
 

 

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و موفقیت تحصیلی در محیط یادگیری 

 یک بازبینی سیستماتیک  مجازی آموزش عالی:

 

 چکیده 

های مجازی رو به افزایش است، الزم است که بفهمیم که دانشجویان در محیط  نام در دوره از آن جایی که ثبت

کسب  تحصیلی  بکار بگیرند تا موفقیت    به نحو کارآمدی   را  خودتنظیمیراهبردهای یادگیری    توانند می   چطور   مجازی 

تا   2004که از سال  ی مطالعات منتشر شده  درباره  2014های اطالعاتی مربوط در دسامبردر پایگاه  جستجو  کنند.

  ی همبستگی بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و موفقیت تحصیلی در آموزش مجازی را آزمایشدرباره  2014

راهبردهای اصول مدیریت زمان، فراشناخت،  مطالعه،  12بودند، همبستگی باالی بین این دو را نشان داد. از  کرده 

داشتند، در حالی که تکرار و تمرین، پیچیدگی، و  تنظیم تالش و تفکر انتقادی همبستگی مثبتی با نتایج تحصیلی  

یادگیری همیاری نیز تأثیر مثبت متوسطی داشت اما برخالف  از حداقل حمایت تجربی برخوردار بودند.  سازماندهی  

کنندگان در آموزش حضوری به آموزش مجازی تعمیم  اگرچه موفقیت مشارکت آن فاصله اطمینان آن صفر بود.  

ها ممکن است کمتر مؤثر باشند و  . آن 1شود که رسد و پیشنهاد می تر به نظر می أثیرات ضعیفشود، این تداده می 

 تری در زمینه مجازی داشته باشد. . دیگری این که عوال غیر آشکاری که به طور رایج ممکن است نقش مهم 2
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 مقدمه . 1

های مجازی  نام دانشجویان در دوره ی گذشته منجر به افزایش رو به رشد ثبت افزایش دسترسی به اینترنت در دهه 

شده است. یادگیری آنالین در مقایسه با یادگیری سنتی  مستقیم) رو در رو(  آموزش عالی نسبت به آموزش سنتی  

داد، بستگی  و در کالس درس رخ می   چهره به چهره( مستقیم)آموز به صورت  که در آن تعامل و ارتباط معلم یا دانش 

 به تعامل و ارتباط همزمان یا ناهمزمان در یک فضای مجازی بستگی دارد. 

هایی دارند. برای دانشجویانی که برنامه یا مکانشان اجازه بودن در  های مجازی نسبت به آموزش سنتی مزیت دوره 

نمی  را  فیزیکی  کالس  ویک  بر  مبتنی  آموزش  دسترس دهد،  قابل  و  پذیرتر  انعطاف  است.ب،  این،    تر  بر  عالوه 

فرصت بیشتری  های بیشتری  های درس سنتی، فرصت کنند، در مقایسه با کالس دانشجویانی که آنالین تحصیل می 

های بیشتری برای کار گروهی  دارند تا مطالب را یاد بگیرند و دسترسی بیشتری به منابع یادگیری دارند و فرصت

جایی که دانشجویان در یک  زمان،  های چهره به چهره، محیط آنالین، از استاندارد آموزش هم برخالف کالس دارند.  

رود و یادگیری ناهمگامی را بدون محدودیت مکانی و زمانی فراهم  گیرند، فراتر می زمان و در یک مکان واحد یاد می 

 کند. می 

درگیری  در    به توانایی دانشجو بستگی زیادی  آموزشی مجازی،  بدون در نظر گرفتن این مزایا، موفقیت در یک محیط  

شود تا بیشتر مستقل باشند،  دارد. از دانشجویان مجازی خواسته می  ، در فرایند یادگیری  به صورت فعال و مستقل 

کند. این مسأله وقتی اهمیت پیدا  می یادگیری خودکار    همانطور که خود سیستم آموزش مجازی نیز تشویق به 

کالس   کند می  در  خود  همتایان  با  مقایسه  در  مجازی  دانشجویان  مولدی  که  خود  توانایی  سنتی  تا  های  دارند 

کنترل فعالیت را  یادگیری خود  برنامه   های  و  کنند.  و مدیریت  نظم ریزی  فرایند  به همان  این چنین  اشاره  دهی 

 یادگیری خود تنظیمی دارد.  

موفقیت تحصیلی تحت دیدگاه شناختی اجتماعی فرض شده است که یادگیری  یادگیری خودتنظیمی و  رابطه بین  

سه  تعامل  یک  از طریق  تنظیمی  می خود  بوجود  مهم  ویژگی  سه  بین  مشاهدهaآید:  گانه  بر  . خود  گری)نظارت 

.  c. خود داوری)ارزشیابی از عملکردش( و  bشود؛  ترین فرایند در نظر گرفته می به عنوان مهم  که   هایش(فعالیت

دارد که یادگیری تنها یک ویژگی ثابت  این دیدگاه بیان می   مهمتر از این،پاسخ به نتایج عملکردش(.  خود واکنشی)
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دانشجویان  شود.    تقویت دستیابی به نتایج تحصیلی موفق تأثیر بپذیرد و    با هدف تواند  و معینی نیست، بلکه می 

ختی، فراشناختی و مدیریت منابع به عنوان قسمتی از  ممکن است از انواع مختلفی از راهبردهای خودتنظیمی شنا

تکرار و تمرین، که هدفش  رفتارهای یادگیری خود تنظیمی خودشان استفاده کنند.  راهبردهای شناختی از قبیل  

کند تا به مرحله سطحی دانش با حفظ کردن اطالعات دست یابند. راهبردهای  این است که به فراگیران کمک  

بخشیدن به یادگیری است، و راهبردهای مدیریت منابع  به آگاهی از نظارت و برنامه ریزی و نظم  فراشناختی اشاره

تا از منابعی که در اطرافشان استاز دانشجویان می  راهبردهای  استفاده کنند.    هایشان،، مانند همکالسیخواهد 

ارمند و روشمند یاد بگیرند و حفظ  کند تا دانش را به صورت ساختیادگیری خود تنظیمی به یادگیرندگان کمک می 

می  تأثیر  یادگیری  نتایج  بر  طریق  این  از  و  خودتنظیمی   گذارد.کنند  یادگیری  فرایند  از  بخشی  و  راهبردها  اند 

آموزان آموزش داده شوند تا در دنیای واقعی به اجرا در بیایند.  توانند به دانش ای هستند که می های ویژه مهارت

 کند.بینی می موفقیت تحصیلی باال را معموال در محیط سنتی یادگیری پیش SRLکاربرد راهبردهای 

تواند به صورت دستیابی به یک نتیجه مشخص در  یادگیری سنتی و مجازی( می   موفقیت تحصیلی ) هم در محیط 

دانشجو بیان  نمرات عددی    یک تکلیف آنالین، امتحان، موضوع، یا پایه، تعریف شود و معموال در رابطه با میانگین

و نتایج تحصیلی در در محیط یادگیری    SRLشود.  تحقیقات، همبستگی مثبتی بین استفاده از راهبردهای  می 

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی که در محیط یادگیری سنتی بیشتر استفاده شده بودند،  دهند.  سنتی نشان می 

حقیقات تطبیقی کمی در محیط یادگیری مجازی نشان  اگرچه ت   تنظیم مقررات، بودند.  فراشناختی، مدیریت زمان و 

ان میزان سودمند بوده است یا نه. از آن  بردهای یادگیریی خودتنظیمی آیا  به همداده است که استفاده از راه 

آورند،  های مجازی رو به آن می جایی که دانشجویان زیادی به علت مزایای انعطاف پذیری و قابل دسترس بودن دوره 

 یابد. ی مجازی اهمیت می موفقیت تحصیلی در دوره های بینی کنندهی به پیش یابدست

توانند راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را به بهترین  هدف این پژوهش این است که بفهمیم چطور دانشجویان می

ی  یابند. این مسأله با ارزیابی مطالعات تجربی از دهه وجه بکار گیرند تا به موفقیت تحصیلی در فضای مجازی دست

اند، بررسی کرده   را   های مجازیتحصیلی در دوره   راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با نتایجی  گذشته که رابطه 

مخصوصا، این نوشته، به بررسی این که کدام راهبردهای خودتنظیمی یادگیرنده در محیط آموزش  بدست آمد.  
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  PRISMAی  هایی که بوسیله پردازد. این بازبینی، از دستورالعمل عالی مجازی با موفقیت تحصیلی ارتباط دارند می 

 کند.است، پیروی می شده تنظیم  ای سیستماتیکهبازبینی برای 

 

 ها. روش 2

 . مالک شایستگی 2.1

در دهه مقاله  ژورنال منتشر شده  مقاالت  به  منحصر  در سالها  انگلیسی  زبان  به  اخیر    2014تا    2004های  ی 

 باشند. می 

 

 . راهبرد بررسی 2.2

،    PsycINFOیک پایگاه اطالعاتی    با بررسی راهبرد بررسی شامل بازبینی سیستماتیک به مقاالت منتشر شده  

CINAHL complete  ،ERIC    ،MEDLINE    وpsychARTUCKESپژوهش این  راهبردهای  .  که  مقاالتی   ،

اند را با هدف حداکثر  یادگیری خودتنظیمی و موفقیت تحصیلی را در محیط آموزش عالی مجازی بررسی کرده 

اجرا شده    2014دار شده است. این پژوهش در سال  ی اخیر، عهدههای مربوط به مقاالت منتشر شده در دهه یافته 

 است. 

 

 . نوع مطالعات 2.3

ی دانشجویانی است که در یک دوره آنالین  به وسیله   SRLی مطالعات بررسی به کارگیری راهبردهای  ی همه الزمه 

شامل  که    ی ها مبتنی بر موفقیت تحصیلی متغیر است. مطالعاتاند و نتایج تحصیلی آن شرکت کرده   یا مبتنی بر وب 

های مرکب یادگیری، یا راهبردهای یادگیری خودتنظیمی مرکب استفاده شده،  های یادگیری سنتی، محیط کالس 

های  اند. راهبردهای یادگیری خودتنظیمی که به روشنی درمیان نوشته دهای واحد که مستثنی شده به جای راهبر 

   شود.بودند شامل می  یادگیری خودتنظیمی شناسایی شده 
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 نوع شرکت کنندگان  2.4

امل  ی دانشجویان دانشگاه، کالج یا همانند آن به عنوان شرکت کنندگان را ش . در این بازبینی تنها مطالعه 4.2

شود.  ع نمی وشود و سایر اطالعات آماری، منحصر به موضجنس، نژاد، و نوع رشته تحصیلی بررسی می شود.  می 

 اند.بندی نشده کنندگان به عنوان دانشجویان آموزش عالی، تقسیم مطالعاتی که شرکت 

 

 گیری نتیجه. نوع اندازه 2.5

کنندگان آنالین تعیین و تطبیق  مطالعاتی که تأثیر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را در نتایج تحصیلی شرکت 

به عنوان موفقیت در یک نتیجه خاص در یک تکلیف، امتحان ، موضوع یا پایه  دهد. نتایج تحصیلی مجازی  می 

مقاالت روی تأثیر راهبردهای یادگیری    شود.ی عددی یا میانگین نمرات بیان می شود و برحسب نمره تعریف می 

  اند.خودتنظیمی روی نتایج غیر تحصیلی منحصر شده 

 

 . پروژه انتخابی2.6

مقاالتی که به طور ویژه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و موفقیت تحصیلی را در محیط آموزش عالی یا مبتنی  

االتی که راهبرد یادگیری خودتنظیمی را آزمایش  مقکردند، برای بازبینی واجد شرایط بودند.  بر وب بررسی می 

در موقعیتی که بیشتر از یک راهبرد یادگیری خودتنظیمی در ترکیب آزمایش شده بود، در موقعیتی  نکرده بودند،  

ای بدست نتوانست نمره ها شامل آموزش مجازی نبوده باشند و هم چنین در موقعیتی که نتایج تحصیلی  که کالس 

(  JBبا نمره بررسی نشده باشند، کنار گذاشته شدند. یک نویسنده)  راهبرد یادگیری خودتنظیمی در رابطه آورد، یا  

ها  هر دو نویسنده   ی واجد شرایط را نمایش داد.های شناخته شده های نقل قول به صورت مستقل عناوین و خالصه 

(WP & JB  سپس )  کنند. در جایی که  ستند را بررسی می متون مقاالتی که به صورت بالقوه واجد شرایط هتمام

 کند تا زمانی که توافق عمومی بدست آید.آید، بحث تا زمانی ادامه پیدا می اختالفات بوجود می 
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 . متاآنالیز2.7

قرار گرفتند. اگرچه مطالعات از نظر اندازه تأثیر    SPSSها از هر مقاله استخراج شد و در جدولتأثیر و اندازه نمونه 

های ایستایی با  برای تجزیه و تحلیل کنونی به عنوان یک مبحث قابل تفسیر با ویژگی  متفاوت بودند، همه تأثیرات

r   (،  هایی که اندازه تأثیرات غیر مهم در دسترس نبود)از مقاالت یا ارتباط با نویسندگانگذاری شدند. در نمونه ارزش

r  شود. به صفر ارزش گذاری می 

را محاسبه کند. اول، از رویکرد مدل چند سطحی استفاده شد اندازه میانگین تأثیر  به کار گرفته شد تا      دو رویکرد

عدم استقالل  ها استنتاج شود، در حالی که  برای اینکه یک تخمینی از میانگین اندازه تأثیر تمام مطالعات و تخمین 

گیری رابطه بین عملکرد  های چند سطحی در مطالعه مشابه) برای مثال، اندازه با توجه به تخمین  کرد را کنترل می 

(  2010تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(. دوم، متاآنالیز تک سطحی که از دستورالعمل فیلد و گیلیت)

یادگیری خودتنظیمی به صورت  استفاده شد برای محاسبه رابطه بین عملکرد تحصیلی و هر کدام از راهبردهای  

الزم    MLMنداشتند و بنابراین    کدام از مطالعات برآوردهای چندگانه از رابطه یکسانجداگانه بررسی شد. هیچ 

 نبود.  

های اثر تعیین شد برای آنالیز  ناهمگونی در اندازه برای هر دو رویکرد، مدل تأثیرات تصادفی استفاده شده است.  

استفاده شد و اهمیت آن تست شد تا سطح ناهمگونی را در فرم تفسیر نشان   cochrane’s Qتک سطحی که از  

رنج   تا  0از    2Iدهد.  ناهمگونی(  ارزش 100)بدون  و  مطالعات(،  بین  در  کامل  از  )ناهمگونی  بزرگتر  که    25ةای 

اشار کافی  به  ناهمگونی  آتی  توجه  تا  دارد  کنندهه  مطالعه  تعدیل  مثال،  برای  کند)  تضمین  را  تأثیر  اندازه  های 

، مقصود با استفاده از آمار  MLMهای سطحی که ممکن است بر اندازه تأثیر بدست آمده اثر بگذارد(. برای  تفاوت 

(.  ICCهای  دست آمد)ارزش های ناهمگونی تست شد که با استفاده از همبستگی داخل کالسی بانحرافی و ارزش 

ی نشان دادن  شود به وسیله شود با ارزشگذاری تمایل انتشار، و این گونه انجام می ناپایدار نشان داده می   Nمحاسبه  

 یک میانگین از اندازه تأثیر غیرمهم بدست آید.این که چه تعداد موضوعات اضافی الزم است تا 
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 ها. یافته3

 مقاالت شامل شده توصیفی از  . 3.1

مقاله که دارای متن کامل بودند برای تعیین واجد    130یافته را نشان داد:    1789بررسی اولیه پایگاه اطالعاتی 

رسید برای این بازبینی سیستماتیک  مقاله باقی ماند که به نظر می   12شرایط بودن انتخاب شدند و در نهایت  

به نظر می  باقی  هر کدا،1آمد. آرایش بندی را مشاهده کنید.  مناسب  از اشکالی که نمودار جریان مقاالت که  م 

و    1شامل و غیر شامل با دالیلی برای استثنائات درست شده در جدول  اند. یک لیست کامل از مطالعات  مانده

شود.  مربوطه. یک مطالعه شامل دو مرتبه به عنوان دو گروه دانشجوی مجازی متفاوت در این مطالعه شامل می ،2

 های دانشجویی به طور جداگانه آنالیز شدند. روه هر کدام از این گ
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 ها. روش3.2

 کرد. بسیاری از این مطالعات منصوب به آینده بودند، که از تجربی و سطح مقطعی پیروی می

بیشترین اندازه مورد قبول که استفاده شد تا راهبردهای خودتنظیمی را تعیین کند راهبردهای خود انگیخته برای  

مطالعه بود که از سه مطالعه که سیستم مدیریت یادگیری را اندازه گیری کرده بود پیروی    9ری با  پرسشنامه یادگی

را برای یادگیری مجازی    LASSIو    گرفت، اندازه می راهبردهای مطالعه و یادگیری را  وجود یک مطالعه که  کرد، می 

 نگاه کنید.   1را استفاده کرد. به جدول  Tuckmanو یک مطالعه که  سطح موفقت 

 

 ها. اندازه گیری نتیجه3.3

کرد به عنوان تعریفی  گیری خود گزارشی استفاده می ای که بررسی شد، تنها یک مطالعه که از اندازه مقاله   11از  

های طالعه از نمره به یک تکلیف یا امتحان استفاده شده بود. چهار مطالعه از نمره از موفقیت تحصیلی بود. در چهار م

 را استفاده کرده بود.  GPAموضوعی نهایی استفاده کرد. و یک مطالعه نمره پایانی دوره را و  

 

 . بررسی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 3.4

و   1ش قرار گرفته بود در زیر بحث شده و در جدول که به وسیله هر مطالعه مورد آزمای SRLراهبردهای یادگیری 

 نشان داده شده است.  2لیست 

 

 . ترکیب راهبردهای یادیگری خودتنظیمی 3.4.1

ی بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و موفقیت در تحصیالت مجازی  ی مطالعات ترکیب شده اند تا رابطه همه

به طور مهمی با موفقیت تحصیلی مجازی    SRLکه راهبردهای    را نشان بدهد. متاآنالیز همه مطالعات نشان داد

،    0.21فاصله اطمینان:  r=.13{ ،٪95های تأثیرات  ی اندازه همبستگی میانگین وزنی در میان همه ارتباط دارد )

06  ،}.t=3.76  ،p=00(اگرچه اثر تصادفی مهم نبود .)z=1.60  ،p=.11  مقدار،)ICC    بین واریانس مطالعه در ،

 کند.تضمین می دهد ، شناسایی هر راهبردهای یادگیری را به طور جدا گانه  نشان می  اندازه اثر، 
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 . فراشناخت3.4.2

( به عنوان آگاهی و کنترل افکار ذهنی توصیف شده است.  1979فراشناخت، یک اصطالحی است که توسط فالول)

گردد و سعی  شود به طور آگاهانه بر می ه از مواد آموزشی مجازی گیج می برای مثال، یک یادگیرنده مجازی ک 

مطالعه تأثیر راهبردهای فراشناختی را روی نتایج تحصیلی مجازی بررسی کردند: چهار   10کند آن را بفهمد.  می 

ز این مطالعات  ی غیر اصلی یافتند. متاآنالیز امطالعه یک رابطه مثبت مهم یافتند، در حالی که شش مطالعه رابطه 

ضعیفی   ارتباط  تحصیلی  موفقیت  با  ولی  بود  پررنگ  بسیار  فراشناختی  راهبردهای  از  استفاده  که  داد  نشان 

(. این میانگین وزنی  z=4.56    ،p=.00. {،  03. ،  06فاصله اطمینان :    95٪،}  r=.06داشت)رابطه میانگین وزنی  

می  نمی نشان  که  از  دهد  معتدل  سطح  یک  که  باشد  این  نماینده  دارد:  تواند  وجود  مطالعات  بین  ناهمگونی 

Q=15.46,p=.08I=41%    ( محاسبه  1979روزنتال)اثر مطالعه فردی(.    نگاه کنید برای اندازه   1)به جدولN  

 داد با اثر تهی ، که اثر کل را غیر مهم درآورد.   شرکت کننده دیگر پیشنهاد 78ناپایدار را حداقل برای 

 

 . مدیریت زمان3.4.3

گردد. به عنوان مثال یک یادگیرنده آنالین  مدیریت زمان به توانایی برای برنامه ریزی زمان مطالعه و تکالیف برمی 

های پیشنهادی برنامه ریزی کند. شش مطالعه نقش مدیریت  ممکن است یک زمان هفتگی را برای خواندن متن 

رابطه مثبتی را یافتند، در حالی که  پنج مطالعه    زمان/ مدیریت مطالعه را در موفقیت تحصیلی آنالین کشف کردند، 

دو مطالعه نتوانستند رابطه مهمی را بیابند. متاآنالیز از این مطالعات نشان داد که استفاده از مدیریت زمان بسیار  

فاصله اطمینان:    ٪ r   . =14[ ،95)میانگین همبستگی  ی ضعیفی با موفقیت تحصیلی داشتاهمیت داشت ولی رابطه 

.12. ،16 ،]z  =13.67 ،p . =00 بود متغیر مطالعه بین متغیر در اندازه اثر؛  (. متوسطQ  (df = 5 = )10.28 ،p  

. =07  ،I  2    =51.44 ٪   ل برای محاسبه  . روزنتاببینید (  را  1جدول    فردی  ) برای اندازه گیری اثر مطالعهN   ناپایدار

 شرکت کننده با اثر تهی را برای غیر مهم بودن اثر کلی برآورد کرد.  281حداقل 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
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 قانون تالش . 3.4.4

گردد. برای مثال، وقتی یک  شود برمی های تحصیلی مواجه می قانون تالش به ظرفیت ایستادگی وقتی که با چالش 

دهد حتی وقتی که مواد درسی جذاب نیست. پنج مطالعه رابطه بین قانون  یادگیرنده آنالین به مطالعه ادامه می 

رابطه مهمی نیافته  ند، در حالی که یک مطالعه  بود  آزمایش کرده تالش و نمرات تحصیلی را در یادگیری آنالین  

ی مطالعات، در همه راهبردهای قانون تالش را مورد توجه قرار داده بودند اما رابطه ضعیفی با  بود. سر جمع همه 

و    z=10.80.{  13. و  09فاصله اطمینان :    95٪، }r=.11موفقیت تحصیلی انالین داشت) رابطه میانگین وزنی  

p=.00  .) دهد که ناهماهنگی جزئی بین مطالعات وجود دارد.  این میانگین وزنی به عنوان نماینده نشان میQ 

(df = 4) = 6.22  ،p = 18  ،I 2 = 35.71٪  برای اندازه اثر مطالعه فردی نگاه کنید(. روزنتال    1) به جدول

رد تا بتواند اثر کلی را غیر مهم جلوه  شرکت کننده دیگر را با تأثیر تهی پیشنهاد ک159ناپایدار،    Nبرای محاسبه 

 دهد.  

 

 . یادگیری مشارکتی3.4.5

توان به عنوان مشارکت با یادگیرندگان دیگر به منظور کمک به یادگیری دیگری، تعریف  یادگیری مشارکتی را می 

شود. چهار مطالعه تأثیر یادگیری  کرد. برای مثال یک یادگیرنده آنالین با یادگیرنده دیگر برای مطالعه همراه می 

ی مثبت قابل توجهی را یافتند. متاآنالیز  مطالعه رابطه مشارکتی را روی موفقیت تحصیلی بررسی کردند: همه چهار  

  متوسط به طور    آنالین   غیر معنی دار بود اما با موفقیت تحصیلیاین مطالعات نشان داد که یادگیری مشارکتی  

( این    z=1.86,p=.06.{  06.،  02فاصله اطمینان:    95٪، }   r=.30) همبستگی میانگین وزنی  همبسته بود

نشا وزنی  است.:  دهنده ن میانگین  مطالعات  بین  ناچیز  ناهمگونی  یک  که  است  این   ,Q=1.35, p=.72ی 

I=%0 ةای اثر مطالعه فردی ببینید.(را برای اندازه  1)جدول 
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 . بسط 3.4.6

شود. برای  بسط به توانایی ترکیب کردن اطالعات جدید و موجود با هدف یادآوری مواد درسی جدید گفته می 

دانسته مربوط کند. سه مطاعله تأثیر  مثال، یک یادگیرنده ممکن است مواد درسی آنالین را به آنچه که تا کنون می 

درا مثبت ضعیفی را یافت، در حالی که دو  بسط را روی موفقیت تحصیلی بررسی کردند. یک مطاله رابطه معنا

کل،  در  نیافت.  را  معناداری  رابطه  دیگر  معنادار  مطالعه  رابطه  آنالین  تحصیلی  موفقیت  با  بسط  راهبردهای 

(. این میانگین  z=.01, p=.99{   23.,23.-: ٪95و }فاصله اطمینان r=.00ندارد.)همبستگی میانگین وزنی 

)به    Q=1.65, p=.44 , i=0%مطالعات یک ناهمگونی ضعیفی وجود دارد.  ی این است بین  دهنده وزنی نشان 

 ةای اثر مطالعه فردی نگاه کنید.( برای اندازه  1جدول 

 

 . تمرین و تکرار 3.4.7

ای که به یک سخنرانی آنالین بارها و  شود، برای مثال یادگیرنده تمرین و تکرار به یادگیری بوسیله تکرار گفته می 

یک مطالعه رابطه  دهد. سه مطالعه رابطه بین تمرین و موفقیت تحصیلی آنالین را بررسی کردند : بارها گوش می 

ه معناداری پیدا نکرد. متاآنالیز از این سه مطالعه نشان داد  معنادار ضعیفی یافت، در حالی که دو مطالعه دیگر رابط 

- =    r)میانگین ضریب همبستگی  که راهبردهای تکرار و تمرین با موفقیت تحصیلی آنالین رابطه معنادار ندارند.  

اطمینان  3/0 فاصله   ،95٪ :-.19.  ،13  ،]z  .  =33  ،p  . عنوان  (.  74=  به  رسد  نظر می  به  وزنی  میانگین  این 

 نگاه کنید(.  1)به جدول  ٪ Q  (df = 2  = )1.40 ،p  . =50  ،I 2   =0گونی ناچیز بین مطالعات وجود دارد؛ ناهم

 

 . سازماندهی 3.4.8

سازماندهی مربوط به توانایی فرد برای برجسته کردن نکات اصلی در طول یادگیری است. برای مثال، یک یادگیرنده  

کند تا مواد درسی آنالین را سازماندهی کند. دو مطالعه تأثیر سازماندهی را روی  نمودار و جدول درست می آنالین  

ضعیفی یافت، در حالی که مطالعه دیگر رابطه معنادار    عملکرد تحصیلی بررسی کردند: یک مطالعه رابطه معنادار 

پیدا نکرد. متاآنالیز این دو مطالعه نشان داد که راهبردهای مطالعه رابطه معناداری با موفقیت تحصیلی ندارند. 
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(. این میانگین  z=.00,p=1.00{ و  -.15. و  15فاصله اطمینان:    95٪، }r=.00 )همبستگی میانگین وزنی 

  1)به جدول    Q=1.00, p=.32,I=%0دهد که ناهمگونی ناچیزی بین مطالعات وجود دارد:  وزنی نشان می 

 نگاه کنید(. 
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 . تفکر انتقادی 3.4.9

شود. برای مثال یک یادگیرنده آنالینبعد از خواندن نتایج  تفکر انتقادی به توانایی بررسی دقیق مواد درسی گفته می 

کند. دو مطالعه تأثیر تفکر انقادی را روی عملکرد تحصیلی  های ممکن دیگر نیز فکر می به صورت آنالین به ایده 

یفی یافت در حالی که مطالعه دیگر رابطه معناداری نیافت.  بررسی کردند: یکی از آن مطالعات رابطه معنادار ضع

راهبرد   که  داد  نشان  مطالعه  دو  این  دارد.  متاآنالیز  ضعیفی  اما  معنادار  رابطه  تحصلی  موفقیت  با  انتقادی  تفکر 

(. این میانگین z=2.00, p=.047.{و  13. و  00فاصله اطمینان:    95} ,r=.07)همبستگی میانگین وزنی  

  1)به جدول  Q=.11, p=.47, I=0%دهد که بین مطالعات یک ناهمگونی ضعیف وجود دارد:  وزنی ننشان می 

 نگاه کنید(.  

 

 کمک طلبی . 3.4.10

های تحصیلی مربوط است. به عنوان ثال، یک  کمک طلبی به کمک خواستن از آموزگار با هدف غلبه بر چالش

کند تا مواد یادگیری را برای او روشن کند. تنها یک مطالعه به رابطه  یادگیرنده آنالین به آموزگار خود ایمیل می 

رتباط معنادار ضعیفی بین کمک طلبی و  بین راهبردهای کمک طلبی در آموزش مجازی پرداخته است که به ا

 موفقیت تحصیلی دست یافته است. 

 

 بحث و نتیجه گیری . 4

در    10تحقیقات  ما   تحصیلی  موفقیت  و  تنظیمی  راهبردهای خود  بین  با همبستگی  با  رابطه  در  را  اخیر  سال 

دستاوردهای این بازبینی    شوند، را ترکیب کردیم.های آموزش عالی که به طور کامل آنالین آموزش داده می دوره 

سیستماتیک این بود که نه راهبرد یادگیری خودتنظیمی در رابطه با موفقیت تحصیلی در یادگیرندگان مجازی  

یادگیری مشارکتی، بسط، تکرار و تمرین،  مدیریت زمان، مقررات تالش،   آموزش عالی بررسی شده بودند: فراشناختی،

ی. از این)نه راهبرد(، راهبرد کمک طلبی به طور جداگانه متاآنالیز نشد، از  طلبسازماندهی، تفکر انتقادی و کمک

 آن جایی که توسط مطالعه جدا بررسی شده بود. 
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متاآنالیز نشان داد که تنها چهار تا از هشت راهبرد با موفقیت تحصیلی رابطه معنادار داشتند. فراشناخت، مدیریت  

( رنجش از  rطه معنادار ضعیفی با موفقیت تحصیلی داشتند؛ میانگین وزنی) زمان، مقررات تالش و تفکر انتقادی راب

ها از نظر تأثیرات  ها نباید چشم پوشی شود اگر آن . بود در حالی که همبستگی کمی وجود داشت، از آن 14. تا  05

دهد که دانشجویان مجازی که از زمان خود به  ها نشان می مناسبی با توجه به جمعیت داشته باشند. این یافته 

بت به امتحان از محتوی منتقدانه رفتار  خوبی استفاده کردند، نسبت به رفتار یادگیری خود آگاه هستند، و نس

ها روبرو هستند، پشتکار دارند که به نظر نمرات  هایی که با آن کنند و  در فهم مواد یادگیری با وجود چالش می 

 آورند.  های مجازی بدست می باالتری را در دوره 

های سنتی مشاهده  ور که در کالس تر است، همانطاگر چه از آن کم اندازه تأثیرات حال حاضر با آن متجانس است، 

های یادگیری خودتنظیمی و موفقیت  ( متاآنالیزی در رابطه با رابطه بین راهبرد 2012ریچاردسون و همکاران) شد.  

تحصیلی در دوره های آموزش عالی نشان داد که مقررات تالش، مدیریت زمان، فرشناخت، و تفکر انقادی بیشترین  

های متفاوت بهره  ی داشتند. اندازه تأثیرات دیگر روی دانشجویان آنالین که از روش همبستگی را با موفقیت تحصیل

بردند، کمتر بود. اول، تأثیرات این راهبردها به طور بالقوه در محیط آموزش آنالین کمتر شده)تعدیل شده(  می 

ای یادگیری خود تنظیمی  است. دوم، ما نباید وانمود کنیم که یادگیری مجازی به خودی خود استفاده از راهبرده 

تی  دهد. همین طور نباید وانمود کنیم که انتقال از تدریس سنتی و مواد درسی سندهد یا رشد میرا پرورش می 
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به محیط یادگیری آنالین لزوما همان نتایج یادگیری مشابه به قبل را داشته باشیم. معلمین باید مطمئن باشند که  

مزیت  تمامی  آنالاز  محیط  که  می هایی  استفاده  است،  برخوردار  که  ین  حالی  در  پذیری،  انعطاف  مانند  کنند، 

 دهند. های خودتنظیمی را با دقت طراحی و پیشرفت می مهارت

دهد که به کارگیری  ها از هر دو بازبینی نشان می یافته شود، های اثر، جایی که ترکیب می با وجود این تفاوت در اندازه 

ةای  تفکر انتقادی، راهبردهای فراشناختی باعث نتایج تحصیلی باالتری هم در دوره   مدیریت زمان، مقررات تالش،

شود. با توجه به این مهم، این نکات نشان دهنده این است که دانشجویان آنالین  آموزش عالی مجازی و سنتی می 

 و سنتی باید این چهار راهبردرا به منظور موفقیت تحصیلی خود به کار بگیرند.  

ی جالب دیگر از این بازینی حاضر این است که بیشترین تأثیر از یادگیری مشارکتی بود. اگر چه سه مطالعه  مشاهده

معنادار نبود به علت این که مطالعه  از بین چهار مطالعه نشان داد که اندازه ةای تأثیر قوی بود، اما در متاآنالیز کلی  

( نشان  2008ی پوزیفرو)عمال کرده بود. عالوه بر این یافته بزرگی با همبستگی ضعیفی را روی اندازه اثر وزنی ا

داد که این مطالعه از بقیه در عمل یادگیری مشارکتی متفاوت است. پوزیفرو یادگیری مشارکتی را با استفاده از  

  کنند  مانده عملکرد دانشجویانی را که مشارکت می اندازه گرفت، در حالی که سه مطالعه باقی    MSLQپرسشنامه  

، یادگیری مشارکتی را در فضای   LMSکند. به طور تقریبی، عملیات کنند را پیگیری می استفاده می  LMSو از 

شامل    MLSQ( برای مثال،  MLSQهای درس سنتی. )مانند  کند در مقایسه با کالس گیری می آنالین اندازه 

  LMSانالین نیستند، در حالی که    هایی است که به رفتارهایی اشاره دارد که رایج/ممکن در داشجویان پرسش

دهد. در نتیجه ما  مربوط هستند به علت این که این مورد، از رفتارهای ارتباطی دانشجویان مجازی را تشکیل می 

کمتر نشان دهنده رابطه بین عملکرد تحصیلی و یادگیری  مخالف این هستنیم که مطالعه پوزیفرو ممکن است  

شود با توجه به  شامل یادگیری آنالین می که یادگیری مشارکتی همچنین    کنیممشارکتی است، و استدالل می

 رابطه آماری معناداری که در این بازبینی در این رابطه بدست آمد. 

گیریکرده بودند، ممکن بوده  اندازه   LMS جالب است که از این سه مطالعه باقی مانده که یادگیری مشارکتی را با  

ها شرکت است که یادگیری مشارکتی وقتی رخ دهد که دانشجویان فعال یا منفعل در یادگیری مشارکتی در بحث 

( گزارش کردند که یادگیری مشارکتی فعاالنه بوسیله  2011( و هم مایکینو و همکاران)2012کنند. هم چانلین)
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شمار پست گیری  بحثی اندازه  می   های  خوانده  دانشجویان  بوسیله  که  پستدانشجویان  با  ترکیب  در  های  شود) 

های جواب داده شده( که تأثیر زیادی را  در بین موفقیت تحصیلی و یادگیری مشارکتی به  ساخته شده و پست

ن است  های مباحثه، ممکدهد که رفتار منفعالنه، مانند خواندن پست( . این یافته نشان می r=.52دنبال دارد ) 

بینی کننده خوبی از عملکرد باشد. مطمئنا، مطالعات در رابطه با موفقیت تحصیلی و فعالیت در مباحثه  یک پیش

می  ثابت  را  ادعا  مطمئناین  همچنین  ها  یافته  این  آن کند.  از  بوسیله تر  که  است  و  هایی  ریچاردسون  ی 

، با پیشنهاد این که یادگیری مشارکتی  فضای تدریس چهره به چهره ( بدست آمد، هستند. در  2012همکاران)

کند، از آن جای که در تدریس تعامل بیشتری  ی سنتی کمتر مهم جلوه می های چهره به چهره احتماال در کالس 

یابد، دانشجویان ممکن است   با تدریس ممکن است کاهش  برای دانشجویان مجازی هرچند تعامل  وجود دارد. 

بیشتر در دسترس باشند و کمک بگیرند. این همکاری ممکن است برای اهمیت  های دیگری انتخاب کنند تا  گزینه 

 های سنتی افزایش یابد.  یادگیری مشارکتی در دوره مجازی در مقایسه با کالس 

. استفاده  1مطالعات دیگر در رابطه با یادگیری مشارکتی و موفقیت تحصیلی در محیط آنالین که قابل مالحظه است: 

.  2گیری دیگری از آن مواردی که در کالس های سنتی استفاده می شود، مانند فعالیت مباحثه و  از ابزار اندازه  

دانشجویان به طور فزاینده از یادگیری مشارکتی در  مواردی شامل رفتار فعال و منفعل در مباحثه. در حالی که  

ها شرکت کنند)چه  د تا در بحثکند، دانشجویان باید تشویق شونموارد چالش انگیز در محیط مجازی استفاده می 

 فعاالنه یا منفعالنه(.  

اخیرا، متاآنالیز حاضر نشان داد که راهبردهای شناختی از جمله بسط، تمرین و تکرار، و سازماندهی مربوط به  

موفقیت تحصیلی آنالین نیستند. فقط یک مطالعه نشان داد که هر کدام از این راهبردها رابطه ضعیفی با موفقیت  

هایی ریچاردسون و  های تهی با یافته لی دارند. دو مطالعه باقیمانده هیچ ارتباطی را نشان ندادند. این نتیجه تحصی

( جور درآمدند که یافته بودند که تمرین و تکرار و سازماندهی رابطه معناداری با موفقیت تحصیلی  2012همکاران)

داشت. راهبردهایی مانند تکرار و تمرین به    GPAا  های سنتی ندارند. اگرچه، بسط رابطه مثبت کمی بدر کالس 

آورند. از طرف دیگر، بسط،  وار)سطحی( هستند و یادگیری عمیقی را فراهم نمی رسید که یادگیری طوطینظر می 

رسید که یک راهبرد سطح باالست که شامل پردازش عمیق اطالعات است. در حالی که این تکنیک به  به نظر می 
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نتیجه  رسید.  های آنالین کمتر مفید به نظر می های سنتی مهم باشد، ظاهرا در کالس ر کالس نظر می رسید که د

گیرند نباید زمانشان را صرف استفاده از  این بود که یادگیرندگان آنالین هنگامی که مواد درسی جدید را یاد می

 دهد.ها را افزایش نمی آن   بسط، تکرار و تمرین، و سازماندهی کنند چرا که این راهبردها موفقیت تحصیلی

 

 ها. محدودیت 4.1

های حاضر در بین مطالعات  این بازبینی چندین محدودیت داشت. اول، اینکه چندین اثر گزارش شده در بازبینی 

خودتنظیمی   یادگیری  راهبردهای  و  تالش  مقررات  زمان،  مدیریت  خاص،  فراشناخت  با  رابطه  در  بودند،  متغیر 

در این جا کاهش داد، معموال یک متارگرسیون  ترکیبی. در حالی که اندازه نمونه) شماری از مقاالت( این احتمال را  

به   با توجه  بود یک رابطه قوی بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و موفقیت تحصیلی را نشان دهد.  ممکن 

ی این رابطه بودند.  کننده گیری موفقیت تحصیلی به طور بالقوه تعدیلتوضیحات باال، طراحی این مطالعه و اندازه 

یابد، مطالعات ت درباره راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در محیط یادگیری مجازی افزایش می همانطور که تحقیقا

های بالقوه را کشف کنند تا نشان دهند که آیا همه این موارد  باید بیشتر این موارد و دیگر موارد تعدیل کننده آینده  

 . در راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و موفقیت تحصیلی با هم رابطه دارند 

گیری سنتی استفاده شده در این مطالعات در این بازبینی هوشیار باشد. در  دوم این که، انسان باید نسبت به اندازه 

ها ممکن است به این گونه تفسیر  به چهره هستند، آن   های چهرههای مناسب کالس گیری حالی که این  اندازه 

  MSLQتا مطالعه در بازبینی از    12نه تا از  ند. برای مثال، گیرنشوند که در محیط آنالین دانشجویان چگونه یاد می 

دهد از پایایی قوی و روایی درستی برخوردار است،  ةا نشان می این طور که یافته   MSLQاستفاده کرده بود. اگرچه  

اندازه  ابزار  این  عروایی  آموزش  میان محیط  است.  گیری در  بوده  به چهره سنتی  یادگیری  الی چهره  در محیط 

همان مفهوم خودتنظیمی یادگیرنده آنالین را درست و  گیری ممکن نیست  تفاوتی مانند محیط آنالین، این اندازه م

 متمرکز بر آنالین، به درستی اندازه گیری کند.  

  GPAاش در یک تکلیف، موضوع یا  سوم اینکه، اگرچه موفقیت تحصیلی به عملکرد دانشجوی مجازی در نمره 

هایی را مجاز شمرد که دانشجویان خودشان  شود، در یک مطالعه نمره بینی شده اطالق می طبق همه مطالعات باز
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کردند. بعضی از مطالعات نشان داده شده که دانشجویان  های واقعی که بدست آورده بودند، گزارش می به جای نمره 

بوسیله کسانی که در حقیقت    هایشان اغراق کنند با توجه به تمایل اجتماعیشان به گزارش، مخصوصادر مورد نمره 

شود که به درستی نتایج تأثیر بگذارد. این ممکن است یک دلیل  تر از سطح هستند و در نتیجه باعث می پایین

بسط، سازماندهی، تکرار و تمرین،    ممکن باشد برای این که نتایج معناداری برای همه راهبردها )مدیریت زمان، 

مطالعه فراشناخت در  کلینگسیک  (  همکاران)ی  است.2012و  نشده  یافت  آنالین    (  تحصیلی  نتایج  که  هنگامی 

هایی که  های واقعی دانشجویان در فضای مجازی، به جای نمره شود، تحقیقات آینده باید از نمره گیری می اندازه

 ورزی مطلوب اجتماعی حذف شود. کنند استفاده شود، تا غرض گزارش می 

دهد که  بعضی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی فردی به عملکرد تحصیلی  اخیرا، اگرچه این بازبینی نشان می 

بررسی   که  حالی  در  هستند.  نامشخص  هنوز  هستند  رابطه  این  مسئول  که  اصولی  فرایندهای  هستند،  مربوط 

آینده باید این موضوع را کشف کنند.    های بالقوه  این رابطه خارج از هدف بازبینی حاضر است، تحقیقاتمکانیسم

این توضیحات باید مشاهداتی را در برگیرد که راهبردهای خودتنظیمی را به ندرت در انزوا قرار دهد  و به نظر  

مخصوصا، باید توجه یکسانی به این  رسد که قسمتی از یک فرایند بزرگتر فرایند یادگیری خودتنظیمی است.  می 

کنند تا روی موفقیت تحصیلی در  راه با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با هم کار می عوامل مناسبی همشود که  

رسد که آگاهی به تنهایی از راهبردهای یادگیری  محیط یادگیری مجازی تأثیر بگذارد. این وقتی مهم به نظر می 

برای فرایند خودتنظیم    خودتنظیمی نارسا نشان داده شده است تا موفقیت تحصیلی را تضمین کند، این پیشنهادات

ای مانند انگیزه یا خودکارآمدی،  عالوه بر این ، چندین عوامل واسطه ساسی وجود دارد.  اصول زیربنایی ادانشجویان  

. با  گذارد  رد و روی یادگیری خودتنظیمی اثر می گیوجود دارد که با راهبرد ترکیب شده مورد استفاده قرار می

و هم دانشجویان می توانند کارکنند تا  راهبرد یادگیری خودتنظیمی خود را اصالح  شناسایی این عوامل هم مربیان  

 کنند یا این که بهبود ببخشند، به منظور این که به نتایج یادگیری تحصیلی باالیی دست یابند. 
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 گیری. نتیجه 4.2

ی فهم این مورد است که دانشجویان چطور  با توجه به سرعت رشد باالی یادگیری آنالین در دهه اخیر، الزمه 

توانند به بهترین وجه از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی استفاده کنند تا موفقیت تحصیلی در فضای مجازی  می 

فراشناخت، تفکر انتقادی و مقررات تالش    بدست بیاورند. راهبردهای یادگیری خود تنظیمی شامل مدیریت زمان، 

های تأثیرات  اند، اگرچه این اندازه همبستگی مثبت معنادار با موفقیت تحصیلی در فضای آموزش مجازی داشته 

های سنتی دیده شده است. در مقایسه، تکرار و تمرین، سازماندهی و بسط کمتر  آنان کمتر از آن بود که در کالس 

دهد، که این مورد  دهای یادگیری خودتنظیمی در فضای مجازی را مورد حمایت قرار می به صورت تجربی راهبر

استدالل کردیم که  نشان می  ما  اخیرا  آنالین است.  یادگیرندگان  برای  راهبردها  این  در  مزایای کمتری  دهد که 

یشتری الزم است که  در مفهوم یادگیری مجازی گنجانده شود و این که تحقیقات بافزایش یادگیری مشارکتی باید  

ای  توانند از بررسی این که چطور فاکتورهای واسطه ی مناسبی از این راهبرد را تعیین کند. تحقیقات دیگر می اندازه

توانند با هم کارکنند تا با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ، همراه هم ، فهم ما را از تأثیر خودتنظیمی در  می 

 بهتر کند، بهره ببرد.  موفقیت تحصیلی در محیط مجازی 
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