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 :با الگوي مديريت آموزش رياضي هاي نظريه خودكارآمدي بندوراكاربست شناسه

 دورة متوسطهن پسر آموزا راهبردي جديد در رشد خودكارآمدي دانش
  
رانيتهران، ادانشگاه خوارزمي،  ت،يريمداستاد مديريت آموزشي، دانشكده ، گيـدرضا بهرنـــمحم  

  رانيتهران، ا، دانشگاه خوارزمي، تيريمدكارشناس ارشد مديريت آموزشي، دانشكده ، تيآرش زبرجدي آش
  كارشناس ارشد مديريت آموزشي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه كردستان، كردستان، ايران ،فاطمه توانا

  رانيتهران، ازمي، دانشگاه خوار ت،يريمددانشكده  ،دانشجوي دكتري مديريت آموزشي، رحيمعلي نصيري
  
  چكيده

الگوي جديد مديريت آموزش در مقايسه با روش سنتي بر ميزان خودكارآمدي  تأثير در پژوهش حاضر
ها در حل محدوديت و مشكالت با مقابله و رفتار ادامه جهت تالش رفتار، آموزان به لحاظ آغازگري دانش

آزمون همراه با گروه كنترل بررسي آزمون و پسمسائل درس رياضي با طرح پژوهشي نيمه آزمايشي با پيش
آموز پسر پاية چهارم دورة متوسطه شهرستان اسدآباد كه يكي بطور دانش 36دو كالس هر يك به تعداد . شد

دوره آموزشي براي هر دو . تصادفي در گروه آزمايش و ديگري در گروه كنترل قرار گرفتند، انتخاب شدند
به گروه . هفته با محتواي درسي برابر به اجرا درآمد 8اي بود كه در مدت قيقهد 90ي جلسه 12گروه شامل 

كنترل با روش سنتي و به گروه آزمايش روايت آموزش رياضي با الگوي جديد مديريت آموزش شكل يافته با 
با  نشرر و همكاراخودكارآمدي عمومي پرسشنامه . هاي نظريه بندورا از خودكارآمدي آموزش داده شد شناسه

نتايج . ها روش تي مستقل و تحليل كوواريانس به كار رفتروايي و پايايي محاسبه شده و در تحليل داده
-خودكارآمدي دانش در ميزان پژوهش تفاوت آماري معنادار آموزش رياضي با الگوي مديريت آموزش را

الگوي  اي اين پژوهش، كاربستهبر مبناي يافته. آموزان گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل نشان داد
و بهبود خودكارآمدي  جهت پرورش تدريس رياضي در راهبردي جديد عنوان به جديد مديريت آموزش

  .گرديد آموزان توصيهدانش
  

  
آغازگري ادامه رفتار، مقابله با  الگوي مديريت آموزش رياضي،نظريه خودكارآمدي بندورا،  :كليدي ژگانوا

 يهاي آموزش رياضمحدوديت

                                                 
 نويسنده مسئول :behrangimr@yahoo.com  

 22/10/95: پذيرش مقاله 19/7/95: دريافت مقاله
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  مقدمه
از واقعيت رابطة به خوبي شناسان متخصصان علوم تربيتي و روان هاي اخير،طي سال

نگرش و ادراك فرد از خويشتن، با چگونگي يادگيري و  بسيار نزديك خودكارآمدي،
بيان نمود علت بسياري از مشكالت  ]22[ از جمله استروم. ]63[اندرفتار او آگاه شده

كالس درس، هوش پايين و يا اختالل جسمي نيست، بلكه آموزان در مدرسه و  دانش
خودكارآمدي كه . مورد نظر است عدم باور آنها به توانايي خود در انجام تكاليف درسي

آموزان در كالس درس از به عنوان يك عامل انگيزشي مؤثر بر فرايند يادگيري دانش
هاي فرد نسبت و قضاوت به باورهامشتق شده است  ]9[ اجتماعي بندورا -نظريه شناختي

خودكارآمدي قضاوت . ها اشاره داردهاي خود در انجام وظايف و مسئوليتبه توانايي
هاي خود براي آغازگري و عملكرد مؤفق در تكاليف بوده ي تواناييشخصي فرد درباره

  .]5[ باشدو نيازمند گسترش تالش فرد و حفظ آن در رويارويي با موانع مي
يادگيري اجتماعي، خودكارآمدي را به عنوان حس اعتماد در خصوص پردازان نظريه

هاي تواند جنبهبنابراين، حس خودكارآمدي مي. گيرند انجام تكاليف خاص در نظر مي
توانند ها مياين جنبه. قرار دهد تأثير مختلف و مهم رفتار فرد براي يادگيري را تحت
در  .]69][55][7][6[رفت را شامل گردندانتخاب فعاليت، تالش، پشتكار، يادگيري و پيش

ديد منفي به موضوع و در نهايت  معموالًدگان با خودكارآمدي پايين حالي كه يادگيرن
حتي  و ،يعاطف يخستگ ،درگيري تواند موجبو همين عامل مي ]42[ توانايي خود دارند

دكارآمد در ، اما يادگيرندگان خو ]59[ي فرد شوداحرفه يوظيفهترك  يبرا ايزهيانگ
. گذاردمي تأثير شوند و اين امر بر پشتكار تحصيلي آنهااهداف چالش برانگيز درگير مي

افراد داراي خودكارآمدي باال در مقايسه با افراد داراي خودكارآمدي پايين، تكاليف 
كنند، اهداف بزرگتر را بر چالش برانگيزتر را كه متضمن تالش بيشتر است، انتخاب مي

دهند و در نتيجه د و پايداري بيشتري نسبت به آن اهداف از خود نشان ميگزيننمي
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مندي و درگيري بيشتري از خود  در انجام تكاليف، عالقه .]49[ عملكرد بهتري دارند
يعني اضطراب و افسردگي كمتري را . وخوي بهتري برخوردارنددهند و از خلقنشان مي
توانند با ني بهتري برخورداند و بيشتر ميكنند و در مجموع از سالمت رواتجربه مي
بينند نه آنها مشكالت را چالش مي. ]51[هاي فشارزا و نااميدكننده، كنار بيايندموقعيت

كارآمدي باال ترس از شكست را . هاي جديد هستندتهديد و فعاالنه به دنبال موقعيت
از شكست به سرعت ي اين افراد بعد دهد به همين دليل اعتماد تضعيف شدهكاهش مي
افراد با خودكارآمدي باال حتي با وجود موانع و پيامدهاي منفي . ]54[يابدبهبود مي

ها كنار بيايند و بهتر ها و نااميديآنها قادر هستند با ناكامي. پشتكار زيادي خواهند داشت
- يك عقب آنها كمبود را نه به عنوان نتيجه پاياني بلكه به عنوان. به راه خود ادامه دهند

هاي پر استرس با اين افراد همچنين رويكردشان به موقعيت. كنندنشيني موقتي قلمداد مي
ها را قبل از شروع عملكردشان اطمينان عمل كردن است و آنها قادر خواهند بود استرس

پذيري نسبت به استرس و افسردگي را ندارند در واقع افراد خودكارآمد آسيب. مهار كنند
آموزان در كالس درس و فرآيند از ميان آنچه پيرامون خودكارآمدي دانش اما .]44[

روش "دارند كه  بيان مي ]64[ 1يادگيري بيان شده، تاملينسون؛ كاپالن؛ پورسل و رنزولي
ي آموزشي، تدريس به كار گرفته شده براي آموزش فراگير در طول يك دوره

معتقد به ارتقاي  ]57[سوگوي نين همچ. "دهدقرار مي تأثير خودكارآمدي او را تحت
 آموزان ناشي از كيفيت آموزش معلم است و كيفيت يادگيري سطح خودكارآمدي دانش

تكاليف  ها و خودكارآمدي خود براي انجامآموزان در زمان اعتماد آنها به توانايي در دانش
دهد كه باورهاي نيز نشان مي ]48[نتايج پژوهش ازگنگر . رسد به حداكثر مي

آموزان با آموزش خوب و توانايي معلمان براي سازماندهي آموزش  خودكارآمدي دانش
از  يبه نوع خاص ]49[پاجارز. ي مطلوب آموزش رابطة نزديكي داردبا يك شيوه

                                                 
1. Tomlinson, Kaplan, Purcell & Renzulli 
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-كنند كه همان باور دانشياشاره م تحصيلي يتحت عنوان خودكارآمد يخودكارآمد

 يعامل. است تحصيلي هايتيفعال اي و هارهدو ف،يخود در انجام تكال توانايي به آموزان
كالس  يهمچون احساسات، شناخت و تعامالت رفتار يبر عوامل مختلف تأثير كه با

- جعفري. ]41[بياورد  فراهم را آموزاندانش يليتحص شرفتيموجبات پتواند ميدرس، 

اوشگري، هم به اين نتيجه دست يافتند كه ارائه الگوي ك ]29[عقيلي و  مهرپاك ،ثاني
هايشان در خصوص حل آموزان را در زمينه خودباوري نسبت به توانايي عملكرد دانش

هاي متكي به انتقال دانش به گرايش معلم به روش. دهدمسائل درس فيزيك، افزايش مي
ذهن فراگيران، تمايل و وابستگي آنان را به معلم افزايش داده و منجر به وخيم شدن 

معلم نبايد محتواهاي . ]40[گرددهاي محتواهاي گوناگون ميينهمشكالت يادگيري در زم
گوناگون درسي را به ذهن فراگير منتقل كند بلكه بايد به او آموزش بدهد چگونه ياد 

به اعتقاد كارشناسان تعليم و تربيت، يادگيرندگان از طريق يادگيري . ]50][29[بگيرد 
زيرا آنها به . برند ادگيري لذت بيشتري هم ميي گيرند بلكه از فعال، نه تنها بهتر فرا مي

كنند و خود را  ي صرف بودن، فعاالنه در جريان يادگيري مشاركت ميجاي شنونده
اگر يادگيرندگان به يادگرفتن با تالش قابل قبول، باور داشته . دانند مسئول يادگيري مي

آنها . كنند بيشتري ميباشند، تالششان را بيشتر نموده و در مواجه با مشكالت پافشاري 
خود را بر مشكل بيشتر متمركز ساخته، احساس آرامش و خوشبختي بيشتر كرده و از 

  .]25[گيرندراهبردهاي مؤثرتري بهره مي
شواهد تجربي نيز حاكي از آن است كه باورهاي خودكارآمدي، روابط معناداري با 

در ) 1997(بندورا هاي از جمله پژوهش. هاي آن دارندعملكرد تحصيلي و شاخص
ترين نقش را در ايجاد ي آموزشگاهي، نشان داد كه باورهاي خودكارآمدي اساسيحوزه

انگيزش در يادگيرندگان، تشويق و ترويج يادگيري در آنها، ايجاد محيط مناسب آموزشي 
هاي مؤثر مديريتي و تدريس و باالخره پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان و اعمال شيوه

 14تا  11ي تحصيلي، بين دهد كه در زمينهبرخي از مطالعات نيز نشان مي نتايج. دارد
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آموزان، از طريق باورهاي درصد تغييرپذيري نمرات پيشرفت تحصيلي دانش
دهد كه نشان مي ]56[ هاي شانكهمچنين يافته. ]33[شود خودكارآمدي تبيين مي

هاي بسياري از پژوهش. ردگذامي تأثير خودكارآمدي روي يادگيري و پيشرفت تحصيلي
؛ ]34[؛ كال پانا ]45[؛ موگاشوا ]61[؛ سانگار و گانگور]28[جمله حجازي و نقش 

، نيز خودكارآمدي 1نئو. مؤيد همين موضوع است ]30[جاودان، سمائي، سزيده و قاسمي 
گذاري آن تأثير را به عنوان باور اساسي فرد در توان خود براي يادگيري، تعريف نموده و

. ]27[به عنوان عامل اساسي، بر توانايي واقعي فرد براي يادگيري ثابت كرده است  را
در پژوهشي با عنوان خودكارآمدي  ]67[واسيل، مارهان، ميهال سينگر و استووسكو

ي مستقيم بين خودكارآمدي تحصيلي  آموزان، رابطه تحصيلي و راهبردهاي شناختي دانش
اند كه پيشرفت آنها دريافته. اندا مشخص نمودهآموزان ر و راهبردهاي شناختي دانش

شود و با  آموزان مربوط مي تحصيلي و عوامل عاطفي به عملكرد شناختي دانش
دارد  بيان مي) ]65[ به نقل از تورگات( 2اوداكي. خودكارآمدي تحصيلي آنها ارتباط دارد

ي  ي شروع و ادامهآموزان به توانايي تحصيلي خود، قابليت آنها را برا باور دانش"كه 
آموزان با خودكارآمدي سطح باال  در اين راستا دانش. "دهد شان افزايش ميمطالعات

. شونداي خود مي ي حرفه داراي اعتماد به نفس و نگرش مثبت بيشتري نسبت به آينده
تورگات . اين واقعيت براي آموزش و پرورش و فرايند تدريس معلمان بسيار مهم است

آموزان رشته  ژوهشي به بررسي باورهاي خودكارآمدي تحصيلي دانشنيز در پ ]65[
رسد كه رياضي با توجه به جنسيت، عملكرد و سطح كالس پرداخته و به اين نتيجه مي

اثرات متقابل معناداري بين جنسيت و عملكرد تحصيلي و خودكارآمدي تحصيلي 
روابط منفي "ي با عنوان در تحقيقي آزمايش ]10[بك و اشميت . آموزان وجود دارد دانش

                                                 
1. Neo 
2. Odaci 
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يابند كه عملكرد مي، در "اي تخصيص منابعبين خودكارآمدي و عملكرد با نقش واسطه
سطوح مختلف خودكارآمدي آنها قرار  تأثير آموزان در يك آزمون رياضي تحتدانش
 .دارد

ي مناسبي بيني كنندههاي مورد اشاره، باورهاي خودكارآمدي پيشبا توجه به پژوهش
بر اساس اين رابطه، پژوهش حاضر در پي معرفي الگوي . اي عملكرد تحصيلي استبر

آموزان در تدريس مديريت آموزش به عنوان بستري براي رشد خودكارآمدي دانش
  . كالس درس است

الگوي مديريت آموزش مباحث درسي كه نوع خاصي از تدريس مشاركتي را معرفي 
اي نوين تدريس است كه بهرنگي اولين فته نظريهكند و بر يادگيري فعال محوريت يامي

اي در كنفرانس جهاني آموزش علوم در كشور اسلووني  در قالب مقاله 2010بار در سال 
هاي نيمه تجربي بسيار و اثربخش در اين الگو مستند به پژوهش. ]17[ مطرح كرده است

ختلف و مقاطع هاي شاگردان در تدريس مباحث مدر بهبود يادگيري و ساير مهارت
با  ]16[پژوهش بهرنگي : هااز جمله اين پژوهش. گوناگون درسي و تحصيلي است

بررسي الگوي تدريس مديريت آموزش از منظر خالقيت در يادگيري و يادگيري "عنوان 
الگوي تدريس مديريت آموزش طي يك "با عنوان  ]15[؛ بهرنگي و كريمي "خالقيت

الگوي مديريت  تأثير مستندسازي"با عنوان  ]70[پور ذوقي؛ "دهه استفاده از آن در ايران
آموزان، سالمت سازماني كالس درس، و توسعة  آموزش بر پيشرفت تحصيلي دانش

تأثير الگوي مديريت آموزش در "با عنوان  ]43[زاده؛ لطفي"آموزان نگرش مثبت دانش
برجدي آشتي، ؛ بهرنگي، ز"تدريس درس مطالعات اجتماعي و گرايش به تسهيم دانش

اثربخشي الگوي مديريت آموزش عربي بر رشد "با عنوان  ]20[ نصيري و زبرجدي آشتي
 بررسي"با عنوان  ]46[؛ نصيري"آموزان پسر دورة متوسطههاي اجتماعي دانشمهارت
تدريس علوم تجربي با الگوي مديريت آموزش بر يادگيري خودراهبر و پيشرفت  تأثير

؛ بهرنگي، عباسيان و "ال سوم راهنمايي شهرستان بهارستانآموزان پسر سدرسي دانش
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الگوي مديريت آموزش رياضي؛ راهبردي مؤثر بر "با عنوان  ]17[ زبرجدي آشتي
؛ بهرنگي، نصيري و زبرجدي آشتي "آموزان پسر دوره متوسطهپيشرفت درسي دانش

م توسعة كاربست الگوي جديد مديريت آموزش در آموزش علو"با عنوان  ]19[
بهرنگي  المللي از جمله هاي بين ؛ در سطح ملي و چندين مقالة ديگر در كنفرانس"تجربي

؛ "كاربرد الگوي مديريت آموزش براي كارآمدي در رياضيات"با عنوان  ]11[و زبرجدي 
تأثير الگوي مديريت آموزش در كاهش اضطراب از "با عنوان  ]13[بهرنگي و ملكي 

تأثير الگوي مديريت يادگيري با كاربست "با عنوان  ]12[؛ بهرنگي و بوربور "امتحان
گرا بر پردازش هاي هوش فرهنگي و مفاهيم رهبري تحولهاي مفهومي ويژگيشناسه

با  ]14[زاده ؛ و بهرنگي و رحيم"مفاهيم درسي و اداره آموزش به سوي بهبود يادگيري
الگوي . باشندمي "آموزانانديشي دانشكاربرد الگو در بهبود تفكر فلسفي و ژرف"عنوان 

مديريت آموزش به عنوان روشي متكي به فراگير، بر يادگيري فعال محوريت يافته است 
-محور، به آگاهي يافتن فراگيران از برنامه -و در كاربرد جديد خود در يادگيري شاگرد

اي آنان در تفحص و يادگيري، به هاي آموزش پيش از آغاز درس، به مشاركت مفاهمه
يابي بر چارچوب مفهومي درس، و طي مراحل تفكر علمي و استقرايي به عنوان لطتس

در اين الگو زمينه براي استفاده از . پردازدمبناي خلق اصول، مفاهيم و تعريف مفاهيم، مي
دريافت مفاهيم توسط خودهدايتي تفكر شاگردان، كاوشگري مبتني بر يافتن علل وقايع و 

استفاده از آزمايش، مشاهده و تجربه، يادسپاري با مهارت هاي علمي از طريق پديده
ي ذهني آشنا براي ورود به دنياي ناشناخته و شناختي و فراشناختي، استفاده از زمينه

كشف، دريافت مفاهيم نو با استفاده از ساير الگوهاي تدريس فرايندي پردازش اطالعات 
در ذهن، با راهنمايي معلم، فراهم  دهي به اطالعات در جريان پردازش آندر ذهن و نظم

گونة مغز براي جذب  به زعم متخصصان هدف تدريس، بار آوري اسفنج. ]16[است 
آموزان نسبت به يادگيري  سخنان معلم نيست، بلكه تداوم يادگيري و افزايش باور دانش

اين پژوهش با تنظيم روايت تدريس در ده گام . ]31[خود پس از ترك كالس است 
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هاي مفهوم  به ده فرمان مديريت يادگيري بر اساس الگوي مورد نظر و شناسهمعروف 
اجراي الگوي مديريت آموزش در تدريس رياضي را براي  تأثير خودكارآمدي فراگيران،

 .دهد آموزان مورد بررسي قرار ميرشد و بهبود خودكارآمدي دانش
 

ارآمدي روايت تدريس الگوي مديريت آموزش براساس نكات كليدي خودك
 آموزان دانش

ساختاربندي مفاهيم و عناوين اصلي مبحث درسي در قالب رسم نقشه و . گام اول
شود قبل از تشكيل كالس و در منزل آموزان آموزش داده و تكليف مي به دانش: نمودار

ي ارتباط بين مفاهيم و عناوين اصلي مبحث درسي را ترسيم كنند و با خود نمودار نحوه
با توجه به اهميت بسيار تجارب مسلط در رشد خودكارآمدي . ورندبه كالس بيا

هاي كالسي و تكاليف معلم در كالس درس رياضي آموزان، در اين گام تمرين دانش
به بيان يتكين . سازدآموزان جهت تجربه موفقيت فراهم مي هايي را براي دانشفرصت

 آموزان فراهم ارآمدي دانشراهي براي انجام اين كار و در نتيجه رشد خودك) 2006(

آموزان در حد تسلط پس  انگيز براي دانش هاي معنادار و چالشساختن تكاليف و فعاليت
تواند مقداري ناآسودگي با خود ترديد شناسائي و پيوند عناوين مي بي. از تالش آنها است

ز به داشتن آموزان براي قرار دادن يادگيري جديد در ذهن نياهمراه داشته باشد اما دانش
تكاليف بسيار آسان حس رضايت نسبت به . نقشة فكري از كل مطلب درسي دارند

انگيزند، تكاليف بسيار باالتر از سطح مهارت يادگيرنده هم تكليف را در يادگيرنده بر نمي
آوردي با آسودگي دست". افتد سازند و نتيجه خودكارآمدي پايين ميآنها را ناكام مي
آموزان بر ما براي كار كردن در  فشار دانش. كنيمو نمو را متوقف مي بسيار ساده، رشد

بياييد به آنها لطف كنيم، آنقدر كمكشان كنيم تا از . حدود قلمرو آسودگي آنها است
  .]31[ ناآسودگي بياموزند
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آموزان  معلم از دانش: تصويرسازي از عناوين كلي و جزئي مبحث درسي. گام دوم
مورد نظر را به دقت مطالعه كنند و دريافت و درك خود از  خواهد مبحث درسيمي

چون تصويرسازي ذهني يكي از . مبحث درسي را به صورت مصور به كالس بياورند
آموزان با تصويرسازي ذهني يك موقعيت  منابع خودكارآمدي است، در اين مرحله دانش

-ر آن موقعيت، ميفرضي و با رفتارهاي اثربخش يا غير اثربخش خودشان يا ديگران د

در اين گام معلم با فراهم . قرار دهند تأثير شان را تحتتوانند باورهاي خودكارآمدي
خواهد تصاوير آموزان مي معلم از دانش(سازي ساختن موجبات ارتباطات كالمي و قانع

ساختة ذهني خود براي مفاهيم عمدة مبحث درسي در پيش از آغاز درس با ديگر 
) طريق بحث و تبادل نظر مورد توجه قرار داده، هماهنگ نمايندآموزان از  دانش
كند تا باور كنند توانايي انجام موفقيت آميز كارها و در نتيجه آموزان را تشويق مي دانش

آموزان در اين مرحله نيز در كالس درس رياضي با  دانش. ]54[خودكارآمدي را دارند 
انشين به عنوان يكي از منابع مهم رشد مالحظة آثار ديگر همساالن خود به تجارب ج

آميز افراد ديگر، به ويژه، افراد قضاوت  ديدن عمل موفقيت. يابند خودكارآمدي، دست مي
در واقع . نمايدهاي مشابه ما، احساسات خودكارآمدي را تقويت ميشده از نظر توانايي

ديدن . "توانمن نيز ميتوانند آن كار را انجام دهند، ماگر آنها مي"بيان فرد چنين است 
بنابراين، الگوهاي مؤثر . تواند خودكارآمدي ما را كاهش دهدهاي ديگران نيز ميشكست

هايي بر خودكارآمدي داراي اهميت زيادي از نظر نشان دادن راهبردهاي مناسب و شيوه
  .]8[باشند هاي دشوار ميبراي كنار آمدن با موفقيت

معلم در آغاز درس : يادگيرنده براساس نقشه درس ارزيابي تكويني آمادگي. گام سوم
آموزان با نگاهي كلي  و هنگام حضور و غياب به منظور كنترل توليدات و ذهنيات دانش

خواهد به  به تصاوير توليد خود آنها به تمايز استعداد خالقه آنها توجه كرده و از آنان مي
در اين مرحله بازخورد . نمايند نمودار پيوند مفاهيم و تصاوير تهيه شده يكديگر توجه

قرار  تأثير آموزان را تحت دريافت شده از معلم هم عملكرد و هم خودكارآمدي دانش
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ها آموزان بازخورد دهنده در كالس به يكديگر در بسياري از موقعيت دانش. دهدمي
دهد بازخورد شناختي با كيفيت باال در مورد عملكرد  مطالعات نشان مي. ترندموفق

 .بخشدعيف، خودكارآمدي و عملكرد بعدي را بهبود ميض
آموزان از نقشة  كمك معلم به راستي آزمايي تصور كلي و ذهني دانش. گام چهارم

-آموزان است و به آنها كمك مي در اين گام معلم حامي دانش: پيوند دهندة مطالب درس

هايي ها و واحدهاي اصلي درس به بخشكند تا مستقل ياد بگيرند؛ هريك از عنوان
آموزان خود قدم به  يابد و دانشهاي يادگيري شكل مي شود و براساس آن گروهتقسيم مي

گيرند تا مطالب و واحدها را در حد قدم و به طور پياپي اطالعات و مطالب را پي مي
آموزان با خودكارآمدي  شود دانش در اين مرحله رفتار معلم سبب مي. تسلط بياموزند

به طور معمول داراي ديد منفي به موضوع و در نهايت  ]42[به قول الندانپايين كه 
درگير با  ]49[آموزان خودكارآمد به قول پاجارز و اسچانك توانايي خود هستند به دانش

اين الگو در . بر پشتكار تحصيلي آنها شود تأثير اهداف چالش برانگيز در آيند و سبب
بر محتواي علمي، تقويت انگيزه درس خواندن،  آموزان را قادر به تسلط نهايت دانش

 .نمايدتوانايي كنترل خود و تقويت عزت نفس مي
آموزان با ترسيم مجدد يابي براي پايش نقشة ذهني دانشآزمون تسلط. گام پنجم

معلم از : نمودار پيوند بين عناوين و زير عناوين مبحث درسي به طور مستقل
فحه كاغذ ديگري بدون مراجعه به كتاب و تكاليف خواهد بر روي صآموزان مي دانش

گرفتن اين . آن چه در ذهنشان در مورد ساختار درس شكل گرفته، منتقل كنند انجام داده
آموزان براي امتحان موجب تقويت باورهاي  نوع امتحانك بعد از اطمينان از آمادگي دانش

آموزان،  انگيزش در دانشدر ايجاد  اين گام نقش اساسي. شود خودكارآمدي آنان مي
هاي مؤثر تشويق و ترويج يادگيري در آنها، ايجاد محيط مناسب آموزشي و اعمال شيوه

آموزان به  وقتي دانش. آموزان دارد مديريتي و تدريس و باالخره پيشرفت تحصيلي دانش
-طور مستقل به ترسيم مجدد نمودار پيوند بين عناوين و زير عناوين مبحث درسي مي
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توانند شوند و ميهاي كالسي و يادگيري ميزند در واقع خودشان درگير فعاليتپردا
 ]21[ چمبرز و هاردي. بدون مداخله مستقيم معلم بر موضوعات درسي، مسلط گردند

آموزان  تواند منجر به افزايش باورهاي خودكارآمدي دانشمعتقدند درگيري كالسي، مي
گام الگوي مديريت آموزش براي معلم از روي اذعان دارد در اين  ]16[بهرنگي. گردد

آموزان تا چه حد بر مطالب درسي  شود دانشآموزان، مشخص مي برونداد ذهني دانش
خودكارآمدي مربوط به يك تكليف خاص اشاره به ارزيابي افراد از . مسلط هستند

گام  آموزان در اين دانش. ]9[آميز آن تكاليف داردتوانايي خاص براي انجام موفقيت
الگوي مديريت آموزش با مالحظة تفاوت آنچه در ذهن بر آن مسلط هستند و آنچه در 

  .پردازند بينند با اشتياق به تكميل تصور خود از مطالب درسي مي جدول پيوند مطالب مي
اين گام استفاده از مشاركت : آموزان ارزيابي دانش -بندي و خودگروه. گام ششم

- د و اساس كارگيري خالقيت در يادگيري آنان محسوب ميآموزان را تشدي فعال دانش

خواهد تا هر گروه خود به مقايسه كار و آموزان مي معلم در اين گام از دانش. شود
ي ساخت ذهني مسلط خود را با تصوير كلي تكليف انجام داده در منزل بپردازند، فاصله

به ارزيابي معلم دارند، از ساخت مطالب درس مشخص نمايند و بنابراين اگر اعتراضي 
گيرد تا بتوانند از همفكري با آموزان شكل مي با اين كار ارتباط بين دانش. مطرح نمايند

آموزان را در ارزيابي از كارشان  معلم نيز دانش. هم بهره گرفته و مشاركت را تجربه كنند
و به آنها  آموزان را شناسايي كرده مشاركت داده، موجبات احساس اعتماد به نفس دانش

كند تا خود بتوانند در كار خود به قضاوت بنشينند و نقاط ضعف و قوت خود كمك مي
يابد و اعتماد آنان به معلم آموزان كاهش مي به اين صورت اضطراب دانش. را بپذيرند
آموزان  در اين گام الگوي مديريت آموزش باورهاي كارآمدي دانش. شودتقويت مي

قانع سازي . هاي آنها قرار داردفراد ديگر در باره توانايي و قابليتهاي اگفته تأثير تحت
. تر و با نفوذتر خواهد بودي افراد متخصص و متعهد و جذاب اثربخشكالمي به وسيله
اي محاصره نشده باشند، دارد اگر مردم از سوي برانگيختگي آزار دهندهبندورا اذعان مي
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ا زماني كه عصبي و ناراحت و از نظر فيزيولوژيكي، باشند ت بيشتر در انتظار موفقيت مي
در مجموع هر چه سطح انگيختگي فيزيولوژيكي و هيجاني . ]8[نگران و مضطرب هستند

قضاوت افراد در مورد . تر استشخص باالتر باشد سطح كارآمدي شخصي او پايين
ي خودكارآمدي آميز يك تكليف يا عمل نشانة باورهاهايشان براي انجام موفقيتتوانايي
كند تا آموزان كمك مي الگوي مديريت آموزش رياضي به دانش همچنين اين گام. است

خودشان در حل مسائل خود اعتقاد راسخ بيابند و در هنگام رويدادهاي توليد  به كارايي
افراد با احساس خودكارآمدي . ي فشار رواني، از نظر تفكر تحليلي كارامد بمانندكننده

باورهاي منفي باعث . شان به تحليل و رفع مشكالت گرايش داردكز انرژيباال تمر
شود افزايش فشار رواني، كاهش استفاده از راهبردهاي شناختي و در نتيجه شكست مي

توانند بر اساس اين ديدگاه، افراد داراي باورهاي مختلفي هستند و بر اساس آن مي. ]39[
  .احساسات را اعمال كننددرجاتي از مهار بر افكار، عملكرد و 

اين گام به : آموزان در يادگيري جورچين و آغاز استفاده از خالقيت دانش.  گام هفتم
معلم طي . ي معلم است ريزي درسي و نوع خاص و جديدي از وظيفهي آغاز برنامهمنزله

 تر شدن بر نمودارخواهد تا نمودار مطلوب تدريس را با دقيقها مي آن از اعضاي گروه
ي امكان جا به جا كردن عناوين  ساختار عناوين درس در وضع موجود، اظهار نظر درباره

در اين ساخت مطلوب بايد اصول . عناوين و خلق ساختاري مطلوب تهيه نمايندو زير 
ي مناسب از تر شدن مطالب براي درك، به خاطر سپردن عناوين و استفادهروشن

آموزان با طي مراحل  دانش. موزشي رعايت شودالگوهاي متنوع تدريس و تكنولوژي آ
ششگانة الگوي مديريت آموزش در يادگيري مباحث درسي به خودباوري نيرومندي 

هاي جديد و  توانند در برابر موقعيت آنها با اعتماد بااليي به خود مي. يابند دست مي
هاي با روبرو شدن با موفقيت. ها كارآمدي خويش را حفظ كنندمشكالت و سختي

آموزان نسبت به  هاي الگوي مديريت آموزش باور دانشآموزان در هر يك از گام دانش
با جورچين و ايجاد ساختار جديد براي محتواي . ]24[ يابدهايشان افزايش ميتوانايي
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هاي علمي بيان شده در  آموزان با قطعي ندانستن يافته درس و نيز روند پژوهشگري دانش
آموزان  ر به افزايش خودكارآمدي، نوآوري، ابتكار و خالقيت دانشكتاب در اين گام منج

  .]47[گرددمي
با پشت ): روايت تدريس(تدوين سناريوي تدريس محتواي درس . گام هشتم
ريزي آموزان با مطالب درسي و برنامه هاي قبل درگير كنندة معلم و دانشسرگذاشتن گام

آموزان با هم  يريت آموزش، معلم و دانشبراي آموزش درس، در اين مرحله از الگوي مد
-در جريان تدوين رئوس و محتواي مطالب درسي در سناريوي دلخواه تدريس قرار مي

تهيه برنامه اجراي سناريوي تدريس با توجه به زمان، محتواي مباحث درسي، . گيرند
اي ههاي رفتاري، رسانهآموزان، هدف هماهنگي همه عناصر تدريس شامل آمادگي دانش

در اين گام . ]16[مناسب، محتواي بر گرفته از نكات كليدي، ارزشيابي و بازخورد است 
توجه همزمان به همه عناصر تدريس موجب ارتقاي سطح كيفي آموزش و در نتيجه 

در واقع در تهيه روايت تدريس شاگردان در . شودآموزان مي افزايش خودكارآمدي دانش
 ]9[زش رياضي بايد مشتمل بر سه عامل به بيان بندورا اين مرحله از الگوي مديريت آمو

 :آموزان در كالس درس باشد بسيار مؤثر و مهم در رشد و بهبود خودكارآمدي دانش
آموزان  تابع رفتار فرد است و براساس اين عامل دانش: عامليت شخصي. الف

رينش و انتخاب، آف. محدود به محيط معين كالس و تا حدودي محصول محيط آن هستند
آموزان مهارت  اين توانايي به دانش. سازد تغيير شرايط محيط اين گام را مولُد محيط مي

شان دهد و اين خود در شكل دادن به زندگي رويدادها را مي قرار دادن رشته تأثير تحت
 .نقش دارد
ساو  آموزان از طريق شيوة تدريس مشاركتي از نوع جيگ دانش: عامليت وكالتي. ب
. دهندقرار مي تأثير يل به اهداف خود نخست محيط انساني كالس خود را تحتبراي ن

در واقع كنترل مستقيم بر شرايط اجتماعي و بهزيستي فكري را از طريق شخص ديگر 
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، ي اجتماعيدر اين سبك عامليت، به عنوان نوعي واسطه. كنندجستجو مي) وكالت(
) وري از جانب آناندر كنش(ص و اثرگذار كنند فرد يا افراد مشخآموزان سعي مي دانش

  .را انتخاب كنند تا به پيامدهاي مطلوب خود، دست يابند
آموزان به صورت گروهي براي شكل دادن به  دانش: عامليت اثرگذار جمعي. ج

اتكاي متقابل عملكرد انساني به . كننديادگيري برنامه و محتواي درس خود اقدام مي
مفهوم عامليت جمعي، باورهاي . دهدمعي را پرورش ميعملكرد ديگران عامليت ج

باورهاي كارآمدي . ي كنش جمعي استگذاري به وسيلهتأثير مشترك به توانايي در
پذيري در برابر باليا و تحقق جمعي، تعهد و انگيزش گروهي در نيل به اهداف، انعطاف

  .]4[دهدعملكرد را پرورش مي
بر حسب سبك آموزش خود، سبك يادگيري  در اين گام معلم: آموزش. گام نهم

- شاگردان، و سبك و شرايط حاكم بر كالس درس و عناصر تدريس، با مشاركت دانش

ي مناسب از آموزان الگوي مناسب آموزش را انتخاب و طرح درس خود را با استفاده
د و با انگيزميمعلم در هنگام آموزش يادگيري فعال را بر . آوردتكنولوژي به اجرا در مي

معلم در تمام مدت از . گرداندآموزان واضح مي نگاهي انتقادي مطالب را براي دانش
ي كند، و شاگردان را در جريان كليهسخنراني و اداره كردن يكسويه كالس پرهيز مي

چون همگي شاگردان با اجراي الگوي . دهد مراحل يادگيري و موضوع درس قرارمي
نمايند بنابراين تدريس در اين  تري مي آمدي باال دكارمديريت آموزش رياضي احساس خو

 و ]49[؛ پاجارز و اسچانك ]51[؛ پروين و جان ]7[مرحله به نكات مورد نظر بندورا 
به اين معنا شاگردان از . دهد هاي كارآمد، پاسخ ميپيرامون يادگيرنده ]66[زيوشر و پاجار

ليل، تركيب و ارزشيابي براي حل فرايندهاي فكري سطح باالتر از قبيل، تجزيه و تح
بيني و تبيين  كنند؛ قادر به تمرين براي توانمند شدن در پيشمسئله پيچيده استفاده مي

تر متضمن تالش شوند؛ اهداف شناختي در سطح باالتر و پيچيده عملكردهاي خود مي
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دارند؛ در آموزان تالش و مداومت بيشتري در كارها  اين دانش. كنندبيشتر را انتخاب مي
دهند؛ بر عواطف و مندي و درگيري بيشتري از خود نشان مي انجام تكاليف، عالقه

شوند؛ در  يابند؛ از سالمت جسمي و رواني بااليي برخوردار مي هيجانات خود تسلط مي
دهند؛ از تالش و پشتكار خوبي ها از خود واكنش مناسب ارائه ميمقابل شكست
شان كنترل بيشتري يافته و شده و بر زندگي نها اجتماعيهمچنين آ. شوند برخوردار مي

  .شوند انگيزي مطمئن مي-در استفاده از رفتارهاي فراشناختي و خود
ارزيابي پاياني و استفاده از نتايج آن در شناسايي مشكالت يادگيري . گام دهم

آموزان  دانشارزيابي نهايي از ميزان يادگيري و آثار آموزشي و پرورشي بر : آموزان دانش
اين ارزيابي . شودبا مشاركت خود آنان سبب بازخورد مثبت در تكميل يادگيري آنان مي

به بيان اسنو و وايلي . دهدقرار مي تأثير آموزان را تحتعملكرد و خودكارآمدي دانش
آموزان با قرار گرفتن در جهت انجام يك كار علمي، با توجه به بازخوردهاي  دانش ]60[

هاي خود، انگيزه و در نتيجه ميزان خودكارآمدي آنان، شده از فرآيند فعاليت مثبت كسب
  .يابدتغيير مي

 

  روش پژوهش
بنابراين به . آموزان از قبل در دو كالس سازماندهي شده بودنددر اين پژوهش، دانش

طور تصادفي يك كالس به عنوان گروه كنترل و ديگري به عنوان گروه آزمايش انتخاب 
جدول (آزمون با گروه كنترل استفاده شد پس-آزمونرح نيمه آزمايشي از نوع پيشو از ط

در اين طرح دو گروه قبل و بعد از اينكه در معرض متغير مستقل قرار بگيرند، ). 1
  . مقايسه شدند
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  آزمونپس -آزمونطرح پيش. 1جدول 
 آزمون پس متغير مستقل  آزمون پيش  هاگروه

    T1   X    T2 گروه آزمايش

    T1  _    T2 گروه كنترل

T2= پس آزمون            X=          متعير مستقل T1= آزمون پيش  

 

در اين طرح از دو گروه آزمايش و كنترل استفاده شد و هر دو گروه قبل و بعد از 
منظور از متغير مستقل . گيري قرار گرفتنداجراي متغير مستقل مورد مشاهده و اندازه

هاي نظرية بندورا يوي تدريس شكل يافته بر اساس الگوي مديريت آموزش شناسهسنار"
است و منظور از متغير وابسته  "در تدريس رياضي پاية چهارم دورة متوسطه 

گيري شد و نتايج به دست آمده با نتايج است كه اندازه "آموزانخودكارآمدي دانش"
  .گروه كنترل مقايسه گرديد

 

  هششركت كنندگان پژو
آموزان پسر پاية چهارم دورة متوسطه شهرستان نفر از دانش 72دو كالس به تعداد 

گيري در دسترس انتخاب شدند، شركت كنندگان اين اسدآباد كه با استفاده از روش نمونه
نفره به عنوان گروه  36از اين دو كالس به طور تصادفي يك كالس . پژوهش بودند

   .عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شدنفره به  36آزمايش و يك كالس 
 

  ابزار سنجش
 ]58[اي خودكارآمدي عمومي ماده 17ي ابزار گردآوري اطالعات اين پژوهش پرسشنامه

آغازگري رفتار، تالش جهت ادامه رفتار و مقابله با : گيري سه جنبه رفتار براي اندازه
براي هر  5تا  1سخ با امتياز پا 5براي هر ماده اين مقياس . ها بودمشكالت و محدوديت
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كامال "تا  "كامال موافقم"پاسخ در طيف ليكرتي از  5اين . ماده مشخص شده است
تر بيانگر تر و امتيازات پايين امتيازات باالتر بيانگر خودكارآمدي قوي. قرار دارد "مخالفم

به  روايي اين مقياس به روش روايي سازه و پايايي آن. تر استخودكارآمدي ضعيف
در پژوهش شرر، مركدنت، پرنتيس، جاكوبس و  83/0روش آلفاي كرونباخ با ضريب 

- روايي و پايايي اين مقياس همچنين در پژوهش. مطلوب گزارش شده است ]58[ راجرز

، عبداللهي عدلي ]2[پورهاي متعددي از جمله اعرابيان، خداپناهي، حيدري و صدق
 ]26[ لواساني، راستگو، آذرنيياد و احمديعلي غالم، ]1[آذر و عبداللهي انصار، فتحي

در پژوهش حاضر، براي سنجش روايي پرسشنامه از روش . مورد تأييد قرار گرفته است
نظر در رشته علوم روايي محتوايي استفاده شد كه از طريق نظرخواهي از استادان صاحب

به روش آلفاي  پايايي اين مقياس نيز با توجه به تغيير جامعه. تربيتي صورت گرفت
  .به دست آمده است 82/0كرونباخ در مطالعه حاضر براي كل آزمون 

 

  اجرا ةشيو
ي سنجش هاي مورد نياز ابتدا پرسشنامهدر پژوهش حاضر به منظور گردآوري داده

آزمون به هر دو گروه آزمايش و كنترل ارائه شد و خودكارآمدي عمومي به عنوان پيش
هاي تدريس در دو گروه اجراي روش. تحليل قرارگرفت ها مورد تجزيه وسپس داده

هاي پايه توسط معلم آموزش ديده در كالس) يك كالس كنترل و يك كالس آزمايش(
هاي كتاب براي اين منظور سناريوي آموزشي يكي از بخش. چهارم منتخب انجام شد

مشاركتي اساس الگوي مديريت آموزش به شيوة رياضي پايه چهارم دوره متوسطه، بر
آمدي، تحت نظارت  هاي نظرية خودكار متناسب با موضوع درسي مورد نظر و نيز شناسه

و راهنمايي بهرنگي و همكاري دانشجوي محقق طراحي گرديد و براي اجرا در اختيار 
تدريس در كالس گروه كنترل به شكل مرسوم و . معلم كالس گروه آزمايش قرار گرفت

 12اجراي اين طرح . هاي آنان درباره مطالب بودو سخنراني كامال مبتني بر تالش معلمان
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ي سنجش خودكارآمدي پس از طي دوره آموزشي همان پرسشنامه. جلسه طول كشيد
هاي اين مرحله با مرحله در ادامه داده. ها داده شدآزمون به گروهعمومي به عنوان پس

يت آموزش بر خودكارآمدي الگوي مدير تأثير قبلي مورد مقايسه قرار گرفت تا ميزان
 ادامه جهت تالش رفتار، آموزان در حل مسائل درس رياضي به لحاظ آغازگريدانش

  .ها مشخص شودمحدوديت و مشكالت با مقابله و رفتار
 

  هاي پژوهشيافته
هاي توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار متغير پژوهش مورد بررسي ابتدا شاخص

 .آمده است 2دول شماره قرار گرفت كه نتايج در ج
 

  ميانگين و انحراف معيار متغير پژوهش. 2جدول 

  خودكارآمدي
 پس آزمون پيش آزمون

 كنترل آزمايش كنترل آزمايش

 52/42 86/42 69/54 44 ميانگين

 53/4 44/4 11/4 74/3 انحراف معيار

 

ان به آموزاستفاده از الگوي مديريت آموزش بر خودكارآمدي دانش: فرضيه پژوهش
ها در لحاظ آغازگري رفتار، تالش جهت ادامه رفتار، مقابله با مشكالت و محدوديت

  .بيشتري در مقايسه با روش سنتي دارد تأثير كالس درس رياضي
براي بررسي فرضيه پژوهش ابتدا از آزمون تي مستقل براي بررسي معناداري تفاوت 

 3ده شد كه نتايج در جدول شماره هاي نمرات دو گروه كنترل و آزمايش استفاميانگين
  .آمده است
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آزمون دو آزمون و پسنتايج آزمون تي مستقل معناداري تفاوت بين پيش. 3جدول
  گروه آزمايش و كنترل

 T هاآزمون لون بررسي همگني واريانس
  درجه آزادي

)df( 
  تفاوت 
 هاميانگين

 تفاوت
انحراف 
 معيارها

سطح 
 )Sig(معناداري

 Sig( F( سطح معناداري
  

141/0 22/2 86/15- 70  03/11- 70/0 001/0  

  
 001/0و سطح معناداري  -86/15با توجه به نتايج جدول فوق، مقدار تي برابر 

آزمون دو گروه آزمون و پسنشان داد كه تفاوت معناداري بين پيش) 05/0كوچكتر از (
الگوي مديريت آموزش در  به عبارت ديگر استفاده از. شودآزمايش و كنترل مشاهده مي

آموزان دو گروه ايجاد كرده گروه آزمايش، تفاوت معناداري در ميزان خودكارآمدي دانش
آزمون باشد كه در ادامه پس از آزمون تي پيش تأثير تواند ناشي ازالبته اين امر مي. است

گروهي در هاي بين  ها را نشان داد الزم بود براي اطمينان از اين كه تفاوت كه تفاوت
آزمون نباشد تحليل كواريانس انجام گرفت هاي پس آزمون عامل تفاوت بين ميانگينپيش

الگوي مديريت  تأثير ها براي معناداريتا كنترل اثر پيش آزمون و باال بردن دقت تحليل
براي استفاده از تحليل كوواريانس . آموزان صورت گيرد آموزش بر خودكارآمدي دانش

هاي اين آزمون مورد بررسي قرار گرفته است كه نتايج در جدول فرضنيز ابتدا پيش
 .آمده است 4شماره 
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  هاي تحليل كوواريانسفرضنتايج بررسي پيش. 4جدول
 توضيح F Sig هافرضپيش  رديف

 .ها طبيعي استبنابراين توزيع داده <051/0 05/0sig - طبيعي بودن توزيع نمرات 1
 .ها همگون هستندبنابراين واريانس <768/0 05/0sig - اههمگوني واريانس 2
 .با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ تأييد شد - - آزمونپايايي پيش 3
 .آزمون قبل از تدريس اجرا شدپيش - - آزموناجراي پيش 4
 .آزمون وجود داردفقط يك پيش - - هاآزمونهمبستگي پيش 5
 .ها همگون هستندبنابراين شيب <65/1 36/0 05/0sig همگوني شيب رگرسيون 6

7 
آزمون وهمبستگي پيش
 روش تدريس

768/95 001/0 
05/0sig< آزمون و روش تدريس بنابراين پيش

 .همبستگي دارند
  

هاي تحليل كوواريانس در فرضتمام پيش 4با توجه به اينكه طبق مندرجات جدول 
در . وان از تحليل كوواريانس استفاده كردتبنابراين مي. اين مورد رعايت شده است

 .ها ارائه شده استي تحليل كوواريانس دادهنتيجه 5جدول شماره 
  

  هاي كنترل و آزمايشآموزان گروهآزمون خودكارآمدي دانشنتيجه پس. 5جدول 
 سطح معناداري F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات  منبع تغييرات

 .629.842 1 629.842 95.768 001 آزمونپيش
 .2142.27 1 2142.27 325.73 001 گروه
   453.797 69 6.577 خطا

    178473 72 كل

  
 )1و  69( 73/325و ) =05/0Sig< ،001 .Sig(ها نتايج تحليل كوواريانس داده

Fاستفاده از الگوي مديريت آموزش نسبت به روش سنتي بر  تأثير نيز حاكي از معناداري
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تفاوت ايجاد شده در ميزان  به عبارت ديگر. باشدآموزان ميخودكارآمدي دانش
آموزان دو گروه كنترل و آزمايش ناشي از به كارگيري الگوي خودكارآمدي دانش

  .معناداري بر آن نداشته است تأثير آزمونمديريت آموزش بوده و پيش
  
  آموزاناثر الگوي مديريت آموزش بر خودكارآمدي دانش ةانداز
هاي معناداري،  ايش است، برخالف آزموناثر كه شاخصي براي بزرگي اثر آزم ةانداز

هاي محاسبه براي آن موجود  ي وسيعي از فرمول مستقل از حجم نمونه بوده و حوزه
  : اما آنچه در اينجا مورد استفاده قرار گرفته دو مورد است . ]53[ است

اين ضريب بخشي از خروجي تحليل : ي اثر الگو بر اساس ضريب اتااندازه) الف
اثر الگوي مديريت آموزش بر  ةاست و بر اساس آن، انداز SPSSدر كوواريانس 

  . است%  5/82آموزان برابر خودكارآمدي دانش
اثر از فرمول زير  ةدر اين روش انداز: كوهن dاثر الگو بر اساس  ةانداز) ب

  : شودمحاسبه مي
  

  
ا در ميانگين اثر استفاده از الگوي مديريت آموزش ر ةتوان نمودار اندازبنابراين مي

 .رسم كرد 1هاي كنترل و آزمايش به شكل نمودار نمرات خودكارآمدي گروه

و در  74/3با انحراف معيار  44از آنجا كه ميانگين نمرات خودكارآمدي گروه كنترل 
 است، اندازة 11/4ا انحراف معيار ب 69/54 گروه آزمايش، ميانگين نمرات خودكارآمدي

آيد بدست مي 86/2ريت آموزش بر خودكارآمدي گروه آزمايش اثر استفاده از الگوي مدي
اُمين صدك توزيع فراواني  96اُمين صدك اين گروه را در مقابل  50و به اين ترتيب 

  . دهدگروه كنترل قرار مي
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  گروه كنترل ـ ـ ـ ـ
  گروه آزمايش ـــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اثر الگوي مديريت آموزش در ميانگين نمرات خودكارآمدي  ةانداز ةمقايس. 1ودار نم
  هاي كنترل و آزمايشگروه
 

  گيريبحث و نتيجه
ترين اقدام آموزش و پرورش،  مدارس به عنوان اساسي در يادگيري كيفيت بهسازي
- ي دانشهاتوانايي به باور تدريس براي افزايش خودكارآمدي و كيفيت ارتقاي مستلزم

هاي يك فرد را براي انتخاب هدف، مقدار  باورهاي خودكارآمدي فعاليت. آموزان است
پذيري،  ها و شكست، انعطاف هاي الزم براي تحقق هدف، استقامت در برابر چالش تالش

قرار  تأثير هاي مرتبط با هدف انتخاب شده را تحت و توانايي براي مقابله با خواسته
عمل خود كنترلي را در خودكارآمدي به عنوان محرك انگيزشي  يزن ]8[ بندورا. دهد مي

توانايي خود براي انجام كاري خاص و  ةانجام رفتاري خاص و قضاوت فرد دربار
هاي بر اساس اين باور، در پژوهش حاضر شناسه. داندسازگار با شرايطي خاص مهم مي

ت آموزش رياضي پاية چهارم الگوي جديد مديري نظرية بندورا در سناريوي ده گام ةعمد

اُمين صدك  50
 كنترلگروه 

86/2 =ES

صدك گروه آزمايش  اُمين 50 
 در مقابل

  كنترلاُمين صدك گروه  96 

اُمين صدك  50
 گروه آزمايش
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تدوين و آموزش داده شد و اثربخشي آن در مقايسه با روش سنتي آموزش بر ميزان 
خودكارآمدي يادگيرندگان در حل مسائل درس رياضي به لحاظ آغازگري رفتار، تالش 

  .ها بررسي و مدلل گرديدجهت ادامه رفتار، مقابله با مشكالت و محدوديت
هاي نظريه خودكارآمدي دارد كاربست شناسهر كل بيان مينتايج به دست آمده د

آموزان پاية چهارم در  با الگوي مديريت آموزش رياضي بر خودكارآمدي دانش بندورا
هاي بنابراين كاربست الگوي مديريت آموزش آميخته به شناسه. دارد تأثير درس رياضي

- موزان را افزايش ميآ نظريه خودكارآمدي در كالس درس رياضي خودكارآمدي دانش

گرچه عنوان اين تحقيق نشان بي همتايي آن با تحقيقات انجام شده در ادبيات و . دهد
، شانك ]33[، كان و ناتا ]8[پيشينة تحقيق است اما تحقيقات ديگري از جمله بندورا 

، ]34[، كال پانا ]45[، موگاشوا ]61[، سانگار و گانگور ]28[، حجازي و نقش ]56[
، ]67[، واسيل، مارهان، ميهال سينگر و استووسكو ]30[سمائي، سزيده و قاسمي جاودان، 
دربارة ارتباط  ]10[، و بك و اشميت ]65[، تورگات )]65[به نقل از تورگات (اوداكي 

باورهاي خودكارآمدي و عملكرد تحصيلي وجود دارد كه بطور غير مستقيم اعتبار يافته 
الگوي مديريت آموزش بر  تأثير از نظر. كندت ميحاصل از اين تحقيق را مستند تقوي

توان به تحقيقات همخوان بهرنگي آموزان نيز مي هاي مختلف دانشها و تواناييمهارت
، بهرنگي، زبرجدي آشتي، ]43[زاده ، لطفي]70[پور ، ذوقي]36[، كريمي و بهرنگي ]16[

، ]17[و زبرجدي آشتي ، بهرنگي، عباسيان ]65[، نصيري ]65[نصيري و زبرجدي آشتي 
، بهرنگي و ملكي ]11[، بهرنگي و زبرجدي ]19[بهرنگي، نصيري و زبرجدي آشتي 

اشاره كرد كه همگي نشان  ]14[زاده ، و بهرنگي و رحيم]12[، بهرنگي و بوربور ]13[
دهندة سودمندي الگوي مديريت آموزش در تدريس مباحث مختلف و مقاطع گوناگون 

 ]48[هاي ازگنگر هاي اين پژوهش همچنين با پژوهشيافته. درسي و تحصيلي است
آموزان با آموزش خوب و توانايي مبني بر رابطه نزديك باورهاي خودكارآمدي دانش

مهر و عقيلي ثاني، پاكمطلوب؛ جعفري ةمعلمان براي سازماندهي آموزش با يك شيو
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آموزان ارآمدي دانشمبني بر اثربخشي الگوي تدريس كاوشگري بر باورهاي خودك ]29[
 ]57[ و سوگوي ]64[در حل مسائل درس فيزيك؛ تاملينسون، كاپالن، پورسل و رنزولي 

هاي تدريس و كيفيت آموزش مؤثر آموزان با روش مبني بر ارتقاي خودكارآمدي دانش
  .باشدمعلمان همخوان مي

ه ده با اجراي الگوي مديريت آموزش و تنظيم روايت تدريس در ده گام معروف ب
هاي عمدة نظرية خودكارآمدي بندورا در تدريس فرمان مديريت آموزش براساس شناسه

آموزان به  رياضي، بستر مناسبي در كالس درس براي رشد و بهبود خودكارآمدي دانش
ها فراهم لحاظ آغازگري رفتار، تالش جهت ادامه رفتار، مقابله با مشكالت و محدوديت

خلق نمودار پيوند عناوين و تصويرسازي از (تكاليف معلم  هاي كالسي وشود؛ تمرينمي
هاي اول و دوم الگوي مديريت آموزش به در گام) عناوين كلي و جزئي مبحث درسي

آموزان براي يادگيري مباحث درسي و نيز  دهنده به ذهن دانشسازمانعنوان پيش
زش توسط معلم آموزان در استفاده از الگوي مديريت آمو بازخورد كسب شدة دانش

آموزان براي يادگيري درس  منجر به افزايش انگيزه و در نتيجه آغازگري رفتار دانش
در مراحل بعد با ترسيم مجدد نمودار پيوند بين عناوين و زير عناوين . گرددرياضي مي

هاي كالسي و يادگيري درس مبحث درسي به طور مستقل و درگير شدن در فعاليت
توانند بدون مداخله مستقيم يابد و ميادامه يادگيري افزايش مي رياضي، تالششان براي

درگير شدن ) 2005(به باور كمبرز و هاردي . معلم بر موضوعات درسي مسلط گردند
آموزان به صورت فعال در كارهاي كالسي و مسائل درسي، در نهايت به حدي از  دانش

برانگيزتر و  ائل چالشتسلط منجر شده و اين امر سبب دست زدن آنان به حل مس
آموزان طي كنندة  دانش. شود افزايش تالش آنان براي ادامة باالتر بردن رفتارهايشان مي

مراحل دهگانة الگوي مديريت آموزش در يادگيري مباحث درسي رياضي به خودباوري 
ف نهايي خود با مشكالت و يابند و براي رسيدن به هدنيرومندي دست مي

توانند در برابر  نمايند و با اعتماد بااليي به خود ميشده، مقابله مي هاي روبرو محدوديت



 بهرنگي، زبرجدي، توانا، نصيري. . . .     هاي نظريه كاربست شناسه

 

33 

 

در واقع . ها كارآمدي خويش را حفظ كنندهاي جديد و مشكالت و سختي موقعيت
هاي آموزان به واسطه يادگيري طي گاماحساس نيرومندي، انگيزه دروني و لذت دانش
. دهدهاي مختلف، افزايش ميحلان راهالگوي مديريت آموزش، انگيزه آنان را براي امتح

دارند لذت  بيان مي ]29[عقيلي و  مهرپاك ،ثانيجعفريبه نقل از  ]52[پين و لسلي 
- فراگير از تجربه مستقيم يادگيري، سختي و دشواري راه يادگيري را براي او هموار مي

شكالت كند براي رسيدن به هدف غايي خود، با موانع و مسازد و فراگير سعي مي
اين امر در نهايت منجر به افزايش خودكارآمدي و باور . موجود در سر راه او مقابله نمايد

   .گرددهايشان ميآنان نسبت به توانايي
پژوهش حاضر اثربخشي الگوي مديريت آموزش بر ميزان  به طور كلي، نتايج

بنابراين و . سازدآموزان دوره متوسطه در درس رياضي را مستند ميخودكارآمدي دانش
توان بر اثربخشي به هاي صورت گرفته در اين حوزه، مينيز همسويي آن با پژوهش

هاي درسي رياضي اطمينان لحاظ آماري اجراي راهبرد جديد مديريت آموزش در كالس
  .يافت و احتماالً ضرورت كاربرد آن را در ساير دروس، با احتياط توصيه نمود

  : از اين تحقيق به شرح زير است برخي از پيشنهادهاي برگرفته
 اي دبيران رياضي در  هاي حرفه ها و قابليت ها، صالحيت الزم است توانمندي

منظور   كاربرد الگوي مديريت آموزش به عنوان يك سياست راهبردي و كالن به
. ريزي درسي، افزايش يابد فراهم كردن زمينة مشاركت مؤثر آنان در فرايند برنامه

هاي ها و كارگاههاي ضمن خدمت، همايشواند با برگزاري دورهتاين هدف مي
هاي آموزرشي ميسر آموزشي و نيز استفاده از بروشورها، مجالت و يا جزوه

 .گردد
  دبيران رياضي با استفاده از الگوي مديريت آموزش و تمركز توجه خود به آثار

عاطفي و  توانند نيازهاي شناختي، هاي خودكارآمدي در تدريس ميشناسه
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آموزان را در نظر بگيرند و تدريس خود را با سبك يادگيري حركتي دانشـ  رواني
شكل مدرسه، كالس، نور، رنگ (شاگرد، سبك محتواي درسي، سبك محيط 

 .متناسب سازند..) و
 هاي دبيران استفاده از الگوي مديريت آموزش آميخته به تمركز توجه به شناسه

جود خود دروني كنند و با آن فرهنگ مشاركت در مفهوم خودكارآمدي را در و
 .مدرسه و كالس درس را هدايت نمايند

 كنندگان مواد و متون آموزشي با استفاده از الگوي شود معلمان و تهيهپيشنهاد مي
جديد مديريت آموزش بستري مناسب در كالس درس براي رشد و بهبود 

طريق هم به بهبود يادگيري و  آموزان فراهم آورند، تا از آنخودكارآمدي دانش
 .هم به افزايش ظرفيت يادگيري آنان كمك نمايند

  چون اجراي الگوي مديريت آموزش در مباحث مختلف درسي نياز به پشتيباني
شود در استخدام مديران به  مديران و سازماندهي آنان دارد لذا پيشنهاد مي

رة آموزشي الزم را براي اي بودن آنها در كاربرد الگو توجه شود و يا دو حرفه
 . توانمندي در همراهي با دبيران در ايجاد اين تحول بگذرانند

 آموزان در عملكرد تحصيليبا توجه به اهميتي كه باورهاي خودكارآمدي دانش-

شود كه به همان اندازه كه براي شان در درس رياضي دارد به معلمان پيشنهاد مي
هاي ارزشيابي -شوند، به خودئل ميآموزان اهميت قاعملكرد واقعي دانش

 . هايشان نيز توجه كنندآموزان از تواناييدانش

 آموزان با توجه به اين كه تجارب مسلط در رشد حس خودكارآمدي دانش
شود معلمان تكاليف را طوري طراحي كنند كه اهميت زيادي دارند پيشنهاد مي

آموزان باشد تا اي دانشهبرانگيز بوده و در عين حال در حد تواناييچالش
 .آموزان تجربه تسلط و موفقيت در انجام تكاليف درسي را به دست آورنددانش
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 مناسب  گيريهاي نمونهها، با استفاده از روشپذيري بيشتر يافتهبه منظور تعميم
هاي تر و گروهآموزان مناطق مختلف كشور نمونه بزرگپوشش دهندة دانش

 .هاي بعدي انتخاب شودوهشسني ديگري در انجام پژ
 آموزان پسر انجام گرفته است، انجام از آنجا كه پژوهش حاضر در مورد دانش

تواند غناي بيشتري را براي آموزان دختر ميپژوهش مشابهي در مورد دانش
 . ها در اين زمينه فراهم آورد پژوهش

كه آنچه هاي پژوهش، نخست بايد به اين نكته اشاره نمود در خصوص محدوديت
اين تحقيق بدان محدود شده است استفاده از الگوي مديريت آموزش با تمركز توجه 

تدريس دبير رياضي كالس  ضمناً. دبيران رياضي سال چهارم در نمونة در دسترس است
هاي نظريه خودكارآمدي چهارم با سناريوي الگوي مديريت آموزش آميخته به شناسه

در برابر اين دبير با الگوي جديد دبير سنتي آموزش رياضي . گيردبراي اولين بار انجام مي
قرار دارد كه از ساليان تجربه خود و تجارب به ارث گذارده شده از اسالف خود به 

هاي دوم اينكه، در پژوهش حاضر انتخاب دو كالس به عنوان گروه. پردازد تدريس مي
ها از جامعة آماري ب نمونهآزمايش و كنترل به صورت تصادفي صورت گرفته ولي انتخا

بندي مدرسه انجام شده است، به همين دليل تعميم تصادفي نبوده و به تبعيت از كالس
سوم . اي از آن جامعه داردگيري تصادفي خوشه نتايج آن به جامعة بزرگتر نياز به نمونه

ين اقتصادي و همچن-گر جمعيت شناختي نظير وضعيت اجتماعياينكه، متغيرهاي مداخله
ها كه در ادراك خودكارآمدي هاي شخصيتي آزمودنيمتغيرهايي نظير هوش و ويژگي

هاي آتي نقش شود در پژوهشبنابراين پيشنهاد مي. نقش مهمي دارند نياز به كنترل دارند
چهارم اينكه، اين پژوهش . اين متغيرها به عنوان متغير تعديل كننده در نظر گرفته شود

هاي جنسيتي در نظر گرفته نشده ان پسر انجام شده و تفاوتآموزفقط بر روي دانش
پنجم اينكه، از . بنابراين در تعميم نتايج بايد دقت و احتياط الزم را رعايت نمود. است
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هاي آنجا كه پايه تحصيلي در اين پژوهش كنترل شده است، تعميم نتايج آن به پايه
  .تحصيلي و سنين ديگر با محدوديت مواجه است
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