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  چکیده

ن بسیاري از دانش آموزان معتقدند درس فیزیک، یک موضوع انتزاعی است کـه یـاد گـرفتن آ   

لذا باور فراگیران به توانایی خود در زمینه حـل مسـائل فیزیـک یـک ضـرورت      . باشد مشکل می

. باشـد یادگیري فعال، مورد تأکیـد بسـیار مـی   -در این میان استفاده از راهبردهاي یاددهی. است

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگري بر باورهاي خودکارآمـدي دانـش   

ایـن پـژوهش، شـبه آزمایشـی و از نـوع      . مسائل درس فیزیک صـورت پـذیرفت   آموزان در حل

آموزان پسـر  پس آزمون با دو گروه کنترل و جامعه آماري شامل کلیه دانش -طرح پیش آزمون

 89-90در سـال تحصـیلی   ) واقع در استان خراسـان رضـوي  (پایه اول دوره متوسطه شهر فریمان 
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زمینـه بررسـی اثرگـذاري الگـوي کاوشـگري بـر میـزان         همبسـته در tنتـایج آزمـون  . باشـند می

آزمـون و پـس آزمـون گـروه آزمـایش      خودکارآمدي نشان داد که بین میانگین نمرات در پیش

که میانگین نمرات خودکارآمـدي  به طوري )001/0p<،44/4- =t(معناداري وجود دارد تفاوت

ن از میـانگین نمـرات در پـیش    هـاي آن در پـس آزمـو    دانش آموزان مورد بررسی و سایر مؤلفه

توان نتیجه گرفـت کـه ارائـه الگـوي کاوشـگري،       هاي فوق می با توجه به یافته. آزمون بیشتر بود

هایشان در خصـوص حـل مسـائل     به توانایی نسبتباوريخودعملکرد دانش آموزان را در زمینه 

توصـیه   یـک درس فیزلـذا بکـار گیـري ایـن الگـو در تـدریس       . دهـد  درس فیزیک، افزایش می

.گردد می

  .کاوشگري، خودکارآمدي، تدریس، درس فیزیک، برنامه درسی:واژگان کلیدي

  مقدمه

از نظر بسیاري دانش آموزان، فیزیک، یک موضوع انتزاعـی اسـت کـه یـاد گـرفتن آن مشـکل       

در صورتی که ماهیت این درس به صـورتی اسـت کـه یـادگیري آن موجـب رضـایت       . باشد یم

و وندراك هورتون(گردد  یمیعت فراگیر و شناخت طب
1

و در فرایند آموزش، بـه دلیـل   ) 2004، 

ي تدریس فعال و توانایی معلمان در انتقال مفـاهیم اساسـی،   ها روشساختار محتوایی این درس، 

زیدلر(مورد تأکید بسیار است 
2

تکایا و ازاکان؛ 2002، 
3

لذا، تالش براي بهبود آمـوزش  ). 2004، 

و توجه به این نکتـه کـه فراگیـران بـه توانـایی خـود در زمینـه حـل          درس فیزیک توسط معلمان

  .  مسائل فیزیک، ایمان داشته باشند، یک ضرورت است

هـاي خـود بـراي انجـام دادن تکـالیف       خودکارآمدي به باور دانش آموزان درباره توانـایی 

آنـان بـه    درسی داللت دارد و به عنوان یک عامل انگیزشی، فعال کننـده و جهـت دهنـده رفتـار    

جِـین (شود یمسطحی از اعتماد به نفس افراد تعریف باشد که گاهی  سوي اهداف مورد نظر می

                                                
1. Horton & Vondracek
2. Zeidler
3. Tekkaya & Ozkan
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و داوسون
1

خصوص تغییر رفتار توصـیف  هاي اصلی رفتار و بهعنوان مؤلفه؛ اما، بیشتر به)2009،

و تانـدر سانگ، والک، براك(شود می
2

تیئرنـی ). 2010،
3

معتقـد اسـت خودکارآمـدي    ) 2002(

باورهـاي خودکارآمـدي، عملکردهـاي    . اش در ایجاد پیامـدهاي خـالق  نی باور فرد به توانائییع

بِنایـت (کنندگیري تنظیم میانسانی را از طریق شناخت، انگیزش، فرایندهاي فکري و تصمیم
4
و  

شــرر ). 2004بانــدورا،
5
معتقدنــد کــه خودکارآمــدي صــرفاً اختصــاص بــه ) 1982(و همکــاران  

باشـد،  یافتگی مـی خاصی ندارد، بلکه الگویی از فرایندهاي شناختی براي سازش موقعیت و رفتار

اي از تجربیـات  را مجموعـه  خودکارآمـدي عمـومی را مطـرح کـرده و آن     هـا  آنبا ایـن توجیـه   

هاي جدید دانند که افراد این تجربیات را به موقعیتها میها و شکستمختلف در زمینه موفقیت

  . دهندانتقال می

یجه تحقیق باندورا و الكنت
6

نشان داد که درك خودکارآمدي ایجاد انگیزه کرده ) 2003(

تواند  کارآمدي مینتایج مطالعات متعددي نشان داده که خود. بردو پیشرفت عملکرد را باال می

گرین(نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی فراگیران ایفا نماید 
7
دانش آموزانِ ).2004و همکاران،  

آمدي پایین معموالً دیـد منفـی نسـبت بـه موضـوع و در نهایـت توانـایی خـود دارنـد          با خودکار

الندان(
8

در حالی که دانش آموزانِ خودکارآمد در اهداف چالش برانگیـز درگیـر   ) 47: 2003، 

پاجارز و اسـچانک (گذارد یمها تأثیر  شوند و این امر بر پشتکار تحصیلی آن می
9

 ،2001 :239 .(

عوامـل متعـددي    یرتـأث وان یک عامل انگیزشی در نظام آموزشـی مـا تحـت    خودکارآمدي به عن

که در این میان نقش روش تدریس معلـم از اهمیـت شـایانی    ) 1389پاك مهر و دهقانی، (است 

هـا   تواند بسیاري از مهارت هاي تدریسی که متکی به دانش آموز باشد می روش. برخوردار است

                                                
1. Jain  & Dowson
2. Sang, Valcke, Braak & Tondeur 
3. Tierney
4. Benight
5. Sherer 
6. Lock
7. Green
8. London
9. Pajares  &Schunk
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در واقع، با توجه به نقش تعیـین کننـده   . رشد و ارتقا دهد از جمله خودکارآمدي را در فراگیران

آمـوزان، معلـم   هاي خودکارآمدي در رشد انگیزش درونی و پیشـرفت تحصـیلی دانـش    قضاوت

هـاي کالسـی، موجـب افـزایش احسـاس       باید با کمک فراگیـران در تقسـیم وظـایف و فعالیـت    

  . هدها را ارتقا د خودکارآمدي در آنان گشته و سطح عملکرد آن

توانند بـدون   هاي کالسی و یادگیري شوند، می زمانی که فراگیران خودشان درگیر فعالیت

کمبـرز و هـاردي   .مداخله مستقیم معلم، بر موضوعات درسی، مسلط گردنـد 
1

معتقدنـد  ) 2005(

لذا، . تواند منجر به افزایش باورهاي خودکارآمدي فراگیران گردد هاي کالسی، می که درگیري

هـاي درسـی امـري ضـروري بـوده       هاي تدریس فعـال، جهـت طراحـی در برنامـه     وشتوجه به ر

کالرر(
2

بـاتلهو و آدانـل  (متأثر از اصول ایدئولوژیکی، آموزشی، انگیزشی که ) 1985، 
3

 ،2001 (

ولش(باشد معلم میتجارب و 
4

هاي یادگیري در نـوع   آگاهی معلمان از نظریهو مسلماً، ) 2005، 

زاهوریک(ن، تأثیر گذار خواهد بودروش تدریسِ انتخابی آنا
5

اتان و کاترل؛1987، 
6

 ،1999 .(  

آمـوزان، تمایـل و وابسـتگی    هاي متکی به انتقال دانش به ذهن دانش گرایش معلم به روش

هاي محتواهاي  تر شدن مشکالت یادگیري در زمینه آنان را به معلم افزایش داده و منجر به وخیم

لی و بویل(گرددگوناگون می
7

معلم نباید محتواهاي گوناگون درسی را به ذهن دانش ). 2008،

پالمر(آموز منتقل کند بلکه باید به او یاد بدهد چگونه یاد بگیرد 
8

 ،2003  .(  

ثیرات متفـاوتی خواهـد داشـت و بسـته     أهاي مختلف تدریس بر روي دانش آموزان ت روش

هاي تدریس منحصر به فردي به هاي فراگیران، ممکن است روش به موقعیت یادگیري و ویژگی

و رابینپاریش(کار گرفته شود 
9

در روال سنتی آموزش، به خاطر سپردن مطالـب و نـه   ). 2009، 

                                                
1. Chambers & Hardy
2. Klaurer
3. Botelho, M.G. & Odonnel
4. Welsh
5. Zahorik
6. Eaton & Cottrell
7. Lee & Boyle 
8. Palmer
9. Parish & Rehbein



5                           ...دانش آموزان الگوي کاوشگري بر باورهاي خودکارآمدي اثربخشی 

دانش آموزان در چنین شرایطی به محـض  . شود یمتحلیل و استدالل مترادف با یاد گرفتن تلقی 

عملکـرد تحصـیلی شـان    عاجز مانـده و در نتیجـه    ها آنبرخورد با مسائل مفهومی، از حل کردن 

کورسانسکی(یابد  یمکاهش 
1

دانش آموزانی که از طریق یادگیري فعال بـه یـادگیري   ).2004، 

پـین و ویتـاکر  (برنـد   گیرند و از تجربه یادگیري لذت بیشـتري نیـز مـی    پردازند، بهتر یاد می می
2

 ،

2000 .(  

به وسیله آن به طور کلی، روش تدریسی که یک دانش آموز در طول یک دوره آموزشی 

تاملینسـون، کـاپالن، پورسـل و    (دهـد   بیند، خود کارآمدي او را تحت تأثیر قرار مـی آموزش می

رنزولی
3

گیـرد بـا توجـه بـه      فراگیري که  در جهت انجام یک کارِ علمی قـرار مـی  ). 51: 2008، 

ن کنـد، انگیـزه و در نتیجـه میـزا     خـود کسـب مـی    هـاي  یـت فعالبازخوردهاي مثبتی که از فرایند 

اسـنو و ویلـی  (یابد  خودکارآمدي وي، تغییر می
4

کاوشـگري بـه عنـوان یکـی از     ).280: 1991، 

هایی است که امروزه توجه بسیاري از صـاحب نظـران    هاي متکی به فراگیر، از جمله روش روش

استفاده از الگوي کاوشگري با توجه بـه اینکـه   . حوزه تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است

بـه  . گـردد  یمـ بهتـر   آمـوزش منجـر بـه    کنـد  یمـ را در یک موقعیت مسـئله دار درگیـر    فراگیران

با موقعیت مسئله دار درگیر شده، سـواالتی را   آموزانتا دانش  شود یمباعث و کارگیري این الگ

در واقع، تدریس مبتنی بر کاوشگري یعنـی تمرکـز   . را براي آن بیایند ییها پاسخمطرح ساخته و 

 يآوریري فراگیران از طریق درگیر شدن در یک موقعیت مسـئله مـدار، جمـع    روي بهبود یادگ

هیـد، اسـتابروك و   (یک سري اطالعات مـرتبط بـا مسـئله و در نهایـت حـل مسـئله مـورد نظـر        

نوسترانت
5

 ،2009.(  

                                                
1. Korsunsky
2. Payne and Whittaker
3. Tomlinson, Kaplan, Purcell & Renzulli
4. Snow & Wiley
5. Heid.Estabrook & Nostrant
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با اسـتفاده از بررسـی توضـیحات و     اطالعات بوده وکاوشگري نیازمند بازشناسی در واقع، 

آبرامـاس، سـاترلند، سـیلوا   (پـذیرد   مـی ورت تفسیرات گوناگون صـ 
1

دانـش  بـراي  . )17: 2008، 

الندسـمن (آموزانِ مستقل، این روش، ابزاري در جهت یادگیري بهتـر خواهـد بـود    
2
:2005 :11.(

هـاي تـدریس متکـی بـر فراگیـر را در  موفقیـت تحصـیلی و سـایر          مطالعات بسیاري، تأثیر روش

؛ هیـد و همکـاران،   1390کرمی، پـاك مهـر و عقیلـی،    (د ان دانش آموزان نشان داده يها مهارت

جانسون و مـایتن ؛  2009
3

در رابطـه بـا روش کاوشـگري  و خودکارآمـدي دو عقیـده      ). 2005، 

یکی اینکه  در حین کاوشگري، فراگیران به این امر که قادر هستند تا تمـام مراحـل   : وجود دارد

. اي را بـاور داشـته باشـند    وانایی خود در هر زمینهرا طی کنند، اعتقاد داشته باشند و دیگر اینکه ت

هـایش افـزایش    ها باور فراگیران نسـبت بـه توانـایی    در روند کار، همراه با روبرو شدن با موفقیت

فلتز، شورت و سولیوان( یابد  می
4

تواند منجـر بـه  افـزایش     و روند پژوهشگري می) 285: 2008، 

پاجارز و اوردان(خودکارآمدي گردد 
5

؛ نورمور 367: 2006، 
6

 ،2010 :413.(  

با توجه به آنچه که بیـان گردیـد، تـالش بـراي بهبـود آمـوزش درس فیزیـک و تـالش در         

جهت اینکه فراگیران به توانایی خود در زمینه حـل مسـائل فیزیـک، ایمـان داشـته باشـند، یـک        

رسـی از  ي فعال آموزشـی در بـین عناصـر برنامـه د    ها روشضرورت است که در این میان، نقش 

لذا پژوهش حاضر با هـدف تـأثیر الگـوي کاوشـگري بـر      .  برخوردار است يا العاده فوقاهمیت 

  .آموزان دوره متوسطه در درس فیزیک صورت پذیرفتباورهاي خودکارآمدي دانش

  

  

  

                                                
1. Abrams, Southerland & Silva
2. Landsman
3. Johnson &  Mighten
4. Feltz,  Short & Sullivan
5. Urdan
6. Normore
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  روش پژوهش

گـروه کنتـرل   دو پس آزمون بـا   -روش این پژوهش، شبه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون 

:شوده با نمادهاي زیر بیان میباشد ک می

  نمادهاي طرح مورد استفاده در مطالعه .1جدول 

O  X  O  E  

O1    O1C1  

O2    O2  C2  

نشانه پیش آزمـون و   Oهاي کنترل،  نشانه گروه Cنشانه گروه آزمایش،  Eدر طرح مزبور، 

O نشانه پس آزمون وx ش نمونـه  جامعه آمـاري، نمونـه و رو  . نشانه متغیر مستقل است

مقطـع متوسـطه در شهرسـتان    پایـه اول ر جامعه آماري شـامل کلیـه دانـش آمـوزان پسـ     : گیري

صـورت   يا مرحلهاي  صورت خوشهنمونه گیري به. بود) واقع در استان خراسان رضوي(فریمان 

گرفت، به این صورت که ابتدا از بین مدارس متوسطه پسرانه، یک دبیرستان، سـپس از بـین سـه    

لی این دبیرستان، در درس فیزیک دو کالس پایه اول به تصـادف انتخـاب و  یکـی از    پایه تحصی

) نفـر  21(یک  و کالس دیگر به عنوان گروه کنترل) نفر 25(ها به عنوان گروه آزمایش  کالس

نیز دانش آموزان پایه اول و از دبیرستانی انتخـاب  ) نفر 26(گروه کنترل دو . در نظر گرفته شدند

، کنتـرل  )2(علـت انتخـاب گـروه کنتـرل    . ز محققان در آن مشغول به تدریس بـود شد که یکی ا

چنـین، کنتـرل تعامـل    آزمون و پس آزمـون و هـم  متغیرهاي مزاحم، کنترل سطح دشواري پیش

و روش تـدریس   است، به این معنـی کـه اگـر مطالـب    ) 1(هاي گروه آزمایش و کنترل آزمودنی

قرار بگیرد، بـه وسـیله   ) 1(و یا مورد استفاده گروه کنترلاجرا شده در گروه آزمایش، در اختیار 

الزم بـه ذکـر اسـت در زمینـه همگـن سـازي گـروه آزمـایش و         . کنتـرل شـود  ) 2(گروه کنتـرل 

هاي کنترل قبالً توسط دست اندرکاران آموزشی دبیرستان مورد نظر صورت گرفته بـود و   گروه

، فرهنگـی و اجتمـاعی همگـن شـده     دانش آموزان از نظر پیشـرفت تحصـیلی، شـرایط اقتصـادي    
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مقیاس خودکارآمدي عمومی شرر: ابزار اندازه گیري.بودند
1
اي  گزینـه  5سـوالِ   17داراي  :

آغـازگري رفتـار  : سنجدبوده و سه جنبه از رفتار را می
2

، تـالش جهـت ادامـه رفتـار    
3
و مقابلـه بـا    

ها مشکالت و محدودیت
4

بـه هـر   . لیکـرت اسـت  نمره گذاري این پرسشنامه بـر اسـاس مقیـاس    . 

تـر  تر و امتیازات پایینامتیازات باالتر بیانگر خودکارآمدي قوي. گیردامتیاز تعلق می 5تا1سؤال 

 17تـرین نمـره   و پـایین  85در این مقیاس بـاالترین نمـره   . تر هستندبیانگر خودکارآمدي ضعیف

تحقیقات بوچر). 1389پاك مهر و جعفري ثانی، (باشد می
5
آلفـاي کرونبـاخ   ) 1998(و اسمیت 

اعتبـار ایـن    )2011(در پژوهش دهقانی، جعفري ثانی، پاك مهر و ملک زاده. نشان داد 69/0را 

و در پـس  % 86، ضـریب آلفـا در پـیش آزمـون     در این مطالعـه . گزارش شده است 78/0مقیاس 

  .حاصل گردید% 83آزمون 

ها دادهشیوه و مراحل گردآوري 

ها به ایـن صـورت بـود کـه     انتخاب گروه):2(و کنترل) 1(ترلانتخاب گروه آزمایش، کن-

 25(ها به عنوان گروه آزمایش  یکی از کالسیري، دو کالس پایه اول انتخاب و پس از نمونه گ

گـروه کنتـرل دو   . در نظر گرفتـه شـدند  ) نفر 21(و کالس دیگر به عنوان گروه کنترل یک ) نفر

ز دبیرسـتانی انتخـاب شـد کـه یکـی از محققـین در آن       نیز دانـش آمـوزان پایـه اول و ا   ) نفر 26(

هـا قـبالً توسـط دسـت انـدرکاران آموزشـی        الزم به ذکر است که گـروه . مشغول به تدریس بود

  .مدرسه از نظر پیشرفت تحصیلی، شرایط اجتماعی، اقتصادي و خانوادگی همگن شده بودند

ز اجـراي الگـوي   پـیش ا :اجراي آموزش روش کاوشگري براي معلـم گـروه آزمـایش    -

کاوشگري، معلم گروه آزمایش، بر اساس یک برنامه تنظیم شـده در طـی سـه جلسـه دو سـاعته      

هاي الزم را در جهت تدریس به شیوه کاوشگري توسط یک متخصص علـوم تربیتـی و    آموزش

                                                
1. General self-efficacy - Sherer
2. Initiative
3. Effort
4. Persistence
5. Bosscher
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در ایـن جلسـات در خصـوص مفهـوم روش     . هـا و فنـون تـدریس، دریافـت نمـود      آشنا به روش

هـاي معمـول، هـدف و اهمیـت اسـتفاده از ایـن روش، مراحـل         ن بـا روش کاوشگري، تفاوت آ

و به خصـوص   مختلفهاي  تواند در رشد مهارت اجراي این روش و اینکه چگونه این روش می

. هاي خود مؤثر واقع شود، به تفصیل با معلم گروه آزمایش صحبت شـد باور فراگیران به توانایی

در واقـع، پـس از   . اوشگري در اختیار وي قرار گرفـت همچنین منابعی در زمینه روش تدریس ک

ها، همچنان رابطه معلم گروه آزمایش با مدرس دوره در طول اجـراي روش برقـرار    این آموزش

همچنـین، الزم بـه ذکـر    . نمـود  بود و وي، در صورت لزوم از تجربیات مدرس دوره استفاده مـی 

دي نـ ش تدریس کسب کرده بود و عالقه ماست که معلم مذکور قبالً تجربیاتی در زمینه این رو

  .ي تدریس فعال داشتها روشزیادي به 

پـس از  ):2(و کنتـرل ) 1(هـاي کنتـرل   اجراي پیش آزمون براي گروه آزمایش و گـروه -

براي هر سه گروه در شـرایط یکسـان   ) 1982(انتخاب نمونه، آزمون خودکارآمدي عمومی شرر

دقیقه  15ها پرسشنامه را طی مدت زمان  از آزمودنیزمان اجرا گردید و هر یک  و به صورت هم

  .تکمیل کردند

هاي الزم بـه   پس از آموزش :اجراي الگوي کاوشگري براي دانش آموزان گروه آزمایش-

معلم فیزیک گروه آزمایشی و اجراي پیش آزمون، دانش آموزان گـروه آزمایشـی از آبـان مـاه     

جلسـه درسـی، روش کاوشـگري را دریافـت     16مـاه و در طـی   3به مـدت   90-89سال تحصیلی 

معلم، در طی این دوره، مسائل مختلف درس فیزیک را به شیوه کاوشگري براي دانـش  . نمودند

  .ساخت آموزان مطرح می

به اینصـورت  : مواجه ساختن فراگیران با مسئله) الف: مراحل اجراي این الگو عبارت بود از

و بـا ایجـاد انگیـزه،     ساخت یمینه درس فیزیک مطرح را در زم يا مسئلهکه در این مرحله، معلم 

بـراي  : وادار کردن فراگیران بـه جهـت جمـع آوري اطالعـات    ) ب. زدجرقه شروع تحقیق را می

، معلـم آنـان را جهـت آزمـایش     سـاختند  یمـ که فراگیـران مطـرح    هایی یهفرضرسیدن به جواب 

کمـک و راهنمـایی بـه     )ج. سـاخت  یمـ وري شـواهد و مطالـب رهنمـون    آفرضیاتشان بـه جمـع   



90شناسی تربیتی شماره بیست و دوم، سال هفتم، زمستان فصلنامه روان                              10

در این مرحله فراگیـران بـا توجـه بـه اطالعـاتی کـه در       : فراگیران در جهت آزمایش فرضیاتشان

) د. پرداختنـد  یمـ کسب کرده بودند، به آزمایش و بررسی فرضیات خـود  ر مورد مسئله مورد نظ

بـراي  کـه   گفـت  یمـ در این مرحله معلـم بـه دانـش آمـوزان     : سازماندهی و طبقه بندي اطالعات

انجام گرفته، طبقه بندي اطالعات الزامی بوده و به آنان کمک  هاي یتفعالکسب نتیجه نهایی از 

بررسی جریـان  ) ه. ، بپردازنداند کردهتا به جمع بندي و سازماندهی اطالعاتی که کشف  کرد یم

 تـا فراینـد و جریـان کـاوش و     کـرد  یمدر اینجا، معلم به دانش آموزان کمک : کاوش و تحقیق

له أمطالعه خود را مورد بررسی  قرار داده و در صورت لزوم به ارائه طرح جدیدي در زمینـه مسـ  

  . مورد نظر بپردازند

و اندازه گیري ) 2(و گروه کنترل) 1(اجراي پس آزمون براي گروه آزمایش، گروه کنترل-

آزمـون  بعد از پایان آخرین جلسه تـدریس بـه شـیوه کاوشـگري، پـس      :تأثیر الگوي کاوشگري

زمـان   براي هر سه گروه، در شرایط یکسان و به صورت هم) 1982(خودکارآمدي عمومی شرر 

  . اجرا گردید

هـاي حاصـل    دادهدر مرحلـه نهـایی،   :ها ها، مقایسه گروه هاي آزمودنی نمره گذاري پاسخ-

س آزمـون تحلیـل کواریـان   (و اسـتنباطی ) میـانگین، انحـراف معیـار   (با اسـتفاده از آمـار توصـیفی   

تحلیـل  همبسـته    tچنـدمتغیري، تحلیـل واریـانس یـک راهـه، آزمـون لـوین، آزمـون بـاکس و         

  .تجزیه و تحلیل شدند) واریانس

  هاي پژوهش یافته

آمار توصیفی و پاسخ گویی به سواالت پژوهشی مطرح گردیده  يها شاخصدر این قسمت 

روه کنترل ارائه هاي آمار توصیفی براي گروه آزمایش و دو گ شاخص  2در جدول  .است

شود، در پیش آزمون، میانگین گروه آزمایشی با گروه گونه که مالحظه می همان. گردیده است

میانگین باالتري در پیش آزمون نسبت به گروه  1تفاوت چندانی ندارد، اما گروه کنترل 2کنترل 

گروه  تفاوت بارزي بین ،در پس آزمون نیز به طور کلی. دارد 2آزمایش و گروه کنترل 
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طوري که گروه آزمایش نسبت به دو گروه کنترل از وجود دارد، به 2و  1آزمایش و کنترل 

  .میانگین نمره باالتري در پس آزمون خودکارآمدي برخوردار بوده است

  در پیش آزمون آن  هاي مار توصیفی خودکارآمدي و مؤلفهآهاي  شاخص.2جدول 

و پس آزمون سه گروه مورد بررسی

  رمتغی  گروه

  پس آزمون  پیش آزمون

انحراف معیارمیانگین  انحراف معیارمیانگین

  آزمایش

N=25

87/588/4860/5  31/38  خودکارآمدي

13/1274/139/1575/2  آغازگري رفتار

02/317/2027/3  69/14  تالش در جهت ادامه رفتار

81/230/1320/3  48/11  ها مقابله با مشکالت و محدودیت

1رل کنت

N= 21  

80/4631/950/4262/6  خودکارآمدي

70/1304/374/1328/2  آغازگري رفتار

38/1889/430/1722/3  تالش در جهت ادامه رفتار

71/1462/345/1189/2  ها مقابله با مشکالت و محدودیت

2کنترل 

N=26  

65/4472/776/4600/6  خودکارآمدي

11/1354/238/1445/3  آغازگري رفتار

19/1807/424/1932/3  تالش در جهت ادامه رفتار

34/1339/312/1345/3  ها مقابله با مشکالت و محدودیت

  

آن در  يهـا  مؤلفـه الگوي کاوشگري بر باورهـاي خودکارآمـدي و    یرتأثمقایسه ر به منظو

س چند متغیريگروه کنترل از آزمون تحلیل کواریانو گروه آزمایش و مقایسه آن با د
1
استفاده  

ي هـا  مفروضـه ، هـا  هیفرضـ اما قبل از آزمون . گزارش گردیده است 3شد که نتایج آن در جدول 

مفروضـه  . بررسـی شـد   هـا  انسیـ وارو همگنـی   ها دادهمثل نرمال بودن توزیع ن آماري این آزمو

واریانس از طریق آزمون بـاکس و ک -همگنی واریانس
2

)293/0P= (  از  هـا انسیـ وارو همگنـی

                                                
1 . MANCOVA
2 . Box's Test
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طریق آزمون لوین
1

، تـالش در جهـت   )=266/0P(آغازگري رفتار   يها مؤلفهبراي هر یک از   

بـه عنـوان متغیرهـاي    ) =898/0P(ها    و مقابله با مشکالت و محدودیت) =974/0P(ادامه رفتار 

در ادامه نتـایج آزمـون   . صورت نگرفته است ها مفروضهوابسته نشان داد هیچ گونه تخطی از این 

از ترکیـب خطـی   ه گـروه از جهـت متغیـر وابسـته جدیـد ایجـاد شـد       نشـان داد بـین سـه   مانکوا 

پیالیـی  = 183/0(خودکارآمـدي تفـاوت معنـاداري وجـود دارد      هـاي  ییتوانـا باور به  يها مؤلفه

تراس
2

 ،049/0, P=18/2) =6،130F ( .(  خودکارآمـدي بـه    يهـا  مؤلفـه لذا تحلیل هر یـک از

 2عنوان یک متغیر وابسته به تنهایی، با استفاده از تحلیل واریانس یـک راهـه منـدرج در جـدول     

سـه گانـه    يهـا  مؤلفـه گـذاري الگـوي کاوشـگري بـر      یرتـأث حاکی از ایـن اسـت کـه از جهـت     

نبـی )  ) P=34/4) =66،2F ,017/0 (تالش در جت ادامه رفتـار   مؤلفهخودکارآمدي تنها در 

 دهـد  یمي که نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نشان ا گونهبه . سه گروه تفاوت معناداري وجود دارد

نسبت به  دو گروه کنترل در سطح باالتري قرار دارد و ایـن حـاکی    مؤلفهگروه آزمایش در این 

  . درسی بوده است هاي یتفعالالگوي کاوشگري بر تالش دانش آموزان به جهت ادامه  یرتأثاز 

  

  خودکارآمدي يها مؤلفهنتایج تحلیل واریانس یک راهه جهت مقایسه .3جدول 

  معنادار 05/0در سطح *

                                                
1 . Levene's Test
2 . Pillai's Trace

  df  مجموع  مجذورات  منبع تغییرات  مؤلفه
میانگین 

  مجذورات
Fp  

  آغازگري رفتار

  59/15  19/312  گروه

77/1  177/0

  17788  66  54/579  خطا

تالش در جهت ادامه 

  رفتار

  40/46  2  81/92  گروه

34/4*017/0

  68/10  66  32/705  خطا

مقابله با مشکالت و 

  ها محدودیت

  78/29  2  56/59  گروه

81/2  067/0

  57/10  66  22/698  خطا
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در زمینه بررسی اثرگذاري الگوي کاوشگري بر میـزان   4همبسته در جدول  tنتایج آزمون

بـین میـانگین نمـرات در پـیش      که تفاوت معنـاداري  دهدیمخودکارآمدي دانش آموزان نشان 

طوریکه میـانگین  ، به)>t=،0005/0p-44/4(آزمون و پس آزمون گروه آزمایش وجود دارد 

نمرات خودکارآمدي دانش آموزان در پس آزمون بیشـتر از میـانگین نمـرات در پـیش آزمـون      

ت ادامـه  ، تالش در جه)=t=،000/0p-98/4(ي آغازگري رفتار ها مؤلفههمچنین در . باشدیم

نیـز   )=t=،03/0p-21/2(هـا  یتمحـدود و مقابله با مشـکالت و   )=t=،000/0p-69/5(رفتار 

تفاوت معناداري بین میانگین نمرات در پـیش آزمـون و پـس آزمـون گـروه آزمـایش مشـاهده        

ي خودکارآمـدي نیـز دانـش آمـوزان در پـس آزمـون،       هـا  مؤلفه؛ به عبارتی، در تمامی گرددیم

  .اند کردهي کسب نمرات باالتر

  

  هاي آن همبسته جهت مقایسه خودکارآمدي و مؤلفه tنتایج آزمون .4جدول 

  در پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش

M  SDtdfp  آزمون  متغیر

  خودکارآمدي

87/5  31/38  پیش آزمون

06/6-  24  000/0***  

88/4860/5  پس آزمون

  آغازگري رفتار

13/1274/1پیش آزمون

98/4-24000/0***

39/1575/2پس آزمون

  تالش در جهت ادامه رفتار

69/1402/3پیش آزمون

69/5-24000/0***

17/2027/3پس آزمون

  ها و مشکالت مقابله با محدودیت

48/1181/2پیش آزمون

21/2-2403/0*

30/1320/3پس آزمون

  معنادار 05/0در سطح *                 معنادار 001/0در سطح ***
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  بحث و نتیجه گیري

ها و آمـاده کـردن نوجوانـان در زمینـه حـل مسـائل       بهسازي کیفیت یادگیري در دبیرستان

هاي فراگیـران   دروس انتزاعی و مشکل از یکسو مستلزم ارتقاي کیفیت تدریس و باور به توانایی

هـاي   ندي روش کاوشـگري را در زمینـه  بوده و از سویی دیگر، نتایج مطالعات متعـددي، سـودم  

لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر الگوي کاوشگري بـر میـزان خـود   . گوناگون نشان داده است

  . کارآمدي دانش آموزان دوره متوسطه پرداخته شد

نتایج نشان داد، دانش آمـوزانی کـه بـه روش کاوشـگري، آمـوزش داده شـدند، از خـود       

ادعـا نمـود کـه اسـتفاده از      توان یمبا عنایت به یافته حاصل، . بودندکارآمدي باالتري برخوردار 

هایشان در خصـوص   ییتواناالگوي کاوشگري، عملکرد دانش آموزان را در زمینه باور نسبت به 

هـا و   این یافته از نظر تـأثیر الگـوي کاوشـگري بـر مهـارت     . دهدیمحل مسائل فیزیک، افزایش 

و کرمـی و همکـاران   ) 2004(با مطالعات گـرین و همکـاران    هاي مختلف دانش آموزان توانایی

بر این باورند که بـازخوردي  ) 280: 1991(در این راستا استو و ویلی . باشد همخوان می) 1390(

کننـد منجـر بـه افـزایش انگیـزه و در       که فراگیران در استفاده از این الگو توسط معلم کسب مـی 

ر مرحله بعد به علت درگیر شـدن دانـش آمـوزان در    د. گردد نتیجه تقویت شروع کاوشگري می

کـه انتخـاب    يا مسـئله درسی فیزیک، تالش آنان را براي ادامه و دست یافتن به حل  هاي یتفعال

در ادامـه، دانـش آمـوزانی کـه بـه      ). 239: 2001پاجارز و همکاران، (دهد  ، افزایش میاند نموده

دن به هدف نهایی خود که حل مسائل فیزیک ، براي رسیشوند یموسیله این الگو آموزش دیده 

در واقـع، لـذتی   . نماینـد  شدند، مقابله مـی  هایی که با آن مواجه می بود، با مشکالت و محدودیت

کننـد،  انگیـزه آنـان را بـراي امتحـان راه       که فراگیران به واسطه یادگیري از این الگو کسب مـی 

لـذتی کـه فراگیـر از تجربـه     ) 2000(کاران به گفته پین و هم.  دهد هاي مختلف، افزایش می حل

سـازد و   کند، سختی و دشواري راه یـادگیري را بـراي او همـوار مـی     مستقیم یادگیري کسب می

کند براي رسیدن به هدف غایی خـود، بـا موانـع و مشـکالتی کـه بـر سـر راه او         فراگیر سعی می

هایشـان  ییتواناباور آنان نسبت به  که این امر در نهایت منجر به افزایشد وجود دارد، مقابله نمای
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تـالش در   مؤلفـه را بـر   یرتـأث یافته دیگر حاکی از این امر بود که کاوشگري بیشـترین  . گردد یم

  . جهت ادامه رفتار داشته است

شود تـا دانـش آمـوزان بـه تـالش       باید گفت کاربرد این روش در کالس درسی باعث می

در واقع، این روش به دلیـل انگیـزه درونـی کـه در     . دخود در زمینه حل مسائل فیزیک ادامه دهن

کند و به علت درگیر کردن دانـش آمـوزان در اهـداف چـالش برانگیـز و در       فراگیران ایجاد می

انـد،   نتیجه عالقه به یافتن حل مسائل، پشتکار آنان را براي ادامه رفتار و هدفی که انتخاب نمـوده 

بر این باورند کـه  ) 2005(کمبرز و همکاران ). 239: 2001پاجارز و همکاران، (دهد  افزایش می

زمانی که فراگیران به صورت فعال، درگیر کارهاي کالسی و مسائل درسی شوند، در نهایت بـه  

شـود تـا بـه جهـت      موضوع مورد نظر به حدي از تسلط دست می بابند و این امر منجر به این مـی 

رتی، تالش آنان را براي ادامه رفتارهایشان بـاال  تر  دست بزنند و به عباحل مسائل چالش برانگیز

  . برد می

نتایج مطالعه حاضر به طور کلی، تأثیر الگوي کاوشگري را بر میزان خودکارآمدي دانش 

لذا با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر  . آموزان دوره متوسطه در درس فیزیک اثبات کرد

توان بر اجراي روش کاوشگري  این حوزه، می هاي صورت گرفته در سویی آن با پژوهشو هم

هاي درسی فیزیک تأکید کرد و احتماالً ضـرورت کـاربرد آن را در سـایر دروس، بـا      در کالس

البته این نکته باید مورد توجه قرار گیرد کـه کیفیـت اجـراي ایـن     . احتیاط مورد استفاده قرار داد

د، چه بسا که اجراي ناقص و یـا نادرسـت،   تر از استفاده صرف، از آن خواهد بو روش بسیار مهم

  . ممکن است نتیجه عکس و منفی به دنبال داشته باشد

ي اخیـر نسـبت بـه گذشـته تغییراتـی در      هـا  سـال طـی   دهـد یمگونه که شواهد نشان  همان

ي درسی صورت پذیرفته است و در بسیاري از تحقیقـات،  ها برنامهي تدریس و محتواي ها روش

گري مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت، امــا هنــوز فرهنــگ اســتفاده از   تــدریس بــه شــیوه کاوشــ

ي جدید و فعالی مثل کاوشگري در مـدارس بـه اجـرا در نیامـده اسـت و یـا حـداقل در        ها روش

به عـالوه، در صـورت عـدم    . ، مسیري طوالنی در پیش استتر مطلوبجهت رسیدن به وضعیت 
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و مبـانی روانشناسـی ایـن روش، نیـز ایـن      هـاي یـادگیري    آگاهی کامل و درست معلم از نظریـه 

رود که معلم روشی را با نام الگوي کاوشگري به کار گیرد که هیچ گونـه قرابتـی بـا     احتمال می

هـاي یـادگیري مـرتبط بـه ایـن الگـو و سـایر         لذا، آگاهی معلم از  نظریـه . این روش نداشته باشد

.  شود مراحل آن، توصیه می
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