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چكیده
پ ژوهش حاضر بهمنظور ارزیابی مدارس هوشمند و سنتی از نظر كارایی در ایجاد یادگیرندگان خود
تنظیم در راستاي تحول نظام برنامه پنجم توسعه كشور انجام گرفته است .روش پژوهش حاضر توصیفی
از نوع علی  -مقایسهاي بوده است .جامعه آماري پژوهش شامل كلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول در
مدارس هوشمند و سنتی استان مازندران و گلستان ب وده كه از این میان به روش نمونه گیري خوشهاي
تعداد  026نفر بهعنوان نمونه انتخاب گردیدهاند .براي گردآوري دادهها پرسشنامه مهارتهاي خودتنظیم
پنتریچ و دي گروت ( )1336استفاده شده است .پایایی پرسشنامه  6/32به دست آمده است .روشهاي
آماري مورد استفاده ،شامل آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس
چندمتغیري t ،مستقل و تحلیل تعقیبی شفه) بوده است .یافتهها نشان داد كه باورهاي انگیزشی (شامل
خودكارآمدي و ارزش گذاري درونی به استثناي اضطراب امتحان) و راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی
(شامل راهبردهاي شناختی و فراشناختی) و نیز نمره كلی مهارتهاي خودتنظیم در دانشآموزان
مدارس هوشمند بیشتر از دانشآموزان مدارس سنتیبوده است .نتیجه آن كه برنامه هوشمندسازي
مدارس در راستاي تحول نظام آموزشی در برنامه پنجم توسعه كشور توانسته در ایجاد یادگیرندگان
خودتنظیم با یادگیري فعال و تحول در نظام آموزشی از یادگیري حافظهمدار به یادگیري متفکرانه و
خالق و نیز شکل گیري نظام آموزشی یادگیرنده محور در كنار نظام آموزشی معلممحور و بهعنوان مکمل
آن بهدرستی عمل نماید.
واژه های کلیدی :مدارس هوشمند؛ تحول نظام آموزشی؛ یادگیرندگان خودتنظیم؛ مهارتهاي
خودتنظیم
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مقدمه
بیشک یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت هر جامعه ،آموزش و پرورش آن جامعه است.
آموزش و پرورش سازمانی است كه از دیرباز نقش سازنده و اساسی در بقاء و تداوم فرهنگ و
تمدن بشري داشته و امروزه نیز سنگ زیربناي توسعه فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادي و اجتماعی
هر جامعه بهشمار میآید .بنابراین ،در جهان پیوسته در حال تغییر و تحول كنونی ،كشوري
پیشرفته خواهد بود كه داراي نظام آموزشی كارآمد ،مترقی ،منعطف و پویا باشد .این در حالی
است كه چالشها و فرصتهایی كه نظام آموزشی با آن مواجه است هر ساله رو به افزایش
هستند (دارابی ،نیستانی و میرزائی فرد.) 1332 ،
تجربه نشان داده است كه چگونگی وضعیت آموزش و پرورش در كشورهاي مختلف،
داستان رشد و انحطاط هر كشور در طول حیات تاریخی آنهاست .جامعهاي پیشرفته است كه
سیستم آموزشی پیشرفته و مترقی داشته باشد و برعکس قومی منحط و یا دچار ركود است كه
داراي نظام آموزشی عقب مانده و راكد باشد و این نکتة قابل تعمیمی است كه در مورد ابعاد
مختلف و در همة زمینه هاي سیاسی ،اقتصادي ،فرهنگی ،اجتماعی و حتی مذهبی و اخالقی و
در رابطه با كلیة جوامع انسانی صادق است .چهره ي د نیاي امروز حکایت از تأثیر سیستمهاي
تعلیم و تربیت دارد و آینة تمام نماي طریقة عملکرد نظامهاي آموزش میباشد.
نظامهاي آموزشی كنونی در مقایسه با نظامهاي گذشته ،مجبورند با دامنه گستردهاي از
مسایل مقابله كنند .گاهی اوقات حل این مسایل با استفاده از ابزارها و روشهاي سنتی بهدلیل
این كه مورد انتقاد قرار گرفتهاند ،غیرممکن است (كاكیر .) 2612 ،1
فناوري اطالعات و ارتباطات یکی از موضوعات بحثانگیز در دنیاي امروز است كه
بسیاري از جوانب زندگی از جمله نظامهاي آموزشی را در برگرفته است .در واقع نظام آموزشی
هر كشور جهت همگام شدن با توسعه جهانی و رو به پیشرفت ،باید بتواند عالوهبر هماهنگ
كردن خود با تحوالت جامعه امروزي ،چشماندازها و تغییرات آینده را پیشبینی و آنها را در
جهت ایجاد تحوالت مطلوب در آینده هدایت كند (مهاجران ،قاهاي و حمزه رباطی.) 1332 ،
از نظر بسیاري از صاحبنظران ،ساختار كنونی سیستم آموزشی خشک است و
نمی تواند نیازهاي جهانی در حال تغییر را پاسخگو باشد .سیستم آموزشی موجود سرعت
پیشرفتهاي حاصله در اقتصاد و فن آوري را كند می كند .لذا تغییر در مدل آموزشی ضروري
است (جوكار .) 1323 ،امروزه اصالحات نظام آموزشی بیشتر متمركز بر سازماندهی
برنامهدرسی ،عوض كردن محتواي كتب ،افزایش یا كاهش ساعات تدریس و مواردي از ا ین
. Cakir
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قبیل متمركز است .اما موضوع نگرانكننده این است كه ا ین بازسازيها تا چه حد بهطور
مستقیم بر یادگیري دانشآموز مﺆثر است (مطیعی ،حیدري و صادقی .) 1331 ،متخصصان
آموزش بر این باورند كه الگوهاي یادگیري سنتی نمیتواند ،پاسخگوي نیازها و چالشهایی
باشند كه بر اثر فنآوريهاي جدید و پرسرعت پدید آمدهاند .فنآوريهاي اطالعاتی و ارتباطی،
ابزار موردنیاز براي رویارویی با چالشهاي آموزشی را در اختیار افراد قرار میدهند.
تکنولوژيهاي نوین ،فرصتهاي بیشتر و جذابتري مانند فرصت كسب تجربه یادگیري
متناسب با تواناییها و شیوه یادگیري هر دانشجو را براي یادگیري ارایه میكنند (هادجرویت ،1
.) 2616
در واقع ،به كارگیري گسترده فناوري اطالعات و ارتباطات در فرآیند آموزش ،همزمان با
تحول در رویکردهاي آموزشی درجهان ،زمینه شکلگیري مدارس هوشمند را فراهم آورده
است .یادگیريهاي مبتنی بر فناوريهاي نوین اطالعاتی ،با ایجاد تغییرات بنیادین در مفاهیم
آموزش سنتی ،توانسته است بسیاري از ناكارآمديهاي نظامهاي آموزشی را رفع كرده و
دگرگونیهاي اساسی را در آموزش به وجود آورد.
همان گونه كه حركت جهانی در كشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه ،براي تغییر
ساختار آموزشی ،با دگرگونی جوامع از جوامع سنتی به جوامع دانایی محور و بهرهگیري از
شرایط نوین ارتباطی پدید آمده است ،مسئوالن كشور نیز تغییر شرایط جهانی و نیاز به تغییر
در نظام آموزشی كشور را به خوبی درک كردهاند ،و این امر به وضوح در اسناد مصوب وزارت
آموزش و پرورش بهچشم میخورد .در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش در موارد
متعددي بر استفاده هوشمندانه از فناوري تأكید شده است .مسئوالن بهخوبی آگاهند كه آنچه
در جامعه داناییمحور ارزش محسوب میشود ،تولید علم و دانش است .میتوان مدارس
هوشمند را فضایی آموزشی در نظر گرفت كه تحقق جامعه داناییمحور را میسر خواهد ساخت
(محمودي ،نالچیگر ابراهیمی و صادقی مقدم.) 1321 ،
فناوري اطالعات و ارتباطات درمدت زمان كوتاهی كه ازپیدایش آن میگذرد توانسته است
تغییرات فراوانی را درنحوة زندگی بشر بهوجود آورد .یکی از زمینههایی كه سهم عمدهاي ازاین
تغییرات را بهخود اختصاص داده است ،یادگیري است .نقش فناوريهاي اطالعاتی و ارتباطی
درچرخه یادگیري بسیاراهمیت دارد.یادگیري به شیوه سنتی ،فرد مجبور بود كه بهطور مداوم
بخواند و بنویسد و ارتباط تقریباً یکطرفه بود .اما با كارگ یري فناوري اطالعاتی و ارتباطی
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یادگیري ،فرد عالوهبر این مهارتهاي پایه ،نیازمند داشتن مهارت استفاده از فناوريهاي
اطالعاتی و ارتباطی می باشد.
خالصه مطلب آن كه ،انفجار فنآوري ،روشهاي یادگیري موجود را با سرعتی باورنکردنی
تغییرداده است (ظفري و همکاران .) 1333 ،مطالعات گوناگون ،نشان میدهند كه استفاده از
فناوريهاي نوین در آموزش سنتی ،به افزایش اثربخشی یادگیري میانجامد .از جمله تغییرات
ایجاد شده در آموزشهاي سنتی تلفیق شده با فناوري ،میتوان از تغییر نگرش دانشآموزان،
افزایش مشاركت و تعامل و همچنین باال رفتن اعتماد به نفس دانشآموزان (دامنز  ،2663 ،1به
نقل از خانی ،باقري و دانشیار ،) 1332 ،تغییر جدي در تعاملهاي كالس درس (گوس ،2
 ،) 2661استفاده از راهبردهاي جدید براي انجام تکالیف درسی (كوزما  ،) 2663 ،3تغییر در
راهبردهايخودتنظیمی مورد استفاده در محیط سنتی مانند خودبازبینی یا خودمشاهدهگري و
بهكارگیري راهبردهايخودتنظیمی متناسب با محیط (ویپ و چارلی  ) 2661 ،1یاد كرد .در
پژوهشی دیگر در بررسی استفاده از فاوا در آموزش ریاضی ،عملکرد دانشآموزان آموزش دیده
با فاوا نسبت به دانشآموزانی كه به روش سنتی آموزش دیده بودند ،ارتقاء یافته بود و عالوهبر
آن از عزت نفس باالتري برخوردار شدهاند (قاسمی . ) 1322 ،همچنین ،بهكارگیري نرمافزار
آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و افزایش انگیزه یادگیري فعال دانشآموزان مﺆثر گزارش شده
است (نوروزي ،ضامنی و شرفزاده .) 1333 ،البته تلفیق فناوري در برنامه درسی به امکانات
گوناگونی نظیر سختافزار ،نرمافزار و نیروي انسانی ماهر و متخصص نیاز دارد (زمانی ،عابدي،
سلیمانی و امینی.) 1323 ،
در تعریف و توصیف مدرسه هوشمند میتوان گفت :مدرسة هوشمند سازمانی است
آموزشی با موجودیت فیزیکی و حقیقی (نهمجازي) كه در آن دانشآموزان به شکل نوین
آموزش خواهند دید .در مدرسة هوشمند مدیریت ،مبتنی بر فناوري رایانه و شبکه است و
محتواي اكثر دروس آن الکترونیکی و نظام ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است .در اینگونه
مدارس ،دانشآموزان متناسب با استعدادها و عالقههاي خود به یادگیري میپردازند .توجه به
بارور كردن تمامی استعدادهاي بالقوة دانشآموزان در تمامی فعا لیتهاي آموزشی و فوقبرنامه
در این مدارس به چشم میخورد و محدودیتی براي پیشرفت تحصیلی آنها وجود ندارد .معلمان
به متخصصانی توانا تبدیل میشوند كه راهنمایی دانشآموزان را در فرایند یادگیري برعهده
1
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خواهند داشت (ناصري و مشهدیان .) 1336 ،الگوي اولیه مدارس هوشمند در سال  1330از
كشور انگلیس گرفته شده است و كشور مالزي یکی از پیشتازان ایجاد این مدارس بهشمار
میرود (جاللی .) 1322 ،از اوایل ژوئن سال  1331وزارت آموزش و پرورش مالزي درگیر
بحثی عمومی در قالب «مدرسهي هوشمند» شد .در آغاز ،طرح مدارس هوشمن د در 36
مدرسه به صورت آزمایشی اجرا شد و سپس توسعه یافت .در سند آموزش و پرورش مالزي،
هدف این مدارس كمک به تحقق اهداف فلسفة تربیتی مالزي و همچنین تربیت نیروي ماهر
بهگونهايكه بتواند با چالشهاي قرن  21مواجه شود عنوان شده است (وزارت آموزش و
پرورش .) 1320 ،در مدارس هوشمند معموالً محتواي درسی بر حسب توان دانشآموز برنامه -
ریزي میشود و در نتیجه دریک كالس  16نفره ممکن است  16نوع فضاي آموزشی مهیا شود
تا دانشآموزان داراي توانمندي بیشتر ،بتوانند از مطالب و امکانات بیشتر استفاده كنند و
دانشآموزان ضعیفتر نیز در ا نتهاي كالس نمانند .خودكارسازي سیستم آموزشی و رأيگیري و
ارزیابی وضعیت هر دانشآموز نیز از تفاوتهاي عمدهاي است كه سیستمهاي مدارس هوشمند
به راحتی آن را در درون خود دارند و همینطور میتوان از طریق همین سیستمهاي خودكار
نقش اولیاء را در هدایت دانشآموزان افزایش داد .بنابراین وقتی نام مدرسه هوشمند را میبریم
از مدرسهاي صحبت می كنیم كه سیستم آن براي هر دانش آموز متفاوت است و نکته مهم این
است كه در این سیستم دانشآموز اصوالً یاد می گیرد كه چگونه و بدون اتکاء به دیگران از
مجموعه اطالعات جهانی بهرهمند شود (جاللی .) 1322 ،مدارس هوشمند به كمک برنامههاي
درسی انعطافپذیر ،امکان تدریس با شیوههاي نوین ،داشتن طیف وسیعی از برنامهها و روش -
هاي آموزشی ،و محوریت بخشیدن به نقش دانشآموز ،میتوانند در از بین بردن یا كاهش
شکاف آموزشی مﺆثر باشند .جامعة اطالعاتی آینده ،نیازمند افرادي است كه بتوانند فناوري
اطالعات را خالقانه در جهت رشد و توسعه به كاربرند .مدارس هوشمند نیز عمدتاً در جهت
تأمین این نیازها برنامهریزي شدهاند ،چرا كه در این مدارس دانشآموزان میآموزند كه چگونه
اطالعات موردنظر خود را استخراﺝ كنند ،چگونه در مورد آنها بیندیشند و چگونه حاصل
یافتههاي خود را براي حل مسائل و توسعه و پیشرفت بهكار گیرند ( ناصري و مشهدیان،
 .) 1336در مدارس هوشمند ،دبیران با استفاده از محتواي درسی الکترونیکی موجب تفهیم
بهتر مطالب درسی و صرفهجویی در وقت میشوند و دانش آموزان هم این فرصت را دارند كه
توانایی و قابلیتهاي خود را آشکار و به تولید محتوا بپردازند .در این گونه مدارس ،كسب
موفقیت دست یافتنی است و میزان آن به تالش و پیگیري دانشآموزان و هدایت صحیح و
جهت دار بستگی دارد .در این روش روح پژوهش و جستوجوگري قطعاً جایگزین روحیه
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بیهدف دانشآموزان خواهد شد .در واقع ،مدرسه هوشمند «دانشآموز ـ محور» است و در آن
معلم نقش هدایتگر را دارد .دانش آموز بر منابع موجود در مدرسه یا شبکههاي اطالعرسانی
بیرونی نیز دسترسی دارد و در استفاده از منابع براي درسهاي خود آزاد است .والدین این
امکان را دارند كه به صورت آنالین با مدیر یا معلمان مدرسه ارتباط پیدا كنند و از وضعیت
تحصیلی فرزند خود آگاه شوند .كتابخانه این مدرسه ،یک كتابخانه الکترونیکی است و دانش
آموز میتواند به صورت آنالین از آن استفاده كند .محیطهاي گفتوگو ،بحث و پرسش و
پاسخ آنالین بهصورت همزمان و ناهمزمان در این مدرسه فعال است  .یادگیري دانشآموز
محوري روشی است كه در آن رایانه ابزاري اطالعاتی براي دانشآموزان (در تولید ،دسترسی،
بازیابی ،دستكاري و انتقال اطالعات) تلقی میشود .در این روش دانشآموزان میتوانند در
كالس درس ،كتابخانه مدرسه و كارگاه را یانه بر اساس نیازهاي كالسی خود از رایانه استفاده
كنند .نحوة استفاده از رایانه در آموزش ،اختیاري است .یادگیري دانشآموز محوري ،دانشآموز
را تشویق می كند تا رایانه را مانند مداد ،خطكش یا ماشین حساب وسیلهاي براي حل مشکل
بدانند .رایانه فقط یک ابزار تولیدي براي معلم نیست ،بلکه ابزاري است كه تولید و بهرهوري
دانشآموزان را نیز تقویت میكند .روشهاي نهفته در یادگیري دانشآموز محوري تحت عنوان
«كاربردهاي اولیه رایانه» در قالب واژه پردازها ،برگههاي گسترده ،بانکهاي اطالعاتی و برنامه
گرافیک ،كاربردهاي رایانه از راه دور صورت میگیرد (ذوفن.) 1332 ،
مدارس هوشمند به آن گروه از واحدهاي آموزشی اطالق میگردد كه با استفاده از
یادگیري الکترونیکی بهصورت حضوري و با حفظ فضاي فیزیکی مدرسه ،معلم ،دانشآموز و با
برخورداري از نظام آموزشی هوشمند و با رویکردي تلفیقی و جامع نسبت به ارائه خدمات
آموزشی و پرورشی به دانشآموزان تالش میكند .از سوي دیگر مدارس هوشمند بهدلیل
برنامههاي درسی انعطافپذیر ،امکان تدریس با شیوههاي نوین ،داشتن طیف وسیعی از برنامهها
و روشهاي آموزشی و محوریت بخشیدن به نقش دانشآموز با در نظر گرفتن تفاوتهاي فردي
و توجه بیشتر به نیازها ،عالئق و استعدادهاي دانشآموز میتوانند در جهت از بین بردن و یا
كاهش شکاف آموزشی مﺆثر و مفید باشند .در واقع هر دانشآموز بسته به استعداد خود میتواند
آموزش ببیند و یا به عبارت دیگر سیستم آموزش نسبت به استعداد دانشآموزان متغیر است.
لذا مدارس هوشمند را میتوان یک سازمان یادگیرنده دانست .این سازمان در طول زمان تکامل
یافته و بهطور مستمر ،كاركنان ،منابع آموزشی و تواناییهاي اجرایی خود را توسعه میدهد .این
ویژگی به مدرسه امکان میدهد تا خود را با شرایط متغیر عصر حاضر سازگار نماید (مهاجران و
همکاران.) 1332 ،
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در حال حاضر تکنولوژيهاي جدید وارد شده در حوزة آموزش ،گستره وسیعی از
روشهاي یادگیري و مهارت آموزشی مﺆثر بر زندگی فراگیران را ایجاد نموده است و یکی از
بیشترین روشهاي كاربردي آن ،آموزش الکترونیکی  1است .منظور از آموزش الکترونیکی به -
طوركلی بهرهگیري از سیستمهاي الکترونیکی مثل رایانه ،اینترنت ،دیسکهاي چندرسانهاي ،2
نشریههاي الکترونیکی  ،3خبرنامههاي مجازي  1و نظایر آن است كه هدف آن ضمن یادگیري
بهتر و مﺆثرتر ،كاستن از رفتوآمدها ،صرفهجویی در وقت و هزینه و اتالف انرژي است .این
روش دانشآموزان را تشویق میكند تا آنان از خود خالقیت ،نوآوري و كنجکاوي مﺆثر بر
یادگیري ماندگار نشان بدهند .ضمن این كه فراگیران یاد میگیرند كه چگونه به فنآوريهاي
3

جدید و سریع دست یابند ،آنان همچنین ،میتوانند در مباحث اتاقهاي گفتوگو و چت
شركت كنند و در زمان دلخواه با مدیر سایت آموزشدهنده ارتباط برقرار كنند (امانزاده بنه و
نعماناف.) 1333 ،
یکی از مهمترین تغییرات در حوزة آموزش در عصر اطالعات ،شکلگیري نظام آموزشی
یادگیرندهمحور  0در كنار نظام آموزشی معلممحور و به عنوان مکمل آن است (بختیاري و
همکاران .) 1333 ،با رویکردهاي نوآورانه و با ایجاد شرایط براي یادگیري فعال و ارایه راههاي
جدید میتوان به كسب مهارتهاي الزم و استقالل در دانشآموزان كمک كرد (نیلسن ،1
 .) 2612اصطالح یادگیري فعال ،طیف گستردهاي از استراتژيهاي یادگیري بهمنظور تشویق
مشاركت فعال دانشآموزان ،در امر یادگیري است .یادگیري فعال در رویکرد یادگیرندهمحور
میتواند باعث یادگیري معنیدار شود كه در آن دانشآموزان بهطور مﺆثر به ساخت دانش جدید
خود میپردازند (تونا  .) 2612 ،2انگیزه یادگیري فعال ،به هرگونه فرآیندي گفته میشود كه به
خوديخود از سوي فراگیر ،فعاالنه و براي حفظ رفتار یادگیري اعمال میشود (هوانگ ،3
 .) 2616بعضی نیز معتقدند مشاركت فعال در امر یادگیري سبب تعامل دوسویه معلم و
دانشآموز و همچنین ،ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی و تنوع آموزشی میشود .زیرا فقدان
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انگیزه و انعکاس آن ،توانایی یادگیري فعال را تحت تأثیر قرار میدهد (نوروزي و همکاران،
.) 1333
در واقع ،یکی از علومی كه برنامه ریزان آموزشی و درسی باید به آن آشنا باشند تا بتوانند
از اصول قواعد و یافتههاي آن در مراحل مختلف طراحی و اجراي برنامههاي آموزشی و درسی
استفاده نمایند ،علم روانشناسی است .این علم بهخصوص از نیمه دوم قرن نوزدهم توسعه قابل
مالحظهاي یافته و كمکهاي شایان توجهی به اغلب علوم انسانی نموده است .امروزه جاي
كوچکترین تردیدي نیست كه استفاده از اصول قوانین و یافتههاي علم روانشناسی یکی از
اركان اصلی پیشرفتها و ترقیات انسان در شأنهاي مختلف زندگانی بوده است .انسان
به خصوص طی قرن اخیر براي حل بسیاري از مسایل فردي و اجتماعی خود از این علم
كمکهاي سودمندي دریافت داشته است .اهمیت توجه به مبانی روانی در برنامهریزي آموزشی
و درسی وقتی بیشتر روشن میشود كه به ماهیت یادگیري در انسان و بهخصوص به كم وكیف
ایجاد انگیزه و عالقه براي آموختن و همچنین مختصات توانشها و مراحل رشد یادگیرنده و
غیره توجه نماییم .تعلیم و تربیت انسانها و به طور كلی ارتقاء دادن سطح دانش بصیرت و
مهارتهاي آنها ،بدون دانش شناختی نسبتاً عمیق از مراحل رشد جسمی ،ذهنی ،عاطفی و
اجتماعی در سنین مختل ف و چگونگی ایجاد و تقویت انگیزهها براي یادگیري میسر نخواهد بود.
به همین جهت یک برنامهریز آموزشی و درسی بهطور اخص و یک مسئول و مجري برنامههاي
آموزشی و درسی بهطور اعم ،می بایستی از بیشتر یافتهه ا و اصول و قوانین علم روانشناسی ،به -
خصوص روانشناسی تربیتی ،اطالع نسبتاً عمیق و وسیعی داشته باشد .روانشناسی تربیتی
شاخهاي از علم روانشناسی است كه جنبههاي كاربردي اصول و یافتههاي روانشناسی را در
تعلیم و تربیت مطالعه و بررسی مینماید (پروند .) 1323 ،مبانی هستهایی است كه بر اساس
آن اصول و بایدها و نبایدهاي تدریس شکل میگیرد از این رو اگر كسی از یافتهها و هستهاي
روانشناسی بیاطالع باشد ،یا اصالً نمیتواند اصول وضع كند و یا اگر اصولی براي كارش داشته
باشد ،این اصول ناقص خواهد بود .از اینرو گفتهاند « :عدم آگاهی بر رسالت آموزش و پرورش ،و
عدماطالع از نظریهها و یافتههاي روانشناسی دربارة یادگیرندگان در زمینههاي تواناییهاي
فطري و تفاوتهاي آنها در افراد ،خود تصوري ،شیوههاي شناختی ،آفرینندگی ،فرایندهاي
تفکر ،تأثیر محیط اجتماعی ،اقتصادي ،و رشد عواطف بر یادگیري آنان ،بهطور مسلم در
برنامه ریزي درسی ،و تعیین انتخاب موضوع و محتوا ،و فعالیتهاي آموزشی تأثیر انکارناپذیري
دارد» (تقی پور ظهیر.) 1323 ،
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از طرفی ،بیشترین كارآیی آموزش زمانی است كه بر نتایج متعدد هر تجربه تربیتی توجه
شود (تایلر .) 1321 ،بنابراین ،ارزیابی كارآیی رویکرد سیستم آموزشی هوشمند كه تجربه تربیتی
دیگري در نظام آموزشی است ،می تواند به سودمند بودن یا نبودن این رویکرد در رسیدن به
هدفهاي تربیتی مطرح و ممکن ،كمک شایانی نماید تا مشخص شود چگونه میتوان كل
رویکرد و یا تعدادي از جنبههاي آن را با هم و از طریق تجارب یادگیري مشابه تحقق بخشید.
یکی از منابع اطالعاتی مهم كه برنامهریزان آموزشی اساس كار خود را بر آن مینهند
فراگیرنده است .فراگیران ،به عنوان محور یادگیري و آموزش ،داراي ویژگیها و خصایصی
هستند كه برنامهریزان را در هرچه اثر بخشتر كردن برنامههاي درسی و آموزشی هدایت
میكنند .اطالعاتی چون چگونگی رشد و نمو فراگیران كه شامل ابعاد جسمانی ،عاطفی ،عقالنی
و اخالقی ـ معنوي است ،همچنین نیازها ،عالیق ،و مشکالت فراگیران در مراحل مختلف رشد
را علم روانشناسی در اختیار برنامهریزان قرار میدهد تا از این طریق فرایند برنامهریزي و
محصول آن ،یعنی برنامه درسی و آموزشی ،متناسب با خصایص فراگ یرنده به وقوع بپیوندد .علم
روانشناسی ،كه مطالعه رفتار انسان را در بر میگیرد ،برنامهریزان را در كسب اطالعاتی
پیرامون مفهوم رفتار ،اجزا ،رفتار و عوامل مﺆثر بر تغییر رفتار یاري می نماید .بدینترتیب،
برنامهریزان با كسب چنین اطالعاتی ،میتوانند تجربههاي یادگیري را بهگونهاي سارماندهی
نمایند تا بهصورت مﺆثري به تغییر رفتار مطلوب در فراگیرندگان ،كه همانا هدف نهایی برنامه
درسی و آموزشی است ،منتهی گردد (یار محمدیان.) 1313 ،
یادگیري به عنوان فرایند تغییر تدریجی و با ثبات در رفتار فراگیرنده ،حاصل تجربه
است كه یکی از عوامل مﺆثر تأثیرگذار بر تصمیمات برنامهریزان درسی در امر تهیه و تدوین
برنامه درسی است (یار محمدیان.) 1313 ،
ا ین اجماع وجود دارد كه استفاده از فنآوري اطالعات و ارتباطات ،كیفیت تدریس و
یادگیري را افزایش میدهد (كفاش و همکاران .) 2616 ،تأكید بر استفاده از فنآوري اطالعات و
ارتباطات در آموزش توانسته منجر به دستیابی به دانش و مهارتهاي مورد نیاز براي عملکرد
مﺆثر در جهان امروزي شود (آد یمی 1و اواللیه .) 2616 ،2
در دو دهه اخیر ،كارشناسان تعلیم و تربیت بـه مقولههاي «شناخت» و «ا نگیزش» توجه
بیشتري كردهاند .شناخت در برگیرنده پارهاي از تواناییها و ا عمال ذهنی از قبیل دانش،
درکكردن ،تشخیصدادن و تفکر میباشد و انگیزش با مسایلی از قبیل هیجان ،نگرش و
. Adeyemi
. Olaleye
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ارزشگذاري ارتباط دارد .امروزه اكثر روانشناسان به هر دو مﺆلفه شناخت و انگیزش و نقش
آنها در یادگیري توجه دارند و براساس نظریههاي جدید مانند مﺆلفههاي شناخت ،انگیزش و
كنشوري ،یادگیري خودتنظیمی تحصیلی بهصورت یک مجموعه درهم تنیده و مربوط بههم
در نظر گرفته میشود (كجباف و همکاران.) 1322 ،
در واقع ،یادگیري خودتنظیمی یک موضوع مهم براي یادگیري انسان است و روانشناسان
تربیتی بر شركت فعاالنه یادگیرنده در فرآیند یادگیري به جاي تجربه یادگیري انفعالی تأكید
میكنند (خانی و همکاران .) 1332 ،مرور پژوهشها و نظریهها نیز مشخص میكند كه یادگیري
خود نظمجویی ،بخش مهمی از ادبیات مربوط به یادگیري را بهخود اختصاص داده است و
خود نظمجویی شناختی و هیجانی جنبهاي مهم از یادگیري و عملکرد تحصیلی دانشآموزان در
كالس درس است (پنتریچ2661 ،؛ دسی  1و رایان .) 2662 ،2
در سالهاي اخیر پژوهشهاي در خصوص یادگیري خود تنظیم بهطور خارقالعادهاي
گسترش یافته است .این مقوله براي دانش آموزان و نیز معلمان حائز اهمیت است ،چرا كه هدف
اصلی آموزش و پرورش ،ایجاد یادگیرندگان و متفکران مستقل و خودتنظیم است (یوكسلتورک
و بولوت  .) 2661 ،3مطالعات انجام شده در زمینه ویژگیهاي افراد خودتنظیم حاكی از آن است
كه این افراد در زمینه یادگیري خودانگیختهاند؛ اهداف تحصیلی واقعگرایانهاي را براي خود
وضع میكنند؛ از راهبردهاي كارآمد بهمنظور دستیابی به اهداف خود استفاده می نمایند؛ و در
صورت لزوم راهبردهاي مورد استفاده را اصالحی را تغییر میدهند؛ و سعی در استفاده بهینه از
منابع در دسترس مانند زمان ،مکان ،همساالن ،والدین ،معلمان و منابع كمکی از قبیل فیلم،
ویدئو و كامپیوتر دارند و همواره سعی در ساخت و ایجاد و انتخاب محیطهایی دارند كه
یادگیري را افزایش دهد (صمدي.) 1323 ،
اهمیت خودتنظیمی در یادگیري و موفقیت تحصیلی و شغلی و غیره بهحدي است كه
صاحبنظران مختلف الگوهاي متفاوتی از آن ارائه دادهاند .از جمله این الگوها ،الگوي پینتریچ
( ) 1320است كه چهارچوب نظري مسئله پژوهش حاضر بر اساس آن تدوین شده است .این
الگو ،سه مقوله عمده از راهبردهاي یادگیري از جمله راهبردهاي یادگیري شناختی ،راهبردهاي
فراشناختی و راهبردهاي مدیریت منابع را شامل میشود (آرسال  .) 2616 ،1راهبردهاي
شناختی ،به هرگونه رفتار ،اندیشه یا عمل كه هدف آن كمک به فراگیري ،سازماندهی و
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ذخیرهسازي دانش و مهارت و سهولت به رهبرداري از آنها در آینده باشد ،اطالق میشود
(وینستین و هوم  ) 1332 ،1و راهبردهاي فراشناختی ،كسب آگاهی و شناخت از نقاط قوت و
ضعف فعالیت شناختی خود است كه فرد را در جریان فعالیتهاي شناختی راهنمایی میكند و
جزء راهبردهاي نظارتی بهحساب میآید و در نظارت بر راهبردهاي شناختی و هدایت آنها
مورد استفاده قرار میگیرد (زیمرمن2662 ،؛ به نقل از سیف .) 1313 ،مدیریت منابع بیانگر این
مطلب است كه یادگیرنده بهطور بهینه از زمان اختصاص داده شده براي مطالعه استفاده كند و
یادگیرنده معموالً از آنان براي كنترل و اداره محیط مثل مدیریت در تنظیم زمان ،نحوه تالش،
انتخاب محیط مطالعه و كمک از افراد دیگر مانند معلمان ،همساالن ،منابع و غیره استفاده
میكند (دمبو  2و همکاران2666 ،؛ به نقل از عجم و همکاران.) 1331 ،
دیدگاههاي نظري برجسته در زمینه خودتنظیمی یادگیري فراوان است .اكثر این نظریهها
از سال  1326در تالش براي توصیف آنچه یادگیرنده موفق انجام میدهد پدید آمدند .هر كدام
از اینها ساختارها و مکانیسمهاي متفاوتی پیشنهاد میكنند .به عبارت دیگر ،راهبردها و
فرایندهایی را كه براي ارتقاي موقعیت یادگیرنده مورد تأكید قرار میدهند ،متفاوت است .بر
اساس نظر ویگوتسکی  ) 1312 (3تعامالت درون منطقه تقریبی رشد باعث میشود كه
یادگیرندگان نوع یادگیري خود را از دیگر تنظیمی به خودتنظیمی انتقال دهند (به نقل از
شیردل و همکاران .) 1331 ،براساس نظریه سه وجهی بندورا ،مبناي یادگیري خودتنظیمی،
شناخت اجتماعی است .بـه عقیده وي ،فعالیتهاي یادگیري دانشآموزان بهوسیله سه عامل
فرآ یندهاي شخصی ،محیطی و رفتاري آنها تعیین میشود (بندورا  .) 1320 ،1نظریه یادگیري
خودتنظیمی را نیز پینتریچ و دي گروت (  ) 1336مطرح كردند .آنها خودكارآمدي،
ارزش گذاري درونی و اضطراب امتحان را به عنوان باورهاي انگیزشی درنظر گرفتند و راهبردهاي
شناختی ،فراشناختی و تالش و تدبیر دانشآموزان را تحت عنوان یادگیري خودتنظیمی معرفی
كردند .خودكارآمدي به مجموعه باورهاي دانشآموزان در مورد توا ناییهایشان در انجام تکالیف
اشاره دارد (شانک .) 1332 ،نتایج تحقیقات در این زمینه حاكی از آن است كه دانشآموزانی كه
خود را خودكارآمد میدانند ،از راهبردهاي شناختی و فراشناختی بیشتري استفاده میكنند و
در انجام تکالیف اصرار بیشتري از خود نشان میدهند (پاریس  3و اوكا  .) 1320 ،0ارزش گذاري
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درونی به اهمیتی كه دانشآموز به یک تکلیف یا درس خاص میدهد ،باوري كه به آن تکلیف
دارد و هدفی كه از مطالعه آن دنبال میكند ،اطالق میشود .تحقیقات نشان میدهند كه
دانشآموزانی كه داراي انگیزه غلبه بر كار و تکلیفاند ،از راهبردهاي شناختی و فراشناختی
بیشتري استفاده میكنند (ایمز و آرچر .) 1322 ،اضطراب امتحان احساس یا حالت هیجانی
ناخوشایندي است كه پیامدهاي رفتاري و روانشناختی خاصی دارد و در امتحانات رسمی و یا
دیگر موقعیتهاي ارزشیابی تجربه میشود .در رابطه با اضطراب امتحان ،تحقیقات بیانگر رابطه
غیرخطی ایـن عـامل با عوامل خود تنظیمی ـ یعنی تالش و تدبیر ـ میباشند (پینتریچ و
ديگروت .) 1336 ،منظور از راهبردهاي فراشناختی ،مجموعه فرآ یندهاي برنامهریزي ،بازبینی و
اصالح فعالیتهاي شناختی است (زیمرمن و مارتینزـ پونز  .) 1320 ،1تدابیر یادگیري ،احاطه
دانشآموز بر تکالیف دشوار و میزان پافشاري وي در انجام آنهاست (كورنو و روركمپر .) 1323 ،2
طبق نظریه یادگیري خودتنظیمی ،فرآ یندهاي فراشناختی و تالش و تدبیر دانشآموزان،
خودتنظیمی را تشکیل میدهد .منظور از خودتنظیمی این است كه دانشآموزان مهارتهایی
براي طراحی ،كنترل و هدا یت فرآیند یادگیري خود دارند و تمایل دارند یاد بگیرند ،كل فرآ یند
یادگیري را ارز یابی كنند و بـه آن بیندیشند (بري  .) 1332 ،3راهبردهاي شناختی نیز بـه
چارها ندیشیهایی كه دانشآموز براي یادگیري ،به خاطر سپاري ،یادآوري و درک مطالب از
آنها استفاده میكند ،اشاره دارد (زیمرمن و مارتینزـ پونز.)1320 ،
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باورهای انگیزشی

خودکارآمدی

ارزشگذاری

درونی

اضطراب

راهبردهای ﯾا دﮔیر ﯾخودتنظیمی

راهبردهای شناختی

امتحان

خودتنظیمی

شكل  :4الﮕوی نظریه یادگیری خودتنظیمی پینتریﭻ و دی گروت ()4334

بهطوركلی ،نظریه یادگیري خودتنظیمی بر ا ین اساس استوار است كه دانشآموزان چگونه
از نظر فراشناختی ،انگیزشی و رفتاري یادگیري را در خود سامان بخشند (زیمرمن و مارتینز ـ
پونز .) 1336 ،از دیدگاه دمبو  ) 1331 ( 1راهبردهاي خودتنظیم به راهبردهاي نظارت مربوط
هستند .وقتی یادگیرندگان در می یابند كه بخشی از متن را نمیفهمند ،برمیگردند و دوباره آن
را میخوانند ،سرعت خواندنشان را با توجه به مطالب مشکل یا نامأنوس آهسته میكنند.
مطالبی را كه نمیفهمند مرور میكنند .از سواالتی كه مشکل به نظر میآیند رد میشوند و
بهدنبال پاسخگویی به سﺆاالت آسان میروند و بعد به سواالت مشکل بر میگردند ،در حقیقت
از راهبردهاي نظمدهی استفاده كردهاند .او میگوید « :یکی از ویژگیهاي یادگیرندگان موفق،
توانایی اصالح كردن راهبردهاي شناختی غیرمﺆثر خود یا تعویض آنها با راهبردهاي شناختی
مﺆثر است» .یادگیري خودتنظیمی در طی اكتساب مهارتها ممکن است تفاوتهاي فردي
افراد را نیز توجیه كند (بمبوتی .) 2662 ،2
زیمرمن (  ) 2661معتقد است كه یادگیرندگان مستقل ،نیاز به توجه كمتري از طرف
معلمان دارند ،آنها میدانند چگونه راهبردهاي یادگیري را بهكار گیرند .آنها از توانائیهایشان
در حیطههاي خاص ،ادراكاتی دارند و خود را متعهد و مستلزم به رسیدن به اهداف
تحصیلیشان میدانند .این دانشآموزان اراده دارند و به همین دلیل میتوان آنها را
« یادگیرندگان خودتنظیم» نامید .وي در تشریح بیشتر نظریه خود الگوي چرخهاي
خودتنظیمی را ارائه میدهد و از آن طریق به نقش راهبردهاي یادگیري و نقش خودنظارتی در
. Dembo

. Bembenutty
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خودتنظیمی تحصیلی تأكید میكند .آموزش خودنظارتی میتواند در بهبود انتخاب هدف
سازگار و یادگیري خیلی مﺆثر باشد .پیامدهاي خودنظارتی بر انتخاب هدف و انتخاب راهبرد
مﺆثر است.
خودارزﯾابی نظارت
نظارت راهبردی بر پیامدها

انتخاب هدف و برنامهرﯾزی راهبردی

کاربرد راهبرد و نظارت

شكل  :4الﮕوی چرخ های یادگیری خودتنظیمی ،تحول (زیمرمن)4444 ،

ُدنل ،ریوواسمیت 2661 (1؛ به نقل از شیردل و همکاران ) 1331 ،خودتنظیمی را یک
فرآیند همیاري میدانند كه معلم و شاگرد بهطور مشترک فعالیت تحصیلی را طراحی میكنند،
بر آن نظارت دارند و از آن ارزشیابی به عمل میآورند .گرین و آزود  ) 2661 (2میگویند كه
گرچه بر سر تعریف نظریه خودتنظیمی در میان صاحبنظران اختالف وجود دارد ،اما همه آنها
بر این باورند كه این فراگیران خودتنظیم فعالند و به كمک نظارت ،راهبردهاي یادگیري خود را
بهطور مﺆثر سامان می بخشند .البته باید متذكر شد كه اكثر تعاریف وجوهات مشتركی پیرامون
یادگیري دارند كه عبارتند از - 1 :یادگیرندگان خودتنظیم در یادگیري خودشان فعاالنه شركت
میكنند - 2 .فراگیران خودتنظیم میتوانند خودشان را نظارت و كنترل و تنظیم كنند- 3 .
فراگیران خودتنظیم معیارهایی دارند كه میتوانند براساس آن عمل خود را ارزیابی كنند (به
نقل از شیردل و همکاران.) 1331 ،
بررسی تحقیقاتی كه در این زمینه در داخل و خارﺝ از كشور صورت گرفتهاند نیز نشان
میدهد كه راهبردهاي یادگیري خودتنظیم ،هم رضایت یادگیرندگان از نظر آموزشی و هم
برعملکرد تحصیلی آنان اثرگذار بوده و یادگیرندگان محیطهاي یادگیري یادگیرنده محور در
مقایسه با یادگیرندگان محیطهاي محوطه محور و یا معلم محور از راهبردهاي یادگیري
خودتنظیم بیشتري برخوردارند (لی  ) 2662 ،3و افزایش قابل مالحظهاي در مهارتهاي تحلیلی
دانشجویان شركتكننده در رویکرد یادگیري تركیبی ،در مقایسه با رویکرد سنتی ،وجود دارد
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(چنوجونز 2661 ،1؛ به نقل از عجم و همکاران .) 1331 ،در واقع ،تغییرات خودراهبري در
یادگیري توسط مﺆلفههاي فن آوري اطالعات و ارتباطات قابل تبیین است (خزایی و عشورنژاد،
 ) 1331و كاربرد فنآوري اطالعات و ارتباطات در افزایش ا نگیزه تحصیلی ،ارتقاء مهارت
پرسشگري ،تقویت روحیهپژوهشی ،افزایش نمرات درسی و در مجموع پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان مﺆثر میباشد (داییزاده و همکاران .) 1323 ،پژوهشهاي صورت گرفته در جامعه
دانشجویی نیز مﺆید آن است كه دانشجویان دورههاي ا لکترونیکی از لحاظ بهكارگیري
راهبردهاي یادگیري خودتنظیم متفاوت از دانشجویان دورههايحضوري عمل میكنند .نتایج
تحلیلهاي پیگیريحاكی از برتري دانشجویان دورههاي ا لکترونیکی در استفاده از جهتگیري
بیرونی نسبت به هدف و ارزش تکلیف ،و در عین حال اضطراب امتحان باالتر ،بـهعنوان
مقیاسهاي مؤلفه راهبردهاي ا نگیزشی نسبت به دانشجویان دورههايحضوري است .همین
برتري در استفاده از راهبردهاي مرور ذهنی ،بسطدهی ،تفکر انتقادي ،كنترل فراشناختی،
مدیریت زمان و محیط مطالعه و تنظیم تالش بهعنوان مقیاسهاي مؤلفه راهبردهاي یادگیري
مشاهده گردیده است.
بهطوركلی ،یافتهها از این ا یده كهآموزش ا لکترونیکی نسبت به آموزش حضوري بیشتر
یادگیرندهمحور و سازاگراست حمایت كردهاند (پاكدامن ساوجی .) 1320 ،البته پژوهشهایی
هم نشان می هد كه بین دانشجویان برخوردار از آموزش تركیبی و آموزش سنتی (حضوري) در
خردهمقیاسهاي خودتنظیمی به استثناي ا ضطراب امتحان تفاوت معناداري وجود ندارد
(امیرتیموري ،ذولفقاري و سعیدپور.) 1323 ،
در سالهاي اخیر در تحقیقات متعدد به چالشهاي پیشروي هوشمندسازي مدارس از
منظر متخصصان ،مدیران ،معلمان و مسئولین امر پرداخته شده استکه متعاقب آن مقدمات
گسترش هوشمندسازي مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی و توسعه هر چه بیشتر آنان در
بیشتر نقاط كشور فراهم آمده است .مطابق اطالعات جمعآوري شده از ادارات كل استانها در
پایان سال تحصیلی  ،23- 36قریب به  3006مدرسة هوشمند در مراحل 1تا  3از روند
هوشمندسازي قرار داشتهاند .مطابق برنامه عملیاتی وزارت آموزش و پرورش جهت اجراي
برنامه پنجم توسعه كشور ،كلیه مدارس كشور می بایست تا پایان سال 1331در یکی از مراحل
پنجگانه هوشمندسازي قرار گیرند .طبق آمار ثبت شده در مهر ماه 1336در پایگاه داده آماري
مركز آمار و فناوري اطالعات وزارت آموزش و پرورش ،بالغ بر 126هزار مدرسه فعال در سطح
كشور وجود دارند كه در حدود نیمی از آنها در قالب مجتمعهاي آموزشی فعالیت میكنند
. Chen & Jons
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(وزارت آموزش و پرورش .) 1320 ،از این رهگذر ،با توجه به افزایش روزافزون مدارس هوشمند
در كشور در راستاي سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ،مطالعاتی كه به ارزیابی كارآیی
مدارس هوشمند در مقایسه با مدارس سنتی در راستاي برنامه پنجم توسعه كشور بهطور اعم و
بررسی و ارزیابی ویژگیهاي روانشناختی به موجب هوشمندشدن سیستم آموزشی در این
مدارس در مقایسه با دانش آموزان مدارس سنتی بپردازد ،به ندرت یافت شده است .بنابراین ،با
در نظر داشتن یافته هاي ضد و نقیضی كه در این زمینه صورت گرفته است و با توجه به رشد
روزافزون مدارس هوشمند در جهان و متعاقب آن در ایران و نقش فناوريهاي نو ین در دنیاي
امروز كه توانسته فرصتهاي بیشتري براي تعلیموتربیت فراگیرمحور ایجاد كند و تأكید را از
آموزش معلممحوري به یادگیرندهمحوري منتقلكند ،و نیز با عنایت به اهداف اصلی تأسیس
مدارس هوشمند كه پرورش یادگیرندگان و متفکران مستقل و خودتنظیم است ،و نیز با در نظر
داشتن افزایش روند هوشمندسازي مدارس در دو استان مازندران و گلستان در سالهاي اخیر،
كه بهدنبال افزایش هوشمندسازي مدارس ابتدایی ،مدارس مقطع راهنمایی نیز در اولویت كار
قرار گرفتهاند ،بررسی پژوهش هایی كه به ارزیابی كارآیی مدارس هوشمند در مقایسه با مدارس
سنتی با تمركز بر ایجاد یادگیرندگان خودتنظیم بپردازد ،بیش از پیش ضروري به نظر میرسد.
تا از این طریق ،با مزایا و احیاناً چالشهاي استفاده از فنآوريهاي نوین در نظام آموزشی جدید
آشنا شده و نسبت به رفع برخی مشکالت پیشرو در جهت ترویج و گسترش استفاده از این
فنآوري در نظام آموزش و پرورش كشور اقدامات عملی صورت پذیرد .لذا ،این مسأله مطرح
میگردد كه آیا هوشمندسازي مدارس توانسته بر ایجاد یادگیرندگان خود تنظیم در استان
مازندران و گلستان تأثیرگذار باشد؟ به عبارتی ،در راستاي دست یابی به هدف اصلی پژوهش،
مسئله حاضراینگونه مطرح میگردد كه :آیا بین مهارتهاي خودتنظیم ( باورهاي انگیزشی
شامل خودكارآمدي ،ارزشگذاري درونی ،اضطراب امتحان و راهبردهاي یادگیري خودتنظیم
شامل راهبردهاي شناختی و فراشناختی ) دانش آموزان مدارس دوره متوسطه اول هوشمند و
سنتی استان مازندران و گلستان تفاوت معناداري وجود دارد یا خیر؟
روش شناسی
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،بنیادي و از لحاظ ماهیت ،توصیفی از نوع علی مقایسهاي
(پس رویدادي) می باشد .جامعه پژوهش حاضر ،كلیه دانشآموزان دوره متوسطه اول مدارس
هوشمند و سنتی استان مازندران و گلستان در سال تحصیلی  1332- 33می باشند .الزم به ذكر
است كه پژوهشگر پس از طی مراحل قانونی و دریافت معرفی نامه از دانشگاه و دریافت مجوز از
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اداره كل آموزش و پرورش دو استان ،نتوانسته آمار كاملی از توزیع دانشآموزان دوره متوسطه
اول هوشمند و غیرهوشمند بر حسب جنسیت در دو استان دریافت كند كه این امر به دو دلیل
امکان پذیر نگردیده است .اول آنكه در سیستم آموزشی جاري (سال تحصیلی ) 1332- 33
طبق ب رنامه هاي از پیش تعیین شده سازمان آموزش و پرورش ،در سال جاري دوره ابتدایی از
 3سال به  0سال ارتقاء یافته و دوره راهنمایی در یک طرح  3تا  1ساله ،دانش آموزان پایه دوم
راهنمایی به سوم راهنمایی ارتقاء یافته و دوم راهنمایی در این طرح در سال جاري علناً وجود
خارج ی ندارد .در حال حاضر مقطع متوسطه دوره اول تقریباً همان دوره راهنمایی گذشته
است .لذا منظور از دانشآموزان در پژوهش حاضر ،دانش آموزان پایه هفتم و سوم راهنمایی در
مقطع متوسطه دوره اول می باشند .دلیل دوم نیز جدید الوقوع بودن هوشمندسازي مدارس در
سالهاي اخیر در دو استان می باشد كه علتی بر نبود آمار دسته بندي شده در ارائه آمار دانش
آموزان مدارس به تفکیک هوشمند و غیرهوشمند به پژوهشگر می باشد .لذا پژوهشگر با انتخاب
نمونه اي با حجم باال درصدد آن است تا درصد خطا را كاهش و قابلیت تعمیم نتایج را باال ببرد.
لذا بهطور مساوي  316نفر از دانشآموزان مدارس هوشمند و  316نفر از دانشآموزان مدارس
سنتیاستان مازندران و گلستان را در نمونه گیري مدنظر قرار داده و در واقع طرح پژوهش حاضر
بر روي  026نفر از دانشآموزان مقطع متوسطه دوره اول طراحی و اجرا گردیده است .جدول
تعیین حجم كرجسی و مورگان (  ) 1316باالترین میزان نمونه را  321نفر برآورد كرده است كه
در پژوهش حاضر به دالیلی كه در باال ذكر گردیده است ،باالتر از این میزان و به تعداد 026
نفر تعیین گردیده است .روش نمونه گیري تحقیق ،نمونه گیري تصادفی خوشه اي
چندمرحلهاي می باشد .براي این منظور ،با روش نمونهگیري خوشهاي ،در ابتدا سه شهر گنبد،
گرگان و كردكوي از استان گلستان و سه شهر قائمشهر ،بهشهر و ساري از استان مازندران به
قرعه انتخاب شدهاند .از هر شهر تعداد  1مدرسه مقطع راهنمایی ،بهصورت یک دخترانه
هوشمند ،یک پسرانه هوشمند ،یک دخترانه غ یرهوشمند ،یک پسرانه غیرهوشمند ،به قرعه
انتخاب گردیدهاند و در مجموع تعداد  316نفر از دانشآموزان مدارس مقطع راهنمایی هوشمند
و  316نفر از دانش آموزان مدارس مقطع راهنمایی غیرهوشمند به عنوان نمونه پژوهش حاضر
به پرسشنامههاي موردنظر پاسخ دادهاند .جهت تعیین حجم و نمونهگیري ،از نسبتهاي یک
ششم استفاده شده است .بدین شکل ك ه شهرهایی كه بیشترین میزان دانشآموز و مدارس
هوشمند را دارا می باشند با نسبت سه ششم و دو ششم دیگر مربوط به شهرهایی كه بیشترین
فراوانی را در مرتبه دوم داشتهاند و یک سوم باقیمانده مربوط به شهري است كه در بین سه
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شهر انتخاب شده ،كمترین تعداد دانشآموز در مدارس هوشمن د را دارا می باشد كه نحوه
نمونهگیري در جدول  1آورده شده است.
جدول  :4نحوه نمونهگیری در پژوهش حاضر
استان
فراوانی

گلستان

جمع

مازندران

گرگان

گنبد

كردكوي

ساري

قائمشهر

بهشهر

133

163

32

133

163

32

جمع

316

316

316
026

با توجه به روش غالب در این تحقیق ،ابزار اصلی در جمعآوري اطالعات ،پرسشنامه
راهبردهاي انگیزشی یادگیري  MSLQ1پنتریچ و دي گروت (  ) 1336بوده است .این پرسشنامه
شامل دو بخش « باورهاي انگیزشی» (  22ماده) و «راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی» ( 22
ماده) است .مجموع ماده هاي این مقیاس  11ماده است .مقیاس باورهاي انگیزشی ،سه خرده
آزمون «خودكارآمدي»« ،ارزش گذاري» و «اضطراب امتحان» را شامل میشود .مقیاس
یادگیري خودتنظیمی ،دو خرده آزمون «استفاده از راهبردهاي شناختی» و «فراشناختی» را در
بر دارد .ماده هاي این پرسشنامه از نوع آزمون هاي « بسته پاسخ» پنج گزینهاي است (از كامالً
مخالفم تا كامالً موافقم) (پنتریچ و دي گروت .) 1336 ،بررسیهاي پنتریچ و دي گروت
(  ) 1336براي تعیین پایایی و روایی این پرسشنامه در یادگیري نشان داد كه توان پایایی براي
عوامل سه گانه باورهاي انگیزشی ،یعنی خودكارآمدي ،ارزش گذاري درونی و اضطراب امتحان،
به ترتیب  6 /21 ،6 /23و  6 /13و براي دو عامل مقیاس راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی،
راهبردهاي شناختی و فراشناختی بهترتیب  6 /23و  6 /11بود (به نقل از كجباف و همکاران،
 .) 1322در این مطالعه در نمونه  026نفري ،نتایج حاصل از ضریب آلفاي كرونباخ پرسشنامه
مهارت هاي خودتنظیمی و مﺆلفه هاي آن به شرح جدول زیر بوده كه كه در مجموع با توجه به
ضریب مطلوب آلفاي كرونباخ در نمره كلی پرسشنامه مهارتهاي خودتنظیمی (باالتر از میزان
مورد نظر پژوهشگر یعنی  6 /16بهدست آمده) ،پرسشنامه مذكور جهت جمعآوري اطالعات مورد
استفاده قرار گرفته است.

. M otivated strategies for learning Questionnaire

1
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جدول  :4پایایی مقیاس مهارت های خودتنظیم در پژوهش حاضر
خودکار آمدی

ارزشگذاری

اضطراب امتحان

باورهای انﮕیزشی

راهبردهای شناختی

فراشناختی

راهبردهای

خودتنظیمی

راهبردهای یادگیری

خودتنظیمی

مهارت های

تعداد سﺆاالت

3

3

1

22

13

3

22

11

آلفاي كرونباخ

6 /23

6 /21

6 /12

6 /22

6 /23

6 /03

6 /21

6 /32

روش گردآوري اطالعات شیوه توصیفی (اسناد ،كتابخانه ،اینترنت ،مقاالت) و پیمایشی
(پرسشنامه) بوده است .در این پژوهش به كمک مدیر و مشاور مدرسه به تصادف دانشآموزان
هر پایه به تعداد مورد نظر انتخاب گردیدند و پرسشنامهها به دانشآموزان تحویل داده شد و در
حضور پژوهشگر پرسشنامهها توسط دانش آموزان تکمیل گردید .جهت تجزیه و تحلیل دادهها،
از تحلیل واریانس چندمتغیري (مانووا) و آزمون  tگروههاي مستقل استفاده شده است.
یافتهها
بررسی فرضیه پژوهش همراه با نتایج بهدست آمده از تجزیه و تحلیل آن در این بخش
ارائه میگردد .جهت مقایسه مهارتهاي خودتنظیم (باورهاي انگیزشی شامل خودكارآمدي،
ارزشگذاري درونی ،اضطراب امتحان و راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی شامل راهبردهاي
شناختی و فراشناختی) در دو گروه دانش آموزان مدارس راهنمایی هوشمند و سنتی ،از تحلیل
واریانس چندمتغیري یا مانووا 1كه یکی از پركاربردترین تکنیکهاي دادهكاوي آنالیزهاي
چندمتغیره می باشد ،استفاده میگردد .این آزمون در طرحهایی بهكار میرود كه بیش از یک
متغیر وابسته وجود دارد یعنی این آزمون درصدد پیش بینی یک متغیر مستقل (مهارتهاي
خودتنظیم) بهوسیله تركیبی از متغیرها یا عاملهاي وابسته (نوع مدرسه :هوشمند -
غیرهوشمند) است.

. M ANOVA

1
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جدول  :6نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) روی نمرات مهارت های خودتنظیم در
دانش آموزان مدارس هوشمند و سنتی
درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

فرضیه

خطا

معناداری

011

6 /666
6 /666
6 /666
6 /666

نام آزمون

ارزش

مقدار F

آزمون اثرپیالیی

6 /616

3 /636

3

آزمون المبدایویلکز

6 /306

3 /636

3

011

آزمون اثرهتلینگ

6 /611

3 /636

3

011

آزمون بزرگترین ریشه روي

6 /611

3 /636

3

011

همانطوريكه در جدول  3نشان داده شده است سطوح معنیداري همه آزمونها ،بیانگر
آن هستند كه بین دانشآموزان مدارس هوشمند و سنتی حداقل از لحاظ یکی از متغیرهاي
وابسته تفاوت معنیداري وجود دارد .همچنین ،جهت تعیین مقدار تفاوت در دو گروه از آزمون
 tمستقل و جهت پی بردن به چگونگی تفاوتها ،تحلیل تعقیب شفه انجام گرفته است كه نتایج
آن درجدول  1ارائه شده است.
جدول  :1نتایج آزمون  tمستقل و آزمون پیﮕیرشفه بین دانش آموزان مدارس هوشمند و
سنتی درمتغیرهای مهارت های خودتنظیم
آماره
متغیرها

مدارس هوشمند
میانﮕین

انحراف
معیار

مدارس سنتی
میانﮕین

انحراف
معیار

تفاوت
میانﮕینها

مقدار t

سطح
معناداری

خودكار آمدي

13 /616

11 /121

13 /166

11 /161

3 /316

3 /302

6 /666

ارزشگذاري درونی

31 /633

12 /333

12 /213

11 /132

2 /216

2 /313

6 /663

اضطراب امتحان

13 /123

0/333

13 /366

0/313

- 6 /111

- 6 /320

6 /113

كل باورهاي انگیزشی

113 /121

23 /131

113/213

21 /226

3 /312

3 /133

6 /662

راهبردهاي شناختی

02 /332

13 /313

02 /133

13 /321

3 /303

1 /131

6 /666

راهبردهاي فراشناختی

13 /216

3 /311

12 /033

3 /112

2 /333

3 /313

6 /661

كل راهبردهاي
یادگیري خودتنظیمی

113 /302

23 /612

163/112

21 /326

2 /126

1 /313

6 /666

مهارتهاي

223 /333

13 /330

213/233

32 /112

11 /602

1 /133

6 /666

خودتنظیمی
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همانطوري كه درجدول  1مشاهده میشود بین دانشآموزان مدارس هوشمند و سنتی
تفاوتهاي معنیداري از لحاظ مهارتهاي خودتنظیم وجود دارد .به عبارت دیگر باورهاي
انگیزشی (شامل خودكارآمدي وارزش گذاري درونی به استثناي اضطراب امتحان) و راهبردهاي
یادگیري خودتنظیمی (شامل راهبردهاي شناختی و فراشناختی) و نیز نمره كلی مهارتهاي
خودتنظیم در دانش آموزان مدارس هوشمند بیشتر از دانشآموزان مدارس سنتی است.
دانشآموزان مدارس هوشمند در مﺆلفههاي باورهاي انگیزشی (شامل خودكارآمدي و
ارزش گذاري درونی به استثناي اضطراب امتحان) و راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی (شامل
راهبردهاي شناختی و فراشناختی) و نمره كلی مهارتهاي خودتنظیم میانگین پایینتري
نسبت به دانشآموزان مدارس سنتی داشتهاند .البته این در حالی است كه بین اضطراب امتحان
دو گروه دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند تفاوت معناداري وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه مهارتهاي خودتنظیم در دانشآموزان دوره متوسطه اول
هوشمند و سنتی بود .اینک با توجه به یافتههاي آماري بهدست آمده به بحث ،بررسی و تبیین
فرضیه مطرح شده پرداخته میشود .طبق یافتههاي بهدست آمده از فرضیه حاضر ،بین دو گروه
از نظر باورهاي انگیزشی (شامل خودكارآمدي و ارزش گذاري درونی به استثناي اضطراب
امتحان) و راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی (شامل راهبردهاي شناختی و فراشناختی) و
به طوركلی مهارت هاي خودتنظیم تفاوت معنیداري وجود دارد .بنابراین فرضیه تأیید میگردد
و با توجه به میانگینها ،نشانداده شد كه باورهاي انگیزشی (شامل خودكارآمدي و ارزشگذاري
درونی به استثناي اضطراب امتحان) و راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی (شامل راهبردهاي
شناختی و فراشناختی) و نیز نمره كلی مهارتهاي خودتنظیم در دانشآموزان مدارس هوشمند
بیشتر از دانشآموزان مدارس سنتی است .دانشآموزان مدارس هوشمند در مﺆلفههاي باورهاي
انگیزشی (شامل خودكارآمدي و ارزش گذاري درونی به استثناي اضطراب امتحان) و راهبردهاي
یادگیري خودتنظیمی (شامل راهبردهاي شناختی و فراشناختی) و نمرة كلی مهارتهاي
خودتنظیم میانگین پایینتري نسبت به دانشآموزان مدارس سنتی داشتهاند .نتایج این پژوهش
با یافتههاي خزایی و عشورنژاد (  ) 1331از آن جهت كه تغییرات خودراهبري در یادگیري
توسط مﺆلفههاي فن آوري اطالعات و ارتباطات قابل تبیین است ،و نیز با یافته هاي پاكدامن
ساوجی ( ) 1320مبنی بر برتري دانشجویان دورههاي ا لکترونیکی در استفاده از جهتگیري
بیرونی نسبت به هدف و ارزش تکلیف ،به عنوان مقیاسهاي مؤ لفه راهبردهاي ا نگیزشی نسبت
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به دا نشجویان دورههاي حضوري ،همخوانی دارد؛ درحالیكه ،با این بخش از یافته پاكدامن
ساوجی ( ) 1320مبنی بر رؤیت اضطراب امتحان باالتر در دا نشجویان دورههاي ا لکترونیکی،
همخوانی ندارد .همین برتري در استفاده از راهبردهاي مرور ذهنی ،بسطدهی ،تفکرانتقادي،
كنترل فراشناختی ،مدیریت زمان و محیط مطالعه و تنظیم تالش به عنوان مقیاسهاي مؤ لفه
راهبردهاي یادگیر ي مشاهده گردیده است ،كه با یافته پژوهش حاضر در این مورد همخوانی
دارد .با مطالعات داییزاده و همکاران (  ) 1323نیز از جهت كاربرد فنآوري اطالعات و ارتباطات
در افزایش انگیزه تحصیلی ،منطبق و همسو می باشد.
این فرضیه را چنین میتوان تبیین كرد كه آموزش به كمک فناوري اطالعات و ارتباطات
موجب پردازش سریع اطالعات ،سرعت یادگیري و افزایش سطح شناختی در فراگیران میشود.
در واقع ،آموزش به كمک فناوريهاي نوین سبب میشود كه فراگیران در یادگیري از خود
تنظیمی باالیی برخوردار شوند .بهدلیل اینکه فراگیران اكثر كارهاي خود را فعاالنه انجام
میدهند و در جستجوي منابع و اطالعات جدید فعال هستند .فعالیت دانشآموز و درگیري با
مسأله یکی از رویکردهاي مهم در یادگیري باثبات و مطلوب تلقی میشود كه در آموزش
فناورانه مورد توجه قرار میگیرد.
دانشآموزان در این روش تدریس بازخورد مناسب دریافت كرده ،به شیوهاي مطلوب از
زمان الزم براي یادگیري دروس استفاده میكنند .به علت بهرهگیري ،از قابلیت گوناگون صدا،
تصویر ،گرافیک و پویانمایی ،نرمافزارهاي چند رسانهاي ،همزمان چند حس را بهكار گرفته ،این
امکان را براي دانشآموزان ایجاد میكند كه بتوانند مطالب را جذابتر ،متنوعتر وكاملتر دریافت
كنند و سبب باالبردن انگیزه در یادگیرنده براي یادگیري بیشتر میشود .استفاده از راهبردهاي
خودتنظیمی در برنامههاي چندرسانهاي ،فرایندهاي پردازش اطالعات را بهبود بخشیده،
استفاده بهینه از راهبردها در طول زمان ،سبب گسترش فرایندهاي ادراكی ،تسهیل انتقال
مهارتهاي شناختی ،تسهیل فرایندهاي حل مسأله ،خودانگیزشی ،خودكفایی و اكتساب
فرایندهاي شناختی و تعمیم و ازدیاد توجه و دقت ،یا به عبارتی خودتنظیمگر نمودن
یادگیرندگان ،در فرایندیادگیري میشود و این اثر ایجاد شده در طول آموزش در طول زمان نیز
تقریباً ثابت و در مقابل فراموشی مقاوم است .لذا چنین یافتهاي در مدارس هوشمند نسبت به
مدارس سنتی دور از انتظار نمیباشد .بهطوركلی ،یافتهها ازا ین ا یده كه آموزش ا لکترونیکی در
مدارس هوشمند نسبت به آموزش سنتی بیشتر یادگیرندهمحور و سازا گراست حمایت میكند.
همچنین ،یکی از نتایج پژوهش حاضر این بود كه باورهاي انگیزشی در دانشآموزان مدارس
هوشمند بیشتر از دانشآموزان مدارس سنتی است .در واقع ،به هنگام كاربرد فنآوري اطالعات
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و ارتباطات در آموزش ،تدریس همراه با تصاویر ز یبا صورت میگیرد و از آنجا كه دانشآموز در
یادگیري خود نقش فعال دارد ،باعث عالقه و تعمیق یادگیري وي میگردد .به عبارتی ،از آنجا
كه به ا عتقاد محققان بخش ا عظم یادگیري و به خاطر سپاري از طریق بینایی صورت میگیرد و
باز از آنجا كه فنآوري اطالعات و ارتباطات ابزاري جهت درگیر ساختن حس بینایی و شنوا یی
فراگیر است ،موجب تعمیق یادگیري در دانشآموزان میگردد (ضامنی و كاردان .) 1323 ،در
مجموع میتوان چنین نتیجه گرفت كه فناوريهاي چند رسانهاي در ارائه بازخورد سریع،
باالبردن استقالل ،اتصال كل به جز ،تأكید بر فهم مسأله با شبیهسازيهاي رایانهاي به
دانشآموز در اندیشیدن به راهحلهاي گوناگون و پیدا كردن بهترین راهحل كمک میكند .در
خالل كار با رایانه دانشآموز بر فرایند یادگیري خویش نظارت داشته و با آگاهی از مهارتهاي
فراشناختی میتواند مدیریت راهبردهاي انگیزشی و شناختی را به دست گیرد و از منابعبیرونی
(زمان ،تعامل با دیگران و كمکطلبی) براي رسیدن اهداف آموزشی بهرهمند شود (نیامی و
لیونن  .) 2616 ،1از طرفی ،یادگیري خودتنظیم به فرد یادگیرنده فرصت تفکر و ارزیابی منطقی
از كار و پیشرفت تحصیلی را میدهد و به وي در تصمیمگیري براي ادامه یادگیري كمک
میكند و این مسأله در یادگیريهاي برخط و الکترونیکی كه حضور فیزیکی استاد وجود ندارد،
اهمیتی دوچندان دارد (زمانی ،سعیدي ،و عابدي .) 1336 ،این نتایج و نتایج پژوهشهاي دیگر
كه به آن اشاره شده است ،حاكی از اهمیت فناوري اطالعات و ارتباطات و هوشمندسازي
مدارس بر بهبود وضعیت روانشناختی دانش آموزان در جهت پیشرفت و ترقی می باشد .نتیجه
آنکه با توجه به یافتههاي حاصل از این پژوهش بهنظر میرسد هوشمندسازي مدارس در دو
استان مازندران و گلستان تأثیر چشمگیري بر ارتقاء ویژگیهاي روانشناختی كلیدي دخیل در
امر آموزش شامل بهكارگیري مهارتهاي خودتنظیم عبارتند از باورهاي انگیزشی (شامل
خودكارآمدي و ارزش گذاري درونی به استثناي اضطراب امتحان) و راهبردهاي یادگیري
خودتنظیمی (شامل راهبردهاي شناختی و فراشناختی) دانشآموزان مقطع راهنمایی داشته
است .بدینصورت كه برخی از عوامل مانند سیستم كالسداري دانشآموز محور ،قابلیتهاي
گوناگون چون صدا ،تصویر ،گرافیک ،پویانمایی و نرمافزارهاي چندرسانهاي كاربرد مهارتهاي
خودتنظیم را تسهیل كردهاند .بر این اساس بهمنظور بهرهگیري بیشتر از فناوري اطالعات و
ارتباطات در جهت افزایش مهارتهاي خودتنظیمی در دانشآموزان ،پیشنهاد میشود
برنامهریزان آموزش و پرورش و مسﺆالن در مدارس ،با شناسایی نقش مثبت فناوريها به حلقه
مفقوده تکنولوژي آموزشی و جایگاه تکنولوژیستهاي آموزشی در آموزش توجه بیشتري كنند
. Niemi & Launonen
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و در برنامهریزيهاي كوتاه و بلندمدت تلفیق فناوريها را مدنظر قرار دهند .با توجه به معنادار
بودن تفاوت مهارتهاي خودتنظیم دانش آموزان در مدارس هوشمند و سنتی ،و نیز با توجه به
اهمیت یادگیري از طریق سیستمهاي هوشمند الکترونیکی و گسترش روزافزون آن در سطح
جهان ،الزم است سیاستگذاران ،دستاندركاران ،برنامهریزان و استادان نظام آموزش و پرورش
ایران ،جهت سوق دادن جامعه دانشآموزي به سوي یادگیري مادامالعمر ،اقدام به تغییر در
شیوهها و رویکردهاي سنتی خود كرده و با ایجاد آموزشهاي الزم به دانشآموزان در زمینه
استفاده صحیح از وسایل یادگیري هوشمند در مدارس ،در كمک به شکلگیري فرهنگ
استفاده صحیح از این وسایل جهت رشد و شکوفایی هرچه بهتر آموزش و یادگیري درجامعه
تالش كنند .همچنین ،در تدابیر و بسترسازيهاي مناسبی كه آموزش و پرورش در زمینه
هوشمندسازي مدارس براي تربیت فراگیران خودمحور ،فراهم آورده است ،معلمان نیز میتوانند
از راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی استفاده كنند و این تفکر سنتی خود را تغییر دهند ،كه
بعضی از دانشآموزان مطالب آموزش داده شده به آنها را ،یاد نمیگیرند .معلمان باید این نکته
را درونیسازي كنند كه دانشآموزان براي یادگیري به مدرسه میآیند و باید مهارت چگونه
یادگرفتن به آنها آموزش داده شود .براساس این نتایج شایسته است كه معلمان عالوه بر
آموزش آنچه باید یاد گرفته شود ،چگونگی یاد گرفتن را نیز به دانشآموزان یاد بدهند ،زیرا
آموزش راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی بازتابی از اهداف بلندمدت زندگیت حصیلی
دانشآموزان بهشمار میرود (پنتریچودي گروت .) 1336 ،همچنین ،برنامهریزان آموزشی
میتوانند با طرحریزي برنامه هایی مدون به آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی و باورهاي
انگیزشی براي دانش آموزان و اولیاء مدارس و حتی والدین و به طور اخص در مدارس سنتی
به طور جدي به ایجاد بستري مناسب جهت تعلیم و تربیت یادگیرندگان خودتنظیم اقدام
نمایند .این امر میتواند ،در قالب همایشها ،كارگاههاي آموزشی و برگزاري دورههاي آموزشی
كوتاهمدت ازسوي مسئوالن آموزشی در مدارس و مراكز آموزشی برگزار گردد .در واقع،
دانشآموزان با كسب مهارتهایی در زمینههاي یادگیري الکترونیکی و بهكارگیري بهینه از
سیستم هاي هوشمند در سیستم آموزشی هوشمند ،به پیشرفت تحصیلی و یادگیري خودتنظیم
و فعال دست یابند و به مدد آن آگاهانه و مستقل در مسیر ترقی و تولید دانش حركت كنند و
نقش علمی مهمی را در كشور و در رقابت با دیگر كشورها ایفا نمایند.
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زمانی ،بیبی عشرت؛ عابدي ،احمد؛ سلیمانی ،نسیم و امینی ،نرجس .)1323( .بررسی مراحل
عالقهمندي دبیران مدارس متوسطة شهر اصفهان به فناوري اطالعات و ارتباطات براساس مدل پذیرش
مبتنی بر عالقه هال و هارد .مطالعات آموزش و یادگیري.161– 132 ،2 ،
سیف ،علیاكبر .)1313( .روان شناسی پرورشی ،تهران :آگاه.
شیردل ،خیرالنساء؛ میرزائیان ،بهرام و حسنزاده ،رمضان .)1331( .راهبردهاي یادگیري خودتنظیم و
انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه ناحیه یک شهر ساري ،فصلنامه اندیشه
هاي تازه در علوم تربیتی.)1( 1 ،
صمدي ،معصومه .)1323( .بررسی خودتنظیمی یادگیري دانش آموزان و والدین و مطالعه نقش جنسیت
و عملکرد تحصیلی .مجله روان شناسی و علوم تربیتی.)31( 1 ،
ظفري ،سارم؛ كرمدوست ،نوروزعلی؛ درانی ،كمال و نظرزاده زارع ،محسن .)1333( .بررسی میزان
استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران از تلفن همراه جهت مقاصد آموزشی و عمومی.
فصلنامه اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.23- 32 ،)3(1 ،
عجم ،علیاكبر؛ جعفري ثانی ،حسین؛ مهرام ،بهروز و آهنچیان ،محمدرضا .)1331( .نقش راهبردهاي
یادگیري خودتنظیمی ،مهارت رایانه اي و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل
همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیري تركیبی ،مجله پژوهش در برنامه ریزي درسی.11- 1 ،)31( 2 ،
قاسمی ،علیاصغر .)1322( .نقش  ICTبا محوریت نرمافزار  GUEP2در آموزش ریاضی( .پایاننامه
كارشناسیارشد) ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
كجباف ،محمدباقر؛ مولوي ،حسین و شیرازي تهرانی ،علیرضا .)1322( .رابطة باورهاي انگیزشی و
راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی ،فصلنامه تازههاي علوم
شناختی.33- 21 ، )12(1 ،
محمودي ،جعفر؛ نالچیگر ،سروش؛ ابراهیمی ،سید بابک و صادقیمقدم ،محمدرضا .)1321( .بررسی
چالش هاي توسعه مدارس هوشمند در كشور ،فصلنامه نوآوريهاي آموزشی ،شماره .12- 01 ،)1(21
مطیعی ،حورا؛ حیدري ،محمود و صادقی ،منصورهالسادات .)1331( .پیشبینی اهمالكاري تحصیلی
براساس مﺆلفههاي خودتنظیمی در دانشآموزان پایة اول دبیرستانهاي شهر تهران ،فصلنامه
روان شناسی تربیتی.16- 13 ،)13(21 ،
مهاجران ،بهناز؛ قلعهاي ،علیرضا؛ حمزه رباطی ،مطهره .)1332( .دالیل اصلی عدم شکل گیري صحیح
مدارس هوشمند و ارائه راهکارهایی براي توسعه آنها در استان مازندران (از دیدگاه مدیران و
.23- 13
،)2(1
كارشناسان فناوري ُاطالعات وارتباطات) ،فصلنامه مدیا،
http://mediaj.sums.ac.ir/online

ناصري ،میترا و مشهدیان ،فریده .)1336( .مدارس هوشمند ایرانی و كیفیت ،مجله مدرسه فردا،1 ،
.23
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 هوشمند سازي مدارس راهبرد تحولی وزرات آموزش و پرورش در.)1320 ( .وزارت آموزش و پرورش
. مركز آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات.توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات
 رتبهبندي روشهاي كاربرد فناوري.)1321( . فریبرز، فرانک و موسیمدنی، معصومه؛ زندي،نوروزي
.3- 31 ،)20 (1 ، فصلنامه نوآوريهاي آموزشی. یاد گیري مدارس- اطالعات در فرآیند یاددهی
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 فصلنامه فنآوري اطالعات و،)یادگیري فعال دانشآموزان در درس ریاضی (با رویکرد ساختن گرایی
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