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0اعظم محمودی 

 چکیده

 انسان رفتار به مربوط هایپژوهش در مهم انگیزشی عامل یک عنوان به خودکارآمدی گذشته دهه دو طول در

. کندمی ایفا فراگیرندگان تحصیلی عملکرد افزایش و بهبود در به سزایی نقش عامل این. است شده مطرح

 این میان رابطه بررسی به تحصیلی ینۀدرزم خودکارآمدی هایشاخصه و ابعاد بیان با دارد پیش رو سعی پژوهش

 دانشجومعلمان خودکارآمدی افزایش و تقویت در را استادان نقش و پرداخته تحصیلی موفقیت با انگیزشی عامل

 شناخت با استادان رشته عربی دهدمی نشان هایافته. تحلیلی است توصیفی ـ پژوهش، شیوه. نماید تبیین عربی رشته

 آنان با تعامل در فراشناختی و شناختی راهبردهای یریکارگ به با و دانشجویان رفتاری ـ عاطفی هایویژگی

 درگیری به یلم کاری،اهمال از پرهیز مانند هاآن درون در مثبت هایپنداره ایجاد در بسیاری تأثیر توانند می

باشند. عالوه بر  داشته مشارکتی یادگیری و یمیخودتنظحل مسئله،  انتقادی، تفکر پیشرفت، انگیزش و تحصیلی

 عملکرد بهبود به توانند شوق و انگیزه دانشجویان را نسبت به دروس مربوط به این رشته افزایش داده واین، می

 .نمایند کمک هاتحصیلی آن

 عربی، استاد رشته تحصیلی، عملکرد ارآمدی،خودکواژگان کلیدی: 

 مقدمه

 تحول و تغییر در حال پیوسته جوامع، پیشرفت به توجه با بر آن حاکم هایفعالیت و آموزشی هاینظام کنونی، دنیای در

 دارد انتظار فراگیرنده از است، تکنولوژی و علوم و پیشرفت اجتماعی تحول معلول خود که آموزشی تحول این است.

یابد. درنتیجه، این  و تعالی پیشرفت رفتاری، و عاطفی شخصیتی، معرفتی، و شناختی از اعم گوناگون جوانب در که

 .شود او تحصیلی عملکرد افزایش و بهبود به منجر پیشرفت
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 قادر هرگز تدریس فنون و هاروش یادگیری، اصول و فلسفه روانشناسی، از آگاهی بدون امروز معلمان و استادان

 باشند قادر که است این دریابند باید که موضوعی نخستین. دهند انجام شایسته نحو به را خود خطیر وظیفه بود واهندنخ

 ایشان، هایتوانایی گرفتن نظر در با و کنند انتخاب یادگیرندگان نیازهای اساس بر امکان حد تا را آموزشی محتوای

 ایتجربه صورت به آنان برای را یادگیری و آموزش آموزشی، هایفعالیت و فردی هایویژگی بین الزم هماهنگی ضمن

 عوامل دودسته از متأثر تحصیلی پیشرفت .آورند فراهم را هاآن تحصیلی پیشرفت موجبات درآورده، بخشلذت و شیرین

 لعوام مثل باشند؛می یادگیرنده شخص به مربوط که هستند عواملی شخصی عوامل». است محیطی عوامل و شخصی

 هایویژگی از خارج عواملی محیطی عوامل و( 0031 معراجی، و کیامنش) «خودکارآمدی و نگرش انگیزش، شناختی،

 .است...  و دهندگان تعلیم آموزش، فیزیکی محیط آموزشی، تکنولوژی آموزشی، منابع مانند شخصیتی

 برای اساسی متغیرهای از یکی عنوان به و بوده توجه مورد تربیتی روانشناسی در پیوسته فردی هایتفاوت بررسی

 شکل این حوزه در اخیر هایدهه در که هاییزمینه از یکی. است گرفته قرار مطالعه مورد یادگیری تسریع و تسهیل

 مطالعات در ویژه به حوزه رفتار در را ایمالحظه قابل تحوالت که بود نگرمثبت شناسیروان رویکرد ظهور گرفت

 و مطالعه به علمی هایروش از استفاده با دارد سعی رویکرد این. آورد وجود به دانشجویان و انآموز دانش به مربوط

. بپردازد آیند نائل موفقیت به و کنند پیشرفت جوامع و هاسازمان ها،گروه افراد، دهندمی اجازه که هاییتوانایی کشف

(Seligman and Csikszentmihalyi, 2000) است خودکارآمدی نگر مثبت شناسیروان به مربوط مفاهیم از یکی. 

 ترین مهم از یکی و است؛ (1997) 0بندورا اجتماعی یادگیری نظریه کلیدی مفاهیم از یکی تحصیلی خودکارآمدی

 خود توانایی از فراگیرندگان ادراک به ویژگی این. است شده شناخته فراگیرندگان تحصیلی بر عملکرد اثرگذار عوامل

 طور به برخوردارند باال خودکارآمدی امتیاز از که دانشجویانی. دارد ارتباط درزمینۀ تحصیلی آنان هایشایستگی رشد و

 کنندمی عمل بهتر یادگیری مؤثر راهبردهای کارگیری به و زمان مدیریت در و داشته نظارت خود هایتالش بر آگاهانه

 .دارند هاآن با مؤثرتری برخورد و برداشته اهر سر از را موانع منطقی طور به خویش اهداف به رسیدن در و

 بر عالوه آنان زیرا است؛ برخوردار ویژه اهمیتی از دانشجومعلمان مورد در تحصیلی ویژگی خودکارآمدی

 هدایت و آموزش و شده تربیت و تعلیم عرصه وارد زودی به که معلمانی عنوان به دانشجویی، عام صفات از برخورداری

 هایتوانایی از برخورداری تنها نه دارند، عهده بر را بالندگی سمت به جامعه هدایت آن تبع به و بعدی هاینسل

این  بعدی هاینسل به هاتوانایی این انتقال منظور به بلکه است مفید آنان موفقیت برای شناختی فرا و شناختی عملکردی،

 .یابدمی دوچندان موضوع ضرورتی

 خودکارآمدی هایشاخصه ترین مهم برشمردن با تحلیلی توصیفی ـ شیوه به که است آن جستار این در نگارنده هدف

 را استادان نقش و بپردازد عربی رشته دانشجومعلمان تحصیلی عملکرد بهبود با هاآن از هر یک ارتباط بیان به تحصیلی

 :است پژوهش این اهتمام مورد زیر سؤاالت به پاسخ بنابراین نماید؛ تبیین موضوع این با رابطه در

 چیست؟ عربی رشته دانشجومعلمان میان در تحصیلی خودکارآمدی هایالف. شاخصه

 کمک آنان تحصیلی عملکرد بهبود درنتیجه و دانشجویان این خودکارآمدی تقویت به توانندمی چگونه ب. استادان

 کنند؟

                                                           
1
 Bandura 
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 پیشینه پژوهش

 هایینمونه به که است گرفته صورت متعددی طالعاتم و تحقیقات آن هایشاخصه و تحصیلی خودکارآمدی مورد در

 و یادگیری خودتنظیمی آموزش اثربخشی» عنوان با ایمقاله در( 0033) زارع و بخشی شود: علیمی اشاره آن از

 .اندکرده ارزیابی تحصیلی عملکرد بهبود در را عنصر دو این نقش «دانشجویان تحصیلی پیشرفت بر مطالعه های مهارت

 موفقیت با آن ارتباط و تحصیلی خودکارآمدی بر مؤثر عوامل» عنوان با خود پژوهش در نیز( 0031)همکاران  و جمالی

 .اندپرداخته تحصیلی خودکارآمدی بر تأثیرگذار عوامل بررسی به «بوشهر پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در تحصیلی

 اطالعاتی منبع چهار تبیین به ،«دانشجویان خودکارآمدی بر ؤثرم عوامل» عنوان با ایمقاله در( 0031) نجفی و خواه خالق

 و ارتباطی؛ اجتماعی، عقاید ای،مشاهده تجربیات فعال، مسلط تجربیات: یعنی شوند؛می خودکارآمدی باعث که

 جیگریمیان نقش بررسی» عنوان با ایمقاله در( 0031)همکاران  و اند. ثمرهپرداخته روانی و فیزیولوژیکی های حالت

 میان ارتباط «تحصیلی درگیری با تحصیلی خودکارآمدی و پیشرفت اهداف بین رابطه در کالس محیط از ادراک

همکاران  و آبادی زنگی .اندکرده بررسی را تحصیلی درگیری و تحصیلی خودکارآمدی و کالس محیط از ادراک

 تحصیلی سازگاری و تحصیلی خودکارآمدی بر یخودتنظیم راهبردهای آموزش اثربخشی» نام با خود مقاله در( 0033)

 .اندرسانده اثبات به تحصیلی عملکرد بهبود بر را خودتنظیمی راهبردهای آموزش تأثیر «ناسازگار آموزان دانش

 پژوهش نظری چارچوب

 به یافتن دست انتظار و کنندمی خود فرزندان تحصیلی پیشرفت و بهبود صرف را زیادی هایهزینه افراد و خانواده جامعه،

 امور کنترل و اداره برای انسان سازوکار تریناساسی دارند. خودکارآمدی را آنان جانبه همه پیشرفت و مثبت نتایج

 شناختی های کنش بین در را کننده تسهیل و میانجی یک نقش حقیقت در و است افراد سالمت و زندگی بر تأثیرگذار

 کند.می ایفا

 موجوداتی هاانسان نظریه، این بر اساس. است بندورا آلبرت اجتماعی شناختی ـ نظریۀ خودکارآمدی، پیدایش منشأ

 با توانندمی و کرده شرکت خویشتن تحول در فعال طور به و هستند خود رفتار تنظیم و دهینظم خود به قادر که فعالند

 از متأثر و دارد تعاملی جنبه انسانی عملکرد نظریه این در (Bandura, 2000). کنند کنترل را رویدادها و وقایع رفتارشان

 و عاطفی رفتارهای و شناختی هایفرآیند در که است محیطی رویدادهای و درونی فردی عوامل از ایمجموعه

 کنند.می عمل متقابل صورت به بیولوژیکی

 .شودمی مربوط لیتحصی ٔدرزمینه هاشایستگی رشد و خود توانایی از فراگیران ادراک به تحصیلی خودکارآمدی

(Gallagher, 2012) انگیزه ایجاد در اساسی نقش خود تحصیلی هایقابلیت مورد در فراگیران اعتقادات به تعبیری 

 و دهندمی خرج به استقامت کارها در دارند باالیی خودکارآمدی احساس که افرادی .دارد موفقیت به رسیدن برای

 Jungert and) هستند جدید هایموقعیت جستجوی در فعاالنه و یدتهد نه و کنندمی تلقی چالش را مشکالت

Rosander, 2010) 
 شکست و موفقیت تجربه که زندگی از مرحله هر در. گردد برمی کودکی دوران به خودکارآمدی گیریشکل

 عملکرد به تنسب اطرافیان و مربیان والدین، مثبت واکنش. گذاردمی تأثیر خودکارآمدی بر گردد تکرار و شده حاصل
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 مسخره و سرزنش کودکان، عملکرد به توجهیبی مقابل در و داشته ویژگی این گیری شکل بر عمیق اثری کودکان

 (0031 نجفی،. )شد خواهد آنان خودپندارۀ ضعف موجب و داشت خواهد آن روی بر منفی اثری آنان کردن

 تجربیات فعال، مسلط تجربیات: از عبارتند که شوندمی خودکارآمدی باعث اطالعاتی منبع چهار بندورا نظریه طبق بر

 روانی. و فیزیولوژیکی هایحالت و ارتباطی اجتماعی، عقاید ای،مشاهده

 این از و کنندمی تفسیر را هایشانفعالیت از حاصل نتایج فراگیران ها،دانشگاه و مدارس مانند آموزشی هایمحیط در

 از. کنندمی استفاده دارند را بعدی عملکردهای انجام برای الزم ظرفیت آیا که این بر مبنی باورهایشان توسعه برای تفاسیر

. آورندمی بدست همساالن بخصوص دیگران، مشاهده با هایشانقابلیت و ظرفیت مورد در را زیادی اطالعات آنان طرفی

 در سزاییبه تأثیر باشد دانش و علم اهل طرف از که زمانی ویژه به نیز ها کننده ارزیابی بازخوردهای و اجتماعی عقاید

 افزایش را فراگیران خودکارآمدی احساس کننده، قانع مثبت بازخوردهای. داشت خواهد خویش به نسبت هاآن ادراک

 و روحی هایحالت افراد برخی که این باالخره و کنند؛می محدود را حس این تنهایی به کالمی بازخوردهای اما دهدمی

 را مثبت روحی هایوضعیت و شکست؛ عالئم عنوان به را هیجان و تنش زا، استرس هایواکنش اضطراب، دمانن روانی

 ارزیابی را خود هایظرفیت درونشان در هااحساس این درک با فراگیران. کنندمی تلقی خودکارآمدی و قدرت

 از شده مطرح اطالعاتی چهارگانه منابع بترتی بدین( 0031 نجفی، و خواه خالق از نقل به ،1113، 0پاجارس. )کنند می

 قرار تأثیر تحت را فراگیران تحصیلی خودکارآمدی غیرمستقیم یا مستقیم طور به مسلط، تجربیات ویژه به بندورا، جانب

 (0031 نجفی، و خواه خالق. )دهند می

 عدم به توانایی عدم جای به را دخو هایشکست فراگیران تا گردد ریزیبرنامه ای گونه به باید آموزشی نظام بنابراین

 سطح این به تا باشند داشته فرصت یادگیرندگان همه و باشد تسلط حد در باید یادگیری لذا. دهند نسبت کوشش و تالش

 .شوند مقایسه کمتر دیگران با و برسند

 آن تقویت در استادان نقش و تحصیلی خودکارآمدی هایشاخصه

 هایبرنامه و کرده حرکت وپرورش آموزش کیفیت بر تمرکز سمت به همه برای وزشآم نمودن اجباری از امروز جامعه

. کنندمی تأکید تدریس متنوع راهبردهای از استفاده و یادگرفتن چگونه آموزش فراگیران، هایمهارت پرورش بر درسی

 .کندمی ایجاب را آنان ایحرفه توسعه مهم، رویکرد این و است استادان و معلمان نقش تغییر مستلزم تحولی چنین

 ایحرفه نگرش و مهارت دانش، افزایش برای شده ریزیطرح های فعالیت و فرآیندها ایحرفه توسعه از منظور

 .آورند فراهم را فراگیران یادگیری بهبودی موجبات بتوانند که آنجا تا است دهندگان تعلیم

 ایحرفه توسعه برای را راه هم و کرده تالش خویش ایحرفه توسعه برای هم بایستمی فرهنگیان دانشگاه اساتید

 آنان نظری اطالعات که جایی تا نمایند آشنا معلمی شغل های مهارت و هادانش با را آنان و کنند؛ هموار معلمان دانشجو

 آن، ایشافز و تقویت برای تالش و استادان خودکارآمدی راستا این شود. در توأم توانایی و دانایی و درآید عمل به

 در اشتیاق و تعهد از باالتری سطوح مثبت خودکارآمدی با آنان. دارد دانشجویان اعمال بر مثبتی تأثیر گام، اولین عنوان به

 هایروش کارگیری به خودکارآمدی، این نتایج از. دهندنشان می را استرس از تریپایین سطوح و خود کار قبال

                                                           
1
 Pajares 
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 بنابراین دارد؛ دانشجویان آموزش و تربیت در اساسی نقش که است آنان وسیله به ابتکاری و اثرگذار خالق، آموزشی

 منتقل دانشجویان به و گذاشته تأثیر هاآن شغلی عملکرد بر تواند می استادان خودکارآمدی در مشکل هرگونه وجود

 .شود

 عملکرد بهبود درنتیجه و معلمان دانشجو خودکارآمدی افزایش به کمک عرصه این در دیگر اساتید مهم وظیفه اما

 از تواندمی و است انعطاف قابل شناختی،روان ساختارهای دیگر برخالف خودکارآمدی زیرا است؛ ایشان تحصیلی

 (Bandura, 1993). یابد افزایش دهنده تعلیم راهنمایی و کمک ارائه طریق

 در اساتید نقش به عربی رشته نمعلما دانشجو در تحصیلی خودکارآمدی هایشاخصه ترین مهم ذکر با بنابراین

 .پردازیممی مهم عنصر این تقویت

 کاری از اهمال . پرهیز1

 درسی های فعالیت در مشارکت تکالیف، انجام مورد در معموالً که است کاریاهمال از رایج نوعی تحصیلی کاریاهمال

 .است عادتی دقتیبی دلیل به لیتمسئو یک انجام غیرضروری تأخیراندازی به معنی به و کندمی بروز امتحان و

 در هم که است کاریاهمال دانشجویان میان تحصیلی عملکرد در موفقیت عدم و شکست عوامل ترین مهم از یکی

 تکالیف انجام به نسبت تنبل فرد. دارد تفاوت تنبلی با ویژگی این. رفتاری سطح در هم و دهدمی رخ شناختی سطح

 کاریاهمال تعریف در .زندمی سرباز تکالیف انجام از خود موردبی داشتن نگه مشغول با رکااهمال فرد ولی است میل بی

 اتمام زمان در عصبانیت و شروع در ریزیبرنامه و واگذارشده تکلیف یک آغاز انداختن تأخیر به» است آمده تحصیلی

 (0030 و همکاران، گرگری بدری. )«آن

 تکلیف کردن تمام از غیرمنطقی طور به سنجندمی تکالیف انجام توانایی ساسا بر تنها را خود ارزش که فراگیرانی

 ها بسنجند.انجام مسئولیت در را آنان توانایی واقعی میزان نتوانند طریق این از دیگران تا کنندمی پرهیز

 به دسترسی و باشد ورآرضایت که کنند انتخاب را هاییفعالیت دارند دوست افراد یافته،انتظار تنزل نظریه اساس بر

. اندازندمی تعویق به ندارد چندانی پاداش و است سخت هاآن نظر به که را هاییفعالیت درنتیجه باشد، ترآسان نیز هاآن

 زمان و مدیریت نامناسب هایمهارت راهنما، فقدان تعهد، ( نداشتن0031 سیماریان، از نقل به ،1110 ،0بلوم راث)

 وابستگی و اضطراب مانند بر عواملی نیز پژوهشگران. است کاریاهمال عوامل ترینممه از اجتماعی مشکالت

(Ferrari, 1991) شکست از ترس و وظایف از تنفر (Solomon and Roth Blum, 1984)منفی، ارزیابی از ، ترس 

 (Ferrari et al, 1992) اکتسابی ناتوانی مطالعه، در نادرست عادات پایین، نفس عزت غیرمنطقی، عقاید گرایی،کمال

 .اندداشته تأکید... و

 انگیزشی، بعد تریناست. مهم انگیزشی ابعاد به توجه تحصیلی کاریاهمال درمان خصوص در مهم مسائل از یکی

 پردازاننظریه جدی توجه مورد گذشته هایدهه در و نگر است مثبت شناسیروان به مربوط که است خودکارآمدی

 تقویت تکالیف انجام به نسبت خود توانایی مورد در را شخص باورهای خودکارآمدی»است.  گرفته قرار رفتاری حوزه

                                                           
1
 Roth blum 
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 چیره هاآن بر باید که بینندمی هاییچالش را تکالیف هستند قوی خودکارآمدی باورهای دارای که افرادی. کندمی

 (Pajares, 2002). «کنند اجتناب هاآن از که تهدیداتی عنوان به نه شوند،

 دچار آن به آموزیتجربه حین در دانشجویان که اشتباهاتی و خطاها به نباید خود هایآموزش در استادان بنابراین

 انجام به نسبت آنان درزمینۀ توانایی دانشجویان باورهای تقویت با بلکه باید دهند؛ نابخشودنی گناه جنبه شوند،می

 هاآن تحصیلی خودکارآمدی افزایش به اشتباه، با همراه هرچند ککوچ هایموفقیت برای آنان تشویق و هامسئولیت

 بسا چه و آموزدمی چیزی هایشموفقیت از بیشتر خود خطای از آدمی که است آن تجربه یزیرا جوهره نمایند؛ کمک

 و اضطراب دچار استاد بازخورد و خطا براثر دانشجو اول وهله در اگر اما بینجامد؛ خالقیت و ابتکار به اشتباه یک

 بر که تکالیفی و هامسئولیت انجام از هر بار و کندمی خالی را عمل میدان و آوردمی رو ورزیمقاومت به شود، تشویش

 .کند می خالی شانه ایبهانه به شود،می گذاشته اشعهده

 برای تکالیف یدشوار چون. است برخوردار بیشتری حساسیت از عربی رشته استادان مورد در ویژه به موضوع این

 روانی فشار و استرس و میزان کندمی جلوه دوچندان است مادری زبان از غیر زبانی به مربوط که این جهت به دانشجویان

 از هاآن گزینش و مناسب تکالیف انتخاب با توانندمی عربی استادان بنابراین است؛ باالتر تکالیف دقیق انجام برای هاآن

 گام به گام پیشرفت برای را مسیر دانشجویان، اشتباهات به نسبت برانگیزاننده و مشفقانه بازخورد دادن و دشوار؛ به آسان

 دانشجویان باورهای تقویت به نگرانی و اضطراب کاستن با اینچنین بچشانند و آنان به را موفقیت طعم و کنند هموار

د در مورد تمامی دروس مربوط به این رشته ثمربخش این راهبر. نمایند کمک تکالیف انجام در ایشان درزمینۀ توانمندی

 است.

ازآن با نوشتار. چون زبان  آموزی در مرحلۀ نخست باید با گفتار انجام گیرد و پسوشنود، زبان مثالً در درس گفت

تر از زبان گفتاری است و ممکن است قواعد آن انگیزۀ فراگیران را کاهش دهد و از طرفی مهارت نوشتاری سخت

توانند های دیگر است؛ لذا استادان میهای دیگر زبانی است و تقویت آن موجب بهبود مهارت داری در رأس مهارتشنی

های کوتاه باب گفتگو با دانشجویان را باز کرده و بدون توجه به اشتباهاتی که بر زبان با انتخاب عبارات ساده و دیالوگ

لذت سخن گفتن به زبان عربی را به آنان بچشانند؛ و یا با انتخاب و آورند آنان را به صحبت کردن تشویق کنند و می

ازآن به سراغ تکالیف  های کوتاه گوش آنان را به شنیدن عبارات عربی عادت دهند و پسهای ساده و کلیپارائۀ متن

 نوشتاری بروند.

 پیشرفت انگیزش و تحصیلی . درگیری2

 هایجنبه شامل. است آموزشگاهی وظایف و یادگیری امر در نفراگیرندگا درگیرشدن معنی به تحصیلی درگیری

 .شودمی عاطفی درگیری و رفتاری درگیری شناختی، درگیری مانند گوناگونی

 آموزشی هدفمند های فعالیت صرف فراگیرندگان که تالشی اشاره دارد کیفیت به تحصیلی درگیری مفهوم درواقع

 درگیر بیشتر فراگیرنده هرچه (Fredricks et al, 2011) یابند. دست وبمطل نتایج به مستقیم صورت به تا کنندمی

 بود. خواهد کمتر تحصیل در او تنزل و افت و بهتر او تحصیلی عملکرد شود، یادگیری تکالیف و تحصیلی مسائل

 شناخته فراگیرندگان تحصیلی درگیری بر اثرگذار از عوامل یکی مهم انگیزشی بعد عنوان به تحصیلی خودکارآمدی

 و ندارند تمایل کار گروهی و کالسی های فعالیت و مشارکت به هستند ویژگی این فاقد که دانشجویانی. است شده



 01 |عربی  رشته دانشجومعلمان تحصیلی خودکارآمدی افزایش در استادان نقش

 از فرار برای فرصتی دنبال به همواره و نداشته آن به تعلقی احساس چراکه نیست؛ بخش لذت آنان برای کالس محیط

 نقش از و یافته افزایش آنان تحصیلی رضایت خودکارآمدی، شافزای با اما هستند؛ آموزشی جلسات در غیبت و کالس

 برند.می لذت یادگیرنده عنوان به خویش تجارب یا

 انگیزش از که افرادی یعنی است؛ تحصیلی خودکارآمدی بر مؤثر عوامل از نیز تحصیلی پیشرفت انگیزش طرفی از

 بیشتری تحصیلی پیشرفت و دهندمی نشان خود از یباالتر خودکارآمدی تحصیلی تکالیف انجام در برخوردارند بیشتری

 ارزشیابی هایروش از استفاده و هاتکلیف مناسب طراحی با استادان ( بنابراین0033 فرد، عباسیان و بهرامی. )دارند

 تشویق را آنان خودهدایتی راهبردهای آموزش با و کنند ترغیب درونی انگیزه افزایش جهت را دانشجویان باید درست

 .آورند فراهم آنان تحصیلی ارتقاء برای را زمینه و نموده یادگیری امر در بیشتر درگیری هب

 دانشجویان. است زبانعرب مردم و زبان این به نسبت خنثی یا منفی نگرش دروس عربی، برای انگیزگیبی عوامل از

 و باشند داشته دوست را زبان آن به بستهوا مردم و فرهنگ که کرد خواهند تجربه درس این در را موفقیت بیشترین زمانی

 را رشته این دانشجویان، از شوند. بسیاری قائل کاربردی زبان آن یادگیری برای و کنند برقرار ارتباط آن با بخواهند

 این یادگیری گوناگون، دالیل به برخی. نیستند قائل آن برای نقشی شغلی و بازاریابی توسعه برای و دانسته غیرکاربردی

 هایشیوه با گروهی و ندارند؛ مطلوب حد به رسیدن برای را الزم نفس اعتمادبه و دانندمی نیافتنی دست و دشوار را بانز

 و انگیزه ایجاد برای را اساتید مسئولیت عوامل این همه که نیستند آشنا زبان این یادگیری کارآمد راهبردهای و درست

 .کندمی بیشتر هرشت این دانشجویان در خودکارآمدی افزایش

 انگیزه ایجاد و دانشجویان بیشتر کردن درگیر راستای در موانع زدودن به معطوف را خود همت تمام بایستمی آنان

 بتوانند شدن تحقیر یا نگرانی بدون آنان که کنند مهیا طوری دانشجویان برای را کالس محیط که این ازجمله کنند؛ آنان

 هایشیوه از. باشد دانشجویان توانایی و فهم مطابق که دهند ارائه طریقی به را مفاهیم کنند. همچنین، فعالیت کالس در

 دادن با و بدهند نفس اعتمادبه آنان به. ببرند بهره شودمی دانشجویان جذب و کالس شدن پویا باعث که تدریس متنوع

 نهایی نتیجه و پایان بخواهند آنان از و کرده تحریک را دانشجویان کنجکاوی حس برانگیز چالش و مناسب تکالیف

 بزنند. حدس را تکلیف

 را فراگیرندگان خالقیت و انگیزه روانی، مناسب جو و موقعیتی بافت در هاآن دادن قرار و گروهی ارتباط ایجاد با

 تبیین آنان برای که ترتیب بدین کنند؛ استفاده منفی زدایی تلقین یشیوه از مکالمه آموزش در نمونه عنوان به. سازند فعال

 تالش باید هاآن .است تنیده درهم شناختی عناصر با و دارد یادگیری در مهمی نقش عاطفی و فراشناختی عناصر نمایند

 آورند وجود به دانشجویان در را باور این راحت، کامالً جوی ایجاد با استاد ـ دانشجو اقتدارگرایانه آموزش جای به کنند

 .کنند و یا از عهدۀ انجام تکالیف آن برآیند صحبت عربی به توانندمی نیز هاآن که

به هر جهت در رویکردهای جدید آموزش زبان مانند رویکرد ارتباطی، هدف از آموزش زبان توانمند ساختن 

د آموز مسئولیت بیشتری نسبت به یادگیری خود دارفراگیران در برقراری ارتباط به زبان مقصد است. در این رویکرد زبان

های متنوع، ها و بازیتوانند با ترتیب دادن فعالیتو دائماً درگیر یادگیری و فرآیند آن است؛ بنابراین استادان عربی می

دانشجویان را درگیر جریان یادگیری کنند؛ مثالً در موضوعات مختلف درسی جدول معلومات آماده کنند تا دانشجویان 

یا ترتیب خاصی نیاز دارد در اختیار آنان بگذارند تا چینش آن را به ترتیب  آن را حل کنند. یا موضوعی را که مراحل
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مشخص کرده و مراحل آن را شرح دهند. یا برای یادگیری محتوای یک متن عربی و واژگان آن از دانشجویان بخواهند 

 . ... موقعیت آن درس را بازی کنند؛ مثل حضور در داروخانه، خرید از بازار، انجام امور بانکی و

 انتقادی . تفکر3

 یافتن و فراگیران استعدادهای شکوفایی و رشد در نقشی دانش، حیطه بر تکیه و مطالب حفظ بر مبتنی آموزشی نظام 

 گویی که کنندمی تبیین ای گونه به را هاواقعیت دهندگان تعلیم آموزشی نظام این در. ندارد زندگی پرمعنای اهداف

 است. بینی پیش قابل و ایکلیشه ایستا، ایپدیده

 فراگیرنده و بود خواهد گذار امانت دهنده تعلیم که داریامانت نوعی با شد خواهد برابر آموزش بدین شکل،

 آنان به و کندمی محافظت خویش شخصیتی نفوذ مقابل در را شاگردانش که است کسی حقیقی استاد و معلم. دار امانت

 در را آنان توانایی و آموزدمی را «انتقادی تفکر» تعبیری به و جدید هایموقعیت و لمسائ با رویارویی و اندیشیدن چگونه

 تربیت بایستمی عالی، آموزش اهداف از یکی بنابراین کند؛می تقویت جدید اطالعات ترکیب و پردازش

 بپردازند. علمی فعالیت به تفکر، مختلف های شیوه از استفاده با که باشد آموختگانی دانش

 گیری،تصمیم برای موجه علمی روش یک عنوان به که است شناختی هایمهارت از نوعی انتقادی تفکر ارتمه

 مانند مختلفی هایویژگی دارای برخوردارند توانایی از این که دانشجویانی. رودمی کار به مشکل حل و وتحلیل تجزیه

 معرفت و پذیریریسک پرانرژی بودن، جدید، هایایده پذیرش بودن، تحلیلی خالقیت، پذیری، انعطاف خودتنظیمی،

 (Popil, 2010)هستند. 

 باورها، از تابعی زمینه این در افراد هایتفاوت. است عاطفی و شناختی فرایندهای از متأثر فرد هر یادگیری میزان

 خودکارآمدی رهایباو( 0030 همکاران، و اصغرنژاد) است. پیشین تجربیات و هاارزش ها،نگرش و افکار ها، قضاوت

 انتخاب، بر باورها این. گیرد قرار مطالعه مورد انتقادی تفکر ویژه به تفکر ٔدرزمینه انگیزشی، بعد یک عنوان به تواندمی

 .گذاردمی اثر انتقادی تفکر به گرایش و عملکرد مقاومت، تالش،

 بینی پیش را انتقادی تفکر به شگرای که است دیگری متغیر فراشناخت آگاهی خودکارآمدی، باورهای بر عالوه

 کنترل و تنظیم برای هاآن از افراد که راهبردهایی و کردن فکر به مربوط باورهای و دانش به آگاهی این. کند می

 فعال نظارتی خود ذهنی فرآیندهای بر باید دانشجو فراشناختی دیدگاه از»دارد.  اشاره کنند، می استفاده تفکر فرآیندهای

 (Marzano et al, 1988) «.کند بازسازی و تنظیم را خود ذهنی های فعالیت و باشد داشته

 در گیریتصمیم و مسئله حل انتقادی، تفکر به گرایش نظیر هاییمهارت آموزش که است داده نشان مطالعات

 و آبادیشمها قنبری) ندارند قرار انتقادی تفکر به گرایش از مطلوبی سطح در فراگیران و است ناکافی دانشجویان

 جای به که شوند سازماندهی ای گونه به باید هادانشگاه هایبرنامه موضوع، اهمیت به توجه با بنابراین (؛0030 همکاران،

 منتقل هاآن به را تفکر انتقادی به گرایش و کرده موضوع درگیر را دانشجویان علمی، حقایق و اطالعات سازیذخیره

 نمایند.

 که را قاعده این باید اساتید. است عملکرد بازاندیشی معلمان دانشجو در انتقادی تفکر هارتم رشد هایراه از یکی

 رو، پیش مشکل وتحلیل تجزیه و ارزیابی دانشجویان به باید. بشکنند درهم است مناسب آموزش برای درس کالس فقط

 های فعالیت با دانشجویان، برای انتقادی تفکر مهارت به گرایش ازآنجاکه»بیاموزند.  را گرفتن تصمیم و کردن استدالل
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 ,Averkieva)، «است همراه مناسب گیری تصمیم و استدالل دادن، گوش کردن، صحبت نوشتن، خواندن، مانند خاصی

 و ترجمه نحو، و صرف دروس در استادان لذا. دارد کارآیی عربی رشته به مربوط مباحث تمام در راهبرد این (2015

 و تمارین منابع، از دائماً و دهند قرار جدید هایموقعیت در را دانشجویان باید...  و بالغی علوم بی،اد نقد متون، تحلیل

 نبرند. بهره شده تعیین پیش از متون

 هایجواب از. نکنند دیکته را تکالیف پاسخ و مسائل حلراه و بدهند مستقیم پاسخ دانشجویان سؤاالت به ها نبایدآن

 .دهند عادت اطراف و کالس در شده مطرح مسائل پیرامون تفکر به را آنان و نگذرند احتیر به دانشجویان سطحی

و نقد و ارزیابی آن را  که چگونه فکر کردن به موضوعات گوناگونتوانند ضمن اینمثال؛ استادان عربی می عنوان به

انواده، ازدواج، معضالت اجتماعی و ... از آموزند؛ با طرح مسائل روز مانند مسائل مربوط به جوانان، خبه دانشجویان می

بندی کرده و  آنان بخواهند با ترتیب دادن بحث و مناقشه در مورد این موضوعات، مباحث مربوط به آن را دسته

-صورت روزنامه یا بروشور و ... در حل نشان دهند؛ و آنگاه نتایج حاصله را به ها راهوتحلیل نمایند و برای رفع آن تجزیه

های خود را به زبان عربی هرچند با کلمات و عباراتی ساده و چه خوب است آنان را تشویق کنند بخشی از یافته د؛آورن

 ارائه دهند تا هر دو هدف محقق شود: تقویت تفکر انتقادی؛ و یادگیری زبان عربی.

 مسئله حل توانایی و مطالعه های. مهارت4

 شامل که است ساختاری هامهارت این. است مطالعه هایمهارت صیلی،تح موفقیت در مؤثر عوامل ترین مهم از یکی

 برای آمادگی و زمان مدیریت حواس، تمرکز کالس، در فعال حضور برداری،یادداشت مطالعه، محیط سازی آماده

 برای کنندمی تالش افراد آن واسطۀ به که است شناختی ـ رفتاری فرآیندی نیز مسئله . حل(Neri, 2007) شودمی امتحان

 ,Cassidy and Long). کنند پیدا انطباقی و مؤثر هایحل راه شوند،می مواجه آن با روزمره زندگی در که مسائلی

1996) 

 موقعیت، برحسب متنوع هایحل راه گرفتن نظر در و ریزیبرنامه با هستند، مسئله حل مهارت از برخوردار که افرادی

 .کنندمی مقابله هاآن با گرفتن نادیده جای به مشکالت، به نسبت مثبت نگرش با و زده خالقیت به دست

 باورهای دهندمی نشان هاپژوهش. است تحصیلی خودکارآمدی مطالعه هایمهارت تقویت بر مؤثر عوامل از یکی

 حضور ی،یادگیر و تفکر مسئله، حل هایمهارت با باورها این. گذارند می تأثیر توانمندی این روی بر یشناخت معرفت

 .دارند ارتباط آموزشی محیط به نسبت نگرش و کالس در فعال

 کالس در سؤال پرسیدن پژوهشی، های فعالیت انجام کردن، مطالعه همچون، باورهایی به تحصیلی خودکارآمدی

 در تشرک خوب، هاینمره گرفتن دانشجویان، دیگر با دوستانه رابطه برقراری اساتید، با آمیز موفقیت ارتباط درس،

 تواندمی تحصیلی هایموقعیت و خاص شرایط تحت که دارد را باور این شخص و دارد اشاره غیره و گروهی هایبحث

 خویش مشکالت حل برای مناسب هایحل راه از توانندمی تالش و کنجکاوی با افراد خودکارآمد. دهد انجام را هاآن

 (0031 عجم،) دهند.می نشان تمقاوم خود از تحصیلی مسائل حل برای و ببرند بهره

 زمان، مدیریت چون مواردی آموزش مطالعه، جهت مناسب شرایط آوردن فراهم با توانندمی عربی رشته اساتید

 هایتوانایی به نسبت معلمان دانشجو باورهای تقویت و حواس تمرکز راهبردهای درسی، مطالب از برداری خالصه

 بایدها  آن .نمایند تقویت هاآن در را آن به مربوط تکالیف و مسائل حل و ربیع دروس مطالعه مهارت خویش، گوناگون
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 آموزش و رشد هایتئوری با بودن آشنا ضمن در؛ و نمایند تبیین دانشجویانمتقاعدشدن  حد تا را تدریس اهداف بتوانند

 .شوند مندهبهر آموزش از استعداد مختلف سطوح در دانشجویان که آورند فراهم دوم، شرایطی زبان

 به کمک منظور به قواعد تدریس و است متون صحیح ترجمه و قراءت ما کشور در عربی آموزش هدف ازآنجاکه

 و متون یادگیری سمت به را دانشجویان قواعد، روی ازحد بیش تأکید جای آنان باید به است، عربی زبان یادگیری تسهیل

 .دهند سوق آن درست قرائت و ترجمه

 کارگیریبه زبانی، هایمهارت توسعه بر بیشتر باید مطالب، حفظ و دانش حیطه به پرداختن جای بهاساتید عربی 

 خالقیت کاربردن به و مطالب فهم بر هاارزشیابی در و کنند تأکید نوشتاری سبک و تصحیح آن ساختارهای و کلمات

 دانشجویان به را مسئله حل مهارت ناتمام، فتکالی برانگیز و بحث و باز سؤاالت طراحی ها باید باآن .ورزند اصرار

 .بدهند بیشتری امتیاز خالقانه و ابتکاری هایپاسخ به و نکنند ها مقابلهآن جدید هایایده با و آموخته

توانند با نوشتن تعدادی کلمه روی تخته و سپس طرح سؤال؛ دانشجویان را وادار کنند تا جواب مثالً استادان عربی می

رها کنند و از دانشجویان بخواهند آن  تمام مهینهای موجود بیابند؛ و یا مثالً داستان یا موضوعی را ز روی گزینهمناسب را ا

طوری که  گیری جهت ارائۀ پاسخ کنند. بهبه تعبیری با ایجاد یک خأل اطالعاتی آنان را وادار به تصمیم ؛ ورا کامل نمایند

صل ابتکار و خالقیت دانشجویان باشد تا توانایی حل مسئله در آنان تقویت ها مبتنی بر حفظ مطالب نباشد و حاپاسخ

 شود.

 تنظیمیخود. 5

 تبدیل تحصیلی حوزه در کاربردی هایمهارت به را خود ذهنی هایتوانایی یادگیرندگان که است فرآیندی تنظیمیخود

 سپس و کرده انتخاب را تکالیف و وظایف با مرتبط و مناسب راهبردهای خود، اهداف تنظیم و تعیین با یعنی کنند؛می

 .کنندمی نظارت خود بر یادگیری جریان طی در

 هایهدف به دستیابی برای ها کنش و فرآیندها درونی، وضعیت مهار در روانی هایکوشش عنوان به تنظیمیخود

 طور به فراگیرنده آن در که دارد رهاشا فرایندی به خودتنظیمی تعبیری (. به(Cole et al, 2011 است. شده تعریف باالتر

 ،0شانک و زیمرمن) کند.می هدایتموردنظر  هایهدف به دستیابی در را خود رفتارهای و احساسات افکار، مند،نظام

 یادگیری راهبردهای از متفاوتی های بندی طبقه پردازان، نظریه( 0030 عظیمی، و پور صدق صالح از نقل به 1113

شناختی،  راهبردهای فراشناختی، راهبردهای طبقه سه به را هاآن توانمی طورکلی به اما اند،ردهک ارائه خودتنظیمی

 .کرد خالصه انگیزشی باورهای

 در متعدد مطالعات. اندشده شناخته تحصیلی پیشرفت کننده تعیین عوامل ترین از مهم یکی خودتنظیمی راهبردهای

 فرآیند یادگیری زیرا دارد، ارتباط آموزشگاهی یادگیری با خودتنظیمی که دهدمی نشان یادگیری و تربیتی روانشناسی

 رفتن باال به راهبردها این آمیزموفقیت کاربرد و (Sharp, 2011) است آگاهانه و عمدی کوشش مستلزم که است فعالی

 باورهای تأثیر تحت خود آموزشی هایتوانایی به افراد اطمینان. شودمی منجر انگیزش ارتقای و خودکارآمدی باورهای

 تحصیل امر در را هاآن خودتنظیمی راهبردهای و تحصیلی انگیزه طرز قدرتمندی به باورها این. هاستآن خودکارآمدی

 (Bedel, 2016) دهد.می قرار تأثیر تحت تحصیلی، موفقیت درنهایت و

                                                           
1
 Zimmerman and Schunk 
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-چالش اهداف گزینش بر خودکارآمدی باور زیرا دارد؛ افراد انگیزشی خود بر ای کننده تعیین نقش خودکارآمدی

 تحمل میزان و مشکالت با رویارویی در پشتکاری و استقامت میزان وظایف، انجام در کوشش و تالش میزان آور،

 استفاده هاییبرنامه و معیارها و هاشیوه از تربیت و تعلیم در آموزشی، هاینظام است الزم بنابراین؛ گذارد می اثر فشارها

 سهولت و دانش سازیذخیره و سازماندهی مانند هاییمهارت. باشند تأثیرگذار فراگیران خودکارآمدی در که کنند

 و رمزگردانی مانند حافظه، در اطالعات مرور برای هااستراتژی از استفاده و بردارییادداشت ها،آن از برداری بهره

 .یابند تسلط خود مطالعه و یادگیری فرآیند بر تا سازدمی قادر را فراگیران ذهن، به دادن نظم راهبردهای آموزش

 پیشرفت هایهدف اتخاذ جهت در را معلمان دانشجو جدید، آموزشی هایروش از استفاده با توانندمی عربی اساتید

 ارتقاء برای را الزم زمینه یادگیری، در خودتنظیمی راهبردهای آموزش با همچنین. کنند ترغیب درونی انگیزه بر مبتنی

 فیزیولوژیکی و شناختی روان عوامل به نسبت را دانشجویان باید چیز هر از قبل استادان .سازند فراهم آنان تحصیلی انگیزه

 را مطالعه هایتکنیک و آموخته را فعال یریادگی مفهوم هاآن به. دهند آگاهی هستند سهیم یادگیری فرآیند در که

 به زمانی برنامه یک ارائه با؛ و کنند تقویت دانشجویان در را سخنرانی و ندادگوش هایمهارت آنان باید .دهند آموزش

 .نمایند کمک عینی هایمهارت و هاتکنیک اجرای جهت مثبت ذهنی رویکرد ایجاد

عنوان نمونه، ازآنجاکه یکی از موانع پیشرفت در یادگیری دانشجویان خجالت کشیدن و ترس از اشتباه کردن است  به

های خالقانۀ کامپیوتری، دانشجویان را به یادگیری غیرمستقیم  ای و فعالیتوانند با استفاده از امکانات رایانهتاستادان می

یا مثالً با ترتیب دادن مسابقات ادبی و لغوی؛ یا ترتیب  ؛ وآورند به وجودهدایت کرده و احساس توانمندی را در آنان 

 آورند. به وجودوری خالقیت و ابتکارات فردی را در آنان یک جلسه آموزشی همراه با گردش علمی زمینه بار

 مشارکتی . یادگیری6

 انگیزه و عالقه استعداد، و هوش میزان ازنظر  صرف که دارند تأکید نکته این بر خالق یادگیری پردازاننظریه امروزه

 و هافعالیت ها،بینش همه تنهایی به ندتوانمی کس هیچ...  و مفاهیم انتقال در اساتید و معلمان توانمندی یادگیری، برای

 مؤثرترین و بیشترین که انددریافته آنان. بیابد تحول و تغییر حال در سرعت به دنیای این در حضور برای را الزم هایپاسخ

 .داندمی خویش اعضای و اجزاء از بیشتر کلّ، همیشه و افتدمی اتفاق مشارکتی طریق به یادگیری

 برای مالکی عنوان به آن از تربیت و تعلیم متخصصان برخی که است مهم یقدر به یادگیری فرآیند در مشارکت

 تنها دهندهیاد و کند ایفا را اصلی نقش یادگیرنده که است مؤثر زمانی یادگیری. اندکرده یاد دهندگانتعلیم ارزیابی

 .دهد مشارکت کالس های فعالیت در را راگیرانف تمامی گوناگون هایشیوه با تا کند تالش و باشد دهندهجهت و راهنما

 در عملکرد، مختلف سطوح در را فراگیران که است آموزشی روش یک مشارکتی یادگیری اصطالح گفت توانمی

 مسئولیت نیز افراد دیگر یادگیری برابر در آنان به و کندمی وادار مشترک اهداف به رسیدن برای کوچک هایگروه

 .دهدمی

. است مؤثرتر سنتی هایشیوه به نسبت مشارکتی و گروهی تدریس هایروش از استفاده دهندمی شانن هاپژوهش

 اثربخشی، خود بر بیان؛ در آموزیجرئت  الگوی بر تأکید با مشارکتی، تدریس نیز و( 0030 همکاران، و فیضی)

 نیز( 0031)همتی  و یثرب محب. (0033 زاده، سعادت) دارد چشمگیری تأثیر تحصیلی پیشرفت و اجتماعینفس  عزت

 عملکرد و تحصیلی خودکارآمدی اجتماعی، هایمهارت ارتقای در مؤثری نقش مشارکتی یادگیری اندداده نشان
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 آنان تحصیلی عملکرد درنتیجه و خودکارآمدی باشد بیشتر یادگیری امر در مشارکت هرچه. دارد دانشجویان تحصیلی

 گروهی های فعالیت و کارها به آنان رغبت و میل باشد بیشتر دانشجویان خودکارآمدی هرچه طرفی از؛ و یابدمی افزایش

 سمت بهدهندگان  آموزش محورانهتک و نقش آموزش سنتی هایروش بر هیتک از امروز باید بنابراین جامعه؛ است بیشتر

 فراگیران، هایمهارت شپرور بر درسی، برنامه جدید اصالحات با و کرده حرکت آموزش کیفیت بهبود بر تمرکز

 .نماید تأکید تدریس متنوع راهبردهای از استفاده و گرفتن یاد چگونه آموزش

 نگارش، بالغی، علوم مباحث ازجمله عربی تدریس در سزاییبه تأثیر آموزش به شیوه گروهی و مشارکتی روش

 تمامی دادن مشارکت به باید عربی اتیداس بنابراین؛ دارد...  و متون نقد و تحلیل نحو، و صرف تمارین حل مکالمه،

 شیوه پاسخ، و پرسش مانند تدریس، گوناگون هایشیوه از استفاده با و گمارند همت یادگیری فرآیند در دانشجویان

 .آورند فراهم فراگیران همه کردن درگیر برای را زمینه...  و فکری بارش مسئله، حل اکتشافی،

 که شرطی به هاست؛آن استعداد شکوفاسازی جهت در گامی همیشه درس، هایکالس در دانشجویان بندی گروه

 ایجاد با توانندمی اساتید. باشند دسترس در همیشه گروه اعضای و باشد مشخص گروه اعضای بین همکاری مکانیزم

 بیرونی هایهانگیز تقویت با و بخشیده نشاط و هیجان یادگیری، و آموزش روند به دانشجویان میان مناسب علمی رقابت

 .باشند دانشجویان داشته مشارکت از را برداریبهره بیشترین آنان، درونی و

که یکی از الگوهای مشارکتی با کاربردی جدید در عرصه آموزش « جیگ ساو»کارگیری الگوی  عنوان نمونه، به به

ر یک از افراد گروه موظف به یادگیری و ه شده یبند گروهشود. در این الگو فراگیران است به استادان عربی پیشنهاد می

گذارد. در این روش شود و آنگاه آموختۀ خود را با دیگر اعضای گروه به مشارکت میبخشی از محتوای درس می

شود. طور یکسان مسئولیت داده می ی افراد بهتمام  بههرچند حاصل تالش هر یک از فراگیران با دیگری متفاوت است اما 

افزایی و رفاقت گروه ونه رقابت و استرس و تحقیر، اعضای گروه به همکاری و همیاری پرداخته و به هملذا فارغ از هرگ

 کنند.کمک می

های خالق مانند ها و سرگرمیو یا ترتیب دادن فعالیت و نیز انتخاب روش ایفای نقش در آموزش یک مبحث درسی

کارهایی است که شوق دانشجویان را برای و... ازجمله راه ها المثل اجرای سرود، نمایشنامه، شعرخوانی، نمایش ضرب

های گوناگون به آنان  و مهارت شده تیتثبشود یادگیری دهد و موجب میهای آموزشی افزایش می مشارکت در فعالیت

 منتقل شود.

 گیرینتیجه

 عملکرد بهبود بر أثیرگذارت عوامل از یکی و اجتماعی یادگیری ینظریه کلیدی مفاهیم از یکی تحصیلی خودکارآمدی

 و دارد ارتباط تحصیلی ٔدرزمینه هاشایستگی رشد و خود توانایی از فراگیرندگان ادراک به ویژگی این. است تحصیلی

 .است بیرونی و محیطی عوامل و درونی و فردی عوامل از ایمجموعه از متأثر

 در و داشته نظارت خود هایتالش بر انهآگاه طور به برخوردارند، خودکارآمدی ویژگی از که دانشجویانی

 انجام و پرهیزندمی تحصیلی کاریاهمال از دانشجویان این .کنندمی عمل بهتر یادگیری مؤثر راهبردهای کارگیری به

 درگیری به بسیاری تمایل هاآن. آیند فائق آن بر باید که بینندمی خود برای چالشی را آموزشی هایمسئولیت و تکالیف
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 .است بخشلذت آنان برای آموزشی محیط در حضور و دارند یادگیری امر در شرکت برای زیادی انگیزه و لیتحصی

 ویژگی از آنان. کنندمی تنظیم و بازسازی را هاو آن داشته فعال نظارتی خود ذهنی فرآیندهای بر این دانشجویان

-موقعیت و مسائل با مواجهه در و پذیرندمی را یدجد هایایده و برخوردارند پذیریانعطاف و پذیریریسک خالقیت،

 هایمهارت کسب با دانشجویان این. دارند گرایش انتقادی تفکر به و پرداخته اطالعات پردازش و تحلیل به جدید های

 و استقامت خود از هاآن با مواجهه در و هستند مشکالت با مقابله برای مؤثر هایحل راه یافتن دنبال به مسئله حل و مطالعه

 .دهندمی نشان پشتکاری

 تحصیلی عملکرد افزایش منظور به دانشجویان خودکارآمدی بردن باال عالی آموزش جدی اهداف از یکی ازآنجاکه

 خود همت تمام بایستمی دانشگاه این شود، استادانمی دنبال خاص طور به فرهنگیان دانشگاه در هدف این و است آنان

 مهم، این به یافتن دست در غیرمستقیم یا مستقیم طور به تا رندیکارگ به مؤثر راهبردهای و هاروش کارگیری به در را

 دروس تدریس مناسب هایروش کارگیریبه با توانندمی عربی رشته استادان ازجمله. کنند خود آن از را بزرگ سهمی

 برای مناسب تکالیف انتخاب و متون تحلیل و ادبی نقد آزمایشگاه، و مکالمه بالغت، علوم نحو، و صرف مانند گوناگون

 مشفقانه، برخورد و اشتباهات گرفتن نادیده با و کنند؛ هموار آنان گام به گام پیشرفت برای را مسیر معلمان، دانشجو

 .نمایند خویش هایتوانایی به نسبت یقین و باور به تبدیل را هاآن نگرانی و اضطراب

 انگیزه بایستمی دانشجویان، به خودتنظیمی راهبردهای آموزش و ارزشیابی مناسب هایروش کارگیریبه با هاآن

 استادان. ببرند بین از خود هایتوانایی و زبان این به نسبت را ایشان منفی نگرش و داده افزایش یادگیری برای را آنان

 وفراخوانده  درسی فعالیت و گروهی تمشارک به را دانشجویان بخش، اطمینان و آرام محیطی آوردن فراهم با توانندمی

 .نمایند بارور آنان در را انتقادی تفکر

 منابع

 خود بر بیان در آموزی جرأت الگوی بر تأکید با مشارکتی تدریس روش تأثیر بررسی» (.0033) هیسم زاده، سعادت

 نامه پایان ،«زندگی و دین درس در دبیرستان اول پایه آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و اجتماعینفس  عزت اثربخشی،

 هرمزگان. دانشگاه آموزشی، تحقیقات ارشد کارشناسی

 رشته دوم سال آموزان دانش عملکرد بر بازخورد و شده ادراک خودکارآمدی اثر بررسی» (.0031مشتاق ) نجفی،

 .تهران معلم تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان ،«زنجان شهر 1 ناحیه پسرانه هایدبیرستان فیزیک -ریاضی

 مهار مسند خودکارآمدی، باورهای رابطه بررسی» (.0030محمود ) حیدری، و محمدکریم خداپناهی، طاهره؛ اصغرنژاد،

 .103 -111، (00 پیاپی) 0 شماره ،روانشناسی نشریه ،«تحصیلی موفقیت با گذاری

 با منفی و مثبت عواطف و خودبخششی رابطه(. »0030نادر ) محمدی، و اسکندر آذری، فتحی رحیم؛ گرگری، بدری

 .001-010، (0 یاپی)پ0 ،مدرسه روانشناسی مجله ،«متوسطه سوم آموزاندانش تحصیلی ورزی تعلل

 دختر آموزاندانش در پیشرفت انگیزه با خودکارآمدی بین رابطه بررسی» (.0033بهنوش ) فرد، عباسیان هادی و بهرامی،

 .0 -1، (0)0 ،مشاور پیام ،«0033 -33 تحصیلی سال تهران شهر یدانشگاه شیپ دوره

 هفتم، سال ،یشناس روان رویش، «دانشجویان کارآمدی خود بر مؤثر عوامل(. »0031) بهیحب نجفی، و علی خواه، خالق

 .133 -110 ،00 پیاپی شماره ،01 شماره
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 دختر نوجوانان انگاریسهل کاهش بر خودکنترلی آموزش اثربخشی بررسی» (.0031قاسم ) سیمیاران، کوثر و سیمیاران،

 .01-11 ،(0)0 ،اجتماعی روانشناسی هایپژوهش ،«تهران شهر متوسطه دوم پایه

 هیجانی هوش و تحصیلی خودتنظیمی ساختاری رابطه یابی مدل» (.0030) دنصرتیس عظیمی، و بهرام پور، صدق صالح

 .33 – 10 ،(0)0 ،مدرسه یشناس روان مجلۀ ،«خودکارآمدی میانجیگری با تحصیلی پیشرفت بر

 علوم دانشگاه دانشجویان اجتماعی سالمت طریق از تحصیلی خودکارآمدی بینیپیش» (.0031اکبر ) علی عجم،

 .10-13، (0)3 ،پزشکی علوم در آموزش راهبردهای مجله ،«پزشکی

 هایبازده بر هیگرو تدریس هایروش اثرات فراتحلیل(. »0030) یتق زوار، و جواد مصرآبادی، ایوب؛ فیضی،

 .0 -00، (1/11 پیاپی) ،1 شماره ششم، دوره ،یادگیری و آموزش مطالعات مجله ،«تحصیلی

 رابطه بررسی» (.0030اکبر ) سیدعلی حسینی، و اعظم قصر، محمدزاده هوشنگ؛ گراوند، بهرامعلی؛ آبادی، هاشم قنبری

 ،«تحصیلی موفقیت در آن نقش و مشهد مامایی و ستاریپر دانشجویان در راهبر خود یادگیری و انتقادی تفکر به گرایش

 .01 -11، (3 یاپی)پ 0 شماره ،1 دوره ،یزد پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز نشریه

 بر علوم به نسبت ارزش و علوم به نسبت نگرش علوم، خودپنداره نقش(. »0031سارا ) معراجی، و علیرضا کیامنش،

 نوین رویکردهای ،«1111 تیمز هایداده بر اساس سوئد و ایران هشتم پایه آموزان دانش علوم تحصیلی عملکرد
 .01-10، (1)1 ،آموزشی
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Abstract 

Over the past two decades, self-efficacy has emerged as an important motivating factor 

in human behavior research. This factor plays an important role in improving and 

enhancing the academic performance of learners. The present study tries to investigate 

the relationship between this motivational factor with academic success by stating the 

dimensions and characteristics of self-efficacy in the field of education and to explain 

the role of professors in strengthening and increasing the self-efficacy of Arabic 

student-teachers. The research method is descriptive and information analysis is 

qualitative. Findings show that professors of Arabic by recognizing the behavioral-

emotional characteristics of students and by applying cognitive and metacognitive 

strategies in interaction with them can have a great impact on creating positive 

perceptions within them., Such as Avoiding procrastination, The desire for academic 

engagement and motivation for progress, Critical thinking, Problem Solving, Self-

regulatory and participatory learning; And increase students' enthusiasm and motivation 

for courses related to this field and help improve their academic performance. 

Keywords: Self-efficacy, academic performance, Arabic major, Master 
 

 


