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اثربخشی آموزش براساس تکنیک مبتنی برسکوسازی برارتقاء سطح خودکارآمدی
دانش آموزان در دروس زبان انگلیسی و عربی
دکتریحیی صفری ،1نسرین یوسف پور2،کیوان

عزیزی ،3اسالم محمدی گلینی ،4مریم صفری ، 5سودابه رحمانی راد6

چکیده:
مطالعه حاضررر با فد ارزیابی اثربخشرری آموزش بر اسررات نینیم منتنی بر سرریوسررازی بر ارنحا سررط
خودکارآمدی دانش آموزان در دروت زبان انگلیسی و عربی صورت پذیرفت .مطالعه به روش شنه نجربی
انجام شرد .جامعه آماری ،شامل کلیه دانش آموزان پسر سال سوم دوره متوسطه اول شهرستان سرپل ذفاب در
سرال نحیریلی  1335بود .به روش نمونهگیری نیادفی خوشه ای چند مرحله ای ،نعداد 66نفر به عنوان نمونه
انتخاب شرردند .ابزار اندازه گیری ،محیات اسررتاندارد خود کارآمدی موریس( )2661می باشررد .نجزیه و
نحلیل داده فای حاصرل در اال آزمون نحلیل کوواریانس نشران داد که کاربرد آموزش سریوسازی بر
ارنحا سط مهارت خودکارآمدی و خرده محیات فای آن در دانش آموزان مورد مطالعه مورد نأیید ارار
گرفرت .یرافتره فرای پژوفش نشررران داد بین گروه آزمرایش و کنترل در پس آزمون ،نفاوت معنی دار یافت
شرررد( .)p=60661فمچنین بین گروه فرا از لحراخ خرده محیراتفرای خودکارآمدی فیجانی ،خودکارآمدی
نحیریلی ،خودکارآمدی اجتماعی نفاوت معنی دار یافت شرد( .)p<6065بر اسات یافته فای این پژوفش می
نوان نتیجه گرفت ارائه مداخله منتنی بر آموزش بر اسرات نینیم سریوسازی بر افزایش میزان خودکارآمدی
مؤثر بوده است؛ بنابراین این پژوفش استفاده از آموزش بر اسات نینیم سیوسازی را به منظور افزایش میزان
خودکارآمدی دانش آموزان پیشنهاد می کند.
کلید واژه ها  :آموزش سیوسازی ،خودکارآمدی فیجانی ،خودکارآمدی نحییلی ،خودکارآمدی
اجتماعی ،دانش آموزان
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مقدمه
درعیر حاضر ،روییردفای جدید انتحال دانش از طریق معلم و کتاب و یادگیری منتنی برحافظه،
جای خود را به ساختن دانش از طریق یادگیری معنادار داده است .این نحول با گذر از دیدگاه
رفتارگرایی به دیدگاه شناختگرایی صورت گرفته است و به عنوان بخشی از جننش شناختی
معاصر به علت عدم رضایت از نعلیم و نربیت سنتی شیل گرفته است (کرمی وعطاران.)2614،
ییی از ر افنردفایی که در این زمینه ،مؤثر وااع شده ،ندریس بر اسات نینیم منتنی بر آموزش
سیوسازی است .سیوسازی 1ایده ای است که اولین بار نوسط وود ،2برونر 3و رات 4به کار برده
شد و استعاره ای است که از حرفه ساختمان سازی به عاریت گرفته شده است (جوزایی ،سعدی
پور .)1332،چارچوب یا سیو در نعلیم و نربیت نوسط معلم به منظور حمایت دانش آموز در
فرایند یادگیری است که بر اسات مفهوم منطحه نحرینی رشد 5پدید آمده است(اسالوین.)2666،6
منظور از منطحه نحرینی رشد ،نفاوت بین سط کنونی یا سط رشد وااعی کودك و سط رشد
بالحوه اوست .به عنارت ساده نر منطحه نحرینی رشد به دامنه ای از نیالیف گفته می شود که
کودك به ننهایی از عهده انجام آنها بر نمی آید اما به کمم بزرگساالن یا دوستان بالغنر از خود
اادر است آنها را انجام

دفد (سیف .)1336،منطحه نحرینی رشد نخستین بار نوسط

ویگونسیی )1378(7در دیدگاه عملگرایی اجتماعی ،ناریخی معرفی شد .فاصله بین xوx+1
منطحه نحرینی رشد کودك ( )ZPDکودك است ZPD .در کودکان متفاوت است ،کودکانی
که  ZPDبزرگتری دارند از کودکانی که  ZPDکوچیتری دارند ،نوانایی بیشتری برای دریافت
کمم از سوی بزرگساالن دارند (گروت.)2665،8

1- Scaffolding
2-Wood
3-Bruner
4- Ross
5-Zone of proximal development
6- Slavin
7-Wigotoski
8-Groos
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در روش منتنی بر منطحه نحرینی رشد آموزش یم سویه و یا یم جهتی نیست ،بلیه دانش آموزان
فعاالنه در امر یادگیری ،با بزرگساالن فمیاری و مشارکت دارند و به نحوی او را دعوت به
فمیاری می کنند .بزرگساالن نیز سط رافنمایی و مشارکت فدایتگر خود را با پاسخ فای دانش
آموز ،منطنق می سازد و در این روش معلمان نسهیل کننده یادگیری فستند .به عنارت دیگر حد
پایین منطحه رشد سطحی است که دانش آموز ننها آن را انجام می دفد و حد باالی آن سطحی
است که دانش آموز به کمم یم معلم یا فمسال برنر می نواند انجام دفد .فدایت فرد نوسط
فردی با دانش ونوانایی باالنر در منطحه نحرینی رشد انفاق می افتد که شیلی از ساختار حمایتی
است که به عنوان سیوسازی نام گذارده شده است(عاشوری ،صفاریان.)1333،
در سیوسازی ابتدا معلم سهم عمده ای از مسئولیت را به عهده می گیرد ،اما به ندریج که
یادگیری پیش می رود مسئولیت به دانش آموز واگذار می شود .در ححیحت سیوسازی روشی
است که در آن دانش آموزان برای پاسخ به سئواالت خود با استفاده از سئواالت رافنما ورافنمایی
فای غیرمستحیم به جواب می رسند(اسنومن و فمیاران.)2663، 1
در این پژوفش وضعیت خودکارآمدی دانش آموزان مورد بررسی ارار می گیرد .مفهوم
خودکارآمدی از نظریه شناختی-اجتماعی بندورا مشتق شده و به باورفا یا اضاوت فای فرد درباره
ی نوانایی فای خود در انجام وظایف ومسئولیتفایش اشاره دارد و در محیطفای آموزشی از
افمیت ویژه ای برخوردار است ،زیرا طنق نظر بندورا ،این محیط فا برای رشد و شیل گیری
کارآمدی مناس

فستند(چراغی و فمیاران .)1336،نایرئنی و فارمر )2662( 2معتحد است که

خودکارآمدی یعنی باور فرد به نوانایی اش در ایجاد پیامدفای خالق ،باورفای خودکارآمدی،
عملیردفای انسانی را از طریق شناخت ،انگیزش ،فرایندفای فیری و نیمیم گیری ننظیم می
کنند(بنایت ،کارلس ،بندورا ،آلنرت .)2664، 3افراد با خودکارآمدی کم ،نفیرات بدبینانه درباره

9-Snowman, McCawn & Biehler
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نوانایی فای خود دارند ،بنابراین ،این افراد در فرمواعیتی که بر اسات نظر آنها از نواناییفایشان
فرانر باشد دوری می کنند .در محابل افراد با خودکارآمدی باال ،نیالیف سخت را به عنوان چالش
فایی که می نوانند بر آنها مسلط شوند ،درنظر میگیرند .آنها نیالیف چالشانگیز را انتخاب
میکنند ،سریعنر حس خودکارآمدیشان بهنود مییابد و در صورت وجود مشیالت ،نالششان
حفظ میشود(فرمهینی فرافانی و فمیاران .)1332،نوجوانان به دلیل دوره خاص رشد خود
ناچارند با رویدادفای انتحالی بسیاری از نظر زیست شناختی ،نحییلی و اجتماعی روبرو شوند.
آنان می بایست راه حل فایی برای حل مشیل ومحابله با آن فا بیابند .موفحیت آنان در چالش فای
بی شمار این دوره رشد ،با خود کارآمدی آنان ارنناط دارد .نوجوانی که باور ضعیفی به
خودکارآمدی خود دارد منفعالنه نحت نأثیر این فشارفا ارار می گیرد(بندورا.)2666،1
موریس با بررسی سه بعد خودکارآمد عمومی(فیجانی ،نحییلی واجتماعی) در نوجوانان ،فم
خودکارآمد عمومی و فم زمینه خاصی از خودکارآمدی را مورد نوجه ارار داد(نوزنده و
فمیاران .)1336،خودکارآمدی اجتماعی به معنای ادراك فرد از نوانمندی خود در یادگیری،
حل مسائل نحییلی ودستیابی به موفحیتفای نحییلی ودستیابی به موفحیتفای نحییلی است
وخودکارآمدی فیجانی به معنای ادراك فرد از نوانمندی خود در کنترل و مدیریت فیجان فا و
افیار منفی است و خودکارآمدی جسمانی به معنای ادراك فرد از نوانایی جسمی ،اطمینان در
انجام فعالیت فا ومهارت فای فیزییی و فمچنین اطمینان از نأثیر گذاری مثنت جسمانی بر افراد
دیگر است(طهماسیان،اناری.)1388،
در 16سال گذشته نححیحات اساسی در حمایت از نأثیر آموزش سیوسازی در رشد عملیرد
نحییلی و پیشرفت نحینلی دانش آموزان به دست آمده است(جوزایی ،سعدی پور.)1332،
پژوفشفا درباره اثربخشی روش سیوسازی به نتایج مثنتی رسیده اند(مینیچی وفمیاران2661، 2؛
بئال2665، 3؛کلرك وگراوت2665، 4؛کوری،کارنلدج وموستی رائو2667، 5؛ فمیاران2663،؛
16- Kourea, L., Cartledge, G., & Musti-Rao, S

17- Royanto
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رویانتو2612،1؛ اسداللهیان و فمیاران2612؛ رحیمی و اننری2612،؛ حاجی اربابی1384،؛
زینازاده1387،؛ جوزایی و سعدی پور1332،؛ عاشوری وصفاریان .)1333،زینازاده( )1387در
پژوفشی با عنوان محایسه اثربخشی آموزش بر اسات روییرد سیوسازی و سنتی بر یادگیری
خودننظیمی و پیشرفت نحییلی دانش آموزان دختر گزارش کرد که دانش آموزانی که بر اسات
روش سیوسازی آموزش می بینند ،نسنت به دانش آموزانی که با روش سنتی ومرسوم آموزش
می بینند ،خودننظیمی و پیشرفت نحییلی باالنری دارند .جاین  ،داوسون ،مارنین )2663( 2در
پژوفشی با عنوان خودکارآمدی نحییلی وخودپنداره نحییلی به این نتیجه رسیدند که
خودپنداره نحییلی پیش بینی کننده متغیرفای انگیزشی وعاطفی است در حالی که
خودکارآمدی نحییلی پیش بینی کننده موفحیت نحییلی است.
نورمار و آنتونی )2616(،3در پژوفشی نحت عنوان سیوسازی ،حل مسأله در محیط فای آموزش
یادگیری منتنی بر فناوری؛ به این نتیجه رسیدند که معلم با استفاده از سیوسازی می نوانند در
زمینه فایی که دانش آموزان فااد دانش اولیه فستند به آنها یاری رسانند .در پژوفشی دیگر با
عنوان محایسه اثربخشی آموزش بر اسات روش سیوسازی و سنتی بر پیشرفت نحییلی دانش
آموزان دختر سال چهارم ابتدایی مشهد که بر روی نمونه 44نفری انجام شد ،مشافده شد که دانش
آموزانی که براسات روییرد سیوسازی آموزش می بینند نسنت به دانش آموزانی که براسات
روش سنتی آموزش می بینند در آزمون پیشرفت نحییلی نمرات باالنری کس می نمایند (حاجی
اربابی.)1384،
در پژوفشی که نوسط جوزایی و سعدی پور( )1332نحت عنوان محایسه اثربخشی آموزش بر
اسات روییرد سیوسازی و روش سنتی بر انگیزش نحییلی دانش آموزان سال دوم متوسطه در
درت زبان انگلیسی صورت پذیرفت .جامعه آماری دانش آموزان پسر پایه دوم متوسطه شهر
ویسیان را در بر داشت .نتایج نشان داد که بین دو گروه از جهت متغیر انگیزش نحییلی نفاوت
معناداری وجود دارد .بدین صورت که گروه آزمایش در متغیر انگیزش نحییلی نسنت به گروه
کنترل از روش ندریس سیوسازی ناثیر بیشتری پذیرفته است.
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در پژوفش دیگری نشان داده شد که دانش آموزانی که از روش ندریس فعال استفاده می کنند
نسنت به دانش آموزانی که یادگیری آنان از طریق روش سنتی است ،بهتر یاد می گیرند و فیجان
و لذت بیشتری برای انجام فعالیت فای کالسی از خود نشان می دفند(کورسانسیی.)2664،1
نتیجه نححیق باندورا ،آلنرت  ،الك ،ادوین )2663( 2درك خودکارآمدی ایجاد انگیزه و فیجان
کرده و پیشرفت عملیرد را باال برده است .کارول و فمیاران )26663( 3در پژوفشی که با عنوان
خودکارآمدی و نحش آن در پیش بینی مواعیت نحییلی و آموزشی بر روی دانش آموزان انجام
دادند به این نتایج دست یافتند که دانش آموزان دارای خودکارآمدی باال ،بهتر می نوانند یادگیری
شان را اداره کنند و موانع و فشارفای اجتماعی را نحمل کنند و در رفتارفایی مثل بزفیاری که
می نواند پیشرفت نحییلی شان را نحلیل بنرند درگیر شوند.
برنری و اثربخشی روش فای ندریس فعال بر خودکار آمدی اجتماعی نسنت به روش فای سنتی
در پژوفش فای (فاکت1335،4؛ فولدون ،مونچر ،شینم وبارکر1336،5؛ شانم1336،6؛
زیمرمن )1336 ،7مورد نأیید ارار گرفته است( دفحانی زاده وچاری .)1331،درت زبان انگلیسی
و عربی در بیشترنظام فای آموزشی به عنوان درت اصلی آموزش داده می شود .اما وااعیت این
است که با وجود آموزش مداوم و مستمر این دو زبان در دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم
کمتر کسی را می نوان یافت که با نییه بر آموخته فای کتاب انگلیسی و عربی دوران مدرسه،
بتواند این زبان فا را صحنت کند یا حتی به درستی بشنود و متوجه شود .با این حال ،آنچه از
آموزش این زبان درمدارت حاصل می شود ،عمدناً روش فای پرسش به سئواالت امتحانی و
نست زنی است و فر کس که بخوافد وااعاً این دو زبان را یاد بگیرد باید وات و فزینه ای خارج
از نظام آموزشی رسمی را به این مهم اختیاص دفد .با نوجه به وجود چنین کمنودی در حوزه
نعلیم و نربیت به نظر رسید که در اال این پژوفش اثربخشی آموزش بر اسات نینیم سیوسازی

21- Bandura, Albert; Lock, Edwin A
22- Carroll, A.,et al
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برارنحا سط خودکارآمدی در دانش آموزان مورد بررسی ارارگیرد .به این امید که یافته فای
این پژوفش بتواند در برنامه ریزی فای آینده بر بهنود کیفیت آموزشی ،افزایش آگافی معلمان
از مؤثر بودن استفاده از روش ندریس منتنی برنینیم سیوسازی مؤثر وااع شود.
بانوجه به مطال

ارائه شده و با در نظر گرفتن نحش آموزش سیوسازی بر خودکارآمدی دانش

آموزان وافمیت وحساسیت دوران نوجوانی در محطع متوسطه در شهرستان سرپل ذفاب در سال
فای اخیر ،این مسأله مطرح می گردد :آیا آموزش بر اسات نینیم سیوسازی بر ارنحا سط
خودکارآمدی دانش آموزان مؤثر است یاخیر؟ بنابراین ،جهت پاسخ به مسأله حاضر ،فرضیه فای
پژوفشی به این شرح مطرح گردیده اند:
-

به کارگیری روش ندریس از نوع نینیم سیوسازی باعث افزایش سط
خودکارآمدی نحییلی دانش آموزان می شود.

-

به کارگیری روش ندریس از نوع نینیم سیوسازی باعث افزایش سط
خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان می شود.

-

به کارگیری روش ندریس از نوع نینیم سیوسازی باعث افزایش سط
خودکارآمدی فیجانی دانش آموزان می شود.

23-Hackett, G
24-Holden, G., Moncher, M. S., Schinke, S. P., & Barker, K. M
25- Schunk, D. H
26-Zimmerman, B. J
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روش اجرای پژوهش
پژوفش حاضر از لحاخ فد ،کاربردی و از لحاخ مافیت ،شنه نجربی با طرح پیش آزمون -
پس آزمون و گروه کنترل می باشد .جامعه پژوفش حاضر ،کلیه دانش آموزان پسر سال سوم
دوره متوسطه اول شهرستان سرپل ذفاب در سال نحییلی 1335می باشند .جامعه مذکور دارای
 2166عضو بود که از بین آنها  66نفردر اال  2کالت به صورت نیادفی خوشه ای چند مرحله
ای انتخاب شدند .انتخاب به این صورت بود که از فهرست مدارت متوسطه اول شهرستان2 ،
مدرسه و از فر مدرسه یم کالت پایه سوم به صورت نیادفی ساده انتخاب گردید .از این 2
کالت ( )36دانش آموز در گروه آزمایش و ( )36نفر در گروه کنترل به صورت نیادفی گمارش
شدند .جهت ندریس به شیوه آموزش سیوسازی ،معلمین مربوطه دروت کتاب زبان انگلیسی
وعربی پایه مورد نظر را انتخاب نمود .در این مطالعه محتوای آموزشی یم کالت را با روش
سیوسازی وکالت دیگر را با روش سنتی ارائه کردند .پس از مشخص شدن دوگروه ،پیش
آزمون خودکارآمدی برگزار گردید .محتوای آموزش درت زبان انگلیسی و عربی براسات روش
ندریس سیوسازی طی 16جلسه آموزشی 75دایحه ای کالت درسی مختص به دروت مربوطه
به گروه آزمایشی ارائه گردید .در پژوفش حاضر ،برای گرد آوری اطالعات از پرسشنامه
استاندارد خودکارآمدی ( (SEQ-Cاستفاده شده است .پرسشنامهSEQ-C

نوسط

موریس( )2661برای کودکان و نوجوانان سنین مدرسه( )7-18طراحی شده وخودکارآمدی
عمومی را در سه بعد(نحییلی ،اجتماعی و فیجانی ) فمراه با یم نمره کل ارزیابی می
کند(سلیمانی فرد و فمیاران .)1334،پرسشنامه مذکور یم محیات خودگزارشی24ماده ای است
که برای فر بعد آن  8ماده وجود دارد که گویه فای 1نا 8برای خودکارآمدی نحییلی ،گویه
فای3نا 16خودکارآمدی اجتماعی و گویه فای17نا 24خودکارآمدی فیجانی است .پاسخ در
این پرسشنامه بر مننای طیف  5درجه ای از نوع لییرت محاسنه شد .برای نعیین روایی پرسشنامه
موریس( )2661عالوه بر فمنستگی فر بعد با نمره کل از روش نحلیل عامل به شیوه نحلیل مؤلفه
فای اصلی با چرخش متعامد استفاده کرده است و فمنستگی با بعد کل مورد نأیید ارار گرفت
که برای بعد خودکارآمدی  ،6036بعد خودکارآمدی اجتماعی 6016و بعد خودکارآمدی

اثربخشی آموزش براسات نینیم...

فیجانی 6047بودند .موریس پایایی این ابزار را با استفاده از ضری آلفای کرونناخ به نرنی برای
خودکارآمدی کل ،خودکارآمدی نحییلی ،خودکارآمدی اجتماعی ،خودکارآمدی فیجانی،
 6086. 6088 ،6085 ،6088گزارش کرد (دفحانی زاد ،چاری.)1331،
در پژوفش حاضر نیز به شیوه ی بازآزمایی با فاصله ی زمانی  3ففته بر روی نعداد  36نفر و با
محاسنه ی ضری

فمنستگی نتایج داده فای دو آزمون معادل  6081محاسنه گردید .فمچنین

پایایی این ابزار برای خرده محیات فای خودکارآمدی نحییلی ،خودکارآمدی اجتماعی،
خودکارآمدی فیجانی ،به نرنی  60 73، 6082 ،6086به دست آمد.
در گروه آزمایش مراحل اجرای این روش نوسط معلمین عنارت بود از:
 در بخش کلمات جدید ،ابتدا از دانش آموزان خواسته می شد نا با نگاه کردن به نیاویر فرشماره معانی کلمانی را که زیرشان خط کشیده شده است بنویسند .در پایان معانی کلمات داده
شده نوسط افراد در کالت خوانده میشد و معانی مختلف مورد بررسی ارار گرفت .اگر معنی
ارائه شده مطابق با واژه جدید ننود ،معلم با رافنمایی و فدایت به بچه فا کمم می کرد نا معنی
اصلی را به دست آورند.
 خواندن متن ،بچه فا ابتدا به صورت انفرادی و بدون صدا متن را می خواندند .بار دوم متن را بادات بیشتری می خواندند و زیر کلمات جدید خط می کشیدند .سپس فرکدام به سئواالت درك
مطل

جواب می دادند و پاسخ فای خود را روی یم برگه می نوشتند .در پایان بعد از جمع

بندی ،بچه فا جواب سئواالت را برای کالت ارائه می دادند .سپس معلم پاسخ فای درست را
مورد نشویق ارار می داد.
گرامر درت؛ معلم چند سئوال را روی نابلو می نوشت و به دانش آموزان کمم می کرد نا نیتهگرامری درت را از طریق مثال فا کشف کنند .در ابتدا معلم از مثال فای کتاب استفاده می کرد
و به ندریج مثال فای خارج از کتاب را فم ارائه می داد.
 دربخش میالمه؛ ابتدا معلم از بچه فا خواست که به صورت نوشتن آزاد چند پرسش و پاسخرا در اال

یم میالمه بر روی برگه فایی بنویسند و بعد آنها را با دوستان خود رد و بدل کنند.

معلم یم نمونه ارائه داد سپس بچه فا شروع به ساختن میالمات جدید کردند.
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 آموزش صدای کلمات؛ ابتدا معلم چند واژه را نلفظ می کرد سپس از بچه فا خواسته شد نا بهصورت آزاد و داوطلنانه کلمانی را که فیر می کنند دارای این صدافا فستند و انأل خوانده اند
بیان کنند .فرجا کلمه درست ارائه می شد معلم بازخوردش نشویق بود.
 -مرور کلمات؛ در این جلسه ،جمالت نااص که یم کلمه یا بیشتر از آنها حذ

شده بود به

بچه فا داده می شد وآنها باید آن را کامل می کردند .معلم در ابتدا با حل کردن یم مثال بچه فا
را رافنمایی می کرد که چگونه از طریق نشانه فا،کلمات متراد
پسوندفای کلمات را در جای مناس

و متضاد پیشوندفا ،ریشه فا و

به کار بنرند.

 استفاده از کلمات آخر درت برای ساختن جمله و پاراگرا ؛ در این جلسه کلمات آخر درتبا بچه فا مرور شدند.معلم با استفاده از ییی از این واژگان یم جمله جدید می ساخت وآن را
روی نابلو می نوشت سپس بچه فا شروع به نوشتن جمالت جدیدمی کردند.
 اجرای پس آزمون برای گروه فای آزمایش وکنترل؛ بعد از پایان جلسه آخر ندریس به روشسیوسازی ،پس آزمون خودکارآمدی به صورت فمزمان و برابر برای دو گروه اجرا شد.
 نمره گذاری ،محایسه گروه فا و اندازه گیری نأثیر گذاری روش سیوسازی بر خودکارآمدی؛در مرحله آخر پرسشنامه فا نمره گذاری شد وداده فا با استفاده از آماره فای نوصیفی (میانگین
وانحرا معیار) و آزمون فای نحلیل کواریانس به کمم نرم افزار ، spss21مورد نجزیه ونحلیل
ارارگرفت.

اثربخشی آموزش براسات نینیم...

یافته ها:
فرضیه اول :به کارگیری روش تدریس از نوع تکنیک سکوسازی باعث افزایش سطح
خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان می شود
جدول  :1آمارهفای نوصیفی متغیر سط خودکارآمدی نحییلی آزمودنیفا در پیش آزمون و پس آزمون

آزمون

حداال

انحرا

گروه

میانه

میانگین

آزمایش

16705

168066

7035

حداکثر

معیار

ضری
کجی

پیش آزمون

88

126

-60267

کنترل

123

116031

1501

86

141

-60443

مجموع

116

112048

12053

86

141

60138

پس آزمون

آزمایش

134

132066

1103

37

143

-1033

کنترل

126

123031

15037

37

156

-60123

مجموع

133

136063

13045

37

156

-60557

آماره فای نوصریفی مربوط به سط خودکارآمدی نحییلی دانش آموزان مورد مطالعه در پیش
آزمون و پس آزمون در جدول ( )1ارائه گردیده اسررت .با بررسرری و محایسررهی میانگین عملیرد
گروهفای آزمودنی در پیش آزمون مشرررافده میشرررود که میانگین میزان سرررط خودکارآمدی
نحیرریلی گروه آزمایش ( )16705در پیش آزمون کمتر از میانگین گروه کنترل  1203اسررت .در
حالی که در پس آزمون با وجود رشرررد میانگینفای در فر دو گروه ،این محدار رشرررد در گروه
آزمایش بسیار مشهودنر است.
جدول  :2نتایج نحلیل کوواریانس یم متغیری بررسی فمگنی شی فای رگرسیونی در پس آزمون سط خودکارآمدی نحییلی دو گروه
مننع نغییر

مجموع

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig

پیش آزمون

1838063

1

1838063

15053

60666

گروه × پیش آزمون

86041

1

86041

60666

60426

خطا

7366013

66

121077

مجموع

1164468

64

مجذورات
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فمانطور که در جدول ( )2مشرافده میشود نعامل بین گروه و پیش آزمون سط نجزیه ونحلیل
معنادار نیسررت .به عنارت دیگر دادهفا از فرض فمگنی شرری فای رگرسرریونی پشررتینانی میکند
(.)Sig=60426 ، F=60666
جدول  :3نتایج آزمون لون بررسی فرض فمگنی واریانسفای خودکارآمدی نحییلی دو گروه در پس آزمون

سط معناداری

درجه آزادی 2

درجه آزادی 1

محدارF

60664

62

1

60131

بررسرری فرض فمگنی واریانسفا بر اسررات آزمون لون (جدول )3نیز نشرران دفنده آن اسررت که
فرض فمگنی واریانسفا برای پس آزمون دو گروه برارار است ( .)Sig=60664 ، F=60131لذا
با براراری پیش فرضفای الزم ،استفاده از آزمون نحلیل کوواریانس مجاز میباشد.
جدول  :4نتایج نحلیل کوواریانس یم متغیری برای بررسی نفاوت پس آزمون سط خودکارآمدی نحییلی دو گروه
میانگین

مننع نغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

پیش آزمون

3836015

1

3836015

گروه

1647063

1

1647063

خطا

7386053

61

121063

مجموع

1164468

64

مجذورات

F

Sig

32013

60666

8065

60665

فمرانگونره کره در جردول ( )4مشرررافرده میشرررود پس از نعردیرل نمرات پیش آزمون سرررط
خودکارآمدی نحیررریلی ،بین عملیرد دو گروه در این متغیر نفاوت معنادار آماری وجود دارد
( .) Sig=60665 ، F=8065این بردان معنراسرررت کره دانش آموزانی کره برا اسرررتفاده از نینیم
سرریوسررازی آموزش دیدهاند ،نسررنت به دانش آموزان گروه کنترل که به روش مرسرروم مدارت
آموزش دیدهاند ،دارای عملیرد بهتری در سط خودکارآمدی نحییلی بودهاند و از میزان رشد
بیشتری در نمرات برخوردار بوده اند .ضری

انای محاسنه شده شدت این نأثیر را در حد 60124

نشران میدفد .به عنارنی مینوان گفت  12درصد نغییرات واریانس نمرات پس آزمون عملیرد

اثربخشی آموزش براسات نینیم...

گروه آزمایش در ایات با گروه کنترل و با نعدیل اثر پیش آزمون ،نوسررط نینیم سرریوسررازی
نعیین گردیده است.
جدول  :5میانگین و خطای انحرا

معیار بعد از نعدیل سط فیجانی دو گروه
کنترل

آزمایش
متغیر
خطای انحرا

میانگین
سط خودکارآمدی نحییلی

خطای

معیار

میانگین

2061

135061

126036

انحرا

معیار

2061

فمان طور که در جدول ( )5مشررافده میگردد میانگین نعدیل شررده نمرات پس آزمون سررط
خودکارآمدی نحیرریلی در گروه آزمایش ،بیشررتر از گروه کنترل اسررت .این موضرروع نشرران
دفندهی اثربخشی بیشتر آموزش بر اسات آموزش سیوسازی در ایات با شیوه مرسوم است.
فرضیه دوم :به کارگیری روش تدریس از نوع تکنیک سکوسازی باعث افزایش سطح خودکارآمدی اجتماعی
دانش آموزان می شود.
جدول  :6آمارهفای نوصیفی متغیر سط خودکارآمدی اجتماعی آزمودنیفا در پیش آزمون و پس آزمون
آزمون

پیش آزمون
پس آزمون

گروه

میانه

میانگین

حداال

حداکثر

ضری کجی

آزمایش

46

4605

7046

24

57

60443

انحرا

معیار

کنترل

4705

48022

8023

23

64

-60643

مجموع

4305

44036

8074

24

64

60223

آزمایش

6605

53037

6028

48

73

-60631

کنترل

5605

57066

8074

36

75

-60268

مجموع

5805

58052

706

36

75

-60263

آماره فای نوصریفی مربوط به سط خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان مورد مطالعه در پیش
آزمون و پس آزمون در جدول ( )6ارائه گردیده اسررت .با بررسرری و محایسررهی میانگین عملیرد
گروهفای آزمودنی در پیش آزمون مشررافده میشررود که میانگین میزان خودکارآمدی اجتماعی
گروه آزمایش ( )4605در پیش آزمون کمتر از میانگین گروه کنترل ( )48022است .در حالی که
در پس آزمون با وجود رشرررد میانگینفای در فر دو گروه ،این محدار رشرررد در گروه آزمایش
بسیار مشهودنر است.
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جدول  : 7نتایج نحلیل کوواریانس یم متغیری بررسی فمگنی شی فای رگرسیونی در پس آزمون خودکارآمدی اجتماعی دو گروه
مجموع

مننع نغییر

درجه آزادی

مجذورات

پیش آزمون

365051

گروه × پیش آزمون

5045

خطا

2654044

مجموع

222773

میانگین مجذورات

1

365051

1

5045

66

F

Sig

26047

60666

60123

60727

44024

64

فمرانطور کره در جردول ( )7مشرررافده می شرررود نعامل بین گروه و پیش آزمون خودکارآمدی
اجتماعی معنادار نیسرت .به عنارت دیگر دادهفا از فرض فمگنی شری فای رگرسیونی پشتینانی
میکند (.)Sig=60727 ، F=60123
جدول  :8نتایج آزمون لون بررسی فرض فمگنی واریانسفای خودکارآمدی اجتماعی دو گروه در پس آزمون
سط
معناداری
60131

درجه آزادی 2

درجه آزادی 1

محدارF

62

1

1075

بررسی فرض فمگنی واریانسفا بر اسات آزمون لون جدول(  )8نیز نشان دفندهی آن است که
فرض فمگنی واریانسفا برای پس آزمون دو گروه برارار اسررت ( .)Sig=60131 ، F=1075لذا
با براراری پیش فرضفای الزم ،استفاده از آزمون نحلیل کوواریانس مجاز میباشد.
جدول  : 3نتایج نحلیل کوواریانس یم متغیری برای بررسی نفاوت پس آزمون خودکارآمدی اجتماعی دو گروه

مننع نغییر

مجموع مجذورات

پیش آزمون

336083

گروه

383066

خطا

2653083

مجموع

222773

درجه آزادی
1
1
61
64

میانگین
مجذورات
336083
383066
4306

F

Sig

21035

60666

8034

60664

اثربخشی آموزش براسات نینیم...

فمانگونه که در جدول( )3مشرررافده میشرررود پس از نعدیل نمرات پیش آزمون خودکارآمدی
اجتمرراعی ،بین عملیرد دو گروه در این متغیر نفرراوت معنررادار آمرراری وجود دارد (، F=8034
 .) Sig=60664این بدان معناست که دانش آموزانی که با استفاده از آموزش سیوسازی آموزش
دیدهاند ،نسنت به دانش آموزان گروه کنترل که به روش مرسوم مدارت آموزش دیدهاند ،دارای
عملیرد بهتری در سرررط خودکارآمدی اجتماعی بودهاند و از میزان رشرررد بیشرررتری در نمرات
برخوردار بوده اند .ضرری

انای محاسرنه شده شدت این نأثیر را در حد  60128نشان میدفد .به

عنارنی می نوان گفت  13درصرررد نغییرات واریانس نمرات پس آزمون عملیرد گروه آزمایش
در ایات با گروه کنترل و با نعدیل اثر پیش آزمون ،نوسررط روش آموزشرری سرریوسررازی نعیین
گردیده است.
معیار بعد از نعدیل سط خودکارآمدی اجتماعی دو گروه

جدول :16میانگین و خطای انحرا

کنترل

آزمایش
متغیر
خطای انحرا

میانگین
خودکارآمدی
اجتماعی

معیار

میانگین

1024

61027

خطای انحرا

معیار

1024

55076

فمان طور که در جدول ( )16مشررافده میگردد میانگین نعدیل شررده نمرات پس آزمون سررط
خودکارآمدی اجتماعی در گروه آزمایش ،بیشرررتر از گروه کنترل اسرررت .این موضررروع نشررران
دفندهی اثربخشی بیشتر آموزش بر اسات آموزش سیوسازی در ایات با شیوه مرسوم است.
فرضیه سوم :به کارگیری روش تدریس از نوع تکنیک سکوسازی باعث افزایش سطح خودکارآمدی هیجانی
دانش آموزان می شود.
جدول :11آمارهفای نوصیفی متغیر سط خودکارآمدی فیجانی آزمودنیفا در پیش آزمون و پس آزمون
آزمون

انحرا

معیار

پیش آزمون

گروه

میانه

میانگین

آزمایش

1405

15

1018

حداال

حداکثر

ضری کجی

1305

1705

60616

پس آزمون

کنترل

15

14075

104

12

17

-6023

مجموع

14075

14087

1023

12

1705

-60666

آزمایش

13

18075

1014

1605

26

-60354

کنترل

17025

17031

1031

13

26

-60357

مجموع

18

18063

1072

13

26

-60784
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آماره فای نوصیفی مربوط به سط خودکارآمدی فیجانی دانش آموزان مورد مطالعه در پیش
آزمون و پس آزمون در جدول ( )11ارائه گردیده است .با بررسی و محایسهی میانگین عملیرد
گروهفای آزمودنی در پیش آزمون مشافده میشود که میانگین میزان سط خودکارآمدی
فیجانی در دو گروه به فم نزدیم است .با محایسهی میانگینفای پیش آزمون فر یم از
گروهفای با عملیرد آنها در پس آزمون مشافده میشود با وجودی که سط عملیرد فر دو
گروه ارنحا

یافته است ،اما این رشد در گروه آزمایش مشهودنر است.

جدول  :12نتایج نحلیل کوواریانس یم متغیری بررسی فمگنی شی فای رگرسیونی در پس آزمون سط خودکارآمدی فیجانی دو گروه
مننع نغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig

پیش آزمون

15076

1

15076

8013

60666

گروه × پیش آزمون

3067

1

3067

1053

60212

خطا

115048

66

1032

مجموع

2637805

64

فمررانطور کرره در جرردول ( )12مشرررافررده می شرررود نعررامررل بین گروه و پیش آزمون سرررط
خودکرارآمردی فیجرانی معنرادار نیسرررت .بره عنارت دیگر دادهفا از فرض فمگنی شررری فای
رگرسیونی پشتینانی میکند (.)Sig=60212 ، F=1053
جدول  :13نتایج آزمون لون بررسی فرض فمگنی واریانس فای سط خودکارآمدی فیجانی دو گروه در پس آزمون
سط معناداری

درجه آزادی 2

درجه آزادی 1

محدارF

60147

62

1

20153

بررسری فرض فمگنی واریانسفا بر اسات آزمون لون جدول ( )13نیز نشان دفنده آن است که
فرض فمگنی واریانسفا برای پس آزمون دو گروه برارار است ( .)Sig=60147 ، F=20153لذا
با براراری پیش فرضفای الزم ،استفاده از آزمون نحلیل کوواریانس مجاز میباشد.

اثربخشی آموزش براسات نینیم...

جدول  :14نتایج نحلیل کوواریانس یم متغیری برای بررسی نفاوت پس آزمون سط خودکارآمدی فیجانی دو گروه
میانگین

مننع نغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

پیش آزمون

18083

1

18083

گروه

28068

1

28068

خطا

118055

61

1034

مجموع

2637805

64

مجذورات

F

Sig

3063

60663

14045

60666

فمرانگونره کره در جردول ( )14مشرررافده می شرررود پس از نعدیل نمرات پیش آزمون سرررط
خودکرارآمردی فیجرانی ،بین عملیرد دو گروه در این متغیر نفراوت معنادار آماری وجود دارد
( .) Sig=60666 ، F=14045این بردان معنراسرررت کره دانش آموزانی که با اسرررتفاده از آموزش
سرریوسررازی آموزش دیده اند ،نسررنت به دانش آموزان گروه کنترل که به روش مرسرروم مدارت
آموزش دیدهاند ،دارای عملیرد بهتری در سط خودکارآمدی فیجانی بودهاند و از میزان رشد
بیشتری در نمرات برخوردار بوده اند .ضری

انای محاسنه شده شدت این نأثیر را در حد 60132

نشران میدفد .به عنارنی مینوان گفت  13درصد نغییرات واریانس نمرات پس آزمون عملیرد
گروه آزمرایش در ایرات برا گروه کنترل و با نعدیل اثر پیش آزمون ،نوسرررط روش آموزشررری
سیوسازی نعیین گردیده است.
جدول  :15میانگین و خطای انحرا

معیار بعد از نعدیل سط خودکارآمدی فیجانی دو گروه
کنترل

آزمایش
متغیر
میانگین
سط خودکارآمدی فیجانی

1807

خطای انحرا
60247

معیار

میانگین
17037

خطای انحرا

معیار

60247

فمان طور که در جدول ( )15مشرافده می گردد میانگین نعدیل شرده نمرات پس آزمون سط
خودکارآمدی فیجانی در گروه آزمایش ،بیشرررتر از گروه کنترل اسرررت .این موضررروع نشررران
دفندهی اثربخشی بیشتر آموزش بر اسات آموزش سیوسازی در ایات با شیوهی مرسوم است.
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بحث و نتیجه گیری :
پژوفش حاضر ،با فد ارزیابی اثربخشی آموزش بر اسات نینیم سیوسازی برارنحا سط
خودکارآمدی در دانش آموزان صورت پذیرفت .ییی از رافنردفای افزایش خودکارآمدی در
این پژوفش ،آموزش با استفاده از نینیم منتنی بر آموزش سیوسازی است .چارچوب یا سیو
در نعلیم و نربیت نوسط معلم به منظور حمایت دانش آموز در فرایند یادگیری است که بر اسات
مفهوم منطحه نحرینی رشد پدید آمده است(اسالوین .)2666،در ححیحت سیوسازی روشی است
که در آن دانش آموزان برای پاسخ به سئواالت خود با استفاده از سئواالت رافنما ورافنمایی فای
غیرمستحیم به جواب می رسند(اسنومن و فمیاران  .)2663،مفهوم خودکارآمدی از نظریه
شناختی -اجتماعی بندورا مشتق شده و به باورفا یا اضاوت فای فرد درباره ی نوانایی فای خود
در انجام وظایف ومسئولیتفایش اشاره دارد و در محیطفای آموزشی از افمیت ویژه ای
برخوردار است ،زیرا طنق نظر بندورا ،این محیط فا برای رشد و شیل گیری کارآمدی مناس
فستند(چراغی و فمیاران .)1336،موریس با بررسی سه بعد خودکارآمد عمومی(فیجانی،
نحییلی واجتماعی) در نوجوانان ،فم خودکارآمد عمومی و فم زمینه خاصی از خودکارآمدی
را مورد نوجه ارار داد(نوزنده و فمیاران .)1336،با بررسی میانگین نمرات پیش آزمون وپس
آزمون و محایسه نتایج آن مشخص گردید که میان نمرات دو گروه گواه وآزمایش در
خودکارآمدی دانش آموزان نفاوت معنادار وجود دارد.
نتایج به دست آمده در رابطه با فرضیه اول پژوفش " به کارگیری روش تدریس از نوع تکنیک

سکوسازی باعث افزایش سطح خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان می شود ".مشخص
نمود که استفاده از تکنیک سکوسازی بر افزایش سط خودکارآمدی نحییلی دانش آموزان
مؤثر است .نتایج پژوفش حاضر فمسو و متناس

بایافته فای(مینیچی وفمیاران 2661،؛ بیال

2665،؛کلرك وگراوت 2665،؛کوری،کارنلدج و موستی رائو 2667،؛ جان و داوسون2663؛
کارول و فمیاران()26663؛ نورمار و آنتونی2616،؛ رویانتو2612،؛اسداللهیان و فمیاران2612؛
رحیمی و اننری2612،؛ حاجی اربابی1384،؛ زینازاده1387،؛ جوزایی و سعدی پور1332،؛
عاشوری وصفاریان )1333،می باشد .جان و داوسون( )2663در پژوفشی با عنوان خودکارآمدی
نحییلی وخودپنداره نحییلی به این نتیجه رسیدند که خودپنداره نحییلی پیش بینی کننده
متغیرفای انگیزشی وعاطفی است در حالی که خودکارآمدی نحییلی پیش بینی کننده موفحیت

اثربخشی آموزش براسات نینیم...

نحییلی است( .نورمار و آنتونی )2616،در پژوفشی نحت عنوان سیوسازی ،حل مسأله در محیط
فای آموزش یادگیری منتنی بر فناوری؛ به این نتیجه رسیدند که از طریق سیوسازی ،معلم می
نواند در مسائل و نجربیانی که نیازمند نظام علی است به دانش آموزان کمم کند.
فمچنین معلم ونینولوژی با استفاده از سیوسازی می نوانند در زمینه فایی که دانش آموزان فااد
دانش اولیه فستند به آنها یاری رسانند .در پژوفشی که با عنوان محایسه اثربخشی آموزش بر اسات
روش سیوسازی و سنتی بر پیشرفت نحییلی دانش آموزان دختر سال چهارم ابتدایی مشهد که
بر روی نمونه 44نفری انجام شد ،مشافده شد که دانش آموزانی که براسات روییرد سیوسازی
آموزش می بینند نسنت به دانش آموزانی که براسات روش سنتی آموزش می بینند در آزمون
پیشرفت نحییلی نمرات باالنری کس

می نمایند (حاجی اربابی .)1384،نتایج به دست آمده در

رابطه با فرضیه دوم پژوفش " به کارگیری روش تدریس از نوع تکنیک سکوسازی باعث

افزایش سطح خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان می شود ".مشخص نمود که استفاده
از تکنیک سکوسازی بر افزایش سط خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان مؤثر است.
خودکارآمدی اجتماعی به معنای ادراك فرد از نوانمندی خود در یادگیری ،حل مسائل نحییلی
و دستیابی به موفحیتفای نحییلی ودستیابی به موفحیتفای نحییلی است
(طهماسیان،اناری .)1388،نتایج یافته فای این فرضیه فمسو و متناس بایافته فای( فاکت1335،؛
فولدون ،مونچر ،شینم وبارکر1336،؛

شانم1336،؛

زیمرمن1336 ،؛ دفحانی زاده

وچاری 1331،می باشد.فمچنین با نتایج یافته فای کارول و فمیاران( )26663با عنوان
خودکارآمدی و نحش آن در پیش بینی مواعیت نحییلی و آموزشی بر روی دانش آموزان انجام
دادند به این نتایج دست یافتند که دانش آموزان دارای خودکارآمدی باال ،بهتر می نوانند یادگیری
شان را اداره کنند و موانع و فشارفای اجتماعی را نحمل کنند و در رفتارفایی مثل بزفیاری که
می نواند پیشرفت نحییلی شان را نحلیل بنرند درگیر شوند .فمسو می باشد .نتایج به دست آمده
در رابطه با فرضیه سوم پژوفش " به کارگیری روش تدریس از نوع تکنیک سکوسازی باعث

افزایش سطح خودکارآمدی هیجانی دانش آموزان می شود ".مشخص نمود که استفاده از
نینیم سیوسازی بر افزایش سط

خودکارآمدی فیجانی دانش آموزان مؤثر است.

خودکارآمدی فیجانی به معنای ادراك فرد از نوانمندی خود در کنترل ومدیریت فیجان فا
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وافیار منفی است (طهماسیان،اناری .)1388،نتایج یافته فای فرضیه حاضر فمسو و متناس با یافته
فای (جوزایی و سعدی پور1332،؛ طهماسیان و اناری؛ باندورا و الك2663،؛
کورسانسیی )2664،می باشد .نتایج مطالعه حاضر ،به طورکلی نأثیر روش آموزش سیوسازی را
بر خودکارآمدی دانش آموزان در دروت زبان نگلیسی وعربی اثنات کرد .لذا با نوجه به نتایج
پژوفش حاضر و فم سویی آن با پژوفش فای صورت گرفته در این حوزه ،می نوان بر اجرای
آموزش سیوسازی در این دروت نأکید کرد .و احتماأل ضرورت کاربرد آن را در سایر دروت،
با احتیاط مورد استفاده ارار داد .النته این نیته باید مورد نوجه ارار گیرد که کیفیت اجرای این
روش بسیار مهم نر از استفاده صر  ،از آن خوافد بود ،چه بسا که اجرای نااص و یا نادرست،
ممین است نتیجه عیس و منفی به دننال داشته باشد .فمانگونه که شوافد نشان می دفد طی سال
فای اخیر نسنت به گذشته نغییرانی در روش فای ندریس و محتوای برنامه فای درسی صورت
پذیرفته است و در بسیاری از نححیحات ،ندریس به شیوه سیوسازی مورد نأکید ارار گرفته
است،اما فنوز فرفنگ استفاده از روش فای جدید و فعالی مثل آموزش به نینیم سیوسازی در
مدارت به اجرا در نیامده است و یا حدائحل در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب نر ،مسیری
طوالنی در پیش است .به عالوه در صورت عدم آگافی کامل و درست معلم از نظریه فای
یادگیری و منانی روانشناسی این روش ،نیز احتمال می رود که معلم روشی به نام آموزش
سیوسازی به کار بنرد که فیچ گونه ارابتی با این روش نداشته باشد .لذا آگافی معلم از نظریه
فای یادگیری مرننط به این الگو و سایر مراحل آن ،نوصیه می شود .فمچنین به دلیل افمیتی که
خودکارآمدی در زندگی روزانه نحییلی افراد دارد ،پیشنهاد می شود در پژوفش فای آینده به
مطالعه بیشتر عوامل پیش آیند اثرگذار بر آن و نیز پیامدفای این سازه در زندگی دانش آموزان و
دیگر گروه فای جامعه پرداخته شود .پژوفش حاضر ،مانند دیگر پژوفش فای علوم انسانی که
مربوط به انسان می باشد .با محدودیت فا ومشیالنی روبرو بوده که به طور خالصه برخی از آنها
مینوان به محدود بودن جامعه و نمونه اشاره نمودکه نسنت به نعمیم یافته فا به سایر شهرفا ونمونه
فا باید احتیاط به عمل آورد و کمنود پژوفش فای انجام شده یا حدائحل گزارش شده به خیوص
در مورد آموزش سیوسازی از محدودیت فای دیگر پژوفش بود .دیگر محدودیت اساسی این
پژوفش ،شیوه جمع آوری اطالعات در این پژوفش منتنی بر پرسشنامه بود ،گرچه چنین شیوه ای
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در بیشتر پژوفش فا غال

است ،ولی پیشنهاد می شود اطالعات فر متغیر با استفاده از چند روش

مختلف جمع آوری گردد نا نتایج به دست آمده با اطمینان بیشتر مورد استفاده و نعمیم دفی ارار
گیرد.
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