،شبکهها و منابع در
دسترس واژههاي مرتبط با واحد يادگيري جديد را فعاالنه پيدا کرده و از طريق فضاي
مجازي و يا واقعي به اشتراک ميگذارند .درواقع ،فراگيران براي تحقق چنين هدفي نهتنها
بايد گرهها ،شبکهها و اتصاالت مرتبط با واحدهاي آموزش و يادگيري زبان انگليسي را
بشناسند بلکه خود نيز درنهايت بايد قادر به ايجاد پيوندهاي تازه در اين حوزه باشند.
مقولهاي که در رويکرد دستور-ترجمه بهندرت يافت ميشود .ازاينرو است که رويکرد
پيوندگرايي توانسته است در مقايسه با رويکرد دستور-ترجمه تأثير بيشتري بر
خودکارآمدي تحصيلي و ارزشگذاري تکليف نشان دهد.
يافتههاي پژوهش در ارتباط با سؤال مربوط به نقش تعديلگري جنسيت نشان ميدهد
که جنسيت فراگيران عامل مؤثري در ايجاد تفاوت معنيدار ميان نمرات پسآزمون
باورهاي انگيزشي در درس زبان انگليسي نبوده است .اين در حالي است که انتظار
ميرفت تفاوت معنيداري در تأثير رويکرد پيوندگرايي بر ميزان يادگيري دختران و پسران
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مشاهده شود .زيرا بر طبق نظر (زيمنس3002 ،؛ داونز3043 ،؛ کلتوانيشا و همکاران،
3042؛ ليننبرينک و همکاران )3046 ،تأکيد پيوندگرايي بر تنوع عقايد در شناسايي گرهها
و شبکههاي يادگيري ،مديريت دانش در دسترس و نيز چگونگي برقراري اتصاالت تازه
از طريق فضاي مجازي ،از عوامل مهم در افزايش باورهاي انگيزشي محسوب ميشوند.
بر همين اساس ،در پژوهش حاضر انتظار ميرفت که عوامل ياد شده تحت تأثير جنسيت
قرار گيرد تا درنهايت جنسيت فراگيران بتواند در تعامل با رويکرد پيوندگرايي ايفاي نقش
کند .تبيين احتمالي چنين يافتهاي ممکن است با توجه به عدم آشنايي قبلي برخي از
فراگيران با گرهها و منابع اطالعاتي نظير آموزش چندرسانهاي ،سايتها ،شبکههاي
اجتماعي ،فضاي ديجيتال و بهتبع آن برخوردار نبودن از مهارت کافي در برقراري
تعاملها ،اتصاالت و ارتباطات تازه از طريق فضاي ياد شده صورت گيرد .بهگونهاي که
آموزشهاي ارائه شده در بازهي زماني کوتاه در پژوهش حاضر نيز نتوانسته است تأثير
تعاملي نوع آموزش و جنسيت دانشآموزان را نشان دهد .عالوه بر آن ،فضاي حاکم بر
آموزش زبان انگليسي در پايههاي قبلي و فعلي بهگونهاي است که آموزش از طريق
رويکردهاي فعال نظير آموزش پيوندگرايي را با چالش جدي مواجه ميکند .درنهايت،
اعمال برخي محدوديتهاي قانوني از سوي نظام آموزشي کشور در جهت استفاده از
فضاي ديجيتال نظير چالش استفاده از گوشي همراه در مدرسه در کنار عوامل ناشناختهي
ديگر ازجملهي عواملي هستند که اثرگذاري جنسيت در تعامل با آموزش از طريق
پيوندگرايي را در اين بازهي زماني کم با چالش مواجه ميکنند .ازاينرو ضرورت دارد تا
در پژوهشهاي آتي با فراهم آوردن زمان کافي و نيز پژوهشهاي پيگرانه فرصتهايي
بهمنظور استفادهي فراگيران از فضاي ديجيتال در حوزهي آموزش و يادگيري زبان
انگليسي مهيا گردد تا اطمينان بيشتري حاصل شود.
بر اساس يافتههاي حاصل از پژوهش حاضر شايسته است آموزشوپرورش نسبت به
استفاده از آموزههاي رويکرد پيوندگرايي در کالسهاي درس اقدام کند .همچنين،
پژوهش حاضر در کالسهاي درس زبان انگليسي اجرا گرديد ،پيشنهاد ميشود در
پژوهشهاي آتي تأثير رويکرد پيوندگرايي در مورد دروس ديگري نظير جامعهشناسي،
مهارتهاي زندگي و در مورد ساير پايههاي تحصيلي نيز بررسي شود.
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