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  چکیده 

این پژوهش با هدف مقایسۀ اثربخشی روش تدریس مبتنی بر تفکر فعال و روش تدریس سنتی، بر 

آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان چابهار انجام شده است. پژوهش از نوع  تحصیلی دانشخودکارآمدی 

آزمون و گروه آزمایش وگواه بود. جامعۀ مورد مطالعه، شامل  آزمون ـ پس آزمایشی با طرح پیش نیمه

های  دفآموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی شهر چابهار بود. نمونه مورد مطالعه بر اساس ه کلیه دانش

آموز که پس از انجام آزمون خودکارآمدی تحصیلی، به شکل تصادفی در دو گروه  دانش  15پژوهش، 

آموزان،  آزمایش و کنترل جای گرفتند. ابزار پژوهش برای بررسی میزان خودکارآمدی تحصیلی دانش

ری های حاصل از گردآو ( بود. داده9111نامۀ خودکارآمدی تحصیلی جینگ و مورگان ) پرسش

های این پژوهش  نشان داد که  اطالعات، با استفاده از تحلیل کوواریانس، تجزیه و تحلیل شدند. یافته

 آموزان در همۀ ابعاد آن گردیده است.  تدریس به روش تفکر فعال، سبب ارتفای خودکارآمدی دانش
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 ABSTRACT 
Teaching and learning strategies have a strong impact on the motivation, performance 

and self-efficacy of students. The main objective of this study is to compare the 

effectiveness the active thinking and traditional teaching methods on the self-efficacy of 

female students in the sixth-grade elementary school of Chabahr in 2102- 2121. The 

study was semi-experimental, having pre and post-test plans and two experimental and 

control groups. The population concluded all female sixth-grade students in Chabahar. 

The sample size consisted of 01 female students selected randomly in two experimental 

and control groups. The efficacy test was done again and the data was analyzed and 

compared. The instrument for studying self-efficacy was Morgan-Jink's (0222) 

questionnaire.. The results showed that the active thinking method raises self- efficacy 

of students in all aspects. 
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 مقدمه 
هدف آموزش و پرورش تنها انتقال میراث فرهنگی و تجارب بشری به نسل جدید نیست، بلکه رسالت آموزش و پرورش، ایجاد 

 به فراگیران، یلیتحص شرفتیپ و  یلیتحص  یخودکارآمد به  توجههاست.  تغییرات مطلوب در شناخت، نگرش و در نهایت رفتار انسان

  باور آنها عوامل،  نیا  از  یک؛ یاست  یمتعدد  عوامل  از  متأثر  ،امر نیا تحقق که شود یم یتلق یآموزش نظام هر یینها هدف عنوان

 و یستگیشا با ارتباط در فرد ادراک بهی، لیتحص یخودکارآمد عنوان به که است یلیتحصی هاتیفعال انجام یبرا شانیها ییتوانا درباره

 یها ییتوانااز  نانیاطمو  آموزان  . اعتماد به نفس دانشدارد اشاره یآموزش فیتکال و فیوظا انجام در یو عملکرد و یریادگی تیقابل

 ریتأث تحت ،یلیتحص تیموفق، تینها در و لیتحص امر در را آنها باورها نیاکه  آنهاست یخودکارآمد یباورها ریتأث تحت خود یآموزش

و برای سازماندهی   توانمندیرا قضـــاوت آموزنـــده در مـــورد  «آمـــدیخـــود کـــار » 9(. آلبرت بندوراBedel, 2596د )ده یقرارم

 (. Bandura,9111کند ) الزم در جهت دست یافتن به هدف تعریف میاجرایـی نمـودن فعالیـت 

اگیرانی که میزان فر خودکارآمدی در چگونگی انجام فعالیت، تالش و استقامت فـرد در بـه انجـام رسـاندن کـار مورد نظر موثر است. 

کارهـا  کنند، اما افرادی که خودکارآمدی باالیی دارند، به خوبی در میپـایین اسـت از انجـام کارهـا اجتنـاب  ها آن  خودکارآمدی

 و تالش زانیم ،که بر انتخاب اهداف دارد  یزشیانگ برخودی اکننده نییتع نقشی خودکارآمد(. Lynch,2556کنند ) مشـارکت مـی

و ضمن افزایش اعتماد به نفس و  گذارد یم اثر مشکالت  بایی ارویرو در  فشارها  تحمل  زانیم  و پشتکار  و  استقامت  زانیم، کوشش

 درس، کالس  در  سؤال دنیپرس ،یپژوهشی هاتیفعال  انجام کردن، مطالعه همچون ییباورها به آموزان، آنها را ورزی در دانش جرئت

ترغیب  خوب یها نمره گرفتندر نهایت  و یگروه یهابحث در شرکت ،انگرید با دوستانه رابطه یبرقرار ،معلمان با زیآم تیموفق ارتباط

گیری از قدرت تفکر و اندیشه،  با بهره یلیتحص یهاتیموقع و خاص طیشرا تحت  که  دارد را باور نیاآموز خودکارآمد  کند. دانش می

 شیخو مشکالت حل یبرا  مناسبی ها حل راه از توانند یم تالش و یکنجکاو  با  افراد نیاباشد.  قادر به حل مسائل و انجام تکالیفش می

 (.Ajam, 2594) دهند  نشان مقاومت خود  از ی،لیتحص مسائل حل یبرا و ببرند بهره

(Valenta & Hante, 2599 معتقدند که )اطمینان بیشتری  خود ییتوانا به آموز دانش که شود یم باعث یلیتحص یخودکارآمد

 داشته باشد و استرس کمتری تجربه کند و با قراردادن اطالعات مربوط به مسائل و موضوعات مختلف در کنار هم، به نتیجه برسد. بنایراین 

. شود یم یآموزش فیتکال انواع انجام و ها دهی فعالیت سازمان یبرا شیاه ییتوانا  دربارۀ فرد  قضاوت  منجر به یلیتحص  یخودکارآمد

کنند در جهت رشد عاطفی، روانی و اجتماعی ایشان موتر است، بنابراین مربیان و  آموزان در مدرسه کسب می شک نگرشی که دانش بی

پذیری، استقالل عمل، خودآموزی و  می در پرورش مسئولیتها و الگوهای مناسب تدریس، نقش بسیار مه کارگیری روش معلمان با به

 (. Vakilian,2599آموزان دارند) خودکارآمدی دانش

آموزان موثر است  انجام  بارۀ خودکارآمدی تحصیلی و عناصر و عواملی که در پرورش این مهارت در دانشدری مختلفی ها پژوهش 

آموزان  های ذهنی و اجتماعی در دانش که نتایج آنها بر تاثیر خودکارآمدی تحصیلی در پیشرفت تحصیلی و رشد سایر مهارت است شده

 رابطه، استرس به واکنش و استرس نوع ،یلیتحص تیموفق با یلیتحصی خودکارآمد نیبکند که  ( بیان میJamali,2599تاکید دارد. )

 وجودی معنادار و مثبت رابطهی فراگیران، اجتماع سالمت با یلیتحصی خودکارآمد نیب داد نشان(   Ajam,2594) نیهمچن .دارد وجود

 رابطه آموزان دانش یلیتحص یسازگاری و آور تابی، شادکام ،یلیتحص یخودکارآمدبین  داد نشان (Sanobar, 2591) صنوبر .دارد

  .داردی وجود معنادار و مثبت

آموزان نشان داد که  ی بر خودکارآمدی دانشمهای خودتنظی در مورد تاثیر آموزش( Zimmerman & Ramdas,2551)پژوهش 

سایر  جینتاکنند خودکارآمدی بهتری دارند و انگیزه آموختن باالتری دارند.  آموزانی که راهبردهای خودتنظیمی را استفاده می دانش

 ییها مداخله و ها آموزشاست و به همین منظور  یخودکارآمدپیشرفت تحصیلی و   دار نیمع و مثبتر این زمینه بیانگر رابطۀ د هاپژوهش

استفاده از  ،آموزان دانش یبرا ها آموزش نیا از یکی. (Khanjani, 2599ت )اس شده یطراح آموزان دانش یخودکارآمد یارتقا یبرا
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آموز را تشویق  های مطلوب و مناسب برای اندیشیدن، دانش موقعیتهای تدریس مبتنی بر تفکر فعال است که در آن معلمان با ایجاد  روش

اش گردد. داشتن تفکر  های مختلف زندگی کارگیری آن، قادر به حل مسائل در زمینه گیری از نیروی تفکر و اندیشه و به کنند تا با بهره می

شود. معلمان به عنوان افرادی که بیشترین تاثیر را در  ای محسوب می خالق و گرایش به خالقیت، ارزشمندترین هدف تربیتی در هر جامعه

ای، استعدادهای بالقوه  های حرفه فرایند یاد دهی و یادگیری به ویژه در مقطع ابتدایی دارند،  قادر هستند با استفاده از قدرت ابتکار و توانایی

های متنوع،  های فکری و ایجاد موقعیت آموزان به فعالیت آموزان را به نحو مطلوبی در مسیر خود راهنمایی کنند و با تشویق دانش دانش

 (. Vakilian,2599آموزان را  مورد توجه قرار دهند ) فرایند  پرورش تفکر دانش

کند که هدف مدرسه باید رشد عقلی  بیان می  2آموزان است و هاچینز معتقد است که کار اصلی مدرسه، رشد قوه تفکر دانش9اسمیت

کار انداخته و با دقت، مسائل را بررسی کنند که این منجر به  آموزان خواسته شود تا فکر خود را به آموزان باشد و الزم است از دانش دانش

گرایش به نوآوری و خالقیت، از (. با توجه به اینکه تفکر خالق و Shariatmadari, 9119شود ) تقویت نیروی ابتکار و نوآوری می

ای، ارتباط مستقیم با پیشرفت در ابعاد  های خالق در هر جامعه های انسان است و از آنجا که تربیت و پرورش انسان بارزترین توانمندی

اد شرایط مطلوب های تدریس فعال، برای ایج مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد، بنا بر این الزم است در مدارس به اعمال روش

 (. Ugur Dogan, 2590وسیله معلمان، توجه خاص معطوف گردد ) تفکر و اندیشیدن به

گیرند که  آموزان یاد می اش خوب یاد گرفتن است. دانش پس هدف از تدریس، افزایش توان یادگیری است و تدریس خوب، نتیجه

آموزان به مثابه فردی با توانایی افزایش تفکر  مناسب، به رشد دانش راهبردهای خوب یاد گرفتن را در خود توسعه دهند. الگوی تدریس

های تفکر،  های آموزش مبتنی بر مهارت کارگیری روش رساند. به ها و تعهدات اجتماعی، یاری می خالقانه و رفتار عاقالنه و ساختن مهارت

 یبرا هدف بودن روشن ت،یفعال منبع بودن مشخص مانند یولاص به اتکا با که آورد می فراهمرا  یطیشرادر فرآیند یاددهی ـ یادگیری، 

(.  نتایج Hossinzade, 9119) شودآموزان  و خودکارآمدی دانش یریادگی به منجر فراگیران، تیفعال یبرا تیموقع جادیا و آموزنده

های تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت  در زمینه اثربخشی آموزش گروهی مهارت (Soltanimajd et al, 2599مطالعه )

آموزان پسر سال اول دبیرستان نشان داد که آموزش گروهی مهارت تحصیلی، در افزایش خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت  دانش

در خصوص بررسی نظرات معلمان دوره ابتدایی  (Hidari et al,2592)آموزان گروه آزمایش مؤثرتر بوده است. همچنین پژوهش   دانش

های تدریس فعال و اثر  آموزان پایه پنجم، بیانگر اهمیت استفاده روش در  مقایسه اثربخشی روش تدریس فعال و سنتی بر یادگیری دانش

آموزان،  و همکاری گروهی دانشهای تدریس مبتنی بر مشارکت  تر بودن آن  است و اکثر معلمان مورد مطالعه معتقد بودند که روش بخش

  ( ،Sahranavard,2591گردد. همچنین نتایج مطالعه ) آموزان می منجر به افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی و اعتماد به نفس دانش

(vinstoon, 2552 و )(gayliz,2554) ش تر در آموز تأثیر یادگیری مشارکتی را در همبستگی گروهی و مسئولیت پذیری اجتماعی قوی

 (.Badri gorgori et al, 2595نشان دادند )

 نظام است  الزمآموزان،  های تدریس، بر بهبود خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش با توجه به نقش روش نینابراب

  یخودکارآمد  و یسازگار در که دکنیی تشویق ارهایمعالگوها و  وی تدریس ها وهیش از، مربیان و معلمان را به استفاده وپرورش آموزش

 با یلیتحص یخودکارآمد شیافزاسازد  یمی ضرور را پژوهش نیا انجام کهی وجه نیتر یاساس درواقع. باشند رگذاریتأث  آموزان دانش

های  اثربخشی روش ایآ که دهد پاسخ یپژوهش سؤال نیا به دارد نظر در پژوهش نیا. است یلیتحص شرفتیپ در آن داریپا اثرات به توجه

  . است آزمون پس -آزمون شیپ  طرح  بای شیآزما نیمه  نوع  از پژوهش  نیاروش  مبتنیتدریس 

 

 پژوهش شناسیروش

 9911-11  یلیتحص  سال  در  که چابهار  ابتدایی شهرستان مدارس در پایه ششم  دختر آموزان دانش همه را پژوهش نیاآماری  جامعه

 19/5و توان آزمون آماری  45/5( با حجم اثر 9115. برای محاسبه حجم نمونه، از جدول استیونس )داد می لیتشکمشغول تحصیل بودند، 
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 نمره که آموزانی آزمون، دانش گیری در دسترس بعد از انجام پیش تفر در تظر گرفته شد. با روش نمونه 45حجم نمونه برای هر گروه 

 صورت به و شد گرفته نظر در نفر 15 نمونه حجم. شدند انتخاب، بود نیانگیم از باالتر اریمع انحراف دوخودکارآمدی تحصیلی آنها 

با استفاده از  یآموزش برنامه سپس .شدند نیگزیجا کنترل( گروه در گرید نفر  45 و شیآزما گروه در نفر 45ی در دو کالس )تصادف

  مشارکتی و میخودتنظ  یراهبردها آموزش ضمن تاکید بر ،یآموزش  برنامه  یاجرا  درکه  شد اجرا شیآزما گروههای فعال برای  روش

 لیوسا از نیهمچن و (فیتکالانجام   و مسئله حل ،یسخنران ،یگروه  بحث) یآموزش های روش  ازدر فرایند آموزش،   آموزان دانش فعال

 گروه درباره مداخله دوره اتمام از  پسکنترل، آموزش دروس به همان روش سنتی انجام شد.  گروهگردید. برای  استفادهی آموزش کمک

 های مولفه از کی هر یبرا بیترت نیبد. شد اجرا گروه هردو مورد  در آزمون پس عنوان به گرید بار مذکور  یها نامه،پرسش شیآزما

 یها داده لیتحل و هیتجز جهت .آمد دست به آزمون پس و آزمون شیپ نمره دوی)استعدادی، بافتی و کوششی( لیتحص یخودکارآمد

 . شد ستفادها 22 ۀنسخSPSS افزار نرم از استفاده با انسیکووار لیتحل یآمار روش، از شده یآور جمع

 منظور به نامهپرسش نیااستفاده شد. در  (MJSES)یلیتحص  یخودکارآمد اسیمقدر این پژوهش برای گردآوری اطالعات از 

 یاصل عامل سه ی،املوع لیتحل در .ه شده استگرفت بهره املوع لیتحل از ی،لیتحص یخودکارآمد ۀنام شپرس یعامل اعتبار یبررس

 و بافت به مربوط یها هیگو عامل نیدوم استعداد، به مربوط یها هیگو عامل نیاول. گیرد می قرار دییتأ مورد اسیمق در )خودکارآمدی(

  پژوهش  نیا  در  و  دیآ یم دست  به  عامل  سه  جمع  از  یکل نمره  که  بودند  هماهنگ  کوشش  به  مربوط  یها هیگو عامل نیسوم

 تا « کامالًموافقم»  از  کرتیلی ا درجه 4  اسیمق  کی  در  و  بوده مثبت  سؤاالت  جهت.  است شده لیتحل نامهپرسش یکل نمره

 نیا از حاصل کرونباخ یآلفا  بیضرا  و  داده  نشان  را  عامل  سه ،یعامل  لیتحل  کمک  به  آزمون  ییروا.  اند شده میتنظ «کامالًمخالفم»

  گزارش  هماهنگ کوشش  یبرا 66/5  و  بافت  یبرا 15/5، استعداد یبرا12/5 بیترت به ها اسیمق ریز و شده گزارش12/5 ها هیگو

  . (Morgan-Jinks ,9111گردیده است )

 

 پژوهشهای  یافته

 مرحله دودر  را کنترل گروه و شیآزما گروه در یلیتحص یخودکارآمد نمره استاندارد انحراف و نیانگیممقایسه  9 جدول

 .دهد یم نشان آزمون پس و آزمون شیپ
 یلیتحص آزمون خودکارآمدی پسو آزمون شیپ نمرات یفیتوصی ها آماره.9 جدول

 آزمون پس آزمون پیش متغیر ها گروه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 11/7 12/19 49/6 01/69 خود کار آمدی  آزمایش

 10/99 20/69 91/99 12/01  یآمد کار خود کنترل

 

 نیانگیم  با آزمون شیپ  مرحله در ،شیآزما  گروه  در ها یآزمودن یلیتحص یخودکارآمد نمره دهد یم نشان 9 جدول اطالعات

  یلیتحص یخودکارآمد  نمره.  است 09/1  اریمع  انحراف 12/19  نیانگیم  با آزمون پس  مرحله در و 49/6  اریمع  انحراف  و 01/69

 نیانگیم با آزمون پس مرحله در و 91/99اریمع انحراف  و 12/01 نیانگیم  با آزمون شیپ  مرحله در کنترل، گروه  در ها یآزمودن

 . است 10/99 اریمع انحراف و 20/69
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 یلیتحصی خودکارآمدهای تدریس بر  برای بررسی اثر روش انسیکووار لیتحل جینتا .2جدول

 مجموع راتییتغ منابع

 مجذورات

 نیانگیم یآزاد درجه

 اتمجذور

 داری سطح معنی F نسبت

 66/5 91/5 0/22 9 0/22 آزمون پیش

 559/5 20/99 9049 9 9512 ها گروه

   41/21 11 1109 خطا

 

های  دهدکه بین گروه نشان می 2 جدول در یلیتحص یخودکارآمد ریمتغ در ،گواه و شیآزمای ها گروه انسیکووار لیتحل جینتا

مداخله و  از پس یعنی(؛  F=99،20 , P<5/559دار وجود دارد )  معنی یآزمایش و کنترل از لحاظ خود کارآمدی تحصیلی تفاوت

 به ،گواه گروه از شتریب یمعنادار طور به گروه نیا ش،یآزما گروه آموزان دانش های فعال برای برگزاری دوره آموزش با روش

های تدریس مبتنی بر  تر بودن روش مبنی بر اثر بخش پژوهش  هیفرض نیبنابرا. دادند پاسخ یلیتحص یخودکارآمد آزمون سؤاالت

 .شدتایید  یمعنادار سطح در ،چابهار شهردختر   آموزان دانش  یلیتحصی خودکارآمد  بر تفکر فعال، 

  ریمتغ  یبرا  لکیو  رویشاپ  آزمون  مقدار شد، استفاده لکیو رویشاپ آزمون از ،ها داده عیتوز بودن نرمال یبررس جهت

  لیتحل.  است آزمون شیپ یرهایمتغ عیتوز  بودن نرمال از یحاک  ، >59/5P سطح دردار مق نیا که 191/5  یلیتحص  یخودکارآمد

 .دارد وجود معنادارهمبستگی    =59/5P< ،  16/5 R)  یخودکارآمد آزمون شیپ و آزمون پس  نمرات  نیب که  داد  نشان  یهمبستگ

 زانیم خطوط. شدی بررس انسیکووار لیتحل یاصلی ها ازمفروضه یکی عنوان به گروه دو در نمرات ونیرگرس بیش نیهمگ مفروضه

 ،آن همپراش و وابسته ریمتغ نیب و است مشابه گروه دو در یخودکارآمد آزمون شیپ و آزمون پس نمرات ونیرگرس بیش جهت و

، آزمونشیپ  و  آزمون پس نمرات  ونیرگرس خطوط بیش یهمگن یآزمودن نیب اثرات آزمون. است برقرار یخط رابطه

 ی،لیتحص یخودکارآمد آزمون پس نمرات انسیوار ن،یلو آزمون جینتا  هیپا بر. دکردییتأ را گروه دو  در  یلیتحص  یخودکارآمد

 .است همگون ،شیآزما و گواه گروه دو در

 

 گیریبحث و نتیجه
پایه ششم مقطع  آموزان دانشی لیتحص یبرخودکارآمداثر بخشی روش تدریس مبتنی بر تفکر فعال  یبررس  هدف  با  حاضر  پژوهش

 یلیتحص یخودکارآمد بربه روش تدریس فعال،  آموزش کهاین مطالعه نشان داد  از حاصل نتایج. شد انجام ستان چابهارشهرابتدایی 

 گروه از شتریب یطورمعنادار به گروه نیا ش،یآزما گروه آموزان دانش ی)مداخله( درآموزش جلسات ارائه از پس ؛رداردیتأث آموزان دانش

 ,Sharp), (Hayati, 2100 ) (ی هاپژوهش  جینتا  با افتهی نیا. >59/5P دادند پاسخ یلیتحص یخودکارآمد آزمون سؤاالت به گواه

2100), (Thirgari et al, 2102 ,(Mohammadzadeh et al, 2102) (Sepahvandi& Mansouri,2102), (Ajam,2102) (Liran & 

Miller,2102), (Cole & Walker,2100),  )ورهای خودکارآمدی از تغییرات محیطی و اب گفت توان یم جینتا نیا نییتب در. است همسو

کنند تاثیر  تری را در فرایند یادگیری خود ایفا می آموزان، نقش فعال های مختلف آموزش و تدریس فعال که در آن دانش ویژه از روش به

لمان از راه آموزش راهبردهای دارد که  مع ( اظهار میPintrich, 2112شود. ) آموزان می در دانش یمیخودتنظپذیرند. این باورها سبب   می

تری داشته باشند.  تری باشند و در سرنوشت تحصیلی خود نقش فعال کنند تا یادگیرندگان موفق آموزان کمک می خودتنظیمی به دانش

و این موضوع یعنی مشارکت در روند آموزش و یادگیری منجر به  دندار دیتأک یریادگی دران ریفراگ فعال نقش بهی میخودتنظ  یراهبردها

های تدریس مبتنی بر تفکر فعال سبب بهبود انگیزش  شود. همچنین استفاده از روش آموزان می موفقیت و پیشرفت تحصیلی بهتر دانش

گردد و با توجه به این که انگیزش  نها میآ درونی و انگیزه آموختن در فراگیران و همچنین احساس خود مختاری و خودکارآمدی بیشتر در

آموزان در فرایند آموزش و یادگیری در مدرسه بیاموزند که در یادگیری احساس فعال  و یادگیری، یک رابطه دو سویه است، اگر دانش

 بودن و مسئول بودن داشته باشند باورهای خود کارآمدی هم در آنها به نحو مطلوبی شکل خواهد گرفت.
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