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چكیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش به شیوهی تركیبی و متداول بر درگیری تحصیلی دانشآموزان بود.
روش :روش پژوهش نیمه آزمایشی و جامعه آماری آن را دانشآموزان دختر پایه هفتم تشكیل دادند؛ كه از این دانشآموزان
بهصورت نمونهگیری تصادفی تعداد  65نفر از یک مدرسه به دلیل داشتن شرایط موردنظر از جامعه انتخاب شدند و در
دو گروه  82نفری آزمایش و كنترل قرار گرفتند .سپس گروه آزمایش به مدت  1ماه در  2جلسه در معرض آموزش به
روش تركیبی قرار گرفت .درحالیكه گروه دیگر تنها با روش معمول تحت آموزش قرار داشت .جهت گردآوری دادههای
مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی تینو ( )8002استفاده شد .برای بهدست آوردن روایی پرسشنامه از
روش محتوایی و صوری استفاده شد و ضریب پایایی نیز از طریق آلفای كرونباخ  0/25برآورد گردید .جهت تجزیه و تحلیل
دادهها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی؛ همچون آزمون كالموگروف -اسمیرونوف ،آزمون  tبرای گروههای
مستقل و تحلیل كوواریانس استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد میزان افزایش درگیری تحصیلی دانشآموزانی كه با روش تركیبی آموزش دیدهاند ،بیشتر از
دانشآموزانی است كه با روش متداول آموزش دیده اند ،لذا تأثیر آموزش به شیوه تركیبی بر درگیری تحصیلی دانشآموزان
بیشتر از شیوه متداول است.
نتیجهگیري :بر اساس نتایج می توان بیان كرد كه تأثیر آموزش به شیوه تركیبی در بین دانش آموزان چشمگیر بوده و
باعث افزایش مشغولیت تحصیلی میشود.
کلیدواژهها :آموزش ،شیوه متداول ،شیوه تركیبی ،درگیری تحصیلی.

 .1استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
 .8كارشناس ارشد تكنولوژی آموزشی ،دانشگاه بوعلی سینا
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مقدمه
امروزه فناوری اطالعات با همه تحوالت و تأثیراتش در تمام عرصهها ،یكی از ضروریترین ابزارها در
صحنه آموزش محسوب میشود .نیازهای روزافزون مردم به آموزش ،دسترسی نداشتن آنها به مراكز
آموزشی ،كمبود امكانات اقتصادی ،كمبود آموزشگران مجرب و هزینههای زیادی كه صرف آموزش
میشود ،متخصصان را بر آن داشت كه با كمک فناوریهای اطالعات ،روشهای جدیدی برای آموزش
ابداع كنند كه هم اقتصادی و با كیفیت باشد و هم بتوان با استفاده از آن بهطور همزمان جمعیت
كثیری از فراگیران را تحت آموزش قرار داد (فرهادی .)1128 ،بشر از آغاز خلقت همواره در پی
یادگیری بوده و یادگیری سرآغاز نیاز به تكامل و بهتر شدن است (عبدالهزاده .)1128 ،بدیهی است
كه هر چه علم و دانش بشری تكامل و توسعه بیشتری پیدا كند ،نیاز به تحول در یادگیری و
سازوكارهای آن بیشتر خواهد شد (محمدخانی .)1126 ،امروزه ،دیگر روشهای سنتی آموزش در
پاسخگویی به نیازهای در حال رشد و گسترش مداوم مهارتهای آموزشی مناسب نیستند .فناوریهای
جدید فرصتهای بیشتر ،جدیدتر و جذابتری را برای یادگیری ارائه میكنند .اگر تاكنون شیوهی
غالب تدریس و یادگیری ،تدریس استاد در كالس درس بوده ،ولی با ظهور فناوریهای نوین آموزشی،
شیوهها و فضاهای جدید ارتباطی فراهم شده است كه میتوانند فرآیند یاددهی -یادگیری را در خارج
از كالس درس ممكن سازند (كلوپینگ و مكننی .)8008 ،1پیشرفتهای اخیر در صنعت رایانه و
اطالعرسانی ،ورود و ظهور شبكههای اطالعرسانی محلی ،ملی ،منطقهای و بینالمللی و بهویژه اینترنت،
چندرسانهایها ،فناوریهای ارتباطی ،ابزارها و روشهای جدید را پیش روی طراحان ،برنامهریزان و
مدیران و مجریان برنامههای آموزشی قرار داده است .بدینترتیب ،آموزش الكترونیكی با ایجاد تغییرات
بنیادین در مفاهیم آموزش سنتی توانسته است بسیاری از ناكارآمدیهای نظامهای آموزشی را رفع
كرده و دگرگونیهای اساسی در آموزش و یادگیری به وجود آورد؛ اما آموزش الكترونیكی محض،
همواره با مشكالت عدم تعامالت انسانی و عاطفی ،ارتباطات چهرهبهچهره در كالس درس و نبود درک
مناسب از فضاهای مجازی آموزشی روبهرو است ،بهگونهای كه فراگیران بهتنهایی و بدون هیچ تعاملی
با آموزشگر یا دیگر یادگیرندگان كار میكنند (تومی.)12 :8008 ،8
این در حالی است كه تعامل اجتماعی یک جزء مهم در خیلی از موقعیتهای آموزشی به شمار
میرود و ضروری است كه در نظام آموزش الكترونیكی نیز مورد توجه قرار گیرد .تعامل نه تنها بهعنوان
ابزاری برای برقراری ارتباط ،بلكه بخش اصلی یادگیری است (گریسون ،كلی ولند .)00 :8008 ،1بر
این اساس ،نسل جدید آموزش الكترونیكی با عنوان آموزش تركیبی بر اساس فناوری اینترنت ،با
تركیب آموزش چهرهبهچهره و الكترونیكی ،سازوكار جدیدی است كه بر استفاده متنوع و گسترده از
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روشها و فناوریهای آموزشی تأكید دارند (اوسگوتروپ و گراهام .)8001 ،1پروكتر 8یک تعریف نسبتاً
جامع از یادگیری تركیبی ارائه داده است ،از نظر او ،یادگیری تركیبی عبارت است از تركیب مؤثر از
روشهای ارائه مختلف ،مدلهای تدریس و سبکهای یادگیری ( .)8001آموزش تركیبی با مكمل
قرار دادن نقاط قوت و ضعف آموزش الكترونیكی و چهرهبهچهره ،موجب بهتر شدن تعامل در
محیطهای آموزشی ،انعطافپذیری و اثربخشی بیشتر میشود و فاصله یادگیری و عمل را كم میكند
و راهحلی مناسب برای باال بردن كیفیت آموزشی است (بونک 1و گراهام8005 ،؛ ادی و تاننبام،8
 .)8001در واقع ،هدف نهایی آموزش تركیبی فراهم كردن فرصتهای عملی واقعگرایانه برای فراگیران
و معلمان بهمنظور یادگیری مستقل ،مفید ،پایدار و در حال رشد است كه محیطی را برای یادگیری و
تدریس مؤثرتر ایجاد میكند (گراهام.)108 :8005 ،
از طرفی هر چه جوامع پیشرفتهتر میشوند ،تخصصِ علمی و در نتیجه پیشرفت علمی اهمیت
بیشتری پیدا میكند .یكی از مهمترین متولیان این مسأله در تمامیِ جوامع ،نهادهای آموزشی هستند
كه همواره در پی عواملی میروند كه در پیشبرد این فرایند اثرگذارند و در حقیقت پیشرفت تحصیلیِ
نسل جدید را تضمین میكنند .این عوامل بسیار متعدد و متنوع هستند ،اما یكی از آنها كه اخیراً در
این رابطه توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده ،متغیر درگیری تحصیلی 6است .درگیری تحصیلی
سازهای است كه برای اولین بار جهت درک و تبیین افت و شكست تحصیلی مطرح گردید و به عنوان
پایه و اساسی برای تالشهای اصالحگرایانه در حوزه تعلیموتربیت مدنظر قرار گرفت (فردریكس،
بلومنفیلد و پاریس .)10 :8008 ،5مفهوم درگیری تحصیلی به كیفیت تالشی كه دانشآموزان صرف
فعالیتهای هدفمند آموزشی میكنند تا به صورت مستقیم به نتایج مطلوب دست یابند ،اشاره دارد
(تینیو .)8002 ،0درگیری تحصیلی سازهای است كه برای اولین بار جهت درک و تبیین افت و شكست
تحصیلی مطرح گردید و بهعنوان پایه و اساسی برای تالشهای اصالحگرایانه در حوزه تعلیموتربیت
مدنظر قرار گرفت (قدمپور .)86 :1128،بهطوركلی مفهوم درگیری تحصیلی بر نقش خودآگاهی در
مطالعه ،طراحی عقاید فراشناختی و خودنظمدهی تأكید میكند (جاسماین گرین 2و همكاران.)8018 ،
مروری بر ادبیـات تحقیق در زمینه درگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نشان میدهد كه
پژوهشهای انجامشـده در این زمینه ،بر دو حـوزه اصلی متمركز بــودهاند؛ .1رفتار دانشآموزان
خودكارآمدی ،خودتنظیمی و انگیزش و  .8ساختار مدرسه -اندازه كالس ،شركت در فعالیتهای كالس
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و استفاده از تكنولوژی در آموزش (فیورر و اسكینر8001 ،1؛ لینن برینک و پینتریچ8001 ،8؛ اسكینر،
ول بورن و كانل1220 ،1؛ به نقل از مركز ارزشیابی و سیاست آموزشی دانشگاه هند .)8002 ،درگیری
تحصیلی نوعی سرمایهگذاری روانشناختی و تالش مستقیم برای یادگیری ،فهمیدن و تسلط در دانش،
مهارتها و هنرهایی است كه در واقع فعالیتهای تحصیلی برای ارتقای آنها صورت میگیرد .بهعبارتی
آنان معتقدند كه درگیری تحصیلی كیفیت تالشی است كه فراگیران صرف فعالیتهای هدفمند
آموزشی میكنند تا بهصورت مستقیم به نتایج مطلوبتر دست یابند (لینن برینک و پنتریچ:8001 ،
.)181
چاپمن )8001(8درگیری تحصیلی دانشآموزان را تمایل به مشاركت در فعالیتهای روزانه مدرسه
از قبیل شركت در كالسها ،انجام تكالیف كالسی و دنبال كردن دستورات معلم در كالس ،تعریف كرد.
برخی هم معتقدند فقط زمانی دانشآموزان در تكالیف تحصیلی درگیر میشوند كه تكالیف موردنظر
مستلزم مهارت حل مسأله و مهارتهای تفكر سطح باال نظیر ارزشیابی ،تفكر نقادانه و خالقیت باشند
(دیپرنا ،6ولپ و الیوت8001 ،5؛ به نقل از اسكلچتی .)8006 ،0همچنین فردریكز و دیگران)8006(2
درگیری تحصیلی را دربرگیرنده ابعاد درگیری رفتاری ،انگیزشی (عاطفی) و شناختی دانستهاند.
درگیری رفتاری عبارت است از رفتارهای قابلمشاهده در برخورد با تكالیف كه دارای مؤلفههای تالش
در انجام تكالیف ،پایداری در آنها و درخواست كمک از دیگران به هنگام انجام تكالیف است .درگیری
عاطفی نشانه جنبههای عاطفی تكلیف است شامل مؤلفه احساس ،ارزشِ تكلیف و عاطفه است ،نهایتاً
درگیری شناختی شامل انواع فرایندهای پردازش است كه جهت یادگیری مورداستفاده قرار میدهند و
متشكل از راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی است (به نقل از صابر و پاشـاشـریفی:1128 ،
 .)08درگیری شناختـی عالوه بر مقدار سـرمایهگذاری دانـشآموز در زمینه فعالیتهای تحصیلی،
توانایی دانشآموز در برانگیختن خویش به منظور انجام فعالیتهای تحصیلی را هم در برمیگیرد (تینیو،
 .)8002البته اپلتون و همكارانش )8005( 2عنوان میكنند كه درگیری تحصیلی دارای چهار مؤلفه
رفتاری ،شناختی ،تحصیلی و روانشناختی میباشد.
پژوهشهای (ویلمز8000 10؛ شورای پژوهش ملی و انستیتو پزشكی )8008 ،نشان میدهند
درگیری تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان كاهشیافته است و عدم مشغولیت در دانشآموزان و
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دانشجویان اقلیت كالس با پیشرفت تحصیلی پایین شایعتر است .سیارا و سیرآپ )8002( 1معتقدند
كه انواع درگیری تحصیلی باعث میشود روابط دانشآموز با مدرسهاش ،بهتر درک و بررسی شود .از
سویی ،دانشآموزانی كه درگیری تحصیلی بیشتری دارند ،نمرات باالتری در مدرسه كسب میكنند
(كلم وكانل8008 ،8؛ فردریک ،بلومن و پاریس .)8008 ،همچنین دانشآموزانی كه با شور و شوق
درس میخوانند و برای آن وقت صرف میكنند ،پیشرفت تحصیلی بیشتری دارند .با توجه به نقش و
اهمیت درگیری تحصیلی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،از طریق تأثیر بر انگیزش و میزان
استقامت در انجام تكالیف ،ضرورت سنجش و اندازهگیری این سازه مهم روشن میگردد.
با توجه به یافتههای پژوهشی (ازجمله پینتریچ8000 ،؛ الیوت ،مک گریگور ،)8008 ،1اهداف
تبحری با راهبردهای فراشناختی درگیری شناختی سطح باال ،تالش و ارزش تكلیف ابعاد رفتاری و
انگیزشی درگیری رابطه مستقیم دارد .ازجمله اوجی و مرزوقی ( )1128بیان میكنند كه نتایج ارزیابی
رویكردهای مطالعه و یادگیری طی زمان نشان میدهد كه دانشجویان در اثر تجارب خود از آموزش
عالی تشویق به درگیر شدن با رویكردهای مطلوب یادگیری یعنی رویكرد عمقی نمیشوند .اینچنین
استنباط میشود كه محیط تدریس و محیط یادگیری به خودی خود دانشجویان را نه ملزم و نه تشویق
به رویكرد عمقی یادگیری میكند و ادراكات دانشجویان از آنچه برای موفقیت الزم است ضرورتاً
درگیری معنادار آنها با مواد درسی را موجب نمیشود .همچنین غالمعلی و همكاران ( )1128در
تحقیقی نشان دادند كه راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بهطور معناداری باعث افزایش درگیری
تحصیلی دانشآموزان میشود .عابدینی و همكاران ( )1122در تحقیقی روابط علّی میان اهداف
اجتنابی -عملكردی ،ابعاد رفتاری ،عاطفی ،شناختی و رفتاری -اجتماعی درگیری تحصیلی و پیشرفت
تحصیلی در دانشآموزان دختر سوم دبیرستان را معنادار بیان كردند .با توجه به مبانی نظری و
تحقیقات انجامشده در این زمینه محقق درصدد پاسخگویی به این سؤال است كه وضعیت مشغولیت
تحصیلی دانشآموزان دختر پایه هفتم در درس علوم چگونه بوده و اینكه آیا بین آموزش به شیوهی
متداول و تركیبی بر مشغولیت تحصیلی دانشآموزان تفاوت وجود دارد؟
فرضیههاي پژوهش
بین تأثیر آموزش به شیوه متداول و تركیبی بر مشغولیت تحصیلی دانشآموزان دختر پایه هفتم در
درس علوم تفاوت وجود دارد.
آموزش به شیوهی متداول بر هر یک از مؤلفههای مشغولیت تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد.
آموزش به شیوهی تركیبی بر هر یک از مؤلفههای مشغولیت تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد.
1. Sciarra and Seirup
2. Klem and Connell
3. Elliot, A. and McGregor, H.
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روششناسی پژوهش
روش این پژوهش با توجه به موضوع ،اهداف و سؤاالت به كار گرفتهشده آزمایشی با طرح پیشآزمون
پسآزمون با گروه كنترل است.
جامعه آماري :جامعه آماری تحقیق را كلیه دانشآموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه یک شهر
همدان (به تعداد  1112نفر) در سال  1121تشكیل دادند .نمونه آماري :برای انتخاب نمونه
موردمطالعه در وهله اول از جامعه فوق یک مدرسه از طریق نمونه در دسترس انتخاب شد .علت انتخاب
نمونه در دسترس این بوده كه اوالً دانشآموزانی باشند كه همگی در درس علوم از یک معلم مشترک
و با یک روش واحد آموزش ببینند و همچنین معلم و شاگردان تا پایان مایل به همكاری باشند .در
مرحلهی بعد بهصورت تصادفی ساده  65دانشآموز در دو گروه  82نفری قرار گرفتند .سپس گروه
آزمایش در  2جلسه 00دقیقهای به روش یادگیری تركیبی ،و گروه كنترل به روش متداول آموزش
دیدند ،به این صورت كه فراگیران گروه آزمایش همراه با تدریس چهرهبهچهره از نمایش با كامپیوتر،
امكانات كامپیوتری و منابعی كه مدرس در شبكه به اشتراک گذاشته بود ،استفاده میكردند.
ابزار جمعآوري دادههاي پژوهش :جهت گردآوری دادههای موردنیاز از پرسشنامه استاندارد
مشغولیت تحصیلی تینیو ( )8002استفاده شد كه از  108سؤال و سه خرده مقیاس شناختی ،هیجانی
و رفتاری تشكیلشده است .سؤالهای  1تا  18مشغولیت رفتاری ،سؤالهای  16تا  52هیجانی و
سؤالهای  52تا  108شناختی را میسنجند .ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای كرونباخ برای
مشغولیت تحصیلی  0/25برآورد گردید .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و آمار
استنباطی همچون آزمون كالموگروف -اسمیرونوف ،تحلیل كواریانس و آزمون  tبرای گروههای مستقل
استفاده شد.
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تجزیهوتحلیل سؤاالت پژوهش
پیشفرض استفاده از آزمونهاي آماري پارامتریک

1

جدول  :1نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف براي نرمال بودن توزیع دادهها
متغیر

گروه
متداول

مشغولیت تحصیلی
تركیبی

مؤلفه ها

متداول
مشغولیت رفتاری
تركیبی
متداول
مشغولیت هیجانی
تركیبی
متداول
مشغولیت شناختی
تركیبی

سطح معناداري

Z
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

0/218
0/208
0/618
0/658
0/861
0/058
0/016
0/251
1/115

0/821
0/612
0/212
0/210
0/225
0/508
0/561
0/886
0/161

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

0/512
0/688
1/818
0/280
0/282
0/008
0/265

0/280
0/211
0/106
0/800
0/166
0/008
0/865

با توجه به اطالعات مندرج در جدول چون  Zبهدستآمده در سطح معناداری  %6از  Zجدول
( )1/58كوچکتر است ،میتوان چنین نتیجه گرفت كه نمونه موردنظر ما از جامعهای با توزیع نرمال
بهدستآمده است؛ بنابراین میتوان از آزمونهای پارامتری برای تحلیل فرضیههای تحقیق استفاده
كرد.

1. Parametric statistical tests
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تجزیهوتحلیل سؤالهاي پژوهش
 -وضعیت مشغولیت تحصیلی دانشآموزان دختر پایه هفتم در درس علوم بهواسطه آموزش

متداول و ترکیبی چگونه است؟
جدول  :2توصیف مشغولیت تحصیلی دانشآموزان آموزشدیده به شیوه متداول و ترکیبی در
پیشآزمون و پسآزمون
مؤلفهها

مشغولیت
تحصیلی

مولفه ها

مشغولیت
رفتاری

مشغولیت
هیجانی

مشغولیت
شناختی

مرحله
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

انحراف

شیوه

تعداد

میانگین

متداول

82

8/68

0/11

تركیبی

82

8/18

0/12

متداول

82

1/60

0/16

تركیبی

82

1/52

0/88

متداول

82

8/01

0/18

تركیبی

82

8/62

0/81

متداول

82

1/88

0/81

تركیبی

82

1/88

0/82

متداول

82

8/05

0/12

تركیبی

82

8/51

0/82

متداول

82

1/11

0/11

تركیبی

82

1/85

0/80

متداول

82

8/02

0/88

تركیبی

82

1/02

0/85

متداول

82

1/25

0/60

تركیبی

82

8/16

0/88

استاندارد

طبق مندرجات جدول  8میانگین مشغولیت تحصیلی دانشآموزان آموزشدیده به شیوه متداول
در درس علوم ،در پیشآزمون  8/68 0/11و در پسآزمون  1/600/16میباشد ،همچنین میانگین
این مقیاس در دانشآموزانی كه با روش تركیبی آموزشدیدهاند در پیشآزمون  8/18 0/12و در
پسآزمون  1/520/88میباشد .با توجه به یافتهها بهنظر میرسد در هر دو روش تركیبی و عادی،
مشغولیت تحصیلی دانشآموزان افزایشیافته است اما میزان افزایش مشغولیت تحصیلی دانشآموزانی
كه با روش تركیبی آموزشدیدهاند ،بیشتر از دانشآموزانی است كه با روش متداول آموزشدیدهاند.
همچنین وضعیت دانشآموزان آموزشدیده با روش متداول و تركیبی در درس علوم در پیش و
پسآزمون از نظر مؤلفههای مشغولیت تحصیلی به شـرح ذیـل است :میانـگین مشغولیت رفتاری
دانـشآموزان آموزشدیده به شیوه مـتداول در درس علوم ،در پیـشآزمون  8/01  0/18و در
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پسآزمون  1/880/81میباشد ،همچنین میانگین این مقیاس در دانشآموزانی كه با روش تركیبی
آموزشدیدهاند در پیش آزمون  8/620/81و در پسآزمون  1/880/82میباشد .با توجه به یافتهها
بهنظر می رسد در هر دو روش تركیبی و عادی ،مشغولیت رفتاری دانشآموزان افزایشیافته است اما
میزان افزایش مشغولیت رفتاری دانشآموزانی كه با روش تركیبی آموزشدیدهاند ،بیشتر از
دانشآموزانی است كه با روش متداول آموزشدیدهاند .همچنین میانگین مشغولیت هیجانی
دانشآموزان آموزشدیده به شیوه متداول در درس علوم ،در پیشآزمون  8/05 0/12و در پسآزمون
 1/11 0/11میباشد ،همچنین میانگین این مقیاس در دانشآموزانی كه با روش تركیبی
آموزشدیدهاند در پیشآزمون  8/510/82و در پسآزمون  1/850/80میباشد .با توجه به یافتهها
به نظر میرسد در هر دو روش تركیبی و عادی ،مشغولیت هیجانی دانشآموزان افزایشیافته است اما
میزان افزایش مشغولیت هیجانی دانشآموزانی كه با روش تركیبی آموزشدیدهاند ،بیشتر از
دانشآموزانی است كه با روش متداول آموزشدیدهاند .نهایتاً میانگین مشغولیت شناختی دانشآموزان
آموزشدیده به شیوه متداول در درس علوم ،در پیشآزمون  8/020/88و در پسآزمون 1/250/60
میباشد ،همچنین میانگین این مقیاس در دانشآموزانی كه با روش تركیبی آموزشدیدهاند در
پیشآزمون  1/020/85و در پسآزمون  8/160/88میباشد .با توجه به یافتهها بهنظر میرسد در
هر دو روش تركیبی و عادی ،مشغولیت شناختی دانشآموزان افزایشیافته است اما میزان افزایش
مشغولیت شناختی دانشآموزانی كه با روش تركیبی آموزشدیدهاند ،بیشتر از دانشآموزانی است كه
با روش متداول آموزشدیدهاند.
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بین تأثیر آموزش به شیوه متداول و ترکیبی بر مشغولیت تحصیلی دانشآموزان دختر پایه هفتم در درس علوم تفاوت وجود دارد.
جدول :3نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و کنترل در نمرههاي مشغولیت تحصیلی و زیر مؤلفههاي آن
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

ضریب
F

معناداري

شاخص

مشغولیت تحصیلی

0/12
0/81

1
1

0/12
0/81

8/08
8/58

0/15
0/11

مقدار خطا

8/02
082/22

61
65

0/02

مشغولیت شناختی

0/18
0/80
11/15
215/00

1
1
61
65

0/18
0/80
0/86

منبع تغییر

گروه
جمع
گروه
مقدار خطا
جمع

1/82
0/20

0/85
0/10

مجذور
اتا

0/01
0/08

0/08
0/01

مشغولیت هیجانی

0/002

1

0/002

0/02

0/00

0/008

گروه

0/85

1

0/85

8/02

0/10

0/06

مقدار خطا

6/01
582/15

61
65

0/02

مشغولیت رفتاری

0/86
0/82
0/10
511/12

1
1
61
65

جمع
گروه
مقدار خطا
جمع

0/86
0/82
0/11

1/10
8/18

0/00
0/18

آزمون لوین

0/05
0/01

F

P

8/25

0/02

0/20

1/60

1/80

0/10

0/81

0/88
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بر اسـاس نتایج جدول  1تحلیل مقدماتـی برای ارزیابی همـگنی بین شیبها نشـان میدهـد كـه
اثر متقابل بین متغـیركوارینت (پیـشآزمون) و عـامـل معـنادار نمیباشد در نتیـجه پیشفرضهای
مـربوط به نرمال بودن تقـریبی و همسـانی واریانسها بـرقرار و شـرایط الزم بـرای استفاده از آزمـون
تحلـیـل كوواریانس وجود دارد .با تـوجه به نتایـج بهدستآمده تحـلیل كـوواریانس (= 0/08ضریب
اتا61(= 8/58 ،P= 0/11 ،و )F)1برای مشغولیت تحصیلی معنیدار نمیباشد .همچنین تحلیل
كوواریانس ( = 0/01ضریب اتا61(= 0/20 ،P= 0/10 ،و )F)1برای مشغولیت شناختی؛ ( = 0/06ضریب
اتا61(= 8/02 ،P=0/10 ،و ) F)1برای مشغولیت هیجانی و (= 0/01ضریب اتا8/18 ، P= 0/18 ،
=(61و )F)1برای مشغولیت رفتاری معنیدار نمیباشد .در نتیجه تفاوت معنیداری بین تأثیر آموزش
به شیوه متداول و تركیبی بر مشغولیت تحصیلی دانشآموزان دختر پایه هفتم در درس علوم وجود
ندارد.
آموزش به شیوه متداول بر هر یک از مؤلفههاي مشغولیت تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد.
جدول  :4نتایج آزمون  tبراي گروههاي وابسته در مورد تأثیر آموزش به روش متداول بر مشغولیت شناختی،
هیجانی و رفتاري دانشآموزان در درس علوم پایه هفتم دوره اول متوسطه
شاخص
متغیر
مشغولیت
شناختی
مشغولیت
هیجانی
مشغولیت
رفتاری

انحراف

درجه

استاندارد

آزادي

آماره
t

معناداري

80

18/01

**0/000

شیوه

تعداد
N

میانگین

پیشآزمون

82

8/02

0/88

پسآزمون

82

1/25

0/60

پیشآزمون

82

8/05

0/12

پسآزمون

82

1/11

0/11

پیشآزمون

82

8/01

0/18

پسآزمون

82

1/88

0/81

** در سطح  %1معنادار است.

80

80

6/10

8/62

سطح

**0/000

**0/000

* در سطح  %6معنادار است.

با توجه به اطالعات مندرج در جدول  8میانگین مشغولیت شناختی دانشآموزان آموزشدیده به
شیوه متداول در پسآزمون ( )1/25بزرگتر از میانگین مشغولیت شناختی آنان در پیشآزمون 8/02
است و نتایج آزمون  tبرای گروههای وابسته این تفاوت را در سطح  %1معنادار نشان داد زیرا ()p<0/01
بنابراین با  %22اطمینان نتیجه میگیریم كه آموزش به شیوه متداول بر مؤلفهی شناختی مشغولیت
تحصیلی تأثیر دارد .همچنین مـیانگین مشغـولیت هیجانی دانشآموزان آموزشدیده به شیوه متداول
در پسآزمون ( )1/11بزرگتر از میانگین مشغولیت هیجانی آنان در پیشآزمون ( )8/05است و نتایج
آزمون  tبرای گروههای وابسته این تفاوت را در سطح  %1معنادار نشان داد زیرا ( )p<0/01بنابراین با
 %22اطمینان نتیجه میگیریم كه آموزش به شیوه متداول بر مؤلفه هیجانی مشغولیت تحصیلی تأثیر
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دارد .نهایتاً نتایج نشان داد كه میانگین مشغولیت رفتاری دانشآموزان آموزشدیده به شیوه متداول
در پسآزمون ( )1/88بزرگتر از میانگین مشغولیت رفتاری آنان در پیشآزمون ( )8/01است و نتایج
آزمون  tبرای گروههای وابسته این تفاوت را در سطح  %1معنادار نشان داد زیرا ( )p< 0/01بنابراین
با  %22اطمینان نتیجه میگیریم كه آموزش به شیوه متداول بر مؤلفه رفتاری مشغولیت تحصیلی
تأثیر دارد.
آموزش به شیوه ترکیبی بر هر یک از مؤلفههاي مشغولیت تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد.
جدول  :5نتایج آزمون  tبراي گروههاي وابسته در مورد تأثیر آموزش به روش ترکیبی بر هر یک از
مؤلفههاي مشغولیت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم پایه هفتم دوره اول متوسطه
شاخص
متغیر
مشغولیت
شناختی
مشغولیت
هیجانی
مشغولیت
رفتاری

انحراف

درجه

استاندارد

آزادي

آماره
t

معناداري

80

86/00

**0/000

شیوه

تعداد
N

میانگین

پیشآزمون

82

1/02

0/85

پسآزمون

82

8/16

0/88

پیشآزمون

82

8/51

0/82

پسآزمون

82

1/85

0/80

پیشآزمون

82

8/62

0/81

پسآزمون

82

1/88

0/82

** در سطح  %1معنادار است.

80

80

11/85

10/56

سطح

**0/000

**0/000

* در سطح  %6معنادار است.

نتایج جدول  6نشان میدهد كه میانگین مشغولیت شناختی دانشآموزان آموزشدیده به شیوه
تركیبی در پسآزمون ( )8/16بزرگتر از میانگین مشغولیت شناختی آنان در پیشآزمون ()1/02
است و نتایج آزمون  tبرای گـروههـای وابسته این تفاوت را در سطح  %1معنادار نشان داد زیرا
( )p<0/01بنابراین با  %22اطمینان نتیجه میگیریم كه آموزش به شیوه تركیبی بر مؤلفه شناختی
مشغولیت تحصیلی تأثیر دارد .همچنین میانگین مشغولیت هیجانی دانشآموزان آموزشدیده به شیوه
تركیبی در پسآزمون ( )1/85بزرگتر از میانگین مشغولیت هیجانی آنان در پیشآزمون ( )8/51است
و نتایج آزمون  tبرای گروههای وابسته این تفاوت را در سطح  %1معنادار نشان داد زیرا ( )p<0/01لذا
با  %22اطمینان نتیجه گرفته میشود كه آموزش به شیوه تركیبی بر مؤلفه هیجانی مشغولیت تحصیلی
تأثیر دارد .و اینكه میانگین مشغولیت رفتاری دانشآموزان آموزشدیده به شیوه تركیبی در پسآزمون
( )1/88بزرگتر از میانگین مشغولیت رفتاری آنان در پیشآزمون ( )8/62است و نتایج آزمون  tبرای
گروههای وابسته این تفاوت را در سطح  %1معنادار نشان داد زیرا ( )p<0/01بنابراین آموزش به شیوه
تركیبی بر مؤلفه رفتاری مشغولیت تحصیلی تأثیر دارد.
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بحث و نتیجهگیري
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش به شیوه متداول و تركیبی بر مشغولیت تحصیلی
دانشآموزان دختر مقطع دوره اول متوسطه بود .بررسیها نشان داد كه وضعیت مشغولیت تحصیلی
متأثر از هر دو روش آموزش در جامعه مورد مطالعه رضایتبخش است زیرا باالتر از حد متوسط
هستند .در تبیین این نتیجه باید گفت كه دانشآموزانی كه از درگیری و درگیری تحصیلی برخوردارند.
در مدرسه بهطور منظم حضور ،مییابند ،روی یادگیری متمركز میشوند ،به قوانین مدرسه متعهد
میشوند ،نمرات باالتری كسب میكنند و عملكرد بهتری در آزمونهای استانداردشده دارند (بندور،
باربار انلی،كارپرو پستورلی11225 ،؛ كاراوی ،توكر 8001،؛ وانگ و هولكامب .)8010 ،8بهتر است برای
تقویت این وضعیت با استفاده از روشهای نوین آموزش و الگوهای برتر تدریس دانشآموزان را درگیر
آموزش و تحصیل نمود .نتایج سؤال بعدی نشان داد كه تأثیر شیوه تركیبی نسبت به شیوه متداول در
مشغولیت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم پایه هفتم دوره اول متوسطه ،بیشتر است .میتوان
چنین استدالل نمود كه بهكارگیری ابزارهای متنوع متنی و چندرسانهای موجود در محیط یادگیری
الكترونیكی ،به روش آموزش تركیبی باعث افزایش مشغولیت تحصیلی دانشآموزان میشود .در این
زمینه پینتریک و شاین )1225( 1عنوان میكنند كه دانشآموزانی كه كوشش بیشتری میكنند و
مدت زیادی را بر روی تكالیف خود میگذرانند احتمال دارد كه بیشتر یاد گرفته و به سطوح باالتری
برسند ل ذا بین مشغولیت به تحصیل و عملكرد آنان رابطه وجود دارد .نتایج این یافته نیز آن را تأیید
میكند زیرا آموزش به شیوهی تركیبی نیاز به تالش و انگیزهی بیشتری دارد و با نتایج دوپیرات و
ماریان ،)8006( 8هاید ( ،)8010بیشاپ ( )8010و لواسانی و همكاران ( )1128همخوانی دارد.
یافته سؤال بعدی حاكی از آن است كه آموزش به شیوه متداول بر مؤلفههای شناختی ،هیجانی و
رفتاری مشغولیت تحصیلی تأثیر دارد .سیارا و سیرآپ ( )8002معتقدند كه انواع درگیری تحصیلی
باعث میشود روابط دانشآموز با مدرسهاش ،بهتر درک و بررسی شود .از سویی ،دانشآموزانی كه
درگیری تحصیلی بیشتری دارند ،نمرات باالتری در مدرسه كسب میكنند همچنین محققانی چون
تایلور و هاید ،)8010( 6بیر و براكستون ،)1222( 5بیشاپ ( )8010نتیجه گرفتهاند كه بین روشهای
آموزش ،تكالیف و امتحانات با نتایج و دستاوردهای دوره آموزشی رابطه مثبت وجود دارد .با توجه به
پژوهشهای انجام شده و نتایج بهدستآمده از سؤاالت تحقیق ،پیشنهاد میشود :معلمان هنگام طراحی
تكالیف و موضوعهای درسی عالقهی فراگیران را مورد توجه قرار دهند و در ابتدا تكالیفی را طرح كنند
كه برای آنان جالب و ارزشمند بوده ،از انجام آنها لذت میبرند و سپس این موضوعهای مورد عالقه و
جالب را به موضوعهایی كه كمتر برای دانشآموزان جالب است ،ربط دهند .همچنین با توجه به اهمیت
1. Bandura, Barbaranelli, Caprar and Pastorelli
2. Wang, M. T. and Holcombe
3. Pintrich, P. R.; Shunk,
4. Dupeyrat, C. and Marian
5. Hyde, M
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تالش در بهبود عملكرد تحصیلی توصیه میشود خانوادهها ،معلمین و نهادهای آموزشی انگیزه فعالیت
و تالش بیشتر را در آنان پدید آورند و عواملی كه منجر به دلزدگی آنان از درس و تحصیل میشود ،از
میان ببرند .هر چند برخی از یافتههای این مطالعه مؤید نتایج سایر مطالعات است ،با این حال پژوهشگر
با برخی محدودیتها نیز روبهرو بوده است .در این تحقیق صرفاً تعداد اندكی دانشآموز مدنظر
قرارگرفته است و به كیفیات نیروی انسانی ،مانند جنسیت ،پایههای تحصیلی ،موقعیتهای فردی و
خانوادگی ،تواناییها ،توجه نشده است .همچنین عمدهترین محدودیت ،نگرانی آزمودنیها از ارزیابی
بود با وجود تمام توضیحاتی كه قبل از پاسخگویی به پرسشنامه صورت میگرفت ،ولی باز هم بچهها تا
حدودی نگران ارزیابی خود بودند و سعی كردند وضعیت را بهتر از آن چیزی كه هست جلوه دهند.
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