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 چكیده
تنظیمی دخویری یادگ کارآمدی ور یادگیری سیار بر خودبررسی تاثیر آموزش مبتنی ب پژوهش حاضر با هدف

زمایش آهای ن و گروهآزموآزمون و پسآزمایشی با طرح پیشبه روش نیمهپژوهش این انجام شد.  آموزان،دانش

ش و پرورش آموز 2ه مقطع متوسطه اول ناحیآموزان دختر و کنترل انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه دانش

گروه آزمایش: شتم )پایه ه دختر آموزاناز دانش نفر 30تعداد بود.  1400–01شهرستان ساری در سال تحصیلی 

های گروه مودنیآزبرای  انتخاب شدند.تصادفی ساده گیری روش نمونهنفر( به  15نفر و گروه کنترل:  15

در  گیریدازهبزار انااجرا شد. ، های آسمان(آزمایش، آموزش مبتنی بر یادگیری سیار )ارسال پیامک درس پیام

گروت نتریچ و دیپیخودتنظیمی ( و 1982و مادوکس )شرر خودکارآمدی های پرسشنامهآزمون آزمون و پسپیش

نرم  ا استفاده ازب (ANCOVAآزمون تحلیل کواریانس )روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از ( بود. 1990)

موزش مبتنی بر یادگیری آها نشان داد که یافته(، α=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان بود.  23SPSSافزار 
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 مقدمه 

با هدف تحوالت بنیادین شده، عرصه آموزش و فناوری اطالعات هایی که در چند سال اخیر دستخوش هجوم از جمله عرصه

های اطالعاتی و ارتباطی، این توانایی را دارند که شواهدی وجود دارد مبنی بر این که فناوری (.1392راد، ری است )رضایییادگی

و  1آموزان عصر حاضر فراهم آورند. یادگیری الكترونیكیای معلمان و دانشپذیری برای توسعه حرفههای اثربخش و انعطافشیوه

یكی از نمودهای آموزش الكترونیكی، در واقع، (. 1393راد و قادروف، باشند )رضاییها میروش از مهمترین این 2یادگیری سیار

های ارتباطی به حوزه آموزش و یادگیری راه یافته است. این وسیله ارتباطی تكنولوژی موبایل است که مانند سایر تكنولوژی

ری فراگیران را در منزل، محل کار و حتی مسافرت هموار نموده و توانسته شیوه سنتی آموزش حضوری را تغییر داده و زمینه یادگی

های نظام آموزشی را برطرف سازد. به طوری که این وسیله ارتباطی و اطالعاتی به سبب کارآمدیها و نابسیاری از محدودیت

موزش و یادگیری ایفا نماید ای در امر آای، توانسته است نقش قابل مالحظههای خاص خود از جمله تكنولوژی مخابرهویژگی

یادگیری سیار عبارت است از آن نوع یادگیری که  ؛تعاریف متعددی از یادگیری سیار ارائه شده است (.1393، و همكاران )عنایتی

استفاده یادگیری سیار از طریق  در تعریفی دیگر، ای و سیار اتفاق بیافتد.تواند در هر مكان و در هر زمانی به کمک وسایل رایانهمی

دهد که به مواد یادگیری در هر مكانی و در هر زمانی دست یابند. در نتیجه، سیم، به افراد این امكان را میاز تكنولوژی سیار بی

توانند به مواد آموزشی ارزشمندی چنین، افراد می توانند در هر زمان و مكانی که اراده کنند به یادگیری بپردازند. همیادگیرندگان می

در قرار کرد. توان عدالت آموزشی را در بین تمامی افراد، بردهد. در این صورت میها را ارتقاء مییابند که کیفیت یادگیری آن دست

های ها و  سخت افزارهای آموزشی و یادگیری سیار، نرم افزاریادگیری سیار عبارت است از عواملی نظیر برنامهتعریفی دیگر، 

-)شامل: تطابق محتوا با پروتوکل( و زیر ساختار های همراه(، پروتكل سیارهای دستی، تلفنها، ابزاررورگریادگیری سیار )شامل: م

یادگیری سیار، یادگیری از  (.1388، و همكاران ها و غیره( )بهادرهای خانه به خانه، ماهوارهای سیار )شامل: سیستمهای شبكه

د در یک مكان ثابت مانند یک کالس درس باشد، جایی که نتوانشود که میشامل میهای قابل حمل و نقل را نیز طریق تكنولوژی

های ثابت یا قابل حمل و نقل است و یادگیری در یک جامعه پویا با تمرکز تاکید بر روی فعالیت یادگیرنده و تعامل او با تكنولوژی

ای در حال زیاد شدن هستند را مورد حمایت و ور فزایندهتوانند جمعیتی را که به طهای آن چگونه میبر این که جامعه و نهاد

شوند، یادگیری سیار، ها منطبق سازد، یادگیرانی که با روش های یادگیری موجود راضی نمیپشتیبانی قرار دهد و خود را با آن

گری که از همان محتوا و مواد کند. اشتراک میان تمام افراد دیامكان دسترسی به تمام مواد یادگیری متفاوت موجود را فراهم می

هایی عجیبی را به علت چنین، یادگیری سیار قابلیتگیرد. همواسطه و فوری صورت میصورت بیکنند بهآموزشی استفاده می

آورد. به عالوه، این نوع یادگیری، دلچسب و سرگرم کننده ها با یک حافظه کوچک با خود به همراه میها و نوشتهجایگزینی کتاب

باید  (.2002، 3)شارپلس باشدپذیر میتر، به آسانی امكانتر و دلپذیراست. بنابراین، استفاده از یادگیری سیار برای تجارب اثربخش

 به تنها نه زمینه، در این افراد های تفاوت است. عاطفی و شناختی فرآیندهای فرد، متاثر از هر یادگیری توجه داشت، عملكرد و

 تجربیات و ها ارزش ها، عاطفی، نگرش های گرایش افكار، ها، قضاوت باورها، از بلكه تابعی است، یهای هوش علت تفاوت

 آلبرت اجتماعی-شناختی نظریه در از متغیرهای کلیدی ،4راستا، خودکارآمدی این در (.1382، و همكاران است )اصغر نژاد پیشین

-خود»مفهوم  تحصیلی است. موفقیت و متغیرهای موثر بر یادگیری رینمهم ت ( و از2001و  2000، 1997، 1977)بندورا،  5بندورا

در قلب نظریه شناخت اجتماعی بندورا قرار داشته و به باورها یا قضاوت های فرد به توانایی های خود در انجام وظایف و « کارآمدی

                                                      
1.  Electronic learning  (E-learning) 
2.  Mobile learning (M-learning)  
3. Sharples 
4. Self-efficacy 
5. Bandura 



 

 131/ آموزانتاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی و خود تنظیمی دانش

 
 را ارزش ها و شخصیت مانند توانایی ها، نسان،ا های ویژگی نظریه، (. این2004، 1کارادیماس و کاالنتزی) مسئولیت ها، اشاره دارد

 شایستگی شان در مورد افراد باورهای انسان، یعنی شناختی کارکرد در عامل ترین قرار می دهد. بر این اساس، اصلی توجه مورد

را  کارآمدی(، خود2003) 2(. پاژرس1997)بندورا،  خودکارآمدی( است زندگی )باورهای در حوادث مؤثر روی کنترل اعمال جهت

 مهمی فرآیندهای مبنای باورهای خودکارآمدی که است معتقد و می داند بندورا اجتماعی-شناختی نظریه مفهوم ترینمحوری

ای  کننده تعیین نقش آدمی رفتار در شناختی است. پس، در این نظریه، فرآیندهای فردی، عالیق و روانی بهزیستی مانند انگیزش،

 و این انتظارات و شود می خود کارآمدی از فرد نادرست و ادراکات موجب انتظارات معیوب شناختی ندهایفرآی دارند. به طوری که

 اثرات (1997در واقع، بندورا ) .(2002شود )پاژرس،  منجر انگیز چالش های از موقعیت اجتناب و اضطراب به تواند ادراکات می

انسان  اعتقاد داشت که و کرده رد است را بوده رفتارگرا روان شناسان مهم فرضیه های از که یكی فرد رفتار بر محیط بعدی یک

 خود، رفتارهای و افكار، عواطف، احساسات بر آن از طریق و هستند تنظیمی خود نیروی و خود کنترلی نظام نوعی دارای ها

 مورد توانایی در افراد قضاوت کارآمدیخود از می کنند. بنابراین، منظور تعیین کننده ایفا خویش، نقشی آینده بر و داشته کنترل

 (.1986است )بندورا،  شده، تعیین عملكردهای انواع به رسیدن برای سلسله کارها یک اجرای و سازماندهی های شان برای

 در یفوظا توانایی انجام با ارتباط در افراد درک به اشاره می شود و به خود، تعریف نسبت فرد، اعتماد سطح عنوان به خودکارآمدی

 زندگی بر که کنترلی درجه افراد از ادراک را خودکارآمدی (،2001بندورا ) (.2016، 3و همكاران دارد )ژو مختلف، های موقعیت

 بر این باور بود که خودکارآمدی، یكی از مهم ترین عوامل تنظیم رفتار انسان است و (1997و  1986) بندوراکند.  می تعریف دارند،

های خود در یک موقعیت خاص، بر تصمیم های وی در انتخاب فعالیت ها و اصرار بر آن، به شدت تاثیر گذار ناییبرآورد فرد از توا

(. در حقیقت، عقاید مرتبط با خودکارآمدی، هم بر اهداف و آرزوها و هم بر شكل گیری پیامدهای 2009، 4است )بوکنر و اشمیدت

 توانایی افراد به باورهای از عبارت را ( خودکارآمدی1999) و همكاران چنین، بندورا (. هم2004رفتار انسانی، موثر هستند )بندورا، 

افراد  (،2001به اعتقاد بندورا )  اند. کرده تعریف معین، رخداد یک بر اعمال کنترل و شناختی منابع ها، انگیزه بسیج در های شان

( 1997و  1977باور بندورا ) داشته باشند. به دهند، کنترلمی تاثیر قرار تحت را آنان زندگی که رویدادهایی بر می کوشند

کند کند. خودکارآمدی مشخص میمی تعدیل زااسترس رویدادهای به نسبت وی را هایواکنش فرد، یک شده ادراک خودکارآمدی

به آسانی در رو به رو شدن با  که آن دسته از افرادی که خودکارآمدی پایینی دارند،طوریکنند، بهافراد چگونه موانع را بررسی می

دارند. در حالی که افرادی که خودکارآمدی فایده است و سریع دست از تالش بر میها بیشوند که رفتار آنمشكالت متقاعد می

بندورا، باالیی دارند، موانع را به وسیله بهبود مهارت های خود مدیریتی و پشتكار برداشته و در برابر مشكالت ایستادگی می کنند )

 پیامدهای بر تواندمی کنترل راه اعمال از فرد که است باور این شخص، های اساسی خودکارآمدی جنبه از (. در واقع، یكی2004

 و خود به نسبت بدبینانه تفكرات نفس پایین، عزت با پایین، خودکارآمدی احساس دیدگاه پژوهشگران، بگذارد. از اثر خود زندگی

 پرهیز باشد، شانتوانایی از فراتر ها،آن باور که به کنشی هر از پایین، خودکارآمدی با افراد است. ارتباط در خود، عملكرد توانایی

و بندورا،  1990، 5دهد )الک و التاممی افزایش بهزیستی فرد را و عملكرد نیرومند، خودکارآمدی احساس سوی دیگر، از کنند.می

 بهتر می باشند، داشته توانند مقداری کنترلمی آنان هایی کهموقعیت در نفوذ اعمال ، با(. بر این اساس، افراد خودکارآمد1997

منافع  توانایی، این که عمل آورند به ممانعت نتایج نامطلوب تا حد ممكن، از به وجود آمدن و بخشیده تحقق را مطلوب آینده توانند

صورت نامطلوب و  به که اموری بر کنترل اعمال ناتوانی در مقابل، کند. در می تامین آنان برای را شماری بی اجتماعی و شخصی

                                                      
1. Karademas & Kalantzi 
2. Pajares 
3. Zhu et al. 
4. Buckner & Schmidt 
5. Locke & Latham 
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قضاوت های ناکارآمدی  (. یعنی،2001دهند )بندورا،  می پرورش را دلسردی و نا امیدی نگرانی، گذارند، می زندگی، تاثیر بر دشوار

آورند و از آن جا که افراد با خودکارآمدی  فرد در یک موقعیت، بیشتر از کیفیت و ویژگی های خود موقعیت، فشارها را به وجود می

شان هایها از تواناییپایین، تفكرات بد بینانه درباره توانایی های خود دارند، بنابراین، این افراد در هر موقعیتی که بر اساس نظر آن

 های هدف دارند، باالیی رآمدیکه احساس خودکا افرادی در مقابل، (.2004، کارادیماس و کاالنتزی)جویند فراتر باشد، دوری می

 بینند تهدید( می )نه هایی چالش را این تكالیف آنان می کنند، انتخاب ساده( را های هدف مقابل )در دشوار یا نسبتا انگیزتر چالش

 از یشتریب پافشاری و کوشش دارند، باور را بیشتر خود دارند، بیشتری آرامش احساس یابند، چیره گشته و تسلط آن ها باید بر که

 بهتری و یادآوری یادسپاری به قدرت کنند، می استفاده سودمندتری )سازماندهی( یادگیری راهبردهای از دهند، نشان می خود

افراد با خودکارآمدی باال، تكالیف سخت را به عنوان چالش هایی (. 2002بهتر است )پاژرس،  تكالیف انجام در کارکردشان و دارند

چالش انگیز، سریع تر حس خودکارآمدی شان  ها مسلط شوند، در نظر می گیرند. آن ها در انتخاب تكالیفکه می توانند بر آن 

از دیگر مفاهیم مطرح در  (.2004، کارادیماس و کاالنتزی) بهبود می یابد و در صورت وجود مشكالت، تالش شان حفظ می شود

به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار متناسب با خود تنظیمی  است. یادگیری 1آموزش های جهان معاصر، یادگیری خود تنظیمی

شرایط و تغییرات محیط بیرونی و درونی است و شامل توانایی فرد در سازمان دهی و خود مدیریتی رفتارهایش جهت رسیدن به 

 یافته از نظریه خود نظم یرییا یادگو   خود تنظیمی (. مفهوم یادگیری1392سواری و عرب زاده، اهداف گوناگون یادگیری است )

 متقابل رفتاری علیت و محیطی شخصی، فرآیندهای بین گرددمی فرض آن در که است گرفته شناختی بندورا نشات -اجتماعی

 هستند، نه تنظیم خود و مبتكر عواملی افراد، که است این بندورا نظریه ای زمینه فرضیات از (. یكی1997است )بندورا،  برقرار

داده  شده نشان انجام پژوهش های(. 2002والیانته،  و )پاجارس گیرند می شكل خود اطراف محیط توسط منفعالنه که عواملی

 در بیشتر آن ها گیریجهت کنند،تنظیم می خود برای دستیابی قابل و نزدیک اهدافی تنظیم خود یادگیرندگان که است شده

 به و  دارد نیاز نیز مختلفی راه کارهای به مختلف یادگیری وظایف یده اند کهرس درک این به و موفقیت نه است، یادگیری راستای

 را خود برخوردار هستند، موفقیت باالیی خود کارآمدی از می گیرند، کار به مؤثر ای شیوه به را راهكارها مناسب ترین خاطر، همین

 واقف یادگیری فرآیند میانی نتایج ضرورت به ،کنترل دارند تحت حواس تمرکز و خودآموزی نظیر تخیل، راه کارهایی توسط

 یادگیری راه کارهای گزینش در نهایت، در و کنند ایجاد یادگیری نتایج برای تصادفی دقیقی های ویژگی می توانند و هستند

یری آزاد هستند. به طور کلی یادگیری خود تنظیمی یک موضوع مهم برای یادگ خاص، یادگیری موقعیت های از هر یک برای

انسان است و روان شناسان تربیتی بر شرکت فعاالنه یادگیرنده در فرآیند یادگیری به جای تجربه یادگیری انفعالی تاکید می کنند 

 عواطف به و رفتار توجه، تنظیم برای درونی دهیجهت را توانایی خودتنظیم ( یادگیری2005) 2و همكاران (. کارولی1394)شمس، 

 را فرآیندی یادگیری خود تنظیم دانند. یادگیرندگان درونی می و محیط بیرونی نیازهای به گویی پاسخ و هدف به رسیدن منظور

 بررسی و طراحی را خود پذیرند، تكالیف می بیشتری مسؤولیت خود، شخصی برابر پیشرفت در و پندارند می شدنی کنترل و منظم

( 2006) 3جویند. اسالوین می بهره شان کسب اهداف برای شناختی هایراهبرد و دارند آگاهی خود فرآیندهای تفكر از و کنند می

و  تولید را ( خود تنظیمی2004) 4سانتراک .نموده است عنوان دیگران کمک بدون مسائل حل و توانایی اندیشیدن را خود تنظیمی

یادگیری فرآیندی  نوعی نظم دهیخود داند. می هدف به رسیدن به منظور فراگیر خود توسط رفتارها، هیجانات، اندیشه، هدایت

ورزند تا شناخت، انگیزش کنند و سپس تالش میفعال و سازنده است که در آن فراگیران اهدافی را برای یادگیری خود انتخاب می

 تنظیمخود در واقع، یادگیری گردد، مهار نمایند.های مرتبط با بافت محیط هدایت میو رفتارخود را، که توسط این اهداف و ویژگی

                                                      
1. Self- regulation learning 
2.  Karoly, Boekaerts & Moes 
3.  Slavin 
4.  Santrock 
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 برای یادگیری و می کند کسب خود فرایند یادگیری هدایت و کنترل طراحی، هایی برایمهارت آموزدانش که معنی است بدین

 یافته، خودنظم یادگیری مفهوم مجموع، بیندیشد. در آن مورد و در ارزیابی کند را خود یادگیری کل فرایند است قادر و دارد تمایل

 به آموزشی محیط و بافت کالس در که می شود اطالق یادگیری از گونهآن ویژه به یادگیری، مسائل رد کاربرد خودتنظیمی به

 و شناختی انگیزشی، رفتاری، نظر از یادگیرنده مشارکت فعال به یادگیری در خود تنظیمی دیگر،  عبارت پیوندد. به می وقوع

 های شامل مهارت خود تنظیمی یادگیری . راهبردهایمی شود اطالق یادگیری نمودن بیشینه یادگیری برای فرآیند در فراشناختی

 فرآیند های از استفاده با کند تامی کمک یادگیرندگان به که است خود تقویت و بازبینی خود خود، از پرسیدن سؤال خودآموزی،

 به تنها نه یادگیری ای خود تنظیمیراهبرده از فراگیران استفاده (. میزان2008، 1تسهیل شود )مونتاگو آن ها یادگیری شناختی،

 آموزشی محیط در یادگیری پیامدهای و فراشناختی گیری تصمیم به فرآیندهای بلكه دارد، بستگی راهبردها این درباره آنان دانش

م انگیزش، شناخت و فرا شناخت، از اجزای اصلی مدل های خود نظم دهی و یادگیری خود نظ (.1999، 2مرتبط است )زیمرمن نیز

بخشی هستند. بنابراین، اساس خود تنظیمی آن است که چگونه فراگیران از نظر فرا شناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری را در 

دهند که ابزارهای سیار نظیر تكنولوژی موبایل، پژوهش های متعدد نشان می (.1990، 3خود سامان بخشند )زیمرمن و ماتینز پونز

حتوا به خاطر ایجاد شرایط آسان برای دسترسی به مفاهیم از طریق قابلیت های ارتباطاتی و چندرسانه ضمن ایجاد تنوع در ارائه م

و  علیخانی (.2009، 4های یادگیری فراگیران داشته باشند )بایا و داهرای بسیار قوی می توانند تاثیرگذاری زیادی بر فعالیت

دیده با روش یادگیری سیار، بیشتر از روش سنتی اری در میان افراد آموزشمیزان یادگیری و یادد که ند( نشان داد1394)همكاران 

تفكر  مهارت بر سیار یادگیری و رایانه وب، بر آموزش مبتنی اثربخشی ( نشان داد که1394) افزاده و نعمانپژوهش امان .است

 انتقادی تفكر بر سیار و یادگیری رایانه وب، بر مبتنی آموزش اثربخشی چنین هم .است معنادار دانشجویان خالق تفكر و انتقادی

 سیار آموزش افزودن ( نشان داد که1393) رضایی راد و قادروفپژوهش . است متفاوت جنسیت اساس بر خالق دانشجویان تفكر و

 زبان و انگلیسی زبان دروس در دانشجویان نفس به اعتماد و خودپنداره پیشرفت، انگیزه افزایش در سنتی به روش آموزش به

نشان داد که استفاده از تلفن همراه در پیشرفت تحصیلی درس زبان عربی و ( 1393رضایی راد و فالح )پژوهش  .است مؤثر عربی

دهد که ، استفاده از یادگیری سیار، این توانایی را در فراگیران توسعه میبنابراین افزایش انگیزه و خودپنداره دانشجویان مؤثر است.

قه خود را یاد بگیرند و به طور آزادانه در هر زمان و هر مكان با دوستان خود تقسیم نمایند، به طوی که به دلیل مطالب مورد عال

(. اهمیت دیگر 2008، 5یابد )ساتچر و مونیوجود ارتباطات تعاملی توسط ابزارهای سیار، یادگیری مشارکتی و تعامل افزایش می

امتحانی به شكل سنتی جلوگیری نمایند و با ای سیار می توانند از تكثیر جزوات و منابع توجه به یادگیری سیار آن است که ابزاره

قابلیت پخش ویدیویی، پخش صدا، ضبط صدا و نیز امكان ذخیره سازی اطالعات ارائه شده در سر کالس و نیز قابلیت جابجایی 

آموزان می توانند در صورت فراهم بودن بستر مناسب، دانش  کارت حافظه، نقش بزرگی را در یادگیری ایفا نمایند. از این رو،

محتوای یادگیری را دانلود کنند و توانایی دسترسی و تهیه منابع مورد نیاز یادگیری خود را افزایش دهند. به کمک ایمیل، خدمات 

واقع، دانش آموزانی که تلفن پیام کوتاه و چند رسانه ای، به متون، محتوا، تمرین ها و غیره راحت تر دسترسی داشته باشند. در 

 آموزشی برنامه یک سد می نظر به  (.1392)رضایی راد، همراه دارند می توانند یک سطح یادگیری هر روزه را داشته باشند 

 تحول آفرینش، ابداع، موقعیت و فرصت که است ابزارهایی و شرایط نمودن فراهم آموزان،دانش جانبه همه رشد جهت مناسب

با عنایت به موارد  است. ها آن در غیره و ، خود تنظیمیخود کارآمدی تقویت مستلزم آن و آورد وجود به آنان در را نوآوری و
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که بتواند عالوه بر کاهش استرس ها و اضطراب،  دانش آموزانبهره مندی از ابزارهایی در فرآیند یاددهی و یادگیری مطرح شده، 

آنان منجر شود و خود کارآمدی و خود تنظیمی شان را توسعه دهد، اهمیت این  به بهبود عملكرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

  خصوص به پژوهش این مشابه که بود آن از حاکی پژوهشگر متعدد های جستجو راستا، همین در  کند.پژوهش را دو چندان می

 و است نشده انجام (آسمان های پیام درس و هشتم پایه اول، متوسطه تحصیلی مقطع دختر آموزان)دانش آماری جامعه این در

های ربر اساس نقش برجسته فناو ،است نگرفته قرار پژوهشگران سایر اختیار در شده انجام های پژوهش نتایج کم دست  یا

خود تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر آموزان، پژوهش حاضر به بررسی نوین آموزشی در توسعه موفق یادگیری دانش

آموزش  آیا پژوهش حاضردر پی پاسخگویی به این سوال است کهخود تنظیمی دانش آموزان، می پردازد. از این رو،  و کارآمدی

 تاثیر دارد؟ خود تنظیمی دانش آموزانو  خود کارآمدیمبتنی بر یادگیری سیار بر 

 

 روش

نسانی، اقعی علوم نیای وااست. در د آزمون با گروه کنترلآزمون و پسروش این پژوهش، نیمه )شبه( آزمایشی با طرح پیش

دهد، به مینمتغیرها  ستكاریای است که به پژوهشگر امكان رعایت شرایط تصادفی را در انتخاب نمونه و دساخت انسان به شیوه

ش دیگر، وقتی از طرح پی (. از سوی1393همین دلیل استفاده از طرح های شبه آزمایشی در علوم انسانی ضروری است )دالور، 

ایج تحقیق تحت سته بر نتناخوا شود که اثر عواملآزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده می شود، وجود گروه کنترل باعث می

ند )گروه آزمایش انتخاب مى ک پژوهشگر گروهى از آزمودنى ها را براى اجراىبنابراین،  (.1393کنترل درآید )سرمد و همكاران، 

ر گروه آزمایشى بن  متغیر أثیر آ( و به مشاهده تآموزش مبتنی بر یادگیری سیاربر آنان وارد مى سازد )آزمایش(، سپس متغیرى را 

، عبارت عه آماریجام ذیرد.پنمی ای انجاممى پردازد. این در حالی است که برای افراد عضو گروه کنترل هیچ گونه آموزش و مداخله

 1400 – 01ال تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان ساری در س 2در ناحیه  ولاآموزان دختر مقطع متوسطه است از کلیه دانش

آموزان دختر فر دانشن 30عداد ای، تای چند مرحلهگیری خوشهبا استفاده از روش نمونه برای انتخاب مدرسه و پایه تحصیلی  که

داد عتیک کالس به  ،کشی( تفاده از قرعه)روش نمونه گیری تصادفی ساده با اس انتخاب شدند که با گمارش تصادفی هشتمپایه 

گروه کنترل انتخاب شد.  نفر دانش آموز به عنوان 15نفر دانش آموز به عنوان گروه آزمایش و یک کالس دیگر به تعداد  15

ه این ها ب د آزمودنیصلی وروشرط ا) آن هاو والدین  دانش آموزانتكمیل فرم رضایت نامه از سوی عبارت بود از  معیارهای ورود

حضور  و مكیامانه پیامک از سبرخورداری از گوشی )موبایل( جهت دریافت پیا اول و پایه هشتم،حضور در مقطع متوسطه ، (مطالعه

رک جلسات تامكان  ل،ین حاااز پیامک ها در نظر گرفته شد با  نارضایتی ،داوطلبانه در طرح جهت دریافت پیامک. معیار خروج

آزاد  رح، کامالطمجری  و آزمودنی در انتخاب همكاری با در هر مقطعی از مراحل مختلف طرح وجود داشت دانش آموزانتوسط 

دیدترین جتیابی به ظری و دس، جهت مطالعه مبانی نایروش کتابخانه. گیری شدبرای جمع آوری اطالعات، از دو روش بهره بود.

روش در  و (ژوهشیپدانشگاهی و  های معتبر علمیسایتجوع به از شبكه اینترنت )جهت رمقاالت مرتبط با موضوع پژوهش 

ها، نیلیه آزمودترل، از کهای آزمایش و کنها در هر یک از گروهها و گمارش تصادفی آنپس از مشخص شدن آزمودنی، میدانی

به عنوان  (1990گروت ) پینتریچ و دیتنظیمی خود و (1982شرر و مادوکس )خودکارآمدی های تقاضا شد به سواالت پرسشنامه

ای هپیامرس در در پیش آزمون پاسخ دهند. سپس، برای آزمودنی های گروه آزمایش جلسات آموزش مبتنی بر یادگیری سیا

ز اسازد، محتوای جلسات یمخاطر نشان  جلسه و به مدت یک ماه اجرا شد. 10طی  (1393) قادروف و رادرضایی، مطابق با آسمان

ها از آزمودنی ،ر پایاندانتخاب شد.  مربوطهبا نظر دبیر  آسمان پیام هایکتاب  (50الی ص  34اسی: ص سوم )راهنماشن فصل

 خود تنظیمی پاسخ دهند. یادگیری  و خودکارآمدیهای خواسته شد که مجدد به سواالت پرسشنامه
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این  ( استفاده شد.8219شرر و مادوکس )خودکارآمدی : به منظور سنجش خودکارآمدی از پرسشنامه پرسشنامه خودکارآمدی

اوت لیف و متفمل کردن تكگویه است و سه خرده مقیاس میل به آغازگری رفتار، میل به گسترش تالش برای کا 17مقیاس دارای 

له ای و طیف ه گیری فاصگذاری مقیاس خودکارآمدی بر اساس مقیاس اندازنمره .در رویارویی با موانع، را اندازه گیری می کند

: 2: نظری ندارم، 3: موافقم، 4وافقم، م: کامالً 5)گیرد امتیاز تعلق می 5تا  1به هر ماده از  رت است، به طوری کهنگرش سنج لیك

ها به صورت معكوس یعنی از راست به چپ و بقیه سوال 15و  13، 9، 8، 3، 1های به طوری که سوال : کامالً مخالفم(1مخالفم و 

آنان جهت  ده است.( ترجمه و اعتباریابی ش1385) و همكاران این مقیاس توسط اصغرنژادشوند. گذری میاز چپ به راست نمره

اس بوده است، به ر این مقیامل دبررسی روایی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده نموده که نتایج بیانگر وجود سه ع

نباخ نیز ضریب آلفای کرو محاسبه به خود اختصاص دادند.درصد از نمرات خودکارآمدی را  75/43این عوامل در مجموع  طوری که

 است. 83/0نشان داد که میزان پایایی این پرسشنامه برابر 

تنظیمی خود دگیریراهبردهای یاتنظیمی از پرسشنامه خودیادگیری : به منظور سنجش خود تنظیمی یادگیری پرسشنامه

 راهبردهای و یزشیانگ باورهای بخش دو درو  گویه است 47این مقیاس دارای  استفاده شد.( 1990پینتریچ و دی گروت )

گذاری این مقیاس بر اساس مقیاس اندازه گیری . نمرهاست شده فراشناختی( تنظیم شناختی و راهبردهای)خودتنظیمی  یادگیری

: 5: موافقم، 6 : کامال موافقم،7)گیرد امتیاز تعلق می 7تا  1به هر ماده از  فاصله ای و طیف نگرش سنج لیكرت است، به طوری که

، 18، 15، 13، 7، 3های سوالسخ به : کامال مخالفم(. اما در پا1: مخالفم و 2: تا حدی مخالفم، 3: نظری ندارم، 4تا حدی موافقم، 

، تا 2وافقم: م، 1کامال موافقم:  گذاری به صورت معكوس است یعنی آزمودنی برای انتخاب گزینهنمره 41و  40، 30، 29، 25، 23

گروت  و دی پینتریچ ی کند.مامتیاز کسب  7و کامال مخالفم:  6، مخالفم: 5، تا حدی مخالفم: 4، نظری ندارم: 3افقم: حدی مو

ارزش  خودکارآمدی، لعام باورهای انگیزشی سه مقیاس برای تحلیل عاملی روش از استفاده با آن روایی بررسی ( در1990)

 و شناختی اهبردهایر از استفاده عامل دو یادگیری خودتنظیمی اهبردهایر مقیاس برای و امتحان اضطراب و درونی گذاری

ارزش  خودکارآمدی، اس هایمقی خرده برای هر یک از پایایی، آوردند. در تعیین ضرایب به دست را منابع مدیریت و فراشناختی

روش همسانی درونی و محاسبه  با را ابعمن فراشناختی و مدیریت و شناختی راهبردهای از امتحان، استفاده اضطراب درونی، گذاری

 گزارش کردند. 74/0و  83/0، 75/0، 87/0، 89/0ترتیب  به کرونباخ آلفای ضریب

ن و پس پیش آزمو ارد دردر این روش، برای هر یک از متغیرها، شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاند

ونه به اصل از نمحالعات های پژوهش و تعمیم اطد. به منظور آزمون فرضیهآزمون و در گروه های آزمایش و کنترل محاسبه ش

 ( استفاده شد.ANCOVAجامعه آماری از آزمون تحلیل کوواریانس )
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 هایافته

دختر پایه  نانش آموزاد تنظیمیو خود کارآمدیتاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود ، میانگین و انحراف معیار1جدول 

 درس پیام های آسمان را نشان می دهد. هشتم در

 خودتنظیمییادگیری و  کارآمدیآموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خودتاثیر : تحلیل توصیفی 1جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد آزمون ها گروه ها متغیر
 
 

 خود کارآمدی

 
 کنترل

 17/0 18/3 15 پیش آزمون

 16/0 19/3 15 پس آزمون

 
 آزمایش

 15/0 14/3 15 ونپیش آزم

 11/0 40/4 15 پس آزمون

 
 

 خودتنظیمی

 
 کنترل

 51/0 75/3 15 پیش آزمون

 60/0 76/3 15 پس آزمون

 
 آزمایش

 57/0 76/3 15 پیش آزمون

 37/0 93/5 15 پس آزمون

  

ست. در گروه کنترل، میانگین انفر  15آزمایش  وهای کنترل ها در گروهتعداد آزمودنیداد ، نشان 1اطالعات مندرج در جدول 

در  14/3از  خودکارآمدییانگین است. اما، در گروه آزمایش، م 19/3آزمون برابر و در پس 18/3آزمون برابر در پیش خودکارآمدی

آزمون ر پسو د 75/3رابر بآزمون میانگین خودتنظیمی در پیش چنین،هم آزمون افزایش یافته است.در پس 40/4آزمون به پیش

 آزمون افزایش یافته است.سدر پ 93/5آزمون به در پیش 76/3است. اما، در گروه آزمایش، میانگین خودتنظیمی از  76/3برابر 

در  وزمون آآزمون و پسدر مراحل پیش رسی نرمال بودن متغیرهای پژوهشبر جهت اسمیرنوف(-)کولموگروف K-Sآزمون 

 کارآمدیخودپژوهش یعنی  (، هر یک از متغیرهایα=05/0درصد ) 95سطح اطمینان که در  دادهای آزمایش و کنترل، نشان گروه

مقدار سطح  د، چرا کهوردار هستنهای آزمایش و کنترل از یک توزیع نرمال برخآزمون و در گروهآزمون و پستنظیمی در پیشخودو 

یرا، ار است، زلیل کوواریانس برقراستفاده از آزمون تح، بزرگتر است. بنابراین، یكی از شروط α=05/0(، از مقدار .Sigمعناداری )

 متغیرها از توزیع نرمال برخوردار هستند.

ی آزمون همگنلِون ) آزمون( داده های به دست آمده، از تساوی خطای واریانس) هاهمگن بودن واریانس جهت مشخص شدن

، فرض همگنی واریانس گروه (α=05/0درصد ) 95ح اطمینان که در سط داد، استفاده شد. نتایج بررسی داده ها نشان ها(واریانس

، α=05/0، از مقدار  (.Sigهای آزمایش و کنترل مورد تایید داده ها است، چرا که مقدار به دست آمده برای سطح معناداری )

و گروه تقسیم دنواخت در ور یكطبزرگتر است. لذا برابری واریانس ها در گروه های مورد مطالعه نشان می دهد که آزمودنی ها به 

  شده اند و شرایط جهت استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس برقرار  می باشد.

 

 

 

 

 



 

 137/ آموزانتاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی و خود تنظیمی دانش

 
 میو خودتنظی مدیکارآتاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خودجهت معنی داری  ANCOVAآزمون ، نتایج 2جدول 

 ی دهد.دختر پایه هشتم در درس پیام های آسمان را نشان م آموزاندانش

 خود تنظیمیو  خودکارآمدیتاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر  معنی داری : بررسی2جدول 
 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات متغیر

 
 خودکارآمدی

 000/0 50/6 26/0 1 26/0 آزمون

 000/0 75/3253 15/130 1 15/130 گروه

 - - 04/0 27 95/0 خطا

 - - - 29 36/131 کل

 
 خودتنظیمی

 000/0 29/10 72/0 1 72/0 آزمون

 000/0 86/388 22/27 1 22/27 گروه
 - - 07/0 27 86/1 خطا

 - - - 29 80/29 کل

    
ارآمدی گین نمرات خودکمیان (،α=05/0درصد ) 95آزمون، در سطح اطمینان نشان داد که پس از تعدیل نمرات پیش 2جدول 

ر به جود دارد، چرا که مقداهای کنترل و آزمایش اختالف معناداری وبین گروه آزمون و درآزمون و پسو خود تنظیمی در پیش

ن که نشان داد میانگی 1دول که با توجه به جطوری، کوچكتر است. بهα=05/0(، از مقدار .Sigدست آمده برای سطح معناداری )

ه است. لذا، از ای داشتهل مالحظآزمون و در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش قابدر پس تنظیمیخودکارآمدی و خود

ه وجود آمده ب، اختالف مون لون(های کنترل و آزمایش تقسیم شده بودند )نتایج آزها به طور یكنواخت در گروهجا که آزمودنیآن

مبتنی بر ش آموزساس، ر این اباست.  بودههای گروه آزمایش سیار برای آزمودنینتیجه تاثیر بكارگیری آموزش مبتنی بر یادگیری 

 دهد.تاثیر داد و آن را افزایش می آموزانتنظیمی دانشیادگیری سیار بر خودکارآمدی و خود

 

 نتیجه گیریو بحث 

دختر  آموزانشدانخود تنظیمی یادگیری  و خود کارآمدیتاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر هدف پژوهش حاضر، تعیین 

       یادگیریمبتنی بر یادگیری سیار بر خودکارآمدی و آموزش  یافته ها نشان داد ، است.در درس پیام های آسمانپایه هشتم 

 همكارانهای علیخانی و  پژوهش ،های پژوهش حاضرهمراستا با یافته دهد.تاثیر داد و آن را افزایش می آموزانتنظیمی دانشخود

 نیز (1393) همكارانعنایتی و  و (1393رضایی راد و فالح ) ،(1393) رضایی راد و قادروف ،(1394) اف امان زاده و نعمان(، 1394)

در تبیین نتیجه  است.بوده در دانش آموزان و دانشجویان  عملكرد تحصیلی و های مختلف روانیجنبهیادگیری سیار بر  بیانگر تاثیر

اطالعات است. اطالعاتی که در زمانی بسیار کوتاه، دو برابر و حتی چند برابر  عصر حاضر، عصر  به دست آمده باید اذعان داشت که

می شود و در یک لحظه در تمامی نقاط جهان منتشر می گردد. همراه با سرعت انتشار اطالعات، ابزارها و فناوری های متناسب با 

ن بر فرآیند یاددهی و یادگیری و شیوه های آن نیز به سرعت در حال گسترش و نوآوری است. بسیاری از تكنولوژی های نوی

 از یادگیری مضمون انتقال و عبارت است از ارسال آموزش مبتنی بر یادگیری سیارآموزش و فراگیری نیز تاثیر گذار بوده است. 

 به مراه کهه دستی های دستگاه دیگر و یا همراه تلفن های گوشی جیبی، های رایانه ها، تاپ لپ های سیار مانند دستگاه طریق

 افراد به چنین کند، هم آموزش تسهیل فرآیند از نقطه در هر را عملكردش و نموده همراهی را فراگیر تا دهد می یاد دهنده اجازه

. باشند داشته خواهند،می که زمانی در خواهند و می که جایی در خواهند،می را چیزی آن در یادگیری، تا دهدمی یاد کننده استفاده

بی سیم اتفاق می افتد، می تواند نیاز های فوری یادگیرندگان را در موضوعات  دوره های آموزشی که از طریق ابزارهای، هم چنین

درسی خاص مانند مقوله هایی از قبیل حل مسئله، برطرف نماید. در صورتی که در این مقوله یادگیری، یادگیرندگان به جواب 
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ند، باید آن سوال را در ذهن خود به خاطر بسپارند و در موقعیت های دیگر به دنبال جواب سوال های خود در سواالت خود پی نبر

 کتابخانه یا منابع یادگیری آنالین و یا دیگر موارد باشند. در بیشتر مواقع، برنامه های آموزشی که از طریق ابزار های بی سیم انتقال

ان یا بر حسب اطالعاتی که فراگیران متقاضی آن ها هستند، طراحی گردیده است. ابزارهای می یابد، برحسب نیاز های یادگیرندگ

گردند. بنابراین، فعالیت های آموزشی در هر مكانی و در هر زمانی بی سیم، روز به روز از قابلیت حمل و نقل بیشتری برخوردار می

ش و غیره، می تواند انجام پذیرد. یادگیری می تواند در هر نوع مانند مسافرت با اتوبوس، مكان های اردوگاهی، سالن های نمای

مكان گردشی و تفریحگاهی به آسانی اتفاق افتد. این نوع محیط یادگیری می تواند به طور مكرر برنامه ریزی و طراحی گردد یا به 

ریق میانجی هایی از قبیل صدا، اشارات، طور طبیعی فرصت هایی را برای یادگیری به همراه داشته باشد. یادگیرنده می تواند از ط

پست الكترونیک، آیكن ها و حتی تصاویر ویدئویی با افراد متخصص، همكالسی ها یا مواد آموزشی دیگر در اشكال ارتباطات هم 

یشتر در زمان و غیر هم زمان به نحو موثر ارتباط برقرار کند. به همین دلیل است که در این روش، متخصصان رشته های مختلف، ب

دسترس یادگیرندگان قرار دارند و در نتیجه یادگیرندگان به دانش بیشتری دست می یابند. از طریق استفاده از ابزار های بی سیم در 

توانند یادگیری را در متن زندگی روزمره خود قرار دهند. در این صورت، دانشی که یادگیرندگان به می یادگیری سیار، یادگیرندگان

کند که ها ارائه گردد، که این به یادگیرندگان کمک میهای اصیل و واقعی به آنتواند در موقعیتارند، به صورت کامل میآن نیاز د

های مرتبط با این مسئله موقعیتی را برای حل های مكانی مسائل آگاه گردند و در نتیجه یادگیرنده، فعالیتهای موقعیتاز ویژگی

یادگیری که در آن ها از ابزارهای بی سیم استفاده می شود، می تواند بسیاری از منابع اطالعاتی را در های دهد. محیطآن انجام می

به  در حقیقت، یكدیگر تلفیق کند و نیز از یادگیرندگان در یادگیری و تفكر غیر خطی، چند بعدی و انعطاف پذیر حمایت نماید.

این پژوهش  تار مناسبی برخوردار نیستند یا پیچیده هستند، تسهیل می گردد.وسیله یادگیری سیار، یادگیری محتواهایی که از ساخ

ی نیز داشته است که در تعمیم نتایج باید نهایت دقت و احتیاط را به عمل آورد. اجرای پژوهش از طریق ارسال هایمحدودیت

از جمله  1400-01ر و سال تحصیلی آموزان دختراهنماشناسی(، پایه هشتم، دانش: سوم های آسمان )فصلپیامک، درس پیام

معلمان گرامی در کلیه مقاطع تحصیلی، خصوصا برای بر اساس یافته ها پیشنهاد می گردد  محدودیت های این پژوهش می باشند.

وردار پایین تری برخ وخودتنظیمی خودکارآمدیعزت نفس، انگیزه، خودپنداره، اعتماد به نفس، باور، آن دسته از دانش آموزانی که از 

ای ها و غیره )استفاده از ابزارهای الكترونیكی، چند رسانه  و یا آموزش های تلفیقی مبتنی بر یادگیری سیارهستند، از آموزش 

، در بكارگیری روش به معلمان گرامی در کلیه مقاطع تحصیلی، پیشنهاد می شود د.ناستفاده نمایهمراه با روش های سنتی تدریس( 

د. گاهی ضعف نآموزان توجه کافی و وافی داشته باشهای دانشنتی، الكترونیكی و یا سیار، به توانمندیهای تدریس اعم از س

افزارهای آموزشی و فرآیندهای آموزش الكترونیكی خود موجب اختالل در عملكرد آموزان در چگونگی استفاده از نرمدانش

ای از معلمانی که از تقدیر شایسته یه می شود مدیران مدارستوص آموزان می شود.دانش ، خودکارآمدی و خودتنظیمیتحصیلی

کالس های درس شان استفاده می کنند، به  دررا های مبتنی بر یادگیری سیار، نرم افزارهای آموزشی، چندرسانه ای ها آموزش

هی برای دانشجویان تربیت سمینارها و جلسات توجی، به طوری که سایر معلمان تشویق به اجرای این الگوها گردند. آورندعمل 

آموزش  معلم به عنوان نماد و الگوی نسل جدید معلمی، با دعوت از کارشناسان و متخصصان جهت آشنایی آنان با تاثیر و نقش

، برگزار گردد. های روان شناختی آنانو ویژگی در افزایش پیشرفت و عملكرد تحصیلی دانش آموزانهای مبتنی بر یادگیری سیار، 

( اجرا شود. این پژوهش در ، مشاهده، مصاحبه و غیرهاین پژوهش با سایر ابزارهای اندازه گیری )پرسشنامه های دیگرن، هم چنی

پایه ها و مقاطع مختلف تحصیلی و دانش آموزان از هر دو جنسیت اجرا گردد. این پژوهش در مورد مباحث دیگری نظیر انگیزش 

 یی نیز صورت پذیرد.تحصیلی، خودپنداره، عزت نفس و خودشكوفا

 

 



 

 139/ آموزانتاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی و خود تنظیمی دانش

 

 منابع
ی های روان مطالعه ویژگ (.1385خداپناهی، محمد کریم. ) و اصغرنژاد، طاهره؛ احمدی ده قطب الدینی، محمد؛ فرزاد، ولی اله

 .262-274 ،(3)10، فصلنامه روان شناسیسنجی مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر. 

تفكر  مهارت بر سیار یادگیری و رایانه وب، بر مبتنی آموزش اثربخشی بررسی(. 1394) نعمان اف، منصور. و امان زاده، آمنه

-68 ،(9)3 ،مجازی و یآموزشگاه یادگیری در پژوهش .مازندران استان دانشگاه های دانشجویان خالق تفكر و انتقادی

57. 

ر . تهران: نشروش آموزشی نوین اه،یادگیری مبتنی بر تلفن همر (.1388آگاه، شهرام. ) و بهادر، حمید اله؛ کامكار حقیقی، مان

 نهضت پویا.

 . تهران: نشر ویرایش.روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی(. 1393دالور، علی. )
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