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  چکیده
 عملکرد و مرجح یادگیري سبک روابط بررسی پژوهش کلی هدف

 میان در دیجیتال غیررسمی یادگیري ايواسطه نقش با تحصیلی
 نوع از توصیفی حاضر مطالعۀ روش بود. شیراز دانشگاه دانشجویان
 دانشگاه دانشجویان از نفر 320 شامل پژوهش نمونۀ است. همبستگی

 انتخاب اي،طبقه تصادفی گیرينمونه روش از استفاده با که بود شیراز
 سنجش هايمقیاس شامل پژوهش، این استفاده مورد هايابزار شدند.
 ریلی، و بانارا ازاتا، کسکین،- (دمار دانشجویان مرجح یادگیري سبک
 عملکرد )،2019 لی، و (هی دیجیتال غیررسمی هايیادگیري )،2015

 و روایی محاسبۀ از پس که بود )2010 کوك، و وگل تیان، (یو، تحصیلی
 هایافته شدند. تحلیل ساختاري معادالت هايمدل از استفاده با آنها پایایی
 و مثبت ارتباط بصري یادگیري به دانشجویان بیشتر ترجیح که داد نشان

 ,β=32/0( دارد دیجیتال غیررسمی یادگیري به تمایل افزایش با معناداري
0001/0 = p.( ،یادگیري سبک به دانشجویان بیشتر ترجیح بین همچنین 

 و مثبت ارتباط دیجیتال غیررسمی یادگیري به تمایل افزایش با وابستگی
 حاکی هایافته این، بر افزون ).β, 02/0 = p=27/0( دارد وجود معناداري

 با دیجیتال غیررسمی یادگیري به تمایل افزایش معنادار و مثبت ارتباط از
 از ).β, 0001/0 = p=38/0( است دانشجویان تحصیلی عملکرد بهبود
 به یادگیري به دانشجویان تمایل افزایش که داد نشان هایافته دیگر، سوي
 معناداري و مثبت ارتباط آنان تحصیلی عملکرد افزایش با وابسته صورت
 با دیجیتال رسمی غیر هايیادگیري بنابراین )؛β, 01/0 = p=27/0( دارد
 تاثیر تحصیلی عملکرد و مرجح یادگیري سبک بین خود گريواسطه نقش
 عملکرد وريبهره کاهش یا افزایش موجب تواندمی و است داشته مثبت

  شود. دانشجویان بین در تحصیلی
  

  کلیدي واژگان
 .تحصیلی عملکرد دیجیتال، رسمی غیر یادگیري مرجح، یادگیري سبک

Abstract 
The aim of this study was to investigate the relation-
ship between preferred learning style and academic 
performance with the mediating role of online non-
formal learning among Shiraz University students. The 
research method was descriptive-correlational method. 
The research sample consisted of 320 students of Shi-
raz University who were selected using stratified ran-
dom sampling method. The tools used in this study 
include scales for measuring students' preferred learn-
ing styles (Ozdamar-Keskin, Ozata, Banar & Royle, 
2015), online non-formal learning (He and Li, 2019), 
academic performance (Yu, Tian, Vogel & Kwok, 
2010). That, after calculating their validity and reliabil-
ity, analyzed them using structural equation models. 
The findings showed that more students' preference for 
visual learning was positively and significantly corre-
lated with increased tendency to online non-formal 
learning (β = 0.32, p = 0.0001).Also, there is a positive 
and significant relationship between more students' 
preference for dependent learning with increasing ten-
dency to online non-formal learning (β = 0.27, p = 
0.02).In addition, the findings showed that there was a 
positive and significant relationship between increasing 
the tendency to online non-formal learning and im-
proving students' academic performance (β = 0.38, p = 
0.0001). On the other hand, the findings showed that 
increasing students' desire to learn dependent on in-
creasing their academic performance (β = 0.27, p = 
0.01). Thus, online non-formal learning with its medi-
ating role has a positive effect between preferred learn-
ing style and academic performance and it can increase 
or decrease academic performance among students. 
 
Keywords 
Preferred Learning Style, Online Non-Formal Learn-
ing, Academic Performance. 
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  مقدمه
 نیاز مورد توانمند و متخصص نیروي پرورش دانشگاه رسالت
 عملکرد افراد توانمندي سنجش معیار و است جامعه

 تواندمی تحصیلی عملکرد که چرا آنهاست. تحصیلی
 برخورد در افراد آیندة هايقابلیت دادن نشان براي شاخصی

 ،1لی و (هاي باشد مختلف شرایط با سازگاري و مسائل با
 دربارة متنوعی هايدیدگاه مختلف نظرانصاحب ).2019
 و منچز ملگویزو، دارند. آن گیرياندازه و تحصیلی عملکرد
 در موفقیت میزان را 3تحصیلی عملکرد )2016( 2والسکو
 عملکرد )2005( 4هونگ چنین هم دانند.می گذرانده دروس

 هايفعالیت کالسی، هايفعالیت مجموعه شامل را تحصیلی
 به نسبت دیدگاه دانشگاهی، و تحصیلی امور فرهنگی،
 تعریف معدل و درسی تکالیف انجام دانشگاهی، محیط
 مجموعه را تحصیلی عملکرد نیز )1997( 5مائو کند.می

 پسرفت و تحصیلی پیشرفت بعد دو در تحصیلی رفتارهاي
 که آنچه اما داند.می معلومات کسب زمینه در تحصیلی
 دانشجویان تحصیلی عملکرد بر مؤثر عوامل دارد، اهمیت
 درستی هايگذاريسیاست بتوان آن اساس بر تا است
   پذیرد. صورت

 تحصیلی عملکرد که معتقدند )2017( 6فادلی و المساح
 و دانشگاه به ورود از قبل دانشجویان عملکرد تاثیر تحت
 دانشگاه در تحصیل طول در آنها تحصیلی تجارب کیفیت
 دانشگاه به ورود از قبل در زیادي متغیرهاي بنابراین، است؛

 عوامل این از برخی که مؤثرند دانشگاه در تحصیل حین و
 سن عوامل چنینهم و شخصی و خانوادگی عوامل شامل
 ؛2013 ،9رود و8شرودر ؛2012 ،همکاران و 7سیال(کاس

 ۀتجرب )2012 ،10کاسیدي ؛7201 ،یلدفا و المساح
 يهایژگیو ،)2004 ،11تیاسم و لوری(نا یقبل التیتحص
 و وین ؛2017 ،یلدفا و (المساح خانواده ياقتصاد و ياقتصاد

                                                
1. He & Li 
2. Melguizo, Sanchez & Velasco 
3. Academic Performance 
4. Hug 
5. Mau 
6. El Massah & Fadly 
7. Casillas 
8. Schrouder 
9. Rhodd 
10. Cassidy 
11. Naylor & Smith 

 و تأهل تیوضع ، )2013 ،13راگ و تایدو ؛2005 ،12رلیم
 (بکر، یزشیخودانگ )،2011 ،14(عبداهللا یخانوادگ عهداتت

 يریادگی يکردهایرو )،2010 ،15کورتنبرك و یالوان مک
 )،2004 ،17فرگوسن ویویدانل ،لیبو داف، ؛2007 ،16استیل(

 ،ی(تانگن فکري هايقابلیت )،2007 ،لی(است انگیزه
 سکونت محل با دانشگاه فاصلۀ )،2004 ،18بون و نستریباوم
 ،چمرو( یشناخت ییتوانا )،2018 ،19زوراپو و رایو ،رای(و

 و پررا( عاطفی هوش )،2008 ،20فرنهام و پرموزي
 در توسعه و تحقیق به تمایل شدت )،2013 ،21دیجیاکمو
 ریتأث و سیتدر سبک )،2009 ،22(وو دانشجویی دوران

 یاجتماع هايرسانه از استفاده )،2017 ،23وسفی( ارتباطات
 و حجازي ؛2014 ،25موسی و عثمان ؛2011 ،24جانکو(

 که آنچه مذکور عوامل بین از است. )1395 همکاران،
 حضور شدت و فناوري عصر هايویژگی به توجه با تواندمی

 با هادانشگاه شدن روروبه ویژه به و انسان زندگی در فناوري
 قرار زیاد توجه مورد گویند،می شبکه نسل آنها به که نسلی
   است. اجتماعی هايرسانه و فناوري از استفاده گیرد،

 و فناوري از استفاده دربارة متفاوتی هايدیدگاه
 تحصیلی عملکرد در آن نقش و برخط اجتماعی هايشبکه

 منفی نگرشی انیدانشگاه از برخی دارد. وجود دانشجویان
 که هستند آن نگران و دارند موضوع این به نسبت
 هايرسانه در وگذارگشت يبرا را يادیز زمان انیدانشجو
 میحر به تجاوز و یادب سرقت آن نتیجه و بگذرانند یاجتماع
 عملکرد بر منفی ریتأث تواندمی در که باشد یخصوص
 هايرسانه از استفاده رو این از ؛باشد داشته آنها یلیتحص
 26(موران دانندمی نامناسب یحت و يضرور ریغ را یاجتماع

 به مثبتی نگاه دیگر برخی که حالی در .)2012 همکاران، و

                                                
12. Win & Mille 
13. De Witte & Rogge 
14. Abdullah 
15. Becker, McElvany & Kortenbruck 
16. Steel 
17. Duff, Boyle, Dunleavy, & Ferguson 
18. Tangney, Baumeister, & Boone 
19. Vieira & Raposo 
20. Chamorro-Premuzic & Furnham 
21. Perera & DiGiacomo 
22. Wu 
23. Yousef 
24. Junco 
25. Othman & Musa 
26. Moran 



ی سبک تبیین :و همکاران الهام حیدري  49...      هاي یادگیري مرجح دانشجویان، یادگیري غیررسمی دیجیتالالگوي علّ

  

 عثمان و موسی مانند پژوهشگران یرخب دارند. موضوع این
 با مجازي یاجتماع هايرسانه که اندداده نشان )2014(
 سرپرست، با تعامل همساالن، با تعامل يبرا اينهیزم جادیا

 يریادگی در يمعنادار و مثبت ریتأث ،استفاده سهولت درك
   دارند. آنان تحصیلی عملکرد و انیدانشجو یمشارکت

 خودکنترل یادگیري نوعی 1دیجیتال غیررسمی یادگیري
 آموزشی مراکز طریق از که یادگیري سنتی شکل با که است
 از استفاده با و است متفاوت شودمی انجام رسمی
 اطالعات و دانش کسب به دیجیتال، فضاي هايظرفیت
 غیررسمی یادگیري ).2019 لی، و (هاي شودمی منجر جدید

 نوع این شود.می جادیا يریادگی به افراد ازین با معموالً
 ،نترنتیا همراه به خانواده و مربیان طریق از هایادگیري

 ،2مورا و لولیف ،رای(پر هستند يریادگی يبرا یمهم منبع
 عنوان به برخط هايطیمح و اینترنت از استفاده ).2019
 هايفرصت تواندمی غیررسمی یادگیري براي بستري
 به منجر و کند فراهم را دانش اشتراك و ارتباط يبرقرار

 الزم ).2016 همکاران، و 3(هارجو گردد افراد يتوانمندساز
 تالیجید یررسمیغ يریادگی پیرامون که است ذکر به
 نیا از یکی اما است. شده مطرح یمختلف هايهینظر
 يریادگی ،هینظر نیا مطابق است. 4هیوتاگوژي هاهینظر

 اساس بر و محوریادگیرنده هايفعالیت بر مبتنی بزرگساالن
 این در ).2019 ،5(هلند است افراد واقعی زندگی نیازهاي
 به توجه با که است معتقد )2012( 6بلسچک راستا
 ايبر ابزاري تواندمی 2 وب هیوتاگوژي، هايویژگی

 يریادگی يبرا که 2 وب يابزارها .باشد هیوتاگوژي
 شامل ،رندیگمی قرار استفاده مورد تالیجید یررسمیغ

 هايشبکه ،هاوبالگ مانند ،یاجتماع هايرسانه هايپلتفرم
 موارد ریسا و یکیو ،يگذارنشانه هايتیسا ،یاجتماع
 فراهم را کاربران يریادگی فرصت ابزارها نیا اگرچه هستند.
 در يریادگی بالقوه جینتا و يریادگی فرآیند اما کند،می
 ،7لی و هیو( است ناشناخته هنوز 2 وب بر یمبتن هايفضا

2013.(  
                                                
1. Online Non-Formal Learning 
2. Pereira, Fillol & Moura 
3. Harju 
4. Heutagogy 
5. Holland 
6. Blaschke 
7. Heo & Lee 

 دیجد هاييورافن از استفاده که افزود باید راستا این در
 هايییتوانا و هامهارت تاثیر تحت تنها نه 2 وب فضاهاي و

 تاثیر تحت بلکه دارد، قرار يفناور از کاربران ةاستفاد
 قرار نیز کاربران یادگیري عادات و هاروش ،هنجارها

 عادات و سبک ).2013 ،8اسمال و اریکسون (مایرز، گیردمی
 ينگهدار و افتیدر يبرا افراد حاتیترج عنوان به يریادگی

 فرد هر که چرا .شودمی فیتعر خاص ايشیوه به اطالعات
 و تماشا با است ممکن یبرخ .دارد یمتفاوت يریادگی ةویش

 کارهاي انجام با گرید یبرخ و خواندن با یبرخ دادن، گوش
   ).6200 ،9بروزیک و (زاپالسکا بپردازند يریادگی به عملی
 یادگیري سبک از یمختلف هايمدل کلی طور به
 هامدل این ازجمله که دارد وجود فراگیران 10مرجح
 ۀسلط مدل ،11دان و یدانها مدل ،کولب مدل از اندعبارت
 یک هر .)2002 ،13والن و (زینو 12وارك مدل و مغز هرمان

 با را مرجح یادگیري سبک از مختلفی انواع هامدل این از
 کنند.می بیان یادگیري براي خود خاص هايویژگی
 بر یادگیري خاص شیوة هیچ که است داده نشان هابررسی
 ،14(مکنتو دارند متفاوتی هايویژگی اما نیست مرجح دیگري
 یادگیرندگان گروه بزرگترین 15بصري یادگیرندگان ).2015

 ها،طرح طریق از اطالعات دریافت آنها دهند.می تشکیل را
 ترجیح هاروش دیگر به را تصاویر و هاعکس ها،نمودار
 و سخنرانی طریق از هم اي16سمعی یادگیرندگان دهند.می

 ،17شولز و (بوسمن گیرندمی یاد توضیح و گروهی بحث
 ترجیح 18نوشتن و خواندن شیوة با یادگیرندگان ).2018
 به آنها و کنند دریافت کلمات قالب در را اطالعات دهندمی

 جاسکوینسن( گیرندمی یاد نوشتن و خواندن وسیلۀ
 و بحث وسیله به 20فعال یادگیرندگان ).2014 ،19وکارلوس

 یادگیرندگان که حالی در گیرند.می یاد هاگروه در عملی کار
                                                
8. Meyers, Erickson & Small 
9. Zapalska & Brozik 
10. Learning Preferences 
11. Dune&Dune 
12. Vark 
13. Zywno & Waalen 
14. Mkonto 
15. Visual Learners 
16. Auditory Learners 
17. Bosman & Schulze 
18. Reading/Writing Learning 
19. Juškevičienė &Kurilovas 
20. Active Learners 



 1399)، زمستان 31فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال هشتم، شماره سوم (پیاپی      50

 

 گیرند.می یاد انفرادي کارهاي انجام وسیله به 1فکور
 الگوي در معناداري تفاوت که دهدمی نشان هابررسی
 یادگیري هايسبک با دانشجویان بین در اینترنت از استفاده
 نتایج حال این با ).2002 ،2والن و (زینو ندارد وجود مختلف
 هايسبک بین ارتباط به مربوط )2009( 3بتالیو تحقیق
 نشان الکترونیک آموزش در موفقیت و افراد مرجح یادگیري

 در موفقیت و مرجح یادگیري سبک بین که است داده
 حال، این با دارد. وجود معناداري رابطۀ هايیادگیري
 افزایش براي راهی فراگیران، مرجح یادگیري سبک شناخت
 تنها که فراگیرانی براي ویژه به است. یادگیري کیفیت
 (گلبهار دهندمی ترجیح را اینترنت و رایانه طریق از یادگیري

  ).2004 ،4آلپر و
 به دو ارتباط با رابطه در مختلفی هايپژوهش تاکنون

 عنوان به است. شده انجام پژوهش متغیرهاي از یک هر دو
 رسیدند نتیجه این به پژوهشی در )2019( لی وهاي مثال،
 و یادگیري بهبود موجب رسمی غیر دیجیتال یادگیري که

 نیز فرهنگی زمینۀ گسترش، چنینهم و تحصیلی عملکرد
 آموزش باید هایادگیري این شدن بهتر براي ولی شودمی

 در )2016( 5اوه و هونگ همچنین، شود. انجام هامهارت
 رسمی غیر یادگیري که یافتند دست نتیجه این به پژوهشی

 گیردمی صورت دیجیتال و اینترنت هايابزار وسیلۀ به که
 فرآیند و شده تحصیلی عملکرد و یادگیري بهبود موجب
 ارشد، کارشناسی دانشجویان براي را شغلی گیريتصمیم
 این به پژوهشی در نیز )2015( 6چونگ و کیو کند.می آسان
 غیر یادگیري نوعی که 7سازيگونه بازي که رسیدند نتیجه
 به دانشجویان بیشتر جذب موجب است، دیجیتال رسمی

 هايافزارنرم است. شده دیجیتال غیررسمی هايیادگیري
 و دارد بیشتري پذیرش ،8ساختار کمی دلیل به آموزشی
 صنعت کنندگان دیبازد و انیدانشجو ، یعلم ئتیه ياعضا
 براي دلیلی همین و کنندمی استفاده هاآ از مردم عموم و

 این، بر افزون آنهاست. از بیشتر استفاده و بودن راحت

                                                
1. Reflective Learners 
2. Zywno &Waalen 
3. Battalio 
4. Alper 
5. Huang & Oh 
6. Kuo & Chuang 
7. Gamification 
8. Less Structured 

 مرجح یادگیري سبک و عادات که دریافت )2019( 9ماگوالد
 هايسبک دارد. دانشجویان یادگیري در مهمی نقش

 در او موفقیت موجب باشد، هماهنگ دانشجو با اگر یادگیري
 و جعفرزاده میرکاظمی، اخالقی، شود.می تحصیلی پیشرفت
 که رسیدند نتیجه این به پژوهشی در نیز )2018( اخالقی
 رابطۀ مرجح یادگیري سبک و تحصیلی عملکرد بین

 و احمد فیضا، آفتاب، ایوب، چوداري، دارد. وجود معناداري
 که دانشجویانی که رسیدند نتیجه این به نیز )2015( 10اوال
 بهتري تحصیلی عملکرد به دارند، چندگانه یادگیري سبک
 میلز، و )2014( 11خادج و نزك میلز، کنند.می پیدا دست
 نتیجه این به خود هايپژوهش در )2012( خادج و نزك

 به سیار یادگیري شیوة به مندعالقه دانشجویان که رسیدند
 بهتر دیجیتال ابزارهاي از استفاده با غیررسمی هايیادگیري

 این به نیز )2014( 12اسکار و بوفزاال ،کروز دهند.می پاسخ
 به دهندمی ترجیح افراد که هنگامی که یافت دست نتایج
 داشته اجتماعی بیشتر تعامالت یا و بگیرند یاد فردي صورت
 دیجیتال ابزارهاي بر مبتنی که سیار یادگیري به باشند،
 هايپژوهش در که گونههمان آورند.می روي است، همراه
 هامتغیر این دو به دو ارتباط گردد،می مشاهده شده ذکر
 سه هر ارتباط که پژوهشی اما است گرفته قرار بررسی مورد
 شیوة کدام که کند مشخص و دهد قرار مدنظر را متغیر
 مجازي فضاي امکانات با تواندمی یادگیري مرجح

 را دانشجویان تحصیلی عملکرد غیررسمی) هاي(یادگیري
 در است. نگرفته قرار بررسی مورد دهد، قرار تاثیر تحت
 برخوردار زیادي اهمیت از موضوع این بررسی که حالی
 روروبه و دیجیتال عصر شرایط به توجه با که چرا است؛
 دیجیتال نسل هايویژگی از که دانشجویان از نسلی با شدن

 فضاي هايظرفیت از باید آموزشی هايسیستم برخوردارند،
 نسل در فناوري از استفاده به عادت و تمایل و مجازي
 هايچالش و مسائل حل براي فرصتی عنوان به دیجیتال،

 از یکی که آنجا از کنند. تقابل آن با کمتر و استفاده خود
 تحصیلی عملکرد آموزشی هاينظام هايدغدغه ترینمهم

 منفی هاينگرش از یکی که آنجا از و است فراگیران
 تحصیلی عملکرد بر فناوري از استفاده منفی اثر موجود،

                                                
9. Magulod 
10. Chaudhary, Ayub, Aftab, Faiza, Ahmed, Ullah 
11. Mills, Knezek & Khaddage 
12. Cruz, Boughzala & Assar 
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 چنین خالی جاي که رسدمی نظر به است، دانشجویان
 با افراد شود مشخص اگر واقع در شود.می احساس پژوهشی

 هايقابلیت از خوبی به توانندمی یادگیري مرجح شیوة چه
 استفاده خودکنترلشان هايیادگیري براي مجازي فضاي
 چه  آنان تحصیلی عملکرد بر نهایت در شرایط این و کنند

 را افراد بهتر یادگیري بتوان شاید داشت، خواهد تاثیري
 لذا شود. کاسته موجود هاينگرانی برخی از و کرد مدیریت
 یادگیري سبک علی الگوي تبیین حاضر پژوهش از هدف
 تحصیلی عملکرد و دیجیتال رسمی غیر یادگیري مرجح،

 شماره شکل قالب در که است شیراز دانشگاه دانشجویان

   است. شده داده نشان )1(
  
  شناسیروش
 و توصیفی روش لحاظ از و کاربردي حاضر، پژوهش هدف
 شامل پژوهش آماري جامعۀ است. همبستگی نوع از

 در که بود شیراز دانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجویان
 اند.بوده تحصیل به مشغول 1397 -1398 تحصیلی سال
 بر آن، اساس بر که بود ايطبقه تصادفی گیرينمونه روش
 نامهپرسش 350 تعداد دانشجویان، تحصیلی مقطع حسب
 نمونه عنوان به نامه،پرسش 320 نهایت در و گردید توزیع
 حسب بر تعداد این از شد. گرفته نظر در نتایج تحلیل در

 مقطع دانشجوي نفر 214 یعنی درصد 67 جامعه، اندازه

 مقطع دانشجوي نفر 106 یعنی درصد 33 و ارشد کارشناسی
   بودند. دکترا
 از ،دانشجویان مرجح یادگیري سبک سنجش منظور به
 1ریلی و بانارا ازاتا، کسکین،-ازدمار شده یطراح ۀنامپرسش

 آن وابسته و سمعی بصري، بعد سه که شد استفاده )2015(
 طیف اساس بر نامهپرسش این گرفت. قرار فادهاست مورد
 طراحی موافقم کامالً تا مخالفم  کامالً از ايگزینه 5 لیکرت
 تحلیل اساسا بر را آن روایی ابزار سازندگان است. شده
 ابعاد از یک هر براي را آن پایایی و مطلوب اکتشافی عاملی
 به کرونباخ آلفاي ضریب اساس بر وابسته و سمعی بصري،

 این در اند.نموده گزارش 73/0 و 71/0 ،71/0 ترتیب
 گرفت. قرار بررسی مورد ابزار این پایایی و روایی پژوهش

 تحلیل اساس بر ابزار این روایی ضریب که داد نشان نتایج
 بوده 0001/0 معناداري سطح با  73/0 تا 38/0بین گویه
 پایین سطح دلیل به سمعی بعد از 5 سؤال البته که است
 پایایی و گردید حذف آن نشدن معنادار و همبستگی ضریب
 براي و79/0 کرونباخ آلفاي ضریب اساس بر نامهپرسش کل
 که آمد دست به ترتیب به وابسته و سمعی بصري، ابعاد
 ابزار پایایی و روایی مطلوب سطح بیانگر آمده دست به نتایج
 غیررسمی هايیادگیري سنجش منظور به است. نظر مورد

   )2019( لی و هی وسیلۀ به که اينامهپرسش از دیجیتال
                                                
1. Ozdamar-Keskin, Ozata, Banar & Royle 
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 بعد سه شامل ابزار این گردید. استفاده بود، شده طراحی
 و 2انگیزشی و اجتماعی هايیادگیري ،1شناختی هايیادگیري
 اساس بر نیز نامهپرسش این است. 3فراشناختی هايیادگیري
 موافقم کامالً تا مخالفم کامالً از ايگزینه پنج لیکرت طیف
 بلژیک و چین در ابزار این اعتباریابی است شده طراحی
 است شده گزارش مطلوب ابزار این روایی است. شده بررسی

 هر براي چین در کرونباخ آلفاي ضریب اساس بر آن پایایی و
 و اجتماعی هايیادگیري شناختی، هايیادگیري ابعاد از یک

 و 90/0 ،89/0 ترتیب به فراشناختی هايیادگیري و انگیزشی
 در است. 80/0 و 83/0 ،79/0 بلژیک در و است بوده 89/0

 پایایی و گویه تحلیل طریق از ابزار روایی نیز حاضر پژوهش
 گردید. بررسی کرونباخ آلفاي ضریب محاسبه طریق از آن

 تحلیل اساس بر ابزار این روایی ضریب که داد نشان نتایج
 است بوده 0001/0 معناداري سطح با 79/0 تا 38/0 بین گویه
 از یک هر براي و 91/0 نامهپرسش کل براي آن پایایی و

 و اجتماعی هايیادگیري شناختی، هايیادگیري ابعاد
 و 83/0 ،81/0 ترتیب به شناختی فرا هايیادگیري و انگیزشی

 از نیز تحصیلی عملکرد بررسی منظور به است. 82/0
 )2010( 4کوك و وگل تیان، یو، وسیلۀ به که اينامهپرسش
 بر گویه چهار شامل ابزار این شد. استفاده بود، شده طراحی
 کامالً تا مخالفم  کامالً از ايگزینه پنج لیکرت طیف اساس
 آن سازندگان گزارش اساس بر ابزار این روایی است. موافقم

                                                
1. Cognitive Learning 
2. Social and Motivation Learning 
3. Meta-Cognitive Learning 
4. Yu, Tian, Vogel, & Kwok 

 کرونباخ آلفاي ضریب اساس بر آن پایایی و بوده مطلوب
 سازه روایی اساس بر روایی نیز پژوهش این در است. 91/0

 سطح با 88/0-59/0 بین آن روایی ضریب و بررسی
 اساس بر آن پایایی و آمد دست به 0001/0 معناداري
 تحلیل و تجزیه منظور به است. 86/0 کرونباخ آلفاي ضریب
 نسخۀ  Amos و 21 نسخۀspss  هايافزارنرم از هاداده
 و میانگین شامل توصیفی آماري يهاروش همچنین و 21

 همبستگی ضریب شامل استنباطی آمار و استاندارد انحراف
   گردید. استفاده ساختاري معادالت مدل و پیرسون
  
   هایافته
 روابط و استاندارد انحراف میانگین، )1( شماره جدول

 بر دهد.می نشان را پژوهش متغیرهاي بین همبستگی
 به پژوهش متغیرهاي همه بین آمده، دست به نتایج اساس
 مرحج هايسبک متغیر بصري یادگیري به ترجیح بعد جز

 معناداري و مثبت رابطۀ پژوهش، متغیرهاي دیگر با یادگیري
   دارد. وجود
 معادالت مدل از پژوهش هدف بررسی منظور به

 ساختاري مدل که داد نشان هاتحلیل شد. استفاده ساختاري
  ).2 شماره (جدول است برخوردار مناسب برازش از پژوهش
 ترجیح که داد نشان هایافته )2( شکل به توجه با توجه با
 مثبت ارتباط بصري صورت به یادگیري به دانشجویان بیشتر

 دیجیتال غیررسمی یادگیري به تمایل افزایش با معناداري و

  پژوهش متغیرهاي بین همبستگی روابط و استاندارد انحراف یانگین،م .1 جدول
 9 8 7 6 5 4 3 2 1  استاندارد انحراف  میانگین 
1 35/3  47/0  1         
2 44/3  81/0  67/0** 1        
3 02/3  77/0  67/0** 23/0** 1       
4 78/3  78/0  50/0** 22/0** 30/0** 1      
5 72/3  58/0  28/0** 32/0** 06/0** 20/0** 1     
6 7/3  65/0  22/0** 25/0** 02/0 20/0** 82/0** 1    
7 77/3  66/0  21/0** 29/0** 01/0 16/0** 87/0** 59/0** 1   
8 67/3  73/0  27/0** 28/0** 11/0* 16/0** 86/0** 53/0** 65/0** 1  
9 46/3  59/0  22/0** 14/0** 01/0 27/0** 36/0** 43/0** 27/0** 25/0** 1 

 =6 دیجیتال، غیررسمی یادگیري =5 وابسته، یادگیرندگان =4 سمعی، یادگیرندگان =3 بصري یادگیرندگان =2مرجح یادگیري سبک =1 نکته:
   تحصیلی. عملکرد =9 فراشناختی، هايیادگیري =8 انگیزشی، و اجتماعی یادگیري =7 شناختی، هايیادگیري

*05/0P<، **01/0P<  

 نهایی مدل برازش هايشاخص .2 جدول
CMIN Df CMIN /df RMSEA IFI  CFI  NFI 

37/168  92 83/1  052/0  95/0 95/0 90/0  
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 بیشتر ترجیح بین همچنین، ).β, 0001/0 = p=32/0( دارد
 به تمایل افزایش با وابسته سبک به یادگیري به دانشجویان
 دارد معناداري و مثبت ارتباط دیجیتال غیررسمی یادگیري

)27/0=β, 02/0 = p.( بین ارتباطی چنین که حالی در 
 دیجیتال غیررسمی یادگیري و سمعی یادگیري به ترجیح
 و مثبت ارتباط از حاکی هایافته این، بر افزون نگردید. مشاهده
 بهبود با دیجیتال غیررسمی یادگیري به تمایل افزایش معنادار
 ).β, 0001/0 = p=38/0( است دانشجویان تحصیلی عملکرد

 دانشجویان تمایل افزایش که داد نشان هایافته دیگر، سوي از
 تحصیلی عملکرد افزایش با وابسته سبک به یادگیري به

 = β, 01/0=27/0( دارد معناداري و مثبت ارتباط دانشجویان
p.( سبک با یادگیري به دانشجویان ترجیح این، بر افزون 

 غیررسمی یادگیري واسطه به و غیرمستقیم طور به بصري
 ).β=12/0( گذاردمی تاثیر تحصیلی عملکرد بر برخط

 وابستگی سبک به یادگیري به دانشجویان ترجیح همچنین،
 هايیادگیري واسطه به تحصیلی عملکرد بر غیرمستقیم تاثیر
 غیرمستقیم تاثیر این که )β=10/0( دارد غیررسمی برخط
   دارد. کمتري اثر )β=27/0( مستقیم تاثیر به نسبت
 
  بحث و گیرينتیجه
 توانایی و هاقابلیت دادن نشان براي معیاري تحصیلی عملکرد

 رو این از است. آموزشی مراکز عملکرد کیفیت و دانشجویان
 هايدغدغه از یکی عنوان به تحصیلی عملکرد کیفیت بهبود
 لی، و (هاي است دنیا سراسر در آموزشی هاينظام اساسی

 الگوي تبیین هدف با حاضر پژوهش اساس این بر ).2019
 و دیجیتال رسمی غیر یادگیري مرجح، یادگیري سبک علّی

 هایافته شد. انجام شیراز دانشگاه دانشجویان تحصیلی عملکرد
 دانشجویان، مرجح یادگیري سبک بین از که داد نشان

 یادگیري با معناداري و مثبت ارتباط وابسته و بصري یادگیري
 که معناست این به یافته این دارند. دیجیتال رسمی غیر

 شامل را یادگیرندگان از بزرگی گروه که بصري یادگیرندگان
 نمودارها، ها،طرح طریق از آنها اطالعات دریافت و شوندمی

 تمایل )،2018 شولز، و (بوسمن است تصاویر و هاعکس
 براي دیجیتال فضاهاي هايقابلیت از استفاده به بیشتري
 یعنی نیاز مورد اطالعات و دانش کسب و یادگیري
 مورا، و لولیف ،رایپر( دارند دیجیتال غیررسمی هايیادگیري

 یادگیري ابزارهاي پتانسیل در یافته این احتمالی دلیل ).2019
 که محتوایی بیشترین ابزارها این در که چرا است؛ دیجیتال
 قابل بینایی حس طریق از که است محتوایی شود،می تولید

 ترین مهم از یکی بینایی حس این، بر افزون است. استفاده
 ،1(بالك دارد یادگیري در را سهم بیشترین که است حواسی
 در محتوا کردن فراهم با دیجیتال فضاهاي واقع، در ).2003
 متحرك، تصاویر نمودارها، تصاویر، ویژه به مختلف هايقالب
 فراهم را یادگیري سازيشخصی امکان اینها، امثال و فیلم
 بر مختلف اطالعاتی منابع ارزیابی براي را بستري و کندمی

                                                
1. Black 
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 اساس این بر آورد.می فراهم افراد ترجیحات اساس
 بینایی حس طریق از یادگیري به بیشتر تمایل که دانشجویانی

 مجازي فضاي طریق از یادگیري به بیشتري اقبال دارند،
 یادگیري جهت در فضا این پتانسیل از و دهندمی نشان
 کنند.می استفاده خود نیاز مورد و عالقه مورد مطالب

 طریق از یادگیري به تمایل که وابسته یادگیرندگان همچنین،
 استفاده خواهان دارند، را متخصصان ویژه به دیگران با ارتباط

 یادگیري نیازهاي رفع براي مجازي فضاي هايپتانسیل از
 از استفاده که است این یافته این احتمالی دلیل هستند. خود

 الزم زمینۀ غیررسمی هايیادگیري در دیجیتال ابزارهاي
 فراهم را متخصصان و همساالن با تعامل سازيآسان براي
 تعامالت ایجاد باعث و )2014 عثمان، و (موسی آوردمی

 یادگیري جهت دیگران با بیشتر اجتماعی درگیري و ترسریع
 نوع این نیاز به و )2013 ،1زیدن و (بیدن کند فراهم مشارکتی

 مجازي فضاي این، بر افزون دهد. مناسب پاسخ یادگیرندگان
 حجم به مکانی و زمانی محدودیت بدون دسترسی امکان
 این اطالعاتی نیاز به و کندمی فراهم را اطالعات از عظیمی
 هاتیم تشکیل امکان ایجاد با و دهدمی پاسخ یادگیرندگان نوع
 هايحوزه در مشترك هايهمکاري بستر مجازي، هايگروه و

 نیاز به نتیجه در کند.می فراهم را پژوهشی و علمی مختلف
 انجام براي وابسته یادگیري مرجح سبک با دانشجویان
 این که است ذکر به الزم دهد.می پاسخ مشترك هايفعالیت
 و نزك میلز، )،2014( همکاران و 2کروز هايپژوهش با یافته
   است. همسو )2012( خادج و نزك میلز، و )2014( خادج
 معنادار و مثبت ارتباط پژوهش، این هايیافته دیگر از
 بهبود با دیجیتال غیررسمی یادگیري به تمایل افزایش
 هرچه یافته این اساس بر است. دانشجویان تحصیلی عملکرد

 بستري عنوان به برخط هايطیمح و اینترنت از دانشجویان
 يبرقرار فرصت کنند، استفاده خود غیررسمی یادگیري براي
 و شودمی فراهم آنان براي بیشتر دانش اشتراك و ارتباط
 همکاران، و (هارجو گرددمی افراد يساز توانمند به منجر
 از تحصیلی مختلف امور در آنها عملکرد نتیجه در ).2016
 شود.می بیشتر اینها مانند و فرهنگی پژوهشی، آموزشی، جمله
 هايمحیط هايقابلیت و امکانات در یافته این احتمالی دلیل
 با ترآسان و ترسریع تعامل فرصت که چرا است. برخط

                                                
1. Bidin & Ziden 
2. Cruz 

 و ترسریع دسترسی مختلف، هايدیدگاه شناخت متخصصان،
 یادگیري امکان ایجاد یادگیري، مختلف منابع به بیشتر
 در کند.می فراهم را اینها مانند و تنظیم خود و پذیرانعطاف
 حتی و رشد را افراد هايتوانایی و هاقابلیت دانش، نتیجه
 هايیادگیري این، بر افزون دهد.می تغییر را آنان نگرش

 رسمی هايیادگیري کنار در مکملی نقش دیجیتال غیررسمی
 و (هاي کنندمی پر را رسمی هايآموزش هايخالء و داشته
 براي بستر این از که دانشجویانی نتیجه در ).2019 لی،

 کسانی به نسبت کنند،می استفاده خود بیشتر هايیادگیري
 تنها مجازي فضاي از و  اکتفا رسمی هايیادگیري به تنها که
 توفیق تحصیلی امور در کنند،می استفاده سرگرمی براي

 لی و هی هايپژوهش با یافته این داشت. خواهند بیشتري
 همسو )2015( چونگ و کیو و )2016( اوه و هونگ )،2019(

   است.
 مختلف انواع بین از که است این پژوهش این دیگر یافتۀ
 به تمایل با دانشجویان دانشجویان، مرجح یادگیري سبک

 واقع، در دارند. بهتري تحصیلی عملکرد وابسته یادگیري
 دیگران با تعامل و گروهی یادگیري به تمایل که دانشجویانی

 دارند. بهتري تحصیلی عملکرد دارند، متخصصان ویژه به
 نظریۀ اساس بر که است این یافته این احتمالی دلیل
 است، 3ویگوتسکی دیدگاه بر مبتنی که اجتماعی گراییسازنده
 در شود.می ایجاد یکدیگر با افراد تعامالت جریان در دانش
 تکامل و نقد افراد هايدیدگاه گفتگوها و تعامالت این جریان
 بنابراین )؛1994 ،4(کب گیردمی شکل جدید دانش و یابدمی
 دهد. قرار تاثیر تحت نیز را افراد تحصیلی عملکرد تواندمی

 معموالً وابسته، مرجح سبک با یادگیرندگان این، بر افزون
 و تعامل در را خود پژوهشی و دانشی هايخالء توانندمی

 و کنند پر آنان هايپتانسیل از استفاده و دیگران با همکاري
 در مورد این که دهند. افزایش را خود تحصیلی هايموفقیت
 و (شریفی کندمی صدق بیشتر مجازي هايآموزش با رابطه

 )،2019( ماگوالد هايپژوهش با یافته این ).1398 همکاران،
 )2015( همکاران و چوداري و )2018( همکاران و میرکاظمی

   است. همسو
 باید آمده دست به هايیافته به توجه با این، بر افزون

 در گريواسطه سهم دیجیتال غیررسمی یادگیري که افزود

                                                
3. Vygotsky 
4. Cobb 
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 به یادگیري به دانشجویان یادگیري ترجیح بین روابط
 بین روابط و آنان تحصیلی عملکرد با وابسته صورت
 عملکرد و بصري یادگیري به دانشجویان یادگیري ترجیح

 به یادگیري ترجیح رابطۀ بنابراین دارد؛ آنان تحصیلی
 صورت به تنها نه تحصیلی عملکرد با وابسته صورت
 یادگیري واسطۀ به و غیرمستقیم صورت به بلکه مستقیم

 بین روابط که حالی در است. نیز دیجیتال غیررسمی
 به دانشجویان تحصیلی عملکرد و بصري یادگیري ترجیح
 که است آن معنی به این است. غیرمستقیم صورت
 کنار در تواندمی دیجیتال غیررسمی هايیادگیري
 و دانشی هايخالء دانشگاهی رسمی هايیادگیري
 بصري صورت به دهندمی ترجیح که دانشجویانی پژوهشی

 خود مکملی نقش و پر را بگیرند یاد دیگران به وابسته یا و
 این تحصیلی عملکرد در مهمی سهم بنابراین کند؛ ایفا را

 تواندمی یافته این داشت. خواهند دانشجویان از دسته
 مدیران و مدرسان و دانشجویان براي مهمی هايپیام
 یادگیري عالیق به بیشتر توجه براي دانشگاهی هاينظام

 به بیشتر توجه و یادگیري و یاددهی فرآیند در دانشجویان
 ویژه به یادگیري براي دیجیتال ابزارهاي هايقابلیت
 از بتوانند تا باشد؛ داشته برخط غیررسمی هايیادگیري
 عملکرد بهبود و رشد در دیجیتال فضاي این هايپتانسیل
 دانشگاهی هاينظام نهایت در و دانشجویان تحصیلی
 جمله از که است ذکر قابل پایان در کنند. استفاده

 پذیري تعمیم محدودیت پژوهش، نوع این هايمحدودیت
 دانشگاه دانشجویان روي بر تنها پژوهش این زیرا است.
 که شودمی پیشنهاد اساس، این بر است. شده انجام شیراز
 دیگر در مدل این بررسی به آینده هايپژوهش در

 بررسی به توانمی همچنین، شود. پرداخته هادانشگاه
 دیجیتال رسمی غیر یادگیري تجارب پدیدارشناسانه
 بررسی به توانمی همچنین، شود. پرداخته دانشجویان
 عوامل و دیجیتال غیررسمی یادگیري مختلف پیامدهاي

 جامعۀ مطالعۀ به حتی یا و شود پرداخته آن بر مؤثر
 بنديدسته نظر از دیجیتال غیررسمی یادگیري پیرامون
    شود. پرداخته یادگیري نوع این ابعاد و انواع
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