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ميان فراشناخت نقش بارز و مهمي در حل مسئله ،کنترل
خود ،خودآموزي و تغيير رفتار دارد[.]9
فراشناخت ،ريشه در الگوي شناخت اي دارد که فالول1
پيشنهاد کرده است .فالول اولين بار آن را به کار برد تا
دانش فرد در مورد فرايندهاي شناختي و توليدات يا هر چيز
مربوط به آن را توصيف کند[ ]10و بر اين باور است که
بازنگري هاي سلسله مسائل شناختي از طريق برقراري
ارتباط بين هدف ها ،تجربه ها و دانش فراشناختي عملي
مي گردد[.]11
2
بر حسب نظريه رفوث و همکاران( ،)1375فرادانش،
فرانظارت ،و استفاده مناسب و بجا از راهبرد ،مولفه هاي
فراشناخت هستند[ .]12اما راهبردهاي شناختي به چاره
انديشي که فراگيران براي يادگيري ،به خاطر سپاري و درك
مطلب از آنها استفاده مي کنند اشاره دارد[ ]8و راهبردهاي
مديريت منابع بيانگر اين مطلبند که يادگيرنده به طور
بهينه براي کنترل و اداره محيط مثل مديريت در تنظيم
زمان ،نحوه تالش ،انتخاب محيط مطالعه و کمک از افراد
ديگر مانند معلمان ،همساالن و منابع استفاده مي کند .فرد
خود تنظيم گر ،ازتاثير عوامل محيطي بر دقت خود هنگام
مطالعه آگاه است و توانايي اصالح و تغيير آن را دارد[.]13
از سوي ديگر تحقيقات نشان داده اند که تنها داشـتن
دانـش شـناختي و فراشـناختي بـراي بهبـود عملکـرد
تحصيلي در سطح عالي کافي نيست بلکه دانشجويان
بايستي بـراي اسـتفاده از ايـن اسـتراتژي هـا برانگيخته
شوند .ايـن مسـأله باعـث توجـه بيشـتر بـه عوامـل
انگيزشـي و نقـش آن در اسـتفاده از اسـتراتژي هــاي
يــادگيري و عملکــرد تحصــيلي گرديــده است .اگر چه
هوش و استعداد از عوامل مهم و تعيين کننده ي يادگيري
هستند اما عوامل ديگري نيز در کنار اين عوامل ،مهم و
تاثيرگذار هستند .از جمله اين عوامل مي توان از باورهاي
انگيزشي نام برد .انگيزش ،فرآيندي دروني است که رفتار را
در طول زمان فعال کرده ،هدايت و حفظ مي کند .در واقع
باورهــاي انگيزشــي دســته اي از معيارهاي شخصي و
اجتماعي هستند که افراد براي انجام يک عمل به آنها
مراجعه مـي کننـد.
اگر چه عوامل موثر بر باورهاي انگيزشي بسيار فراوان
هستند اما مي توان آنها را در چهار عامل (خانوادگي ،فردي،
آموزشگاهي و محيطي) طبقه بندي کرد .علت اهميت توجه
به مساله باورهاي انگيزشي افزايش رو به رشد آن وکاهش
باورهاي انگيزشي در طول دوره هاي باالتر تحصيلي مي

مقدمه
از ويژگيهاي مهم انسان که باعث تمايز او از ساير
موجودات گرديده برخورداري او از توانايي يادگيري
است[ .]1لذا طي دو دهة اخير ،متخصصان تعليم و تربيت به
مطالعه عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي به ويژه
«راهبردهاي يادگيري» و «انگيزش» بيش از پيش توجه
کرده اند .يکي از نظريه هايي که اين پژوهشگران در قالب
آن مطالعه مي کردند ،نظريه يادگيري خودتنظيمي است.
چهارچوب اصلي اين نظريه براين اساس استوار است که
دانش آموزان چگونه از نظر باورهاي فراشناختي ،انگيزشي و
رفتاري يادگيري خود را سازماندهي مي کنند[ .]2در اين
ميان ،آنچه به عنوان دانش فرد درباره ذهن وکارکردهاي آن
مطرح است ،موضوعي است که درقلمرو روانشناسي شناختي
ودرچهارچوب فراشناخت موردبحث قراردارد[.]3
با در نظر گرفتن نظريه هاي شناختي و فراشناختي،
امروزه در امر يادگيري ،فردي موفق است که شيوه آموختن
را فراگرفته باشد[ ]1چرا که بسياري از مشکالت يادگيري
فراگيران ريشه در ضعف آگاهي هاي فراشناختي آنها
دارد[ .]4لذا اين پرسش اساسي که فرد درباره دانستن چه
مي داند ،و چگونه و تا چه حد مي داند ،جايگاه خاص خود را
مي يابد[ .]3چرا که فراگيران نياز به مهارت هايي دارند که
در عصر جديد فن آوري اطالعات و مجازي شدن يادگيري و
ورود به دنياي غير قابل پيش بيني دانش ،بتوانند يادگيري
خود را نظارت و کنترل کنند و به عنوان فراگيران خود
تنظيم ،از توانايي هاي خود در برنامه ريزي و ارزيابي
عملکردشان بهره گيرند[ .]5در همين زمينه ،طرح نيازهاي
جديد در ارتباط با مهارت هاي يادگيرندگان براي يادگيري
مؤثر تر ،حجم زيادي از تحقيقات را به خود اختصاص داده؛
بنابراين ،مفهوم خود تنظيمي در  30سال گذشته به منظور
برآوردن اين نيازها مطرح شده است[.]6
از جنبه نظري ،برخورداري از انگيزه دروني براي
يادگيري و استفاده کارآمد از راهبردهاي خودتنظيمي از
مهمترين عوامل موفقيت تحصيلي به شمار مي آيند[.]7
براي توصيف خودتنظيمي تا به حال الگوهاي بسياري
پيشنهاد شده است که يکي ازمشهورترين اين الگوها الگوي
خودتنظيمي پنتريچ است:
پنتريچ و همکاران او سه مقوله عمومي از راهبردها را که
مورد استفاده فراگيران خود تنظيم قرار مي گيرند شناسايي
کرده اند ،شامل:
 -1راهبردهاي شناختي
 -2راهبردهاي فراشناختي
 -3راهبردهاي کنترل و مديريت منابع [ ]8که در اين
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باشد که در تبيين علت کاهش انگيزش تحصيلي فرض بر
اين است که فراگيران در دوره باالتر تحصيلي  ،زمان
کمتري را با معلم يا استاد خود مي گذرانند و ممکن است
فرصت کمي داشته باشند تا رابطه اي نزديک با او برقرار
کنند ،در نتيجه اين مسئله مي تواند بر باورهاي انگيزشي
آنان تاثير بگذارد .در واقع يکي از عوامل موثر در باورهاي
انگيزشي فراگيران ،عوامل آموزشگاهي است .از جمله ي اين
عوامل مي توان به روش آموزش ،برنامه ي درسي يا اهداف
و انتظارات ،وسايل آموزشي ،نظام پاداش و تنبيه ،حمايت
عاطفي از فراگيران ،افزايش احترام متقابل ،اشتياق معلم،
رفتارهاي معلم ،افزايش تعامالت معلم و فراگير و شيوه ي
ارزشيابي اشاره کرد[.]14
باورهاي انگيزشي براساس نظرات پينتـريچ و دي
گـروت )1990( 1بـه سـه مؤلفـه انتظــاري ،ارزشــي و
عــاطفي طبقـه بنــدي شــده اســت:
الــف)مؤلفــه انتظــاري شــامل باورهــاي دانشجويان
درباره توانايي هايشان درباره عمل کردن به تکليف است.
ب) مؤلفـه ارزشـي شـامل اهداف دانشجويان و
باورهايشان دربارة اهميـت و عالقـه بـه تکليـف اسـت.
ج) مؤلفـه عـاطفي شامل واکنش هيجاني به تکليف
است.
مؤلفـه انتظـاري انگيـزش دانشـجويان بـه شـيوه هاي
مختلفي در ادبيات انگيزشي مفهوم سازي شده است (براي
مثال ،شايستگي تصـوري ،کارآمـدي شخصي ،سبک
اسنادي و باورهاي کنترلي) .امـا سـازه اساسـي و مهـم،
باورهـاي دانشـجويان درارتباط با توانايي هايشان است که
آنهـا را قـادر مـي سـازد تـا بـر روي يـک تکليـف عمـل
کننـد (کارآمدي شخصي) .در اين معني ،مؤلفه انتظاري
شـامل پاسـخ هـاي دانشـجويان بـه ايـن سؤال است
که«:آيا من مي توانم اين تکليف را انجام دهم؟» جنبه هاي
مختلفي از مؤلفه هاي انتظاري به خــودنظم دهــي
دانشــجويان و اســتفاده از اســتراتژيهــاي شــناختي
مــرتبط اســت .دانشجوياني که به توانايي هايشان باور
دارند در تکاليف به صورت فراشناختي درگير مي شوند،
استراتژي هاي شناختي بيشتري به کار مي برند و بـه
احتمـال زيـاد در انجام تکاليف خودشان اصرار مي ورزند و
در نهايت موفقيـت نصـيب آنهـا مـي شـود [.]15
مؤلفه ارزشي انگيزش شامل اهداف دانشجويان براي
انجام تکاليف و باورهايشان درباره اهميت و عالقه به تکليف
است .اگرچه اين مؤلفه نيـز بـه شـيوه هـاي مختلفـي
مفهوم سازي شده است (از جمله اهداف پيشرفت ،ارزش

گذاري تکليفي و عالئق دروني) ،با اين حال ،اين مؤلفه
انگيزشي به طور اساسي به استدالل دانشجويان براي انجام
يک تکليـف مربـوط مي شود.
به عبارت ديگر ،آنچه که دانشجويان به اين سئوال پاسخ
مي دهند«:چرا من اين تکليف را انجام مي دهم؟« .در کل،
ارزش گذاري دروني به اهميتي که دانشجويان به يـک
تکليـف يـا درس خاصي مي دهند ،باوري که به آن تکليف
دارند و هدفي که از مطالعه آن دنبال مـي کننـد ،اطالق مي
شود.
سومين مؤلفه انگيزشي به واکنش هاي هيجاني و
عـاطفي دانشـجويان بـه تکليـف مربوط مي شود .موضوع
مهم بـراي دانشـجويان پاسـخ دادن بـه ايـن سؤال اسـت
کـه «:مـن چـه احساسي درباره اين تکليف دارم؟ » باز هم
چندين واکنش عاطفي و هيجاني مرتبط ممکن اسـت وجود
داشته باشد(براي مثال اضطراب ،ترس ،خشم ،غرور و )...اما
در موقعيت هـاي يـادگيري يکي از مهمترين اينها بنظر مي
رسد اضطراب امتحان باشد .اضطراب امتحان احساس يـا
حالـت هيجاني ناخوشايندي است کـه پيامـدهاي رفتـاري
و روان شـناختي خاصـي دارد و در امتحانـات رسمي و يا
ديگر موقعيت هاي ارزشيابي تجربه مي شود[.]16
در نهايت اينکه طبق نظرنظريه پردازاني چون پينتريچ و
ديگروت ]17[2فراگيران با استفاده از باورهاي شناختي،
فراشناختي ،انگيزشي و رفتاري ،يادگيري خود را سازماندهي
مي کنند .پينتريچ و ديگروت در مدل يادگيري خودنظم
بخش خود ،بر نقش متقابل متغيرهاي انگيزشي و
راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي (شناختي و فراشناختي(
در يادگيري و عملکرد تحصيلي يادگيرندگان تاکيد کرده اند.
بر اساس اين الگو ،خودکارآمدي ،ارزشگذاري دروني و
اضطراب امتحان به عنوان" باورهاي انگيزشي " و راهبردهاي
يادگيري شناختي و فراشناختي  ،به عنوان " راهبردهاي
يادگيري خودتنظيمي" ،در نظر گرفته مي شوند .بر اساس
نظر شانک [« ]18راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي» فقط
يادگيري فراگيران را تقويت نمي کنند ،بلکه فرصت هايي را
براي آنها فراهم مي کنند تا به طور فعال فرايندهايي مانند
تنظيم اهداف  ،خود کنترلي  ،خود ارزشيابي و خود انگيزشي
را مديريت کنند .در حقيقت فراگيران خودتنظيم عالوه
برآگاهي از راهبردهاي يادگيري و به کارگيري اثربخش آنها
از توانايي حفظ و ارتقاي سطح انگيزش خود براي انجام
وظايف تحصيلي در شرايط پيچيده و دشوار يا يکنواخت و
کسالت آور برخوردارند [ .]19براين اساس باورهاي انگيزشي
برراهبردهاي يادگيري مؤثر بوده [ ]17هيچيک و هيچ يک
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را نيازمند کمک و ياري نموده است
[ ]26، 27، 28، 29، 30، 31که علت مي تواند در اين
مساله نهفته باشد که دانشجويان ممکن است زمان زيادي
را صرف مطالعه وخواندن مواد درسي کنند اما خواندن آنها
کارآيي الزم را نداشته است .بسياري از آنها هم ممکن است
بدون اينکه خود بدانند روش صحيح را به کار برند اما اين
رفتار صحيح ولي ناآگاهانه هميشه نمي تواند منجربه بهينه و
بيشينه سازي سرعت ،کيفيت ودقت خواندن شود .در مقابل،
دانشجو با برنامه اي مشخص و هدف مند مي تواند عملکرد
خود براي يادگيري را در جهت صحيح تنظيم نمايد .عدم
توجه به برنامه يادگيري مي تواند موجب اتالف هزينه زيادي
در نظام آموزشي شده و باعث کاهش انگيزه دانشجو و حتي
افت تحصيلي وي شود[.]32
از سوي ديگر با توجه به عدم کفايت آموزش هاي
متعارف و جاري براي برقراري توسعه علمي بري همه
فراگيران ،دانشگاه پيام نور براساس مصوبات شوراي عالي
انقالب فرهنگي و با توجه به روش هاي جديد آموزشي و
اجراي برنامههايي از قبيل آموزش نيمه حضوري ،آموزش
باز و از راه دور و آموزش با بهره گيري از فناوري آموزشي،
استفاده از کتاب هاي درسي خودآموز و دانشجو محوري در
يادگيري ،امکان مطالعة مستقل و کاهش ضرورت حضور
دانشجو در کالس هاي درسي ،کاهش موانع زماني و مکاني،
کاهش هزينه ها و وابستگي کمتر به الزامات آموزشي نسبت
به روش هاي مرسوم و در عين حال ،اثربخشي آموزش و
رهايي از محدوديت هاي مربوط به برخي مقررات نظام
آموزشي متعارف عمالً با پذيرش اولين گروه دانشجو در
مهرماه  1367تاسيس شد[ .]33فراهم آمدن امکان پذيرش
دانشجو در کشور در دوره کارشناسي ارشد در هر دو نوع
دانشگاه دولتي و پيام نور در بين داوطلبان معيارهايي را
جهت گزينش نوع دانشگاه متناسب با نيازها و نوع خدمات
مطرح مي سازد که مقايسه امکانات ،محدودي ها ،نقاط
ضعف و قوت موجود در هر نوع از اين دانشگاه است که مي
تواند داوطلب تحصيالت تکميلي را در انتخاب ياري کند .اما
آنچه در ميان معيارهاي انتخابي در ميان اين دو نوع از
آموزش حائز اهميت است اعتراف به وابستگي شديد
فراگيران دوره هاي مختلف تحصيل در انگيزش و
راهبردهاي يادگيري به مشوق ها و محرك هاي محيطي
آموزش از جمله معلم و يا استاد است که در حالت شديد
آن نظام معلم – محوري را حاکم ساخته و متاسفانه روند
وابستگي را در در دور هاي تحصيالت تکميلي ادامه دار مي
سازد .وابستگي اي که در دانشگاه هاي از راه دور يکباره
تبديل به انتظار استقالل و مسئوليت پذيري در يادگيري و

از متغيرهاي انگيزشي و شناختي و فراشناختي ،به تنهايي
قادر به تبيين يادگيري و عملکرد تحصيلي فراگيران نيستند،
بلکه با استفاده از راهبرد يادگيري خودتنظيم و در نظر
گرفتن تعامل بين متغيرهاي شناختي و انگيزشي است که
مي توان يادگيري و عملکرد تحصيلي دانشجويان را بهتر
تبيين کرد [ ]20چرا که فراگيراني که داراي انگيزه غلبه بر
کار و تکليف هستند ،از راهبردهاي شناختي و فراشناختي
بيشتري استفاده مي کنند[ .]21پينتريچ و ديگروث []17
اعتقاد داشتند که بهترين متغيرهاي پيش بيني کننده
عملکرد تحصيلي ،خودتنظيمي و باورهاي انگيزشي هستند.
اغلب دانشجويان با درك بهتر فرايند يادگيري خودتنظيمي،
مي توانند پيشرفت تحصيلي خود را بهبود بخشند؛ بنابراين
آشنايي با مهارت هاي يادگيري خودتنظيمي ،در اين امر
تأثيربسزايي دارد .اما مساله اينجاست که بسياري از
دانشجويان به علت فقدان مهارت هاي راهبردهاي مطالعه و
يادگيري ،دچار نااميدي و شکست تحصيلي مي شوند؛ در
حالي که راهبردهاي يادگيري ،به مثابه ابزاري است که در
حل مشکالت تحصيلي مورد استفاده قرار مي گيرند و به
دانشجويان کمک مي کنند تا مهارت هايي را که در طول
دوران تحصيل به آن نياز دارند ،رشد و توسعه دهند.
شناسايي و تقويت اين راهبردها به افراد کمک مي کند تا با
تکيه بر توانايي هاي خود ،کشف و تقويت آنها ،قادر باشند ،با
موفقيت کامل تحصيالت دانشگاهي را پشت سر بگذارند
[]22؛ اگر دانشجويان بخواهند موفق شوند ،بايد داراي
راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي وعقايد انگيزشي باشند
[ .]23فراگيراني که روش هاي يادگيري و مطالعه مناسب را
گسترش نمي دهند ،در انگيزش براي يادگيري و برنامه
ريزي فرآيند يادگيري و ارزيابي کلي آنها ،ناکارآمد خواهند
بود و اين ناکارآمدي بر پيشرفت فراگير در طول تحصيل و
بعد از تحصيل ،به طور منفي تأثير خواهد داشت [.]24
در خصوص انگيزش نيز مي توان گفت با وجود اينکه
ارتباط مثبت و معناداري با موفقيت تحصيلي و موفقيت
تحصيلي با سالمت رواني دارد [ ]25اما يکي از مشکالت
شايع نظام هاي آموزشي بسياري از کشورهاي جهان چه
توسعه يافته و چه در حال توسعه ،کاهش انگيزه به تحصيل
است و اينکه نيمي از فراگيران هيچ گونه انگيزه اي براي
تحصيل ندارند .در همين رابطه هاريس و هدجز ( )1995هم
بيان داشته اند که بي انگيزگي در بين فراگيران به صورت
يک اپيدمي نامحسوس و نامرئي در آمده است .در مجموع
مي توان گفت سطح انگيزش تحصيلي در طول زمان رو به
کاهش است و پايين بودن باورهاي انگيزشي و راهبردهاي
خود تنظيمي در دانشجويان طبق ديدگاه کوهن دانشجويان
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انگيزش از دانشجو گرديده که اين مي تواند خاصه در
دانشجوياني که مقاطع تحصيلي قبلي را در نظام سنتي
گذرانده اند و نيز دانشجويان آشنا با اين سيستم که
آموزشي در جهت مسئوليت پذيري در يادگيري کسب
ننموده اند بسيار دلسرد کننده و چالش برانگيز باشد در
حاليکه يکي از اصول مهم يادگيري توجه به اصل استقالل
فراگير در فراهم سازي انگيزش و راهبردها آنهم در دوره اي
از تحصيل است که که انتظار مي رود دانشجويان به دليل
تجارب علمي به حد کافي در اين خصوص توانا شده باشند.
حال با توجه به اينکه از مهمترين اهداف راهبردهاي
يادگيري خودتنظيمي ،خود کنترلي و خودآموزي است تا
فراگيران يادگيرندگان مستقلي شوند که بتوانند فرآيندهاي
شناختي يادگيريشان را در جهت اهداف تعيين شده خود،
هدايت ،نظارت و اصالح کنند [ ]34و اين ويژگي ها در
مقاطع تحصيلي دانشگاهي خصوصا دوره هاي کارشناسي
ارشد با افزايش آگاهي هاي خود تنظيمي بر اساس رشد
علمي و تجربي توسعه مي يابد و نيز با در نظر گرفتن اين
مهم که نيمي از عوامل مؤثر در ايجاد باورهاي انگيزشي
موفقيت تحصيلي عوامل محيطي و آموزشگاهي است و
اينکه اساس دانشگاه هاي پيام نور آموزش براي همه ،همه
جا و همه وقت و حذف لزوم حضور در کالس هاي درس
مي باشد ،موضوع قابل تفکر و بحث در اينجاست که با
توجه به ويژگي هاي خاص دانشگاه هاي پيام نور در
واگذاري بيشتر مسؤليت يادگيري بر عهده دانشجويان آيا
اين خود کنترلي و مسؤوليت پذيري در امر يادگيري باعث
بهبود و تقويت آگاهي هاي خود تنظيمي و باورهاي
انگيزشي دانشجويان اين دانشگاه ها گرديده و يا با توجه به
نقش استاد و ياددهنده و محيط طبق نظريات
روان شناسي[ ،]35آگاهي هاي خودتنظيمي و باورهاي
انگيزشي دانشجويان در دانشگاه هاي دولتي بخاطر
برخورداري از حمايت و راهنمايي استاد و حضور فيزيکي در
محيط يادگيري از وضعيت بهتري برخوردار است؟
بطور کلي تعدادي از پژوهش هاي انجام شده در سطح
دانشگاهي عبارتند از:
سبحاني نژاد و عابدي [ ]36در تحقيقي با
عنوان«بررسي رابطه بين راهبردهاي يادگيري خود تنظيم و
انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهر
اصفهان با عملکرد تحصيلي آنان در درس رياضي» دريافتند
که بين راهبردهاي يادگيري خود ـ تنظيم و انگيزش
پيشرفت تحصيلي با عملکرد تحصيلي رياضي دانش آموزان
رابطه معناداري وجود دارد .به عالوه ،سهم نسبي انگيزش
پيشرفت تحصيلي و راهبردهاي يادگيري خود ـ تنظيم در
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تبيين عملکرد تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي به
ترتيب ؛  % 20و  %18مي باشد.
جوادي و همکاران [ ]37طبق بررسي ها به اين نتيجه
رسيدند که آگاهي و دانش فراشناخت مي تواند يادگيري و
مطالعه فراگيرنده را در دروس مختلف اثربخش وکارآمدتر
سازد .با توجه به اينکه دانش و آگاهي فراشناختي هم در
محيط خانواده و هم در مراکز آموزشي (در همه سطوح)
قابل آموختن و فراگيري هستند نهادهاي آموزشي و
فرهنگي کشور بايد برنامه ريزي دقيق و منسجمي در اين
راستا داشته باشد .آقا دالور پور[ ]38در بررسي خود نشان
داد که هدف تسلط قادر به پيشرفت تحصيلي نمي باشد.
هدف عملکرد گرايشي پيش بيني کننده مثبت و هدف
عملکرد اجتنابي پيش بيني کننده منفي پيشرفت تحصيلي
بود  .همچنين تحليل هاي آماري نشان داد که هدف تسلط
به صورت مثبت و معني دار ،آگاهي فراشناختي را پيش
بيني مي کند ،در حالي که هيچ يک از اهداف
عملکردي(گرايشي و اجتنابي)  ،قادربه پيش بيني آگاهي
فراشناختي نمي باشند.
سعيد و همکاران [ ]39در پژوهشي دريافتند که
راهبردهاي يادگيري مي تواند وضعيت آمادگي يادگيري
خود راهبر را تغيير دهد .بنابراين ،معلمان بايد اين استراتژي
را به فراگيران خود براي بهبود مهارت هاي خود آموزش
دهند.
1
ايونسوك هونگ و يووت آکويي [ ]40در پژوهشي
دانش آموزان تيز هوش و عادي را در ويژگي انگيزشي و
شناختي مورد مقايسه قرار دادند .نتايج نشان داد که اين دو
گروه از لحاظ باورهاي انگيزشي با هم تفاوت ندارند .اما در
راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي و راهبردهاي فراشناختي
با هم تفاوت داشتند .همچنين دانش آموزان تيزهوش خود
کار آمدي باالتري داشته و از لحاظ راهبردهاي فراشناخت و
تالش و تدبير ميانگين باالتري نسبت به دانش آموزان عادي
نشان دادند .
2
بوفارد و همکاران [ ]41در پژوهشي ،تحت عنوان
«خودتنظيمي و تشکيل مفهوم ،در ميان دانش آموزان
تيزهوش و عادي» نشان دادند که دانش آموزان عادي اغلب
از راهبردهاي شناختي استفاده مي کنند و تجارب استفاده
از راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي را با رغبت کمتري
اظهار مي کردند اما دانش آموزان تيزهوش براي حل تکليف
تالش بيشتر ميکردند و در بيشتر موارد تکاليف را به عنوان
چالش در نظر مي گرفتند و از آن به عنوان فرصتي براي
Eunsook Hong & Yvette Aqui
.Buford et al.
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يادگيري استفاده مي کردند .جاللي و عارفي [ ]42در
تحقيقي متغيرهاي باورهاي انگيزشي و يادگيري خود
تنظيمي را در دو گروه دانش آموزان تيزهوش و عادي مورد
مقا يسه قرار دادند .نتيجه پژوهش اين بود که الف) بين دو
گروه دانش آموزان تيز هوش و عادي از نظر باورهاي
انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خودگرداني ،تفاوت معنادار
بود ،ب) از ميان ابعاد باورهاي انگيزشي بعد جهت گيري
هدف و از ميان راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي ،بعد
فراشناختي در دانش آموزان تيزهوش ميانگين بيشتري را
کسب کرده است .محمدياري [ ]43پي برد بـين يـادگيري
خودنظم يافته و کارآمدي شخصي و انگيـزش پيـشرفت
تحصيلي ،رابطه معنادار وجـوددارد؛ همچنـين يـادگيري
خودنظميافته و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آمـوزان
بــا پيــشرفت تحــصيلي آنــان بــه صــورت معنــي
داري همبـستگي دارد و ايـن دو متغيـر مـي تواننـد
پيـشرفت
تحصيلي دانـش آمـوزان را پـيش بينـي کننـد؛ امـا ميـان
کارآمــدي شخــصي تــصوري و پيــشرفت تحــصيلي
دانش آموزان ،رابطه اي معنادار وجودنـدارد.
نتــايج تحقيــق خان محمدي به نقل ازعمادي []44
آشکارسـاخت کـه ميـان راهبردهــاي يــادگيري
خــودنظم داده شــده و باورهــاي انگيزشـي دختـر و
پـسر ،رابطـه معنـي دار وجـود دارد؛ ازسوي ديگر ،تحليل
رگرسيون نـشان داد کـه نـسبت بـه خالقيت ،راهبردهاي
يادگيري خودنظم داده شده ،بيشترين واريانس در عملکرد
دروس مهارتي را پيش بيني مي کنـد .موسـوي نـژاد []45
دريافـت کـه باورهـاي انگيزشـي و راهبردهاي يادگيري
خودتنظيم بـا پيـشرفت تحـصيلي ،رابطـه مثبـت دارنـد.
نتـايج تحقيـق شـيخ فينـي [ ]46نشان داده است که ميان
انگيـزش پيـشرفت بـاال و منبـع کنترل و پيشرفت تحصيلي
باال از نظر آماري ،رابطـه اي معنادار وجود دارد .شاهسوني
[ ]47پي برد که ميان متغيـر نظـام تنبيـه و تـشويق و
انگيـزش پيـشرفت تحـصيلي ،رابطه اي معني دار وجود
دارد .پنتريچ ]18[ 1نشان داد که تنظـيم شـناخت و
اسـتفاده از راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي مي تواند
باعث افزايش انگيزش وپيـشرفت تحـصيلي دانـشجويان
شـود .
درباره تأثير انگيزش بر يادگيري ،پژوهش هاي زيادي
انجام گرفته اند؛ پژوهش هاي انجام گرفته تأکيد دارنـد کـه
يک سوم پيشرفت تحصيلي به مسائل عاطفي -هيجاني
وانگيزشي مربوط اند؛ بنـابراين بايـد ارتبـاط انگيـزش بـا
Pintrich

يادگيري و عملکرد تحصيلي ،مشخص شود که متاسفانه
تعداد اين پژوهش ها در دوره تحصيالت تکميلي با وجود
کاهش انگيزش در مقاطع باالتر بسيار ناچيز مي باشد [.]48
در خصوص راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي نيز
متاسفانه علي رغم توجه روزافزون تحقيقات معطوف به
سطوح تحصيالت تکميلي بسيار نادر است [ .]49در مجموع
در حوزه راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و باورهاي
انگيزشي ديدگاه هاي والگوهاي زياد و برجسته اي مطرح
شده وتحقيقات متعددي در اين زمينه انجام گرفته است که
البته اکثريت تحقيقات در حوزه آموزش و پرورش و
مخصوصا دوره متوسطه و تعداد کمتري در سطح تحصيالت
دانشگاهي بويژه دوره کارشناسي انجام شده که همگي در
دانشگاه هاي دولتي بوده و اکثرا نشان از فاصله سطح
باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي از
سطح مطلوب در دانشگاه هاي دولتي داشته اند [، 30، 31
 ]26، 27، 28، 29و پيام نور [60، 62،61، 63، 50، 51، 52
 ]53، 54، 55، 56 ،57، 58، 59،و طبق بررسي هاي به
عمل آمده تا کنون تحقيقي که به مقايسه وضعيت دانشگاه
هاي از راه دور و دولتي در خصوص راهبردهاي يادگيري
خودتنظيمي و باورهاي انگيزشي بطور توامان خاصه در دوره
کارشناسي ارشد پرداخته باشد يافت نشده است [.]64
در مجموع يافته هاي بسياري از پژوهش ها خاطر نشان
مي سازند که باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري
خودتنظيمي دو مؤلفه مهم در يادگيري دانشجويان به شمار
مي آيند[ ،]64اما تا کنون به بررسي باورهاي انگيزشي و
راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي در سطح تحصيالت
تکميلي آن هم بصورت مقايسه اي در دانشگاه هاي دولتي و
پيام نور با دو نوع آموزش متفاوت پرداخته نشده است.
با توجه به موارد باال ،مساله اصلي پژوهش حاضر
«بررسي مقايسه اي راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و
باورهاي انگيزشي
دانشجويان دوره کارشناسي ارشد دانشگاه هاي پيام نور
و دولتي استان همدان» مي باشد.
فرضیههای پژوهش
فرضيه اصلي .1بين ابعاد باورهاي انگيزشي دانشجويان
دانشگاه پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد.
فرضيه  -1-1بين خودکارآمدي دانشجويان دانشگاه پيام
نور و دولتي تفاوت وجود دارد.
فرضيه -2-1بين جهت گيري هدف دانشجويان دانشگاه
پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد.
فرضيه  -3-1بين ارزشگذاري دروني دانشجويان دانشگاه
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پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد.
فرضيه  -4-1بين اضطراب امتحان دانشجويان دانشگاه
پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد.
فرضيه اصلي .2بين ابعاد راهبردهاي خودتنظيمي
دانشجويان دانشگاه پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد.
فرضيه  -1-2بين راهبرد فراشناخت دانشجويان دانشگاه
پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد.
فرضيه  -2-2بين راهبرد شناختي دانشجويان دانشگاه
پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد.

 5درجـه اي از خيلي کم (  )+1تا خيلي زياد ( )+5استفاده
شد .پينتريچ و دي گروت ( )1990و موسوي نژاد ()1376
در بررسي روايي و پايايي پرسشنامه از روش روايي محتوايي
و روش آلفاي کرونباخ استفاده کرده و براي پايايي به ترتيب
 0/74و  0/84را گزارش نموند.
یافته ها
الف :تحلیل توصیفی داده ها
جدول .1جنسیت پاسخگويان
جنسيت
مرد
زن
جمع

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر پيمايشي – تطبيقي و از نوع
کاربردي است .جامعـه آماري اين پژوهش شامل کليه
دانشـجويان دانشـگاه هاي پيام نور و دولتي استان همدان
(  5120نفر) در سـال 1396بـود .براي گردآوري اطالعات
از روش نمونه گيري خوشه اي استفاده شد و از هر کدام از
دانشگاه هاي برگزار کننده دوره هاي کارشناسي ارشد
دولتي و پيام نور  ،بطور تصادفي سه دانشگاه انتخاب و از هر
دانشگاه پنجاه دانشجو انتخاب و به پرسشنامه هاي تحقيق
پاسخ داده اند .از دانشجويان دانشگاه هاي دولتي و پيام نور
استان همدان هر کدام ( 150نفر) انتخاب شده بنابراين
نمونه آماري تحقيق  300نفر بوده است .با توجه به نوع
روش تحقيق که توصيفي و مقايسه اي است و صاحب
نظران در مطالعات مقايسه اي حداقل تعداد مورد نياز گروه
هاي مورد مقايسه را  50نفر بيان داشته اند لذا تعداد نمونه
آماري از هر گروه  150نفر انتخاب شده است .براي تجزيه
وتحليل داده هاي پژوهش از شاخص هاي آمار توصيفي
(درصد ،فراواني ،ميانگين و انحراف استاندارد) و آزمون
تحليل واريانس در محيط نرم افزار «اس .پي.اس.اس»16 1
استفاده شد .قب ل از اجراي آزمون هاي پارامتريک از پيش
شرط هاي نرماليتي داده ها و برابري واريانس هاي دو گروه
اطمينان حاصل شده است .در جمع آوري داده هاي اين
پژوهش از پرسشنامه خودتنظيمي 2پينتريچ و دي گروت
استفاده شده است .پرسشنامه با  47عبارت در دو بخش
باورهاي انگيزشي(خود کارآمدي ،جهت گيري هدف،
ارزشگذاري دروني و اضطراب امتحان) و راهبردهاي
يادگيري خودتنظيمي) راهبردهاي شناختي و فراشناختي)
تنظيم شده است .خرده مقياس راهبردهاي يادگيري
خودتنظيمي  22عبارت و بخش باورهاي انگيزشي 23
عبارت مقياس را دربرگرفته است که به صورت طيف ليکرت
SPSS 16
MSLQ

زینب مقفم

فراواني
150
150
300

درصد
50
50
100

با توجه به داده هاي جدول( 50 ،)1درصد از نمونه
آماري مورد مطالعه مرد و  50درصد زن مي باشند.
جدول .2وضعیت تاهل پاسخگويان
وضعيت تاهل
مجرد
متاهل
جمع

فراواني
132
168
300

درصد
44
56
100

با توجه به داده هاي جدول( 44،)2درصد از نمونه
آماري مورد مطالعه مجرد و  56درصد متاهل مي باشند.
جدول .3تعداد ترم پاسخگويان
تعداد ترم
1
2
3
4
جمع

فراواني
42
228
24
6
300

درصد
14
76
8
2
100

با توجه به داده هاي جدول( 14 ،)3درصد از نمونه
آماري مورد مطالعه دانشجويان در ترم اول 76 ،درصد در
ترم  8 ،2درصد در ترم  3و  2درصد در ترم  4مشغول به
تحصيل مي باشند.
جدول  .4گروه هاي مورد مطالعه پاسخگويان
گروه
پيام نور
دولتي
جمع

فراواني
150
150
300

درصد
50
50
100

با توجه به داده هاي مندرج در جدول( 50 ،)4درصد از
نمونه آماري مورد مطالعه در دانشگاه پيام نور و  50درصد
در دانشگاه دولتي مشغول به تحصيل مي باشند.
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با توجه به داده هاي جدول شماره ( )6مقدار المباداي
ويلکز ( f =8/48و  )sig =0/004است ،بنابراين تفاوت
معناداري بين باورهاي انگيزشي دانشجويان دانشگاه پيام نور
و دولتي وجود دارد.براي مقايسه ابعاد چهارگانه
خودکارآمدي ،جهت گيري هدف ارزشگذاري دروني و
اضطراب امتحان از نتايج تحليل کوواريانس استفاده مي
شود.
فرضيه  -1-1بين خودکارآمدي دانشجويان دانشگاه پيام
نور و دولتي تفاوت وجود دارد.

ب :تحلیل استنباطی داده ها
فرضيه اصلي .1بين ابعاد باورهاي انگيزشي دانشجويان
دانشگاه پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد.
جدول  .5میانگین باورهاي انگیزشی در دانشجويان پیام نور و دولتی
گروه
پيام نور
دولتي
جمع

تعداد
150
150
300

ميانگين
80/59
76/83
78/71

انحراف استاندارد
11/51
10/82
11/31

براي مقايسه ابعاد باورهاي انگيزشي دانشجويان دانشگاه
پيام نور و دولتي از تحليل کوواريانس استفاده شده است،
جدول( )5نتايج تحليل نشان مي دهد.

جدول  .7میانگین خودكارآمدي در دانشجويان پیام نور و دولتی
گروه
پيام نور
دولتي
جمع

جدول  .6آزمون تحلیل واريانس چند متغیره
اثر گروه

ارزش

مقدار
F

درجه آزادي
فرضيه

درجه آزادي
خطا

معناداري
sig

المبداي
ويلکز

0/97

8/48

1

298

0/004

تعداد
150
150
300

ميانگين
29/01
27/66
28/33

انحراف استاندارد
4/14
3/89
4/07

جدول  .8تحلیل كوواريانس بین خودكارآمدي دانشجويان پیام نور و دولتی
منابع تغيير
اثرگروه
خطا
جمع
جمع تصحيح شده

متغير وابسته
خودکارآمدي

مجموع مجذورات
137/34
4821/89
24808/458
4959/235

درجات آزادي
1
298
300
299

با توجه به داده هاي جدول( ،)8مقدار بدست آمده در
مورد متغير خودکارآمدي به اين صورت مي باشدf =8/48( :
و  )sig =0/004که نشان مي دهد بين ميزان خودکارآمدي
دانشجويان دانشگاه پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد و
طبق جدول( )7ميانگين خودکارآمدي دانشجويان دانشگاه
پيام نور بيشتر از دانشجويان دانشگاه دولتي مي باشد.

ميانگين مجذورات
137/344
16/18

سطح معناداريsig
0/004

نسبت f
8/488

فرضيه -2-1بين جهت گيري هدف دانشجويان دانشگاه
پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد.
جدول . 9میانگین جهت گیري هدف در دانشجويان پیام نور و دولتی
گروه
پيام نور
دولتي
جمع

تعداد
150
150
300

ميانگين
16/12
15/37
15/74

انحراف استاندارد
2/3
2/16
2/26

جدول  .10تحلیل كوواريانس بین جهت گیري هدف دانشجويان پیام نور و دولتی
منابع تغيير
اثرگروه
خطا
جمع
جمع تصحيح شده

متغير وابسته
جهت گيري هدف

مجموع مجذورات
42/39
1488/238
75866/808
1530/628

درجات آزادي
1
298
300
299

با توجه به داده هاي جدول( ،)10مقدار بدست آمده در
مورد متغير جهت گيري هدف به اين صورت مي باشد:
( f =42/39و  ،)sig =0/004که نشان مي دهد بين متغير
جهت گيري هدف دانشجويان دانشگاه پيام نور و دولتي
تفاوت وجود دارد و طبق جدول( )9ميانگين جهت گيري
هدف در دانشجويان دانشگاه پيام نور بيشتر از دانشجويان
دانشگاه دولتي مي باشد.

ميانگين مجذورات
42/39
4/99

نسبت f
8/48

سطح معناداريsig
0/004

فرضيه  -3-1بين ارزشگذاري دروني دانشجويان دانشگاه
پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد.
جدول  .11میانگین ارزشگذاري درونی در دانشجويان پیام نور و دولتی
گروه
پيام نور
دولتي
جمع
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تعداد
150
150
300

ميانگين
12/89
12/29
12/59

انحراف استاندارد
1/84
1/73
1/81

زینب مقفم
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جدول  .12تحلیل كوواريانس بین ارزشگذاري درونی دانشجويان پیام نور و دولتی
منابع تغيير
اثرگروه
خطا
جمع
جمع تصحيح شده

متغير وابسته
ارزشگذاري دروني

مجموع مجذورات
27/13
952/472
48554/757
979/602

درجات آزادي
1
298
300
299

با توجه به داده هاي جدول( ،)12مقدار بدست آمده در
مورد متغير ارزشگذاري دروني به اين صورت مي باشد:
( f =8/48و  ،)sig =0/004که نشان مي دهد بين ميزان
ارزشگذاري دروني دانشجويان دانشگاه پيام نور و دولتي
تفاوت وجود دارد و طبق جدول( )11ميانگين ارزشگذاري
دروني دانشجويان دانشگاه پيام نور بيشتر از دانشجويان
دانشگاه دولتي مي باشد.

ميانگين مجذورات
27/13
3/19

نسبت f
8/48

سطح معناداريsig
0/004

فرضيه  -4-1بين اضطراب امتحان دانشجويان دانشگاه
پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد.
جدول  .13میانگین اضطراب امتحان در دانشجويان پیام نور و دولتی
گروه
پيام نور
دولتي
جمع

تعداد
150
150
300

ميانگين
22/56
21/51
22/04

انحراف استاندارد
3/22
3/03
3/16

جدول  .14تحلیل كوواريانس بین اضطراب امتحان دانشجويان پیام نور و دولتی
منابع تغيير
اثرگروه
خطا
جمع
جمع تصحيح شده

متغير وابسته
اضطراب امتحان

مجموع مجذورات
83/085
2916/946
148698/944
3000/031

درجات آزادي
1
298
300
299

با توجه به داده هاي جدول( ،)14مقدار بدست آمده در
مورد متغير اضطراب امتحان به اين صورت مي باشد:
( f =8/48و  ،)sig =0/004که نشان مي دهد بين ميزان
اضطراب امتحان دانشجويان دانشگاه پيام نور و دولتي تفاوت
وجود دارد و طبق جدول( )13ميانگين اضطراب امتحان
دانشجويان دانشگاه پيام نور بيشتر از دانشجويان دانشگاه
دولتي مي باشد.
فرضيه اصلي .2بين ابعاد راهبردهاي خودتنظيمي
دانشجويان دانشگاه پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد.

ميانگين مجذورات
83/085
9/79

سطح معناداريsig
0/004

نسبت f
8/48

براي مقايسه بين ابعاد راهبردهاي خودتنظيمي دانشجويان
دانشگاه پيام نور و دولتي از تحليل کوواريانس استفاده شده
است ،جدول( )15نتايج تحليل نشان مي دهد.
جدول  .15میانگین راهبردهاي خودتنظیمی در دانشجويان پیام
نور و دولتی
تعداد ميانگين انحراف استاندارد
گروه
9/71
پيام نور 75/86 150
7/69
69
150
دولتي
9/39
72/43 300
جمع

جدول  .16آزمون تحلیل واريانس چند متغیره
اثر گروه

ارزش

مقدار F

درجه آزادي فرضيه

درجه آزادي خطا

معناداري
sig

المبداي
ويلکز

0/78

39/92

2

297

0/0001

فرضيه  -1-2بين راهبرد فراشناخت دانشجويان دانشگاه
پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد.

با توجه به داده هاي جدول شماره ( )16مقدار المباداي
ويلکز ( f =39/92و  )sig =0/0001است ،بنابراين تفاوت
معناداري بين راهبردهاي خودتنظيمي دانشجويان دانشگاه
پيام نور و دولتي وجود دارد .براي مقايسه ابعاد دوگانه
راهبردهاي شناختي و فراشناختي از نتايج تحليل
کوواريانس استفاده مي شود.

جدول .17میانگین فراشناخت در دانشجويان پیام نور و دولتی
گروه
پيام نور
دولتي
جمع

99

تعداد
150
150
300

ميانگين
33/86
29/14
31/5

انحراف استاندارد
5/44
3/49
5/14
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جدول  .18تحلیل كوواريانس بین فراشناخت دانشجويان پیام نور و دولتی
منابع تغيير
اثرگروه
خطا
جمع
جمع تصحيح شده

متغير
وابسته
فراشناخت

مجموع مجذورات

درجات آزادي

ميانگين مجذورات

نسبت f

سطح معناداريsig

1670/88
6232/92
305654/4
7903/795

1
298
300
299

1670/88
20/916

79/89

0/0001

با توجه به داده هاي جدول( ،)18مقدار بدست آمده در
مورد متغير فراشناخت به اين صورت مي باشدf =79/89( :
و  ،)sig =0/0001که نشان مي دهد بين ميزان فراشناخت
دانشجويان دانشگاه پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد و
طبق جدول( )17ميانگين فراشناخت دانشجويان دانشگاه
پيام نور بيشتر از دانشجويان دانشگاه دولتي مي باشد.

منابع تغيير
اثرگروه
خطا
جمع
جمع تصحيح شده

فرضيه  -2-2بين راهبرد شناختي دانشجويان دانشگاه
پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد.
جدول .19میانگین راهبرد شناختی در دانشجويان پیام نور و دولتی
تعداد ميانگين انحراف استاندارد
گروه
5/93
42
پيام نور 150
5/78
39/86
150
دولتي
5/94
40/93 300
جمع

جدول  .20تحلیل كوواريانس بین راهبرد شناختی دانشجويان پیام نور و دولتی
مجموع مجذورات درجات آزادي ميانگين مجذورات نسبت f
متغير وابسته
9/99
343/47
1
343/47
34/349
298
10236/06
راهبرد شناختي
300
513159
299
10579/53

سطح معناداريsig
0/002

دولتي و پيام نور به طور جداگانه پرداخته اند از جمله

با توجه به داده هاي جدول( ،)20مقدار بدست آمده در
مورد متغير راهبرد شناختي به اين صورت مي باشد:
( f =9/99و  ،)sig =0/002که نشان مي دهد بين ميزان
راهبرد شناختي دانشجويان دانشگاه پيام نور و دولتي تفاوت
وجود دارد و طبق جدول( )19ميانگين راهبرد شناختي
دانشجويان دانشگاه پيام نور بيشتر از دانشجويان دانشگاه
دولتي مي باشد.

پژوهش ثمره و خضري مقدم ( ]65[)16/15و قاسمپور
( ]66[ ) 63/565در دانشگاه هاي دولتي و پژوهش بخشش
و همکاران (  ]67[ )114/60در دانشگاه هاي پيام نور
همسو مي باشد .از جمله مؤلفه هايي که سبب موفقيت
يادگيرندگان در فرايند آموزش و يادگيري مي شود ،داشتن
انگيزش ،حفظ و افزايش آن ضمن فرايند ياددهي-يادگيري
است .در آموزش از راه دور ،يادگيرندگان (بزرگساالني )
واجد شرايطي از قبيل بازماندگي از تحصيل ،تجارب شکست
تحصيلي قبلي ،اشتغال به کار همزمان با تحصيل و غيره
بوده که با ميل و رغبت ،بر اساس احساس نياز شخصي و
انتخاب آگاهانه وارد اين نوع سيستم آموزشي مي شوند که
اين خود مي تواند دليلي بر انگيزش بيشتر دانشجويان
سيستم از راه دور بر دانشجويان دانشگاه هاي سنتي باشد
که اکثرا از يادگيرندگاني که به تازگي دوره متوسطه را
طي نموده وصرفا بر اساس يک روال و جريان طبيعي وارد
سيستم آموزش عالي شده اند ،تشکيل يافته است .در
حقيقت ايجاد تصورات غلط در ذهن فراگير که در همه ي
شاخه هاي علوم رواج دارد ،مي تواند مانع اجراي موفق
برنامه هاي آموزشي به ويژه شيوه هاي سنتي شده و با
کاهش انگيزش فراگير ،يادگيريِ بيشتر را متوقف سازد .حال
آنکه عمده نظريه هاي يادگيري در مقوله ايجاد دانش بر اين
باورند که يادگيري يک فرآيند فعال است و تالش يادگيرنده

بحث و نتیجهگیری
با توجه به هدف اصلي اين پژوهش که بررسي مقايسه
اي باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي
دانشجويان دوره کارشناسي ارشد دانشگاه هاي دولتي و پيام
نور استان همدان بوده در ذيل به بحث و نتيجه گيري درباره
نتايج پرداخته شده است .در ابتدا باورهاي انگيزشي و
مولفه هاي آن در دوره کارشناسي ارشد دانشگاه هاي دولتي
و پيام نور مورد بررسي قرار گرفته و سپس به راهبردهاي
خودتنظيمي و مولفه هاي آن در دو دانشگاه مذکور پرداخته
شده است.
طبق يافته هاي فرضيه مروبط به باورهاي انگيزشي
تفاوت معني داري بين باورهاي انگيزشي دانشجويان
دانشگاه پيام نور و دولتي وجود دارد که اين يافته با جمع
بندي نتايج و ميانگين هاي به دست آمده از تحقيقاتي که
به بررسي باورهاي انگيزشي در هر يک از دانشگاههاي
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نقش مهمي در حصول معاني ايفا مي کند؛ بنابراين ،انگيزش
فراگير براي مشارکت در يادگيري و استمرار آن تا کامل
شدن فرآيند ساخت دانش ،الزم و ضروري است .از طرف
ديگر ،انگيزش و درجه رضايت افراد از تجربه يادگيري با
يکديگر متفاوت بوده و به عاليق و تمايالت آنان وابسته است
.ازاينرو ،استفاده از برنامه ريزي هاي آموزشي که با
سبکهاي يادگيري فراگيران تطابق داشته باشد ،بر انگيزش
آنان مؤثر است که اين مهم در سيستم آموزش از راه دور و
دانشگاه هاي پيام نور به علت فراگير محوري ،توجه به
تفاوت شرايط يادگيرندگان و استفاده از چند رسانه اي ها
قابل تحقق مي باشد.
در خصوص فرضيه خودکارآمدي تحصيلي نتايج پژوهش
حاضر نشان مي دهد بين ميزان خودکارآمدي دانشجويان
دانشگاه پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد و ميانگين
خودکارآمدي دانشجويان دانشگاه پيام نور بيشتر از
دانشجويان دانشگاه دولتي مي باشد که اين يافته با پايان
نامه حقي[ ] 68در بررسي سواد اطالعاتي و رابطه آن با
خودکارامدي در دانشجويان که ميانگين خودکارآمدي را در
بين دانشجويان انساني دانشگاه پيام نور( ،)4/073
مهندسي(  ) 3/964و علوم پايه(  ) 3/10برآورد نموده و در
کل نتايج بيانگر آن بود که خودکارامدي در بين دانشجوين
دانشگاه پيام نور از ميانگين باالتري برخوردار است همسو
مي باشد .اما نتايج با يافته پژوهشي که صيف [ ]63در
بررسي تطبيقي عوامل مؤثر بر فرسودگي تحصيلي دربين
دانشجويان پزشکي و پيام نور انجام داده است و ميانگن
خودکارامدي را براي پيام نور ( )17/61و براي علوم
پزشکي( )19/33برآورد نموده است ناهمسو مي باشد .جمع
بندي نتايج و ميانگين ها در بررسي هايي که تنها در يک
نو ع از دانشگاه هاي دولتي و يا پيام نور انجام شده نيز نشان
دهنده برتري ميانگين خودکارآمدي در اين نوع دانشگا ه و
همسويي با يافته پژوهش حاظر است که از جمله اين
بررسي ها مي توان به پژوهش مونقي و همکاران ()38/26
[]69؛ جمالي و همکاران ( ]70[)3/31؛ ثمره و خضري
مقدم (]65[)29/62؛سيف و خير (]71[)22/66؛
عجم( ]50[)21/72و سعيد و مهرابي ( ]72[)24/56در
دانشگاه هاي دولتي و پژوهش قنبري طلب و شيخ االسالمي
( ]73[)44/15؛ عابدي و همکاران (]55[)34/68؛ بخشش و
همکاران (]67[)21/30؛ سلطاني و همکاران (]59[)26/57
و پور اصغر و همکاران ( ]53[)30/96در دانشگاه هاي پيام
نور اشاره نمود .در کل در زمينه تحصيلي نيز مثل هر
موقعيتي موفقيت انسان احتياج به تعهد ،کارداني و پشتکار
دارد که اين موارد از طريق خودکارآمدي حاصل مي شود و

زینب مقفم

اين خودکارآمدي يا قضاوت فرد از خود در مورد توانايي
انجام فعاليت ها وابسته به احساس کنترل فرد روي محيط و
رفتارش مي باشد و اين احساس در دانشجويان دانشگاه
پيام نور و سيستم آموزش از راه دور لزوما به دليل نوع
سيستم آموزش و يادگيري مستقلي که جزو اهداف و مباني
تاسيس آن است بيشتر از دانشجويان دانشگاه ها و سيستم
هاي معمول آموزشي خواهد بود .آنچه در خصوص برتري
خودکارآمدي دانشجويان سيستم آموزش از راه دور قابل
تامل است احساس کنترلي است که اين دانشجويان پذيرفته
اند بايد بر شرايط يادگيري متفاوت از دانشگاه هاي معمول
داشته باشند و و به هر دليلي که به اين نوع آموزش روي
آورده اند يا اين نوع مثبت از احساس خودکفايي و قضاوت
از توانايي را در خود سراغ داشته اند يا بنا به ضرورت در طي
تحصيل در اين سيستم آن را در خود ايجاد نموده اند .به
بيان ديگر باال بودن ميانگين باورهاي خودکارامدي اين
دانشجويان نشان مي دهد که اين افراد به دليل سيستم
آموزشي خود مسئوليتي دانشگا ه هاي پيام نور بايد اين
توانايي را در خود نسبت به دانشجويان سنتي بيشتر داشته
و تقويت نمايند .در تاييد اين مطلب يافته هاي چوي و
بونگ جو 1در رابطه با تاثير خودکارآمدي روي عملکرد
يادگيرنده در آموزش مبتني بر وب نشان داده خودکارآمدي
به عنوان يک متغير کليدي مي تواند تعيين کننده موفقيت
يادگيرنده در آموزش از دور باشد[ .]74وانگ و نيو لين 2نيز
در همين راستا در تحقيق خود نشان داده اند خودکارآمدي
با داليل ثبت نام دانشجويان در رشته هاي مبتني بر وب
ارتباط دارد .دانشجوياني که يادگيري برخط را ترجيح مي
دهند ،نسبت به دانشجوياني که به دليل فراهم بودن امکان
ثبت نام در رشته هاي برخط شرکت کرده اند ،سطوح خود
کارامدي باالتري دارند [.]75
در فرضيه جهت گيري هدف نتايج پژوهش نشان داد که
ميانگين جهت گيري هدف در دانشجويان دانشگاه پيام نور
بيشتر از دانشجويان دانشگاه دولتي مي باشد .يافته هاي
مذکور با نتايج تحقيق صيف[ ]63در بررسي تطبيقي عوامل
مؤثر بر فرسودگي تحصيلي دربين دانشجويان پزشکي و
پيام نور که در آن ميانگين جهت گيري هدف در
دانشجويان دانشگاه پيام نور( )13/44و در دانشجويان
دانشگاه علوم پزشکي( )12/24بود منطبق و همسو ميباشد،
ولي با نظرات و نتايج پژوهش هاي ديگري که به طور
جداگانه(غير تطبيقي) جهت گيري هدف را در اين دو نوع
دانشگاه بررسي نموده اند ،همسو نمي باشد .از جمله اين
Choi & Bong Joo
Wang & Newlin
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تحصيلي مبين انگيزه فرد از تحصيل است و نظر به اينکه
مهمترين هدف و معناي آموزش باز کاهش موانع زماني و
مکاني و محدوديت هاي مربوط به برخي مقررات نظام
آموزشي متعارف است .به گونهاي که زمينههاي ارائة آموزش
عالي به افرادي فراهم آيد که به علت دوري يا دسترسي
نداشتن به مراکز آموزشي و محدوديت هاي زماني و شغلي و
اقليمي براي بهرهمندي از آموزش متعارف امکان کمتري
داشته لکن بر اساس برخورداري از انگيزه(علمي ،شغلي،
اجتماعي و  )...خواهان برخورداري از تحصيالت عالي و
بازگشت به سيستم آموزشي هستند به همين دليل
تمايالت ،کنش ها و پاسخ هاي دانشجويان سيستم پيام نور
در موقعيت هاي يادگيري تحت تأثير اين انواع انگيزه ها و
نيازهاي تجربه شده به ادامه تحصيل در زندگي در مواردي
باالتر و برتر از دانشجويان در سيستم هاي سنتي آموزش
عالي است .دليل ديگراين تفاوت در دانشجويان دو دانشگاه
مي تواند در اين نکته نهفته باشد که از آنجايي که جهت
گيري هدف مبناي تفاوت هاي فردي در موقعيت هاي
تحصيلي است و بر اساس آنکه سيستم آموزش باز نيز بر
مبناي تفاوت هاي فردي جهت پوشش همه افراد عالقمند و
با شرايط و نيازهاي مختلف پايه گذاري شده جهت گيري
هدف باالتري را دانشجويان دانشگاه هاي پيام نور در اين
تحقيق شاهد هستيم .از سوي ديگر برتري دانشگاه هاي
دولتي در برخي پژوهش ها در جهت گيري هدف را مي
توان به برخورداري يادگيرندگان از کمک و راهنمايي اساتيد
 ،تجارت ساير يادگيرندگان و بهره مندي از حضور بيشتر و
کامل تر در فضاي آموزشي  -اجتماعي و نيز محرك و
رقابتي کالس هاي درس نسبت داد.
در مورد فرضيه ارزشگذاري دروني طبق يافته ها بين
ميزان ارزشگذاري دروني دانشجويان دانشگاه پيام نور و
دولتي تفاوت وجود دارد و ميانگين دانشجويان دانشگاه
پيام نور بيشتر از دانشجويان دانشگاه دولتي مي باشد .يافته
مذکور با نتايج تحقيق اکبرپورزنگالني( ]81[)23/98و
موسي رمضاني (  ]82[)17/33که به مقايسه ارزشگذاري
دروني در سيستم آموزش از راه دور و حضوري پرداخته اند
همسو مي باشد .اما به بررسي مقايسه اي پژوهش هاي
انجام شده در زمينه ارزشگذاري دروني که تنها به بررسي
وضعيت ميانگين در دانشگاه هاي دولتي و يا پيام نور
پرداخته اند از جمله تحقيق بخشش و همکاران
(  ]67[)18/35و پور اصغر و همکاران ( ]53[)27/23در
دانشگاه هاي پيام نور و سيف و خير (  ]71[)25/66و
مونقي و همکاران ( ]69[)33/88در دانشگاه هاي دولتي
همسو نبوده و مقايسه ميانگين ها نشان از برتري دانشگاه

پژوهش ها در دانشگاه هاي دولتي مي توان به پژوهش
سيف و خير[ ]71در بررسي رابطه باورهاي انگيزشي جمعي
از دانشجويان دانشگاه هاي شيراز با رويکردهاي يادگيري
آنان ()15/02؛ ثمره و خضري مقدم[ ]65در رابطه بين
اهداف پيشرفت و خودکارامدي تحصيلي؛ نقش ميانجي
گري درگيري تحصيلي در دانشجويان دختر و پسر
دانشکدههاي پزشکي ،پرستاري ،مامايي و پيراپزشکي
دانشگاه علوم پزشکي شهيد باهنر کرمان()11؛ عطاردي و
کارشکي[ ]76در نقش ابعاد کمال گرايي و جهت گيري
هاي هدف در پيش بيني خودتنظيمي دانشجويان دانشگاه
شيراز ()22/0775؛ کارشکي و همکاران[ ]77در تعيين
نقش اهداف پيشرفت در ميانجي گري رابطه ساختار
ارزشيابي کالسي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان :يک
مطالعه توصيفي در دانشجويان کارشناسي دانشکده
پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ()30/07؛
عرب زاده و همکاران[ ]78در رابطه يادگيري خودگردان و
جهت گيري هدف با سبک مديريت کالس در دانشجو
معلمان دانشگاه شهيد رجايي ()30/95؛ ارداني و
همکاران[ ]79در پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس
ويژگي شخصيتي عزم با توجه به نقش ميانجي گري جهت
گيري هدف در ميان دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه
شيراز ( )17/93و مونقي و همکاران[ ]69در مقايسه تأثير
آموزش به روش يادگيري مشارکتي و سخنراني بر باورهاي
انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي در بين
دانشجويان مامايي و پرستاري دانشگاه علوم پزشکي مشهد
( )26/56و در دانشگاه هاي پيام نور به عابدي و
همکاران[ ]55در بررسي مدل علّي پيشبيني راهبردهاي
يادگيري خود تنظيمي دانشجويان دانشگاه پيام نور :نقش
باورهاي هوشي ،خودکارآمدي تحصيلي و اهداف
پيشرفت()15/27؛ بخشش و همکاران[ ]67در مقايسه بين
تأثير آموزش مبتني بر الگوي يادگيري دو موقعيتي و تأثير
آموزش متداول ،بر باورهاي انگيزشي دانشجويان به يادگيري
علم با توجه به سبکهاي يادگيري در دانشجويان دانشگاه
پيام نور ()15/075؛ پور اصغر و همکاران[ ]53در بررسي
نوع آموزش ترکيبي بر اساس متغيرهاي باورهاي انگيزشي و
راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي در دانشگاه پيام نور
( )22/705و بورنگ و همکاران[ ]80در بررسي تعلل
تحصيلي دانشجويان در خصوص پنج عامل شخصيت و
جهت گيري هدف دانشجويان دانشگاه پيام نور بيرجند
( )7/18اشاره نمود که بررسي مقايسه اي ميانگين آنها
برتري دانشگاه هاي دولتي را در جهت گيري هدف نشان
مي دهد .با توجه به اينکه جهت گيري در موقعيت هاي
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هاي دولتي دارد .از آنجا ييکه ارزشگذاري دروني يا ارزش
تکليف به عالقه شخصي فراگيران به تکاليفشان اشاره
داشته و دانشجويان سيستم آموزش از راه دور از افرادي
خودانگيخته تشکيل شده که با وجود مشکالت متعدد
نسبت به فراگيران عادي به دليل عالقه به تحصيل روي
آورده اند ،طبيعتا شوق و انگيزه بيشتري براي درگيري در
فعاليت هاي تحصيلي از خود نشان مي دهند .در واقع
دانشجويان دانشگاه هاي پيام نور به دليل تجارب متعدد در
زندگي در خصوص تاثير تحصيل در بهبود شرايط کاري،
رفاهي ،اجتماعي و  ..باورهاي مثبت وقوي تري در مورد
ميزان اهميت انجام يک تکليف ويژه به صورت مطلوب در
دستيابي به هدف ها و برنامه هاي آتي که علت اصلي
تحصيل آنها است دارند .اما در خصوص يافته هاي ناهمسو
با اين پژوهش مي توان گفت برخي فراگيران سيستم از راه
دور با وجود انتخاب آگاهانه اين سيستم در خصوص تفاوت
شرايط ياددهي -يادگيري و لزوم خودمسئوليتي فراگير در
يادگيري تکاليف و هدف گذاري در ايجاد انگيزه و ارزش
براي تکاليف ضعيف و ناتوانند و عدم بهره مندي از جلسات
متعدد و آموزش رو در رو و حمايت استاد و ساير فراگيران
در مقايسه با دانشگاه هاي معمول آنها را در ارزشگذاري
دروني نسبت به فراگيران دانشگاه هاي دولتي در سطح
پايين تري قرار داده است.
در مورد فرضيه مربوط به اضطراب امتحان نتايج نشان
مي دهد بين ميزان اضطراب امتحان دانشجويان دانشگاه
پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد و ميانگين اضطراب
امتحان دانشجويان دانشگاه پيام نور بيشتر از دانشجويان
دانشگاه دولتي مي باشد .اين نتايج با مقايسه يافته هاي
مونقي و همکاران( ]69[)16/8؛ سيف و خير (]71[)13/61
و معدلي و غضنفري ( ]83[)25/76در بررسي که از دانشگاه
هاي دولتي انجام دادند و يافته هاي موسي رمضاني (
]82[) 17/46؛ ميرزايي علويجه و همکاران ( ]84[)45/53و
اکبري و شقاقي ( ]85[)58/24در دانشگاه هاي پيام نور
همسو مي باشد .طبق يافته هاي پژوهش باال بودن ميانگين
احساس يا حالت هيجاني ناخوشايند دانشجويان پيام نور در
امتحانات که پيامدهاي رفتاري و روان شناختي خاصي هم
به همراه دارد يقينا به تفاوت بين سيستم آموزشي و
تدريس دانشگاه پيام نور و دانشگاه هاي ديگر اشاره کرد ،چرا
که اکثر دروس در اين دانشگاه ها به صورت غيرحضوري
بوده و دانشجويان کمتر با سيستم آموزشي درگير مي باشند
و بر خالف دانشگاه هاي دولتي سؤاالت امتحانات پايان ترم
بصورت متمرکز از مرکز طراحي و ارسال شده و حتي در
اکثر موارد تصحيح اوراق نيز با استاد مربوطه نخواهد بود.

زینب مقفم

لذا برگزاري امتحانات بيشتر در چارچوب آزمون هاي
سراسري و بدون تاثير شناخت استاد از توانايي دانشجو
جهت لحاظ کردن در نمره نهايي و در نتيجه با همان
اضطراب و هيجان منفي برگزار خواهد شد .اما علت ديگر با
ال بودن ميانگين اين اضراب در دانشجويان دانشگاه پيام نور
را مي توان به هزينه تحصيل در اين دانشگاه ها و پرداخت
شهريه و مشکالت مالي آن مرتبط دانست چرا که مسلما
عدم موفقيت در امتحانات و پرداخت مجدد شهريه جهت
واحدهايي که با موفقيت به اتمام نرسيده اند بار مالي اضافي
را به دانشجوي مشغول به تحصيل در اين دانشگاه ها
تحميل خواهد کرد که پرداخت آن براي اکثريت دانشجويان
همراه با مشکالت فراواني است .مورد آخر که اکثرا در بين
دانشجويان دانشگاه هاي پيام نور نگراني و اضطراب امتحان
را افزايش مي دهد تمام وقت نبودن اشتغال به تحصيل اين
دانشجويان و مشکالت متعدد شغلي و خانوادگي و لذا لزوم
طي کردن به موقع واحدهاي درسي و کسب مدرك پايان
تحصيالت است که خود باعث انتخاب اين نوع دانشگاه ها
جهت ادامه به تحصيل از سوي آنها نسبت به دانشجويان
دانشگاه هاي دولتي شده است.
در خصوص فرضيه خودتنظيمي نتايج پژوهش حاضر
نشان مي دهد بين ميزان خودتنظيمي دانشجويان دانشگاه
پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد و ميانگين خودتنظيمي
دانشجويان دانشگاه پيام نور بيشتر از دانشجويان دانشگاه
دولتي مي باشد که اين يافته با پژوهش موسي رمضاني[]82
با ميانگين خودتنظيمي ( )16/93در روش سخنراني و
ميانگين ( )18/46در روش چند رسانه اي همسو مي باشد.
اما نتايج با يافته پژوهشي پوراصغر و همکاران
( ]53[)13/87و بخشش و زارع ( ]67[)68/73در دانشگاه
هاي پيام نور و عطاردي و کارشکي( ]76[)44/86و رسولي
و و همکاران ( ]86[)68/11در دانشگاه هاي دولتي ناهمسو
مي باشد .توجه به خودتنظيمي به خصوص در آموزش از راه
دور ،از جمله راه کارهاي مؤثر جهت دست يابي به موفقيت
بيشتر و يادگيري عميق تر براي يادگيرنده راه دور است .در
حقيقت يکي از حوزه هايي که در آن به کارگيري
راهبردهاي خودتنظيمي از اهميت بااليي برخوردار است،
حوزه آموزش از راه دور است که در آن ،جريان آموزش از
يک مکان مشخص براي فراگيراني که در مکان هاي
گوناگون مي باشند ،عرضه مي شود .در اين نظام ،نقش
مهارت هاي خودتنظيمي در نتيجه کاهش حضور استاد و
استقالل هر چه بيشتر فراگيران به بارزترين شکل ممکن
نمود مي يابد .يادگيرندگان خودتنظيم؛ داراي ويژگي هايي
از جمله خودارزشيابي ،خودسامان دهي ،تنظيم گري و طراح
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مي باشند .در اينجا آنچه نمي توان از آن چشم پوشي نمود
ضعف کلي فراگيران در دوره هاي مختلف تحصيلي در
راهبردهاي فراشناختي است که در دانشگاه هاي چون پيام
نور و نيز دوره هاي تحصيالت تکميلي فراگيران بنا به
ضرورت بر اساس آزمون و خطا مجبور به افزايش آن
خواهند شد که البته ممکن است پس از اتالف زمان و
هزينه بسيار و آن هم تنها در برخي دانشجويان به طور
موفقيت آميز به وقوع بپيوندد.
بررسي فرضيه مربوط به راهبردهاي شناختي پژوهش
نشان داده است که بين ميزان شناخت دانشجويان دانشگاه
پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد و ميانگين شناخت
دانشجويان دانشگاه پيام نور بيشتر از دانشجويان دانشگاه
دولتي مي باشد .نتايج پژوهش حاضر با بررسي مقايسه اي
مقادير مربوط به ميانگين مونقي و همکاران (]69[)67/88؛
ثمره و خضري مقدم ( ]65[)17/71؛ قاسم پور
(  ]66[)29/07و سعيد و مهرابي (  ]72[)15/67دردانشگاه
هاي دولتي و پژوهش عابدي و همکاران (  ]55[)47/49و
رضايي( ]62[)99/15در دانشگاه پيام نور همسو مي باشد.
روش ها و فنوني که يادگيرنده جهت انجام تکاليف و
يادگيري از آن استفاده مي کند تقريبا در همه فراگيران در
طي دوران تحصيل و بر اساس آزمون و خطا شکل
مي گيرد و نظارت ،راهنمايي و آموزشي در اين خصوص
وجود ندارد .آنچه در سيستم آموزش از راه دور شاهد آن
هستيم فراگيراني با روش ها و فنون يادگيري متنوع و در
بسياري موارد مشکل دار و ناکارآمد مي باشند که با وجود
انتخاب آگاهانه نوع آموزش در چنين سيستمي اميد دارند
بتوانند ب ا ادامه همان روند يادگيري قبلي مورد استفاده در
روش هاي سنتي به موفقيت دست يابند در صورتيکه روش
هاي يادگيري آنها در همان سيستم سنتي که در موارد
بسياري تقويت کننده آن نوع روش هاي يادگيري نيز بوده
جوابگو نبوده اند .لذا فراگيران نظام آموزش از راه دور نسبت
به دانشجويان دانشگاه هاي سنتي مخصوصا در دوره
تحصيالت تکميلي بر اساس الزام تحصيل در نظامي با
مسئوليت کامل شخص فراگير در قبال يادگيري سريعا ناچار
به تغيير روش ها و فنون يادگيري خود شده تا بتوانند با
قرار گيري در مسير صحيح يادگيري به نتايج تحصيلي
شايسته اي دست يافته و حداکثر بهره برداري را از هزينه و
زمان صرف شده داشته باشند .در نتيجه همين خود
مسئوليتي در سيستم آموزش از راه دور عاملي است که
دست اندرکاران را به اين موضوع حساس سازد که همه
فراگيران و در صدر آن فراگيران سيستم آموزش از راه دور
تا چه حد قبل و در حين آموزش نياز به سنجش مهارت

اهداف آموزشي ،جستجوگري اطالعات ،خودکنترلي و
بازنگري اعمال خود در فرايند يادگيري مي باشند که اين
خود مسئوليتي و يادگيري مستقل همان مشخصه ،هدف و
انتظار اصلي سيستم آموزش از راه دور و نيز جزء شرايطي
است که متقاضي تحصيل در اين نوع سيستم قبل از انتخاب
در خصوص توانايي پذيرش آن تصميم گيري خواهد کرد و
با اگاهي آن را پذيرفته و لذا سعي در باال بردن چنين
توانايي در خود نسبت به دانشجويان دانشگاه هاي سنتي
خواهد نمود .در حاليکه محيط هاي يادگيري سنتي،
دانشجويان را براي درجة باالي يادگيري خودتنظيمي در
مقايسه با محيط هاي مبتني بر رايانه يا وب آماده نميکنند.
بررسي فرضيه مربوط به راهبردهاي فراشناختي
پژوهش نشان داده است که بين ميزان فراشناخت
دانشجويان دانشگاه پيام نور و دولتي تفاوت وجود دارد و
ميانگين فراشناخت دانشجويان دانشگاه پيام نور بيشتر از
دانشجويان دانشگاه دولتي مي باشد .نتايج پژوهش حاضر با
بررسي مقايسه اي مقادير مربوط به ميانگين راهبردهاي
فراشناختي در پژوهش مونقي و همکاران
(]69[)29/43؛سعيد و مهرابي(]72[)15/67؛ جوادي و
همکاران ( ]37[)65/62و قاسم پور (  ]66[)23/585در
دانشگاه هاي دولتي و پژوهش عابدي (]55[)23/15؛
پوراصغر و همکاران ( ]53[)53/90و رضايي(]62[)63/41
در دانشگاه هاي پيام نور همسو مي باشد .از آنجاييکه
راهبردهاي فراشناختي به منظور بازبيني پيشرفت يادگيري
مورد استفاده قرار مي گيرد و ابزارهائى هستند براى هدايت
راهبردهاى شناختى و نظارت بر آنها و در دانشگا هاي پيام
نور و سيستم هاي آموزش از راه دور که مسئوليت يادگيري
بر عهده خود فراگير است و کالس ها تنها در حد رفع
اشکال برگزار گرديده و ارتباط بين استاد –دانشجو نسبت
به دانشگاه هاي سنتي بسيار اندك و ناچيز است لذا هدايت
و کنترل ميزان و نحوه يادگيري و پيشرفت هردانشجو تنها
به عهده خود اوست .از جمله راهبرد تعيين هدف براى
يادگيري ،طرح سؤال درباره مطالبى که خوانده مىشوند،
ارزشيابى از آنچه خوانده شده است ،و تنظيم سرعت مطالعه
که همه در سيستم پيام نور تنها به عهده خود فراگير است
و در اين خصوص تنها مي تواند از کتب و برخي ديگر از
منابع خود آموز بهره مند شود .البته به دليل نوع سيستم
آموزشي پيام نور که جهت برآورد منظور توجه به تفاوت
هاي فردي بوجود آمده است و از مزاياي اين نوع دانشگاه
به شمار مي آيد جهت بهرمندي از اين مزاياي فراگير
محوري و خود آموزي فراگيران چنين سيستمي ضرورتا
نيازمند آگاهي بيشتر و تقويت راهبردهاي فراشناختي خود
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هاي شناختي و اصالح آن داشته و اينکه مىتوان
راهبردهاى شناختى متعددى را جهت دست يابي به نتايج
بهتر تحصيلي آموزش داد .حقيقت اين است که به غلط در
نظام آموزشي ما ،به آموزش شيوه مطالعه ،توجه کمتري مي
شود و اعتقاد بر اين است که فراگيران به خودي خود ،شيوه
هاي درست مطالعه و يادگيري را کشف مي کنند و مهارت
هاي الزم در موفقيت تحصيلي را بدست مي آورند .در
حاليکه الزم است فراگيران فنون ،شيوه ها و راهبردهاي
صحيح مطالعه و يادگيري را بياموزند.
نياز روز افزون به گسترش آموزش در جوامع براي ايجاد
موقعيت هاي يادگيري در سطوح مختلف براي افرادي که به
داليل مختلف امکان دست يابي به آموش را نداشته اند،
عامل اساسي در ايجاد نظام آموزش از راه دور گرديد.
آموزش از راه دور يک رشته علمي در حوزه تعليم و تربيت
است که نقطه تمرکزش بر انتقال آموزش به افراد بزرگسال
مي باشد .اين شيوه از آموزش به واقع ،يک فرايند ارائه
آموزش است ،هنگامي که ياددهنده و يادگيرنده به لحاظ
فاصله فيزيکي يا جغرافيايي از يکديگر دور مي باشند .بر
اين اساس ،يادگيرنده در نظام آموزش از راه دور بايد توانايي
هاي ويژه اي داشته باشد .چنين فردي بايد بتواند به عنوان
يک جستجوگر و اطالع ياب فعال به بررسي مطالب پرداخته
و با آگاهي الزم ،اطالعات مربوط به مسأله خود را کسب
کند .به سخن ديگر بايد فردي خود راهبر و خودتنظيم
باشد .به همين دليل در متون پژوهشي برخي ويژگي هاي
يادگيرندگان از راه دور راابعاد شناختي مانند سبک هاي
يادگيري ،عقاير انگيزشي و يادگيري خودتنظيمي ،منبع
کنترل سن ،جنس و  ...نام بردهاند[.]87بسياري از يافته
هاي پژوهشي نيز خاطرنشان مي سازند که باورهاي
انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي دو مؤلفه مهم
در عملکرد تحصيلي دانشجويان به شمار مي آيند .از جمله
بر اساس نتايج يافته هاي فراتحليل بيش از  31پژوهش
شارلوت و همکاران نشان دادند که استفاده از راهبردهاي
يادگيري خودتنظيم در موفقيت يادگيري دانشجويان نقش
موثرتري دارد[.]88
از اين رو ،ايجاد يادگيري مؤثر ،عميق و کارآمد ،تسهيل
فرايند يادداري مطالب آموخته شده ،برانگيختن حس انگيزه
و بستر سازي جهت ايجاد و افزايش انگيزش پيشرفت
تحصيلي در فراگيران راه دور بسيار حائز اهميت است و مي
تواند به موفقيت تحصيلي آنان کمک نمايد .اين نظام
آموزشي مي بايست براي جذب ،حفظ و نگهداري بازماندگان
از تحصيل ،از روش هاي آموزشي مناسب بهره گيرد تا
يادگيرندگان خود را به سر منزل مقصود برساند .مشکلي که

زینب مقفم

در اين جا به عنوان يک چالش اساسي جهت نيل به اهداف
مذکور مطرح مي شود ،ناتواني ابزارها و روشهاي سنتي از
جمله روش سخنراني است که قائل به رويکرد معلم محوري
بوده و يادگيرنده در ضمن فرايند آموزش منفعل و شنونده
محض اطالعات است.
روش سخنراني هم اکنون روش مرجح کالس هاي
آموزش از راه دور است ،اين در حالي است که امروزه،
ديگرروش هاي آموزش سنتي (معلم – محور) همچون
روش آموزش سخنراني که در آن در فرايند يادگيري ،معلم
فاعل است و فراگير منفعل محض ،ديگر قادر به کمک
رساني به اين نظام آموزشي که يادگيرندگانش با کوله باري
از تجارب مثبت و منفي و سطوح انگيزشي و خودتنظيمي
مختلف پا به کالس درس مي گذارند ،نخواهد بود .اين نظام
براي آن که يادگيرندگان خود را به سر منزل مقصود برساند
(کسب يادگيري آسان ،فارغ از زمان و مکان) با استفاده از
روش هاي آموزشي مناسب ،از جمله روشهاي آموزشي فعال
(يادگيرنده -محور) همچون چندرسانه اي هاي آموزشي ،در
پي آن است که يادگيرنده را در قلب فرايند يادگيري قرار
داده ،نقش و مسئوليت اصلي يادگيري را به خود وي
محمول نمايد تا بدين وسيله ،زمينه الزم براي رشد و
شکوفايي انگيزه از دست رفته اش را براي ادامه تحصيل و
تعمق يادگيري هايش فراهم سازد .يکي از روش هايي که
مي تواند در دوره هاي آموزش از راه دور و نيز دانشگاه هاي
سنتي به شيوه کارآمدي مورد استفاده قرار گيرد و با به
کارگرفتن چندحس يادگيرنده  ،ضمن آموزش سبب
برانگيختن خودتنظيمي و انگيزه يادگيرندگان در ضمن
فرايند آموزش و يادگيري شود ،روش آموزش چندرسانه اي
است[ .]82در نهايت اينکه با وجود اين که درگيري فعال
يادگيرندگان در محيط هاي آموزشي از اهميتي ويژه
برخوردار بوده با اين حال ،ضرورت آن براي يادگيرندگان
گوناگون نظام هاي آموزش از دور بيش از هر نظام آموزشي
ديگري ضروري است؛ چراکه آموزش از دور يک نظام
آموزشي است که در آن مسئوليت اساسي يادگيري بر عهده
يادگيرندگان است .در واقع ،در چنين نظامي نيل به هدف
هاي آموزشي منوط به درگيري فعال آن ها در محيط هاي
آموزشي است.
در نهايت طبق يافته هاي اين پژوهش که براي اولين بار
در کشور به بررسي وضعيت باورهاي انگيزشي و راهبردهاي
يادگيري خودتنظيمي در دوره تحصيالت تکميلي به صورت
مقايسه اي در دو نوع دانشگاه و شيوه آموزش سنتي و از راه
دور پرداخته شده است باورهاي انگيزشي و راهبردهاي
خودتنظيمي دانشجويان دوره تحصيلي کارشناسي ارشد
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دانشگاه هاي پيام نور نسبت به دانشجويان در دانشگاه هاي
دولتي از ميانگين باالتري برخوردار مي باشد ،که علت اين
امر را مي توان در شرايط تحصيل ،نوع و شيوه ارائه خدمات
اين دانشگاه نسبت داد که طبق آرمان ها و اصول اوليه
تاسيس آن ايجاد شرايط آموزشي براي همه ،همه جا و همه
وقت و به صورت فراگير – محور با واگذاري بيشترين
مسئوليت به عهده فراگيران است .در دانشگاه هاي پيام نور
به خاطر وجود تفاوت با روش آموزشي مانوس و شرايط
خاص تحصيلي فرايند جذب در بين فراگيراني با انگيزه
تحصيل باال اما شرايطي متفاوت از دانشجويان دانشگاه هاي
سنتي هموار گردديده که در آن دانشجو نهايتا با توجه به
روش فراگيري – محوري به سمت تقويت راهبردهاي
يادگيري خودتنظيمي پيش خواهند [ ]89اما نکته قابل
توجه اينجاست که دانشجويان هر دو نوع شيوه آموزشي
هنوز از نظر انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي
راه زيادي تا مقصد در پيش رو دارند که هموار ساختن آن
نياز به برنامه ريزي و اجرايي ساختن آن توسط دست
اندرکاران آموزشي کشور آنهم از ابتدايي ترين سطوح
آموزشي دارد تا در دور هايي همچون تحصيالت تکميلي
بجاي نگراني در باب سنجش توانايي شاهد اجرايي شدن
نتايج و دستاوردهاي آن در بين دانشجويان کشور باشيم.
بنابراين پيشنهاد هاي ذيل در اين زمينه ارائه مي گردد:
ايجاد و گسترش مراکز سنجش ،آموزش و اصالح
باورهاي انگيزشي و راهبردهاي خودتنظيمي در دانشگاه و
خوابگاههاي دانشجويي براي دانشجويان جديدالورود.
چاپ و انتشار و در اختيار دانشجويان قرار دادن کتاب
هايي خود خوان به زبان ساده در زمينه تشخيص و اصالح
و تقويت باورهاي انگيزشي و راهبردهاي خودتنظيمي
توسط روان شناسان و متخصصان.
استفاده از روش هاي آموزشي مناسب ،از جمله روشهاي
آموزشي فعال (يادگيرنده -محور) همچون چندرسانه اي
هاي آموزشي مخصوصا در دانشگاه هاي سنتي با توجه به
پايين تر بودن ميانگين در اين دانشگاه ها طبق يافت هاي
پژوهش حاضر.
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تحصيلي فعلي(الگوي تحليل) .نشريه پژوهش در يادگيري
آموزشگاهي و مجازي .)4(1 ،
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دانش آموزان تيز هوش و عادي و نقش بيني پيش کنندگي
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پژوهش در يادگيري آموزشگاهي .)4(1،صص.9-17 .

 -45موسوي نژاد ،عبدالمحمد ( .)1376بررسي رابطه باورهاي
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خدمات بهداشتي درماني قزوين.

 -56ميري ،محمد رضا؛و دري ،غالمرضا ( .)1394بررسي رابطه
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تجربه روندي بر ابقاء يادگيرنده در محيط يادگيري
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 -71سيف ،ديبا ؛و خيّر ،محمد ( .)1386رابطه باورهاي انگيزشي
با رويکردهاي يادگيري در ميان جمعي از دانشجويان رشته
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