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 چکيده

  مجازی   یادگیری  با  پیشرفت  انگیزه  و  خودتنظیمی  و  مساله گشایی  توانایی  هدف پژوهش حاضر مقایسه

  این پژوهش  آماری   جامعه  و  مقایسه ای  -علی  از  پژوهش  دانشجویان بود. این  در  مجازی   غیر  یادگیری  و
پس    آنها   تعداد  که  بودند  1398تهران در سال    دانشجویان واحد الکترونیک و علوم تحقیقات شهر  شامل

  گیری  نمونه  ود. روشب  نفر  98  روی هم  از انتخاب و جمع آوری پرسشنامه ها و حذف موارد مخدوش،

بود که با پرسشنامه های انگیزه پیشرفت هرمنس، خودتنظیمی بوفارد و مساله    در دسترس  شیوه  به
مستقل نشان    tگشایی دروزریال مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  

تفاوت    پیشرفت، خودتنظیمی و مساله گشایی  انگیزه  مجازی و سنتی در  داد که بین یادگیری آموزش

 .  آموزش مجازی می تواند موثرتر از روش سنتی عمل کند  اری وجود دارد ومعنی د

 .مساله گشایی  -خودتنظیمی  -انگیزه پیشرفت -آموزش مجازی  واژگان کليدی:
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 2رویا کوچک انتظار،  1ميترا افشاری

 .دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی 1
 .هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی 2

 

   نام نویسنده مسئول:

 ميترا افشاری

  شرفتيپ زهيو انگ  یميو خودتنظگشایی مساله    ییتوانا  سهی مقا

 ی در دانشجویانمجاز ريغ  یريادگی و  یمجاز  یريادگی با  

 02/12/1399  تاریخ دریافت:

 25/02/1400  تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
  عرصه  به  پا  اینترنت  ویژه  به و  افزاری نرم های سیستم از روزافزون  استفاده و دور راه های آموزش از  بعد  مجازی آموزش طرح

  باالیی  بسیار حد در ایران خودمان کشور  جمله من جهان  مناطق  اکثر در امروزه و گذاشت جهان کشورهای  آموزشی های سیستم

  توسط  نیز  پاورپوینت  و  ورد  مانند آفیس مجموعه  افزارهای نرم  از  استفاده  با هایی  آموزش همزمان  و گیرد می  قرار  استفاده  مورد
 تصویر   و صوت  اطالعات  انتقال  سرعت  شدن  بهتر  با  کم  کم.  گرفت می قرار  سایت روی  بر  کاربران  اختیار در و  شد  می  ساخته اساتید

)سعید،   شدند  مجازی  آموزش عرصه  وارد  صدا  و  متن  چون  هایی  مکمل با  آموزشی  های سایت  و  شد  افزوده  ها  آموزش به  نیز

 آن   از.   دادند  می را بصری آموزش از استفاده امکان کاربران به و بودند تر جامع و تر کامل قبل به نسبت ها آموزش  این.  (1395
  های سایت میان  در  خوبی به  و بود  قبلی  روش  از  بهتر روش  این  است پذیر  امکان بصری  روش  از  آموزش درصد ۷5  که جایی

 ها  آموزش به  نیز فلش  مانند  مختلف  افزارهای نرم  با انیمیشنی صورت  به  کوتاه  هایی قسمت مرحله این از  بعد و افتاد جا آموزشی

  آموزشی  مباحث  انتقال برای  اما  بودند  ساده کامال و  کوتاه ها  انیمیشن این  که  داشتند  متحرک  حالت  که  هایی  عکس  یا و  شد افزوده

  تأثیرگذار و  ضروری  یادگیری و  تدریس برای  فناوری  واقع،  در(.  1392  سمسارپور،)  کردند  می  عمل  قبلی  سیستم تو  از تر  مفید  بسیار
، 1گالن  دن)کندمی فراهم را  معلمان برای آموزاندانش یویژه نیازهای  با آموزش دادن وفق  برای  هاییگزینه  فناوری،  این زیرا است

   (.1391  رمضانی، از  نقل  به  ؛2011

  اجرا  و  انتخاب دقیق و درست  اگر  که است  آموزشی  راههای از یکی  که شود  می  انجام  متفاوتی  های شیوه  به مجازی آموزش
 شود می  باعث این نوع آموزش  بکارگیری  زیرا(  1390 حقیقت،)  کند ایجاد  پیشرفت و  عالقه انگیزه، آموزان دانش در تواند می شود

 زندگی   طول  در  بلکه  نکنند فراموش سادگی  به را خود کشفیات و  هایافته تنها  نه و  کند رسوخ  آموزاندانش  جان  عمق تا یادگیری،

 ایجاد  زمینه در زیرا  شود می پیشرفت و یادگیری در بیشتر انگیزه  باعث روش این  واقع در.  ببرند کار  به کاربردی صورت به را آن

 دانش   زیرا شود، گرفته درنظر  بیشتری توجه و زمان  باید  دارد، آموزان دانش تحصیلی  پیشرفت  در  که زیادی  تأثیر  دلیل  به انگیزه
 می  مدرسه  وارد یادگیری و  نوشتن  و  خواندن انگیزه  با آموز  دانش  واقع در و برد  نخواهد  آموزش از  ای بهره الزم انگیزه  بدون آموز

 کند  می طی  نزولی  سیر  موارد اکثر در و  داده  قرار  تأثیر تحت  را  انگیزه این خانواده  و کالس و مدرسه در  موجود شرایط ولی شود

 (.  1391 حبیبی، از  نقل  به  ،1998، 2براون)
 اساسی محرک  انگیزش،  زیرا(  1394  عاشوری،)است  موثر 3پیشرفت انگیزه  بر مجازی  آموزش که  است  داده نشان  پژوهشها

 پیشرفت   انگیزه.  است  زندگی  در  ما  طلبیهای جاه  و  تمایالت ما،  نیازهای  شامل  که دارد  ما  رفتار  پویایی  به اشاره  و ما  اعمال تمام برای

  ابراز یا وظیفه  انجام  در  فرد  روش بر  تواند می  و  است زندگی  در  ما  آرزوهای  تمام به  رسیدن و  موفقیت  به  رسیدن  در ما  اساس

 رسیدن   و  موقعیتی متغیرهای  بین  تعامل  یک  پیشرفت،  ی  انگیزه  که  معتقدند  محققان(.  1394  لطفی،)  باشد گذار تاثیر  او  شایستگی
  های انگیزه. هستند صریح  و  ضمنی انگیزه  نوع  دو  درگیر رفتار، بینی  پیش  در  مستقیم  طور  به  دو  این که  است  موفقیت به  فرد

 کار   انجام  برای  ذاتی  های  مشوق طریق  از  و  شود  می برده  نام نیز  وظیفه  انجام به آن  از  و  کنند  می عمل  خود به  خود  ضمنی،

  ؛2005،  برونزتین) شوند می  تحریک بیرونی  دالیل  برای  اغلب  و  عمدی انتخاب  طریق  از  صریح  های انگیزه  اما،  شوند  می  تحریک
  عامل و  یادگیری الزمه  انگیزه زیرا است  پیشرفت  انگیزه  تحصیل، بر  گذار تاثیر  مسایل  مهمترین  از  یکی(.  1393 محمدی، از  نقل  به

 (.1394 لطفی، از  نقل  به  ؛1993،  همکاران  و  النگ)شود  می  محسوب آن  به دادن جهت  و  رفتار  به  بخشیدن شدت مهم

( نشان داده  2005)8( و ویلمر2004)  ۷(؛ کافمن2002)  6( ؛ کافمن و لهمان2002)  5(؛ پری و شراو2001) 4پژوهشهای راسل
پیشرفت تحصیلی است. شناختی، انگیزشی و فراشناخت، موجب موفقیت و   که   است  داده نشان  است که بکارگیری راهبردهای 
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اقتصادی،    عوامل  والدین،  تحصیالت  سطح  دموگرافیک،  عوامل  آموزشی،  عوامل  جمله  از  مختلفی  عوامل  با  پیشرفت  انگیزه
 پیشرفت،   بر گذار تاثیر  مسایل  مهمترین  از  یکی(.  1394  عاشوری، از  نقل  به  ؛2006،  9بیرد) است مرتبط  دیگر موارد و  خودتنظیمی

 آن  به  دادن  جهت  و رفتار به  بخشیدن  شدت  مهم عامل و  یادگیری الزمه انگیزه  زیرا  است مساله گشایی توانایی  و  خودتنظیمی

  از مختلفی عوامل با  پیشرفت که  است داده نشان  پژوهشها(.  1394  لطفی،  از نقل  به  ؛1993  همکاران، و  النگ)شود  می محسوب

 به   ؛2006  ، بیرد)است  مرتبط دیگر  موارد و  اقتصادی عوامل والدین،  تحصیالت  سطح  دموگرافیک، عوامل  آموزشی،  عوامل جمله
 و  مساله گشایی توانایی بین آیا که دهد پاسخ اصلی  سوال این به مطالعه این در  دارد  سعی پژوهشگر و(  1394 عاشوری،  از نقل

 دارد؟  وجود  تفاوت  دانشجویان در مجازی  غیر یادگیری و مجازی یادگیری  با  پیشرفت انگیزه و  خودتنظیمی

 

 روش پژوهش
آن شامل تمامی دانشجویان دو واحد الکترونیک و غیر الکترونیک بود   آماری ی  جامعهمقایسه ای و   -علی نوع از پژوهش  این

 آنها   لیست ابتدا که  صورت  بدین.  شدند انتخاب اسالمی  ازاد دانشگاه  الکترونیک  واحد  دانشجویان  میان  از دسترس در شکل  به که
 انتخاب   آنها  از نفر  100  حدود حداقل  ای مقایسه  طرحهای  با  مطابق و مورگان جدول طبق  و شده  درخواست دانشگاه آموزش  از

 .گرفتند قرار مقایسه مورد و شده همتاسازی  الکترونیک  غیر واحد  از  دانشجو  100  با و شده

 

 پژوهش  ابزار
  به نیاز سنجش  برای  کاغذی  و  مداد  های  پرسشنامه  ترین رایج  از یکیهرمنس: ( T.M.A) پيشرفت انگيزه پرسشنامه

 تهیه   آنها براساس  سؤاالت  که  گانه  9 ویژگیهای به  توجه با  پرسشنامه  گذاری نمره. است(  19۷۷)  هرمنس پرسشنامه  پیشرفت،

  محاسبه  پایایی  ضریب.  است شده ارائه منفی  صورت  به  دیگر  بعضی و  مثبت صورت  به سؤاالت  از  بعضی. گیرد می  انجام  است،  شده

 کرونباخ   آلفای از  استفاده  با  آزمون اعتبار ضریب نیز ایران  در(.  19۷0  هرمنس،)آمد  بدست 84/0 میزان به پرسشنامه  برای شده
   (.1394 لطفی،)آمد  بدست  83/0  با  برابر سؤال 8  حذف از پس

  (2002)  میدوالیوارس و  نزو : این پرسشنامه توسط دزوریال،اجتماعی مسئله حل  شده نظر تجدید پرسشنامه کوتاه فرم

  گیری اندازه منظور  به(  1985  گریفین، و الرسن  امون،  دینر،)زندگی  از  رضایت  مقیاس  است؛  آیتم 25 بر مشتمل که ساخته شد

 لیکرت  ای  درجه هشت  طیف  یک روی بر  سؤال هر  به  کنندگان  مشارکت که است  شده استفاده  افراد ذهنی  بهزیستی  شناختیِ  بُعد

  منفی و  مثبت  عاطفی  برنامه  براساس  بهزیستی،  عاطفی  بُعد بررسی منظور  به.  دهند می  پاسخ(  موافق کامالً  ۷ تا  مخالف  کامالً  0 از)

 توصیف   را مختلفی  احساسات و هیجانات سؤاالت. شد  استفاده تایی بیست خُلقی  های صفت از(  1988  ، تلگن کالرک  واتسون،)
 .  شوند می  بندی گروه  منفی  عاطفه مقیاس  یک  یا و مثبت  عاطفه مقیاس  یک درون  به  یک  هر و  کنند می

 و  بوفارد  توسط  که  است  سوال 14  حاوی  بوفارد  خودتنظیمی پرسشنامه(: ASRQ) تحصيلی خودتنظيمی پرسشنامه

  خودتنظیمی میزان پرسشنامه این.است شده  هنجاریابی ایران  در  1380 سال در  کدیور  توسط و طراحی  1995  سال  در همکاران

 63/0  گرفت انجام  غالمی  توسط(  1382) درسال  که  پژوهشی در فوق  آزمون  پایایی.  میدهد قرار ارزیابی و  بررسی  مورد  افراد در را

  ترتیب  به است  گرفته  انجام(  138۷)  عربزاده  ،(1385)  نیکدل توسط  که پژوهشی  در فوق  آزمون  پایایی  همچنین.  است  شده گزارش
 .است  شده گزارش69/0 و  6۷/0

 شد.انجام    SPSSافزار  نرم  21بود که با نسخه   Tآزمون روش آماری در این پژوهش 
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 هایافته
در این فصل تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی ارایه شده اند. در بخش اول متغیرها با شاخص های گرایش 

ه بررسی فرضیه هارداخته شده است. جداول میانگینها  ب  Tبا استفاده از آزمون مرکزی و پراکندگی توصیف شده اند. در بخش دوم  

 رایه شده است.در این قسمت ا و انحراف معیار متغیرها

 نوع آموزش تفکيک به دانشجویان دروس نمرات معيار انحراف و ميانگين :1 جدول

 انحراف معیار
 آموزش مجازی

 میانگین
 معیار انحراف

 آموزش سنتی

 میانگین
 متغیر

 پیشرفتانگیزه  29/80 04/3 1۷/91 09/4

 خودتنظیمی 14/38 12/2 23/42 19/3

 مساله گشایی 36/۷9 2۷/3 51/88 2۷/4

 

و 1در جدول  به ترتیب ارایه  مساله گشایی، میانگین و انحراف معیار نمرات در سه متغیر پیشرفت تحصیلی، خودتنظیمی 

 شده است.

 .دارد جود و  تفاوت  دانشجویان در مجازی  غیر یادگیری و مجازی یادگیری  با  پیشرفت انگیزه  بین  فرضيه اول:

 انگيزه پيشرفت نمرات مقایسه برای مستقل t آزمون نتایج: 2 جدول

 سطح معنی داری tآماره  انحراف معیار میانگین تعداد تحلیل آماری

 001/0 362/3 04/3 29/80 36 آموزش سنتی

   09/4 1۷/91 60 آموزش مجازی

 

 نظام  دانشجویانانگیزه پیشرفت  نمرات  سطح  مقایسه  برای مستقل t آزمون نتایج  ،2جدول  گردد  می مالحظه که  همانگونه
برابر   دانشجویان  نمرات میانگین که  است  آن  بیانگر  و دهد  می نشان  را  سنتی  و  مجازی  آموزش   میانگین  و  بوده  29/80سنتی 

است بر این   001/0  داری معنی  سطح و  362/3 شده محاسبه t  آماره  اینکه به توجه با  و است  1۷/91مجازی  دانشجویان نمرات

 سنتی  و مجازی  آموزش نظام درگیزه پیشرفت  نا  نمرات در  دانشجویان سطح  بین  که  گرفت  نتیجه توان  می%    95  اطمینان  بااساس 

 . برخوردارند  بهتری  وضعیت  از  مجازی واحد  دانشجویان پیشرفت،  انگیزه  نمرات  میانگین  به توجه  با و  دارد وجود داری معنی تفاوت

 .دارد جود و  تفاوت  دانشجویان در مجازی  غیر یادگیری و مجازی  یادگیری با  خودتنظیمی  : بینفرضيه دوم

 خودتنظيمی  نمرات مقایسه برای مستقل t آزمون نتایج: 3 جدول

 سطح معنی داری tآماره  انحراف معیار میانگین تعداد تحلیل آماری

 163/0 405/1 12/2 14/38 36 آموزش سنتی

   19/3 23/42 60 آموزش مجازی

 

 نظام دانشجویان  خودتنظیمی  نمرات  سطح  مقایسه  برای  مستقل  t  آزمون  نتایج  ،3 جدول  گردد  می  مالحظه که همانگونه
  میانگین  و  بوده  14/38  برابر  سنتی دانشجویان  نمرات میانگین که  است  آن  بیانگر  و دهد  می نشان  را  سنتی  و  مجازی  آموزش

 این  بر  است  163/0  داری معنی  سطح و  405/1 شده محاسبه t  آماره  اینکه به توجه با  و است  23/42 مجازی دانشجویان نمرات

 سنتی  و  مجازی آموزش نظام در خودتنظیمی نمرات در دانشجویان سطح بین که گرفت نتیجه توان می%  95  اطمینان با اساس

 .برخوردارند بهتری  وضعیت  از مجازی واحد  دانشجویان  ،خودتنظیمی نمرات  میانگین  به توجه  با و  دارد وجود  داری معنی تفاوت
 

http://www.psyj.ir/


 31 -37 ص، 1400 تابستان، 26شماره ، اری ایرانفصلنامه روانشناسی و علوم رفت
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

 .دارد جود و  تفاوت  دانشجویان در مجازی  غیر یادگیری و مجازی  یادگیری با  مساله گشایی بین  فرضيه سوم:

 مساله گشایی  نمرات مقایسه برای مستقل t : نتایج آزمون4جدول 

 سطح معنی داری tآماره  معیارانحراف  میانگین تعداد تحلیل آماری

 299/0 045/1 2۷/3 36/۷9 36 آموزش سنتی

   2۷/4 51/88 62 آموزش مجازی

 

 نظام دانشجویان مساله گشایی نمرات  سطح مقایسه  برای  مستقل  t آزمون نتایج ،4 جدول  گردد می  مالحظه  که  مانگونهه

 نمرات   میانگین  و  بوده  36/۷9  برابر  سنتی  دانشجویان نمرات  میانگین  که است  آن  بیانگر و  دهد می  نشان را  سنتی و مجازی  آموزش

 با  اساس  این بر  است  299/0  داری معنی سطح  و  045/1 شده  محاسبه t آماره  اینکه  به توجه با و  است  51/88 مجازی  دانشجویان
  تفاوت سنتی  و مجازی آموزش  نظام در مساله گشایی نمرات  در  دانشجویان  سطح بین که گرفت  نتیجه  توان می%    95 اطمینان

 .برخوردارند بهتری  وضعیت از مجازی واحد  دانشجویان ،مساله گشایی نمرات  میانگین  به توجه با و دارد  وجود داری معنی

 

   و نتيجه گيری   بحث
بود از   که عبارت  این پژوهش  بیان فرضیه های  و   بیندر  پیشرفت، خودتنظیمی    یادگیری  با مساله گشایی  تواناییانگیزه 

بین  4هماهگونه که در فصل   .دارد  وجود تفاوت دانشجویان در مجازی غیر یادگیری و مجازی نشان داده شد، تفاوت معنی داری 
یادگیری مجازی بهتر از یاد یادگیری سنتی و مجازی وجود دارد و دانشجویان در  گیری سنتی عمل می کنند.  این سه متغیر در 

با نتایج   یافته  ویالگراسا  (؛ 2015(؛ میگان)1385) رضوان(؛ 1392؛ کشاورز)(1390)زاده    تقی ؛(1391احمدی)یافته های  این 

 همسویی دارد.(  2004) همکاران و  فیشر( و  2013)
  را  یادگیرندگان و  کند می تأکید تفکر فرآیندهای و  رشد  به یادگیری، افزایش برای روش  این که توان می  یافته  این تبیین در

 موفق  خود یادگیری تالشهای در و  پذیرتر  انعطاف  باشند،  داشته بیشتری  نفس  به  اعتماد  نمایند،  عمل تر  راهبردی تا سازد  می قادر

 قبالً  البته است  استوار  دارد،  وجود تشخیص  قابل  و  آشکار شناختی  راهبردهای  که فرضیه  این  پایه بر مجازی  آموزشهای.  باشند تر

  زیادی  یادگیرندگان  حالیکه در شود،  می استفاده  تیزهوش  یادگیرندگان  و آموزان دانش توسط فقط راهبردها  این  که بود  این  بر  باور
 (.1996  لیوینگستون،)ببرند  بکار و  گرفته یاد را  آنها  آموزش،  طریق از توانند می

 می آنها پایین، پیشرفت  و  اضطراب  دارای  آموزان  دانش به  متخصص  و مجرب  افراد  توسط  مجازی  آموزش  از  پس  بنابراین

 مشغولی   خود و شناختی  تداخل  از و پرداخته اطالعات  پردازش فرایند  به  ممکن شیوه بهترین به  راهبردها این کاربست با توانند
  اضطراب کاهش  آن  نتیجه  که  آورند  عمل  به  جلوگیری حواسپرتی  عوامل  نیز  و  مدت کوتاه  حافظه در  نقص از  ناشی منفی  ذهنی های

 و   الزم مهارت مجازی آموزش از پس ضعیف آموزان دانش چنانچه. بود خواهد عملکرد  پیشرفت  و موفقیت آن  دنبال به و امتحان

 فرضیه  که  همانطور دهند،  قرار  استفاده  مورد و کنند کسب یادگیری  و  مطالعه  موقع  در  راهبردها  درست کارگیری به در  را کافی

 کسب   و باالتر پیشرفت انگیزه بهتر، تحصیلی عملکرد  موجب اند  داده  نشان گرفته  انجام مشابه  پژوهشهای و  حاضر پژوهش  های
 .گردد می آنها برای  تحصیلی  دوره  طول در آمیز موفقیت تجارب

 می ترم  پایان  امتحانات همچون حساس موقعیتهای در درسی  مواد  یادگیری و  مطالعه حین  در  یادگیرندگان اساس همین بر

  حواس عوامل سازند، تر  متمرکز مطالب  روی  را  خود توجه  کرده،  رعایت  را مطالعه صحیح اصول  روش، این کارگیری به با توانند
  مقرر  زمان  از زودتر  نمایند، جلوگیری  آنها فراموشی و تداخل از و  کنند پردازش  صحیح صورت  به را  اطالعات کنند،  کنترل را پرتی

 که  کنند برطرف  را  خود ضعف نقاط  و  موانع  پرداخته،  خود  از ارزیابی به دقیق  نظارت  و کنترل با و  کرده  تمام  را  درسی مطالب

 به  اعتماد و پیشرفت انگیزه  تحصیلی،  دوره طول در آمیز  موفقیت تجارب کسب امتحان،  درسی  مواد  بر  تسلط  فعالیتها این  نتیجه

یادگیری خودگردان، مساله   بود  خواهد  امتحان  جلسه  در  حضور  هنگام باال  نفس بیشتر دانشجویان نیاز دارند که در  که امروزه 
یاد بگیرند که در کاربرد راهبردها و تعمیم آنها مهارت  شناس، کارآمد و خالق تربیت شوند. آنها زمانی می توانند »آموختن« را 
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ملزومات مختلفی خواهند داشت، آموختن به مختلف یادگیری،  تکالیفکمک به یادگیرندگان در فهم اینکه همچنین پیدا کنند.  
به یادگیرندگان که  آموختن  نیاز دارد،  به روش ها و کلیدهای متعددی  یادگیرندگان که چگونگی سازماندهی مطالب آموختنی 

ن آگاهی از نتیجه و کیفیت شناخت خویشتن می تواند تأثیر مهمی در فرآیند یادگیری بوجود آورد و آموختن یا راهنمایی کرد

توجهی دارد    یادگیرندگان به استفاده از راهبردهای اساسی مجازی در کمک به بهبود مهارت ها یا توانایی های شناختی نقش قابل

 (.1380)شعاری نژاد،  
  زهانگی  تکالیف انجام  برایبا توجه به مزایای قابل توجهی که دارد می تواند  مجازیبنابراین به نظر می رسد که آموزش مبتنی  

  روش، این  دانش آموزان در  چون که  گفت  می توان دیگر،  سوی  از. دهند تحویل  استاد به  مقرر موعد  در  را و تکالیف داکردهپی

 پیدا   انگیزش تکالیف، انجام و  کالس در رای حضورب  شود می  باعث  امر همین دارند،  خود  همکالسیهای و  استاد  با بیشتری تعامل
 در خالل  هک تاس  فعالیتهایی بوده،  تأثیرگزار دانش آموزان انگیزشی باورهای بهبود در که مهمی عوامله جمل ازیکی دیگر   .کنند

 ل تعام  االیب زانمی و عموق هب  ایه بازخوردهارای  هب  وانت یم  ا،ه  تفعالی نای  جمله از.  پذیرد می انجام این روش آموزشی از  استفاده

 همچنین بین دانش آموزان و همکالسیها اشاره کرد.و   دانش آموز و معلم  ینب

ه و تحلیل مطلب و بطور اربرد، تجزیناختی: درک، کای شه هرفت در حیط ر، پیشادگیری بهتب یموج مجازیوزش آمدر واقع، 
موجب انگیزه  ،تفاده از وسایل و امکانات مجازیاسزیرا  ودی شت و در یک عنصر از آن یعنی ابتکار مزه در خالقیزایش انگیی افکل

ببیشت عملکرد چشمگیر و درک، کاربرد، تجربری  یادگیری،  مل مطله و تحلیرای  در صورت تدوین مناسب و    ودش  یب در افراد 

اند با سطح عالیق کاربران شده که بتو  سازی ام شخصیک نظ ه ید و ارایدی باشق و کارآمتم موفد سیستوان  یی ممحتوای آموزش
بای گ شود اهمیت فراوانی دارد. دورههماهن یادگیری مجازی  پذیرش بهای  نظر محتوا، هدف، سازماندهی و  ش و رسالت ا نقد از 

برگزار کننده  مدرسه باشد.    ،یا موسسه  آگاهی  بنابراین هماهنگ  یادگیری مجازی مخصوصا در ا کمب  افرادهر چه قدر سطح  ک 

 فرصتی   عنوان  هو ب  (1392)کشاورز،    یابد ا افزایش میدر آنه  مساله گشاییاالتر رود، تفکر انتقادی، خالقیت و  ناختی بای شه حیطه
 آنها   که طوری  به شود، می گرفته نظر در  آنها خود  یادگیری  ادارۀ منظور  به الزم های مهارت و دانش  به فراگیران مجهزکردن برای

پژوهشگر به نظر می رسد که  و  (1990وینوگراد، و  پاریس)آورد بار کنجکاو  و ماهر آینده تکالیف در  را نظر  با  روشاین  از  همراه 

 کمک کرده است.دانشجویان    مساله گشاییخودتنظیمی و کاهش مشکالت یادگیری و عملکرد بهتر و انگیزه پیشرفت باالتر به 
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