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 .(مسئول نویسنده) ایران چالوس، چالوس، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه علمی، هیئت عضو .1

 .ایران چالوس، چالوس، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ابتدایی، آموزش کارشناسی .2

 ایران چالوس، چالوس، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ابتدایی، آموزش کارشناسی .3

 369-040، صفحات 1041 ، سالوپنجپنجاه، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 62/68/1461تاریخ پذیرش:                                                                             22/62/1461تاریخ وصول: 

 چکیده

روش ود. بان ابتدایی آموزدانش افزایش خودپنداره تحصیلیبر  روش تدریس سکوسازیاثربخشی بررسی هدف از پژوهش حاضر 

آموزان دانشجامعه آماری کلیه  بود.ماهه  2همراه با مرحله پیگیری کنترل  آزمون با گروهپس، آزمونپژوهش آزمایشی با طرح پیش

نفر  04تعداد در دسترس  گیریبا استفاده از روش نمونهدر مرحله اول  بودند. 1044-1041در سال تحصیلی  ابتدایی شهر تهران

آزمایش  . گروهنفر( جایگزین شدند 11) کنترلنفر( و یک گروه  11) آزمایشب و سپس به شیوه تصادفی ساده در یک گروه انتخا

 نکرد دریافت روش تدریس سکوسازیای از مداخلهگونه ؛ اما گروه کنترل هیچندقرار گرفت روش تدریس سکوسازیجلسه  0تحت 

استفاده  گردآوری اطالعات منظوربه (2440آموزان چن و تامپسون )داره تحصیلی دانشسیاهه خودپناز . اندو در لیست انتظار باقی م

 استنباطیدر دو بخش توصیفی و  20نسخه  SPSSفزار اها از طریق نرمآمده از اجرای پرسشنامهدستاطالعات به وتحلیلتجزیهشد. 

و آزمون سپمرحله در  روش تدریس سکوسازینتایج نشان داد  .( انجام پذیرفتفرونیو آزمون تعقیبی بنواریانس آمیخته تحلیل )

بر اساس نتایج (. P<41/4) استداشته آموزان دانش خودپنداره تحصیلی افزایشبر نسبت به گروه کنترل اثربخشی معناداری پیگیری 

نداره خودپ افزایشای برمناسب  آموزشییک شیوه  عنوانبهد توانمی روش تدریس سکوسازیتوان گفت که پژوهش حاضر، می

 .شود کاربردهبهآموزان در مدارس ابتدایی دانش تحصیلی

 ، دانش آموزان.تحصیلی خودپنداره سکوسازی، تدریس روشکلیدواژه:  

 

 1041 سال، وپنجپنجاه، شماره هفتمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشیمقاله 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 9

https://ijndibs.com/article-1-741-fa.html


 و همکاران هیشکو                                                 ......                                                             دارهخودپن افزایش بر سکوسازی تدریس روش اثربخشی

  

 

 093                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

است  شدهتعریفهای تحصیلی خود در محیط آموزشگاهی و تحصیلی های ذهنی از توانمندیبازنمایی عنوانبهخودپنداره تحصیلی 

؛ به نقل از 2414و همکاران،  1برونر) داردبینند اشاره های تحصیلی میو به اینکه یادگیرندگان چگونه خودشان را در حوزه

باشند. خودپنداره خودپنداره تحصیلی جزء موضوعات اساسی در روانشناسی و نظام آموزشی می (.4242و همکاران،  2سیمونسمایر

 ستاهای مهم شخصیتی هر فرد و انگیزش یکی از عوامل اصلی دخیل در جریان فرآیند یاددهی و یادگیری تحصیلی یکی از جنبه

های خویش در تفکر و نگرش کلی فرد نسبت به توانایی (. خودپنداره تحصیلی عبارت است از1091خیری گلسفیدی و همکاران، )

خودپنداره تحصیلی (. 1092نظری و همکاران، ) استبر پیشرفت تحصیلی  مؤثرهای آموزشگاهی و یکی از عوامل رابطه با یادگیری

ا افزایشی ببیند تأثیرات آموز، خود را وجود مدار و یاینکه دانش خصوصبهزیادی بر عملکرد او در مدرسه دارد.  تأثیرآموز دانش

آموز از خودپنداره تحصیلی به ادراک دانش (.1091خیری گلسفیدی و همکاران، ) دارداو  0ضمنی مستقیمی در انگیزش تحصیلی

ش های تحصیلی خویها و محدودیتشایستگی خود در رابطه با یادگیری آموزشگاهی اشاره دارد و به معنی تلقی خود از قابلیت

اشد که بهای تحصیلی خود میهای تحصیلی و ارزیابی از تواناییافراد در حوزه ذهنیپنداره تحصیلی بازنمود توانایی باشد. خودمی

(. خودپنداره تحصیلی 2411و همکاران،  0پنکستن) دارددر مدرسه  هاآنآموزان و رشد و موفقیت نقش مهمی در فهم یادگیری دانش

مارش و ) کندبینی میآموزان را پیشوفقیت تحصیلی دانشآموزان دارد و به طور مثبت مشباال پیامدهای آموزشی زیادی برای دان

ریه در نظاست.  روش تدریس سکوسازی، بگذارد تأثیر خودپنداره تحصیلیتواند بر روی یکی از مواردی که می (.2442، 1امارا

 ااستعدادبرابطه با افراد  تأثیرهای فکری ابتدا تحت فرض بر این است که تمام قابلیت ویگوتسکی 6تاریخی، اجتماعی و فرهنگی

محمدزاده، رقیبی و خان) کندرا نهادینه می هاآنآموزد و ها را میاین توانایی آموزدانش ازآنپسشود و پدیدار می آموزدانشاطراف 

1092.) 

اساس  . بری در مورد تحول ذهنی استسگی ویگوتها، فرض اساسی نظریهمندی کودکان از افراد دیگر برای کسب مهارتبهره

پیشرفت  3منطقه تقریبی رشدکند تا در آموز کمک میاز فرد توانمندتر به دانش وجوپرسطلبی و ی ویگوتسگی، کمکمفاهیم نظریه

با پتانسیل  ودشای است میان سطح فعلی رشد که از طریق توانایی حل مسئله مستقل کودک تعیین میفاصله منطقه تقریبی رشد. کند

؛ 1932ویگوتسگی، ) گرددرشد که از طریق حل مسئله با راهنمایی و همکاری یک بزرگسال یا کودک توانمندتر از خود مشخص می

های یادگیری و رشد، کسب بینش گامی مهم در درک مکانیزم عنوانبهمنطقه تقریبی رشد (. 1091محمودیان و همکاران، به نقل از 

(. بر اساس نظریه 2413و همکاران،  2چونتا) رودیرندگان و ارائه مداخالت آموزشی مناسب به شمار میدرباره نیازهای یادگ

                                                           
1. Brunner 
2. Simonsmeier 
3. academic motivation 
4. Pinxten 
5. Marsh & O'Mara 
6. historical, socio-cultural theory 
7. the zone of proximal development 
8. Chounta 
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 092                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ارند، توانایی د تریکوچک منطقه تقریبی رشدآموزانی که تری دارند از دانشبزرگ آموزانی که منطقه تقریبی رشدویکوتسگی دانش

ی بر بنابراین رشد شناختی در نظریه ویگوتسک ؛رتی کمک طلبی دارندیا به عبا ساالنبزرگبیشتری برای دریافت کمک از سوی 

رین تعامل اجتماعی بیشت منطقه تقریبی رشدرسد که در شود و رشد شناختی زمانی به حداکثر میتبیین می منطقه تقریبی رشداساس 

ویگوتسکی  یخی، اجتماعی و فرهنگیتار(. بر اساس نظریه 1092پور،  ؛ به نقل از جوزانی و سعدی2442، 1وولفلک) گیردصورت 

 عنوانبه که است حمایتی ساختار از شکلی که افتدمی اتفاق تقریبی رشد منطقۀ در باالتر توانایی و دانش با فردی توسط فرد هدایت

سط معلم ، تواست. سکو شدهگرفتهبه کار  0است که توسط وود، برونر و راس ای. سکوسازی ایدهاست شده گذارینام 2سکوسازی

اران، پور و همکقدم) استپدید آمده  منطقه تقریبی رشدآموز در فرایند یادگیری است که بر اساس مفهوم حمایت دانش منظوربه

1093.) 

 تدریجبهگیرد، اما ای از مسئولیت را به عهده میدهد سهم عمدهدر سکوسازی، ابتدا معلم یا شخص دیگری که یادگیرنده را یاری می

 آموزش یعنی روش سکوسازی، رشد تقریبی منطقۀ بر مبتنی روش درشود. رود مسئولیت به یادگیرنده واگذار مییری پیش میکه یادگ

 آنان نحوی به و دارند مشارکت و همکاری ساالنبزرگ با یادگیری امر در فعاالنه آموزاندانش بلکه نیست؛ جهتی یک یا سویهیک

 هایپاسخ با را خود گرهدایت مشارکت و راهنمایی سطح نیزتر یا افراد توانمند  ساالنبزرگ. کنندمی دعوت همکاری این به را

 که راهی توصیف برای چتر مشابه یک سکوسازی. هستند یادگیری کنندۀتسهیل معلمان روش این در سازند؛می منطبق آموزدانش

 پیچیده مطالب تا کندکمک می آموزانبه دانش اشد. سکوسازیبمی کند،می فراهم آموزدانش برای به یادگیری کمک منظوربه معلم

 سکوسازی فرآیند ترتیب آورند. بدین دست به دانش اجتماعی ساخت برای نیز و و نوشتن خواندن برای راهبردهایی را کنند، درک را

اظهارات  پژوهشگران با د. اغلبباشکند بسیار حائز اهمیت میرسیدن به تسلط کمک می منظوربه آموزاندانش که به جهتازآن

 از سکوسازی هامعلم که هستند. زمانی موافق دارد، کمک نیاز به رشد تقریبی به منطقه رسیدن منظوربه آموزکه دانش ویگوتسکی

طور  به امر کنند. اینالگودهی می آموزانبرای دانش را موردنیاز یادگیری راهبردهای کندمی استفاده آموزشی یک روش عنوانبه

 با تعامل معلم افزایش و آموزان در یادگیریدانش توانایی افزایش آموزان،دانش به معلم از یادگیری تغییر مسئولیت باعث تدریجی

 حمایت و بازخورد سؤال کردن، دریافت در ، آزادیکنندهحمایت یادگیری محیط کردن فراهم با یکدیگر، آموزاندانش و آموزاندانش

، 0واکا) گرددانگیزش می و ارزیابی اطالعات و مطلب، تحلیل درک و خواندن در جدید، پیشرفت مطالب دگیرییا در همساالن

 (.1093صادقی و همکاران، ؛ به نقل از 2442

 تدریجبهگیرد، اما ای از مسئولیت را به عهده میدهد سهم عمدهدر سکوسازی، ابتدا معلم یا شخص دیگری که یادگیرنده را یاری می

 آموزش یعنی روش سکوسازی، رشد تقریبی منطقۀ بر مبتنی روش درشود. رود مسئولیت به یادگیرنده واگذار میه یادگیری پیش میک

 آنان نحوی به و دارند مشارکت و همکاری ساالنبزرگ با یادگیری امر در فعاالنه آموزاندانش بلکه نیست؛ جهتی یک یا سویهیک

                                                           
1. Woolfolk 
2. scaffolding 
3. Wood, Bruner & Ross 
4. Vacca 
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 099                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 هایپاسخ با را خود گرهدایت مشارکت و راهنمایی سطح نیزتر یا افراد توانمند  ساالنبزرگ. ندکنمی دعوت همکاری این به را

با توجه به آنچه گفته شد  (.1092ویسی و همکاران، ) هستند یادگیری کنندۀتسهیل معلمان روش این در سازند؛می منطبق آموزدانش

 است؟ مؤثرآموزان ابتدایی یش خودپنداره تحصیلی دانشروش تدریس سکوسازی بر افزاپژوهش آن است که آیا  سؤال

  روش پژوهش

، آزمونپیشآزمایشی، با طرح ها جزء تحقیقات کمی و از نوع پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و از منظر گردآوری دادهروش 

در سال شهر تهران  آموزان ابتداییدانشجامعه آماری کلیه در این پژوهش  ماهه بود. 2آزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری پس

گروه  2تصادفی ساده در دو گروه  صورتبهانتخاب شدند و این افراد نفر  04ند. در مرحله اول تعداد  بود 1044-1041تحصیلی 

رضایت آگاهانه برای شرکت در  نفر در گروه کنترل(. 11و  روش تدریس سکوسازیدر گروه  نفر 11) شدندنفره جایگزین  11

، جلسه آموزشی 2غیبت بیش از های ورود به پژوهش بود. از مالکخاص  شناختیروانهای جسمی و نداشتن بیماریو  پژوهش

و عدم شرکت در  آزمونپس سؤاالتعدم پاسخگویی به ، همزمان با پژوهش آموزشیها و مداخالت شرکت همزمان در دیگر دوره

به افراد احترام به کرامت و حقوق، حریم خصوصی، اسرار و آزادی نین از پژوهش بود. همچ های خروجاز مالکمرحله پیگیری 

دون ضرر ب، اختیاری بودن پژوهش، حق خروج از مطالعه، هاآن، کسب رضایت آگاهانه از هاآنتوضیح اهداف پژوهش برای  ،نمونه

روه فشرده به گ صورتبهجلسات مداخله  ارائهو  افراد نمونهه رار دادن نتایج در صورت تمایل بدر اختیار ق، آموزشی مداخلهبودن 

انحراف  و این تحقیق از آمار توصیفی چون میانگیناصول اخالقی رعایت شده در این پژوهش بود. از  مرحله پیگیریبعد از کنترل 

مون، آزپیش) سنجشچنین برای بررسی مقایسه مراحل هم شد. استفاده آمیختهتحلیل واریانس معیار و از آمار استنباطی شامل 

 استفاده شد.  20نسخه  SPSS افزارنرمو « 1آزمون تعقیبی بن فرونی»و پیگیری(  آزمونپس

 روش تدریس سکوسازیجلسات 

 (1981؛ به نقل از سیف، 1891) همکاران و وود از اقتباس جلسات روش تدریس سکوسازی .1جدول 

 محتوای جلسات جلسه

 معلم پژوهشگر این پژوهش به توسط روش این اجرای و روش مراحل آن، از استفاده اهمیت و اهداف سکوسازی، وممفه سکوسازی، تدریس روش شروع پژوهش، از بلق 1

 خواهد شد.   داده آموزش مربوطه

 آموزاندانش اگر. کنند حل را مسائل تا خواهدمی آنان از و کندمی مطرح مسئله را یک آموزاندانش برای پایان در و کندمی تدریس را مربوط مباحث ابتدا معلم جلسه، این در 2

 تا کندمی کمک دیگر آموزاندانش به ماهرتر و برتر آموزاندانش از کمک گرفتن با گاهی و راهنمایی و هدایت با معلم نشوند، موفق اگر و تقویت را هاآنمعلم  ،شوند موفق

 کنند. حل را مسائل

 حل را مسئله انفرادی صورتبه که خواهدمی از آنان و دهدمی دیگری مسئلۀ هاآن به معلم سپس نویسد.می تابلو روی را مسئله آموزان جواباز دانش یکی در این  جلسه 0

 ار آموزاندانش از داشته باشند، یکی کمک به نیاز که آموزانیدانش به و کمک درست هایپاسخ تشویق و آموزاندانش عدم موفقیت و موفقیت بررسی از پس کنند. معلم

 بنویسد. تابلو روی را جواب مسئله که خواهدمی او از و خواندفرامی

 را جواب تا خواندفرامی را آموزاندانش از یکی معلم انفرادی، صورتبه هر مسئله حل از کنند. پس حل را درس آخر مسائل تا شودمی خواسته آموزاندانش از ،درنهایت 0

 کمک خواهند کرد. مربوطه آموزدانش به ماهرتر و برتر همکالسی یک یا معلم باشد، الزم و شود مواجه مشکل با آموزیدانش هر جا و بنویسد تابلو روی

 

 

                                                           
1. Bonferroni 
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 044                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 بزار پژوهشا

گذاری سیاهه در و نمره سؤال 11این سیاهه شامل  :(2112) 2( چن و تامپسونSSCIآموزان )دانش 1سیاهه خودپنداره تحصیلی

نمره تعلق  1مخالفم  کامالًنمره و  2نمره، مخالفم  0نمره، موافقم  0موافقم  کامالًین صورت که باشد به اای میدرجه 0طیف لیکرت 

و  22/4تا  31/4ها بررسی و ضرایب همبستگی بین مقیاس گیرد. سازندگان سیاهه خودپنداره تحصیلی همبستگی بین خردهمی

ی و خطای ریشه (CFI) ایسهیشاخص برازش مقاو مقادیر  اند و روایی عاملی آن بررسیبه دست آورده 41/4معنادار در سطح 

(. این سیاهه در ایران 2440چن و تامپسون، ) اندگزارش کرده 416/4و  964/4به ترتیب   (RMSEA) 0مجذور میانگین تقریب

 32/4است و ضریب آلفای کرونباخ  شدهبررسیآن  سنجیروانهای ( ترجمه و ویژگی1091) همکاراننیا و توسط افشاری

است و ضرایب با  شدهاستفاده( 1929) 0( روزنبرگRSEs) نفسعزت است و برای روایی همگرا نیز از مقیاس شدهگزارش

(. در یک پژوهش 1091ی نیا و همکاران، افشار) است آمدهدستبه 41/4و معنادار در سطح  12/4تا  21/4مثبت در دامنه  نفسعزت

بارانی و همکاران، ) است آمدهدستبه 31/4است که ضریب کل سیاهه  شدهاستفادهی کرونباخ دیگر برای بررسی پایایی سیاهه از آلفا

، مرحله 31/4، آزمونپیشدر مرحله  سؤاالتپژوهش حاضر پایایی مقیاس محاسبه و به روش آلفای کرونباخ، ضریب کل  در (.1092

 به دست آمد. 32/4و مرحله پیگیری  30/4 آزمونپس

  هایافته

 آزمایش و گروه کنترل گروه خودپنداره تحصیلیو انحراف معیار میانگین . 2جدول 

 مرحله متغیر وابسته
 انحراف معیار میانگین

 گروه کنترل  روش تدریس سکوسازی گروه کنترل  روش تدریس سکوسازی

 خودپنداره تحصیلی

 300/4 400/1 10/11 30/11 آزمونپیش

 410/1 100/1 24/11 44/12 آزمونپس

 220/1 464/1 43/16 23/13 پیگیری

دهد. ن میو پیگیری( را نشا آزمونپس، آزمونپیش) سنجشبه تفکیک مراحل  خودپنداره تحصیلیمیانگین و انحراف معیار -2جدول 

حلیل ت باشند یا خیر، ازآزمون و پیگیری به لحاظ آماری معنادار میدر پس شدهحاصلبرای دانستن این مطلب که این تغییرات 

ودن نرمال ب ها شاملفرضاولیه است، این پیش فرضپیشاین آزمون مستلزم رعایت چند  استفاده گردید. استفاده ازواریانس آمیخته 

ویلکز -ها بررسی شد. برای بررسی نرمال بودن از آزمون شاپیروفرضباشد که ابتدا پیشها میتوزیع نمرات و همگنی واریانس

توان نتیجه گرفت که لذا می، (P>41/4دار نبود )از مراحل معنی یکهیچویلکز در -مقادیر آزمون شاپیرو کهازآنجاییاستفاده شد. 

ها نیز از آزمون لوین استفاده شد. طبق نتایج، شاخص آماره آزمون لوین باشد. جهت بررسی همگنی واریانستوزیع نمرات نرمال می

های شد. داده تائیدها فرض برابری واریانس( و بدین ترتیب پیشP>41/4دار نبود )یدر سه مرحله ارزیابی به لحاظ آماری معن

ده است فرض نیز رعایت ش( را زیر سؤال نبرد؛ بنابراین این پیشباکسامکوواریانس )-های واریانستحقیق فرض همگنی ماتریس

                                                           
1. School Self-Concept Inventory (SSCI) 
2. Chen & Thompson 
3. root mean square error of approximation (RMSEA) 
4. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSEs) 
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 041                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

(41/4P> .)بود.  1رگرسیون خطشیبهمگنی  دهندهنشانبود و این  41/4از  تربزرگ آزمونپیشداری اثر تعامل گروه و سطح معنی

 توان از این آزمون آماری استفاده نمود.رعایت شده است، می آمیختههای استفاده از تحلیل واریانس فرضبا توجه به اینکه پیش

 خودپنداره تحصیلینتیجه آزمون کرویت موچلی . 9جدول 

 معنی داری جه آزادیدر ی کای دوآماره کرویت موچلی متغیر وابسته

 441/4 2 121/12 142/4 خودپنداره تحصیلی

است. لذا فرض  آمدهدستبه 441/4برابر  خودپنداره تحصیلیآزمون کرویت موچلی مقدار سطح معناداری  -0بر اساس جدول 

نان حاصل اطمی کوواریانسیس تر شرط همگنی ماتردقیق ایگونهبهها و از فرض یکسان بودن واریانس درنتیجه شود.کرویت رد می

های جایگزین بنابراین از آزمون محافظه کارانه گرین از آزمون درنتیجهصورت گرفته است.  Fنشد و لذا تخطی از الگوی آماری 

 آمده است.  -0شد که نتایج در جدول گیرز برای بررسی اثرات درون آزمودنی درمان استفاده -هاوس

 خودپنداره تحصیلیآمیخته واریانس  و بین آزمودنیدرون آزمودنی  نتایج .2جدول 

 توان آماری تأثیرضریب  داریمعنی Fآماره  منابع تغییر متغیر وابسته

 خودپنداره تحصیلی

 999/4 012/4 441/4 613/11 گروه

 999/4 322/4 441/4 260/30 زمان

 999/4 134/4 441/4 103/03 گروه×زمان

 ترتیباینبه(. ≥441/4P) استمعنادار  خودپنداره تحصیلیعامل زمان( بر ) گروهیدرونه اثر متغیر دهد کنشان می -0نتایج جدول 

میانگین  دویدوبهی معنادار است. در ادامه مقایسه خودپنداره تحصیلی افزایش( در روش تدریس سکوسازی) گروهیاثر متغیر بین 

 آمده است. -1جدول در آزمون و پیگیری( آزمون، پسیشپ) آزمونتعدیل مراحل 

 برای بررسی ماندگاری نتایج خودپنداره تحصیلی فرونیبن تعقیبی آزمون نتایج .5جدول 

 معناداری تفاوت میانگین تفاوت مراحل میانگین تعدیل شده مراحل متغیر وابسته

 خودپنداره تحصیلی

 441/4 -263/1 آزمونپس-آزمونپیش 600/11 آزمونپیش

 441/4 -000/1 پیگیری-آزمونپیش 944/16 آزمونپس

 999/4 -463/4 پیگیری-آزمونپس 963/16 پیگیری

 یگیریپبا  آزمونپیشاثر مداخله( و تفاوت میانگین ) آزمونآزمون با پسدهد تفاوت میانگین پیشنشان می -1طور که جدول همان

روش که  دهنده آن استثر ثبات مداخله( است که این نشانا) پیگیریآزمون و اثر زمان( بیشتر و معنادارتر از تفاوت میانگین پس)

یگیری را نیز در مرحله پ تأثیرداشته است و تداوم این  تأثیرآزمون در مرحله پس خودپنداره تحصیلی افزایشبر  تدریس سکوسازی

 در برداشته است. 

 گیریبحث و نتیجه

نتایج ود. بآموزان ابتدایی دانش فزایش خودپنداره تحصیلیابر  روش تدریس سکوسازیاثربخشی بررسی هدف از پژوهش حاضر 

نداره خودپبر افزایش نسبت به گروه کنترل اثربخشی معناداری و پیگیری آزمون پسمرحله در  روش تدریس سکوسازینشان داد 

( 1093) همکارانپور و قدم، (091) همکارانمحمودیان و با نتایج تحقیقات  آمدهدستبهآموزان داشته است. این نتیجه دانش تحصیلی

جه در تبیین این نتیاند. همسویی دارد که اثربخشی روش تدریس مبتنی بر سکوسازی را نشان داده( 1093) همکارانصادقی و و 

                                                           
1. homogeneity of regression 
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 042                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 یادگیری که تدریجبه اما گیرد؛عهده می به را مسئولیت از ایعمده سهم معلم ابتدا سکوسازی، توان گفت که درمی آمدهدستبه

 به پاسخ برای آموزاندانش آن در که سکوسازی روشی است حقیقت، در شود.می واگذار آموزدانش به مسئولیت رود،می شپی

 در تواندمی معلم سکوسازی از طریق رسند.می به جواب غیرمستقیم هاییا راهنمای راهنما سؤاالت از استفاده با خود سؤاالت

 کههایی زمینه در تواندمی سکوسازی از استفاده با معلم کند. همچنین، کمک آموزاندانش به دشوار تجربیات و مسائل از بسیاری

 تدریس (. روش1093پور و همکاران، ؛ به نقل از قدم2412، 1رویانتو) رساندیاری  هاآن به هستند، اولیه دانش فاقد آموزاندانش

از حالت  را آموزاندانش توانمی آن از استفاده با درنتیجه ست؛ا تدریس فعال و نوین محور، آموزهای دانشاز روش یکی سکوسازی

 آموزاناختیار دانش در بیشتری مقابل زمان در و شودمی کاسته معلم کاری بار از زیادی مقدار صورت این کرد. در خارج انفعالی

 کنندمی دریافت مناسب معلم بازخورد سوی از و دارند یادگیری اصلی در نقش کنند احساس آموزاندانش کههنگامی. گیردمی قرار

 از یادگیری حاصل لذت و دهندمی ادامه کار بیشتری به نفساعتمادبه و انگیزه است( با سکوسازی روش تدریس اصول از موارد این)

کاهد. می هاآن ناکامی و یکم تحمل از در آینده که آیددرمی عاملی عنوانبه موفقیت همین و دهد ارتقا را هاآن موفقیت میزان تواندمی

 آن در و است ویگوتسکی شناختی رشد نظریۀ از برگرفته سکوسازی که چون روش است این یافته این تبیین برای دیگر دالیل از

ی و توانمند رشد و یادگیری به توانمی که ایوسیله عنوانبه را زبان و است شده زیادی تأکید و همکاری طریق اجتماع از یادگیری بر

عملکرد  بر کنترل احساس موقعیت تحصیلی، از مثبت خودارزشیابی روش این با توانمی گرفت، نظر در شود، شناختی منجر

 برای مثبت عاملی است خودارزشیابی افزایش بنابراین، ؛افزایش داد را شناختی هایتوانمندی و هامهارت به اعتماد و تحصیلی

روش تدریس لذا منطقی است که بینند. می آموزش سکوسازی روش تدریس با که آموزانینشدا های شناختییتوانمند سطح ارتقای

 باشد.  مؤثرآموزان ابتدایی دانش افزایش خودپنداره تحصیلیبر  سکوسازی

آموزان نشاددر تعمیم نتایج این پژوهش به صورت گرفته است،  آموزان ابتدایی شهر تهراندانشاین پژوهش تنها بر روی  کهازآنجایی

از نتایج  انکنندگاستفادهباید احتیاط الزم توسط پژوهشگران و های فرهنگی، قومی و اجتماعی اشاره به دلیل تفاوت سایر شهرها در

ود شپیشنهاد میاین پژوهش است. های از دیگر محدودیتشنامه آوری داده به پرسمحدود بودن ابزار جمع این پژوهش صورت گیرد.

وان باشد و به بت مقایسهقابلبا هم  شدهانجامهای ای دیگر اجرا شود تا نتایج پژوهشهشابه در دیگر شهرها و فرهنگهای مپژوهش

روش تدریس اثربخشی های کاربردی با موضوعاتی مشابه در زمینه اقدام به پژوهشکمک کرد.  رفع محدودیت این پژوهش

ماهه بود، بر  2مرحله پیگیری در این پژوهش همچنین  .صورت گیرد آموزاندانش کارکردهای تحصیلیسایر  افزایشبر  سکوسازی

 ی یکبیش از شش ماه یا حت) ترتر و طوالنیمدتهای بعد با لحاظ کردن مرحله پیگیری بلندشود در پژوهشاین اساس پیشنهاد می

نفر بود  11در این پژوهش تعداد هر گروه  کهازآنجاییپرداخته شود.  روش تدریس سکوسازیبررسی تداوم و ماندگاری  به( سال

ر سطح د تری استفاده کنند.گسترده نمونهشود، پژوهشگران در آینده از حجم پیشنهاد میدر راستای رفع این محدودیت پژوهشی 

                                                           
1. Royanto 
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 040                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

اسب نم آموزشییک شیوه  عنوانبهتواند می روش تدریس سکوسازیتوان گفت که بر اساس نتایج پژوهش حاضر، میو  عملی

 .شود کاربردهبهآموزان در مدارس ابتدایی دانش خودپنداره تحصیلیافزایش برای 

 منابع

 های روانسجی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی (. بررسی ویژگی1092زاده، سیداحسان؛ کارشکی، حسین؛ و ناصریان، حمید. )افشاری

 . 10-66(، 11)0، شناختیروانهای ها و مدلفصلنامه روشآموزان ابتدایی شهر تهران. دانش

 ای خودپنداشت (. جو عاطفی خانواده و بی صداقتی تحصیلی: نقش واسطه1092عباس. ) ،اناری نژاد؛ و معراج ،درخشان ؛حمید ،بارانی

 .93-142(، 61)16 ،روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی فصلنامه. تحصیلی

 ایسه اثربخشی آموزش براساس روش تدریس سکوسازی و روش سنتی بر انگیزش مق(. 1092پور، اسماعیل. )جوزانی، کریم؛ و سعید

 .39-26(، 9)2ریزی درسی، پژوهش در برنامه. آموزان پسر سال دوم متوسطه در درس زبان انگلیسی در شهر ویسیانتحصیلی دانش

 ( .1091خیری گلسفیدی، طاهره؛ قهاری، شهربانو؛ و نظریان، بالل.) واسطه یادگیری گیزش پیشرفت و خودپندارهبهمطالعه تغییرات ان

 . 39-29(، 01)12فصلنامه روانشناسی تربیتی، (. زبان دوم )زبان مورد مطالعه: انگلیسی

 فصلنامه علمی . ساله با استفاده از آموزش نقاشی خالق 6پرورش خالقیت کودکان (. 1092محمدزاده، زهرا. )رقیبی، مهوش؛ و خان

 . 129-112(، 0)2قیت در علوم انسانی، و پژوهشی ابتکار و خال

 ویرایش هفتم، تهران: انتشارات دوران. روانشناسی پرورشی نوین )روانشناسی یادگیری و آموزش((. 1093اکبر. )سیف، علی ، 

 ( .اثربخشی1093صادقی، فرزانه؛ فتحی آذر، اسکندر؛ میرنسب، میرمحمود؛ و واحدی، شهرام .) و خودنظارتی راهبردهای تلفیقی 

نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ابتدایی.  چهارم پایه آموزاندانش انگیزش خواندن و مطلب درک بر فراشناختی سکوسازی

11(1 ،)141-91 . 

 روش آموزش به اثربخشی (. مقایسۀ1093وند، مهدی؛ ملکی، سجان؛ و رجبی، هومن. )اهلل؛ صادقی، مسعود؛ یوسفپور، عزتقدم 

 . 120-101(، 2)14مجله مطالعات آموزش و یادگیری، تحصیلی.  آوریتاب میزان بر سنتی و سکوسازی ازمان دهنده،الگوی پیش س

 ی رفتارهای کمکمقایسه (.1091فر، شیرین؛ و میرمحمدتبار، سیدعبداهلل. )محمودیان، حسن؛ صفری، هادی؛ آقایی، حدیث؛ رضوانی 

 . 143-119(، 1)2های یادگیری، مجله ناتوانی. موزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضیآآموزان عادی و دانشطلبی تحصیلی در دانش

 ( .1092نظری، رضوان؛ موسوی پور، سعید؛ و سیفی، محمد.)  تاثیر ارزشیابی توصیفی بر خودپنداره تحصیلی، خالقیت و پیشرفت

 . 140-120(، 1)1، مجله مطالعات آموزش و یادگیری. آموزان پایه چهارم ابتداییدانش تحصیلی 

 ( .1092ویسی، سعید؛ ایمانی، صدف؛ و بواسحاقی، منیژه.) های شناختی بر توانمندی سکوسازی اثربخشی آموزش روش تدریس

ی فصلنامه راهبردهای نو در روانشناسآموزان مبتال به اختالالت یادگیری خاص: آزمون مفهوم منطقه تقریبی رشد ویگوتسکی. دانش

 . 1-22(، 1)1و علوم تربیتی، 

 Chen, Y. H., & Thompson, M. S. (2004). Confirmatory Factor Analysis of a School Self-Concept 

Inventory. Online Submission. 
 Chounta, I. A., McLaren, B. M., Albacete, P., Jordan, P., & Katz, S. (2017). Modeling the zone of 

proximal development with a computational approach. In Proceedings of the 10th International 

Conference on Educational Data Mining (EDM 2017). 
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 و همکاران هیشکو                                                 ......                                                             دارهخودپن افزایش بر سکوسازی تدریس روش اثربخشی

  

 

 040                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the 

concept, state of the evidence. Review of educational research, 74(1), 59-109. 
 Marsh, H. W., & O'Mara, A. (2008). Reciprocal effects between academic self-concept, self-

esteem, achievement, and attainment over seven adolescent years: Unidimensional and 

multidimensional perspectives of self-concept. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(4), 

542-552. 
 Pinxten, M., Wouters, S., Preckel, F., Niepel, C., De Fraine, B., & Verschueren, K. (2015). The 

formation of academic self-concept in elementary education: A unifying model for external and 

internal comparisons. Contemporary Educational Psychology, 41, 124-132. 
 Rosenberg, M. (1989). Determinants of self-esteem-a citation classic commentary on society and 

the adolescent self-image by Rosenberg, M. Current Contents/Social & Behavioral Sciences, 1(11), 

16-16.  
 Simonsmeier, B. A., Peiffer, H., Flaig, M., & Schneider, M. (2020). Peer Feedback Improves 

Students’ Academic Self-Concept in Higher Education. Research in Higher Education, 1-19. 
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