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ٌچکید

This research was conducted with the aim of
studying the effect of teachers' participatory
behavior on the motivation and academic
achievement of elementary students in District 3 of
Karaj. This study is an applied research and in
terms of performance, it uses a quasi-experimental
method with experimental and control groups
without any pre-test. The statistical population of
the research consists of the 6th grade elementary
students of the 3rd district of Karaj in the academic
year of 2017-2018 (N = 8574). The statistical
sample consisted of 2 groups (N = 30 for each
group), which were selected based on convenience
sampling method and were randomly assigned to
experimental and control groups. The instrument
of this study was Hartler's Standard Higher
Education Inventory (1981). Moreover, the
students' academic reports were used as indicator
of their academic achievement. In order to assess
the content validity of the questionnaire, the expert
judgement method was used and the reliability of
the questionnaire was calculated by Cronbach's
alpha (α = 0.85). To analyze the data, independent
samples T-test was used. The results showed that
teachers' participatory behavior significantly
affects the internal and external motivation and
academic achievement of elementary students in
District 3 of Karaj.

ایً پژوُف ةا ُغف ةؼرؿی جأدیؼ رفحار ىكارکثزّیاٌَ ىؿهيان
َةؼ اٌگیؽش و پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿ
 کارةؼدی و، روش جضلیق از نضاظ ُغف. اٌسام قغه اؿث،کؼج
از ىٍؼؼ ازؼا قتَ آزىایكی ةا گؼوه کٍحؼل و آزىایف ةغون
َ داٌفآىّزان دظحؼ پای، زاىؿَ آىاری.پیفآزىّن ىیةاقغ
َ ة،1396-97 قكو اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج در ؿال جضنیهی
 ٌيٌَّ آىاری ةا روش ٌيٌَّگیؼی در. ٌفؼ اؿث8574 جؿغاد
 ٌفؼه ةَ ؾٍّان گؼوه30 دؿحؼس اٌحعاب قغٌغ و در دو گؼوه
، اةؽار پژوُف.آزىایف و کٍحؼل ةَ جنادف گيارده قغٌغ
) ىیةاقغ1981( پؼؿفٌاىَ اؿحاٌغارد اٌگیؽش جضنیهی ُارجؼ
و ةؼای ارزیاةی پیكؼفث جضنیهی از کارٌاىَ داٌفآىّزان
 زِث ةؼرؿی روایی پؼؿفٌاىَ از ٌؼؼات.اؿحفاده قغه اؿث
ىحعننان اؿحفاده قغ و پایایی ایً پؼؿفٌاىَ ةا آزىّن
 زِث جسؽیَ و جضهیم از. ىضاؿتَ گؼدیغ0/85 آنفای کؼوٌتاخ
 ٌحایر ٌكان داد کَ رفحار. ىـحلم اؿحفاده قغt آزىّن
ًىكارکثزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ اٌگیؽش دروٌی و ةیؼوٌی و ُيچٍی
پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج ىؤدؼ
.اؿث
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مقدمٍ
ىؿهو از جأدیؼگػارجؼیً ؾٍامؼ ةؼٌاىَ درؿی اؿث کَ در ةِتّد کیفیث ٌؼام آىّزقی ٌلف ىِيی ایفا
ىی کٍغٌ .ؼام آىّزقی ةا اٌحعاب قایـحَ و گؽیٍف مضیش ىؿهو ،ارزش كائم قغن ةؼای زایگاه
ىؿهيی ،ایساد و جغاوم ؾالكَ و اٌگیؽه در ىؿهو و ارائَ آىّزشُای الزم ىیجّاٌغ ةؼ ةِتّد ىغاوم
کیفیث ىؿهيان کيک کٍغ (یؽداٌفؼ .)1396 ،در ىیغان ؾيم ،ىغیؼیث کالس درس از ؾيغهجؼیً
ىـائم و چانفُای ىؿهيان اؿث و آنُا ىؿيّ ًال ٌگؼاٌی ظّد را در ىّرد کٍحؼل داٌفآىّزان و ایساد
یک فضای ىٍاؿب ةؼای یادگیؼی و ىغیؼیث کالس درس ةَ ؾٍّان پیچیغهجؼیً زٍتَ جغریؾ ،ذکؼ
کؼدهاٌغ (یاؿار)2008 ،1؛ چؼاکَ اداره و کٍحؼل مضیش کالسُ ،يّاره پیفٌیاز ایساد یک ىضیط
یادگیؼی ادؼةعف ةؼای دؿحیاةی ةَ اُغاف آىّزقی اؿث (جال.)2010 ،2
ىغیؼیث کالس ،یکی از ىؿيّلجؼیً و ىعؼحجؼیً ىـائم و ىكکالت کالسُای درس اؿث کَ
ةؼرؿیُای اٌغکی در ىّرد آن اٌسام گؼفحَ اؿث (اوریاُی .)2009 ،3ةؼظی از ىؿهيان ةؼ ایً ةاورٌغ
کَ اگؼ ىغیؼیث کالس ةَ ظّةی اٌسام ٌگیؼد ،صحی اگؼ آنُا ةَ ظّةی از ىِارتُای جغریؾ
ةؼظّردار ةاقٍغ ،ةاز ُو ةؼكؼاری ارجتاط در زؼیان جغریؾ ىعحم ىیقّد و ىؿهيان كادر ةَ جغریؾ
ادؼةعف ٌتّده و داٌف آىّزان ٌیؽ كادر ةَ یادگیؼی ؾيیق ٌیـحٍغ (کاٌحؼ 4و ُيکاران .)2007 ،ؾغم
ىغیؼیث مضیش کالس ىّزب اظحالل در یادگیؼی داٌفآىّزان قغه و داٌفآىّزان زىان ةیكحؼی را
ةؼای یادگیؼی از دؿث ىیدٍُغ (آدیيّ)2012 ،5؛ ةٍاةؼایً ىؿهو ،ةعكی از ؿیـحو ازحياؾی کالس
درس اؿث کَ وػیفَ او اٌگیؽهةعكی ةَ داٌفآىّزان ،ىغیؼیث مضیش کالس ،آىّزش ادؼةعف و
ارزقیاةی از پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان اؿث (صیغری )1396 ،کَ ةا ىسيّؾَ كاةم پیفةیٍی و
آگاُاٌَ از كّاٌیً ،دؿحّرانؿيمُا و ةؼٌاىَُای ىكعل در کالس و ُيچٍیً ةا اؿحفاده از ظالكیث و
ىِارتُای ةؼكؼاری ارجتاظی ظّیفٌ ،یم ةَ ىّفلیث را آؿان و زٌغگی و جالش را در کالس ةَ
صؼکث در ىیآورد و از ایً ظؼیق ةاؾخ ؾغم ةؼوز ىكکالت رفحاری داٌفآىّزان ىیقّد (ؿاٌحؼاك،6
.)2009
ؿتک ىغیؼیث کالس ؾتارت اؿث از کهیَ جالشُای ىؿهو ةؼای ؿؼپؼؿحی فؿانیثُای کالس
کَ ةؼ جؿاىالت ازحياؾی ،رفحار داٌفآىّزان و یادگیؼی داٌفآىّزان جأکیغ دارد .ىارجیً ،یً و
ةانغویً 7ةؼ ؿَ ؿتک ىغیؼیث کالس غیؼ ىغاظهَگؼ( 8واگػاری ىـئّنیثُا ةَ داٌفآىّزان و فؼمث

1. Yasar
2. Tal
3. Oriahi
4. Kunter
5. Adeyemo
6. Santrock
7. Martin, Yin, & Baldwin
8. non-interventionist
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ةیكحؼ ةؼای جؿاىم آزاد در کالس و پیؼوی آنُا از ؾالیق قعنی ظّد) ،جؿاىمگؼا( 1کٍحؼل و اٌضتاط
در ؿایَ جؿاىم ىیان داٌفآىّز و ىؿهو و ؿِیو قغن داٌفآىّزان در ةؼٌاىَریؽی و ؿازىاندُی
کالس) و ىغاظهَگؼ( 2جأکیغ ةؼ اؾيال کٍحؼل و ٌؼارت ةیكحؼ ةؼ فؿانیثُا و رفحار داٌفآىّزان و
جأکیغ ةؼ كّاٌیً و اٌضتاط کالس) اقاره ىی کٍٍغ (ةَ ٌلم از آریاپّران ،ؾؽیؽی و دیٍاروٌغ .)1392 ،در
ایً ىیان ،ىغیؼیث ىكارکحی ةَ ؾٍّان یکی از ؾيغهجؼیً جضّالت ؾؼمَ ىغیؼیحی در اواظؼ كؼن
ةیـحو (یـار ) 2008 ،ةؼ ؿتک و قیّه ظامی از ىغیؼیث کالس درس اقاره دارد کَ در آن ،رفحار
ىكارکحی ىؿهيان در دو ؿعش اٌسام ىیگیؼدٌ :عـث در ؿعش ؾيّىی کَ ىؿهو ةا ؿِیو گؼداٌغن
داٌفآىّزان در فؼایٍغُای ؾيّىی ىغیؼیث (ؾالكَةٍغ )1389 ،و دوم در ؿعش جعننی کَ ىؿهو ةا
اؿحفاده از روشُای ىكارکحی قاىم دؿحَةٍغی داٌفآىّزان در گؼوهُا ةؼای اٌسام فؿانیثُا ةا
جؿییً پاداش ىكحؼك ،اىکان پیكؼفث داٌفآىّزان را فؼاُو ىیکٍغ .در ایً فؼایٍغ ،ىؿهو ةا اؿحفاده
از ىِارتُای زػب ىكارکث داٌفآىّزان در فؿانیثُای کالؿی ،ىضیط یاددُی -یادگیؼی را
ةَگٌَّای ؿازىان ىیدُغ کَ ةَ یادگیؼی ادؼةعف ىٍحِی گؼدد (ةٍیاؿغی.)1389 ،
ىغیؼیث ىكارکحی ىؿهو ىیجّاٌغ ةؼ یادگیؼی داٌفآىّزان و جؿاىالت کالؿی ،پّیایی کالس و
اٌگیؽه داٌفآىّزان جأدیؼ ةگػارد .اٌگیؽش پیكؼفث جضنیهی ةَ ؾٍّان یکی از اٌگیؽهُای پیكؼفث،
ٌیؼویی دروٌی اؿث کَ یادگیؼٌغه را ةَ ارزیاةی ُيَزاٌتَ ؾيهکؼد ظّد ةا جّزَ ةَ ؾانیجؼیً ىؿیارُا،
جالش ةؼای ىّفلیث در ؾيهکؼد و ةؼظّرداری از نػجی کَ ةا ىّفلیث در ؾيهکؼد ُيؼاه اؿث ،ؿّق
ىیدُغ (ؿیف .)1396 ،کاُف اٌگیؽش جضنیهی و افث جضنیهی ةَ ؾٍّان یکی از ىؿضالت ىِو
ٌؼام آىّزقی در کكّر اؿث کَ ةاؾخ ةَ ُغر رفحً ةـیاری از ىٍاةؽ ىیقّد .فؼایتؼگ و
الىب )2009(3ةؼ ایً ةاورٌغ کَ ةؿغ از چٍغ دَُ اؿحفاده از ىغلُای رفحارگؼایی و ؾغم اؿحفاده از
روشُای ىكارکحی ىغیؼیث کالسٌَ ،جٍِا جغییؼ قایان جّزِی در رفحار داٌفآىّزان ایساد ٌكغه،
ةهکَ جّاٌایی یادگیؼٌغه ةؼای جتغیم قغن ةَ یک ظّدآىّز و ظّدٌؼوةعف کَ قؼوط الزم ةؼای
اؿحفاده از آىّزشُای پیچیغهجؼ در جغریؾ و یادگیؼی ُـحٍغ ،ىضغود قغه اؿث .گارت)2005( 4
ٌیؽ ىؿحلغ اؿث کَ در کالسُای درس ؿٍحی کَ کالسُای ىؿهوىضّر ٌیؽ ٌاىیغه ىیقٌّغ و جضث
جأدیؼ امّل دیغگاه رفحارگؼایی از کار اؿکیٍؼ پغیغ آىغه اؿث ،داٌفآىّز اغهب ةَ ؾٍّان دریافث
کٍٍغه داٌف و ىؿهو ةَ ؾٍّان کٍحؼل کٍٍغه داٌفآىّزان و ىّضّع جغریؾ ىیةاقغ .در ایً کالسُا
داٌف آىّزان از اٌگیؽه الزم ةؼای یادگیؼی ةؼظّردار ٌیـحٍغ و داٌفآىّزاٌی کَ اٌگیؽش پاییٍی دارٌغ،
ةَ ؿعحی کار ٌيیکٍٍغ .اىؼوزه ایساد اٌگیؽه ةَ ؾٍّان ؾاىم ایساد صؼکث در فؼاگیؼان و زِث دٍُغه
ةَ فؿانیثُای آٌِا ةیف از پیف ىّرد جّزَ اؿث .ىحعننان ضؼورت جّزَ ةَ اٌگیؽش در جؿهیو و
1. interactionist
2. interventionist
3. Freiberg & Lamb
4. Garrett
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جؼةیث را ةَ ؾهث ارجتاط ىؤدؼ آن ةا یادگیؼی ،کـب ىِارتُا ،راُتؼدُا و رفحارُا ىحػکؼ قغه و یکی
از ؿازهُای اونیَای کَ ةؼای جتییً آن ارائَ کؼدهاٌغ ،اٌگیؽش پیكؼفث جضنیهی اؿث .اٌگیؽش
جضنیهی ؾتارت اؿث از گؼایف ُيَزاٌتَ ةَ ارزیاةی ؾيهکؼد ظّد ةا جّزَ ةَ ؾانیجؼیً ىؿیارُا،
جالش ةؼای ىّفلیث در ؾيهکؼد و ةؼظّرداری از نػاجی کَ ةا ىّفلیث در ؾيهکؼد ُيؼاه ىیةاقغ.
فؼاگیؼان دارای اٌگیؽش جضنیهی ،جضؼك الزم ةؼای ةَ اجيام رؿاٌغن ىّفق یک جکهیفٌ ،یم ةَ ُغف
یا دؿحیاةی ةَ درزَ ىؿیٍی از قایـحگی در کار ظّد پیغا ىیکٍٍغ جا ٌِایحاً ةَ ىّفلیث الزم در اىؼ
یادگیؼی و پیكؼفث جضنیهی ٌائم قٌّغ (ٌسفیٌ ،نؼجیُكی ،صاجيی و ىحلی.)1394 ،
ىی جّان گفث اٌگیؽش جضنیهی ةَ ظّر ىـحلیو ،ؾيهکؼد جضنیهی را جضث جأدیؼ كؼار ىیدُغ و
ؿایؼ ؾّاىم جأدیؼگػار ةؼ ؾيهکؼد جضنیهی ةیكحؼ از ظؼیق اٌگیؽش ةؼ ؾيهکؼد و پیكؼفث جضنیهی
جأدیؼ ىیگػارٌغ .پیكؼفث جضنیهی ،ىؿهّىات یا ىِارتُای اکحـاةی ؾيّىی یا ظنّمی در
ىّضّؾات درؿی اؿث کَ ىؿيّالً ةَ وؿیهَ آزىایفُا و ٌكاٌَُا یا ُؼ دو کَ ىؿهيان ةؼای
داٌفآىّزان وضؽ ىیکٍٍغ ،اٌغازهگیؼی ىیقّد (قؿاریٌژاد .)1391 ،در واكؽ پیكؼفث جضنیهی
یادگیؼٌغگان یکی از ىِوجؼیً ىالكُای ارزیاةی ؾيهکؼد ىؿهيان ىضـّب ىیقّد .ةؼای
داٌفآىّزان ٌیؽ ىؿغل جضنیهی ،ىؿؼف جّاٌایی ُای ؾهيی آٌِا ةؼای ورود ةَ دٌیای کار و اقحغال و
ىلاظؽ جضنیهی ةاالجؼ اؿث؛ ةٍاةؼایً ٌؼؼیَپؼدازان جؼةیحی ةـیاری از پژوُفُای ظّد را ةؼ قٍاظث
ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ پیكؼفث جضنیهی ىحيؼکؽ کؼدهاٌغ (دنیؼٌامؼ و صـیٍیٌـب .)1394 ،ؾّاىم ىحؿغد
فؼدی ،ظاٌّادگی ،آىّزقی و ازحياؾی ىیجّاٌٍغ ةؼ پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان ادؼگػار ةاقٍغ کَ
در ایً ىیان ةَ ٌؼؼ ىیرؿغ ؿتکُای ىغیؼیث کالس ىؿهيان ٌیؽ در پیكؼفث جضنیهی
داٌفآىّزان ىؤدؼ ىیةاقغ.
پژوُفُای مّرت گؼفحَ ٌیؽ ةؼ ٌلف ىِو ىؿهو در فؼایٍغ جغریؾ و ىّفلیث داٌفآىّزان جأکیغ
کؼدهاٌغ .صازحی ،ةعحیارپّر و صتیتیةؼدةؼی ( )1395در پژوُف ظّد ٌكان دادٌغ کَ ةیً ؿتک
ىغیؼیث کالس جؿاىمگؼای ىؿهيان ةا اٌگیؽش ریاضی؛ و ؿتک ىغیؼیث کالس جؿاىمگؼای و ؿتک
ىغاظهَگؼ ىؿهيان ةا پیكؼفث ریاضی داٌفآىّزان ،راةعَ ىؿٍاداری وزّد دارد .ىضيغیزؼزافکی،
ٌعؿیىضيغآةادی و ؿاالریچیٍَ ( )1394ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ رفحار ىؿهو ةؼ اٌگیؽش
داٌفآىّزان جأدیؼگػار اؿث .پژوُف ىضيغی ،یارىضيغیوامم ،کؼدٌّكاةی ،و زيكیغیىلغم
(ٌ )1394كان داد آىّزش ةَ قیّه یادگیؼی ىكارکحی و ٌلكَ ىفِّىی فؼدی ةؼ ةِتّد اٌگیؽش
جضنیهی و پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان ىؤدؼ اؿث .آدیيّ (ٌ )2012كان داد کَ ةیً ىِارتُا و
جکٍیکُای ىغیؼیث کالس ادؼةعف ىؿهيان ةا پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان در درس فیؽیک،
راةعَ ىؿٍیداری وزّد دارد .اوریو ،کّکَ و اٌـیا )2009( 1در پژوُف ظّد ٌكان دادٌغ کَ ةیً
ؿتک ىغیؼیث کالس ىؿهيان و جغریؾ واكؿی اؾحلادات آٌِا راةعَ وزّد دارد.
1. Evrim, Gökçe & Ensia
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ةا جّزَ ةَ وزّد چانفُا و ىكکالت و ىـائهی ُيچّن ةیاٌگیؽگی و افث جضنیهی داٌفآىّزان
در ٌؼام آىّزقی و ٌلف ىِو ىؿهو و ٌّع ىغیؼیث کالؿی او در ٌؼام آىّزقی و ةَظنّص در ارائَ
اٌگیؽه الزم ةَ داٌفآىّزان و کيک ةَ رقغ و پیكؼفث جضنیهی آنُا ،ایً پژوُف درمغد ةؼآىغ کَ
جأدیؼ رفحار ىكارکثزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ اٌگیؽش و پیكؼفث داٌفآىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج را
ىّرد ةؼرؿی كؼار دُغ .ةٍاةؼایً ؿَ فؼضیَ زیؼ ىعؼح ىیقٌّغ:
 .1رفحار ىكارکثزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج ىؤدؼ
اؿث.
 .2رفحار ىكارکثزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ اٌگیؽش دروٌی داٌفآىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج جأدیؼ
دارد.
 .3رفحار ىكارکثزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ اٌگیؽش ةیؼوٌی داٌفآىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج جأدیؼ
دارد.
ريشضىاسی
روش پژوُف از نضاظ ُغف ،کارةؼدی و از نضاظ قیّه ازؼا ،قتَ آزىایكی ةا گؼوه کٍحؼل و آزىایف
ةغون پیفآزىّن ىیةاقغ .زاىؿَ آىاری پژوُف ،داٌفآىّزان دظحؼ پایَ قكو اةحغایی ٌاصیَ ؿَ
کؼج در ؿال جضنیهی  ،1396-97ةَ جؿغاد ٌ 8574فؼ ىیةاقٍغ .صسو ٌيٌَّ ةؼای روشُای پژوُف
آزىایكی در ىٍاةؿی چّن صافغٌیا ( )1393و دالور ( )1394صغاكم ٌ 15فؼ پیكٍِاد قغه اؿث .ةَ
ُيیً ىٍؼّر ،صسو ٌيٌَّ ةا اؿحفاده از روش ٌيٌَّگیؼی در دؿحؼسٌ 60 ،فؼ از داٌفآىّزان پایَ
قكو جضنیهی دظحؼ در كانب دو گؼوه اٌحعاب قغٌغ و ةؼ اؿاس ضؼیب ُّقی و جضنیالت وانغیً
ةا ُو ُيحاؿازی قغه و در دو کالس ٌ 30فؼه ةا دو روش ىحفاوت در ىغیؼیث کالس (روش ىغیؼیث
ىكارکحی و روش ىغیؼیث غیؼىكارکحی) گيارده قغٌغ .در ایً پژوُف از پؼؿفٌاىَ اؿحاٌغارد
اٌگیؽش جضنیهی ُارجؼ ( )1981ةؼای ةؼرؿی اٌگیؽش جضنیهی ،و ةؼای ارزیاةی پیكؼفث جضنیهی از
کارٌاىَ داٌفآىّزان اؿحفاده قغ .پؼؿفٌاىَ اؿحاٌغارد اٌگیؽش جضنیهی ُارجؼ ( )1981قاىم 33
گّیَ و دو ىؤنفَ اٌگیؽه ةیؼوٌی و اٌگیؽه دروٌی ةّده و ةؼ اؿاس ىلیاس نیکؼت (ُیچ وكث1،؛
ةَ ٌغرت2،؛ گاُی اوكات3،؛ اکذؼ اوكات4 ،؛ جلؼیتاً ُيیكَ )5 ،ىیةاقغ .ةضؼاٌی ( )1388در پژوُف
ظّد ةا اؿحفاده از قیّه جضهیم اکحكافی ضؼیب  KMOةؼاةؼ ةا  0/84را ةَدؿث آورده و روایی اةؽار را
جأییغ کؼدٌ .سفی و ُيکاران ٌیؽ پایایی ایً اةؽار را ةا اؿحفاده از آزىّن آنفای کؼوٌتاخ  0/82گؽارش
کؼدهاٌغ .ىؿؼوفی ،پّرزيكیغی و ىؼادی (ٌ )1395یؽ روایی ایً پؼؿفٌاىَ را جأییغ کؼده و پایایی
آن را ةا آزىّن آنفای کؼوٌتاخ  0/85ةَ دؿث آوردهاٌغ .در ایً پژوُف ٌیؽ پایایی ایً پؼؿفٌاىَ
 0/79ةَ دؿث آىغ کَ ٌكان از پایایی ىٍاؿب اةؽار پژوُف دارد .ةؼای جّمیف دادهُا از قاظلُای
ىؼکؽی ىیاٌگیً و اٌضؼاف ىؿیار ،ةؼای ةؼرؿی ٌؼىال ةّدن دادهُا از آزىّن کّنيّگؼوف -اؿيیؼٌّف،
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ةؼای جسؽیَ و جضهیم اؿحٍتاظی دادهُای پژوُف از آزىّن نّن زِث ةؼرؿی ُيـاٌی واریاٌؾُا و
آزىّن  tىـحلم اؿحفاده قغ.
یافتٍَا
در ایً پژوُف ٌ 30فؼ ( )%50از داٌف آىّزان دظحؼ پایَ قكو جضنیهی در گؼوه آزىایف و ٌ 30فؼ
(ٌ )%50یؽ در گؼوه کٍحؼل كؼار داده قغٌغ .زغول ( )1ىیاٌگیً و اٌضؼاف ىؿیار ىحغیؼُای پژوُف را
ٌكان ىیدُغ.
جديل ( )1ضاخصَای مزکشی ي پزاکىدگی متغیزَای پضيَص
مؤلفٍ
گزيٌ کىتزل
(پسآسمًن)

گزيٌ آسمایص
(پسآسمًن)

گزيٌ

تعداد

میاوگیه

اوحزاف معیار

اٌگیؽش
اٌگیؽش دروٌی
اٌگیؽش ةیؼوٌی
پیكؼفث جضنیهی

30
30
30
30

3/08
3/40
2/76
16/30

0/32
0/43
0/74
1/66

اٌگیؽش
اٌگیؽش دروٌی
اٌگیؽش ةیؼوٌی
پیكؼفث جضنیهی

30
30
30
30

3/52
3/74
3/29
17/94

0/54
0/33
1/06
1/00

ةؼ اؿاس اظالؾات زغول ( ،)1ىیاٌگیً ٌيؼات پیكؼفث جضنیهی در پؾآزىّن گؼوه آزىایف ةا
 17/94ةیكحؼیً ىیاٌگیً و ىیاٌگیً اٌگیؽش ةیؼوٌی در پؾآزىّن گؼوه کٍحؼل ةا  2/76کيحؼیً
ىیاٌگیً ةّده اؿثُ .يچٍیً اٌضؼاف ىؿیار گؼوه کٍحؼل در پؾآزىّن اٌگیؽش ةا  0/32کيحؼیً
اٌضؼاف ىؿیار و اٌضؼاف ىؿیار گؼوه کٍحؼل در پؾآزىّن پیكؼفث جضنیهی ةا  1/66ةیكحؼیً اٌضؼاف
ىؿیار ةّده اؿث.
ةؼای ةؼرؿی ٌؼىال ةّدن دادهُا زِث اؿحفاده از آزىّنُای پاراىحؼیک ،از آزىّن کّنيّگؼوف-
اؿيیؼٌّف اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در زغول ( )2گؽارش قغه اؿث.
جديل ( )2آسمًن کًلمًگزيف -اسمیزوف
مؤلفٍ

گزيٌ کىتزل
(پسآسمًن)

گزيٌ

سطح معىیداری

مقدار خطا

اٌگیؽش
اٌگیؽش دروٌی
اٌگیؽش ةیؼوٌی
پیكؼفث
جضنیهی

0/62
0/80
0/92
0/38

تأیید
فزضیٍ

وتیجٍگیزی

0/05
0/05
0/05

H0

H0

ٌؼىال اؿث
ٌؼىال اؿث
ٌؼىال اؿث

0/05

H0

ٌؼىال اؿث

H0
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ادامٍ جديل ( )2آسمًن کًلمًگزيف -اسمیزوف
مؤلفٍ

گزيٌ
آسمایص
(پسآسمًن)

گزيٌ

سطح معىیداری

مقدار خطا

اٌگیؽش
اٌگیؽش دروٌی
اٌگیؽش ةیؼوٌی
پیكؼفث
جضنیهی

0/64
0/48
0/10
0/37

تأیید
فزضیٍ

وتیجٍگیزی

0/05
0/05
0/05

H0

H0

ٌؼىال اؿث
ٌؼىال اؿث
ٌؼىال اؿث

0/05

H0

ٌؼىال اؿث

H0

ةا جّزَ ةَ ٌحایر زغول ( )2چّن ىلغار ؿعش ىؿٍیداری ةؼای جيام ىؤنفَُا ةؽرگجؼ از ىلغار
ظعای  0/05اؿث ،در ٌحیسَ ایً ىحغیؼُا دارای جّزیؽ ٌؼىال ُـحٍغُ .يچٍیً ةا جّزَ ةَ ٌحایر
آزىّن نّن ،چّن ؿعش ىؿٍیداری ةؼای جيام ىؤنفَُا ةؽرگجؼ از ىلغار ظعای  0/05اؿث ،در ٌحیسَ
واریاٌؾ ظعا در گؼوهُا از جساٌؾ (ُيـاٌی) ةؼظّردار اؿث.
فؼضیَ )1رفحار ىكارکثزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج
ىؤدؼ اؿث.
جديل ( )3آسمًن  tدي گزيٌ مستقل اوگیشش ي پیطزفت تحصیلی بیه گزيٌَای آسمایص ي کىتزل در
پسآسمًن
متغیز

گزيٌ

میاوگیه

اوحزاف معیار

t

df

معىاداری

پیطزفت تحصیلی

کٍحؼل
آزىایف

16/30
17/94

1/66
1/00

-4/28

58

0/0001

ٌحایر زغول ( )3صاکی از آن اؿث کَ در ؿعش ظعای  0/05و ىلغار  tةَدؿث آىغه ،ةا اظيیٍان
 95درمغ ىیجّان چٍیً اؿحٍتاط ٌيّد کَ رفحار ىكارکثزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ پیكؼفث جضنیهی
داٌفآىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج ،جأدیؼ داقحَ اؿث.
فؼضیَ  )2رفحار ىكارکثزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ اٌگیؽش دروٌی داٌفآىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج
جأدیؼ دارد.
ةؼای پاؿط ةَ ایً فؼضیَ از آزىّن  tدو گؼوه ىـحلم اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در زغول ()4
ارائَ قغه اؿث.
جديل ( )4آسمًن  tدي گزيٌ مستقل اوگیشش دريوی بیه گزيٌَای آسمایص ي کىتزل در پسآسمًن
متغیز

گزيٌ

میاوگیه

اوحزاف معیار

t

df

معىاداری

اوگیشش دريوی

کٍحؼل
آزىایف

3/40
3/74

0/43
0/33

-3/22

58

0/002
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در زغول (ٌ )4حایر آزىّن  tدو گؼوه ىـحلم ٌكان داد کَ در ؿعش ظعای ،α;0/05
از  tزغول ( )1/96ةؽرگجؼ اؿث ،نػا ةا اظيیٍان  95درمغ ىیجّان چٍیً اؿحٍتاط ٌيّد کَ رفحار
ىكارکثزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ اٌگیؽش دروٌی داٌفآىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج ىؤدؼ اؿث.
t;-3/22

فؼضیَ  )3رفحار ىكارکثزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ اٌگیؽش ةیؼوٌی داٌفآىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج
جأدیؼ دارد.
ةؼای پاؿط ةَ ایً فؼضیَ از آزىّن  tدو گؼوه ىـحلم اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در زغول ()5
ةیان قغه اؿث.
جديل ( )5آسمًن  tدي گزيٌ مستقل اوگیشش بیزيوی بیه گزيٌَای آسمایص ي کىتزل در پسآسمًن
متغیز

گزيٌ

میاوگیه

اوحزاف معیار

اوگیشش بیزيوی

کٍحؼل
آزىایف

2/76
3/29

0/74
1/06

t

df

معىاداری

-2/09

58

0/04

ٌحایر آزىّن  tدو گؼوه ىـحلم ٌكان داد کَ در ؿعش ظعای  t;-2/09 ،α;0/05از  tزغول
( )1/96ةؽرگجؼ اؿث ،نػا ةا اظيیٍان  95درمغ ىیجّان چٍیً اؿحٍتاط ٌيّد کَ رفحار
ىكارکثزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ اٌگیؽش ةیؼوٌی داٌفآىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج ىؤدؼ اؿث.
بحث ي وتیجٍگیزی
ایً پژوُف کَ ةا ُغف ةؼرؿی جأدیؼ رفحار ىكارکثزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ اٌگیؽش و پیكؼفث جضنیهی
داٌفآىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج اٌسام قغٌ ،كان داد کَ رفحار ىكارکثزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ اٌگیؽش
و پیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج ،جأدیؼ داقحَ اؿثٌ .حایر یافحَُای پژوُف
صاضؼ ةا یافحَُای دیگؼ پژوُكگؼاٌی چّن صازحی و ُيکاران ()1395؛ ىضيغیزؼزافکی و
ُيکاران ()1394؛ ىضيغی و ُيکاران ()1394؛ كاؿيیاوىاؿالنؿفهی و دادرسظانغی ()1394؛
فالصی اىاىؽاده و کؼةالیی ()1394؛ آریاپّران و ُيکاران ()1392؛ ىضيّدی ،فحضیآذر و
اؿفٍغیاری ()1388؛ آدیيّ ()2012؛ اوریو و ُيکاران ()2009؛ کاٌحؼ و ُيکاران (ُ )2007يـّ
ىیةاقغ ،اىا ةا ٌحایر پژوُف ىؤىٍیىِيّئی و ُيکاران ( )1393کَ راةعَ ىؿٍاداری ةیً آگاُی
ىؿهيان از روش ُای ٌّیً جغریؾ و اٌگیؽش قغهی ةؼ پیكؼفث جضنیهی دروس ؾهّم ،فارؿی و
ریاضی ةَ دؿث ٌیاوردُ ،يـّ ٌیـث .در جتییً یافحَُای پژوُف صاضؼ ىیجّان گفث کَ ىغیؼیث
آىّزش قاىم زٍتَُایی ىاٌٍغ ٌؼارت ةؼ ىضیط کالس ،ؿاظثدُی فؿانیثُای روزاٌَ ةؼٌاىَدرؿی
و جعنیل ىّاد آىّزقی ةؼای فؼاگیؼان اؿث .ىغیؼیث کالس درس ،فؼایٍغی چؼظكی اؿث کَ
قاىم ظؼاصی پیكؼفحَ ،ازؼا ،ارزیاةی در ظّل ازؼا و ارزیاةی ٌِایی ىیةاقغ و ؾّاىم ىؼةّط ةَ
فؼاگیؼان و ىضیط آنُا را در ٌؼؼ گؼفحَ ،ىّزب پیكؼفث در فؿانیثُای اٌسام قغه ةؼای یادگیؼی

بررسی تأثیر رفتار هطارکتجویانه هعلواى بر انگیسش و پیطرفت تحصیلی دانصآهوزاى …

71

فؼاگیؼان در کالس درس ىیقّد .ىكارکث ةاؾخ افؽایف روصیَ و کارایی ىیگؼدد؛ اصـاس ٌیاز ةَ
اصحؼام را در افؼاد ارضا ىیکٍغ؛ ةاؾخ ارضای صؾ جؿهق و جلّیث ُيتـحگی و ٍُسارُای گؼوُی
ىیگؼدد و ادؼةعكی و ٌیؼوی اةغاع ،ظالكیث و ىكکمگكایی آنُا جلّیث ىییاةغ .اٌگیؽه جضنیهی
یکی از ىهؽوىات یادگیؼی ةَ صـاب ىی آیغ و چیؽی اؿث کَ ةَ رفحار ،قغت و زِث ىیةعكغ و در
صفغ و جغاوم آن ةَ یادگیؼٌغه کيک ىیکٍغ .در واكؽ ،اٌگیؽه آن چیؽی اؿث کَ ةَ یادگیؼٌغه اٌؼژی
ىیدُغ و فؿانیثُای او را ُغایث ىیکٍغ .در ُؼ ىضیط آىّزقی ،اٌگیؽش ٌلف ةـیار ىِيی را در
ُغایث ةؼٌاىَریؽی ،جنيیوگیؼی و ازؼای ةؼٌاىَُای آىّزش و پؼورش ایفا ىیکٍغ .ىـهو اؿث کَ
در فؼایٍغ آىّزش و جغریؾ ،اٌگیؽش ،ىضؼك جالش و فؿانیث ةؼای یادگیؼی و آىّزش اؿث .کالؿی
کَ در آن ،فؼاگیؼان ةَ درس ،جّزَ کاىم دارٌغ ،ؿؤالُای زیادی ىیپؼؿٍغ ،در ةضخُای کالؿی
قؼکث فؿال دارٌغ و جکانیف را ةا دكث و ةَ ىّكؽ اٌسام ىیدٍُغ ،کالؿی دارای اٌگیؽه اؿث.
جضلیلات ٌكان داده اؿث کَ راةعَ ىـحلیو و ىضکيی ةیً اٌگیؽش (ادراك کفایث) و ؾيهکؼد
جضنیهی ىعهّب آٌِا وزّد دارد؛ ةَ ُيیً دنیم ،ىؿهيان ،ىؼةیان و دؿثاٌغرکاران جؿهیو و جؼةیث
ُيّاره در زـثوزّی راهُای ةؼظؼف کؼدن ةیؾالكگی و ؾغم اٌگیؽه ةؼظی از فؼاگیؼان ُـحٍغ و
جالش ىیٌيایٍغ جا ةَ ُؼ وؿیهَ فؼاگیؼان را ةَ یادگیؼی ،درس و ىغرؿَ ؾالكَىٍغ کٍٍغ.
در ظنّص فؼضیَ دوم پژوُفٌ ،حایر ةیاٌگؼ جأدیؼ رفحار ىكارکثزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ اٌگیؽش
دروٌی داٌفآىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج ىیةاقغ .یافحَُای پژوُف صاضؼ ةا یافحَُای صازحی و
ُيکاران ()1395؛ ىضيغیزؼزافکی و ُيکاران ()1394؛ ىضيغی و ُيکاران ()1394؛
فالصیاىاىؽاده و کؼةالیی ()1394؛ آریاپّران و ُيکاران ()1392؛ اوریو و ُيکاران ()2009؛ و کاٌحؼ
و ُيکاران (ُ )2007يـّ ىیةاقغ .در جتییً ایً یافحَ ىیجّان گفث کَ ىغیؼیث کالس درس،
ىفِّىی چٍغةؿغی و قاىم ؿَ زٍتَ اؿاؿی «قعنیث ،جغریؾ و ٌؼو و اٌضتاط» ىیةاقغ.
قعنیث قاىم ةاورُای ىغرس درةاره قعنیث فؼاگیؼان و آن دؿحَ از فؿانیثُای اوؿث کَ ةَ
رقغ فؼدی یادگیؼٌغگان کيک ىیکٍغ .ؾٍنؼ جغریؾ ةؼ جيام اؾيال و فؿانیثُایی ٌاػؼ اؿث کَ
ىغرس ةؼای ایساد و ةـط فؿانیثُای یادگیؼی در کالس درس و ٌضّه ىغیؼیث زىان و ىکان اٌسام
ىیدُغ .اٌضتاط ٌیؽ ةَ آن دؿحَ از فؿانیثُای ىغرؿان اقاره دارد کَ ٌاػؼ ةؼ جؿییً و جغویً
اؿحاٌغاردُای ىٍاؿب رفحار در کالس درس ىیةاقغ .کالس درؿی کَ دارای اٌـسام و اُغاف روقً
ةاقغ و دؿحعّش ةیٌؼيی و جؿارض ٌكّد ،فؼمثُای ةـیار ةیكحؼی ةؼای یادگیؼی و ةَ جتؽ آن
ىّفلیث درؿی یادگیؼٌغگان ظّد فؼاُو ىیآورد .فؼاگیؼان دارای اٌگیؽش دروٌی ،کاری را ةَ ظاظؼ
ظّد آن اٌسام ىیدٍُغٌ ٌَ ،حیسَای زغاگاٌَ ،و صحی اگؼ ُو ٌحیسَای از آن ٌگیؼٌغ ،اصـاس
پكیياٌی ٌعّاٍُغ کؼد .اٌگیؽش دروٌی ةَ اٌگیؽهای اقاره دارد کَ افؼاد را ةَ مّرت ظّدزّش و
دروٌی ةَ ؿيث اٌسام جکهیف ظاص ةَ صؼکث وا ىیدارد و اٌسام جکهیف ةَ ظّدی ظّد و مؼفٌؼؼ از
پاداشُای ةیؼوٌی ةؼای فؼد ،ارزقيٍغ و رضایثةعف اؿث.
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در ظنّص فؼضیَ ؿّم پژوُفٌ ،حایر ةیاٌگؼ جأدیؼ رفحار ىكارکثزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ اٌگیؽش
ةیؼوٌی داٌفآىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج ىیةاقغٌ .حایر پژوُف صاضؼ ةا یافحَُای صازحی و
ُيکاران ()1395؛ ىضيغیزؼزافکی و ُيکاران ()1394؛ ىضيغی و ُيکاران ()1394؛
فالصیاىاىؽاده و کؼةالیی ()1394؛ آریاپّران و ُيکاران ()1392؛ اوریو و ُيکاران ()2009؛ و کاٌحؼ
و ُيکاران (ُ )2007يـّ اؿث .ةؼای جتییً یافحَُای پژوُف صاضؼ ىیجّان گفث در اٌگیؽش
ةیؼوٌی ،یک ؾاىم ظارزی فؼاگیؼ را ةَ فؿانیث ةؼىیاٌگیؽد .ةؼای ىذال ،داٌفآىّزی کَ جکانیفف را
ظّب اٌسام ىیدُغ جا در ةازی فّجتال قؼکث کٍغ دارای اٌگیؽش ةیؼوٌی اؿث .اٌگیؽش ةیؼوٌی ٌیؽ
ةَ اٌگیؽهای اقاره دارد کَ افؼاد را ةَ دنیم پاداشُا و جلّیثُای ةیؼوٌی ىستّر ةَ اٌسام یک جکهیف
ىیکٍغ.
ةؼ اؿاس یافحَُای پژوُف پیكٍِاد ىیقّد ىفِّم ؿتکُای ىغیؼیث و ضؼورت آن در ُؽاره
ؿّم ،ةؼای ىؿهيان و اونیای ىغرؿَ جكؼیش گؼدد و کارگاه و دورهُای آىّزقی ةؼای آىّزش ىؿهيان
در ظنّص روشُای مضیش ىغیؼیث ىكارکحی کالس درس ،ةؼٌاىَریؽی و ازؼا گؼدد و آظؼیً
یافحَُای ؾهيی در صّزه ىغیؼیث ىكارکحی کالس و روشُای اٌگیؽه ةعكیغن ةَ داٌفآىّزان در
اظحیار آنُا كؼار گیؼدُ .يچٍیً پیكٍِاد ىیقّد کَ آىّزش و پؼورش ةؼای ىغیؼان و ىـئّنیً
ىغارس ،ىؽایای ىغیؼیث ىكارکحی کالس را جكؼیش ٌيایغ جا آنُا در ازؼای ىغیؼیث ىكارکحی،
یاریدٍُغه ىؿهيان ةاقٍغ .ایً پژوُف ٌیؽ ُياٌٍغ ؿایؼ پژوُفُا ةا ىضغودیثُایی ُيچّن ؾغم
اؿحفاده از اةؽارُای دیگؼ ىذم ىناصتَ در کٍار پؼؿفٌاىَ؛ ىضغود قغن زاىؿَ آىاری ةَ ٌاصیَ ؿَ
آىّزش و پؼورش قِؼؿحان کؼج؛ ضؿف در ُيکاری ةؼظی از داٌفآىّزان در پاؿط دادن ةَ ؿؤاالت
پؼؿفٌاىَُا و غیتث ؾغه ةـیار اٌغکی از داٌفآىّزان در ةؼظی از زهـات کالس درس ىّازَِ ةّد
کَ یافحَُا را در زىیٍَ جؿيیوپػیؼی ،جفـیؼُا و اؿٍادُای ؾهث قٍاظحی ىحغیؼُای ىّرد ةؼرؿی،
جضث جأدیؼ كؼار ىیدُغ.
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