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  چکیده
 در همراه تلفن بر مبتنی آموزش اثربخشی منظور به پژوهش این

 تحصیلی عملکرد و مسئله حل هايمهارت یادگیري، خودراهبري
 نوع از پژوهش روش .است شده انجام بوکان نور پیام دانشگاه دانشجویان

 گروه با آزمونپس – آزمونپیش ايمداخله مایشیآز تحقیق هايحطر
 سال ورودي دانشجویان کلیه شامل پژوهش آماري جامعه است. کنترل

 120( بوکان مرکز نور پیام دانشگاه تربیتی علوم رشته ،97- 98 تحصیلی
 هوشی (بهره ریون هوش آزمون براساس که نفر 60 منظور بدین بود. نفر)
 آزمایش گروه دو در نمونه عنوان به بودند، شده همتاسازي )90- 110 بین

 داده قرار ساده تصادفی گیرينمونه شیوه به )نفر 30( کنترل و )نفر 30(
 آموزش و (آزمایش) همراه تلفن بر مبتنی آموزش گروه دو در سپس .شدند
 همکاران و فیشر یادگیري خودراهبري مقیاس آزمونپیش (کنترل) سنتی

 مقیاس و )1982( پترسون و هپنر مسئله حل يهامهارت مقیاس )،2001(
 گروه سپس و شد اجرا تحصیلی عملکرد سنجش جهت آمار ساخته محقق
 تلفن وسیله به متوالی هفته 4 مدت به ايدقیقه 60 جلسه هشت آزمایشی
 دریافت آموزشی همراه، تلفن وسیله به کنترل گروه و دیدند آموزش همراه
 آزمونپس کنترل و آزمایش گروه هايودنیآزم همۀ از آن از پس و نکردند

 با آمده دستبه هايداده گرفت. قرار مقایسه مورد نتایج و آمد عمل به
 و تجزیه مورد spss.24 افزارنرم وسیلۀ هب کوواریانس آزمون از استفاده
 متغیرهاي براي کوواریانس تحلیل از حاصل نتایج گرفت. قرار تحلیل

 و مسئله حل ادراك هايمهارت آن، هايؤلفهم و یادگیري در خودراهبري
 را معناداري تفاوت > 01/0P سطح در تحصیلی عملکرد و آن هايمؤلفه
 هايپژوهش نتایج با سوییهم در پژوهش این کلی طور به داد. نشان
 در تواندمی همراه تلفن بر مبتنی آموزش که است آن از حاکی مشابه
 عملکرد و مسئله حل ادراك هايارتمه یادگیري، در خودراهبري افزایش
  باشد. داشته مؤثري نقش دانشجویان تحصیلی

  
  کلیدي هايواژه
 عملکرد مسئله، حل هايمهارت یادگیري، خودراهبري همراه، تلفن

  نور پیام دانشگاه دانشجویان تحصیلی،
 

Abstract  
The purpose of this study was to examine the effec-
tiveness of mobile-assisted teaching in self- directed 
learning, problem-solving skills and academic perfor-
mance of Payame Noor University (PNU) students in 
Boukan. The study had an interventional design in-
volving pretest - posttest with the control group. The 
study's statistical population was comprised of 120 
students including all the students of educational sci-
ences who had entered Boukan PNU Center in the 
academic year 97-98. To collect the data, sixty partici-
pants, who were homogenized on the basis of Raven 
Progressive Matrices (Intelligence Quotient with 90-
110), were assigned randomly into one experimental 
group (30 participants) and one control group (30 par-
ticipants). The Self-Directed Learning Scale (Fisher et 
al, 2001), Problem-Solving Skills Inventory (Heppner 
and Petersen, 1982) and an academic performance 
researcher-made scale were given to the experimental 
group and the control group as the pre-test of the study. 
Then the experimental group received 8 sessions (60 
minutes each session) of mobile-assisted treatment in 4 
weeks, while the control group underwent convention-
al teaching during that period. After finishing the ses-
sions, the participants of both groups took the post-test, 
and the results were compared. The obtained data were 
analyzed using SPSS version 24. The analysis of co-
variance (ANCOVA) showed significant differences in 
the Self-Directed Learning Scale and its components, 
Problem-Solving Skills Inventory and its components, 
and the Academic Performance Scale of the partici-
pants in the groups at 0.01 level. The findings of this 
study, in accordance previous studies, indicate that 
mobile-assisted teaching can enhance self-directed 
learning, problem-solving skills and academic perfor-
mance of Payame Noor University students.  
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 مقدمه
 از استفاده با دانش کسب از عبارت موبایلی یادگیري
 است فراگیر یادگیري از شکلی عنوان به موبایل هايدستگاه
 و کشین نظریه در .)2011 ،1دیگز و ماریس (سنبرگ،
 بود متمرکز فناوري بر موبایلی یادگیري )2011( 2متکالف

 طریق از آموزش ارائۀ عنوان به را آموزش شیوة این و
 پخش و همراه هايگوشی مانند موبایل هايدستگاه
 دیجیتال، هايدوربین همچنین و دیجیتال صوتی هايکننده
 غیره و خودکاري اسکنرهاي و صوت ضبط هايدستگاه
 به را موبایلی یادگیري )2009( 3کادیریره کردند.می تعریف
 که کندمی تعریف الکترونیک یادگیري از شکلی عنوان
 ارتباط دستگاه یک کمک با مکانی و زمان هر در تواندمی

 4کائو و چن بیفتد. اتفاق همراه گوشی مانند موبایلی
 و سیمبی هايتکنولوژي در پیشرفت با معتقدند نیز )2012(

 در ايگسترده طور به هوشمند هايگوشی ارتباطات،
 و است ترارزان نسبتاً آنها از استفاده و اندگرفته قرار دسترس
 فراهم هم را تريجذاب یادگیري و آموزش هايروش
 دلیل همین به ).2017 همکاران، و (چی سازندمی

 هاگروه مندترینعالقه جمله از دانشجویان و آموزاندانش
 در وقت صرف و هوشمند گوشی داشتن اختیار در براي

 این ).2016 همکاران، و (آلجوما هستند آنها از استفاده
 ها،دستگاه قبیل این شمار افزایش و تکنولوژي در تحوالت
 رو این از کند.می تقویت و حمایت را آموزش و یادگیري
 به هوشمند هايگوشی بر تنیمب یادگیري مورد در پژوهش
 ،همکاران و (کووان است کرده پیدا افزایش معناداري طور

2013.( 
ر یادگیري  آن در که است فرایندي 5خودراهب
 تشخیص در آنها، به نیاز بدون یا دیگران کمک با یادگیرنده،
 یادگیري، اهداف به دادن شکل یادگیري، هاينیازمندي
 و انتخاب یادگیري، براي انسانی و مادي منابع شناسایی
 پیامدهاي ارزیابی و یادگیري مناسب راهبردهاي اجراي

 بونس، راتل، (ساواتاسکی، دارد عمل ابتکار یادگیري،

                                                
1. Sandberg, Maris & De Geus 
2. Keskin & Metcalf 
3. Kadirire 
4. Chen & Kao 
5. Self-Directed Learning 

 سازه براي کلیدي مؤلفه سه ).2017 ،6بکمن و ایگینتون
 به ؛2001( 7تاگو و کینگ فیشر، توسط خودراهبر یادگیري

 که است شده حمطر )2017 ،8وایپ یئونگ لی، از نقل
ی خود مدیریت توانایی شامل  تمایل )،9(خودمدیریت

 توانایی و )10یادگیري براي (رغبت یادگیري براي یادگیرنده
 فردي متغیرهاي دیگر از است. )11(خودکنترلی خود کنترل

 نتایج .است مسئله حل ،تحصیلی انگیزش بر تأثیرگذار
 حل که دهدمی نشان )2009( ویگفیلد و ونزل هايهیافت

 و دارد تحصیلی انگیزش بر مستقیم تأثیري مسئله
 ارتباط بیرونی انگیزش هايمؤلفه با مسئله حل خودارزیابی
 یک مسئله حل فرایند کارگیري به توانایی ارد.د محکمی
 از برخی با آن فقدان و است حاضر عصر در حیاتی مهارت
 الیوار، و مایدو ،الدزوری( است همراه عاطفی التمشک

 هوسیل به که است شناختی فرایند یک مسئله حل .)2011
 کند پیدا مشکل یک براي مناسبی حل راه کوشد،می فرد آن

 هايمهارت همچنین ).1387 مولوي، و پور ملک خوشکام،(
 و کامپیوتر کاربرد زمینه در خودکارآمدي نوعی مسئله حل

 توانایی به شخص باور میزان عنوان به هوشمند هايگوشی
 و کامپیوتر از استفاده با خاص تکلیف یک انجام در خود

 هیگینز، و (کامپیو است شده تعریف هوشمند هايگوشی
 از است عبارت مسئله حل هايمهارت بنابراین ).1995
 با مسئله براي مناسب و مؤثر هايحل راه کردن پیدا توانایی
 دارند شدن حل به نیاز که هوشمند هايگوشی از استفاده
 -مولینا نیکوالز، -لوپز ورکاسالو، ؛2003 ،12كپو و (تئو

 دانشجویانی دهدمی نشان مطالعات .)2010 بومن، و کاستیلو
 به نسبت داشتند، مشارکت مسئله حل شیوة در که

 بر عالوه ،انددیده آموزش سنتی شیوة به که دانشجویانی
 تفکر فردي، بین ارتباط نظیر هاییمهارت عمیق، یادگیري
 اطالعاتی منابع از استفاده ل،الاستد گیري،تصمیم نقاد،
 گروه، اعضاء به احترام همکاري، گروهی، کار متعدد،

 عملکرد بر که دننمایمی کسب را بودن صبور و کنجکاوي
                                                
6. Sawatsky, Ratelle, Bonnes, Egginton, & Beck-
man 
7. Fisher, King & Tague 
8. Lee, Yeung & Ip 
9. Self-Management 
10. Desire For Learning 
11. Self-Control 
12. Teo & Pok 
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 داشت خواهد یسزایبه تأثیر آینده و حال در آنان تحصیلی
 ارزیابی براي همچنین .)2008 ،2اوزتورك ؛2007 ،1(دیستلر

 سیستم آن هايخروجی که است الزم وفقی،م عملکرد هر
 رسالت با که نیز آموزش امر در گیرد. قرار مشاهده مورد

 دارد، سروکار یادگیرندگان تربیت و رشد یادگیري، افزایش
 اصلی رسالت همچنین و مدنظر خروجی تحصیلی عملکرد
 است مختلفی ابعاد داراي متغیر این البته است، سیستم این

 هايفناوري ینترمهم از یکی همراه تلفن ).2022 ،3(گوس
 فرآیند و باشد یادگیري خدمت در تواندمی که است سیار

 الکترونیکی یادگیري حیطۀ در و کند تسهیل را یادگیري
 مهدي، محمد مختاري، ،یاسمین (عابدینی، گیرد قرار

 یادگیرندگان رضایت افزایش باعث همچنین )1394
 و عملکرد در استقالل )،1393 سرمدي، و شبیري (ضرغام،
 پاور، و (شوهل شودمی آنان یادگیري تعامالت سازيغنی

 آیتی، و سارانی ؛2012 همکاران، و کارنیرو از نقل ؛2010
1393.( 

 شود. تعریف مختلفی ابعاد در تواندیم تحصیلی عملکرد
 مباحث و سؤاالت درسی، تکالیف انجام توانایی را آن برخی

 زندگی يهامهارت رشد را آن هم رخیب و دانندیم آموزشی
 ،4مارتین و (فرناندز اندخوانده محیط با سازگاري توانایی و

 يهاشاخص از یکی عنوانبه یلیتحص عملکرد ).2022
 یط آموزش اتیفیک و آموزاندانش يریادگی یابیارز
 گرفته قرار توجه مورد گسترده طوربه يمتماد يهاسال
 و تیموفق دهندهنشان افراد، یلیتحص عملکرد رایز ؛است

 است شانندهیآ يهاتیفعال به آنها یدهجهت و شکست
 )2016( 6انگوس و رووتا پژوهش هايیافته ).2015 ،5(چن
 کاربرد بین نیرومند نسبتاً مثبت همبستگی که داد نشان
 هايموقعیت در دانش کارگیري به و هوشمند هايگوشی
 مسئله، حل ارکت،مش اطالعات، تحلیل و تجزیه جدید،
 از دارد. وجود خودراهبر یادگیري هايفعالیت و گیريتصمیم
 موبایل تکنولوژي )2013( 7راندولف و ئینس مک باك، نظر

                                                
1. Distler 
2. Ozturk 
3. Goss 

4. Fernandez, & Martin 

5. Chen 

6. Ruvuta & Ongus 

7. Buck, McInnis & Randolph, C 

 خوشایند مختلف یادگیري هايسبک با دانشجویان براي
 آنها یادگیري فرایند بر را تملک و خودمختاري امکان و بوده
 8لس دونوي و چن پژوهش در همچنین کند.می فراهم

 و مهم نقش موبایلی هايتکنولوژي که است آمده )2013(
 بر و کندمی ایفا دانشجویان تحصیلی زندگی در ايفزاینده
 کالس از خارج در هم و کالس داخل در هم آنها یادگیري
 مورد در نیز )2009( 9بتیمن و گوچرین گذارد.می تأثیر

 دانشگاه در 2وب ایلموب از استفاده با آموزشی سازيدگرگون
 هوشمند هايگوشی که دادند نشان بریتانیا در هاالم شفیلد
 و دانشجویان بین یادگیري براي قوي ارتباطی ابزار

 دن، دیگر طرف از است. اساتید و دانشجویان بین همچنین
 تکنولوژي از استفاده مورد در )2012( 10لوید و بوید، رو،

 کراس دانشگاه در یمشارکت یادگیري براي 2 وب موبایلی
 سایر و هابالك ها،ویکی که دریافت استرالیا در جنوبی
 یادگیري براي دانشجویان توسط هوشمند ابزارهاي
 را دانشجویان اینها و گیردمی قرار استفاده مورد مشارکتی

 تشخیص روابط، درك مسئله، حل به اقدام تا سازدمی قادر
 به و نمایند توامح از عمیقی درك به دستیابی و الگوها
 مک پژوهش در کنند. خلق را دانش مشارکتی صورت
 هايگوشی دانشجویان، که است آمده )2012( 11کونیا

 کردند.می تلقی یادگیري براي مفید ابزاري را هوشمند
 از استفاده که داد نشان )2011( 12کومار مطالعه همچنین
 است. شده تبدیل دانشجویان زندگی از بخشی به اینترنت
 و سنتی هايدانشگاه بین تفاوت که گیردمی نتیجه وي

 به نیاز است. رفته میان از دور راه از آموزش مؤسسات
 و اطالعات فناوري در سریع تحوالت و العمرمادام یادگیري
 درگیر سمت به را سنتی هايدانشگاه از بسیاري ارتباطات،

 رسیبر در است. داده سوق آنالین ارائۀ هايفعالیت در شدن
 قابلیت که است آمده )2012( نورتلیف و میدلتون وودکاك،

 تولید، دستکاري، دسترسی، براي هوشمند گوشی یک
 – آن خلق محض به تقریباً محتوا اشتراك و سازيذخیره
 شده خلق مکانی چه در محتوا این که این از نظر صرف

                                                
8. Chen & Denoyelles 

9. Cochrane & Bateman 

10. Den, Rowe, Boyd & Lloyd 
11. Mokoena 
12. Kumar 
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 توجیه را تکنولوژي این کاوش به آموزش نیاز منطق – باشد
 هايگوشی که داد نشان نیز )2012( 1یوتولو مطالعه د.کنمی

 ، استاد با ارتباط منظور به دانشجویان توسط موبایل
 استادان، به ایمیل ارسال (اطالعات)، هاداده آوريجمع

 گذارياشتراك و آنالین عمومی هاياعالن به دسترسی
 متگا، این بر عالوه گیرد.می قرار استفاده مورد دانش

 هفتاد که دریافتند نیز )2012( 2برنارد و سناره ،مسونگو
 و آموزش مقاصد براي را هوشمند هايگوشی استادان درصد

 پژوهش برند.می کار به سوکوینه دانشگاه در یادگیري
 خودراهبر یادگیري سیستم بین که داد نشان )2004( 3یانگ
 رابطه هوشمند هايگوشی طریق از آنالین یادگیري و

 گرفتند نتیجه )2015( ساندا و کریستیانا و دارد ودوج معنادار
 آموزشی مطالب در موبایل تکنولوژي سازيیکپارچه که

 هنگ و لوه کوه، همچنین بخشد.می بهبود را مشارکت
 خودراهبر یادگیري و تحصیلی پیشرفت که دریافتند )2013(
 هايگوشی بر مبتنی درسی برنامه تأثیر تحت دانشجویان در

 بر مبتنی درسی برنامه در دانشجویان ود.ب هوشمند
 بر مبتنی درسی برنامه با مقایسه در هوشمند هايگوشی
 نتایج دادند. نشان را باالتري تحصیلی پیشرفت کاغذ،
 کاربرد که داد نشان )2018( 4چاو و یانگ تائو، مطالعه
 و خودراهبر یادگیري بر معناداري اثرات هوشمند هايگوشی

 و سو چن، لویی، شا، پژوهشی در ارند.د دانشجو مشارکت
 ارتباط موبایلی یادگیري که گرفتند نتیجه )2012( 5وانگ

 همیشه که نفس به اعتماد با و دارد انگیزش با نیرومندي
 ،6(باندورا دارد همبستگی است، تحصیلی عملکرد بر مقدم

 کنندمی اشاره )2013( 7وبستر و هادوین همچنین ).1986
 مورد در قضاوت و موبایل مورد در ديخودکارآم بین که

 نیز دیگري مطالعات دارد. وجود همبستگی نفس به اعتماد
 تواندمی یادگیري در تکنولوژي کاربرد که کردند تأیید

 بر و دهد افزایش مثبتی شکل به را آموزاندانش درگیري
 و سیدرال( باشد داشته مثبت اثر یادگیرندگان عملکرد

                                                
1. Utulu 
2. Mtega, Bernard, Msungu & Sanare 
3. Yang 
4. Tao, Yang & Chau, 
5. Looi, Chen, Seow & Wong 
6. Bandura 
7. Hadwin & Webster 

 چوانگ، ؛2010 گیدري، و مبرتال چن، ؛2017 همکاران،
 ادبیات از ايفزآینده حجم متعدد، مطالعات به توجه با )2015
 هايسیستم تحوالت جمله از مختلف هايزمینه در علمی

 یادگیري از هوشمند هايگوشی بر مبتنی یادگیري
 ؛2015 ،9ژانگ ؛2013 ،8(کیم اندکرده حمایت آموزاندانش
 و 12انشاري ؛2011 مکاران،ه و 11شین ؛2015 ،10چنگ و سو

 پیام دانشگاه جمله از عالی آموزش مراکز ).2017 همکاران،
 تأثیرات از تواندمی زیرا برد؛می سود ايمطالعه چنین از نور

 و خودراهبر یادگیري هايفعالیت بر هوشمند هايگوشی
 امکان که طوري به کنند پیدا آگاهی مسئله حل هايمهارت
 همچنین گردد. فراهم آموزش کیفیت بهبود و آن ارتقاي
 به نحوة از آگاهی در را اساتید و دانشجویان مطالعه این

 مطالعه این کند.می کمک یادگیري بهبود براي آن کارگیري
 هايفرصت شناسایی در نیز را پرورش و آموزش وزارت
 ابزار عنوان به توانندمی هوشمند هايگوشی که ايبالقوه

 کمک آنها به همچنین دهد.می یاري د،سازن فراهم یادگیري
 هايسیستم در هوشمند هايگوشی کاربرد تا کندمی

 پاسخیبی سؤاالت هنوز این وجود با کنند. تقویت را آموزش
 این آنها ینترمهم از یکی که دارد وجود دانشجویان نظر از

 هوشمند، هايگوشی کاربرد میان متقابل روابط که است
 حل در فردي اثر و خودراهبر یادگیري ،یادگیري در مشارکت
 است. چگونه مسئله
  
  یشناسروش
 ايمداخله آزمایشی پژوهشی هايطرح ازنوع حاضر پژوهش
 آماري جامعه است. کنترل گروه با آزمونپس – آزمونپیش

- 98 تحصیلی سال ورودي دانشجویان کلیه شامل پژوهش
 مرکز نور امپی دانشگاه یشناسروان و تربیتی علوم گروه ،97

 براساس که نفر 60 منظور بدین بود. نفر) 120( بوکان
 همتاسازي )90-110 بین هوشی (بهره ریون هوش آزمون
 و )نفر 30( آزمایش گروه دو در نمونه عنوان به بودند، شده
 انتخاب ساده تصادفی گیرينمونه شیوه به )نفر 30( کنترل
 جهت آمار ساخته محقق مقیاس شامل پژوهش ابزار شدند.

                                                
8. Kim 
9. Zhang 
10. Su & Cheng 
11. Shin 
12. Anshari 
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 یادگیري خودراهبري مقیاس تحصیلی، عملکرد سنجش
 مسئله حل هايمهارت مقیاس )،2001( همکاران و فیشر
 و آزمونپیش صورت به که است )1982( پترسون و هپنر
  شد. اجرا دانشجویان روي بر آزمونپس

  پژوهش ابزارهاي
 محقق آزمون آمار: درس ساخته محقق آزمون الف)
 براي آزمونپس و آزمونپیش صورت به آمار درس ساخته
 پژوهش در شود.می گرفته کار به تحصیلی عملکرد سنجش
 درس همراه) تلفن بر (مبتنی ايرسانه چند آموزش حاضر
 ون گانهچهارده اصول آموزشی طراحی مدل براساس آمار

 اصل .1 از: عبارتند که است شده تهیه )2005( مرینبور
 اصل .2 پیچیده)، به ساده از مطالب ئها(ار 1تسلسل یا توالی
 موسیقی قبیل از نامرتبط اما جذاب مطالب (حذف 2انسجام
 بهتر یادگیري موجب و... ویدئویی هايکلیپ زمینه، پس
 اندازه به یادگیري (تکالیف 3تغییرپذیري اصل .3 شود)می
 4سازيشخصی اصل .4 باشند) متفاوت یکدیگر از کافی

 فردي هايویژگی براساس یادگیري تکالیف (انتخاب
 حل هايمثال (ارائه 5شده حل هايمثال اصل .5 یادگیرنده)

 (ارائه تکمیل استراتژي اصل .6 آنها) حل راه همراه به شده
 یادگیرندگان به را حل راه از بخشی که کردنی کامل تکالیف
 (ارائه 6حشو اصل .7 کنند) تکمیل را آنها تا دهندمی ارائه

 .8 یادگیرندگان) به »اضافی غیرضروري« زاید اطالعات
 از را حل راه یک هايگام (یادگیرنده 7خودتوضیحی اصل
 .9 دهد)می توضیح خود براي شده حل هايمثال طریق
 به آموزش سرعت کردن (واگذار 8سرعتی -خود اصل

 به اطالعات (ارائه 9زمانی نیمه دو توجه اصل .10 یادگیرنده)
 زمانهم ارائه مثالً مختلف زمان دو در نه و زمانهم صورت
 (ترکیب 10فضایی نیمه دو توجه اصل .11 روایت) با انیمیشن

                                                
1. Sequencing Principle 
2. Coherence Principle 
3. Variability Principle 

4. Individualization Principle 

5. Worked Examples Principle 

6. Redundancy Principle 

7. Self-Explanation Principle 

8. Self-Pacing Principle 

9. Temporal Split-Attention Principle 

10. Spatial Split-Attention Principle 

 .12 یکپارچه) منبع یک در مختلف اطالعاتی منابع کردن
 روي بر یادگیرنده توجه کردن (متمرکز 11دهیعالمت اصل
 کردن برجسته ازطریق یادگیري تکلیف اساسی هايجنبه
 متن دوحالته (ارائه 12جهیو اصل .13 تصویر) از بخشی

 حالتهتک ارائه با مقایسه در نمودارها براي روایت و شنیداري
 اصل .14 دارد) دنبال به را بهتري یادگیري بصري فقط

 چند یا یک روي بر تکرار و (تمرین (عنصر)، 13مؤلفه سیالیت
 را طراحی استراتژي یک مدل این یادگیري). تکلیف از جنبه
 کند.می توصیف پیچیده شناختی ايهمهارت آموزش براي
 یک با همراه) تلفن بر مبتنی (آموزش آموزشی هايمحتوا
 در و شروع مدل این با آشنایی جهت کوتاه متنی مقدمه
 به گانهچهارده اصول بر مبتنی شده طراحی محتواي ادامه
 هر که ايگونهبه شد. تقسیم کوچک آموزشی واحد هشت
 از خاص بخش یک به چککو آموزشی واحدهاي از کدام
 براي یافته اختصاص زمان مدت شد. داده اختصاص محتوا
 دقیقه 480 حدود کوچک آموزشی واحد هشت هر مطالعه

 صورت به کنترل گروه مورد در فوق توضیحات البته بود.
 آزمونپیش آمار درس آموزش از قبل شد. اجرا سنتی
 و یادگیري در خودراهبري نامهپرسش تحصیلی، عملکرد
 اجرا کنترل و آزمایش گروه دو روي بر مسئله، حل ادراك

 در و گرفت انجام ساعته یک حدوداً جلسه 8 در آزمایش شد.
 یادگیري در خودراهبري تحصیلی، عملکرد آزمونپس پایان
  شد. اجرا دانشجویان روي مسئله حل ادراك و
  ابزارها فنی ژگیوی
 متخصصان از راهنمایی کسب و متون مرور به توجه با

 که سؤاالتی و آموزشی محتواي به نسبت آمار، و سنجش
 سنجیدند،می آموزشی محتواي به راجع را افراد آگاهی سطح
 بعد گردید. طراحی آزمونپس و آزمونپیش سؤاالت و محتوا
 متخصصان، توسط سؤاالت و محتوا بازبینی و مطالعه از

 محتوا ،محتوایی و صوري روایی و شد انجام الزم اصالحات
 نظران صاحب تأیید مورد آزمونپس و آزمونپیش سؤاالت و

  گرفت. قرار شده یاد هايحوزه
 براساس شده تهیه افزارنرم محتوایی و صوري روایی
 72 نامهپرسش یک طراحی وسیله به نیز گانهچهارده اصول

                                                
11. Signaling Principle 

12. Modality Principle 

13. Component-Fluency Principle 
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 ابتدا که صورت بدین گرفت؛ قرار بررسی مورد سؤالی
 متخصصین و محقق خود یلهوس به آموزشی افزارنرم
 آموزشی افزارنرم و شد ساخته اصل 14 براساس افزارينرم
 14 براساس شده طراحی سؤالی 72 نامهپرسش همراه به

 تا شد داده تحویل چندرسانه و سنجش متخصصین به اصل
 محتواي و صوري روایی لحاظ از را افزارنرم و سواالت
 و صوري روایی ت،اصالحا سري یک از بعد که کنند بررسی
 صاحبنظران تأیید مورد نامهپرسش و افزارنرم محتوایی
  گرفت قرار شده یاد هايحوزه

 اصول براساس شده ساخته نامهپرسش درونی روایی
 طریق از آموزشی افزارنرم در شده برده کار به گانه چهارده
 اعتبار دهنده نشان این که آمد دست به 94/0 کرونباخ آلفاي
 است. شده طراحی ايچندرسانه آموزشی افزاررمن باالي

 به مربوط نامهپرسش بیرونی روایی سنجش براي همچنین
 قبل که صورت بدین شد. استفاده بازآزمایی روش از افزارنرم
 14 بر مبتنی آموزشی افزارنرم طریق از اصلی، کار اجرایی از

 آموزش پایان در و شد داده آموزش نفر 30 اصل،
 قرار هاآزمودنی اختیار در افزارنرم به مربوط هنامپرسش
 افزارنرم طریق از دوباره گروه همان روز 15 از بعد و گرفت
 به و شد داده آموزش مجدداً اصل 14 بر مبتنی آموزشی
 اختیار در افزارنرم به مربوط نامهپرسش دوباره ترتیب همان
 باراعت از آمده دست به همبستگی ضریب گرفت. قرار آنها

 است. درصد 81/0 بازآزمایی
 یادگیري: در خودراهبري نامهپرسش ب)
 آموزاندانش یادگیري در خودراهبري سنجش نامهپرسش

1)SDL( شد ساخته همکاران و فیشر توسط 2001 سال در. 
 براي آمادگی مقیاس براي جایگزینی مقیاس این

 است؛ شده تدوین )1977( گاگلیمینو یادگیري خودراهبري
 ساختار حال به تا گاگلیمینو مقیاس تدوین زمان از که چرا

 مورد معناداي صورت به آن نظري زیربنایی هايسازه عاملی
 این ).2003 اوشیا،( است نگرفته قرار انتقاد و دقت

 را مقیاس خرده سه و است سوال 40 بر مشتمل نامهپرسش
 ،خودکنترلی از: عبارتند هامقیاس خرده این .گیردمی بر در

 ایران در نامهپرسش این .خودمدیریتی یادگیري، به رغبت
 و شوکار .شد هنجاریابی )1390( همکاران و نادري توسط

                                                
1. Self- Directed Learning 

 آلفاي روش به را مقیاس این پایایی )2002( همکاران
 هايزیرمقیاس براي و ،82/0 آزمون کل براي کرونباخ

 خودکنترلی و 71/0 یادگیري به رغبت ،78/0 خودمدیریتی
 سلطانی مطالعه در و ایران در .آوردند دست هب 60/0

 یادگیري نامهپرسش پایایی )1391( نعیمی و عربشاهی
 و 92/0 آزمون کل براي کرونباخ آلفاي روش به خودراهبر
 87/0 یادگیري به رغبت ،85/0 خودمدیریتی هايزیرمقیاس

 و سازه روایی همچنین .آمد دست به 84/0 خودکنترلی و
 قرار تأیید مورد پژوهش این در نامهشپرس این محتوایی

 40 با یادگیري در خودراهبري آزمون پژوهش این در گرفت.
 بود. 88/0 با برابر شده محاسبه آلفاي ضریب داراي سؤال
 58/0 سازه روایی طریق از آزمون این محتوایی روایی

  بود. معنادار 001/0 سطح در که گردید محاسبه
 مسئله حل نامهشپرس مسئله: حل نامهپرسش ج)
 35 حاوي نامهپرسش این شد. تهیه )1982( پترسون و هپنر
 رفتارهاي از دهنده پاسخ درك سنجش براي و است سوال
 روزانه مسائل به افراد واکنش چگونگی و خویش مسئله حل
 براي نامهپرسش عبارات .است شده تهیه و طراحی خود

 زیر 3 رايدا شود.نمی گذارينمره و است پژوهشی اهداف
 سبک مسائل، حل به اعتماد شامل که است مجزا مقیاس
 را نامهپرسش این .است شخصی کنترل و اجتناب – گرایش
 )2002 همکاران، و هپنر از نقل به ؛1982( پترسون و هپنر
 که کرد آزمایش و تنظیم هاآزمودنی از نمونه چندین با

 کلی مقیاس يبرا آلفا مقادیر با باالیی اًنسبت درونی همسانی
 حل به اعتماد هايمقیاس خرده از یک هر در و 90/0

 ترتیب به شخصی کنترل و اجتناب-گرایش سبک مسئله،
 هپنر آن روایی بررسی در کرد. گزارش 72/0 و 84/0 ،85/0
 اندازه را هاییسازه ابزار که دادند نشان )1982( پترسون و

 طور هب و شخصیتی متغیرهاي به مربوط که کندمی گیري
 پایایی همچنین .است کنترل مرکز ايمالحظه قابل بسیار
 دو فاصله در بازآزمایی طریق از نامهپرسش کل نمره
 این بیانگر که دادند گزارش 89/0 تا 83/0 دامنه در ايهفته
 توانایی سنجش براي پایا ابزاري نامهپرسش این که است
 ژوهشپ این در ).1982 پترسون، و (هپنر است مسئله حل

 کرونباخ آلفاي ضریب داراي سوال 35 با مسئله حل آزمون
 اختیار در کافی شواهد نامهپرسش اجراي براي که بود 85/0
 روایی طریق از آزمون این محتوایی روایی دهد.می قرار
  بود. معنادار 001/0 سطح در که گردید محاسبه 56/0 سازه
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 براي همتاسازي: جهت ریون هوش آزمون ج)
 بزرگساالن ریون هوشی تست از افراد هوشی بهره یارزیاب

 نیز ریون رونده پیش هايماتریس آن به که شد استفاده
 است فرهنگ از مستقل هوشی آزمون یک ریون گویند.می
 و اعتبار و دهدمی دست به کلی هوش از معتبري مقیاس و

 گنجی،( است شده گزارش باالیی مقادیر با آن پایایی
 هوش گیرياندازه براي آزمون این .)1379 شریفی، ؛1371
 تا ساله پنج کودکان از -توانایی سطوح همه در افراد

 ).1384 (شریفی، رودمی کار به -باال سن بزرگساالن
 ریون توسط بار نخستین 1رونده پیش هايماتریس استاندارد

 گرفت انجام 1938 سال در اپسویچ در کودك 1407 روي بر
 شکل به آزمون این )2000 ریون، از نقل به ؛1941 (ریون،
 قرار استفاده مورد پژوهشی و بالینی کارهاي براي گسترده

 مطلوب سطح از آزمون این که معناست بدان این گیرد.می
 پرکاربرد هايآزمون از یکی و است برخوردار روایی و اعتبار
 آزمون ).2000 (ریون، است هوشی بهره سنجش جهت
 گروه پنج از و دارد تصویري پرسش 6 بزرگساالن فرم ریون
 )1972( بارکه است. شده تشکیل )E تا A( تایی 120

 در بزرگساالن آزمودنی 500 با را آزمون درونی ثبات ضرایب
 کرده گزارش 97/0 تا 89/0 بین آمریکا در مختلف سنین
 بازآزمایی روش به را آزمون اعتبار )1956( استینسن است.
 78/0 ،81/0 ،89/0 ترتیب به ماه سه و ماه یک از پس

 بر )1356( براهنی توسط آزمون این همچنین نمود. گزارش

                                                
1. Standard Progressive Matrices 

 و 95/0 تا 89/0 اعتبار تهران شهر سطح در نفر 3010 روي
 از نقل (به گردید گزارش 61/0 تا 24/0 بین روایی دامنه

  ).1386 افروز، و شارك معتمدي
  

  هایافته
 نمرات معیار انحراف و میانگین 1 جدول اطالعات

 عملکرد و مسئله حل ادراك یادگیري، در خودراهبري
 در را کنترل و آزمایش هايگروه دانشجویان تحصیلی
 این براساس .دهدیم نشان آزمونپس آزمون،پیش مراحل

 افزایش مداخالت از پس آزمایش گروه میانگین اطالعات
 تفاوت آیا که موضوع این بررسی جهت .است داشته

 آزمون از خیر، یا است معنادار آماري نظر از هامیانگین
 تحلیل راستا این در شد. استفاده کوواریانس تحلیل

 تا یابد تحقق باید که است هاییمفروضه داراي کوواریانس
 مربوط هايداده تحلیل و مطالعه براي مذکور روش از بتوان
 اساسی هايمفروضه از یکی حاضر تحقیق در کرد. استفاده
 هاواریانس همگنی فرض پیش یعنی کوواریانس تحلیل
 بررسی مورد هاواریانس همسانی براي لوین آزمون توسط
 همشاهد قابل زیر جدول در حاصله نتایج که گرفت قرار
  .است

  
 هاواریانس تساوي فرضپیش بر مبنی لون آزمون نتایج .2 جدول

 سطح  
  معناداري

 درجه
  2 آزادي

 آزادي درجه
1  F 

  197/0  1  58  175/0  یادگیري در خودراهبري
  31/1  1  58  211/0  مسئله حل ادراك
  197/1  1  58  098/0  تحصیلی عملکرد

  گروه دو در هاآزمودنی نمرات اریانسو و استاندارد انحراف میانگین، .1 جدول
  آماري هايشاخص             

  هاگروه
  واریانس  استاندارد انحراف  میانگین  تعداد  متغیرها

  آزمایش گروه
  آزمونپیش

  27/8  42/6  30/115  30  یادگیري در خودراهبري
  99/6  12/4  45/98  30 مسئله حل

  99/1  12/3  14  30  تحصیلی عملکرد

  آزمونپس
  16/6  95/8  80/152  30  یادگیري رد خودراهبري

  94/15  99/3  05/157  30 مسئله حل
  32/4  56/3  42  30  تحصیلی عملکرد

  کنترل گروه
  آزمونپیش

  71/9  48/8  95/91  30  یادگیري در خودراهبري
  22/22  71/4  70/54  30 مسئله حل

  98/3  43/2  50/14  30  تحصیلی عملکرد

  آزمونپس
  85/6  26/4  30/98  30  يیادگیر در خودراهبري

  83/33  81/5  05/55  30 مسئله حل
  07/3  12/5  15  30  تحصیلی عملکرد
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 خطاي دهدمی نشان 2 جدول نتایج که گونه همان
 چون است برابر و همگن مطالعه مورد هايگروه اریانسو

 در خودراهبري متغیرهاي براي آمده دست به F مقدار
 عملکرد و 31/1 مسئله حل ادراك ،197/0 یادگیري
 معنادار P<0/05 سطح در که است 197/1 تحصیلی
 و است، برقرار هاواریانس همگنی مفروضۀ بنابراین .نیست
  د.شونمی رد فرض پیش این

 هايمتغیر براي شده محاسبه F دهد،می نشان 3 جدول
 عملکرد و مسئله حل ادراك ي،یادگیر در خودراهبري
 این بیانگر مهم این است معنادار 99/0 سطح در تحصیلی
 بر معناداري اثر همراه تلفن بر مبتنی آموزش که است واقعیت
 عملکرد و مسئله حل ادراك یادگیري، در خودراهبري افزایش
 براي آن اثر اندازه و است داشته دانشجویان تحصیلی
 که است 715/0 و 571/0 ،683/0 ترتیب به فوق متغیرهاي

 آزمونپس نمرات تغییرات دیگر بیان به است. قبولی قابل اثر
 بر مبتنی آموزش از ناشی آزمونپیش نمرات با مقایسه در

 99/0 حدود آماري توان همچنین .است بوده همراه تلفن
 دارد. نمونه حجم کفایت از حاکی که است

 هايمتغیر براي شده محاسبه Fدهد،می نشان 4جدول
 99/0 سطح در خودمدیریتی و یادگیري به رغبت ،خودکنترلی

 آموزش که است قعیتوا این بیانگر مهم این است معنادار
 ،خودکنترلی افزایش بر معناداري اثر همراه تلفن بر مبتنی
 خودراهبري) هاي(مولفه خودمدیریتی و یادگیري به رغبت

 به فوق متغیرهاي براي آن اثر اندازه و است داشته دانشجویان

 قبولی قابل اثر که است 446/0 و 525/0 ،429/0 ترتیب
 با مقایسه در آزمونپس مراتن تغییرات دیگر بیان به است.
 بوده همراه تلفن بر مبتنی آموزش از ناشی آزمونپیش نمرات
 از حاکی که است 99/0 حدود آماري توان همچنین .است
  است. نمونه حجم کفایت

 هايمتغیر براي شده محاسبه F دهد،می نشان 5 جدول
 کنترل و اجتناب – گرایش سبک ،مسائل حل به اعتماد
 این بیانگر مهم این است. معنادار 99/0 سطح در شخصی
 بر معناداري اثر همراه تلفن بر مبتنی آموزش که است واقعیت
 و اجتناب – گرایش سبک ،مسائل حل به اعتماد افزایش
 و است داشته دانشجویان مسئله) حل (ادراك شخصی کنترل
 و 357/0 ،389/0 ترتیب به فوق متغیرهاي براي آن اثر اندازه
 تغییرات دیگر بیان به است. قبولی قابل اثر که است 459/0
 از ناشی آزمون_پیش نمرات با مقایسه در آزمونپس نمرات
 توان چنین هم .است بوده همراه تلفن بر مبتنی زشآمو

 نمونه حجم کفایت از حاکی که است 99/0 حدود آماري
  است.

 گروه میانگین بین که دهدمی نشان 6 جدول نتایج
 سطح با 1 آزادي درجه =433/23F مقدار با گواه و آزمایشی
 61 تأثیر میزان .دارد وجود معناداري تفاوت 99/0 اطمینان
 (افزایش آزمونپس واریانس درصد 61 یعنی است؛ ودهب درصد
 تلفن بر مبتنی آموزش مداخالت به مربوط تحصیلی) عملکرد

  آزمونپس مرحله در تحصیلی عملکرد و مسئله حل ادراك یادگیري، در خودراهبري بر همراه تلفن بر مبتنی آموزش کوواریانس تحلیل نتایج .3 جدول
  آماري توان  اتا مجذور  معناداري سطح  F ضریب  مجذورات میانگین  آزادي درجه  مجذورات مجموع  متغیرها  منبع  متغیر

 آموزش
 بر مبتنی
  همراه تلفن

  
  هاگروه

  991/0  683/0  01/0  272/32  51/516  1  51/516  یادگیري در خودراهبري
  972/0  571/0  01/0  187/16  96/204  1  96/204  مسئله حل ادراك
  995/0  715/0  01/0  187/26  96/89  1  96/89  تحصیلی عملکرد

  آزمونپس مرحله در یادگیري در خودراهبري هايمولفه بر همراه تلفن بر مبتنی آموزش متغیره چند کوواریانس تحلیل نتایج .4 جدول
  آماري توان  اتا مجذور  معناداري سطح  F ضریب  مجذورات میانگین  آزادي درجه  مجذورات مجموع  متغیرها  منبع  متغیر
 مبتنی آموزش

  هاگروه  همراه تلفن بر
  950/0  429/0  021/0  81/15  77/62  1  77/62  خودکنترلی

  983/0  525/0  003/0  47/19  02/43  1  02/43  یادگیري به رغبت
  991/0  446/0  000/0  01/22  89/52  1  89/52  خودمدیریتی

  مونآزپس مرحله در مسئله حل ادراك ابعاد بر همراه تلفن بر مبتنی آموزش متغیره چند کوواریانس تحلیل نتایج .5 جدول
  آماري توان  اتا مجذور  معناداري سطح  F ضریب  مجذورات میانگین  آزادي درجه  مجذورات مجموع  متغیرها  منبع  متغیر

 مبتنی آموزش
  همراه تلفن بر

  /951  /389  /021  819/14  769/28  1  769/28 مسائل حل به اعتماد  هاگروه
  /937  /357  /026  42/13  26/36  1  26/36 اجتناب–گرایش سبک
  /982  /459  /001  596/18  324/44  1  324/44 شخصی کنترل
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 ازکفایت حاکی 99 آماري توان همچنین .است بوده همراه
  .است نمونه حجم

  
  و بحث يریگجهینت

 یک همواره جهان سراسر در آموزشی سازمان هر براي
 یادگیري تکنولوژي، آیا که است داشته وجود بحث موضوع
 (رشید آموزاندانش مشارکت و )2011 (الولس، آموزاندانش

 از توانمی چگونه و بخشدمی بهبود را )2016 اصغر، و
 این از هدف لذا کرد. استفاده یادگیري بهبود براي تکنولوژي
 همراه تلفن بر مبتنی آموزش اثربخشی میزان تعیین پژوهش

 عملکرد و مسئله حل هايارتمه یادگیري، برخودراهبري
 است. نور پیام دانشگاه دانشجویان تحصیلی
 تلفن بر مبتنی آموزش از حاصل نتایج اساس این بر
 به رغبت ،خودکنترلی هايمؤلفه و خودراهبري بر همراه
 اثر اندازه و بود معنادار 99/0 سطح در خودمدیریتی و ريیادگی
 و 525/0 ،429/0 ،683/0 ترتیب به فوق متغیرهاي بر آن

 افزایش بر معناداري اثر همراه تلفن که است 446/0
 آمده دست به نتایج است. داشته آن هايمؤلفه و خودراهبري

 بر همراه تلفن بر مبتنی آموزش اثربخشی مورد در
 انجام هايپژوهش نتایج تأیید ضمن دانشجویان، ريخودراهب
 و رووتا )؛2004( یانگ همچون دیگر پژوهشگران توسط شده

 )؛2013( راندولف و ئینس مک باك، )؛2016( انگوس
 تائو، )؛2013( هنگ و لوه کوه، )؛2015( ساندا و کریستیانا
 میشرا و فاهنو )،1998( شارف و فیشر )؛2018( چاو و یانگ

 همکاران، و سیدرال )؛2003( لین مک و دیلون ؛)2013(
 حاکی 2015 چوانگ، ؛2010 گیدري، و المبرت چن، ؛2017

 هايمؤلفه و خودراهبري تواندمی همراه تلفن که است آن از
 بنابراین، دهد. افزایش و کند تقویت دانشجویان در را آن

 مانند فنی منابع از معقول شکلی به باید آموزشی مؤسسات
 آموزدانش یادگیري کارآیی و تأثیر بهبود براي هوشمند گوشی
 یادگیري و هوشمند گوشی کاربرد در پس بگیرند. بهره

 از غنی یادگیري محیط که است شده ادعا خودراهبر
 در خودراهبري توانایی و عظیم هايفرصت تکنولوژي،

 شارف، و (فیشر کندمی فراهم آموزاندانش براي را یادگیري
 داد نشان مطالعه این همچنین ).2013 میشرا، و نوفاه ؛1998
 هايگوشی کاربرد بین نیرومندي نسبتاً همبستگی که

 آموزش مؤسسات سطح در خودمحور یادگیري و هوشمند
 و دارد وجود نور پیام دانشگاه در تردقیق طور به و عالی
 و اطالعات به دسترسی در را دانشجویان هوشمند هايگوشی
 دهندمی یاري مشارکتی یادگیري و تعامل آنها، گذارياشتراك

 تبدیل خودراهبر یادگیرندگانی به آنها که شودمی باعث هااین و
  شوند.

 هايتغیرم بر همراه تلفن بر مبتنی آموزش اثر همچنین
 سبک ،مسائل حل به اعتماد هايمؤلفه و مسئله حل ادراك
 ادارمعن 99/0 سطح در نیز شخصی کنترل و اجتناب – گرایش
 ،389/0 ،571/0 ترتیب به فوق متغیرهاي براي آن تأثیر و بود

 و مثبت اثر همراه تلفن داد نشان که است 459/0 و 357/0
 به مربوط هايمؤلفه و مسئله حل ادراك افرایش بر معناداري

 ذکر به الزم هایافته از بخش این تبیین در است. داشته آن
 مشارکت سئلهم حل شیوة در که دانشجویانی که است

 آموزش سنتی شیوة به که دانشجویانی به نسبت داشتند،
 ارتباط نظیر هاییمهارت عمیق، یادگیري بر عالوه انددیده
 منابع از استفاده ل،الاستد گیري،تصمیم نقاد، تفکر فردي، بین

 ياعضا به احترام همکاري، گروهی، کار متعدد، اطالعاتی
 عملکرد بر که کندمی سبک را بودن صبور و کنجکاوي گروه،

 داشت خواهد یسزایهب تأثیر آینده و حال در آنان تحصیلی
 به نتایج اساس این بر )2008 اوزتورك، ؛2007 (دیستلر،
 بر همراه تلفن بر مبتنی آموزش اثربخشی مورد در آمده دست
 انجام هايپژوهش نتایج تأیید ضمن دانشجویان، مسئله حل
 ؛2007 دیستلر، همچون دیگر پژوهشگران توسط شده

 و بوید، رو، دن، )؛2016( انگوس و رووتا ؛2008 اوزتورك،
 تواندمی همراه تلفن که است آن از حاکی )؛2012( 1لوید
 تقویت دانشجویان در را آن هايمؤلفه و مسئله حل ادراك

 اغلب همراه تلفن بر مبتنی آموزش که است حالی در این کند.
                                                
1. Den, Rowe, Boyd & Lloyd 

  آزمونپس مرحله در تحصیلی عملکرد بر همراه تلفن بر مبتنی آموزش کوواریانس تحلیل نتایج .6 جدول
  يآمار توان  اتا مجذور  معناداري سطح  F ضریب  مجذورات میانگین  آزادي درجه  مجذورات مجموع  تغییرات منبع  متغیر

 مبتنی آموزش
  همراه تلفن بر

  413/0  136/0  349/0  502/0  377/1  1  776/1  آزمونپیش
  991/0  613/0  01/0  4/23  112/15  1  112/15   هاگروه
      -   -   198/2  58  597/33  خطا
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 هايبرنامه در دارد. قرار رایج یدرس هايبرنامه مقابل در
 توجه فراگیران بر موضوعات نظري ارائه بر بیشتر رایج، درسی
 درگیري در سعی همراه تلفن بر مبتنی آموزش در اما شودمی

 با و دارد درسی مسائل در آنها ورسازيغوطه و تعامل واقعی،
 مطالعه ،فراگیران فردي هايتفاوت کیفیت، کنترل هايچالش
 در یادگیري بازخورد ارائه و دسترس از خارج عاتموضو
 تواندمی نیز جهت این از و کندمی مقابله واقعی، هايمحیط
 پائولی (دیمر، کند تقویت دانشجویان تمامی در را مسئله درك
  )2017 ،1موهلبرگر و

 مبتنی آموزش که داد نشان نتایج نهایت در پژوهش این
 اطمینان سطح در نیز تحصیلی عملکرد بر همراه تلفن بر

 به تحصیلی عملکرد بر آن تأثیر میزان و بود معنادار 99/0
 به نتایج است. بوده درصد 61 تفکیک به و 715/0 کلی طور
 بر همراه تلفن بر مبتنی آموزش اثربخشی مورد در آمده دست
 هايپژوهش نتایج تأیید ضمن دانشجویان، تحصیلی عملکرد
 کونیا مک همچون یگرد پژوهشگران توسط شده انجام

 نورتلیف و میدلتون وودکاك، )؛2011( کومار )؛2012(
 برنارد و سناره مسونگو، متگا، )؛2012( یوتولو )؛2012(
 )؛2013( لس دونوي و چن )؛2016( انگوس و رووتا )؛2012(

 راندولف و ئینس مک باك، )؛2009( بتیمن و گوچرین
 )؛1986( باندورا )؛2012( وانگ و سو چن، لویی، شا، )؛2013(

 و سو )؛2015( ژانگ، )؛2013( کیم، )؛2013( وبستر و هادوین
 و انشاري )؛2011( همکاران، و شین )؛2015( چنگ،

 تلفن که است آن از حاکی )2004( کندي ؛)2017( همکاران،
 دهد. افزایش را دانشجویان تحصیلی عملکرد تواندمی همراه
 آموزش موفقیت ویايگ هاپژوهش این هايافتهی بنابراین
 با قیاس در تحصیلی عملکرد افزایش در همراه تلفن بر مبتنی
  .است سنتی روش

 جدید، یادگیري روش یک عنوان به موبایلی یادگیري
 زمانی هايمحدودیت بر روش این است پذیر انعطاف و مؤثر
 زمان هر دهد امکان یادگیرندگان به تا کندمی غلبه مکانی و
 همچنین بپردازند. مطالعه به خواهندمی هک مکانی هر از و

 براي را مزیت این همراه تلفن جمله از نوین آموزشی ابزارهاي
 بگیرند یاد گروهی و فردي صورت به آنها که دارد دانشجویان

 را کاري هر الکترونیکی آموزش هايتکنولوژي با توانندمی که
 اموزندبی دهند؛ انجام باشد، مناسب که مکانی و زمان هر در

                                                
1. Diemer, Pauli & Muhlberger 

 آموزش توانمی که آوردمی پدید را امکان این تکنولوژي که
 از و کرد فراهم فراگیران براي گوناگون هايمکان در را

 کرد حاصل اطمینان آموزشی مطالب به آنان دسترسی
  ).2005 ،2ساالس و فریتزچه ،(دیروین

 ساخت مانند دستکاري به نیاز مؤثر یادگیري براي فراگیر،
 در دارد. گیريتصمیم یا و پارامترها کاريدست محصول،
 که ترتیب بدین باشد، فعال باید یادگیرنده دار،امعن یادگیري
 تلفیق خود موجود دانش با را حسی هايورودي یادگیرنده

 )2007( 3جوناسن کند.می تولید را جدیدي دانش و کرده
 دستکاري به آن در باید فراگیران که فضایی است؛ معتقد
 تا باشد واقعی فضاي از شده سازيشبیه فضایی باید د،بپردازن

 بپردازند کشف یا دستکاري به مستقیم طور به بتوانند فراگیران
 تولید محصول در کنند،می دریافت که بازخوردي طریق از و

 .آورند وجود هب را الزم تغییرات شده، ساخته دانش یا و شده
 دستکاري يبرا را فضایی ،همراه تلفن بر مبتنی آموزش
 اشیاء آزادانه تا دهدمی اجازه یادگیرنده به که کندمی فراهم
 و بررسی واقعی، محیط با مشابه کامالً محیطی در را مجازي

 را آموزاندانش تحصیلی پیشرفت امر این و کند دستکاري
 ).2020 ،4بارون و کابادا پورتیلو، (ایبانز، شودمی موجب
 بر مبتنی آموزش دیگر، درسی هايبرنامه از بسیاري برخالف
 بلکه نیست، مشخصی حرکت مسیر و توالی داراي همراه تلفن

 طراحی محیط کند.می تغییر فراگیران، یادگیري با متناسب
 را تعاملی هرگونه امکان ،همراه تلفن بر مبتنی آموزش در شده
 داراي همراه تلفن بر مبتنی آموزش لذا دهد.می فراگیران به

 آن کنترل تواندمی یادگیرنده که است محور رندهیادگی رویکرد
 دستکاري و کشف به و بگیرد دست در خواهد،می که را چه

 به ).2014 ،5مانتیکو و کاروونودیس (کارامپیالس، بپردازد
 سازيشبیه محیط طریق از تواندمی یادگیرنده دیگر عبارت
 صورت این در یابد. دست خود نظر مورد اهداف به شده
 را اشتباهی هايبینیپیش و اشتباهات یادگیرنده، است ممکن
 خود اشتباه اصالح جهت در را بازخوردي اما دهد انجام
 دانش و داده تغییر را خود موجود دانش و کرده دریافت
 در فراگیر تا شودمی موجب امر این و سازدمی را جدیدي
 بیشتري تحصیلی پیشرفت همراه، تلفن بر مبتنی آموزش
 آموزش کلی، طور به ).2019 ،6ونگ و (الند باشد داشته

                                                
2. DeRouin, Fritzsche & Salas 
3. Johnson 
4. Ibanez, Portillo, Cabada, & Barron 
5. Karampelas, Karvounidis, & Mantikou 
6. Lund & Wang 



 87        ...دانشجویان تحصیلی عملکرد و مسئله حل هايمهارت یادگیري، خودراهبري بر همراه تلفن بر مبتنی آموزش اثربخشی :محبوبی طاهر

 

 سمت به آموزاندانش هدایت با ،همراه تلفن بر مبتنی
 توجه و آموزشی برابر هايفرصت ایجاد با یادگیري اهداف

 نیز و )2017 موهلبرگر، و پائولی (دیمر، فردي هايتفاوت به
 از کاستن و شناختی مطالب و هاپدیده عینی ارائه با

 بارون، و کابادا پورتیلو، (ایبانز، آموزشی مسائل ختیبارشنا
 شود. آموزاندانش تحصیلی پیشرفت موجب )،2020
 در موفقیت عدم باعث که هاییچالش این وجود با
 هزینه از بودند عبارت شوند،می هوشمند هايگوشی کاربرد
 بودن کمیاب و اینترنت سرعت اینترنتی، هايبسته باالي
 دانشگاه که شودمی پیشنهاد آموزشی. برديکار هايبرنامه
 هايگوشی کاربرد ارتقاي در را ايعمده نقش نور پیام

 براي دانشجویان میان در آموزشی اهداف براي هوشمند
 برعهده مشارکتی یادگیري و دانش گذارياشتراك ارتقاي
 یک که حاضر پژوهش هايیافته به توجه با همچنین بگیرد.
 بنابراین است دشوار آن هايیافته تعمیم بود، موردي مطالعه
 هايدانشگاه که تروسیع ايمطالعه که شودمی پیشنهاد
 ارائۀ منظور به گیرد،می بر در بیشتر تعداد در را محتلف
 براي هوشمند هايگوشی کاربرد از معتبرتر و بهتر تصویري
 در تحصیلی عملکرد و مسئله حل ادراك خودراهبر، یادگیري
  شود. انجام عالی آموزش مؤسسات

  
 منابع

 اثربخشی .)1387( حسین مولوي مختار، پورملک زهرا، خوشکام
 اجتماعی هايمهارت بر گروهی مسئله حل آموزش
 .استثنایی کودکان فصلنامه بینایی. آسیب با آموزاندانش
1387; 8 )2( :156-141  
 تلفن از استفاده تأثیر .)1393( محمد آیتی، اهللا؛ هدایت سارانی،

 و انگلیسی زبان واژگان یادگیري بر کوتاه) (پیام همراه
 ،درسی يبرنامه ریز در پژوهش دانشجویان، .نگرش

)40(13،60-48.  
 بررسی ).1391( لیال نعیمی، سیدکامران؛ عربشاهی، سلطانی

 در خودراهبر یادگیري هايمهارت موجود وضعیت
 ،20 دوره ،رازي پزشکی علوم مجله .پزشکی دانشجویان

  .آبان ،113 شماره
 علّی مدل ).1394( محمدمهدي مختاري، یاسمین؛ عابدینی،
 نقش انگلیسی: زبان عملکرد و پیشرفت انگیزش روابط

 از یادگیري در تحصیلی طلبیکمک فراشناختی و ايواسطه
 در پژوهش پژوهشی – علمی فصلنامه .همراه تلفن طریق

 سیزدهم، رهشما سوم، سال ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري
  زمستان.
 در تحصیلی کارياهمال شیوع بررسی ).1390( زینب مرتضایی،

 با آشنایی میزان با آن رابطه و فردوسی دانشجویان
 نامهپایان .مسئله حل هايمهارت و یادگیري راهبردهاي
 فردوسی دانشگاه تربیتی، یشناسروان ارشد کارشناسی

  مشهد.
 مقیاس اعتباریابی ).1390( ایلناز سجادیان، محمدعلی؛ نادي،

 دانشجویان براي یادگیري در خودراهبري براي آمادگی
 علوم در آموزش ایرانی مجله پزشکی،دندان و پزشکی
   ).2( 11 :تابستان ،پزشکی
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