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چکیده

روش های آموزش مبتنی بر فنآوری آموزشی و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی ،از روش های فعال آموزشی

هستند که در پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تأثیر دارند .این تحقیق با هدف بررسی تأثیر این آموزش ها انجام شد که به

روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون و گروه آزمودنی و گواه انجام شد .جامعه ی آماری  110تن دانشجویان رشته

کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی دانشگاه های پیام نور لرستان بود که در نیم سال اول سال تحصیلی  1393 -94درس روش های
تحقیق در اقتصاد کشاورزی را داشتند .شمار نمونه با استفاده از فرمول کوکران  60تن تعیین شد و با روش نمونه گیری تصادفی

ساده برای تحقیق انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمودنی و یک گروه گواه) گمارش شدند که در هر کدام از
گروه های آزمودنی و گواه  20دانشجو گنجانده شد .همه ی گروه ها آزمون مدرس ساخته ی پیشرفت تحصیلی و پرسشنامه ی

خودکارآمدی شرر و همکاران( )1982را به عنوان پیش آزمون ،پس آزمون و پی گیری تکمیل کردند .گروه های آزمودنی به طور
جداگانه  10نشست  80دقیقه ای با فنآوری آموزشی و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی ،درس روش های تحقیق در
اقتصاد کشاورزی را آموزش دیدند ،درس روشهای تحقیق در اقتصاد-کشاورزی به صورت تصادفی از بین درس های همگانی

نظری که به صورت نیمه حضوری در دانشگاه پیام نور برگزار می شود برای مطالعه انتخاب شد .داده ها با نرم افزار  SPSSنسخه 19

پردازش شدند .یافته ها نشان دادند که بین میانگین رتبه ی نمره های پس آزمون و پی گیری گروه های آزمودنی و گواه در هر دو

متغیر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود داشت .هر دو روش آموزشی توانستند افزون بر ارتقای پیشرفت

تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان ،توانایی دانشجویان را در انجام پژوهش به صورت عملی بیشتر کرده و کالس های این درس
را از حالت سنتی معمول خارج کرده و افزون بر یادگیری نظری درس روش تحقیق ،دانشجویان را با مرحله های عملی و کاربردی

تحقیق آشنا کند .از این رو خوب است مدرسان برای بهبود پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان کشاورزی از روش های

مبتنی بر فنآوری آموزشی و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی استفاده کنند.

نمایه واژگان  :فنآوری آموزشی کشاورزی ،یادگیری شناختی و فراشناختی ،پیشرفت تحصیلی ،خودکارآمدی دانشجو
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تاثیر فناوری آموزشی و ...

مقدمه

افزایـش پیشـرفت تحصیلـی و خودکارآمـدی را مـی تـوان،

نظریـه هـای اخیـر آمـوزش و تدریـس بـر ایـن اصـل اسـتوار

آمـوزش مبتنـی بـر فنـآوری آموزشـی و راهبردهـای یادگیـری

داد ،بلکـه بایـد او را بـا مسـأله و موقعیت رو به رو کـرد تا خود به

اجـرا و ارزشـیابی سیسـتماتیک تمامـی فرآینـد یادگیـری و

روش هـای آموزشـی بایـد گونـه ای طراحـی شـوند کـه فراگیر را

در زمینـه هـای یادگیـری انسـانی ،ارتبـاط و همچنیـن گرفتـن

شـود .در سـال هـای اخیـر روش هـای آمـوزش تغییرهـای

آمـوزش موثرتـر مـی داننـد ،همچنیـن در فنـآوری آموزشـی از

اسـت کـه نبایـد فراگیـر را در برابـر مطلـب هـا و مفهـوم هـا قـرار

کشـف رابطـه بیـن مطلـب هـا و حل مسـأله برسـد .بر ایـن پایه,

بـه فعالیـت وا دارند تا سـبب افزایـش یادگیـری و خودکارآمدی

زیـادی کـرده اند .نتیجـه ی این تغییرهـا باید آمـوزش را تا حد

امـکان از حالـت انفعالـی خـارج کرده و به سـوی آمـوزش فعال،

همـراه بـا درک عمیـق جهـت دهد .نظریـه های جدیـد آموزش
و تدریـس باعـث تغییـر آمـوزش از معلـم محـوری (وابسـتگی
بـه معلـم) ،بـه دانـش آمـوز محـوری (مسـتقل از معلـم) ،شـده

اند(حیـدری.)1389 ،

یکـی از معیارهـای کارایـی نظام آموزشـی ،میزان پیشـرفت

شـناختی و فراشـناختی دانست .فنآوری آموزشـی را طراحی،
آموزشـی بـر اسـاس هـدف هـای مشـخص و نتایـج تحقیقـات
مجموعـه ای از منابـع انسـانی و غیرانسـانی بـه منظـور ایجـاد
وسـایل و ابـزار و یافتـه هـای تحقیقـات در زمینـه ی یادگیـری
اسـتفاده مـی شـود(فردانش.)1392 ،

یکـی از نظریه های تبیین کننـده موفقیت تحصیلی ،نظریه

ی آلفـرد بـورک می باشـد کـه رایانـه را در آمـوزش و پـرورش به
کار بـرد و ایـن موضـوع را بـرای موسسـه ملی آمـوزش و پرورش

آمریـکا بـه اثبـات رسـاند .بـورک ،بـا توجـه بـه پیشـرفت هـای

فزاینـده فنـآوری ،آینـده آمـوزش و پـرورش را تا حـدود زیادی

تحصیلی فراگیران آن اسـت .نظام های آموزشـی بـه دنبال باال

فـردی مـی دانـد زیـرا رایانه بـا کاربران خـود یک رابطـه تعاملی

به پیشـرفت تحصیلـی اهمیت زیادی دارد .پیشـرفت تحصیلی

خواسـت و پاسـخ خود دسـت یابد .دانش آموزان با اسـتفاده از

بـردن کارایـی و کیفیـت خـود هسـتند کـه در ایـن زمینـه توجـه
عبارتسـت از توانایـی اثبـات موفقیـت تحصیلـی در دسـت یابی

برقـرار مـی کنـد و او را هدایـت و راهنمایـی مـی کنـد تـا بـه
رایانـه هـای آموزشـی می تواننـد هر نـوع تجربه یادگیـری با هر

بـه پـی آمـدی کـه بـرای آن طـرح ریـزی شـده اسـت (صباقـی،

نـوع سـبک آموزشـی به دسـت آورنـد ،رایانـه ،دانش آمـوزان را

اسـت و بـه دلیل نقشـی کـه در پیشـرفت تحصیلی دارد ،بیشـتر

طـور مناسـب و مؤثـر بـه کار برند .از ایـن راه ،آمـوزش و پرورش

 .)1387خودکارآمـدی یکـی از سـازه های مهم روان شـناختی
مـورد توجـه روان شناسـان قـرار گرفتـه اسـت .در حقیقـت

توانمنـد مـی کنـد تـا آموزه هـای یادگیـری به دسـت آمـده را به
در تعامـل هـا ،خیلـی انعطـاف پذیر خواهد شـد ،بـرای همگان

افزایـش خودکارآمـدی و شناسـایی عامل های تأثیرگـذار بر آن

قابـل دسـترس خواهـد شـد و فرصـت هایـی را بـرای برطـرف

آنـان در دسـتیابی به هدف هـا نقش تعیین کننـده ای ایفا کند.

مـی کنـد و زمینـه را بـرای توسـعه میلیون هـا انسـان فراهم می

مـی توانـد در پیشـرفت تحصیلـی فراگیـران و یاری رسـاندن به

سـاختن ضعـف هایی که در آمـوزش همگانی وجـود دارد ایجاد

خودکارآمـدی داوری افـراد در مـورد توانایـی هایشـان بـرای

سازد.

عملکردهـای تعییـن شـده مـی باشـد .به طـور معمـول افرادی

یـا آمـوزش هـای مبتنـی بـر کالس درس آغـاز خواهـد شـد و

سـازماندهی و اجـرای یک سلسـله کارهـا برای رسـیدن به انواع

آمـوزش و پـرورش از راه دور بـدون نیـاز بـه محیط آموزشـی

کـه میـزان خودکارآمـدی آنـان پایین اسـت از انجام بسـیاری از

هزینه آن نسـبت به دوره هایی که در محیط آموزشـی تشـکیل

آنـان بـاال اسـت بـه خوبـی در کارهـا مشـارکت مـی کننـد و بـه

آمـوزان مـی توانند هـم زمان از آمـوزش های رایانـه ای بهرمند

کارهـا پرهیـز مـی کنند .امـا ،افـرادی کـه میـزان خودکارآمدی

طـور معمـول تـا هنگامی که مسـأله را حـل کنند به تلاش خود

مـی شـوند بسـیار پایینتـر خواهـد بـود و شـمار زیـادی از دانش

شـوند (کوشـا کوویسـکی .)1998 ،همچنیـن مطالعات کاسـتلز

ادامـه مـی دهنـد (پورجاویـد و همـکاران .)1390 ،بنابرایـن،

ویژگـی هایـی را که کانـون دیدمان فنآوری اطالعات را تشـکیل

علـت هـای پیشـرفت تحصیلـی و باورهـای فـرد دربـاره توانایی

فنـآوری هـای جدیـد ،از آنجـا کـه اطالعـات بخش جدانشـدنی

اساسـی تریـن موضـوع های پژوهش در نظام آموزشـی بررسـی
هـای خـود اسـت .از ایـن رو ،یکـی از مهـم ترین روش هـا برای
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فـردی و جمعـی مـا مسـتقیم ًا توسـط فنـآوری اطالعات شـکل

راهبردهـای شـناختی را روشـی کـه در آن اطالعـات زبانـی

داده مـی شـوند .ویژگـی دیگـر ایـن اسـت کـه دیدمان فنـآوری

پـردازش ،نمادگـذاری ،ذخیـره و بازیابـی مـی شـوند ،تعریـف

نـه بـه سـمت فروبسـتگی خود بـه عنـوان یـک سـامانه ،بلکه به

از قابلیـت هـای شـناختی و کاربـرد ایـن قابلیـت هـا بـرای

هـای اطالعـات انعطاف پذیر اسـت ،دیدمان فنـآوری اطالعات
سـمت گشـودگی بـه عنـوان شـبکه ای چنـد وجهـی حرکت می
کنـد .جامعیـت ،پیچیدگی و شـبکه سـازی ویژگی هـای اصلی

تعییـن کننـده آن هسـتند .بـا اشـاره بـه ویژگـی های فـوق ،می
تـوان گفـت کـه آمـوزش و پـروش نهـادی اسـت کـه تحـت تاثیر

کـرده اسـت .فراشـناخت نیـز توانایـی فراگیـر بـرای آگاهـی
یادگیـری اسـت .راهبردهـای فراشـناختی روش هایی هسـتند

کـه فراگیـران از آنهـا در طراحـی فرآینـد یادگیـری ،نظـارت بـر

فعالیـت هـای یادگیـری و ارزیابـی ایـن فعالیت ها اسـتفاده می
کنند(شـکر پـور.)2009 ،

دیدمـان فنآوری اطالعات قرار گرفتـه و زمینه ی تغییر و تحول

نتیجـه ی بررسـی هـای تجربـی نشـان داده انـد کـه فنآوری

اطالعـات ماننـد رایانـه هـای آموزشـی در دسـترس فراگیـران

یادگیـری ،تفکـر انتقـادی ،حل مسـأله و تصمیم گیـری ارتباط

نظـام آموزشـی را پدیـد آورده اسـت .چنـان چـه فنـآوری نوین
قـرار گیـرد مـی توانـد زمینـه را بـرای قـدرت بخشـیدن بـه فکـر

آنـان فراهـم و در نتیجـه اصلاح و بهبـود عملکـرد آموزشـی و
ارتقـای کیفیـت آمـوزش و یادگیـری را بدنبـال داشـته باشـد
(کاسـتلز.)1390،

از دیگـر نظریـه هـای تبییـن کننـده ی موفقیـت تحصیلـی،

آموزشـی و راهبردهـای یادگیـری شـناختی و فراشـناختی بـا
دارنـد .ایـن عامـل هـا نیـز همگـی از زمینـه هـای مرتبـط و

ضـروری در پیشـرفت تحصیلـی و خودکارآمـدی بـه شـمار مـی

رونـد (شـلفیر .)2009 ،بـا توجه به پایه های نظری مطرح شـده

و اهمیـت فنـآوری آموزشـی و راهبردهای یادگیری شـناختی و
فراشـناختی در یادگیـری و خودکارآمـدی فراگیـران ،در ایـن

نظریـه یادگیـری خودتنظیمـی اسـت (پنتریـچ.)2003 ،

پژوهـش بررسـی تأثیـر آمـوزش مبتنـی بـر فنـآوری آموزشـی

کـه بـاور بـه خودکارآمدی و خـود تنظیمی بـه عنوان یـک رفتار

تحصیلـی و خودکارآمـدی انجـام شـد.

پژوهشـگران نظریـه یادگیری خود تنظیمی بر ایـن تأکید دارند

انگیزشـی مهـم بـه افزایـش عملکـرد منجر شـده و عامل بسـیار

موثـری در پیشـرفت تحصیلی به شـمار می آیـد .خود تنظیمی
توسـط آلبـرت بنـدورا در قالـب نظریـه شـناختی -اجتماعـی

و راهبردهـای یادگیـری شـناختی و فراشـناختی بـر پیشـرفت
حیـدری و همـکاران (  )1389تحقیقـی بـا عنـوان مقایسـه

تأثیـر تدریـس زبـان انگلیسـی بـا نـرم افـزار آموزشـی و شـیوه

سـنتی بـر پیشـرفت تحصیلـی دانـش آمـوزان انجـام دادنـد و

مطرح شـد (باسـول .)2010 ،بندورا ،خود تنظیمی را به عنوان

دریافتنـد کـه نـه تنهـا اسـتفاده از نـرم افزارهـای آموزشـی در

بـروز رفتارهـای ویـژه بـرای رسـیدن بـه هدف هـای مـورد نظر،

مؤثـر اسـت ،بلکه تأثیر آن بر پیشـرفت تحصیلـی دانش آموزان

داوری فـرد در ارتبـاط بـا توانایـی هـای خـود در سـازماندهی و
تعریـف کـرده اسـت .از دیـدگاه او الزمـه ی ادراک و احسـاس

خودتنظیمـی ،توسـعه ی راهبردهای شـناختی و فراشـناختی
اسـت (وینسـتون .)1999 ،فرآینـد شـناختی از فرآیندهـای

مهمـی اسـت کـه در حافظـه صـورت مـی گیـرد .ایـن فرآینـد از

تدریس بر پیشـرفت تحصیلی دانش آموزان در درس انگلیسـی
از شـیوه سـنتی بیشـتر اسـت .در نتیجه تدریس زبان انگلیسی

بـا اسـتفاده از نـرم افزارهـای آموزشـی در انگیزه دانـش آموزان
نسـبت بـه یادگیـری زبـان انگلیسـی مؤثرتـر بود.

کرمـی گزافـی و همـکاران ( ،)1388در تحقیقـی بـا عنـوان

مرحلـه ی برداشـت حسـی آغاز می شـود و تا بازیابـی اطالعات

مقایسـه میـزان تأثیـر آموزش آزمایشـگاه شـیمی بـه کمک نرم

.)1393

آموزان دبیرسـتانی دریافتند که بین میزان پیشـرفت تحصیلی

از حافظـه دراز مـدت ،ادامـه دارد (هوشـمندجا و همـکاران،

افـزار آموزشـی و روش سـنتی در پیشـرفت تحصیلـی دانـش

از آن جـا کـه ایـن فرایندهـا بـه دانسـتن و شـناخت مربـوط

دانـش آموزان در زمینه آزمایشـگاه شـیمی در دو گروه آزمایش

ایـن فرآیندها در سـه دسـته؛ تکرار و مرور ،گسـترش (بسـط) و

پیشـرفت تحصیلـی بیشـتری بـوده انـد .دانـش آمـوزان گـروه

راهبردهـای شـناختی مـی گوینـد (سـیف .)1386 ،پـروکاپ،

مثبتـی نسـبت بـه رایانـه و آزمایشـگاه داشـتند و در سـه حـوزه

مـی شـوند ،بـه آنهـا فرایندهـای شـناختی حافظـه مـی گویند.

سـازماندهی تقسـیم می شـوند .بـه مجموعه ی ایـن فرآیندها،

و کنتـرل تفـاوت معنی داری وجـود دارد و گـروه آزمایش دارای

آزمایـش در مقایسـه بـا دانـش آمـوزان گـروه کنتـرل ،نگـرش
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تاثیر فناوری آموزشی و ...

نگـرش عاطفـی ،شـناختی و رفتـاری ،نیز تفـاوت بیـن دو گروه

بیشـتری از راهبردهـای یادگیـری اسـتفاده کنند ،به پیشـرفت

تحقیقـی بـا عنـوان تأثیـر فیلـم آموزشـی مفاهیـم علـوم

رامـداس و زیمرمـن ( ،)2011در بررسـی اثربخشـی

توسـط صباغـی ( ،)1387انجـام گرفتـه اسـت کـه در آن یکـی از

خودارزیابـی دانـش آمـوزان نشـان داد کـه دانـش آموزانـی کـه

شـده و سـه روش مختلـف در سـه گـروه اجرا شـد .گـروه اول ،با

خودکارآمـدی بهتـری دارنـد و خـود را بـه شـکل مثبـت تـری

و گـروه سـوم ،بـا آموزشـگر بـه هـم راه فیلـم ،آمـوزش دیدنـد.

در جمـع بنـدی پیشـینه ی تحقیـق مـی تـوان گفـت کـه تـا

آزمایـش و کنتـرل معنـی دار بـود.

ابتدایـی سـال پنجـم بـر پیشـرفت تحصیلـی دانـش آمـوزان،

بخـش هـای علـوم ابتدایی سـال پنجـم دبسـتان در نظـر گرفته

آموزشـگر آمـوزش دیدنـد ،گـروه دوم ،بـا فیلـم آمـوزش دیدنـد

محقـق نتیجـه مـی گیـرد که نمایـش فیلـم تأثیـری در یادگیری
و پیشـرفت تحصیلـی دانـش آمـوزان در قیـاس بـا تدریـس

آموزشـگر نداشـته اسـت .ایـن پژوهـش نشـان داد کـه نقـش

تحصیلـی باالتـری دسـت مـی یابند.

آمـوزش هـای راهبردهـای خودتننظیمـی بـر خودکارآمـدی و
راهبردهـای خودتنظیمـی را مـورد اسـتفاده قـرار مـی دهنـد،
ارزیابـی مـی کننـد و در نتیجـه انگیـزه آموختن باالتـری دارند.

بـه حـال پژوهشـی به بررسـی تأثیـر آمـوزش مبتنی بـر فنآوری

آموزشـی و راهبردهـای یادگیـری شـناختی و فراشـناختی در
دانشـجویان کشـاورزی نپرداختـه اسـت کـه در ایـن پژوهـش

آموزشـگر در یادگیری زیاد اسـت و نباید از فیلم های آموزشـی

تلاش مـی شـود بـه ایـن موضـوع پرداخته شـود .همچنیـن در

عاشـوری و همـکاران ( )1394در پژوهشـی بـا موضـوع

آموزشـی ماننـد وسـایل و دسـتگاه هـا ،میـزان اسـتفاده

مشـارکتی و سـنتی بـر انگیـزه پیشـرفت و پیشـرفت تحصیلـی

ی دیگـر ایـن که به نظر محققان ،پیشـرفت تحصیلـی را باید در

در شـرایطی کـه آموزشـگر حضـور نـدارد ،اسـتفاده کـرد.

مقایسـه اثربخشـی روش هـای مبتنـی بـر وب ،یادگیـری
درس زیسـت شناسـی به ایـن نتیجه رسـیدند کـه روش مبتنی
بـر وب باعـث افزایـش پیشـرفت تحصیلـی مـی شـود.

جـان کونج ( ،)2012در تحقیقی تأثیر شـبکه های اینترنتی

را در یادگیـری بخـش هـای مختلـف زبـان انگلیسـی از قبیـل:
مکالمـه ،درک مطلـب ،نوشـتن ،نحـوه بیـان و سـاختارهای

گرامـری مورد بررسـی قـرار داده و در پایان به این نتیجه رسـید
کـه اسـتفاده از ایـن امـکان هـا مـی توانـد یادگیـری را در بخش

هـای مختلـف زبـان انگلیسـی و بـه طـور کلـی یادگیـری زبـان
انگلیسـی را افزایـش دهـد.

ایـن تحقیـق افـزون بـر سـنجش جـزء سـخت افـزاری فنـآوری

دانشـجویان از نرم افزارهای آموزشـی نیز سـنجیده شـد .نکته
دوره هـای غیرآموزشـی عالی به ویـژه در دوره ی ابتدایی و پس
از آن متوسـطه جسـتجو کرد .حـال آنکه خالف نظر این دسـته
از محققـان ،پیشـرفت تحصیلـی بیشـتر در دورۀ آمـوزش عالی

موضوعیـت دارد.

روش شناسی

ایـن تحقیـق از نـوع شـبه آزمایشـی بـا طـرح پیـش آزمـون-

پـس آزمـون و پـی گیـری بـا گـروه آزمودنـی و گـواه بـود .جامعه

ی آمـاری  110تـن دانشـجویان رشـته کشـاورزی گرایـش

چیـو و تسـای ( )2014در پژوهشـی کـه بـه بررسـی آمـوزش

اقتصـاد کشـاورزی دانشـگاه هـای پیام نور لرسـتان (خـرم آباد،

کـه آموزش مبتنی بر وب باعـث افزایش خودکارآمدی فراگیران

 1393 -94درس روش هـای تحقیـق در اقتصـاد کشـاورزی

مداخلـه هـای آموزشـی مبتنـی بـر وب بـه ایـن نتیجه رسـیدند

بـه صـورت تصادفـی از بیـن درس هـای همگانـی نظـری کـه به

مبتنـی بـر فنـآوری آموزشـی پرداختند بـه این نتیجه رسـیدند
مـی شـود .پـودار و همـکاران ( )2010ضمـن پژوهشـی دربـاره

کوهدشـت ،بروجـرد) بـود کـه در نیـم سـال اول سـال تحصیلی

را داشـتند .درس روش هـای تحقیـق در اقتصـاد کشـاورزی

آمـوزش و مداخلـه از راه وب باعـث افزایـش خودکارآمدی می-

صـورت نیمـه حضـوری در دانشـگاه پیـام نـور برگـزار مـی شـود

شـلیفر و همـکاران( )2009در پژوهشـی کـه بـه بررسـی

کوکـران  60تـن تعییـن شـد .نمونـه هـا بـه روش نمونـه گیـری

نتیجـه رسـیدند کـه اسـتفاده از راهبردهـای یادگیـری باعـث

گـروه (دو گـروه آزمودنـی و یـک گـروه گـواه) گمـارش شـدند کـه

شود.

راهبردهـای یادگیـری بـر عملکرد تحصیلـی پرداختنـد ،به این
افزایـش عملکـرد تحصیلی می شـود و هر چقدر افـراد به میزان
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بـرای مطالعـه انتخـاب شـد .شـمار نمونه بـا اسـتفاده از فرمول

تصادفـی سـاده انتخـاب شـدند و بـه طـور تصادفـی نیـز در سـه

در هـر کـدام از گروه هـای آزمودنـی و گواه  20دانشـجو گنجانده

شماره  ،41تابستان 1396

شـد .یکـی از الگوهـای تحقیقـی آزمایشـی موسـوم بـه الگـوی

ای بـا روش هـای مبتنـی بـر فنـآوری آموزشـی در گـروه اول و

الگـو میتـوان سـه گـروه و یـا بیشـتر را انتخـاب کـرد و در آن

آمـوزش دیدنـد و گـروه گواه بـا روش متداول و توسـط فقط یک

پیـش آزمـون -پـس آزمـون بـا چنـد گـروه اسـت .مطابـق ایـن
چنـد گـروه آزمایـش در نظـر گرفـت و یـک گـروه هـم بـه عنـوان

راهبردهـای یادگیـری شـناختی و فراشـناختی در گـروه دوم
مـدرس درس روش هـای تحقیـق در اقتصـاد کشـاورزی در هـر

گـروه گـواه مـد نظـر قـرار داد (دالور .)1388 ،پـس از تمـاس

سـه گـروه انجام شـد.

اجـازه ورود بـه کالس هـا از معـاون پژوهشـی دانشـگاه ،آگاهـی

فنـآوری ،آمـوزش محتـوای درسـی بـا اسـتفاده از رایانـه،

را بـا روش هایـی کـه مطـرح شـد ،اداره کنـد و بـر پایـه ی آن هـا

نـرم افزارهـای آموزشـی ماننـد  Excelو  Wordبـود .در ایـن

تلفنـی بـا دانشـجویان بـرای زمـان حضـور در کالس ها و کسـب

هـای الزم بـه مـدرس مربوطـه داده شـد تـا او کالس درس خود
آمـوزش دهد .پیشـرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانشـجویان
در سـه مرحلـه یعنـی پیـش از تحقیق ،پـس از تحقیـق و دو ماه
پـس از تحقیـق دانشـجویان مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت .دلیـل

انجـام تحقیـق در دانشـگاه پیـام نـور ایـن بود کـه دانشـگاه پیام
نـور لرسـتان بـرای سـال تحصیلـی  1393-94خواسـتار انجـام
اولویـت هـای پژوهشـی در زمینـه ارتقـای کیفیـت آموزشـی و

فنـآوری آموزشـی در ایـن دانشـگاه بـود.

در ایـن پژوهـش منظـور از روش آموزشـی مبتنـی بـر

اسـتفاده از دسـتگاه پرژکتـور ،اینترنـت و آمـوزش مقدماتـی

روش نقـش مـدرس ،آمـاده کـردن مطالب آموزشـی و اسـتفاده

از نـرم افزارهـای آموزشـی و ارایـه آنها بـا پرژکتور ،در دسـترس
قـرار دادن اینترنـت بـرای دانشـجویان ،پاسـخ به پرسـش های

دانشـجویان بـا ایمیـل و معرفـی سـایت هـا بـود.

آمـوزش راهبردهـای یادگیـری شـناختی و فراشـناختی

شـامل آمـوزش راهبردهـای تکـرار یـا مـرور ذهنـی (شـامل:
بازگویـی مطالـب ،چندبـار خوانـی ،چندبـار نویسـی ،خـط

بــرای انــدازه گیــری پیشــرفت تحصیلــی از ســه آزمــون

کشـیدن و برجسـته سـازی مطالـب کلیـدی ،رونویسـی مطالب

در اقتصــاد کشــاورزی (پیــش آزمــون ،پــس آزمــون و پــی گیری

(شـامل :ارتباط دادن مطالب جدید به مطالب از پیش آموخته

میــان دوره ی ایــن درس از ســوی اســاتید بــه دانشــجویان

بـرداری ،مقایسـه ،آمـوزش مطالـب آموختـه شـده بـه دیگـران

مــدرس ســاخته ی پیشــرفت تحصیلــی درس روشــهای تحقیق

یعنــی دو مــاه بعــد از پــس آزمــون) اســتفاده شــد .نمــره ی

دشـوار و بازگویـی مطالـب بـرای خـود) ،گسـترش معنایـی

شـده ،تصویرسـازی ذهنی ،اسـتفاده از سـرواژه ها ،یادداشـت

داده شــد ،امــا آزمــون پایــان دوره بــه صــورت چهــار گزینــه

و شـرح ،تفسـیر و تحلیـل رابطـه میـان مطالـب) ،سـازماندهی

تحصیلــی بــر پایــه کتــاب درس روش هــای تحقیــق در اقتصــاد

تبدیـل متن درس به نقشـه یا نمودار ،اسـتفاده از طرح درختی

ای و سراســری برگــزار شــد .در ایــن تحقیــق ،آزمــون پیشــرفت
کشــاورزی توســط ســه تــن از اســتادان کارآزموده دانشــگاه پیام

نــور خــرم آبــاد در ســه قســمت شــامل  50پرســش  4گزینــه ای
بــود کــه روایــی آزمــون بــا نظــر متخصصــان تأییــد شــد و پایایــی

(شـامل :دسـته بنـدی یـا طبقـه بندی کـردن اطالعـات جدید،

بـرای خالصـه کـردن اندیشـه هـای اصلـی یـک مطلـب و تولیـد
نقشـه یـا نمـودار مفهومـی بـرای مشـخص کـردن روابـط میـان

مفاهیـم کلیـدی درس) ،برنامـه ریـزی (شـامل :تعییـن هـدف

آن بــا محاســبه تتــای ترتیبــی بــه ترتیــب  0/81 ،0/78و 0/88

مطالعـه ،پیـش بینـی زمـان الزم بـرای مطالعه ،تعیین سـرعت

انـدازه گیری خودکارآمدی با اسـتفاده از پرسشـنامه توسـط

کنتـرل و نظـارت (شـامل :ارزیابـی پیشـرفت مطالعـه ،نظـارت

پرسـش اسـت کـه بـا اسـتفاده از مقیاس پنـج درجـه ای لیکرت

یادگیـری ،کنتـرل زمان و سـرعت مطالعه و پیش بینی پرسـش

بــه دســت آمــد.

شـرر و همـکاران( ،)1982طراحـی شـد .ایـن ابـزار شـامل 17

مطالعـه و انتخاب یکی از راهبردهای شـناختی برای مطالعه)،
بـر توجـه و یادگیـری خـود ،پرسـش از خـود ضمـن مطالعـه و

نمـره گـذاری مـی شـود .در ایـن ابـزار پاییـن تریـن نمـره 17

هـای امتحانـی) و نظـم دهـی (شـامل :تعدیل سـرعت مطالعه،

محاسـبه تتای ترتیبی برای پرسشـنامه خودکارآمدی  0/85به

بـرای مطالعـه) بـود .در پایـان هـر نشسـت بـه فراگیـران تکلیف

و باالتریـن نمـره  85مـی باشـد .پایایـی ایـن پرسشـنامه نیـز بـا

دسـت آمد.

دو گـروه آزمودنـی بـه طـور جداگانـه  10نشسـت  80دقیقـه

تعدیـل زمـان مطالعـه و اصلاح یا تغییـر راهبردهای شـناختی

هایـی مبتنـی بـر راهبردهایـی کـه آمـوزش دیـده بودنـد ،داده
شـد و در آغـاز نشسـت بعـد تکلیـف هـا مـورد بررسـی قـرار مـی

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

7

تاثیر فناوری آموزشی و ...

گرفتند(سـیف.)1386 ،

در روش متـداول یـا روش سـنتی ،مـدرس مطالـب درسـی

پژوهـش گرفته شـد.
یافته ها

را بـا روش سـخنرانی بـه همـراه پرسـش و پاسـخ ،تدریـس مـی

کـرد .در این روش دانشـجویان می توانسـتند درباره ی مطالب

درسـی پرسـش هـای خود را مطـرح و مـدرس هم با پرسـیدن،
آن هـا را بـه فعالیـت وا مـی داشـت و در بحث شـرکت مـی داد.

داده هـا در دو سـطح توصیفـی و اسـتنباطی تحلیل شـدند.

میانگیـن سـنی دانشـجویان شـرکت کننـده در ایـن تحقیق

 23/13سـال بـود .از نظـر جنـس ،دانشـجویان پسـر  24تـن و
دختـران  36تـن بـود.

شـاخص هـای خودکارآمـدی در مرحلـه ی پیـش آزمون در

بـرای آزمـون فرضیه هـای آمـاری از آمـاره کروسـکال والیس با

بین دانشـجویان در  17گویه سـنجیده شـدند .نتیجه ی بدست

گال .)1384 ،شـرایط ورود بـه مطالعـه برخـورداری از سلامت

مـی شـود اولویـت اصلـی در روش آموزشـی مبتنـی بـر فناوری

اسـتفاده از نـرم افـزار  SPSSنسـخه  19اسـتفاده شـد(بورگ و

جسـمانی و روانـی از طریـق معاینـه و مصاحبـه بالینـی توسـط
پزشـک و از دسـت ندادن نزدیکان در  6ماه گذشـته و معیارهای

آمـده در جـدول  1آورده شـده اسـت .همـان گونـه کـه دیـده
آموزشـی ،از عهـده برنیامـدن در حـل مشـکالت غیـر مترقبـه

و نتوانسـتن در انجـام تکالیـف بـود .اولویـت اصلـی در روش

خـروج از مطالعـه شـامل غیبـت بیش از  2نشسـت ،خـودداری

آموزشـی راهبردهای شناختی و فراشـناختی ،اعتماد نداشتن

 .)1388قابـل ذکـر اسـت کـه پیـش از انجـام پژوهـش از  40تـن

اسـت و اولویـت اصلـی در روش سـنتی ،از عهـده برنیامـدن در

شـرکت کننـدگان از همـکاری و پرسشـنامه ناقـص بـود(دواس،
دانشـجویان آزمودنـی رضایـت نامـه کتبـی بـرای شـرکت در

بـه توانایـی خـود بـرای انجـام کارهـا ،و شکسـت عامـل تلاش

حـل مشـکالت غیـر مترقبـه و بـه سـادگی تسـلیم شـدن ،بود.

جدول -1رتبه بندی شاخص های خودکارآمدی در مرحله ی پیش آزمون بر پایه روش آموزش
روش آموزشی

گروه ها

مبتنی بر فناوری آموزشی
میانگین انحراف

شاخص

معیار

وقتی طرحی می ریزم مطمئنم که می توانم آن را انجام دهم.

2/85

0/74

اگر نتوانم کاری را که برای بار اول انجام دهم به تالشم برای انجام آن ادامه می دهم.

2/05

0/88

قبل از اتمام کردن کارهایم آنها را رها می کنم.

2/65

یکی از مشکالتم این است که نمی توانم تکالیفم را به خوبی انجام دهم.

3/70

0/73

وقتی اهداف مهم برای خود تعیین می کنم ،به ندرت به آنها دست می یابم.

3/20

از روبرو شدن با مشکالت اجتناب می کنم.

2/15

0/74

نامطلوب بودن تکالیف مرا از پایداری تا انجام کامل آنها باز نمی دارد.

2/15

0/74

1/39
1/03

 Cvرتبه
0/25

راهبردهای شناختی و فراشناختی
میانگین انحراف
معیار

3

3/35

0/93

10 0/42

2/85

1/18

0/30

4

3/20

0/19

2

11 0/43

2/30
3/25

0/80
1/29
1/32

 Cvرتبه
0/27

6

15 0/47

0/34
0/34

7
7

2/65

2/50

0/51

هنگامی که سعی می کنم چیز جدیدی بیاموزم اگر در ابتدا موفق نشوم بزودی آن را 2/40

0/75

0/31

5

2/60

0/88

0/33

3/60

1/09

0/03

1

3/00

0/79

0/26

5

0/34

7

3/20

0/61

0/19

2

0/25

3

0/32

6

در صورتی که کاری خیلی پیچیده به نظر برسد ،حتی زحمت امتحانش را به خود نمی 3/50
دهم.

وقتی تصمیم به انجام کاری گرفتم ،به طور جدی و دقیق روی انجام همان کار تمرکز 1/95
می کنم.

رها نمی کنم.

وقتی مشکالت غیر مترقبه ای برایم رخ می دهند ،به خوبی از پس آن بر نمی آیم.

0/68

از یادگیری مطالب جدید هنگامی که به نظرم مشکل بیابند اجتناب می کنم.

2/05

0/75

به توانایی خود برای انجام کارها اعتماد ندارم.

2/20

0/76

به سادگی تسلیم می شوم.

3/85

شکست باعث تالش بیشتر من می شود.
به خود متکی هستم.

توانایی برخورد با اغلب مشکالت را که در زندگی برایم پیش می آید را دارم.

2/25
2/75
2/00

ال مخالف=  ،-2مخالف=  ،-1حد وسط=  ،0موافق=  ،2کام ً
مقیاس* :کام ً
ال موافق= 1
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0/78
0/71
0/74
0/64

0/36

8

0/34

7

0/19

2

2/55
3/15
2/30
3/70
2/35

0/87

0/94
0/58
1/03
0/86

0/58

2/90

1/16

12 0/39

13 0/41

0/36

1/27

2/45

0/51

2/85

8

2/90

معیار

10 0/34

0/38

1/07

میانگین انحراف

3/35

9

3/30

0/97

سنتی

2/75

0/74
0/58
0/85

 Cvرتبه
0/20

3

0/22

4

0/20

3

0/27
0/26

7
6

0/35
0/37

8
9
3

0/4

0/26

10
6

0/29

7

11 0/36

3/30

0/32
0/20

8
3

2/65

2/25

0/85

9

2/40

0/50

0/20

4/05

0/75

0/18

1

2/40

0/50

0/20

3

2/70

11 0/36

2/30

0/18

1

2/35

0/23

4

14 0/44

3/00

6

2/90

0/27

3/20

0/73
0/86

0/93

0/57
0/48
0/79
0/61

0/71

0/24

5

0/20

3

0/19

2

0/26

0/24

6

5

شماره  ،41تابستان 1396

شاخص های خودکارآمدی در مرحله ی پس آزمون در بین

وقتی تصمیم به انجام کاری گرفتم ،به طور جدی و دقیق روی

در جدول  2آورده شده است .همان گونه که دیده می شود

جدیدی بیاموزم اگر در ابتدا موفق نشوم بزودی آن را رها نمی

متکی بودن به خود و شکست باعث تالش می شود ،بود .اولویت

وقتی کاری پیچیده به نظر برسد ،حتی زحمت امتحانش را به

دانشجویان در  17گویه سنجیده شدند .نتیجه ی بدست آمده

اولویت اصلی در روش آموزشی مبتنی بر فناوری آموزشی،
اصلی در روش آموزشی راهبردهای شناختی و فراشناختی،

انجام همان کار تمرکز می کنم و هنگامی که سعی می کنم چیز

کنم و اولویت اصلی در روش سنتی ،تسلیم شدن به سادگی و

خود نمی دهم ،بود.

جدول -2رتبه بندی شاخص های خودکارآمدی در مرحله ی پس آزمون بر پایه ی روش آموزش
روش آموزشی

گروه ها

مبتنی بر فناوری آموزشی
شاخص
وقتی طرحی می ریزم مطمئنم که می توانم آن را انجام دهم.

میانگین انحراف
معیار

2/85

0/74

اگر نتوانم کاری را که برای بار اول انجام دهم به تالشم برای انجام آن ادامه می دهم.

2/00

0/85

قبل از اتمام کردن کارهایم آنها را رها می کنم.

2/75

یکی از مشکالتم این است که نمی توانم تکالیفم را به خوبی انجام دهم.

3/70

وقتی اهداف مهم برای خود تعیین می کنم ،به ندرت به آنها دست می یابم.

3/25

از روبرو شدن با مشکالت اجتناب می کنم.

2/45

نامطلوب بودن تکالیف مرا از پایداری تا انجام کامل آنها باز نمی دارد.

2/60

در صورتی که کاری خیلی پیچیده به نظر برسد ،حتی زحمت امتحانش را به خود نمی 3/65
دهم.

 Cvرتبه
0/25

5

3/90

0/71

14 0/42

3/55

0/88

1/11

13 0/40

2/25

1/26

11 0/34

1/85

0/73
1/06

0/82

0/82

0/19

3

0/32

9

0/14

0/58

0/31

2
9

4/00

0/31
0/31

8
8

3/60

1/04

0/28
0/13

8
1

3/65

3/70

0/47

0/18
0/09

1

0/25
0/12

7
3

6

4/30

0/57

0/13

1

1/75

0/44

0/25

7

2/65

1/03

12 0/38

2/55

1/05

13 0/41

0/68

0/16

4

4/55

0/51

0/11

0/15

3

0/14

2

10 0/33

3/35

1/03

0/30

2/75

0/44

0/16

2

به توانایی خود برای انجام کارها اعتماد ندارم.

3/20

به سادگی تسلیم می شوم.

2/80

شکست باعث تالش بیشتر من می شود.
به خود متکی هستم.

توانایی برخورد با اغلب مشکالت را که در زندگی برایم پیش می آید را دارم.

3/40
2/10

مقایسـه ی میانگیـن نمـره ی پیـش آزمـون سـه گـروه

0/61

0/50
0/61
0/64

0/25

7

5

7

از یادگیری مطالب جدید هنگامی که به نظرم مشکل بیابند اجتناب می کنم.

3/35

0/87

0/22

6

11 0/36

0/33

هنگامی که سعی می کنم چیز جدیدی بیاموزم اگر در ابتدا موفق نشوم بزودی آن را 2/55

2/25

0/24

7

12 0/38

2/10

0/71

1/95

0/68

 Cvرتبه

9

0/75

0/85

0/18

5

3/65

0/81

11 0/34

0/29

رها نمی کنم.

معیار

معیار

2/00

وقتی تصمیم به انجام کاری گرفتم ،به طور جدی و دقیق روی انجام همان کار تمرکز 1/85

وقتی مشکالت غیر مترقبه ای برایم رخ می دهند ،به خوبی از پس آن بر نمی آیم.

میانگین انحراف

میانگین انحراف

0/72

0/58

می کنم.

راهبردهای شناختی و فراشناختی
 Cvرتبه

سنتی

2/45
4/05

3/60

0/94
0/96

0/60

0/50

12 0/37

3/80

0/89

0/19

3

2/15

0/21

4

0/14

1

0/30

7

4/05
4/10
1/90
4/25

14 0/42

0/23

6

2/00
4/20

4/55

0/87

13 0/40

1/45

0/64

10 0/33

4/50

0/64
0/63

4/05
1/55

0/79
0/72
0/41
0/93

0/51
0/51
0/68

0/51
0/51

12 0/39

0/11

2
2

10 0/35
0/16

0/11
0/32

4
1
8

میانگیـن  13/63از آزمـون پیشـرفت تحصیلـی در مرتبـه ی

دانشـجویان بـا اسـتفاده از آمـاره کروسـکال والیـس انجام شـد

سـوم قـرار گرفتنـد کـه ایـن یافتـه نشـان از مؤثـر بـودن روش

بـه عبـارت دیگـر ،هـر سـه گـروه در ابتـدا از نظـر خودکارآمـدی

دانشـجویان مـورد مطالعـه در مقایسـه یـا بـه نسـبت روش

لیکـن در مقایسـه ی میانگیـن نتیجـه ی پـس آزمـون سـه

مقایسـه ی میانگیـن نمـره ی پـی گیری پیشـرفت تحصیلی

و مشـخص شـد کـه اختلاف معنـی داری بیـن آن هـا نبـود یـا

یکسـان بودنـد(.) X2=0/385 , p=0/8

هـای آموزشـی بـه کار رفتـه بـه ترتیـب در پیشـرفت تحصیلـی
متـداول سـنتی آموزشـی دارد.

گـروه ،اختلاف معنـاداری بیـن آنهـا مشـاهده شـد(p=0/00

نیـز معنـی دار بـود امـا در ایـن مرحلـه گـروه فنـاوری آموزشـی

فراشـناختی بـا میانگیـن  44/48در مرتبـه اول ،گـروه فنـاوری

و فراشـناختی بـا میانگیـن  36/88در مرتبـه ی دوم و گـروه

 ،)X2 =33/3 ,بـه گونـه ای کـه گـروه راهبردهـای شـناختی و

آموزشـی بـا میانگیـن  33/4در مرتبـه دوم و گـروه شـاهد بـا

بـا میانگیـن  43/05در مرتبـه اول ،گـروه راهبردهای شـناختی

آمـوزش سـنتی بـا میانگیـن  11/58در مرتبـه ی سـوم قـرار
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داشـتند(.) X2 =37/6 , p=0/00

مقایسـه ی میانگیـن نمـره ی پیـش آزمـون خودکارآمدی با

میانگیـن  36/78در مرتبـه دوم و گروه شـاهد با میانگین 10/50

از آزمـون خودکارآمـدی در مرتبـه ی سـوم قـرار گرفتنـد که این

اسـتفاده از روش کروسـکال والیـس انجام شـد و مشـخص شـد

یافتـه نشـان از مؤثـر بـودن روش هـای آموزشـی بـه کار رفته به

داری نبـود یـا بـه عبـارت دیگـر هـر سـه گـروه در ابتـدا از سـطح

یـا بـه نسـبت روش متـداول سـنتی آموزشـی دارد.

کـه بیـن سـه گـروه مـورد مطالعـه از ایـن نظـر اختلاف معنـی

ترتیـب در خودکارآمـدی دانشـجویان مورد مطالعه در مقایسـه

خودکارآمدی یکسـان برخـوردار بودنـد(.) X2 =1/41 , p=0/49

مقایسـه ی میانگیـن نمـره ی پـی گیـری خودکارآمـدی نیـز

مقایسـه ی میانگیـن نتیجـه ی پـس آزمـون سـه گـروه اختالف

 45/4در مرتبـه اول ،گروه راهبردهای شـناختی و فراشـناختی

امـا ،بـر اسـاس نتیجـه ی آمـاره کروسـکال – والیـس بـرای

معنـی دار بود ،در این مرحله گروه فناوری آموزشـی با میانگین

معنـاداری بیـن آنهـا مشـاهده شـد(،)X2 =41/3 , p=0/00

بـا میانگیـن  35/03در مرتبـه ی دوم و گـروه آمـوزش سـنتی بـا

در مرتبـه اول ،گـروه راهبردهـای شـناختی و فراشـناختی بـا

.) X =40/8

بـه گونـه ای کـه گـروه فنـآوری آموزشـی بـا میانگیـن 44/23

میانگیـن  11/08در مرتبـه ی سـوم قـرار داشـتند(, p=0/00
2

جدول -3تأثیر فناوری آموزشی و راهبردهای شناختی و فراشناختی در پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان

مورد مطالعه

پیشرفت تحصیلی
گروه ها

پس آزمون

خودکارآمدی

شمار

میانگین رتبه

پیش آزمون

میانگین رتبه

میانگین رتبه

میانگین رتبه

میانگین رتبه

میانگین رتبه

مبتنی بر فناوری آموزشی

20

28/60

33/40

43/05

32/58

44/23

45/40

راهبردهای شناختی و فراشناختی

20

31/25

44/48

36/88

32/17

36/78

35/03

سنتی

20

31/65

13/63

11/58

26/75

10/50

11/08

0/385

33/306

37/645

1/417

41/359

40/867

0/825

0/00

0/00

0/492

0/00

0/00

بحث و نتیجه گیری

پی گیری

پیش آزمون

پس آزمون

پی گیری

کنـری ( )2000و سـانگ ( )2009و در زمینـه خودکارآمـدی بـا

یکـی از معیارهـای موفقیـت هـر نظـام آموزشـی میـزان

پژوهش های چیو و تسـای ( )2014و پـودارو همکاران ()2010

عامـل هـای مؤثر بر پیشـرفت تحصیلی می باشـد .این پژوهش

مبتنـی بـر فنـآوری آموزشـی دارای برتری های بسـیاری اسـت

پیشـرفت تحصیلـی فراگیـران آن اسـت و خودکارآمـدی یکی از
بـا هـدف بررسـی تأثیـر آمـوزش روش هـای مبتنـی بـر فنآوری

آموزشـی و راهبردهـای شـناختی و فراشـناختی بـر پیشـرفت

همسـو بـود .در روشـنگری ایـن یافتـه می تـوان گفت کـه روش
کـه از مهـم تریـن آنهـا مـی تـوان بـه فعـال بـودن یادگیرنـده و

مطالعـه در زمـان و مـکان دلخـواه اشـاره کـرد .افزون بـر آن می

تحصیلی و خودکارآمدی دانشـجویان کشـاورزی دانشـگاه پیام

توان به دسترسـی آسـان و سـریع به محتوای آموزشی ،مطالعه

یافتـه هـای ایـن پژوهـش نشـان دادنـد کـه روش مبتنـی

زمـان و هزینـه هـای تحصیلـی و اسـتفاده از ابـزار نویـن بـرای

خودکارآمـدی مؤثـر بـوده کـه ایـن یافتـه در زمینـه پیشـرفت

یادگیرنـده باعـث مـی شـود فـرد بـه توانایـی هـای خـود بـرای

نـور خـرم آبـاد انجام شـد.

بـر فنـآوری آموزشـی در افزایـش پیشـرفت تحصیلـی و

بـا سـرعت دلخـواه ،عـدم نیاز بـه رفـت و آمـد ،صرفـه جویی در
آمـوزش اشـاره کـرد .ایـن مزایـای بسـیار بـه ویـژه فعـال بـودن

تحصیلـی بـا پژوهـش هـای صباغـی ( ،)1387کرمـی گزافـی و

مطالعـه اعتمـاد کنـد و بـا عالقـه بیشـتری بـه مطالعـه مطالـب

همـکاران ( ،)1394گادانس ( ،)2010جـان کونج ( ،)2012مک

و خودکارآمـدی دانشـجویان مـی شـود.

همـکاران ( ،)1388حیـدری و همـکاران ( ،)1389عاشـوری و
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آمـوزش راهبردهـای یادگیـری شـناختی و فراشـناختی

می-رسـد چـون هـر دو روش مبتنـی بـر فنـآوری آموزشـی و

دانشـجویان مـورد مطالعـه مؤثـر بـود کـه ایـن یافتـه در زمینـه

هـای زیـاد هسـتند و در هـر دو روش بـه نقـش فعـال یادگیرنده

انجـام شـده در افزایـش پیشـرفت تحصیلـی و خودکارآمـدی

راهبردهـای یادگیـری شـناختی و فراشـناختی دارای برتـری

پیشـرفت تحصیلـی بـا پژوهـش شـلیفر و همـکاران ( )2009و

در فراینـد یادگیـری و نقـش معلـم بـه عنـوان آسـانگر کننـده

( ،)2011یوسـف زاده و همـکاران ( ،)1392سـیف و مصرآبادی

بـه توانایـی هـای خـود در یادگیـری اعتمـاد بیشـتری کننـد و

در زمینـه خودکارآمـدی بـا پژوهـش هـای رادمـس و زیمرمـن

( )1393و سـعید و مهرابـی ( ،)1393همسـو بـود .در تبییـن

تأثیر راهبردهای شـناختی و فراشـناختی بر افزایش پیشـرفت
تحصیلـی در مراحـل پـس آزمـون و پـی گیـری مـی تـوان گفـت

کـه آمـوزش راهبردهـای شـناختی و فراشـناختی باعـث مـی

یادگیـری تأکیـد مـی کننـد کـه ایـن امـر باعـث مـی شـود فـرد
در نهایـت باعـث شـوند هـر دو روش باعـث افزایـش معنـادار

پیشـرفت تحصیلی و خودکارآمدی شـوند و میـان آن دو تفاوت
معنـاداری وجـود نداشـته باشـد.

دسـتاورد ایـن پژوهـش گویـای ایـن بـود کـه روش هـای

شـود افـراد از راهکارهـا و راهبردهـای مناسـب بـرای مطالعـه

آمـوزش مبتنـی بـر فنـآوری آموزشـی و راهبردهـای یادگیـری

یادگیـری برآینـد و انگیـزه خـود را بـرای یادگیـری بـاال ببرنـد.

باعـث افزایـش معنـادار پیشـرفت تحصیلـی و خودکارآمـدی

و یادگیـری اسـتفاده کننـد ،بتواننـد از عهـده تکلیـف هـای

شـناختی و فراشـناختی در مراحـل پـس آزمـون و پـی گیـری

بنابرایـن افـرادی کـه ایـن مهـارت را دارنـد بـه طـور معمـول

دانشـجویان کشـاورزی شـده اسـت .بنابراین می توان گفت هر

افزایـش پیشـرفت تحصیلـی آنـان مـی شـود.

و خودکارآمـدی قابلیـت کاربـرد در مراکز آموزشـی دارند و نظام

سـخت کـوش ،پرتلاش و با پشـتکار هسـتند کـه این امـر باعث

دو روش ،جـزء روش هـای مؤثـر در افزایش پیشـرفت تحصیلی

تبییـن دیگـر اینکـه راهبردهـای یادگیـری شـناختی و

تعلیـم و تربیـت بـرای گریـز از آمـوزش و یادگیـری طوطـی وار،

مبتنـی بـر رویکـرد سـازنده گرایی اسـت و ایـن رویکـرد بر نقش

یادگیـری و پـرورش فراگیرانی اندیشـه ورز ،فکـور و خودارزیاب

فراشـناختی برگرفتـه از نظریـه خودتنظیمی می باشـد که خود
فعـال فراگیـر در مطالعـه و یادگیـری تأکیـد دارد و ایـن فعـال
بـودن و داشـتن حـق انتخـاب و آزادی عامـل هایـی هسـتند که

باعـث افزایـش پیشـرفت تحصیلـی مـی شـوند .همچنیـن در

تبییـن تأثیـر راهبردهـای شـناختی و فراشـناختی بـر افزایـش

کنتـرل بر مطالعه و یادگیری ،نهادینه سـاختن فرایند یاددهی-

بایـد بـه دنبال راهکارهایی باشـد کـه از راه آن چگونه یادگرفتن

را بـه فراگیـران بیامـوزد کـه یکـی از ایـن راهکارهـا آمـوزش

راهبردهای یادگیری شـناختی و فراشـناختی اسـت و افزون بر
آن مـی تـوان از روش هـای بـه نسـبت نوین ماننـد روش مبتنی

خودکارآمـدی در مراحل پس آزمـون و پی گیری می توان گفت

بـر فنـاوری آموزشـی اسـتفاده کـرد تـا از ایـن طریـق میـزان

کـه افـراد از تکالیـف چالـش انگیـز اجتناب مـی کنند ،داشـتن

نتایـج ایـن پژوهـش حاکـی از تأثیـر روش هـای مبتنـی

کـه رامـدس و زیمرمـن بیان مـی کند یکـی از عامل هـای اصلی

پیشـرفت تحصیلـی و خودکارآمدی فراگیران را بهبود ببخشـد.

خودکارآمـدی پاییـن اسـت .خودکارآمدی حاصـل موفقیت ها

بـر فنـآوری آموزشـی و راهبردهـای یادگیـری شـناختی و

کارهایـی ،افـراد را بـه موفقیـت رسـاند ،مـی تـوان امیـدوار بـود

کشـاورزی بـود ،و پیشـنهاد مـی شـود کـه اعضـای هیـأت

و شکسـت هـای گذشـته اسـت ،حـال اگـر بتوان بـا آمـوزش راه
کـه بـه سـراغ تکلیـف هـای چالـش انگیـز برونـد و از عهـده آنهـا

فراشـناختی بر پیشـرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان
علمـی و برنامـه ریـزان نظـام آمـوزش عالـی بـا مبانـی راهبردها

برآیند .بنابراین دانشـجویان با یادگیری راهبردهای شـناختی

و فنـآوری آموزشـی و چگونگـی آمـوزش و تقویـت آنهـا در

ایـن امـر باعـث افزایـش خودکارآمـدی آنـان می شـود.

شـوند .بنابرایـن اسـتادان بـرای بهبـود پیشـرفت تحصیلـی و

و فراشـناختی بـه توانایی های خود بیشـتر اعتمـاد می کنند که

افـزون بـر آن میـان روش های مبتنی بر فنآوری آموزشـی

و راهبردهـای یادگیـری شـناختی و فراشـناختی در مراحـل

پـس آزمـون و پی گیری در پیشـرفت تحصیلـی و خودکارآمدی
تفـاوت معنـاداری وجـود نداشـت .ایـن یافتـه منطقـی بـه نظـر

دانشـجویان در دوره هـای آموزشـی و ضمـن خدمـت ،آشـنا
خودکارآمـدی دانشـجویان کشـاورزی مـی تواننـد از روش های

مبتنـی بر فنآوری آموزشـی و راهبردهای یادگیری شـناختی و
فراشـناختی اسـتفاده کننـد.

از محدودیـت هـای تحقیـق ،محـدود شـدن نمونـه آن
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بـه دانشـجویان رشـته کشـاورزی گرایـش اقتصـاد کشـاورزی

سپاسگزاری

دانشـگاه پیـام نـور لرسـتان و درس روش هـای تحقیـق در

ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از اعتبـارات دانشـگاه پیامنـور

پژوهـش در بیـن دانشـجویان سـایر رشـته هـا و دانشـگاه هـا و

پیـام نـور خـرم آبـاد از ایـن تحقیـق ،و همچنیـن از همـکاری

اقتصـاد کشـاورزی بـود .بنابرایـن پیشـنهاد مـی شـود ایـن

دیگـر دروس انجـام شـود تـا بتـوان در تعمیـم نتایـج بـا دقـت و

اطمینـان بیشـتری تأکیـد کـرد.

انجـام شـده ،لـذا از حمایت مادی و معنوی مسـئوالن دانشـگاه

دانشـجویانی کـه با پژوهشـگر همـکاری داشـتند ،قدردانی می

شود.

منبعها

احدیان ،م .)1385( .مقدمات تکنولوژی آموزشی ،تهران :سمت.

پورجاوید ،س ،.علی بیگی ،ا و زرافشانی ،ک .)1390( .ارزیابی پیش بینی های خودکارآمدی آموزشگران هنرستان ها و

مرکزهای آموزش کشاورزی استان کرمانشاه .پژوهش و مدیریت آموزش کشاورزی ،شماره( ،17 )2صص .67-55

حیدری ،غ ،.مدانلو ،ی .و نیازآذری ،م .)1389( .مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،فصلنامه فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی ،شماره  ،)1(1صص .115-103
دالور ،ع .)1384( .روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی .چاپ بیست و هشتم .تهران ،نشر ویرایش.
دالور ،ع .)1384( .مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ،تهران :انتشارات رشد.

دواس ،دی .ای .)1388( .پیمایش در تحقیقات اجتماعی ،ترجمهی هوشنگ نائبی ،چاپ اول ،تهران :نشر نی.

سرمد ،ز ،.بازرگان ،ع .و حجازی ،ا .)1388( .روشهای تحقیق در علوم رفتاری .چاپ دهم .تهران :نشر آگه.

سلیقه دار ،ل .)1389( .انواع ارتباط انسانی در کالس های درس .مجلۀ رشد تکنولوژی آموزشی ،شماره  ،)202(25صص

. 34-32

سعید ،ن .و مهرابی ،م .)1393( .اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر تقویت این راهبردها ،آمادگی

یادگیری خود راهبر و خوکارآمدی دانشجویان .شماره( ،3 )4صص .45-36

سیف ،ع .ا .)1386( .روان شناسی پرورشی نوین .روان شناسی یادگیری و آموزش (ویرایش ششم).

سیف ،ع .و مصرآبادی ،جواد .)1393( .مقایسه اثربخشی آموزش راهبرهای یادگیری بر یادداری ،درک مطلب و سرعت

خواندن .فصلنامه تعلیم و تربیت .شماره( ،74 )3صص .54-37

شعبانی ،ح .)1386( .مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس ) ،تهران :سمت.

شیخ زاده ،م .و مهرمحمدی ،م .)1384( .نرم افزار آموزش ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده گرایی و سنجش میزان

اثربخشی آن .فصلنامه نوآوری های آموزشی،شماره  ،)9(3صص .48-32

صباغی ،ا .)1387(.تاثیر فیلم آموزشی مفاهیم علوم ابتدایی سال پنجم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  ،به نقل از سایت

اینترنتی www.ehsasansabbaghi.blogfa.com

عاشوری ،ج ،.کجباف ،م ،.منشئی ،غ .و طالبی ،ه .)1394( .مقایسه اثربخشی روش های آموزشی مبتنی بر وب ،یادگیری

مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی ،شماره ( ،2 )5صص .39-25

علوی راد ،ع .و نصیرزاده ،ح .)1380( .بررسی رابطه میان سرمایه انسانی و پیشرفت اقتصادی در اقتصاد ایران .مجله

اطالعات سیاسی اقتصادی ،شماره  ،)4(16صص .67-45

فضل اللهی ،س .)1388( .شناسایی و طبقه بندی موانع تولید علم :از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های استان قم،

12

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره  ،41تابستان 1396

مجلۀ علمی  -ترویجی معرفت ،شماره  ،)6(18صص .141

قاسمی ،و .)1384( .ضریب آلفای کرنباخ و ویژگی های آن با تاکید بر کاربرد در پژوهش های اجتماعی ،مجلۀ پژوهشی

دانشگاه اصفهان ( علوم انسانی ) ،شماره  ،)2(19صص .47-32

کاستلز ،م .)1390( .عصر اطالعات ،مترجمان علی پایا ،احد علیقلیان ،افشین خاکباز ،جلد اول ،تهران :طرح نو.

کرمی گزافی ،ع ،.یونسی ،ج .و عزیزیان ،ع .)1388( .مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم افزار

آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان ،نشریه فناوری آموزش ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تهران ،صص .45-27

کوشکی ،ح .)1390( .تأثیر تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه ،پایان نامه کارشناسی ارشد،

دانشگاه پیام نور تهران.

گال ،م .و بورگ ،و .)1384(.روشهای تحقیق كمی و كیفی در علوم تربیتی و روانشناسی ،ترجمه :احمدرضا نصر و

همكاران.چاپ دوم ،تهران ؛سمت.

محمدی ،م .)1390( .بررسی و مقایسه نگرش مدرسین و دانشجویان مرکز آموزش عالی فرهنگیان استان قم در مورد تاثیر

استفاده از تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشتۀ آموزش بزرگساالن ،تهران :دانشگاه شهید
بهشتی ،دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی .

هوشیار ،ح .)1389( .بررسی و مقایسه دیدگاه دانشجویان در رابطه با علل عدم به کارگیری تکنولوژی آموزشی در پیشرفت

تحصیلی ،پایان نامه کارشناسی پژوهشگری جامعه شناسی ،صفا شهر :دانشگاه پیام نور.

یغما ،ع .)1388( .فناوری یادگیری چرا ،رشد تکنولوژی آموزشی ،شماره  ،)202(25صص .50-35

یوسف زاده ،م ،.یعقوبی ،ا .و رشیدی ،م .)1392( .تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان

دختر دوره ی متوسطه .روان شناس مدرسه.133-118 :)3(1 ،

Alkan, F., & Emine, E. (2010). The attitudes of Student Teachers Towards Educational Technologies According to Their Status of receiving Teaching application Lessons. Journal of Procedia Social
and Behavioral Sciences, 2(1), 2523-2527.
Chiu, YL., & Tsai, CC. (2014). The roles of social factor and internet self-efficacy in nurses webbased continuing learning. Nur Educa Tod, 34(3): 446-450.
Christman, E., & Badget, t. (2008). A comparative analysis of the effects of computer-assisted instruction on student achievement in differing science and demographical areas. Journal of computers in
mathematics and science teaching, 18(1), 43-135.
Chuan Kung, S., & Chuo, T.W. (2012). Student perception of English learning through ESL/EFL
websites. Teaching English as second or foreign language, 6(1), The original article is published at:
http://www.teslej.org/wordpress/issues/volume6/ej21/ej21a2/.
Cortina, J. (2002). What is coefficient alpha? An examination of theory and applications. Journal
of Applied Psychology, 78(4), 98-104.
Cronbach, L. (2004). My current thoughts on coefficient alpha and successor procedures. Educational and psychological measurement, 64(6), 391-418.
Day, L. (2005). Hope uniquely predicts objective achievement Above Intelligence Personality
and Previous Achievement. Journal of education administration quarterly, 27(2), 161-184.
Gudanescu, S. (2010). New educational technologies. Journal of Procedia Social and Behavioral

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

13

... تاثیر فناوری آموزشی و

Sciences, 2(2), 5646-5649.
Horton, P., & Chester, H. (2003). Sociology, New York: McGraw Hill, 122-145.
Hoy, T., & Ferguson, E. (2002). A Theoretical Framework and Exploraton of Organization Effectiveness of Schools. Educational Administrative Quarterly, 21(4), 117-134.
kosakowski, J. (1998). The Benefits of Information Technoloy, ERIC.
Mc canary, Divid. (2000). New Education , Boston:Beacon Press.
Poddar, KH., Hosing, KW., Anderson, ES., Nickols-Richardson, SM., & Duncan, SE. (2010). WebBased Nutrition Education intervention improves self-efficacy and self-regulation related to increased
dairy intake in college students. J Ameri Diete Associ, 110(11): 1723-1727
Pusmaz, A., & Ozdemir, AS. (2012). The effect of web-based professional development study to
mathematics teachers problem solving strategies. Journal of Social and Behavioral Sciences, 46(1):
1380-1411.
Ramdass, d., & Zimmerman, B.L. (2011). Effects of self-correction strategy training on midlle
school student s self-efficacy, self-evaluation and mathematics division learning, Journal of Advanced
Academics, 20(4), 18-41.
Rotgans, J., & Henk, S. (2010). Situational Interest and Academic Achievement in The Active –
Learning Classroom. Journal of Learning and Instruction, 2(1), 1-10.
Sacks, C., & Belilisimo, Y. (2009). Attitudes toward computers and computer use: the issue of
gender, journal or research on computing in education, 26(1), 256-269.
Sang, G., Martin, V., Johan, V., & Tindeur, J. (2009). Student Teachers Thinking Process and ICT
integration: Predictors of Prospective Teaching Behaviors With Educational Technology, Journal Homepage, www.elsevier.com/locate/compedu.
Schleifer, L., Dull, Lf., & Richard, B. (2009). Meta cognition and performance in the accounting
classroom. Accoun Educa, 24(3): 339-367.
Silvwerman, R.E. (2009). Two Kind of Technology. Journal of Educational Technology, 3(2), 3045.
Suzani, S. (2006). Integrating the internet into the language classroom and the role of EFL teacher
in call classroom. Roshd Journal, 20(78), 32-35.
Yalcinalp. S., & Geban, O. (2008). Effectiveness of using computer- assisted supplementary instruction for teaching the mole concept, Journal of research in science teaching, 32(10), 1083-1109.

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

14

No:41, Summer 2017

The Effect of Educational Technology-based Teaching, Cognitive
and Metacognitive Learning Strategies on Agriculture Students
Academic Achievement and Self-efficacy at Lorestan Payame Noor
University, Iran
N. Safari1, M. Ghasemi Pour2, Z.Taheri3
1- Lecturer, Educational Science and Psychology Department, Payame Noor University, Khorramabad, Iran.
2- Master of Sociology, Social Sciences Department, Payame Noor University, Khorramabad, Iran
3- Post Graduate Student of Sociology, Social Sciences Department, University of Isfahan, Iran

Abstract
Technology-based methods of teaching and learning strategies along with cognitive and metacognitive
are among active methods that affect academic achievement and self-efficacy. This experimental research
was conducted to investigate this impact with pre-test, post-test design and control group. The course
population was 110 agricultural students of Payame Noor University attending course research method in
Agricultural Economics in the first semester of 2014-2015 academic year. The statistical samples were determined using the Cochran formula (n=60) and selected by simple random method and randomly assigned
equally to three groups (two experimental group and one control group). All of them filled the teacher's
educational test for academic achievement and self-efficacy Sherer questionnaire (Sherer, et al. 1982) at
the pre-test, post-test and follow-up stage. The experimental groups individually trained 10 sessions of 80
minutes with educational technology and cognitive and metacognitive learning strategies, studying the
methods of research in agricultural economics, course research methods in Agricultural Economics was
randomly selected to study from the public courses held semi-face to face at Payame Noor University. Data
were processed using SPSS version 19 software. Findings showed that there was a significant difference
between the mean scores of post-test and follow-up of the experimental and control groups in both the
academic achievement and self-efficacy variables. Both educational methods, in addition to improving
academic achievement and self-efficacy of students, improved the students' ability to conduct research
in practical terms, removed classrooms from the traditional way and in addition to theoretical learning of
course research method, students familiarized with the practical and applied stages of research. Therefore,
it is good that instructors use educational technology and cognitive and metacognitive learning strategies
to improve academic achievement and self-efficacy of agricultural students.
Index Terms: Agricultural education technology, Cognitive and metacognitive learning, Academic

achievement, Student self-efficacy
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