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Abstract
Introduction: Learning to solve problems leads to new knowledge and skills. One of the factors that 
can be effective in students' academic ethics and academic self-efficacy is teaching group problem-
solving methods. This study aimed toto evaluate the effectiveness of group problem-solving methods 
in academic ethics and academic self-efficacy of female students in public high schools.
Methods: The present study was a quasi-experimental study with  pretest-posttest design with 
a control group. The statistical population consisted of 771 female students in the tenth grade of 
Zanjan city in the 98-97 academic year. Out of 183 people who had a score lower than the cut 
score, a sample of 40 people was selected using a simple random sampling method. They were 
then randomly assigned to two groups (testing and control). The academic ethics questionnaire and  
academic self-efficacy questionnaire were used to collect information. The test group underwent 
8-minute, 45-minute training sessions on group problem-solving techniques, while the control group 
did not receive any intervention during this time. Finally, the data were analyzed using SPSS software 
version 24 using a multivariate analysis of covariance.
Results: The results of the covariance analysis test showed a statistically significant difference 
between the mean of academic ethics score between the two groups of test and control so that the test 
group had a higher academic ethics score (P ˂0.001). The results also showed a significant statistical 
difference in the mean score of academic self-efficacy between the two groups of test and control so 
that the test group had a higher score of academic self-efficacy (P ˂ 0.001).
Conclusions: Teaching group problem-solving methods increases academic ethics and academic 
self-efficacy in students. Therefore, teachers, psychologists, and specialists in the field of education 
can use this method to promote ethics and academic self-efficacy.
Keywords: Group problem solving training, Academic ethics, Self-efficacy, Fmale students. 
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چکیده
مقدمــه : یادگیــری حــل مســأله بــه کســب دانــش و مهــارت تــازه منجــر مــی شــود. یکــی از عواملــی کــه مــی توانــد  در اخــالق 
تحصیلــی و خودکارآمــدی تحصیلــی دانــش آمــوزان موثــر باشــد،آموزش شــیوه هــای حــل مســأله گروهــی مــی باشــد. پژوهــش حاضــر 
بــا هــدف اثربخشــی آمــوزش شــیوه هــای حــل مســأله گروهــی در اخــالق تحصیلــی و خودکارآمــدی تحصیلــی دانــش آمــوزان دختــر 

مــدارس دولتــی مقطــع متوســطه انجــام شــد.
روش کار:  پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه نیمــه تجربــی بــا طــرح پیــش آزمــون- پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود. جامعــه آمــاری 
شــامل دانــش آمــوزان دختــر پایــه دهــم شــهر زنجــان در ســال تحصیلــی 98-97  بــه تعــداد 771 نفــر بودنــد کــه از بیــن 183 نفــری 
کــه نمــره پاییــن تــر از نمــره بــرش  داشــتند )خودکارآمــدی تحصیلــی،96 و اخــالق تحصیلــی32(،  نمونــه ای بــه حجــم 40 نفــر بــا 
اســتفاده از نمونــه گیــری تصادفــی ســاده بــه روش قرعــه کشــی در 2 گــروه )آزمــون و کنتــرل( قــرار گرفتند.بــرای جمــع آوری اطالعات از 
پرسشــنامه های "اخــالق تحصیلــي" )academic ethics( و "خودکارآمــدی تحصیلــی" )academic self-efficacy( اســتفاده 
شــد. گــروه آزمــون بــه مــدت 8 جلســه 45 دقیقــه ای تحــت مداخلــه آمــوزش شــیوه هــای حــل مســأله گروهــی قــرار گرفتنــد درحالی کــه 
در طــول ایــن مــدت گــروه کنتــرل هیچ گونــه مداخلــه ای را دریافــت نکردنــد. در نهایــت داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS نســخه 

24 بــا اســتفاده از آزمــون تحلیــل کواریانــس چنــد متغیــره مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتــه هــا: نتایــج آزمــون تحلیــل کوواریانــس تفــاوت معنــادار آمــاري را در میانگیــن نمــره اخــالق تحصیلــي بیــن دو گــروه آزمــون و 
کنتــرل نشــان داد بــه طــوري کــه گــروه آزمــون بــه نســبت از نمــره اخــالق تحصیلــي باالتــري برخــوردار بودنــد )P> 0/001(. همچنیــن 
نتایــج  نشــان داد تفــاوت معنــادار آمــاري را در میانگیــن نمــره خودکارآمــدی تحصیلــي بیــن دو گــروه آزمــون و کنتــرل نشــان داد بــه 

 .)P>0/001( طــوري کــه گــروه آزمــون بــه نســبت از نمــره خودکارآمــدی تحصیلــي باالتــري برخــوردار بودنــد
ــی در  ــدی تحصیل ــی و خودکارآم ــالق تحصیل ــش اخ ــب افزای ــی موج ــأله گروه ــل مس ــای ح ــیوه ه ــوزش ش ــری:  آم ــه گی نتیج
دانش آمــوزان مــی شــود. بنابرایــن دبیــران، روانشناســان و متخصصیــن حــوزه تعلیــم و تربیــت مــی تواننــد از ایــن روش در جهــت ارتقــای 

اخــالق و خودکارآمــدی تحصیلــی اســتفاده نماینــد.
کلید واژه ها: آموزش حل مسأله گروهی، اخالق تحصیلی، خودکارآمدی، دانش آموزان دختر.
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مقدمه
ــوزان در مدرســه، یکــی از هــدف هــای هــر  ــش آم ــت دان موفقی
نظــام آموزشــی مــی باشــد. موفقیــت در مدرســه، کســب تجربــه 
هــای مناســب در کلیــه ابعــاد رشــد شــناختی، عاطفــی، اجتماعــی، 
رفتــاری و زیســتی را شــاملد مــی شــود. کســب ایــن تجربــه هــا در 
مدرســه مــی توانــد بــر زندگــی حــال و آینــده کــودکان و نوجوانــان 

تأثیــر سرنوشــت ســازی داشــته باشــد ]1[. 
بــرای کســب موفقیــت دانــش آمــوزان اقدامــات و تــالش هــای 
گوناگونــی صــورت مــی گیــرد. نتیجــه ایــن تــالش هــا مــی توانــد 
بــه اســتفاده بهینــه از امکانــات و زمــان منجــر شــده و در ارتقــاء 
کیفیــت آموزشــی و مهارتــی دانــش آمــوزان مؤثــر باشــد. از جملــه 
ایــن اقدامــات مــی تــوان بــه ارتقــاء، خودکارآمــدی تحصیلــی آنــان 
اشــاره کــرد. مفهــوم خودکارآمــدی تاریخچــه مختصــری دارد ایــن 
Bandura  ــط ــال 1977 توس ــار در س ــن ب ــرای اولی ــوم ب مفه
مطــرح شــد. اصــول خودکارآمــدی در رشــته هــای مختلــف و در 
 Bandura .موقعیــت هــای گوناگــون مورد بررســی قــرار گرفــت
یکــی از نظریــه پــردازان حــوزه یادگیــری مــی باشــد کــه بــا بــه 
ــا از  ــم م ــزایی در فه ــهم بس ــدی س ــوم خودکارآم ــری مفه کارگی
ــه در  ــت ک ــد اس ــدورا معتق ــی دارد. بن ــری اجتماع ــه یادگی نظری
بعضــی از مــوارد، کنتــرل خــود در بســیاری از مــوارد قــوی تــر از 
تاثیراتــی اســت کــه محیــط خــارج مــی توانــد در فــرد ایجــاد کنــد. 
از نظــر وی چیــزی ســهمگین تــر و ویرانگرتــر از خــوار شــمردن 
خــود وجــود نــدارد ]2[ .خودکارآمــدی جزیــی از خودپنــداره فرد می 
باشــد کــه بــه باورهــای فــرد در رابطــه بــا توانایــی هایــش جهــت 
ــود،  ــی ش ــه رو م ــا روب ــا آن ه ــده ب ــه در آین ــی ک ــام تکالیف انج
مربــوط اســت. یکــی از جنبــه هــای خودکارآمــدی، خودکارآمــدی 
تحصیلــی اســت. خودکارآمــدی تحصیلــی شــامل بــاور داشــتن بــه 
توانایــی هــا بــرای رســیدن بــه اهــداف در یــک زمینــه تحصیلــی 
ــه  ــد ک ــي ده ــان م ــا نش ــد ]3[. پژوهــش ه ــي باش مشــخص م
خودکارآمــدی تحصیلــی بــا انگیــزش تحصیلــی و عملکــرد 
  ,Altunsoy et al ــن ــی دار دارد. همچنی ــی رابطــه معن تحصیل
نشــان دادنــد کــه تغییــر در خودکارآمــدی تحصیلــی، موجــب تغییر 
انگیــزش تحصیلــی مــی شــود ]4[. بررســی هــای مرتبــط دیگــر 
ــه روان  ــاي شــخصیتي از جمل ــي ه ــه ویژگ ــد ک ــي ده نشــان م
ــي  ــه معن ــی رابط ــدي تحصیل ــا خودکارآم ــي ب ــدي و برونگرای نژن
ــن  ــي نشــان مــي دهــد کــه بی ــج تجرب ــی نتای ــد. از طرف دار دارن
ــن  ــي و بی ــه منف ــی رابط ــدي تحصیل ــدي و خودکارآم روان نژن
ــود دارد  ــت وج ــه مثب ــی رابط ــدي تحصیل ــي و خودکارآم برونگرای
]5[. همچنیــن میرابــی در پژوهــش خــود نشــان داد بیــن ویژگــی 

هــای شــخصیتی بــا خودکارآمــدی تحصیلــی در بین دانــش آموزان 
دوره اول متوســطه رابطــه وجــود دارد. یکــی از ویژگــی هــای مهــم 
شــخصیتی پایبنــدی بــه اصــول اخــالق در زمینــه هــای مختلــف 

مــی باشــد ]6[.
ــالق  ــت، اخ ــم و تربی ــه تعلی ــذار در زمین ــم تأثیرگ ــر مفاهی از دیگ
ــار  ــای رفت ــه الگوه ــت ک ــی اس ــالق دانش ــت. اخ ــي اس تحصیل
ارتباطــی افــراد و ســازمان هــا را در قبــال خویــش و دیگــران تنظیم 
مــی کنــد. دانشــی نظامنــد کــه بــه الگوهــای رفتــار ارتباطــی درون 
ــای اراده و  ــر مبن ــخصی ب ــرون ش ــخصی و ب ــن ش ــخصی، بی ش
عقــل مــی پــردازد و مبتنــی بــر رعایــت حقــوق دو طــرف ارتبــاط 
ــد اخــالق و ارزش هــای اخالقــی ســهم  ــدون تردی مــی باشــد. ب
ــی از  ــد. یک ــراد دارن ــار اف ــی رفت ــت ده ــی را در جه ــل توجه قاب
ــد،  ــی نقــش دارن ــار و ارزش هــای اخالق ــه معی ــی ک عرصــه های
عرصــه تحصیــل، علــم و دانــش اســت ]7[. بــر اســاس نظریــات 
و پژوهــش هــاي صــورت گرفتــه، اخــالق تحصیلــي، بــه شــکلي 
کامــاًل اختصاصــي، پایبنــدي و پیــروي از ارزش هایــي نظیــر عــدم 
ــب  ــخصي در کس ــش ش ــالش و کوش ــر ت ــه ب ــکاري، تکی فریب
دســتاوردهاي تحصیلــي، رعایــت صداقــت، درســتکاري و متابعــت 
از آمــوزه هــاي انســاني و اخالقــي بــراي کســب دانــش و علــم را 
شــامل مــي شــود ]8[. در همیــن رابطــه یاســمی نــژاد در پژوهــش 
خــود نشــان مــی دهــد بیــن دو گــروه آزمــون و کنتــرل از نظــر 
ــای آن  ــه ه ــردی و مؤلف ــن ف ــودگی بی ــی، بخش ــالق تحصیل اخ

ــود دارد ]9[.  ــی داری وج ــاوت معن تف
ــای  ــای متغیره ــوزه ارتق ــددی در ح ــی متع ــای آموزش روش ه
ــرای  ــد، ب ــوزان کمــک نمای ــش آم ــه دان ــد ب ــی توان ــی م تحصیل
ــش  ــی در دان ــدی تحصیل ــی و خودکارآم ــش اخــالق تحصیل افزای
آمــوزان، اســتفاده از آمــوزش شــیوه هــای حــل مســأله گروهــی 
مــی توانــد مؤثــر باشــد. یادگیــری حــل مســأله بــه کســب دانش و 
مهــارت تــازه منجــر مــی شــود. همــان طــور کــه ســایر یادگیــری 
هــا بــه کســب دانــش یــا مهــارت تــازه منجــر مــی شــوند، تغییــر 
ــود  ــی ش ــر حــل مســأله ایجــاد م ــه در اث ــده ک ــار یادگیرن در رفت
خیلــی پایدارتــر از تغییراتــی اســت کــه در اثــر یادگیری های ســاده 
تــر رخ مــی دهنــد. هــم چنیــن ایــن گونــه یادگیــری، در مقایســه با 
ســایر انــواع یادگیــری، بــه تمریــن و تکــرار کمتــری نیــاز دارد. حل 
مســأله و انتقــال یادگیــری بــا یکدیگــر  رابطــه دارنــد. گروهــی از 
روان شناســان پیــرو نظریــه گشــتالت، حــل مســأله را نوعــی انتقال 
یادگیــری مــی داننــد. بنــا بــه تعریــف، انتقــال یادگیــری بــه تأثیــر 
یادگیــری هــای قبلــی بــر یادگیــری هــای بعــدی گفتــه می شــود. 
مدافعــان ایــن نظــر که حــل مســأله نوعــی انتقــال یادگیری اســت 
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مــی گوینــد؛ در حــل مســأله چیــز جدیــدی یــاد گرفتــه نمی شــود، 
بلکــه یادگیرنــده اصــول آموختــه شــده قبلــی را در موقعیــت هــای 
جدیــد بــه کار مــی بــرد ]10[ حــل مســأله نوعــی از مقابلــه متمرکز 
بــر مشــکل و ایجــاد ســازگاری جدیــد می باشــد کــه موجــب ایجاد 
خــط مشــی هــای هدفمندانــه ویــژه مــی شــود، همچنیــن افــراد 
ــه وســیله آن مســأله را تعریــف کــرده، راه حــل هــای مختلــف  ب
را ارائــه مــی دهنــد، تصمیــم گیــری مــی کننــد و یــک راه حــل را 
انجــام مــی دهنــد. آمــوزش حــل مســأله، روشــی اســت کــه بــدان 
طریــق فــرد یــاد مــی گیــرد از مهــارت هــای شــناختی مؤثــر خــود 
بــرای کنــار آمــدن بــا موقعیــت هــای بیــن فــردی مشــکل آفریــن 

اســتفاده نمایــد ]11[.
پژوهش هــای مختلفــی پیرامــون اثربخشــی آمــوزش شــیوه 
هــای حــل مســأله گروهــی در اخــالق تحصیلــی و خودکارآمــدی 
ــه تعــدادی از  ــر ب ــی انجــام شــده اســت کــه در شــرح زی تحصیل
آن هــا اشــاره می شــود: منصــوری و همــکاران آمــوزش بــا رویکــرد 
حــل مســأله موجــب بهبــود عملکــرد تحصیلــي دانشــجویان مــی 
ــأله  ــل مس ــارت ح ــوزش مه ــکاران آم ــش و هم ــود ]12[. دان ش
موجــب افزایــش ســازگاری تحصیلــی دانــش آمــوزان مــی 
ــأله  ــل مس ــارت ح ــوزش مه ــکاران آم ــر و هم ــود ]13[. طاه ش
ــی شــود  ــوزان  م موجــب کاهــش اضطــراب امتحــان دانــش آم
]14[. مومنــی و همکارانآمــوزش راهبردهــای حــل مســأله باعــث 
پیشــرفت تحصیلــی ریاضــی و بهبــود خودپنــداره مــی شــود ]15[. 
ــب  ــأله موج ــل مس ــارت ح ــوزش مه ــکاران آم ــی و هم عظیم
افزایــش انگیــزش پیشــرفت و شــادکامی دانــش آمــوزان می شــود 
ــأله،  ــل مس ــه ح ــر پای ــوزش ب ــکاران آم ]Prichard. ]16 و هم
ــارت  ــه مه ــگان در حیط ــش آموخت ــي دان ــش توانای ــث افزای باع
هــاي تکنیکــي اجتماعــي، شــناختي، مدیریتــي و تحقیقي آموزشــي 
ــوزش روش  ــردد ]Molly .]17  و همــکاران آم ــش مــي گ و دان
ــای  ــش رفتاره ــب کاه ــوزان، موج ــش آم ــه دان ــأله ب ــل مس ح
ــای  ــبک ه ــوزش س ــن آم ــود ]18[. همچنی ــی ش ــان م ــی آن منف
حــل مســأله در کاهــش عوامــل زمینــه ســاز افــت تحصیلــی مؤثــر 
اســت. Osiki و همــکاران آمــوزش و اجــرای مهــارت هــای حــل 
مســأله موجــب خــط مشــی هدفمندانــه خاصــی شــده کــه دانــش 
آمــوزان از طریــق آن، مســأله را تعریــف مــی کننــد، راه حــل هــای 
مختلــف را تولیــد نمــوده و تصمیــم مــی گیرنــد کــه بهتریــن راه 
حــل را انتخــاب و اجــرا کننــد ]Rana .]19  مؤلفــه های شــناختی 
اضطــراب امتحــان، بیــش از مؤلفــه هــای عاطفــی آن در بــروز و 
مواجهــه فراگیــران بــا ایــن پدیــده مؤثــر بــود و بنابرایــن مداخلــه 
هایــی مثــل آمــوزش مهــارت حــل مســأله کــه توانایــی شــناختی 

ــا را  ــد آن ه ــی توان ــی دهــد م ــرار م ــورد هــدف ق ــران را م فراگی
ــرده و  ــاری ک ــان ی ــراب امتح ــطح اضط ــردن س ــت ک در مدیری

ــش دهــد ]20[. ــا را افزای ــدی آنه توانمن
ــرورت  ــروزه از ض ــردی، ام ــی کارب ــه مهارت ــه مثاب ــاله ب ــل مس ح
هــای روزمــره زندگــی بــه حســاب مــی آیــد بــا ایــن دیــدگاه همــه 
افــراد در تمــام ســنین الزم اســت ایــن مهــارت را یــاد بگیرنــد تــا 
بتواننــددر مقابلــه بــا مســائل مختلــف زندگــی آن را بــه کار برنــد 
]19[. از طرفــی دیگــر یکــی از آرمــان هــای اساســی و دراز مــدت 
ــران  ــر در فراگی ــی و تفک ــر منطق ــد تفک ــرورش، رش ــوزش و پ آم
ــل  ــون ح ــی چ ــی در روش های ــن هدف ــرآوردن چنی ــه ب اســت ک
ــران باعــث  ــارت حــل مســاله در فراگی ــه اســت. مه مســاله نهفت
ــرش  ــا را پذی ــا، آنه ــت ه ــاب از موقعی ــای اجتن ــه ج ــی شــود ب م
ــف داشــته باشــند.  ــت و تکالی ــه موقعی ــق ب ــد و احســاس تعل کنن
توانایــی حــل مســاله، اعتمــاد بــه نفــس و خودکارآمــدی را در افــراد 
بــاال مــی بــرد، در نتیجــه در رویارویــی بــا چالــش هــای روزمــره 
بــا احســاس امنیــت بیشــتری بــه تعامــل مــی پردازنــد و به شــکلی 
خــود انگیختــه بــه وظایــف و مســئولیت هــا و تعهــدات اخالقــی 
خــود پایبنــد مــی شــوند. چالــش هــا و وظایــف روزمــره معمــواًل 
هراســی نســبی بــرای برخــی از افــراد ایجــاد مــی کنــد کــه بهبــود 
مهــارت حــل مســاله در آنــان مــی توانــد احســاس خودکارآمــدی و 
خــود ارزشــمندی را بهبــود بخشــیده و در وضعیــت هــای گوناگــون 
ســازگارانه و مســئوالنه موضــع گیــری بکننــد. فراگیــران مهــارت 
حــل مســاله خــود را مالــک رفتــار خــود مــی داننــد، آنهــا یــاد مــی 
گیرنــد همــواره در حــل مســائل و مشــکالت خــود از راهکارهــای 
انســانی و اخالقــی اســتفاده نماینــدو خــود را مســئول هــر عمــل و 
واکنــش خــود بداننــد و اعتقــاد دارنــد کــه احساســات آنهــا از افــکار 
آنهــا ناشــی مــی شــود. ایــن فرایندهــای درونــی شــده بــرای تغییر 
برخــی عــادات قدیمــی بــه دانــش آمــوزان کمــک مــی کنــد ]18[. 
 بــا توجــه بــه ایــن مطالــب و بررســی نتایــج پژوهشــهای انجــام 
شــده نشــانگر ایــن موضــوع اســت کــه در پژوهــش هــای قبلــی 
ــوزش حــل مســاله  ــه اثربخشــی آم ــژه و مســتقیم ب ــه طــور وی ب
گروهــی بــر خــودکار آمــدی و اخــالق تحصیلــی پرداختــه 
ــن  ــاط بی ــه ارتب ــی ب ــای قبل ــش ه ــتر پژوه ــت وبیش ــده اس نش
ایــن متغیرهــا پرداختــه انــد و موضــوع اثربخشــی آمــوزش هــای 
مهارتهــای زندگــی بویــژه مهــارت حــل مســاله در ارتقــای اخــالق 
ــن  ــن ای ــت. بنابرای ــده اس ــول مان ــی مغف ــدی تحصیل و خودکارآم
پژوهــش بــا هــدف تعییــن اثربخشــی آمــوزش شــیوه هــای حــل 
ــی  ــی و خودکارآمــدی تحصیل مســأله گروهــی در اخــالق تحصیل

ــوزان انجــام شــد. دانــش آم
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روش کار
ــرل  ــروه کنت ــرح گ ــا ط ــی ب ــبه آزمایش ــوع ش ــش از ن ــن پژوه ای
ــش  ــامل دان ــاری ش ــه آم ــش، جامع ــن پژوه ــود. در ای ــادل ب نامع
ــال  ــان در س ــهر زنج ــک ش ــه ی ــم ناحی ــه ده ــر پای ــوزان دخت آم
ــه  ــد. مــالک ورود ب ــر بودن ــداد 771 نف ــه تع ــی 98-97  ب تحصیل
ــرات  در  ــودن نم ــن ب ــون ، پایی ــش آزم ــه پی ــه  در مرحل مطالع
پرسشــنامه هــا، توانایــی شــرکت در جلســات و عالقمنــد بــودن بــه 
شــرکت منظــم در جلســات اموزشــی )مشــارکت داوطلبانــه(، عــدم 
شــرکت همزمــان در کالس هــای آموزشــی مشــابه بود.همچنیــن 
ــل  ــا در مراح ــنامه ه ــل پرسش ــدم تکمی ــروج ع ــای خ ــالک ه م
اجــرای پژوهــش، غیبــت بیــش از یــک جلســه بــود.  پرسشــنامه 
هــا بــر روی همــه دانــش امــوزان اجــرا شــد)نمونه برابــر جامعــه(  
کــه از بیــن آنهــا 183 نفــری کــه دارای نمــره پاییــن تــر از خــط 
ــی  32(   ــالق تحصیل ــی،96 و اخ ــدی تحصیل ــرش  )خودکارآم ب
ــن  ــد و  از بی ــا )22 و 23( بودن ــنامه ه ــای پرسش ــاس راهنم براس
ــد  ــن بودن ــره پایی ــای ورود و نم ــالک ه ــه دارای م ــری ک 95 نف
نمونــه ای بــه حجــم 40 نفــر بــا اســتفاده از نمونــه گیــری تصادفی 
ســاده بــه روش قرعــه کشــی بطــوری کــه  اســامی افــراد بــرروی 
ــد  ــه ش ــی ریخت ــپس در ظرف ــد س ــه گردی ــته و مچال ــه نوش برگ
ــامی   ــدون مشــاهده اس ــته شــد ب ــی طــرف خواس ــرادی ب و  از اف
بصــورت تصادفــی 40 نفــر از بیــن آنهــا انتخــاب کننــد، ســپس بــه 
طــور تصادفــی در 2 گــروه )آزمــون و کنتــرل( تقســیم و جایگزیــن 

شــدند. 
تحصیلــي  اخــالق  پرسشــنامه های  گــروه  دو  آزمودنی هــای 
ــس از  ــون و پ ــه پیش آزم ــی را در مرحل ــدی تحصیل و خودکارآم
ــروه  ــد. گ ــل کردن ــون را تکمی ــی پس آزم ــات آموزش ــان جلس پای
آزمــون بــه مــدت 8 جلســه 45 دقیقــه ای تحــت مداخلــه آمــوزش 
ــه در  ــد درحالی ک ــرار گرفتن ــی ق ــای حــل مســأله گروه ــیوه ه ش
طــول ایــن مــدت گــروه کنتــرل هیچ گونــه مداخلــه ای را دریافــت 
ــد. پژوهشــگر متعهــد شــد کــه بعــد از اخــذ پــس آزمــون،  نکردن

ــد. ــر روی آن هــا اجــرا کن آمــوزش حــل مســاله گروهــی را ب
جزئیات بسته آموزشی  در )جدول 1( آورده شده است.

بــرای گــردآوری داده هــای مــورد نیــاز در ایــن تحقیــق، از 
پرسشــنامه خودکارآمــدی تحصیلــی اســتفاده شــد. ایــن پرسشــنامه 
توســط Owen and Froman ســاخته شــده و دارای 32 
ســؤال در طیــف 5 درجــه ای لیکــرت مــی باشــد. ایــن پرسشــنامه 
بــدون خــرده مؤلفــه بــوده و دارای ســؤاالت معکــوس نمــی باشــد. 
حداقــل نمــره ایــن پرسشــنامه 32، حداکثــر نمــره آن 160 و 
Owen and Froman .ــد ــی باش ــز 96 م ــرش آن نی ــط ب خ

اعتبــار ایــن پرسشــنامه را بــا روش بازآزمایــی بــه فاصلــه 8 هفتــه 
ــی  ــکاران پایای ــی و هم ــد.  در پژوهــش جمال 0/90 بدســت آوردن
ــد  ــت آم ــه دس ــاخ 0/91 ب ــای کرونب ــق آلف ــنامه از طری پرسش
ــل  ــافی و تحلی ــل اکتش ــل عام ــتفاده از تحلی ــا اس ــی آن ب و روای
ــن پژوهــش  ــده اســت. در ای ــد ش ــدی بررســی و تایی ــل تایی عام
ــودن پرسشــنامه مــورد تاییــد قــرار گرفــت و  نیــز تــک عاملــی ب
نشــانگر بــرازش قابــل قبــول مــدل انــدازه گیــری تمامــی گویــه 
هــا بــا عامــل اصلــی بــود. ضرایــب اســتاندارد همــه ســواالت بــا 
نمــره کل پرسشــنامه  بــاالی 0/62 بودنــد. در ایــن مطالعــه هــم 
پایایــی پرسشــنامه مذکــور بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 

ــد ]21[. ــبه ش 0/88 محاس
بــراي ســنجش اخــالق تحصیلــي از پرسشــنامه 8 ســؤالي اخــالق 
تحصیلــی گل پــرور  اســتفاده شــد. ایــن پرسشــنامه داراي مقیــاس 
ــا  ــف=1 ت ــاٌل مخال ــرت )کام ــه اي لیک ــت درج ــخگویي هف پاس
ــه ارزش  ــدي ب ــالت پایبن ــن تمای ــت. ای ــم= 7( اس ــاًل موافق کام
ــا  ــالش ه ــر ت ــه ب ــر تکی ــل، نظی ــن تحصی ــي در حی هــاي اخالق
و کوشــش هــاي شــخصي بــراي پیشــرفت در تحصیــل را انــدازه 
گیــري مــي کنــد. حداقــل نمــره ایــن پرسشــنامه 8، حداکثــر نمــره 
آن 56 و خــط بــرش آن نیــز 32 مــی باشــد ]23[. روایی پرسشــنامه 
را بوســیله تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــر روی ســه عامــل شــامل 
ــران )2  ــترنج دیگ ــه دس ــخصی ن ــای ش ــالش ه ــر ت ــه ب تکی
ســوال(، دوری از تنبلــی )3 ســوال( و توســل بــه شــیوه هــای غیــر 
ــوال(  ــات )3س ــف و امتحان ــتن تکالی ــت سرگذاش ــی در پش اخالق
ــی  ــنامه های ــر Kline پرسش ــاس نظ ــت ]22[. و براس ــرار گرف ق
ــی شــوند  ــار م ــل ب ــد عام ــه روی چن ــم ک ــداد ســواالت ک ــا تع ب
بهتــر اســت بصــورت یــک عامــل در تحلیــل هــا  اســتفاده شــوند 
ــی اخــالق  ــاز کل ــک امتی ــرای محاســبه ی ]23[، هشــت ســوال ب
تحصیلــی بــا یکدیگــر جمــع مــی شــوند. پایایــی بــاز آزمایــی  ایــن 
پرسشــنامه را بــا اســتفاده از 30 دانشــجو و دو هفتــه فاصلــه برابــر 
ــد ]22[.  ــت آم ــاخ 0/60 بدس ــاي کرونب ــب آلف ــا 0/64  و ضری ب
همچنیــن یاســمی نــژاد  در پژوهشــی پایایــی پرسشــنامه مذکــور 
ــف  ــا روش تنصی ــاخ  0/71 و ب ــاي کرونب ــب آلف ــق ضری را از طری
ضریــب پایایــی  پرسشــنامه 0/75 بــه دســت آورد. ایــن پرسشــنامه 
ــرای تعییــن روایــی  ــه صــورت تــک مؤلفــه ای مــی باشــد. و ب ب
تحلیــل عاملــی تاییــدی بــر روی 8 ســوال  انجــام شــد ضرایــب 
اســتاندارد همــه ســواالت بــاالی 0/50 بودنــد کــه ســاختار عاملــی 
ســواالت بــا اســتفاده از روش تحلیــل عاملــی تاییــدی مبنــی بــر 
ــرار گرفــت. در  ــد ق ــودن پرسشــنامه مــورد تایی تــک مولفــه ای ب
ایــن مطالعــه هــم پایایــی پرسشــنامه مذکــور بــا اســتفاده از ضریب 
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ــاخ 0/84 محاســبه شــد ]9[. آلفــای کرونب
آمــوزش شــیوه هــای حــل مســأله گروهــی: ایــن بســته آموزشــی 
 Godfred and ــه روش ــأله ب ــل مس ــوزش ح ــاس آم ــر اس ب

Davinson توســط جزایــری و ســینا رحیمــی تهیــه شــده اســت 
]24[. بســته آموزشــی مذکــور در طــی 8 جلســه 45 دقیقــه ای و 

هفتــه ای یــک جلســه اجــرا شــد. 

جدول 1: خالصه محتوای آموزش گروهی حل مساله  دانش آموزان 
خالصه مباحثجلسات

معارفه و آشنایی اعضای گروه با یکدیگراول
انتخاب رویکرد صحیح نسبت به مسئلهدوم
تعریف دقیق مسئله یا مشکلسوم

یافتن راه حل های متعدد بدون ارزیابی آن هاچهارم
ارزیابی و انتخاب راه حل ها و اولویت بندی آن هاپنجم
ارزیابی راه حل های پیشنهادی در خصوص مسئلهششم
اجرای راه حل و بازبینی آنهفتم
مشاهده نتایج حاصل از اجرا و ارزشیابیهشتم

ــس از  ــل کواریان ــون تحلی ــل  بوســیله آزم ــه و تحلی جهــت تجزی
ــاس  ــا براس ــه آزمونه ــد. هم ــتفاده ش ــزار SPSS 24 اس ــرم اف ن

ــد. ــی داری 0/05 اجراش ــطح معن س
مالحظــات اخالقــی لحــاظ شــده در مطالعــه حاضــر عبــارت بودنــد 
از: رضایــت نامــه شــفاهی از شــرکت کننــدگان بــرای شــرکت در 
ایــن پژوهــش اخــذ گردیــد. بــه تمــام افــراد مــورد مطالعــه توضیــح 
داده شــد هــر مرحلــه ای از طــرح کــه مایــل باشــند مــی تواننــد 
از مطالعــه خــارج شــوند. تمــام اطالعــات افــراد کامــال محرمانــه 
حفــظ مــی شــود . در هیــچ یــک از مراحــل جمــع آوری، ورود داده 
هــا و تهیــه گــزارش نهایــی، اطالعــات نمونــه مــورد مطالعــه یــا 
ــی  ــخص حقیق ــچ ش ــار هی ــده و در اختی ــاش نش ــا ف ــامی آنه اس
ــه افــراد  ــه هزینــه ای ب ــا حقوقــی قــرار نمــی گیــرد. هیــچ گون ی

شــرکت کننــده تحمیــل نمــی شــود.

یافته ها
ــوزان  ــش آم ــی دان ــدل تحصیل ــن و انحــراف اســتاندارد مع میانگی
ــروه  ــا )17/30 و 2/32( و گ ــر ب ــب براب ــه ترتی ــش ب ــروه آزمای گ
کنتــرل بــه ترتیــب برابــر بــا )17/65 و 2/21( بــود. قبــل از انجــام 
ــج  ــد. نتای ــی ش ــای آن بررس ــرض ه ــش ف ــا، پی ــل داده ه تحلی
ــون  ــس و آزم ــون  M باک ــمیرنف آزم ــروف- اس ــون کولموگ آزم
لویــن بــرای هــردو متغیــر معنــادار نبودنــد )P≤0/05(. ایــن یافتــه 
هــا بــه ترتیــب حاکــی از آن هســتند کــه فــرض برابــری واریانــس 
هــا برقــرار اســت. بنابرایــن شــرایط اســتفاده از تحلیــل کواریانــس 

وجــود دارد.
یافته هــای مربــوط بــه میانگیــن و انحــراف اســتاندارد متغیرهــای 

پژوهــش در جــدول زیــر ارائــه شــده اســت.

جدول 2. نتایج میانگین و انحراف استاندارد  اخالق تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی  در گروه های آزمایش و کنترل
پس آزمونپیش آزمونگروهمتغیر

انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین

اخالق تحصیلی
28/102/6943/930/96آزمایش
28/853/4028/950/99کنترل

خودکارآمدی تحصیلی
55/7512/6796/032/27آزمایش
56/9510/8655/472/34کنترل

یافته هــای توصیفــی )جــدول 2( نشــان می دهــد میانگیــن نمــرات 
ــی )M=43/93و  ــالق تحصیل ــش در اخ ــروه آزمای ــون گ پس آزم
 )SD=2/69 و  M=28/10( نســبت بــه پیش آزمــون )SD=0/96
ــروه  ــون گ ــرات پس آزم ــن نم ــن میانگی ــت. همچنی ــش یاف افزای

 )SD=2/27 و M=96/03( ــی ــدی تحصیل ــش در خودکارآم آزمای
ــش  ــون )M=55/75  و SD=12/67( افزای ــه پیش آزم ــبت ب نس
ــرل  ــروه کنت ــون گ ــرات پس آزم ــن نم ــور، میانگی ــت. همین ط یاف
ــل  ــر قاب ــه پیش آزمــون تغیی در هــر دو گــروه آزمایشــی نســبت ب
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توجهــی پیــدا نکــرد.
قبــل از اســتفاده از آزمــون پارامتریــک تحلیــل کوواریانــس 
آزمون هــای  از  آن  فرض هــای  رعایــت  جهــت  چندمتغیــری 
شــاپیرو-ویلک، باکــس و لویــن اســتفاده شــده اســت. فــرض صفر 
بــرای نرمــال بــودن توزیــع نمــره متغیرهــای اخــالق تحصیلــی و 
ــطح  ــر س ــردد. به عبارت دیگ ــد می گ ــی تأیی ــدی تحصیل خودکارآم
عــدم معنــی داری شــاخص کولموگــروف- اســمیرنف بیانگــر نرمال 
 )P=0/084( بــودن توزیــع نمره بــرای متغیرهای اخــالق تحصیلــی
و خودکارآمــدی تحصیلــی )P=0/187( اســت. بــر اســاس آزمــون 
ــت،  ــوده اس ــادار نب ــا معن ــک از متغیره ــرای هیچ ی ــه ب ــس ک باک
ــتی  ــس به درس ــس/ کوواریان ــای واریان ــی ماتریس ه ــرط همگن ش
رعایــت شــده اســت )BOX=9/501 ،F=1/447 ،P=0/192(. بــر 
اســاس آزمــون لویــن و عــدم معنــاداری آن بــرای همــه متغیرهــا، 
شــرط برابــری واریانس هــای بیــن گروهــی رعایــت شــده اســت. 
نتایــج آزمــون المبــدای ویلکــز نیــز نشــان داد کــه اثــر گــروه بــر 

ترکیــب متغیرهــای اخــالق تحصیلــی و خودکارآمــدی تحصیلــی 
0/145=المبــدای   ،F=19/004  ،P>0/001( اســت  معنــادار 
ــا )کــه در واقــع مجــذور ضریــب همبســتگی  ویلکــز(. مجــذور ات
ــد  ــان می ده ــی( نش ــت گروه ــته و عضوی ــای وابس ــن متغیره بی
ــته  ــای وابس ــه متغیره ــه ب ــا توج ــروه ب ــن دو گ ــاوت بی ــه تف ک
ــاوت 0/620 اســت؛  ــن تف ــزان ای درمجمــوع معنــی دار اســت و می
یعنــی 62/0 درصــد واریانــس مربــوط بــه اختــالف بیــن دو گــروه 
ناشــی از متغیرهــای وابســته اســت. جهــت آزمــون فــرض همگنی 
رگرســیون از کوریــت اثــر متقابــل گــروه* پیــش آزمــون اســتفاده 
 ،P=0/079(  ــی ــدی تحصیل ــودکار آم ــون درخ ــج آزم ــد نتای ش
F=1/95( و اخــالق تحصیلــی )F=1/77 ،P=0/085( نشــانگر 
ــرض  ــه ف ــت ک ــوان گف ــن رو می ت ــود،  ازای ــی داری ب ــدم معن ع
همگنــی رگرســیون در متغیرهــای پژوهــش برقــرار اســت؛ بنابراین 

اســتفاده از روش تحلیــل کوواریانــس مجــاز اســت.

جدول 3: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره جهت تعیین اثربخشی آموزش شیوه های حل مسأله گروهی بر اخالق تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان 

درجه مجموع مجذوراتمتغیرهای وابسته  منبع تغییرات
آزادی

میانگین 
مجذورات

F سطح
توان آماریضریب اتامعنی داری

گروه
1315/3711315/3785/320/0010/7091/000اخالق تحصیلی

10562/74110562/74127/780/0010/7851/000خودکارآمدی تحصیلی

همان طــوری کــه داده هــای جــدول 3 نشــان می دهــد بــا کنتــرل 
 P> 0/001( ــی ــره اخــالق تحصیل ــن نم ــون، بی نمــرات پیش آزم
،F= 85/32 و 0/709 =انــدازه اثــر( در دو گــروه آزمــون و کنتــرل 
ــت  ــوان گف ــن می ت ــد؛ بنابرای ــاهده ش ــی داری مش ــاوت معن تف
آمــوزش شــیوه هــای حــل مســأله گروهــی در افزایــش اخــالق 
تحصیلــی دانش آمــوزان مؤثــر اســت. از طرفــی داده هــای جــدول 
ــن  ــون، بی ــرات پیش آزم ــرل نم ــا کنت ــد ب ــان می ده ــور نش مذک
نمــره خودکارآمــدی تحصیلــی )F= 127/78،P>0/001 و 0/785 
ــی داری  ــاوت معن ــرل تف ــون و کنت ــروه آزم ــر( در دو گ ــدازه اث =ان
ــای  ــیوه ه ــوزش ش ــت آم ــوان گف ــن می ت ــد؛ بنابرای ــاهده ش مش
حــل مســأله گروهــی در افزایــش خودکارآمــدی تحصیلــی 

ــت.  ــر اس ــوزان مؤث دانش آم

بحث 
ــیوه  ــوزش ش ــی آم ــن اثربخش ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه
هــای حــل مســأله گروهــی در اخــالق تحصیلــی و خودکارآمــدی 
تحصیلــی دانــش آمــوزان دختــر مــدارس دولتــی مقطــع متوســطه 
ــه  ــور ب ــای مذک ــی فرضیه ه ــث و بررس ــج بح ــد. نتای ــام ش انج

ــر اســت. شــرح زی

آمــوزش شــیوه هــای حــل مســأله گروهــی در افزایــش اخــالق 
ــج  ــا نتای ــه ب ــن یافت ــت. ای ــر اس ــوزان مؤث ــی دانش آم تحصیل
پژوهــش های دانــش و همــکاران ]13[، Osiki و همــکاران ]19[ 
Molly و همــکاران ]18[ نزدیــک و همســو می باشــد. پژوهشــی 
ــی را  ــالق تحصیل ــر اخ ــاله ب ــل مس ــوزش ح ــی آم ــه اثربخش ک
مــورد بررســی قــرار دهــد یافتــه نشــده اســت و پژوهشــگر یافتــه 
نــا همســویی در ایــن بــاره بدســت نیــاورده اســت در تبییــن ایــن 
یافتــه مــی تــوان گفــت، در آمــوزش مهــارت حــل مســاله بایــد بــه 
 Shure& Spivac .افــراد آمــوزش داد کــه چگونــه فکــر کننــد
ــی  ــی را میســر م ــش هیجان ــردن آرام ــر ک ــی فک ــد توانای معتقدن
کنــد بنابرایــن از بدکارکــردی روانــی جلوگیــری مــی کنــد. دانــش 
آموزانــی کــه از مهــارت حــل مســاله باالتــری برخــوردار هســتند 
از توانایــی باالیــی بــرای خلــق راه حــل هــای مختلــف در مقابلــه 
ــی  ــکالت تحصیل ــائل و مش ــژه مس ــره بوی ــکالت روزم ــا مش ب
برخوردارنــد و همــواره در حــل مســائل بــه پیامدهــا و جنبــه هــای 
اخالقــی و انســانی آن توجــه مــی کننــد. در مقابــل دانــش آموزانــی 
ــد، در مقابــل  کــه از مهــارت حــل مســاله پاییــن تــری برخوردارن
مشــکالت و مســائل رفتارهــای پرخاشــگری و ناســازگاری از خــود 
نشــان مــی دهنــد و در آن موقعیــت فقــط بــه ایــن موضــوع فکــر 
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ــه  ــد و ب ــرا نماین ــد و اج ــکاری را بیابن ــد راه ــه بای ــد ک ــی کنن م
     Shure & ــد ]25[. نتایــج پژوهــش عواقــب آن فکــر نمــی کنن
Healey نشــان مــی دهــد آمــوزش مهــارت حــل مســئله باعــث 
کاهــش رفتارهــای منفــی و تکانشــی و افزایــش رفتارهایــی نظیــر 

همــکاری و همــدردی مــی شــود ]24[. 
بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش هــا مــی تــوان گفــت دانــش 
ــواره  ــند هم ــی باش ــاله م ــل مس ــارت ح ــه دارای مه ــی ک آموزان
ــایر  ــات و س ــف، امتحان ــی تکالی ــد از راه اخالق ــی کنن ــالش م ت
ــت اصــول  ــانند. رعای ــه انجــام برس ــود را ب ــی خ ــف تحصیل وظای
اخالقــی علمــی در بیــن یادگیرنــدگان، فرهیختــگان و دانشــمندان 
بــه واســطه ارزش و جایــگاه علــم و دانــش اهمیــت باالیــی دارد؛ 
ــی  ــو تلق ــوان الگ ــه عن ــان ب ــران و عالم ــمندان، متفک ــرا دانش زی
ــار و کــردار ایشــان در فرهنــگ ســازی  ــار، گفت مــی شــوند و رفت
جوامــع نقــش کلیــدی دارد. اخــالق در تحصیــل علــم و دانــش از 
ــوان گفــت  ــی کــه مــی ت ــه ترتیب ــوده، ب ــاز، محــور توجــه ب دیرب
ــانی  ــی و انس ــول اخالق ــت اص ــالش، رعای ــتکار و ت ــار پش در کن
ــان  ــتند. بنی ــل هس ــم و تحصی ــرح در عل ــات مط ــز از ضروری نی
ــزی  ــه ری ــار برنام ــدل رفت ــق م ــی از طری نظــری اخــالق تحصیل
شــده تبییــن پذیــر اســت ]26[. بــر اســاس الگــوی رفتــار برنامــه 
ــی و  ــار، هنجــار ذهن ــه یــک رفت ــزی شــده، نگــرش نســبت ب ری
کنتــرل ادراک شــده، ســه عنصــر اصلــی بــرای ایجادقصــد و نیــت 
رفتــاری محســوب مــی شــود. در نظریــه رفتــار برنامه ریزی شــده، 
ــاری  ــوابق رفت ــا س ــراه ب ــده هم ــی ادراک ش ــروعیت اخالق مش
گذشــته از زمــره تعییــن کننــده هــای اصلــی شــکل گیــری نیــت 
رفتــاری و ســپس رفتــار پایانــی در چرخــه پــردازش هــای ذهنــی و 

ــوند ]24[. ــی ش ــناختی محســوب م ش
در کل شــواهد پژوهشــی حاکــی از آن اســت کــه در عرصــه 
ــدگان  ــر عملکــرد یادگیرن ــذار ب ــی عناصــر اثرگ شناســایی و معرف
در مراکــز آموزشــی و در محیــط هــای آکادمیکــی بــه متغیرهایــی 
نظیــر اخــالق کمتــر توجــه شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
فضــای محیــط هــای تحصیلــی بــه خوبــی زمینــه الزم را بــرای 
برجســته شــدن نقــش ایــن متغیرهــا بــرای عملکــرد تحصیلــی و 
ــا فراهــم مــی آورد. ارزش هــای  ــا و واکنــش ه دیگــر کنــش ه
ــا  ــان ه ــرد انس ــوه عملک ــرای نح ــی ب ــای مهم ــی معیاره اخالق

محســوب مــی شــود.
نتیجــه بعــدی پژوهــش نشــان مــی دهــد؛ آمــوزش شــیوه 
هــای حــل مســأله گروهــی در افزایــش خودکارآمــدی تحصیلــی 
ــا نتایــج پژوهــش هــای  دانش آمــوزان مؤثــر اســت. ایــن یافتــه ب
ــر  ــکاران ]15[، طاه ــی و هم ــکاران ]12[، مومن ــوری و هم منص

ــو  ــک و همس ــکاران ]19[ نزدی ــکاران ]Osiki  ،]14 و هم و هم
ــر  ــوزش حــل مســاله ب ــه اثربخشــی آم ــی باشــد. پژوهشــی ک م
خودکارآمــدی تحصیلــی را مــورد بررســی قــرار دهــد یافتــه نشــده 
ــت  ــاره بدس ــن ب ــویی در ای ــا همس ــه ن ــگر یافت ــت و پژوهش اس
Bandura نیــاورده اســت. در تبییــن ایــن یافتــه می تــوان گفــت
ــم  ــل تنظی ــن عوام ــی از مهمتری ــدی یک ــت خودکارآم ــد اس معتق
ــر  ــرد  در براب ــدی ف ــای ناکارآم ــار انســان اســت. قضــاوت ه رفت
مســائل و مشــکالت موقعیــت، بیشــتر از کیفیــت و ویژگــی هــای 
خــود موقعیــت اســترس بوجــود مــی آورد. افــراد بــا خودکارآمــدی 
ــد.  ــود دارن ــای خ ــی ه ــه توانای ــع ب ــه راج ــرات بدبینان ــم، تفک ک
ــی  ــرادف م ــل شــخصی مت ــا عوام ــدی شــخصی ب ــوم کارآم مفه
باشــد و اعتقــاد فــرد بــه توانایــی خــود در انجــام کارهــا و ایفــای 
نقــش را شــامل مــی شــود. ایــن اعتقــاد عامــل مهمــی در عملکــرد 
اســت. افــراد دارای خودکارآمــدی بــاال از فرصــت هــای محیطــی 
ــت  ــر محدودی ــد ب ــد و ســعی دارن ــی نماین ــی اســتفاده م ــه خوب ب
ــه  ــاال ب ــدی ب ــراد دارای خودکارآم ــره شــوند. اف ــط چی هــای محی
جــای اجتنــاب از موقعیــت هــای دشــوار بــه آن هــا نزدیــک مــی 
شــوند و از طریــق مهــارت هــای حــل مســأله بــا آن هــا برخــورد 
مــی نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه عملکــرد افــراد بــه شــدت 
ــه  ــدی ب ــت. خودکارآم ــان اس ــدی آن ــد خودکارآم ــر از عقای متأث
ــه  ــه ب ــود بلک ــی ش ــوط نم ــخص مرب ــای ش ــارت ه ــداد مه تع
آنچــه شــخص معتقــد اســت و تحــت شــرایط خــاص مــی توانــد 
انجــام دهــد، مربــوط مــی شــود. افــراد مختلــف بــا توانایــی هــای 
یکســان و مشــابه در شــرایط متفــاوت، بســته بــه پاییــن یــا بــاال 
بــودن عقایــد کارآمــدی ممکــن اســت ضعیــف، متوســط یــا خــوب 
عمــل کننــد. مهــارت هــای حــل مســأله بــه راحتــی تحــت نفــوذ 
شــک و تردیــد فــرد نســبت بــه خــود قــرار مــی گیــرد. بــه همیــن 
خاطــر یــک فــرد توانمنــد ممکــن اســت بــه دلیــل عــدم اعتمــاد 
ــه  ــان ک ــی اش آن چن ــود، از توانای ــتگی خ ــی و شایس ــه توانای ب
شایســته اســت اســتفاده نکنــد. بنابرایــن یــک عملکــرد مؤثــر هــم 
بــه مهــارت هــای حــل مســأله و هــم عقایــد خودکارآمــدی نیازمند 
ــرد فراهــم  ــرای ف ــن امــکان را ب اســت. حــل مســئله گروهــی ای
ــا مشــکل بــه دنبــال منابــع  می ســازد تــا در صــورت بــر خــورد ب
ــر  ــر و مدیریــت مؤث شــناختی بیشــتر، راهکارهــای انعطــاف پذیرت
بــر محیــط باشــد و ایــن موضــوع موجــب افزایــش خودکارآمــدی 
مــی شــود ایــن در حالــی اســت کــه وقتــی افــراد بــه راهبردهــای 
حــل مســئله آگاهــی و دسترســی ندارنــد از حــل مشــکل اجتنــاب 
ــد  ــه شــمار می آورن ــرای خــود ب ــدی ب ــد چــون آن را تهدی می کنن
کــه ایــن امــر در طوالنــی مــدت بــر احســاس خودکارآمــدی آن هــا 
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ــی دارد ]27[. ــرات منف تاثی
درخصــوص محدودیــت هــای پژوهــش مــی تــوان گفــت؛ جامعــه 
ــه  ــدارس دختران ــوزان م ــش آم ــر از دان ــش حاض ــاری پژوه آم
دولتــی شــاخه نظــری پایــه اول )دهــم( دوره متوســطه دوم ناحیــه 
ــن شــهرها و  1 شــهر زنجــان انتخــاب شــده اســت. و مســلماً بی
ســایر موسســات آموزشــی از نظــر ســطح توانایــی هــای یادگیــری  
تفــاوت هایــی وجــود دارد لــذا در تعمیــم یافتــه هــای ایــن گونــه 
تحقیقــات، توجــه بــه تفــاوت هــای هــر منطقــه ضــروری بــه نظــر 

مــی رســد.

نتیجه گیری
 بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت  آمــده مبنــی بــر  تاثیــر شــیوه های 
حــل مســاله بــر اخــالق تحصیلــی و خودکارآمــدی دانــش آمــوزان 
ــی  ــل مســأله گروه ــای ح ــیوه ه ــوزش ش ــود؛ آم پیشــنهاد می ش
بــه عنــوان مهــارت هــای ضــروری و اساســی مــورد نیــاز دانــش 
آمــوزان در مقاطــع اولیــه و ســطوح پاییــن تــر تحصیلــی نیــز مــورد 
توجــه قــرار گیــرد تــا نتایــج پیشــگیرانه بهتری داشــته باشــد. روش 
ــوزان  ــش آم ــا دان ــه ب ــه در رابط ــی ک ــی و مداخالت ــای آموزش ه
صــورت مــی گیــرد زمانــی موثرتــر خواهــد بــود کــه بــه صــورت 

چنــد وجهــی صــورت گیرد، پیشــنهاد مــی شــود در مــدارس کارگاه 
هایــی بــا محتــوای شــیوه هــای حــل مســأله گروهــی بــه منظــور 
ــود  ــت بهب ــی و در نهای ــدی تحصیل ــالق و خودکارآم ــش اخ افزای
ــی دانــش آمــوزان برگــزار گــردد. بدیــن جهــت  عملکــرد تحصیل
ــاوران و  ــان، مش ــه روانشناس ــی را ب ــن روش آموزش ــتفاده از ای اس

متخصصــان تعلیــم و تربیــت توصیــه مــی شــود. 
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