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چکیده
هدف :این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بسته آموزشی تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس
در خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان اجرا شد.
روش :روش تحقیق مطالعه حاضر نیمه تجربی از نوع طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری
مطالعه حاضر شامل کلیه معلمان پایه چهارم ابتدایی و دانشآموزان پایه چهارم شهرستان بیله سوار در سال تحصیلی
 1371-79بودند .تعداد  16معلم به شیوه غربالگری با استفاده از پرسشنامه سبک تدریس انتخاب و در دو گروه
آزمایش و کنترل  36نفره جایگزین شدند بهنحویکه در گروه آزمایشی با توجه به سبک تدریس دو گروه  15نفری
تشکیل شد و در گروه کنترل نیز با توجه به سبک تدریس دو گروه  15نفری شکل گرفت .معلمان انتخاب شده در
گروههای آزمایشی و کنترل ،بهصورت تصادفی3نفر از دانشآموزان هر معلم بهعنوان نمونه نهایی در نظر گرفته شد .و
در گروه آزمایشی  1جلسه بسته آموزشی (طراحی شده) ارائه شد .در این تحقیق از سه ابزار پرسشنامه سبک تدریس
(موسی پور) و خودپنداره تحصیلی (کوپراسمیت) و یک آزمون پیشرفت تحصیلی با روایی و پایایی مقبول و از روش
تجزیهوتحلیل کوواریانس دوراهه چند متغیری استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان بر خودپنداره تحصیلی و عملکرد
تحصیلی دانشآموزان اثربخش است و آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس
بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان در زیرگروه شاگردمحور بیشتر از زیرگروه معلم محور ،اثربخش است .اما آموزش
مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر خودپنداره تحصیلی دانشآموزان اثربخش
نیست و پیشنهاد میگردد که برای تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان در دانشگاه فرهنگیان از این محتوا استفاده
شود.
نتیجهگیری :جهت گیری یادگیری معلمان بر خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان اثربخش است و
جهتگیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان موثر است.
کلید واژهها :جهتگیری یادگیری معلمان ،سبک تدریس ،خودپنداره تحصیلی.
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 .1مقدمه
الزمه موفقیت تالشهای انجام شده در زمینهی بهسازی آموزشوپرورش توسعهی حرفهای و افزایش
دانش و مهارت معلمان ،است .ازاینرو در دههی گذشته ،کانون بحث و گفتگو پیرامون کیفیت مدارس
اثربخش ،هرچه بیشتر متوجه توسعهی حرفهای معلمان ،بوده است (ریشتر ،کانتر ،کلوسمن ،لودتکی
وبامرت .)2611 ،1اهمیت «کیفیت توسعهی حرفهای» به دلیل تشدید چالشهای پیش روی معلمان
در حرفۀ معلمی و افزایش انتظارات مردم از «کیفیت آموزش» است (گنسر.)2666 ،2
یادگیری حرفهای مؤثر معلمان ،از طریق نفوذ مثبت در شیوههای تدریس در کالس درس و
یادگیری دانشآموزان ،یک شرط مهم برای بهبود مدرسه است .بااینحال ،پیمایش"آموزش و یادگیری
بینالمللی" گزارش میدهد که توسعه حرفهای معلمان در بسیاری از کشورها ،کمتر از حدی بوده که
به رفع نیازهای آنان در این زمینه کمک کند (پیدیر.)2613 ،3
انسان دوست دارد که آموختههایش بهروز شود .وقتی معلمان بیشتر یاد بگیرند ،بهتر میتواند
مطالب را به دانشآموز تفهیم کند .بنابراین بیشتر انگیزهی افزایش دانش بوده است و انگیزههای مادی
نقش چندانی نداشتهاند  .اصول یادگیری بزرگساالن در مورد واکنش بزرگساالن نسبت به مشوقهای
بیرونی و درونی (نولز ،هولتون واسوانسون ،)2615 ،4یافته ها یاسکریبنر )1777( 5همچنین عوامل
فردی و شغلی ارائه شده در مدل کواکمن ،)2663( 1مؤید تأثیر باالتر انگیزههای درونی بر مشارکت
معلمان در یادگیری حرفهای است .کانون توسعۀ حرفهای معلمان در مراکز تربیتمعلم ،مشارکت آنها
در یادگیری حرفهای است .یادگیری حرفهای رامیتوان بهعنوان تمایل نسبت به ترکیب و تلفیق
یادگیریهای خودجوش و یادگیری نظری به شیوهای فکورانه و انتقادی دانست .مشارکت در یادگیری
حرفهای بهصورت فردی یا حاصل تشریکمساعی است (سابدی )2664 ،مشارکت جمعی معلمان از
مدارس ،رشتهها و پایههای تحصیلی ،موجب شکلگیری بالقوهی تعامالت و بحثهایی میشود که
میتواند یادگیری معلمان را غنیتر سازد (بانیالووشیمکاس2664 ،؛ بورکو2664 ،؛ دسیمون2663 ،9؛
لوکس-هورسلی 8و همکاران.)2616 ،
جهتگیری یادگیری معلمان به مجموعهای یکپارچه از نگرشها ،باورها و رفتارها (شیوهها)ی
معلمان به همراه هم ترازی ایدههای آنها با یک زمینه یا موقعیت خاص گفته میشود و جهتگیری
یادگیری بهشدت با زمینه یا بافت همبستگی دارد (اُپفر ،پادر و الویکزا .)2611 ،که چهار جهتگیری
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یادگیری معلمان بدین ترتیب است :جهتگیری درونی 1به یادگیری :معلم یا یادگیرنده در جهتگیری
درونی به یادگیری به درون خود نظر کرده و نیازهای یادگیری خود را براساس ارزیابی از توانائیهای
خود در رابطه با موضوع تدریس تدوین میکند  .جهتگیری بیرونی 2به یادگیری :در این روش ،معلم
از منابع اطراف خود مانند مدارس همجوار و دانشگاهها و از هر منبع دیگری که در محیط است
بهمنظور یادگیری خود استفاده مینماید .جهتگیری همکارانه 3به یادگیری :معلمان در این نوع
یادگیری با همکاران خود درباره روش تدریس خود به بحث ،گفتگو ،و تفکر میپردازند  .جهتگیری
تحقیقی 4به یادگیری :یعنی معلم اقدامات کاری و کالسی خود را با یافتههای پژوهشی در آن حوزه
مطابقت داده و استفاده الزم را از آنها مینماید (به نقل از دیوید پدر .)2616 ،با وجود شواهدی بر
حمایت از توسعه حرفهای معلمان و یادگیری حرفهای (وبستر-رایت 2667 ،و سامیرویل )2661 ،و
نظریه یادگیری برزگساالن نولز ،جهتگیری یادگیری معلمان بررسی شد.
برای تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان ،یادگیری خودراهبر ،فرایندی است که در آن
یادگیرندگان مسئولیت برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی یادگیری خود را بر عهده میگیرند و از آنها
انتظار میرود که بهطور مستقل بهمنظور نیل به اهداف یادگیری از قبل تعیینشده کار و فعالیت
کنند(نادی و همکاران .)2611 ،این نوع برنامه خوداندیشی معلمان را ارتقاء میدهد و یک چارچوب
عملی برای شناسایی نیازها و عالئق معلمان فراهم میکند .از این طریق ،معلمان بر تجارب رشد
حرفهای خود کنترل داشته و بهوسیله انجام دادن وظایف یا مشکالت معنیدار و در ارتباط با کار خود
برانگیخته میشوند.
در پیشینه بررسی اقدامات زیادی بهطورکلی درباره توسعه حرفهای معلمان انجام شده اما بهطور
خاص در زمینه جهتگیری یادگیری معلمان و یادگیری خودراهبری معلمان در داخل کشور مهری و
خیراندیش ( )1373تحقیق پیمایشی انجام داده است اما در هسته اصلی این مطالعه که بیشتر درباره
توسعه حرفهای معلمان هست بیشتر میدگلی ( )2662و اُپفر ،پادر و الویکزا ( )2611و پیدر ()2613
و فینی ( )2611در انگلستان بخصوص در زمینه جهتگیری یادگیری معلمان که ناشی از افتراق بین
ارزشها و باورهای شیوههای معلمان به وجود آمده است بررسی به عمل آوردهاند.
به اعتقاد معلمانی که تدریس خویش را موفق ارزیابی میکنند تدریس مؤثر نباید با یافتههای
روانشناسی و یادگیری متعارض باشد چراکه غفلت از این مسئله باعث خواهد شد درک درستی از
ماهیت فراگیران صورت نگیرد (ادیب و همکاران .)2615 ،براین اساس معلمان باید ضمن یادگیری
مداوم یافتههای روانشناسی و یادگیری و ویژگیهای رشدی ،سبکهای تفکر ،سبکهای تدریس،
سبکهای یادگیری ،جهتگیری یادگیری و تفاوتهای فردی دانشآموزان را در نظر گرفته و برای
1. internal orientation
2. external orientation
3. collaborative orientation
4. research orientation
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افزایش کیفیت یادگیری حرفهای خود نیز تالش کنند .سبکهای تدریس روشها ،فعالیتها و فنهایی
است که یک معلم در مقابل یک کالس استفاده میکند(قاضیزاده و جاهدزاده.)2611 ،
حال برای داشتن عملکرد مؤثر در جامعه حاضر ،نیازمند سرمایه کافی اجتماعی و مهارتهای الزم
و مرتبط با شرایط جدید خواهیم بود که ازجمله این مهارتها ،یادگیری خودراهبر است (زائر ثابت و
همکاران .)1373 ،بهدلیل مزایای برآیندهای یادگیری خودراهبر در محیطهای آموزشی و سازمانی،
بهطورجدی بر اهمیت آن تأکید شده و ارزش آن بهعنوان یک مهارت الزم برای آموزش و کار در قرن
بیست ویکم بیشازپیش موردتوجه قرار گرفته است .یادگیری خودراهبر به ایجاد دانش در حیطههای
خاص و نیز توانمندی انتقال دانش مفهومی در موقعیتهای جدید میپردازد (یوسفی و همکاران،
 )2611در این نوع یادگیری انتظار میرود که معلمان به سطحی از توانمندیهای فردی برسند که
بدون قرار گرفتن در نظام آموزشی ویژه ،بتوانند نیازهای آموزشی خود را شناسایی کرده و جهت رفع
آن بکوشند .تا در نهایت یادگیری خود را مورد ارزشیابی قرار دهند که این آمادگی معلمان بهنوبه خود
بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان تاثرگذار میباشد.
اگر افراد درک درستی از خود داشته باشند ،از فرایندهای یادگیری خودگردان بیشتر استفاده
میکنند و عملکرد تحصیلی بهتری خواهند داشت .براساس رویکردهای یادگیری خودگردان،
دانشآموزان زمانی خودگردان میشوند که از تواناییهای خود و راهبردها و منابع موردنیاز برای
عملکرد مؤثر در یک تکلیف آگاه باشند (پاریس و پاریس2661 ،؛ زیمرمن ،1777 ،به نقل از درمیتزاکی
و همکاران .)2667 ،برای خودگردانی ،باورهای مثبت فرد درباره تواناییهای خود ضروری است (شانک
و زیمرمن .)2661 ،بخشش و همکاران ( )1375نشان دادند که با بهرهگیری از شیوه آموزش مبتنی
بر الگوی یادگیری دوموقعیتی و اجرای الکترونیکی آن میتوان ،باورهای انگیزشی دانشجـویان با
سبکهای یادگیری مختلف را به یادگیری علم ارتقاء داد .عشورنژاد ( )1389نشان داد خودپنداره با
یادگیری خودگردان و موفقیت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت داردو بهصورت مستقیم و غیرمستقیم
(با میانجیگری یادگیری خودتنظیم) ،بر موفقیت تحصیلی دانشجویان اثر میگذارد .معلم باید
فعالیتهای کالس درس را به نحوی سازماندهی کند تا دانشآموزان فرصتهای برابر برای مشارکت
داشته باشند .چنین شیوههای ی باید مورد تشویق قرار گیرد که در ارتقای مفهوم خود دانشآموزان
کمک میکند .فعالیتهای متمرکز برای تقویت یادگیری دانشآموزان باید تمرکز معلمان باشد
(احمدلونی.)2611 ،1
ون و لین ( )2616نشان دادند دانشآموزانی که در انجام وظایف و حل مسئله موفقیت و پیشرفت
بیشتری دارند ،خودپنداره آنها افزایش مییابد .یعنی پیشرفت تحصیلی و خودپنداره دو فرایندی
هستند که بهصورت یک شبکه درهمتنیده شدهاند .از نظر آپدناکر و دامه )2661(2یکی از سبکهای
1. Ahmad Lone
2. Damme & Opdenakker
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تدریس سبک فراگیرمحور است .معلم در این سبک با توجه به تفاوتهای میان فراگیران خود ،به انجام
فعالیتهای مختلفی مبادرت میکند .او نقش فعالی در هنگام مواجه با مشکالت فراگیرانش دارد و
دانشآموزان او در طول کالس فعال و مشارکتجو هستند .جهتگیری یادگیری معلمان در سبک
تدریس تأثیر بسزایی دارد که موجب شکلگیری سبک تدریس معلمان نیز میشود .معلم اغلب
مشکالتش را با دیگر همکاران خود در میان میگذارد و بهطور مستقیم و غیرمستقیم تدریس خود را
ارزشیابی میکند .او به فکر رشد دانشآموزان خود است و به این منظور با آنان ارتباط صمیمانه برقرار
میکند .این سبک تدریس بیشتر به یادگیری و خود دانشآموزان تمرکز میکند .در مقابل ،سبک
مبتنی بر موضوعات درسی به تفاوتهای فردی فراگیران و رشد شخصیتی آنان کمتر بها میدهد و بر
موضوعات درسی و تسلط دانشآموزان بر آنها تأکید میکند.
یک بررسی همبستگی که رابطه میان سبکهای رهبری و عملکرد تحصیلی در مدارس آسونوماسو
نکناتادر مجمع منطقه کبک طراحیشده است این مطالعه نشان داد که اگر مدیران با دانش و
مهارتهای رهبری خوب تجهیز شوند ،میدانند که آیا آنها بر مدارس و کارهای علمی تأثیر
میگذارند .این مطالعه همچنین ثابت کرد که با وجودی که دانشجومعلمان موافقند که سبک رهبری
میتواند بر موفقیت تحصیلی تأثیر بگذارد ،مدیران به اندازه کافی اعتمادبهنفس ذینفعان را به دست
نمیآورند تا شرایطی را فراهم کنند که کیفیت آموزش و یادگیری را افزایش دهند .مجدداً توصیه
میشود که توسعه حرفهای مستمر در رهبری در آموزشوپرورش غنا برای مدیران نهادینه شود
(ریچارد ،1وانگ ،2یوونه.)2611 ،3
سبک تدریس معلمان بهعنوان عامل تعیینکننده در موفقیت دانشآموزان باید از نزدیک
موردبررسی قرار گیرد .اعتقاد ما این است که کمک به معلمان برای پیادهسازی و بهبود سبکهای
مرتبط با اثربخشی باالتر میتواند موجب بهبود در دستاوردهای و پیشرفتهای بیشتر دانشآموزان
شود؛ چراکه هر دو ساختار ،یعنی سبک آموزشی و خودکارآمدی معلمان ،با موفقیت دانشآموز ارتباط
دارد (بالقیزاده و شکوری .)2611 ،تحقیقات کولینا و کاترن ( )2663و مرزیه و همکاران ( )1372و
کرمی و همکاران ( )1373در زمینه سبک تدریس و ارتباط آن با خود تعیینگری معلمان انجام شده
که همبستگی بین سبک تدریس و خودتعیینگری معلمان را مشخص کرده است.
با توجه به پیشینه گذشته بیشتر تحقیقات انجام شده به تناسب سبک تدریس و سبک یادگیری
اشاره دارد اما در این مطالعه با توجه به نقش و اهمیت ابعاد سبک تدریس بر ساختار اجتماعی کالس
و تأثیر زیاد آن بر فرایند یادگیری نقش سبک تدریس را در خودکارآمدی معلمان و خودپنداره و
عملکرد تحصیلی دانشآموزان بررسی شد و همچنین پیشینهای مطالعاتی در داخل کشور تاکنون در
خصوص تأثیر جهتگیری یادگیری معلمان نبود؛ بنابراین در این مطالعه سعی بر آن شد که این
1. Richard
2. Wang
3. Yvonne
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خصیصه معلمان نیز بررسی شود تا مشاهده شود که آیا آموزش جهتگیری یادگیری معلمان در تعامل
با سبک تدریس بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره و عملکردِ تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد؟
 .2روش پژوهش
این پژوهش با توجه به اهداف ،از نوع طرحهای آزمایشی عاملی چندمتغیره بود که در قالب روش
نیمهآزمایشی با گروه کنترل و پیشآزمون و پسآزمون به مرحله اجرا گذارده شد بهنحویکه قبل از
ارائه متغیر مستقل (آموزش خودراهبری جهت تعدیل جهتگیری یادگیری و یاددهی معلمان)
متغیرهای وابسته (خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان) مورداندازهگیری قرار گرفتند
و پسازآن با توجه اهداف طرح بعد از اتمام مداخله ،مجدداً با استفاده از همان ابزارهای قبلی ،نسبت
به اندازهگیری متغیرهای وابسته اقدام شد و معلمان گروه آزمایش به.مدت  1جلسه تحت آموزش
خودراهبری قرار گرفتند .بسته آموزشی :یادگیری خودراهبری برای تعدیل جهتگیری یادگیری
معلمان ،برنامه خودراهبری یادگیری در حین کار که برای تغیییر جهتگیری یادگیری معلمان در
نظر گرفته شده شامل دو بخش است که دو گام اول آموزش تعیین هدف و تدوین و اجرای برنامه
عمل که آموزش این بسته براساس جهتگیری یادگیری معلمان باید این مراحل را به معلمان آموزش
دهیم :تعیین هدف ،تدوین و اجرای برنامه عمل ،تأمل در تدریس ،نحوه استفاده از منابع ،یادگیری
همکارانه ،یادگیری تحقیقی .این بسته آموزشی برای تعدیل چهار جهتگیری یادگیری معلمان با نظر
اساتید و بهرهگیری از مؤلفههای جهتگیری یادگیری معلمان و یادگیری خودراهبری معلمان طراحی
شده است.
 .1-2جامعه آماری
در این پژوهش جامعه موردمطالعه عبارت بود از جامعه معلمان پایه چهارم ابتدایی ( )N=90شهرستان
بیله سوار که در طرح شهاب شرکت نموده بودند و نیز جامعه دانشآموزان پایه چهارم ()N=760
شهرستان بیله سوار که در سال تحصیلی  71-79مشغول به تحصیل بودند.
 .2-2نمونه و روش انتخاب نمونه
از جامعه فوقالذکر تعداد  16معلم به شیوه غربالگری با استفاده از پرسشنامه سبک تدریس انتخاب و
در دو گروه آزمایش و کنترل  36نفره جایگزین شدند بهنحویکه در گروه آزمایشی با توجه به سبک
تدریس دو گروه  15نفری تشکیل شد و در گروه کنترل نیز با توجه به سبک تدریس دو گروه 15
نفری شکل گرفت.
مبتنی بر معلمان انتخاب شده در گروههای آزمایشی و کنترل ،بهصورت تصادفی  3نفر از
دانشآموزان هر معلم بهعنوان نمونه نهایی در نظر گرفته شد .بدینترتیب که در گروه آزمایشی  1و
 2تعداد  76نفر از دانشآموزان انتخاب شدند و در گروه کنترل  1و  2نیز تعداد  76نفر از دانشآموزان
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در نظر گرفته شدند و پیشآزمون و پسآزمون هم بر روی معلمان و هم دانشآموزان آنها به مرحله
اجرا گذارده شد.
 .3-2ابزار پژوهش
پرسشنامه خودپندارهی تحصیلی

مقیاس خودپندارهی تحصیلی از پرسشنامهی خودپندارهی کوپراسمیت ،پیریتو منداگلیوبرگرفته شده
است.این مقیاس دربرگیرندهی  21گویه که  13گویهی آن مثبت و  13گویهی آن بهصورت منفی بیان
شده است .در پرسشهای مثبت به پاسخ کامالً مخالفم :نمرهی  ،1نسبتاً مخالفم :نمرهی  ،2نسبتاً
موافقم :نمرهی  3و کامالً موافقم :نمرهی  4تعلق میگیرد و در پرسشهای منفی نمرهگذاری برعکس
است .بیشینهی امتیاز  164و کمینهی آن  21میباشد .برای تعیین روایی مؤلفهها از راه ضریب
همبستگی بین مؤلفهها ،مقدار ضریب همبستگی مؤلفهها با کل آزمون بین 6/22تا  6/91بهدست آمد
جهت تعیین پایایی ابزار از راه محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ پایایی مقدار آن6/76برآورد شد.
عملکرد تحصیلی

عملکرد تحصیلی دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی براساس آزمون معلم ساخته 46سؤالی تستی که با
توجه به سطوح طبقهبندی بلوم طراحیشده و نمرهای که در هر کالس توسط دانشآموزان اخذ میشود
بهعنوان نمره عملکرد تحصیلی لحاظ شد .روایی محتوایی آزمون پیشرفت تحصیلی از طریق نظرخواهی
از آموزگاران با تجربه تأیید گردید و پایایی این آزمون با روش کودرریچاردسون  21برآورد شد که
مقدار آن برای سؤاالت پیشآزمون 6/98و برای سؤاالت پسآزمون  6/82بهدست آمد.
پرسشنامه سبک تدریس

پرسشنامه سبک تدریس موسیپور ( )1399است که در دورههای تربیت دبیر بهمنظور ارزشیابی درس
روشها و فنون تدریس بهکاربرده شده است .گویههای هر ردیف مربوط به دو نوع تدریس متفاوت
بودند :الف :تدریس معلممحور یا مستقیم (معلم بهعنوان رهبر) ،و ب :تدریس شاگرد محوریا
غیرمستقیم (معلم بهعنوان مشاور) .روایی پرسشنامه با اظهارنظر متخصصان سنجیده شد و پایایی آن
از طریق محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد.آلفای کرونباخ بهطور جداگانه برای کل سؤاالت و سپس
برای هرکدام از مؤلفهها و در دو سبک فعال و غیرفعال انجام شد و از پایایی خوبی برخوردار بود که از
این قرار است :کل سؤاالت با  ،6/74گویههای مربوط به سبک غیرفعال ضریب آلفای 6/73و گویههای
مربوط به سبک فعال تدریس هم با ضریب آلفای  .6/75سنجیده شد که آلفای کرونباخ بهطور جداگانه
محاسبه شد و مورد تأیید قرار گرفت.
 .3روش اجرای پژوهش
این مطالعه در سال تحصیلی  ،71-79بهمنظور بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری
یادگیری معلمان از معلمان پایهی چهارم ابتدایی استفاده شد .با توزیع پرسشنامه سبکهای تدریس
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به جامعه معلمان پایه چهارم ابتدایی دو منطقه و مشخص شدن سبکهای تدریس معلممحور یا
شاگردمحور بودن ،نمونه معلمان به تعداد  16نفر بهصورت گزینشی غربالگری از بین معلمان که 36
نفر از آنان سبک تدریس معلممحور و  36نفر نیز سبک تدریس شاگردمحور داشتند انتخاب شد.
سپس از هر گروه  15نفر از معلمان به گروهای آزمایشی و  15نفر به گروه کنترل بهصورت تصادفی
ساده جایگزین شدند .نمونه دانشآموزان نیز از بین دانشآموزان همین معلمان بهصورت تصادفی
انتخاب شد .قبل از اجرای آموزش ،پرسشنامه خودپنداره تحصیلی و آزمون عملکرد تحصیلی (شامل
چهار ماده درسی پایه چهارم ابتدایی) بهصورت پیشآزمون از دانشآموزان نمونه به عمل آمد .سپس
از میان  16نفر معلم (36نفر دارای سبک تدریس معلممحور و 36نفر داری سبک تدریس شاگرد
محور) به روش تصادفی ساده  15نفر دارای سبک تدریس معلممحور و  15نفر دارای سبک تدریس
شاگردمحور در گروه آزمایش و  15نفر دارای سبک تدریس معلممحور و  15نفر دارای سبک تدریس
شاگردمحور در گروه کنترل انتخاب شدند  .آموزش بهمدت 1جلسه  76دقیقهای (طبق جدول  )1طی
دو ماه اعمال گردید .نتایج با استفاده از نرمافزار  spss21مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
جدول  :1محتوای بسته آموزشی مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان
جلسه

موضوع

آموزشدهنده

1

تعیین هدف

پژوهشگر

2

تدوین و اجرای برنامه
عمل

پژوهشگر

3

تأمل در تدریس

پژوهشگر

زمان
برگزاری
هفته اول
هفته
دوم
هفته
سوم

جلسه
4
5
1

موضوع
استفاده مؤثر
از منابع
یادگیری
همکارانه
یادگیری
تحقیقی

آموزشدهنده
پژوهشگر
پژوهشگر
پژوهشگر

زمان
برگزاری
هفته
چهارم
هفته
پنجم
هفته
ششم

جهت بررسی و پاسخ به فرضیه این پژوهش ،از روش تحلیل کوواریانس دوراهه چند متغیری (two-

 )way Mancovaاستفاده شد .قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس ،پیشفرض نرمال
بودن توزیع دادهها در مراحل پیشآزمون و پسآزمون برای خودپنداره تحصیلی دانشآموزان و عملکرد
تحصیلی دانشآموزان به تفکیک سبک تدریس در دو گروه آزمایش و کنترل بررسی و از نرمال بودن
توزیع دادهها اطمینان حاصل شد.
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جدول  :2نتایج تحلیل کوواریانس اثرات روشهای آموزش بر متغیرهای پژوهش با توجه به سبک تدریس
متغیر

خودپنداره
تحصیلی

عملکرد تحصیلی

منبع تغییرات
پیشآزمون
روش
سبک تدریس
روش*سبک تدریس
خطا
پیشآزمون
روش
سبک تدریس
روش * سبک تدریس
خطا

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

97/541
351/943
34/396
29/312
888/116
89/499
563/362
54/532
1/489
261/919

1
1
1
1
53
1
1
1
1
53

97/541
351/943
34/396
29/312
11/919
89/499
563/362
54/532
1/489
3/761

مجذور اتا

توان

سهمی

آزمون
6/591
6/775
6/276
6/241
6/771
1
6/751
6/245

F

معنیداری

4/944
21/291
2/656
1/127

6/634
6/6661
6/158
6/269

6/682
6/281
6/639
6/636

22/423
127/616
13/798
1/113

6/6661
6/6661
6/6661
6/263

6/279
6/967
6/267
6/636
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نتایج تحلیل کوواریانس دوراهه چند متغیری ( )2نشان میدهد که در متغیر خودپنداره تحصیلی
دانشآموزان تنها اثر اصلی روش ( )F=21/291 , P= 6/6661, Partial 2= 6/281معنیدار است.
اما ،اثر اصلی سبک تدریس ( )F=2/656, P= 6/158, Partial 2= 6/639با سطوح معلممحور و
شاگردمحور و همچنین ،اثر تعاملی روش (آزمایش و کنترل) و سبک تدریس (سبکهای تدریس
معلممحور و شاگردمحور) بر خودپنداره تحصیلی دانشآموزان معنیدار نیستند (, Partial 2= 6/636
 .)F=1/113 , P= 6/263لذا با در نظر گرفتن نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر همپراش (کمکی)،
آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان منجر به تفاوت معنیدار بین گروههای آزمایش
و کنترل در متغیر خودپنداره تحصیلی دانشآموزان شده است ،اما بر خودپنداره تحصیلی دانشآموزان
براساس سبکهای تدریس معلممحور و شاگرد محور؛ و همچنین بین گروههای آزمایش و کنترل به
تفکیک سبکهای تدریس معلممحور و شاگردمحور مؤثر نبوده است .بهطوریکه ،میزان تأثیر برای
روش  27درصد بود؛ بدین معنا که در متغیر خودپنداره تحصیلی دانشآموزان  27درصد از تفاوتهای
فردی در گروههای آزمایش و کنترل به خاطر تفاوت در عضویت گروهی (تأثیر مداخله) میباشد.
ازاینرو میتوان مطرح کرد که آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان در تعامل با
سبک تدریس بر خودپنداره تحصیلی دانشآموزان اثربخش نیست.
در متغـیر عملکـرد تحصیلی دانـشآموزان هر دو اثــر اصلـی روش (,Partial 2= 6/967
 )F=127/616, P= 6/6661و سبک تدریس ( )F=13/798 , P= 6/6661, Partial 2= 6/267با
سطوح معلممحور و شاگردمحور معنیدار هستند .اما ،اثر تعاملی روش (آزمایش و کنترل) و سبک
تدریس (سبکهای تدریس معلممحور و شاگردمحور) بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان معنیدار نیست
( .)F=1/113 , P= 6/263, Partial 2= 6/636لذا با در نظر گرفتن نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر
همپراش (کمکی) ،آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان منجر به تفاوت معنیدار در
متغیر عملکرد تحصیلی دانشآموزان بین گروههای آزمایش و کنترل و سبکهای تدریس معلممحور
و شاگردمحور شده است؛ اما ،بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان در بین گروههای آزمایش و کنترل به
تفکیک سبکهای تدریس معلممحور و شاگردمحور مؤثر نبوده است .بهطوریکه ،میزان تأثیر برای
روش  91درصد؛ و برای زیرگروه (سبکهای تدریس)  21درصد بود .بدین معنا که در متغیر عملکرد
تحصیلی دانشآموزان  91درصد از تفاوتهای فردی در گروههای آزمایش و کنترل ،و  21درصد از
تفاوتهای فردی در سبکهای تدریس معلممحور و شاگردمحور به خاطر تفاوت در عضویت گروهی
(تأثیر مداخله) میباشد .ازاینرو میتوان مطرح کرد که آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری
معلمان در تعامل با سبک تدریس بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان اثربخش نیست.
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در ادامه جهت بررسی چگونگی تفاوت بین میانگین گروههای آزمایش و کنترل براساس زیرگروههای معلممحور و شاگردمحور در متغیرهای خودپنداره
تحصیلی و عملکرد تحصیلی براساس میانگینهای تعدیل شده (جدول  )3از مقایسه زوجی  LSDاستفاده شد که نتایج آن در جدول ( )4ارائه شده است.
جدول  :3میانگین و انحراف استاندارد تعدیل شده متغیرهای پژوهش در گروههای آزمایش و کنترل با توجه به سبکهای تدریس
آزمایش
سبک معلم محور

متغیر

انحراف

میانگین
خودپنداره تحصیلی
عملکرد تحصیلی

استاندارد
1/614
6/513

41/21
27/75

کنترل
سبک دانشآموز محور
میانگین
44/51
32/89

انحراف
استاندارد
1/691
6/519

سبک معلم محور
میانگین
39/87
24/89

سبک دانشآموز محور

انحراف
استاندارد
1/191
6/515

میانگین

انحراف استاندارد

38/68
21/36

1/214
6/581

جدول  :4نتایج مقایسه زوجی  LSDو آنوا جهت مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش در دو گروه با توجه به سبکهای تدریس
متغیر
خودپنداره
تحصیلی
عملکرد
تحصیلی

سبک

روش

تدریس
معلم محور
شاگرد محور
معلم محور
شاگرد محور

آزمایش
آزمایش
آزمایش
آزمایش

کنترل
کنترل
کنترل
کنترل

تفاوت

خطای

میانگین

استاندارد

*3/391
*1/436
*5/686
*1/518

1/513
1/139
6/954
6/976

معناداری

F

معنیداری

6/635
6/6661
6/6661
6/6661

4/113
15/432
45/392
17/266

6/635
6/6661
6/6661
6/6661

ضریب
اتا
6/681
6/221
6/411
6/511
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با توجه به نتایج آزمون  LSDدر جدول ( ،)4بین میانگین خودپنداره تحصیلی دانشآموزان دو
گروه آزمایش و کنترل در زیرگروههای معلممحور ( ،)F= 4/113 , P= 6/635, Partial 2= 6/681و
شاگردمحور ( )F= 15/432 , P= 6/6661, Partial 2= 6/221تفاوت معنیداری از نظر آماری وجود
دارد؛ بنابراین ،شرکتکنندگان گروه آزمایش با سبکهای تدریس معلممحور و شاگردمحور میانگین
خودپنداره تحصیلی باالتری نسبت به شرکتکنندکان گروه کنترل با سبکهای تدریس معلممحور و
شاگردمحور دارند .لذا ،آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان منجر به افزایش میانگین
نمرات شرکتکنندگان گروه آزمایش (با توجه به جدول  )3در خودپنداره تحصیلی در هر یک از
سبکهای تدریس معلممحور و شاگردمحور نسبت به گروه کنترل شده است .همچنین ،با توجه به
ضرایب اتا میتوان مطرح کرد که تأثیر آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان بر
خودپنداره دانشآموزان در زیرگروه شاگردمحور بیشتر از زیرگروه معلممحور است.
با توجه به نتایج آزمون  LSDدر جدول ( ،)3بین میانگین عملکرد تحصیلی دانشآموزان دو گروه
آزمایش و کنترل در زیرگروههای معلممحور ( ،)F= 45/392 , P= 6/6661, Partial 2= 6/411و
شاگردمحور ( )F= 17/266 , P= 6/6661, Partial 2= 6/511تفاوت معنیداری از نظر آماری وجود
دارد .بنابراین ،شرکتکنندگان گروه آزمایش با سبکهای تدریس معلممحور و شاگردمحور میانگین
عملکرد تحصیلی دانشآموزان باالتری نسبت به شرکت کنندکان گروه کنترل با سبکهای تدریس
معلممحور و شاگردمحور دارند .لذا ،آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان منجر به
افزایش میانگین نمرات شرکتکنندگان گروه آزمایش (با توجه به جدول  )3در عملکرد تحصیلی
دانشآموزان در هر یک از سبکهای تدریس معلممحور و شاگردمحور نسبت به گروه کنترل شده
است .همچنین ،با توجه به ضرایب اتا میتوان مطرح کرد که تأثیر آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری
یادگیری معلمان بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان در زیرگروه شاگردمحور بیشتر از زیرگروه معلممحور
است.
جدول  :5نتایج تحلیل کوواریانس اثرات روشهای آموزشی برخودپنداره تحصیلی دانشآموزان
منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

روش

347/663

1

347/663

خطا

794/612

59

19/687

F

معنیداری

26/423

6/6661

ضریب

توان

اتا

آزمون

6/214

6/773

نتایج جدول ( )5نشان میدهد که با در نظر گرفتن نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر همپراش،
آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان منجر به تفاوت معنیدار بین گروهها در
خودپنداره تحصیلی دانشآموزان ( ،)F=26/423, 2=6/214به میزان  21درصد شده است .بدین
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معنا که  21درصد از تفاوتهای فردی در متغیر خودپنداره تحصیلی دانشآموزان به خاطر تفاوت در
عضویت گروهی (تأثیر مداخله) میباشد.
جدول  :6نتایج تحلیل کوواریانس اثرات روشهای آموزشی بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان
منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

روش

514/229

1

514/229

خطا

272/449

59

5/131

F

معنیداری

166/221

6/6661

ضریب

توان

اتا

آزمون

6/139

1

نتایج جدول ( )1نشان میدهد که آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان منجر به
افزایش میانگین نمرات شرکتکنندگان گروه آزمایش (با توجه به جدول  )1در عملکرد تحصیلی
دانشآموزان نسبت به گروه کنترل شده است .ازاینرو میتوان مطرح کرد که آموزش مبتنی بر تعدیل
جهتگیری یادگیری معلمان بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان اثربخش است .توان آماری  1نیز بیانگر
کفایت حجم نمونه و دقت آماری قابلقبول برای این نتیجهگیری است.
جهت بررسی و پاسخ به یکی از فرضیه پژوهش از روش تحلیل کوواریانس دوراهه تک متغیری
( )two-way MAncovaاستفاده شد .قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس ،پیشفرض
نرمال بودن توزیع دادهها در مراحل پیشآزمون و پسآزمون برای خودپنداره تحصیلی به تفکیک
سبک تدریس در دو گروه آزمایش و کنترل بررسی و از نرمال بودن توزیع دادهها اطمینان حاصل
شد.و پیشفرض همگنی واریانسها برای خودپنداره تحصیلی با آزمون لون موردبررسی قرار گرفت.
جدول  :7نتایج تحلیل کوواریانس اثرات روشهای آموزش برخودپنداره تحصیلی با توجه به سبک تدریس
منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

معنیداری

مجذور
اتا
سهمی

توان
آزمون

روش*سبک
تدریس

21/411

1

21/411

1/313

6/259

6/623

6/263

خطا

878/784

55

11/345

نتایج تحلیل کوواریانس دوراهه تک متغیری (جدول  )9نشان میدهد که اثر اصلی گروه معنیدار
است ،ولی اثر زیرگروهها (سبکهای تدریس معلممحور و شاگردمحور) و اثر تعاملی بین گروه و زیرگروه
بر خودپنداره تحصیلی معنیدار نیست .لذا با در نظر گرفتن نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر همپراش
(کمکی) ،آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان تنها منجر به تفاوت معنیدار بین
گروههای آزمایش و کنترل در متغیر خودپنداره تحصیلی (, P= 6/6661, Partial 2= 6/286
 )F= 21/397شده است؛ بااینوجود بین خودپنداره تحصیلی دانشآموزان با توجه به سبکهای
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تدریس معلممحور و دانشآموزمحور و همچنین بین گروههای آزمایش و کنترل با توجه به سبکهای
تدریس معلممحور و دانشآموزمحور تفاوت معنیداری از نظر آماری وجود ندارد ( .)p>6/65لذا،
آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس تأثیر معنیداری
برخودپنداره تحصیلی دانشآموزان ندارد .ازاینرو میتوان مطرح کرد که آموزش مبتنی بر تعدیل
جهتگیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر خودپنداره تحصیلی دانشآموزان اثربخش
نیست.
جدول  :8نتایج تحلیل کوواریانس اثرات روشهای آموزش بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان
با توجه به سبک تدریس
مجموع

درجه

میانگین

منبع
تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

روش*سبک
تدریس

17/137

1

17/137

خطا

238/461

55

4/335

F

4/415

معنیداری
6/646

مجذور اتا

توان

سهمی

آزمون

6/694

6/542

نتایج تحلیل کوواریانس دوراهه تک متغیری (جدول  )8نشان میدهد که هر دو اثر اصلی گروه
( )F=118/168 , P= 6/6661, Partial 2= 6/183و زیرگروه (, P= 6/616, Partial 2= 6/115
 )F=9/181با سطوح معلممحور و شاگردمحور معنیدار هستند .همچنین ،اثر تعاملی گروه (آزمایش
و کنترل) و زیرگروه (سبکهای تدریس معلممحور و شاگردمحور) بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان
معنیدار است ( .)F=4/415 , P= 6/646, Partial 2= 6/694لذا با در نظر گرفتن نمرات پیشآزمون
بهعنوان متغیر همپراش (کمکی) ،آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان در تعامل با
سبکهای تدربسمنجر به تفاوت معنیداردر متغیر عملکرد تحصیلی دانشآموزان شده است.
بهطوریکه ،میزان تأثیر برای گروه  18درصد؛ برای زیرگروه (سبکهای تدریس)  11درصد و همچنین
برای شرایط تعامل بین گروه و زیرگروه  9درصد بود.بدین معنا که در متغیر عملکرد تحصیلی
دانشآموزان  18درصد از تفاوتهای فردی در گروههای آزمایش و کنترل 11 ،درصد از تفاوتهای
فردی در سبکهای تدریس معلممحور و شاگردمحور و همچنین  9درصد از تفاوتهای فردی در
گروههای آزمایش و کنترل به تفکیک سبکهای معلممحور و شاگردمحور به خاطر تفاوت در عضویت
گروهی (تأثیر مداخله) میباشد .لذا ،آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان در تعامل
با سبک تدریس منجر به افزایش میانگین نمرات شرکتکنندگان گروه آزمایش (با توجه به جدول )5
در عملکرد تحصیلی دانشآموزان نسبت به گروه کنترل شده است .ازاینرو میتوان مطرح کرد که
آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر عملکرد تحصیلی
دانشآموزان اثربخش است.توان آماری 1برای گروه 6/947 ،برای زیرگروه (سبکهای تدریس) و
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 6/542برای تعامل گروه و زیرگروه نیز بیانگر کفایت حجم نمونه و دقت آماری قابلقبول برای این
نتیجهگیری است.
بحث و نتیجهگیری
آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان منجر به تفاوت معنیدار بین گروهها در
خودپنداره تحصیلی دانشآموزان شده است .لذا ،آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان
منجر به افزایش میانگین نمرات شرکتکنندگان گروه آزمایش در نمره خودپنداره تحصیلی
دانشآموزان نسبت به گروه کنترل شده است .ازاینرو میتوان مطرح کرد که آموزش مبتنی بر تعدیل
جهتگیری یادگیری معلمان بر خودپنداره تحصیلی دانشآموزان اثربخش است .با توجه به
پژوهشهای که در این زمینه و تأثیر آموزشهای که مؤلفههای این بسته آموزشی را در نظر بگیرند و
بر روی معلمان اجرا شود تا تأثیر آن را بر خودپنداره تحصیلی دانشآموزان موردبررسی قرار دهد،
میتواند به درک و تبیین احتمالی این یافتههای پژوهشی کمک نماید .ازجمله تحقیقاتی که با نتایج
پژوهش ما همسو میباشد،
فانی و خلیفه ( )1388نتایج مربوط به فرضیهی نخست پژوهش نشان داد که بین ادراک از رفتار
معلم و خودپندارهی تحصیلی دانشآموزان رابطهی معنادار وجود دارد و میتوان نتیجهگیری کرد که
هر چه ادراک از رفتار معلم باالتر باشد ،خودپنداری تحصیلی باالیی را به همراه دارد که یافتههای این
پژوهش با پژوهشهای گود و برافی ( ،)1796بلوس ( ،)1786بیلط ( ،)1781داروم و ریچ (،)1788
مارش و گراون ( ،)1788مبویا ( ،)1774جانسون ( ،)2668اورنگی ( )1396و عطاپور ( )1398همسو
میباشد.
گوای و همکاران ( )2616در پژوهشی نشان دادند که خودگردانی و انگیزش تحصیلی در رابطهی
بین خودپنداره و عملکرد تحصیلی نقش میانجی را بازی میکند .یانگسون و همکاران ( )2615رابطه
بین خودراهبری در یادگیری و عزتنفس را برسی کردند.نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط معناداری
بین گروهی با خودباوری باال نسبت به گروه با خودباوری پایین وجود دارد .و بین خودراهبری و
عزتنفس رابطه مثبتی وجود دارد.
با در نظر گرفتن نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر همپراش ،آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری
یادگیری معلمان منجر به تفاوت معنیدار بین گروهها در عملکرد تحصیلی دانشآموزان شده است..
لذا ،آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان منجر به افزایش میانگین نمرات
شرکتکنندگان گروه آزمایش در عملکرد تحصیلی دانشآموزان نسبت به گروه کنترل شده است.
ازاینرو میتوان مطرح کرد که آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان بر عملکرد
تحصیلی دانشآموزان اثربخش است.با توجه به پژوهشهای مربوط به این فرضیه ،تأثیر آموزشهای
که مؤلفههای این بسته آموزشی را در نظر بگیرند و تأثیر آن را بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان
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موردبررسی قرار دهد ،میتواند به درک و تبیین احتمالی این یافتههای پژوهشی کمک نماید .ازجمله
تحقیقاتی که با نتایج پژوهش ما همسو میباشد ،عصاره و همکاران ( ،)1375محبی و بدری (،)1375
حبیبه والقی ( ،)1381حسین زارع و محمدرضا سرمدی ( ،)1387صادقی و خلیلی (،)1375
کلوتز ،)2616(1پاریس و پاریس2661 ،؛ زیمرمن ،1777 ،به نقل از درمیتزاکی و همکاران (.)2667
عصاره و همکاران ( )1375در پژوهشی تحت «عنوان بررسی رابطه بینیادگیری خودراهبر معلمان
و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان» به این نتیجه دست یافتند که یادگیری خودراهبر معلمان و
همچنین ابعاد آن بهطور جداگانه ارتباط معناداری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارند .همچنین
با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه مشخص شد که خودکنترلی بهعنوان یکی از ابعاد خودراهبری
بیشترین واریانس پیشرفت تحصیلی را به خود اختصاص داده است .همچنین عینی و همکاران()1378
نشان دادند که یادگیری خودراهبر بهویژه بعد خودمدیریتی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان با
پیشرفت تحصیلی رابطه دارد.
حسین زارع و محمدرضا سرمدی ( )1387در پژوهشی با عنوان مطالعه ارتباط آمادگی با یادگیری
خودراهبر دانشجویان آموزش مجازی با پیشرفت تحصیلی مشخص نمود که بین آمادگی یادگیری
خودراهبر دانشجویان در محیط مجازی با پیشرفت تحصیلی آنها ارتباط وجود دارد و مؤلفههای
توانایی کاربرد مهارتهای مطالعه و حل مشکل و خودپنداره مثبت بیشترین توانایی پیشبینی پیشرفت
تحصیلی و بیشترین ارتباط را با آن دارند.
آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان تنها منجر به تفاوت معنیدار بین گروههای
آزمایش و کنترل در متغیر خودپنداره تحصیلی شده است؛ بااینوجود بین خودپنداره تحصیلی
دانشآموزان با توجه به سبکهای تدریس معلممحور و دانشآموز محور و همچنین بین گروههای
آزمایش و کنترل با توجه به سبکهای تدریس معلممحور و دانشآموز محور تفاوت معنیداری از نظر
آماری وجود ندارد ( .)p >6/65لذا ،آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان در تعامل با
سبک تدریس تأثیر معنیداری برخودپنداره تحصیلی دانشآموزان ندارد .ازاینرو میتوان مطرح کرد
که آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر خودپنداره
تحصیلی دانشآموزان اثربخش نیست.
این یافتهها با نتایج پژوهش فانی و خلیفه ( )1388مطابقت دارد که نشان میدهد ،بین ادراک از
رفتار معلم و خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی بهطورکلی و نیز به تفکیک جنسیت و پایه ،در
مجموع رابطهای معنادار وجود داشت ،اما در پایههای اول دختر و پسر و سوم دختر رابطهی بین ادراک
از رفتار معلم و خودپنداره ی تحصیلی معنادار نبود؛ افزون بر این ،در پایهی اول دختر و پسر بین ادراک
از رفتار معلم با عملکرد تحصیلی رابطهای معنیدار وجود نداشت .مطالعات کولن ،)2611(2بام و
1. Klotz
2. colleen
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همکارانش ( ،)1714مارش ( ،)1772زیسک ( ،)1778ریکاردز ( ،)2661بنتهام ( )2662و چن
( )2661با فرضیهی موردنظر همسویی دارد.
کولن ( )2611بیان کرد که در چند دهه گذشته ،محققان پیشنهاد کردهاند که خودکارآمدی خود
بر موفقیت و انگیزه دانشآموز تأثیر میگذارد .هدف اصلی این کار شناسایی پروفایلهای خودآموزی
معلم و تعیین تفاوتهای ممکن در برخی از متغیرهای انگیزشی عاطفی دانشآموزان میباشد .ادراک
دانشجویان یادگیرنده بیشتر از آموزگاران با خودکفائی باال است .به نظر میرسد دانشجو معلمی که
بیشازحد توانایی تدریس را در اختیار دارند ،کمتر درگیر مطالعه میشوند ،آنها نسبت به افراد بیشتر
بیتفاوت هستند ،و محتویات موضوع کمتر میشود .این دانشآموزان همچنین میتوانند نسبت به
نتایج تالش های خود کمتر اعتمادبهنفس داشته باشند.
یافتهها نشان میدهد که هر دو اثر اصلی گروه (آزمایشی و کنترل) و زیرگروه (سبکهای تدریس
معلممحور و شاگردمحور) با سطوح معلممحور و شاگردمحور معنیدار هستند .همچنین ،اثر تعاملی
گروه (آزمایش و کنترل) و زیرگروه (سبکهای تدریس معلممحور و شاگردمحور) بر عملکرد تحصیلی
دانشآموزان معنیدار است .لذا با در نظر گرفتن نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر همپراش (کمکی)،
آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان در تعامل با سبکهای تدریس منجر به تفاوت
معنیدار در متغیر عملکرد تحصیلی دانشآموزان شده است .بهطوریکه ،میزان تأثیر برای گروه 18
درصد؛ برای زیرگروه (سبکهای تدریس)  11درصد و همچنین برای شرایط تعامل بین گروه و زیرگروه
 9درصد بود .آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس منجر
به افزایش میانگین نمرات شرکتکنندگان گروه آزمایش (با توجه به جدول  )4در عملکرد تحصیلی
دانشآموزان نسبت به گروه کنترل شده است .ازاینرو میتوان مطرح کرد که آموزش مبتنی بر تعدیل
جهتگیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان اثربخش
است.
ازجمله مطالعاتی که در زمینه سبکهای تدریس انجام شده است ،میتوان به این موارد اشاره کرد
که یافتههای این پژوهش ،با یافتههای بابایی ( ،)1387رزاقی نژاد و همکاران ( ،)1387شانگ،)2669(1
آریانپور ،امیری منش و آریانپور ( )1374و نعیمی و همکاران ( )2616که نشان دادند سبکهای
تدریس معلم پیشبینی کننده موفقیت آتی دانشآموزان میباشد ،همسو است .شانگ ( )2668در
پژوهشی با عنوان «مقایسه تأثیر ویژگیهای شخصیتی در سبکهای تدریس معلمان در دبیرستانهای
چین» به این نتیجه دست یافت که ویژگیهای شخصیتی که بهوسیله فهرست عوامل پنجگانه کاست
و مکگرا سنجیده شد .با سبکهای تدریس معلمان رابطه معناداری دارند .نعیمی و همکاران ()2616
در پژوهشی تحت عنوان «بررسی ترجیحات در سبک تدریس و یادگیری و میزان همخوانی آنها با
1. Shang
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موفقیت یادگیرندگان» دریافتند که سبک تدریس و سبک یادگیری باعث بهبود یادگیری و
موفقیتهای دانشجویان میشود .آریانپور ،امیری منش و آریانپور ( )1374در پژوهشی تحت عنوان
«رابطه سبکهای تدریس معلمان با انگیزش ریاضی دانشآموزان پایه اول دبیرستان»به این نتیجه
دست یافتند که بین سبکهای تدریس و انگیزش ریاضی رابطه معنیدار وجود دارد .در نهایت آموزش
مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان بر خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان
اثربخش است و آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر
عملکرد تحصیلی دانشآموزان در زیرگروه شاگردمحور بیشتر از زیرگروه معلممحور ،اثربخش است.
اما آموزش مبتنی بر تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر خودپنداره
تحصیلی دانشآموزان اثربخش نیست.
برای رشد حرفهای معلمان متغیرهای گوناگونی اثرگذار هستند که پیشنهاد میشود رابطه و یا
تأثیر این متغیرها نیز بر جهتگیری یادگیری معلمان بررسی شود و همچنینی پیشنهاد میشود این
بسته آموزشی که جهت تعدیل جهتگیری یادگیری معلمان طراحیشده در دورههای ضمن خدمت
تدریس شود.به محققان آینده پیشنهاد میشود که تأثیر این بسته آموزشی بر روی متغیرهای
خصیصهای دیگر معلمان و در مناطق جغرافیای و دورههای رشد مختلف اجرا شود.
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