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  چكيده
هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه بين راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي(راهبردهاي شناختي، 

ها (نگرش نسبت به اينترنت) به عنوان  فراشناختي و مديريت منابع) و نگرش نسبت به فناوري داده
يادگيري خود تنظيمي در مدارس هوشمند بود. روش پژوهش از نوع توصيفي   پيش بيني كننده
نفر از دانش آموزان دختر پايه چهارم  1710باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل  همبستگي مي

بودند كه  92- 93شم ابتدايي مدارس هوشمند (دولتي و غير دولتي) شهر بابل در سال تحصيلي تا ش
اي تصادفي انتخاب گرديدند. پاسخگويان،  نفر از آنان با روش نمونه گيري طبقه 305تعداد 
نامه نگرش نسبت به اينترنت را تكميل  نامه راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و پرسش پرسش

هاي بدست آمده با مدل تحليل رگرسيون خطي چندگانه به روش همزمان تحليل شدند.  كردند. داده
هاي نگرش نسبت به اينترنت تنها دو مؤلفه لذت بردن  ي پژوهش نشان داد كه از بين مؤلفه ها يافته

آموزان را به  از كار با اينترنت و اضطراب اينترنت، استفاده از راهبردهاي شناختي به وسيله دانش
كند كه مؤلفه اضطراب اينترنت رابطه معكوس با استفاده از راهبردهاي  نه معنادار پيش بيني ميگو

آن (لذت بردن از كار با اينترنت،   شناختي داشت. هم چنين، نگرش نسبت به اينترنت و چهار مؤلفه
ه گونه مفيد دانستن اينترنت، اضطراب اينترنت، احساس خود كارآمدي در استفاده از اينترنت)، ب

بيني كردند.  معناداري استفاده از راهبردهاي فراشناختي و مديريت منابع را در مدارس هوشمند پيش
ترين تأثير بر  ها، مؤلفه مفيد دانستن اينترنت، بيش با توجه به نتايج بدست آمده، از بين اين مؤلفه

رابطه معكوس با استفاده استفاده از راهبردهاي فراشناختي خود تنظيمي و مؤلفه اضطراب اينترنت 
از راهبردهاي فراشناختي داشتند. اين پژوهش نتايج آموزشي مهمي را براي معلمان، برنامه ريزان 
آموزش و پرورش و مسئوالن آموزشي دارد تا محيط يادگيري را ايجاد و تقويت كنند كه از 

  يادگيري خود تنظيمي حمايت كند.
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 مقدمه
گونـاگون بـراي    روش هـاي حيات فردي و اجتماعي انسان، مطالب بي شـماري بـا     در گستره    

آن،   ترين فرآيندي دانست كه در نتيجـه  توان بنيادي يادگيري وجود دارند. يادگيري را به جرأت مي
هـاي   كه توانـايي  شود تحول يافته تبديل مي يموجودي ناتوان در طي تعامل با رشد جسمي به فرد

؛ بـه نقـل از   1382شناسد (سيف نراقي و مير مهـدي،   اش حد و مرز نمي  شناختي و قدرت انديشه
). به دليل اهميـت يـادگيري در زنـدگي انسـان، ايـن      1392رستم اوغلي و خشنودنياي چماچايي، 

هـاي مهـم، مقولـه     مقوله از جنبه هاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفته است كه يكي از اين جنبه
اي  وان سـازه بـه عنـ   1هاي اخير يادگيري خودتنظيمي در دهه ،در واقع .يادگيري خود تنظيمي است

مهم در فرآيند آموزش و يادگيري مطرح شده و متمركز بر روشي است كه فراگير نخستين گـام را  
). 2000كنـد (زيمـرمن،    اش را كنتـرل مـي   كند، بر آن نظارت كرده و يادگيري در يادگيري آغاز مي

دگيري و ارزشـمند در فرآينـد يـا    ينظران بر اين باورنـد كـه خـودتنظيمي داراي پيامـدهاي     صاحب
كه به يك كـانون   گونه اي)، به 1388ي، يآموزش است (كارشكي، خرازي، اژه اي و قاضي طباطبا

مهم در پژوهش و به يكي از محورهاي اساسي در حوزه تعليم و تربيت تبديل شده است (سواري 
 ،)، چرا كه ضمن تعميق بخشيدن به فرآينـد خودجـوش يـادگيري، در نهايـت    1392و عرب زاده، 

ه آن به صورت تربيت يادگيرندگان مستقل، فعال و خودتنظيم كه در انجـام تكـاليف يـادگيري    بازد
شناسان تربيتي بر شركت فعاالنه يادگيرنـده   روان ،شود. به همين دليل نمايان مي ،خود راهبر هستند

از اومـن  ، به نقل 2000كنند (پينتريج،  در فرآيند يادگيري به جاي تجربه يادگيري انفعالي تأكيد مي
  ).2002، چن، 2006چي، 

مطالعه پيشينه يادگيري خود تنظيمي، نمايانگر آن است كه اين نوع از يادگيري، به عنـوان يـك       
) و يـادگيري اجتمـاعي (بنـدورا،    1998آري،  -(بـن  2تئوري آموزشي از نظريه هاي سـاختارگرايي 

است كه خود تنظيمي فرآينـد   باور بر اين)، 2000زيمرمن ( ،) متأثر شده است. در اين راستا2001
افـراد   ،هـا بـراي دسـتيابي بـه اهـداف اسـت. از نظـر وي        فعال نگه داشتن افكار، رفتارها و هيجان

خودتنظيم يافته كساني هستند كه اهدافي را براي خود انتخـاب، راهبردهـاي مناسـب يـادگيري را     
ته و پيشرفت خود را ارزيـابي  گزينش، انگيزش خود را حفظ كرده، به نظارت عملكرد خود پرداخ

ترين جنبه از خـود تنظيمـي در يـادگيري، مشـاركت فعـال       كند، مهم كنند. وي در ادامه بيان مي مي
 كـه ) 1391؛ به نقل از زاهد، رجبـي و اميـدي،   1990يادگيرنده در فرآيند يادگيري است (زيمرمن،

ر عمل و مسـئوليت آنچـه را كـه در    در آن فرد ابتكا وتوان آن را يادگيري خود راهبر هم ناميد  مي
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 ،چنين ). هم2002گيرد و در قبال آن پاسخگوست (گيبونز،  بر عهده مي ،دهد طول يادگيري رخ مي
در ارتباط با اين موضوع كه افراد خود تنظـيم يافتـه از چـه ويژگـي هـايي برخوردارنـد، نظـرات        

)، در اثـر معـروف   2001تـاگ،   ؛ به نقل از فيشر، كينگ و1975نولز ( .گوناگوني در دسترس است
داند كه دانش آموزان با و يا بدون كمك ديگـران بـه تشـخيص     خود، خود تنظيمي را فرآيندي مي

نيازها، تنظيم اهداف، شناسايي منابع مادي و انساني براي يادگيري، انتخـاب و اجـراي راهبردهـاي    
ابتكـار عمـل را بدسـت     پردازنـد و  مناسب يادگيري و ارزشيابي پيامـدهاي يـادگيري خـويش مـي    

وظـايف يـادگيري     اين يادگيرندگان با اطمينان از اين كه به خوبي از عهده افزون بر اين،گيرند.  مي
شـوند چـرا    آيند و اين كه مي دانند چگونه بر آن فائق شوند با تكاليف يادگيري روبه رو مـي  بر مي
ها در  شي از مسئوليت آن را بپذيرند. آندانند، با توجه به ماهيت فعال بودن يادگيري بايد بخ كه مي

داننـد كـه چـه وقـت      فهمند و شايد مهم تـر از آن، مـي   دانند كه چه وقت مي يادگيري فعالند و مي
  ).1392؛ به نقل از سيف، 1998، 3فهمند (واينستاين و هيوم نمي
 اهميت خودتنظيمي در يـادگيري و موفقيـت تحصـيلي، شـغلي و غيـره تـا بـدان جاسـت كـه             

 كـرده هاي گوناگون آن را آشكار  ه داده تا جنبهيمتفاوت از آن ارا ينظران گوناگون الگوهاي صاحب
و  عـام  گونـه و بستر الزم براي پرورش و آموزش چنين سبكي از يادگيري را در نظام آموزشي بـه  

 كـرد ره )، اشا1986فراهم كنند كه در اين راستا مي توان به الگوي پينتريج ( خاص گونهدر فرد به 
و  5، راهبردهاي فراشناختي4كه سه مقوله عمده از راهبردهاي يادگيري از جمله راهبردهاي شناختي

آمـوزان   گيرد. راهبردهاي شناختي به راهبردهايي كـه دانـش   را در بر مي 6راهبردهاي مديريت منابع
اشاره دارد كه هم  ،كنند ها استفاده مي براي يادگيري، به خاطرسپاري، يادآوري و درك مطلب از آن

كـاربرد دارد (پينتـريج،    ،براي تكاليف ساده و هم براي تكاليف پيچيده كه به درك و فهم نيازمندند
راهبردهاي فراشناختي؛ كسب آگاهي و شناخت از نقاط قوت و . )1383؛ به نقل از صمدي، 1986

و جـزء   كردهمايي هاي شناختي راهن ضعف فعاليت شناختي خود است كه فرد را در جريان فعاليت
هـا مـورد    آيد، چرا كه در نظارت بر راهبردهاي شناختي و هدايت آن مي بشمارراهبردهاي نظارتي 

بهينـه   گونه). مديريت منابع؛ بيانگر آن است كه يادگيرنده به 2008گيرد (زيمرمن،  استفاده قرار مي
از آن براي كنترل و اداره محيط،  ،چنين و هم كردهاز زمان اختصاص داده شده براي مطالعه استفاده 

تالش، انتخاب محيط مطالعه و كمك از افراد ديگر (معلمان و همساالن)،  چگونگيمديريت زمان، 
تواند بر زنـدگي خـود كنتـرل     يادگيرنده با مديريت زمان مي ،كند. در واقع منابع و غيره استفاده مي

مطالعه آگاه شده و توانايي اصـالح و تغييـر    داشته و از تأثير عوامل محيطي بر دقت خود در هنگام
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، بـه نقـل از خورسـندي،    1990). پينتريج و دي گـروت ( 2000آن را در خود ببيند (دمبو و ايدن، 
هاي اين راهبردها آن است كه سطح برانگيختگي  ويژگي بر اين باورند،) 1389كامكار و ملك پور، 

  بخشند.  يادگيري را بهبود مي عملكرد ،در نهايت را باال برده، درگيري شناختي را افزايش داده و
شواهد حاكي از آن است كه در عصر داده ها كه نتيجه گذر بشر از عصر صنعتي  ،از سوي ديگر     

)، اسـتفاده از فنـاوري داده هـا و    1391و ورود آن به هزاره سـوم اسـت (خزايـي و عشـور نـژاد،      
اجتنـاب   -يادگيري خـودتنظيم  -يابي به اهداف ياددهي و يادگيري سطح باال براي دست 7ارتباطات

در آمـوزش و   نـوين )، به همين منظـور، يكـي از رويكردهـاي    1382كند (بروور،  ناپذير جلوه مي
هـا و   ، اسـتفاده از فنـاوري داده  بكار مـي رود تر دركشورهاي توسعه يافته  پرورش كه امروزه بيش
آموزشي است. در اين راستا، بكارگيري سطح بـاالي فنـاوري داده هـا و     هاي ارتباطات، در سيستم

 8از مدارس به نام مدارس هوشمند ويژهارتباطات در سيستم آموزشي مدارس منجر به ايجاد نوعي 
اين مدارس در آموزش و يادگيري مفاهيم بر يـادگيري دانـش آمـوز     .)1384شده است (مويد نيا، 

د كه با آموزش متعـارف در  كنن  ش و تفكر انتقادي و خالق تأكيد ميمحور، ساخت و ساز فعال دان
مدارس كنوني كه تمركز بر آموزش معلم محـور، اكتسـاب حقـايق و يـادگيري حافظـه گـرا دارد،       

؛ به نقل از ان جـي لـي يـن، ابـوبكر، روسـالن، لـوآن و       2001سازگار نيست (حسين و همكاران، 
تري استفاده  هاي داده هاي بيش ه مدارس سنتي از فناوري). اين مدارس نسبت ب2005عبدالرحمن، 

كنـد (زمـاني،    تر نقش راهنما را ايفا مـي  شده و معلم بيش هيكنند. محتوا به شيوه الكترونيك ارا مي
شان  ). بنابراين، دانش آموزان بايد خود هدايت و سرعت يادگيري1389قصاب پور و جبل عاملي، 
تنظـيم)   هاي يادگيرندگان خـود  لم در دست بگيرند (يكي از ويژگيمع هرا بدون تكيه بيش از حد ب

  ).  2005(ان. جي. لي ين و همكاران، 
ترين جنبه هاي فناوري داده ها و ارتباطات مقوله اينترنت اسـت كـه    ، يكي از مهمافزون بر اين    

 .تجملـه آمـوزش و يـادگيري شـده اسـ      ازهاي زندگي بشـري   باعث تحول عظيمي در همه جنبه
(در ايـن جـا    9 مرور پيشينه پژوهش نشـان داد كـه نگـرش نسـبت بـه فنـاوري داده هـا        ،چنين هم

اينترنت)، ممكن است در استفاده دانش آموزان از راهبردهاي يادگيري خـود تنظيمـي مفيـد واقـع     
كننـد،   آموزاني كه براي جستجوي داده هـا از اينترنـت اسـتفاده مـي     رسد دانش به نظر مي زيرا شود
براي سازماندهي، تجزيه و تحليل و بكار  10تري به استفاده از راهبرد هاي خود تنظيمي ايل بيشتم

 بر اين باورنـد، آموزاني كه  بدست آمده از اينترنت دارند. در مقابل دانشي بردن مقدار زياد داده ها
جستجوي داده ها در اينترنت و صرف انرژي براي پردازش و سازماندهي آن اتالف وقـت اسـت،   
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 ). هـم 2008كنند (ان. جي. لي ين، ابوبكر، لوآن و روسـالن،   استفاده از اين راهبردها را محدود مي
اي بـه   آموزاني كه نگرش منفي نسبت به فناوري داده ها دارنـد، ممكـن اسـت عالقـه     چنين، دانش

ه تكاليف خود با اين نرم افزاها بـا  يتفاده از نرم افزارهاي آموزشي براي يادگيري نداشته و در ارااس
رو شوند و اين امر ممكن است منجر بـه احسـاس خودكارآمـدي     همشكل عدم اعتماد به نفس روب

عدم استفاده از راهبردهـاي يـادگيري خـود تنظيمـي در دانـش       ،منفي، ايجاد اضطراب و در نتيجه
  ).2008، به نقل از ان. جي. لي ين، ابوبكر، لوآن و روسالن، 1996، 12موزان شود (زاجا و شريتآ

هـاي يـادگيري    د، يادگيري خود تنظيمي مهارتي حيـاتي در محـيط  نده نتايج مطالعات نشان مي    
 آشكارتر شـده اسـت. هـم    13از عصر انفجار داده ها پسهاست كه اهميت آن  مبتني بر فناوري داده

هـاي مبتنـي بـر     ها نشان داده است كـه يـادگيري در محـيط    توجهي از پژوهش شايانچنين، بخش 
؛ 2007؛ ليفـره،  2008فناوري داده ها فرآيندي فعال و سازنده است (ان. جي. لي يـن و همكـاران،   

؛ هنرپـرور و  1388؛ دويـران،  1390؛ زماني، سـعيدي و عابـدي،   2003؛ كوزما، 2004واتز و ليويد، 
افزارهـاي   هـا، نـرم   وجـود رايانـه   نيز). دليل اين امر 1383حج فروش و اورنگي،  و 1385ن، بدريا

را  هاي يادگيري بوده كه از يادگيري خود تنظيمي حمايت كـرده و آن   آموزشي و اينترنت در محيط
 ). در اين راسـتا، 2007؛ تاندر، ون براك و ولكه، 2008دهد (ان. جي. لي ين و همكاران،  ترويج مي

مدرسه در آمريكا درباره نگرش دانش آموزان در مورد فنـاوري   3000)، از 2007گزارش تامسون (
آموزان نگرش مثبت و مشتركي درباره اين كه فناوري داده هـا   داده ها و آموزش نشان داد كه دانش

يـن  بـر ا ) 1997( ويسون ،چنين كامل در آموزش مشاركت كند، دارند. هم گونهو ارتباطات بايد به 
آمـوزاني كـه در    نسبت به دانـش  ،كنند آموزاني كه در مدارس هوشمند تحصيل مي دانش، است باور

ايـن مـدارس    زيـرا تري براي خود تنظيمي دارند  هاي بيش كنند، فرصت مدارس عادي تحصيل مي
هـاي   مداوم در معـرض تجربـه   گونهساختاري مبتني بر فناوري داده ها دارند و دانش آموزان را به 

دهند و بالطبع اين تجارب جديد و چالش برانگيز نيازمنـد   يد و چالش برانگيز يادگيري قرار ميجد
استفاده از سطوح بااليي از راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي در فرآيند يادگيري و حل مسأله است. 

داده هـا و   فنـاوري در حقيقت، مدارس هوشمند يك اقـدام نوآورانـه بـر اسـاس پيشـرفت هـاي       
طات است و ايجاد آن بر اين اصل استوار است كه براي تقويت و غني كردن يادگيري بايد دو ارتبا

. چرا كه تركيب اين دو محيط مـي توانـد بـه    كردمحيط يادگيري مجازي و فيزيكي را با هم ادغام 
 كنـد تبـديل   14العمـر  يادگيري اثر بخش و كارا منجر شود و دانـش آمـوزان را بـه فراگيـران مـادام     

) نيز بيـان مـي كنـد؛    1991). ودرو (2005؛ به نقل از ياكوب، موحد نور و آزمان، 2003ونس، (دام
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بستگي به نگرش دانش آموزان نسبت به  شاياني گونهاستفاده از راهبردهاي يادگيري خودتنظيم به 
از ) نيز در بخشي 2008، به نقل از ان. جي. لي ين و همكاران، 1996فناوري داده ها دارد. كنينگ (

كند كه اينترنت به شدت از يادگيري خود تنظيمي حمايت كرده و دانش آموزان  كتاب خود ادعا مي
توانند هر زمان كه اراده كنند با استفاده از طيف نامحدودي از مواد قابـل اعتمـاد، بـه يـادگيري      مي

سـاخت هـاي   دارا بـودن زيـر    دليلبه نظر مي رسد استقرار مدارس هوشمند به  ،بپردازند. در واقع
در ميـان دانـش آمـوزان هسـتند (تانـدر و       تنظيمـي  -فناوري داده ها قادر به ترويج يادگيري خـود 

تر سـنتي و   ). و اين اميد را بوجود مي آورند كه وضعيت فعلي آموزش (كه بيش2007همكاران،  
توانـد دانـش آمـوزاني را     و سيستم آموزشي اين مدارس مي كردغير اثربخش است)، تغيير خواهد 

پرورش دهد كه در فرآيند يادگيري خودتنظيم گر باشند كه نشان دهنده جايگاه فناوري داده هـا و  
هر حـال،    ). به2007ارتباطات در گسترش يادگيري مستقل و خود راهبر است (تاندر و همكاران، 

مـؤثر    بينـي كننـده   هـا، پـيش   گرش نسبت بـه فنـاوري داده  دهند ن گر چه شواهد پژوهشي نشان مي
تنظيم است، اما مشخص نيست آيا روابط بين متغيرهاي ياد شـده قابـل تعمـيم بـه      -يادگيري خود

را مطرح كـرد كـه آيـا     پرسشمي توان اين  ،مدارس هوشمند در داخل كشور باشد. به اين ترتيب
(راهبردهاي شناختي، راهبردهـاي فراشـناختي و   تنظيمي  -نگرش نسبت به اينترنت، يادگيري خود

  كند؟ بيني مي را در مدارس هوشمند شهر بابل پيش مديريت منابع)
  

  پژوهش روش
 نظر، از لحاظ ماهيت از نوع پژوهش هاي كمي و از نظر هدف از نوع پژوهش پژوهش مورد    
د زيرا به دنبال همبستگي مي باش -رود. روش پژوهش از نوع توصيفي بنيادي بشمار مي هاي

بررسي رابطه بين دو يا چند متغير است و هدف از اين پژوهش، توصيف و بررسي رابطه ميان 
مؤلفه هاي نگرش نسبت به فناوري داده ها (اينترنت) و راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي 

  ت. (راهبردهاي شناختي، فراشناختي و مديريت منابع) دانش آموزان ابتدايي مدارس هوشمند اس
  

  كنندگان پژوهششركت
دانش آموزان دختر پايه چهارم، پنجم و ششم ابتدايي مدارس  تماميجامعه آماري اين پژوهش     

    نفر مدرسه غيـر دولتـي)، شـهر بابـل در سـال تحصـيلي       910نفر مدرسه دولتي و  800هوشمند (
نفـر غيـر دولتـي)، بـا اسـتفاده از       161نفر دولتي و  147دانش آموز ( 308است. تعداد  93-1392
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در و  انتخاب شـدند  15) و با روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي1970جدول كرجسي و مورگان (
دانش آموز در اين پژوهش حضور داشتند. روش نمونه گيري به اين صورت بـود كـه    305نهايت 

تعـداد كـل    ،ك در مدارس دولتي و غير دولتي و هم چنيننخست تعداد كل دانش آموزان به تفكي
. سپس با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي نسبت و شدها در هر پايه مشخص  كالس

  تعداد نمونه در هر پايه مشخص گرديد. 
  

  ابزارهاي پژوهش
  شد: بكار گرفتهآوري داده ها ابزارهاي زير  گردپژوهش براي اين  در     

بـراي سـنجش ايـن متغيـر از مقيـاس       :)MSLQ( 16نامه راهبردهاي انگيزشي براي يادگيري پرسش
نامـه داراي   ) استفاده شد. اين پرسش1990( راهبردهاي انگيزشي براي يادگيري پينتريج و ديگروت

باشد و  گويه) مي 22گويه) و راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي ( 25دو مقياس باورهاي انگيزشي (
عدد است. مقياس خود تنظيمي خود شامل دو مؤلفه راهبردهاي شناختي  47مجموع گويه هاي آن 

 بكـار رفتـه  گويه) مي باشد. مقياس  9گويه) و راهبردهاي فراشناختي و مديريت منابع با هم ( 13(
 در طيف» بسته پاسخ« پرسش 22كه شامل  استدر اين پژوهش راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي 

سنجي اين پرسش نامه در مطالعـات   ) مي شود. شاخص هاي روان5تا هميشه=  1ليكرت (هرگز=
متعدد مورد بررسي قرار گرفته است. ضريب همساني درونـي در مرجـع اصـلي، بـراي دو عامـل      
مقياس راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي، يعني راهبردهاي شناختي و فراشناختي و مديريت منـابع  

، به نقل از كجباف، مولوي و شيرازي 1379حسيني نسب ( ،بود. هم چنين 74/0و  83/0به ترتيب 
) پايايي اين آزمون را بررسي كـرد كـه نتـايج بدسـت آمـده آلفـاي كرونبـاخ بـراي         1382تهراني، 

بودنـد. در ايـن مطالعـه     68/0و  64/0راهبردهاي شناختي و فراشناختي و مديريت منابع به ترتيب 
هـاي پرسـش    (تأييد محتوا و تك تك گويـه  17ابزار از روايي صوري و محتواييبراي تعيين روايي 

روايي سازه (تحليل عامل تأييـدي) اسـتفاده شـد كـه      ،چنين اساتيد متخصص) و هم به وسيلهنامه 
هاي برازش حاصل از اجراي تحليل عاملي تأييدي پرسش نامه اعتبار مناسب ابزار را نشان  شاخص
بـراي   ،). هم چنـين  =07/0RSMA=  ،95/0 GFI= ،45/21045 X²= ،98/1 = df/x² ،01/0pدادند (

بررسي پايايي از روش همساني دروني استفاده شد. بدين منظور از روش آلفاي كرونبـاخ اسـتفاده   
و براي هر كدام از خـرده مقيـاس هـاي     88/0شد كه ضريب پايايي بدست آمده براي كل مقياس، 

  بدست آمد. 75/0و  83/0 ،راهبردهاي شناختي، فراشناختي و مديريت منابع به ترتيب
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براي سنجش نگـرش نسـبت بـه فنـاوري داده هـا از       :)IASه نگرش نسبت به اينترنت (نام پرسش
) سـاخته شـده و شـامل چهـار     2007زانـگ (  به وسيلهكه  20 پرسش نامه نگرش نسبت به اينترنت

خرده مقياس لذت بخش بودن اينترنت، مفيد دانستن اينترنت، اضطراب اينترنـت واحسـاس خـود    
استفاده شد. گويه هاي پرسش نامـه بـراي اجـرا در بـين      ،ترنت مي باشدكارآمدي در استفاده از اين

دانش آموزان ابتدايي مدارس هوشمند با توجه به سن و قدرت درك معادل سازي شده و به تأييـد  
گويـه   ،چند تن از صاحبنظران اين حوزه رسيد. هر خرده مقياس شامل ده گويه است، هـم چنـين  

تـا كـامال    1پنج گزينه اي (از كامال مخـالفم= » بسته پاسخ«ن هاي هاي اين پرسش نامه از نوع آزمو
و  96/0) ضريب پايايي را به روش آلفاي كرونباخ براي كل مقياس 2007) است. زانگ (5موافقم= 

براي هر كدام از چهار خرده مقياس لذت بردن از كار با اينترنت، اضـطراب اينترنـت، مفيـد بـودن     
 89/0و  86/0، 90/0، 87/0در اسـتفاده از اينترنـت بـه ترتيـب      اينترنت و احسـاس خودكارآمـدي  

ضرايب همساني دروني اين خرده مقياس هـا در مطالعـه (حقـايق،     ،گزارش كرده است. هم چنين
لذت بردن از كـار   :) به صورت زير گزارش شده است1387كجباف، شعباني، نيكبخت و فراهاني، 

احساس خودكارآمدي اينترنت  ،86/0مفيد بودن اينترنت ، 90/0، اضطراب اينتزنت 87/0با اينترنت 
بود. در اين مطالعه بـراي تعيـين روايـي ابـزار از      96/0و همساني دروني كل مقياس برابر با  89/0

اسـاتيد   بـه وسـيله  روايي صوري و محتوايي (تأييد محتوا و تـك تـك گويـه هـاي پرسـش نامـه       
هـاي بـرازش    روايي سازه (تحليل عاملي تأييدي) استفاده شد كـه شـاخص   ،چنين متخصص) و هم

از اجراي تحليل عـاملي تأييـدي پرسـش نامـه اعتبـار مناسـب ابـزار را نشـان دادنـد           بدست آمده
)04/0RSMA=  ،97/0 GFI= ،03/27 X²= ،29/2 = df/x² ،01/0p= بــراي بررســي  ،چنــين ). هــم

ه شد. ضريب پايايي به روش آلفاي كرونباخ در اين مطالعـه  پايايي از روش همساني دروني استفاد
و براي هر كدام از چهـار خـرده مقيـاس لـذت بـردن از كـار بـا اينترنـت،          90/0براي كل مقياس 

اضطراب اينترنت، مفيد بودن اينترنت و احساس خودكارآمدي در اسـتفاده از اينترنـت بـه ترتيـب     
  بدست آمد. 61/0و  79/0،67/0، 76/0
  
  

  اجرا و تحليل روش
 ،چند تن از صاحبنظران به وسيلهدر اين جريان، ابتدا پرسش نامه را معادل سازي كرده و سپس     

ه و بمنظور رعايت يتكميل پرسش نامه ها ارا راهكاراصالحات الزم انجام و پرسش نامه تأييد شد. 
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در مورد اهداف پژوهش و جلـب مشـاركت پاسـخگويان از     كوتاهاخالق پژوهش، پس از توضيح 
پرسش نامه هاي راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي و نگرش نسبت به اينترنت تا ها خواسته شد  آن

پايه پنجم،  107پايه چهارم،  80آموزان (دانش به وسيلهپرسش نامه  305 ،. در نهايتكنندرا تكميل 
و زمينـه كـافي در ارتبـاط بـا      آگـاهي فضاي الكترونيكـي از   كه به دليل بودن در -پايه ششم) 119

از پرسش نامه در بخش آمـار   بدست آمدههاي تكميل شد. داده -اندفناوري داده ها برخوردار بوده
توصيفي با فراواني و درصد و در بخش آمار استنباطي با استفاده از ضريب همبسـتگي پيرسـون و   

  حليل و تفسير شدند.رگرسيون چندگانه به شيوه همزمان ت
  

  ها يافته
  فييهاي توص يافته

نفـر)، در پايـه تحصـيلي چهـارم      80درصـد (  2/26، از بـين پاسـخگويان،   1براساس نتايج جدول 
نفر)، در پايه تحصيلي ششم  118( 7/38نفر)، در پايه تحصيلي پنجم ابتدايي و 107( 1/35ابتدايي، 

ترين نسبت  پاسخگويان پايه ششم ابتدايي از بيش ،شود كه مشاهده مي گونه باشند. همانابتدايي مي
  .ندترين نسبت برخوردار و پاسخگويان پايه چهارم ابتدايي از كم

  
  .گويان بر حسب پايه تحصيليتوزيع فراواني و درصدي پاسخ -1جدول 

 درصد فراواني مقطع تحصيلي

 2/26 80 چهارم ابتدايي

 1/35 107 پنجم ابتدايي

 7/38 118 ششم ابتدايي

 100 305 مجموع

هاي آن با راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي  ماتريس همبستگي نگرش نسبت به اينترنت و مؤلفه    
نشان مـي   جاست. نتاي شدهگزارش  2(راهبردهاي شناختي، فراشناختي و مديريت منابع) در جدول 

 اي خودتنظيمي دانـش آمـوزان رابطـه   د كه بين نگرش نسبت به اينترنت با راهبردهاي يادگيري نده
) و در حالي كه تمام مؤلفه هاي نگـرش نسـبت بـه    =01/0p< ,41/0 rمثبت و معنادار وجود دارد (

مؤلفـه احسـاس خودكارآمـدي در اسـتفاده از      ،اينترنت با يادگيري خودتنظيمي رابطه معنادار دارند
 01/0p< ,20/0دن از كار با اينترنـت ( )و مؤلفه لذت بر=01/0p< ,31/0 rترين رابطه ( اينترنت بيش

r=چنين، مؤلفه اضطراب اينترنت  ترين رابطه را با يادگيري خودتنطيمي دانش آموزان دارد. هم ) كم
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). در مورد رابطه بين راهبردهـاي  =01/0p< ,27/0- rرابطه معكوس با يادگيري خود تنظيمي دارد (
نترنت نيـز دو مؤلفـه مفيـد دانسـتن اينترنـت      شناختي خودتنظيمي و مؤلفه هاي نگرش نسبت به اي

)05/0p> ,02/0 r=  ) 05/0) و احساس خودكارآمدي در اسـتفاده از اينترنـتp> ,08/0 r=  رابطـه ،(
معناداري با راهبردهاي شناختي خودتنظيمي ندارد و دو مؤلفه ديگـر يعنـي لـذت بـردن از كـار بـا       

ــت ( ــت ( =05/0p< ,17/0 rاينترن ــطراب اينترن ــا  =05/0p< ,13/0- r) و اض ــاداري ب ــه معن ) رابط
كـه مؤلفـه اضـطراب اينترنـت رابطـه      گفته شود راهبردهاي شناختي خودتنظيمي دارند. الزم است 

هـاي   در حالي كـه هـر يـك از مؤلفـه     ،معكوس با راهبردهاي شناختي خودتنظيمي دارد. در نهايت
 اي ت منابع خودتنظيمي رابطـه چهارگانه نگرش نسبت به اينترنت با راهبردهاي فراشناختي و مديري

) را بـه لحـاظ   = 01/0p< ,36/0rتـرين رابطـه (   اند؛ مؤلفه مفيد دانستن اينترنت بـيش  معنادار داشته
آماري با راهبردهاي فراشناختي و مديريت منابع خودتنظيمي به خود اختصاص داده است در حالي 

ختي و مديريت منـابع خـودتنظيمي   كه مؤلفه اضطراب اينترنت رابطه معكوس با راهبردهاي فراشنا
  ).  = 01/0p< ,32/0- rدارد (

  
  هاي آن با  ماتريس همبستگي بين نگرش نسبت به اينترنت و مؤلفه -2جدول 

  .راهبردهاي فراشناختي يادگيري خود تنظيمي
 همبستگي آماري شاخص

 7 6 5 4 3 2 1 متغيرها

       1 ) مؤلفه لذت بردن از كار با اينترنت1

**75/0  مؤلفه مفيد دانستن اينترنت) 2
       

**65/0 ) مؤلفه اضطراب اينترنت3
 62/0**

      

) مؤلفه احساس خود كارآمدي در استفاده از 4
 اينترنت

69/0**
 64/0**  60/0**

     

**90/0 ) نگرش نسبت به اينترنت5
 87/0**

 82/0**
 84/0**

    

*17/0 ) راهبردهاي شناختي خود تنظيمي6
 02/0  13/0-*

 08/0  16/0*
   

)راهبردهاي فراشناختي و مديريت منابع 7
 خود تنظيمي

35/0**
 36/0**

 32/0-**
 32/0**

 38/0**
 58/0**

  

**20/0 ) راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي8
 24/0**

 27/0-**
 31/0**

 41/0**
 92/0**

 85/0**
 

**p<.01 *p<.05 
       
 ،اينترنت در پيش بيني يادگيري خود تنظيمي دانـش آمـوزان  منظور تعيين سهم نگرش نسبت به ه ب

 بـراي . گرديد. ابتدا پيش فرض هاي تحليل رگرسيون بررسي شداز تحليل رگرسيون ساده استفاده 
 -آزمـون كـالموگروف   ،هاي مربـوط بـه يـادگيري خـود تنظيمـي      داده تشخيص نرمال بودن توزيع
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، بدسـت آمـد   05/0تـر از   معني داري بيش ه سطحك شد كه با توجه به اين بكار گرفتهاسميرنوف 
). در =193/0pهاي مربوط به متغيـر وابسـته، نرمـال اسـت (     توزيع داده كرد كهادعا  چنين توان مي

رعايــت  مقــدارحــاكي از 21توزيــع داده هــا مقــادير پــرت وجــود نداشــت، مقــادير خطــاي مجــاز
ير متغيرهاي پيش بين بود و مقادير هاي هم خطي بمنظور ارتباط هر متغير پيش بين با سا تشخيص

 24/0تبيين كننـدگي را برابـر بـا     مقداربود. در ادامه، رگرسيون،  3تر از  كم 22عامل تورم واريانس
نگـرش   راهدرصد از واريانس يادگيري خود تنظيمي دانش آمـوزان از  24نشان داد؛ به اين معنا كه 

). بنـابراين، نگـرش   01/0p< ،12/60 =1،305F ،24/0=R2است ( پذير نسبت به فناوري داده ها، تبيين
نسبت به اينترنت، قادر به پيش بيني يادگيري خود تنظيمـي دانـش آمـوزان در مـدارس هوشـمند      

نگرش نسبت به اينترنت  زياد، احتمالبه  توان گفت كه مي βبا توجه به مقدار  ،بر اين افزوناست. 
  ).p=,53/0= β 01/0تأثير زيادي بر يادگيري خود تنظيمي دانش آموزان در مدارس هوشمند دارد (

هاي نگرش به فناوري داده هـا (متغيرهـاي پـيش بـين) در      بمنظور تعيين سهم مؤلفه ،هم چنين    
ـ  -از راهبردهاي شناختي، فراشـناختي و مـديريت منـابع    يك پيش بيني هر از  -ه صـورت مجـزا  ب

 -دوربـين  . در مورد راهبردهـاي شـناختي آمـاره   شدزمان استفاده   رگرسيون چندگانه به روش هم
 4تـر از   خود همبستگي در خط مورد نظر رگرسيون، داراي مقـداري كـم   نبودواتسون نشان دهنده 

هاي نگـرش   مؤلفه  هند ك) و لذا، استفاده از مدل رگرسيون بالمانع است. نتايج نشان داد12/1( بوده
نسبت به اينترنت  قادر به پيش بيني راهبردهاي شناختي خود تنظيمـي دانـش آمـوزان در مـدارس     

ــتند (  ــمند هس ــدار). 01/0p<،23/10=4،305F  ،09/0=R2هوش ــالك    مق ــر م ــدگي متغي ــين كنن تبي
ي هـا  تركيب خطي مجموع متغيرهاي پـيش بـين (مؤلفـه    راه(راهبردهاي شناختي خود تنظيمي) از 

داري كـل   تحليل واريـانس معنـي   ،نتايج چنين بدست آمد. هم 09/0نگرش نسبت به اينترنت)، تنها 
هـاي   آمـده اسـت، بررسـي ضـريب     3مدل را مورد ارزيابي قرار داد. بـر اسـاس آنچـه در جـدول     

دهد كه از بين مؤلفه هاي نگرش نسبت بـه اينترنـت، تنهـا دو     ها نشان مي رگرسيون و معناداري آن
 -p=  ,11/0 02/0)، و اضطراب اينترنـت ( p= ,17/0=β 01/0ه  لذت بردن از كار با اينترنت (مؤلف

=βاين در حالي اسـت كـه لـذت بـردن از كـار بـا        .)، ضريب رگرسيوني معناداري بدست آوردند
اينترنت رابطه مستقيم و معناداري با راهبردهاي شناختي خود تنظيمي دارد در حالي كـه اضـطراب   

بـا   بيـان ديگـر،  بـه   .اينترنت رابطه معكوس و معناداري با راهبردهاي شناختي خـود تنظيمـي دارد  
دانش آموزان  به وسيلهه از راهبردهاي شناختي افزايش احساس لذت بردن از كار با اينترنت استفاد
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دانش آمـوزان   به وسيلهاما با افزايش اضطراب اينترنت استفاده از اين راهبردهاي  ،افزايش مي يابد
 يابد. كاهش مي

  
  هاي نگرش نسبت به فناوري داده ها  ضرايب رگرسيون مؤلفه -3جدول 

   .در پيش بيني راهبردهاي شناختي خودتنظيمي
 R R2 β t p متغيرهاي پيش بين

   لذت بردن از كا ر با اينترنت
 
 

21/0 

  
  
09/0 

17/0 72/2 01/0 

 35/0 92/0 06/0 مفيد دانستن اينترنت

 02/0 - 98/1 - 11/0 اضطراب اينترنت

احساس خود كارآمدي در استفاده از 
 اينترنت

02/0 29/0 32/0 

  
  

خود همبستگي در  نبودواتسون نشان دهنده  -دوربين در مورد راهبردهاي فراشناختي نيز آماره    
) و لذا، استفاده از مـدل رگرسـيون   50/1( بوده 4تر از  خط مورد نظر رگرسيون، داراي مقداري كم

هـاي نگـرش نسـبت بـه اينترنـت قـادر بـه پـيش بينـي           مؤلفه  ند كهبالمانع است. نتايج نشان داد
 >01/0pاهبردهــاي فراشــناختي خــود تنظيمــي دانــش آمــوزان در مــدارس هوشــمند هســتند (  ر
،13/14=4،305F  ،15/0=R2 .(راهبردهــاي فراشــناختي خــود  مقــدار) تبيــين كننــدگي متغيــر مــالك

هاي نگرش نسـبت بـه اينترنـت)،     تركيب خطي مجموع متغيرهاي پيش بين (مؤلفه راهتنظيمي) از 
  بدست آمد. 15/0
معني داري كل مدل را مورد ارزيابي قرار داد. بر اساس آنچه در جـدول   ،ايج تحليل واريانسنت    

  ها نشان داد، در حالي كه هرچهار مؤلفه هاي رگرسيون و معناداري آن آمده است، بررسي ضريب 4
بيني يادگيري خودتنظيمي دانش آمـوزان سـهيم هسـتند. از ايـن     نگرش نسبت به اينترنت، در پيش

بينـي راهبردهـاي فراشـناختي خـود      ترين تأثير را بـر پـيش   ، مؤلفه مفيد دانستن اينترنت، بيشبين
)، در حــالي كــه مؤلفــه p=  ,21/0 =β 01/0تنظيمــي دانــش آمــوزان در مــدارس هوشــمند دارد (

معكوس و معنادار با راهبردهاي فراشناختي خود تنظيمي دانش آمـوزان   اي اضطراب اينترنت رابطه
 كـم  يمعمول تمايل گونهتري هستند به  ي دانش آموزاني كه داراي اضطراب اينترنت بيشدارد، يعن

  ).p=  ,15/0- =β 01/0تر به استفاده از راهبردهاي فراشناختي خود تنظيمي دارند (
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هاي نگرش نسبت به فناوري داده ها در پيش بيني راهبردهاي فراشناختي  ضرايب رگرسيون مؤلفه -4جدول 
   .خودتنظيمي

 R R2 β t p متغيرهاي پيش بين

   لذت بردن از كا ر با اينترنت
 
 

39/0 

  
  
15/0 

16/0 32/3 01/0 

 01/0 42/4 21/0 مفيد دانستن اينترنت

 01/0 -00/3 -15/0 اضطراب اينترنت

 02/0 19/2 11/0 احساس خود كارآمدي در استفاده از اينترنت

  
  گيري بحث و نتيجه

شـاهد آن هسـتيم كـه تغييـرات چشـمگيري در       داده هـا امروزه با گسترش روز افزون فناوري     
برخـي از جنبـه    بـا وجـود  هاي گوناگون زندگي از جمله آموزش و يادگيري رخ داده است.  حوزه

هـاي جسـمي در    هاي نامطلوبي كه نفوذ فناوري داده ها ممكن است در ميـزان تـالش و كوشـش   
مثبـت در حـوزه يـادگيري، مـي      يها را منفعل تر كند، شاهد تـاثيرات  شد و آنآموزان داشته با دانش

هـا   باشيم كه پژوهش پيش رو نيز در راستاي اين مهم، به بررسي رابطه بين نگرش به فنـاوري داده 
كـه از   ند(نگرش نسبت به اينترنت) و يادگيري خودتنظيمي پرداخته است. نتايج پژوهش نشان داد

ش نسبت به اينترنت تنها دو مؤلفه لذت بـردن از كـار بـا اينترنـت و اضـطراب      هاي نگر بين مؤلفه
به اين ترتيـب   .كنند دانش آموزان را پيش بيني مي به وسيلهاينترنت، استفاده از راهبردهاي شناختي 

كه افزايش احساس لذت بردن از كار با اينترنت موجب افـزايش اسـتفاده از راهبردهـاي شـناختي     
شـود.   مرور، يادداشت برداري، خالصه نويسـي، سـازماندهي و درك مطلـب مـي     همچون تكرار و

اضطراب اينترنت با استفاده از راهبردهاي شناختي رابطه معكـوس و معنـاداري دارد    افزون بر اين،
كه نشان دهنده تاثير منفي اضطراب در اسـتفاده از اينترنـت و اسـتفاده از راهبردهـاي شـناختي در      

  دانش آموزان است.
كه نگرش نسبت به فناوري داده هـا و هـر چهـار مؤلفـه آن (لـذت       ندنتايج نشان داد ،چنين هم    

بردن از كار با اينترنت، مفيد دانستن اينترنت، اضطراب اينترنت، احساس خود كارآمدي در استفاده 
دارس آمـوزان را در مـ   از اينترنت)، ميزان استفاده از راهبردهاي فراشـناختي خـود تنظيمـي دانـش    

كنند. اين در حالي است كه سه مؤلفه (لذت بردن از كار بـا اينترنـت، مفيـد     هوشمند پيش بيني مي
 مقدارمثبت و معناداري را با   دانستن اينترنت و احساس خودكارآمدي در استفاده از اينترنت) رابطه

منفي و معناداري را   استفاده از راهبردهاي فراشناختي خود تنظيمي و مؤلفه اضطراب اينترنت رابطه
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تـر در   بـيش  يهر چـه دانـش آمـوزان اضـطراب     ،ديگر بيانبه  .با يادگيري خود تنظيمي نشان دادند
تـر بـه اسـتفاده از راهبردهـاي      كـم  يتمـايل  اندازهبه همان  ،هنگام استفاده از اينترنت داشته باشند

اعث تضعيف قدرت تفكر دهند. چرا كه اضطراب اينترنت ب يادگيري خود تنظيمي از خود نشان مي
فرد در زمينه سازماندهي، نظارت و دقت كافي بر روي مطالب آنالين و تفكيك مطالب سودمند از 

  مطالب غير سودمند خواهد شد. 
مطلوب يـا نـامطلوب نسـبت بـه      واكنشتواند به عنوان  نتايج اين بخش از مطالعه مي ،در واقع    

كنـد كـه    رنت در نظر گرفته شود، اين امر به وضوح بيان مياستفاده از نرم افزارهاي آموزشي و اينت
نگرش دانش آموزان نسبت به فناوري داده ها (استفاده از اينترنت) بايد تغييـر كـرده و ايـن تغييـر     

تر از سوي  مي شود كه راهكارهاي عملي در اين حوزه براي دريافت احساس مطلوب ايجادزماني 
ترنت استفاده شود و اين مهم حاصل نخواهد شـد، تـا زمـاني كـه     آموزان به هنگام كاربرد اين دانش

تر با فناوري داده ها داشته باشـند و بتواننـد بـا شـيوه كـار بـا رايانـه و         بيش يدانش آموزان تعامل
اينترنت آشنا شوند و راههاي جستجوي داده ها در اينترنت را به خوبي ياد بگيرند، چرا كه يكي از 

آشـنايي بـا    نـا پـايين،   هـاي  در سـن  بـويژه و نگراني در دانش آمـوزان   ترين داليل اضطراب مهم
شـوند و نبـود آشـنايي     است كه آن ها در زندگي عادي و تحصيلي با آن رو بـرو مـي   هايي موضوع

دانـش   كـردن تر ناشي از امكانات سطح پايين در مدارس و خانواده هـا بـراي آشـنا     كافي كه بيش
تواند عاملي مهم در خصوص وجـود اضـطراب در    مي ،و ارتباطات است داده هاآموزان با فناوري 

دانش آموزان داشته باشد كه بايـد بـا توجـه اهميـت روز افـزوزن اسـتفاده از فنـاوري داده هـا و         
اين موضوع زماني بهتر روشـن مـي    ،ارتباطات در آموزش در صدد رفع و بهبود آن برآمد. در واقع

وهش، حاكي از آن است كه دانش آموزاني كه ديد مثبـت نسـبت   شود كه نتايج بخش ديگري از پژ
تر بـه اسـتفاده از    بيش يتمايل ،به اينترنت دارند و استفاده از اينترنت را لذت بخش و مفيد دانسته

بـازبيني و مـديريت    ،كنترل ،راهبردهاي فراشناختي خود تنظيمي مانند نظم دهي، تالش و كوشش
نگرش مثبت و مفيد دانستن اسـتفاده از اينترنـت،    ،ن دارند. در واقعشا هاي يادگيري منابع در محيط
تر از نرم افزارهاي آموزشي و  آموزان، موجب افزايش انگيزه آنان براي استفاده بيش از ديدگاه دانش

رسد كه ايـن   به نظر مي ،چنين شود. هم شان مي محيط اينترنت براي انجام دادن و نظم دهي تكاليف
تـري بـراي گشـت و گـذار در اينترنـت دارنـد و بـراي تكميـل          تماد به نفس بيشدانش آموزان اع

؛ جـونز  1994گيرند (فرانسـيس،   تر از نرم افزارهاي آموزشي بهره مي شان بيش هاي يادگيري فعاليت
تري در خـود   شان صالحيت بيش ) و در بازبيني امتحانات1993؛ ايگلي و چايكن، 1994و كالرك، 
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آمـوزان مـدارس هوشـمند بـا      دانـش  ،). بنـابراين 2008جي. لي ين و همكاران، تنظيمي دارند (ان. 
ريزي يادگيري، سـازماندهي محـيط يـادگيري و     تر براي برنامه بيش ينگرش مثبت به اينترنت تمايل

در صورت برخورد با مشكل در استفاده از اينترنت و نرم افزارها و سخت افزارهـاي   -كمك طلبي
  دارند. -آموزشي

هاي خود تعريف كرده اند و ايـن   هاي افراد در مورد توانايي خودكارآمدي را قضاوت ،چنين هم    
مـادوكس   بـاور . بـه  )2000ميلن، اوربـل و شـيرن،  گذارد ( قضاوت بر تالش و پشتكار افراد اثر مي

 اشـاره  ويـژه فرد مبني بر توانايي انجام تكاليف در شرايط  باورهايخودكارآمدي به   )، سازه2002(
راسـخ فـرد دربـاره توانـايي      باورشناخي نيز خود كارآمدي به عنوان،  دارد. از ديدگاه سرمايه روان
آميـز   هاي مورد نياز براي اجراي موفقيـت  ، منابع شناختي و راهكارها هايش براي برانگيختن هيجان

)، تعريف شـده اسـت، در همـين    1998در يك حيطه معين (استاجكويچ و لوتانز،  ويژهيك وظيفه 
ها  تواند، باعث افزايش خودكارآمدي دانش آموزان شود، توانايي آن راستا يكي از جنبه هايي كه مي

هـاي   هاي نظام ترين شاخصه ارتباطات و اينترنت به عنوان يكي از مهم ،در استفاده از فناوي داده ها
كننـد كـه    ) نيـز عنـوان مـي   2008ليانگ و سـاي (  ،در اين رابطه .باشد در زمان حاضر مي آموزشي

محـيط   راهتـر بـه يـادگيري از     بـيش  يتمايل ،يادگيرندگاني كه خودكارآمدي اينترنت باالتري دارند
دهد كه مشكالت يادگيري خود را كشـف كننـد،    ها اجازه مي آنالين دارند چرا كه اين محيط به آن

 راهگوناگون مشـكل را نشـان دهنـد (نظـارت و كنتـرل بـر يـادگيري) و دانـش خـود را از          منابع 
هاي مطالعـات   است، يافته هاي اين پژوهش با يافتهشايان ذكر هاي يادگيري گسترش دهند. فعاليت

 )، هـم 1390پـژوهش زمـاني، سـعيدي و عابـدي (     ،) و هم چنين2011)، بوساري (1388دويران (
ها در مطالعات خود به رابطه معنادار بين نگرش نسبت  آن .كنند ها را تأييد مي آن راستا بوده و نتايج

اين پژوهش با پژوهش ان.جي. لي يـن   ،به اينترنت و يادگيري خودتنظيمي اشاره كردند. هم چنين
ها را  راستا نبوده و نتايج اين پژوهش )، هم2008) و ان. جي.لي ين و همكاران (2005و همكاران (

اي بـين نگـرش نسـبت بـه اينترنـت و يـادگيري خـود         ها در پژوهش خود رابطه كند. آن نمي تأييد
كه به احتمـال   كردتوان به اين موضوع اشاره  هاي اين بخش مي تنظيمي پيدا نكردند. در تبيين يافته

آمـوزان   هاي ذكـر شـده بـر دانـش     متفاوت نسبت به نمونهي فراوان بسترهاي موجود در ايران تاثير
رسد در نمونه مورد پـژوهش، اينترنـت توانسـته اسـت پاسـخگوي       مثال، به نظر مي براي .اند تهداش

ها را در انجام تكاليف درسي كمـك كنـد و سـرعت     آموزان بوده و آن تري در دانش نيازهاي بيش
به علت نفوذ  ،چنين درسي افزايش دهد، هم هاي ها را نسبت به موضوع انجام تكاليف و اشراف آن
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تـري   آموزان ايراني عالقه بيش نترنت در ايران نسبت به ساير كشورهاي پيشرفته جهان دانشكم اي
تـر بـر رونـدهاي آموزشـي و      عمـده  يتوانـد تـاثيرات   دهند كـه مـي   به اينترنت و كار با آن نشان مي

 ها بگذارد، اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته اينترنت در كنار بسياري از شناختي آن روان
پـايين بـا ايـن مقولـه      هـاي  سنآموزان از  باشد و به علت آشنا بودن دانش لوازم آموزش مطرح مي

تـر از جامعـه ايرانـي     آموزان ممكن اسـت كـم   شناختي دانش تاثيرات آن بر سيستم آموزشي و روان
شـود بسـترهاي الزم در    تـالش كـه بايـد    بـر آن  افزون ،با توجه به نتايج بدست آمده برآورد شود.

اسـتفاده   تـرين  بيشمدارس ديگر در زمينه هوشمند سازي فراهم شود تا از مزاياي فناوري داده ها 
تري در زمينـه اسـتفاده از اينترنـت و     شود، معلمان در مدارس هوشمند نيز بايد تكاليف فردي بيش

بـري تمـرين يـادگيري    فناوري داده ها به دانش آموزان بدهنـد تـا دانـش آمـوزان فرصـت كـافي       
دانـش آمـوزان داراي    بـويژه مداوم دانـش آمـوزان و    گونهبه  ،خودتنظيمي داشته باشند. هم چنين

انگيزه را هدايت و تشويق بـه اسـتفاده از اينترنـت در فرآينـد يـادگيري       اعتماد به نفس پايين و بي
غلبه كنند.  شان ند تا بر اضطرابه دهيها بازخورد ارا و به آن كندها را راهنمايي  آن هموارهنمايند و 

بايد هرگونه تالشي كه ممكن است براي جلوگيري از توسعه نگرش منفي نسبت به  ،بر اين افزون
اگر دانش آموزان براي تكميـل و   ،اينترنت در ميان دانش آموزان الزم است، انجام دهند. براي مثال

ار فناوري داده ها اعتمـاد بـه نفـس الزم را    نرم افزارهاي آموزشي و ابز به وسيلهشان  ه تكاليفيارا
نگرش   خودكارآمدي كنند و اين امر سبب توسعه ناممكن است احساس حقارت يا  ،نداشته باشند

معلمان نبايد فرض كنند كه تمـام دانـش    ،شود. بنابراين ها مي منفي نسبت به فناوري داده ها در آن
 پـيش كـه   داده ها دارند و بايد اطمينان حاصل كنند اي در مورد ابزارهاي فناوري آموزان دانش پايه

هـايي چـون ورد، پاورپوينـت،     ها بـا واژه  آموزان آن از واگذاري تكاليف با اين نرم افزارها به دانش
هايي بـراي   . براي رفع مشكل عدم آشنايي نيز بايد كالسنهويرايشگر وب و فلش آشنايي دارند يا 

معلم و يا  به وسيلهتواند  اين امر مي .برگزار شود ،به كمك دارند آن دسته از دانش آموزاني كه نياز
در توسـعه و افـزايش    ،چنـين  ن هماهنگ كننده مدارس هوشمند صـورت بگيـرد. هـم   ساير مسئوال

ه شـده در حـوزه سـرمايه    يـ تـوان از راهكارهـاي ارا   خودكارآمدي اينترنت در دانـش آمـوزان مـي   
تـوان از   كـه خودكارآمـدي را مـي    بر اين باورنـد اين حوزه  پژوهشگران كرد.شناختي استفاده  روان

، ترغيــب 24/ الگــوگيري23گونــاگون هماننــد، تجربــه موفقيــت آميــز، يــادگيري جانشــيني راههــاي
 .ورزي توسـعه داد  و بـه  26شـناختي  ، بازخورد مثبت و برانگيختگي فيزيولوژيكي و روان25اجتماعي

تاكيد زيـاد و بـا بـاالبردن مـداخالت كوچـك در       راهتوان از  توسعه خودكارآمدي را مي ،چنين هم
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در راسـتاي ايـن    .)1390؛ بـه نقـل از فروهـر،    2004آموزش مدنظر قـرار داد (لوتـانز و يوسـف،    
دانش آموزاني كه در كار با اينترنت و فناوري داده ها بـا   تانمونه سعي كرد  برايتوان  راهكارها مي
و يا آن ها به صورت هدفمنـد گـروه    گيرندان ماهر قرار در كنار دانش آموز ،رو هستند همشكل روب

 ،چنـين  هـم  يابنـد. تا همه دانش آموزان به سطح مطلوبي از دانش در اين زمينه دسـت   شوندبندي 
، انگيزه دانش آموزان را براي كار و يادگيري هر  توانند با ترغيب و تشويق معلمان و والدين هم مي

  ش دهند.تر فناوري داده ها افزاي چه بيش
از جمله محدوديت هاي اين پژوهش، روش پژوهش است كه چون از نوع روابـط همبسـتگي       

 ،. هـم چنـين  كردها به عنوان روابط علي استناد  در نتيجه نمي توان به آن ،است، نه علت و معلولي
بـه   -دانش آموزان پژوهش تنها شامل دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي مـدارس هوشـمند هسـتند   

نمي توان نتـايج   ،بنابراين  -لت مشكل مجوز براي پخش پرسش نامه در مدارس هوشمند پسرانهع
هاي  را با قطعيت به دانش آموزان پسر، مقاطع ديگر و مدارس عادي تعميم داد. از جمله محدوديت

نمـي تـوان    ،بنـابراين  است.ديگر اين است كه نتايج پژوهش مربوط به مدارس هوشمند شهر بابل 
ا را با قطعيت به مدارس هوشمند ساير شهرها تعميم داد. اين پژوهش با استفاده از نظر سنجي ه آن

 نظيـر  كيفـي،  از روش هاي پژوهش هاي بعدي در است بهتر گرفته ودانش آموزان انجام  در مورد

بكـار  آمـوزان   دانـش  خود و والدين معلمان، مديران، نظرهاي تا شود استفاده نيز مشاهده و مصاحبه
ارزيابي و سطح بنـدي   ،بر اين، مدارس از نظر دارا بودن امكانات هوشمندسازي افزون. شود گرفته

شده و ساير پيش بيني كننده هاي يادگيري خود تنظيمي در سطوح گونـاگون بـا يكـديگر مقايسـه     
 مقايسـه  هـم  بـا  گروه دو اين نتايج و و پسرانه انجام مدارس دخترانه در پژوهشي است بهتر .شوند

اسـت و خـود    عصر داده ها و ارتباطـات  فرزند امروز، توان گفت كه كودك مي هم رفته، رويشود. 
 گونـه اي هاي يـادگيري ايـن عصـر اسـت كـه بـه        راهبري در يادگيري يكي از اهداف و استراتژي

فزاينده در كانون توجه قرار گرفته است و كليد موفقيت براي استفاده از راهبردهاي خود نظم دهي 
تسلط بر مهارت هاي فناوري داده ها و مهم تر و اولي تـر از   ،الزمه موفقيت در اين عصر استكه 

آن، نگرش مثبت در استفاده از ابزارهاي فناوري اين عصر است. اين مطالعه نتايج آموزشي مهمـي  
 را براي معلمان، برنامه ريزان آموزش و پرورش و مسئوالن آموزشي دارد تا با ايجاد نگرش مثبـت 

تـر از   ها به ايجاد محيط هاي يادگيري اقدام كننـد كـه بـه اسـتفاده بـيش      به اينترنت و فناوري داده
  راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي منجر شود. 
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  ها يادداشت
  

1- Self- Regulated Learning 2- Constructivism 
3- Weinstein & Hume 4- Cognitive Strategies 
5- Meta Cognitive Strategies 6- Resource  Management Strategies  
7- Information and communication  
technologies 

8- Smart School 
9- Attitudes Towards  IT 10- Self- regulatory Strategies 
11- Multimedia Softwares 12- Czaja & Sharit 
13- Information Explosion Era 14- Life Long Learning 
15- Stratified Random Sampling 16- Motivational Strategies for Learning Questionnaire 
17- Content  Reliability 18- Construct Reliability 
19- Confirmatory Factor Analysis 20- Internet Attitude Scale 
21- Tolerance Values 
23- Uicarious Learning 
25- Social Persursion 

22- Variance Inflaction Factor (VIF) 
24- Modeling 
26- Physiological Arousal 

  
  منابع
  

  الف. فارسي
). به سوي يادگيري برخط. ترجمه فريده مشايخ و عباس بازرگان، تهـران:  1382بروور، اي. دبليو (

  نشر آگه.
بررسـي نتـايج كـاربرد فنـاوري داده هـا و       ). 1382حج فـروش، احمـد و اورنگـي، عبدالمجيـد (    

  .23-29)، 9( 3ارتباطات در دبيرستان هاي شهر تهران. فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، 
الـه   بخت، محمد؛ و فراهاني، حجـت حقايق، سيد احمد؛ كجباف، محمد باقر؛ شعباني، احمد؛  نيك

 5،  مديريت داده هـا سـالمت  ياس سنجش نگرش نسبت به اينترنت. فصلنامه ). ارائه مق1387(
)1 ،(33-27.  

). رابطه مهارت هاي فناوري داده ها و ارتباطات با مؤلفـه  1391خزايي، كاميان و عشورنژاد، كيميا (
فصـلنامه فنـاوري داده هـا و ارتباطـات در علـوم      هاي خود راهبري در يادگيري دانشـجويان.  

  .35 -61)، 1( 3، تربيتي



 120................................................................... نگرش نسبت به فناوري داده ها به عنوان پيش بيني كننده
 

). رابطه پنج عامل عمده شخصـيت  1389خورسندي، فريناز؛ كامكار، منوچهر؛ و ملك پور، مختار (
و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي در دانش آموزان دختر و پسر دبيرسـتاني شـهر اصـفهان در    

  .41 -64، 2 مجله رويكردهاي نوين آموزشي،. 1386 -87سال تحصيلي 
).  بررســي اثربخشــي آمــوزش راهبردهــاي يــادگيري از طريــق      1388دويــران، عصــمت (  

چهارمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي  دهي. هاي تعاملي بر خود نظم اي چندرسانه
  ، تهران، دانشگاه علم و صنعت.آموزش الكترونيك

فرسودگي ). مقايسه وجدان  تحصيلي و 1392رستم اوغلي، زهرا و خشنود نياي چماچايي، بهنام (
 -37)، 3( 2، مجله ناتواني هاي يادگيريتحصيلي در دانش آموزان با و بدون ناتواني يادگيري. 

18.  
). مقايسـه ي سـازگاري اجتمـاعي، هيجـاني،     1391زاهد، عادل؛ رجبي، سعيد؛ و اميدي، مسـعود ( 

 فصـلنامه تحصيلي و يادگيري خود تنظيمي در دانـش آمـوزان بـا و بـدون نـاتواني يـادگيري.       
  .43-62)، 2( 1، هاي يادگيري ناتواني

). اثـر بخشـي و پايـداري تـأثير     1390زماني، بي بي عشرت؛ سعيدي، ذوالفقار؛ و عابدي، احمـد ( 
تنظيمـي و عملكـرد تحصـيلي درس رياضـي سـال اول      -استفاده از چند رسانه اي هـا برخـود  

  .1-22، 14، مجله ي رويكردهاي نوين آموزشيدبيرستان. 
).  بررسي نقاط قوت، ضعف، 1389عشرت؛ قصاب پور، بيتا؛ و جبل عاملي، جالل (زماني، بي بي 

-100)، 36( 9، فصلنامه نوآوريهاي آموزشيفرصت ها و تهديدهاي فراروي مدارس هوشمند. 
79.  

). ساخت و تعيين ويژگي هاي روانسنجي پرسش نامـه ي  1392سواري، كريم ، عرب زاده، شيما (
  .75 -92)، 2( 2، روانشناسي مدرسه مجلهخود تنظيمي تحصيلي، 

. تهران: نشـر  پرورشي  نوين: روانشناسي يادگيري و آموزش شناسي روان). 1392علي اكبر ( سيف،
  دوران.

فصلنامه راهبردهاي ). نقش فراشناخت در فرآيند يادگيري. 1389صادقي، زينب و محتشمي، رضا (
  .143 -148)، 4( 3، آموزش

). بررسي خودتنظيمي يادگيري دانـش آمـوزان و والـدين: مطالعـه نقـش      1383صمدي، معصومه (
  .157 -175)، 1( 34، مجله روانشناسي و علوم تربيتيجنسيت و عملكرد تحصيلي. 
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). بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و كارآفريني اعضـاي هيئـت علمـي    1390فروهر، محمد (
  دانشگاه اصفهان. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان. 

). 1388كارشكي، حسين؛ خرازي، سيد علينقي؛ اژه اي، جواد و قاضـي طباطبـائي، سـيد محمـود (    
اي انگيزشي ويادگيري خودتنطيمي: آزمون يك الگـوي  رابطه ادراكات محيط خانوادگي، باوره

  .1-22)، 2( 13، فصلنامه روانشناسيعلّي. 
). رابطه باورهاي انگيزشي و 1382كجباف، محمد باقر؛ مولوي، حسين و شيرازي تهراني، عليرضا (

مجله تازه هـاي  راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني. 
  .27 -33، 1، م شناختيعلو

، ماهنامه پيونـد ). مدارس هوشمند رويكردي نو در آموزش و پرورش كشور. 1384مؤيد نيا، فريبا (
314 ،27-21.  

). بررسي الگوهاي اثربخش ياددهي و يادگيري شيمي مبتنـي  1385هنرپرور، بهاره و بدريان، عابد (
، در برنامه هاي درسي دوره ابتداييمجموعه مقاالت همايش نوآوري در دوره متوسطه.  ICTبر 

  دانشگاه شيراز.
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