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تأثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی ،خودکنترلی ،خود تنظیمی
و عملكرد تحصیلی دانش آموزان
مجتبی رضاییراد*
الهام ناصری**
پژوهش حاضر با هدف

بررسدی تدأثیر آمدزش

متن دی بدر یداگییر سدیار بدر ودزگ رارآمدف  ،ودزگ ر نريدی،

وزگ ت ظیمی و عملكرگ تحصیلی گانش آمدزشا بدا رو

نیمد آشمایشدی بدا ردرپ پدیش آشمدز و پدآ آشمدز

و یروهها آشمایش و ر نرل انجام شف .جامع آمار  ،منشكل اش رلی گانش آمزشا گونر مقطد منزسدط گوم
گر ناحی  1آمزش

و پرور

شهر سار ب تعفاگ  588نفر بزگه ر تعفاگ  74نفر اش گانش آمزشا ب رو

ییر وزش ا چ ف مرحل ا ب ع زا نمزن اننخاب شفنف .برا آشمزگنی ها یروه آشمایش ،آمزش

نمزن
متن ی

بر یاگییر سیار،اجرا شف .ابزار انفاشه ییر گر پیش آشمز و پآ آشمز پرسشنام ها وزگرارآمدف شدرر
و ماگورآ ( ،)1851وزگر نريی تاج ی و همكارا ( ،)1007پی نریچ و گ یروت ( )1880و عملكرگ تحصدیلی
فام و تیلزر ( )1888بزگ .رو
یافن ها نشا گاگ آمزش

تجزی و تحلیل گاگه ها اسنفاگه اش آشمز تحلیل رزاریانآ ( )ANCOVAبدزگ.

متن ی بر یاگییر سیار بدر ودزگ رارآمدف  ،ودزگ ر نريدی ،ودزگ ت ظیمدی و عملكدرگ

تحصیلی گانش آمزشا تأثیر گارگ.
کلیدواژهها

آمزش  ،یاگییر سیار ،وزگ رارآمف  ،وزگ ر نريی ،وزگ ت ظیمی  ،عملكرگ تحصیلی
* یروه تك زيزژ آمزششی ،واحف سار  ،گانشگاه آشاگ اسالمی ،سار  ،ایرا rezaeirad@iausari.ac.ir
** رارش اسی ارشف تك زيزژ آمزششی ،واحف سار  ،گانشگاه آشاگ اسالمی ،سار  ،ایرا rezaeirad1353@gmail.com
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مقدمه

گر حال حاضر فنآور ارالعات و ارتتارات ،جزء اجن اب ناپذیر جهدا معاردر شدفه اسد و بد
رارییر این فنآور گر سراسر جها ب شكل قابل مالحظ ا یسنر

یافن و گر رشزرها گر

حال تزسع ،این تك زيزژ برا پروژه ها مخنلف تزسع مزرگ اسنفاگه قدرار یرفند اسد  .بدفو
شك،این فنآور بر ریفی و رمی آمزش
 .)2005اش گیگر سز ،رو

ها س نی و قفیمی آمزش

ها نزین ،رارایی وزگ را اش گس
اررا

و پژوهش نیدز تدأثیر یدذار بدزگه اسد ( Yousef,

و یاگییر  ،با ظهزر فدنآور هدا و رو

گاگه انف .فراییدرا بدرا همگدام شدف بدا محدیط گائد اينغییدر

وزگ بایف ب گنتال شیزه ها و روی ها جفیف برا اننقال گانش و افزایش یاگییر باشد ف

(.)Feizi & Rahmani, 2004
اننخاب و راربس فنآور هدددا ارالعدات و ارتتاردات گر فرآی دف یداگگهی و یداگییر  ،بد
تقزی

و بهتزگ فرآی ف یاگگهی و یاگییر  ،پاسخ ب نیاش گانش آمزشا جه

ب رزرت ايكنرونیكی ،افزایش انعطا
میا برگاشن شف محدفوگی

پذیر گر فعايی

فعايی

ها آمزششدی

ها آمزششی و پژوهشی بدا تزجد بد اش

هدا شمدانی و مكدانی ،برقدرار تعامدل مسدنمر و یدره مدی انجامدف

(.)Rastegarpoor & Ablollahi, 2005
اش مه ترین راربرگها فنآور ارالعات و ارتتارات گر فرآی ف یاگگهی و یاگییر  ،آمدزش
ايكنرونیكی اس

و آ شیزه ا نزین گر آمزش

اس ر ب ارائد و اگاره فررد

برا ارتقاء گانش و مهارت فراییرا اش رریق ای نرن
تحصیل و گانش انفوش را اش آمزش
نمزگها آمزش
حزشه آمدزش

هدا یداگییر

و شتك ها رامپیزتر می پرگاشگ و ماهی

ب یاگییر تتفیل ردرگه اسد ( .)Halkett, 2002یكدی اش

ايكنرونیكی ،تك زيزژ مزبایل اس

ر مان ف سایر تك زيزژ هدا ارتتداری بد

و یداگییر راه یافند اسد  .ایدن وسدیل ارتتداری تزانسدن شدیزه سد نی آمدزش

حضزر را تغییر گاگه و شمی یاگییر فراییرا را گر م دزل ،محدل ردار و حندی مسدافرت همدزار
نمزگه و بسیار اش محفوگی

ها و نا رارآمف ها نظام آمزششی را بررر

ساشگ .ب ردزر رد
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این وسیل ارتتاری و ارالعاتی ب ستب ویژیی ها ودا
تزانسن اسد نقدش قابدل مالحظد ا گر امدر آمدزش
 .)2014اسنفاگه اش یاگییر سیار اش آ جهد
فراییرا تزسع می گهف ر مطايب مزرگ عالق

پدر اهمید

ودزگ اش جملد تك زيدزژ مخدابره ا ،
و یداگییر ایفدا نمایدف ( Enayati et al.,

شدفه اسد

رد آ  ،ایدن تزاندایی را گر

وزگ را یاگ بگیرنف و ب رزر آشاگان گر هدر شمدا

و هر مكا با گوسنا وزگ تقسی نمای دف ،بد ردز رد بد گيیدل وجدزگ ارتتاردات تعداملی تزسدط
ابزارها سیار ،یاگییر مشاررنی و تعامل افزایش می یابف (.)Thatcher & Mooney, 2008
اهمی

گیگر تزج ب یاگییر سیار آ اس ر ابزارها سیار می تزان دف اش تك یدر جدزوات و

م اب امنحانی ب شكل س نی جلزییر نمای ف و با قابلی

پخش ویفیزیی ،پخش رفا ،ضتط رفا و

نیز امكا ذویره ساش ارالعات ارائ شفه گر سدر ردالو و نیدز قابلید جابجدایی ردارت حافظد ،
نقش بزریی را گر یاگییر ایفا نمای ف .اش این رو ،گانش آمزشا می تزان ف گر رزرت فراه بدزگ
بسنر م اسب ،محنزا یاگییر را گانلزگ ر ف و تزانایی گسنرسی و تهی م اب مدزرگ نیداش یداگییر
وزگ را افزایش گه ف .ب رمك ایمیل ،وفمات پیام رزتاه و چ ف رسان ا  ،ب منز  ،محنزا ،تمدرین
ها و یره راح

تر گسنرسی گاشن باش ف .گر واق  ،گانش آمزشانی ر تلفن همراه گارنف ،می تزان دف

یدك سدط یداگییر هدر روشه را گاشدن باشد ف ( .)Rezaei Rad & Bakhtiar, 2014رتدق نظدر
 Karzanتلفن همراه ب يحاظ جذابینی ر گاشن گر میا راربرا مقتزيی
ب حف اس

شیاگ گارگ .ایددن اقتددال

ر گانشجزیا گر بیشتر اوقات اش نظدر فیزیكدی گر ردالو حضدزر گارندف؛امددا بدد

يحداظ ذه ی گر جا گیگر هسن ف و آمزش
چگزن می تزا اش این جذابی

گر حیط آمزش

عايی را با ایدن چدايش روبد رو سداون اسدد ردد
بهره م ف شف(.)Kuznekoff et al., 2015

یاگییر سیار ،شمی ا را فراه ساون اس ر بسیار اش آرما ها آمزششدی ،مان دف یداگییر
مسنقل ،وزگراهتر  ،اسنقالل فراییر گر یداگییر  ،افدزایش وزگپ دفاره ،وزگرارآمدف تحصدیلی
و اعنماگ بد نفدآ ،بد رسدمی

شد اونن تفاوتهدا فدرگ یاگییرندفیا  ،رداهش اندزوا افدراگ ،

وزگنظ گهی و افزایش مهارتها فراش اونی ،افزایش انگیزه ،همكار  ،اشنراک ارالعدات و ارائد
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ماگام ايعمرمن اسب با نیاش فراییرا قابل تحقق تر جلزه

ر ف ( .)Aliabadi et al., 2018وزگرارآمف تحصیلی ب رزر وا
حزشه آمزش

بدر باورهدا یاگییرندفه گر

اشاره گارگ ( .)Sarvghad et al., 2010تحقیقات نشا می گهف ر یداگییر سدیار

عالوه بر گنتال ررگ اهفا

تعمف  ،مزجب شكل ییر تغییرات یررسمی و برنام ریدز نشدفه

گر یاگییرنفیا نیز می شزگ .اش جمل تغییراتی ر گر عملكرگ افراگ گرونی و بیرونی افدراگ مشداهفه
می شزگ ،تغییراتی اس

آنهدا نسدت

ر گر نگر

بد ودزگ ،بد تزاندایی هدا ودزگ و همچ دین بد

امكانات محیطی و نحزه اسنفاگه والقان اش آنها مربزط می شزگ .انسا بدرا ولدق نشداط و پزیدایی
گر شنفیی نیاشم ف نزآور و ابنكار اس

تا انگیزه ت زع رلتی وزگ را ارضا ر ف.

ننایج پژوهش ))Hurday et al.,2007نشا گاگ ر یاگییر ب رمك نرم افزارها آمزششدی بدر
پیشدرف

تحصدیلی ،اعنماگ ب نفآ و وزگرارآمف بزگ گاندش آمدزشا تدأثیر گارگ Pourhassani

) ),2013گر پژوهش وزگ ب این ننیج رسیف ر رو
یاگییر گر راربرا و تغییر نگر

یاگییر اش رریق تلفن همراه باعث افزایش

آنا میگرگگ ر این تغییر نگر

گانشجزیا را وزگرارآمدفتر

ساون و مان فرسزگیی تحصیلی گر آنا مییرگگ .تحقیق گیگدر رد تزسدط ))Kumar, 2007
نشدا گاگ رد میزا پیشرف

گانش آمزشانی ر اش رریق مزبایل آمزش

گیفهاندف ،نسدت

بد سدایر

گانش آمدزشا اش رشدف بیشتر بروزرگار بزگه اسد  .همچ دین ننددایج تحقیددق تجربددی wang,

) )2009نیز نشا گاگ ر آمزش

اش رریق تلفن همدراه ،بیشتر اش آمدزش

ايكنرونیكدی ،بدر میدزا

یاگییر گانشجزیا تأثیر گاشن اس  .همچ دین نندا تحقیدق ) )cho et al., 2018بدا ع دزا تدأثیر
گسنگاهها ايكنرونیكدی سدیار بدر انگیدزه گاندش آمدزشا گر یداگییر شبدا  ،نشدا گاگ اسدنفاگه اش
گسنگاه ها ايكنرونیكی سیار گانش آمزشا را برا یاگییر شبا تر یب نمدزگه و انگیدزه آندا
را یاگییر افزایش می گهف.
اسددنفاگه اش راهترگهددا وزگرارآمددف  ،وددزگر نريی و وددزگت ظیمی گر فرآی ددفها یدداگگهی-
یاگییر برا پیشرف

گر یاگییر  ،ایجاگ یاگییر مع داگار و ر ندرل و مدفیری

یداگییر حدائز

تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی …523/

اهمی

اس  .اش ررفی تحقق یاگییر مع ا گار و اسدنفاگه اش ایدن راهترگهدا گر یدرو ارائد محندزا

آمزششدی بددا اسددنفاگه اش رو

هددا نددزین آمزششدی مدی باشددف .بددر ایددن اسدداو و نقددش برجسددن

فنآور ها نزین آمزششی گر تزسع مزفق یاگییر گاندش آمدزشا  ،پدژوهش حاضدر بد بررسدی
متن ی بر یاگییر سیار بر وزگ رارآمدف  ،ودزگ ر نريدی ،ودزگ ت ظیمدی و عملكدرگ

تأثیر آمزش

تحصیلی گانش آمزشا می پرگاشگ.
روش

این پژوهش اش نظر رو  ،نزع شت آشمایشی بدا ردرپ پددیش آشمددز و پدآ آشمدز بدا اسدنفاگه اش
یروه ها ر ندرل و آشمدایش انجدام شف .یروه آشمایش گر معرض منغیر مدزرگ آشمدا یش (منغیددر
مسنقل :آمزش

سیار) قرار یرفن و یروه گیگر (ر نرل) گر معدرض منغیددر مسددنقل قددرار نگرفندد

و بد برنامد قتلی و همیشگی وزگ (رو

س نی تفریآ) گاگنف.

جامع آمار  ،رلی گانش آمزشا گونر مقط منزسط گوم (شاو نظدر ) گر ناحید  1آمدزش
و پرور

شهر سار  ،تعفاگ آ ها برابر  588نفر یزار

شدفه اسد  .گر ایدن پدژوهش ،تعدفاگ گو

رالو با  74نفر گانش آمزشا گونر گر پای سزم منزسط (پاید گواشگهد ) ،رشدن علدزم تجربدی بدا
اسنفاگه اش رو

نمزن ییر وزش ا چ ف مرحل ا  ،اننخاب شفنف ر با یمار

تصداگفی ،یدك

رالو گرو ب تعفاگ  12نفر گانش آمزش ب ع زا یروه آشمایش و یك رالو گیگر بد تعدفاگ 17
نفر گانش آمزش ب ع زا یروه ر نرل اننخاب شفنف .گر رو

نمزن ییدر وزشد ا چ دف مرحلد

ا مزرگ اسنفاگه،اش بین شاو ها مخنلف مقط منزسطۀ گوم (نظر  ،ه رسنا ف ی ،ه رسنا حرف
ا  ،ه رسنا رارگانش و یره) ،ب تصاگ

شاو نظر (وزش نخسد ) ،اش بدین مدفارو مخنلدف

(گوينی ،یر گوينی ،نمزن گوينی ،شاهف و یره) ،ب تصداگ

مدفارو گويندی (وزشد گوم)،اش بدین

مفارو گوينی گونران مزجزگ،آ گسن اش مفارو گونران اننخاب شفنف ر رلی پای ها و رشن ها
گر آ ها گایر بزگ (وزش سزم)،اش بین رشن ها مقط منزسطۀ نظر (تجربدی ،ریاضدی و فیزیدك
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و انسانی) ب رزرت تصاگفی رشن تجربی اننخاب شف (وزش چهارم) ،سدرانجام ،گر وزشد پد ج
و اش بین پای ها گوم و سزم تجربی ب رزرت تصاگفی پای سزم اننخاب شدف .ب دابراین ،بدر اسداو
نمزن ییر وزش ا ر گر آ واحف (رالو) اننخاب می شزگ ،گو رالو گرو گر رشن

ماهی

تجربی بزگه ر یك رالو ب ع زا یروه آشمایش و یك رالو ب ع دزا یدروه ر ندرل اننخداب
شفنف.
معیارها وروگ
-

تكمیل فرم رضای

نام اش سز آشمزگنی و وايفین و (شرط ارلی وروگ آشمدزگنی هدا

ب این مطايع )؛
-

حضزر گر مقط منزسط گوم شاو نظر ؛

-

حضزر گر مفارو گونران ناحی یك آمزش

-

سارن شهرسنا سار ؛

-

بروزرگار اش یزشی (مزبایل) جه

-

حضزر گاورلتان آشمزگنی ها گر ررپ جه

گریاف

و پرور

شهرسنا سار ؛

پیامك اش سامان پیامكی؛
گریاف

پیامك؛

معیار ورو
-

گر رزرت نارضاینی ،امكا ترک جلسات تزسط آشمزگنی ها گر هدر مقطعدی اش مراحدل

مخنلف ررپ وجزگ گاش

و آشمزگنی گر اننخاب همكار با مجریا ررپ ،رامال آشاگ بزگ.

گر این مطايع بر اساو ندزع منغیرهدا مدزرگ نظر ،ب م ظزر سد جش و اندفاشه ییدر آنهدا اشچهدار
مقیداو بد شرپ ذیل اسنفاگه شف.
ايف).پرسشنامۀ وزگرارآمف  :ب م ظزر س جش وزگرارآمف اش پرسشنامۀ وزگرارآمدف
شرر و ماگورآ ( )1851اسنفاگه شف .این مقیاو گارا  14یزی اس
آ اشیر رفنار ،میل ب یسنر

تال

و س ورگه مقیداو میدل بد

برا رامل ررگ تكلیف و منفاوت گر رویارویی با مزاند ،

را انفاشه ییر می ر ف .نمرهیذار مقیاو وزگرارآمف بر اساو مقیاو انفاشه ییر فارل ا

تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی …595/

و ریف نگر

س ج يیكرت اس  ،ب رزر ر ب هر ماگه اش  1تا  8امنیاش تعلق میییدرگ ( :8ردامال

مزافق  :7 ،مزافق  :2 ،نظر نفارم :1 ،مخايف و  :1رامال مخايف ) ب رزر ر سدؤالهدا ،5 ،2 ،1
 12 ،8و  18اش راس ب چپ و بقی سؤالها ب رزرت معكزو یع ی اش چپ ب راس

نمدرهیدذر

میشزنف .این مقیاو تزسط ارغرنژاگ ،احمف گه قطب ايفی ی ،فرشاگ و ودفاپ اهی ( )1258ترجمد
و اعنتاریابی شفه اس  .آنا جه

بررسی روایی اش رو

تحلیل عاملی ارنشافی و تأییف اسدنفاگه

نمزگه ر ننایج بیانگر وجزگ س عامدل گر ایدن مقیداو بدزگه اسد  ،بد ردزر رد ایدن عزامدل گر
مجمزع  72/48گررف اش نمرات وزگرارآمف را ب وزگ اونصا

گاگنف .محاسدت ضدریب آيفدا

ررونتاخ نیز نشا گاگ ر میزا پایایی این پرسش ام برابر  0/52اس .
ب) .پرسشنام

وزگ ر نريی :ب م ظزر س جش وزگ ر نريی اش پرسشنامد  ،فدرم رزتداه ودزگ

ر نريددی تدداج ی و گیگددرا ( )1007اسددنفاگه شددف .فددرم رزتدداه اش  12عتددارت تشددكیل شددفه اس د .
نمرهیذار مقیاو وزگ ر نريی بر اسداو مقیداو اندفاشه ییدر فاردل ا و ریدف نگدر

سد ج

يیكرت اس  ،ب رزر ر ب هر ماگه اش رفر تا  7امنیاش تعلق میییرگ ( :7بسدیار شیداگ :2 ،شیداگ:1 ،
نظددر نددفارم :1 ،تددا حددف و  :0هریددز) .امددا گر پاسددخ بد سدؤالهددا  11 ،10 ،8 ،4 ،8 ،7 ،2و 12
نمرهیذار ب رزرت معكزو اس ؛ یع ی آشمزگنی برا اننخاب یزی د بسدیار شیداگ ،0 :شیداگ،1 :
نظر نفارم ،1 :تا حف  2 :و هریز 7 :امنیاش رسب می ر ف .تداج ی و گیگدرا ( )1007بدا محاسدت
ضریب آيفا ررونتاخ مقفار پایایی این مقیاو را برابر  0/50یزار
) .پرسشنام

ررگنف.

وزگ ت ظیمدی :بد م ظدزر سد جش ودزگ ت ظیمدی اش پرسدشنامد  ،راهترگهدا

یاگییر وزگ ت ظیمی پی نریچ و گ یروت ( )1880اسنفاگه شف .این مقیاو گارا  74یزی اسد
و گر گو بخددش باورهددا انگیزشددی و راهترگهددا یدداگییر وددزگت ظیمی )راهترگهددا شدد اونی
و فراش اونی) ت ظی شفه اس  .نمرهیذار این مقیاو بدر اسداو مقیداو اندفاشه ییدر فاردل ا
و ریف نگر

س ج يیكرت اس  ،ب رزر ر ب هر ماگه اش  1تا  7امنیاش تعلق میییدرگ ( :4ردامال

مزافق  :6 ،مزافق  :8 ،تا حف مزافق  :7 ،نظر نفارم :2 ،تا حف مخدايف  :1 ،مخدايف و  :1ردامال
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مخايف ) .اما گر پاسخ ب سدؤالهدا  70 ،20 ،18 ،18 ،12 ،15 ،18 ،12 ،4 ،2و  71نمدرهیدذار بد
یع ی آشمزگنی برا اننخداب یزی د راملدا مدزافق  ،1 :مدزافق  ،1 :تدا حدف

رزرت معكزو اس

مزافق  ،2 :نظر نفارم ،7 :تا حف مخايف  ،8 :مخايف  6 :و رامال مخايف  4 :امنیاش رسب می ر دف.
پی نریچ و گ یروت ( )1880گر بررسی روایی آ با اسنفاگه اش رو
باورها انگیزشدی سد عامدل وزگرارآمدف  ،ارش

تحلیدل عداملی بدرا مقیداو

یدذار گروندی و اضدطراب امنحدا و بدرا

مقیاو راهترگها یداگییر ودزگت ظیمی گو عامدل اسدنفاگه اش راهترگهدا شد اونی و فراشد اونی
و مفیری

م اب را ب گس

وزگرارآمددف  ،ارش
و فراش اونی و مفیری

آورگنف .گر تعیین ضرایب پایایی ،برا هر یك اش ودرگه مقیداو هدا

یددذار گرونددی ،اضددطراب امنحددا  ،اسددنفاگه اش راهترگهددا شدد اونی
م اب را بدا رو

همسدانی گروندی و محاسدت ضدریب آيفدا ررونتداخ بد

ترتیب  0/52 ،0/48 ،0/54 ،0/58و  0/47یزار
گ) .پرسشنام

ررگنف.

عملكرگ تحصیلی :ابزار س جش عملكرگ تحصیلی اقنتاسی اش پژوهش ها فدام

و تیلزر ( ) 1888گر حزشه عملكدرگ تحصدیلی اسد رد بدرا جامعد ایدرا اعنتاریدابی شدفه اسد
(گرتا  .)1252 ،آشمز عملكرگ تحصدیلی قداگر اسد

بدا  75سدؤال 8 ،حدزشه مربدزط بد عملكدرگ

تحصیلی ب شرپ عامل ودزگ رارآمدف  ،تدأثیرات هیجدانی ،برنامد ریدز  ،فقدفا ر ندرل پیامدف و
انگیز

را انفاشه ییر نمایف .نمرهیذار مقیاو عملكرگ تحصیلی بر اساو مقیاو اندفاشه ییدر

فارل ا و ریف نگر

س ج يیكرت اس  ،ب رزر ر گر پاسخ ب هر سزال ،هر یزی د امنیداش

اش  0تا  7گارگ .آشمزگنی برا اننخاب یزی هیچ  0امنیاش ،ر  1امنیداش ،تدا حدف  1امنیداش ،شیداگ 2
امنیاش و ویلی شیاگ  7امنیاش ،رسب می نمایف .گر حايی ر نمره گهی ب یزی هدا  16 ،12 ،5و 22
ب رزرت معكزو اس  .یع ی گر پاسخ ب ایدن سدزال هدا ،آشمدزگنی بدرا اننخداب یزی د هدیچ 7
امنیاش ،ر  2امنیاش ،تا حف  1امنیاش ،شیاگ  1امنیاش و ویلی شیاگ  0امنیاش ،رسب می نمایف .اش سدزیی،
ب سؤال شماره  4امنیاش تعلق نمی ییرگ .گرتا ( )1252بدرا محاسدت روایدی اش گو رو
محنزایی و روایی ساشه اسنفاگه نمزگ .جه

تأییف روایی محنزا ،اش جفول محنزا و هف

روایدی
و همچ ین

تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی …599/

نظر اسناگا منخصص گر این حزشه اسنفاگه نمزگ .جه ارشیدابی روایدی سداشه نیدز اش رو

تحلیدل

عاملی تأییف اسنفاگه ررگ رد نندایج مؤیدف وجدزگ پد ج عامدل مدزرگ نظدر سداشنفیا ؛ یع دی ودزگ
رارآمف  ،تأثیرات هیجانی ،برنام ریز  ،فقفا ر ندرل پیامدف و انگیدز
تحلیل عاملی ،روایی ساشه آشمدز را تأییدف ررگندف .جهد

بدزگ .گر حقیقد  ،نندایج

تعیدین مقدفار پایدایی اش رریدق محاسدت

ضریب آيفا ررونتاخ ،میزا پایایی این پرسشنام برا هر یك اش مؤيفد هدا ودزگ رارآمدف ،
تأثیرات هیجانی ،برنام ریز  ،فقفا ر نرل پیآمف ،انگیز

و رل پرسش ام ( 75یزید ) بد ترتیدب

برابر  0/42 ،0/67 ،0/42 ،0/82 ،0/81و  0/47اس .
پآ اش مشخص شف آشمزگنی ها و یمار

تصاگفی آ ها گر هر یك اش یروه هدا آشمدایش

و ر نرل ،اش رلی آشمزگنی ها ،تقاضا شف ب سؤاالت پرسشنام هدا بد ع دزا پدیش آشمدز پاسدخ
گه ف .سپآ ،برا آشمزگنی ها یروه آشمایش جلسات آمزش
شیس

ش اسی ،مطابق با رضایی راگ و قاگرو

متن ی بر یاگییر سدیار گر گرو

( )1282ری  6جلس (هر جلسد بد مدفت  20تدا 78

گقیق ) و گو روش گر هفن (روشها شو  :گوش ت و چهارش ت بد گاندش آمدزشا یدروه آشمدایش اش
بخش گه رناب شیس

ش اسی ،محندزا چ فرسدان ا گر قايدب مدنن ،تصداویر و فدیل اش رریدق

شتك اجنماعی ایناو پیامك ارسال یرگیف) و ب مفت یك مداه اجدرا شدف .ودارر نشدا مدی سداشگ،
محنزا جلسات اش بخش گه اش رناب شیس
گرو شیس

ش اسی با ع زا «رشف و نمز گر ییاها » با نظر گبیدر

ش اسی اننخاب شف .این بخش اش رناب اش گو قسم

با ع زا ها جزان شنی و ت ظی

رشف و نمز ییاها  ،تشكیل شفه اس  .گر پایا جلس شش اش آشمزگنی ها وزاسن شدف رد مجدفگ
ب سؤاالت پرسشنام ها وزگرارآمف  ،وزگر نريی ،وزگ ت ظیمی و عملكرگ تحصیلی ب ع زا
پآ آشمز پاسخ گه ف .سپآ ،مجمزع گاگههدا ودام جمد آور شدفه گر پدیش آشمدز و پدآ
آشمز اش رریق نرم ¬افزار آمار  IBM SPSS 23مزرگ تحلیل قرار یرفد  .بد م ظدزر تجزید
تحلیددل گاگههددا اش آمددار تزر دیفی (میدددانگین و انحددرا
رزواریانآ اسنفاگه شف.

معیددار) و آمددار اسددن تاری ،آشمددز تحلیددل
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يافتهها
الف) يافته های توصیفی

برا هر یك اش منغیرهدا مدزرگ بررسدی ،مقدفار میدانگین و انحدرا

معیدار آ هدا گر هدر یدك اش

یروهها آشمایش و ر نرل و گر هر یك اش مراحل پیشآشمز و پآآشمدز محاسدت شدفه اسد
ر گر جفول  ،1ب نمایش گرآمفه اس .
جدول  :5یافتههای توصیفی متغیرهای مورد بررسی

متغیرها

آزمونها

گروه آزمایش
تعداد

گروه کنترل

میانگین انحررررراف تعداد

میانگین انحرررراف

معیار
وددددددددددددزگ
رارآمف
وزگ ر نريی

وزگ ت ظیمی

عملكدددددددددرگ
تحصیلی

معیار

پیشآشمز

12

1/57

0/67

17

1/55

0/46

پآآشمز

12

7/68

0/21

17

2/06

0/60

پیشآشمز

12

1/71

0/15

17

1/21

0/22

پآآشمز

12

2/46

0/17

17

1/22

0/21

پیشآشمز

12

2/27

0/18

17

2/25

0/16

پآآشمز

12

6/50

0/11

17

2/28

0/14

پیشآشمز

12

1/76

0/14

17

1/28

0/21

پسآزمون

29

9/68

0/92

21

2/98

0/90

بر اساو ننایج بررسی گاگهها گر جفول  ،1تعفاگ آشمزگنیها گر یروههدا ر ندرل  17نفدر و گر
یروه آشمایش  12نفر اس  .گر یروه ر ندرل ،میدانگین منغیرهدا ودزگرارآمدف  ،ودزگر نريدی،
وزگت ظیمی و عملكرگ تحصدیلی گر پدیشآشمدز بد ترتیدب برابدر  2/25 ،1/21 ،1/55و  1/28و گر
پددآآشمددز ب د ترتیددب برابددر  2/28 ،1/22 ،2/06و  1/26اس د ؛ امددا گر یددروه آشمددایش ،میددانگین

تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی …591/

منغیرها وزگرارآمف  ،وزگر نريی ،وزگت ظیمی و عملكرگ تحصدیلی بد ترتیدب اش ،1/71 ،1/57
 2/27و  1/76گر پیشآشمز ب ترتیب بد  6/50 ،2/46 ،7/68و  2/56گر پدآآشمدز افدزایش یافند
اس  .ب نظر میرسدف افدزایش مع داگار رد گر میدزا منغیرهدا ودزگرارآمدف  ،ودزگر نريدی،
وزگت ظیمی و عملكرگ تحصیلی گر آشمزگنی ها یروه آشمایش و گر مرحل پآآشمز رخ گاگه،
گر ننیج اسنفاگه آشمزگنیها این یروه اش آمزش

متن ی بر یاگییر سیاراس .

ب) يافته های استنباطی

ارزال قتدل اش بد ردارییر آشمدز هدا آمدار و بد ویدژه گر اسدنفاگه اش آشمدز هدا تحلیدل
رزواریانآ و مدانكزا ،الشم اسد

منغیرهدا اش تزشید نرمدال پیدرو نمدزگه و آشمدز يدز (آشمدز

همگ ی واریانآها) نشا گهف ر گاگهها ،تساو وطا واریانآ را شیر سدؤال نتدرگه و بد عتدارت
گیگر واریانآ یروه ها همگن باشف.
جدول  :2جدول آزمون  K-Sجهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش

متغیرها

خود کارآمدی

خود کنترلی

خود تنظیمی

عملکرد تحصیلی

آزمون ها

گروه کنترل

گروه آزمایش
n

K-S

Sig.

n

K-S

Sig.

پیش آشمز

12

0/118

0/100

17

0/181

0/167

پآ آشمز

12

0/186

0/180

17

0/178

0/100

پیش آشمز

12

0/167

0/108

17

0/058

0/100

پآ آشمز

12

0/160

0/121

17

0/160

0/111

پیش آشمز

12

0/178

0/100

17

0/118

0/100

پآ آشمز

12

0/107

0/100

17

0/048

0/100

پیش آشمز

12

0/128

0/100

17

0/110

0/100

پآ آشمز

12

0/166

0/100

17

0/188

0/172
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جه مشخص شف نرمال بزگ گاگه ها ب گس آمفه گر این پژوهش گر مراحل پیش آشمز و
پآ آشمز اش رریق پرسشنام ها مربزر گر یروه ها  12نفره آشمدایش و  17نفدره ر ندرل ،اش
آشمز رزيمزیزرو -اسمیرنز  ،اسنفاگه شف .بر این اساو ،ننایج بررسدی گاگه هدا گر گر جدفول
 ،1نشا می گهف ر گر سط ارمی ا  88گررف ( ،)α=0/08هر یك اش منغیر ها وزگرارآمدف ،
وزگ ر نريی ،وزگ ت ظیمی و عملكرگ تحصدیلی گر پدیش آشمدز و پدآ آشمدز و گر یدروه هدا
آشمایش و ر نرل اش یك تزشی نرمال بروزرگار هسن ف؛ چرا رد مقدفار سدط مع داگار ( )Sig.اش
مقفار  ،α= 0/08بزرگتر اس .
جدول  :9آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس ها در گروه های آزمایش و کنترل

گروه ها

متغیرها

Levene's Test
تعداد

خود کارآمدی
خود کنترلی

خود تنظیمی

عملکرد تحصیلی

جه

کنترل

21

آزمایش

29

کنترل

21

آزمایش

29

کنترل

21

آزمایش

29

کنترل

21

آزمایش

29

آماره F
0/129
9/218

2/229

0/181

سطح معناداری
0/919
0/290

0/919

0/111

مشخص شف همگن بزگ واریانآها (تساو وطا واریانآ) گاگه ها ب گس

آمفه

اش آشمز يز (آشمز همگ ی واریانآها) ،اسنفاگه شف .ننایج بررسدی گاگه هدا گر جدفول  ،2نشدا
گاگ گر سط ارمی ا  88گررف ( ،)α=0/08فرض همگ ی واریانآ یروه ها آشمدایش و ر ندرل
مزرگ تأییف گاگه ها اس  ،چرا ر مقفار بد گسد آمدفه بدرا سدط مع داگار ( ،)Sig.اش مقدفار
 ،α= 0/08بزرگتر اس .

تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی …592/

فرضیه يک :آموزش مبتنی بر يادگیری سیار بر خودکارآمدی دانشآموزان تاثیر دارد.
جدول  :1آزمون ANCOVA؛ بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی

منبرررررررر

مجمررررررو

درجرررررره میرررررررانگین آماره F

سررررررررطح انررردازه

تغییرات
آشمز

مربعات
1/81

1آزادی

مربعات
1/81

16/45

معناداری
0/000

/15اثر0

یروه

21/80

1

21/80

151/81

0/000

0/51

وطا

4/67

77

0/14

-

-

رل

71/08

76

-

-

-

بررسی گاگهها گر جفول  7نشا گاگ ر پآ اش تعفیل نمرات پیشآشمز گر سط ارمی دا 88
گررف ،بین میانگین نمرات وزگرارآمف گر پیشآشمز و پآآشمدز و گر یدروههدا ر ندرل و
آشمایش ،اونال

مع اگار وجزگ گارگ؛ چرا ر مقفار ب گس

آمفه برا سط مع اگار ()Sig.

اش مقفار  ،α= 0/08رزچكتر اس  .يذا اش آ جا ر آشمزگنی ها ب رزر یك زاو
ر نرل و آشمایش تقسی شفه بزگنف ،اونال

گر یروه ها

ب وجدزگ آمدفه ،ننیجد تدأثیر بد ردارییر آمدزش

متن ی بر یاگییر سیار برا آشمزگنی ها یروه آشمایش اس  .بر این اسداو ،آمدزش

متن دی بدر

یاگییر سیار بر وزگرارآمف گانش آمزشا تأثیر گارگ و مقفار آ را افزایش می گهف.
فرضیه دوم  :آموزش مبتنی بر يادگیری سیار بر خودکنترلی دانش آموزان تاثیر دارد.
جدول :1آزمون ANCOVA؛ بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خودکنترلی

منبرررررررر

مجمررررررو

درجرررررره میرررررررانگین آماره F

سررررررررطح انررردازه

تغییرات
آشمز

ربعات
م0/40

1آزادی

مربعات
0/40

11/18

معناداری
0/001

اثر
0/10

یروه

11/16

1

11/16

284/84

0/000

0/58

وطا

1/47

77

0/06

-

-

رل

18/40

76

-

-

-

بررسی گاگهها گر جفول  8نشا گاگ ر پآ اش تعفیل نمرات پدیشآشمدز  ،گر سدط ارمی دا
 88گررددف ( ،)α=0/08بددین میددانگین نمددرات وددزگر نريددی گر پددیشآشمددز و پددآآشمددز و گر
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مع اگار وجزگ گارگ؛ چدرا رد مقدفار بد گسد

آمدفه بدرا

سط مع اگار ( ،)Sig.اش مقفار  ،α= 0/08رزچكتر اس  .يذا اش آ جار آشمزگنیهدا بد ردزر
یك زاو

گر یروهها ر نرل و آشمایش تقسی شفهانف ،اونال

رارییر آمزش
آمزش

ب وجدزگ آمدفه ،ننیجد تدأثیر بد

متن ی بر یاگییر سیار برا آشمزگنیها یروه آشمایش اس  .بدر ایدن اسداو،

متن ی بر یاگییر سیار بر وزگ ر نريی گانشآمزشا تأثیر گارگ و مقفار آ را افدزایش مدی

گهف.
فرضیه سوم  :آموزش مبتنی بر يادگیری سیار بر خود تنظیمی دانش آموزان تاثیر دارد.
جدول  :1آزمون ANCOVA؛ بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود تنظیمی

منبرررررررر

مجمررررررو

درجرررررره میرررررررانگین آماره F

سررررررررطح انررردازه
معناداری
0/000

اثر
0/14

تغییرات
آشمز

مربعات
0/17

1آزادی

مربعات
0/17

16/71

0/84

یروه

128/88

1

128/88

8158/11

0/000

وطا

0/68

77

0/01

-

-

رل

126/57

76

-

-

-

بررسی گاگهها گر جفول  6نشا گاگ ر پآ اش تعفیل نمرات پدیشآشمدز  ،گر سدط ارمی دا
 88گررف ( ،)α=0/08بین میانگین نمرات وزگت ظیمی گر پیشآشمز و پدآآشمدز و گر یدروه-
ها ر نرل و آشمایش اونال مع اگار وجزگ گارگ :چرا رد مقدفار بد گسد آمدفه بدرا سدط
مع دداگار (،)Sig.اش مقددفار  ،α= 0/08رزچددكتددر اسد  .يددذا اش آ جددارد آشمددزگنیهددا بد رددزر
یك زاو گر یروهها ر نرل و آشمایش تقسی شفهانف ،اونال ب وجدزگ آمدفه ،ننیجد تدأثیر بد
رارییر آمزش متن ی بر یاگییر سیار برا آشمزگنیها یروه آشمایش اس  .بدر ایدن اسداو،
آمزش متن ی بر یاگییر سیار بر وزگت ظیمی گانشآمزشا تدأثیر گاگ و مقدفار آ را افدزایش مدی
گهف.
فرضیه چهارم :آموزش مبتنی بر يادگیری سیار بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد.

تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی …593/

جدول :2آزمون ANCOVA؛ بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر عملکرد تحصیلی

منبرررررررر

مجمررررررو

درجرررررره میرررررررانگین آماره F

سررررررررطح انررردازه

تغییرات
آشمز

مربعات
0/61

1آزادی

مربعات
0/61

18/72

معناداری
0/000

اثر
0/16

یروه

17/08

1

17/08

886/84

0/000

0/82

وطا

1/45

77

0/07

-

-

رل

16/78

76

-

-

-

بررسی گاگهها گر جفول  4نشا گاگ ر پآ اش تعفیل نمرات پدیشآشمدز  ،گر سدط ارمی دا 88
گررف ( ،)α=0/08بین میانگین نمرات عملكرگ تحصیلی گر پیشآشمز و پآآشمز و گر یدروه-
ها ر نرل و آشمایش ،اونال

مع اگار وجزگ گارگ؛ چرا ر مقفار بد گسد

آمدفه بدرا سدط

مع داگار ( ،)Sig.اش مقدفار  ،α= 0/08رزچدكتدر اسد  .يدذا اش آ جدارد آشمدزگنیهدا بد ردزر
گر یروهها ر نرل و آشمایش تقسی شفهانف ،اونال

یك زاو

رارییر آمزش
آمزش

ب وجدزگ آمدفه ،ننیجد تدأثیر بد

متن ی بر یاگییر سیار برا آشمزگنیها یروه آشمایش اس  .بدر ایدن اسداو،

متن ی بر یاگییر سیار بر عملكرگ تحصیلی گانشآمزشا تأثیر گارگ و مقفار آ را افدزایش

می گهف.
فرضیهی اصلی :آموزش مبتنی بر يادگیری سیار بر خودکارآمدی ،خودکنترلی ،خودتنظیمی و عملکررد
تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد.
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جدول :1آزمون MANCOVA؛ تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خودکارآمدی ،خودکنترلی ،خود-
تنظیمی و عملکرد تحصیلی

منبرررر

متغیرهای

مربعات

آزادی

مربعات

F

معناداری

اثر

وزگرارآمف

4/01

1

4/01

72/51

0/0001

0/15

وزگر نريی

7/84

1

7/84

46/14

0/0001

0/10

وزگت ظیمی

4/61

1

4/61

251/00

0/0001

0/14

عملكرگ تحصیلی

7/71

1

7/71

110/18

0/0001

0/16

وزگرارآمف

14/57

1

14/57

147/00

0/0001

0/51

وزگر نريی

10/87

1

10/87

271/22

0/0001

0/58

وزگت ظیمی

118/15

1

118/15

6767/00

0/0001

0/84

عملكرگ تحصیلی

11/55

1

11/55

841/00

0/0001

0/82

وزگرارآمف

6/64

71

0/16

-

-

-

وزگر نريی

1/76

71

0/06

-

-

-

وزگت ظیمی

0/61

71

0/01

-

-

-

عملكرگ تحصیلی

1/61

71

0/07

-

-

-

وزگرارآمف

71/81

76

-

-

-

-

وزگر نريی

14/84

76

-

-

-

-

وزگت ظیمی

124/81

76

-

-

-

-

عملكرگ تحصیلی

15/80

76

-

-

-

-

تغییرات وابسته

آشمز

یروه

وطا

رل

مجمرررو

درجه

میررانگین

آماره

سرررررطح اندازه

والر ننایج بررسی گاگهها گر جفول  5نشا گاگ ر گر سط ارمی ا  88گررف (،)α=0/08
بددین میددانگین منغیرهددا وددزگرارآمددف  ،وددزگر نريددی ،وددزگت ظیمددی و عملكددرگ تحصددیلی گر
پیشآشمز و پآآشمز و گر بین یروهها آشمدایش و ر ندرل ،اودنال
چرا ر مقفار ب گس

مع داگار وجدزگ گارگ؛

آمفه برا سط مع اگار ( ،)Sig.اش مقدفار  ،α= 0/08رزچدكتدر اسد .

تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی …515/

يذا اش آ جارد آشمدزگنیهدا بد ردزر یك زاود
انف،اونال

گر یدروههدا ر ندرل و آشمدایش تقسدی شدفه-

بد وجدزگ آمدفه ،ننیجد تداثیر بد ردارییر آمدزش

آشمزگنیها یروه آشمایش اسد  .بدر ایدن اسداو ،آمدزش

متن دی بدر یداگییر سدیار بدرا

متن دی بدر یداگییر سدیار بدر ودزگ-

رارآمف  ،وزگر نريی ،وزگت ظیمی و عملكرگ تحصیلی گاندشآمدزشا تدأثیر گاگ رد بدا تزجد بد
مقاگیر محاست شفه برا انفاشه أثر ،این تأثیر بر منغیر وزگت ظیمی بیشتر اسد  .گر مراتدب بعدف ،
ب ترتیب منغیرها عملكرگ تحصیلی ،وزگر نريی و وزگرارآمف قرار گارنف.
بحث و نتیجهگیری

امروشه با ایجاگ و تزسع فنآور ها نزین ،شاهف حررندی اش آمزش
رناب و جزوه محدزر بد سز آمزش

اسناگ محزر ،رالو محدزر،

فراییر محزر ،بدرا هدر فدرگ گر هدر شمدا و مكا هسدنی .

گس یابی ب این هف  ،نیاشم دف فددراه آور امكاندات و تجهیزاتدی اسدد ردد بنزانددف گر ر دار
روشهدا س نی یا منفاول آمدزش  ،آمزششدی مسدنقل ،مدداگام ايعمددر ،ردددزالنی مدددفت و مدددؤثر
مهیددا ر ددف .پیشددرف
وتربی

این قابلی

گر ابددفاع فنآور هددا ارتتاردداتی بددی سددی بددرا منخصصددا تعلدی

را فرآه آورگه اس

ر رو

ها آمزششی جفیف را اش ایدن رریدق ایجدداگ

نمای دف .بد رمدك فنآور هددا ارتتارداتی بددی سددی  ،فعايیدد

هددا آمزششددی مدی تزاندف بد

رزرت سیار ،همد شماند و همد مكاند انجددام پدذیرگ .یدرایش بد سدم اسدنفاگه اش رسدان هدا
آمزششی رد اش قابلی

حمل و نقل بیشتر بروزرگارندف و مدی تزان دف گر آمزش

مزرگ اسنفاگه قرار بگیرنف ،سدتب شدفه اس

هدا انفدراگ

یاگییر برا یاگییرنفیا مهدیج تدر جلدزه ر دف .گر

یك جم ب ف رلی و نهایی ،می تزا ننیج تحقیق را با پشنزان پژوهشها قتلی ب ایدن ردزرت
بیا ررگ ر گسدنگاه ها همراه ايكنرونیكی می تزان ف ،محدیط یدداگییر را گیریددز سددداشنف،
آ را جددذاب ر ددف ،سدددتب جدددذب فراییدرا بد بفرآی دف یدداگییر شددزنف ،محددرک هددا
تقزید

ر فه ا ب رونف آمزش

و یاگییر تزریق ر ف تا ریفید آمزششی بهتزگ یابف و بد ایدن

ردزرت باعدث افدزایش انگیدزه فراییدرا نسدت

بد یداگییر گروو شدزنف .گر پدژوهش فدز
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متن ی بر یاگییر سیار بر وزگ رارآمف  ،وزگ ر نريدی ،ودزگ ت ظیمدی و

عملكرگ تحصیلی گاندش آمدزشا تدأثیر گارگ .نندایج پدژوهش حاضدر بدا نندایج پدژوهش علیخدانی و
همكددارا ( ،)Alikhani et al 2015امددا شاگه و نعمددانز ( Amanzadeh & Naamanov

،)2015اگیب و همكدارا ( ،)Adib et al, 2015افنخدار و همكدارا ()Eftekhari et al, 2013
ژنددو و همكددارا (،)zheng et al, 2015سددانو و همكددارا ( )Sung et al 2008و چددز و
همكارا ( )cho et al, 2018همسز می باشف .گر این پژوهش ها نشا گاگه شف ،بفرآی ف آمزش

اش

رریق گسنگاها ايكنرونیكی سیار ب واسط گاشنن ویژیدی هدایی اش قتیدل همد جدا حاضدر بدزگ ،
قابلی

حمل ،ترریتی بزگ  ،شخصی بزگ  ،تعاملی بزگ  ،مشاررنی بدزگ  ،يحظد ا یدا آندی بدزگ

مزرگ تزج فراییدرا قدرار یرفند و امكدا سداو

گاندش ،مدفیری

شمدا  ،ر ندرل و نظدارت بدر

یاگییر فرگ را گر اونیار فراییرا قرار می گهف .بر این اساو ،پیش هاگ مدی یدرگگ بدا اسدنفاگه اش
رو

هددا نددزین تددفریآ اش جمل د آمددزش

ايكنرونیكددی و آمددزش

متن دی بددر یدداگییر س دیار،

عالقم ف گانش آمزشا را ب گروو مخنلف افزایش گهیدف تدا بدا افدزایش عالقد و ایجداگ انگیدزه،
اعنماگ ب نفآ و گر ننیج وزگ رارآمف آندا افدزایش یابدف .همچ دین جهد
ت ظیمی گر گانش آمزشا ب وصز
مشهزگ اس
گر ر ار رو

اش آمزش

افدزایش میدل ودزگ

آ گسن اش گانش آمدزشانی رد ضدعف آ هدا گر ایدن شمی د

متن ی بر یاگییر سیار ،ايگزها م اسب رراحی آمزششی و سایر رو

ها س نی تفریآ اسدنفاگه نماییدف .الشم اسد

گانشی ،با مطايع و پژوهش ،آیاهی و گانش وزگ را گر وصز

ها

گر ردزرت ندا آشد ایی و یدا ضدعف
یاگییر ايكنرونیكی و یداگییر

سیار افزایش گه ف .ايتن معلما بایف ب ایدن نكند تزجد گاشدن باشد ف گر بد ردارییر رو

هدا

تفریآ اع اش س نی ،ايكنرونیكی و یا سیار ،ب تزانم ف ها گانش آمدزشا  ،تزجد ردافی و وافدی
گاشددن باش دیف .یدداهی ضددعف گانددش آمددزشا گر چگددزنگی اسددنفاگه اش نددرم افزارهددا آمزشش دی
و بفرآی فها آمدزش
می شزگ.

ايكنرونیكدی ،ودزگ مزجدب اودنالل گر عملكدرگ تحصدیلی گاندش آمدزشا
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