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راهبردهاي یادگیري در با برداشت از مفهوم یادگیري رابطه 
  یادگیرندگان فضاي مجازي و واقعی

  1*فاطمه عباسی 

  **حسین پورشهریار 

  *** آباديجلیل فتح

  چکیده
 و راهبردهـاي شـناختی  بـا  برداشـت یادگیرنـدگان از مفهـوم یـادگیري     هدف این پژوهش، بررسی ارتبـاط بـین   

هاي برداشـت یادگیرنـدگان از مفهـوم یـادگیري در     سهم هر یک از مؤلفه ،به عبارتی. بودیادگیري فراشناختی 
مجازي و واقعی مشخص شد و دو بینی راهبردهاي شناختی و فراشناختی، در دو گروه یادگیرندگان فضاي پیش
جامعـه آمـاري شـامل    . از روش تحقیق همبستگی استفاده شـد پژوهش، در این . مورد مقایسه قرار گرفتند گروه

حجم جامعه آماري بالغ بر . اندرا دریافت نموده ICDLي بود که آموزش مهارتمراکز فنی و حرفه ا کارمندان
به وسیله جدول . گیري در دسترس استفاده شد جامعه از روش نمونه دلیل حجم بااليه باشد که ب نفر می 18000

اي بـا مـدرك   که کارمنـدان مراکـز فنـی و حرفـه     ICDLنفر از یادگیرندگان مهارت  376 ،مورگانکرجسی و 
راهبردهـاي   نامـه  پرسـش دو هـا،   دادهآوري ابـزار جمـع  . لیسانس بودنـد، انتخـاب شـدند   تحصیلی لیسانس و فوق

. یادگیري کرمی و برداشت از مفهوم یادگیري بود که پس از تأیید روایی و پایایی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد    
و ضریب همبستگی  هاي مستقلبراي نمونه tهاي آماري رگرسیون چندگانه، آزمون ها از روشبراي تحلیل داده

برداشـت یادگیرنـدگان از    بـین  حاکی از ارتباط معنادار ،دست آمده از پژوهشهاي بهیافته. پیرسون استفاده شد
هایی کـه  مؤلفه. بود راهبردهاي شناختی، فراشناختی با هاي یادگیري مجازي و واقعیمفهوم یادگیري در محیط

بینـی راهبردهـاي شـناختی و فراشـناختی یادگیرنـدگان فضـاي مجـازي و واقعـی را داشـتند،          بیشترین توان پیش
چنـین،   هـم  .آوردن و درك اطالعات، و تغییـر شخصـی بودنـد    یادگیرندگان به عنوان وظیفه، به خاطربرداشت 

هاي مجازي آموزش دیده بودند، بـه میـزان بیشـتري از راهبردهـاي شـناختی و فراشـناختی       کسانی که در محیط
  .کردند میاستفاده 
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  مقدمه

ــرین  یــادگیري یکــی از مهــم هــاي مختلــف شناســی اســت کــه پژوهشــگران حــوزه  روان مســایلت
گیـري، تـداوم و پایـداري و    شناسی تربیتی، در خصوص عوامل شکل شناسی یادگیري و روان روان

یکـی از اهـداف مشـترك    ). (Hunter & Linder, 2005 انـد تسهیل یادگیري به پژوهش پرداختـه 
تحقیق در مورد عواملی اسـت کـه    ،گیردمطالعات تحقیقاتی که امروزه در زمینه یادگیري انجام می

خصـوص، مطالعـات اخیـر بـر روي موضـوعاتی       به .گذاردبر بهبود یادگیري یادگیرندگان تأثیر می
 4و برداشت یادگیرندگان از مفهـوم یـادگیري  ) 3و فراشناختی 2شناختی( 1مانند راهبردهاي یادگیري

تـأثیر   ،گیـرد محیطی که در آن آمـوزش صـورت مـی    ،از طرفی ).Sadi, 2014( متمرکز شده است
آوري مشـخص   وجود آمده توسط فـن تغییرات به  ).Ferguson, 2011( اي بر یادگیري داردعمده
نیسـت و فضـایی کـه در آن یـادگیري صـورت       سازد که یادگیري محدود بـه یـادگیري واقعـی   می
بلکه فضـاي مجـازي را نیـز در بـر      ،گیرد، محدود به فضاي فیزیکی و واقعی کالس درس نیست می
هاي مجـازي و واقعـی داراي   یادگیرندگان در محیط ،رسدبه نظر می .(Thomas, 2010)گیرد می

  . رفتار فراگیري متفاوتی باشند
هـاي دیجیتـال متصـل    توانند از طریق دستگاهاست که افراد می شامل هر مکانی 5فضاي مجازي

گیـري از  بهـره «اصـطالح مجـازي، بـه عنـوان      ).Sköld, 2012( هم ارتباط برقرار کننـد  به شبکه با
 1980فضـاي مجـازي اولـین بـار در سـال       .)Bell, 2008( شده اسـت  تعریف» 6هاي شبکهکامپیوتر

آن بـه بعـد، اسـتفاده از    از  ).Kern & Ware, 2008( براي حمایت از یادگیري به کار گرفته شـد 
 Salmon, 2009) تبدیل شده است 7فضاي مجازي به یک فرآیند نسبتاً شایع در آموزش و پرورش

Dalgarno & Lee, 2010) Saleeb & Dafoulas, 2010,،   تواننـد بـدون   که یادگیرنـدگان مـی
 Bliuc)حضور فیزیکی کسب تجربه کنند و به دور از نگرانی و اضطراب نتایج کار خـود را ببیننـد  

et al., 2011) .هـاي سیسـتم  هاي مجازي یکی از نـوآوري اي و در کنار آن محیطآوري یارانه فن 
فضاي مجازي با افزایش سطح آموزش، یادگیري را براي یادگیرنـدگان پـر انگیـزه     .آموزشی است

                                                   
1. Learning strategies 
2. Cognitive 
3. Metacognitive 
4.  Conceptions of learning  
5. Virtual space 
6. Facilitated by networked computers 
7. Education 
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 عهده گرفتن مسؤولیت یادگیري را براي یادگیرنـدگان فـراهم آورده اسـت   نموده است و امکان به 

)Jafarkhani, 2013.(  تعامـل یادگیرنـدگان بـا یکـدیگر بیشـتر اسـت و آنهـا         ،در فضاي مجـازي
 ,Omale et al., 2009)ان در محل بحـث حاضـر باشـند و یکـدیگر را ببیننـد     زم طور هم به ،قادرند

Holmberg & Huvila, 2008).   یادگیري در فضاي مجازي یک مفهوم کامالً جدید است که بـا
هـاي آموزشـی دانشـگاه را فـراهم     زیـرا، دانشـگاه مجـازي دوره   . فرق دارد 1مفهوم دانشگاه مجازي

. کنـد  را به هـیچ سـطح یـا سـنی محـدود نمـی       فضاي مجازي، فضایادگیري در  که کند در حالی می
دهـد و داراي یـک برنامـه کلـی     هاي یـادگیري را پوشـش مـی   اي از دورهدانشگاه مجازي مجموعه

تواند براي سنجش بخش کوچکی از یک برنامه اما، یادگیري در فضاي مجازي می. آموزشی است
 و کوئــو تســاي ).Dillenbourg & Schneider, 2002( آموزشــی مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد

توانـد از طریـق   دانـد کـه در آن محتـوا مـی    هاي مجازي را آن نوع یادگیري مییادگیري در محیط
فضاي مجازي و تأثیر آن بـر   .(Tsai & Khuo, 2008) رایانه، اینترنت و اینترانت در دسترس باشد

شناسـی محیطـی و ادراکـی، مطالعــات     ه روانهـاي مختلـف دانشــگاهی از جملـ   یـادگیري در رشـته  
 ,Song)شناسی، مطالعات بازي، مطالعات فرهنگی و معماري بررسـی شـده اسـت    آموزشی، جامعه

2004).  
اسـتفاده قـرار   تري در زمینه یادگیري مـورد  هاي مجازي که به طور گستردهیکی از انواع محیط

سازي و تسـهیل ارتباطـات   توانند از طریق شبیهمیکه  هستند 2بعدي مجازيهاي سهگیرد، محیط می
 ,Warburton, 2009, Minocha & Reeves, 2010)به سیستم آموزشی و یادگیري کمک کنند

Holmberg & Huvila, 2008, Salmon, 2009).  در  هـاي سـه بعـدي مجـازي    محیطاستفاده از
 & Livingstone, Kemp)آغـاز شـده اسـت    1970زمینه یادگیري و آمـوزش و پـرورش از سـال    

Edga, 2008). هر یادگیرنده هاي گرافیکی هستند که در آن، محیط، هاي سه بعدي مجازيمحیط
شـود  یابد که به وسیله آن از دیگر کاربران متمایز میموجودیت می 3در قالب یک شخصیت آواتار

یادگیرنـده نقـش   در نتیجـه،  . توانند به کمک این شخصیت با او ارتبـاط برقـرار کننـد   و دیگران می
تحقیقـات در  . کنـد تري در تعریف اهداف یادگیري پیدا کرده و یادگیري خـود را تنظـیم مـی   فعال

 بعدي مجازي در زمینه یادگیري، در دو دهه گذشته افزایش یافته استهاي سهزمینه استفاده از فضا

                                                   
1  . Virtual campus 
2. 3DVE: Three-dimensional virtual space  
3. Avatar 
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)De Lucia & Francese, 2008.( مجازي را در زمینـه  هاي پژوهشگران، استفاده از محیط برخی

رویکـرد سـاختن   و همکـاران   دیـویس . انـد یادگیري و بهداشت و درمـان مـورد بررسـی قـرار داده    
 کـه  در حـالی ، (Davis et al., 2008) نـد اي براي بیمـاران مبـتال بـه سـرطان را پیشـنهاد کرد     جامعه
نـد  هاد کردپیشـن را یک جامعه مجازي براي آموزش پرستاران و کـادر پزشـکی    و همکاران کوران

(Curran et al., 2009). هاي سه هاي مفیدي از کاربردهاي بالقوه محیطبررسی 2اینسباچو  1بلوس
کـه  آنهـا اسـتدالل کردنـد     .بعدي مجـازي در زمینـه بهداشـت و آمـوزش پزشـکی فـراهم آوردنـد       

 توانـد ارتباطـات،  دهـد کـه مـی    هاي سه بعدي مجازي یک تجربه واقعی هم جانبـه ارایـه مـی    محیط
بررسـی دیگـري توسـط    . (Sköld, 2012) هاي مختلف را ترکیب کنندآموزش و دسترسی به داده

بعـدي باعـث   صورت گرفت که نشان داد، استفاده از فضـاي مجـازي سـه    (Holmes, 2007) هلمز
بعدي مجازي توانایی کشف، سـاخت  یادگیرندگان در فضاهاي سه. شودبهبود فرآیند یادگیري می

همانند  یادگیري در فضاي مجازي .(De Freitas, 2006) مجازي را نیز دارند يکاري اشیا و دست
بر مبناي این واقعیت ساده و اساسـی شـکل گرفتـه اسـت کـه یـادگیري        ،یادگیري در فضاي واقعی

بنابراین، هر تدبیري که بـه پـردازش اطالعـات کمـک     . است) شناخت(مبتنی بر پردازش اطالعات 
کمـک خواهـد    در هر دو فضاي یادگیري مجـازي و واقعـی   در واقع، به یادگیري و یادآوري ؛کند
 ,Seif)انـد تدابیري که به این منظور ابداع شده با نـام راهبردهـاي یـادگیري نامگـذاري شـده     . کرد

فرآینــد یــادگیري را تســهیل ) ختیشــناختی و فراشــنا(هــاي یــادگیري  اســتفاده از راهبــرد .(2009
  ). Yang, 2005( ها تأثیر نیرومندي در یادگیري یادگیرندگان دارند زیرا، این راهبرد. سازد می

شود که یادگیرنده در ضمن یـادگیري مـورد   راهبرد شناختی به رفتار، اندیشه یا عملی گفته می 
و  سـازي دانـش  دهـی و ذخیـره   دهد و هدف این راهبرد کمک به فراگیري، سازماناستفاده قرار می

راهبـرد   ).Weinstien & Hume, 1998( بـرداري از آنهـا در صـورت نیـاز اسـت     لت بهرهنیز سهو
دهی در دو سطح ساده و پیچیده است که  دهی و سازمانشناختی شامل سه راهبرد مرور ذهنی، بسط

فرآینـدهاي شـناختی، فرآینـد تفکـر را تقویـت      . کننـد مستقیماً روي موضوعات یادگیري کـار مـی  
 نـد نکی به اهـداف شـناختی ماننـد درك مطلـب و حفـظ کـردن را تسـهیل مـی        یاب کنند و دست می

)Schleifer & Dull, 2009.(   راهبردهــاي فراشــناختی تــدابیري هســتند کــه بــراي نظــارت بــر

                                                   
1. Boulos 
2. Eysenbach 
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گیرند و در سه دسـته راهبردهـاي   راهبردهاي شناختی و کنترل و هدایت آنها مورد استفاده قرار می

 & Schleifer)گیرنـد دهی قـرار مـی  ارزشیابی و راهبردهاي نظم ریزي، راهبردهاي نظارت وبرنامه

Dull, 2009) .هـاي یـادگیري   هاي فراشناختی براي ارزیابی نتـایج فعالیـت  یادگیرندگان از مهارت
دربـاره راهبردهـاي شـناختی و فراشـناختی      1مکمـان هـاي  پژوهش ).Ally, 2008( کننداستفاده می

 ,Seif)شـود تدابیر به افزایش یـادگیري یادگیرنـدگان منجـر مـی     نشان داده است که استفاده از این

دهـد، یادگیرنـدگانی کـه از راهبردهـاي یـادگیري بیشـتر       ها نشان میطوري که پژوهشبه .(2009
یادگیرنـدگان بـراي    ).Schulz & Robnagel, 2010( کننـد، یـادگیري بهتـري دارنـد    استفاده مـی 

زیـرا، یادگیرنـدگانی    .هاي شناختی و فراشناختی دارنـد مهارتموفقیت در یادگیري نیاز به کاربرد 
که از راهبردهـاي شـناختی و فراشـناختی اسـتفاده کـرده بودنـد، عملکـرد بهتـري نسـبت بـه دیگـر            

  .)Berthold et al., 2007( یادگیرندگان داشتند
شــود، برداشــت کارهـایی کــه باعــث بهبـود یــادگیري در یادگیرنــدگان مـی    یکـی دیگــر از راه 

در اصــل، خاســتگاه نظـري بررســی برداشــت از مفهــوم  . اسـت  2یــادگیريمفهــوم یادگیرنـدگان از  
عنوان  فرآیندهاي شناختی یادگیري اغلب به. یادگیري، تغییرات رفتاري و فرآیندهاي شناختی است

 Marton et)شـوند فهمیدن، به خاطر آوردن و درك اطالعات، و حفظ کردن در نظـر گرفتـه مـی   

al., 1993, Dahlin & Watkins, 2000) .    افـراد مختلـف   3بنـابر اظهـارات مـارتون و سـالجو ،
هاي متفاوتی براي تجربـه و درك یـادگیري دارنـد کـه اصـطالحاً بـه آن برداشـت از مفهـوم          روش

 & Liang)بـر ایـن، لیانـگ و تسـاي    عـالوه   ). (Rosário & Grácio, 2007گوینـد یادگیري می

Tsai, 2010)  عنوان تجارب یادگیري یادگیرندگان را به یادگیري  مفهومبرداشت یادگیرندگان از
تـرین مطالعـه بـر روي    قـدیمی  .انددهند، تعریف کردهمی ترجیحی که هایو نظر آنها در مورد روش

در سوئد انجام شده است که آنهـا یـادگیري را    هوم یادگیري توسط مارتون و سالجوبرداشت از مف
بنـدي کـه توسـط    در طبقـه . (Seif & Fathabadi, 2009) انـد یادگیرنده بررسـی کـرده   از دیدگاه

ارایه شد، شش سلسه مراتـب در ارتبـاط بـا برداشـت      ),.Marton et al 1993(مارتون و همکاران 
از این شش برداشـت   .)(Tsai & Khuo, 2008 یادگیري مطرح شده است مفهومیادگیرندگان از 

، یـادگیري بـه منزلـه    4یادگیري به منزله افزودن بر مقدار دانش اکتسابی: ازیادگیري عبارتند  مفهوم
                                                   

1. McMann 
2  . Conceptions of learning 
3. Marton & Saljo 
4. Learning as increasing one’s knowledge 
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، یادگیري به منزله به کار بردن اطالعـات بـه   1حفظ کردن و باز تولید اطالعات به خاطر سپرده شده

آینـد  ، یـادگیري بـه معنـاي فر   3، یادگیري به معناي فهمیدن مطالب مـورد مطالعـه  2خاطر سپرده شده
، و باالخره یادگیري به منزلـه فرآینـدي کـه باعـث     4تفسیر و مداخله در اطالعات براي فهمیدن آنها

  ).Khuo, 2008 Tsai &( 5شودتغییر فرد می
کـه  نشـان داد   ،انجـام شـد کـه در نهایـت    زمینه برداشت از مفهوم یـادگیري   هاي زیادي درپژوهش

  :استبرداشت یادگیرندگان از مفهوم یادگیري بازتاب دو موضوع غالب 

، تولیـد،  از مفهـوم یـادگیري دارنـد کـه شـامل کسـب      ی برخی از یادگیرنـدگان درك سـطح   •
  . است و استفاده از دانشسازي ذخیره

برخی دیگـر از یادگیرنـدگان درك عمیقـی از یـادگیري دارنـد کـه شـامل تغییـر شخصـی و           •
  .)Purdie & Hattie, 2002( معنا استساخت و ساز 

محققــان برداشــت یادگیرنــدگان از مفهــوم یــادگیري را روي یــک سلســله مراتــب   ،بــدین ترتیــب
یا کمی در مقابل برداشت  6اي به دو دسته تقسیم کردند، برداشت از مفهوم یادگیري سطحی زنجیره

 ,Marton et al., 1993, Entwistle & Peterson)یـا کیفـی   7برداشت از مفهوم یادگیري عمیـق 

از بـه دسـت آوردن اطالعـات و بازسـازي     اسـت   برداشت از مفهوم یادگیري کمی عبارت .(2004
هـاي  برداشت از مفهوم یادگیري کیفی شامل درك معنا، مـرتبط سـاختن آموختـه    که آن، در حالی

 مـارتون بنابر نظر  ).Purdie & Hattie, 2002( هاي قبلی و تغییرات شخصی است جدید با آموخته
سه مفهوم اول بر یادگیري کمی و سه مفهوم آخر بر یادگیري کیفی تأکیـد دارنـد کـه     و همکاران،

   .Marton et al., 1993)( کنندنقش معنادار و مهمی در یادگیري ایفا می
اي قـوي بـین برداشـت از مفهـوم یـادگیري      نتایج پژوهش بولتـون لـوئیس نشـان داد کـه رابطـه     

  نشـان  8هـوفر  ).Boulton-Lewis et al., 2000( یـادگیري آنهـا وجـود دارد    یادگیرندگان و نتایج
 بنـابراین، بـر نتـایج یـادگیري    . اسـت  مرتبط با فرآینـد یـادگیري  برداشت از مفهوم یادگیري ه داد ک

د که برداشت از مفهوم یادگیري ندهاین مطالعات نشان می ).Rezaei, 2011( اثرگذار خواهد بود
                                                   

1. Learning as memorizing & reproducing 
2. Learning as applying 
3. Learning as understanding 
4. Learning as an interpretative process aimed at understanding reality 
5. Learning as changing as a person 
6  . Surface 
7. Deep 
8. Hofer  
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 گـذارد آنها تأثیر مـی  یادگیري، انتخاب راهبردهاي شناختی و پیشرفت تحصیلییادگیرندگان روي 

)Hong & Salili, 2000.(  
 گـر یاسـت، د  آمـده  وجـود  بـه ی جهـان ه دهکـد ي سـو  بـه  حرکـت  اثـر  بر که یتیوضع با امروزه

 متفـاوت  يهـا  تیـ موقع در رندگانیادگی یآموزشي ازهایني گو دانش، پاسخ قالتنای سنتي ها هیرو
 بـه وجـود  چنین، ارایـه آمـوزش در سـطح جهـانی و      هم ).Attaran, 2004( ستندینی مکان وی زمان

گـذاري  هـاي وسـیع، نیـاز بـه سـرمایه     آوردن یک محیط پژوهشی نوآورانه، به خصـوص در کشـور  
. هاي مناسب براي ارایه به یادگیرندگان و محققـان دارد سنگین در منابع، فضاهاي فیزیکی و محیط

اي هسـازي شـد  هاي شبیهمحیط ههاي آموزش و پرورش نیاز به توسعبرخی فعالیت ،ببه همین ترتی
 ،در مجموع ).Warburton, 2009( دهستن غیرممکنهزینه و یا بیش از حد پر و  پیچیدهیا  دارد که

ي هـا  طیمحـ  نـام  بـه ي ریادگي یـ هـا طیمحـ  ازی متفـاوت  کامالً نوعي ریگشکل به منجر تحوالت نیا
بـا   .اسـت ی اطالعاتي ایدن ارمغان ترین مهمه یادگیري عرص بهفضاي مجازي  ورود. شودمیي مجاز

هاي انجام شده در زمینه کاربرد فضـاي مجـازي بـراي یـادگیري، الزم     توجه به تحقیقات و پژوهش
هـاي شـناختی و فراشـناختی و برداشـت یادگیرنـدگان از مفهـوم       راهبـرد  چـون  همهایی است متغیر

شود، در فضاي مجازي هـم مـورد بررسـی    بهبود یادگیري در فضاي واقعی مییادگیري، که باعث 
بنـابراین، بـه نظـر     ؛محـور اسـت   که یادگیري در فضاي مجازي یادگیرنده با توجه به این. قرار گیرد

راهبردهـاي یـادگیري و برداشـت از مفهـوم یـادگیري در یادگیرنـدگان فضـاي مجـازي          ،رسـد می
هایی کـه در  تر به نتایج پژوهشتوان با نگاهی دقیقمی. متفاوت از یادگیرندگان فضاي واقعی باشد

فضـاي واقعـی صـورت    برداشت یادگیرندگان از مفهـوم یـادگیري در   زمینه راهبردهاي یادگیري و 
در  برداشت از مفهوم یـادگیري ي مؤثرتري را در جهت تعیین راهبردهاي یادگیري و هاگرفته، گام

  .ها پی بردگونه پژوهش یادگیرندگان فضاي مجازي برداشت و به اهمیت و ضرورت این
چنــین،  ج بــه دســت آمــده و هــمتوجــه بــه اطالعــات و پیشــینه اختصــاري ذکــر شــده و نتــای بــا
یادگیري و برداشت از مفهوم یادگیري صورت گرفتـه اسـت،   هایی که در زمینه راهبردهاي  بررسی

هایی هستند که به بررسی دقیـق راهبردهـاي یـادگیري و برداشـت از     شود کمتر پژوهشمشاهده می
د یا دست کم با این عنوان به موضوع مورد پژوهش نمفهوم یادگیري در فضاي مجازي پرداخته باش

بینی راهبردهاي یادگیري بر مبناي برداشـت از مفهـوم   پیشچنین، اشاره نشده است که  هم. دنبپرداز
. یادگیرندگان از یادگیري، در دو گروه یادگیرندگان فضاي مجازي و واقعی، به چه صورت اسـت 

هاي برداشت یادگیرندگان از مفهـوم  مؤلفه ضمن بررسی ارتباط لذا، این پژوهش درصدد است که
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 فراشـناختی در گـروه یادگیرنـدگان فضـاي واقعـی و مجـازي،      یادگیري با راهبردهـاي شـناختی و   

هاي برداشت یادگیرندگان از مفهـوم  استفاده از راهبردهاي شناختی و فراشناختی را بر اساس مؤلفه
سـؤاالت  ایـن  بینی نماید و به یادگیري در دو گروه از یادگیرندگان فضاي واقعی و مجازي را پیش

  :پاسخ دهد
یادگیرندگان از مفهوم یادگیري با راهبردهـاي شـناختی و فراشـناختی     هاي برداشتآیا مؤلفه .1

  در گروه یادگیرندگان فضاي واقعی و مجازي ارتباط دارند؟
بینی راهبردهاي شـناختی  هاي برداشت یادگیرندگان از مفهوم یادگیري موجب پیشآیا مؤلفه .2

 شوند؟ در گروه یادگیرندگان فضاي واقعی و مجازي می
بینــی راهبردهــاي اي برداشــت یادگیرنــدگان از مفهــوم یــادگیري موجــب پــیشهــآیــا مؤلفــه .3

  ؟شوندفراشناختی در گروه یادگیرندگان فضاي واقعی و مجازي می

   روش

زیرا، هدف این روش پژوهشی توصیف روابط موجـود بـین   . روش پژوهش از نوع همبستگی است
در . بینی یک متغیر از روي متغیـر دیگـر اسـت   متغیرها و استفاده از یک همبستگی معلوم براي پیش

که بـراي مطالعـه میـزان تغییـرات در      استاین پژوهش نیز دو دسته اطالعات از دو گروه در اختیار 
از روش پـژوهش همبسـتگی    ،بایسـت یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر می

باشـد  مـی  کل کشور ايمراکز فنی و حرفه جامعه آماري این پژوهش شامل کارمندان. استفاده کرد
این بود  ICDLدلیل انتخاب یادگیرندگان مهارت . اندرا دریافت نموده ICDL که آموزش مهارت

صورت آمـوزش مجـازي و نیـز آمـوزش     ه سراسر کشور ب اي که، این مهارت در مراکز فنی و حرفه
حجم جامعه آماري . واقعی برگزار شده بود و امکان مقایسه این دو فضاي یادگیري را میسر ساخت

کـه محقـق امکـان    بنـابراین، شـهرهاي مشـهد، تهـران، بجنـورد و گرگـان،       . نفر بـود  18000بالغ بر 
ن پـژوهش بـه دلیـل حجـم بـاالي      در ای. گیري انتخاب شدند دسترسی به آنها را داشت، براي نمونه

نفـر از   376مورگـان،  کرجسی و گیري در دسترس و با توجه به جدول جامعه، از طریق روش نمونه
عنـوان نمونـه آمـاري    لیسانس بـه   اي با مدرك تحصیلی لیسانس و فوقکارمندان مراکز فنی و حرفه

اي شـهرهاي مـذکور، لیسـت    به این صورت که پس از مراجعه به مراکز فنی و حرفه. انتخاب شدند
در ادامه، تنها کارمندانی که مدرك تحصیلی . کارمندان اداره به همراه مقطع تحصیلی آنها تهیه شد
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 376از ایـن  . شـدند لیسانس داشتند به عنوان نمونه مورد نظر در پژوهش انتخـاب مـی   لیسانس و فوق

نفـر دیگـر    188دگیري واقعـی و  را در فضـاي یـا   ICDL نفر کارمندانی بودند که مهارت 188نفر، 
یادگیرنـده زن،   127کـه شـامل    را در فضاي یادگیري مجازي دریافت کرده بودنـد  ICDL مهارت

نفـر   270یادگیرنده در فضاي مجازي، و  188یادگیرنده در فضاي واقعی،  188 یادگیرنده مرد، 249
گـروه یادگیرنـدگان فضـاي واقعـی بـه صـورت       ). 1جدول (نفر فوق لیسانس بودند  106لیسانس و 

هـا بـه   نامـه  پرسـش ها پاسخ دادند و براي گروه یادگیرندگان فضاي مجـازي  نامه پرسشحضوري به 
ها نیز نامه پرسشآوري گویی، جمع صورت فایل تایپ شده به ایمیل آنها فرستاده شد و بعد از پاسخ

  .از طریق ایمیل صورت گرفت
  گروه نمونه بر حسب اطالعات جمعیت شناسی توزیع فراوانی. 1جدول 

  شاخص آماري
 درصد فراوانی فراوانی  متغیر

  77/33  127  زن  جنسیت
  22/66  249  مرد

  فضاي یادگیري
  50 188 مجازي
  50  188  واقعی

  میزان تحصیالت
 88/71 270 لیسانس

  19/28  106  فوق لیسانس
  

در ابتداي شایان ذکر است که  .شرح داده شده استگیري در این پژوهش در ادامه ابزارهاي اندازه
هـاي  نامـه  شامل جنسیت و مدرك تحصیلی، همـراه بـا پرسـش    اطالعات فردي نمونه ،ها نامه پرسش

راهبردهــاي یــادگیري و برداشــت از مفهــوم یــادگیري، از یادگیرنــدگان فضــاي مجــازي و واقعــی  
  .آوري شد جمع
از ایـن   :)COLI) (Purdie & Hattie, 2002 1( مفهـوم یـادگیري  برداشـت یادگیرنـدگان از    نامـه  پرسـش . الـف 

کسـب  (سؤال تشکیل شـده اسـت و شـش خـرده مقیـاس تصـور از یـادگیري         32که از  نامه پرسش
اطالعات، فهم و به خاطر آوردن و درك اطالعات، تغییر شخصی، فرآیند نابسته به زمان و مکـان،  

                                                   
1. The conceptions of learning inventory 
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سـنجد، بـراي سـنجش تصـورات یـادگیري یادگیرنـدگان       را می) رشد شایستگی اجتماعی و وظیفه

سؤال مربـوط بـه خـرده مقیـاس بـه       9سؤال مربوط به خرده مقیاس کسب اطالعات،  5. استفاده شد
سؤال  3سؤال مربوط به تغییر شخصی،  8سؤال مربوط به وظیفه،  3خاطر آوردن و درك اطالعات، 

سؤاالت ایـن  . مربوط به شایستگی اجتماعی استسؤال  4مربوط به فرآیند نابسته به مکان و زمان و 
ضرایب آلفاي کرونباخ براي خرده  .لیکرت تنظیم شده استاي درجه 6بر روي مقیاس  نامه پرسش
هاي کسب اطالعات، به خاطر آوردن و درك اطالعات، تغییـر شخصـی، فرآینـد نابسـته بـه      مقیاس

توسـط  تصـور از یـادگیري    وظیفـه و  زمان و مکان، رشد شایستگی اجتمـاعی، یـادگیري بـه عنـوان    
   ).Rezaei, 2011( گزارش شدبررسی و رضایی 

 )Karami et al., 2006( و همکاران توسط کرمی نامه پرسشاین  :راهبردهاي یادگیري نامه پرسش. ب
راهبردهـا در آغـاز، بـه    . دهدمبانی نظري آزمون را نظریه خبرپردازي تشکیل می. ساخته شده است

سپس، راهبردهاي شناختی بـه سـه زیرمجموعـه بـه     . شوندشناختی و فراشناختی تقسیم میدو مقوله 
دهـی کـه هـر یـک داراي دو      هاي راهبردهاي تکرار یا مرور، بسط یا گسترش معنایی و سـازمان نام

راهبردهـاي فراشـناختی   . مقوله ویژه تکالیف ساده و پایه و ویژه تکالیف پیچیده است، تقسیم شدند
هاي دانش و کنترل خود شامل تعهد، نگرش و توجه و دانش و کنتـرل  زیر مجموعه به نامداراي دو 

دارد کـه   سـؤال  86ایـن آزمـون   . باشددهی مییابی و نظم ریزي، کنترل و ارزشفرآیند شامل برنامه
هـا  در مقابل هر یک از پرسـش  9از صفر تا  ،یعنی ؛قسمتی 10نامه آن به صورت یک پیوستار  پاسخ
همیشـه بـه    نامـه  پرسشها خواسته شد که اگر عبارت مطرح شده در شده است و از آزمودنی تنظیم

شود عدد صفر و در غیر این صورت هر عدد و اگر اصالً انجام نمی 9شود عدد وسیله آنها انجام می
راهبردهاي یـادگیري کرمـی هجـده خـرده مقیـاس       نامه پرسش. ندنرا انتخاب ک 9دیگر بین صفر تا 

تکرار یا مرور ویژه تکالیف ساده و پایه، تکرار یا مرور : گیرد که بدین شرح استرا در برمیفرعی 
ویژه تکالیف پیچیده، بسط و گسترش معنایی ویژه تکالیف ساده و پایـه، بسـط و گسـترش معنـایی     

دهـی ویـژه تکـالیف پیچیـده،      دهی ویژه تکالیف ساده و پایه، سازمان ویژه تکالیف پیچیده، سازمان
ریـزي، دانـش و کنتـرل    برنامه -، دانش و کنترل فرآیند)گرش و توجهنتعهد، (دانش و کنترل خود 

دهـی، تکـرار یـا مـرور، بسـط و گسـترش       نظـم  -کنترل و ارزشیابی، دانش و کنترل فرآیند -فرآیند
پایـایی  . دهی، دانش و کنترل خود، دانـش و کنتـرل فرآینـد، شـناختی، فراشـناختی      معنایی، سازمان

دست   به 98/0بود و با استفاده از بازآزمایی ضریب  97/0ون با استفاده از روش آلفاي کرونباخ آزم
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براي بررسی روایـی آزمـون از    (Karami et al., 2006) و همکاران اساس گزارش کرمی بر. آمد
در روایـی مالکـی از روش    .هاي محتوایی، مالکی، سازه و روایی عاملی استفاده شـده اسـت  روش

کـه  ) r=29/0(دسـت آمـد   ه ها با نمرات آنـان در ابـزار سـاخته شـده بـ     زمان آزمودنی مالکی و هم
. تأییـد شـد   97/0روایی سازه از طریق محاسبه همسانی درونی بـا ضـریب   . >P)001/0( معنادار بود

براي محاسبه روایی سازه از روش همبستگی بین نمرات راهبردها با نمـرات درس ریاضـی اسـتفاده    
  .>P)001/0( معنادار بود که )r=21/0(شده است 

 هـاي و آزمـون  SPSSهاي حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماري تجزیه و تحلیل داده
  .هاي مستقل و ضریب همبستگی پیرسون انجام شدبراي نمونه tرگرسیون چندگانه، آزمون 

  ها یافته

هــاي برداشــت یادگیرنـدگان از مفهــوم یــادگیري بـا راهبردهــاي شــناختی و   آیــا مؤلفـه  :سـؤال اول 
  یادگیرندگان فضاي واقعی و مجازي ارتباط دارند؟فراشناختی در گروه 

هاي این تحقیق، ابتدا جـداول همبسـتگی بـراي متغیرهـاي راهبردهـاي شـناختی و       براي تحلیل داده
هاي برداشـت یادگیرنـدگان از مفهـوم یـادگیري بـراي دو گـروه یادگیرنـدگان        فراشناختی با مؤلفه

از روش آمـاري همبسـتگی پیرسـون بـراي     . فضاي مجازي و واقعی به صورت جداگانه تشکیل شد
نتایج آزمون همبستگی دو بـه دوي متغیرهـاي    3و  2جداول . بررسی رابطه بین متغیرها، استفاده شد

  .دهندپژوهش را براي دو فضاي یادگیري واقعی و مجازي نشان می
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هاي برداشت یادگیرندگان از با مؤلفهماتریس همبستگی استفاده از راهبردهاي شناختی و فراشناختی . 2جدول 

  مفهوم یادگیري در گروه یادگیرندگان فضاي واقعی

 1 2 3 4 5 6 7 

تصور از 
 یادگیري
 به عنوان

       1 )1( به دست آوردن اطالعات
به خاطر آوردن و درك 

 )2( اطالعات
250/0 ** 1      

252/0 )3(وظیفه  ** 737/0 ** 1     
349/0  )4(تغییر شخصی  ** 684/0 ** 626/0 ** 1    

فرآیند نامحدود به زمان و 
 )5( مکان

319/0 ** 189/0 ** 197/0 ** 211/0 ** 1   

 توسعه شایستگی اجتماعی
)6( 

536/0 ** 203/0 ** 267/0 ** 255/0 ** 577/0 ** 1  

  راهبردهاي
 یادگیري

357/0  )7( هاي شناختی مهارت ** 785/0 ** 782/0 ** 770/0 ** 228/0 ** 304/0 ** 1 
338/0  فراشناختی هاي مهارت ** 810/0 ** 668/0 ** 790/0 ** 239/0 ** 292/0 ** 864/0 ** 

*P< 05/0         **P< 01/0  

  
نشـان داده شـده اسـت، در گـروه یادگیرنـدگان فضـاي واقعـی، راهبـرد          2طور که در جدول  همان

شناختی با همه متغیرهاي برداشت یادگیرندگان از مفهـوم یـادگیري همبسـتگی مثبـت و معنـاداري      
طور یکسان با متغیرهاي به خاطر آوردن و درك اطالعـات،   بیشترین ضریب همبستگی را به ودارد 

  . دارد )r=77/0(با متغیر تغییر شخصی از آن و بعد ) r=782/٠و  r=785/0(و وظیفه 
راهبرد فراشناختی نیز با همه متغیرهاي برداشـت از مفهـوم یـادگیري همبسـتگی مثبـت و معنـاداري       
دارد که در بین این متغیرها بیشترین ضریب هبستگی را با متغیر به خـاطر آوردن و درك اطالعـات   

)810/0=r( با یکدیگر به صورت  همه متغیرهاي برداشت یادگیرندگان از مفهوم یادگیري نیز. دارد
ــد    ــاداري دارن ــاال و معن ــه دو همبســتگی مثبــت ب ــین (دو ب ــناختی و ). 737/0و  189/0ب ــرد ش راهب

  .را نشان دادند) r=864/0(فراشناختی نیز همبستگی مثبت و باالیی 
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هاي برداشت یادگیرندگان از از راهبردهاي شناختی و فراشناختی با مؤلفهماتریس همبستگی استفاده . 3جدول 

  مفهوم یادگیري در گروه یادگیرندگان فضاي مجازي

 1 2 3 4 5 6 7 

تصور از 
 یادگیري
 به عنوان

       1 )1( به دست آوردن اطالعات
095/0 )2( به خاطر آوردن و درك اطالعات  1      

018/0 )3(وظیفه    829/0 ** 1     
115/0  )4(تغییر شخصی   899/0 ** 866/0 ** 1    

582/0 )5( فرآیند نامحدود به زمان و مکان ** 086/0  099/0  149/0 * 1   
613/0 )6( توسعه شایستگی اجتماعی ** 068/0  038/0  098/0  711/0 ** 1  

 راهبردهاي
 یادگیري

125/0  )7( هاي شناختی مهارت  904/0 ** 869/0 ** 920/0 ** 160/0 * 131/0  1 
128/0  فراشناختی هاي مهارت  905/0 ** 831/0 ** 909/0 ** 136/0  120/0  965/0 ** 

P*< 05/0  , P**< 01/0  
  

نشـان داده شـده اسـت، در گـروه یادگیرنـدگان فضـاي مجـازي، رابطـه          3طور که در جدول  همان
ولی، فقط با متغیرهـاي بـه   . استراهبرد شناختی با همه متغیرهاي برداشت از مفهوم یادگیري مثبت 

رابطـه   خاطر آوردن و درك اطالعات، وظیفه، تغییر شخصی و فرآیند نامحـدود بـه زمـان و مکـان    
راهبـرد   ،اما. داردr) =920/0(معناداري دارد که بیشترین ضریب همبستگی را با متغیر تغییر شخصی 

. اطالعات رابطه معناداري نـدارد شناختی با متغیرهاي توسعه شایستگی اجتماعی و به دست آوردن 
راهبرد فراشناختی نیز در گروه یادگیرندگان فضاي مجـازي بـا همـه متغیرهـاي برداشـت از مفهـوم       

فقط با متغیرهاي به خاطر آوردن و درك اطالعات، وظیفه و تغییر  ،ولی .یادگیري رابطه مثبت دارد
طور یکسان با متغیرهاي بـه خـاطر    هشخصی رابطه معناداري دارد که بیشترین ضریب همبستگی را ب

دارد و بـا بقیـه متغیرهـا رابطـه      r) =905/٠و r =909/٠( شخصیآوردن و درك اطالعات، و تغییر 
همه متغیرهاي برداشت یادگیرندگان از مفهوم یادگیري نیز با یکدیگر بـه صـورت   . معناداري ندارد

). 899/0و  149/0بـین  (معنـادار اسـت   هـا  دو به دو همبستگی مثبت دارند که فقـط برخـی از رابطـه   
  .را نشان دادند r)=965/0(راهبرد شناختی و فراشناختی نیز همبستگی مثبت و باالیی 
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بینـی راهبردهـاي   هاي برداشت یادگیرندگان از مفهوم یـادگیري موجـب پـیش   آیا مؤلفه: سؤال دوم

  شوند؟شناختی در گروه یادگیرندگان فضاي واقعی و مجازي می
بینی راهبردهاي شـناختی  تعیین سهم هر یک از متغیرهاي برداشت از مفهوم یادگیري در پیشبراي 

زمـان   و فراشناختی در گروه یادگیرندگان فضاي واقعی و مجازي، از تحلیل رگرسیون چندگانه هم
زمـان وارد   صـورت هـم  ه بین بـ در این طرح رگرسیون تمام متغیرهاي پیش. یا استاندارد استفاده شد

 ).Sarmad et al., 2010( شـود بینی خـود ارزیـابی مـی   توان پیش بر اساسلیل شده و هر متغیر تح
خطـی و یکســانی  هـاي نرمـال بـودن، خطـی بـودن، هـم      بـراي اطمینـان از عـدم تخطـی از مفروضـه     

در  VIFو  Tolerance مقادیر گـزارش شـده بـراي   . هاي مقدماتی استفاده شدپراکندگی، از تحلیل
تـر  کم Toleranceارزش ( خطی تخطی نشده استحاکی از آن است از مفروضه هم 5و  4جدول 

چنـین، بررسـی نمـودار     هـم ). بیانگر تخطـی از ایـن مفروضـه اسـت     10باالي  VIF یا ارزش 1/0از 
ماندهاي اسـتاندارد شـده نشـان داد    و نمودار پراکنش پس P-P (Plot Normal( پراکنش و نمودار

در اولین تحلیل،  .بودن، خطی بودن، یکسانی پراکندگی نیز تخطی نشده استکه از مفروضه نرمال 
هــاي برداشــت مؤلفــه بــر اســاسبینــی اســتفاده از راهبردهــاي شــناختی رگرســیون چندگانــه پــیش

نتـایج نشـان   . یادگیرندگان از مفهوم یادگیري در گروه یادگیرندگان فضاي واقعی صورت گرفـت 
. )P= 001/0؛ F )6و  181( = 557/105؛  R2= 778/0( و معنـادار اسـت  داد که روابط بین متغیرها خطی 

بینـی راهبـرد شــناختی در   نتـایج و نیـز سـهم هـر یـک از متغیرهـاي وارد شــده بـه مـدل را در پـیش         
  .گردد مشاهده می 4یادگیرندگان فضاي واقعی، در جدول 
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هاي برداشت یادگیرندگان از مفهوم اساس مؤلفهبینی استفاده از راهبردهاي شناختی بر پیش. 4جدول 

  یادگیري در گروه یادگیرندگان فضاي واقعی

 
ضرایب 

 غیراستاندارد
ضرایب 
      استاندارد

هاي چند آماره
خطی هم  

 .B Std مدل
Error Beta t sig F R2 Adjusted

R2 ToleranceVIF 

(Constant) 848/28  466/18   562/1  120/0  

557/105  778/0  770/0  

  
به دست آوردن 

120/1  اطالعات  744/0  065/0  507/1  134/0  357/0  111/0  

به خاطر آوردن 
و درك 
 اطالعات

462/1  294/0  285/0  981/4  000/0  785/0  347/0  

132/4  وظیفه  662/0  337/0  240/6  000/0  782/0  421/0  
631/1  تغییر شخصی  250/0  332/0  518/6  000/0  770/0  436/0  

فرآیند نامحدود 
 به زمان و مکان

164/0-  136/1  006/0-  144/0-885/0  228/0  011/0-

توسعه 
شایستگی 
 اجتماعی

692/0  838/0  040/0  826/0  410/0  304/0  061/0  

  
هـاي برداشـت یادگیرنـدگان از مفهـوم     مؤلفـه  بر اساسشود،  مشاهده می 4طور که در جدول  همان

توان میزان اسـتفاده از راهبردهـاي شـناختی را در گـروه یادگیرنـدگان فضـاي واقعـی        یادگیري می
از بـین ایـن   . در این مدل فقط سه متغیر از لحاظ آماري معنا دارند. بینی نمودداري پیشطور معنی به

 ارزش بتـاي تقریبـاً  ) >β، 001/0P= 332/0(ر شخصی و تغیی) >β ،001/0P=337/0(متغیرها، وظیفه 
. دارنـد ) >β، 001/0P= 285/0( متغیر به خاطر آوردن و درك اطالعات یکسان و باالتري نسبت به

  .بینی راهبرد شناختی ندارندبقیه متغیرها سهم معناداري در پیش
هـاي  اسـاس مؤلفـه   ی بربینی استفاده از راهبردهاي شناختدر دومین تحلیل رگرسیون چندگانه پیش

. برداشت یادگیرندگان از مفهوم یادگیري در گروه یادگیرنـدگان فضـاي مجـازي صـورت گرفـت     
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، F)6و R2، 117/249 =)181= 892/0(نتایج نشان داد کـه روابـط بـین متغیرهـا خطـی و معنـادار اسـت        

001/0(P=  . خالصه نتایج این تحلیل نشان داده شده است 5در جدول.  

هاي برداشت یادگیرندگان از مفهوم اساس مؤلفه بینی استفاده از راهبردهاي شناختی برپیش. 5جدول 
  یادگیري در گروه یادگیرندگان فضاي مجازي

ضرایب  
 غیراستاندارد

ضرایب 
 t sig F استاندارد

 
 

R2 

 
 

Adjusted 
R2 

هاي چند آماره
خطی هم  

 .B Std مدل
Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) - 378/33  377/20   - 638/1  103/0  

117/249  892/0  888/0  

  
به دست آوردن 

154/0  اطالعات  829/0  006/0  186/0  853/0  565/0  771/1  

به خاطر آوردن و 
 درك اطالعات

858/1  305/0  352/0  091/6  001/0  178/0  606/5 

358/3  وظیفه  747/0  230/0  494/4  001/0  228/0  377/4  
455/2  تغییر شخصی  402/0  397/0  110/6  001/0  141/0  082/7  

فرآیند نامحدود 
 به زمان و مکان

357/0  511/1  009/0  236/0  813/0  447/0  237/2  

توسعه شایستگی 
 اجتماعی

738/1  300/1  050/0  337/1  813/0  434/0  304/2  

  
هـاي برداشـت یادگیرنـدگان از مفهـوم     مؤلفـه اساس  شود، بر مشاهده می 5طور که در جدول  همان

توان میزان استفاده از راهبردهاي شـناختی را در گـروه یادگیرنـدگان فضـاي مجـازي      یادگیري می
نتایج و سهم هر یک از متغیرهاي وارد شده به مـدل،   5در جدول . بینی نمودداري پیشطور معنی به

در ایـن مـدل   . مجازي، نشـان داده شـده اسـت    بینی راهبرد شناختی در یادگیرندگان فضايدر پیش
 و β=397/0(متغیـر، تغییـر شخصـی     3از بـین ایـن   . ندهسـت  فقط سه متغیر از لحـاظ آمـاري معنـادار   

001/0P< (   متغیـر بـه خـاطر آوردن و درك اطالعـات    ارزش بتاي باالتري نسـبت بـه )352/0=β و 
001/0P< ( و وظیفه)230/0=β 001/0 وP< (بینی راهبـرد  متغیرها سهم معناداري در پیشبقیه . دارد

  .شناختی ندارند
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  179/ … هوم یادگیري با راهبردهاي برداشت از مفرابطه 

 
بینـی راهبردهـاي   هاي برداشت یادگیرندگان از مفهوم یـادگیري موجـب پـیش   آیا مؤلفه: سؤال سوم

  شوند؟فراشناختی در گروه یادگیرندگان فضاي واقعی و مجازي می
هـاي  مؤلفه بر اساسفراشناختی  بینی استفاده از راهبردهايدر تحلیل سوم، رگرسیون چندگانه پیش

. برداشت یادگیرندگان از مفهوم یادگیري در گـروه یادگیرنـدگان فضـاي واقعـی صـورت گرفـت      
 F)6و 181( = 635/99 و R2 = 768/0(نتایج نشان داد که روابـط بـین متغیرهـا خطـی و معنـادار اسـت       

001/0=P( .بینی راهبرد شـناختی  در پیش نتایج و نیز سهم هر یک از متغیرهاي وارد شده به مدل را
  .شود مشاهده می 6در یادگیرندگان فضاي واقعی، در جدول 

هاي برداشت یادگیرندگان از مفهوم بینی استفاده از راهبردهاي فراشناختی بر اساس مؤلفهپیش. 6جدول 
  یادگیري در گروه یادگیرندگان فضاي واقعی

 
ضرایب 

 غیراستاندارد
ضرایب 
 t sig استاندارد

 
F 
 

 
 

R2 

 
 

Adjusted 
R2 

هاي چند آماره
 هم خطی

 .B Std مدل
Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 579/12  339/14  877/0  382/0  

635/99 768/0 760/0 

  
به دست آوردن 

  اطالعات
411/0 577/0 031/0 713/0 477/0 664/0  507/1  

به خاطر آوردن 
و درك 
 اطالعات

892/1 228/0 486/0 300/8 001/0 374/0  674/2  

420/0 647/0 459/0 025/0 514/0 236/0  وظیفه  382/2  
472/0 001/0 926/7 413/0 194/0 540/1  تغییر شخصی  118/2  

فرآیند نامحدود 
 به زمان و مکان

246/0 882/0 012/0 278/0 781/0  661/0  514/1  

توسعه شایستگی 
 اجتماعی

754/0 651/0 058/0 158/1 248/0 519/0  928/1  

  
هـاي برداشـت یادگیرنـدگان از مفهـوم     مؤلفـه  بر اساسد گرد مشاهده می 6طور که در جدول  همان

توان میزان استفاده از راهبردهاي فراشناختی را در گروه یادگیرندگان فضاي واقعی بـه  یادگیري می
از بین این . ندهست در این مدل فقط دو متغیر از لحاظ آماري معنادار. بینی نمودداري پیشطور معنی
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ارزش بتاي باالتري نسـبت بـه   ) >001/0P و β= 486/0(متغیرها، به خاطر آوردن و درك اطالعات 

بینـی راهبـرد   بقیـه متغیرهـا سـهم معنـاداري در پـیش     . دارد) >001/0Pو  β= 413/0(تغییر شخصـی  
  .شناختی ندارند

 بــر اســاسبینــی اســتفاده از راهبردهــاي فراشــناختی در آخــرین تحلیــل رگرســیون چندگانــه پــیش
  هــاي برداشــت یادگیرنــدگان از مفهــوم یــادگیري در گــروه یادگیرنــدگان فضــاي مجــازي   مؤلفــه

و  R2=871/0( نتــایج نشــان داد کــه روابــط بــین متغیرهــا خطــی و معنــادار اســت . صــورت گرفــت
نتایج و نیز سهم هر یـک از متغیرهـاي وارد شـده بـه مـدل را در       .P)=001/0 و F)6و 181( = 890/203
 بـر اسـاس  . کنیـد مشاهده مـی  7راهبرد شناختی در یادگیرندگان فضاي واقعی، در جدول بینی پیش
توان میزان استفاده از راهبردهاي فراشناختی هاي برداشت یادگیرندگان از مفهوم یادگیري میمؤلفه

در ایـن مـدل فقـط دو    . بینـی نمـود  داري پیشرا در گروه یادگیرندگان فضاي مجازي به طور معنی
ــه خــاطر آوردن و درك اطالعــاتمتغیــر  ، β= 434/0(و تغییــر شخصــی ) >β ،000/0P= 433/0( ب

000/0P< (بقیه متغیرهـا سـهم معنـاداري    . که ارزش بتاي یکساي دارند، از لحاظ آماري معنا دارند
  .بینی راهبرد فراشناختی در گروه یادگیرندگان فضاي مجازي ندارنددر پیش
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  181/ … هوم یادگیري با راهبردهاي برداشت از مفرابطه 

 
هاي برداشت یادگیرندگان از مفهوم مؤلفه بر اساساستفاده از راهبردهاي فراشناختی بینی پیش. 7جدول 

  یادگیري در گروه یادگیرندگان فضاي مجازي

 مدل

ضرایب 
ضرایب  غیراستاندارد

 استاندارد
Beta 

t sig F R2 Adjusted 
R2 

هاي چند هم آماره
 خطی

B Std. 
Error Tolerance VIF 

(Constant) - 843/14  787/16   - 884/0  378/0  

89/203  871/0  867/0  

  
به دست آوردن 

316/0  اطالعات  683/0  016/0  463/0  644/0  565/0  771/1  

به خاطر آوردن و 
 درك اطالعات

721/1  251/0  433/0  849/6  001/0  178/0  606/5  

057/1  وظیفه  616/0  096/0  718/1  088/0  228/0  377/4  

022/2  تغییر شخصی  331/0  434/0  108/6  001/0  141/0  082/7  

فرآیند نامحدود 
 به زمان و مکان

- 618/0  245/1  - 020/  - 496/0  620/0  447/0  237/2  

توسعه شایستگی 
 اجتماعی

248/1  071/1  049/0  199/1  232/0  434/0  304/2  

  
ــادگیري در   بــراي پــیش ــاي برداشــت از مفهــوم ی ــر مبن بینــی راهبردهــاي شــناختی و فراشــناختی ب

به  R2میزان . زمان استفاده شد یادگیرندگان فضاي واقعی و مجازي، از روش رگرسیون چندگانه هم
بینی راهبردهاي شناختی در یادگیري فضاي واقعی، دست آمده از الگوي رگرسیون مربوط به پیش

بینـی راهبردهـاي شـناختی در یـادگیري فضـاي      مربـوط بـه پـیش    R2بود در حالی که میـزان   778/0
بینـی راهبردهـاي   به دست آمده از الگوي رگرسیون مربوط بـه پـیش   R2میزان . بود 892/0مجازي، 

بینـی  مربـوط بـه پـیش    R2حـالی کـه میـزان    بـود در   786/0فراشناختی در یادگیري فضـاي واقعـی،   
  . بود 871/0راهبردهاي فراشناختی در یادگیري فضاي مجازي، 
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هاي مؤلفه بر اساسبینی استفاده از راهبردهاي شناختی و فراشناختی هاي پیشخالصه رگرسیون. 8جدول 

  قعیبرداشت یادگیرندگان از مفهوم یادگیري در گروه یادگیرندگان فضاي مجازي و وا

محیط 
 آموزش

نوع 
 راهبردها

F R2 بینهاي پیشلفهؤم Beta t sig  

  واقعی

  778/0  557/105  شناختی

  به خاطر آوردن، 
 درك اطالعات

285/0  981/4 001/0 

 001/0 240/6 337/0 وظیفه
 001/0 518/6 332/0 تغییر شخصی

  768/0  635/99  فراشناختی
  به خاطر آوردن،
 درك اطالعات

486/0 001/0 001/0 

 001/0 001/0 413/0 تغییر شخصی

  مجازي

  شناختی

  
  

117/249  
  
  

892/0  

  به خاطر آوردن، 
 درك اطالعات

352/0 091/6 001/0 

 001/0 494/4 230/0 وظیفه

 001/0 110/6 397/0 تغییر شخصی

  871/0  890/203  فراشناختی
  به خاطر آوردن، 
 درك اطالعات

433/0 849/6 001/0 

 001/0 108/6 434/0 تغییر شخصی

  
ــه جــدول   ــا توجــه ب ــزان  8ب ــه می ــا مقایس ــناختی در    R2، ب ــاي شــناختی و فراش ــه راهبرده ــوط ب مرب

راهبردهـاي شـناختی و    R2کـه میـزان    شـود  نتیجه گرفته مـی هاي فضاي مجازي و واقعی،  یادگیري
هـاي  فراشناختی در محیط مجازي بیش از محیط واقعی است؛ بدین معنی که کسانی که در محـیط 

مجـازي، آمــوزش دیــده بودنـد، بــه میــزان بیشــتري از راهبردهـاي شــناختی و فراشــناختی اســتفاده    
  .اند نموده
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  183/ … هوم یادگیري با راهبردهاي برداشت از مفرابطه 

 
   گیري نتیجه و بحث

هاي این مطالعه، رابطه آشکار بین راهبردهاي شناختی و فراشناختی، و برداشـت یادگیرنـدگان   یافته
شــک، بــی. ددااز مفهــوم یــادگیري را در دو گــروه یادگیرنــدگان فضــاي مجــازي و واقعــی نشــان 

مشخص شدن این روابط به بهبود یادگیري یادگیرندگان در فضاي مجازي و واقعی کمک خواهـد  
هاي قبلی است که فقط تأثیر جداگانه متغیرها در بهبود یـادگیري  مکمل پژوهش این پژوهش. کرد

نتایج نشان دادند که در گروه یادگیرندگان فضـاي واقعـی، راهبـرد شـناختی بـا      . اندرا بررسی کرده
چنین، نتایج حاکی  هم. همه متغیرهاي برداشت از مفهوم یادگیري همبستگی مثبت و معناداري دارد

که سه متغیر برداشت از مفهوم یادگیري به عنوان وظیفه، تغییر شخصی و متغیر به خاطر از آن است 
از بین ایـن   عناداري براي راهبرد شناختی هستند کههاي مکنندهبینیآوردن و درك اطالعات، پیش

بـا توجـه بـه تحقیقـات صـورت گرفتـه، تغییـر در رفتـار          .ارزش بتاي باالتري دارد ،هسه متغیر وظیف
به عنوان فرآیند وابسته به تجربه در نظر  ،بنابراین. شوده تغییرات مستمر در رفتار میگیري منجر بیاد

هـاي مختلـف   و رشد شایستگی اجتماعی، تغییرات شخصـی و دیـدن امـور بـه شـیوه      شودگرفته می
شناختی پس راهبردهاي  .)Purdie & Hattie, 2002(آیند بازتابی از این تغییر رفتاري به شمار می

هرچه راهبردهاي شناختی یادگیرندگان  ،یعنی ؛اساس استفاده از برداشت از مفهوم یادگیري هستند
هـاي  توان گفت پـژوهش می ،در نتیجه. باالتر باشد، برداشت آنها از مفهوم یادگیري نیز باالتر است

رنـدگان توسـط   سو است و راهبردهاي شـناختی یادگی قبلی در این زمینه با نتایج پژوهش حاضر هم
  .بینی استبرداشت از مفهوم یادگیري آنها قابل پیش

به خاطر آوردن و درك اطالعات، و تغییـر شخصـی از   متغیر نیز فقط دو به دست آمده در مدل 
ارزش بتـاي بـاالتري نسـبت بـه      به خاطر آوردن و درك اطالعاتمتغیر لحاظ آماري معنادارند که 

 نمره بـاال در دو عامـل بـه خـاطر آوردن و درك اطالعـات، و     شایان ذکر است . تغییر شخصی دارد
وظیفه حاکی از آن است که یادگیرندگان فضاي واقعی درك سطحی از یادگیري دارند که شامل 

عامل وظیفه شبیه به بعد اخالقی مشخص شـده  . سازي و استفاده از دانش استکسب، تولید، ذخیره
بــین یادگیرنــدگان بــا رویکــرد ســطحی و  ).Purdie & Hattie, 2002( اســت 1توســط کلیــف

یادگیرندگانی که رویکرد عمیقـی دارنـد،   . یادگیرندگان با رویکرد عمیق، تمایز بنیادي وجود دارد
این یادگیرندگان براي مطالب مورد یادگیري یک . یادگیري آنها بر پایه درك و فهم مطالب است

                                                   
1. Cliff 
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ایی، اسـتلزامات مـتن و معنـاي نهفتـه در مطالـب      دنبال مقاصد زیربنه ساختار معنایی قایل هستند و ب

که یادگیرندگانی که رویکرد سطحی دارند، یادگیري آنها بـر پایـه   در حالی. مورد یادگیري هستند
این دسته از یادگیرندگان متن مورد مطالعه را به عنوان واحـدهاي جـدا از هـم    . بازپدیدآوري است
   .ت احتمالی باید به خاطر سپرده شوندسؤاالن به گیرند که براي پاسخ داداطالعات در نظر می

د که در گروه یادگیرندگان فضاي مجازي، راهبرد شناختی داهاي این پژوهش نشان یافتهدیگر 
که بیشترین ضـریب همبسـتگی را بـا    با همه متغیرهاي برداشت از مفهوم یادگیري رابطه مثبتی دارد 

از بین این  .آمده فقط سه متغیر از لحاظ آماري معنادارنددر مدل به دست . متغیر تغییر شخصی دارد
راهبرد فراشناختی نیز با همه متغیرهاي برداشـت از  . متغیرها، تغییر شخصی ارزش بتاي باالتري دارد

طـور یکسـان بـا متغیرهـاي بـه       که بیشترین ضریب همبستگی را به مفهوم یادگیري رابطه مثبت دارد
در ایـن مـدل نیـز فقـط دو متغیـر بـه خـاطر        . و تغییر شخصـی دارد خاطر آوردن و درك اطالعات، 

آوردن و درك اطالعات و تغییر شخصی از لحاظ آماري معنا دارند که تغییر شخصـی ارزش بتـاي   
نمره باال در عامل تغییر شخصی حاکی از آن است که یادگیرنـدگان فضـاي مجـازي    . باالتري دارد

تغییر شخصـی را  . تغییر شخصی و ساخت و ساز معناستدرك عمیقی از یادگیري دارند که شامل 
توان به عنوان بسط و گسترش دیدگاه درباره زندگی، نگاه نو بـه زنـدگی، تغییـر نحـوه تفکـر و      می

چنـین، بـا یافتـه الي و چـان      این یافته هم .(Purdie & Hattie, 2002) پیشرفت فردي تعریف کرد
وقتی یادگیري به عنوان تغییر و رشـد شخصـی فـرد    که د زیرا، پژوهش آنها نشان دا. دارد خوانی هم
با توجـه   .(Lai & Chan, 2005) در باالترین سطح از برداشت از مفهوم یادگیري قرار دارد ،باشد

توان عنوان نمود که فضـاي یـادگیري مجـازي موجـب     از تحقیق حاضر، می هدست آمده به نتایج ب
این ادراکات موجب . شودمطالب مورد یادگیري می گیري ادراکات یادگیرندگان از الزاماتشکل
گیري رویکردهاي مطالعه یادگیرندگان شده و رویکـرد مطالعـه هـم بـه نوبـه خـود برکیفیـت        شکل

  .گذاردثیر میأیادگیري و بازدهی یادگیري ت
در یادگیرنـدگان فضـاي   برداشت از مفهوم یـادگیري   بر اساسبینی راهبردهاي فراشناختی پیش
هاي محیط ویژگییکی از  هاي کالرك و مایربا توجه به یافته. تر صورت گرفته استيمجازي قو

یادگیرنده بـا اسـتفاده از امکانـات گونـاگون محـیط       ،یعنی ؛سازي استیادگیري مجازي، شخصی
هـاي  را متناسـب بـا شـیوه دلخـواه خـود دریافـت کنـد، فعالیـت         مورد نظـر تواند مطالب مجازي می

چنین، منـابع یـادگیري را متناسـب بـا      هم. هاي فردي خود انجام دهدمتناسب با ویژگییادگیري را 
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کنـد  ها به فراگیران کمک مـی این ویژگی. کند وجو جستنیازهاي یادگیري و سطح شناختی خود 

 & Clark)هاي فردي خـود از ایـن محـیط بهـره گیـرد     هاي شخصی و تفاوتتا با توجه به ویژگی

Mayer, 2007) .بنابراین، منجـر بـه   . ضاي مجازي، یادگیري بر عهده خود یادگیرندگان استدر ف
زیــرا، ایــن راهبردهــا شــامل . شــودافــزایش اســتفاده یادگیرنــدگان از راهبردهــاي فراشــناختی مــی 

هایی هستند که یادگیرندگان براي نظارت بر فعالیت یادگیري، طراحـی یـادگیري، و بـراي     تکنیک
بـر طبـق تحقیقـات،     ،از طرفـی  ).Ally, 2008( کنندیادگیري استفاده می هايارزیابی نتایج فعالیت

، کننـد سطح باالتري را اتخـاذ مـی   مفهوم یادگیريیادگیرندگانی که رویکرد یادگیري عمیق دارند 
تري را یادگیري سطح پایینمفهوم  ،هستند در حالی که آنهایی که داراي رویکرد یادگیري سطحی

یادگیري وقتی به معنـی بـه دسـت آوردن     ،الي و چان دریافتند ).Li et al., 2013( کنند اتخاذ می
یـادگیري   که ترین سطح از برداشت از مفهوم یادگیري قرار دارد، در حالیدر پایین ،اطالعات باشد

با توجه بـه   .(Lai & Chan, 2005) به عنوان تغییر و رشد شخصی فرد در باالترین سطح قرار دارد
توان نتیجه گرفت کـه یادگیرنـدگان فضـاي واقعـی در      آمده از این پژوهش می گزارشات به دست

ایـن تحقیــق داراي رویکــرد یـادگیري ســطحی هســتند و یادگیرنـدگان فضــاي مجــازي نیــز داراي    
  .رویکرد یادگیري عمقی هستند

 ),Boulton-Lewis et al., 2000) McLean, 2001, Allan, 2003هاي قبلـی  نتایج پژوهش

و ) فضـاي واقعـی  (اي قوي بین برداشت از مفهوم یادگیري یادگیرنـدگان  داده بودند که رابطهنشان 
 ,Schulz & Robnagel)دیگـري  هـاي نتـایج پـژوهش   ،از طرفـی . نتایج یادگیري آنها وجود دارد

2010 Coskun, 2010)،  یادگیرندگانی کـه از راهبردهـاي یـادگیري بیشـتر اسـتفاده      که نشان داد
این پژوهش نیز با بررسی ارتباط بـین راهبـرد شـناختی و برداشـت     . یادگیري بهتري دارندکنند، می

بینی راهبرد شناختی بر مبناي برداشـت یادگیرنـدگان   یادگیرندگان از مفهوم یادگیري و اثبات پیش
 هــاي قبلــی را در زمینــه فرآینــدهاي مــوثر در بهبــودنتــایج پــژوهش ،از مفهــوم یــادگیري، در واقــع

. از نتیجه تحقیق هنگ و سالیلی نیـز حمایـت کـرد    ،مطالعات پژوهش حاضر. ي تکمیل نمودیادگیر
زیرا، مطالعات آنها نشان داد که برداشت از مفهوم یادگیري یادگیرندگان روي یـادگیري، انتخـاب   

با توجه به ). Hong & Salili, 2000( گذاردآنها تأثیر می راهبردهاي شناختی و پیشرفت تحصیلی
بینــی راهبردهـاي شــناختی و  هـاي رگرسـیون چندگانــه، پـیش   تیجـه بـه دســت آمـده از تحلیــل   دو ن
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ــه  برداشــت از مفهــوم یــادگیري  بــر اســاسفراشــناختی  در یادگیرنــدگان فضــاي مجــازي نســبت ب

  .تر صورت گرفته استیادگیرندگان فضاي واقعی، قوي
اساسـی شـکل گرفتـه اسـت کـه      مبناي این واقعیـت سـاده و    استفاده از فضاي یادگیري مجازي، بر

پـردازش  . اسـت ) شناخت(اي مبتنی بر پردازش اطالعات یادگیري تا حد قابل قبول و قابل مالحظه
هاي یادگیري، استفاده از فضاي مجازي را به عنوان ابـزار، در تمـام   اطالعات به عنوان یکی از جنبه

ري در فضـاي مجـازي بـه مراتـب بـه      بنابراین، یادگی. دهدفرآیندهاي یادگیري مورد تأکید قرار می
شـود  فرآیندهاي شناختی بیشتري نسبت به محیط یادگیري واقعی نیاز دارد و همین امر موجـب مـی  

   .تر باشدبینی صورت گرفته قويپیش
اساس نتایج به دسـت آمـده از کـاربرد راهبردهـاي شـناختی و فراشـناختی در یادگیرنـدگان         بر

فت شرایط یـادگیري در فضـاي مجـازي، محـیط مناسـبی بـراي       توان گفضاي مجازي و واقعی، می
یـادگیري در  . کند و با آنها ارتباط بیشـتري دارد پرورش راهبردهاي شناختی و فراشناختی ایجاد می

توانند با ایجاد تعامـل  میزیرا، یادگیرندگان . محیط یادگیري مجازي فعال و یادگیرنده محور است
در محـیط  . هـاي مجـازي بـه یـادگیري و تجربـه کـردن بپردازنـد       ازيس پویا و فراگیر از طریق شبیه

نماینـد و خـود   یادگیري مجازي یادگیرندگان با توجه به سرعت و توان یادگیري خود مطالعـه مـی  
تواننـد بـا اسـتفاده از    هاي مجازي میمحیط. توانند به مدیریت و ارزیابی یادگیري خود بپردازندمی

هـاي تعـاملی   کلمات و پویا نمایی در ترکیـب بـا یکـدیگر بـا روش    عناصري چون روایت، تصویر، 
یادگیرندگان با  ،در واقع. ساختار مفهومی مناسبی با سطح درك یادگیرنده و عالیق او فراهم سازند

هاي امـن  در چنین محیط. توانند بارها بدون استرس خطا کنند آموزند و میسرعت مناسب خود می
ها قابل انتقال به محیط واقعی است و در مواردي سرعت اجـرا   مهارتیادگیري ثابت شده است که 

رسـد کـه یادگیرنـدگان فضـاي مجـازي نسـبت بـه        بنابراین، منطقی به نظر مـی  .نیز باالتر بوده است
   .یادگیرندگان فضاي واقعی، از راهبردهاي شناختی و فراشناختی، بیشتر استفاده کنند

انتخــاب موضــوع تــا مراحــل اجــرا، و تجزیــه و تحلیــل و   ،یعنــی ؛هــر تحقیقــی از ابتــداي امــر 
ها در پژوهش به محققانی که قصد تحقیق بیان محدودیت. هایی استگیري داراي محدودیت نتیجه

کنـد تـا بـا دیـدي بـاز و آگـاهی از موانـع، کمبودهـا و         هاي مختلف را دارند، کمـک مـی   در زمنیه
با وجـود آن کـه، نتـایج مطالعـه     . هاي مشابه بپردازندهاي تحقیق به امر پژوهش در زمینهمحدودیت

حاضر، اطالعات مفیدي را درباره مقایسه راهبردهاي یـادگیري و برداشـت از مفهـوم یـادگیري در     
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هاي مطالعه حاضر، یادگیرندگان فضاي مجازي و واقعی فراهم کرده است، اما برخی از محدودیت

به دلیل محـدود بـودن حجـم نمونـه در یـک       .کندمی پذیري نتایج آن را با محدودیت مواجهتعمیم
هـا بـود کـه ایـن امـر موجـب       اي در سایر شهرها و استانشهر، نیازمند مراجعه به مراکز فنی و حرفه
اي جامعه آماري این پژوهش کارمندان مراکز فنی و حرفـه  .طوالنی شدن زمان اجراي پژوهش شد

هـاي یادگیرنـده در   ایج به دسـت آمـده بـه سـایر گـروه     لذا، در تعمیم نت. چندین شهر و استان بودند
 .در مناطق مختلف کشور باید محتاطانه نتیجه گرفت ICDLمهارت 

رابطه برداشت از مفهـوم یـادگیري بـا     صل از پژوهش حاضر و معنادار بودنهاي حابا توجه به یافته
ه یپیشنهاداتی به شرح زیر اراتوان راهبردهاي یادگیري در یادگیرندگان فضاي مجازي و واقعی، می

  : داد
تري به منظور مطالعـه متغیرهـاي یـادگیري    اجراي این تحقیق با دامنه گسترده ،شودپیشنهاد می •

 . دیگري مانند، انگیزش تحصیلی، خودکارآمدي و غیره در فضاي مجازي انجام گیرد
شـود  شـنهاد مـی  با توجه به تحقیق ویلـیس در زمینـه رویکـرد عمقـی و سـطحی بـه مطالعـه، پی        •

تحقیقی با بررسی رویکرد مطالعه در یادگیرندگان فضاي مجازي و واقعـی و مقایسـه ایـن دو    
 . گروه از یادگیرندگان صورت بگیرد

تحقیقی درباره انگیـزه یـادگیري در یادگیرنـدگان فضـاي مجـازي صـورت        ،شودپیشنهاد می •
 .بگیرد و با انگیزه یادگیري در یادگیرندگان فضاي واقعی مقایسه شود
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