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چکیده
کارپهشننر الکترونیکننی مجمه ننرای از شننهاهد و مسننتندات ییجیتننالی و الکترونیکننی یانیننجهیا ،اسننت کننر
کهشش ،پییرفت و مهفقیت تحصیلی آنها را یر یك یوره آمهزشی یا یر یك یر ،نیا ،مییهد .پژوهش
حاضر باهدف بررسنی تنأثیر بنرکنارگیر ی کارپهشنر الکترونیکنی بنر راه،ریهنای ینایگیری خنهیتنظیمی
یانیجهیا ،انجا شد .روش پژوهش از نهع نیمر آزماییی با طرح پیشآزمه – ،پسآزمه ،با گنروه کنتنرل
بهیه ،لام،ر آماری پژوهش حاضر را کلیر یانیجهیا ،یانیکده روا،شناسی و له تربیتنی یانینگاه المنر
ط،اط،ائی تیکیل یایهاند کر یر نیمسال یو سال تحصیلی  31-32مییهل بر تحصیل بهیند .نمهننر پنژوهش
هم شامل یو کال ،از مقطع کارشناسی ارشد بهی کنر بنرصنهرت یر یسنتر ،انتخنا گرییندهانند .ت،ندای
یانیجهیا ،هر کال 13 ،نفر ،و کل ت،دای نمهنر  16نفر بهیند کر برصهرت تصایفی بر یو گروه آزمنایش و
کنترل لایگهین شدهاند .همچنین بنرای انندازهگینری راه،ریهنای ینایگیری خنهیتنظیمی آزمنهینیهنا از
پرسینامر راه،ریهای یایگیری خهیتنظیمی پینتریچ و یی گروت ) 1331استفایهشده است .یر ابتدای تنر
از هریو گروه یر شرایطی یکسا ،پیشآزمهنی بر مل آمد و سپس گنروه آزمنایش بنر مندت ینكتنر یر
م،رض متییر مستقل قرار گرفت و یرنهایت یر پایا،تر لهت بررسی تیییرات حاصلر پنسآزمنه ،بنر روی
هر یو گروه الرا گریید .برای تحلیل یایههای بریستآمنده از روش تحلینل کهوارینانس اسنتفایه گرییند.
یافترها نیا ،یای کر راه،ریهای یایگیری خهیتنظیمی یانیجهیا ،گروه آزمایش یر مقایسر بنا گنروه کنتنرل
برطهر م،نایاری افهایشیافتر است .بنابراین میتنها ،نتیجنرگینری کنری کنر کارپهشنر الکترونیکنی یکنی از
ابهارهای یاییهی ،یایگیری و سنجش است کر یر آ ،یایگیرندگا ،بر ف،الیت بییتر ترغیب شده و یرنهایت
 .1یانیننجهی کارشناسننی ارشنند تکنهلننهژی آمهزشننی یانیننگاه المننر ط،اط،ائی)مسننتخرج از پایننا ،نامننر
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بر مهفقیتهای بییتری یر یایگیری و مهارتهای مربهط بر آ ،نائل میشهند.
واژگان کلیدی :سنجش ،کارپهشر الکترونیکی ،راه،ریهای یایگیری خهیتنظیمی.

مقدمه
یر صر و فضایی کر نقش م،لم از انتقنالیهننده بنر تسنهیل کنری ،و روشننگری تیییریافتنر و
فراگیرنده ،لستجهگر ،سازنده ،خهیره،ر ،خالق و تصنمیمگیرننده اسنت ،ف،الینتهنا م،منهالً
برصنهرت تیمنی و گروهنی انجنا گرفتنر و لام،نر از یایگیرننده انتظنار کسنب مهنارتهنای
التما ی و ارت،اطی و یارای منش و شخصیت الی طلنب منیکنند )رسنتگار :1133 ،ص . 3
برای یستیابی بر این هدف برنامرهای آمهزشی همهاره یستخهش تنازهتنرین یافتنرهنای لمنی
بهیه و یر صهرت نیاز بر شکلی پهیا مهریبازنگری و اصالح قرارگرفتر است .یر همنین راسنتا
یر سالهنای اخینر یکنی از بحنثهنای یار حناکم بنر محافنل آمهزشنی ،لنن،ش اصنالحات
آ مهزشی بنهیه اسنت .اصنالحات آمهزشنی بنرای هنر ینك از مؤلفنرهنای فراینند آمنهزش –
یایگیری پیامدهای خاص خهی را یاراست و یر این میا ،سنجش بر ننها ،پیینگا اصنالحات
آمهزشی شناخترشده و بر نقش آ ،یر استفایه از روشهای لایگهین سننجش تأکیند بیینتری
گرییده اسنت )قند پنهر :1135 ،ص  . 2سننجش یکنی از النها( ثابنت تمنامی ف،الینتهنای
آمهزشی است و تهافق مهمی بر این است کر سننجش اساسناً شنکلیهننده ینایگیری اسنت،
مخصهصاً اگر هدف این باشد کر یایگیری بر نحهی میق و م،نایار حاصل گنریی )گریسنه،
و آرچر ،2111،1بر نقل از گریسنه ،و اندرسنه ،،ترلمنر زار نی زوارکنی و صنفائی مهحند،
 . 1134سنجش از طریق روشن نمهی ،میها ،شناخت و مهفقیت ،خهی را مستقیماً با آمنهزش و
یایگیری مؤثر منرت،ط منیسنازی )گریسنه ،و اندرسنه ،2،ترلمنر زار نی زوارکنی و صنفائی
مهحد . 1134 ،باولهیاین یرگذشتر ،سنجش چیهی لدا از آمنهزش تلقنی منیشند و مندتاً
برای بررسی و مستندسازی پییرفت تحصیلی یانشآمنهزا ،مهریاسنتفایه قنرار منیگرفنت .از
این ییدگاه سنجش پایا ،یهننده ف،الینتهنای آمهزشنی م،لنم محسنه منیشند .روشهنای
قدیمی سنجش نیه با استفایه از آزمه،های ینی بر مسائل و رویدایهایی تأکید میکرینند کنر
1. Garrison and Archer
2. Garrison and Anderson
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بر گفتر وول فهلك ،2114) 1بر نقل از قد پهر :1135 ،ص  6ش،اهت چندانی بنا رویندایهای
زندگی واق،ی یانشآمهزا ،نداشت .باید اذ ا ،یاشت کنر آزمنه،هنای پیینرفت تحصنیلی و
شیهههای رایج ارزیابی با نارساییهایی روبرو هستند .یر خصهص ماهیت آزمه،های پیینرفت
تحصیلی ،هما،گهنر کر اسنتیگنس 1333) 2اشناره منیکنند بایند گفنت کنر اینن آزمنه،هنا
برخهبی نتهانستراند مهارتها و شایستگیهای مهمی مانند تفکنر انتقنایی ،چگنهنگی تحلینل و
حل مسائل و یایگیری خهیتنظیمی را بسنجند .از سهی ییگر آزمه،های رایج یرکمی کنری،
مهارتهای شناختی بر تهاناییهای بنر ولنهی آمنده یر فراگیرنندگا ،تأکیدیارنند ،روشهنای
ف،لی مهق،ی میتهانند تهانایی ناپیدا را بسننجند کنر چننین تهاننایی بنر ملکنری ت،ندیل شنهند.
ت،دیل تهانایی فراگیرنده بر ملکری تحت تأثیر هامل مختلفی چه ،آگناهی و مینها ،ت،لنیم و
تربیت ،مهارتهای مربهط بر آزمه ،،حمایت مدرسر و والندین و امثنال آنهنا قنرار منیگینری.
پس تأکید یر ارزیابی نتایج یایگیری کافی نیست و نرتنها بر نتایج یایگیری ،بلکنر بنر روشهنا
و فرآیند یایگیری و نینه تهاننایی بنالقهه ینایگیری بایند بیینتر تهلنر شنهی )بنر نقنل از فتحنی
آذر :1132،ص  . 415یر نظا آمهزشی ما نیه سنجش یایگیری م،مهالً بر نها ،ابنهاری بنرای
تصمیمگیر ی یرباره ارتقای تحصنیلی و انتخنا یانینجهیا ،بنرای تحصنیل یر مقناطع بناالتر
مهریاستفایه قرار میگیری اما سننجش ینایگیری نقینی فراتنر از اینن یاری و منیتهانند بنرای
اصالح روشهای آمهزش یای یهندگا ،،روشهای مطال،ر و یایگیری یایگیرندگا ،و اصنالح
برنامرهای یرسی مهریاستفایه قرار گیری )فنتحآبنایی :1135 ،ص  . 4یر مقابنل ییندگاههنای
سنتی و گذشتر ،ییدگاههای اخیر ،سنجش و آمهزش را لدا از یکدیگر نمییانند ،بلکر ط،ق
این ییدگاهها سننجش بنر ننها ،بخنش ضنروری آمنهزش و وسنیلر مفیندی بنرای افنهایش
یایگیری یانشآمهزا ،یر نظر گرفتر میشهی .روشهای لدید سننجش بنر انندازهگینری و
سنجش ملکریی یانشآمهزا ،یر تکالیف مربهط بر زندگی واق،ی تأکیدیارند )قد پنهر،
 :1135ص  . 6ازآنجاکر هدفهای حهزه شناختی بخش مهمی از مهضنه ات یرسنی همنر
1. Woolfolk
2. Stiggins
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یورههای تحصیلی را شامل میشهند ،آزمه،های کت،ی شهرت زیایی کسب کنریهانند امنا
استفایه از این آزمه،ها برای اندازهگیری سایر حهزههای ینایگیری ،ی،ننی حنهزه رواننی –
حرکتی و حهزه اطفی و حتی برای اندازهگیری تمامی هدفهای حهزه شناختی بنرتنهنایی
کافی نیست ،بنابراین ،الز است از تدابیر ییگری نیه سهی لست .بر همین منظنهر منیتنها،
روشهای سنجش ملکریی را مدنظر قراریای کر ضمن تأکید بر کاربست یانش و سنجش
مستقیم هدفهای آمهزشی ،از مسائل واق،ی استفایه نمهیه و تفکر باز را تیهیق منینماینند
)سننیف :1133 ،ص  . 221یننك یسننتر از روشهننای سنننجش واق،ننی یننا اصننیل سنننجش
ملکریی نا یاری .یر سنجش ملکریی یا آزمه،های ملکریی فرآیند و فنرآوریههنای
یایگیری یانشآمهزا ،و یانیجهیا ،برطهر مستقیم سنجش میشهند .یر سالهنای اخینر بنر
استفایه از سنجش ملکریی تأکید زیایی شده است .یکی از یالیل مده تأکید و تهلر بر
این روش سنجش ،پییرفتهای نس،تاً تازه یر روا،شناسی شناختی و تأثیر چینمگینر آ ،بنر
لرینا،هننای آمننهزشوپننرورش بننهیه اسننت )سننیف :1133 ،ص  . 221سنننجش بننر کمننك
کارپهشر یکی از روشهای سنجش ملکریی است .یك کارپهشر ماننند ینك لنهرچین،
مجمه ة قط،اتی از کارهای یانشآمهز است کنر بااتصنال آ،هنا منیتنها ،تصنهیر کامنل و
روشنتری از یانشآمهز بنر ننها ،ینك یایگیرنندۀ منایا ال،منر بنر نمنایش گذاشنت .اینن
مجمه ة متنهع بر یایگیرنده امکا ،مییهند تنا تهانناییهنای خنهی را از لهنات مختلنف بنر
نمننایش بگننذاری .کارپهشننر م نیتهاننند شننامل فهرسننت ارزشننیابی م،لننم ،گننهارش کارهننای
یانشآمهز ،یاییاشتهای م،لم ،گهارشهای گریش لمی و کارهای ملنی و پنروژههنای
یانشآمهز باشند )رسنتگار :1133 ،ص  . 31یکنی از ابهارهنای لدیند کنر از رویکریهنای
لدید نیأت گرفتر است کارپهشر الکترونیکی میباشد« .کارپهشنر الکترونیکنی ینك ابنهار
یایگیری و سنجش فرایند و فرآوریه یایگیری باقابلیت ذخینرهسنازی ،سنازما،یهنی ،ارائنر
بازخهری و اصالح کار یانیجهیا ،یر یك محیط ییجیتنال م،تننی بنر و  ،شن،کر ینا رایاننر
میباشد» .برخالف کارپهشرهنای کاغنذی ،کارپهشنرهنای الکترونیکنی بنر کناربرا ،النازه
مییهد تا بدو ،هیچ محدوییت زمانی و مکانی اطال ات خهی را ذخینره کنریه و هرلحظنر
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امکا ،یسترسی بر آ ،یاشتر باشند ،همچنین بتهانند آنها را بنرروزرسنانی نماینند )رضنایی:1131 ،
ص. 6
آبرامی و بارت :2115) 1ص  ، 6کارپهشر الکترونیکی را بر نها ،بخیی از کارپهشنر
سنتی یر یك محیط رایاننرای ایجنای کرینند .اینن کارپهشنرهنای الکترونیکنی ،فضناهای
ییجیتالی هستند کر تهانایی ذخیره محتهیات صنهتی و تصنهیری شنامل متنه ،،تصناویر،
ویدئه و صداها رایارند .آبرامی و بارت م،تقدند کر کارپهشرهای الکترونیکی نالوه بنر
حمایت از باسهای شد ،،افهایش ارت،اطات و ایتهای حل مسئلر ،مهنارتهنای تکنهلنهژی
چندرسانرای را نیه ارتقا مییهند .بارت ) :1334ص  111کر باکارهای اولیر خنهی یر اسنتفایه
از تکنهلهژی کامپیهتر برای ایجای سننجشهنای ینایگیری لنایگهین یر زمیننة کارپهشنرهنای
الکترونیکی مطرح است بر م،لما ،کمك کری با استفایه از فالپی ینك فضنای ییجیتنالی
میخص را برای سنجشهای ملکریی کر شنامل صنح،ت کنری ،و گنهش یای ،هسنتند،
ایجای کنند .بارت م،لما ،را تیهیق کری تا از ض،طصهت استفایه کنند .کار بارت با استفایه
از این تکنهلهژیهای ییجیتال اولیر م،لما ،را یاری کری تا یاستا ،یایگیری یاننشآمنهزا،
را خیلی سایهتر از کارپهشرهای کاغذی سنتی ذخیره کنند.
یر ت،ریف بارت)« (2005یك کارپهشر الکترونیکی کر از تکنهلهژیهای الکترونیکی
بر نها ،یك حامل و من،ع استفایه میکند ،بنر یاننش آمنهزا/ ،م،لمنا ،النازه منییهند تنا
محصنهالت کارپهشنر را یر اننهاع گهنناگه ،حالنتهنا )صنهتی ،تصنهیری فنیلم و منتن
لمعآوری و سازما،یهی کنند و از لینكهای فرامتنی بنرای سنازما،یهنی منهای و ایجنای
ارت،اط شهاهد برای فراوریهها ،اهداف یا استانداریهای مناسب استفایه کنند» .کارپهشرهنای
الکترونیکی بین کارهای مختلف یانشآمهز ارت،ناط برقنرار کنریه و همکناری فنهری بنین
یانشآمهز و م،لم را آسا ،میکننند و همچننین منیتهانند مجمه نر کنار یاننشآمنهز را از
طریق اینترنت انتیار یهند )بارت . 2005 ،کارپهشر الکترونیکی نه ی شنیهه ارزشنیابی اسنت
کر تناسب نهییکی با محیطهای واق،ی یایگیری یاری .فرصتهای ینایگیری بیینتری را بنرای
1. Abrami & Barrett
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یایگیرنده فراهم میسازی ،او را بر یرگیری میق با مهضهع ترغینب منیکنند و مهنارتهنای
یننایگیری مننایا ال،مننر را یر یایگیرنننده تقهیننت منیکننند )مننهری مهتننه 1و همکننارا. 2116،،
کارپهشرهای الکترونیکی متناسب باهدفی کر بر کار گرفتر میشهند میتهاننند اننهاع مختلفنی
یاشتر باشند کر ما یر اینجا بر شش نهع از آنها اشاره میکنیم کر از سهی کنسرسیه ینایگیری
یکپارچر )آی ،ا  ،ا 2 ،یستربندیشده است.
کارپوشه الکترونیکی سنجشی :5این کارپهشر بنرمنظنهر نمنایش پیینرفت تحصنیلی ،تهسنط
مرالع ذیربط برکار گرفتنر منیشنهی .اسنتانداریهای ملکنریی اینن سننجش تهسنط همنین
مرالع م،ینشده و م،مهالً از یستهرال،ملها برمنظهر نمرهگذاری استفایه میشهی.
کارپوشه الکترونیکی نمایشی :4این نهع کارپهشر برای نمنایش آمهختنرهنا ینا یسنتاوریهای
شخصی بر مخاط،ا ،برمنظهر متقا د کری ،آنها بر کار گرفتر میشهی و م،مهالً صنالحیتهنای
حرفرای فری را بر نمایش میگذاری.
کارپوشه الکترونیکی یادگیری :3این نهع کارپهشر برمنظهر مستندسازی ،هندایت و پیینرفت
یایگیری یر طهل زما ،بکار گرفتر میشنهی .آنهنا اغلنب ینك نصنر برلسنتر تأمنل و تفکنر
رایارند کر میتهانند برای ارتقا( فراشناخت ،برنامرریهی یایگیری و یا یکپارچرسازی تجنار
متنهع یایگیری بکار گرفتر شهند.
کارپوشه الکترونیکی رشد شخصی :1شامل پهشرهای ینایگیری ،ملکنری و یسنتاوریهایی
است کر میتها ،بر روی آنها تأمل کریه و یرنتیجر برای رشد بهتر یر آینده برنامرریهی کری.
کارپوشه الکترونیکی چند کاربری :1این کارپهشنر ینك حالنت مینارکتی و چنند کناربری
یاری و بر افرای الازه مییهد تا با همدیگر یر تهس،ر و ارائر محتها میارکت یاشتر باشنند .اینن
1. Morimoto
2. IMS Global Learning Consortium
3. assessment eportfolio
4. presentation eportfolio
5. learning eportfoilo
6. personal development eportfolio
7. multiple-owner eportfolio
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کارپهشر میتهاند ترکی،ی از انهاع کارپهشرهای باال باشد.
کارپوشه الکترونیکی کاری :کارپهشر کاری ناصر همر انهاع ق،لی را باهم ترکیب منیکنند
و ممکن است ش،یر کارپهشر الکترونیکی سنجیی ،نماییی ،یایگیری و یا رشد شخصنی باشند
)رضایی :1131،صص . 43- 44
کاربریهای کارپهشر الکترونیکی بر شرح زیر میباشد:
افزایش تعامل و یادگیری معنادار :بازخهری ،ت،امل را بین م،لم و یایگیرنده و یایگیرنندگا،
باهم از طریق بر اشتراک گذاشنتن کارهنای خنهی ،افنهایش یایه و زمیننة همکناری و اصنالح
کارها را فراهم میسازی .بر ،ارتییگر بازخهری یر کارپهشر الکترونیکی ازیكطنرف با نث
ایجای یایگیری م،نایار میشهی و از طرف ییگر با نث گسنترش همکناری و اصنالح سناختار
یانش خهی یایگیرنده میشهی )حیدری ،قراباغی و پاکپهر. 1133،
تسهیل همکاری و اصل هم شاگردی شناختی :کارپهشر ،زمینر همکناری و هنم شناگریی
را از طریق بر اشتراک گذاشتن کارها برای سایر یایگیرندگا ،و م،لما ،مهیا میسنازی )یورا،
و مهنر . 131:2112،1یایگیری از طریق هم شناگریی شنناختی و همکناری ازایننلهنت مهنم
است کر رقابت با ث ایجای یك قالب فکری خاص شده و زمینرهای شنکهفایی اسنت،دایها را
محدوی میکند.
گس ترش دان ش فراش ناختی :کارپهشننر ،راه،ریهننای فراشننناختی را گسننترش م نییهنند
)کلنهسکی ،2112،بنر نقنل از سنیف 1136 ،و افنهایش فراشنناخت مهلنب یکپارچنر شند،
یانننش یر یایگیرنننده منیشننهی و ایننن یکپننارچگی و م،ننییاری کننر نصننر اساسننی رویکننری
سازندهگرایی است مهلب باال رفتن ا تمایپذیری و تهانایی و یرنتیجر مهلب رشد انگینهش
یرونی میگریی )حیدری ،قراباغی و پاکپهر. 1133،
خود ارزشیابی :کارپهشر با افنهایش یاننش فراشنناختی بنر خنهی ارزشنیابی منجنر منیشنهی و
مهارت ارزشیابی از خهی ،از راه،ریهای مهم فراشنناختی منیباشند .فراشنناخت ،ویژگنی مهنم

1. Duran and Monereo
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یایگیرندگانی است کر میتهانند برطهر مستقل یای بگیرند و بنر پیینرفت خنهی نظنارت یاشنتر
باشند )سیف. 1136،
پرورش خالقیت :کارپهشر الکترونیکی از طریق گسترش ت،امنل و ایجنای ینایگیری م،ننایار،
گسننترش همکنناری و هننم شنناگریی ،گسننترش یانننش فراشننناختی ،افننهایش خهیآگنناهی و
گسترش خهی ارزشیابی مهلب پنرورش مؤلفنرهنای خالقینت ی،ننی تهانناییهنا ،مهنارتهنا و
انگیهه یرونی میگریی )حیدری ،قراباغی و پاکپهر. 1133،
پرورش تفکر :قلب و روح کارپهشنر تفکراسنت )ه،نرت . 2111،1بندو ،تفکنر ،کارپهشنر
چیهی بیش از مجمه رای از کارهای بایگانیشده نیست .بنا تفکنر ،کارپهشنر اینن ظرفینت را
خهاهند یاشنت تنا اکتیناف و ینایگیری فنری یر طنهل یورهای از زنندگی او را نینا ،یهند
)ریدینگر. 35:2006،2
بهبود راهبرده ای خ ودتنظیمی :یاننشآمنهزا ،وقتنی از کارپهشنر اسنتفایه منیکننند ،بیینتر
مسئهلیت یایگیری خهیشا ،را بر هدهگرفتر ،از نقاط ض،ف و قنهت خنهی فهنم بیینتری کسنب
کننریه و بننرای یننایگیری نیننه یسننت بننر ت،یننین اهننداف م نیزنننند )هیلیننر و لننی. 152:1336 ،1
کارپهشرهای الکترونیکی با تهانایی خهیتنظیمی یاننشآمنهزا ،یر ینایگیریشنا ،و همچننین بنا
ارتقای مهارتها و تهاناییهای آنها پیهند خهریه است )وید ،آبرامی ،اسنکالتر . 2115 ،4مربینا،
م،تقدند کر کارپهشرها بر یانشآمهزا ،الازه مییهند تا برطهر انتقایی فکر کننند ،یر ینایگیری
ف،ال شهند و برصهرت یایگیرندگا ،مستقل و خهیتنظیم یرآیند )آبرامی و همکارا. 2113،،
یکننی از مفنناهیم مطننرح یر روا،شناسننی شننناختی م،اصننر یننایگیری خننهیتنظیمی اسننت.
خننهیتنظیمی نقننش مهمننی یر فرآیننندها و پیامنندهای یننایگیری و آمننهزش یاری .از یننایگیری
خهیتنظیمی ت،اریف مت،دیی ارائرشده است )قاسنمی :1133 ،ص  . 32پنتنریچ631:2111) 5

1. Hebert
2. Riedinger
3. Hillyer and Ley
4. Wade, Abrami & Sclater
5. Pintrich
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ت،ریف نس،ت ًا لنام،ی از ینایگیری خنهیتنظیمی یاری .او اینن ننهع ینایگیری را فراینند ف،نال و
سازما،یافترای مییاند کر طنی آ ،فراگیرنندگا ،اهندافی را بنرای ینایگیری خنهی انتخنا و
سپس س،ی میکنند تا شناخت ،انگیهش و رفتار خهی را تنظیم ،کنترل و بر آ ،نظارت نمایند.
همر نظریرهای یایگیری خهیتنظیمی بر این مهضهع میپریازنند کنر فراینندهای انگیهشنی
اسننتفایهشننده بننروس نیلر یانننشآمننهزا ،بننا فرایننندهای ی نایگیریشننا ،وابسننتگی متقابننل یاری.
خهیتنظیمی بر فرایندی کر بنرمهلنب آ ،یاننشآمنهزا ،بنرطنهر ف،نال و مسنتمر شنناختهنا،
رفتارها و تالشهاییا ،را بر نحه منظمی یر لهت یستیابی بر اهداف هدایت منیکننند ،اشناره
یاری )مصطفایی :1133،ص . 31
مدل پنتریچ و یی گروت ) :1331ص  13از یایگیری خهیتنظیمی شامل سر یستر کلنی از
راه،ریهاست کر ،ارتاند از:
راه،ریهای انگیهشی یایگیری
راه،ریهای خهینظمیهی )شامل راه،ریهای شناختی و فراشناختی
راه،ریهای مدیریت منابع

1

مکسایهمی 1335) 2اثربخیی سنجش کارپهشر را بر انگیهش یروننی و پیینرفت تحصنیلی
یانشآمهزا ،ابتدایی یارای ناتهانیهای خاص یایگیری مهری آزمنه ،قنراریای .نتنایج نینا،
یای کر گروه سنجش کارپهشر بهتر از گروه سنتی مل نکرینند .اگرچنر یاننشآمنهزا ،یر
گروه سنجش کارپهشر افهایش م،نایاری یر انگیهش یروننی نینا ،یاینند ،افنهایش یر گنروه
سنتی نیه میاهده شد بنابراین او نتیجر گرفت کر سنجش کارپهشر نمیتهاند منجر بنر افنهایش
انگیهش یرونی یر مقایسر با سنجش سنتی گریی.
بروخارت و یورکین 2111) 1یر پژوهیی با نها« ،سنجش کالسی ،انگیهش یانشآمهز
و پییرفت تحصیلی یر کال،های مطال،ات التما ی یبیرستا »،نیا ،یایند کنر ننهع سننجش
با ث میشهی کر ایراکات یانشآمهزا ،از تکالیف ارائرشده ،کارآمدی برای تکلیف ،تنالش
1. resource management
2. Macciomei
3. Brokhart & Durkin
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ذهنی بکار گرفترشده ،لهتگیریهای هدفی و استفایه از راه،ریهای ینایگیری تهسنط آنهنا
متفاوت باشد.
لهپه فرناندز 2114) 1یر مقالرای «کارپهشر الکترونیکی بر نها ،ابهاری برای سننجش و
یایگیری لهت ارتقای خهیره،ری یر آمهزش الی» کر قسمتی از رسنالر یکتنری او بنهیه
اسنت ،نتنایج پنژوهش خنهی را ایننگهننر بینا ،منیکنند :نتنایج منا نینا ،یای کنر کارپهشننر
الکترونیکی یك ابهار ییجیتالی آمهزشی است کر شروع بر نیا ،یای ،به،هی کیفیت ینایگیری
و ارتقای خهی ره،ری یایگیرندگا ،از یك ییدگاه سازندهگرایانر کریه اسنت .یر کنل نتنایج
نیا ،یای کر این ابهار )کارپهشر الکترونیکی یکی از ابهارهنای سننجش و ارزینابی اسنت کنر
کیفیت فرایندهای لدید تدریس و یایگیری یر یانیگاهها را به،هی میبخید.
آبرامننی 2و همکننارا 2113) ،نیننه یر پژوهیننی بننا نننها ،تقهیننت راه،ریهننای یننایگیری
خهیتنظیمی با استفایه از کارپهشر الکترونیکی نیا ،یایند کر بین به،هی راه،ریهنای ینایگیری
خهیتنظیمی با کاربری کارپهشر الکترونیکی تهسط یانشآمهزا ،هم،ستگی مث،تی ولهی یاری.
آگچل و آرپ 2113) 1نگنرش یانینجهیا ،یانینکده لنه تربیتنی یانینگاه خاورمیاننر
ترکیر را نس،ت بر کارپهشر الکترونیکی مهریمطال،ر قراریایند .این پنژوهش کنر  161یانینجه
یاوطل،انر یر آ ،شرکت یاشتند ،نیا ،یای کر یانیجهیا ،نگرش مث،تی نسن،ت بنر بنرکنارگیری
کارپهشر الکترونیکی یر آمهزش یارند .ازنظنر آ،هنا کارپهشنر الکترونیکنی با نث ینایگیری
پایدار شده و امکا ،کنترل شخصی را بر یانیجهیا ،مییهد و همچنین انگیهش آنا ،نس،ت بنر
مطال،ر را افهایش مییهد.
آلکسیه و پاراسکیها 2111) 4یر پژوهش خهی با ننها« ،بررسنی نقنش ابنهار کارپهشنر
الکترونیکننی یر ارتقننا( مهننارتهننای یننایگیری خننهیتنظیمی» کننر روی یانیننجهیا ،لننه
رایانرای یانیکده فناوری اطال ات انجا یایه بهیند .ب،د از تحلیل یایهها برصهرت کمی و
1. Lopez Fernandez
2. Abrami
3. Akçıl, Arap
4. Alexiou & Paraskeva
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کیفی یریافتند نتایج پژوهش نیا ،مییهد کر اینن ابنهار بنا فنراهم آوری ،امکانناتی با نث
ارتقای یایگیری خهیتنظیمی یانیجهیا ،میشهی.
چانننگ چانننگ 2111) 1یر پژوهیننی بننر بررسننی تننأثیر خننهی ارزشنیابی سیسننتم سنننجش
کارپهشر الکترونیکی بر سطهح متفاوت انگیهش یانیجهیا ،پریاخت .یر این پنژوهش کنر یر
یو کال ،کامپیهتر یبیرستا ،الراشده بهی گروه آزمنایش بنا سیسنتم کارپهشنر الکترونیکنی و
گننروه کنتننرل بننا سنننجش متننداول مهریمطال،ننر قننرار گرفتننند .نتننایج نیننا ،یای کننر کارپهشننر
الکترونیکننی بننرای ارتقننا( یننایگیری خهیارزیننابی یانیننجهیا ،بننا انگیننهش پننایین نسنن،ت بننر
یانیجهیا ،باانگیهه باال مفیدتر و اثربخشتر میباشد.
همچنین میر و همکارا 2111) ،یر پژوهیی تحت نها ،به،هی مهارتهای سنهایآمهزی
)راه،ریهای شناختی و فراشناختی با استفایه از کارپهشر الکترونیکی :تندریس و ینایگیری بنا
کارپهشر الکترونیکی ،کر یر سال تحصیلی  2113-2113یر مندار ،سنر ایالنت کاننایا انجنا
یایند ،نتایج پژوهش آنها نیا ،یای کر تدریس با استفایه از کارپهشر الکترونیکنی تنأثیر مث،تنی
بر مهارتهای سهایآمهزی و فراشناختی یانشآمهزا ،یاشتر است.
پننژوهش چانننگ و چنناو ) 2112کننر بننر بررسننی رابطننر بننین تهاننناییهننای یننایگیری
خهیتنظیمی یانیجهیا ،کارشناسی با استفایۀ آنهنا از کارپهشنر الکترونیکنی پریاختنر اسنت
نیا ،مییهد کر مهارتهای سنطح بناالی شنناختی ،فراشنناختی ،خنهیتنظیمی و ینایگیری
میارکتی از طریق استفایه از کارپهشر الکترونیکی رشد و تهس،ر مییابد.
شریفی ) 1133یر پژوهیی بر بررسی تأثیر ارزشیابی مجمه رای )کارپهشر بر آگناهی از
مهارتهای فراشناختی خهاند ،یر میا ،یانشآمهزا ،سال آخر یبیرستا ،پریاختر اسنت .نتنایج
نیا ،یایند کر ارزشیابی مجمه رای آگاهی ،از مهارتهای فراشناختی خهاند ،یانشآمنهزا،
سال آخر یبیرستا ،را به،هی میبخید ،یر انگیهه خهاند ،تأثیر یاری و یر یرک یاننشآمنهزا،
از ارزیابی تهانایی خهاند ،مؤثر است.
رضایی ) 1131پژوهیی را با ننها ،تنأثیر اسنتفایه از کارپهشنر الکترونیکنی بنر نگنرش،
1. Cheng Chang
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انگیهش پییرفت و پییرفت تحصیلی یانیجهیا ،مرکه آمهزش الکترونیکی انجا یای و نتنایج
آ ،را اینگهنر گهارش کریه است :نتایج نیا ،یایند کر بین میانگینهای یو گروه سنجش بنر
شیهه کارپهشر و سنجش متداول تفاوت م،نایاری بنر نفنع گنروه آزمنایش ولنهی یاری ی،ننی
یانیجهیانی کر تحت سنجش بر شنیهه کارپهشنر الکترونیکنی بنهیهانند نسن،ت بنر یانینجهیا،
گروه سنجش بر شیهه متداول کر مداخلر آزماییی را یریافت نکریهاند یر آزمه،های نگنرش
بر امتحا ،،انگیهش پییرفت و پییرفت تحصیلی نمرات باالتری را کسب نمهیهاند.
هما،گهنر کر ذکر شد کارپهشر یك روش سنجش میباشد کر یایگیرنندگا ،منیتهاننند
یر آ ،بر ف،الیتهای خهیکنترل و نظارت یاشنتر و بنر اسنا ،اهنداف خهیشنا ،ف،الینتهنای
یایگیریشا ،را تنظیم و هدایت کنند .بر نظر منیرسند اینن ننهع سننجش بتهانند یر ینایگیری
خهیتنظیمی یایگیرندگا ،تأثیر یاشتر باشد ،بر همین خاطر این پژوهش منیخهاهند تنأثیر اینن
نهع سنجش برویژه نهع الکترونیکی آ ،را بنر راه،ریهنای ینایگیری خنهیتنظیمی یانینجهیا،
مهریبررسی قرار یهد تا کارایی یا ند کنارایی سننجش بنروسنیلر کارپهشنر الکترونیکنی یر
به،هی این نهع یایگیری میخص و روشن شهی.
ه دف اص لی :بررسننی تنناثیر بکننارگیری کارپهشننر الکترونیکننی بننر راه،ریهننی یننایگیری
خهیتنظیمی یانیجهیا،اه،ررسی تأثیر بنرکنارگیری کارپهشنر الکترونیکنی بنر راه،ریهنای
یایگیری خهیتنظیمی یا،
اهداف فرعی
بررسی تأثیر برکارگیری کارپهشر الکترونیکی بنر باورهنای انگیهشنی یانینجهیا،بررسنی
تاثیر بکارگیری کارپهشر الکترونیکی بر باورهای انگیهشی یانیجهیا،
بررسی تاثیر بکارگیری کارپهشر الکترونیکی بر راه،ریهای شناختی یانیجهیا،
بررسی تاثیر بکارگیری کارپهشر الکترونیکی بر راه،ریهنای فراشنناختی و مندیریت تنالش
یانیجهیا.،
فرضیه اصلی پژوهش:فرفربررسی تأثیر برکارگیری کارپهشر الکترونیکی بنر راه،ریهنای
شناختی یانیجهرضیه اصلی پژوهش
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بننین راه،ریهننای یننایگیری خننهیتنظیمی یانیننجهیانی کننر از طریننق کارپهشننر الکترونیکننی
مهریسنجش قرار میگیرند یر مقایسر با یانیجهیانی کنر بنا روش متنداول سننجش منیشنهند
تفاوت ولهی یاری.
فرضیههای فرعی پژوهش
 .1باورهای انگیهشنی یانینجهیانی کنر از طرینق کارپهشنر الکترونیکنی مهریسننجش قنرار
میگیرند یر مقایسر با یانیجهیانی کر با روش متداول سنجش میشهند تفاوت ولهی یاری.
 .2بین راه،ریهای شناختی یانیجهیانی کر از طریق کارپهشر الکترونیکی مهریسنجش قنرار
میگیرند یر مقایسر با یانیجهیانی کر با روش متداول سنجش میشهند تفاوت ولهی یاری.
 .1بننین راه،ریهننای فراشننناختی و منندیریت تننالش یانیننجهیانی کننر از طریننق کارپهشننر
الکترونیکی مهریسنجش قنرار منیگیرنند یر مقایسنر بنا یانینجهیانی کنر بنا روش متنداول
سنجش میشهند تفاوت ولهی یاری.
روش پ ژوهش :پننژوهش بننر لحنناظ روش نیمننر آزماییننی محسننه م نیشننهی و طننرح
مهریاستفایه از نهع طرحهای پیشآزمه – ،پسآزمه ،با گروه کنترل میباشد.
جامعه آماری :لام،ر آماری این پژوهش را کلیر یانیجهیا ،یانیکده روا،شناسنی و لنه
تربیتی یانیگاه المر ط،اط،ائی تینکیل یایهانند کنر یر نیمسنال اول سنال تحصنیلی 31-32
مییهل بر تحصیل بهیند.
حجم نمونه و روش نمونهگیری :نمهنر تحقیق حاضر ،شنامل یو کنال ،یر ،کناربری کنامپیهتر
یر آمهزشوپرورش بهی کر برصهرت یر یستر ،انتخا گریید و یانیجهیا ،هر کنال 13 ،نفنر
بهیند.
روش اجرای پژوهش :برای الرای پنژوهش حاضنر از بنین کلینر کنال،هنای یانینکده
روا،شناسی و له تربیتی یانیگاه المر ط،اط،ائی یو کال ،با روش یر یسنتر ،انتخنا
شد .یو کال ،ازنظر مقطع تحصیلی ،رشتر و یر ،یکسا ،بهیند .از این یو کال ،یکی یر
طهلتر با شیهه کارپهشر الکترونیکی و ییگری بر روش متداول مهریسنجش قرار گرفنت.
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ق،ل از الرای متییر مستقل ،پیشآزمه ،پرسینامر راه،ریهای یایگیری خنهیتنظیمی )ا ا ،ال
کیه 1تهیرشده بروسیلر پنتریچ و یی گروت ) 1331بر روی هنر یو گنروه النرا شند ،سنپس
متییر مستقل بر مدت یكتر تحصنیلی ) سنر مناه بنر روی گنروه آزمنایش ا منال گرییند و
یرنهایت ب،د از پایا،تر تحصیلی ،پسآزمه ،پرسینامر راه،ریهای یایگیری خنهیتنظیمی )ا
ا ،ال کیه بر روی هر یو گروه الرا شد و با یایههای لمعآوریشده ،فرضیرهنای پنژوهش
مهری تجهیروتحلیل قرار گرفت.
روش تحلیل دادهها :یر این پژوهش برای انجا محاس،ات آمناری از ننر افنهار ا،پنیا،ا،

2

نسخر  16استفایه گریید و لهت بررسی فرضیرهای پژوهش از آزمه ،تحلیل کهوارینانس تنك
املی )آنکها 1استفایه شد.
ابزار پژوهش :برای اندازهگیری راه،ریهای ینایگیری خنهیتنظیمی آزمنهینیهنا از پرسیننامر
راه،ریهای ینایگیری خنهیتنظیمی پینتنریچ و یی گنروت) 4ا ا ،ال کینه اسنتفایه شند .اینن
پرسینامر با ، 43ارت یر یو بخنش باورهنای انگیهشنی و راه،ریهنای ینایگیری خنهیتنظیمی
)راه،ریهای شناختی و فراشناختی تنظیمشده است .پینتنریچ و یی گنروت ) 1331یر بررسنی
روایی آ ،با استفایه از روش تحلیل برای مقیا ،باورهای انگیهشی سر امنل خهیکارآمندی،
ارزشگذاری یرونی و اضطرا امتحا ،و برای مقیا ،راه،ریهای ینایگیری خنهیتنظیمی یو
امل استفایه از راه،ریهای شناختی و فراشنناختی و مندیریت تنالش را بنر یسنت آورینند و
ضرایب پایایی خریهمقیا،هنای خهیکارآمندی ،ارزشگنذاری یروننی و اضنطرا امتحنا،،
استفایه از راه،ریهای شناختی و فراشناختی را با روش آلفای کرون،ا بنر ترتینب ،1/33 ،1/33
 1/34 ،1/31 ،1/35ت،یین کریند .مهسهی نژای ) 1136نیه برای بررسی روایی این پرسیننامر از
روش روایی محتهایی و تحلیل املی اسنتفایه کنریه و سنر امنل راه،رهنای شنناختی سنطح
پایین ،راه،ریهای شناختی سطح باال و خنهینظمیهنی فراشنناختی را اسنتخراج کنری .او بنرای
1. MSLQ
1. SPSS
3. ancova
4. Pintrich and De Groot
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ت،یین پایایی هامل فهق بر ترتیب ضرایب آلفنای  1/1،33/33و  1/34را گنهارش نمنهی .یر
ایننن پننژوهش لهننت بررسننی پایننایی از روش آمنناری آلفننای کرون،ننا بننر روی یایههننای
بریستآمده یر مرحلر پیشآزمه 16) ،نفر استفایه شد کر بر ترتیب برای خنریهمقینا،هنای
خهیکارآمدی ،ارزشگذاری یرونی و اضطرا امتحا ،،استفایه از راه،ریهنای شنناختی و
فراشناختی  1/33 ،1/34 ،1/33 ،1/36 ،1/35بر یست آمد.
یافتهها
برای بررسی فرضیرهنا ی پنژوهش از آزمنه ،آمناری تحلینل کهوارینانس تنك ناملی )آنکنها
استفایه گریید .یلیل استفایه از این آزمه ،بر اینن امنر برمنیگنریی کنر یر طنرح تحقینق حاضنر
محقق برای کنترل اثر مربهط بر آمایگی ق،لی و ت،دیل اثر این متییر از پیشآزمه ،بر نها ،متیینر
کنترل استفایه کریه است .لهت اسنتفایه از آزمنه ،تحلینل کهوارینانس بایسنتی چنند مفروضنر
برقرار باشد چراکر د ر ایت این مفروضرها ممکن است نتنایج تحقینق را بنا سنهگیری همنراه
سننازی .ایننن مفروضننرهننا ،ننارتاننند از :نرمننال بننهی ،تهزیننع پراکننندگی یایههننا ،شننرط برابننری
وارینانسهننای خطننا ،شننرط همگننن بننهی ،خطننهط رگرسننیه .،لهننت حصننهل اطمینننا ،،ایننن
مفروضرها مهریبررسی قرار گرفت کر نتایج نیا ،یای استفایه از این آزمه ،بالمانع میباشد.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پس از تعدیل اثر پیشآزمون
منابع تغییر

مجموع

درجه آزادی

میانگین

مجذورات

df

مجذورات

مقدار F

سطح
معناداری

مدل تصحیحشده

12363/41

2

6134/31

53/31

1/111

رض از م،دأ

534/43

1

534/43

5/46

1/111

4513/11

1

4513/11

41/11

1/111

12341/11

1

12341/11

116/51

1/111

1613/51

11

113/13

پیشآزمه،
خهیتنظیمی
گروه )متییر
مستقل
خطا

فصلنامۀ اندازهگیری تربیتی شمارۀ  ،31سال پنجم ،بهار 21
کل

1133333

16

کل تصحیحشده

16133/33

15
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هما،گهنر یر لدول شماره  1میناهده منیشنهی مجمنهع مجنذورات متیینر مسنتقل برابنر
 12341/11میباشد کر منجر براندازه آزمه F=116/51 ،شده است کر اندازه اینن آزمنه،
 Fیر سطح  1/11م،نییار است .بر ،ارتییگر ،بین یو گروه کنترل و آزمایش حتی ب،د از
ت،دیل اثر پیشآزمه ،تفاوت م،نییار میباشد .با تهلر بر میانگین نمرات گروه آزمنایش و
کنترل یر پسآزمه ،بر این نتیجر میتها ،رسید کر سنجش از طریق کارپهشنر الکترونیکنی
بر راه،ریهای یایگیری خهیتنظیمی تأثیر مث،تی یاری و مهلب به،هی این مهارت میشهی.
منابع تغییر
مدل تصحیحشده

مجموع

میانگین

مجذورات

درجه آزادی
df

مجذورات

1115/31

2

513/31

مقدار F

سطح
معناداری

41/31

جدول .9نتایج تحلیل کوواریانس باورهای انگیزشی پس از تعدیل اثر پیشآزمون

1/111
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رض از م،دأ
پیشآزمه،
شناختی
گروه )متییر

11/33

1

11/33

2/33

1/133

133/11

1

133/11

11/33

1/111

314/33

9

314/33

خطا

131/13

11

11/32

کل

111116

16

کل تصحیحشده

1425/33

15

مستقل

36/54

0/009

هما،طهر کنر یر لندول  2نینا ،یایهشنده اسنت مجمنهع مجنذورات متیینر مسنتقل برابنر
 1111/56باشد کر منجر براندازه آزمهF= 32/312 ،شده است کر اینن انندازۀ آزمنه،F ،
یر سطح  1/11م،نییار است .بر ،ارتیییگر ،بین یو گروه کنترل و آزمنایش حتنی ب،ند از
ت،دیل اثر پیشآزمه ،تفاوت م،نییار میباشد .با تهلر بر میانگین نمرات گروه آزمنایش و
کنترل یر پسآزمه ،بر این نتیجر میتها ،رسید کر سنجش از طریق کارپهشنر الکترونیکنی
بر باورهای انگیهشی تأثیر مث،تی یاشتر و مهلب به،هی این راه،ری گرییده است.
جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس راهبردهای شناختی پس از تعدیل اثر پیشآزمون
مجموع

میانگین

مجذورات

درجه آزادی
df

مجذورات

1123/31

2

1561/31

16/66

334/31

1

334/31

22/35

1/111

1243/65

1

1243/65

23/11

1/111

1111/56

1

1111/56

32/31

1/111

خطا

1413/45

11

42/65

کل

133362

16

کل تصحیحشده

4514/33

15

منابع تغییر
مدل
تصحیحشده
رض از م،دأ
پیشآزمه،
انگیهشی
گروه )متییر
مستقل

مقدار F

سطح معناداری
1/111

94
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هما،طهر کر یر لدول شماره  1میاهده میشهی ،مجمهع مجنذورات متیینر مسنتقل برابنر
 314/33باشد کر منجر براندازه آزمه F= 36/54 ،گرییده است کر این انندازۀ آزمنه،F ،
یر سطح  1/11م،نییار است .بر ،ارتیییگر ،بین یو گروه کنترل و آزمنایش حتنی ب،ند از
ت،دیل اثر پیشآزمه ،تفاوت م،نییار میباشد .با تهلر بر میانگین نمرات گروه آزمنایش و
کنترل یر پسآزمه ،بر این نتیجر میتها ،رسید کر سنجش از طریق کارپهشنر الکترونیکنی
بر راه،ریهای شناختی تأثیر مث،تی یاشتر و مهلب به،هی این راه،ریها گرییده است.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس راهبردهای فراشناختی پس از تعدیل اثر پیشآزمون
مجموع

درجه آزادی

میانگین

مجذورات

df

مجذورات

624/323

2

112/464

63/114

44/511

1

44/511

3/453

1/114

143/214

1

143/214

11/313

1/111

615/413

1

615/413

112/112

1/111

خطا

151/322

11

4/661

کل

43651

16

کل تصحیحشده

333/351

15

منابع تغییرات
مدل
تصحیحشده
رض از م،دأ
پیشآزمه،
شناختی
گروه )متییر
مستقل

مقدار F

سطح معناداری
1/111

هما،طهر کر یر لدول  4میاهده میشهی مجمهع مجنذورات متیینر مسنتقل برابنر 615/41
باشد کر منجر براندازه آزمه F= 112/11 ،شده است کر اینن انندازۀ آزمنه ،F ،یر سنطح
 0/09م،نییار است .بر ،ارتییگر ،بین یو گروه کنترل و آزمایش حتی ب،د از ت،دیل اثنر
پیشآزمه ،تفاوت م،نییار میباشد .با تهلر بر میانگین نمرات گروه آزمایش و کنتنرل یر
پسآزمه ،بر اینن نتیجنر منیتنها ،رسنید کنر سننجش از طرینق کارپهشنر الکترونیکنی بنر
راه،ریهای فراشناختی تأثیر مث،تی یاشتر و مهلب به،هی این راه،ریها گرییده است.
بحث و نتیجهگیری
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بحث پیرامون فرضیه اصلی پژوهش
بننین راه،ریهننای یننایگیری خننهیتنظیمی یانیننجهیانی کننر از طریننق کارپهشننر الکترونیکننی
مهریسنجش قرار میگیرند یر مقایسر با یانیجهیانی کر با روش متداول سننجش منیشنهند
تفاوت ولهی یاری.
برطهرکلی نتیجر این پژوهش گهیای این نکتر است کر با اسنتفایه از کارپهشنر الکترونیکنی
یر آمهزش و سنجش یانیجهیا ،میتها ،راه،ریهای یایگیری خنهیتنظیمی آنهنا را ارتقنا(
بخیید .این یافتر حمایتی تجربی اسنت بنرای نینا ،یای ،تنأثیر روش سننجش بنر ینایگیری
یانیجهیا ،و یکپارچگی آ ،یو ،یرواقع سنجش بخش ضروری آمهزش برحسا منیآیند
و بننا بننر گفتنر سنیف ) 1134سننجش بخننش ت،یننینکنننده ف،الینتهنای آمهزشننی م،لننم و
کهششهای ینایگیری یاننشآمنهزا ،و یانینجهیا ،اسنت .بنرای ت،ینین اینن اثنر از مقایسنر
میانگین گروه آزمایش و کنترل استفایه شد .نتیجر پنژوهش حاضنر بنا نتنایج پنژوهشهنای
چانگ و چاو ) ، 2112آلکسنیه و پاراسنکیها ) ، 2111آبرامنی و همکنارا 2113) ،و لنهپه
فرناندز ) 2114همسه میباشد .پژوهش چانگ و چناو ) 2112کنر بنر بررسنی رابطنر بنین
تهاننناییهننای یننایگیری خننهیتنظیمی یانیننجهیا ،کارشناسننی بننا اسننتفایۀ آنهننا از کارپهشننر
الکترونیکی پریاختر است نیا ،مییهد کر مهارتهای سنطح بناالی شنناختی ،فراشنناختی،
خهیتنظیمی و یایگیری میارکتی از طریق استفایه از کارپهشر الکترونیکنی رشند و تهسن،ر
مییابد .آلکسیه و پاراسکیها ) 2111یر پژوهش خهی با نها ،بررسی نقش ابهار کارپهشنر
الکترونیکننی یر ارتقننا( مهننارتهننای یننایگیری خننهیتنظیمی کننر روی یانیننجهیا ،لننه
کامپیهتری یانیکده فناوری اطال ات انجا یایه بهینند ،ب،ند از تحلینل یایههنا بنرصنهرت
کمی و کیفی یریافتنند کنر اینن ابنهار بنا فنراهم آوری ،امکانناتی با نث ارتقنای ینایگیری
خهیتنظیمی یانیجهیا ،میشهی.
آبرامننی و همکننارا 2113) ،نیننه یر پژوهیننی بننا نننها ،تقهیننت راه،ریهننای یننایگیری
خنهیتنظیمی بننا اسننتفایه از کارپهشنر الکترونیکننی نیننا ،یایننند کنر بننین به،ننهی راه،ریهننای
یایگیری خهیتنظیمی با کاربری کارپهشر الکترونیکی تهسط یانشآمهزا ،هم،سنتگی مث،تنی
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ولهی یاری .لهپه فرناندز ) 2114یر مقالرای تحت ننها ،کارپهشنر الکترونیکنی بنر ننها،
ابهاری برای سنجش و یایگیری لهت ارتقای خهیتنظیمی یر آمهزش الی نینا ،یای کنر
ابهار کارپهشر الکترونیکی یکی از ابهارهای سنجش و ارزیابی است کر کیفینت فراینندهای
لدید تندریس و ینایگیری یر یانینگاههنا را به،نهی منیبخیند و سن،ب به،نهی راه،ریهنای
خهیتنظیمی یانیجهیا ،میشهی.
یر ت،یین یافتر پژوهش حاضر و یافترهای سایر پژوهشهای فهقالنذکر منیتنها ،گفنت کنر
ازآنجاییکر یایگیرندگا ،مهقع استفایه از کارپهشر الکترونیکی ،بنرای خنهی ت،ینین هندف
کریه ،برای رسید ،بر هدف مهرینظرشا ،بنر ف،الینتهنای خنهی نظنارت کنریه ،یسنت بنر
مدیریت تالش و تنظیم زما ،لهت رسید ،بر هدف میزنند ،بر همین خاطر آنا ،مسنئهلیت
یایگیری خهیشا ،را بر هده میگیرند کر این کار س،ب میشهی تا آنهنا از نقناط ضن،ف و
قهت خهی فهم بییتری کسب کریه و یرصدی رفع نقاط ض،ف و تقهیت نقناط قنهت خنهی
برآیند تا بدین ترتیب بر یایگیرندگا ،خهیتنظیم م،دل شهند.
بحث پیرامون فرضیههای فرعی پژوهش
بحث پیرامون فرضیه اول
بین باورهای انگیهشی یانیجهیانی کنر از طرینق کارپهشنر الکترونیکنی مهریسننجش قنرار
میگیرند یر مقایسر با یانیجهیانی کر با روش متداول سنجش میشهند تفاوت ولهی یاری.
برای بررسی این فرضیر ،میانگین نمرات یانیجهیا ،گنروه آزمنایش و کنتنرل یر باورهنای
انگیهشننی مننهری مقایسننر قننرار گرفننت .نتننایج بننریسننتآمننده حنناکی از آ ،اسننت کننر بننین
راه،ریهای شناختی یانیجهیا ،گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت م،نایاری ولنهی یاری.
نتیجر پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات چانگ و چانگ ) ، 2111رضایی ) ، 1131آگچل و
آرپ ) 2113همسننه م نیباشنند .چانننگ و چانننگ ) 2111یر پژوهیننی نیننا ،یایننند کننر
کارپهشر الکترونیکی برای ارتقا( یایگیری خهیارزیابی یانیجهیا ،با انگیهش پنایین نسن،ت
بر یانینجهیا ،بنا انگینهش بناال مفیندتر و اثنربخشتنر اسنت .همچننین رضنایی ) 1131یر
پژوهیی تحت ننها ،بررسنی تنأثیر اسنتفایه از کارپهشنر الکترونیکنی بنر نگنرش ،انگینهه
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پییرفت و پییرفت تحصیلی یانیجهیا ،نیا ،یای کر استفایه از کارپهشر الکترونیکی بر هنر
سر متییر ازلملر انگیهه پییرفت تأثیر مث،تنی یاری .آگچنل و آرپ ) 2113نینه یر پنژوهش
خهی بر بررسی انگیهه یانیجهیا ،یانیکده له تربیتی یانیگاه خاورمیانر ترکینر نسن،ت بنر
کارپهشر الکترونیکی پریاختند کر نتنایج نینا ،یای انگینهش یانینجهیا ،نسن،ت بنر مطال،نر
افهایشیافتر است .یر ت،یین یافتر نتایج پژوهش حاضر و یافترهای سایر پژوهشهنا منیتنها،
گفت کر ازآنجاییکر یایگیرندگا ،یر کارپهشر الکترونیکی برطهر مداو کارهای خنهی را
مهریبازنگری و بازبینی قرار مییهنند و بنرصنهرت غیررسنمی از سنهی اسنتای خنهی منهری
ارزشیابی قرار میگیرند بر همین خاطر اضطرا امتحنا ،کنر یکنی از مؤلفنرهنای باورهنای
انگیهشی است کاهش مییابد .همچنین با تهلر بر اینکر یانیجهیا ،برطنهر منداو کارهنای
خهی را مهریبازنگری و ارزشنیابی قنرار یایه و از سنهی اسنتای بنازخهری یریافنت منیکننند
بنننابراین نسنن،ت بننر یر ،و تکننالیف اهمیننت نیننا ،یایه و بننا لنندیت و تننالش بییننتری یر
یایگیری مطالب میارکت میکنند ،همین امر نینه مهلنب ارزشگنذاری از سنهی یانینجه
شده و باورهای انگیهشی وی را به،هی میبخید.
بحث پیرامون فرضیه دوم
بین راه،ریهای شناختی یانیجهیانی کر از طریق کارپهشنر الکترونیکنی مهریسننجش قنرار
میگیرند یر مقایسر با یانیجهیانی کر با روش متداول سنجش میشهند تفاوت ولهی یاری.
برای بررسی این فرضیر ،میانگین نمرات یانیجهیا ،گروه آزمایش و کنترل یر راه،ریهنای
شناختی مهری مقایسر قرار گرفت .نتایج بریستآمده حاکی از آ ،است کر بین راه،ریهنای
شناختی یانیجهیا ،گنروه آزمنایش و گنروه کنتنرل تفناوت م،ننایاری ولنهی یاری .نتیجنر
پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات چاننگ و چناو ) 2112و مینر و همکنارا 2111) ،همسنه
میباشد .پژوهش چانگ و چاو ) 2112کنر بنر بررسنی رابطنر بنین تهانناییهنای ینایگیری
خهیتنظیمی یانیجهیا ،کارشناسی با استفایۀ آنهنا از کارپهشنر الکترونیکنی پریاختنر اسنت
نیا ،مییهد کر مهارتهای سنطح بناالی شنناختی ،فراشنناختی ،خنهیتنظیمی و ینایگیری
میارکتی از طریق استفایه از کارپهشر الکترونیکی رشد و تهسن،ر منییابند .همچننین مینر و
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همکارا 2111) ،یر پژوهیی تحت ننها ،به،نهی مهنارتهنای سنهایآمهزی )راه،ریهنای
شناختی و فراشناختی با استفایه از کارپهشر الکترونیکی :تندریس و ینایگیری بنا کارپهشنر
الکترونیکی ،کر یر سال تحصیلی  2113-2113یر مدار ،سنر ایالنت کاننایا انجنا یاینند،
نتایج پژوهش آنها نیا ،یای کر تدریس با استفایه از کارپهشنر الکترونیکنی تنأثیر مث،تنی بنر
مهارتهای سهایآمهزی و فراشناختی یانشآمهزا ،یاشتر است.
یر ت،یین یافتر پژوهش حاضر و یافتنرهنای سنایر پنژوهشهنا منیتنها ،گفنت کنر بنازخهری
بننر نننها ،امننل مهننم یر کارپهشننر الکترونیکننی اسننت کننر با ننث یرگیننری یایگیرنننده یر
فرایندهای یایگیری میشهی .از طریق بازخهری است کر یایگیرنده تجار ینایگیری خنهی
را گسترش مییهد .بازخهری مهلب میشهی تنا یایگیرننده م،منار اطال نات خنهی باشند و
اطال ننات را بننر سننلیقر خهیسننازما،یه نی و طراحننی کننند .بننازخهری ت،امننل راب نین م،لننم و
یایگیرنده و یایگیرندگا ،باهم از طریق بر اشتراک گذاشتن کارهای خنهی ،افنهایش یایه و
زمینة همکاری و اصالح کارها را فراهم منیسنازی ،بنر ،نارتییگنر بنازخهری یر کارپهشنر
الکترونیکی ازیكطرف با ث ایجنای ینایگیری م،ننایار منیشنهی و از طرفنی ییگنر با نث
گسترش همکاری و اصالح ساختار یانش خهی یایگیرنده میشهی.
بحث پیرامون فرضیه سوم
بین راه،ریهای فراشناختی و مدیریت تالش یانیجهیانی کر از طریق کارپهشر الکترونیکنی
مهریسنجش قرار میگیرند یر مقایسر با یانیجهیانی کر با روش متداول سننجش منیشنهند
تفاوت ولهی یاری.
برای بررسی این فرضیر نیه میانگین نمرات یانینجهیا ،گنروه آزمنایش و گنروه کنتنرل یر
مؤلفر راه،ریهای فراشنناختی منهری مقایسنر قنرار گرفنت کنر نتنایج مقایسنر نینا ،یای بنین
راه،ریهای فراشناختی یانیجهیا ،گروه آزمایش و گنروه کنتنرل تفناوت م،ننایاری ولنهی
یاری .این یافتر با یافترهای پژوهشهنای چاننگ و چناو ) ، 2112مینر و همکنارا، 2111) ،
آگچل و آرپ ) 2113و شریفی ) 1133همسه میباشد .پنژوهش چاننگ و چناو )2112
کر بر بررسی رابطر بین تهاناییهای یایگیری خهیتنظیمی یانیجهیا ،کارشناسی بنا اسنتفایۀ
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آنها از کارپهشر الکترونیکی پریاختنر اسنت نینا ،منییهند کنر مهنارتهنای سنطح بناالی
شننناختی ،فراشننناختی ،خننهیتنظیمی و یننایگیری میننارکتی از طریننق اسننتفایه از کارپهشننر
الکترونیکی رشد و تهس،ر منییابند .همچننین مینر و همکنارا 2111) ،یر پژوهینی تحنت
نها ،به،نهی مهنارتهنای سنهایآمهزی )راه،ریهنای شنناختی و فراشنناختی بنا اسنتفایه از
کارپهشر الکترونیکی :تدریس و یایگیری با کارپهشنر الکترونیکنی ،کنر یر سنال تحصنیلی
 2113-2113یر مدار ،سر ایالت کاننایا انجنا یاینند ،نتنایج پنژوهش آنهنا نینا ،یای کنر
تندریس بننا اسنتفایه از کارپهشننر الکترونیکنی تننأثیر مث،تنی بننر مهنارتهننای سننهایآمهزی و
فراشناختی یانشآمهزا ،یاشتر است .آگچل و آرپ ) 2113ینایگیری یانینجهیا ،یانینکده
له تربیتی یانیگاه خاورمیانر ترکیر را نس،ت بر کارپهشر الکترونیکی مهریمطال،نر قراریاینند
کر ازنظر آنها کارپهشر الکترونیکی با ث یایگیری پایدار شده و امکا ،کنتنرل شخصنی را بنر
یانیجهیا ،مییهد .شریفی ) 1133یر پژوهینی بنر بررسنی تنأثیر ارزشنیابی بنا کارپهشنر بنر
آگاهی از مهارتهای فراشناختی خهاند ،یر میا ،یانشآمهزا ،سال آخر یبیرسنتا ،پریاخنت
کننر نتننایج نیننا ،یای کننر ارزشننیابی کارپهشننرای یر یرک یانننشآمننهزا ،از ارزیننابی تهانننایی
خهاند ،مؤثر است.
یر ت،یین یافتر پژوهش حاضر و یافتنرهنای سنایر پنژوهشهنا منیتنها ،گفنت کنر یر فضنای
کارپهشر ،تفکرات برصهرت کلی ،بر یانشآمهزا ،کمك منیکننند تنا فراینند و فنرآوریه
الهای کارپهشرشا ،را شکل یهند و بازنگری کنند .کارپهشنرهنا بنر یاننشآمنهزا ،النازه
مییهد تنا پیینرفت خنهی را یر رابطنر بنا اسنتانداریهای مدرسنر و یانینگاه تحلینل کننند،
فرآوریه نهایی را ارزیابی کنند و پییرفت خهی را بر ننها ،یسنتیابی بنر نیازهنا ت،ینین کننند.
هما،طهر کر فرنستن و فرنستن ) (2005مینهیسند ،الهای تفکر -قط،ات اساسی کارپهشنر
کر یك ابهار اساسی برای فرایند یایگیری است -بر یانشآمهزا ،یر هنگا تفکر میآمهزی
کر ملکری خهی را مهشکافانر بررسی کننند ،اشنت،اهات و آنچنر بنریرسنتی انجنا گرفتنر را
وارسی کنند ،استراتژیهایی کر مهق،یتیا ،را یر کارهای آینده ارتقا مییهد برکارگیرند و
برای یایگیری خهیشا ،مسئهلیتپذیر باشند .همر این ف،الینتهنا یرنهاینت منجنر بنر به،نهی و
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تهس،ر مهارتهای فراشناختی میشهند.
با تهلر بر یافترهای پژوهش حاضر میتها ،پیینهایهای زیر را ارائر کری:
بر مراکه آمهزشی ،مؤسسات و یانیگاهها پیینهای میشهی تا با فراهم کری ،امکانات الز و بنا
برپننایی کارگنناههننای آمهزشننی و آمننهزش ضننمن خنندمت یر صنندی آشنننا سنناختن اسنناتید بننا
روشهای نهین سنجش ،آمهزش و یایگیری ازلملر کارپهشر الکترونیکی را فراهم کنند.
بر مسئهال ،و متصدیا ،وزارت له بنروینژه برنامنررینها ،یرسنی پییننهای منیشنهی تنا بنرای
یروسی کر یایگیری آنها مستله کسب مهارتهاست ،برنامر یرسی م،تنی بر کارپهشنر طراحنی
نمایند.
بر مسئهال ،و یسنتانندرکارا ،وزارت آمنهزشوپنرورش پییننهای منیشنهی تنا یر کتنا هنای
راهنمای م،لم ،م،لمنا ،را لهنت اسنتفایه از اینن روش سننجش ،آمنهزش و ینایگیری ترغینب
کریه و راهکارهای الز لهت استفایه از این روش را برای م،لما ،ارائر یهند.
با تهلر بر اینکر آمهزش م،تننی بنر کارپهشنر الکترونیکنی مسنتله صنرف وقنت زینای اسنت،
بنابراین پیینهای میشهی کر برای آمهزش سرفصلها و یرو ،با استفایه از این روش ،وقنت و
زما ،بییتری را برای آمهزش این یرو ،یر نظر گرفتر شهی.
با تهلر بر اینکر آمهزش م،تنی بر کارپهشر الکترونیکی مستله بهرهمنندی اسناتید و م،لمنا ،از
سهای رایانرای و مهارتهای مربهط بر آ ،هستند ،پیینهای میشنهی تنا مندار ،و یانینگاههنا و
مؤسسات آمهزشی با ایجای یورههای آمهزش ضمن خدمت یر صدی ارتقنای تهانمنندیهنای
رایانرای م،لما ،و اساتید خهی اقدا نمایند.
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