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چکيده

تاریخ دریافت1399/8/4 :
تاریخ پذیرش1399/10/19 :

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علی تاثیر عزت نفس بر یادگیری مشارکتی با میانجیگری هوش
هیجانی و خود کارآمدی است .روش تحقیق حاضر توصیفی -همبستگی است و از نظر هدف
کاربردی است و از نظر زمانی مقطعی می باشد .جامعه پژوهش دانش اموزان پایه نهم شهرستان
الرستان استان فارس م ی باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی
ساده تعداد  311پرسشنامه توزیع شد .ابزار گرداوری دادهها پرسشنامه می باشد و جهت تجزیه
و تحلیل اطالعات از نرم افزار  plsاستفاده شد و طبق نتایج ،بین عزت نفس بر یادگیری
مشارکتی رابطه معنی داری وجود دارد .بین عزت نفس و یادگیری مشارکتی با میانجیگری
هوش هیجانی رابطه معنی داری وجود دارد .بین عزت نفس و یادگیری مشارکتی با میانجیگری
خود کارآمدی رابطه معنی داری وجود دارد.
واژگان کليدي :عزت نفس ،یادگیری مشارکتی ،هوش هیجانی ،خودکارآمدی.
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با ميانجيگري هوش هيجانی و خود کارآمدي

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال ششم)

ارائه مدل علی تاثير عزت نفس بر یادگيري مشارکتی
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مقدمه
آموزش و پرورش یک فرایند سیستماتیک است و به طور عمده تمرکز آن بر آموزش و همچنین یادگیری است .روشها
تدریس در امر یادگیری نقش کلیدی دارد و دادن دستورالعمل به دانشآموز مانند یک کشتی خالی که هر نوع اطالعات را میتوان
به انتقال داد کارساز نیست (نواز وهمکاران)2014 1،؛ بنابراین نظام آموزشی باید به دانشآموزان شیوههای تفکر و انجام مستقالنهی
کارهایشان را آموزش دهد و آنها را افرادی خالق ،مبتکر ،خودکار آمد ،خودانگیخته و خودتنظیم بار آورد؛ بهویژه باورهای خود
کارآمدی ،هوش هیجانی از سازههای مؤثر در حوزهی یادگیری است (خیّر ،چاری و بحرانی)1391 ،
معلم برای وصول به این اهداف و یادگیری بهتر دانشآموزان باید از تکنیکها و روشهایی استفاده کند که دانشآموزان را
تشویق و ایجاد انگیزه کند و شرایطی فراهم نماید که دانشآموز احساس نیاز به یادگیری کند (نواز و همکاران )2014 ،مربیان
بسیاری تکنیکهای مختلف یادگیری را پیشنهاد میکنند که روش یادگیری مشارکتی یکی از آنهاست و برای افراد مختلف
سودمند است (اقبال )2014 2،در حال حاضر روشهای قدیمی تدریس ،توجه معلم را به همهی دانش آموزان دشوار کرده و فاصله
بین دانش آموزان قوی و ضعیف را بیشتر میکند .درحالیکه از حسنهای روش یادگیری مشارکتی ،کمک به دانش آموزان ضعیف
(خان )2015 3،و ردوبدل کردن دانش و اطالعات فراگیران با دیدگاههای مختلف است (آلتون و اردن.)2014 4،
یادگیری مشارکتی ،متشکل از گروه کوچکی از افراد که برای حل مسائل ،انجام و تکمیل تکالیف باهم کار میکنند و نیازمند
اهداف ،پاداش ،اتکاء متقابل و همکاری دانشآموزان در موضوعهای گوناگون است .همچنان که قبالً نیز اشاره شده یکی از سازههای
مؤثر در حوزهی یادگیری ،خودکارآمدی دانشآموزان است .خودکارآمدی عقاید و باورهایی است که افراد میتوانند رفتارشان را
دررسیدن به اهدافی که برای خودشان تعیین کردهاند ،کنترل و تنظیم کنند (ارسالن .)2014 5،یکی از انواع باورهایی که امروزه
روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت در پی تحقیق بر روی آن هستند ،باورهای خودکارآمدی است که بیانگر قدرت نگرشهای
کارآمدی در انتخاب رشته و پیشرفت تحصیلی است (شهنی ییالق ،رجبی ،شکرکن و حقیقی.)1392،
زیرا اغلب در کالس های درس شاهده شده دانشآموزان در حل مسائل دچار مشکل میشوند و پس از توضیح مختصر درباره
مسئله آن را حل میکنند این عمل را می توان در مفهوم خودکارآمدی و فراشناخت حل نمود (پوراقدم یامچی .)1391 ،در این
زمینه معلم نقش عمدهای را عهده دار است ،یکی از این متغیرهایی که معلم از طریق اعمال آن میتواند بر میزان خودکارآمدی
فراگیران تأثیر بگذارد ،کاربست روشهای متنوع تدریس است (کیانی .)1392 ،روش یادگیری فعال ،همیاری همهجانبه دانش-
آموزان را میطلبد و به این طریق رشد همه تواناییهای بالقوه دانشآموز در گروه اتفاق میافتد .پژوهشها نشان دادهاند که بین
یک دوم تا یک سوم از نوجوانان به ویژه در اوایل دوره نوجوانی با مشکل عزت نفس رو به رو هستند .همچنین عزت نفس پایین با
پیامدهای منفی زندگی ازقبیل سوء مصرف مواد ،تخلف ،ناخشنودی ،افسردگی ،اختالالت خوردن تا خیر در بهبود بیماری ها،
اعتیاد به اینترنت ،شکست تحصیلی و اضطراب و عزت نفس باال با پیشرفت تحصیلی و موفقیت شغلی (رابینز و همکاران.)2010 6،
ابتکار ،مهارتهای مقابلهای قوی ،استواری در برابر چالشها ،خشنودی ،روش تفکر و حل مسائل به شیوه منطقی و طول عمر
مرتبط است (ماتلو ،بالباگ و کمرك.)2010 7،
هوش یکی از مباحث اصلی و مهم روانشناسی را تشکیل می دهد .هوش هیجانی توانایی درك ،توصیف ،دریافت و کنترل
هیجان هاست .هر شخصی با برخورداری از میزانی از هوش هیجانی در مواجهه با وقایع مثبت و منفی زندگی به موضع گیری
پرداخته و به سازش با آن ها می پردازد .انسان با برخورداری از هوش هیجانی به زندگی خود نظم و ثبات می بخشد .به طوری که
اصوال باهوش هیجانی باال ،شخص وقایع منفی کمتری را در زندگی تجربه میکند (حکیم جوادی .)1383 ،هوش هیجانی شامل
تواناییهایی مثل برانگیختن خود ،مقاومت در مواجهه با ناکامیها ،کنترل تکانه ها و به تاخیر انداختن خوشیها ،تنظیم خلق و
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خوی ،همدلی کردن و امیدوار بودن تعریف می شود (راهنما و عبدالمالکی .)1388 ،مهارت ها و تواناییهای هیجانی و اجتماعی
که تحت عنوان هوش هیجانی مشهورند از جمله پیش بینی کنندههای قوی پیشرفت تحصیلی هستند (دهشیری .)1385 ،بار –
ان 8فرض می کند که هوش هیجانی در اغلب اوقات ،رشد می یابد و می توان آن را با استفاده از آموزش و برنامه ریزی گسترش
داد ،او معتقد است که افرادی که دارای هوش هیجانی باال هستند ،عموما در برخورد با خواسته ها و فشارهای محیطی عملکرد
موفقیت آمیزتری دارند .صاحب نظران بسیاری مطالعات و تحقیقات زیادی را پیرامون هوش هیجانی انجام داده اند و نتیجه آن در
مقاالت و مجالت مشهور به صورت گزارش هایی درباره فعالیت های انجام شده زمینه هوش هیجانی ارائه داده اند ،این امر بیان گر
اهمیت هوش هیجانی در دنیای کنونی است (حنیفی و جویباری .)1389 ،باتوجه به مطالب فوق الذکر محقق قص دار به ارائه مدل
علی تاثیر عزت نفس بر یادگیری مشارکتی با میانجیگری هوش هیجانی و خود کارآمدی بپردازد.

مبانی نظري
یادگيري مشارکتی
یادگیری مشارکتی در برگیرنده انواعی از راهبردهای آموزشی است .یادگیری مشارکتی ،الگویی از آموزش است که دانش-
آموزان به منظور دستیابی به هدفی مشخص و برای اجرای کامل یک وظیفه محوله با یکدیگر ،در آن همکاری میکنند (آدامز و
هام.)2014 ،
مبانی نظری یادگیری مشارکتی ،از نظریه منطقه تقریبی رشد ویگوتسکی ،نظریه بسط شناختی ویت را ك و نظریه ساختارهای
مبتنی برهدف داچ نشأت میگیرد .ویگوتسکی ،منطقه تقریبی رشد را فاصله بین رشد بالفعل (توانایی حل مسأله به طور مستقل)
و رشد بالقوه (توانایی حل مسأله در نتیجه راهنمایی وهمکاری بزرگسال توانمندتر) میداند .ویت راك معتقد است هنگاهی که
شخصی مطلبی را یاد میدهد ،آن را مؤثرتریاد میگیرد .داچ ،سه نوع ساختار مبتنی برهدف مختلف را شناسایی کرد :مشارکتی،
رقابتی ،انفرادی .کارهای داچ ،زمینه پژوهش های تجربی زیادی را در حوزه یادگیری مشارکتی در محیط کالس درس ،فراهم آورد
(عزیز و حسین.)2010 ،
یادگیری مشارکتی دارای مؤلفههایی به این شرح است (آدامز و هام:)2014 ،
-1وابستگی متقابل مثبت :وابستگی متقابل مثبت زمانی روی میدهد که اعضای گروه به این درك رسیده باشند که آنها
طوری به یکدیگر وابسته اند که پیروزی یکی از اعضا بدون پیروزی دیگری ممکن نیست و اگر کسی شکست بخورد ،همه شکست
میخورند.
 .2مسؤولیتپذیری فردی:
در عین حال که اعضای گروه باید مسؤول رسیدن به اهداف گروه باشند ،هریک از اعضا باید مسؤول کار خود نیز باشد .در
این مؤلفه ،کارکرد هریک از اعضا به صورت انفرادی ارزیابی میشودو نتایج به گروه داده میشود و افرادی که به کمک و حمایت و
تشویق بیشتر نیاز دارند ،مشخص میشوند.
-3پردازش گروهی :م نظور از پردازش گروهی ،تفکر و بحث اعضای گروه در مورد اینکه گروه چگونه میتواند ،به اهداف
مشخص شده برسد ،است.
 -4مهارتهای اجتماعی :این مؤلفه به مهارتهای بینفردی یادگیرندگان مربوط میشود شامل؛ بحث و گفت وگو ،رهبری،
تصمیمگیری و مباشرت.
 .5تعامل :تعامل زمانی روی میدهد که یادگیرندگان ،منابع ودانش خود را برای هم به اشتراك بگذارند.
رویکرد یادگیری مشارکتی نسبت به رویکردهای رقابتی و انفرادی برتریهایی دارد .از جمله این که؛ در رویکرد یادگیری
مشارکتی ،دانشآموزان ،هم از یکدیگر وهم از معلم یاد میگیرند ،ارتباط محکمتری بین دانشآموزان ایجاد می مشودو مهارت
گوش دادن و تمرکز کردن روی مطالب تقویت میگردد .مشارکت فعال دانشآموزان در فرآیند یادگیری مشارکتی موجب افزایش
یادگیری میشود (همچنین ،دانش سرآموزانی که در کال های درسی سنتی تمایل به صحبت کردن ندارند وقتی در گروههای
on-Bar
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کوچک قرار می ،گیرند راحتتر صحبت میکنند و این امردررشد مهارتهای ارتباطی و اخالق آنها مو ثر است) (زارعی زواکی و
قاسمی.)1394 ،
عزت نفس
در بیشتر کتب و مقاالت از عزت نفس به عنوان احساس خود ارزشمندی نام برده شده است ،در حالی که میتوان گفت عزت
نفس چیزی به مراتب بیش از احساس خود ارزشمندی است اگر دقیق تر بگوییم عزت نفس ،اعتماد به توانایی خود در اندیشیدن
و کنار آمدن با چالش ها ،اعتماد به حق خود برای موفقیت و شاد زیستن ،احساس ارزشمندی و شایسته بودن ،داشتن حق ابراز
نیازها و خواسته ها و برخوردار شدن از ثمره تالشهای خویشتن است .از ابعاد عزت نفس می توان به بعد اجتماعی ،تحصیلی،
جسمانی ،خانوادگی و عزت نفس عمومی اشاره کرد .عزت نفس اجتماعی ،احساسی است که فرد در مورد خود به عنوان یک دوست
برای دیگران دارد؛ آیا دیگران او را دوست دارند؟ به عقایدش احترام می گذارند؟ و آیا او نسبت به واکنش ها و ارتباطاتش با
همساالن و دوستان احساس رضایت می کند؟ فردی که نیازهای اجتماعی اش برآورده می شود ،با این جنبه از خود ،احساس
راحتی خواهد کرد .در مورد بعد تحصیلی نیز ،اگر فرد خود را با معیارهای مطلوب عزت نفس تحصیلی منطبق بداند و استانداردهای
پیشرفت تحصیلی خود را برآورده سازد ،دارای عزت نفس تحصیلی مثبت است .عزت نفس جسمانی بر رضایت فرد از وضعیت
فیزیکی و قابلیت های جسمانی خود آنگونه که به نظر می رسد ،تاکید دارد .زمینه ی خانوادگی عزت نفس ،احساسات فرد را دربارة
خود به عنوان عضوی از خانواده منعکس می کند .اگر او در خانواده مورد عالقه و محبت افراد دیگر باشد ،احساس امنیت می کند
و می توان گفت عزت نفس او مثبت است .عزت نفس عمومی ،ارزیابی عمومی تری از خود است که به ارزشیابی فرد از خود در
تمام زمینهها می پردازد (آنی و همکاران.)2011 9،
عزت نفس باال با رفتار عقالنی ،واقعیت گرایی ،فراست ،خالقیت ،استقالل ،انعطاف پذیری ،توانایی قبول تغییر ،تمایل به اصالح
اشتباهات خیر خواهی ،همکاری و تعاون در ارتباط مستقیم است؛ اما عزت نفس پایین با رفتار غیرعقالنی ،بی توجهی به واقعیتها،
نداشتن انعطاف  ،ترس از چیزهای بدیع و ناآشنا ،سازگاری بی تناسب و یا سرکشی نامعقول ،رفتار تدافعی ،سر سپاری بیش از
اندازه یا رفتار به شدت کنترل شده رابطه دارد .این افراد اغلب منزوی شده و از ارتباط با دیگران اجتناب می کنند و یا اینکه در
ناامیدی تالش می کنند تا به دیگران و خود نشان دهند که فرد الیقی هستند (کاپالن و همکاران.)2015 10،
عزت نفس ،باور و اعتقادی است که فرد ،درباره ارزش و اهمیت خود دارد .حرمت نفس را میتوان با عوامل مختلف توضیح
داد از ج مله فردی که حرمت نفس دارد معتقد است که انسان مقدّس است و به دلیل این مقدّس بودن نمیتوان او را قربانی
اعتقادهای دیگران کرد ،عامل بعد اینکه همه انسانها با هم متفاوتند؛ یعنی بین افراد مختلف با نژادها و قومیتهای مختلف هیچ
فرقی وجود ندارد و همینطور انسانها با هم برابرند ،عامل دیگر خود دوستی و احساس رضایت داشتن از آنچه که هستم و هرچه
که هستم و همینطور نداشتن شرم و خجالت از وجود خود است .اصوالً میتوان حرمت نفس را در امور مختلف زندگی شرح داد.
افرادی که دارای حرمت نفس پایین هستند در زندگی خود با مشکالت فراوان روبرو میشوند .باورکارل راجرز تمامی انسانها به
حرمت نفس و عزت نفس نیازمندند (گنجی.)1398 ،
هوش هيجانی
برای چندین دهه روی جنبههایی از هوش مانند استدالل منطقی ،مهارتهای ریاضی ،علوم مهندسی و  ...تأکید زیادی
می گردید که نماد آن هوش شناختی ارثی است که با تجربیات زندگی قابل تغییر نیست و سرنوشت ما به مقدار زیادی به واسطه
این استعدادها رقم میخورد؛ اما همیشه این سؤال مطرح بود که چگونه میتوانیم زندگیمان را بهتر و شادابتر کنیم؟ ویژگیهای
زندگی اجتماعی و لزوم تعامل با دیگران کاربرد بسیاری از هیجانها را که روزگاری از بهترین و در دسترسترین ابزارهای بشری
بودند ،تحت الشعاع خود قرار داده است .هوش هیجانی امروزه به عنوان یک پدیده مورد توجه نه تنها حاوی بخشهای نظری
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روانشناختی است ،بلکه در میدان عمل با ارتقأ آن میتوان برای بسیاری از مشکالت نهفته زندگی پاسخهای مناسبی یافت .هوش
هیجانی در بردارندە آگاهی ،تنظیم و بیان درست دامنهای از هیجانات است .لذا توانایی شناخت ،ابراز و کنترل این هیجانات یکی
از ابعاد مهم هوش هیجانی است و ناتوانی فرد در هر کدام از این تواناییها منجر به اختااللتی نظیر اختااللت اضطرابی و خلقی
خواهند شد که حاکی از نقص خودگردانی هیجانی است که ویژگی کلیدی هوش هیجانی است .هوش هیجانی شامل توانایی
استدالل دقیق در مورد احساسات عاطفی برای ارتقاء سطح تفکر و برقراری ارتباطات اجتماعی است (رامیا.)2016 11،
توصیف های داده شده از هوش هیجانی به همان قدمت رفتار انسانی است .هوش هیجانی حسی است درونی که تا حدی
نامحسوس است .هوش هیجانی تعیین میکند چگونه رفتار خود را مدیریت کنیم ،چگونه با مشکالت اجتماعی کنار بیاییم و چگونه
تصمیماتی بگیریم که به نتیجۀ مثبت ختم شود (گنجی)1398 ،
بار -آن پاکر ( )2000معتقدند که هوش هیجانی مجموعهای از تواناییها ،قابلیتها و مهارتهایی است که فرد برای سازگاری
مؤثر با محیط و به دست آوردن موفقیت در زندگی کسب میکند .صفت هیجان در این نوع هوش یک رکن اساسی است که آن
را از هوش شناختی متمایز میکند .از نظر آنها هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی هیجانی در زمان رشد ،تغییر میکنند و
میتوان از طریق آموزش و برنامههای اصالحی آنها را بهبود بخشید.
هوش هیجانی بر پایه دادههای علمی و تجربی استوار است و شامل قابلیتهای پایهای قابل آموختن است که میتواند بر ارتقأ
چگونگی تفکر فرد اثر بگذارد .هوش هیجانی رفتاری آموختنی است به این معنی که شما میتوانید به احساسات خودتان آگاه
شوید ،آنها را بشناسید و در جهت کسب نتایج مثبت آنها را مدیریت کنید و قادر باشید در دیگران نیز چنین رفتاری را ایجاد
کنید (قزوینه و همکاران.)1398 ،
خودکارآمدي
یکی از عوامل شناختی که بندورا در سالهای اخیر روی آنهاتأکید میکند ،خودکارآمدی است (بهنام و همکاران.)2014 ،
به نظر بندورا خودکارآمدی به این معنی است که فرد فکر کند قادر است پدیدهها و رویدادها را برای رسیدن به وضعیت مطلوب
با رفتار و کردار مناسب خود سازمان دهد (جاین و همکاران .)2009 ،خودکارآمدی یعنی اعتقاد شخص به اینکه میتواند رفتاری
را انجام دهد که نتیجه دلخواه حاصل شود .افراد با خودکارآمدی کم ،درباره تواناییهای خود تفکرات بدبینانهای دارند و از هر
موقعیتی که براساس نظر آنها از تواناییهایشان فراتر باشد دوری میگزینند .در مقابل ،افراد با خودکارآمدی باال ،تکالیف سخت
را چالشهایی قلمداد میکنند که میتوانند بر آنها مسلط شوند (ساروقد و همکاران )2010 12،خودکارآمدی برای اولین بار توسط
آلبرت بندورا در قالب نظریۀ شناختی اجتماعی مطرح گردید (باسول.)2010 ،
بندورا ( ،) 1997خودکارآمدی را به عنوان قضاوت افراد دربارة تواناییشان برای سازماندهی و اجرای بعضی رفتارها در جهت
رسیدن به اهداف مورد نظر ،تعریف کرده است .بندورا ( )1991بر این اعتقاد است که از میان مهمترین عوامل در تبیین رفتارها،
فعالیت ها و کنترل کارکرد انسانی ،هیچ کدام مؤثرتر از خودکارآمدی نیست و باورهای خودکارآمدی افراد نقش مهمی در چگونگی
نگرش آن ها به شرایط مختلف و چگونگی احساس ،فکر و رفتار دارند .خودکارآمدی یک نظریۀ فرعی مهم در چارچوب نظریۀ
انتظار-ارزش در بحث از انگیزش است (بندورا )1993 ،و پژوهشها نشان دادهاند که باورهای خودکارآمدی به عنوان مهمترین
تعیینکنندة انگیزش ،عاطفه ،تفکر و عمل هر فرد ،از سازههای مهم در نظریۀشناختی اجتماعی بندورا و یکی از متغیرهای شخصیتی
است که نقش بسیار مه می در برخورد فرد با مسائل زندگی دارد (کاپرارا و همکاران .)2015 ،بر اساس دیدگاه بندورا ()1993
باورهای خودکارآمدی از طریق فرآیندهای چهارگانۀ شناختی ،عاطفی ،انگیزشی و انتخابی ،باعث ترغیب انگیزة دانشآموزان برای
درآمیزی با تکالیف رشدی و شرایط نامطلوب تحصیلی میشوند .نتایج پژوهشهای مختلف ،ارتباط نقش خودکارآمدی را با انگیزش
تحصیلی نشان دادند (مک گنون و همکاران.)2014 13،
11
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پيشينه تحقيق
گنجی و صادقی ( )1399تحقیقی تحت عنوان تاثیر بکارگیری یادگیری مشارکتی بر مشارکت کالسی ،عزت نفس و اعتماد
به نفس دانشجویان ایرانی انجام دادند .نتیجه ی تحلیل آزمون کوواریانس یک طرفه نشان داد تدریس گروهی بطور معناداری باعث
افزایش میزان "همکاری کالسی"" ،عزت نفس" و "اعتماد به نفس" دانشجویان شده است .با استفاده از این تکنیک ،مدرسان می
توانند در کالسهای خود ،جوّی آرام ،پویا و بدون استرس ب رای دانشجویان ایجاد نمایند تا دانشجویان با عالقه وافر در بحثهای
کالسی مشارکت نمایند و از مزایای شناختی و احساسی آن بهره ببرند .همچنین ،نتایج یافته ها بر مبنای نظریه ی خود-کارآمدی،
نظریه ی انتساب و نظریه ی خود-ارزشمندی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جدیدی و همکاران ( )1398تحقیقی تحت پیش بینی عزت نفس بر اساس سبک های یادگیری در دانش آموزان پایه ابتدایی
شهرستان بوکان انجام دادند .عنوان یافته ها نشان داد که یادگیری د یداری ( ،248/0فعال) ( )064/0و کلی ( )062/0عزت نفس
دانش آموزان را پیش بینی می کنند و بین سبک یادگیری حسی با غزت به نفس رابطه معنادری وجود ندارد .در نهایت می توان
نتیجه گرفت که افزایش عزت نفس به معنای کاهش خطر مسخره شدن و افزایش اطمینان محیطی محرکی قوی در یادگیری
کودکان محسوب می شود و هر چه عزت نفس تقویت شود می توان انتظار یادگیری سطح باالتری از فرد داشت
مدبر و بیان فر ( )1396تحقیقی تحت عنوان بررسی تاثیر تدریس مشارکتی بر عزت نفس دانش آموزان انجام دادند .نتایج
حاصل از تجزیه و تحلیل یافتهها نشان داد تدریس مشارکتی بر عزت نفس دانش آموزان تاثیر معناداری دارد .به طور کلی معلمان
ماهر از فرایندهای گروهی برای باالبردن عزت نفس دانش آموزان استفاده میکنند .یکی از این فرایندها برگزاری هم اندیشیهای
دور همی و تعامل سازنده دانش آموزان در کالس با همدیگر است که معروف به روش تدریس مشارکتی میباشد.
صحرایان و همکاران ( )1395تحقیقی تحت عنوان تأثیر یادگیری مشارکتی بر پایبندی به تمرین در رشته هندبال :نقش
واسطه ای لذت و خود-کارآمدی ورزشی انجام دادند .خود-کارآمدی پس از مداخله در گروه مشارکتی به صورت معناداری افزایش
یافت ،اما لذت هیچ یک از گروه ها تغییر معناداری نکرده بود .بررسی تفاوت های درون گروهی تغییرات خود-کارآمدی و لذت از
ور زش نشان داد که در گروه مرسوم در هر دو متغیر ،تفاوتی معنادار وجود داشت ،درحالی-که در گروه مشارکتی این تفاوت
مشاهده نشد .بیشتر بودن میزان پایبندی گروه مشارکتی نسبت به گروه مرسوم ،به دلیل تعداد کم نمونه ،معنادار نبود .به نظر می
رسد یادگیری مشارکتی با افزایشِ همگنِ خود-کارآمدی و جلوگیری از ایجاد تفاوت درون گروهیِ لذت بتواند پایبندی را افزایش
دهد.
نایستی و همکاران ( ) 1393تحقیقی تحت عنوان رابطه مدیریت مشارکتی با روحیه و عزت نفس سازمانی مدیران و معلمان
مدارس شهر زاهدان انجام دادند .یافته ها نشان داد بین مشارکت سازمانی و روحیه کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود
داشت .همچنین بین مشارکت سازمانی و عزت نفس سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت .با توجه به این یافته
ها می توان نتیجه گیری کرد که سازمان ها با بکارگیری سبک مدیریت مشارکتی می توانند سطح روحیه و عزت نفس کارکنان
خود را بهبود بخشند.
قریشی ( )1391تحقیقی تحت عنوان تأثیر روش آموزش تلفیقی یادگیری مشارکتی و یادگیری در حد تسلط بر خودکارامدی،
عزت نفس و پیشرفت تحصیلی انجام داد .تحلیل آماری تحلیل واریانس یک طرفه با اندازهگیری مکرر افزایش معنادار درخود
کارامدی و عزت نفس در سطح  0/01نشان داد.
عربان و همکاران ) 2017( 14پژوهشی با عنوان تأثیر یادگیری مشارکتی روی ودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در درس زبان
انگلیسی دانش آموزان انجام و نتایج مطالعه در هر دو متغیر (خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی) ،تفاوت آماری معنیداری درنتیجه
یادگیری مشارکتی در گروه آزمایشی بهدستآمده است.
گیس ( ) 2016در مطالعه ای تاثیر یادگیری مشارکتی را روی پیشرفت مهارت خواندان در زبان انگلیسی به عنوان یک زبان
خارجی و عزت نفس تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که روش یادگیری مشارکتی نسبت به
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روش سخنرانی ،پیشرفت مهارت خواندن زبان انگلیسی دانش آموزان را به طور چشمگیری افزایش می دهد ولی تاثیری روی عزت
نفس تحصیلی دانش آموزان ندارد.
شنگول و کاترانسی ( ) 2015پژوهشی با عنوان تأثیر یادگیری مشارکتی (روش جیگ ساو) بر ارزیابی خودکارآمدی ریاضی
دانش آموزان پایه هفتم ابتدایی انجام دادند که در این پژوهش ،روش جیگساو هیچ تأثیریبر ادراك خودکارآمدی ریاضی دانشآموزان
نداشته است.
گارن 15و همکاران ( )2015نشان دادند ،انگیزه تحصیلی و خود کارآمدی بهطور مثبت پیشگوییکننده نگرش به مدرسه و
مشارکت در کالس و انجام تکالیف بوده و بهطور منفی غیبت در مدرسه را پیشبینی میکند و همچنین مشارکت در کالس و
انجام تکالیف بهطور مثبت پیشبینی کننده خوبی برای عملکرد تحصیلی است .مورارتی )2012( 16نیز مطالعهای تحت عنوان
محیط یادگیری مشارکتی :ارائه وسایلی برای خودکارآمدی باالتر و موفقیت در کالس انجام داد و نتایج نشان داد یادگیری مشارکتی
به سطوح باالی خودکارآمدی منجر میشود.

روش تحقيق
روش تحقیق حاضر توصیفی -همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است و از نظر زمانی مقطعی می باشد .جامعه پژوهش
دانش اموزان پایه نهم شهرستان الرستان استان فارس می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده
تعداد  311پرسشنامه توزیع شد .به منظور دستیابی به نتایج موردنظر و انجام شایسته روش تحقیق از روشهای زیر بهره گرفته
شد -1 :مطالعات کتابخانهای :جهت تدوین مبانی ،تعاریف و مفاهیم نظری با استفاده از روش اسنادی از منابع کتابخانهای استفاده
شد که مهم ترین و مفیدترین منبع موتورهای جستجو در اینترنت ،بانکها و منابع اطالعاتی و کتابخانههای دانشگاههای کشور
بوده است -2 .تحقیقات میدانی :بهمنظور جمعآوری اطالعات موردنظر و سنجش متغیرهای تحقیق ،از پرسشنامه استفادهشده
است .ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه می باشد؛ و جهت سنجش عزت نفس از پرسشنامه عزت نفس آیزنک ( )ESIاستفاده شد
که حاصل کوششهای آیزنک برای بررسی شخصیت است و سواالت آن برگرفته از سواالت نااستواری هیجانی پرسشنامه شخصیت
آیزنک است .این پرسشنامه دارای  30سوال است که آزمودنی باید برای هر یک از سواالت پاسخ بلی ،خیر یا نمیدانم (عالمت
سوال) را عالمت بزند .البته در دستوالعمل پرسشنامه از فرد خواسته میشود که تا حد امکان پاسخ نمیدانم را انتخاب نکند .هر
چه نمره فرد در این پرسشنامه بیشتر باشد عزت نفس ب یشتری دارد .پرسشنامه استاندارد یادگیری مشارکتی توسط استیفان و
همکاران در سال  ،2007دارای  13سوال و در  3بعد پویایی های گروهی ،انجام کار بر روی پروژه و بازخور می باشد که طراحی
شده است؛ و بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است؛ و الفای کرونباخ ان باالی  70/0می باشد .خودکارآمدی با پرسشنامه
خودکارآمدی شوارتز و جروسلم (1979؛ به نقل از رجبی )1385 ،مورد سنجش قرار می گیرد .این پرسشنامه دارای  10عبارت
چهار گزینه ای و دو خرده مقیاس می باشد که هر کدام با تعدادی سوال مشخص گردیده اند .طریقه نمره گذاری این پرسشنامه
به صورت طیف لیکرت چهار گزینه ای است که گزینه های آن از =1اصالً صحیح نیست تا  =4کامالً صحیح نمره گذاری شده است
که نقطه برش پرسشنامه  25بوده که نمره بیشتر از  25نشاندهنده خودکارآمدی باال و نمره کمتر از  25بازگوکننده خودکارآمدی
پائین است .آزمون هوش هیجانی بار-آن ( )Bar-on Emotional Quotient Inventoryکه توسط روون بار-آن تهیه شده
است و ویراست سال  2006آن یکی از پرکاربردترین ابزارهای روانسنجی است ،درواقع برای سنجش مجموعه قابلیتها ،صالحیتها
و مهارتهای غیر شناختی در نظر گرفته شده است که بر توانایی شخص برای موفقیت در مقابله با نیازها و فشارهای محیطی تأثیر
دارند .عوامل کلیدی که این پرسشنامه ارزیابی میکند کارکردهای عاطفی ،هیجانی و اجتماعی هستند که منجر به بهزیستی
روانشناختی میگردند.

Garn
Moriarty
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یافته ها
جدول ( .)1ميزان پایایی متغيرها

الفای کرونباخ
عزت نفس

0/936

AVE
1950/

0/937

یادگیری مشارکتی

0/948

6480/

0/955

خودکارآمدی

0/913
0.852

6830/

0/915
0.782

هوش هیجانی

0.815

CR

پایایی اشتراکی
0/873
0/952
4380/
0.709

آزمون آلفای کرونباخ :مقدار آلفای کرونباخ باالتر از  0/5نشانگر پایایی قابل قبول است (کرونباخ .)1951 ،با توجه به مقادیر
ضریب آلفای کرونباخ در جدول  1پایایی مدل مورد تأیید است .آزمون پایایی ترکیبی ( :)CRمعیار این شاخص برای بررسی
همسانی درونی مدل اندازه گیری مقدار  0/7به باال می باشد .مقدار پایایی ترکیبی برای هر سازه باالی  0/7نشانگر وجود پایایی
درونی می باشد (داوری و رضازاده .)1393،با توجه به مقادیر پایایی ترکیبی در جدول  ،1پایایی ترکیبی مدل تأیید می شود.
پایایی اشتراکی ( :)communalityمقدار پایایی اشتراکی باالتر از  0/5قابل قبول است (داوری و رضازاده .)1393،با توجه به
مقادیر پایایی اشتراکی در جدول  ،1مدل از پایایی اشتراکی برخوردار است.

مدل اندازهگيري
مدل اندازه گیری تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندار و در حالت معناداری ضرایب استاندار در شکلهای  1و  2نشان
دادهشده است .ضرایب معناداری سؤاالت خارج از محدوده  1/96تا  -1/96قرار دارد.
در بررسی مدل ساختاری ،با استفاده از نرمافزار  plsروابط بین متغیرها بررسی میشود و از این طریق فرضیههای تحقیق
مورد آزمون قرار میگیرد .مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب استاندارد در شکل  1و در حالت معناداری ضرایب استاندارد در
شکل  2نشان دادهشده است.

شکل ( .)1مدل ساختاري تحقيق در حالت ضرایب استاندارد
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شکل ( )2مدل ساختاري تحقيق در حالت معناداري ضرایب استاندارد

آزمون فرضيه ها
بین عزت نفس بر یادگیری مشارکتی رابطه معنی داری وجود دارد.
طبق نتایج حاصل از شکل  ،2در رابطه با عزت نفس و یادگیری مشارکتی مقدار درجه معنا ( )36.404است و بین عزت نفس
بر یادگیری مشارکتی رابطه معنی داری وجود دارد زیرا درجه معناداری خارج از محدوده (+ 1.96و  )-1.96است و ضریب مسیر
با توجه به شکل  0.834 ،1است.
بین عزت نفس و یادگیری مشارکتی با میانجیگری هوش هیجانی رابطه معنی داری وجود دارد.
طبق نتایج حاصل از شکل  ،2در رابطه با عزت نفس و یادگیری مشارکتی مقدار درجه معنا ( )36.404است و رابطه مستقیم
است و در رابطه با رابطه غیر مستقیم ،رابطه بین عزت نفس و هوش هیجانی ( )37.624و بین هوش هیجانی و یادگیری مشارکتی
 )30.362است و خارج از محدوده محدوده (+ 1.96و  )-1.96است و می توان بیان داشت بین عزت نفس و یادگیری مشارکتی با
میانجیگری هوش هیجانی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین عزت نفس و یادگیری مشارکتی با میانجیگری خود کارآمدی رابطه معنی داری وجود دارد.
طبق نتایج حاصل از شکل  ،2در رابطه با عزت نفس و یادگیری مشارکتی مقدار درجه معنا ( )36.404است و رابطه مستقیم
است و در رابطه با رابطه غیر مستقیم ،رابطه بین عزت نفس و خود کارآمدی ( )40.098و بین خود کارآمدی و یادگیری مشارکتی
 )11.230است و خارج از محدوده محدوده (+ 1.96و  )-1.96است و می توان بیان داشت بین عزت نفس و یادگیری مشارکتی با
میانجیگری خود کارآمدی رابطه معنی داری وجود دارد.

نتيجه گيري
بین عزت نفس بر یادگیری مشارکتی رابطه معنی داری وجود دارد.
نتایج حاکی از اثربخشی یادگیری مشارکتی ،در ایجاد تغییراتی سازنده و پایدار در عزتنفس آموزندگان است .از آنجاکه عزت
نفس ،ویژگیای آموختنی است و آموختن هم وابسته به موقعیت است و برخی موقعیتها برای آموختن مناسبتر از دیگر موقعیتها
هستند ،میتوان گفت به این دلیل که یادگیری مشارکتی مستلزم فعالیتهایی همچون گفتوگو و اظهارنظر ،همراهی و همدلی با
دیگران و مسئولیتپذیری در قبال همگروهیها است؛ شرایط مناسبی را برای افزایش عزت نفس در آموزندگان فراهم کرده است.
البته با توجه به آنکه به کارگیری یادگیری مشارکتی ،به نتایج حاصل از آزمون پیگیری ،پایداری این تغییرات را تایید نموده است
(اسماعیلی و قوانلو.)1391 ،
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نتایج پژوهش گیس )2003( 17در خصوص تاثیر یادگیری مشارکتی آموختنی که معنیدار و عمیق است میانجامد ،پیشبینی
می شود که تغییرات مطلوب پدید آمده در عزتنفس آموزندگان ،تغییراتی پایدار باشند که ناهمسو با یافته پژوهش حاضر است .با
توجه به آنکه شرکتکنندگان این پژوهش از میان دانشآموزان دوره ابتدایی گزینش شدهاند و شرکتکنندگان پژوهش مذکور
نوجوان بودهاند و مهارتها و تحوالت شناختی کودك به شیوهای متفاوت از نوجوان بر عزت نفس او اثر میگذارد ،میتوان در
تبیین این ناهمسویی ،به تفاوت در سن شرکتکنندگان دو پژوهش اشاره کرد.
بین عزت نفس و یادگیری مشارکتی با میانجیگری هوش هیجانی رابطه معنی داری وجود دارد.
سبک یادگیری مشارکتی بر محوریت سه عنصر مهم است اول ارتباطات و تعامل بین دانش آموزان و دانش اموزان و معلم،
دوم شناخت محیط باز های فعالیتها و در نهایت درگیر شدن هیجانات و احساسات دانش آموزان .بر همین اساس زمانی که
آموزش هوش هیجانی در سبک های یادگیری به میان می آید به محوریت این سه عنصر توجه کرد و باید به تعامل دانش آموزان
با یکدیگر و معلمان و همچنین در این تعامالت انواع هیجانها و احساس ها مورد توجه قرار گیرد .سبک یادگیری مشارکتی و
گروه محور از جمله سبکهای یادگیری هستند که به نحو شایسته ای میتوانند از یک جنبه شناخت الزم برای هیجانات را در
اختیار دانش آموزان قرار دهند؛ و از جنبه مهم استفاده از این سبکها به طور مداوم خواهد توانست تنظیم هیجانی در دانش
آموزان را نهادینه کند (این رومی و همکاران.)1398 ،
به نظر میرسد فردی که دارای هوش هیجانی باالیی است در حوزه تعامالت اجتماعی مهارت بیشتری دارد و در یادگیری
مشارکتی بیشتر فعالیت می کند و به نحوی تأثیرگذار بر دیگران عمل میکند (موریسون .)2007 18،موریرا و همکاران)2010( 19
نیز نشان دادند که میتوان با آموزش مهارتهای هیجانی به دانش آموزان به افزایش مشارکت و عزت نفس آنان اقدام کرد.
بین عزت نفس و یادگیری مشارکتی با میانجیگری خود کارآمدی رابطه معنی داری وجود دارد.
به نظرمیرسد که متغیرعزت نفس با خود کارآمدی رابطه دارد .باور نسبت به موفقیت شخصی و بسیج خویشتن با توجه به
اهداف تعیین شده (یعنی خصوصیات اصلی خودکارآمدی) ،بازخوردهایی هستند که با عزت نفس پیوستگی مستقیم دارند .عزت
نفس فردرا آماده میسازد تا نسبت به انتظار موفقیت و پذیرش آن و تعیینکنندههای شخصی آن واکنش نشان دهد (مشکی
وهمکاران .)2000 20،مارتین و براولی )2002( 21هم در پژوهش خود دریافتند که خود کارآمدی مقدار قابل توجهی از عزت نفس
عمومی و جسمی را تبیین میکند .تجربه موفق دانشآموزان در زمینه یادگیری مشارکتی باعث افزایش عزت نفس آنها میشود
و این تجربه موفق باعث افزایش خودکارآمدی آنها میشود ،همچنین موفقیت آنها توسط سایر اعضا گروه و همکالسی ها مورد
تشویق قرار می گیرد و معلم نیز از همین طریق باعث میشد خودکارآمدی آنها فزونتر گردد.
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ابن رومی ،سمیه؛ حسینی خواه علی؛ عسگری ،مجید .)1398( .تبیین سبک یادگیری متناسب با پرورش وش هیجانی
در دوره پیش دبستانی ،مرکز مطالعات اسالمی سالمت روان
پوراقدم یامچی ،اصغر ( )1392نقش ذهنیت فلسفی ،خالقیت ،خودکارآمدی و خودپندارهی ریاضی بر پیشرفت ریاضی
دانشآموزان سوم دبیرستان شهرستان مرند در سال  87-88پایان ،نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت معلم،
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،گروه مطالعات برنامه درسی.
جدیدی ،هوشنگ و زمانی ،سیدصادق و محمودی ،عطااله ،)1398(،پیش بینی عزت نفس بر اساس سبک های
یادگیری در دانش آموزان پایه ابتدایی شهرستان بوکان ،چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی ،تهران
حکیم جوادی م؛ اژه ای ج ( .)1383بررسی رابطه کیفیت دلبستگی وهوش هیجــانی در دانــش آمــوزان تیزهــوش
وعــادی .مجلــه روانشناســی 8 ،شماره 2 ،دوره ،تابستان 2
حنیفی ف؛ جویباری آ ( .)1389بررسی رابطـه هـوش هیجـانی و پیشـرفت تحصیلی دانش آمـوزان دوره متوسـطه
شـهر تهـران .فصـلنامه علمـی  -پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشـی ،پـاییز  ،شـماره  ،5صـفحات:54-
خیر محمد ،حسین چاری ،مسعود و بحرانی ،محمود .)1391( .رابطه سوگیری خودکارآمدی ریاضی با انگیزش،
عواطف و عملکرد تحصیلی در دانشآموزان ،دوره راهنمایی شهر شیراز .مجله روانشناسی تربیتی169-143 ،24)8( ،
دهشیری غ ( .) 1385بررسی رابطه هـوش هیجـانی بـا پیشـرفت تحصـیلی دانش آموزان .تازه ها و پژوهش های
مشاور ، ،شماره ،5
راهنما ا؛ عبدالملکی ج ( .) 1388بررسی رابطه بین هوش هیجانی وخالقیت با پیشرفت تحصیلی .اندیشه های نوین
تربیتی دانشـکده علـوم تربیتـی وروانشناسی دانشگاه الزهرا ،تابستان  ،دوره  ،2شـماره  ،5صـفحات:
شهنی ،سینح ،شکرکن؛ الم رضاغ ،رجبیمنیجه؛ مالج ،حقیقی  1392مقایسه باورهای خودکارآمدی ریاضی پسران و
دختران دانشآموزان سال دوم رشتههای  -ریاضی فیزیک ،علوم تجربی و علوم انسانی شهر اهواز و بررسی رابطه
متغیرهای جنسیت ،نمره قبلی ریاضی و هدفگذاری تحصیلی با آن .مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید
چمران اهواز 1):5 ،و 5 -19 1( 5
صادقی الهه ،منصور گنجی .) 1399( .تاثیر بکارگیری یادگیری مشارکتی بر مشارکت کالسی ،عزت نفس و اعتماد به
نفس دانشجویان ایرانی ،پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی ،دوره  ،7شماره  4پاییز  1399صفحه 109-89
صحراییان ایمان سید محمدکاظم واعظ موسوی محمد خبیری .)1395( .تأثیر یادگیری مشارکتی بر پایبندی به
تمرین در رشته هندبال :نقش واسطه ای لذت و خود-کارآمدی ورزشی ،منبع :مطالعات روان شناسی ورزشی پاییز
 1395شماره 17
قریشی ،منیر کالنتر .) 1390( .تأثیر روش آموزش تلفیقی یادگیری مشارکتی و یادگیری در حد تسلط بر
خودکارامدی ،عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ،منبع :پژوهش در نظام های آموزشی دوره  5بهار  1390شماره 12
قزوینه ،محمد حسین؛ فرشاد تجاری؛ زارعی ،علی .) 1398( .بررسی روابط علّی هوش هیجانی و هوش معنوی با
اثربخشی مربیان ورزشی : 1نقش واسطهای خودکارآمدی ،مطالعات روانشناسی ورزشی ،دوره  ،8شماره  ،29پاییز
1398
قوانلو الهام ،زهره اسماعیلی .) 1391( .اثر روش تدریس یادگیری مشارکتی بر مهارت های اجتماعی و عزت نفس
دانشآموزان ،روانشناسی معاصر ،211-215 ،ویژه نامه
کیانی ،قربان .) 1392(.مطالعه تأثیر اجرای شیوههای مختلف یادگیری مشارکتی در درس دین و زندگی دوم متوسطه
بر خودکارآمدی عمومی هنرجویان هنرستان های ناحیه 2 ،شهرستان اردبیل .نامهپایان ی کارشناسی ارشد ،دانشگاه
تبریز ،دانشکده علوم ی تربیتی و روانشناسی ،گروه علوم تربیتی.
گنجی ،حمزه .)1398( .ارزشیابی شخصیت ،ناشر :ساواالن ،محل نشر :تهران
مدبر ،حسین و بیان فر ،فاطمه ،) 1396(،بررسی تاثیر تدریس مشارکتی بر عزت نفس دانش آموزان ،سومین همایش
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