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 چکیده
 یادگیری راهبردهای نقش بررسی پژوهش، این از هدف

 دانشجویان تحصیلی پیشرفت و ای رایانه های مهارت خودتنظیمی،

 رویکرد در ناهمزمان و همزمان تعامل به نسبت آنان دیدگاه در

 و بوده ای مقایسه ـ توصیفی نوع از تحقیق،. است ترکیبی یادگیری

 مشهد شهر نور پیام دانشگاه دانشجویان کلیه شامل آماری جامعه

 روش به نفر 283 کوکران، فرمول از استفاده با آنان میان از که است

 ها، داده گردآوری ابزار. شدند انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه

 گروت، دی و پینتریچ خودتنظیمی یادگیری نامه پرسش شامل

 دیدگاه نامه پرسش و ای رایانه مهارت ساخته محقق نامه پرسش

 یادگیری رویکرد ناهمزمان و همزمان تعامل به نسبت دانشجویان

 راهبردهای بین که دهد می نشان پژوهش نتایج. شود می ترکیبی

 و است نداشته وجود تفاوت مردان و زنان خودتنظیمی یادگیری

 ناهمزمان و همزمان تعامل به نسبت موافقی دیدگاه دانشجویان

 یادگیری راهبردهای بین. داشتند ترکیبی یادگیری رویکرد

 با دانشجویان تحصیلی پیشرفت و ای رایانه مهارت خودتنظمی،

 رویکرد در ناهمزمان و همزمان تعامل به نسبت آنان دیدگاه

 راهبردهای بنابراین. است داشته وجود ارتباط ترکیبی یادگیری

 تحصیلی پیشرفت و ای رایانه مهارت خودتنظیمی، یادگیری

 به نسبت دانشجویان دیدگاه برای مناسبی های کننده بینی پیش

 .هستند ترکیبی یادگیری رویکرد ناهمزمان و همزمان تعامل

 ناهمزمان، همزمان و تعامل ترکیبی، یادگیری :کلیدی واژگان

تحصیلی پیشرفت ای، رایانه مهارت خودتنظیمی،
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 مقدمه
 مستلزم تنها نه امروز، دنیای در فراگیران موفقیت

 نیازمند بلکه است، اساسی دانشگاهی های مهارت

 تنظیمی خود های مهارت مشارکتی، و اجتماعی های مهارت

 به ارتباط برقراری مسأله، حل های مهارت یادگیری، در

 ای رایانه های مهارت رسانه، هر با و سبک هر در روان صورت

 که گونه  همانهست نیز فنی و

 مداوم توسعه و رشد با دارد، می اظهارسونگ 

 توسط که دانشی انواع ارتباطات، و اطالعات فناوری

 کسب برای آنها که هایی شیوه و شود می کسب فراگیران

 بر. گردد می متفاوت و متنوع کنند، می استفاده آن از دانش

 نظام شده، متنوع فراگیران یادگیری نوع اساس، این

 مؤسسات لحاظ این از و بود خواهد گوناگون نیز آموزشی

 و اطالعات فناوری کاربرد برای مداومی تالش باید آموزشی

 ناوریف گوناگون های شیوه میان از. دهند انجام ارتباطات

 که ترکیبی، یادگیری رویکرد ارتباطات، و اطالعات

 بخشد، می رهایی مکان و زمان محدودیت از را یادگیرندگان

 است شده واقع ای ویژه توجه مورد

 های فرصتترکیبی یادگیری

 رشد گستره بهبود و استعدادها بازشناسی برای را بسیاری

 ارائه را یادگیری شیوه از نوع آن و آورد می فراهم شخصی

 ها سازمان و افراد گرفتن اوج و رفتن باال باعث که دهد می

 متصل جهانی درس های کالس به را آنان و شود می

دیگران و واکرنماید می

 یادگیری از ترکیبی عنوان به را ترکیبی یادگیری ،

 تعریف الکترونیکی یادگیری و درس کالس بر مبتنی

 یک عنوان به مجازی یادگیری فضای که جایی کند، می

 ساخت و همدیگر های اندیشه در شدن سهیم برای ای رسانه

گیرد می قرار استفاده مورد یادگیرندگان دانش
  

 ترکیبی یادگیری که گفت توان می مجموع در

 درس کالس در یادگیری سنتی اشکال که است رویکردی

 ناهمزمان، و همزمان تعامل های فرصت و کارآمدی همچون

 و وقایع با را درس کالس شدن اجتماعی و مشارکت

 امکانات و الکترونیکی یادگیری مختلف های فعالیت

 تعامالت جمله از برخط محیط شده غنی فعال یادگیری

کند می ترکیب ناهمزمان، و همزمان

 یادگیری بنابراین 

 آموزش شیوه دو هر قوت نقاط که است رویکردی ترکیبی

 کند می ترکیب و تلفیق را برخط یادگیری و چهره به چهره

 شیوه به ارائه نوع لحاظ از یادگیری و تدریس های فعالیت و

 رازمان هم غیر وزمان هم

 نماید می ارائه

 به ترکیبی یادگیری رویکرد در یادگیرندگان تعامالت

 تعامالت در. گیرد می انجام ناهمزمان و همزمان روش دو

 تقریباً اطالعات کالس یک در دانشجویان همه همزمان

 با همزمان طور به دانشجویان و نمایند می دریافت را مشابهی

 محتوای ناهمزمان، تعامل در. پردازند می همکاری به یکدیگر

 و دارد قرار سایت وب روی بر آموزشی مواد سایر و دوره

 دسترسی مواد این به مکانی هر و زمان هر در یادگیرندگان

 به داشتند کافی فرصت و عالقه آنها که فرصتی در و دارند

کنند می اقدام آموزشی مواد این یادگیری

. 

 یادگیری و برخط یادگیری در تعامالت زیر شکل در

 داده نمایش ترکیبی یادگیری و سنتی چهره به چهره سنتی

 و همزمان تعامالت تمامی ترکیبی یادگیری در. است شده

 یادگیری و برخط یادگیری در یادگیرندگان که ناهمزمانی

 (.) دارند حضور یکدیگر با دارند چهره به چهره

 اظهار ،() دیگران و کالین

 سنتی آموزش از تر اثربخش ترکیبی یادگیری در که داشتند

 یادگیری برای یادگیرندگان انگیزه زیرا. است چهره به چهره

 محیط در موضوعات و ها ایده درباره بیانی دانش تدریس و

 یادگیری از استفاده. افتد می اتفاق بهتر و بیشتر ترکیبی،

 درس، کالس در چهره به چهره یادگیری و الکترونیکی

 و راهبر خود یادگیری در مشارکت به را یادگیرندگان

 آنها. سازد می قادر یادگیری در خودتنظیمی راهبردهای

 و کنند پیدا دسترسی یادگیری اجتماعات به توانند می

 ترکیبی، یادگیری رویکرد در. باشد هنگام  به آنان یادگیری

 با الکترونیکی یادگیری ناهمزمان و همزمان تعامالت فواید

 های حمایت و درس کالس در تعاملی تجربیات قوت نقاط
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 کامل ممکن، یادگیری برنامه بهترین خلق برای استاد

 .گردد می

 شود، می تشکیل یادگیری اجتماع ترکیبی، یادگیری در

 طریق از مختلف مدارس از استادان و فراگیران که جایی

 و نفره دو رودرروی های نشست و الکترونیکی های کنفرانس

  که  این دلیل به دارند، تعامل یکدیگر با حضوری نفره چند

 حیاتی و ضروری بسیار ترکیبی یادگیری امر در مشارکت

 به حاشیه از فراگیران ترکیبی، یادگیری اجتماع در است،

 و اعمال درگیر فعال طور به و شوند می رانده مرکز

 افراد از مدتی از پس و شوند می اجتماعی های مشارکت

) گردند می تبدیل متخصص افراد به مبتدی

.) 

 یادگیری رویکرد زمینه در گوناگونی های پژوهش

) جونز و چن. است شده انجام ترکیبی

 رضایت و نگرش بررسی به که پژوهشی در ،(

 رویکرد دو درباره بازرگانی مدیریت رشته دانشجویان

 این به است، پرداخته سنتی یادگیری و ترکیبی یادگیری

 را ترکیبی یادگیری های دوره دانشجویان که رسیدند نتیجه

 رویکرد این به نسبت مثبتی نگرش و دادند می ترجیح

 شرکت دانشجویان تحلیلی های مهارت همچنین. داشتند

 رویکرد با مقایسه در ترکیبی، یادگیری رویکرد در کننده

 نتایج. داد می نشان را ای مالحظه قابل افزایش سنتی،

( ) ویلیامز و بورگان پژوهش

 افزایش باعث ترکیبی یادگیری رویکرد که است داده نشان

 رضایت میزان و شود می یادگیری به یادگیرندگان عالقه

 که( )  کوهانگ. است بوده باال نیز آنان

 رویکرد درباره مدیریت دوره دانشجویان دیدگاه و ادراک

 پژوهشی های یافته در بود، کرده بررسی ترکیبی یادگیری

 به نسبت دانشجویان تمایل که رسید نتیجه این به خود

 میان در تجربه و جنسیت حسب بر ترکیبی یادگیری

 بیشتری تمایل مرد دانشجویان و است متفاوت دانشجویان

 سویال و آکویونال. دارند ترکیبی یادگیری محیط به

 بررسی به مطالعه، یک در( )

 یادگیری به نسبت آنان نگرش و دانشجویان یادگیری سبک

 به توجه با ساخت آشکار تحقیق نتایج. پرداختند ترکیبی

 از یادگیری، از متفاوتی نوع دانشجویان، یادگیری سبک

(3001 کلینک، از اقتباس) ترکیبی یادگیری رویکرد در تعامل انواع ـ 6 شکل

 

 

 

 :برخط یادگیری در تعامل شیوه های•

  مقاالت و کتاب ها الکترونیکی، پست از استفاده :ناهمزمان•
  متحرک، و تعاملی رسانه های مرجع، سایت های الکترونیکی،
 .برخط تمرین های

 برخط گفتگوی جلسات مجازی، کالس :هم زمان•

 
 

 یادگیری برخط

 

  و سنتی یادگیری در تعامل شیوه های ترکیبی، یادگیری در•
  و مواد دانشجویان و می شوند ترکیب هم با برخط یادگیری
  و همزمان طور به اینترنت طریق از را آموزشی محتوای

  .(3005 دیگران، و دیسکرول)می کنند دریافت ناهمزمان
 

 یادگیری ترکیبي

 

 :(چهره به چهره) سنتی یادگیری در تعامل شیوه های•

  آموزشی، کارگاه های کارگروهی، سخنرانی ها، :همزمان•
  مطالعه کردن، نقش بازی تقلید؛ و الگوبرداری سمینارها،

 .کنفرانس ها موردی،
 

 

 یادگیری سنتي

(چهره به چهره)   
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 و چهره به چهره یادگیری وب، بر مبتنی یادگیری جمله

 رویکرد بنابراین دهند، می ترجیع را مجازی یادگیری

 گرفتن بر  در و باال پذیری انعطاف دلیل به ترکیبی، یادگیری

 بیشترین شده، ذکر یادگیری رویکردهای مختلف انواع

 نیز و دارد دانشجویان یادگیری های سبک با را تناسب

 ترکیبی یادگیری به نسبت مثبتی دیدگاه دانشجویان بیشتر

 ترکیبی یادگیری طریق از آنان یادگیری نتایج و داشتند

) رابینسون و کاترل. است بوده بیشتر

 به نسبت دانشجویان نگرش بررسی به( 

 به و کردند اقدام حساب درس در ترکیبی یادگیری کاربرد

 یادگیری رویکرد دانشجویان که یافتند دست نتیجه این

 پژوهش های یافته همچنین. دهند می ترجیح را ترکیبی

 نمایان( )  بهلینگ و کوهانگ

 یادگیری های دوره پذیرش و رضایت میزان که ساخت

 نوع و دانشجویان سن میان ولی. است بوده باال ترکیبی

 ترکیبی یادگیری پذیرش و رضایت میزان با آنان دانشکده

 رضایت عالوه، به. است نشده مشاهده معناداری رابطه

 ترکیبی یادگیری درباره پسر دانشجویان از دختر دانشجویان

) چن و جونز پژوهش نتایج. است بوده بیشتر

 از دانشجویان رضایت که است داده نشان( 

 سنتی های دوره با مقایسه در ترکیبی یادگیری های دوره

 با دانشجویان گروهی و دو به دو تعامالت و است بیشتر

 رویکرد با را زیادی تفاوت ترکیبی، یادگیری در یکدیگر

 و باتی های پژوهش نتایج. دهد می نشان آموزش سنتی

 ادراک درباره که( ) همکارانش

 از که داد نشان شد، انجام ترکیبی های دوره از دانشجویان

 از بیشتر ها دوره این در دانشجویان رضایت سو، یک

 وابستگی دیگر، سوی از و است سنتی و مجازی های دوره

 کاهش تدریج به گرفتن کمک برای استاد به دانشجویان

 حرکت راهبر خود یادگیری سمت به دانشجویان و یابد می

) موسکال و دزوبان های پژوهش. کنند می

 از که موفقیتی میزان که ساخت آشکار( 

 در و مساوی شود، می حاصل ترکیبی یادگیری های دوره

 چهره به چهره یادگیری و برخط یادگیری از موارد بیشتر

 در که دریافت( ) هیلتز. است بیشتر سنتی

 ارتباطی ناهمزمان ابزارهای که ترکیبی یادگیری های دوره

 از دانشجویان ادراک گیرد، می قرار استفاده مورد آن در

 (. ) یابد می بهبود یادگیری

 سطوح تمامی در ترکیبی یادگیری که این به توجه با

 و گیرد می قرار استفاده مورد جهان سراسر در آموزشی نظام

 آموزشی، نظام در نوین های فناوری از استفاده گسترش نیز

 سمت به نیز کشور عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

 یادگیری رویکرد و است حرکت در ترکیبی یادگیری رویکرد

 مجازی آموزش و سنتی مرسوم یادگیری جایگزین ترکیبی،

 سو، یک از بنابراین، ،() شد خواهد

 دیدگاه به توجه بدون ترکیبی یادگیری های محیط گسترش

 سوی از و بود نخواهد آمیز موفقیت دانشجویان، نظرات و

 تعامالت به نسبت دانشجویان دیدگاه بر که عواملی دیگر

 تأثیر یترکیب یادگیری رویکرد ناهمزمان و همزمان

 که عواملی جمله از. گیرد قرار توجه مورد باید گذارد، می

 این به نسبت دانشجویان دیدگاه در تغییر باعث تواند می

 یادگیری راهبردهای شامل شود، جدید رویکرد در تعامالت

 و ای رایانه مهارت ،() تنظیمی خود

 .  شود می دانشجویان تحصیلی پیشرفت میزان

( ) سـیگ  و سـیری  نظر اساس بر

 ــ  شـناختی  حوزه پژوهشگران اعتقاد به خودتنظیمی مفهوم

 ریـزی  برنامـه  پیش از افکار و احساسات رفتارها، به اجتماعی

 از حاصـل  بازخوردهـای  اسـاس  بر مداوم، طور به که ای شده

 اهـداف  بـه  دستیابی جهت در تغییراتی دچار فردی عملکرد

(. 6210 رمضانی، موسی) شود می اطالق گردد، می نظر مورد

 یادگیرنـدگان  توانـایی  یـادگیری،  در تنظیمی خود از منظور

 در موفقیت برای که است شان یادگیری کنترل و درک برای

 اثـر  یادگیرنـدگانی  را آنهـا  و اسـت  مهـم  بسـیار  درسی مواد

 یـادگیری  راهبـرد  بنـابراین،  کنـد،  می تبدیل کارآمد و بخش

 است یادگیرندگان به موضوع این آموزش برای تنظیمی خود

 رفتـاری  اثرهـای  تواننـد  مـی  و اسـت  آموختنی رفتارشان که

 چنــان را خــود یــادگیری محــیط و کننــد بررســی را خــود

 بیشـتری  بـازدهی  هایشـان  تالش و رفتارها که دهند سازمان

 در خودتنظیمی اهمیت(. ) باشد داشته

 اسـت  حدی به غیره و شغلی و تحصیلی موفقیت و یادگیری

. اند داده ارائه آن از متفاوتی الگوهای مختلف صاحبنظران که
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. اسـت ( ) پینتریچ الگوی الگوها، این جمله از

 جملـه  از یـادگیری  راهبردهـای  از عمده مقوله سه الگو، این

) شــناختی یــادگیری راهبردهــای

) فراشــناختی راهبردهــای ،(

 منـــــــابع مـــــــدیریت راهبردهـــــــای و( 

ــامل را( ) ــی ش  شــود م

 رفتـار،  هرگونـه  بـه  شناختی، راهبردهای(. )

 سـازماندهی  فراگیری، به کمک آن هدف که عمل یا اندیشه

 از بـرداری  بهـره  سـهولت  و مهـارت  و دانش سازی ذخیره و

) شـود  مـی  اطـالق  باشـد،  آینـده  در هـا  آن

 راهبردهــای(. 6231 ســیف، از نقــل بــه ،

 ضـعف  و قـوت  نقـاط  از شناخت و آگاهی کسب فراشناختی،

 های فعالیت جریان در را فرد که است خود شناختی فعالیت

 بـه  نظـارتی  راهبردهـای  جـزو  و کند می راهنمایی شناختی

 هـدایت  و شناختی راهبردهای بر نظارت در و آید می حساب

(. ) گیـرد  مـی  قـرار  اسـتفاده  مورد ها آن

 طـور  به یادگیرنده که است مطلب این بیانگر منابع مدیریت

 کند استفاده مطالعه برای شده داده اختصاص زمان از بهینه

 مثـل  محـیط  اداره و کنترل برای آنان از معموالً یادگیرنده و

 مطالعه محیط انتخاب تالش، نحوه زمان، تنظیم در مدیریت

 غیـره  و منابع همساالن، معلمان، مانند دیگر افراد از کمک و

 تواند می زمان مدیریت با یادگیرنده واقع در. کند می استفاده

 تـأثیر  از همچنـین  و باشـد  داشـته  کنتـرل  خـود  زندگی بر

 و آگاهنـد  مطالعـه  هنگـام  در خـود  دقـت  بر محیطی عوامل

) دارنـد  را آن تغییـر  و اصـالح  توانـایی 

.) 

 برای دانشجویان نیاز مورد ای رایانه های مهارت توسعه

 مدیران های دغدغه از ای، شبکه درون آموزش از مندی بهره

 های دوره گسترش منظور به عالی، آموزش ریزان برنامه و

 ،(6283 مطلق، پور شفیع) است الکترونیکی یادگیری

 بررسی و دانشجویان ای رایانه های مهارت شناخت بنابراین،

 یادگیری رویکرد به نسبت دانشجویان نگرش در آن نقش

 در ترکیبی یادگیری رویکرد گسترش در تواند می ترکیبی،

 دیدگاه درک همچنین. شود واقع موثر عالی آموزش نظام

 و همزمان تعامالت پیرامون نور پیام دانشگاه ندانشجویا

 فضای ایجاد به تواند می ترکیبی، یادگیری رویکرد ناهمزمان

 دست اگر. شود منجر آنان برای تری مطلوب آموزشی

 و واکنش درسی برنامه طراحان و آموزشی نظام اندرکاران

 و کنند درک یادگیری به نسبت را دانشجویان العمل عکس

 یادگیری مانند جدید رویکرد یک تجربه و ورود که بدانند

 داشت، خواهد دانشجویان برای معنایی چه ترکیبی

 اتخاذ تصمیمات و بود خواهد تر موثر درسی برنامه های طرح

 و علمی هیأت اعضای برای اندرکاران دست سوی از شده

 سنجش. داشت خواهند بیشتری پذیرش قابلیت دانشجویان

 پیشرفت و ای رایانه مهارت تنظیمی، خود میزان تأثیر

 نسبت آنان دیدگاه بر نور پیام دانشگاه دانشجویان تحصیلی

 از ترکیبی یادگیری رویکرد ناهمزمان و همزمان تعامالت به

 آنان دیدگاه مختلف های جنبه شناسایی به که لحاظ این

 اتخاذ در تواند می گردد، می منجر رویکرد این به نسبت

 و میشرا که گونه  همان. شود واقع موثر صحیح تصمیمات

 دیدگاه دارند، می اظهار ،() دیگران

 در ناهمزمان و همزمان تعامالت به نسبت دانشجویان مثبت

 محیط و وضعیت این با آنان که کند می کمک جدید رویکرد

 و شوند رو روبه بیشتری آگاهی و کمتر استرس با جدید

 اساس بر تا سازد می قادر را آموزشی نظام اندرکاران دست

 و راهنمایی به رویکرد این مقتضیات و دانشجویان نیازهای

) کنند اقدام یادگیری زمینه در دانشجویان هدایت

 نقش بررسی بررسی لحاظ، این از(. 

 تحصیلی پیشرفت و ای رایانه مهارت تنظیمی، خود

 و همزمان تعامالت درباره آنان دیدگاه بر دانشجویان

 . یابد می ضرورت ترکیبی یادگیری رویکرد ناهمزمان

 

 پژوهش روش
 از و کمی های پژوهش نوع از ماهیت نظر از پژوهش این

 روش. رود می شمار به کاربردی تحقیقات نوع از هدف نظر

 . است ای مقایسه ـ توصیفی نوع از پژوهش

 پژوهش این در آماری جامعه: نمونه و آماری جامعه

 و بود مشهد شهر نور پیام دانشگاه دانشجویان تمامی شامل

 61538 ،6210 ـ 6216 تحصیلی سال در آنان کل تعداد

 کوکران، فرمول از استفاده با نمونه حجم. است بوده نفر
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 روش از استفاده با تحقیق این در و شد تعیین نفر 283

 . گردید انتخاب نمونه افراد تعداد ساده، تصادفی گیری نمونه

 پرسشنامه سه از پژوهش این در: گیری اندازه ابزار

 یادگیری پرسشنامه: از عبارتند که است شده استفاده

) گروت دی و پینتریچ خودتنظیمی

 پرسشنامه ای، رایانه مهارت ساخته محقق پرسشنامه ،(

 ناهمزمان و همزمان تعامل به نسبت دانشجویان دیدگاه

 پیرامون توضیحاتی اختصار به که ترکیبی یادگیری رویکرد

 یادگیری نامه پرسش ابزار، اولین( الف. شود می ارائه آنها

) گروت دی و پینتریچ خودتنظیمی

 انگیزشی راهبردهای پرسشنامه از بخشی که بوده( 

) یادگیری

 لیکرت مقیاس در سؤال 33 شامل و است( 

 خرده دو دارای پرسشنامه این در خودتنظیمی. شود می

 مدیریت و سؤال 62 شامل شناختی راهبرد کاربرد مقیاس

 ضریب.  است بوده سؤال 1 شامل هم، با فراشناخت و منابع

 82/0 مقیاس این برای اصلی مرجع در درونی همسانی

 توسط ایران در ابزار این پایایی و روایی. است شده گزارش

 زمینه در است؛ شده محاسبه( 6286) سیف و البرزی

 که است داده نشان آنان نتایج پرسشنامه، روایی بررسی

 کل نمره با و یکدیگر با پرسشنامه های مؤلفه همبستگی

 پژوهش های یافته با و است داشته معناداری و مثبت رابطه

 خصوص در( ) دیگران و پینتریچ

 همچنین. است داشته خوانی هم مزبور پرسشنامه روایی

 از نشان که است بوده 33/0 خودتنظیمی پرسشنامه پایایی

 پژوهش در. دارد یادشده پرسشنامه مالحظه قابل پایایی

 آمده دست به کلی پایایی ،(6283) کارشکی دیگری

 نیز را نهایی اجرای در خودتنظیمی یادگیری پرسشنامه

 حاصل های شاخص مجموع در و است کرده گزارش( 15/0)

 اعتبار تأییدی، عاملی تحلیل و کرانباخ آلفای اجرای از

 استفاده با پژوهش، این در. دهد می نشان را ابزارها مناسب

 محاسبه  طریق از ابزار پایایی کرونباخ آلفای روش از

( 85/0) پرسشنامه این برای کرونباخ آلفای ضریب و شد

 . است بوده

 ساخته محقق پرسشنامه گیری، اندازه ابزار دومین( ب

 بر سؤال 65 شامل پرسشنامه این. است ای رایانه مهارت

 کم، بسیار مهارت 6 از سؤال دامنه که لیکرت مقیاس اساس

 لین پرسشنامه اساس بر و شود می زیاد بسیار مهارت 5 تا

 گیری، اندازه ابزار سومین( ج. است شده تنظیم ،(3008)

 و همزمان تعامل به نسبت دانشجویان دیدگاه پرسشنامه

 دیدگاه پرسشنامه. است ترکیبی یادگیری رویکرد ناهمزمان

 یادگیری رویکرد به ناهمزمان و همزمان تعامل دانشجویان

 دامنه که لیکرت مقیاس اساس بر سؤال 36 شامل ترکیبی،

 اساس بر و بود موافق بسیار 4 تا مخالف بسیار 6 از سؤال

 .است شده تنظیم ،() کلینک پرسشنامه

 تعیین محتوایی روایی طریق از ابزار دو این روایی

 متخصصان اختیار در ها پرسشنامه منظور، این برای. گردید

 برای. شد اصالح آنان نظر اساس بر و گرفت قرار مربوط

 استفاده مورد کرانباخ آلفای روش تحقیق، ابزار پایایی تعیین

 تصادفی طور به پرسشنامه ابتدا که شیوه بدین. گرفت قرار

 و شد توزیع نور پیام دانشگاه دانشجویان از نفر 20 میان

  افزار نرم از استفاده با ها پرسشنامه آوری جمع از پس

 آلفای ضریب اساس این بر که گرفت قرار تحلیل مورد

 برای و( 80/0) ای رایانه مهارت پرسشنامه برای کرونباخ

 و همزمان تعامل به نسبت دانشجویان دیدگاه پرسشنامه

 آمد دست به( 81/0) ترکیبی یادگیری رویکرد در ناهمزمان

 همچنین. است پرسشنامه مناسب پایایی دهنده نشان که

  دانشجویان، تحصیلی پیشرفت از منظور پژوهش این در

 پرسشنامه ابتدای در که است دانشجویان کل معدل همان

 .است شده پرسیده دانشجویان از

 تحلیل و تجزیه برای: ها داده تحلیل و تجزیه های روش

  آماری افزار نرم از ها، پرسشنامه از حاصل نتایج

 . شد استفاده

 از توصیفی آمار سطح در پژوهش سؤاالت اساس بر

 ضریب و میانگین درصد، فراوانی، مانند هایی آماره

   آزمون از استنباطی آمار سطح در و پیرسون همبستگی

 تحلیل و تجزیه آزمون ای، نمونه تک   آزمون مستقل،

 چندگانه رگرسیون آزمون و( مانوا) متغیری چند واریانس

 . شد استفاده پژوهش های سؤال سنجش برای گام به گام
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 پژوهش هاي يافته
 زمینه در زن و مرد دانشجویان میان آیا ـ 6 سؤال

 دارد؟ وجود تفاوت خودتنظیمی یادگیری راهبردهای

 خودتنظیمی یادگیری راهبردهای تفاوت بررسی جهت

 واریانس تحلیل و تجزیه از جنسیت، لحاظ از دانشجویان

 باکس آزمون نتایج. شد استفاده( مانوا) متغیری چند

 نبود معنادار ها واریانس همگنی برابری برای( )

 واریانس برابری فرض بنابراین ،= ( ، 53/0)

 .بود برقرار ها گروه

 اثر آزمون که دهد می نشان 6 شماره جدول نتایج

 ویلکز المبدای آزمون و( ) تریس پیالیی

 راهبردهای بین بنابراین. بود معنادار( )

 کلی طور به مرد و زن دانشجویان خودتنظیمی یادگیری

 .شد مشاهده معناداری تفاوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از یک هر تحلیل تعقیبی، آزمون از استفاده با

 شده میزان آلفای از استفاده با تنهایی، به وابسته متغیرهای

 جدول نتایج. گرفت قرار بررسی مورد( 035/0) بنفرونی

 به وابسته متغیرهای بررسی در که دهد می نشان ،3 شماره

 یادگیری شناختی راهبرد میان معناداری تفاوت تفکیک،

 نشد مشاهده مرد و زن دانشجویان خودتنظیمی

 فراشناختی راهبرد بین همچنین و=(  38/3 و= 626/0)

 زنان و مردان خودتنظیمی یادگیری منابع مدیریت و

 . نشد مشاهده معناداری تفاوت=(  38/2 و= 036/0)

 و زن دانشجویان ای رایانه مهارت میان آیا ـ 3 سؤال

 دارد؟ وجود تفاوت مرد

 ای رایانه های مهارت میزان تفاوت بررسی برای

 .شد استفاده مستقل   آزمون از مرد و زن دانشجویان

  

 ـ نتایج آزمون مانوا برای بررسی تفاوت راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان از لحاظ جنسیت 1جدول 

درجه  f ارزش اثر

 آزادی

درجه آزادی 

 خطا

سطح 

 معناداری

اتای 

 سهمی

 جنسیت آزمون اثر پیالیی

 آزمون المبدای ویلکز

279/0 

090/0 

00/0 

00/0 

9 

9 

972 

972 

090/0 

091/0 

279/0 

279/0 

 

 ی راهبردهای یادگیری خودتنظیمیها مؤلفهـ نتایج آزمون تعقیبی برای بررسی تفاوت دانشجویان زن و مرد با توجه به  9جدول 

مجموع  ها مؤلفه منبع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

f  سطح

معنادا

 ری

 

جنس

 یت

 راهبرد شناختی

 راهبرد فراشناختی و مدیریت منابع

 

09/190 

09/100 

 

1 

1 

 

09/190 

09/100 

 

90

/9 

90

/9 

 

191/0 

071/0 

 

 

 خطا

 راهبرد شناختی

 راهبرد فراشناختی و مدیریت منابع

 

922/

91990 

979/

19900 

 

900 

900 

 

90/90 

21/99 
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 563/0  شده مشاهده تی ،2 شماره جدول به توجه با

 بنابراین. نیست معنادار 05/0 آلفای سطح در که است= 

 تفاوت مردان و زنان ای رایانه های مهارت میزان بین

 .نشد مشاهده معناداری

 و همزمان تعامل به نسبت دانشجویان دیدگاه -2 سؤال

 است؟ چگونه ترکیبی یادگیری رویکرد در ناهمزمان

 شود، می مشاهده 4 شماره جدول در که طور همان

 ناهمزمان و همزمان تعامل به نسبت دانشجویان از 81/0

 و موافق کامالً و موافق دیدگاه ترکیبی یادگیری رویکرد

 . داشتند مخالف کامالً و مخالف دیدگاه آنان از 66/0

 به نسبت دانشجویان دیدگاه بودن معنادار بررسی برای

 از ترکیبی، یادگیری رویکرد ناهمزمان و همزمان تعامل

 استفاده ثابت عدد با مقایسه برای تی بودن معنادار آزمون

 .شد

 

 

 شده مشاهده تی ،5 شماره جدول نتایج به توجه با

. باشد می معنادار 06/0 آلفای سطح در که است=  34/11

 رویکرد در ناهمزمان و همزمان تعامل با دانشجویان بنابراین

 .دارند موافقی کامالً و موافق نظر ترکیبی یادگیری

 دیدگاه بر تأثیری چه دانشجویان جنسیت ـ 4 سؤال

 دارد؟ ترکیبی یادگیری رویکرد به نسبت ها آن

 آلفا سطح در ،( 1) جدول در مندرج نتایج اساس بر

. باشد نمی معنادار=(  44/0)  شده محاسبه  ، 05/0

 تعامل درباره مرد و زن دانشجویان دیدگاه بین بنابراین

 تفاوت ترکیبی یادگیری رویکرد در ناهمزمان و همزمان

 .نشد مشاهده داری معنی

 خودتنظیمی، یادگیری راهبردهای نقش ـ 5 سؤال

 بر دانشجویان تحصیلی پیشرفت و ای رایانه های مهارت

 یادگیری رویکرد همزمان تعامالت به نسبت آنان دیدگاه

 است؟ چگونه ترکیبی

  

 ای دانشجویان زن و مرد های رایانه برای بررسی تفاوت مهارت ـ نتایج آزمون  9جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین متغیر

 زن

 مرد

91/92 

09/90 

09/10 

91/2 

917/0 

 

900 0/0 

 

 ـ دیدگاه دانشجویان نسبت تعامل همزمان و ناهمزمان در رویکرد یادگیری تركیبی 4جدول 

 جمع بسیار موافق موافق مخالف مخالف كامالً 

 909 140 121 99 0 فراوانی 

 100/0 92/0 90/0 02/0 09/0 درصد

 

ـ نتایج آزمون تی استودنت برای بررسی معنادار بودن دیدگاه دانشجویان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد  9جدول 

 یادگیری تركیبی

t انحراف  درجات آزادی سطح معنی داری

 معیار

 Test-value میانگین

94/00  000/0  901 71/0  77/04  
 

49 
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 یادگیری راهبردهای رابطه بررسی برای منظور بدین

 تحصیلی پیشرفت و ای رایانه مهارت خودتنظیمی،

 رویکرد و همزمان تعامل به نسبت آنان دیدگاه با دانشجویان

 شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب از ترکیبی یادگیری

 تعامل به نسبت دانشجویان دیدگاه بینی پیش برای و

 های مهارت طریق از ترکیبی یادگیری رویکرد همزمان

 یادگیری راهبردهای و تحصیلی پیشرفت ای، رایانه

 استفاده مورد گام به گام چندگانه سیونرگر خودتنظیمی

 .است آمده زیر جداول در آن نتایج که گرفت قرار

 شده داده نشان 3 شماره جدول در که گونه همان

  به نسبت دانشجویان دیدگاه با تحصیلی پیشرفت بین است،

 و مثبت رابطه ترکیبی یادگیری رویکرد همزمان تعامل

 مهارت میان=(.  ،000/0) دارد وجود معناداری

 همزمان تعامل به نسبت دانشجویان دیدگاه با ای رایانه

 وجود معناداری و مثبت رابطه ترکیبی یادگیری رویکرد

 یادگیری شناختی راهبرد بین=(.  68/0و= 000/0)دارد

 همزمان تعامل به نسبت دانشجویان دیدگاه با خودتنظیمی

 برقرار معناداری و مثبت رابطه ترکیبی یادگیری رویکرد

 و فراشناختی راهبرد بین=(. 000/0) است

 دیدگاه با دانشجویان خودتنظیمی یادگیری منابع مدیریت

 ترکیبی یادگیری رویکرد همزمان تعامل به نسبت آنان

 =(. 26/0و= 000/0) دارد وجود معناداری و مثبت رابطه

 تحصیلی، پیشرفت های مؤلفه تأثیر از آگاهی برای

 بر خودتنظیمی یادگیری راهبردهای و ای رایانه های مهارت

 رویکرد همزمان تعامل به نسبت دانشجویان دیدگاه

 به گام چندگانه رگرسیون تحلیل روش از ترکیبی یادگیری

 جدول طبق که متغیرهایی روش، این در. شد استفاده گام

 همزمان تعامل به نسبت دانشجویان دیدگاه با 3 شماره

رویکرد ـ نتایج آزمون تی استودنت مستقل برای مقایسه دیدگاه دانشجویان زن و مرد نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان در  0جدول 

 یادگیری تركیبی

t  سطح معنی

 داری

انحراف  درجات آزادی

 معیار

 جنسیت تعداد افراد میانگین

 

44/0  
 

00/0  

 

900 
92/0  

94/7   

02/04  

  07/09    

  

900 

 70     

 زن

 مرد

 

 ـ ماتریس ضریب همبستگی میان متغیرها 7جدول 

دیدگاه دانشجویان به  نام متغیر

تعامل همزمان در رویکرد 

 ترکیبی

پیشرفت 

 تحصیلی

مهارت 

 ای رایانه

راهبرد 

 شناختی

راهبرد فراشناختی و 

 مدیریت منابع

پیشرفت 

 تحصیلی

91/0 

000/0sig= 

1 19/0 

001/0sig= 

91/0 

000/0sig= 

00/0 

092/0sig= 

 10/0 ای مهارت رایانه

000/0sig= 

19/0 

001/0sig= 

1 02/0 

092/0sig= 

00/0 

119/0sig= 

 90/0 راهبرد شناختی

000/0sig= 

91/0 

000/0sig= 

02/0 

092/0sig= 

1 49/0 

000/0sig= 

راهبرد 

فراشناختی و 

 مدیریت منابع

91/0 

000/0sig= 

00/0- 

092/0sig= 

00/0 

119/0sig= 

49/0 

000/0sig= 

1 
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 معادله وارد داشتند معنادار رابطه ترکیبی یادگیری رویکرد

 آن نتایج که شد تعیین آنها از کدام هر تأثیر میزان و شدند

 .است آمده 8 شماره جدول در

 است، آمده 8 شماره جدول در که گونه همان

 راهبرد ای، رایانه های مهارت تحصیلی، پیشرفت متغیرهای

 یادگیری منابع مدیریت و فراشناختی راهبرد شناختی،

 نسبت دانشجویان دیدگاه که بودند متغیرهایی خودتنظیمی

 بینی پیش را ترکیبی یادگیری رویکرد همزمان تعامل به

 به منابع مدیریت و فراشناختی راهبرد متغیر. کرد می

 دانشجویان دیدگاه نمرات واریانس از درصد 011/0 تنهایی

 تبیین را ترکیبی یادگیری رویکرد همزمان تعامل به نسبت

 پیشرفت تحلیل، به شده وارد متغیر دومین. کرد می

 به را تعیین ضریب تحلیل به متغیر این ورود. بود تحصیلی

 راهبرد متغیرهای و داد افزایش درصد 021/0 میزان

 مجموع در تحصیلی پیشرفت با منابع مدیریت و فراشناختی

 به نسبت دانشجویان دیدگاه واریانس از درصد 623/0

. کردند تبیین ترکیبی یادگیری رویکرد همزمان تعامل

. بود شناختی راهبرد تحلیل، به شده وارد متغیر سومین

 034/0 میزان به را تعیین ضریب تحلیل به متغیر این ورود

 و فراشناختی راهبرد متغیرهای و داد افزایش درصد

 در شناختی راهبرد و تحصیلی پیشرفت با منابع مدیریت

 نسبت دانشجویان دیدگاه واریانس از درصد 651/0 مجموع

. کردند تبیین ترکیبی یادگیری رویکرد همزمان تعامل به

. بود ای رایانه مهارت تحلیل، به شده وارد متغیر چهارمین

 061/0 میزان به را تعیین ضریب تحلیل به متغیر این ورود

 و فراشناختی راهبرد متغیرهای و داد افزایش درصد

 و شناختی راهبرد و تحصیلی پیشرفت با منابع مدیریت

 دیدگاه واریانس از درصد 633/0 مجموع در ای رایانه مهارت

 یادگیری رویکرد همزمان تعامل به نسبت دانشجویان

 طریق از که مرحله چهار هر. کردند تبیین ترکیبی

 راهبرد ای، رایانه های مهارت تحصیلی، پیشرفت متغیرهای

 یادگیری منابع مدیریت و فراشناختی راهبرد شناختی،

 به نسبت دانشجویان دیدگاه بینی پیش به خودتنظیمی

 لحاظ از پردازد، می ترکیبی یادگیری رویکرد همزمان تعامل

 کردن اضافه با که گفت توان می و است معنادار آماری

 مدل کنندگی تبیین قدرت چهارم و سوم دوم، متغیرهای

 .کند می پیدا افزایش

 خودتنظیمی، یادگیری راهبردهای نقش ـ 1سؤال

 بر دانشجویان تحصیلی پیشرفت و ای رایانه های مهارت

 یادگیری رویکرد ناهمزمان تعامالت به نسبت آنان دیدگاه

 است؟ چگونه ترکیبی

 خودتنظیمی، یادگیری راهبردهای رابطه بررسی برای

 دیدگاه با دانشجویان تحصیلی پیشرفت و ای رایانه مهارت

 از ترکیبی یادگیری رویکرد ناهمزمان تعامل به نسبت آنان

های توصیفی مدل رگرسیون برای پیش بینی دیدگاه دانشجویان نسبت به تعامل همزمان رویکرد یادگیری تركیبی از  ـ آماره 0جدول 

 ای، راهبرد شناختی، راهبرد فراشناختی و مدیریت منابع یادگیری خودتنظیمی های رایانه طریق متغیرهای پیشرفت تحصیلی، مهارت

ضریب  ها بینی کننده پیش مرحله   

 تعیین

F  معناداری

 آماری

بتای 

استاندارد 

 شده

t  معناداری

 آماری

راهبرد فراشناختی و  1

 مدیریت منابع

020/0 12/

40 

000/0 902/0 94/

0 

000/0 

/29 199/0 پیشرفت تحصیلی 2

90 

000/0 129/0 011

/4 

000/0 

/92 190/0 راهبرد شناختی 3

99 

000/0 179/0 94/

9 

001/0 

/09 179/0 ای مهارت رایانه 4

12 

000/0 190/0 79/

9 

007/0 
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 بینی پیش برای و شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب

 رویکرد ناهمزمان تعامل به نسبت دانشجویان دیدگاه

 پیشرفت ای، هرایان های مهارت طریق از ترکیبی یادگیری

 رگرسیون خودتنظیمی یادگیری راهبردهای و تحصیلی

 آن نتایج که گرفت، قرار استفاده مورد گام به گام چندگانه

 .است آمده زیر جداول در

 با تحصیلی پیشرفت بین ،1 شماره جدول اساس بر

 رویکرد ناهمزمان تعامل به نسبت دانشجویان دیدگاه

 دارد وجود معناداری و مثبت رابطه ترکیبی یادگیری

 دیدگاه با ای رایانه مهارت میان=(.  ،000/0)

 یادگیری رویکرد ناهمزمان تعامل به نسبت دانشجویان

000/0) دارد وجود معناداری و مثبت رابطه ترکیبی

 با خودتنظیمی یادگیری شناختی راهبرد بین=(. 

 رویکرد انناهمزم تعامل به نسبت دانشجویان دیدگاه

 است برقرار معناداری و مثبت رابطه ترکیبی یادگیری

 مدیریت و فراشناختی راهبرد میان=(. 000/0)

 آنان دیدگاه با دانشجویان خودتنظیمی یادگیری منابع

 رابطه ترکیبی یادگیری رویکرد ناهمزمان تعامل به نسبت

 =(.   38/0و= 000/0) دارد وجود معناداری و مثبت

 تحصیلی، پیشرفت های مؤلفه تأثیر از آگاهی برای

 بر خودتنظیمی یادگیری راهبردهای و ای رایانه های مهارت

 رویکرد ناهمزمان تعامل به نسبت دانشجویان دیدگاه

 به گام چندگانه رگرسیون تحلیل روش از ترکیبی یادگیری

 جدول طبق که متغیرهایی روش، این در. شد استفاده گام

 ناهمزمان تعامل به نسبت دانشجویان دیدگاه با 1 شماره

 معادله وارد داشتند، معنادار رابطه ترکیبی یادگیری رویکرد

 آن نتایج که شد تعیین آنها از کدام هر تأثیر میزان و شدند

 .است آمده 60 شماره جدول در

 شود، می مشاهده 60 شماره جدول در که گونه همان

 راهبرد ای، رایانه های مهارت تحصیلی، پیشرفت متغیرهای

 یادگیری منابع مدیریت و فراشناختی راهبرد شناختی،

 دانشجویان دیدگاه که، بودند متغیرهایی خودتنظیمی

 پیش را ترکیبی یادگیری رویکرد ناهمزمان تعامل به نسبت

 086/0 تنهایی به شناختی راهیرد متغیر. کرد می بینی

 ـ ضریب همبستگی میان متغیرها 2جدول 

راهبرد فراشناختی  راهبرد شناختی ای مهارت رایانه پیشرفت تحصیلی نام متغیر

 و مدیریت منابع

دیدگاه دانشجویان 

به تعامل ناهمزمان 

 در رویکرد ترکیبی

97/0 

000/0sig= 

99/0 

000/0sig= 

90/0 

000/0sig= 

90/0 

000/0sig= 

 

های توصیفی مدل رگرسیون برای پیش بینی دیدگاه دانشجویان نسبت به تعامل ناهمزمان رویکرد یادگیری تركیبی  ـ آماره 10جدول 

 ای، راهبرد شناختی، راهبرد فراشناختی و مدیریت منابع یادگیری خودتنظیمی های رایانه از طریق متغیرهای پیشرفت تحصیلی، مهارت

ضریب  ها کننده بینی پیش مرحله

 تعیین

F داری  معنا

 آماری

بتای 

استاندارد 

 شده

t  معناداری

 آماری

 000/0 70/9 904/0 000/0 44/99 001/0 راهبرد شناختی 1

 000/0 00/4 012/0 000/0 94/92 194/0 ای مهارت رایانه 2

 000/0 27/9 129/0 000/0 91/99 100/0 پیشرفت تحصیلی 3

راهبرد فراشناختی و  4

 مدیریت منابع

122/0 90/99 000/0 129/0 77/9 000/0 
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 تعامل به نسبت دانشجویان دیدگاه نمرات واریانس از درصد

 دومین. کرد می تبیین را ترکیبی یادگیری رویکرد ناهمزمان

 این ورود. بود ای رایانه مهارت تحلیل، به شده وارد متغیر

 درصد 052/0 میزان به را تعیین ضریب تحلیل به متغیر

 ای رایانه مهارت با شناختی راهبرد متغیرهای و داد افزایش

 دانشجویان دیدگاه واریانس از درصد 624/0 مجموع در

 تبیین ترکیبی یادگیری رویکرد ناهمزمان تعامل به نسبت

 پیشرفت تحلیل، به شده وارد متغیر سومین. کردند

 به را تعیین ضریب تحلیل به متغیر این ورود. بود تحصیلی

 راهبرد متغیرهای و داد افزایش درصد 024/0 میزان

 مجموع در تحصیلی پیشرفت و ای رایانه مهارت با شناختی

 به نسبت دانشجویان دیدگاه واریانس از درصد 618/0

. کردند بیان ترکیبی یادگیری رویکرد ناهمزمان تعامل

 و فراشناختی راهبرد تحلیل، به شده وارد متغیر چهارمین

 تعیین ضریب تحلیل، به متغیر این ورود. بود منابع مدیریت

 راهبرد متغیرهای و و داد افزایش درصد 026/0 میزان به را

 راهبرد و تحصیلی پیشرفت و ای رایانه مهارت با شناختی

 از درصد 611/0 مجموع در منابع مدیریت و فراشناختی

 ناهمزمان تعامل به نسبت دانشجویان دیدگاه واریانس

 مرحله چهار هر. ساختند آشکار ترکیبی یادگیری رویکرد

 های مهارت تحصیلی، پیشرفت متغیرهای طریق از که

 مدیریت و فراشناختی راهبرد شناختی، راهبرد ای، رایانه

 دیدگاه بینی پیش به خودتنظیمی یادگیری منابع

 یادگیری رویکرد ناهمزمان تعامل به نسبت دانشجویان

 توان می و است معنادار آماری لحاظ از پردازد، می ترکیبی

 قدرت چهارم و سوم دوم، متغیرهای کردن اضافه با که گفت

 .کند می پیدا افزایش مدل کنندگی تبیین

 گیري نتیجه و بحث
 زمینه در زن و مرد دانشجویان تفاوت بررسی زمینه در

 داد نشان پژوهش نتایج خودتنظیمی، یادگیری راهبردهای

 و زنان بین در خودتنظیمی یادگیری راهبردهای بین که

 با پژوهش یافته این. ندارد وجود معناداری تفاوت مردان

) گروت دی و پینتریچ پژوهشی های یافته

) یانگ و آندرمن ،(

( 6283) تهرانی شیرازی و مولوی کجباف، و( 

 زنان میان در ای رایانه های مهارت زمینه در. است هماهنگ

 .نشد مشاهده معناداری تفاوت مردان و

 به نسبت دانشجویان دیدگاه با ارتباط در پژوهش نتایج

 ترکیبی، یادگیری رویکرد در ناهمزمان و همزمان تعامل

 به نسبت دانشجویان بیشتر که ساخت نمایان پژوهش نتایج

 دیدگاه ترکیبی یادگیری رویکرد ناهمزمان و همزمان تعامل

 معنادار آزمون به توجه با و دارند موافقی کامالً و موافق

 تعامل با مخالف و موافق دانشجویان دیدگاه پیرامون بودن

 تفاوت ترکیبی، یادگیری رویکرد ناهمزمان و همزمان

 موافق، دانشجویان دیدگاه میانگین و شد مشاهده معناداری

 همزمان تعامل به نسبت مخالف دانشجویان از بیشتر بسیار

 این. دبو ترکیبی یادگیری رویکرد به نسبت ناهمزمان و

 اولسون کاسیک کاکس، پژوهشی های یافته با پژوهش یافته

 ،() همکاران ،

 جونز و چن و( ) براون ،() لین

 همکاران و کاکس. است همسو( )

 یافته این به خود پژوهش در ،()

 در ترکیبی یادگیری به نسبت دانشجویان که، رسیدند

 های یافته. دارند مثبتی دیدگاه پزشکی های مجموعه

 نیز( ) براون و( ) لین پژوهشی

 داده نشان ترکیبی یادگیری رویکرد با را دانشجویان موافقت

 .است

 به نسبت مرد و زن دانشجویان دیدگاه تفاوت بررسی از

 یافته این. نشد مشاهده معناداری نتایج ترکیبی، یادگیری

 ،() کوهانگ پژوهش نتایج با پژوهش،

 و عاداس ،() بهلینگ و کوهانگ

 کوهانگ. نیست همسو( )  شمیس

 و ادراک بررسی به خود، پژوهش در( )

 مدیریت های دوره برگزاری به نسبت دانشجویان دیدگاه

 وی پژوهش نتایج و بود پرداخته ترکیبی یادگیری بر مبتنی

 به نسبت بیشتری گرایش مرد دانشجویان که داد نشان

) شمیس و عاداس. دارند ترکیبی یادگیری رویکرد

 دیدگاه بررسی به که خود پژوهش در نیز( 

 ترکیبی یادگیری به نسبت انگلیسی زبان درس دانشجویان

 عالقه و نگرش که رسیدند نتیجه بدین بودند، پرداخته
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 ترکیبی یادگیری مورد در زن دانشجویان از مرد دانشجویان

 . است بیشتر

 راهبردهای نقش زمینه در پژوهش نتایج همچنین،

 پیشرفت و ای رایانه های مهارت خودتنظیمی، یادگیری

 تعامل به نسبت آنان دیدگاه در دانشجویان تحصیلی

 که داد نشان ترکیبی یادگیری رویکرد ناهمزمان و همزمان

 ای رایانه های مهارت خودتنظیمی، یادگیری راهبردهای میان

 نسبت دانشجویان دیدگاه با دانشجویان تحصیلی پیشرفت و

 ترکیبی یادگیری رویکرد ناهمزمان و همزمان تعامل به

 بینی پیش برای و دارد وجود معناداری و مثبت رابطه

 رویکرد ناهمزمان و همزمان تعامل درباره دانشجویان دیدگاه

 یادگیری راهبردهای متغیرهای ترکیبی، یادگیری

 تحصیلی پیشرفت و ای رایانه های مهارت خودتنظیمی،

 پژوهش یافته این. باشد مناسبی های کننده تبیین تواند می

) پاالسیوس و گاسون گونزالس مطالعه با

 مطالعه در آنان. دارد خوانی هم( 

 خود یادگیری های مهارت که رسیدند یافته این به خود

 آنان دیدگاه بر یادگیرندگان تحصیلی انگیزش و تنظیمی

 .گذارد می تأثیر ترکیبی یادگیری رویکرد کاربرد به نسبت

)  داچوا و پلیوانووا که طور  همان

 و المللی بین تجربیات دارند، می اظهار( 

 موسکال و هارتمن دزیبان، چون افرادی تحقیقات نتایج

 گراهام و( )

 که است داده نشان اخیر سال چند در( )

 مشتاقانه ترکیبی یادگیری رویکرد از استادان و دانشجویان

 و ارتباط امکانات رویکرد، این در زیرا. کنند می استقبال

 محیط یابد، می گسترش مربیان و دانشجویان میان تعامل

 های انتخاب سازد، می غنی و متنوع را دانشجویان یادگیری

 اختیار در دانش و اطالعات جستجوی برای را بیشتری

 تعاملی تدریس های شیوه از نیز و دهد می قرار دانشجویان

 استفاده آنالین یادگیری با همراه سنتی و چهره به چهره

 مدیریت برای ای فزاینده های فرصت دانشجویان و شود می

 برای مختلف های شیوه از مستقالنه و آزاد انتخاب و زمان

 دیگران و آدامز زمینه این در. دارند خودشان یادگیری

 که  این دلیل به که کنند می بیان( )

 یا مختلف آموزشی شرایط ترکیبی یادگیری رویکرد در

 باعث شود، می ترکیب ناهمزمان و زمان هم برخط یادگیری

 تعاملی یادگیری و انفرادی و مشارکتی یادگیری در تسهیل

 رویکرد اخیر، دهه در علت همین به. گردد می تأملی و

 بنابراین. گیرد می قرار استفاده مورد بسیار ترکیبی، یادگیری

 یادگیری به نسبت دانشجویان مثبت دیدگاه به توجه با

 روش این برای که فراوانی های ویژگی و مزایا و ترکیبی

 آموزشی نظام اندرکاران دست و مسؤوالن است، مترتب

 کاربرد و استفاده سمت به باید نیز ما کشور نور پیام دانشگاه

 با همسو تا بردارند گام ترکیبی یادگیری رویکرد

 جدید رویکردهای از استفاده زمینه در جهانی های پیشرفت

 یادگیری کیفیت بهبود به یادگیری، و تدریس زمینه در

 رابطه وجود دلیل به همچنین،. نمایند کمک دانشجویان

 پیشرفت خودتنظیمی، یادگیری راهبردهای میان معنادار

 نسبت دانشجویان دیدگاه با ای رایانه های مهارت و تحصیلی

 ترکیبی، یادگیری رویکرد ناهمزمان و همزمان تعامل به

 افزایش نور، پیام دانشگاه آموزشی نظام تا شود می پیشنهاد

 در را ای رایانه های مهارت و خودتنظیمی راهبردهای

 یادگیری فرایند در خود کالن های سیاستگذاری فهرست

 افزایش و دانشجویان نمودن گر خودتنظیم درسایه. دهد قرار

 از استفاده به توان می دانشجویان، ای رایانه های مهارت

 جمله، از یادگیری، و تدریس زمینه در جدید های رویکرد

 و ارتقا به نهایت در که بود امیدوار ترکیبی یادگیری رویکرد

 همان. شود می منجر دانشجویان تحصیلی عملکرد بهبود

 از یکی کند، می بیان ،() ندسایلی که گونه

 های دوره ناهمزمان و همزمان های تعامل ممتاز نتایج

 و محدود افراد یادگیری که است این ترکیبی یادگیری

 طریق از آنها یادگیری و شود نمی درس کالس به منحصر

 که جایی. یابد می گسترش الکترونیکی یادگیری محیط

 و کالسی های بحث بسط و شرح و تفکر توانایی دانشجویان

 اظهار نیز( ) هنری. دارند را دوره محتوای

 شکل گفتگوها و ها بحث در که جدیدی های ایده که دارد می

 مباحثات گسترش برای ای پایه عنوان به تواند می گیرد، می

 و حضوری ارتباطات سایر و گفتگو اتاق درس، کالس در

 میزان طرق، این از و باشد ناهمزمان و همزمان الکترونیکی

 به و یابد می افزایش دوره در دانشجویان فعالیت و مشارکت

 که طور  همان. شود می منجر دانشجویان تحصیلی پیشرفت
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 و خودتنظیمی میزان دهد، می نشان پژوهش این های یافته

 کننده بینی پیش تحصیلی، پیشرفت و ای رایانه های مهارت

 ناهمزمان و همزمان تعامل به نسبت دانشجویان دیدگاه

 های مؤلفه به توجه لذا، است، ترکیبی یادگیری رویکرد

 و جدید رویکرد این به دانشجویان دیدگاه بر گذار تأثیر

 خودتنظیمی، یادگیری راهبردهای ارتقای برای ریزی برنامه

 در باید دانشجویان تحصیلی پیشرفت و ای رایانه مهارت

 نظام و اعم طور به عالی آموزش نظام های برنامه سرلوحه

 زیر،. گیرد قرار اخص، طور به نور پیام دانشگاه آموزشی

 و همزمان تعامالت به نسبت دانشجویان مثبت دیدگاه

 این با آنان که کند می کمک ترکیبی رویکرد در ناهمزمان

 بیشتری آگاهی و کمتر استرس با جدید محیط و وضعیت

 سازد می قادر را آموزشی نظام اندرکاران دست و شوند مواجه

 به رویکرد این مقتضیات و دانشجویان نیازهای اساس بر تا

 اقدام یادگیری زمینه در دانشجویان هدایت و راهنمایی

 را رویکرد این موفق اجرای و طراحی برای را زمینه و کنند

 افزون روز گسترش به توجه با همچنین،. آورند فراهم

 تعامل فراوان اهمیت و ترکیبی یادگیری رویکرد از استفاده

 در رویکرد این از استفاده دانشجویان، بالندگی و رشد در

 به ضروری امر یک عنوان به نور پیام دانشگاه آموزشی نظام

 ترکیبی، یادگیری رویکرد در دانشجویان زیرا. رود می شمار

 به برخط، و حضوری صورت  به جمله از مختلف های شیوه به

 استادان، ها، همکالسی با ناهمزمان و همزمان تعامل

 درسی برنامه محتوای و دیگر های دانشگاه دانشجویان

 چندگانه های تعامل و ارتباط این بنابراین. پردازند می

 پرورش عاطفی، رشد انسانی، روابط گسترش در تواند می

 . باشد داشته مهمی نقش دانشجویان خالق و انتقادی تفکر

 منابع
 رابطه بررسی(. 6286) دیبا سیف، و شهال البرزی،

 عوامل از برخی و یادگیری راهبردهای انگیزشی، باورهای

 علوم دانشجویان از گروهی تحصیلی پیشرفت با جمعیتی

 دانشگاه انسانی و اجتماعی علوم مجله ،آمار درس در انسانی
 . 83 ـ 32: صص اول، شماره نوزدهم، دوره ،شیراز

: تهران ،پرورشی شناسی روان(. 6231) اکبر علی سیف،

 .آگاه انتشارات

 آموزشی راهبردهای(. 6283) فرهاد مطلق، پور شفیع

 برای دانشجویان نیاز مورد های مهارت توسعه برای مؤثر

 استادان دیدگاه از اطالعات فناوری از گیری بهره

 برنامه در پژوهش ،کشور 5 منطقه اسالمی آزاد های  دانشگاه
 .648 ـ 631: صص ،30 شماره ،درسی ریزی

 و انگیزشی الگوهای نقش(. 6283) حسین کارشکی،
 پسر آموزان دانش خودتنظیمی دریادگیری محیطی ادراکات

 دکتری رساله. تهران شهر های دبیرستان سوم پایه

 خرازی علینقی سید دکتر راهنمایی به. تربیتی شناسی روان

 جواد دکتر و طباطبایی قاضی محمود سید دکتر مشاوره و

 .تهران دانشگاه تربیتی علوم و شناسی روان دانشکده ای، اژه

 تهرانی، شیرازی و حسین مولوی، و باقر محمد کجباف،

 راهبردهای و انگیزشی باورهای رابطه(. 6283) علیرضا
 آموزان دانش تحصیلی عملکرد با خودتنظیمی یادگیری

: صص ،6 شماره ،5 سال شناختی، علوم های تازه ،دبیرستانی

 . 22 ـ 33

 چند آموزش تأثیر(. 6210) سونیا رمضانی، موسی

 و تحصیلی پیشرفت انگیزش بر سخنرانی و ای رسانه

 پژوهشی علمی نشریه ،دور راه از آموزان دانش خودتنظیمی

 ـ 45 صص: 6 شماره ،1 جلد ششم، سال ،آموزش فناوری
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