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مقدمه :هدف اصلي اين پژوهش بررسي تأثیر الگوی يادگیری انفرادی بر خودکارآمدی و پیشرفت

الهام دهپاسی

میترا صدوقی

تحصیلي دانش آموزان کالس دوم ابتديي شهر سنگر ميباشد.
 -1کارشناس ارشد مديريت آموزشي ،دانشگاه آزاد

روش کار :نوع تحقیق تجربي است .جامعهی آماری پژوهش شامل کلیهی دانش آموزان پسر و دختر

اسالميواحد تنكابن ،تنكابن ،ايران.

کالس دوم دبستان شهر سنگر ميباشدکه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفي ساده  26نفر به

 -6استاديار گروه علوم تربیتي ،دانشگاه آزاد اسالميواحد

عنوان نمونه انتخاب شدند 36،نفر در گروه آزمايش و 36نفر در گروه کنترل جای گرفتند .پس از

تنكابن ،تنكابن ،ايران.

اجرای پیش تست به گروههای آزمايش ،آموزشهای الزم ارائه شد و سپس از همهی گروهها پس
تست به عمل آمد .ابزار اندازه گیری اطالعات شامل پرسشنامهی خودکارآمدی تحصیلي مورگان و
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جینكز (  1888با پايايي  %77و نمرات پیشرفت تحصیلي دانش آموزان بود.دادههای به دست آمده با
تحلیل کوواريانس چند متغیره تجزيه و تحلیل شدند.
نتایج :يافته ها نشان داد که پس از تعديل نمرات  ،گروههای آزمايش و گروه کنترل در پس آزمون
پیشرفت تحصیلي و خودکارآمدی تحصیلي با هم اختالف دارند ،ونیز اثر الگوی آموزش انفرادی بر
پیشرفت تحصیلي دانش آموزان گروه دارای پیش آزمون مؤثر بوده است.
نتیجه گیری :نتايج تحقیق نشان داد که آموزش الگوی يادگیری انفرادی بر خودکارآمدی تحصیلي
دانش آموزان و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان مؤثر است.
کلمات کلیدی :الگوی يادگیری انفرادی ،پیشرفت تحصیلي ،خودکارآمدی تحصیلي
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الهام دهپاسی و میترا صدوقی

مقدمه

خود به حساب ميآورند .سوم انواع خاصي از تفكرات کیفي

تعلیم و تربیت نیاز ضروری بشر است به گونهای که در طول

مانند خالقیت و ابراز نظر فردی را رشد ميدهند (.)6

حیات خود ،پیوسته بدان نیازمند است .برای آموزش محتوا نیاز

خانوادهی الگوهای انفرادی عالوه بر اين باور که رشد شاگرد

است که به نكات مختلفي توجه شود .يكي از مسائلي که بسیار

بعنوان يک فرد به لحاظ آموزشي به نوبهی خود هدف با ارزشي

مهم است ،مسئلهی تفاوتهای فردی است .در واقع ،بیان يک

است ،اعتقاد دارد که فراگیران رشد يافته تر  ،مثبت تروخود

موضوع و تدريس يک کتاب خاص در يک کالس ،هرگز به

شكوفا تر ،در يادگیری توانمند ترند .بنابرين الگوهای انفرادی با

معنای آن نیست که همه دانشآموزان به صورت کامالً يكسان

عطف توجه به روان دانش آموزان موجب افزايش پیشرفت

درک نموده و از آن بهره ميجويند .بعضي از دانشآموزان

تحصیلي آنها ميشود( .)4دانش آموزان معلماني که استفاده از

زودتر ميفهمند و بعضي نیاز به زمان و توضیح بیشتری دارند.

الگوهای انفرادی را چاشني استفاده از ساير الگوها قرار ميدهند

معلّميکه با اصل تفاوتهای فردی آشناست از همه شاگردانش

از پیشرفت تحصیلي بیشتری برخوردارند ( .)2پیشرفت تحصیلي

در فهم و درک موضوعات و ارائه پاسخها انتظار يكسان ندارد

عبارت است از "مسئول نهايي فرآيند يادگیری فعال که با

( .)1از اينرو ،لزوم توجه به تفاوتهای فردی در بسیاری از

کمک آموزش فعالیتهای تربیتي انجام ميگیرد"( .)2همچنین،

منابع تأکید شده است و به منظور ارائهی محتوا از الگوهای

"سرعتي که دانش آموز در تكمیل پايه ها و درجات گوناگون

مختلف تدريس استفاده ميشود .از جمله الگوهای تدريس

دارد و بر حسب مقدار پیش افتادگي و سرعت يا عقب ماندگي

ميتوان به الگوهای اطالعات پردازی ،الگوهای اجتماعي ،

وی اندازه گیری ميشود"(.)7

الگوهای انفرادی و الگوهای سیستمهای رفتاری اشاره کرد (.)6

فالول )1872 (1ميگويد  :امروزه يكي از مشكالت دانش

با توجه به طرح تكنولوژی آموزش ملي توسعه يافته توسط

آموزان ما اين است که نميدانند يک حقیقت را ياد گرفتهاند يا

وزارت آموزش و پرورش ،آموزش شخصي به عنوان(تنظیم

نه ؟ نميدانند که آيا يک مهارت را کسب کردهاند يا فاقد آن

سرعت) فرد( ،تنظیم روش) تمايز واتصال به منافع وتجارب

مهارت هستند ( .)9از اينرو ،کسب خودکارآمدی تحصیلي

يادگیرنده تعريف شده است.آموزش شخصي گسترده تراز فقط

موضوع ديگری است که تقويت آن در دانشآموزان حايز

فرد يا تمايزاست که در آن ميتوان يادگیرنده درجه ای

اهمیت است .خودکارآمدی اطمینان به تواناييهای خود در

ازانتخاب در مورد آنچه آموخته است ،زماني که آن را ياد

کنترل افكار ،احساسات و فعالیتهاست و بنابراين بر عملكرد

گرفته وچگونه آن را آموخته است .ميتوان گفت در آموزش

واقعي افراد ،هیجانات و انتخاب افراد و سرانجام میزان تالشي

فردی يادگیرنده يادگرفته است که چگونه ياد بگیرد .در

که شخص صرف يک فعالیت ميکند ،مؤثر است (.)8

يادگیری شخصي به طور پیش فرض چشم انداز ،دانش آموزان

در مجموع ،علیرغم تأکید برنامهريزان نظام آموزشي بر اعمال

هستند نه برنامه درسي يا معلم(  .)3الگوهای انفرادی هدفهای

روشهای فعاالنه در تدريس؛ مشاهده ميشود که آموزگاران به

مشترکي دارند .اول با بهبود اعتماد به نفس و ايجاد احساس

داليل خاصي به اين امر مبادرت نورزيده و از روشهای معمول

واقعگرا ازخويشتن و ابراز عكس العملهای همدالنه به ديگران،

و سنتي در اداره کالس استفاده ميکنند .از اينرو ،ديده ميشود

شاگردان را به سوی سالمت عاطفي و عقلي بیشتر هدايت

در کشوری که بیشتر افراد آن را جوانان تشكیل ميدهند ،از

ميکند.دوم به آموزشي که برگرفته از نیازها و تمايالت خود

شور و نشاط فنآوری و ابتكار آنچنان که بايد خبری نیست.

شاگردان است ميافزايد و شاگردان چون عضوی مؤثر در

شايد اغراقآمیز نباشد اگر گفته شود نظام آموزشي ما در نهايت

تصمیم گیری برای انتخاب مطلب يادگیری و نحوهی يادگیری
Flavell

1
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انسانهايي را تربیت ميکند که به نوعي تفكر مونتاژی تجهیز

در تحقیق حاضر برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلي از آزمون

ميشوند .اين درست است که همه دانشآموزان مستعد خالقیت

محقق ساخته استفاده شد و به منظور سنجش خودکارآمدی

و ابتكار نیستند ولي آيا نظام آموزشي ما زمینهای را فراهم آورده

تحصیلي از مقیاس خودکارآمدی تحصیلي مورگان و

است تا استعداد آن تعداد بالقوهی خالق شكوفا شود؟ ريشه همه

جینكز )1888(6استفاده شد .اين مقیاس دارای  36سؤال و سه

اين معضالت را بايد در زيربنای نظام آموزشي يعني آموزش

زير مقیاس با نامهای استعداد ،کوشش و بافت است .گويههای

ابتدايي و استفاده از الگو هايي متناسب با دانش آموزان جستجو

اين مقیاس با طیف لیكرت 3دارای پاسخ چهار درجهای همراه

کرد  .بنابراين با توجه به مطالب بیان شده ،تحقیق حاضر در نظر

هستند .پايايي اين پرسشنامه  %77ميباشد.

دارد تا استفاده از الگوهای انفرادی و تأثیر آن بر پیشرفت

 -2پرسشنامه پیشرفت تحصیلی :يک پرسشنامه محقق ساخقه

تحصیلي و خودکارآمدی تحصیلي دانش آموزان را مورد

که روايي محتوايي آن بر اساس ترسیم جدول مشخیات به دست

بررسي قرار دهد.

آمد همچنین به منظور مصاحبه پايايي آزمون از روش دو نیمه

روش کار

استفاده شد و پايايي آزمون %72بدست آمد.

روش تحقیق آزمايشي يا تجربي است .جامعهی آماری در اين

نیز بستهای که برای آموزش فردی از آن استفاده شد مربوط به

تحقیق کلیهی دانش آموزان کالس دوم ابتدايي مدارس دولتي

درس رياضي است که مبحث جمع و تفريق را به روشهای

شهر سنگر ميباشندکه به تعداد  64مدرسه ميباشد ودر مجموع

مختلف(فرايندی ،گسترده نويسي و انتقالي) ارائه ميدهد.

 69کالس دوم و  693نفر دانش آموز کالس دوم را به خود

پروتکل درمانی

اختصاص ميدهد .در تحقیق حاضر با توجه به حجم نمونه و در

در اين مطالعه ابتدا پیش آزمون پیشرفت تحصیلي و خود

دسترس بودن تمامياعضای جامعه و قابلیت لیست کردن از

کارآمدی تحصیلي از دو گروه(يک گروه آزمايش و يک

روش نمونه گیری تصادفي استفاده شده است.از بین 693دانش

گروه کنترل ) به عمل آمد و سپس برای دو گروه آزمايش

آموز کالس دوم به تصادف  114نفر ( 3کالس  39نفره) در

الگوی آموزش انفرادی اجرا شد .از الگوی آموزش انفرادی

دبستان ابن سینا انتخاب شدند .يک گروه 36نفری که از نظر

ميتوان به چهار طريق استفاده کرد:

درسي خیلي خوب بودند و يک گروه  36نفره که از نظر درسي

اول ،ميتوان الگوی انفرادی را به عنوان الگوی عموميتدريس

نیاز به تالش بیشتر داشتند با توجه به ارزشیابي ترم اول که در

حتي برای طرح آموزشي که فلسفهی آموزش غیر مستقیم را به

بهمن ماه صورت گرفته بود انتخاب شدند هر گروه به دو گروه

عنوان محور اصلي يا رويكرد عمدهی آموزشي خود ميپذيرد

 12نفره تقسیم شد و به تصادف گروه آزمايش و کنترل

بكار برد.

نامگذاری شدند (روش چهار گروهي سالمون) .که گروه

دوم ،مي توان الگوی انفرادی را بعنوان چاشني ساير الگو ها

آموزش تحت آموزش با روش آموزش فردی که مربوط به

برای تنظیم محیط مناسب يادگیری بكار برد .به طور مثال

درس رياضي است که مبحث جمع و تفريق را به روشهای

ميتوان خود پنداری دانش آموزان را همواره همراه خود

مختلف(فرايندی ،گسترده نويسي و انتقالي) ارائه ميدهد.قرار

داشت ،و ميتوان در اين باره انديشید که چگونه آنچه را که

گرفتند.

انجام ميدهیم شكل ميدهیم تا دانش آموزان مثبت بودن خود

ابزار پژوهش

را تا حداکثر ممكن احساس کنند و چه بايد کرد تا اين احتمال

 -5مقیاس خودکارآمدی تحصیلی مورگان و

به حداقل برسد که آموزش به حذف آنها به عنوان انسان

جینکز)5999(5
Morgan & Jinks

1

Morgan & Jinks
Likert
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نیانجامد .به عبارتي ديگر ،ميتوان از اين الگو ها برای توجه به

حاضر از برای اجرای الگوی انفرادی از روشهای اول و چهارم

احساسات فردی دانش آموزان ،فراهم آوردن فرصتهای

استفاده شده است .پس از پايان آموزش به گروههای آزمايش از

مناسب برای مشارکت آنها با ما و برقرار ساختن ارتباط مثبت با

تمام گروه ها پس آزمون پیشرفت تحصیلي و خودکارآمدی

آنها استفاده کرد.

تحصیلي گرفته شد.

سوم ،ميتوانیم از خواص يگانهی اين الگو برای مشورت دهي به

در مبحث توصیف داده ها و اطالعات گرد آوری شده از

شاگردان در هنگامياستفاده کنیم که بخواهیم به شاگردان

جدول توزيع فراواني  ،درصد فراواني ،نمونه آماری ،و انحراف

کمک کنیم که با دنیای بیرون خود کامل تر و مثبت تر ارتباط

معیار استفاده شده است .همچنین ،در قسمت آمار استنباطي با

برقرار سازند.

توجه به فرضیههای تحقیق ،تحلیل واريانس چند متغیره (مانكوا)

چهارم ،ميتوان برنامهی درسي دروس مختلف را بر محور

و (آنوا) استفاده شد.

شاگردان تنظیم کرد .روشهای تجربي در آموزش خواندن به

یافته ها

طور مثال داستانهايي که دانش آموزان نقل ميکنند به عنوان

هدف پژوهش حاضر بررسي تاثیر الگوی آموزش انفرادی بر

مطالب اولیه برای خواندن و يا پیشینه ای که دانش آموزان به

پیشرفت تحصیلي و خودکارآمدی تحصیلي دانش آموزان

عنوان مطلبي عمده انتخاب ميکنند در هنگاميکه دانش آموزان

است.با توجه به طرح پژوهش حاضر که از نوع پیش آزمون –

شايستگي الزم برای اين کار را دارند ،استفاده ميکند .خانوادهی

پس آزمون (طرح سالمومن ) است  ،لذا بهترين روش جهت

الگوهای انفرادی در ترکیب با الگوهای ديگر ميتوانند برای

تجزيه تحلیل اطالعات  ،استفاده از تحلیل کوواريانس چند

طرح درس مستقل ،از جمله برنامهی مبتني بر منابع بكار روند.

متغیره (مانكوا )1است.

خانوادهی الگوهای انفرادی عالوه بر اين باور که رشد

شاخصهای آماری متغیرهای وابسته گروه آزمايش و کنترل در

شاگردان به عنوان يک فرد به لحاظ آموزشي به نوبهی خود

پیش آزمون در جدول شماره  1ارائه شده است.

هدف باارزشي است ،اعتقاد دارد که فراگیران رشد يافته تر،
مثبت تر ،خودشكوفا تر ،در يادگیری توانمند ترند .در تحقیق
جدول  -5شاخصهای آماری متغیرهای وابسته گروه آزمايش و کنترل در پیش آزمون
متغیر
پیشرفت تحصیلي

گروه

میانگین خطای استاندارد

آزمايش

17/46

6/26

کنترل

17/38

1/92

29/49

8/11

28/31

16/39

خودکارامدی تحصیلي آزمايش
کنترل
همانطور که در جدول شماره  1مشاهده ميشود؛ میانگین پیش

خودکارآمدی تحصیلي نزديک گروه آزمايش و گروه کنترل

آزمون متغیرهای وابسته در گروههای آزمايش و گروه کنترل

ميباشد .جدول شماره  ،6شاخصهای آماری متغیرهای وابسته

ارائه شده است که بیانگر میزان پیشرفت تحصیلي و

گروه آزمايش و کنترل را در پس آزمون نشان ميدهد.

جدول -2شاخصهای آماری متغیرهای وابسته گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون
گروه

میانگین

خطای استاندارد

متغیر
پیشرفت تحصیلي

آزمايش

19/99

6/42

(گروه دارای پیش آزمون)

کنترل

17/34

6/42
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پیشرفت تحصیلي

آزمايش

19/97

6/26

(گروه بدون پیش آزمون)

کنترل

12/17

6/26

خودکارامدی تحصیلي

آزمايش

81/26

6/79

(گروه دارای پیش آزمون)

کنترل

28/69

6/79

خودکارامدی تحصیلي

آزمايش

72/12

3/61

(گروه بدون پیش آزمون)

کنترل

23/92

3/61

همانطور که در جدول شماره  6مشاهده شد پس از تعديل

آزمون باکس جهت بررسي همگني ماتريس استفاده شد .با

نمرات  ،گروههای آزمايش و گروه کنترل در پس آزمون

توجه به معني دار نبودن مقدار 3749/61( =1/26،P≤6/ 16

پیشرفت تحصیلي و خودکارآمدی تحصیلي با هم اختالف

 BoxMفرض تساوی ماتريسهای واريانس
 = 19/83 ،F)16،ۥ

دارند .برای بررسي اين نكته که اين تفاوت از نظر آماری معني

کواريانس تايید ميشود و توزيع چند متغیری نرمال بوده ؛ لذا

دار است يا نه و ناشي از اثر آموزشي است ،تحلیل مانكوا با

ميتوان نتايج آزمون تجزيه و تحلیل کواريانس چند متغیری

روش تصحیح " بن فروني" انجام شد.

گزارش کرد.آزمون لون برای بررسي همگني يا يكساني
واريانس استفاده شد (جدول .)3
جدول  -3آزمون لون برای بررسي همگني يا يكساني واريانس
متغیر
خودکارامدی تحصیلي
(گروه دارای پیش آزمون)
خودکارامدی تحصیلي
(گروه بدون پیش آزمون)
پیشرفت تحصیلي
(گروه دارای پیش آزمون)
پیشرفت تحصیلي
(گروه بدون پیش آزمون)

f

df1

df2

Sig

6/667

1

69

6/83

6/48

1

69

6/48

6/16

1

69

6/74

8/32

1

69

6/662

با توجه به نتايج آزمون لون معني دار نبودن مقدار آماره  fلون

خودکارآمدی تحصیلي و پیشرفت تحصیلي با هم اختالف

بجز پیشرفت تحصیلي(گروه بدون پیش آزمون)،برابری واريانس

دارند .برای بررسي اين نكته که اين تفاوت از نظر آماری معني

ها متغیرهای وابسته برقرار بوده واجرای آزمون مانكوا امكان

دار است يا نه و ناشي از اثر آموزشي است ،تحلیل مانكوا با

پذير است.

روش تصحیح " بن فروني" انجام پذيرفت .در جدول شماره 4

همانطور که در جدول شماره  6مشاهده شد پس از تعديل

نتايج تحلیل کوواريانس چند متغیری نشان داده شده است.

نمرات گروههای آزمايشي و گروه کنترل در پس آزمون
جدول  -4آزمون اندازه اثر ترکیبي الگوی آموزش انفرادی بر پیشرفت تحصیلي و خودکارامدی تحصیلي دانش آموزان
متغیر

Value

F

df1

df2

sig

ή

پیشرفت تحصیلي-خودکارامدی تحصیلي

6/936

69/27

4

63

6/661

6/93

الهام دهپاسی و میترا صدوقی
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با توجه به تصحیح بن فروني مقدار  αکه  6/62در نظر گرفته

نشانگر آن است که میانگین متغیرهای وابسته در اين گروهای

شده است تقسیم بر 6شده است وسطح α=6/662برای تعیین

آزمايش و کنترل متفاوت است .مقادير مجذوراتي  Btaکه در

معنيداری بدست آمده است؛با توجه به نتايج جدول فوق

جدول فوق ديده ميشود سهمياز واريانس است که مربوط به

اثرالگوی آموزش انفرادی بر پیشرفت تحصیلي و خودکارامدی

متغیر ترکیبي جديد ميشود .قاعده کلي چنین است که اگر اين

تحصیلي دانش آموزان در يک متغیر ترکیبي(پیشرفت-

مقدار بزرگتر از  6/14باشد میزان اثر زياد است مجذور سهمي

خودکارامد)با  s Lambda=6/936 ، Partial ή =6/93و

اِتا شدت اين اثر را ( )6/93نشان مي دهد که بیانگر شدت اثر

 F )63،4( = 69/27 ،wilkاثر معني داری داشته

بسیار باالست .نتايج آزمون اثر الگوی آموزش انفرادی بر

است( .)p>6/61معني دار شدن تاثیر الگوی آموزش انفرادی بر

پیشرفت تحصیلي دانش آموزان در جدول شماره  2ارائه شده

پیشرفت تحصیلي و خودکارامدی تحصیلي دانش آموزان

است.

جدول  -1نتايج آزمون اثر الگوی آموزش انفرادی بر پیشرفت تحصیلي دانش آموزان
مجموع
منابع تغییرات

درجه آزادی

مجذورات

dF

12/63

1

12/63

74/96

62

6/99

86/64

1

81/64

81/36

62

3/21

Ss
پیشرفت تحصیلي
(با پیش آزمون)
خطا
پیشرفت تحصیلي
(بدون آزمون)
خطا

میانگین

سطح

اندازه اثر

مجذورات

F

معني داری

ή

2/27

6/662

6/19

MS

66/87

6/42

6/661

با توجه به نتايج جدول شماره  ،2اثر الگوی آموزش انفرادی بر

مجذور سهمي اِتا شدت اين اثر را ( )6/42نشان مي دهد.

پیشرفت تحصیلي دانش آموزان گروه دارای پیش آزمون

بنابراين الگوی آموزش انفرادی بر پیشرفت تحصیلي دانش

با F )1 ،62( =2/27مؤثر بوده است ( )P>6/ 662؛ مجذور

آموزان در گروه بدون پیش آزمون اثر بیشتری داشته است .نتايج

سهمي اِتا شدت اين اثر را ( )6/19نشان مي دهد.اثر الگوی

آزمون اثر الگوی آموزش انفرادی بر خودکارآمدی تحصیلي

آموزش انفرادی بر پیشرفت تحصیلي دانش آموزانگروه بدون

دانش آموزان در جدول شماره  2ارائه شده است.

پیش آزمون با  F )1 ،62( =66/87مؤثر بوده است()p>6/661؛
جدول  -0نتايج آزمون اثر الگوی آموزش انفرادی بر خودکارآمدی تحصیلي دانش آموزان
مجموع
منابع تغییرات

میانگین

مجذورات
S

درجه آزادی
dF

M

s
خودکارامدی تحصیلي
(با پیش آزمون)
خطا
خودکارامدی تحصیلي
(بدون آزمون)
خطا

مجذورات

سطح
معني داری

F

S

7668/43

1

7668/43

6929/62

62

168/83

3621/82

1

3621/82

3782/26

62

142/66

اندازه

23/72

62/62

661

6/661

اثر
ή
6/71

6/26
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الهام دهپاسی و میترا صدوقی

با توجه به نتايج جدول شماره  ،2اثر الگوی آموزش انفرادی بر

يادگیری لذت بیشتری ميبرند .دانش آموزان در چنین شرايطي

خودکارامدی تحصیلي دانش آموزان گروه با پیش آزمون با

به محض برخورد با مسائل مفهومياز روش انحصاری خودشان

 F )1 ،62( =23/72مؤثر بوده است ( )P>6/ 661؛ مجذور

که مطابق با تفاوتهای فرديشان به آنها آموزش داده شده است

سهمي اِتا شدت اين اثر را ( )6/71نشان مي دهد.اثر الگوی

استفاده کرده و از حل کردن آنها عاجز نمانده و در نتیجه

آموزش انفرادی بر خودکارآمدی تحصیلي دانش آموزان گروه

عملكرد تحصیلي شان افزايش مييابد .در الگوی يادگیری

بدون پیش آزمون با  F )1 ،62( =62/62مؤثر بوده است

انفرادی دانش آموزان بصورت فعال وارد يادگیری ميشوند و با

()p>6/661؛ مجذور سهمي اِتا شدت اين اثر را ( )6/26نشان

يادگیری مهارتهای خود تنظیميبر مهارتهای خود و

مي دهد .بنابراين الگوی آموزش انفرادی بر خودکارامدی

موضوعات درسي تسلط پیدا ميکنند که اين درگیریهای

تحصیلي دانش آموزان در گروه دارای پیش آزمون اثر بیشتری

کالسي باعث افزايش خودکارآمدی فراگیران ميگردد.

داشته است.
بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش تحت عنوان تأثیر آموزش الگوی انفرادی بر
خودکارآمدی تحصیلي و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان
کالس دوم تدوين شده است .يافتههای به دست آمده بیان
ميکند که آموزش الگوی يادگیری انفرادی بر خودکارآمدی
تحصیلي و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان مؤثر است.
نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهشهای (،)11( ،)16( ،)2
( )19( ،)17( ،)12( ،)12( ،)14( ،)13( ،)16و ( )18همراستاست.
برای مثال ،کامكار ( )1372در پژوهش خود نشان داد که
استفاده از الگوی آموزش انفرادی در کنار ساير الگوهای
تدريس برای دانشجويان با توجه به شرايط فردی آنان در
پیشرفت تحصیلي آنها مؤثر است ( .)12نوروزی ( )1377در
تحقیقي با هدف بررسي عوامل ايجاد تفاوتهای فردی در امر
يادگیری دانش آموزان از ديدگاه مديران و آموزگاران به اين
نتیجه رسیده است که آزمودني ها صرف نظر از نوع شغل
نظرات مشابهي دربارهی تأثیر تفاوتهای فردی بر پیشرفت
تحصیلي دانش آموزان داشتند ( .)16همچنین ،قاضي ( )1393در
پژوهش خود نشان داد که آموزش کاوشگری به صورت
انفرادی باعث خالقیت بیشتر و در نتیجه پیشرفت تحصیلي بهتری
در دانش آموزان مي شود ( .)14در تبیین اين يافته ميتوان بیان
نمود که در الگوی يادگیری انفرادی اگر دانش آموزان با توجه
به تفاوتهای فردی خود تحت آموزش قرار بگیرند و به
يادگیری بپردازند در نتیجه بهتر ياد ميگیرند و از تجربهی

يادگیرندگان مختلف با سرعتهای متفاوت ميآموزند .روش
آموزش معلّم بايد به گونهای طرحريزی شود که دانشآموزان
بتوانند با سرعت متناسب با تواناييهای خود پیش بروند .بعضي
از يادگیرندگان نیاز به توجه و کمک بیشتری از سوی معلّم
دارند و الزم است تكالیف و تمرينهای بیشتری انجام دهند تا به
هدفهای آموزشي درس مسلط گردند ،در حالي که برخي از
آنها با اندک راهنمايي ميتوانند راه خود را بیابند و سريعاً به
مقصد برسند .معلّم بايد در اجرای روشهای آموزشي خود
تفاوتهای فردی دانشآموزان را در توانايي و سرعت يادگیری
در نظر گیرد و فنون آموزشي متناسب با آنها را مورد استفاده
قرار دهد بنابراين وجود تفاوتهای فردی ايجاب ميکند که در
مورد هر کسي از روشي مناسب با روحیه او استفاده شود و اگر
روشي درباره فردی يا افرادی کارساز بود آن را به همه با
خصوصیاتي متفاوت تعمیم نداد و از برخوردهای کلیشهای در
تعلیم و تربیت پرهیز کرد .با توجه به اينكه بخش زيادی از وقت
افراد در مدارس و آموزشگاهها و دورههای آموزشي مختلف
ميگذرد وظیفهی آموزش و پرورش در شكل گیری باور
خودکارآمدی بسیار سنگین است و سازمان آموزشي کشور بايد
از پايه در راستای آموزش اين باور دگرگون گردد .از اينرو ،با
توجه به يافتههای به دست آمده توصیه ميشود معلمان با کمک
فراگیران در تقسیم وظايف و فعالیتهای کالسي موجب افزايش
احساس خودکارآمدی در آنان گشته و سطح عملكرد آنان را
ارتقا دهند .همچنین ،معلم ميتواند محتواهای گوناگون را به
ذهن دانش آموزان منتقل نكند بلكه به آنان ياد بدهد چگونه ياد

الهام دهپاسی و میترا صدوقی
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برای تهیهی بستههای آموزشي و برای اجرای الگوی آموزش

 مواجه نمودن دانش آموزان با تكالیف، عالوه بر اين.بگیرند

 تعمیم،انفرادی در کالس هايي با جمعیت بیشتر زمینهی گسترس

چالش انگیز به منظور توسعهی رشد شناختي و تهیه بستههای

و عملیاتيسازی يافتههای به دست آمده در اين پژوهش را فراهم

آموزشي متناسب با استعداد و تواناييهای فردی برای دانش

.سازند

آموزاني که تكرار پايه دارند از جمله ديگر پیشنهادات کاربردی
 پژوهشهای آتي ميتوانند با ارائهی مدلي.پژوهش حاضر است
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Abstract
Introduction: The main purpose of this study was to investigate the effect
of individual learning model on self-efficacy and academic achievement of
second
grade
elementary
students
in
Sangar.
Methods: This is an experimental study. The statistical population of the
study consisted of all male and female students of second grade in Sangar
elementary school. Sixty subjects were selected by simple random sampling
method, 30 in experimental group and 30 in control group. After the pre-test,
the experimental groups were provided with the necessary training and then
the post-test was performed for all groups. Data were collected using
Morgan and Jinks academic self-efficacy questionnaire (1999; 77%
reliability and students' academic achievement scores). Data were analyzed
by multivariate analysis of covariance.
Results: The results showed that after adjusting the scores, the experimental
and control groups differed in post-test academic achievement and academic
self-efficacy.
Conclusion: The results of the study showed that individual learning model
training is effective on students' academic self-efficacy and academic
achievement.
Key words: individual learning method, academic achievement, selfefficacy

