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  آموزانآموزش خودکارآمدی تحصیلی بر مهارت آموزشی دانش اثربخشیبررسی                          

 مریم قربانتبار باریکی -6حمیده ذکریایی-5 محدثه محسنی-4دپوران آرفن-3دمکرمه آرفن-2*نایب علیزاده نوایی-1

 *بهنمییر،بهنمییر،ایران )نویسنده  ومسئول(دانشگاه پیام نورواحد مدرس کارشناس ارشدروانشناسی عمومی، -1

 آموزش وپرورش بهنمییر، بهنمییر، ایران زبان وادبیات فارسی،کارشناس ارشد   -2             

 کارشناس آموزش ابتدایی، آموزش وپرورش بهنمییر، بهنمییر، ایران   -3              

 وپرورش بهنمییر، بهنمییر، ایرانکارشناس تربیت بدنی، آموزش  -4                

 ، دانشگاه مازندران)بابلسر(،بابلسر،ایران.فیزیولوژیک ورزشیکارشناس ارشد - -5              

 دانشجوی کارشناس ارشدریاضی کاربردی، دانشگاه مازندران)بابلسر(،بابلسر،ایران. -6             

 :چکیده

آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر مهارت آموزشی  اثر بخشی بررسی هدف پژوهش حاضر، تعیین: زمینه و هدف

  است.1315-1316استان مازندران در سال تحصیلی ستان بابلشهر پایه ششم آموزاندانش

استان مازندران در سال  ستان بابلشهر دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی هش راکلیهجامعه آماری این پژوروش بررسی :

تشکیل می دهد.نمونه این پژوهش برابر یک بررسی آزمایشی، انجام تحقیق با استفاده از پرسشنامه  9315-9316تحصیلی 

نفر کنترل(.سپس 33نفرآزمایش و33وبه طور تصادفی در دو گروه جایگزین شدند ) سوالی استفاده شده است42مهارت اجتماعی 

کار جلسه به صورت  93به تعداد  آموزانآموزشی دانشآموزش خودکارآمدی تحصیلی بر مهارت اثر بخشی کارگاههای آموزشی 

برگزار شد. بعد از اجرای جلسات داده های جمع آوری شده مورد کارگاه آموزشی دردقیقه بمدت سه ماه 13 گروهی هفته ای 

مهارت سشنامه پرابزار این پژوهش ،تحلیل قرار گرفت.برای تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس استفاده شده است.

 گروهی کارصورت به آموزانآموزش خودکارآمدی تحصیلی بر مهارت آموزشی دانش اثر بخشی جلسه93وهمچنین   اجتماعی

 است.

نتایج پژوهش نشان داد ،با بدست آوردن میانگین نمرات قبل وبعد از مداخله در دو گروه آزمایش وکنترل نتایج نشان داد یافته ها:

ومعنی داری آن  دختر آموزانآموزش خودکارآمدی تحصیلی بر مهارت آموزشی دانش اثر بخشیکارگاه آموزشی که 

 .،تفاوت معنا داری وجود دارد مهارت آموزشی(،می توان چنین استنباط نمود که بین دو گروه از نظر  P<./.5درسطح)

 اثر بخشی کارگاههای آموزشی بود یعنی مهارت آموزشی نتایج ،حاکی از وجود تفاوت معنی داری بین بحث و نتیجه گیری:

می دهد. یافته های این پژوهش پیشنهاد می کند که  افزایشرا  آموزانآموزش خودکارآمدی تحصیلی بر مهارت آموزشی دانش

شناسایی واز طریق  وآموزش وپرورشهای استان مازندران واستانهای دیگرکشور ایران مدارسدیگردر دانش آموزان دختر وپسر

 آموزانآموزش خودکارآمدی تحصیلی بر مهارت آموزشی دانش اثر بخشی کارگاههای آموزشیمداخالت روانشناختی از قبیل 

 شوند. آگاه افزایش مهارت آموزشی،،آموزش ببینندوروش 

 واژه های کلیدی:

 دختر،خودکار آمدی تحصیلی. آموزانمهارت آموزشی ،دانش ،اثربخشیبررسی 
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مقدمه:

اجتماعی بندورا است. در این دیدگاه رفتار آدمی نه تنها در کنترل  -از مفاهیم مهم و موثر در نظریه شناختی « خودکارآمدی»

خشی از ، نقش تعیین کننده در رفتار دارند. فرآیندهای شناختی به عنوان ب«فرآیند شناختی»عوامل بیرونی و محیطی نیست بلکه 

تواند به گردد که فرد از کارآمدی خود دارد و این انتظارات میشناسی روانی، موجب انتظارات و ادارکات نادرستی میآسیب

 (2002، 1های تهدیدکننده منجر شوند )پاجاریزهای دفاعی از موقعیتاضطراب و اجتناب

هتایش بترای انجتام کارهتای ختا  استت )کیتامرثی و قابلیتت ها وها، ظرفیتهای فرددر مورد تواناییخودکارآمدی شامل قضاوت

-آمیز کار است. خودکارآمدی به بهبود عملکترد فترد و در نتیجته، پتیشخودکارآمدی اعتقاد فرد به انجام موفقیت (.8، 0930همکاران، 

 (.000، 0939کند )عزیزی و همکاران، بینی عملکرد کارکنان کمک میبینی خودکارآمدی، به پیش

کارآمدی یک عامل انگیزشی فعال کننده، نیرودهنده، نگهدارنده و هدایت کننده رفتار به سوی هدف تعیین شده است )پورقتاز خود

(. خودکارآمدی فرآیندی است که احساس فراگیران را از توانایی خود نسبت به انجام دادن وظایف با توجته 93، 0930و همکاران، 

ها شود. خودکارآمدی بر انتصابین مساله به نوبه خود به افزایش تالش و پشتکار آنها منجر میدهد و اهایشان نشان میبه موفقیت

گیری این افراد تاثیرگذار است. افراد میل دارند در اموری شرکت کنند که به توانایی ختود در انجتام دادن آنهتا اطمینتان و تصمیم

بالقوه یتادگیران بته خوشتان، اطمینتان بته انجتام دادن امتور و پشتتکار در  هایدارند، بنابراین، خودکارآمدی با شناساندن توانایی

 (.69، 0932دهد )این خندقی و همکاران، پرداختن به تکاملی و تصمیم سازی درست آنها را ارتقا می

د جهتت انجتام هتای ختوآموزان و دانشجویان به عنوان داوری و قضاوت آنان در مورد توانتاییباورهای خودکارآمدی قوی در دانش

شود. افراد دارای باورهای خودکارآمد قوی در تکالیف و یادگیری مواد آموزشی موردنیاز جهت اکتساب نمرات خوب، ارجاع داده می

جهت انجام تکالیف سعی بیشتری نموده و زمان بیشتری را صرف کار خود کرده تا بتوانند نمرات بهتری را کسب نمایند )اعرابیتان 

(. خودکارآمدی تحصیلی: به معنای ادراک فرد از توانمندی ختود در یتادگیری، حتل مستایل تحصتیلی و 999، 0939وهمکاران، 

 (.86، 0930های تحصیلی است )طهماسبیان و همکاران، های تحصیلی و دستیابی به موفقیتدستیابی به موفقیت

رود. زیترا توجه آموزش و پرورش هر کشور به شمار میآموزان یکی از موضوعات مهم مورد در حال حاضر عملکرد حل مساله دانش

آموزان است. بنابراین توجه به عوامل مهم و تاثیرگذار بر عملکرد های محوری در پیشرفت تحصیلی دانشحل مساله یکی از توانایی

گتذار باشتد، خودکارآمتدی آمتوزان تاثیرتواند بر حل مساله دانشآموزان ضروری است. از جمله متغیرهایی که میحل مساله دانش

تحصیلی و خستگی شناختی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر خودکارآمدی و خستتگی شتناختی بتر حتل مستاله 

 (.93، 0930آموزان است )پورقاز و همکاران، دانش

ررسی قرار داد و به ایتن نتیجته رستید ( سازوکارهای تأثیرگذار بسیاری را که نقش بنیادی در انجام تکلیف دارند مورد ب0331بندورا )

( از 0331، 2که هیچ کدام از این سازوکارها در کنترل کارکرد، پرنفوذتر از خودکارآمدی و باورهای افراد از توانتایی نیستتند )پاجتارس

                                                           
1. Pajaryz 
1. Pajares 
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یتدآوری انگیزشتی، دارای نقشتی پرمایته در پد -( معتقد است که خودکارآمدی همچتون عامتل شتناختی 2000سوی دیگر، بندورا )

های فردی و جنسیتی در گستره کارکرد تحصیلی است. مفهوم خودکارآمدی در مرکز نظریه شتناخت اجتمتاعی آلبترت بنتدورا تفاوت

(. در حوزه 2002، 3های خود اشاره دارد )مادوکسها و قابلیتقرار دارد. در واقع سازه خودکارآمدی به باور کلی فرد در مورد توانمندی

شتود )پورقتاز های خود برای فهمیدن یا انجام دادن تکالیف درسی اطالق میآموزان درباره تواناییمدی به باور دانشتحصیلی، خودکارآ

 (.10، 0930و همکاران، 

 :شرو

جامعه تحقیق حاضر کلیه مون وپس آزمون با گروه کنترل است وروش تحقیق حاضر از نوع آزمایشی وطرح پیش آز

نمونه مورد مطالعه انتخاب شدندو استان مازندران ستان بابل رشه ابتدایی آموزش وپرورشدانش آموزان دختر مقطع 

انتخاب شده اند وبه صورت تصادفی در دو  به صورت تصادفیدانش آموزان دختر نفر بودند که از بین  63در این تحقیق 

مهارت گروه )گروه آزمایش وگروه کنترل( جایگزین شده اند.روش نمونه گیری به این صورت بود که ابتدا پرسشنامه 

ای کسانی که دار دانش آموزان دختر  ایناجرا شد. وازبین  دانش آموزان دختر نفر از  433روی  سوالی42اجتماعی 

  .نفر انتخاب شدند ودر گروههای آزمایش وکنترل جایگزین شدند 63تعداد  بودند به پایین آموزشیمهارت 

 ابزارهای اندازه گیری:    

شتود و ساعته آموزش داده می 2جلسه  00های تحقیق از یک بسته آموزشی خودکارآمدی که در آوری اطالعات و دادهبرای جمع

 شود.سوالی استفاده می 22برای سنجش مهارت اجتماعی از پرسشنامه 

( ساخته شده است. ایتن آزمتون 2006مقیاس مهارت اجتماعی کودک به منظور ارزیابی مهارت اجتماعی کودکان توسط  نانسی )

حیطه: عملکرد آموزشی، ارتباط بتا همستا،ن، روابتط ختانوادگی و  2عبارتی است که عملکرد فرد را در  22یک ابزار خودگزارشی 

 دهد.مورد سنجش قرار  میمراقبت از خود 

-نمره مربتوط بته زیرمقیتاس 2اند. بنابراین مقیاس عملکرد اجتماعی یک نمره کلی و عبارت تشکیل شده 9ها از هر یک از این زیرمقیاس

روش باشد. نمرات با،تر حاکی از سطح با،ی عملکرد اجتماعی استت. ضتریب همستانی درونتی و پایتایی حاصتل از های آزمون را دار می

نوجوان مورد ارزیابی قرار گفت. ضریب آلفای کرونباخ بدین شرح گزارش شده استت: کتل مقیتاس:  920ای متشکل از بازآزمایی در نمونه

باشد. تحلیل عاملی، اعتبتار می 93/0و مراقبت از خود:  12/0، روابط خانوادگی: 63/0، روابط با همسا،ن: 80/0، عملکرد تحصیلی: 80/0

 ها عنوان شده است، تایید کرده است.لکرد اجتماعی را که در زیرمقیاسچهار بعد عم

 : آموزانآموزش خودکارآمدی تحصیلی بر مهارت آموزشی دانش اثر بخشیخالصه راهنمای 
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 :مطالب جلسات آموزش خودکارآمدی تحصیلی

 آموزانآشنایی با دانش جلسه اول

 تعریف و تبیین خودکارآمدی تحصیلی جلسه دوم

 آموزش مهارت یادداشت برداری جلسه سوم

 آموزش نحوه سوال پرسیدن از معلم جلسه چهارم

 آموزش نحوه توجه در کالس درس، آموزش مهارت خوب گوش کردن به معلم جلسه ششم

 برداری از مطالبآموزش مهارت استفاده از کامپیوتر، آموزش نحوه جستجو در اینترنت و نکته جلسه ششم

 آموزانآموزش چگونگی یادگیری و یادسپاری مطالب درسی، آموزش نحوه فهم مطالب درسی به دانش جلسه هفتم

 آموزان، آموزش نحوه احترام گذاشتن به معلمآموزش مهارت نظم و انضباط به دانش جلسه هشتم

 آموزش نحوه پاسخ دادن به سوا،ت تستی و تشریحی جلسه نهم

 های فوق برنامه.آموز در فعالیتی حضور دانشآموزان و نحوهبرنامه برای دانشتعریف فعالیت فوق  جلسه دهم

 

 یافته ها:

 جدول وضعیت مولفه مهارت تحصیلی                                                                    

 انحراف معیار میانگین تعداد کارکرد تحصیلی

 98683/0 22/9 90 پیش آزمون کنترل

 89930/0 99/9 90 پس آزمون

 69222/0 899/9 90 پیش آزمون آزمایش

 99628/0 021/2 90 پس آزمون
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 کنترل آزمایش

 

 89/9شود میانگین نمرات مربوط به کارکرد تحصیلی در گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون برابتر بتا مشاهده می فوقدر جدول 

رسیده استت. در گتروه کنتترل میتانگین نمترات مربتوط بته کتارکرد  02/2عدد بوده است که این مقدار در مرحله پس آزمون به 

 بوده است. 99/9و در مرحله پس آزمون  22/9تحصیلی، در مرحله پیش آزمون برابر با عدد 

 

 نمودار ستونی میانگین نمرات کارکرد تحصیلی به تفکیک گروه
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 آزمون تحلیل کوواریانس     

 متغیر وابسته: مهارت آموزشی

 مجموع مایعات منبع

(SS) 

 درجه آزادی

(df) 

 میانگین مایعات

(Ms) 

 آماره

(F) 

 سطوح معناداری

(Sig.) 

 a029/00 9 980/9 920/8 000/0 مدل تصحیح شده

 000/0 866/06 229/9 0 229/9 عرض از مبدا

 092/0 902/2 320/0 0 320/0 گروه

 290/0 230/0 622/0 0 622/0 پیش آزمون

 996/0 321/0 986/0 0 986/0 پیش آزمون×گروه

   209/0 69 161/22 خطا

    90 328/891 مجموع

    63 300/92 مجموع تصحیح شده

(2712 .R  )3082تنظیم شده .R 

 2Rها آزمون تحلیل کواریتانس بته شترح زیتر اجترا گردیتد: مقتدار باتوجه به نتیجه حاصله از آزمون لون وجود همگنی واریانس

بستگی دارد. با توجه به اینکه سطح معناداری به دستت آمتده دهد که تغییر در متغیر وابسته به متغیر مستقل ( نشان می908/0)

باشد. لذا متغیر  تصادفی با متغیر وابسته رابطه دارد. نتایح بدست آمتده از اثتر می 06/0( کمتر از 000/0برای مدل تصحیح شده )

ن نتیجه گرفت که آموزش خودکارآمتدی توااصلی گروه نشان داد که گروه تاثیر معناداری بر متغیر وابسته داشته است. بنابراین می

آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر مهارت آموزشی تاییتد ،آموزان تاثیر دارد. پس با رد فرض صفر تحصیلی بر مهارت آموزشی دانش

 شود.می

 ونتیجه گیری بحث

آموزان تاثیر دارد. ایتن نتیجته ی بر عملکرد آموزشی دانشنتایج بدست آمده از تحلیل آماری نشان داد که آموزش خودکارآمدی تحصیل

نتایج بدستت ،آموزان خودکارآمدی تحصیلی با،تری داشته باشند عملکرد تحصیلی بهتری خواهند داشت دهد که هرچه دانشنشان می

در پژوهش خود نشان دادند کته ( 0332( همخوانی دارد. پنتریچ و همکاران )0332آمده از این پژوهش با پژوهش پنتریچ و همکاران )

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
دارد از آنجایی که خودکارآمدی تحصیلی در آموزان بر عملکرد تحصیلی آنان تاثیر دارد. این نتیجه بیان میخودکارآمدی تحصیلی دانش

در کتارکرد باشد پتس ساز شروع فعالیت میباشد و در واقع خودکارآمدی تحصیلی زمینهافراد نسبت به مسایل، دارای اهمیت زیادی می

 آموزان تاثیر دارد.تحصیلی دانش

 :تشکر وقدردانی

ومدیران محترم بابل ستان با،خص مدیریت فعال وممتاز آموزش وپرورش شهربابل ستان آموزش وپرورش شهر از مسئو،ن محترم 

یاری مهم این پژوهش  وبه ثمررسیدنوخانواده های محترمشان،که مارا در اجرا دختر  مدارس دخترانه وتمامی دانش آموزان

 کردند،کمال تشکر وقدردانی را داریم.
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