73
فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال نهم ،شماره ،1بهار  ،97پياپي33
شاپا الکترونيکي723-2423 X :
شاپا چاپي2008-6369:
http://jedu.miau.ac.ir

مقايسه مهارتهای اجتماعي و يادگيری خود راهبر دانشآموزان
مدارس هوشمند و سنّتي دوره متوسطه دوم
مريم قناعت پيشه ، *1مسلم صالحي
تاریخ دریافت95/01/17:

صص73-88

2

تاریخ پذیرش95/05/02 :

چکيده
هدف از این پژوهش ،مقایسه مهارتهای اجتماعی و یادگیری خود راهبر دانشآموزان مدارس هوشمند
و سنّتی دوره متوسطه شهرستان مرودشت است .پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق ،از نوع کاربردی و به
لحاظ نوع تحقیق  ،ماهیت و اهداف پژوهش از نوع علّی مقایسهای است؛ جهت روش آماری از آزمون تی
گروههای مستقل استفاده گردید .جهت گرد آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه محقّق ساخته استفاده
شده است که دارای پایایی  0/80وهمچنین ضریب آلفای کرونباخ 0/84است .جهت گردآوری دادهها  ،از
پرسشنامهی مهارتهای اجتماعی  ،)Gresham, 1990( SSRSیادگیری خودراهبر گاگلیلمینو ( Guglielmino,
 ،)1977استفاده شد .سؤاالت پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت تنظیم شده است.جامعه آماری
شامل تمامی دانش آموزان مدارس هوشمند وسنتی در شهرستان مرودشت در سال تحصیلی 1393-94
برابر  3355نفر و نمونه تحقیق در این پژوهش بر اساس جدول مورگان  270نفر است ،در این پژوهش از
روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است که در دو گروه  135نفره قرار گرفته اند که
شامل مدارس هوشمند و مدارس معمولی هستند و مشغول به تحصیل هستند .نتایج این پژوهش نشان
می دهد که بین میزان یادگیری خودراهبر دانش آموزان مدارس هوشمند و سنّتی ،تفاوت معنادار وجود دارد
ک ه میزان یادگیری خودراهبر دانش آموزان مدارس هوشمند از مدارس سنّتی بیشتر است و بین میزان
مهارت های اجتماعی دانش آموزان مدارس هوشمند و سنّتی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کليد واژهها :مهارتهای اجتماعی ،یادگیری خود راهبر،مدارس هوشمند ،مدارس سنتی.
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مقدمه
امروزه پیشرفت آموزش و تعلیم و تربیت در حوزه «فن آوری اطّالعات» چنان دگرگونی پدید
آورده است که بسیاری از محقّقان و پژوهشگران ،این امر را عامل اصلی برای «توسعه پایدار» مبتنی
بر دانایی می دانند .با گسترش و به کارگیری فن آوری اطّالعات در اقصی نقاط کشورمان به ویژه در
حوزه آموزش و پرورش و انجام سرمایهگذاری وسیع در امر تعلیم و تربیت دانشآموزان،شاهد ارتقای
مهارت و آموزش این قشر خواهیم بود ( .)Asefi, R. & Bahoo, M. & Hamidzade,2007آخرین
یافتههای پژوهشی نشان میدهد که یادگیری ،کلید ورود به جامعه دانش -محور است .در عصر
حاضر به مدد فن آوری اطّالعات و ارتباطات میتوان یادگیری را تسهیل کرد و امکان ساختن دانش
را برای عدّه بیشتری از افراد جامعه فراهم آورد ( .)B Broor & Dozhonj, & Staut,2004از آنجا
که یادگیری موضوع اصلی هر نوع آموزش است ،وقتی معنیدار می شود که با یادگیری فراگیرآن
همراه باشد و هر فرد باید مطالب بیشتری را بیاموزد تا از بقیه عقب نماند.در این روند هرچه رو به
جلو حرکت میکند سرعت بیشتری به خود میگیرد .همگام با این پیشرفت ،هر فرد باید تالش
بیشتری برای آموزش خود کند .در این روند نظامهای سنّتی آموزش نمیتواند پاسخگو باشد .پس
افراد باید آموزش های خود را به سمتی سوق دهند که کمتر به آموزشگر نیاز داشته
باشند) . (Kazemi,2013:20برای محقّق شدن چنین رویکردی نیاز به تغییر در رویه های سابق
است .شیوه ی آموزش قدیمی ،مسلماً پاسخگوی نیازهای آموزشی عصر جدید نیست ،بنابراین یکی
از ت الش های سازمان های آموزشی باید در ارتباط با فن آوری اطّالعات و ارتباطات و کاربرد آن
در برنامه درسی باشد) .( Niaz Azari,2005مدارس هوشمند ،دانشآموز ،خود خالق بوده و با
پویایی که پیدا میکند در صدد رفع مشکل خود بر میآید و البته در هنگام بروز مشکل ،سیستم به
گونه ای طرّاحی شده است که یادگیرندگان بتوانند از افراد دیگر کمک بگیرند ).(Tavangar,2014
کالس های آموزش سنّتی دیگر دارای اثر بخشی چندانی نیستند ،زیرا وابسته به زمان و مکان
خاصّ بوده و نمی توانند بافت واقعی و مناسب را برای یادگیری فراهم آورند).)Heidari,2012
یادگیری الکترونیکی در میان متخصّصان تعلیم و تربیت ،شامل هرگونه استفاده از فن آوریهای وب
و اینترنت به منظور خلق تجربیّات یادگیری است ،هورتون) .( Horton,20091هم چنین باید افزود
که به کارگیری مؤلّفههای مختلف فن آوری اطّالعات و ارتباطات (به ویژه اینترنت) به منظور
سازماندهی و مدیریت فرایندهای یاددهی -یادگیری و نیز انتقال آموزش .شایان ذکر است .یکی از
ویژگیهای بسیار مهمّ یادگیرنده در محیطهای الکترونیکی ،آمادگی برای یادگیری خود راهبر و
مستقل و « یادگیری خودراهبر ،فرآیندی است هدفمند؛ معموالً به وسیله فعالیّتهای رفتاری درگیر
Horton & Horton
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در شناسایی و جستوجوی اطّالعات مشخّص میشود و یادگیرنده  ،آگاهانه مسوولیّت را برای
تصمیمات مربوط به اهداف و فعالیّتها میپذیرد» النگ .( Long,2009) 1گاگلیلمینو2
) (Guglielmino,1977از متخصّصان حوزه یادگیری خودراهبر ،معتقد است :اگرچه مهارتهای فنّی
یادگیرندگان برای موفقّیّت در محیط یادگیری مهم است ،ولی خودراهبری برای موفقیّت در محیط
الکترونیکی حیاتیتر است.
آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای اجتماعی است وکیفیّت فعالیّت سایر نهادهای
اجتماعی تا اندازه زیادی بستگی به چگونگی عملکرد این نهاد دارد ) .(Nadimi,2012یکی از
جنبههای شخصیّت دانشآموزان جنبه اجتماعی است پس در تربیتِ جنبهی اجتماعی ،تأکید ویژه
بر یادگیری مهارتهای اجتماعی نیز ضروری به نظرمی رسد).)Ghahramani,2012
مهارت های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی ،سازش یافتگی روانشناختی ،مهارت های مقابله ای و
حتی وضعیت شغلی و استخدام فرد رابطه دارد ) .)Miles,S,B,& Stipek,2009مهارت اجتماعی
فرایندی است که طی آن هنجارها ،مهارتها ،انگیزهها و رفتارهای فرد شکل میگیرد و او را برای
ورود به جامعه ،آماده می کند ) .)Nasaji Zavareh,2010این مهارت ها ،تواناییهایی هستند که
باعث بروز رفتارهایی شده که به صورت مثبت یا منفی تقویت می گردند و می توانند موجبات
سازگاری بیشتر و اثرگذاری مناسب و مطلوب در رفتار دیگر افراد جامعه را فراهم کنند .اساس
مهارت اجتماعی  ،به وجود آوردن تعادل بین خواسته ی خود و انتظارات جامعه است که می تواند
بر تمام ابعاد زندگی فرد تأثیر بگذارد.
) .( Dhingra,R,Manhas,S&Thakur,N,2005یکی از خصایص مهمّ افرادی که از رشد اجتماعی
کافی برخوردارند ،این است که آن ها واجد مهارت های اجتماعی3هستند .بسیاری از روان شناسان
بر این باورند که رشد ناکافی مهارت های اجتماعی ،نقش بسزایی در ناکامی و شکست های آتی
کودکان دارد .وارد .(Ward, S.M, 2004)4،روانشناسان نیز به طور معمول سازگاری با محیط و افراد
در اجتماع را مورد توجّه قرار داده و ویژگی هایی از شخصیّت را بهنجار تلقی کردهاند که به فرد کمک
میکند ،خود را با جهان پیرامون سازگار سازد).(Rostami, S, & Ahmadnia,2010
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در پژوهش حاضر ،مهارت اجتماعی بیشتر از منظر شناختی مورد توجّه قرار گرفته است .در
نظریه های شناختی ،عوامل اصلی به وجود آورنده و نگه دارنده هر گونه رفتار را ،فرآیند شناختی،
یعنی افکار ،قدرت استنباط ،مهارت حلّ مساله و ادراکات فرد به حساب میآورند .بنابراین چنین
فرض می شود که علت کمبود مهارت اجتماعی افراد ،برداشتها و تصوّرات نادرست از رویدادهاست.
حال هر عاملی که بتواند جنبه شناختی افراد را تقویت کند ،می تواند منجر به افزایش مهارت
اجتماعی گردد .یکی از مهمترین مکان هایی که در آن زمینه رشد مهارت اجتماعی فراهم می شود،
مدرسه است .در مدرسه ،فعّالیّتهای اجتماعی با فعّالیّتهای درسی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان
در هم تنیده شده است .منظور از عملکرد تحصیلی ،مقدار یادگیری آموزشگاهی دانشآموزان است
که از طریق آزمونهای مختلف درسی سنجیده میشود .گرچه این تعریف فقط بر بعد شناختی
کاربردیتر و قابلیّت سنجش آن بیشتر است .نتایج پژوهش اوسو1و همکاران (Mokhtari, A.
) Instructional design principles virtual environmen,2010عنوان تأثیر آموزش به کمک
کامپیوتر در مقایسه به روش سنّتی بر عملکرد درس زیستشناسی دانشآموزان سال آخر در "غنا"،
به روش شبه آزمایشی ،نشان داد که عملکرد گروهی که مفاهیم علوم را از طریق کامپیوتر فرا
گرفته اند به طور متوسط از گروه کنترل که مفاهیم را به روش سنّتی فرا گرفتند ،بهتربود.یک
گزارش فراتحلیل توسط جاسچیک) ( Jaschik, S ,20102از وزارت آموزش و پرورش ایاالت متّحده،
تحت عنوان «مقایسه تأثّرات آموزش الکترونیکی با روش سنّتی» ارایه گردید .نتایج هم چنان حاکی
از آن بود که تأثیر آموزش الکترونیکی به تنهایی بیشتر از آموزش ترکیبی (آموزش الکترونیکی به
همراه آموزش چهره به چهره) است .پژوهش بارو 3و همکاران & Barrow. L., Markman, L.,
) Rouse, C. E,2009حاکی از آن بود که عملکرد دانشآموزان گروه آزمایش (تعلیم دیده در
آزمایشگاه کامپیوتر) به نحو بارزی ،بهتر از گروه گواه (تعلیم دیده به روش سنّتی) بود .زیگا و
وبستر ( Zsiga, P. L,. & Werbster, M,2007) 4در تحقیق خود تحت عنوان «چرا آموزشگران
دبیرستانها به یادگیری خودراهبر عالقهمند هستند؟» به این نتیجه رسیدند که آموزشگران باید
دانشآموزان را آماده کنند تا از فرصتهای یادگیری که به دست میآورند ،به خوبی استفاده کنند و
مهارتهای خود را بهبود بخشند تا در ارتباطات آموزشی خود موفّق باشند .)(Kazemi, 2013
بندورا ) ) Bandura,A,1986درپژوهشی به این نتیجه رسید که باورهای خودراهبر ،عملکردهای
Owusu
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ریاضی دانشآموزان را پیشبینی میکند ،خواه این عملکردها بر اساس نمرات آزمون مالک مرجع،
خواه از طریق شاخصهای پیشرفت ارزیابی شوند(به نقل از کرامتی و شهر آرای & Keramati, H.
) .( Shahraray, M,2005حسین کاظمی ) ( Kazemi, H ,2013در پژوهشی با عنوان «عوامل مؤثّر
بر میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری در آموزش فراگیران را بسیار مهم میداند.
نتایج تحقیق ستّاری و محمّدی ) ( Sattari, S. & Mohammadi, P,2012بیانگر این بود که بین
میزان استفاده از فناوری اطّالعات با موفقیّت آموزشی و مؤلّفههای تشکیل دهنده آن (شامل:
ترغیب دانش آموزان به استفاده از وسایل الکترونیکی ،تمایل به کالس درس و )...رابطه معناداری
وجود دارد .یافتههای حاصل از پژوهش حسین زارع )( Zare, H ,2011حاکی از این بود که بین
آمادگی یادگیری خودراهبر دانشجویان در محیط مجازی با پیشرفت تحصیلی آنها ارتباط وجود
دارد و مؤلّفههای توانایی کاربرد مهارتهای مطالعه و حلّ مشکل و خودپندارهی مثبت بیشترین
توانایی پیشبینی پیشرفت تحصیلی و بیشترین ارتباط با آن دارند .نتایج تحقیق صفّاریان و
همکاران ) (Saffarian, S. & Fallah, V. & Mirhoseini, H,2011نشان میدهد که عملکرد
دانشآموزانی که به وسیله نرمافزار آموزشی ،آموزش دیدهاند در مقایسه با دانشآموزانی که به شیوه
سنّتی آموزش دیدهاند ،در آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی به طور قابل مالحظهای بهتر بوده است.
نتایج حاکی از پژوهش زارع داویجانی ) ( Zare Davijani, A, 2011مشخّص گردید که دانشجویانی
که آشنایی زیاد با فن اوری اطّالعات و ارتباطات دارند ،میزان پیشرفت تحصیلی آنها زیاد است.
نتایج تحقیق دائی زاده و همکاران (Daeizadeh, H. & Hoseinzadeh, B. & Ghaznavi, M,
 2011).با عنوان «تأثیر فنآوری اطّالعات و ارتباطات بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان سال سوم
متوسطه شهرستان خاش» حاکی از آن است که استفاده از فنآوری اطّالعات و ارتباطات ،بر
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان سال ،د ر حدِّ زیاد اثرگذار بوده است .نتایج تحقیق حیدری و
همکاران () Heidari, Gh. & Madaloo, Y. & Niaz Azari, M. & Jafari Goloje, A,2011بیانگر
این بود که نه تنها استفاده از نرم افزارهای آموزشی در تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
در درس انگلیسی مؤثّر است؛ بلکه تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشاموزان از شیوه سنّتی بیشتر
است .در نتایج حاصل از تحقیق سلیمان پور و همکاران ) & Soleiman Pour, J. & Khalkhali, A.
)Fallah, L,2011
مشخّص شد که میزان یادگیری پایدار در روش تدریس مبتنی بر فنآوری اطّالعات و ارتباطات،
بیشتر از روش تدریس سنّتی است .نتایج پژوهش شبیری و عطاران Shobiri, F. & Attaran,
) ( M,2008نشان داد که بهرهگیری از رایانه در افزایش یادگیری دانش آموزان ،افزایش تعامل آن ها
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با یکدیگر و تقویت روحیه و انجام دادن کارگروهی در آنان ،تأثیر معنی داری دارد .نتایج تحقیق
چن1و همکاران ) ( Chen, H., Wang, Q, & Chen, X ,2001بررسی رابطه مهارت اجتماعی و
پیشرفت تحصیلی در  286دانش آموز ،رابطه مثبتی میان پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی و
روابط دوستانه با همساالن را حکایت داشت و همچنین رابطه منفی میان پیشرفت و پرخاشگری،
ناسازگاریهای تحصیلی و روابط نامطلوب با همساالن را نشان می داد .در تحقیق صورت گرفته از
مریم سبزوار ) ( Sabzevar,M ,2013نقش مهارتهای اجتماعی را بر پیشرفت تحصیلی نشان داده
که در نتیجه معلّمانی که در زمینهی افزایش مهارتهای اجتماعی موفّق عمل میکنند ،میتوانند
عالوه بر آموزش م ستقیم برای افزایش رشد علمی ،به صورت غیر مستقیم (به وسیلهی افزایش
مهارت اجتماعی) پیشرفت تحصیلی را ارتقا دهند.
فاتـحی زاده و فتـحی
در پـژوهش خود با عنـوان بررسی عملکرد مدرسه در ایجاد و پرورش مهارت های اجتماعی دانش
آموزان دختر دبیرستانی به این نتیجه رسیدند که مدرسه و برنامه درسی نقش مؤثری در ایجاد و
پرورش مهارت های اجتماعی دارند .یادگیری خودراهبر دارای مشخصّه هایی مانند  :شناسایی
نیازهای یادگیری؛تعیین اهداف یادگیری ؛ تصمیمگیری در مورد چگونگی ارزیابی نتایج یادگیری ؛
شناسایی و جست و جوی منابع یادگیری و استراتژیهای یادگیری ؛ ارزیابی محصول نهایی
یادگیری می باشد ایواسیو ).( Iwasiw, C, 1987
)(Fathi, F. & Fatehizadeh, M. & Nasr Esfahani, A, 2006

انجام پژوهش حاضر از این رو اهمّیّت دارد که امروزه نوع ارتباطهای اجتماعی اهمّیّت بسیار
زیادی یافتهاند .امّا با این که بخش عمدهای از جمعیّت کشورمان را دانشآموزان تشکیل میدهند،
شواهد نشان میدهند که مهارتهای اجتماعی در همه آنها در حد مطلوب نیست و در برخی از
موارد از حداقل مورد انتظار ،کمتر است ؛ ضرورت پژوهش حاضر وقتی خود را بیشتر نشان میدهد
که بدانیم مطالعات انجا م شده در داخل کشور در زمینه تأثیرگذاری مطالعه غیر درسی بر مهارت
اجتماعی و عملکرد تحصیل دانشآموزان اندک است .با این حال ،اندک تحقیقات انجام شده بیانگر
رابطه مثبت بین مطالعه غیر درسی با مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی هستند .مقایسه پژوهش
حاضر با پژوهشهای پیشین دو نکته برجسته را نشان میدهد .اول این که به طور عمده،
پژوهشهای انجام شده در زمینه متغّیر مهارتهای اجتماعی بسیار است؛ امّا پژوهشی که در
خصوص متغیّر یادگیری خودراهبر باشد کم و در خصوص هر دو متغیّر مهارت اجتماعی و یادگیری
خودراهبر را که مدنظر قرار داده باشد ،یافت نشد .نکته دوم مربوط به ویژگیهای روش شناختی
Chen
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است .در حالی که پژوهش های پیشین ،توصیفی و از نوع همبستگی هستند که در آنها رابطه
مطالعه با دو متغیر دیگر بررسی شده است ،پژوهش حاضر از نوع توصیفی ،علّی مقایسهای است و
در آن مقایسه یادگیری الکترونیکی بر مهارت اجتماعی و یادگیری خود راهبر بررسی شده است
گندمکار ) . ( Gandomkaar, 2013با توجّه به مطالعات انجام شده دراین زمینه ،مسأله اصلی که
مطرح می شود این است که آیا این ابزارها می توانند در یادگیری دانش آموزان کشور ما نیز مؤثّر
واقع شوند و یادگیری را در آن ها نیز افزایش دهند .در این پژوهش ،محقّقان نیز درصدد پاسخ به
سؤاالت اصلی و ویژه زیر هستند :

سؤال اصلي
آیا بین یادگیری خودراهبر و مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه دهم در مدارس سنّتی
و مدارس هوشمند تفاوت وجوددارد ؟
سؤاالت ويژه
 آیا بین یادگیری خود راهبر دانش آموزان مدارس سنّتی و هوشمند تفاوت وجود دارد؟
 آیا بین مهارت اجتماعی دانش آموزان مدارس سنّتی و هوشمند تفاوت وجود دارد؟
 آیا بین ابعاد مهارت های اجتماعی دانش آموان مدارس سنّتی و هوشمند تفاوت وجود
دارد؟

روش
گروشام و الیوت (Gresham,F.M.,and S.N.Elliot. M, 1990).گزارش داده اند که روایی
آزمون مهارتهای اجتماعی به طور متوسط بین  0.50تا  0.70بوده و پایایی آزمون مهارتهای
اجتماعی  SSRSرا با استفاده از روش باز آزمایی بین . /65تا . /93و از طریق روش ضریب آلفا بین
. /81تا . /85است .به منظور اطمینان از پایایی ابزار ،آزمون سنجش مهارتهای اجتماعی در یک
نمونهی  50نفری از جامعه ی آماری ابتدا اجرا شد و با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضریب . /7
صدم به دست آمد که نشان از پایایی مطلوب آن است و دادهها از طریق مقیاس آمادگی برای
خودراهبری در یادگیری گردآوری شده .این مقیاس ،ابزار خودسنجی و شامل  58گویه است که
برای اولین بار توسط گاگلیلمینو تدوین و اعتباریابی شده است .در این ابزار آزمودنیها به یک
مقیاس پنج درجه ای بر روی طیف لیکرت (تقریباً هرگز= 1و تقریباً همیشه= )5پاسخ داده اند.
یافته های گاگلیلمینو درآمریکا و کانادا نشان می دهد که پایایی این ابزار پرسشنامه یادگیری
خودراهبر به روش آلفای کرونباخ  . /94بوده و همبستگی ماده کلبین  . /30تا  . /60بوده است.
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پژوهشگران به منظور تعیین پایایی این پرسشنامه ،از روش الفبای کرانباخ استفاده کردند که
میزان آن  0/ 84است .پایایی ابزار با استفاده از پرسشنامهی یادگیری الکترونیکی که توسط رقیه
هرزندی و همکاران انجام شده و با هدف بررسی میزان تأثیر روشهای نوین آموزش بر کیفیت
فرآیند یاددهی -یادگیری از دیدگاه دانشجویان از نوع توصیفی -پیمایشی است .نتایج حاصل از
آزمون  tتک نمونهای نشان داد که میزان تأثیر روشهای نوین آموزش بر کیفیت فرآیند یاددهی-
یادگیری از دیدگاه دانشجویان بیشتر از حد متوسط ارزیابی شده است .و از پایایی ابزار یادگیری
خود راهبر که توسط حسین کاظمی و همکاران () با عنوان عوامل مؤثر بر میزان آمادگی خود راهبر
( )SDLRدانشجویان دانشکده کشاورزی علوم تحقیقات تهران از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ
نحوهی جمعآوری دادهها از نوع توصیفی و بر حسب روش همبستگی است ،استفاده گردید.
پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق ،از نوع کاربردی و نوع تحقیق ،علّی و مقایسهای است.
جامعه آماری این پژوهش ،که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است از
بین همه دانش آموزان پایه دهم ( متوسطه دوم )دخترانه شهرستان مرودشت در سال تحصیلی
 1393-94هستند .از کل جامعه آماری ( 3355نفر) بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان،
نمونه ای به تعداد  270نفر در دو گروه 135نفره انتخاب شد .توضیح این که یگ گروه شامل دانش
آموزانی است که در مدارس هوشمند و گروه دیگر شامل دانش آموزانی است که در مدارس معمولی
(سنّتی) مشغول به تحصیل هستند .با توجّه به هدف تحقیق ،ابزار این پژوهش از دونوع روش نمونه
گیری استفاده شده است  :در مرحله اوّل با ت وجّه به آیین نامه هوشمند سازی مدارس ؛ دو مدرسه
که از نظر هوشمند سازی در سطح باالتری قرار دارند ،انتخاب شده و از مدارس سنّتی هم ،دو
مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد .در مرحله دوّم ،در هر دو مدرسه ،به صورت تصادفی دو
کالس انتخاب شد ،که جدول  1توزیع فراوانی جامعه و تعداد افراد نمونه را به تفکیک طبقات
جامعه آماری نشان می دهد.

جدول  . 1توزیع فراوانی جامعه و تعداد افراد نمونه را به تفکیک طبقات جامعه آماری
دبیرستان فرزانگان
مدارس هوشمند

 135دانش آموز
دبیرستان روحانی

مدارس سنّتی

 67دانش آموز

دبیرستان حضرت سکینه

 68دانش آموز
 67دانش آموز

 135دانش آموز
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 68دانش آموز

دبیرستان آزادی
 4مدرسه

جمع کل

 270دانش آموز

 270دانش آموز

در پژوهش حاضر ،جهت گرد آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه محقّق ساخته استفاده
شده است که ابتدا در یک گروه  30نفره انجام شد و دارای پایایی  0/80وهمچنین ضریب آلفای
کرونباخ 0/84است .طرّاحی و تنظیم گویه ها براساس چهار چوب تئوریکی ،تعاریف متغیّرها و
مقیاس ها ی اندازه گیری صورت گرفته است .پرسش نامه مهارت های اجتماعی شامل 39 :سؤال
است که این مقیاس مقوالت همکاری و تعاون  ،رفتار قاطع ( خود ابرازی)  ،خویشتن دار و همدلی
را در بر می گیرد.و سؤاالت مربوط به یادگیری خودراهبر ،شامل  58سؤال است و به منظور ارزیابی
مؤلّفههای اساسی پژوهش ،ازپرسش نامه دست ساخته مبنی بر مقیاس پنج درجهای لیکرت و بر
اساس جدول مورگان استفاده گردیده است.
سؤاالت ويژه اوّل  :آیا بین یادگیری خود راهبر دانش آموزان مدارس سنّتی و هوشمند تفاوت
وجود دارد؟

جدول  . 2میانگین و انحراف استاندارد یادگیری خود راهبر
نام متغيّر

ميانگين

انحراف استاندارد

یادگیری خود راهبر

207/008

26/21

با توجّه به جدول باال ،می توان متوجّه شد که میانگین نمرات یادگیری خود راهبر ()207/008
و انحراف معیار آن ( )26/21است.

جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد مهارت اجتماعی و ابعاد آن
نام متغيّر

ميانگين

انحراف استاندارد

مهارت اجتماعی
همکاری و تعاون

49/35
13/80

10/46
3/72
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رفتار قاطع
خویشتن داری
همدلی

2/98
3/45
3/09

12/51
11/11
13/26

با توجّه به جدول باال می توان متوجه شد که میانگین نمرات مهارت اجتماعی ( )49/35و در
بین ابعاد ،بیش ترین میانگین مربوط به مولفه همکاری و تعاون با میانگین ( )13/80و کمترین
میانگین مربوط به مولفه خویشتن داری با میانگین ( )11/11است.
سؤال ويژه اوّل  :آیا بین یادگیری خود راهبر دانش آموزان مدارس سنّتی و هوشمند تفاوت
وجود دارد؟
جهت آزمودن این سؤال از روش آماری تی گروههای مستقل استفاده شده است که نتایج آن در
جدول زیر آمده است:
جدول  . 4مقایسه یادگیری خودراهبر دانشآموزان مدارس هوشمند و سنّتی
مدارس

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

هوشمند

124

211/48

26/88

سنّتی

118

202/30

24/73

مقدار تي
2/76

درجه

سطح

ازادی

معناداری

240

0/006

همانگونه که در جدول باال مشاهده می شود مقدار تی محاسبه شده برابر با  2/76که با درجه
آزادی  240در سطح  )p<01/0( 0/006معنادار است ،بنابراین نتیجه می گیریم که بین میزان
یادگیری خودراهبر دانش آموزان مدارس هوشمند و سنّتی تفاوت معنادار وجود دارد و با توجه به
جدول می توان بیان داشت که میزان یادگیری خودراهبر دانش آموزان مدارس هوشمند از مدارس
سنّتی بیشتر است.
سؤال ويژه دوم  :آیا بین یادگیری خود راهبر دانش آموزان مدارس سنّتی و هوشمند تفاوت
وجود دارد؟
جهت آزمودن این فرض از روش آماری تی گروه های مستقل استفاده شده است که نتایج آن
در جدول زیر آورده شده است:
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جدول  . 5مقایسه مهارت های اجتماعی دانش آموزان مدارس هوشمند و سنّتی
انحراف

مدارس

تعداد

ميانگين

هوشمند

124

49/25

11/59

سنّتی

118

49/45

9/18

مقدار تي

معيار

-0/148

درجه

سطح

ازادی

معناداری

240

0/88

همانگونه که در جدول باال مشاهده می شود مقدارتی محاسبه شده برابر با  0/148که با درجه
آزادی  240در سطح  )p>0/05( 0/88معنادار است ،بنابراین نتیجه می گیریم که بین میزان مهارت
های اجتماعی دانش آموزان مدارس هوشمند و سنّتی تفاوت معنادار وجود ندارد.
سؤال ويژه سوّم  :آیا بین ابعاد مهارت های اجتماعی دانش آموان مدارس سنّتی و هوشمند
تفاوت وجود دارد؟
جهت آزمودن این فرض از روش آماری تی گروه های مستقل استفاده شده است که نتایج آن
در جدول زیر آورده شده است.

جدول  . 6مقایسه ابعاد مهارت های اجتماعی دانش آموزان مدارس هوشمند و سنّتی
نام متغير
همکاری
رفتار قاطع
خویشتن
داری
همدلی

انحراف

مدرّسه

تعداد

ميانگين

هوشمند

124

13/67

3/87

سنّتی

118

13/94

3/56

هوشمند

124

12/91

3/13

سنّتی

118

12/08

2/77

هوشمند
سنّتی

124
118

11/88
10/38

3/85
2/78

هوشمند

124

13/54

3/27

سنّتی

118

12/96

2/88

معيار

درجه

سطح

آزادی

معناداری

-0/56

240
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همان گونه که در جدول باال مشاهده می شود دانش آموزان مدارس هوشمند و سنّتی تنها در
ابعاد رفتار قاطع و خویشتن داری از لحاظ آماری با یکدیگر متفاوت هستند و از لحاظ دو بعد دیگر
یعنی همکاری و همدلی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.

بحث و نتيجه گيری

نتایج حاصل شده از یافته های سؤال اوّل تحقیق نشان داد که بین ابعاد یادگیری
خودراهبر دانشآموزان مدارس هوشمند و مدارس سنّتی ،تفاوت معناداری وجود دارد و میتوان
بیان کرد که میزان یادگیری خودراهبر دانشآموزان مدارس هوشمند بیشتر از مدارس سنّتی است.
در تبیین این یافته با یافتههای کاظمی ) )Kazemi, H. 2010نگاهبان (، )Negahban, 2012
سلطانی عربشاهی ) ، )Soltani Arabshahi, 2012صارمی ( ،)Saremi, 2014زارع ()Zare, 2000و
نادی) ) (Nadi, 2001بین آمادگی یادگیری خودراهبر دانشآموزان در محیط مجازی با پیشرفت
تحصیلی آنها ارتباط وجود دارد و مؤلفّههای توانایی کاربرد مهارتهای مطالعه و حل مشکل و
خودپنداری مثبت ،بیشترین توانایی پیشبینی پیشرفت تحصیلی و بیشترین ارتباط را با آن دارند.
بر اساس این نتایج می توان انتظار داشت که با استناد به نمرات علوم پایه و معدل پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان ،آمادگی آنها برای خودراهبری پیشبینی شود و مدارس باید برای پاسخگویی به
نیازها و چالشهای گوناگون دنیای کنونی ،با رویکردهای آموزشی دانشآموز محور ،آنان به سمت
کسب آمادگی یادگیری خودراهبر سوق دهند .استفاده از فن آوری اطّالعات و ارتباطات در افزایش
انگیزه تحصیلی ،ارتقای مهارت پرسشگری ،تقویت روحیه پژوهشی ،افزایش نمرات درسی و در
مجموع بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در حد زیاد اثرگذار بوده است .دانشآموزان در یادگیری با
روش آنالین نسبت به دانشآموزانی که به روش سنتی آموزش دیده بودند ،عملکرد بهتری داشتند.
استفاده از آموزش الکترونیکی تأثیرات مطلوبتری را نسبت به سیستمهای سنتّی نشان داده و
درصد موفقیّت بیشتری را به خود اختصاص داده است.
نتایج حاصل از یافته های سؤال دوّم این تحقیق نشان داده که با یافتههای پژوهش نوراله
( ،)Noorollah, 1995عباسآبادی ) ،)Abbas Abadi, 1997شبیری و همکاران( Shobiri et al,
 ، )2004لشکری پور و همکاران ( ،)Lashkari Poor et al, 2006قلیزاده و همکاران ( Gholizadeh
 ،)et al, 2007چراغیان و همکاران( ، )Cheraghian et al, 2008کیامرثی و همکاران ( Kiamarsi et
 ، )al, 2011مهدوی قروی و همکاران ( ، )Mahdavi Gharvi et al, 2012حسینی ()Hoseini, 2013
و گاال و وود ( )Galla and Wood, 2012همخوانی دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت مهارت-
های اجتماعی مناسب سبب میشود که دانشآموزان شایستگیهای اجتماعی خود را افزایش دهند
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و در جامعه و گروه همساالن وجهه ی خوبی به دست آورند و تعاملی مثبت در روابط خود با
همساالن ،جامعه و معلّمان داشته باشند و دامنه ای از رفتارهای مقبول را از خود نشان دهند .دانش-
آموزانی که از مهارتهای اجتماعی باال برخوردار باشند ،روابط قوی و مستحکمی با دانشآموزان
دیگر و مجموعه کالس برقرار می کنند و در کالس با برقرار کردن ارتباط دیداری و شنوایی مناسب،
به فهم بیشتر مطالب نائل گردند و در امتحانات و عملکرد تحصیلی بهتری از خود نشان دهند
نتایج حاصل شده از یافته های سؤال سوّم تحقیق نشان داد که میزان ابعاد مهارت های
اجتماعی دانش آموزان مدارس هوشمند و سنّتی متفاوت است .دانش آموزان مدارس هوشمند و
سنّتی تنها در ابعاد رفتار قاطع و خویشتن داری از لحاظ آماری با یکدیگر متفاوت هستند و از
لحاظ دو بعد دیگر یعنی همکاری و همدلی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند .این یافتهها با
یافتههای پژوهش نوراله ( ،)Noorollah, 1995عباسآبادی ( ،)Abbas Abadi, 1997شبیری و
همکاران ( ، )Shabiri et al, 2004لشکری پور و همکاران ( ،)Lashkari Poor et al, 2006قلیزاده و
همکاران  )(Gholizadeh et al, 2007چراغیان و همکاران ( ،)Cheraghian et al, 2008کیامرثی و
همکاران ( ،)Kiamarsi et al, 2011مهدوی قروی و همکاران (،)Mahdavi Gharvi et al, 2012
حسینی ( ،)Hoseini, 2013قلی زاده ( ،)Gholizadeh et al, 2007قلتاش ( ،)Gholtash2005
قاسمی ( ،)Ghasemi2014و گاال و وود ( )2012همخوانی دارد.
در تبیین این یافته می توان گفت که بین بُعدهای رفتار قاطع و خویشتن داری از لحاظ آماری
با یکدیگر متفاوت هستند و از لحاظ دو بعد دیگر یعنی همکاری و همدلی تفاوت معناداری با
یکدیگر ندارند .بین میزان یادگیری خودراهبر دانشآموزان مدارس هوشمند و سنّتی تفاوت معنادار
وجود دارد و میتوان بیان کرد که میزان یادگیری خودراهبر دانشآموزان مدارس هوشمند از
مدارس سنّتی بیشتر است .به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که دانش آموزانی که در
مدارس عادی آموزش می بینند با مهارت اجتماعی دانش آموزان مدرس هوشمند تفاوت چندانی
ندارد و تفاوت انها در دو بعد یادگیری الکترونیکی و یادگیری خود راهبر می باشد و در مهارت های
اجتماعی معنی دار نیست در تبیین این نتایج می توان به جوّ رقابتی که در بین دانش آموزان
مدارس هوشمند وجود داشته  ،اشاره کرد ک ه ممکن است ایجاد فاصله در بین فراگیران را به همراه
داشته باشد و در مدارس توجّهی صورت نمی پذیرد؛ به همین دلیل بین مهارت اجتماعی و
یادگیری الکترونیکی ،تفاوت معنا داری وجود ندارد .ولی همان طور که مالحظه شد در بعد
یادگیری الکترونیکی و یادگیری خود راهبر تفاوت معنا داری بین این دو نوع مدرسه وجود دارد؛
لذا از کاربردهای نتایج پژوهش حاضر می توان به این موضوع اشاره کرد که ارزیابی دانش آموزان با
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 به شناسایی نقاط قوّت و ضعف خاصّ دانش آموزان کمک می کند که باعث،توجّه به این عوامل
تسهیل در ارائه برنامه ریزی مناسب با روش مناسب برای بهبود حالت مهارت اجتماعی دانش آموز
 مهارت اجتماعی سبب میشود که دانشآموزان به توانایی و استعدادهای خود ایمان داشته.می شود
باشند و نگاه مثبتی به خود و یادگیری داشته باشند که این نگاه مثبت در فرد انگیزش ایجاد
میکند و سبب میشود که فرد با پشتکار و دقت بیشتری به دنبال یادگیری مطالب درسی باشد و
 نتایج این پژوهش با نتایج بررسی انجام شده.از این طریق عملکرد یادگیری بهتری صورت میگیرد
 ) بیان می کند کاربرد فن آوری اطالعات و یادگیریRosenberg,2006) 1توسط روزنبرگ
 سفارشی، قدرت پاسخگویی را باال میبرد و محتوای آموزش، هزینهها را کاهش میدهد،الکترونیکی
 ساعته در24 یا اختصاصی است؛ محتوای این آموزشها به روز و قابل اعتماد است؛ امکان یادگیری
هفت روز هفته وجود دارد؛ در وقت استفاده کننده صرفهجویی می شود؛ فرامکانی و از امکان تشکیل
 به خاطر وجود این. هماهنگ و همسوست،گروه یادگیری برخوردار است و قابلیّت توسعه دارد
 زیرا در آن امکان،ویژگیهاست که میزان سرمایهگذاری در آموزشهای مبتنی بر وب باالست
. امکانپذیر است،خدمترسانی دایمی و با ارزش به کاربران
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