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چكيده:
رویکردها و راهبردهــای یادگیری روشهایی هســتند که بر کیفیت یادگیــری تأثیر میگذارند و
دانشآموزان در حین یادگیری از این راهبردها برای رســیدن به اهداف آموزشــی موردنظر استفاده
میکنند .هدف از انجام پژوهش حاضر مقایســۀ راهبردهای انگیزشی ،راهبرد مدیریت منابع یادگیری
و رویکردهای یادگیری در دانشآموزان مدارس هوشــمند و عــادی بود .در این پژوهش از روش ع ّلی
مقایسهای استفاده شد و جامعة آماری را کلیه دانشآموزان دختر پایههای هفتم و هشتم دبیرستانهای
هوشمند و عادی شهر یزد تشکیل میدادند .نمونة آماری شامل  339دانشآموز دختر ( 172دانشآموز
مدرسه هوشمند و  167دانشآموز مدرسه عادی) بود که به شیوه نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند.
بهمنظور اندازهگیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامة راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریچ و
دگروت )1990،و رویکردهای یادگیری (انتویسل و تیت )2000،استفاده گردید .نتایج تحقیق آشکار کرد
که بین مؤلفههای راهبردهای انگیزشی در دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت معنادار وجود
دارد .همچنین ،بین دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی از لحاظ راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و
مؤلفههای آن تفاوت معنادار بود .عالوه بر این ،بین نمرات رویکردهای یادگیری در دانشآموزان مدارس
هوشمند و عادی تفاوت معنادار گزارش شد.
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مقدمه

امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری ،آموزش سنتی را تحت تأثیر قرار داده
و دنیای جدیدی در عرصة یادگیری به وجود آورده اســت .تحقیقات علمی بر افزایش سطح بهرهوری
آموزش از طریق غنیســازی محیطهای آموزشی با استفاده از فناوریهای جدید تأکید مینماید .رشد
سریع اطالعات ما را بر آن میدارد که محیطهای یادگیری را بهگونهای سازماندهی کنیم که دانش آموزان
را برای رویارویــی با چالشهای آینده آماده کند .دانشآموزان در این محیطها باید یاد بگیرند چگونه
از فناوری اطالعات اســتفاده کنند (زارعی زوارکی و مالزادگان .)1393 ،بدون شک یکی از مهمترین
دســتاوردهای توسعه فناوری اطالعات ،تحول در عرصه آموزشوپرورش است .یکی از رویکردهایی
که میتواند در جهت پاسخگویی به نیازهای فوق مفید واقع شود ،تأسیس و توسعه مدارس هوشمند بر
اساس فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) است (حیدری ،وزیری و عدلی.)1392 ،
مدارس هوشــمند مدارسی هستند که نسبت به تواناییها و ویژگیهای دانشآموزان منعطف عمل
میکنند و یادگیرندگان را به ســازگار کردن خود با ملزومات از پیش تعیینشــده وادار نمیسازند ،که
این مطلب تفاوت بین روشهای آموزشــی مدرن و ســنتی را نمایان میکند .در محیطهای یادگیری
دانشآموزمحور در مدارس هوشمند ،فناوری برای یادگیری تجربی ابزار قدرتمندی محسوب میشود.
ابزارهــای کالسهای ســنتی مثل کاغذ و قلم هنوز هــم مهماند ،اما برای تنظیــم و اصالح ایدهها و
دسترسی دانشآموزان به اطالعات کافی نیستند ،بهویژه که رایانه و ابزارهای سمعی و بصری میتوانند
دانشآموزان را با مســائل زندگی روزمرهشان درگیر کنند (فاضلیان و نظری .)1393 ،در مدارس سنتی،
اغلب برنامههای آموزشــی بهصورت معلممحور است که ،با استعدادها ،تواناییها ،نیازها و شیوههای
یادگیری دانشآموزان که هـــریک آهنگ مخصوص خود را دارد ،متناسب نیستند .مدارس هوشمند به
سبب برنامههای درســی انعطافپذیر ،امکان تدریس با شیوههای نو ،داشتن طیف وسیعی از برنامهها
و روشهای آموزشی و محوریت بخشیدن به نقش دانشآموز ،بـــا در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و
توجه بیشتر به نیازهـــا ،عالیـق و استعدادهای دانشآموزان ،میتوانند در جهت از بین بردن یا کاهش
شکاف آموزشی مؤثر و مفید باشند (افضلخانی و قدس.)1390 ،
از طرف دیگر ،یادگیری نیز فرایندی اســت که با خصوصیــات یادگیرنده ،کیفیت فرایند تدریس،
محیط یادگیری و طراحی تدریس قابل توضیح میباشــد .الزمۀ موفقیت در تحصیل کسب مهارتهای
مطالعه و یادگیری اســت ،پس ،وظیفه معلمان است که به تمامی ویژگیهای دانشآموزان خود توجه
کنند ،با انواع مختلف ســبکهای یادگیری دانشآموزان آشنا باشــند و روشها و سبکهایی را که به
یادگیری بهتر آنها کمک میکند ،آموزش دهند (زارع اســدآبادی ،کاظمی و رضایی .)1390 ،باورهای
انگیزشــی ،راهبردها و رویکردهای یادگیری ازجمله ویژگیهای مهم یادگیرنده هستند ،که نقش مهمی
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در شیوههای یادگیرندهمحور دارند .دانشآموزان با باورهای انگیزشی سطح باال در استفاده از راهبردهای
یادگیری مؤثر در فرایند یادگیری موفقترند (دریاکولو.)2004 ،1
یادگیرندگان برای آموختن موضوعات درســی اغلب به دو شکل عمده با تکالیف یادگیری درگیر
میشــوند که با نام رویکردهای یادگیری عمیق (جســتوجوی معنا ،ارتباط دادن عقاید و مفاهیم به
یکدیگر ،اســتفاده از مدارک و شواهد و عالقهمند بودن به موضوعات) و سطحی (حفظ کردن مطالب
نامرتبط ،مطالعه بدون هدف ،محدود کردن مطالعه به ســرفصلها و مطالعه به خاطر ترس از شکست)
شــناخته میشوند .فراگیرا ِن با رویکرد سطحی ،از روشی استفاده میکنند که مبتنی بر بازتولید و حفظ
کردن حقایق و روشهاست؛ در مقابل ،یادگیرندگا ِن با رویکرد عمیق به دنبال مقاصد زیربنایی و درک و
فهم معنی مطالبی هستند که باید آموخته شود (کجباف ،عاشوری و عاشوری .)1392 ،محققان رویکرد
دیگــری به نام رویکرد راهبردی را نیز معرفی کر دهاند که مشــخصۀ آن به کار بردن حداکثر تالش به
روشی سازمانیافته برای کسب باالترین نمره است و شامل مطالعة سازمانیافته ،مدیریت زمان ،هشیاری
نســبت به تکالیف مورد انتظار و در نهایت پیشرفت ،موفقیت و نظارت بر اثربخشی فراگیران میباشد
(انتویستل و تیت.)2000 ،2
دانشآموزا ِن موفق کسانی هستند که از انواع راهبردهای یادگیری استفاده میکنند ،بسیار باانگیزهاند
و پیشــرفت خود را بهصورت منظــم کنترل میکنند .بهطور خالصه ،آنهــا یادگیرندگان خود نظمده
هســتند .متأسفانه ،بسیاری از دانشآموزان چنین نیســتند .زیرا از راهبردهای یادگیری بهصورت مؤثر
استفاده نمیکنند یا در کالس فاقد انگیزه هستند ،لذا بیشتر این دانشآموزان درخطر شکست تحصیلی
میباشــند (کافمن .)2001 ،3بهطورکلی ،راهبردهای یادگیری بر کیفیت یادگیری تأثیر میگذارند .این
راهبردها روشهایی هســتند که دانشآموزان آنها را در حین یادگیــری به کار میگیرند تا به اهداف
آموزشــی موردنظر دست یابند .به اعتقاد پینتریچ مهمترین راهبردهای یادگیری شامل خود نظمجویی،
راهبردهای شــناختی ،راهبردهای فراشــناختی و راهبردهای مدیریت منابع یادگیری است (فرهوش و
احمدی.)1392 ،
راهبردهای مدیریت منابع یادگیری ،راهبردهای تسهیلکنندهای هستند که یادگیرندگان را در کنترل
منابع یادگیری بهمنظور ســازگاری با تکلیف هدایت میکنند ،بهنحویکه آنان از عهدة تکلیف برآیند.
بهعبارتدیگــر ،راهبردهــای مدیریت منابع ،کیفیت و کمیت درگیری در تکلیف را نشــان میدهند و
شــامل فرایند برنامهریزی در راستای اهداف شناختهشــده جهت کسب نتایج بهتر هستند (فرجاللهی،
 .)1394اغلب یافتههای پژوهشــی نشــان دادهاند که عملکرد تحصیلی یادگیرندگان وابسته به کاربرد
مؤثر راهبردهای مدیریت منابع یادگیری است ،چنانکه عدم تسلط یادگیرندگان بر راهبردهای مدیریت
منابع یادگیری ،باعث به وجود آمدن مشــکالت بسیاری شده و در نهایت ،این یادگیرندگان با شکست
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تحصیلی مواجه میشــوند .راهبردهای مدیریت منابع یادگیری شــامل مدیریت زمان و محیط مطالعه،
تنظیم تالش ،یادگیری از همساالن و کمکطلبی است (پینتریچ2004 ،4؛ کمپبل.)2007 ،5
مدیریت زمان شــامل برنامهریزی ،طراحی و مدیریت اوقات مطالعه فرد اســت .در کنار مدیریت
زمان ،مدیریت محیط نیز برای یادگیری اهمیت باالیی دارد و یادگیرندگان نیازمند اســتقرار در محلی
آرام و نسبت ًا آزاد هستند که بتوانند بهراحتی تمرکز کنند .تنظیم تالش ،تمایل به داشتن تمرکز و تالش
در راستای اهداف علیرغم مزاحمتهای بالقوه است .تعامل و یادگیری از همساالن نیز برای پیشرفت
تحصیلی و رسیدن به یادگیری سطوح شناختی باالتر عاملی اساسی است .در نهایت ،کمک طلبی یکی
دیگر از روشهای کارآمد برای مقابله با مســائل اســت و باعث کاهش پریشانیهای روانشناختی و
افزایش مهارتهای یادگیری میشود (فرجاللهی.)1394 ،
روانشناسان مدتهاســت که به اهمیت انگیزش در حمایت از یادگیری دانشآموزان پی بردهاند.
انگیزش بارها بهعنوان عنصر کلیدی برای موفقیت دانشآموزان در یادگیری و کار افراد گزارش شــده
اســت ،پس انگیزش اغلب بهعنوان محرک درونی برای رفتار یا عمل به شیوهای خاص در نظر گرفته
میشــود (جووانوویک و ماتجویک2014 ،6؛ گرین .)2002 ،7همچنین ،پیشــرفت تحصیلی در ارتباط
نزدیک با رویکردهای یادگیری و انگیزش است (سنگودان و ایکسان.)2012 ،8
در مدل اجتماعی -شــناختی برای انگیزش ،انگیزش از سه سازه تشکیل میشود که عبارتاند از:
انتظار ،ارزش و عاطفه .انتظار به باورهای فراگیرنده در خصوص انجام تکلیف مربوط میشود و دارای
دو جزء خودکارآمدی و باورهای کنترل یادگیری میباشد .باورهای کنترل یادگیری معطوف به آن است
که فرد عملکرد خود را تا چه حد متأثر از عوامل درونی و قابلکنترل ،بهویژه عامل تالش میداند .ارزش
بر دالیل یادگیرنده برای درگیر شدن در فعالیت تحصیلی تمرکز دارد و اجزای آن شامل اهداف تبحری
در مقابــل اهداف عملکردی ،جهتگیری درونــی در برابر جهتگیری بیرونی هدف و ارزش تکلیف
میباشد .هدف تبحری در برخی از خصوصیات با انگیزش درونی وجه اشتراک دارد و هدف عملکردی
نیز به جنبههای خاصی از انگیزش بیرونی شبیه است .دانشآموزان با هدف «تبحرگرا» بر روی یادگیری،
تســلط بر تکلیف ،کســب مهارتهای جدید ،باال بردن شایستگی خود و تالش برای رسیدن به درک
و بینش تالش میکنند .در مقابل ،دانشآموزان «عملکردگرا» به روی جلوه بیرونی شایســتگی و اینکه
چگونه توانایی در مقایســه با دیگران مورد قضاوت قرار میگیرد و در جســتوجوی شهرت بودن به
ِ
گیری درونیِ
لحاظ ســطح باالی عملکرد تمرکز میکنند (کجباف و همکاران .)1392 ،همچنین ،جهت
ِ
گیری بیرونیِ هدف نشانگر
هدف تأکید یادگیرنده بر یادگیری و کســب تبحر است ،درحالیکه جهت
تأکید فراگیرنده بر نمره و تأیید دیگران اســت .درنهایت عاطفه اشاره به میزان اضطرابی دارد که فرد به
هنگام امتحان در درسی خاص تجربه میکند (براتن و اوالسن1998 ،9؛ یوتسی.)2006 ،10
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پژوهشهای مختلف نشــاندهنده نقش مدارس هوشــمند در عملکرد تحصیلی است .فاضلیان و
نظری ( )1393در بررسی تأثیر مدارس هوشمند در یاددهی-یادگیری زبان انگلیسی گزارش کردند که
هوشمندســازی مدارس به بهبود فرایند یادگیری زبان انگلیسی کمک میکند .این نتیجه با نتایج دیگر
تحقیقات در مورد تأثیر مدارس هوشمند بر فرایند یادگیری همسو میباشد (طالب و حسنزاده2015 ،؛
جنا .)2013 ،11عالوه بر این ،در مقایســه عملکرد مدارس هوشمند با مدارس عادی نشان داده شده که
بین عملکرد دانشآموزان مدارس هوشمند با عادی از نظر تفکر انتقادی تفاوت معنادار وجود نداشت،
ولی در زمینه پیشرفت تحصیلی تفاوت معنادار بود (حیدری و همکاران.)1392 ،
ابراهیمآبادی ( )1388به مقایسه تأثیر دو روش مبتنی بر وب و آموزش به روش سنتی بر یادگیری
و انگیزه پیشــرفت تحصیلی دانشآموزان در رشته ریاضی فیزیک مقطع متوسطه شهر تهران پرداخت
و به این نتیجه رســید که میان میانگین نمرات گروه آزمایش و گــواه در متغیر انگیزه رابطه معناداری
وجــود دارد و آموزش از طریق وب بهطور قابلمالحظهای بر افزایش انگیزه اثربخش بوده اســت .در
همین راســتا لئو ،لین ،جتان و لیو )2012( 12به بررســی نقش انگیزش و راهبردهای تدریس در محیط
یادگیری خالق پرداختند .در طول نیمسال تحصیلی به دانشآموزان تکلیفی برای ایجاد یک وبسایت
چندرسانهای خالق داده شد .نتایج آشکار کرد که انگیزش دانشآموزان در زمینههایی مثل ارزش تکلیف
و خودکارآمــدی با این تمرین افزایش یافت .عالوه بر ایــن ،راهبردهای مؤثر برای ارتقای خالقیت و
افزایش فرایندهای فراشناختی سطح باال توسعه یافت.
در پژوهشی دیگر ،اهداف پیشرفت ،خودکارآمدی و راهبردهای یادگیری در رابطه با محیط یادگیری
دانشآموزان بررسی شد و یافتهها نشان داد که اغلب دانشآموزان محیطهای یادگیری سنتی را ترجیح
میدهند که این ارجحیت بر اساس تطبیق هر چه بیشتر محیط با سبک یادگیری شخصی دانشآموزان
است .تحلیلها نشان داد دانشآموزانی که محیطهای سنتی را ترجیح میدادند دارای جهتگیری هدف
تسلط بودند و در زمان یادگیری تالش بیشتری میکردند ،درحالیکه دانشآموزانی که محیطهای کمتر
سنتی را ترجیح میدادند ،مطمئن بودند که میتوانند کالس غیرسنتی را مدیریت کنند و عملکرد خوبی
داشته باشند (کارن ،فران و دانیل.)2010 ،13
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تحقیقات نشــان داده که اهداف تبحری از طریق متغیرهای واســطهای خودکارآمدی ،راهبردهای
یادگیری و پایداری بر پیشــرفت تحصیلی تأثیر دارد (غالمعلی لواســانی ،حجازی و خضری1391 ،؛
شــانک .)1995 ،14از طرفی ،ویسانی ،غالمعلی لواسانی و اژهای ( )1391در مطالعه خود آشکار کردند
که اهداف تبحری بر اضطــراب اثر معنادار دارد ،درصورتیکه اهــداف رویکرد-عملکرد و اجتناب-
عملکرد با واســطه انگیزش بیرونی و راهبردهای شــناختی بر اضطراب تأثیر دارد .نتایج تحقیقات در
مورد نقش باورهای انگیزشــی ،راهبردهای یادگیری و جنســیت بر عملکرد تحصیلی آشکار کرد که
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راهبرد فراشناختی کنترل و نظارت بهترین عامل پیشبینیکنندة عملکرد تحصیلی است .اهداف بیرونی
و اضطراب امتحان رابطه منفی با پیشــرفت تحصیلی داشتند (فاصل موال ،چاکراغلو و سنقور2014 ،15؛
لینچ و ترو ِخیلو2011 ،16؛ اونیزوگبو.)2010 ،17
الیم ،الو و نی )2008( 18هم گزارش کردند که خودکارآمدی پیشبینیکننده اهداف پیشرفت است.
الگوی معادله ساختاری نشان داد که گرچه ارزش تکلیف تنها اهداف تسلط را پیشبینی میکند ،اهداف
تسلط در ارتباط مثبت با یادگیری عمیق گزارش شد و در مقابل ،اهداف عملکرد-اجتنابی پیشبینیکننده
مثبت یادگیری سطحی بود .این یافتهها با نتایج دیگر تحقیقات همسو میباشد (الیوت ،مک گریگور و
گابله1999 ،19؛ آمس و آرچر.)1988 ،20
نتایج تحقیقات در مورد رابطه بین باورهای انگیزشی ،راهبرد فراشناخت تنظیم تالش نشان میدهد
که جهتگیری هدف درونی ،باور در مــورد ارزش تکلیف ،کنترل باورهای یادگیری و خودکارآمدی
برای یادگیری و عملکرد پیشبینیکنندههای راهبردهای فراشناختی هستند .تأثیر باورهای انگیزشی بر
تنظیم تالش هم واسطه اســتفاده از راهبردهای فراشناختی میباشد (سن ،یلماز و یوردوگل2014 ،21؛
سنقور.)2007 ،22
همانطور که مالحظه میشود تحقیقات نشاندهندة رابطه بین محیط یادگیری و عملکرد تحصیلی
میباشــد .در محیطهای یادگیری دانشآموز محور در مدارس هوشــمند ،فناوری برای یادگیری ابزار
قدرتمندی محســوب میشود .ابزارهای کالسهای سنتی مانند قلم ،دفتر و کتابهای درسی هنوز هم
مهماند اما برای تنظیم و اصالح ایدهها و دسترســی دانشآموزان به اطالعات کافی نیســتند .بهویژه که
رایانه و ابزارهای ســمعی و بصری میتوانند دانشآموزان را با مســائل زندگی روزمرهشان درگیر کنند
و در نتیجه انگیزه آنها را نســبت به یادگیری افزایــش دهند .بنابراین ،با توجه به درهمتنیدگی محیط
یادگیری و انگیزش بهعنوان عوامل تأثیرگذار در پیشرفت و موفقیت دانشآموزان و محدود بودن مطالعه
در این زمینه ،هدف پژوهش حاضر مقایسۀ راهبردهای انگیزشی ،مدیریت منابع یادگیری و رویکردهای
یادگیری در دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی است .تا ضمن تأکید به عوامل انگیزشی و محیطی
بر یادگیری و موفقیت دانشآموزان ،با کســب اطالعات کافی در این زمینه بتوان برنامههای آموزشــی
مناسب طرح کرد و زمینه را برای بهکارگیری رویکردهای صحیح یادگیری فراهم ساخت .بر این اساس
فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
 .1بین راهبردهای انگیزشی دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت معنادار وجود دارد.
 .2بیــن راهبردهای مدیریت منابع یادگیری دانشآموزان مدارس هوشــمند و عادی تفاوت معنادار
وجود دارد.
 .3بین رویکردهای یادگیری دانشآموزان هوشمند و عادی تفاوت معنادار وجود دارد.
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روش پژوهش حاضر ع ّلی مقایســهای است .جامعة آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه هفتم
و هشتم دبیرستانهای هوشــمند و عادی دوره اول شهر یزد بود که در سال تحصیلی  93-94مشغول
به تحصیل بودند .نمونة آماری بر اســاس فرمول کوکران شامل  339دانشآموز دختر ( 172دانشآموز
مدرسه هوشمند و  167دانشآموز مدرسه عادی) بود که به شیوۀ نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند.
روش انتخــاب نمونه به این صورت بود که ابتدا از فهرســت دبیرســتانهای دخترانه دوره اول
یزد    4مدرســه ( 2مدرسه هوشــمند و  2مدرســه عادی) بهصورت تصادفی انتخاب و سپس از هر
دبیرســتان     4کالس ( 2کالس پایه هفتم و کالس پایه هشــتم) بهصورت تصادفی برگزیده شــدند.
تمام دانشآموزان کالس مورد مطالعه قرار گرفتند .شــیوه و روش آموزشی مدارس هوشمند در این
پژوهش دیداری-شــنیداری بود و معلمین درسهای مختلف آموزشی خود را به کمک رایانه ،فیلم،
انیمیشن و  ...و ابزارهای چندرسانهای (بصری ،کالمی ،شنیداری و عملی) ارائه نمودند.
ابزار اندازهگیری :بهمنظور اندازهگیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای
یادگیری ( )MSLQو رویکردهای یادگیری ( )ASSISTاستفاده گردید.
پرســشنامۀ راهبردهای انگیزشــی برای یادگیری :پینتریچ و دگروت )1990( 23این ابزار را

طراحی کردند .یــک ابزار خودگزارشدهی  81گویهای برای ارزیابی جهتگیریهای انگیزشــی و
راهبردهای یادگیری در دانشآموزان دوره دبیرستان و دانشجویان بر اساس دیدگاه شناختی انگیزش
و یادگیری طراحیشده اســت و یادگیرنده را بهعنوان پردازشگر فعال اطالعات میشناسد و باورها
و شــناختهای او را مهمترین عوامل میانجی در یادگیری آموزشــگاهی میداند (پینتریچ ،اسمیت،
گارســیا و مک کیچی .)1993 ،24هدف این پرســشنامه به دست آوردن اطالعاتی درباره عادتهای
مطالعه ،مهارتهای انگیزش و یادگیری دانشآموزان برای تکالیف مدرسه است .با توجه به آگاهی از
این اطالعات میتوان مهارتهای انگیزش و یادگیری را تغییر داد ،چون این راهبردها قابل یادگیری
هستند.
این پرسشنامه دارای دو بخش است ،بخش نخست راهبردهای انگیزشی و بخش دوم راهبردهای
یادگیری را ارزیابی میکند .راهبردهای انگیزشی شامل سه مؤلفۀ ارزشگذاری ،انتظار و عاطفی است.
مؤلفۀ ارزشگــذاری دارای  3زیرمقیاس (جهتگیری درونی نســبت به هدف ،جهتگیری بیرونی
نسبت به هدف و ارزش تکلیف) است .مؤلفۀ انتظار دارای  2زیرمقیاس (کنترل باورهای یادگیری و
خودکارآمدی) است .مؤلفۀ عاطفی نیز دارای  1زیرمقیاس (اضطراب امتحان) است .بخش راهبردهای
یادگیری شــامل دو مؤلفۀ راهبردهای یادگیری شناختی و فراشــناختی و راهبردهای مدیریت منابع
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یادگیری اســت که در این پژوهش فقط مؤلفۀ راهبردهای مدیریت منابع یادگیری مورد ارزیابی قرار
گرفته اســت و دارای  4زیرمقیاس (مدیریت زمان و محیــط مطالعه ،نظمدهی به تالش ،یادگیری از
همساالن و کمکطلبی) است.
در این مقیاس شرکتکنندگان بر اساس راهنمای پرسشنامه ،پاسخهای خود را روی یک مقیاس 7
ال در مورد من صدق نمیکند) تا هفت (کام ً
درجهای لیکرت از یک (اص ً
ال در مورد من صدق میکند)
رتبهبندی میکنند .نمرۀ هر مقیاس ،میانگین گویههای سازندۀ آن مقیاس است.
این مقیاس در ایران توســط البرزی و ســیف ( )1381اجرا و هنجاریابی شده است .در این مطالعه
جهت تعیین روایی از روش روایی ســازهای اســتفاده شد و همبســتگی درونی نمرات مؤلفهها و کل
پرسشنامه محاسبه گردید ،بهاستثنای مؤلفه اضطراب امتحان که با سایر مؤلفهها همبستگی منفی دارد،
بهطوریکه شاهدی بر روایی سازهای پرسشنامه به شمار میآید ،همبستگی سایر مؤلفههای پرسشنامه
با یکدیگر و با نمره کل مثبت و معنادار اســت .همچنین جهــت احراز پایایی از روش آلفای کرونباخ
استفاده گردید و میزان آلفا برای راهبردهای انگیزشی  0/94و برای راهبردهای مدیریت منابع یادگیری
 0/81محاسبه شد که حاکی از پایایی باالی این مقیاس میباشد.
جدول .1میزان همبستگی مؤلفههای مقیاس راهبردهای انگیزشی

جهتگیری
بیرونی

ارزش
تکلیف

اضطراب
باور
خودکارآمدی
امتحان
یادگیری

مؤلفهها

جهتگیری
درونی

جهتگیری درونی

1

جهتگیری بیرونی

**0/573

1

ارزش تکلیف

**0/690

**0/698

1

باور یادگیری

**0/569

**0/687

**0/626

1

خودکارآمدی

**0/671

**0/699

**0/739

**0/631

1

اضطراب امتحان

**-0/471

**-0/651

**-0/481

**-0/583

**-0/478

1

پرسشنامة رویکردهای یادگیری :پرسشنامه رویکردها و مهارتهای مطالعه و یادگیری ابتدا توسط
انتویســل و تیت ( )2000ساخته شده و از ســری پرسشنامههای رویکردهای مطالعه (مانند  ASIو
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 )RASIاست که پس از سالها پاالیش نسخههای قبلی ساخته شده است .پرسشنامه رویکرد مطالعه از
 3زیر مقیاس تشکیل شده است که عبارتاند از رویکرد عمیق ،رویکرد سطحی و رویکرد راهبردی .هر
رویکرد  4خرده مقیاس دارد که راهبردها و انگیزههای یادگیری و مطالعه را میســنجد .تعداد سؤاالت
این پرسشنامه  52عدد است که برای سنجش هر کدام از این رویکردها از  16سؤال استفاده شد و هر
 4سؤال به یک خرده مقیاس تعلق دارد.
خرده مقیاسهای رویکرد عمیق عبارتاند از :جســتوجوی معنا از مطالب مورد مطالعه ،ارتباط
دادن عقاید و مفاهیم مطرحشــده در متن به یکدیگر ،اســتفاده از مدارک و شواهد در هنگام داوری و
نتیجهگیری و عالقهمند بودن به موضوعات مورد مطالعه .خرده مقیاسهای رویکرد سطحی عبارتاند
از :حفــظ کردن مطالب نامرتبط و پراکنده ،مطالعه بدون هدف ،محدود کردن مطالعه به ســرفصلها و
مطالعه به خاطر ترس از شکست خوردن .و سرانجام خرده مقیاسهای رویکرد راهبردی عبارتاند از:
مطالعه ســازمانیافته ،مدیریت زمان ،هشیاری نسبت به ارزیابی تکالیف یادگیری مورد انتظار ،پیشرفت
و موفقیت و نظارت بر اثربخشــی (فتح آبادی و سیف .)1386 ،این پرسشنامه بر روی یک مقیاس 5
درجهای (طیف لیکرت) قرار میگیرد که در آن عدد  1به پایینترین نمره و عدد  5به باالترین نمره داده
میشــود و نمره مربوط به هر کدام از مقیاسها از طریق جمعکردن ارزش عددی سؤالهای مربوطه به
دست میآید (راستجو.)1390 ،
شاخصهای روایی و پایایی این پرسشنامه در یک پژوهش مستقل توسط دیزت )2001( 25محاسبه
شــده اســت .انتویســل ،تیت و مک کیون )2000( 26نیز ویژگیهای این پرســشنامه را با استفاده از
دادههای جمعآوریشده از  1284دانشجو بررسی کردهاند .نتایج این پژوهش ضمن تأیید ساختار عاملی
پرسشنامه بر اساس مبانی نظری موجود ،ضریب پایایی (آلفای کرانباخ) رویکردهای عمقی و سطحی
را به ترتیب  0/84و  0/80محاســبه کردهاند .در این پژوهش ضریب پایایی برای رویکردهای عمیق،
راهبردی و سطحی به ترتیب  0/74 ،0/76و  0/66محاسبه شد.
روش اجــرا و تحلیل دادهها :پس از مراجعه به مــدارس و ارائه توضیح کامل از هدف پژوهش و
نحوۀ پاسخگویی به مقیاسها ،دانشآموزان بهصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند .بهمنظور
بررسی فرضیهها ،از نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
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یافتهها

در این بخش ابتدا نگاه مختصری به ویژگیهای جمعیتشــناختی دانشآموزان مورد مطالعه دادیم
ســپس به پرسشهای پژوهش میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد بررسی به تفکیک مدارس
هوشمند و عادی در جدول  2درج شده است.
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جدول .2میانگین و انحراف استاندارد راهبردهای انگیزشی ،مدیریت منابع یادگیری و رویکردهای یادگیری ()n=339

متغیر

راهبردهای انگیزشی

راهبردهای مدیریت منابع
یادگیری

رویکردهای یادگیری
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ابعاد

گروه هوشمند ()n=172

گروه عادی ()n=167

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

جهتگیری
درونی

20/82

0/44

17/84

0/44

جهتگیری
بیرونی

24/00

0/47

20/43

0/48

ارزش تکلیف

31/88

0/65

27/21

0/66

باورهای
کنترل
یادگیری

21/73

0/46

18/60

0/46

خودکارآمدی

42/05

0/83

35/85

0/84

اضطراب
امتحان

24/44

0/54

23/48

0/55

مدیریت
زمان و محیط
مطالعه

38/92

0/77

35/21

0/78

نظمدهی به
تالش

17/73

0/38

16/46

0/39

یادگیری از
همساالن

13/87

0/33

11/91

0/34

کمک طلبی

19/70

0/39

17/64

0/40

عمیق

62/22

0/63

61/35

0/63

راهبردی

78/97

0/81

77/19

0/83

سطحی

55/08

0/67

57/31

0/68

همانطور که در جدول فوق مشــاهده میشــود ،میانگین خرده مقیاسهای راهبردهای انگیزشی،
مدیریت منابع یادگیری و رویکردهای یادگیری در گروه مدارس هوشمند از گروه مدارس عادی باالتر
میباشد بهجز رویکرد مطالعه سطحی که در مدارس عادی میانگین باالتری دارد .جهت بررسی تفاوت
بین این دو گروه از تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) استفاده شد .پیشفرضهای مانوا قبل از اجرای
تحلیل مورد بررسی قرار گرفت .آزمون ام باکس معنادار شد؛ الزم به ذکر است هنگامیکه حجم نمونهها
نسبت ًا برابرند ،نقض مفروضه همگنی ماتریسهای کوواریانس اثر کمی روی نتایج دارد .آزمون کرویت
بارتلت که شــاخصی از همبســتگی کافی بین متغیرهای وابسته در تحلیلهای چندگانه است برای هر
کدام از راهبردهای انگیزشــی ،مدیریت منابع یادگیری و رویکردهای یادگیری بهصورت جداگانه نیز
معنادار شد (.)0>p/0001
آزمونهــای معناداری مانوا در رابطه با مؤلفههای راهبردهای انگیزشــی (F= 8/03, p= 0/001
 )wilk’s lambda= 0/873,در ســطح کمتر از  0/001معنادار اســت ،این امر بیانگر آن است که بین
مؤلفههای راهبردهای انگیزشی در دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت معنادار وجود دارد.
نتایج حاصل از اثرات بین آزمودنیها ،در جدول  3درج شده است.
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جدول .3نتایج آزمون بینگروهی از لحاظ ابعاد راهبردهای انگیزشی

منبع
تغییر

گروه

F

سطح
معناداری

مجذور
اتا

جهتگیری درونی

750/15

1

22/43

0/001

0/062

جهتگیری بیرونی

1079/20

1

27/44

0/001

0/075

ارزش تکلیف

1851/18

1

25/23

0/001

0/070

باورهای کنترل یادگیری

832/00

1

22/84

0/001

0/063

خودکارآمدی

3265/32

1

27/12

0/001

0/074

اضطراب امتحان

78/51

1

1/55

0/21

0/005

متغیر وابسته

درجات
مجذور
انحراف معیار آزادی

نتایج جدول حاکی از آن است که تفاوت دو گروه دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی از لحاظ
جهتگیری درونی و بیرونی نسبت به هدف ،ارزش تکلیف ،کنترل باورهای یادگیری و خودکارآمدی
معنادار اســت .با مراجعه به جدول اطالعات توصیفی مشخص اســت که تفاوت به نفع دانشآموزان
مدارس هوشــمند است و میانگین باالتری را به خود اختصاص دادهاند .مؤلفۀ اضطراب امتحان تفاوت
معناداری بین دو گروه نشان نداد.
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آزمونهــای معنــاداری مانــوا در رابطه بــا مؤلفههــای راهبردهــای مدیریت منابــع یادگیری
( )wilk’s lambda      = 0/943, F= 5 , p    = 0/001در ســطح کمتر از  0/001معنادار است .نتایج حاصل
از اثرات بین آزمودنیها ،در جدول  4درج شده است.
جدول .4نتایج آزمون بینگروهی از لحاظ ابعاد راهبردهای مدیریت منابع یادگیری

منبع تغییر

گروه

متغیر وابسته

مجذور
انحراف معیار

درجات
آزادی

F

سطح
معناداری

مجذور
اتا

مدیریت زمان و مکان

1165/66

1

11/32

0/001

0/033

نظمدهی به تالش

136/25

1

5/33

0/022

0/016

یادگیری از همساالن

324/90

1

16/77

0/001

0/048

کمک طلبی

360/93

1

13/32

0/001

0/038

با توجه به نتایج ارائهشده ،بین دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی از لحاظ راهبردهای مدیریت
منابع یادگیری و مؤلفههای آن تفاوت معنادار وجود دارد و دانشآموزان مدارس هوشــمند از ســطوح
باالتــری از مدیریت زمان و مکان ،نظمدهی به تالش ،یادگیری از همســاالن و کمکطلبی برخوردار
هستند و در نهایت به بررسی تفاوت رویکردهای یادگیری این دو گروه میپردازیم.
آزمونهــای معناداری مانوا در رابطه با مؤلفههای راهبردهــای مدیریت منابع یادگیری (p=0/032
 )wilk’s lambda= 0/974, F= 2/96,در سطح کمتر از  0/05معنادار است .نتایج حاصل از اثرات بین
آزمودنیها ،در جدول  5درج شده است.
جدول .5نتایج آزمون بینگروهی از لحاظ رویکردهای یادگیری

منبع تغییر

گروه

سطح
معناداری

مجذور
اتا

متغیر وابسته

مجذور
انحراف معیار

درجات
آزادی

F

0/003

رویکرد عمیق

62/90

1

0/921

0/338

رویکرد راهبردی

268/20

1

2/32

0/128

0/007

رویکرد سطحی

421/35

1

5/31

0/022

0/016

همانطور که در جدول مشاهده میکنید ،دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت معناداری در
«سطوح یادگیری عمیق و راهبردی» ندارند اما در میزان «یادگیری سطحی» تفاوت معنادار بود .با توجه
به میانگینهای درج در جدول  ،1دانشآموزان مدارس عادی مطالب درســی را بهصورت سطحیتر از
دانشآموزان مدارس هوشمند مورد مطالعه قرار میدهند.
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بهطورکلی یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که بین دانشآموزان مدارس هوشمند
و عــادی از لحاظ مؤلفههای باورهای انگیزشــی ،راهبرد مدیریــت منابع یادگیری و
رویکردهــای یادگیری تفــاوت معناداری وجود دارد ،چنانکــه دانشآموزان مدارس
هوشمند در این زمینهها عملکرد بهتری نسبت به دانشآموزان مدارس عادی داشتند.
در تبیین و توضیح یافتههای پژوهش میتوان بر اثربخشی فناوریهای نوین موجود
در مدارس هوشــمند در یاددهی-یادگیری تأکید کــرد .این فناوریها در ضمن اینکه
انگیــزه دانشآموزان را برای یادگیری افزایش میدهند ،میتوانند باعث افزایش کیفیت
آموزش و تسهیل در امر یادگیری شوند .میزان جذابیت آموزش در مدارس هوشمند با
مدارس عادی قابل قیاس نیست ،در مدارس هوشمند آموزش و یادگیری در موقعیتی
صورت میگیرد که دانشآموزان میتوانند تکالیف مربوط به یادگیری را بدون احساس
خستگی و اضطراب ،همراه با شادی و لذت ناشی از تعاملی بودن یادگیری بیاموزند .از
طرف دیگر ،عوامل مختلفی مثل پیشرفتهای مربوط به روشهای تدریس و آموزش
در مدارس هوشــمند ،قرار گرفتن دانشآموزان در برابر انواع رســانههای آموزشی و
کمکآموزشــی و فراهم بودن انواع آموزشهــای جانبی و فوقبرنامه بر عملکرد بهتر
دانشآموزان مدارس هوشمند تأثیر گذاشته است .مدارس هوشمند به کمک برنامههای
درسی انعطافپذیر ،داشتن طیف وسیعی از برنامهها و روشهای آموزشی و محوریت
بخشیدن به نقش دانشآموز ،توانستهاند دانشآموزان خود را بهصورت فعال در فرایند
یادگیری خودشان درگیر کنند و از راهبردهای مدیریت منابع یادگیری بهره ببرند.
بنابراین ،میتوان اینگونه جمعبندی کرد که فناوریها و رســانههای جدید مورد
اســتفاده در امر آموزش در مدارس هوشمند قادرند محیطهای یادگیری را دگرگون و
جذاب کنند ،سبب جذب دانشآموزان به فرایند یادگیری شوند ،محرکهای انگیزشی
و تقویتکننــدهای ارائه کنند تا کیفیت آموزشــی بهبود یابد و محیطهای خشــک و
کسالتبار آموزش ســنتی به فضاهایی غنی و پربار و سرشار از لذت یادگیری تبدیل
شوند .انگیزش تحصیلی ،خودکارآمدی ،خالقیت ،تفکر انتقادی ،مدیریت زمان و مکان
مطالعه ،جهتگیری درونی نسبت به هدف در یادگیرندگان محیطهای هوشمند افزایش
و پرورش مییابد و در چنین شــرایطی همکاری با همساالن افزایش یافته و نتیجه آن
چیزی جز پیشرفت در روابط اجتماعی و عملکرد تحصیلی نخواهد بود.
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منابع .............................................................................................
 ابراهیمآبادی ،حسین .)1388( .الگوی استفاده از اینترنت ،محیط یادگیری و بافت فرهنگی و اجتماعی .مجلة تحقیقات فرهنگی،)7( ،
.97-118
 افضل خانی ،مریم و قدس ،سولماز .)1390( .ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه هوشمند در استان سمنان از دیدگاه مدیران و
معلمان .فصلنامة فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.23-39 ،)1(2 ،
 البرزی ،شــهال و سیف ،دیبا .)1381( .بررسی رابطه باورهای انگیزشــی ،راهبردهای یادگیری و برخی از عوامل جمعیتی با پیشرفت
تحصیلی گروهی از دانشجویان علوم انسانی در درس آمار .مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.73-82 ،)1(19 ،
 حیدری ،مریم؛ وزیری ،مژده و عدلی ،فریبا .)1392( .بررسی وضعیت مدارس هوشمند بر اساس استانداردها و مقایسه عملکرد تحصیلی
و تفکر انتقادی دانش آموزان آن با مدارس عادی .فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.149-173 ،)2(4 ،
 راستجو ،سعیده .)1390( .بررسی رابطه رویکردهای یادگیری ،گرایش به تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان کارشناسی
ارشد دانشکدههای علوم انسانی ،زبان و ادبیات و فنی-مهندسی دانشگاه یزد (پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشکده علوم انسانی ،گروه
علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه یزد.
 زارع اسدآبادی ،مرضیه؛ کاظمی ،سلطانعلی و رضایی ،آذرمیدخت .)1390( .نقش واسطهگری خودکارآمدی برای سبکهای یادگیری و
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