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رس سخذ رمطد سرد .در پژوهش حاضر سگ روش رمطراگیری در دسترا سستفاد اد .حجر رمطررا یرطرد یعاوعرا 44
رفر بطد .با سستفاد سگ یک پرسشرایا یحققساختا ،ییزسن ت حر و شانایی دسرشرجطیان برا فر شوریهرای رسیارراسی
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مقدمه

با تحطل ته و ف شوری و پیدسیش رظریاهای جدید در یادگیری ،روینردهرای جدیردی رسر ت برا
ته و روشهای شیطخت تهطم یعرح اد سست و با یرطسگست شن روینردهرای جدیردی در تعیری
سهدسف تربیتی و فرشیند شیطگش با وجطد شید سست ( .)Shabani, 2012سیرروگ  ،دیردگا بشرر سگ
تدریس صرف در کالا درا فرستر رفتا و با روینردها و گرسیشهای جدید کا حاصک یافتاهای
تهطم تربیتی ،روسناناسی ،جایعااناسی و یدیریت هستند؛ در ترصا تدریس و یعهمی تطجرا دسرد.
سی روینردها س

یی اطرد کا یعهمان با وسعت رظر بیشتری با تدریس و رقش خطد بنیرررد و برا

باکارگیری شرها ،کیفیت یادگیری و راد هماجار ا فرسگیرسن رس به طد بخشند ( .)Safavi, 2011برا
همی دویک ،سیروگ اریط هرای جدیرد و فعرال در یرادگیری یرطرد تطجرا بسریار قررسر گرفترا سسرت.
باکارگیری ایط های جدید ،س

ییاطد فرسگیرسن با تفنر تمیق بیردسگرد ،چیطرا یراد گررفت رس
5

بیایطگرد و با یادگیرردگاری یادسمسوعمر ت دیک اطرد ).(Smith & Wolfish, 1992
یادگیری سیار کا با رطتی یرحها جدیدی سگ یادگیری سونتروریک سست ،باتنرطسن یرک روش
شیطگش جدید و ینععفتر سگ سایر روشهای شیطگای گذاتا ییتطسررد یحردودیتهرای شیرطگش
سرنتی رس سگ حریرق فر شوری سریار برحررف رمایرد (Sriprapaipong & Minh, 2007, cited in

) Akhavan Dardashti, 2012و ینمهی برسی شیطگشهرای سرنتی سگ جمهرا شیرطگش حورطری

4

بااد .یادگیری سیار در یقایسا با کالاهای سنتی ،با یادگیرردگان سجاگ ییدهد تا گیان ،ینران و
چیطریی یعاوعا رس سرتخاب کنند .کاوا ( ،)Cavus, 2011برخی ویژگیهرایی رس بررسی یرادگیری
سیار ذکر کرد سست کا ت ارتسرد سگ :هماجا حاضر بطدن ،قابهیت حمرک ،ترکی ری برطدن ،اخصری
بطدن ،تعایهی بطدن ،یشارکتی بطدن ،و وحظاسی یا شری بطدن.
سرععافپذیری باالی ف شوریهای سیار ،ارسیط یساتدی رس جهت رسیدن با سهردسف شیطگاری
فرسه ییشورد؛ فرسگیر رس همرسهی رمطد و تمهنرردش رس در هرر رقعرا سگ فرشینرد شیرطگش تسرهیک
ییکند ( .)Chris, 2008وود ( )Wood, 2003, cited in Claire et al., 2005بیان ییکنرد کرا
وس یادگیری سیار با سستفاد سگ دستیا های ف شوری سحالتات دستی و سیار یارند دستیار دیجیترال

1. Life-long learners
2. Mobile learning
3. Face to face education
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اخصی ،5تهف همرس  ،وپ تاب ،ت هت در شیطگش و یادگیری سارار یریکنرد .کینراش و همنرارسن
) (Kinash et al., 2012یرادگیری سریار رس برا تنرطسن یرادگیری کرا در شن سگ سبزسرهرای سریار در
یحیطهای شیطگای سستفاد ییاطد ،تعریف ییکنند .تالو بر سی  ،شگدیهی و کراوا (Ozdamli

) & Cavus, 2012یادگیری سیار رس باتنطسن رطتی سگ یادگیری کا سجاگ ییدهد ،یادگیررد هرا در
هر گیان و یناری با یطسد یادگیری دسترسی پیدس کنند تعریف یریکننرد (cited in Alhunaiyyan

).et al., 2016
سیروگ  ،یشنک تمد فرسگیرسن در یحیطهای شیطگای سی سست کا در سکثر یطسرد سحالترات رس
بر سثر تنرسر و تمری حفظ ییکنند ،بدون سی کرا سرت را شرهرا رس برا یعراو ی کرا قر الا شیطختراسررد
دریابند .پژوهشهای بسیاری با ینظطر یشخص کردن دالیک تدم پیشرفت تحصریهی یادگیررردگان
صطرت گرفترا و رترایج رشران دسد سسرت کرا ینری سگ تطسیرک تأثیرگرذسر برر یرادگیری و پیشررفت
تحصیهی یادگیرردگان ،کیفیت تدریس و چیطریی سرسیا شیطگش سست .با ت رارت دییرر ،تع یرر سگ
یادگیری خطب ،باید با یالکهایی همرس بااد کا سی یالکها بدون بررایا و رقشا ق هی برا دسرت
رمیشید .چیطرا یی تطسن در یسیر یادگیری حرکت کرد .ووی برسی رسیدن با شن حرحری ردسارت
سرتخاب حرحهای یناس و ساگرد یطج

راد یادگیری اد و یعهطبیت شن رس ریز با همرس دسرد.

بیان صریه و قابک فه سهدسف ،سرسیا درا با انک ساختاریافتا و ینظ  ،فعال برطدن اراگرد در
جریان شیطگش و یرت ط بطدن یعاو جدید با یعاو ق هی ضم سفرزسیش کیفیرت تردریس و سرسیرا
شیطگش ،باتث سفزسیش یادگیری فرسگیرسن ییاطد و وجطد سویطیی شیطگای کا تمام سی تناصرر رس
دساتا بااد ،ییتطسررد وضرعیت یطجرطد رس برا حرد یعهرطب برسرارد (cited in Mehrvarz et al.,

) .2012پس باید دقت کرد کا هر رطع شیطگش سیار قادر با سیجراد یرک تجربراشیطگاری برا سرگش
ریست .شیطگش باید با خطبی حرسحی اطد و گیینا رس بررسی وسقعیرت بخشریدن برا سهردسف شیطگاری
فرسه کند .سویطی حرسحی شیطگای گاریرا ینری سگ سویطهرای برگرفترا سگ روینررد ارناختی سسرت.
اناختگرسیی تمدتاا با فرشیندهای اناختی کا در یادگیری درگیر ییاطرد ،یثرک سسرتقرس  ،قیراا،
کشف قطسری  ،اناسایی سویطها و یطسردی سگ سی دست سر و کار دسرد (.)Guey et al., 2010
در حرسحی شیطگای یعابق سویطی گاریا سبتدس سرطسع یحتطسی شیطگای ست سگ یهارتهای ذهنری،
سحالتات کالیی ،رسه ردهای اناختی ،یهارتهای حرکتی و ریرشها تعیی اد و ترتی

و ترطسوی

1. Personal device assistant
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شرها یعابق ارسیط دروری و بیروری یشخص ییاطد .گاریا سگ وقایع راگارا شیطگش برسی رسریدن برا
سهدسف شیطگای سستفاد یریکنرد ) .(Fardanesh, 2012خرادجطیی و همنرارسن (Khadjooi et

) al., 2011در تحقیقی تحت تنطسن «چیطرا ییتطسن یدل حرسحری شیطگاری گاریرا رس در شیرطگش
یهارتهای روسری -حرکتی با کار برد» ،سظهار دساتند کا رظریرا گاریرا سحالترات برا سرگش گیرادی
برسی یعهمان فرسه ییشورد .باکارگیری یدل را یرحهاسی گاریا ،روای بسیار یناس برسی سحمینران
سگ بررایا یادگیری یؤثر و رظامیندسست ،چرس کا ساختاری برسی بررایاهرای درسری و ریراری جرایع
رس ت با شیطگش در سختیار قرسر ییدهد.
پژوهشیرسن دریافتاسرد کا فرسگیرسن دسرسی پیشرفت باال ،سغه

یادگیرردگان خطدتنظی هسرتند.

سگرچرا خررطدتنظیمی 5بررا کهمررات خررطدکنتروی ،خطیشررت دسری و خطدفریرراری یترررسدف سسررت ،سیررا؛
تعاریف یتعددی سگ شن وجطد دسرد کا سگ چش سردسگهای رظری گطراگطن در یرادگیری خرطدتنظیمی
راای ییاطد .یادگیری خطدتنظیمی ت ارت سگ تطسرایی یشارکت فعال سگ رظر فرسارناختی ،سرییزاری
و رفتاری در فرشیند یادگیری سست .یادگیرردگان خطدتنظی در دسرش فرساناختی یهرارت دسارتا و
ییدسرند چیطرا فرشیندهای ذهنی خطد رس در جهت پیشرفت و سهدسف فردی سطق دهند .هر چنری ،
شرها در یرسحک یختهف یرادگیری سقردسم برا بررایراریرزی ،خطدرظرارتی ،خرطدکنتروی و خطدسرنجی
ییکنند .سگ رظر سرییزای سی رطع سگ یادگیری با دسارت باورهرا و ریررشهرای سرع راقی یناسر

در

حطگ تحصیهی با ویژ تالقایندی در سرجام تناویف تحصیهی و تالش و پشتنار الگم در سی گیینرا
کمک فرسوسری رمرطد و سر

یری ارطد فررد خرطد رس الیرق ،خطدکارشیرد و یسرتقک تصرطر رمایرد.

ه چنی  ،سگ رظر رفتاری ،سی یادگیررردگان قادرررد یحریطهرایی رس بررسی یرادگیری بهینرا سرتخراب،
پیریزی و خهق رمایند (.)Tavakolizade et al., 2011
یررادگیری خررطدتنظیمی ،اررایک رسه ردهررایی سسررت کررا دسرررششیررطگسن بررا کررار یرری بررررد تررا
اناختهایشان رس تنظی کنند .رسه ردهای یادگیری ،فنطن یرا روشهرایی هسرتند کرا یادگیررردگان
برررسی سکتسرراب سحالتررات سگ شرهررا سسررتفاد یرریکننررد .رظریرراپررردسگسن ،ح قررابنرردیهررای یختهفرری سگ
رسه ردهای یادگیری خطدتنظیمی سرسیا کررد سررد؛ سیرا برا حرطر کهری در بیشرتر سیر ح قرابنردیهرا،
رسه ردهای یادگیری خطدتنظیمی با سا دستا ح قابندی اد سرد کا با ستتقاد پینتری

سیر رسه ردهرا

1. Self- regulation
2. Pintrich
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ت ارتند سگ :رسه ردهای فرساناختی ،رسه ردهای اناختی و باورهای سرییزای .رسه ردهای فرسارناختی
با صطرت خطدرظارتی ،خطیشت ریرری و خطدقوراوتی ،5رقرش یحرطری در خرطدتنظیمی دسرررد و
یؤوفررا هررای اررناختی و باورهررای سرییزارری در تعایررک بررا ینرردییر یطجرر سفررزسیش تطسرررایی
ییاطرد).(Jafar Tabatabaei et al., 2012

سفتخاری و همنارسن ) (Eftekhari et al., 2013در پژوهشی با بررسی ترأثیر سسرتفاد سگ تهفر
همرس در خطدتنظیمی و پیشرفت دسرشجطیان در حفظ قرشن پردسختند .جایعا شیاری پژوهش ارایک
هما دسرشجطیان تالقایند با حفظ قرشن در یقعع کاراناسی در دسرشیا سصفهان در سرال تحصریهی
 5419-15بطد کا سگ بی شرها  49رفر با حطر تصادفی سرتخراب اردرد .رترایج پرژوهش رشران دسد کرا
سستفاد سگ تهف همرس برا سیر دالیرک برر کرالا هرای چهرر برا چهرر تررجیه دسد ارد :سیناررات
چندرسراراسی یارنرد سسرتفاد سگ صردس و تصرطیر بررا حرطر همزیران ،قابهیرتهرای گرسفینری و دساررت
ویژگیهایی سگ ق یک قابک حمک بطدن ،سهطوت سستفاد  ،سرععرافپرذیری و یررت ط برطدن برا ریاگهرای
فردی و س ک یادگیری یادگیرردگان .برا ت رارت دییرر ،سسرتفاد سگ تهفر همررس ترأثیر یث تری روی
خطدتنظیمی و پیشرفت دسرششیطگسن در حفظ قرشن دسارتا سسرت .ررادری و همنرارسن (Naderi et

) al., 2013در پژوهشی با بررسری ترأثیر روش شیرطگش سگ حریرق تهفر همررس برر خرطدرظ دهری
فرساناختی و ریرش دسرشجطیان پیرسپزانی پردسختند .رتایج رشران دسد کرا شیرطگش سگ حریرق تهفر
همرس تأثیر یث تی بر خطدرظ دهی فرساناختی و ریرش دسرشجطیان دسرد.
اررا و همنررارسن ) (Sha et al., 2012در پژوهشرری بررا سررردسگ گیررری یررادگیری خررطدتنظیمی
یادگیرردگان در یحیط یادگیری سیار پردسختند .سی پژوهش در یک کالا درا تهطم تجربی در
سنیاپطر سرجام اد .رتایج رشان دسد کا خرطدتنظیمی در یحریط یرادگیری سریار یریتطسررد سرا جن را
خطدسرگیابی سگ فرشیندهای روسناناختی ،یادگیری و پیشرفت تحصیهی رس تحت تأثیر قررسر دهرد .در
وسقع سی رطع یرادگیری ررا تنهرا رفتارهرای ارناختی و فرسارناختی یادگیررردگان رس براال بررد ،بهنرا
فرسگیرسن با خطدتنظیمی خطد ،تطسرستند با پیشرفت تحصیهی بیشتری دست یابند .رر

و همنرارسن

( )Zheng et al., 2016در پژوهشرری تررأثیر روینرررد یررادگیری خررطدتنظیمی سرریار رس روی
دستاوردهای یادگیری و یهارتهای یادگیری خطدتنظیمی دسرشجطیان یطرد بررسی قرسر دسدرد .سی
یعاوعا سگ حریق  09دسرشجطی دور کاراناسی سرجام ارد .رترایج حراکی سگ ترأثیر یعنریدسر روینررد
1. Judge
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یررادگیری خررطدتنظیمی سرریار روی دسررتاوردهای یررادگیری و یهررارتهررای یررادگیری خررطدتنظیمی
دسرششیطگسن بطد.
سستفاد سگ رسه ردهای یادگیری خطدتنظیمی در فرشینرد یراددهی -یرادگیری بررسی پیشررفت در
یادگیری ،سیجاد یادگیری یعنادسر و کنترل و یدیریت یادگیری بسیار حایز سهمیت سسرت .سگ حرفری،
تحقق یرادگیری یعنریدسر و سسرتفاد سگ رسه ردهرای یرادگیری خرطدتنظیمی درگررو سرسیرا یحترطسی
شیطگای با سستفاد سگ سویطی حرسحی شیطگای و با روای یناس

سسرت .در رتیجرا سرجرام پژوهشری

کا بتطسرد سثربخشی یادگیری سیار حرسحیاد با سسرتفاد سگ سویرطی حرسحری شیطگاری گاریرا رس برر
رسه ردهای یادگیری خطدتنظیمی بسنجد ضروری با رظر ییرسد .هردف پرژوهش حاضرر ،بررسری
تأثیر یادگیری سیار بر سساا سویطی حرسحی شیطگای گاریرا برر رسه ردهرای یرادگیری خرطدتنظیمی
دسرشجطیان سست .بر سی سساا ،فرضیات سی یعاوعا ت ارتند سگ:
 .5یادگیری سیار بر سساا سویطی حرسحی شیطگای گاریا برر رسه ردهرای یرادگیری خرطدتنظیمی
دسرشجطیان تأثیر دسرد.
 .یادگیری سیار بر سسراا سویرطی حرسحری شیطگاری گاریرا برر رسه ردهرای ارناختی یرادگیری
دسرشجطیان تأثیر دسرد.
 .4یادگیری سیار بر سساا سویطی حرسحی شیطگاری گاریرا برر رسه ردهرای فرسارناختی یرادگیری
دسرشجطیان تأثیر دسرد.
روش

حرح تحقیق یطرد سستفاد در سی پژوهش ،ا ا تجربی سگ رطع پیششگیرطن -پرسشگیرطن برا گررو
کنترل برطد .جایعرا شیراری سیر پرژوهش ارایک کهیرا دسرشرجطیان رارتا تهرطم تربیتری -گررسیش
تننطوط ی شیطگای دسرشیا سرسک با تعدسد  541رفرر برطد .رمطررا ت رارت سگ دسرشرجطیاری برطد کرا
وسحد درسی یقدیات کایییطتر رس سخذ رمطد سرد .الگم برا ذکرر سسرت ،همرا سیر دسرشرجطیان دسرسی
جنسیت یؤرث بطد و در ترم سول کاراناسی یشغطل با تحصیک بطدرد .در پژوهش حاضرر سگ روش
رمطراگیری در دسترا سستفاد ارد .حجر رمطررا یرطرد یعاوعرا  44رفرر برطد .برا سسرتفاد سگ یرک
پرسشرایا یحقق ساختا ییزسن ت حر و شانایی دسرشجطیان با ف شوریهای رسیارراسی یرطرد سرنجش
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قرسر گرفت .پس سگ تعیری سرعه هرر یرک سگ سفررسد و سرسیرا شیرطگشهرای یرطرد ریراگ ،همرا سفررسد
همتاساگی اد و با خط پایا رسیدرد .سیس ،با حطر تصادفی در دو گرو  51رفر قرسر گرفتند.
در سی یعاوعا جهت گردشوری دسد ها سگ پرسشرایا رسه ردهای یرادگیری خرطدتنظیمی پینترری و
دیگروت سستفاد اد .پرسشرایا رسه ردهای یادگیری خرطدتنظیمی پینترری و دیگرروت دسرسی
 41گطیا سست کا در دو بخش باورهای سرییزای و رسه ردهای یادگیری خطدتنظیمی ،تنظری ارد
سست .با تطجا با سی کا حرسحان سی یقیاا سجاگ سستفاد بخشی سگ یقیاا یثالا فقرط بخرش ییرزسن
سستفاد سگ رسه ردهرای یرادگیری خرطدتنظیمی رس دسد سررد ( .)Pintrich & DeGroot, 1990ورذس،
پرسشرایا یطرد سستفاد در سی تحقیق اایک

گطیا سست کا دسرسی دو بخش سسرت .5 :یقیراا

سستفاد سگ رسه ردهای اناختی ،اایک چهار یقطوا رسه ردهای تنررسر و یررور (ارایک سرؤسالت ،51
 )4، 5رسه ردهای بسط و گسترش (اایک سؤسالت  )0، 1، 9و رسه ردهرای سراگیاندهری (ارایک
سؤسالت

 )5 ، ،54 ،51 ،و رسه ردهای درک یعه

(اایک سؤسالت  . .)1 ،8یقیاا سستفاد سگ

رسه ردهای فرساناختی و خطدرظ دهی؛ اایک  4یقطوا رسه ردهای بررایاریزی (اایک سرؤسالت ، 5
 ،)54کنترل و رظارت (اایک سرؤسالت  )4 ،59 ،50، 58و رظر دهری (ارایک سرؤسالت )1 ،55 ،51
سست .پرسشرایا رسه ردهای یادگیری خطدتنظیمی سگ رطع شگیطنهرای بسرتا پاسرپ پرنج گزینراسی
(کایالا یطسفق= ،1یطسفق= ،4رظری ردسرم= ،4یخاوف =  ،کایالا یخاوف = )5سست .الگم با ذکر سسرت
کرا سررؤسالت اررمار ، 4 ،44 ،44

یعرابق بررا فرررم پنتررری و دیگرروت بررتنس سررایر یررطسرد

رمر گذسری اد سرد .بر سساا پرسشرایرا یرطرد سسرتفاد در پرژوهش یرذکطر سرؤسالت  8و  1کرا
یعابق فرم سصهی یعادل سؤسالت  44و  44هستند با صطرت یعنطا رمر گذسری ییاطرد .پنترری
و دیگروت بررسی بررسری روسیری پرسرشرایرا  MSLQسگ روش شیراری تحهیرک ترایهی سسرتفاد
کرد سرد .سی یحققان با با کار بست روش تحهیک تایهی ،برسی یقیاا باورهای سرییزای سا تایرک
خطدکارشیدی ،سرگشگرذسری درورری و سضرعرسب سیتحران و بررسی یقیراا رسه ردهرای یرادگیری
خطدتنظیمی دو تایک سستفاد سگ رسه ردهای اناختی و سستفاد سگ رسه ردهای فرساناختی و یدیریت
تالش (خطدرظ دهی) رس با دست شوردرد .پنتری و دیگروت ،بررسی بررسری پایرایی پرسرشرایرا
رسه ردهای یادگیری خطدتنظیمی سگ روش شوفای کرور اخ سستفاد کردرد و برسی خرد یقیااهای
خطدکارشیرردی ،سرگشگررذسری دروررری ،سضررعرسب سیتحرران ،سسررتفاد سگ رسه ردهررای اررناختی و
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خطدرظ دهی (سستفاد سگ رسه ردهای فرساناختی و یدیریت تالش) با ترتی

ضرسی

شوفرای ،9/81

 9/84 ،9/11 ،9/81و  9/14رس با دست شوررد.
ایط سجرسی پژوهش با سی صطرت بطد کا پیششگیطن رسه ردهای یادگیری خطدتنظیمی در هر دو
گرررو شگی رایش و گررطس سجرررس اررد .ی احررث شیطگا ری یررطرد رظررر کررا اررایک شیررطگش ررررمسفررزسر
سطییشینس 5بطد حی  5جهسا با حطر ه گیان در هر دو گرو سرسیا ارد .اریط سرسیرا یعاور در
گرو شگیایش با سی صطرت بطد کا سبتدس فیه شیطگای ی حث یطرد رظر بر سساا سویرطی حرسحری
شیطگای گاریا تطسط پژوهشریر و برا همنراری یردرا ،حرسحری و تردوی ارد .سریس ،سگ حریرق
ررمسفزسر سستطری الی

سگ فیه تهیا اد خروجی یطبایک گرفتا و سگ حریق ررمسفزسر اریت 4و ار نا

سجتماتی تهیرسم در سختیار شگیطدریها قرسر دسد اد .در شخر ه پسشگیرطن رسه ردهرای یرادگیری
خطدتنظیمی ه گیان در هر دو گرو سجرس اد و دسد های بادستشید یرطرد تجزیرا و تحهیرک قررسر
گرفت.
در سی پرژوهش سگ شیرار تطصریفی و سسرتن احی جهرت تجزیرا و تحهیرک دسد هرا سسرتفاد ارد .شیرار
تطصیفی اایک ییاریی  ،سرحرسف یعیار سست .ه چنی  ،جهت تحهیک دسد ها براصرطرت سسرتن احی سگ
شگیطن تحهیک کطوسریارس سستفاد اد .تمایی تحهیکها سگ حریق ررمسفزسر  SPSS18سرجام اد.
يافتهها

یافترراهررای پررژوهش ،بررا صررطرت تطصرریفی و تحهیهرری سرسیررا گردیررد سسررت .در گررزسرش حاضررر
سبترردس بررا ینظررطر بررا دسررت شوردن دیررد کهرری سگ دسد هررا ،دسد هررای تطصرریفی سرسیررا اررد سسررت و
سیس ،یافتاهای حاصک سگ شگیطن تحهیک کطوسریارس سرسیا اد سست.

1. Swish Max
2. Story Line
3. SHAREit
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جدول  .1ميانگين و انحراف معيار راهبردهاي يادگيري خودتنظيمی و خرده مقياسهاي آن در دو گروه سنتی و
سيار در پيشآزمون و پسآزمون

گروهها

متغير

سنتی
رسه ردهای یادگیری خطدتنظیمی
سیار
سنتی
تنرسر و یرور
سیار
سنتی
بسط و گسترش
سیار

رسه ردهای
اناختی

سنتی
ساگیاندهی
سیار
سنتی
درک یعه
سیار

آزمون

ميانگين

انحراف معيار

پیششگیطن

11/99

1/01

پسشگیطن

15/04

8/50

پیششگیطن

11/10

0/ 9

پسشگیطن

84/91

0/15

پیششگیطن

55/41

5/45

پسشگیطن

1/45

/41

پیششگیطن

55/55

/54

پسشگیطن

55/19

5/08

پیششگیطن

8/41

5/40

پسشگیطن

1/1

5/ 4

پیششگیطن

8/88

5/49

پسشگیطن

8/19

5/41

پیششگیطن

9/1

/11

پسشگیطن

51/51

4/99

پیششگیطن

9/91

4/ 1

پسشگیطن

9/45

/15

پیششگیطن

0/51

5/84

پسشگیطن

1/99

5/45

پیششگیطن

1/ 1

5/51

پسشگیطن

1/14

5/18
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ادامه جدول  .1ميانگين و انحراف معيار راهبردهاي يادگيري خودتنظيمی و خرده مقياسهاي آن در دو گروه
سنتی و سيار در پيشآزمون و پسآزمون

گروهها

متغير

سنتی
بررایاریزی
سیار

رسه ردهای
فرساناختی

سنتی
رظارت و کنترل
سیار
سنتی
رظ دهی
سیار

آزمون

ميانگين

انحراف معيار

پیششگیطن

8/04

5/50

پسشگیطن

1/1

5/14

پیششگیطن

1/19

5/80

پسشگیطن

8/ 1

5/ 5

پیششگیطن

54/8

5/14

پسشگیطن

54/55

/40

پیششگیطن

54/ 4

/54

پسشگیطن

50/99

5/14

پیششگیطن

1/18

/ 1

پسشگیطن

8/45

/41

پیششگیطن

8/51

/90

پسشگیطن

1/41

/4

همانحطر کا در جدول  5یشاهد ییاطد ،در یتغیر رسه ردهای یرادگیری خرطدتنظیمی ،ییراریی و
سرحرسف یعیار پیششگیطن در گرو شیطگش سنتی ( 11/99و  )1/01و گرو شیرطگش سریار (11/10
و  )0/ 9گزسرش اد سسرت .ترالو برر سیر  ،ییراریی و سرحررسف یعیرار گررو شیرطگش سرنتی در
پسشگیطن با ترتی

 15/04و  8/50گزسرش اد سست کا کاهش ییاریی و سفزسیش سرحرسف یعیار

یشاهد ییگردد .ه چنی  ،در پس شگیطن ییاریی و سرحرسف یعیار گرو شیطگش سریار برا ترتیر
 84/91و  0/15گزسرش اد سست کا سفزسیش شرها یشاهد ییاطد.
در خرد یقیااهای اناختی رسه ردهای یادگیری خطدتنظیمی ،ییراریی گررو شیرطگش سرنتی در
پیششگیطن رس ت با پسشگیطن در هما خرد یقیااها کاهش یافتا سست .در گرو شیرطگش سریار
در خرد یقیااهای تنرسر و یرور ،ساگیاندهی و درک یعه

سفزسیش ییاریی وجرطد دسرد .ووری

در خرد یقیاا بسط و گسترش ییاریی کاهش یافتا سست .ترالو برر سیر  ،سرحررسف یعیرار گررو
شیررطگش سررنتی در پرریششگیررطن رس ر ت بررا پررسشگیررطن در خرررد یقیررااهررای تنرررسر و یرررور و
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ساگیاندهی سفزسیش یافتا و در خرد یقیااهرای بسرط و گسرترش و درک یعهر کراهش وجرطد
دسرد .در گرو شیطگش سیار ریز در خرد یقیااهای تنرسر و یرور ،بسط و گسترش و ساگیاندهی
کاهش سرحرسف یعیار و در خرد یقیاا درک یعه سفزسیش شن یالحظا ییاطد.
در رسبعا با خرد یقیاا های فرساناختی رسه ردهای یادگیری خطدتنظیمی ،ییاریی گرو سرنتی در
پیششگیطن رس ت با پسشگیطن در خرد یقیااهای رظارت و کنترل و رظ دهی سفزسیش یافتا و در
خرد یقیاا بررایاریزی کاهش دساتا سست .در گرو شیطگش سیار ییاریی هما خررد یقیرااهرا
سفررزسیش یافتررا سسررت .تررالو بررر سیر  ،سرحرررسف یعیررار گرررو شیررطگش سررنتی در همررا یؤوفرراهررا در
پیششگیطن رس ت با پس شگیطن سفزسیش یافتا سست و در گرو شیطگش سیار سرحررسف یعیرار خررد
یقیااهای بررایاریزی و رظارت و کنترل کراهش یافترا و در خررد یقیراا رظر دهری سفرزسیش شن
دساتا سست.
پس سگ بررسی دسد های تطصیفی با سستفاد سگ شگیطن کهمرطگروف -سسرمیررطف و اراپیر و ویهرک
رریال بطدن دسد ها یشخص اد .سیس ،رتایج با سستفاد سگ شگیطن شیاری تحهیرک کطوسریرارس یرطرد
تجزیا و تحهیک قرسر گرفت.
فرضیییه او

 :یررادگیری سرریار بررر سسرراا سویررطی حرسحرری شیطگارری گاریررا بررر رسه ردهررای یررادگیری

خطدتنظیمی دسرشجطیان تأثیر دسرد.
جدول  .1بررسی آزمون تحليل کواريانس در متغير راهبردهاي يادگيري خودتنظيمی

منابع تغييرات

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

معنیداري

111/0 1

1/481

9/995

5 81/181

5/14

9/999

9/545

9/159

58/ 19

9/999

یدل سصالح اد

5551/ 41

جدس اد

5 81/181

5

همیرسش (پیش سگ شیطگش)

8/498

5

8/498

سثر سصهی (شیطگش)

5914/595

5

5914/595

خعای باقی یارد

58 /150

45

18/115

یجمطع

90410/999

44

یجمطع تصحیه اد

141/101

44
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با تطجا با جدول یقدسر Fدر یتغیر سثر سصهی (شیطگش) برسبر با  58/ 19سسرت کرا در سرعه 9/91
یعنادسر سست ( .)P≥9/91بنابرسی با حذف سثر یتغیر همیرسش(پیششگیطن) ییترطسن گفرت سخرتالف
یعنیدسری بی گرو ها وجطد دسرد .در رتیجا یادگیری سیار بر سساا سویطی حرسحی شیطگای گاریرا
بر رسه ردهای خطدتنظیمی دسرشجطیان تأثیر یعنادسر دسرد و فرضیا یطرد تأیید قرسر گرفت.
فرضیه دوم :یادگیری سیار بر سساا سویطی حرسحی شیطگای گاریا بر رسه رد های ارناختی یرادگیری
دسرشجطیان تأثیر دسرد.
جدول  .3آزمون تحليل کوواريانس درخرده مقياسهاي شناختی راهبردهاي يادگيري خودتنظيمی

متغير
تنرسر و یرور

F

درجه آزادي

معنیداري

1/19

5

9/994

1/

5

9/955

5

9/955

5

9/554

خرد یقیااهای اناختی رسه ردهای

بسط و گسترش

یادگیری خطدتنظیمی

ساگیاندهی

1/494

درک یعه

/045

بررا تطجررا بررا جرردول  ،4بررا ترتی ر در رسه ردهررای اررناختی تنرررسر و یرررور ،بسررط و گسررترش و
ساگیاندهی ،F=1/19

 F=1/و  F=1/494گزسرش ارد کرا در سرعه  9/91یعنریدسر سسرت

( )P≤ 9/91و یی تطسن گفت سختالف یعنیدسری بی گرو ها وجطد دسرد .ووی ،در رسه ررد ارناختی
درک یعه

 F= /045گزسرش اد کا در سعه  9/91یعنیدسر رمریباارد ( )P≥9/91و سخرتالف

یعنیدسری بی گرو ها وجطد ردسرد .در رتیجا ،شیرطگش برا اریط سریار برر سسراا سویرطی حرسحری
شیطگای گاریا بر رسه ردهای اناختی تنرسر و یرور ،بسرط و گسرترش و سراگیاندهری دسرشرجطیان
تأثیر یعنادسر دسرد .ووی ،شیطگش با ایط سیار بر سساا سویطی حرسحری شیطگاری گاریرا برر رسه ررد
اناختی درک یعه دسرشجطیان تأثیر یعنادسر ردسرد.
فرضیه سوم :یرادگیری سریار برر سسراا سویرطی حرسحری شیطگاری گاریرا برر رسه ردهرای فرسارناختی
یادگیری دسرشجطیان تأثیر دسرد.
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جدول  .1آزمون تحليل کوواريانس درخرده مقياسهاي فراشناختی راهبردهاي يادگيري خودتنظيمی

متغير
خرد یقیااهای فرساناختی رسه ردهای
یادگیری خطدتنظیمی

F

درجه آزادي

معنیداري

بررایاریزی

5/114

5

9/519

رظارت و کنترل

1/481

5

9/959

رظ دهی

/800

5

9/595

با تطجا با جدول  ،4با ترتیر در رسه ردهرای فرسارناختی بررایراریرزی و رظر دهری  F = 5/114و
 F = /800گزسرش اد کا در سعه  9/91یعنیدسر رمریباارد ( )P≥9/91و سخرتالف یعنریدسری
بی گرو ها وجطد ردسرد .ووی در رسه رد فرساناختی رظارت و کنترل  F = 1/481گزسرش ارد کرا
در سعه  9/91یعنیدسر سست ( )P≤9/91و ییتطسن گفت سختالف یعنیدسری بری گررو هرا وجرطد
دسرد .در رتیجا بی شیرطگش برا اریط سریار برر سسراا سویرطی حرسحری شیطگاری گاریرا برر رسه ررد
فرساناختی رظارت و کنترل دسرشجطیان تأثیر یعنادسر دسرد .ووری ،شیرطگش برا اریط سریار برر سسراا
سویطی حرسحی شیطگای گاریا بر رسه ردهای فرساناختی بررایاریرزی و رظر دهری دسرشرجطیان ترأثیر
یعنادسر ردسرد.
بحث و نتیجهگیري

سی پژوهش با هدف بررسری ترأثیر یرادگیری سریار برر سسراا سویرطی حرسحری شیطگاری گاریرا برر
رسه ردهای یادگیری خطدتنظیمی دسرشجطیان سرجام اد .رتایج پژوهش رشران دسد یرادگیری سریار برر
سسرراا سویررطی حرسحرری شیطگارری گاریررا بررا حررطر کهرری ینجررر بررا سفررزسیش رسه ردهررای یررادگیری
خطدتنظیمی و خرد یقیرااهرای شن ارد؛ ووری در خررد یقیراا ارناختی درک یعهر و خررد
یقیاا های فرساناختی بررایاریزی و رظ دهی تفاوت یعنادسری بری گررو هرا یشراهد رشرد .رتیجرا
بادستشید  ،با رتایج پژوهشهای رر

و همنرارسن ( )Zheng et al., 2016کرا حراکی سگ ترأثیر

یعنی دسر روینرد یادگیری خطدتنظیمی سیار بر روی دستاوردهای یادگیری و یهارتهای یادگیری
خطدتنظیمی دسرششیطگسن بطد ،ه سط سست .ه چنی  ،سی یافتا برا یافتراهرای سفتخراری و همنرارسن
( )Eftekhari et al., 2013کرا رشران دسدررد سسرتفاد سگ تهفر همررس برا دالیهری چرطن سیناررات
چندرسارا سی یارند سسرتفاد سگ صردس و تصرطیر برا حرطر هر گیران ،قابهیرت هرای گرسفینری و دسارت
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ویژگیهایی سگ ق یک قابک حمک بطدن ،سهطوت سستفاد  ،سرععرافپرذیری و یررت ط برطدن برا ریاگهرای
فردی و س ک یادگیری یادگیرردگان بر کالا های چهر با چهر ترجیه دسد اد ،ریز هر خرطسری
دسرد .تالو بر سی  ،با رتایج پژوهش ررادری و همنرارسن ( )Naderi at al., 2013کرا رشران دسدررد
شیطگش سگ حریق تهف همرس تأثیر یث تی برر خرطدرظ دهری فرسارناختی و ریررش دسرشرجطیان دسرد،
ه سط سست .اا و همنارسن ( )Sha et al., 2012ریز یافتاهایی در همی رسستا ،با دسرت شوردررد و
رشان دسدرد کا خطدتنظیمی در یحیط یادگیری سیار ییتطسرد سرا جن را خطدسرگیرابی سگ فرشینردهای
روسنارناختی ،یررادگیری و پیشرررفت تحصرریهی رس تحررت تررأثیر قرررسر دهررد .الگم بررا ذکررر سسررت کررا
پژوهشهای راه سط با رتایج سی پژوهش تطسط پژوهشیر یافت رشد.
در رسبعا با رتیجا با دست شید ییتطسن سی گطررا سسرتدالل کررد کرا یادگیررردگان خرطدتنظی
کساری هستند کا سگ وحاظ سرییزای ،فرساناختی و رفتاری با حرطر فعرال در فرشینرد یرادگیری خرطد
ارکت ییکنند و با رظارت و کنترل یادگیری خطد ییپردسگرد .ینی سگ روینردهای یادگیری کرا
یادگیری سیار رس یطرد حمایت قررسر یری دهرد ،سراخت گرسیری سسرت .سراخت گرسیران یرادگیری رس
فرشیندی پطیا یی دسرند کا در شن یادگیرردگان با حطر فعال یفاهی و تقایداران رس برر ی نرای دسررش
فعهی و ق هی ییساگرد .در وسقع فرسگیرسن وقتیکا با حطر فعال در یک فرشیند درگیر ییارطرد ،هر
در سعه تمهیاتی (وقتی کا شرها در یک یهارت فیزینی درگیر یی اطرد) و هر در سرعه ارناختی
(وقتی کا شرها در حال پردسگش ذهنی سحالتات و یا یحرک ها هستند) یاد یی گیررد .یادگیری سریار
با وسسعا دسات ویژگی هایی چطن هما جا حاضر بطدن ،قابهیت حمک ،ترکی ی بطدن ،اخصی برطدن،
تعایهی بطدن ،یشارکتی بطدن ،وحظا سی یا شری بطدن یطرد حمایت رظریرا پرردسگسن سراخت گررس قررسر
گرفتا و سینان ساخت دسرش ،یدیریت گیان ،کنترل و رظارت بر یادگیری رس در سختیار فرسگیر قررسر
ییدهد .بر سی سساا ،یی تطسن گفت یادگیری سیار بر سساا سویطی حرسحی شیطگاری گاریرا ینجرر
با سفزسیش یهارتهای خطدتنظیمی دسرشجطیان اد سست.
با تطجا رتایج با دست شید سگ سی پژوهش پیشنهادستی با ارح ذیک سرسیا ییگردد:
 یادگیری سیار بر سساا سویطی حرسحی شیطگای گاریا سینان ساخت دسررش ،یردیریت گیران،
کنترل و رظارت بر یرادگیری رس در سختیرار فرسگیررسن قررسر یریدهرد .برر سیر سسراا ،پیشرنهاد
ییاطد یرسکز شیطگش تاوی جهت تربیت یادگیرردگان خطدتنظی سگ سی ایط شیطگای بهرر
گیررد.
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 سگ یادگیری سیار بر سساا سویطی حرسحی شیطگای گاریرا در یحریطهرای شیطگاری ی تنری برر
روینرد ساخت گرسیی سستفاد اطد.
 سگ یادگیری سیار بر سساا سویطی حرسحی شیطگای گاریا برسی سرسیرا شیرطگشهرای یجراگی و
غیرحوطری سستفاد اطد.
 با تطجرا برا سیر کرا یرادگیری سریار برر سسراا سویرطی حرسحری شیطگاری گاریرا در سفرزسیش
رسه ردهای یادگیری خطدتنظیمی رقش یؤثری دسرد و ینجر با به طد فرساناخت یادگیررردگان
ریز ییاطد ،پیشنهاد ییاطد سگ سی ایط جهرت تقطیرت یهرارت هرای ارناختی و فرسارناختی
یادگیرردگان سستفاد اطد.
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