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 بررسی نظری مهارت خودآموزی در دانش آموزان مقطع دبستان

 محمدحسن صیف 1، لیال فتاح پور 2

129-141صص   

  

  چکیده

ده ا تبدیل شستعداد هیادگیری و پرورش ا –امروزه خود آموزی به یکی از کلیدی ترین عوامل و راهبردهای فرایند یاددهی 

ح طر انجام شد.آموزان در مقطع دبستان دانش یخودآموز ی مهارتنظر رسیهدف براست بر این اساس پژوهش حاضر با 

 درار گرفتنقد بررسی در این پژوهش پایگاه های معتبر مور که  روش شناسی فراترکیب از نوع تلفیقی می باشد پژوهش کیفی و

 د کنترلی،خو ود تنظیمی،یافته ها نشان داد که متغییر های  خ تحلیل قرار گرفت. مقاله  مرتبط مورد بررسی و 50و در نهایت 

وزی ه خود آمهمچنین نتایج نشان داد ک و پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی با پدیده خودآموزی در ارتباط قرار دارند

نجام شده ی های ابا بررس و یادگیری عمیق اثر گذار می باشد. ر پرورش تفکرمخصوصا به شیوه راهبری و آموزش دیجیتال ب

پنجه  وآموز با آن دست دانش کهمدرسه و در مقطع دبستان آغاز شود  نیآغاز نیبهتر است از سن یکه خودآموزمشخص شد 

 خص شدمچنین مشه حاصل شود.یادگیری بهتر و در نتیجه پیشرفت تحصیلی کند تا  دایروش پ نینرم کند و تسلط کامل به ا

 مهارت خود آموزی ، تنیدگی تحصیلی ،اضطراب و مضرات آموزش مستقیم قابل کنترل می باشد.  در

 

 یلیتحص شرفتیپ ،یمقطع دبستان، راهبر ،یخودآموزها: کلیدواژه
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 مقدمه

ی بر زندگی واقعی ز باید مبتنآموز است بنابراین آموزش این مقطع نیتوجه به این مهم که محتوای دوره آموزش ابتدایی انعکاس زندگی دانشبا 

 یرگذاریتأث شدن و نهیادهمه و همه در نه یکودک هیاول یهااز سال یامدرسه یآموزش و پرورش اجبار ریمسلم است که تأث آموز باشد.دانش

را قائل  یتیترب یهااحتبه همه س خود حق ورود یبرا یامدرسه یرسم تیدارد. در حال حاضر ترب ینقش اساس یامدرسه تیآشکار و پنهان ترب

از ده  شیب یوزش عمومساله آم و تنها در مقطع دوازده کنندیم یمدرسه سپر یاز عمر خود را در فضا یمهم یبخشفرزندان ما  نیاست همچن

در  یجانیه ،یو اختالالت عاطف هابیآس شیموجب افزا یضعف ساختار نی( ا2011.) استانکه و همکاران، گذرانندیت را در مدرسه مهزار ساع

پور و ) رجب (، رفتار پرخاشگرانه1386فرار از مدرسه) به پژوه و همکاران،  ،یخرابکار ،ییکه مسئله اضطراب جدا یکودکان شده است به طور

طبق  (.1394ن، و همکارا نیحسشده است) پور انیو مرب نیلدوا یسبب نگران یمقطع سن نیدر ا ییو بهانه جو یریگگوشه (1391همکاران، 

ست. ) ا افتهیعه توس یهااز کشور شتریبرابر ب میو ن کیجهان سوم  یاسترس و اضطراب کودکان در مدارس کشورها زانیم سفیونیگزارش 

 ها،تیمحدود ها،تیاز محروم یظاهر معنادارنوجوانان ت یو پرخاشگر هاتیها، عصبانلجاجت ها،یدخلقاغلب ب نیهمچن(2014 سف،یونیگزارش 

 لیو تحم ضیاعمال هرگونه تبع (1387)افروز،غالمعلی،  یی می باشد.در دوران آموزش ابتدا شانیاعمال شده نسبت به ا یگرفشارها و تنبه

حجم  نینو همچ ستین سازگار آنان یعاطف یهایژگیآموزش زودرس که با و لیو تحم دانش آموزانبه  یو رفتار قالب یفرد یهاقهیمداوم سل

 نیب هودهیب یهارقابت جادیا و یرکاربردیو غ یرضروریو انباشته کردن حافظه کودک از اطالعات غ واریحفظ طوط ،یدروس آموزشگاه یباال

و  ییکمرو رانیا یه کنوندر جامع (1387،یعلافروز،غالم .)باشدیم یدوره آموزش نیا یجد یهابیها و آساز آفت نیز معلم یکم حوصلگ ،یفرد

از جمله  ی( که از نظر علت شناس1395پرشکوه و همکاران،  ی) نوروزباشدیاز مشکالت بارز نوجوانان و جوانان م یکیبودن عزت نفس  نییپا

 (2018و همکاران،  ویدارد) ژا ییسهم بسزا یکه در تعامالت اجتماع باشدیم ییآموزش مقطع ابتدا راتیتأث

از قدرت تفکر و استدالل  یریگبرسند با بهره یابی تیهو نیکودکان ما به سن نکهیاز ا شیکه بهتر است پ انددهیباور رس نیامروزه محققان به ا

 یهاصورت همگام با بحران نیا رغی درسند بر یگو، مباحث مدلل به خودباوروگفت هیدهند و برپا زیها تمها را از ضد ارزشخود ارزش

 ایو انزوا  یریجز گوشه گ نییعزت نفس پا نیکه حاصل ا شوندیم تیهو یو سرگشتگ یدچار خود سرزنشگر یدوران نوجوان کیولوژیزیف

 توانیدانشمندان م یهاهیاز نظر یریگو بهره یمختلف آموزش یهاروش یبا بررس(1399)شیخ االسالمی، ستیبه گروه همساالن ن یسرسپردگ

هایی در قالب بازی به فعالیت .کرد یعاطف -یاجتماع یهاکسب مهارت یبرا یبه فرصت لیرا به شدت کاهش داد و آموزش را تبد هابیآس نیا

دیجیتال تجارب چالش  ای و آموزشهای رایانهکند تا دانش خود را به موقعیت زندگی انتقال دهد. همانطور که امروزه بازیآموز کمک میدانش

های یادگیری را واقعی و معتبر برانگیزی که رضایت و انگیزش درونی را بهبود بخشیده است فراهم کرده اند تا یادگیری را تسهیل کند و فرصت

لیا بسیار رواج یافته است های اخیر استفاده از رویکرد آموزشی در مراکز رجیو امیلیا در ایتا(در دهه2012کند) فروسارد، باراجاس و تریفونوا، 

محور که براساس تفکر دموکراتیک و مردم مدار بنا شده است بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.) کتز و  -همچنین رویکردهای پروژه

خود را از  توانند وضعیت خود را به چالش بکشند و به قدرت بیشتری دست یابند و فهمهای آموزشی می( فراگیران در این روش1989چارد،

گرا معتقدند آموزش کارآمد از طریق آگاه کردن کودک (همچنین روان شناسان شناخت1382عوامل تأثیرگذار پیرامونی ارتقا بخشند.) عباسی، 

آموزد که تنها عامل یادگیری خودشان هستند و همین موجب تقویت روحیه مسئولیت پذیری در کودکان نسبت به نحوه یادگیری به آنها می

(. مؤلفه پشتکار و خودکارآمدی تحصیلی کودکان با توجه به این اصل نظری استنباط شده است. 2005شود) کتز و مک کللن، یم

ریزی درسی هدفمند، براساس عالیق و استعدادشان، امکان خودکارآمدی تحصیلی را برای نوآموزان (مشارکت کودکان در برنامه2001)بیکر
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های خود به این (همچنین دانشمندان مختلف نیز در نظریه2002شود) بلر، های اجتماعی محسوب میترین مهارتکند که یکی از مهمفراهم می

سازد کند که عمدتاً به تنهایی جهان هستی را میاند این چنین که پیاژه کودک را به صورت یک دانشمند کوچک توصیف میامر مهم نظر داشته

ابزارهای » ویگوتسکی معتقد بود افراد همانطور که ابزارهایی برای چیره شدن بر محیط ابداع کردند (. همچنین 1384فهمد) سیف، و می

 (2002آورند) بلر،را برای تسلط بر رفتار خودشان به وجود می« روانشناختی

 مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق:

وروش  یفیدر مقطع دبستان با استفاده از طرح ک یرت خود آموزو مرتبط بر مقوله مها ستهیشا یمنابع علم یپژوهش حاضر با هدف بررس

 مرحله به شرح زیر می باشد: 6ی انجام شده است که مراحل انجام این روش پژوهشی شامل قیاز نوع تلف بیپژوهش فراترک

 

از مولفه  یکی یپرداخته شده است که هر کدام به نحو یمقاالت یدر مقطع دبستان به بررس یمهارت خود آموز یرپژوهش حاضر با هدف بررسد

قرار گرفتند در  یکه مورد بررس ییاز پژوهش ها یاریاند.بس افتهیدست  یمتفاوت جیکرده و به نتا یرا بررس یروش آموزش نیمربوط به ا یها

ی حرفه ا یمختلف مانند آموزش زبان و فن یهاکاربرد  یو حت یآموزشمحتوای مختلف  یِبا خود آموز یانجام شده بودند و به نحو ریدهه اخ

. مرتبط بودند.هر چند بررسی و پژوهش مربوط به آموزش مستقیم و رسمی بسیار کم اتفاق افتاده است و جایگاه مناسبی را در پژوهش ها ندارد 

 بامرتبط  ازیمطالب مورد ن نیهمچن و یمنابع و مقاالت علم نیتر دیاز جد نیشامل مطالعات کتب، اسناد و  مدارک و همچنمنابع پژوهش 

قرار  یابیمورد استفاده و ارز دیگر کشورهاو  رانیو مطالعات در کشورمان ا یشـده و پژوهشها یآور جمع نترنتیا قیموضوع مورد بحث از طر

 .مقاله استفاده شد ه است نیا نیتدو یها برا داده نیگرفت و از ا

سوئد  ،و مدارس در ایسلند  یشود. مؤسسات آموزش یمحسوب م یمل تیفیاز چارچوب ک یهمه کشورها بخش مهم یبرا یرییادگ یدستاوردها

مدارس کامالً مشابه  یتدوین شده برا یبرنامه مطالعات یکرده اند . در نروژ هدف ها یرا معرف یرییادگ یفنالند، دستاوردها یکهایتکنیپل ،

به عمل آورده اند  یمرتبط با خود آموز فاتیارائه توص یرا برا یاز مؤسسات ابتکارات یاست. برخ یخود آموز قیاز طر یرییادگ یتاوردهادس

مشترک گرد هم آمدند.  یبا هدف استقرار حوزه آموزش اروپای ایایتال ایدر بولون یاروپای ی،کشورها 2007(. در ژوئن 1999)گاالوارا و همکاران ،

کرده و آن را  یخود را بازنگر یاروپا ملزم شدند که تا سال درس یحوزه آموزش یکشورها 2010اصر برنامه عن ینتایج آن این بود که تمام جملهاز

که فرد را از آموزش  یبرمهارت آموز یآموزش مبتن3.( 2، 2012و همکاران ،2 یکنند )کند میمهارت محور تنظ یرییادگ یدستاوردها یبر مبنا

کند  یتدوین م روییراتغ یآموزش یکه برنامه ها یکند. رویکرد آموزش یم یخودِ فرد متک یها ییمعلم جدا و به توانا قیصرف از طر یریپذ

. در این رویکرد ردیگ یصورت م یابیکند ارز یخود ایفا م لیکه دانش آموز پس از پایان تحص یینقش ها و مهارت ها لیبر اساس تحل کهیبطور

 یکه نشان دهنده احاطه و ییافتن او در امتحانات قیتوف یشود، نه توانای یتوجه م یآت یهانقش  یدانش آموزدر ایفا یو مهارت ها یبه توانای

 یآنان برا یها برنامه معلمان) ، مانند رضایتآموزش و یادگیری  یدستاوردها تمنینظر پاز (  2003چر،یاست.)ر یتنها و صرفا  بر مطالب درس

آنان در  شرفتیپ زانیرا شامل م آموزان دانش یرییادگ امزی.ویل(2007ارزیابی بحساب می آید.)از جمله مهمترین بخش (  تیموفقو لیادامه تحص

 آموزان دانش کرده استخودگزارش  یضمن اینکه هارد(2005)داندی م یآموزش یارزیابی و رییادگ یدستاوردهاازمهم  یها جهت تحقق هدف

 یناش آموزشیکه از مشارکت در تجارب  یآموزش یمحقق شده از طریق هدفها یصورت گرفته، منافع کسب شده یا دستاوردها یها شرفتیاز پ

تعیین هدف.1
ساختاردهی و .2

چگونگی مرور نظام 

مند

سنجش اعتبار.3 بتحلیل و ترکی.4
بحث و نتیجه .5

گیری
انتشار.6
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 آموزان کسب شده دانش مهارت هایو  یلیتحص ،یذهن ،یرشد فرد ،یرییادگ ی.درمجموع، منظور از دستاوردها(2011بهره برده اند) شود،یم

را توانمند  رانیکه فراگ ی و مدارسیآموزش ساتمؤس در( 1295و همکاران  ی)محمد شودی حاصل م خود آموزیاست که در  ، جریان تجارب 

موفق بوده  ت،یفیخود و ارائه آموزش باک یها در تالشکه  رسدی خود را افزایش دهند به نظر م خود آموزی تیو قابل یتا دانش، توانای سازدی م

 .( 2013)چسرک ، ندا

ت کنندگان که مشارک دشانجام  یطخ شیمایدر مدارس پ تالیجید یهایبازخود آموزی و بهره بردن از بر  یمبتن یریادگیدر مورد استفاده از 

 یاودند. اکثر آنها دارب یمشابه اً بیتقر طیشرا یها داراکشور نینشان داد که معلمان ا جی. نتابودند کایدانمارک، فنالند، پرتغال و آمر یکشورها

 زیمعلمان ن ،هانجام شد سیوش تدرر نیاستفاده از ا در که کنندیروش بودند. آنها اظهار م نیبه ا یریادگیمتوسط در  یتجربه کم و تا حدود

و  یمدخودکارا نیبکه  اندافتهیدست  جهینت نیبه ا یگریدر پژوهش د نیو همکاران(. همچن سونیداشتند) گ یشتریب یاحساس خودکارامد

 نیب ی،گرید یپژوهش افتهی نیچن(. هم2006و همکاران،  تویوجود دارد) م یرابطه مثبت نترنتیو استفاده از ا تالیجیاستفاده از آموزش د

 یبرنامه آموزش.در واقع (1382باسی،ع) تایید می کندرا یرابطه مثبت و معنادار ،رسدر کالس د یاانهیرا یهایباز یریو به کارگ یخودکارامد

 یریادگ.یباشدیمنیز ( 1970ام) ب کنیما یپژوهش یاز کارها یاست و از طرف ی( مبتن1982( ) 1962) یگوتسکینظر و یهابرآموزه یخودآموز

ه در آن مطرح شد ک« با انجام دادن یریادگی»  یهیاز نظر ییویجان د یبانیبا پشت 1900 یهاسال لیدر اوا و با دیدگاه خود آموزیپروژه محور

کرد یرو نی( در ا1388جاه،  یترق ،یفعار ،یاز دست بروند) فتح دیاست که نبا هایدگیچیو پ هاییبایوجود دارد که لحظات آبستن ز یباور نیچن

 یهاارتاده شود مهد یمفهوم یهاتیاز فعال یری. اگر به کودکان فرصت بهره گشودیحاصل م یمفهوم یهاتیفعال قیاز طر یریادگی نیبهتر

چارد  ایولیکتز است. او به همراه س انیلیل یآموزش یکردهایمحققان در حوزه رو نیتراز شاخص یکی(1989) کتز و چارد، ابدییآنها توسعه م

آن بر  ریور و تاثپروژه مح کردیکرده است که به طور مفصل رو فیتال «یاپروژه کردیساختن ذهن کودکان: رو ریدرگ» تحت عنوان یکتاب

  .اندقرار داده یمورد بحث و بررس یاجتماع یهامهارت

تنها در نظام  کردیرو نیارد اما اد( 1938مک دوگال)  اتیدر نظر شهیر یارزش -یبا منابع فرهنگ یآموزش یکردهایاگرچه اصل انطباق رو

است که  انگرآنی( ب1387) خانیرزایمو  وریکد ،یاریباز یهاپژوهش جینتا .مواجه شده است ریبا استقبال چشمگ سیکشور فرانسه و سوئ یآموزش

 پژوهش خود نشان داده ( در1396 )یممقان یکاشف رانیدر ا .و عزت نفس کامالً مشهود است یاجتماع یهابر مهارت یمشارکت یریادگی ریتأث

( در پژوهش 1395) بریکل یبیو حب یخسروشاه یبهادر نینآموز بهره برد. همچدانش یآمدکارخود تینوع آموزش در تقو نیاز ا توانیکه م اند

 یهاخصاز شا یکی دانشمندان از یاریبس.موثر است یلیتحص یهایدگیدر رفع تن یخودآموز یهاکه مهارت افتندیدست  هجینت نیخود به ا

انجام شده  یها یلعات و بررستوجه به مطا با.(1385اند) بشارلو، عنوان کرده گرانیبا د یمساع کیروابط و تشر یبرقرار زانیمه را ب یسالمت

شاره انها ا نیو بارزتر نیبه مهمتر مه بحث.که در اداگذاردی و رفتارها م ی، اجتماع یفرد یرا بر انواع مهارت ها ادیز اریبس راتیتاث ی،خود آموز

  شده است.

 یافته ها:

تام در انتخاب  یدر آن آزاد رندهیادگی یروش آموزش نیاست که درا یکیدر آن  اددهندهیو  رندهیادگیاست که  یریادگی ندیفرا ینوع یخودآموز

مهارت را ماهر بودن در  نیمع یدر فرهنگ فارس نیهمچن(2015دانشگاه، هرمزگان،   یدارد.) معاونت آموزش یآموزش یموضوع، زمان و فضا
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 ردیانجام گ ییو کارا تیفیو با حداکثر ک یکه در حداقل زمان با صرف حداقل انرژ یعمل گریاند. به عبارت دکرده فیو زبردست بودن تعر یکار

 .تجربه است و نیتمر ازمندیکسب مهارت ن افتیره  نی( از ا نیام یاند. ) فرهنگ فارسرا مهارت گفته

ه هم محیط کست آنچنان اش خود این چنین که از تعاریف باال می توان برداشت که مهارت خود آموزی به معنای توانایی یک فرد برای آموز

مراحل  ند.کود برآورد خا نیز ،کنترل و مدیریت کند هم اینکه بتواند موضوعات درسی ،حجم و محتوا ر فیزیکی)زمان و مکان( را  انتخاب

 ی به شرح زیر می باشد:خودآموز

  یالف( سرمشق ده 

 آشکار و مشخص  یب( راهنما  

  یج( خود رهبر   

  راهنما یجید( حذف تدر   

 ی  ( خودآموزه   

 (2010) اسپنسر، رندیگیم ادیروش حل مسئله را  یریادگیبه  یروش افراد قبل از پاسخ ده نیا درکه 

 :(self-regulatory) یمیتنظخود

هرا و ده است) بوش فیتر تعربه اهداف باال یابیبه منظور دست یدرون تیکنترل کردن وضع یبرا یروان یهابه منزله کوششخود تنظیمی 

و  اختیشن  یرا راهبردها یریادگینوع  نیاند که شالوده انهاده ادی( بن1990گروت)  یو د چینتریرا پ یمیخود تنظ یریادگی هینظر (2015سوجان، 

آموزش و پرورش  یرا هدف اصل دگانرنیادگیبه  یمیخودتنظ ( آموزش مهارت2009) بمبناتیبه نقل از  بوکارتز.دهدیم لیتشک یفراشناخت

دانش خود را همزمان با  تواندیم زیبلکه پس از آن ن کندیم تیخود را هدا یریادگی ل،یدوران تحص در ها نه تنهامهارت نیفرد با ا رایز داند،یم

 یشتریمهارت ب که یرانیکه فراگ دهندینشان م هاپژوهش.مهارت را مورد استفاده قرار دهد نیخود ا گرید یدهد و در کارها قیدانش روز تطب

) ندینمایم تیدامتنوع ه اریبس یهاهخود را فعاالنه و از را یریادگیدارند و تجارب  یریادگیبه  یقیعم شیدارند گرا یلیتحص یمیدر خود تنظ

 ان دانش راخودش رانیکه فراگ شودیسبب م یریادگی یهاتیباورند که مشارکت در موقع نی(گلدمنس و همکاران بر ا2015و کالندا،  اکشوای

به  شودیآنها م یمیخود تنظ شیافزا سبب بهبود و تیکنند که در نها میخود تنظ یرا برا یاهداف دیدانش با نیساخت ا یبرا نیبسازند. بنابرا

بلکه سبب  شودیبه تفکر م آنها زشیانگ یباعث ارتقا نه تنها یریادگی یهاتیآموزان در موقعدانش رشدنیو درگ یتفکر انتقاد یالگو یریکارگ

 .کنند میخود تنظ یرا برا یبهتر اهداف یریادگی یکه آنها برا شودیم

 (Self-managment ) خود مدیریتی

و  هاییاز توانا یآگاه یریدارد. به کارگ گرانیآموز با خود و دبر روابط دانش یقابل توجه ریاست که تأث یضرور یمهارت یتیریآموزش خود مد

در مورد  یادیچند ابهامات ز هر .باشدیمهارت مرکردهای این از کا ،یریادگیمثبت در  یماندن و جهت ده ریانعطاف پذبه منظور هاجانیه

توسط خود فرد  یکار و زندگ تیریمد یکه برچگونگ دانندیاز رفتارها م یبیآن را ترک هایاز بررس یاریدر بساماوجود دارد  یتیریمفهوم خود مد



 

 

 فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی

ل  و ا ل  ا ن س ا ت س ب ا ت  ، م ر ا ه چ ه  ر ا م 1ش 4 0 ی 0 پ ا ی پ  ،4  

 

134 

ISSN: 2783-1302 

www.edu-j.ir 

گلدن در  لیدان .کنترل کند  طیخود را در مقابل همه افراد و شرا یو احساس یجانیه یهاواکنش تواندیاست که م ریخود مد یفرد.داللت دارد

ی( نیدستاوردها، ابتکار و خوش ب ،یسازگار ،ینیروشن ب ،یدار شتنیخو.)کندیم فیتوص یژگیمهارت را با شش و نیا «یجانیهوش ه» کتاب 

الزم است  نی( بنابرا1399 ،ی) مروجنندیآموزش بب یتیریمهارت خود مد یکسب و ارتقا یبرا توانندیکه افراد م دهدیمطالعات نشان م جینتا

 ،یکند) مروج یگذار هیآموزان سرمامدرسه و در مقطع دبستان در دانش هیاول یهادر سال یتیریبرآموزش خود مد شیاز پ شیب یتینظام ترب

1399) 

 راهبری:

 یاریرا  رندهیگادی یگریخص دش ایابتدا معلم  یازس گاههیدر تک کهدننامیم یساز گاههیتک راهبری یا را گرانید ییروند کمک و راهنمابرونر  

 ف،ی) سشودیماو واگذار  به یریادگی تیمسئول رودیم شیپ یریادگیکه  دریج. اما به تردیگیرا به عهده م تیاز مسئول یاو سهم عمده دهدیم

ن ف یعنی یسکوساز (1384به کار برده است) (scaffolding) واژه یبرا انگردیایاست که دکتر ب یاصطالح یسکوساز همچنین( 1390

 یمترک ییراهنما ابدییم شیآموز افزادانش یستگیو شا تیکه کفا نیدر واقع هم سیتدر یهادر طول مدت جلسه تیسطح حما ردادنییتغ

 (1384 ابانگرد،ی) بردیگیصورت م

 :(nurture thinking)پرورش تفکر

بارز از  یو وجه یدیؤلفه کلم مثابه هب میتعم تیاز معلمان در اهم یاریاما بس شودیرا شامل م یاریبس یهاکه مؤلفه استیپو یندیتفکر  فرا

 ندی( تفکر را معادل فرآ2001) سی( و هر2012( واتسن، موزارت و روف)2001(. تا آنجا که واتسن) 2008و واران،  ریاند) کوکرده دیتفکر تاک

را  میمهارت تعم چندگانه توانسته است یهاراه حل که استفاده از آموزش به کمک دهدیها نشان مآزمون یبرخ لیتحل جینتا.اندبرشمرده میتعم

 قیاز طر زاندانش آموش رو نیبراساس ا.آموزان داشته استمثبت بر عملکرد دانش ریمسأله تأث کیحل  یها براراه حل سهیدهد و مقا شیافزا

و نسبتاً  یبه طور عمد تواندیموه تفکر باوم نح کنیکنند. از نظر ما کنترلرفتارشان را  رندیگیم ادیمعلمان  یدستورات و رهنمودها یازس یدرون

از  یاری. بسشودیم شانیهاییبه توانا باور فرد نسبت شیباعث افزا یخودآموز یهااستفاده از روش.بگذارد ریاحساس ما تأث یبر چگونگ میمستق

 .. شوندیو مهار م ختهینفوذ برخود، برانگ یانسان با سازو کارها یرفتارها

 :(self-efficacy) خودکارآمدی

در  یمتفاوت از رفتار و نیکند و ا نانیاحساس اطم یتیخود نسبت به انجام فعال ییکه به توانا ییهاتیرفتار انسان درموقع وتفکر، احساسات 

در انجام کارها  یبرخوردار از خودکارامد شخص.(1997کند) بندورا،  تیفقدان صالح ای ییاست که در آن احساس عدم توانا ییهاتیموقع

و استفاده از آموزش  یخودکارامد نیکه ب اندافتهیدست  جهینت نیبه ا یگریدر پژوهش د نیهمچن (1391 ف،یتر است) سو موفق دوارتریام

 یریو به کارگ یخودکارامد نیکه ب گرید یپژوهش افتهی نی(. همچن2006و همکاران،  وتیوجود دارد) م یرابطه مثبت نترنتیو استفاده از ا تالیجید

 می بینند که مستقل از معلم آموزش یآموزان(دانشانهیاست) مقاله پژوهش را افتهیرا  یو معنادار بتدر کالس درس رابطه مث یاانهیرا یهایباز

پروژه  کردیمتفکران معتقدند که در رو.(2001و همکاران،  ولش) شوندیمجهز م یلیتحص یکار آمدو خود یریانتقادپذ ،یریپذبه مهارت انعطاف

و موجب ارتباط موثر،  کندیرشد فراهم م یهاآنان را در همه شاخص یاجتماع یهابهبود مهارت مهیدادن به کودک ضم یآگاه قیمحور از طر

 (1989) کتز و چارد، شودیم یلیتحص یو خودکارآمد یریادگیخود، پشتکار،  جاناتیه کنترل
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 : (academic achievement)پیشرفت تحصیلی

است  یردشاخص، تنها دستاو نیتربه عنوان مهم ،یلیتحص شرفتیاند، اما شاخص پمتنوع یامدرسه ینظام آموزش یاثربخش یهاچه شاخصاگر

 یینها یهاآزمون جیبر اساس نتا ترشیشاخص ب نی(. ا2009 ،یو گورودتسک نگریچتی) کاپالن، لشودیم یریگاندازه یکه به طور گسترده و عموم

عوامل  یوواکا به ریخچند دهه ا یهایبررس ترشیب لیدل نیاست به هم نیآموزان و والددانش دغدغه نیو مهمتر شودیم سنجیده شدهو هنجار

و  یو روانشناخت یبر عوامل شناخت یتجرب یهاپژوهش(2013اند) شکوالکو، پرداخته یلیتحص شرفتیبهبود پ یهاراهکار و همچنین بهمؤثر 

آموزان دانش درواقع (1390زاده، و دشتبان یآبادمحمد یفر، سالم تمنایی) اندافتهی مرکزت کنندیم ینیبشیرا پ یلیتحص شرفتیکه پ یزشیانگ

 یآموزان از بدانش .(2007ماهر، ) کاپالن وکنندیم زیچالش برانگ فیتکال ریعالقه داشته باشند و خود را درگ یریادگیخود  یبرا یریادگیبه  دیبا

و ماهر،  الن.) کاپبرندیار ماجتناب از شکست به ک یهراس دارند و تمام تالش خود را برا گرانید نزدناتوان به نظر آمدن  ای یتیکفا

 فرد که خود افینوع اهد نیرد. همچنآنان دا یریادگیمثبت با  یهدف آموزش ارتباط یریگ( اعتقاد دارند که جهت1991)ایو گارس چینتریپ(2007

 یسلطان و ینیحس یمحمد، 1392 یرشکوکا یرابطه دارد) عطاردو خود کارآمدی   یمیخود تنظ یهااستفاده از راهبرد لیبا تما کندیانتخاب م

آنان را به  توانیمهم نم نیکه بدون ار است چرابرخوردا ییبسزا تیاز اهم یلیتحص یهاتیانجام فعال یآموزان براو اهداف دانش لیدال(1395

 .سوق داد یریادگیسمت 

ملکرد عدر  یاساس مهم نقش یزشینگا ریمتغ کیاست که به مثابه  یرونیب یهاو محرک طیمح یلیتحص شرفتیبر پ گذارریاز عوامل تأث یکی

آموز برقرار دانش ومعلم  انیم و تعامل فعال ایکه در آن مشارکت پو یکیزیف نه صرفأ یطیآموزان دارد. درواقع اشاره دارد به محدانش یلیتحص

( در واقع ادراک 2002 زر،یرفو  نکری) سشودیاستفاده م یریادگی لیگوناگون و تسه یهاتیفعال شبردیپ یبرا یاست و از ابزار و منابع اطالعات

 یمعلم اثرات یآموزش وهیکالس و ش طیمح(2001 ک،یاتریو  انی) راگذاردیم ریخود بر عملکرد آنها تأث یریادگی طیو شرا طیآموز از محدانش

مچنین باید اشاره کرد که ه (2009گونگورن،  ودارند) سونگر  یزشیانگ یهاو باور یمیخودتسل ژهیبه و یشناخت یهاندیانکار بر فرآ قابلریغ

ن اشاره دارد.) آبه  یابیستد یبرا یبرنداشتن زمان کاف یبه دانش و به طور همزمان، ادراک فرد مبتن فزاینده ازیبه احساس ن یلیتحص یدگیتن

دراک و دانش ا ،یزشگاهو آمو لیدر بعد تحص ژهیبه و شانیهاییکه نسبت به خود و توانا ینشان دادند افراد یدر پژوهش بوناسی و ریو( 13

فرد محور و فعال  یآوردها یر نقش روب امروزه(15)دارند ییمهم عملکرد باال یهاتیو موقع یزندگ یهاعرصه شتریمثبت و سازنده دارند در ب

از  یوش آموزش خودآموزر(16)برخوردار است یاژهیو گاهیاز جا یآموزش خودآموز انیم نیکه در ا شودیم دیتأک گرید یآوردها یاز رو شیب

ود عملکرد منجر به بهب توانیم د،ابنیدست  یریادگیهستند که به اهداف  آن یدر پ رانیفراگ ، شودیم ی منجرریادگیبه فعال کردن  که آنجا

عملکرد  لیباعث تسه از آن یمقدارکم یاهگنامطلوب بگذارد. هرچند  ریآموزان تأثدانش یلیبر عملکرد تحص تواندیم اضطراب.شود یلیتحص

 -لوکا ن،یتلگو، کدم وارنک،رزی،؛ 1998 همبویشود)  یلیباعث افت عملکرد تحص تواندیآن م شتریاما مقدار ب شودمیآموزان از دانش یبرخ

 یریادگیرعت و دقت و هم از لحاظ س تیفیدارند، هم از جهت ک یشناخت یخودآموز ییکه توانا یآموزاندانش (2017و راهرمان،  لیکاروسگر

 «؟دمبانجام  دیرا با یخوب حاال چه کار»  ندیگویمثال در حسن انجام کار به خود م یبرخود نظارت دارند. برا

باشد که  زین یساز رفتار اصل نهیزم تواندیاست و م یضرور اریبس یریادگی یبرا کیتحرهمچنین در پژوهش دیگری به این نتیجه رسیه اند که 

 نیکه در ح یآن و حل مشکالت تیالزم است بلکه جهت ادامه و تقو یریادگیآغاز  ینه فقط برا زهیاست. وجود انگ یریادگیشرط و عامل عمده 

و  مشارکت دادن  میمستق یهامعلم و عدم استفاده از آموزش یراهبردر واقع (1382 ،ی) ابوالقاسم، اکبرشودیالزم م دیآیبه وجود م یریادگی

 .کندیحساس م یاجتماع تیرا نسبت به خود و موقع،او آموز دانش
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 :(digital education) تالیجیموزش دآ 

خود را  یآموزش یهاروش دیه ناچار ما بابکرده است و  رییتغ شانییمندوعالقه هاحیمتولد شده است. ترج تالیجید یاینسل امروز ما در دن 

کننده نباشد  آموزان خستهدانش یرابآموزش ما  میسوال که چکار کن نیدر جواب ا ینسل امروز باشد. پرنسک یمندتا مورد عالقه میده رییتغ

به  تالیجید یهاا کمک رسانهب یریادگیکه  کندیم دیو تاک میده رییمحور تغ رندهیادگی کردیخود را به رو یآموزش کردیرو دیکه با کندیان میب

 دهینام تالینسل دج نکهیعالوه بر ا ییآموزان مقطع ابتدادانش.باشد یمحور خوب رندهیادگی کردینسل امروز رو یبرا تواندیم هایخصوص باز

در  (1395باسی ،عدارند)  یدایالت زمشک یانتزاع میمفاه یریادگیآنها است. در تمرکز و  کردیکن( شعار رو ریکه شعار) مرا درگ ینسل شوندیم

انجام  قیس و از طرو ملمو ینیبه صورت ع هایباز نیدر ا نآموزاکه دانش شوندیمحور محسوب م رندهیادگی یآموزش کردیرو هایباز واقع

 دیولتو  یطراح ییآموزان مدارس ابتدادانش یبرا هایاست که معموال باز نی( به خاطر هم2015) سوکران، رندیگیم ادیدادن و عمل کردن 

 ییمدارس ابتدا یبرا شتریب تالیجید یهایبر باز یمبتن یریادگیکه  کندیم انی( ب2015کاراداق)  نهیزم نی( در ا2004 نچ،ی) سوشوندیم

خود  یزندگ امور ریدرگ د و هم به صورت فعالباشن حیو تفر یدوست دارند هم در سرگرم یمقطع سن نیدراموزان آدانش  رایتر هستند زاثربخش

آموزان دانش که کندیم انیب نینهمچ یفعال را فراهم کرده است ول یریو درگ یسرگرم نهیزم تالیجید یهایبر باز یمبتن یریادگیباشند که 

 تالیجید یهایازبر ب یمبتن یریادگی مشکل دارند که شودیآنها ارائه م یکه در مدارس برا یو روش انتزاع میمفاه یریادگیدر  ییمدارس ابتدا

و  کندیم لیهرا تس یریادگی تالیجید یهایباز.همچنین بیان شده که مشکل را برطرف کند نیا تواندیم ینیع طیبا فراهم کردن مح

مورد از  نی. اکندیا فراهم مر یو همکار و مشارکت یحل مساله، تفکر انتقاد لیقابل انتقال از قب یهارشد و ارتقا مهارت یرا برا ییهافرصت

انجام شده  یهاپژوهش طبق کنند کهیم انی( ب1391زاده)  و دهقان ینوروز نی( همچن2012است) السوپ،  21قرن  یزندگ یهامهارت

 یهاچالش تواندیم تالیجید یهایکه باز دهدینشان م یو آموزش نظام یخصوص یهاها، موسسهدر شرکت یاانهیرا یهایباز تیموفق،

 فایا یاانهیرا یهایبر باز یبتنم یریادگی یدر اثربخش ینقش مهم یدرس یهابرنامه انیمجر ایمعلمان  .را برطرف کنند یآموزش مرسوم فعل

 یاانهیرا یر بازب یمبتن یوزخودآم نهیکه آنها زم یو زمان کنندیم یخود طراح یاهداف آموزش یمناسب برا یهایکه معلمان باز ی. زمانکنندیم

از  ییمعلمان مدارس ابتدا یآگاه (2000فراهم شود) قوزوتوک،  تواندیم داریرا اثربخش و پ یریادگی کنندیم یو سازمانده کنندیرا فراهم م

انتظار  ییمان ابتدااز معلبته ال است تیهمحائز ا ارینسل حاضر بس یبرا نینو سیبه عنوان روش تدر ،یاانهیرا یهایباز یو کاربردها هاتیقابل

و  تیحما یرا برا ییهایکرده و باز یرا سازمانده یاانهیرا یهایباز یلهیبه وس یبر خودآموز یمبتن یریادگیمربوط به  یهاتیفعال رودیم

 انیب زی( ن2011راستا هولدن و رادا)  نیدر ا (2012 فونوا،یکنند) فروساد، باراجاس و تر دیو تول یاثربخش در مدارس خود طراح سیتدر یبانیپشت

در  نینو یهایورفنا یریارگو به ک رشیپذ زانیم ،یمثل خودکارآمد رگذاریعوامل تأث نهیفراهم کردن زم قیاز طر توانندیکه مدارس م کنندیم

 میرت مستقرانه به صوفناو یآمدخودکار شیاافز نی. همچنابدییم شیافزا تالیجید یهایباز لهیبه وس یبرخودآموز یمبتن یریادگی س،یتدر

را که در  یواملع دیلمان بامع سیردر تد تالیجیاستفاده از رسانه د زانیم شیافزا نیبنابرا دهد،یم شیتوسط معلمان را افزا یفناور رشیپذ

 (2010آنها فراهم کرد) براون و همکاران، یرا برا دهندیم شیرا افزا یخوکارآمد

  نتیجه گیری و پیشنهادات: 

با توجه به بررسی های انجام شده از پژوهش های مختلف می توان تایید کرد که مهارت خود آموزی به خصوص در مقطع دبستان می تواند 

تاثیر بسزایی در تحصیل و همچنین مهارت های اجتماعی داشته باشد و البته نیز به این مهم باید توجه داشت که هر نوع روش آموزشی در 

به نتیجه مطلوب و مورد نظر می رسد و در صورت فراهم نبودن شرایط و امکانات ،نتیجه مورد انتظار کسب نخواهد شد. هر شرایط و ضوابطی 
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(. از 2013و استار،  نچی) لشودیم زین رندگانیادگی یگاهاً باعث سردرگم یاوهیش نیبا چن سیکه تدر انددهیباور رس نیبه ا زین ییهایدر بررسچند 

 یعمل ،یعلم یباال ییبا توانا یآموزاندانش یفقط برا ایو کارامد نباشند  دیآموزان مفهمه دانش یروش برا نیرو ممکن است استفاده از ا نیا

مطرح کرد. لذا  یریادگی قیعم یابیارز یبه کمبود وقت برا توانیروش م نیاستفاده از ا گرید یهاچالش انی(از م2013و استار، نچیباشد) ل

آموزان دانش یرا در کالس اجرا کنند آن را سبب سردرگم یکردیرو نیاند چننتوانسته نکهیمعلمان که با استناد به ا یبرخ یبه ادعا توانینم

و  شوندیمواجه م یبا سردرگم ترند مأنوس هیکه حفظ و تکرار رو یآموزانواقع دانش(. در2011 ن،یکی) لدیآن امتنا ورز یراو از اج دیدیف تر ضع

 ستمیو ناآرام هستند با س قراریب ایدارند  یکه تمرکز کمتر یکودکان شودیم شنهادیپو همچنین  (2011.)لیکین،رسندیمطلوب نم جهیبه نت

 ی،میخود تنظآن بر مهارت خود آموزی و تاثیر  نقش مهم توجه بهبا . بپردازند یریادگیتا باکمک معلم بتوانند به  نندیآموزش بب یمعمول یآموزش

مانند  یدرس یباال طعاست و گاهاً در مقا اوردیمناسب به دست ن گاهیجا تیو ترب میمهارت هنوز در تعل نیا رندگان،یادگی ی و...لیتحص شرفتیپ

دارد. چنانچه در مقطع  ییبسزا ریأثو ت شودیم نهیآغاز شود نهاد نییپا نیاگر از سن ی. هر چند که هر مهارتردیمورد استفاده قرار گ دیدانشگاه شا

پس از دست و پنجه نرم کردن با  دنتوانیمنآموز دانش ،لحاظ نشود زین یمهارت نیچن ،کنندیرا آغاز م میآموزان آموزش مستقدبستان که دانش

هنوز باز است و آموزش  دبستانو آموزش در مقطع  یریادگیآموز از ذهن دانش نکهیا لیالبته به دل.برسد  یاقابل مالحظه یمیآن به خودتنظ

که به  ییجو خود نظمهمانطور که اشاره کردیم . را خواهد داشت یشتریب ریو البته تأث شودیم یابرنامه نیچن یرایاست بهتر پذ دهیرا ند یسنت

آموزان  با اعتماد توجه داشت که دانش دیبا .شودیو اضطراب در افراد م یدگیباعث کاهش تنب  دیآیآموز به وجود مدانش دری واسطه خودآموز

 یخودآموز یریادگی لیدل نیدارند. به هم یفیضع یریافراد ارتباط گ ریبا سا سهیو در مقا برندیبهره م گرانید یکمتر از رهنمودها نییبنفس پا

نوع آموزش در  نیا شودیم شنهادیگفته شده پ باتوجه به موارد (2008و همکاران،  سیوی) دبخشدیآنها را در مهار رفتارها خود بهبود م ییتوانا

و  یفراهم گردد تا بتواند در دوران کودک نیوالد یخصوص برا نیتا آموزش الزم در ا شودیم شنهادیپ نی. همچنردیمدارس مورد توجه قرار گ

  و اضطراب( یکالم ی) مقاله خودآموز.ندینما جادیا دفرزندان خو یلیتحص یدگیکاهش اضطراب و تن یبرا یبهتر طیشروع آموزش شرا یهاسال

 ریدر سا شودیم نهادشیرو پ نیاز ا باشدیم یلیتحص مقاطع ریها به سانوع پژوهش نیا یده میتعم ها،تیاشاره کرد که از جمله محدود دیبا البته

به  یکمتر ینفم دیآموزان دانشد رندیگ شیرا در پ یراهبرد ،یاستفاده از روش خودآموز یکه معلمان برا یشود. در صورت یبررس زیمقاطع ن

 یخودآموز اده از روش.استفدهندینشان م یاریو به وجود آوردن دانش عالقه بس یریادگیبه  جهیخواهند کرد و در نت دایآموزش و معلم پ

 یعلم هر زمانمروش  نیر ا. دبه معلم رجوع کند ازیصورت ن را کنترل کند و در یریادگی یآموز خود ساعات و محتوااست که دانش نیمستلزم ا

هدف را  یلگوا اینقشه راه  کی تواندیم معلم نی. همچندیآیآموز برمرفع مشکل دانش یبه آن رجوع کند مداخله کرده و در پ آموزکه دانش

  .برسد یتیریکند و به خود مد یابیبتواند عملکرد خود را ارز آموز با کمک آنکند تا دانش میآموز ترسدانش یبرا

 یو راهبر یریادگی یهااگر معلمان به روش رایبه آموزش معلمان خود دارند ز ازین یزیقبل از هرچ کنندیرا اجرا م یکه طرح خودآموز یمدارس

 یهاهیو معلمان قبل از شروع کارشان نظر انیالزم است مرب .شودیم یاریبس یآموز دچار سردرگمدانش ی،ریادگی نیکردن واقف نباشند در ح

 وتر،یاستفاده معلمان از کامپ (1997) برد کمپ و کاپل، رندیرا فراگ ینظام آموزش یو استانداردها یدرس یزیبرنامه ر یو رشدو روش ها یریادگی

 یریرا به فراگ یآموز ساعات مشخصدانش ستین یازین(1985است) شوارتز،  دیمف اریو بهره آنها در آموزش بس تالیجیتخته هوشمند و آموزش د

و اجارگاه و همکاران،  یاست) فتح تیکننده ساعات آموزش در هر فعال نییدانش آموزان تع یمندعالقه زانیشده بپردازد. م کیدروس تفک

شده  یمعرف یآموزش ی وهیش نیدروس  در ا یریادگیکارآمد در دوام  یهاکیتکن نیترمهم یطرحواره ذهن تیو تقو یمستندساز راهبرد (1388

 زانیم یابیارز یبرا هاتیفعال یِسازروش مستند یری( به کارگ1993ف،یو ف 1998؛ راجرز و اسالس، 1993؛ چونز، 1989اند) کتز و چارد، 
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 کیتکن یو اجرا یاچند هسته یذکر کرد که منابع درس دی( البته با1997باشد.) بردکمپ و کاپل،  یپرکاربرد م اریبس وزاندانش آم یریادگی

 .محدود داشته باشند یو پردازش اطالعات را در زمان یریپذاست که انعطاف یمعلمان یریمستلزم بکارگ یسازتندمس

 ،یرتباط اجتماعاتوان  ،یرلخودکنت یهامهارت یآموزش یکردهایرو ریبا سا سهیدر مقا یپروژه محور و خودآموز کردیکه در رو نیتوجه به ا با
قرار  یا موزش پروژهآتحت  یالتو خج یفاقد اعتماد به نفس، منزو شودکودکانیم شنهادیاست، پ یشتریب یهاتیظرف یپشتکار و خودکارآمد

 .است یشتریزمان ب مندازین یعارتباط اجتما یو توان برقرار یخودکارآمد سه،یو پشتکار در مقا یمهارت خودکنترل تیتثب نیهمچن. رندیگ
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 منابع    

های اجتماعی بر سازگاری وزش مهارت(. تأثیر آم1389منصور؛ افروز، غالمعلی و غالمعلی لواسانی، مسعود.) به پژوه، احمد؛ سلیمانی،  -
 .186-163(، 33) 9های آموزشی،آموزان دیرآموز. فصلنامه نوآوریاجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش

 نتشارات دانشگاه پیام نور.ا(. تهران: 1391ی، (. روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی، ) ترجمه هوشنگ نایب2001بیکر، تزرال.)  -

 مه درسی برآمدنی با الهام از(. مطالعه چگونگی شکل گیری برنا1388فتحی و اجارگاه، کورش؛ عارفی، محبوبه و ترقی جاه، علی.)  -
 .64-41(، 3)10سال. فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی،  8تا  6رویکرد رجیو امیلیا برای کودکان 

های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی (. اثربخشی آموزشی مهارت1393ود، فریدون؛ شفیع آبادی، عبداهلل و سودانی، منصور. ) کای -
 .24-1(، 42آموزش و پرورش شهر اهواز، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، ) 4آموزان پسر اول متوسطه ناحیه دانش

 ماعی. ترجمه فرهاد ماهر. تهران: راهگشا.(. نظریه یادگیری اجت1997بندورا، آلبرت.)  -

 ی نوین، تهران، دوران.(. روانشناسی پرورش1391اکبر.) سیف، علی -

 هنگی.شر علمی و فرن(. درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران، جلد دوم. تهران: 1390باقری، خسرو.)  -

ش و پرورش و سازمان تهران: شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت آموز(. 1391برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران.)  -
 ریزی آموزشی.پژوهش و برنامه

 (. تهران: نشر کیهان.1377(. چگونه مسأله را حل کنیم،) ترجمه آرام، احمد، 1945پولیا، جورج.)  -

 هران: آگاه. تششم،  شناسی یادگیری و آموزش(، ویرایشنشناسی پرورشی) روا(. روان1383اکبر.) سیف، علی -

ی مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش. راهنمای برنامه درسی (. مجموعه1387ی شورای عالی آموزش و پرورش. ) دبیرخانه -
 ی فرهنگی مدرسه برهان.مؤسسه های درسی. تهران:ی ابتدایی دفتر تألیف کتابفارسی دوره

مه ی سازمان پژوهش و برنا. تهران: شورای عالی آموزش و پرورش با همکار1391درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مصوبه اسفند  -
 ریزی آموزشی.

ی راهکار کیفیت بخشی. همایش ملی ارائه به منظور 95 -96ی دوم در سال تحصیلی های درسی، دروس مقطع ابتدایی، پایهبرنامه -
 .96آبان  24آموزش حقوق شهروندی، 

شناسی ارشد های زندگی بر سالمت روان و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه کارثیر مهارت(. بررسی تأ1381آقاجانی، مریم. ) -
 روانشناسی عمومی. دانشگاه الزهرا.

های مواد خواندنی (. تحلیلی بر برنامه درسی فلسفه برای کودکان و ویژگی1388جاویدی کالته جعفرآبادی، طاهره و اکبری، احمد. )  -
 های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکتی در فرآیند یاددهی و یادگیری.یش ملی کتابخانهمناسب در اجرای آن. هما
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 (. آسیب شناسی روانی. تهران: انتشارات رشد.1385شاملو، سعید. )  -

، شارکتی بر عزت نفس(. بررسی تأثیر روش تدریس یادگیری م1387یاریاری، فریدون؛ کدیور، پروین و میرزاخانی، محمد. ) -
 -161(، 10) 3شناسی دانشگاه تبریز، پژوهشی روان -آموزان ) دبیرستان(. فصلنامه علمیهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشمهارت

182. 

هنی، محمّد نقی؛ استار: بران؛ ویراتکینسون، ریتا ال. و دیگران؛ زمینه روانشناسی هیلگارد؛ مترجمان: براهنی، محمّد تقی و دیگرا -
 .1385 تهران: رشد؛

 های ویگوتسکی؛ استاد: احدی، حسن؛ رزّاقی، رضا) دانشجوی دکتری(؛ مروری بر دیدگاه -

شی امام ی آموزشی و پژوهکریستینسن، یان و دیگران؛ روانشناسی عمومی؛ مترجمان: بشیری، ابوالقاسم و دیگران؛ قم: مؤسّسه -
 .1385؛ «ره» خمینی

 .1384ن: رشد؛ نژاد، غالمرضا؛ رجایی، علیرضا؛ تهراکاربردها؛ مترجمان: خویهای رشد: مفاهیم و کرین، ویلیام؛ نظریّه -

 ت دوران.نتشارااروانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری و آموزش) ویراست ششم(؛ نوشته دکتر علی اکبر سیف؛  -

 ش.ات ویرایروانشناسی تربیت) روانشناسی آموزش و یادگیری(، نوشته دکتر اسماعیل بیابانگرد، انتشار -

 بد.نتشارات عااده، ازروانشناسی تربی) تحقیق، تدریس و یادگیری(، نوشته دکتر ریچارد پارسونز، ترجمه دکتر محمد اسد  -
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