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Assessing the relationship between Motivational Strategies of Learning 
and Valuing Tasks in the Academic Achievement of Students in Virtual 
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Department of Education, School of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, 
Isfahan, Iran 
 
Abstract 
Introduction: The present study aimed to investigate the relationship between motivational 
strategies of learning and valuing tasks in the achievement of students of the Virtual University 
of Isfahan, Iran. 
Materials & Methods: In this descriptive study, college students at the Virtual University of 
Isfahan were enroleld, of whom 136 were selected using proportional sampling. To assess the 
research component the standardized questionnaire of Motivational Strategies for Learning 
(MSLQ) developed by Pintrich and DeGroot was used. Its validity was adjusted using the 
content-based approach and a reliability of 0.67 was obtained using Cronbach's alpha. Data were 
analyzed Using descriptive statistics, independent sample t-test, and correlation coefficient. 
Results: The mean±SD score of using repetition and mental rehearsal strategies of virtual 
students was 2.76±0.429 (error=0.05), which was less than the average level (average weight=3). 
However, mean±SD levels of using semantic (3.78±0.593) and organizational (3.13 ±0.499) 
development strategies and valuing tasks (3.41± 0.371) were higher than average (average 
weight=3). Also the results of the correlation test showed a significant relationship between the 
use of mental strategies, organization strategies, semantic expansion, and valuing tasks and 
academic achievement in virtual students. 
Conclusion: In order to motivate students, an emphasis should be made on applying diverse and 
suitable learning strategies and the students interests and desires should be considered in 
compiling such courses in order to make them more attractive. 
Keywords 
Education, Learning, Strategies, Motivation, Motivated Strategies for Learning Questionnaire  

  

  چکیده

 دانشجویان در تحصیلی پیشرفت و تکلیف ارزش یادگیري،انگیزشی  راهبردهاي رابطه بررسی حاضر به پژوهش :مقدمه

  .پرداخته است اصفهان دانشگاه دانشکده مجازي،

 اصفهاننفر از دانشجویان دانشکده مجازي دانشگاه  239شامل  يآمارجامعه . استاز نوع توصیفی  قیتحق :ها مواد و روش

 پرسشنامه هاي پژوهش از سنجش مؤلفه جهت. انتخاب شدند نسبیگیري  براساس نمونهاز آنها نفر  136تعداد  ،نمونه يکه برا بود

، استفاده شد که روایی آن بر اساس شیوه است دیگروت تدوین شده و پینتریچ توسط که یادگیري براي انگیزشی استاندارد راهبردهاي

مستقل و ضریب  tتوصیفی، آزمون  ها با استفاده از آمار داده .برآورد شد 67/0 یایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخمحتوایی تنظیم و پا

  .شدند حلیلتهمبستگی 

  اصیل مقاله
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 05/0کارگیري راهبرد تکرار و مرور ذهنی در دانشجویان مجازي در سطح خطاي  هنمره میزان ب معیار انحراف و میانگین :نتایج

معیار میزان استفاده از راهبردهاي گسترش  انحراف و اما میانگین. بود )3یوزن نیانگمی( د که کمتر از سطح متوسطبو) 429/0±76/2(

بود که بیش از سطح ) 41/3±371/0( دهی به تکلیف و همچنین میزان ارزش) 13/3±499/0( و سازماندهی) 78/3±593/0( معنائی

بین میزان استفاده از راهبرد مرور ذهنی، راهبردهاي  ون همبستگی نشان دادهمچنین نتایج آزم. بود) 3یوزن نیانگمی(متوسط 

 .رددهی به تکلیف با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان مجازي رابطه معنادار وجود دا سازماندهی و بسط معنایی و ارزش

در و مناسب،  بردهاي یادگیري متنوعایجاد انگیزه در دانشجویان، به استفاده از راهباتوجه به نتایج تحقیق جهت  :گیري نتیجه 

توجه شود تا تکالیف و موضوعات درسی به اندازه کافی جذاب  آنانها باید به عالئق و نیازهاي آموزشی  تدوین دروس ویژه این دوره

  .و برانگیزاننده باشد

  

  واژگان کلیدي

  یادگیري براي انگیزشی استاندارد راهبردهاي آموزش، یادگیري، راهبردها، انگیزش، پرسشنامه

  

 مقدمه

 فردي عوامل تأثیر تحت متغیر این که اند داده نشان دانشجویان تحصیلی پیشرفت و یادگیري مورد در شده انجام تحقیقات نتایج

 تأثیر تحت را دانشجویان تحصیلی پیشرفت بافتی و فردي عوامل این کنترل و دستکاري طریق از توانند می اساتید و بوده بافتی و

 کسب و درسی موضوعات و مطالب در یافتن تبحر و فهم و درك به آنان تمایل شامل بافتی و فردي عوامل این. ]1[ دهند قرار

 درسی مختلف موضوعات و تکالیف به دهی ارزش میزان آنان، توسط شده استفاده یادگیري راهبردهاي چگونگی جدید، دانش

 عقیده این گردید، آشکارتر یادگیري ویژه به انسان رفتار در شناختی عوامل نقش که بعد به بیستم قرن دوم نیمه از واقع در. باشد می

 کیفیت و کمیت کننده تعیین مهم عوامل از استعداد و هوش که حال عین در که گرفت قوت روانشناسان بین در روزافزونی طور هب

 و مهم یادگیري در اکتساب، غیرقابل و ذاتی یازهاين پیش این کنار در نیز دیگري عوامل آیند، می حساب به ها انسان یادگیري

  . ]2[ است یادگیري راهبردهاي است اکتساب قابل که یادگیري در مؤثر عوامل از یکی. هستند تأثیرگذار

 دستیابی براي یادگیرندگان وسیله به که شود می اطالق آگاهانه و ارادي اعمال از زیادي انواع به یادگیري راهبردهاي اصطالح 

 یا تکرار راهبردهاي  دسته سه به بودن عمقی و کارآیی میزان برحسب یادگیري این راهبردهاي. ]3[ شود می اتخاذ یادگیري اهداف به

است  سطحی یادگیري راهبردهاي جزء مرور و تکرار راهبردها، این بین از. ]4[ شوند می تقسیم دهی سازمان و گسترش یا بسط، مرور

 سازماندهی و دهی از سویی دیگر راهبردهاي بسط. شده است تعریف آن سپردن خاطر به براي موضوع یک لفعا تکرار عنوان که به

 دادن ربط براي تازه اطالعات به معنی افزودن به عنوان دهی، بسط راهبردهاي .آیند می شمار به عمیق هاي یادگیري راهبردهاي جزء

 قصد آنچه و دانسته می قبل از آنچه بین یادگیرنده راهبردها، این کمک به. است شده تعریف شده، آموخته قبالً اطالعات با آنها

 عمده تفاوت اما است معنایی بسط راهبرد نوعی نیز دهی، سازمان همچنین راهبردهاي. ]5[ کند ایجاد ارتباطی پل دارد را اش یادگیري

 آنها یادگیري قصد که مطالبی به یادگیري ساختن معنادار يبرا دهی، سازمان راهبردهاي از استفاده در یادگیرنده که است این در آن

  .]6[ کند می تحمیل سازمانی چارچوب نوعی دارد را

 نیز و سازي ذخیره و کدگذاري تسهیل باعث و اند شده پذیرفته مهم شناختی راهبردهاي عنوان به راهبردها از دسته سه این 

 یاد نیز اطالعات پردازش راهبردهاي عنوان تحت راهبردها این از تحقیق بیاتاد در گاهی رو این از شوند، می اطالعات بازیابی

  .]5[ شود می

رد دهی دانشجویان به تکالیف درسی نیز تأثیر زیادي بر عملک عالوه بر اینها بسیاري از تحقیقات نشان دادند که میزان ارزش

 صورت به خاص تکلیف یک انجام اهمیت میزان درمورد دفر باورهاي به اشاره تکلیف دهی به ارزش. تحصیلی آنان خواهد داشت

 مهم هاي مؤلفه عاطفه و ارزش عالقمندي، پیشرفت، ، انگیزشLinnenbrink و Pintrichمدل  از این رو طبق .دارد مطلوب

 عالقۀ دلم این در. دهند می قرار تأثیر تحت را دانشجویان تحصیلی پیشرفت و یادگیري مستقیماً که هستند انگیزشی درگیري

 صورت به مدل این در ارزش مؤلفۀ. است شده تعریف خاص تکلیف یا مطلب یک به دانشجویان درونی عالقۀ صورت به شخصی
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 تکلیف یک انجام یا مطلب و درسی محتواي یادگیري از آموز دانش یک که دارد اي فایده به اشاره که است شده تعریف فایده ارزش

  .]5[ برد می

دهی به تکلیف در دانشجویان مجازي تحقیقات چندانی صورت نگرفته است لذا  ردهاي یادگیري و میزان ارزشدر رابطه با راهب

ف در دانشجویان غیر مجازي دهی به تکلی در زیر به تحقیقات مشابه صورت گرفته در زمینه راهبردهاي یادگیري و میزان ارزش

 .شود در دانشجویان مجازي پرداخته می و در پاره اي از تحقیقات اندك موجود) هاي حضوري دوره(

 شناختی بصورت بیشتر یادگیري براي تالش در که دانشجویانی بود آن از حاکی نتایج DeGroot و  Pintrichتحقیق در

 ینا از استفاده به که دانشجویانی به نسبت کنند، می استفاده یا گسترش معنایی بسط و دهی سازمان راهبردهاي، از شوند و می درگیر

  .]6[ بودند بهتري عملکرد داراي نداشتند تمایلی راهبردها

Meece  و همکاران در پژوهشی که در زمینه راهبردهاي یادگیري انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که استفاده از

  .]7[ ثر باشدگیري و پیشرفت تحصیلی فراگیران مؤتواند در یاد می راهبردهاي یادگیري شناختی

طور منفی با راهبردهاي  هدرباره رابطه راهبردهاي یادگیري و پیشرفت تحصیلی نشان داد که پیشرفت تحصیلی ب Diazمطالعات 

تحقیقات انجام شده در مورد دانشجویان مجازي نیز  .]8[ سطحی و به طور مثبت با راهبردهاي یادگیري عمیق وابسته است یادگیري

 Gilbert ].9،10[ ها است ري مورد استفاده توسط این دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنحاکی از وجود رابطه بین راهبردهاي یادگی

که  دارند پژوهششان بیان میدر بیان نتایج حاصل از  ،اند در پژوهش خود که بر روي یادگیرندگان مجازي انجام داده ،و همکاران

نیز در  Richter .]9[ ي پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان استداري برا کننده معنی بینی استفاده از راهبردهاي یادگیري عمیق، پیش

 داري وجود دارد ن مجازي رابطه معنیهاي شناختی و پیشرفت تحصیلی دانشجویا راهبرددارد که بین کاربرد  مطالعات خود بیان می

]10[.  

در  Bongو  Pintrich. استهایی انجام شده  تکلیف با پیشرفت تحصیلی نیز پژوهش دهی به درباره رابطه بین میزان ارزش

داري با پیشرفت تحصیلی  دهی به تکلیف به شکل مثبت و معنی اند که ابعاد گوناگون میزان ارزش پژوهش خود گزارش کرده

دهی  ارزش ند که بررسی میزاندر پژوهشی با این نتیجه دست یافتنیز  Ponsو  Zimmerman]. 11،12[ آموزان رابطه دارد دانش

  .]13[ کننده بسیار قوي براي پیشرفت تحصیلی است بینی فراگیران پیشبه تکلیف توسط 

وط به ارزش نشان داد که باورهاي مرب ،استفاده کرده بود ،نیز که در پژوهش خود از روش تحلیل مسیر Krumنتایج تحقیق 

  .]14[ دهد ثیر قرار میطور مستقیم و مثبت پیشرفت تحصیلی آنان را در درس تربیت بدنی تحت تأ تکلیف یادگیرندگان به

) هاي حضوري دوره( در داخل نیز تحقیقاتی در مورد استفاده از راهبردهاي یادگیري مورد استفاده توسط دانشجویان غیرمجازي

  .ها اشاره خواهد شد انجام شده است که در زیر به برخی از آن

 دانشگاه تهران، دانشجویان در تحصیلی یشرفتپ با شناختی و انگیزشی متغیرهاي بررسی به در تحقیقی که ،نژاد موسوي 

 درصد 7/34 مجموعاً امتحان، اضطراب و خودکارآمدي همراه به عمیق شناختی درگیري از استفاده که داد است، نشان پرداخته

  ].15[کند  می بینی پیش را تحصیلی پیشرفت تغییرات

عملکردي و  -ري تحصیلی در ارتباط بین اهداف اجتنابیاي درگی نقش واسطهعابدینی و همکاران نیز در پژوهشی با عنوان 

ط میان ارزش تکلیف، پایداري دادند که رواب استان اصفهان، نشان آموزان دختر در رشته علوم انسانی پیشرفت تحصیلی در دانش

  .]16[ دار است تکلیف و راهبردهاي پردازش عمیق با پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیم، مثبت و معنی

 روي بر که همکاران و سعید شده توسط انجام پژوهش نیز مجازي دانشجویان در یادگیري راهبردهاي از استفاده با هرابط در

 با فراشناختی و شناختی یادگیري راهبردهاي کاربرد بین که نشان دادند ،دادند انجام مجازي کارشناسی دوره در دانشجو 352

  .]17[ دارد وجود داري معنی تباطار مجازي آموزش در دانشجویان تحصیلی پیشرفت

دهی به تکلیف در بین دانشجویان تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته از آن  در رابطه با متغیر دیگر پژوهش یعنی میزان ارزش 

اي اهداف بررسی رابطه میان باورهاي هوشی و پیشرفت تحصیلی با توجه به نقش واسطهحجازي و همکاران در پژوهشی به : جمله

آموز پایه سوم رشته ریاضی  دانش 500براي این منظور، . پرداختندپیشرفت و ابعاد گوناگون درگیري تحصیلی، به روش تحلیل مسیر 

اي  و به پرسشنامه کردنداي انتخاب  اي چندمرحلهگیري خوشه هاي شهر شیراز به روش نمونهدبیرستان) پسر 250دختر و 250(

. رهاي هوشی، اهداف پیشرفت، تالش، ارزش تکلیف، و راهبردهاي شناختی و فراشناختی پاسخ دادندهاي باومتشکل از خرده مقیاس
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ی نشان داد که رابطه باورهاي   طور کل نتایج پژوهش به. آموزان نیز از طریق معدل کل پایان سال سنجیده شد عملکرد تحصیلی دانش

که باور هوشی ذاتی از طریق طوري یري تحصیلی قرار دارد به  بعاد درگیشرفت و ا  ثیر اهداف پأی و پیشرفت تحصیلی تحت ت  هوش

عملکرد، راهبردهاي شناختی، و ارزش تکلیف بر پیشرفت تحصیلی به صورت غیرمستقیم و -عملکرد، اهداف اجتناب-اهداف رویکرد

شناختی، و ارزش تکلیف به صورت گذارد و باور هوش افزایشی نیز از طریق اهداف تبحري، تالش، راهبردهاي فرامنفی اثر می

  .]18[ ثیر داردأغیرمستقیم و مثبت بر پیشرفت تحصیلی ت

در همین راستا، لواسانی و همکاران نیز در پژوهشی به بررسی رابطه بین باورهاي خودکارآمدي تحصیلی و درگیري تحصیلی 

براي این منظور تعداد . یاضی در شهر کرج پرداختندآموزان با پیشرفت تحصیلی آنان در مقطع پیش دانشگاهی رشته تحصیلی ر دانش

اي متشکل از  اي انتخاب و به پرسشنامه اي چندمرحله گیري تصادفی خوشه دختر با روش نمونه 145پسر و  146نفر شامل 291

معدل کل آنان  آموزان نیز از طریق عملکرد تحصیلی دانش. خودکارآمدي تحصیلی و راهبردهاي انگیزشی براي یادگیري پاسخ دادند

طور کلی خودکارآمدي تحصیلی، میزان تالش، راهبردهاي شناختی و  نتایج تحقیق نشان داد به. گیري شد در پایان نیمسال اندازه

   .]19[کند  بینی می آموزان را به شکل معناداري پیش فراشناختی و ارزش تکلیف، پیشرفت تحصیلی دانش

 دهی به ارزش میزان جمله از مختلف متغیرهاي که مؤثري نقش دانشجویان و صیلیتح پیشرفت اهمیت به توجه از این رو با

 این میان روابط بررسی هاي مجازي دارد، خصوص در محیط دانشجویان به تحصیلی پیشرفت در یادگیري راهبردهاي و تکالیف

 عالقمند آن به دیرباز از تربیتی لومع متخصصان و شناسان روان که است مهمی  مسائل از تحصیلی پیشرفت و انگیزشی متغیرهاي

حاضر  صورت گرفته، پژوهش مجازي دانشجویان در متغیرها بین رابطه مورد در تاکنون تحقیقات اندکی از این رو، از آنجا که .اند بوده

پرداخته  هاناصف دانشگاه دانشکده مجازي، دانشجویان در تحصیلی پیشرفت و تکلیف ارزش یادگیري، راهبردهاي رابطه بررسی به

  .است

  

  ها مواد و روش

 در اصفهان دانشکده، دانشگاه مجازي هاي آموزش دانشجویان کلیه شامل آماري جامعه .باشد می توصیفینوع  از، پژوهش حاضر

، ):Administration  Master of Business MBA(مدیریت هاي  باشد و شامل دانشجویان رشته ارشد می کارشتاسی مقطع

هاي مجازي در  علت انتخاب مقطع کارشناسی ارشد از این جهت بوده که رشته .باشد رسانی می یی و کتابداري و اطالعمدیریت اجرا

  .شود دانشگاه اصفهان تنها براي مقطع کارشناسی ارشد برگزار می

هاي مجازي با لحاظ قرار  ها از زیرمجموعه دانشجویان دوره آوري داده در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نوع مطالعه و ابزار جمع

بدین . گیري نسبتی با اختصاص متناسب انتخاب شدند دادن جنسیت و رشته تحصیلی در هر زیر مجموعه، افراد نمونه به شیوه نمونه

ها برآورد  ترتیب که از میان دانشجویان هر رشته متناسب با نسبت آنان به کل دانشجویان هر گروه حجم نمونه متناسب از آن رشته

 خطاي با مورگان و کرجسی جدول به توجه نسبت بسته شد که با در گام بعدي نمونه برآورد شده با توجه به جنسیت مجدداً. شد

عودت داده  ها پرسشنامهکل شده،  عیپرسشنامه توز 136این رو از  از .نفر برآورد شد 136 جامعه این براي نیاز مورد نمونه تعداد 05/0

  .)%100دهی میزان پاسخ( گرفت قرار لیشده و مورد تحل

 MSLQ: Motivated( یادگیري براي انگیزشی استاندارد راهبردهاي پرسشنامه از ،هاي پژوهش سنجش مؤلفه جهت

Strategies for Learning Questionnaire( توسط که Pintrich و DeGroot  در مرکز ملی تحقیقات دانشگاه میشیگان

براي بهبود تدریس و یادگیري در  ده است که در ابتدا یک ابزار خود گزارش، MSLQ .گردیداده استف ،]6[است  تهیه و تدوین شده

ها از راهبردهاي مختلف  هاي انگیزشی دانشجویان و استفاده آن گیري منظور سنجش جهت ، سپس بهمقطع متوسطه طراحی شد

از راهبردهاي انگیزشی و  ، دیدگاه شناختی عمومی ،مهزیربناي نظري این پرسشنا. هاي دانشگاهی توسعه یافت به دوره ،یادگیري

. است) درگیري شناختی(و راهبردهاي یادگیري ) دهی درگیري رفتاري و ارزش( این ابزار داراي راهبردهاي انگیزشی. یادگیري است

و بخش راهبردهاي  سنجید بخش انگیزشی، اهداف و باورهاي انگیزشی دانشجویان نسبت به یادگیري و تکالیف یادگیري، را می

تواند  هاي مختلف این پرسشنامه می مؤلفه. دهد یادگیري، راهبردهاي یادگیري مورد استفاده توسط دانشجویان را مورد بررسی قرار می

قان مورد توانند متناسب با نیاز محق اند و می اي طراحی شده ها به شکل پیمانه لفهمؤ. ، مورد استفاده قرار گیردطور منفرد با هم و یا به

دهی به تکلیف از پرسشنامه  رو در پژوهش حاضر راهبردهاي یادگیري شناختی و نیز میزان ارزش از این .]20[استفاده قرار گیرند 
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هاي مندرج در پرسشنامه، اندکی تغییرات لحاظ  در مؤلفه ،مذکور مورد استفاده قرار گرفته است اما براي فهم هرچه بیشتر دانشجویان

گویه، بسط و  4سازماندهی با  گویه، 4با  هاي تکرار و مرور ذهنی لفهمؤ( االت متغیر راهبردهاي یادگیري شاملرو سؤاز این  .شد

 طیف یک روي نیز بر سؤاالت پرسشنامه گویه تنظیم شد وکلیه 11دهی به تکلیف با  و متغیر ارزش) گویه 5گسترش معنایی با 

گرفته  نظردر  اسیبه عنوان میانگین وزنی مق 3عدد  شدند و گذاري نمره) 5=درست همیشه تا 1=نادرست همیشه( اي درجه 5 لیکرت

  .شد

علت درنظر  .شد در دو ترم پایانی سنجیدهکل آنان  معدل از استفاده نیز با حاضر پژوهش در دانشجویان تحصیلی پیشرفت

 پیشرفت با مختلف متغیرهاي ارتباط درباره رفتهگ صورت خارجی و داخلی مطالعات از  عظیمی حجم گرفتن معدل پایانی این بود که

  .اند کرده استفاده تحصیلی پیشرفت گیري اندازه براي خام نمرات یا و ترم پایان معدل از ،تحصیلی

را با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار  MSLQ، روایی نژاد در زمینه روایی، در ایران، عابدینی و موسوي

از پرسشنامه استاندارد  ،در پژوهش حاضر. ]15،21[ نتایج تحلیل عاملی این محققان حاکی از روایی سازه این پرسشنامه است. اند داده

هاي مندرج در پرسشنامه، اندکی تغییرات لحاظ شد، لذا در بررسی  لیکن براي فهم هرچه بیشتر دانشجویان در گویه ،استفاده شد

 5اساتید راهنما و مشاور، بین  از این رو در پژوهش حاضر روایی محتوایی پرسشنامه عالوه بر. شدمجدد، از روایی محتوایی استفاده 

پس از لحاظ . نفر دیگر از متخصصان این حوزه در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان جهت اصالح توزیع گردید

  .روایی پرسشنامه تائید شد کردن نظرات ایشان و اعمال نظرات استادان راهنما و مشاور،

 ،کرونباخ آلفاي ضریب محاسبه از استفاده با را MSLQ درونی همسانی ،DeGroot و Pintrichدر رابطه با پایایی پرسشنامه، 

 مرور( سطحی یادگیري راهبردهاي تکلیف، ارزش هاي مقیاس  خرده براي ترتیب به را ضرایب این مقدار و اند داده قرار ارزیابی مورد

 پایایی نیز، عابدینی. ]6[ اند کرده گزارش 64/0 ،75/0 ،69/0 ،90/0 با برابر) دهی سازمان و بسط( عمیق یادگیري راهبردهاي و )ذهنی

 دهی بسط یادگیري راهبرد براي ،68/0 با برابر ذهنی مرور یادگیري راهبرد براي کرونباخ آلفاي ضریب از استفاده با را پرسشنامه این

 مقیاس براي شده گزارش کرونباخ آلفاي ضریب عالوه هب. است کرده گزارش 78/0 ،سازماندهی یادگیري راهبرد براي و 69/0 با برابر

با توجه به اینکه در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد شده با اندکی . ]21[ است بوده 78/0 با برابر محقق این براي تکلیف ارزش

پرسشنامه به صورت  30 به این صورت که در ابتدا. پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت جدداًتغییرات استفاده شد، هنگام اجرا م

لفه راهبرد یادگیري تکرار و مرور ؤکه براي م آزمایشی اجرا شد و سپس با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ، پرسشنامه اعتباریابی شد

لفه میزان و مؤ 77/0سط و گسترش معنایی ضریب اهبرد یادگیري ب، ر64/0، راهبرد یادگیري سازماندهی ضریب 68/0ذهنی ضریب 

  .برآورد شد 67/0دست آمد که در مجموع پایایی کل پرسشنامه  هب 60/0دهی به تکلیف ضریب  ارزش

، 18نسخه  SPSS افزار هاي آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم هاي حاصل از پژوهش از شاخص براي تجزیه و تحلیل داده

آوري شده  هاي جمع از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار به منظور توصیف واقعیت ،در سطح توصیف آماري. اده شده استاستف

هاي  آزموناز  ،تائید گردید اسمیرنهف-آزمون کلموگرافاستفاده شده است و نظر به اینکه نرمال بودن توزیع نمرات به کمک 

  .ن، استفاده شدوآزمون همبستگی پیرسمستقل و  t پارامتریک همچون آزمون

  

  ها یافته

 نفر 34تعداد  زین یآموزش يها گروه انیاز م .مذکر بودند ،%)70(نفر  89مؤنث و تعداد  ،%)30( انینفر از دانشجو 47تعداد 

 .بودند EMBA  از رشته%) 8/31( نفر 64و  MBA  از رشته%) 9/18( نفر 38 ،کتابداري  از رشته%) 9/16(

ها براي راهبردهاي  ؤلفههریک از این م معیار میانگین و انحراففه هاي این تحقیق، ابتدا سطح ؤلرسی رابطه هریک از مجهت بر

  :به شرح زیر استدهی به تکلیف در دانشجویان مجازي محاسبه شد که نتایج آن  میزان ارزش و) به تفکیک(یادگیري 

است که از سطح میانگین متوسط این تحقیق  429/0و  76/2ور ذهنی به ترتیب معیار مؤلفه راهبرد تکرار و مر میانگین و انحراف

. کارگیري راهبرد تکرار و مرور ذهنی در دانشجویان مجازي، کمتر از سطح متوسط است بنابراین میزان به. تر است کوچک) 3(

 499/0و  13/3و راهبرد سازماندهی،  539/0و  78/3معیار مؤلفه راهبردهاي گسترش معنائی به ترتیب  همچنین میانگین و انحراف

بنابراین میزان استفاده از راهبرد فوق در دانشجویان مجازي بیش از . بزرگتر است) 3(است که از سطح میانگین متوسط این تحقیق 

  .سطح متوسط است
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دست آمد  به 371/0و  41/3 دهی به تکلیف در دانشجویان مجازي به ترتیب معیار مؤلفه میزان ارزش همچنین میانگین و انحراف

دهی به تکلیف در دانشجویان مجازي نیز بیش از  بنابراین میزان ارزش. ، بزرگتر است)3(که از سطح میانگین متوسط این تحقیق 

 .سطح متوسط است

به آن در ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسن و تحلیل واریانس استفاده شده که نتایج  لفهؤاما جهت بررسی رابطه هریک از م

   :شرح زیر است

پیشرفت تحصیلی در سطح  دهی به تکلیف با یادگیري، میزان ارزش هاي ، رابطه بین میزان راهبرددست آمده بهاساس نتایج  بر 

05/0≤p به عبارت دیگر بین . معنادار است ،درصد 95لذا رابطه مشاهده شده از نظر آماري در سطح اطمینان  ،معنادار بوده

و همچنین راهبرد ) r=20/0و p=02/0(، راهبرد یادگیري سازماندهی )r=35/0 و p=001/0(ادگیري تکرار و مرور ذهنی راهبردهاي ی

عالوه بین میزان  هب. وجود دارد، دانشجویان رابطه مثبت و معنادار با پیشرفت تحصیلی) r=20/0و p=03/0( یادگیري گسترش معنایی

  .تحصیلی، رابطه معنادار وجود دارد با پیشرفت) p=001/0 و r=0/ 37( دهی به تکلیف ارزش

از  ،ر حسب جنسیتی به تکلیف در دانشجویان مجازي بده یادگیري و میزان ارزش هاي از طرفی براي مقایسه تفاوت بین راهبرد

  .شود می مشاهده، 1مستقل استفاده شده که نتیجه آن در جدول  tآزمون 

  

  دهی به تکلیف هاي یادگیري و میزان ارزش اهبردمستقل جهت مقایسه ر tآزمون : 1ول جد

  برحسب جنسیت در دانشجویان مجازي

p t 

 مرد زن

انحراف  راهبردها

 معیار

میا

 نگین

انحراف 

 معیار

میا

 نگین

8

9/0 

12

7/0 
39/0 

7/

2 
43/0 

7/

2 
 راهبرد تکرار و مرور ذهنی

0

6/0 

84

/1 
47/0 

0/

4 
60/0 

7/

3 

راهبرد بسط و گسترش 

 معنائی

8

0/0 

25

3/0 
52/0 

1/

3 
49/0 

1/

3 
 راهبرد سازماندهی

7

6/0 

29

7/0 
41/0 

38

/3 
36/0 

4/

3 
 دهی به تکلیف میزان ارزش

  

بزرگتر است لذا تفاوت مشاهده شده از نظر  05/0 ها از سطح خطاي لفهکلیه مؤ مشاهده شده درp  ،1جدول بر اساس نتایج 

 و t=127/0( هاي یادگیري تکرار و مرور ذهنی بنابراین بین راهبرد. درصد اطمینان معنادار نیست 95آماري در سطح اطمینان 

89/0=p( راهبرد سازماندهی ،)235/0=t 80/0و=p ( و راهبرد بسط و گسترش معنایی)84/1=t 08/0 و=p (دهی به  و میزان ارزش

  .در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود ندارد) p=76/0و t =297/0( تکلیف

  

 يریگ جهینتو  بحث

 و تکالیف دهی به ارزش میزان جمله مختلف از متغیرهاي که مؤثري نقش دانشجویان و تحصیلی پیشرفت اهمیت به توجه با

 این میان روابط بررسی هاي مجازي دارد، خصوص در محیط دانشجویان به تحصیلی پیشرفت در انگیزشی یادگیري راهبردهاي

 آن به دیرباز از تربیتی علوم متخصصان و شناسان روان که است  مهمی لمسائ از تحصیلی رفتپیش و انگیزشی یادگیري متغیرهاي

 دانشجویان در تحصیلی پیشرفت و تکلیف ارزش یادگیري، راهبردهاي رابطه بررسی حاضر به رو، پژوهش از این .اند بوده عالقمند

  .پرداخته است اصفهان دانشگاه دانشکده مجازي،

نشان داد بین میزان استفاده از راهبرد تکرار یا مرور ذهنی و همچنین راهبردهاي سازماندهی و بسط معنایی  نتایج پژوهش حاضر

و  Meece ،هاي پژوهش سعید و همکاران این نتایج با یافته .رابطه معنادار وجود دارد ،با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان مجازي

آنان در پژوهش خود نشان دادند که استفاده از راهبردهاي تکرار و . ]7،9،10،17[ هماهنگی دارد، و همکاران Gilbert همکاران و
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بدین معنا که . هاي مبتنی بر وب با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مجازي رابطه دارد دهی در آموزش مرور ذهنی، سازماندهی و بسط

سط دانشجویان، پیشرفت تحصیلی آنان نیز افزایش با استفاده از راهبرد تکرار یا مرور ذهنی، سازماندهی و گسترش معنایی تو

یادگیرندگان   هاي یادگیري به تمامی تواند در کلیه موقعیت اگرچه استفاده از راهبردهاي یادگیري مناسب ویژگی است که می. دهد می

دانشجویان مجازي  .طلبد این ویژگی را بیشتر می ،هاي مجازي رسد آموزش لیکن به نظر می ،کمک کند تا بهتر و بیشتر بیاموزند

کننده و عدم تعامل رودررو و  ها همچون عدم دسترسی مستقیم دانشجویان به منابع اجتماعی کمک اي از محدودیت دلیل پاره به

نیازمند استقالل در یادگیري و خود  ،مجازيگیري خود بیشتر از دانشجویان غیرفیزیکی با استاد و همساالن، براي رفع مشکالت یاد

در  ها از آن بیشتر به مبحث راهبردهاي یادگیري و چگونگی استفاده مناسب لذا توجه ،هستند هی در فرایند یادگیريد جهت

  . ]22[ رسد نظر می تر به هاي مبتنی بر وب ضروري محیط

بدین  .رددهی به تکلیف و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار وجود دا عالوه بر این مالحظه شد که بین میزان ارزش

مطالعات . یابد میپیشرفت تحصیلی نیز افزایش  ،شود دهی به تکلیف در دانشجویان مجازي بیشتر می معنا که هرچه میزان ارزش

Pintrich ،Bong ،Zimmerman  وPonsکنند حمایت می ، حجازي و همکاران و لواسانی و همکاران، از نتایج پژوهش حاضر 

توان گفت هرچه دانشجویان براي تکالیف درسی خود ارزش بیشتري قائل باشند و انگیزه بیشتري  در واقع می. ]11- 13، 16،18،19[

این موضوع در مورد . از عملکرد تحصیلی بهتري برخوردار خواهند بود ،ها داشته باشند براي صرف وقت و انرژي براي انجام آن

رتباطات محدود با اساتید و همکالسان خود مجبورند که در دانشجویان مجازي مصداق بیشتري خواهد داشت زیرا آنان به دلیل ا

 دهی به تکلیف بیشتر را مستقیماً لذا تأثیر این انگیزه و ارزش ،تر عمل کنند و تالش خود را مضاعف کنند انجام تکالیف درسی مستقل

  .در عملکرد تحصیلی خود مشاهده خواهند کرد

ین دانشجویان دختر و پسر مجازي از نظر راهبردهاي یادگیري مورد استفاده و هاي این پژوهش نشان داد که ب از طرفی، یافته

دست نیامد لیکن  ، دالیل مستندي بهبراي تبیین این مسئله. دهی به تکلیف تفاوت معناداري وجود ندارد همچنین میزان ارزش

Zhang  وSternbergهاي  نظران حوزه آموزش هاي صاحب شتههاي جنسیتی در دهه نود به بعد در نو ، عقیده دارند بحث تفاوت

  .]23[ دانند ها می هاي آموزشی در این محیط نظران آن را نشانه برابري فرصت مجازي کمتر گزارش شده است و برخی از صاحب

دانشکده مجازي  انیبه دانشجو يبه آن توجه کرد، محدود بودن جامعه آمار دیپژوهش با نیکه در ا یموضوع یک جهت،از 

پژوهش تنها به  نیاست که ا ينکته ضرور نیذکر ا ،گرید جهتاز  .ستیها ن دانشگاه ریبه سا میاست و لذا قابل تعم اصفهان

هاي آموزشی مختلف  سایر مقاطع و بین گروهموجود در  يها پرداخته و به تفاوتمقطع کارشناسی ارشد  يها از نمونه ینظرخواه

  .ردیقرار گ یمورد بررس زیا نه جنبه نیالزم است ا نیبنابرا. پردازد ینم

هاي مجازي، باید در تدوین دروس  دهی به تکلیف بر پیشرفت تحصیلی فراگیران دردوره با توجه به تأثیر مستقیم میزان ارزش

 ها که شامل مواد و محتواي الکترونیکی است، به عالئق و نیازهاي آموزشی آنان توجه ویژه مبذول شود تا تکالیف و ویژه این دوره

از طرفی دیگر در طراحی . ها را فراهم سازد موضوعات درسی به اندازه کافی براي آنان جذاب و برانگیزاننده و موجبات توجه بیشتر آن

ها مورد استفاده قرار گیرد تا ضمن ایجاد انگیزه در دانشجویان،  هاي آموزش مجازي باید ترکیبی از رسانه دروس و مواد درسی دوره

  .اده از راهبردهاي یادگیري متنوع و مناسب تشویق کنندآنان را به استف

  

  يسپاسگزار

 نیصادقانه خود، ما را در ا يها پژوهش که با پاسخ نیکننده در ا شرکت انیدانشجو هیدانند از کل برخود می نیمحقق ،در خاتمه

 .دینما یتشکر و قدردان که ما را از نظرات خود بهرمند نمودند، یمحترم دیاز اسات نیدادند و همچن ياری قیتحق
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