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مقدمه

آموزش و یادگیری از نیازهای ضـروری انمـانهـا اسـت .انمـان از بـدو تولـد تـا بـه هلگـام مـر
اطالعات جدیدی را یاد میگیرد و مهارتهایی را کم

میکلد که ای ،یادگیریها مـیتوانـد ،بـه

صورت رسمی یا غیررسمی اتفاق بیفتد .در جوام اطالعاتی مدرن صرفنظر از انواع یـادگیریهـا،
هزیلههای قابل توجهی برای یادگیری و آموزش صرف میشـود .جوامـ  ،ایـ ،هزیلـههـا را صـرف
میکللد تا بدی ،طریق بتوانلد انمانهای توانملد و قابلی را تصویل جامعه خویش نمایلـد & (Baris

) .Tosun, 2011آنچه امروزن از اهمیت برخوردار بـودن و ززم اسـت بـه آن توجـه شـود ،اصـالح
شــیونهــای ســلجش و ارزشــیابی در آمــوزش عــالی اســت .آمــوزش عــالی در حــاد گــرر از دورن
آزمونهای استاندارد شدن به دورنای است که در آن بهبود یادگیری و اعتبار بخشیدن به سـلجش و
ارزشیابی مطرح است ( .)Scott, 2001, NPBEA2, 2002برای دستیابی به ای ،هدف ،برنامـههـای
آموزشی هموارن دستخوش تازنتری ،یافتههای علمی بودن و در صورت نیاز به شـکلی پویـا مـورد
بازنگری و اصالح قرار گرفته است .در همی ،راستا ،در سادهای اخیر یکی از بصثهای داغ حـاکد
بر مصافل آموزشی ،جلبش اصالحات آموزشی بودن است .اصـالحات آموزشـی بـرای هـر یـک از
مؤلفههای فرآیلد آموزش ـ یادگیری ،پیامدهای خاص خود را دارا اسـت و در ایـ ،میـان ،سـلجش
بهعلوان پیش گام اصالحات آموزشی شلاخته شدن و بر نقش آن در استفادن از روشهای جـایگزی،
سلجش تأکید بیشتری گردیدن است (.)Ghadampour, 2006
سلجش 1یکی از اجزای ثابت تمامی فعالیتهای آموزشی است .توافق عمومی بر ای ،اسـت کـه
سلجش بر شکلگیری یادگیریها اثرگرار است .مخيوصاً اگر هدف ایـ ،باشـد کـه یـادگیری بـه
نصوی عمیق و معلادار صـورت گیـرد ( .)Garrison & Archer, 2000بـرای ایـ،کـه هـدفهـای
سلجش بهتر مصقق شود باید نخمت سلجش را با بازدنهای یادگیری مورد نظر سازگار نمود .بـرای
مثاد اگر شلاخت عمیق مفاهید و توسعه تواناییهای تفکر انتقادی هدف اصـلی باشـد ،سـلجش نیـز
باید بر ای ،موارد تمرکز نماید و یـادآوری قطعـات مجـزای اطالعـات را مـورد توجـه قـرار ندهـد.
بلابرای ،،سلجش باید سوء برداشتها را در طی فـرآیلـد یـادگیری تشـخیا دادن و میـزان کیفیـت
بــازدنهــای یــادگیری مــورد نظــر را بمــلجد ( .)Garrison & Anderson, 2003یــک دســته از

1. National Policy Board for Educational Administration
2. Assessment
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روشهــای ســلجش واقعــی یــا اصــیل ،ســلجش عملکــردی 2نــام دارد .در ســلجش عملک ـردی یــا
آزمونهای عملکردی ،فرآیلد و فرآوردنهای یادگیری دانشآموزان و دانشجویان بـهطـور ممـتقید
سلجش میشوند .در ساد های اخیر بر استفادن از سلجش عملکردی تأکیـد زیـادی شـدن اسـت کـه
یکی از دزیل عمدن تأکید و توجه به ای ،روش سلجش ،پیشـرفتهـای نمـبتاً تـازن در روانشلاسـی
شلاختی و تأثیر چشمگیر آن بر جریانهای آموزش و پرورش بودن است ( .)Seif, 2008سلجش به
کمک کارپوشه الکترونیکی 1یکی از روشهای سلجش عملکردی است که در ای ،پژوهش سـعی
شدن است تا تأثیر ای ،نوع از سلجش بـر روی باورهـای انگیزشـی 9دانشـجویان مـورد بررسـی قـرار
گیرد.
یکی از مهدتری ،فعالیتها در فرآیلد آموزش و یادگیری ،سـلجش کالسـی اسـت کـه اگـ ،و
کاوچـا

( )Eggen & Kauchak, 2001, cited in Ghadampour, 2006آن را بـه علـوان

«تمامی فرآیلدهای مورد نیاز برای تيمیدگیری دربـارن پیشـرفت یـادگیری دانـشآمـوزان تعریـ
کردناند» .بایـد اععـان داشـت کـه آزمـونهـای پیشـرفت تصيـیلی و شـیونهـای رایـس سـلجش بـا
نارساییهایی روبهرو همتلد .در خيوص ماهیت آزمونهـای پیشـرفت تصيـیلی ،همـانگونـه کـه
استیگل

( )Stiggins, 1997, cited in Fathi Azar, 2008اشارن میکلد ،بایـد گفـت کـه ایـ،

آزمونها به خوبی نتوانمتهاند ،مهارتها و شایمـتگیهـای مهمـی مانلـد تفکـر انتقـادی ،چگـونگی
تصلیل و حل ممایل و یادگیری خودنظددهی را بملجلد .روشهای فعلی موقعی میتوانلـد توانـایی
نهفته را بملجلد که چلی ،توانایی به عملکرد تبدیل شـوند .تبـدیل توانـایی یادگیرنـدن بـه عملکـرد،
تصت تأثیر عوامل مختلفی چون آگاهی و میزان تعلـید و تربیـت ،مهـارتهـای مربـوب بـه آزمـون،
حمایت مدرسه و والدی ،و امثاد آنها قرار میگیرد .پ  ،نهتلها تأکید بر ارزشـیایی نتـایس یـادگیری
به تلهایی کافی نیمت ،بلکه باید بر سلجش فرآیلـدهای یـادگیری نیـز تأکیـد کـرد .عـالون بـر ایـ،،
سلجش میتواند تأثیر مثبت یا ملفی بر یادگیری دانشـجویان بـر جـای بگـرارد .روشهـای ملاسـ
سلجش ممتلزم بهکارگیری فر آیلـدهای شـلاختی سـطا بازسـت و ملجـر بـه یـادگیری عمیـقتـر و
پایدارتر میشود .در مقابل ،روشهای ناملاس

سلجش ،یادگیری طوطیوار را موجـ

مـیشـود و

1. Performance Assessment
2. Electronic Portfolio
3. Motivational Belief
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پراکلدن و یادگیری سطصی سـوق مـیدهـد (Fath Abadi,

).2006
در گرشته ،سلجش چیزی جـدا از آمـوزش تلقـی مـیشـد و عمـدتاً بـرای بررسـی و ممـتلدسـازی
پیشرفت تصيیلی یادگیرندگان مورد استفادن قرار میگرفت .از ایـ ،دیـدگان سـلجش پایـاندهلـدن
فعالیتهای آموزشی معلد و استاد مصموب میشـد .روشهـای قـدیمی سـلجش نیـز بـا اسـتفادن از
آزمونهای عیلی بر ممایل و رویدادهایی تأکیـد مـیکردنـد کـه بـه گفتـه وولفلـک (Woolfolk,

) 2004شباهت چلدانی با رویدادهای زندگی واقعی دانشآمـوزان نداشـت .در نظـام آموزشـی نیـز
سلجش یادگیری معموزً به علوان ابزاری بـرای تيـمیدگیـری دربـارن ارتقـای تصيـیلی و انتخـاب
دانشجویان برای تصيیل در مقاط بازتر مورد استفادن قرار میگیرد .اما ،سـلجش یـادگیری نقشـی
فراتر از ای ،دارد و می تواند بـرای اصـالح روشهـای آمـوزش یاددهلـدگان ،روشهـای مطالعـه و
یادگیری یادگیرندگان و اصالح برنامههای درسی مورد استفادن قرار گیرد ).(Fath Abadi, 2006
دیدگانهای اخیر ،سلجش و آموزش را جدا از یکدیگر نمیدانلد ،بلکه طبق ای ،دیدگانها سـلجش
به علوان بخش ضروری آموزش و وسیله مفیدی برای افزایش یادگیری یادگیرندگان در نظر گرفته
میشود .روشهای جدید سلجش بر اندازنگیری و سـلجش عملکـردی یادگیرنـدگان در تکـالی
مربوب به زندگی واقعی تأکید دارند (.)Ghadampour, 2006
از آنجا که هدف های حوزن شلاختی بخش مهمی از موضوعات درسی همه دورنهای تصيیلی
را شامل میشوند ،آزمونهای کتبی شهرت زیادی کم کردنانـد .امـا ،اسـتفادن از ایـ ،آزمـونهـا
برای اندازنگیری سایر حوزنهای یادگیری؛ یعلی ،حوزن روانیــ حرکتـی و حـوزن عـاطفی و حتـی
برای اندازنگیری تمامی هدفهای حوزن شلاختی بهتلهایی کافی نیمت ،بدی ،ملظـور ززم اسـت از
تدابیر دیگری نیز سود جمت .به همی ،ملظور ،میتـوان روشهـای سـلجش عملکـردی را مـد نظـر
قرار داد که ضم ،تأکید بر کاربمت دانش و سلجش ممتقید هدفهای آموزشی ،از ممایل واقعـی
استفادن کرد و تفکر بـاز را تشـویق کـرد ( .)Seif, 2008همـانطـوری کـه عکـر گردیـد ،یکـی از
روشهای سلجش عملکـردی ،سـلجش بـهوسـیله کارپوشـه مـیباشـد ،کـه امـروزن کارپوشـههـای
الکترونیکی به خاطر مزایایی که دارند جایگزی ،کارپوشـههـای سـلتی و کاغـری شـدنانـد .اگـ ،و
کاوچکــا

) (Eggen & Kauchak, 2001دربــارن امتیــاز ایــ ،روش ســلجش مــیگویلــد:

کارپوشههای الکترونیکی مشکل جا یا فضای عخیرنسازی مصتوای کارپوشـه و دسترسـیپـریری را
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حل می کللد و قابلیت استفادن از آنها را افزایش میدهلد .معلمانی که با مشکالت ساماندهـی انبـون
بمتهها و جعبههای مربوب به کارپوشـههـای دانـشآمـوزان روبـهرو بـودنانـد ،ارزش عخیـرنسـازی
الکترونیکی مصتوای کارپوشهها را مـیدانلـد .امتیـاز دیگـر کارپوشـه الکترونیکـی ،سـهولت انتقـاد
اطالعات از یک معلد به معلد دیگر و از یک مدرسه به مدرسه دیگر است .با توجه به جدیـد بـودن
روشهای سلجش جایگزی ،یا عملکردی ،به ویژن کارپوشه الکترونیکی و مزایای زیاد ادعا شـدن از
سوی طرفداران ای ،روش ،ضرورت دارد تا پژوهشهایی دربارن تأثیر ای ،روشها بر آموزش معلـد
و یادگیری دانشآموزان و دانشجویان صورت گیرد تا اثربخشی آنها روش ،شود.
آبرامی و بارت ) ،(Abrami & Barrett, 2005کارپوشه الکترونیکی را بـه علـوان بخشـی از
کارپوشه سلتی در یک مصیط کامپیوتری ایجاد کردند .ای ،کارپوشههـای الکترونیکـی ،فضـاهای
دیجیتالی همتلد که توانایی عخیرن مصتویات صوتی و تيـویری شـامل متـون ،تيـاویر ،ویـدیو و
صداها را دارند .آبرامی و بارت معتقدند که کارپوشههای الکترونیکی عالون بر حمایت از باسـواد
شدن ،قادرند ارتباطات ،عادتهای حل ممأله و مهارتهای ف،آوری چلدرسـانهای را نیـز ارتقـاء
دهلد .بارت ) (Barrett, 1994که با کارهای اولیه خود در خيوص استفادن از ف،آوری رایانهای
برای ایجاد سلجشهای یادگیری جایگزی ،در زمیله کارپوشههای الکترونیکی مطرح گردیـد؛ بـه
معلمـان کمـک کـرد بـا اسـتفادن از دیمـک فالپـی ،2یـک فضـای دیجیتـالی مشـخا را بـرای
سلجشهای عملکردی که شامل صصبتکردن و گوشدادن همتلد ،ایجاد کللد .بارت معلمـان را
تشویق کرد تا از ضبط صوت استفادن کللد .کار بارت با استفادن از ای ،تکلولـوژیهـای دیجیتـاد
اولیه معلمان را یاری کرد تا فرآیلد یـادگیری دانـشآمـوزان را خیلـی سـادنتـر از کارپوشـههـای
کاغری سلتی عخیرن کللد .در تعری

بارت ) ،(Barrett, 2005یک کار پوشه الکترونیکی که از

ف،آوریهای الکترونیکی به علوان یک حامل و ملب استفادن میکلد ،بـه دانـشآمـوزان /معلمـان
اجازن میدهد تا مصيوزت کارپوشه را در انواع گونـاگون حالـتهـا )صـوتی ،تيـویری فـیلد و
مت )،جم آوری و سازماندهی کللد و از لیلـکهـای فرامتلـی بـرای سـازماندهـی مـواد و ایجـاد
ارتباب شواهد برای فرآوردنهـا ،اهـداف یـا اسـتانداردهای ملاسـ
الکترونیکی بی ،کارهای مختل

اسـتفادن کللـد .کارپوشـههـای

دانشآموز ارتباب برقرار کردن و همکاری فوری بی ،دانشآموز

و معلد را آسان میکللد و هدچلی ،،میتوانلد مجموعه کار دانشآموز را از طریق ایلترنـت انتشـار
1. Floppy Disk
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دهلد .کارپوشه الکترونیکی نوعی شیون ارزشیابی است که تلاسـ

نزدیکـی بـا مصـیطهـای واقعـی

یادگیری دارد .فرصتهای یادگیری بیشتری را برای یادگیرندن فراهد مـیسـازد ،او را بـه درگیـری
عمیق با موضوع ترغی

میکلد و مهارتهای یادگیری مادامالعمر را در یادگیرندن تقویت میکلـد

).(Morimoto et al., 2006
2

مـیباشـد،

با توجه به ای،که باورهای انگیزشی یکی از ابعاد مهد راهبردهای یادگیری خـودتلظیمی
به همی ،جهت است که انگیزش 1و باورهای انگیزشی در یادگیری خودتلظیمی از اهمیـت ویـژنای
برخوردار است .هئو ( )Heo, 2000بیان مـیکلـد انگیـزش مـیتوانـد یادگیرنـدگان را بـه انتخـاب
هدف ها و راهبردهای یـادگیری ،نظـارت و ارزیـابی پیشـرفت خـود و اجـرای خودتقـویتی تشـویق
نماید .در حقیقت ،انگیـزش ،نیرویـی مصـر

اسـت کـه در شـکلگیـری هرچـه بهتـر سـایر ابعـاد

یادگیری خودتلظیمی تأثیر دارد .عوامـل انگیزشـی مـؤثر بـر یـادگیری خـودتلظیمی عبـارتانـد از:
باورهای خودکارآمدی ،باورهای مربوب به ارزش تکلی

و جهـت گیـری هـدف کـه در ادامـه بـه

توضیا مختير هر یک از آنها پرداخته میشود.
الف .باورهاي خودكارآمدي  :پژوهشگران خودکارآمدی را به علوان باورهـای فـرد در مـورد توانـایی
مـیکللـد (Heo, 2000, Schunk, 1985, Bandura,

عملکرد آنها در یک حوزن خاص تعریـ

) .1986از دیدگان ای ،پژوهشگران ،خودکارآمدی شامل قضاوت یادگیرندگان دربارن توانایی آنها
در به انجام رساندن هدفها یا تکالی

معی ،مـیباشـد کـه بـهوسـیله اعمـاد آنهـا در موقعیـتهـای

مخيوص آشکار میگردد .اگر یادگیرندگان در مورد مهارتهـای شـلاختیشـان احمـاس اعتمـاد
کللد ،بـا احتمـاد بیشـتری مهـارتهـا را در دورن تصيـیلی خـود بـهکـار مـیگیرنـد & (Pintrich

).DeGroot, 1990, Bandura, 1986
ب .باورهاي مربوط به ارزش تکلیف  :باورهای مربوب به ارزش تکلی
تکالی

به مشغود شدن یادگیرندگان در

یادگیری ،بر اساس باورهای آنها دربارن ارزش خاص هر تکلی  ،مربوب میشـود .پلتـری

( )Pintrich, 1999بیان نمودن است که یادگیرندگانی که معتقد بودند دورن آموزشی آنها جالـ ،
با اهمیت و مفیـد اسـت بـا احتمـاد بیشـتری اسـتفادن از راهبردهـای یـادگیری خـودتلظیمی از قبیـل
راهبردهای شلاختی و خودتلظیمی را گزارش میکردناند .بوکائرتز ( )Boekaerts, 1996گـزارش
1. Self-Regulated Learning Strategies
2. Motivation
3. Self-Efficacy Beliefs
4. Task Value Beliefs
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نمود ،یادگیرندگانی که عالقهملد به مصتوای دورن آموزشی بودند ،بهطور قابلمالحظـهای انگیـزن و
آمادگی بیشتری برای صرف تالشها و بروز شلاختها و هیجانهای مثبت در رابطه بـا تکـالی

در

موقعیت واقعی یادگیری داشتلد.
ج .جهتگیري هدف  :یادگیرندگانی که جهتگیری مبتلی بـر هـدف دارنـد بـرای تـالش اضـافی در
رسیدن به هدفهای خود ،بیشتر برانگیخته میشوند (.)Tavakolizadeh, 2008
در ادامه ،پیشیله پژوهشهای مشابه انجام شدن در ای ،زمیله مورد بررسی قرار میگیرد.
چانگ ( )Chang, 2009در پژوهشی به بررسی تأثیر خودارزشیابی سیمتد سـلجش کارپوشـه
الکترونیکی بـر روی سـطوح متفـاوت انگیـزش دانشـجویان پرداخـت .در ایـ ،پـژوهش کـه در دو
کال س کامپیوتر دبیرستان اجرا شدن بـود ،گـرون آزمـایش بـا سیمـتد کارپوشـه الکترونیکـی مـورد
سلجش قرار گرفتلد و گرون کلترد با سلجش متداود مورد آزمون قرار گرفتلد .نتایس نشـان داد کـه
کارپوشه الکترونیکی در ارتقاء یادگیری دانشآموزانی که انگیزش پاییلی داشتلد مؤثر بـودن اسـت.
اما ،در یادگیری دانشآموزانی کـه از انگیـزش بـازیی برخـوردار بودنـد ،چلـدان تأثیرگـرار نبـودن
است.
آگچل و آرپ ( )Akçıla & Arap, 2009نگرش دانشجویان دانشکدن علـوم تربیتـی دانشـگان
خاورمیانه ترکیه را نمبت به کارپوشه الکترونیکی مورد مطالعه قرار دادند .نتـایس ایـ ،پـژوهش کـه
 939دانشجو داوطلبانه در آن شرکت داشتلد نشان داد کـه دانشـجویان نگـرش مثبتـی در خيـوص
به کارگیری کارپوشـه الکترونیکـی در آمـوزش دارنـد .از نظـر آنهـا کارپوشـه الکترونیکـی باعـث
یادگیری پایدار شدن و امکان کلترد شخيی را به دانشجویان میدهـد و هـدچلـی ،،انگیـزش آنـان
نمبت به مطالعه را افزایش میدهد.
رضایی ( )Rezaei, 2011پژوهشی را با علوان تأثیر استفادن از کارپوشه الکترونیکی بر نگـرش،
انگیـــزش پیشـــرفت و پیشـــرفت تصيـــیلی دانشـــجویان مرکـــز آمـــوزش الکترونیکـــی دانشـــگان
خواجه نيیرالدی ،طوسی انجام داد که نتایس پژوهش وی نشان داد که بـی ،میـانگی،هـای دو گـرون
سلجش به شیون کارپوشه و سلجش متداود تفاوت معلـاداری بـه نفـ گـرون آزمـایش وجـود دارد؛
یعلی ،دانشجویانی که تصت سلجش به شیون کارپوشه الکترونیکـی بـودنانـد نمـبت بـه دانشـجویان

1. Goal Orientation
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گرون سلجش به شیون متداود که مداخله آزمایشی را دریافت نکردناند ،در آزمونهـای نگـرش بـه
امتصان ،انگیزش پیشرفت و پیشرفت تصيیلی نمرات بازتری را کم نمودناند.
هوانگ و همکاران ( )Huang et al., 2011در پژوهشی به بررسی تـأثیر رضـایت از کارپوشـه
الکترونیکی بر روی انگیزش یادگیری و خودکارآمدی ایلترنتی پرداختلـد کـه نتـایس نشـان داد کـه
رابطه مثبت و معلاداری بی ،انگیـزش یـادگیری و خودکارآمـدی ایلترنتـی بـا رضـایت از کارپوشـه
الکترونیکی وجود دارد .از لصاظ خودکارآمدی ایلترنتی تفاوتی بی ،دختران و پمران مشاهدن نشـد،
اما ،از لصاظ انگیزش تصيیلی و رضایت استفادن از کارپوشه الکترونیکی بـی ،دو گـرون دختـران و
پمران تفـاوت معلـاداری مشـاهدن شـد .نتـایس تصلیـل رگرسـیون نشـان داد کـه انگیـزش یـادگیری
پیشبیلیکللدن معلاداری برای خودکارآمدی ایلترنتی و رضـایت اسـتفادن از کارپوشـه الکترونیکـی
میباشد.
چای و همکاران ( )Chye et al., 2013در پژوهشی به بررسی انگیزش دانشجویان تربیتمعلـد
و ادرا

آنها نمبت به استفادن از کارپوشـه الکترونیکـی در زمیلـههـای یـادگیری مبتلـی بـر ممـأله

پرداختهاند .نتایس ای ،پژوهش نشان داد که دانشجویان با انگیزش باز ،عالقه بیشـتری بـه اسـتفادن از
کارپوشه الکترونیکی در زمیله یادگیری مبتلی بر ممأله دارند ،هدچلی ،،نتایس نشان داد کـه اسـتفادن
از کارپوشه الکترونیکی و انگیزش درونی ،تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند ،بدی ،معلی کـه انگیـزش
درونی باعث می شود افراد تمایل بیشتری به استفادن از ای ،روش داشـته باشـلد و متقـابالً اسـتفادن از
کارپوشه الکترونیکی موج ارتقاء انگیزش درونی افراد میشود.
بالستی ،و لوو ( )Blaustein & Lou, 2014در مطالعـهای بـه بررسـی نظـامملـد پـژوهشهـای
کمی و کیفی انجام شدن در زمیله تأثیر استفادن از کارپوشه الکترونیکی بر روی انگیزش تصيـیلی،
خودتلظیمی و عملکرد یادگیرندگان از ساد  1002تـا  1029پرداختلـد .یافتـههـا نشـان داد کـه هـد
کارپوشههای فرآیلدی و هد کارپوشههای فرآوردنای با انگیزش و خودتلظیمی همران بـودن اسـت.
بمیاری از مطالعات نمایـانگر مزیـتهـای کارپوشـه الکترونیکـی در ارتقـاء راهبردهـای یـادگیری،
راهبردهـای انگیزشـی ،پیشـرفت تصيـیلی و نگـرش یادگیرنـدگان بـودن اسـت؛ هـدچلـی ،،جهـت
اثربخشی بهتـر ،کارپوشـه الکترونیکـ ی بایـد یادگیرنـدن مصـور بـودن ،و کـاربران کلتـرد بـازیی در
مدیریت آن داشته باشلد و طبق برنامه مشخا پیش برود.
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با توجه به مطال

ارایه شدن ،هدف پژوهش حاضر نیـز عبـارت اسـت از بررسـی تـأثیر اسـتفادن از

کارپوشه الکترونیکی بر باورهای انگیزشی دانشجویان .لرا ،در همی ،راستا سؤاد پـژوهش حاضـر
عبارت است از:
آیا کارپوشه الکترونیکی به علوان یک روش نـوی ،سـلجش و ارزشـیابی آموزشـی مـیتوانـد بـر
باورهای انگیزشی دانشجویان تأثیر داشته باشد؟
روش

پژوهش حاضر ،برحم

نوع گردآوری دادنها ،نیمه آزمایشی ،طرح پیشآزمـون -پـ آزمـون بـا

گرون کلترد ،میباشد .جامعـه آمـاری ایـ ،پـژوهش را کلیـه دانشـجویان دانشـکدن علـوم تربیتـی و
روانشلاسی دانشگان عالمهطباطبایی تشکیل میدادند کـه در سـاد تصيـیلی  2931-39مشـغود بـه
تصيیل بودند .برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیـری در دسـترس اسـتفادن گردیـد و جـایگزیلی
افراد در گرونهای آزمایش و کلترد بهصورت تيادفی انجام شد .برای اجـرای پـژوهش حاضـر از
بی ،کلیه کالسهای دانشکدن علوم تربیتی و روانشلاسـی دانشـگان عالمـهطباطبـایی ،دو کـالس بـا
روش در دسترس انتخاب شد .تعداد دانشجویان در هر کالس  21نفر و در مجموع  93نفـر بـود .دو
کالس از نظر مقط تصيـی لی ،رشـته و درس یکمـان بودندکـه بـه ترتیـ

عبـارت بودنـد از مقطـ

کارشلاسیارشد ،رشته علوم تربیتی و درس کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی .از ای ،دو کالس یکی

در طود ترم با شیون کارپوشه الکترونیکی و دیگری به روش متداود مورد آموزش و سـلجش قـرار
گرفتلد .قبل از اجرای متغیر ممتقل ،پیشآزمون مقیاس راهبردهای یـادگیری خـودتلظیمی (بخـش
باورهای انگیزشی) تهیـه شـدن توسـط پلتـری و دی گـروت ) (Pintrich & DeGroot, 1990بـر
روی هر دو گرون اجرا شد .سپ  ،متغیر ممتقل به مدت یک ترم تصيیلی (سه مان) بـر روی گـرون
آزمایش اعماد گردید و در نهایـت بعـد از پایـان تـرم تصيـیلی ،پـ آزمـون مقیـاس راهبردهـای
یادگیری خودتلظیمی (بخش باورهای انگیزشی) بر روی هر دو گرون اجرا شـد .دانشـجویان گـرون
آزمــایش در طــود تــرم ،تکــالی

و تمریلــات خواســتهشــدن را انجــام دادن و از طریــق ایمیــل و

 2Google Docsبرای استاد خود ارساد مـیکردنـد ،پـ
سوی استاد ،ای ،تکالی

از بررسـی تکـالی

و ارایـه بـازخورد از

در کارپوشههای مخيوص هر یـک از دانشـجویان قـرار مـیگرفـت ،کـه

1. Google Documents
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دانشجویان می توانمتلد در طود تـرم ،تکـالی

خـود و بازخوردهـای مربـوب بـه هـر تکلیـ

را در

2
ایمیلشان و یا در صفصه  Google Docsمربـوب بـه خـود مشـاهدن کللـد .گـرون

صلدوق ورودی

کلترد نیز با همان روش متداود و سلتی مـورد آمـوزش و سـلجش قـرار گرفتلـد کـه بـدی ،ترتیـ
اطالعات مورد نیاز جم آوری شدن و سپ  ،مورد تجزیه و تصلیل قـرار گرفتلـد .بـرای گـردآوری
دادنها از پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتلظیمی (بخش باورهای انگیزشی) استفادن شـد .ایـ،
پرسشنامه با  24عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یـادگیری خـودتلظیمی تهیـه
شدن است ،که بخش مربوب به باورهای انگیزشی شامل  12عبارت بود که در ای ،پژوهش از بخش
باورهای انگیزشی ای ،پرسشنامه استفادن گردید .پلتـری و دیگـروت (Pintrich & DeGroot,

) 1990با روش تصلیل عاملی ،روایی آزمون را تأیید کردن و ضری

پایایی باورهای انگیزشی را با

روش آلفـای کرونبـا  0/43مصاسـبه کـردنانـد .در پـژوهش حاضـر نیـز جهـت بررسـی پایـایی
پرسشنامه از روش آماری آلفای کرونبا استفادن شد که مقدار آن  0/44به دست آمد.
یافتهها

برای بررسی فرضیه پژوهش از آزمون آماری تصلیل کوواریان

استفادن گردیـد .دلیـل اسـتفادن از

ای ،آزمون به ای ،امر بر می گردد که در طرح تصقیق حاضر برای کلترد اثر مربوب بـه تفـاوتهـای
قبلی دانشجویان و تعدیل اثر ای ،متغیر ،از پیشآزمون به علوان متغیر کلترد استفادن گردید .قبـل از
استفادن از آزمون تصلیل کوواریان

بایمتی از وجود برخی پیشفرسهای اسـتفادن از ایـ ،آزمـون

ازجمله نرماد بودن توزی پراکلدگی دادنها ،شرب برابری واریان های خطا و شرب همگـ ،بـودن
خطوب رگرسیون اطمیلان حاصل کرد ،چراکه عـدم رعایـت ایـ ،مفروضـههـا ممکـ ،اسـت نتـایس
تصقیق را با سوگیری همران سازد .پیشفرس اود ،بررسی وضعیت نرمـاد بـودن توزیـ پراکلـدگی
دادنها است که در جدود  2بررسی شدن است.

1. Inbox
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جدول  .1آزمون کولموگراف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزيع دادهها

پسآزمون

پیشآزمون
گروه آزمايش

گروه کنترل

گروه آزمايش

گروه کنترل

تعداد

21

21

21

21

انصراف استاندارد

2/91

23/32

1/41

23/32

آزمون Z

0/301

0/213

0/122

0/211

سطا معلاداری

0/129

0/322

0/223

0/321

همانطور که در جدود  ،2نشان دادن شدن است اندازن آزمون  Zاسـمیرنوف بـرای گـرون کلتـرد و
آزمایش در هی یک از متغیرها معلیدار نیمت .عدم معلیداری ای ،آزمون به ای ،خـاطر اسـت کـه
دادنها دارای توزی پراکلدگی نرماد میباشلد.
برای بررسی مفروضه هدسانی واریان ها از آزمون لون استفادن شد .نتایس نشان داد انـدازن آزمـون
 Fبرابر با 2/02؛ با سطا معلاداری  0/929است؛یعلی ،بی ،واریان هـای خطـا هـی تفـاوتی از نظـر
آماری وجود ندارد.
برای بررسی مفروضه شرب همگ ،بودن خطوب رگرسـیون ،از کـلش متقابـل بـی ،متغیـر ممـتقل و
پیشآزمون استفادن شد (جدود .)1
جدول  .1کنش متقابل بین متغیر مستقل و پیشآزمون

مبدأ
متغیر ممتقل* پیشآزمون

مجموع

درجه

مجموع

مجذورات

آزادی

میانگین

140/43

1

29/11

F

سطح معناداری

9/12

0/212

برای ای،که مفروضه شرب همگ،بودن خطوب رگرسیون برقرار باشد ،باید انـدازن  Fآزمـون کـلش
متقابل معلیدار نباشد .همانطور که در جدود  ،1نشان دادن شدن است اندازن ایـ ،آزمـون معلـیدار
نیمت و به عبارتی دیگر ،ای ،مفروضه نیز برقرار است.
بعد از بررسی ،معلوم گردید مفروضههای اسـتفادن از تصلیـل کوواریـان
استفادن از آزمون تصلیل کوواریان

بالمان است.

برقـرار همـتلد .بلـابرای،،
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جدول  .3نتايج تحلیل کوواريانس باورهای انگیزشی

منبع تغییرات

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

مدد تيصیاشدن

9214/42

1

9214/42

93/33

0/000

عرس از مبدأ

342/39

2

342/39

11/12

0/000

پیشآزمون باورهای انگیزشی

2123/32

2

2123/32

13/90

0/000

گرون (متغیر ممتقل)

9220/23

2

9220/23

41/39

0/000

همانطور که در جدود  ،9نشان دادن شدن است مجمـوع مجـرورات متغیـر ممـتقل برابـر 9220/23
میباشد که ملجر به اندازن  F= 41/39شدن است که ای ،اندازن آزمون  ،Fدر سـطا  0/02معلـیدار
است .بهعبارتی دیگر ،بی ،دو گرون کلترد و آزمایش حتی پ

از تعدیل اثر پـیشآزمـون تفـاوت،

معلیدار همت .با توجه به میانگی ،نمرات گـرون آزمـایش و کلتـرد در پـ آزمـون بـه ایـ ،نتیجـه
می توان رسید که سلجش و آموزش از طریق کارپوشه الکترونیکی بر باورهای انگیزشی تأثیر مثبتی
داشته و موج بهبود ای ،راهبردها گردیدن است.
بحث و نتیجهگیري

در قرن اخیر ،علد و ف،آوری بهطور روزافزونی در حاد پیشرفت و تصـود اسـت و روزبـهروز بـر
پیچیدگی مصیط زندگی انمان افزودن میشود .بلابرای ،،ضروری است انمان برای برخورد ملاس
با ای ،مصیط پویا و کلترد عوامل مؤثر بر آن چارنای بیلدیشد و راهبردهایی ابداع کلد تا به هدف
خود برسد .آموزش و پرورش و ممایل مربوب به آن نیز ميون از ای ،تغییرات نیمتلد .همگـام بـا
ای ،تغییرات ،بررسی عوامل مؤثر بر زندگی تصيیلی دانشآموزان و دانشجویان از اهمیت خاصی
برخوردار است .یکی از ای ،عوامل تأثیرگرار که اخیـراً مـورد توجـه روانشلاسـان و متخييـان
آموزش و پرورش قرارگرفته است .استفادن از روش کارپوشه ،بهویژن کارپوشه الکترونیکی در امر
سلجش ،آموزش و یادگیری است .در واق  ،روش کارپوشهای ،مجموعه تالشهـای اعمـاد شـدن
توسط یادگیرندگان و پیشرفت و رشد تصيیلی شخيی آنها را نشان میدهـد .مشـارکت در ایـ،
مجموعه نشانه مشارکت یادگیرندگان در انتخاب مصتوا ،معیارهایی برای انتخاب ،قضاوت دربـارن
شایمتگی و اثبات با خود اندیشیدن آنهاست .بهواق ای ،روش سلجش در

عمیق یادگیرنـدن را
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اندازن میگیرد .با بهکار بردن ف،آوری اطالعات و ارتباطات میتوان اندیشه کارپوشـه الکترونیکـی
را در مصیطهای آموزشی در مقیاس وسی تری گمترش داد .کارپوشه الکترونیکـی پلجـرنای اسـت
که از طریق آن می توان پیشـرفت انفـرادی را در سـطا یادگیرنـدن و مـدرس نمایـان کـرد .مزایـای
بمیاری برای کارپوشه الکترونیکی میتوان عکر کرد که از آن جمله ،میتوان به ایجـاد سـهولت در
برقراری ارتباب نزدیکتر میان استاد و دانشجو ،دستیابی گمتردنتر دانشجو به بازخوردهـای آنـی
و آنالی ،استاد جهت رف نواقا یادگیری خویش و تالش در جهت رف ای ،نقاها ،و پـیگیـری
همیشگی و همهجایی توسط استاد از تکالی

دانشجویان ،فضای اشـغادشـدن کمتـر ،آسـانی ایجـاد

فایلهای پشتیبان ،قابلیت ایجاد یادگیری مادامالعمر ،یادگیرندنمصـور بـودن ،افـزایش مهـارتهـای
ف،آورانه ،در دسترس بودن و افزایش مهارتهای ارتباطی اشارن کرد.
بهطورکلی ،نتیجه ای ،پژوهش گو یای ای ،نکتـه اسـت کـه بـا اسـتفادن از کارپوشـه الکترونیکـی در
آموزش و سلجش دانشجویان میتوان باورهای انگیزشی آنان را بهبـود بخشـید .بـرای بررسـی ایـ،
فرضیه ،میانگی ،نمرات دانشجویان گرون آزمایش و کلترد در باورهای انگیزشی مورد مقایمه قـرار
گرفت .نتایس بهدستآمدن حاکی از آن است که بی ،باورهای انگیزشی دانشجویان گـرون آزمـایش
و گرون کلتـرد تفـاوت معلـاداری وجـود دارد .نتیجـه پـژوهش حاضـر بـا نتـایس تصقیقـات چانـگ
) ،(Chang, 2009رضایی ( ،)Rezaei, 2011آگچل و آرپ ( )Akçıla & Arap, 2009هـدسـو
همت .در تبیی ،یافته پژوهش حاضر و یافتههای سایر پژوهشها میتـوان گفـت کـه از آنجـاییکـه
یادگیرندگان موق استفادن از کارپوشه الکترونیکی ،بهطور مرت از سوی اسـتاد و همکالسـیهـای
خود بازخورد دریافت میکللد ،همی ،امر باعث میشود که برای انجام تکالی
تکالی

انگیـزن پیـداکردن و

را در موعد مقرر به استاد تصویل دهلد .از سوی دیگر ،میتوان گفت که چون دانشـجویان

در ای ،روش ،تعامل بیشتری با استاد و همکالسیهای خود دارند ،همی ،امر باعث میشود که بـرای
حضور در کالس و انجام تکالی

انگیزش پیدا کللد .بلابرای ،،میتوان نتیجـه گرفـت کـه از جملـه

عوامل مهمی که در بهبود باورهای انگیزشی دانشجویان تأثیرگرار بودن ،فعالیتهایی اسـت کـه در
خالد استفادن از کارپوشه الکترونیکی انجام میپریرد .از جمله ایـ ،فعالیـتهـا ،مـیتـوان بـه ارایـه
بازخوردهـای بـهموقـ و میـزان بــازی تعامـل بــی ،دانشـجو و اسـتاد ،هــدچلـی ،،تعامــل دانشـجو بــا
هدکالسیهای خود اشارن کرد.
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: میتوان پیشلهادهای زیر را ارایه کرد،با توجه به یافتههای پژوهش حاضر
 به استادان دانشگاهی پیشلهاد میشود در جریان آموزشهای خـود از بـازخورد بهـرن بیشـتری
.و قوتش فراهد آوردند

دانشجو از نقاب ضع

بردن و شرایط را برای در

، تا تعا مـل خـود بـا دانشـجویان را بیشـتر کـردن و از ایـ، به استادان دانشگاهی پیشلهاد میشود
 تا انگیزن ززم برای انجام تکالی،طریق فعالیتهای آنان را بهصورت هدفملد هدایت کللد
.و فعالیتهای کالسی را داشته باشلد
، که آموزش مبتلی بر کارپوشـه الکترونیکـی ممـتلزم صـرف وقـت زیـاد اسـت، با توجه به ای
 وقـت، روش، پیشلهاد میشود که برای آموزش سرفيلها و دروس با استفادن از ایـ،،بلابرای
. دروس در نظر گرفته شود،و زمان بیشتری را برای آموزش ای
 که آموزش مبتلی بر کارپوشه الکترونیکی ممتلزم بهـرنملـدی اسـتادان از سـواد، با توجه به ای
 تـا مـدارس و دانشـگانهـا و، پیشـلهاد مـیشـود،رایانهای و مهارتهای مربـوب بـه آن همـتلد
 خدمت درصـدد ارتقـای توانملـدیهـای،مؤسمات آموزشی با ایجاد دورنهای آموزش ضم
.رایانهای استادان خود اقدام نمایلد
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