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تأثیر به  بررسي هدف با حاضر پژوهش: چکیده
 خودکارآمدی بر یکيکارپوشة الکترون گیریکار

 حاضر پژوهش آماریة معجا. شد انجام دانشجويان
 و تربیتي علومة دانشکد دانشجويانة کلی را

 نیمسال در که طباطبايي عالمه دانشگاه يشناس روان
 دادند مي تشکیل بودند تحصیل به مشغول 19-19 دوم
 مقطع از کالس دو شامل هم پژوهش نمونهو 

 دسترس در صورت به که بود ارشد کارشناسي
، نفر 91 کالس هر جوياندانش تعداد. گرديدند انتخاب

 صورت به که شدند مي نفر 63 نمونه تعداد کل و
. شدند تقسیم کنترل و آزمايش گروه دو به تصادفي
 پیش يکسان شرايطي در گروه هردو از ترم درابتدای
 مدت به آزمايش گروه سپس و آمدبه عمل  آزموني
 در و گرفت قرار مستقل متغیر معرض در ترم يک

 حاصله تغییرات بررسيبه منظور  ترم پايان در نهايت
 تحلیل برای. شد اجرا گروه دو هر روی آزمون پس
 کوواريانس تحلیل روش از ههای به دست آمد داده

 خودکارآمدی که داد نشانها  يافته. گرديد استفاده
 طور به کنترل گروه با مقايسه در آزمايش گروه
 . است يافته افزايش یدار معني

 

Abstract: The present research aimed 
to examine the impact of electronic 
portfolio on students’ general self-
efficacy. The statistical population of 
the present research was comprised of 
all the students of the Education and 
Psychology Department of Allameh 
Tabatabaei University in the second 
semester of 2012-2013. The research 
sample was also comprised of two 
classes of master’s students who were 
chosen on the basis of availability. 
The number of each class was 18 
students- totally 36 students that were 
divided accidentally to experimental 
and control groups. In the beginning 
of the term, both groups were given a 
pretest in the same circumstance. 
Afterwards, the experimental group 
was exposed to the independent 
variable for one term and eventually 
at the end of the term, in order to 
examine the resulting changes, both 
groups were given a post-test. In 
order to analyze the data the 
covariance method was used. The 
results showed that self-efficacy of 
the experimental group students 
increased significantly compared to 
that of the control group students. 
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 مقدمه
 تغییر روشنگری و کردن تسهیل به دهنده انتقال از اساتید نقش که ييفضا و عصر در
 ،است گیرنده تصمیم و اقخلّ ،خودرهبر ،سازنده ،جوگرو جست ،يادگیرنده و يافته

 انتظار يادگیرنده از جامعه و گرفته انجام گروهي و تیمي صورت به معموالً ها فعالیت
 کند مي طلب را عالي شخصیت و منش دارای و ارتباطي و اجتماعي های مهارت کسب

 همواره آموزشي های برنامه ،هدف اين به دستیابي برای .(9611 :55 ،رستگار)
 مورد پويا شکلي به نیاز صورت در و بوده علمي های يافته ترين تازه دستخوش
 از يکي اخیر های سال در راستا همین در ؛است گرفته قرار اصالح و بازنگری
 .است بوده آموزشي اصالحات جنبش ،آموزشي محافل بر حاکم داغ های بحث

 پیامدهای يادگیری-آموزش فرايند های همؤلف از يک هر برای آموزشي صالحاتا
 آموزشي اصالحات پیشگام عنوان به ارزشیابي میان اين در و داراست را خود خاص
 بیشتری تأکید ارزشیابي جايگزين های روش از استفاده در آن نقش بر و شده شناخته
 های فعالیت تمام ثابت یاجزا از ييک ،ارزشیابي (.9615 :99 ،پور قدم) است شده

 يادگیری دهنده شکل اساساً ارزشیابي که است اين بر عمومي توافق .است آموزشي
 حاصل دار معني و عمیق نحوی به يادگیری که باشد اين هدف اگر مخصوصاً ؛است
 ارزشیابي (.9611 :963 ،اندرسون و گريسون از نقل به 9222 ، آرچر و گريسون) شود
 و آموزش با مستقیماً را خود ،موفقیت و شناخت میزان نمودن روشن طريق از

 ارزشیابي نخست بايد شود، حاصل امر اين اينکه برای .سازد مي مرتبط مؤثر يادگیری
 مفاهیم عمیق شناخت اگر ،مثال برای ؛نمود سازگار نظر مورد يادگیری های بازده با را
 اين بر بايد نیز ارزشیابي ،باشد ما ياصل هدف انتقادی تفکر های توانايي توسعه و

 ؛ندهد قرار توجه مورد را اطالعات گسسته ذرات يادآوری و نمايد تمرکز موارد
 و داده تشخیص يادگیری فرايند طي در را ها برداشت سوء بايد ارزشیابي ،بنابراين
 ةترجم ، اندرسون و گريسون) بسنجد را نظر مورد يادگیری های بازده کیفیت میزان
 واقعي سنجش های روش از دسته يک (.9611 :961 ،موحد صفائي و زوارکي زارعي

 های آزمون يا عملکردی ارزشیابي در .دارد نام عملکردی ارزشیابي ،اصیل يا
 مستقیم طور به دانشجويان و وزانآم دانش يادگیری های فرآورده و فرآيند ،عملکردی
 زيادی تأکید عملکردی ارزشیابي زا استفاده بر اخیر های سال در .شوند مي سنجش
 های پیشرفت ،ارزشیابي روش اين به توجه و تأکید عمده داليل از يکي .است شده
 و آموزش های جريان بر آن گیر چشم تأثیر و شناختي يشناس روان در تازه نسبتاً
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 يکي ،یکيالکترون کارپوشة کمک به ارزشیابي (.919 :9611 ،سیف) است بوده پرورش
 اين تأثیر تا است شده سعي پژوهش اين در .است عملکردی ارزشیابي های روش از
  .گیرد قرار بررسي مورد دانشجويان خودکارآمدی بر ارزشیابي از نوع

 نقش ،رفتار و اجتماعي ،شناختي عوامل که کند مي بیان اجتماعي-شناختي نظريه
 يادگیرندگان وفقیتم انتظارات شامل شناختي عوامل .کنند مي ايفا يادگیری در مهمي
 به .است اجتماعي-شناختي نظريه اصلي طرفداران از يکي (9229)  بندورا .شود مي نیز
 ايفا يادگیرندگان کارايي در مهمي نقش (فردی عوامل همان يا) شناختي عوامل او نظر
 ،کند مي تأکید آن بر اخیر های سال در بندورا که شناختي عوامل اين از يکي .کنند مي

  .است خودکارآمدی مفهوم
 انجام برای هايش توانايي مورد در فرد شناختي ارزيابي به ، خودکارآمدی

 اين (.9111 :915 ،بندورا) دارد اشاره مشخص حوزه يک در تکلیف آمیز موفقیت
 در شده مطرح انگیزشي های نظريه گذارترينتأثیر و ترين مهم از يکي اساس ،مفهوم
 معرفي اجتماعي ـ شناختي يادگیری نظريه در بخصوص که است شناختي رويکرد
 است کرده پیدا دوچنداني اهمیت نیز تربیت و تعلیم حوزه در و يافته بسط ،شده
 به خودکارآمدی ،نیز تربیت و تعلیم حوزه در (.9223 ، پاجارس و اوشر)

 دو به که دارد اشاره تکالیف انجام های قابلیت از آموزان دانش شخصي های ارزشیابي
 تقسیم واقعي شخصي کارآمدی خود و تصوری شخصي خودکارآمدی رتصو
  (.511-9221 :513 ، من ريک) شود مي

 رفتاری تواند مي اينکه به شخص اعتقاد يعني ،خودکارآمدی (9111) بندورا نظر به
 بر تواند مي فرد يعني ،کارآمدی خود .شود حاصل آن از دلخواه نتیجه که دهد انجام را

 که گويد مي (9229) بندورا .کند تولید مثبتي پیامدهای و يابد تسلط موقعیتي
 که دانشجويي ،مثال عنوان به ؛دارد رفتار بر نیرومندی تأثیر خودکارآمدی
 اعتقاد زيرا ؛نکند تالش خود امتحان مطالعه برای حتي شايد ،دارد پايیني خودکارآمدی

 اعتقاد خودکارآمدی .شد هدخوا منجر او موفقیت به و است سودمند کار اين که ندارد
 تولید برای ضروری رفتارهای آمیزی موفقیت طور به تواند مي اينکه به است فرد راسخ
 کنترل برای خود توانايي به فرد کلي اعتماد کننده بیان نیز و کند اجرا را دلخواه نتايج
  (.915 :9611 ،زهراکار) است محیطي های درخواست بر داشتن تسلط و
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 :گويد مي فرد رفتار در خودکارآمدی تأثیر مورد در نیز (9226)  جنیوری
 در او رفتار پايداری يا بازداری در را حساسي و مهم نقش فرد خودکارآمدی

 باورهای که معتقدند نظران صاحب از برخي .کند مي ايفا گوناگون های موقعیت
 برای تالش و پشتکار ،رغبت ،انگیزش در ،دانشجويان و آموزان دانش خودکارآمدی

 در ،لذا ؛(9223 ، پاجارس و اوشر) کنند مي ايفا را مهمي بسیار نقش آنها موانع رفع
 متغیرهای ساير از بیش افراد خودکارآمدی باورهای ،اجتماعي ـ شناختي ديدگاه
 انتخاب ،تحصیلي پیشرفت توانند مي افراد استعداد از بیش مواردی در حتي و انگیزشي
 باورهای ،واقع در ؛(9229 :912 ، چانگ) نمايند نيبی پیش را شغل و رشته

 ،انديشند مي چگونه ،کنند مي احساس چگونه افراد که کنند مي مشخص خودکارآمدی
  (.9111 :961 ،بندورا) کنند مي رفتار چطور و انگیزانند مي بر را خود چگونه

 با که باشند داشته باور يادگیرندگان اگر که است کرده گزارش (9221)  وولفلک
 مشکالت با مواجهه در و کرده بیشتری تالش ،بگیرند ياد توانند مي قبول قابل تالش

 آرامش احساس و کرده متمرکز مشکل بر را خود همچنین و کنند مي بیشتری پافشاری
 ،خودکارآمدی .گیرند مي بهره تریمؤثر راهبردهای از و کنند مي بیشتری خوشبختي و

 ادغام مسیر يک در افراد تفکر و توانايي ،تجربیات ،آن ةواسط به که است مفهومي
 برای فرد قابلیت و لیاقت روشن و پايدار احساس ،خودکارآمدی واقع در ؛شود مي
  (.9222 ، شولز شوارزرو) زاست تنش های موقعیت از بسیاری با مؤثر آمدن کنار

 پیشرفت های جنبه از بسیاری برای را خودکارآمدی مفهوم (9229)  شانک
 های فعالیت انتخاب بر خودکارآمدی ،وی ديدگاه طبق .است برده کار به يادگیرندگان
  .گذارد مي اثر يادگیرندگان
 يک عنوان به خودکارآمدی .است مؤثر زندگي در افراد موفقیت بر زيادی عوامل

 هموار برايشان را موفقیت به رسیدن مسیر و کند کمک افراد به تواند مي شناختي عامل
 زندگي در اهداف پیشبرد برای آن تقويت های راه و عامل اين شناخت ،بنابراين ؛سازد
 ما آموزشي نظام در انگیزشي عامل يک عنوان به خودکارآمدی .دارد فراوان اهمیت
 اين در ؛(9612 :1 ،عقیلي ،مهر پاک ،ثاني جعفری) است متعددی عوامل تأثیر تحت
 که هايي روش .است برخوردار شاياني اهمیت از استاد ارزشیابي روش نقش ؛میان
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 در را خودکارآمدی جمله از ها مهارت از بسیاری تواند مي ،باشد دانشجو به متکي
 های فعالیت درگیر خودشان يادگیرندگان که زماني .دهد ارتقاء و رشد يادگیرندگان

 ،درس موضوعات بر ،استاد مستقیم ةمداخل بدون توانند مي ،شوند يادگیری و کالسي
 به تواند مي ،کالسي های درگیری که معتقدند (9225)  هاردی و  کمبرز .شوند مسلط
 فعال های روش به توجه لذا شود؛ منجر فراگیرندگان خودکارآمدی باورهای افزايش
  (.92 :9115 ، کالرر) است ضروری امری درسي های برنامه در طراحي برای ،ارزشیابي

 اين و ،برشمرديم افراد زندگي در خودکارآمدی از که مهمي اتتأثیر به توجه با 
 وجود خودکارآمدی بهبود و ارتقا برای گوناگوني های راه که کرديم ذکر هم را نکته
 همین در ،است آن ارزشیابي بخش ،آموزش الينفک اجزا از يکي که آنجا از و دارد
 عنوان به یکيونالکتر کارپوشة از استفاده تأثیر بررسي پي در پژوهش اين در ما ،راستا
 بر ،دانشجويان يادگیری های فرآورده و فرايندها از ارزشیابي در جديد روشي و ابزار

 و ءارتقا در جديد ابزار اين نبودن يا بودن اثربخش تا ايم برآمده آنان خودکارآمدی
  .سازيم مشخص و معلوم را خودکارآمدی بهبود

 با ارزشیابي ،عملکردی سنجش های روش از يکي ،کرديم ذکر که طوری همان
 دارند که مزايايي خاطر به الکترونیکي های کارپوشه امروزه .است کارپوشه از استفاده

  .اند  شده کاغذی و سنتي های کارپوشه جايگزين
 روش اين امتیاز ةدربار (9612 :16 ،رضايي از نقل به ،9229) کاوچکاک و اگن 

 سازی ذخیره فضای يا جا مشکل يالکترونیک های کارپوشه" :گويند مي ارزشیابي
 افزايش را آنها از استفاده قابلیت و کنند مي حل را پذيری دسترسي و کارپوشه محتوای

 به مربوط های جعبه و ها بسته انبوه ساماندهي مشکالت با که معلماني .دهند مي
 محتوای الکترونیکي سازی ذخیره ارزش ،اند بوده روروب آموزان دانش های کارپوشه

 از اطالعات انتقال سهولت ،یکيالکترون کارپوشة ديگر امتیاز .دانند مي را ها ارپوشهک
 بودن جديد به توجه با .است ديگر مدرسه به مدرسه يک از و ديگر معلم به معلم يک
 زياد مزايای و یکيالکترون کارپوشة بويژه ،عملکردی يا جايگزين ارزشیابي های روش
 اين تأثیر درباره هايي پژوهش تا دارد ضرورت ،روش ينا طرفداران سوی از شده ادعا
 تا گیرد صورت دانشجويان و وزانآم دانش يادگیری و معلم آموزش بر ها روش

 .شود روشن آنها اثربخشي
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 سنتي ةکارپوش از بخشي عنوان به را یکيالکترون کارپوشة ،(9225)  بارت و آبرامي
 فضاهای ،الکترونیکي های رپوشهکا اين .دکردن ايجاد کامپیوتری محیط يک در

 ،تصاوير ،متون شامل تصويری و صوتي محتويات ةذخیر توانايي که هستند ديجیتالي
 عالوه ،الکترونیکي های کارپوشه که معتقدند بارت و آبرامي .دارند را صداها و ويدئو
 های مهارت ،لهأمس حل های عادت و ارتباطات افزايش ،شدن باسواد از حمايت بر

 خود ةاولی کارهای با که ،(9111) بارت .دهند مي ارتقا نیز را ای چندرسانه لوژیتکنو
 ةزمین در جايگزين يادگیری های سنجش ايجاد برای کامپیوتر تکنولوژی از استفاده در

 يک ،فالپي از استفاده با تا کرد کمک معلمان به .است مطرح الکترونیکي های کارپوشه
 و کردن صحبت شامل که عملکردی های ارزشیابي برای را مشخص ديجیتالي فضای
 استفاده صوت ضبط از تا کرد تشويق را معلمان وی .کنند ايجاد هستند دادن گوش
 تا کرد ياری را معلمان ،اولیه ديجیتال های تکنولوژی اين از استفاده با بارت کار .کنند

 ذخیره سنتي اغذیک های کارپوشه از تر ساده خیلي را وزانآم دانش يادگیری داستان
  .کنند
 های تکنولوژی از که یکيالکترون کارپوشة يک» (9225) بارت تعريف در

 اجازه معلمان /وزانآم دانش به ،کند مي استفاده منبع و حامل يک عنوان به الکترونیکي
 فیلم ،تصويری ،صوتي) ها حالت گوناگون انواع در را کارپوشه محصوالت تا دهد مي
 و مواد دهي سازمان برای فرامتني های لینک از و کنند سازماندهي و آوری جمع (متن و

 .«کنند استفاده مناسب استانداردهای يا اهداف ،ها فراورده برای شواهد ارتباط ايجاد
 و کرده برقرار ارتباط وزآم دانش مختلف کارهای بین ،الکترونیکي های کارپوشه
 ةمجموع دنتوان مي همچنین و کنند مي آسان را معلم و وزآم دانش بین فوری همکاری

  .دهند انتشار اينترنت طريق از را وزآم دانش کار
 های محیط با نزديکي تناسب که است ارزشیابي ةشیو نوعي ،یکيالکترون کارپوشة

 سازد مي فراهم يادگیرنده برای را بیشتری يادگیری های فرصت و دارد يادگیری واقعي
 العمر مادام يادگیری های مهارت و کند مي ترغیب وعموض با عمیق درگیری به را او و
  (.9223 :16 ،همکاران و  مارموتو) کند مي تقويت يادگیرنده در را
 
 
 

                                                                                                                                      
1. Abrami& Barrett 
2. Morimoto 
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 پژوهش ةپیشین
 کارپوشة ابزار نقش بررسي » عنوان با خود پژوهش در (9292)  پاراسکیوا و  آلکسیو
 علوم دانشجويان روی که «تنظیمي خود يادگیری های مهارت یارتقا در یکيالکترون

 به ها داده تحلیل از بعد ،بودند داده انجام اطالعات فناوری دانشکده کامپیوتری
 یدار معني طور به ،یکيالکترون کارپوشة که رسیدند نتیجه اين به کیفي و کمي صورت

  .است داشته تأثیر دانشجويان تنظیمي خود يادگیری های مهارت در
 نگـرش  روی کارپوشه بر مبتني سنجش تأثیر بررسي به (9292)  درين و  اوستونل

ـ  .پرداختنـد  آموزشـي  محـیط  به نسبت وزانآم دانش (ادراکات)  11 مطالعـه  ايـن  ةنمون
 مطالعـه  نتـايج  .کردنـد  مي تحصیل ترکیه دوگال ابتدائي مدرسه در که بودند وزآم دانش
 و معلـم  ،یریيـادگ  ةدربـار  وزانآمـ  دانـش  اعتقادات در یدار معني تفاوت که داد نشان
  .ندارد وجود آموزشي های محیط

 سـنجش  سیسـتم  گیریکـار  بـه  تـأثیر  بررسي به پژوهشي در (9292) چانگ چنگ
 .اسـت  پرداخته تحصیلي پیشرفت و ادراکي خود يادگیری روی وب بر مبتني کارپوشه

 62) دبیرسـتان  سوم سال کامپیوتر کالس دو وزانآم دانش را پژوهش اين مطالعه ةنمون
 هـی   وب بـر  مبتنـي  کارپوشـه  سیستم که داد نشان پژوهش نتايج .داد مي تشکیل (نفر
 سیستم اين گیریکار به اما ؛ندارد وزانآم دانش تحصیلي پیشرفت روی یدار معني تأثیر
 .شود مي خودادراکي يادگیری عملکرد یارتقا باعث یدار معني طور به

 برای ابزاری عنوان به یکيالکترون کارپوشة»  همقال در (9221)  فرناندز لوپز
 از قسمتي که «عالي آموزش در رهبری خود ارتقای منظور به يادگیری و ارزشیابي

 نشان ما نتايج :کند مي بیان گونه اين را خود پژوهش نتايج است بوده او دکتری ةرسال
 دادن نشان به شروع که است آموزشي ديجیتالي ابزار يک ،یکيالکترون کارپوشة که داد
 سازنده ديدگاه يک از يادگیرندگان رهبری خود ارتقای و يادگیری کیفیت ودبهب

 از يکي (یکيالکترون کارپوشة) ابزار اين که داد نشان نتايج کل در .است کرده گرايانه
 در يادگیری و تدريس جديد فرايندهای کیفیت که است ارزيابي و سنجش ابزارهای
  .بخشد مي بهبود را ها دانشگاه

                                                                                                                                      
1. Alexiou 
2. Paraskeva 
3. Üstünel 
4. Deren 
5. Lopez Fernandez 
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 با آموزش و سنجش روش گیریکار به تأثیر شناخت ،حاضر هشپژو هدف
 اين به توجه با که است دانشجويان خودکارآمدی بر یکيالکترون کارپوشة از استفاده
 که دانشجوياني خودکارآمدی بین :کرد بیان گونه اين را پژوهش فرضیه توان مي هدف
 با مقايسه در گیرند مي قرار آموزش و سنجش مورد یکيالکترون کارپوشة طريق از

 تفاوت شوند مي واقع آموزش و سنجش مورد متداول روش با که دانشجوياني
  .دارد وجود یدار معني

 
 پژوهش روش
 يشناس روان و تربیتي علوم دانشکده دانشجويان ةکلی را پژوهش اين آماری ةجامع

 19-19 تحصیلي سال اول نیمسال در که ندداد مي تشکیل طباطبايي عالمه دانشگاه
 کاربرد درس کالس دو شامل ،حاضر پژوهش ةنمون .بودند تحصیل به مشغول
 کالس هر دانشجويان که بود ارشد کارشناسي مقطع در پرورش و آموزش در کامپیوتر

 روش از نمونه انتخاب برای .بودند نفر 63 نمونه کل و گروه دو مجموع و ،نفر 91
 استاد همکاری و مشورت با ابتدا که طوری به ؛شد استفاده دسترس در گیری نمونه
 کارپوشة اجرای امکان هم که شد انتخاب پژوهش اين اجرای برای درسي ،راهنما
 کالس دو اينکه هم و باشد داشته وجود راهنما استاد توسط درس اين در یکيالکترون

 ترتیب بدين تا باشند کرده انتخاب را درس اين ،تحصیلي گرايش و مقطع يک از
 بدين تا باشد داشته وجود کنترل و آزمايش گروه دو در نمونه افراد مارشگ امکان
 کالس و یکيالکترون کارپوشة روش با ها کالس از يکي ،تحصیلي ترم طول در طريق
 ارزشیابي اينکه به توجه با .بگیرند قرار سنجش و آموزش مورد متداول روش با ديگر
 اين انجام نحوه از ،مجری فرد که است ينا مستلزم یکيالکترون کارپوشة از استفاده با

 فرد ترين مناسب راهنما استاد ،دلیل همین به ،باشد داشته آگاهي آن الزامات و روش
 از گیری نمونه ةنحو ترين مناسب دسترس در نمونة آن تبع به و روش اين اجرای برای
 نوع حسب بر حاضر پژوهش .شد داده تشخیص ،پژوهشگر و راهنما استاد سوی

 پژوهش اين طرح .شود مي محسوب آزمايشي نیمه های طرح نوع از ها داده گردآوری
 پژوهش طرح نمودار .است کنترل گروه با آزمون پس – آزمون پیش های طرح نوع از

  :است شده داده نمايش (9) جدول صورت به زير در حاضر
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 کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش طرح (1) جدول
 آزمون پیش مستقل متغیر آزمون پس

T2 X T1 

T2 - T1 

 
 و تربیتي علوم ةدانشکد های کالس کلیه بین از و حاضر پژوهش اجرای برای
 دو .شد انتخاب دسترس در روش با کالس دو ،طباطبايي ةعالم دانشگاه يشناس روان
 انتخاب از پس ،همچنین .بودند يکسان درس و رشته ،تحصیلي مقطع نظر از کالس
 از .شد انجام تصادفي صورت به کنترل و آزمايش دوگروه در افراد يگزينيجا ،نمونه
 ،دهد قرار تأثیر تحت را پژوهش نتايج توانست مي که گری مداخله متغیرهای جمله
 شده ذکر مقابلشان که تمهیداتي آنها کنترل برای که کرد اشاره زير موارد به توان مي
  .شد انديشیده است

 .ابتدايي آموزش رشته ارشد کارشناسي مقطع دانشجويان :تحصیلی رشته و مقطع
 کامالً گروه دو افراد تمام مورد در شده تهیه محتوای :آموزش مورد موضوع

  .است بوده يکسان
 يک از گروه دو هر در آموزشي محتوای تدريس برای پژوهش اين در :مدرس
  .است شده استفاده مدرس
 ،قابلیت از بايد و رود مي کار به وابسته متغیر سنجش برای :گیری اندازه ابزار
 های ويژگي از رفته کار به ابزار که صورتي در .باشد برخوردار الزم اعتبار و اعتماد
 با تحقیق اين در .گرفت خواهند قرار عامل اين تأثیر تحت نتايج ،نباشد برخوردار الزم
 اين اثر ،بنابراين ،بود ورداربرخ الزم پايايي و روايي از گیری اندازه ابزار اينکه به توجه
  .است شده کنترل پزوهشگر توسط نیز عامل

 روش از نیز متغیر اين کنترل بابت :گروه دو های آزمودنی فردی های تفاوت
 ها آزمودني اولیه های تفاوت ترتیب بدين تا شد استفاده کوواريانس تحلیل آماری
  .باشد نداشته سوء اثر پژوهش نتايج در و شوند تعديل
 به ديگری و یکيالکترون کارپوشة ةشیو با ترم طول در يکي ،کالس دو اين از
 کارپوشة روش از ضمن در ؛گرفتند قرار سنجش و آموزش مورد متداول روش
 به ؛شد استفاده تکويني ارزشیابي هم و پاياني ارزشیابي عنوان به هم یکيالکترون
 که داد مي تشکیل تکالیفي را دانشجويان پاياني نمرات عمده قسمت که طوری

 دوستان با گذاشتن اشتراک به عین در و داده انجام هفته هر بودند موظف دانشجويان
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 در موجود نواقص طريق بدين تا بگیرند بازخورد و کنند ارسال نیز استاد به خود
 آزمون پیش ،مستقل متغیر اجرای از قبل .نمايند جبران بعدی تکالیف در را تکالیفشان
 گروه دو هر روی (9111) همکاران و  شرر سوی از شده ساخته خودکارآمدی مقیاس
 گروه روی (ماه سه) تحصیلي ترم يک مدت به مستقل متغیر سپس و شد اجرا

 مقیاس آزمون پس ،تحصیلي ترم پايان از بعد ،نهايت در و ،شد اعمال آزمايش
 الزم های هماهنگي لمستق متغیر اعمال برای .شد اجرا گروه دو هر روی خودکارآمدی

 آزمايش گروه دانشجويان به استاد .آمد عمل به (شده ارائه درس استاد) راهنما استاد با
 سنجش و آموزش مورد یکيالکترون کارپوشة ةشیو به حاضر درس در که داشت اعالم
 تمرينات و تکالیف ،ترم طول در دانشجويان که نحو بدين ؛گرفت خواهند قرار

 ارسال خود استاد برای  داکس گوگل و ايمیل طريق از و داده جامان را شده خواسته
 ،استاد سوی از دانشجويان به بازخورد ةارائ و تکالیف بررسي از پس و کرد خواهند

 و ،گرفت خواهد قرار دانشجويان از يک هر مخصوص های کارپوشه در تکالیف اين
 تکلیف هر به مربوط هایبازخورد و خود تکالیف ،ترم طول در توانند مي دانشجويان

 مشاهده خود به مربوط داکس گوگل صفحه در يا و شان ايمیل ورودی صندوق در را
 که گرفتند قرار سنجش و آموزش مورد متداول روش همان با نیز کنترل گروه .کنند
 قرار تحلیل و تجزيه مورد سپس و شده ریآو جمع نیاز مورد اطالعات ،ترتیب بدين
 خودکارآمدی مقیاس از دانشجويان خودکارآمدی مقدار گیری زهاندا برای .گرفتند
 بختیاری .شد استفاده است شده ساخته (9111) همکاران و شرر سوی از که عمومي
 به نمرات ،عمومي خودکارامدی مقیاس ای هساز روايي سنجش برای (9613) براتي
 کنترل قیاسم) شخصیتي ويژگي چندين های اندازه با را مقیاس اين از هآمد دست
 و مارلو اجتماعي درجه مقیاس ،شخصي کنترل مقیاس خرده ،راتر بیروني و دروني
 بیني پیش همبستگي که کرد همبسته (روزنبرگ فردی بین شايستگي مقیاس و کران
 در و 39/2) متوسط شخصیتي خصوصیات های اندازه و خودکارآمدی مقیاس بین شده
 و ازکرامتي نقل به) بود نظر مورد سازه يیدأت جهت در و (دار معني 25/2 سطح

                                                                                                                                      
1. Scheerer 

است به کاربراني که صاحب ( Google Documents) گوگل داکس که همان مخفف گوگل داکیومنت.  
( Wordمثل )پردازشگر متن  در سايت گوگل تولیداتي از نوع دهد که اجازه ميهستند ( Gmail)حساب کاربری 
توان همه مدارک  در ضمن مي شند؛داشته با( PowerPointمثل )و ارائه نمايش ( Excelمثل )صفحات گسترده 

های مشارکتي و يا  را برای تعامل با ساير کاربران و دانشجويان در پروژههای ايجاد شده در اين محیط  و فايل
 . برای ارائة بازخورد از سوی استاد به اشتراک گذاشت

3. Inbox 
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 اساس بر سؤال هر که است سؤال 91 دارای مقیاس اين (.9616 :992 ،شهرآرای
 گذاری نمره .شود مي تنظیم "موافقم کامالً" تا "مخالفم کامالً" دامنه از لیکرت مقیاس
 ،9 های لسؤا .گیرد مي تعلق امتیاز 5 تا 9 از ماده هر به که است صورت اين به مقیاس

 چپ از يعني ،معکوس صورت به ها سؤال بقیه و چپ به راست از 95 و 96 ،1 ،1 ،6
 مقیاس اين از تواند مي فرد که ای نمره حداکثر ،بنابراين ؛شوند مي گذری نمره ،راست به
 از استفاده با مقیاس پايايي ضريب .است 91 نمره حداقل و 15 نمره ،آورد دست به

 کرونباخ آلفای ضريب از استفاده با و 13/2 برابر گاتمن مونآز کردن نیمه دو روش
 به نیز حاضر پژوهش در (.9225 :65 ،عابدی و زاده شمائي) است آمده دست به 11/2

 در هآمد دست به های داده روی کرونباخ آلفای آماری روش از پايايي بررسي منظور
  .آمد دست به آن یبرا 15/2پايايي و شد استفاده (نفر 63) آزمون پیش مرحله

 
 پژوهش های یافته
 دلیل .شد استفاده  کوواريانس تحلیل آماری آزمون از پژوهش فرضیه بررسي برای

 برای محقق حاضر تحقیق طرح در که گردد برمي امر اين به آزمون اين از استفاده
 تغیرم عنوان به آزمون پیش از متغیر اين اثر تعديل و قبلي آمادگي به مربوط اثر کنترل
 برخي وجود از بايستي کوواريانس تحلیل آزمون از استفاده از قبل .کرد استفاده کنترل
 ،ها داده پراکندگي توزيع بودن نرمال جمله از آزمون اين از استفاده های فرض پیش
 حاصل اطمینان رگرسیون خطوط بودن همگن شرط و خطا های واريانس برابری شرط
 سوگیری با را تحقیق نتايج است ممکن ها فروضهم اين رعايت عدم که چرا ؛کرد
 استفاده و برقرارند ها مفروضه اين که شد معلوم ها مفروضه بررسي از بعد .سازد همراه
  .است بالمانع آزمون اين از

 
 آزمون پیش اثر تعدیل از پس خودکارآمدی کوواریانس تحلیل نتایج (2) جدول

 

                                                                                                                                      
1. Ancova 

 مجموع تغییرات منبع
 مجذورات

 انگینمی Dfمقدار
 مجذورات

 سطح Fمقدار
 یدار معنی

91/99 69/995 9 69/995 مبدا از عرض  229/ 
11/69 65/361 9 65/361 آزمون پیش  222/ 
33/76 12/1431 1 12/1431 مستقل متغیر  000/ 
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 مستقل متغیر مجذورات مجموع، شود مي مشاهده (9) جدول در که طور همان
 اين Fة اندازو  شود مي منجر  =11/31F ونآزم اندازه به که است 99/9611 برابر
 و کنترل گروه دو بین ،ديگر؛ به عبارت استدار  معني درصد يک سطح در آزمون
 به توجه با .داری است معني تفاوت، آزمون پیش اثر تعديل از بعد حتي، آزمايش
 که رسید توان مي نتیجه اين به، آزمون پس در کنترل و آزمايش گروه نمرات میانگین
 و دارد مثبتي تأثیر خودکارآمدی بر یکيالکترون کارپوشة طريق از آموزش و سنجش
  .شود مي آن بهبود موجب

 
 گیری نتیجه و بحث
 و ،است تحول و پیشرفت درحال افزوني روز طور به فناوری و علم، اخیر قرن در
 ستا ضروری ينابنابر؛ شود مي افزوده انسان زندگي محیط پیچیدگي بر روز به روز
 ای چاره برآن مؤثر عوامل کنترل و پويا محیط اين با مناسب برخورد برای انسان

 مسائل و وپرورش آموزش .برسد خود هدف به تا کند ابداع راهبردهايي و نديشدبی
 عوامل بررسي ،تغییرات اين با همگام .نیستند تغییرات اين از مصون نیز آن به مربوط
 .است برخوردار خاصي اهمیت از دانشجويان و انوزآم دانش تحصیلي زندگي بر مؤثر
 و آموزش متخصصان و انشناس روان توجه مورد اًاخیر که گذارتأثیر عوامل اين از يکي

 امر در یکيالکترون کارپوشة بويژه، کارپوشه روش از استفاده ،است گرفته قرار پرورش
 های الشتة مجموعای  هکارپوش روش واقع در ؛است يادگیری و آموزش ،سنجش
 نشان را آنها شخصي تحصیلي رشد و پیشرفت و يادگیرندگان توسط شده اعمال
 ،محتوا انتخاب در يادگیرندگان مشارکت ةنشان، مجموعه اين در مشارکت .دهد مي

؛ آنهاست انديشیدنِ خود با اثبات و شايستگي درباره قضاوت ،انتخاب برای معیارهايي
 فناوری بردن کار به با .گیرد مي اندازه را ندهيادگیر عمیق درک ،روش اين واقعدر 

 آموزشي های محیط در را یکيالکترون کارپوشة انديشه توان مي ارتباطات و اطالعات
 طريق از که است ای هپنجر، یکيالکترون کارپوشة .داد گسترش تری وسیع مقیاس در
 مزايای .کرد نمايان مدرس و يادگیرنده سطح در را انفرادی پیشرفت توان مي آن

 ايجاد به توان مي جمله آن از که کرد ذکر توان مي یکيالکترون کارپوشة برای بسیاری
 تر گسترده دستیابي ،دانشجو و استاد میان تر نزديک ارتباط برقراری در سهولت
 و خويش يادگیری نواقص رفعبرای  استاد الين آن و آني بازخوردهای به دانشجو
 از استاداز سوی  جايي همه و همیشگي گیری پي و ،ها نقص اين رفع جهت در تالش
 قابلیت ،پشتیبان های فايل ايجاد آساني ،کمتر شده اشغال فضای ،دانشجويان تکالیف
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 ،تکنولوژيکي های مهارت افزايش ،بودن محور – يادگیرنده ،العمر مادام يادگیری ايجاد
 اين نتیجه کلي طور به .کرد اشاره...  و ارتباطي های مهارت افزايش ،ندبو دسترس در

 و آموزش در یکيالکترون کارپوشة از استفاده با که است نکته اين گويای، پژوهش
 از اثر اين تبیین برای .بخشید بهبود را آنها خودکارآمدی توان مي دانشجويان سنجش
 نتايج با حاضر پژوهش نتیجه .شد استفاده کنترل و آزمايش گروه میانگین مقايسه
 فرناندز لوپز و ،(9292) چانگ چنگ ،(9292) پاراسکیوا و آلکسیو های پژوهش

  .ستناهمسو (9292) درين و اوستونل پژوهش نتايج با و بوده همسو (9221)
 پژوهش اين نتايج با همسو های پژوهش های يافته و حاضر پژوهش يافته تبیین در
 کارپوشة با استفاده از آموزش و سنجش روش در آنجايي از که گفت توان مي

 و کرده هدف تعیین خود برای که کنند مي پیدا را فرصت اين دانشجويان ،یکيالکترون
 تکالیف ترم طول در چون و، نمايند تنظیم تکالیف با متناسب را خود های تالش میزان
 لذا، هستند آن انجام به موظف آنان و شود مي ارائه دانشجويان به تدريجي صورت به
و  کنند جلوگیری ترم آخر در تکالیف انباشت از دانشجويان تا دشو مي باعث امر اين

 تکالیف انجام که چرا؛ است دانشجويان خودکارآمدی بهبود موارد جمله از امر همین
 تر سنگین تکالیف انجام از تر راحت حجم کم مطالب مطالعه همچنین و کم حجم با

 از فرد تصور نیز اندازه مانه به، باشد بیشتر تکالیف انجام در موفقیت هرچه و، است
 بهبود به نهايت در خود از مثبت تصور اين که يابد مي بهبود خودش های توانايي

 یکيالکترون کارپوشة روش در که آنجايي از همچنین .شود مي منجر فرد خودکارآمدی
 مورد در را آنان نظرات و گرفته کمک خود دوستان از تکالیفشان انجام در دانشجويان

 در که شود مي فراهم آنها برای فرصت اين ،شوند مي جويا تکالیف دادن انجام نحوه
 نوعي به، بنابراين، کنند مشاهده را هايشان همکالسي ساير تکالیف داکس گوگل محیط

 تا کند مي کمک آنان به امر همین و شوند مي مطلع تکالیف انجام چگونگي و روال از
 باعث ،توانمندی احساس همین آمدن وجود به و شوند توانمند شان تکالیف انجام در

 اما ؛شود مي دانشجويان خودکارآمدی بهبود، نتیجه در و کارآمدی احساس افزايش
 آماری جامعه ،پژوهش اين با (9292) درين و اوستونل پژوهش ناهمسويي دلیل
 هاآن از معلم که گونه آن نتوانستند بودند ابتدايي مقطع وزانآم دانش چون که ستآنها

 انبوه حجم دلیله ب شايد نیز و باشند موفق شده ارائه تکالیف حل در دارد انتظار
 گرفتن قرار فشار تحت موجب امر اين که باشد جلسه هر در شده ارائه تکالیف
 شده آموزشي محیط به آنها مثبت ادراکات و نگرش عدم موجب و شده وزانآم دانش
  .باشد
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  :کرد ارائه را زير پیشنهادهای توان مي ،حاضر پژوهش های يافته به توجه با
 کردن فراهم با تا شود مي پیشنهاد ها دانشگاه و اتمؤسس ،آموزشي مراکز به . 

 آشنا صدد در ،خدمت ضمن آموزش و ،آموزشي های کارگاه برپايي و الزم امکانات
 کارپوشة جمله از يادگیری و آموزش ،سنجش نوين های روش با اساتید ساختن
  .باشند يیکالکترون
 پیشنهاد ،درسي ريزان برنامه بويژه ،علوم وزارت اندرکاران دست و نمسؤوال به . 
 درسي برنامه ،هاست مهارت کسب مستلزم آنها يادگیری که دروسي برای تا شود مي

  .نمايند طراحي کارپوشه بر مبتني
 تا شود مي پیشنهاد پرورش و آموزش وزارت اندرکاران دست و نمسؤوال به . 
 و آموزش ،سنجش روش اين از استفاده برای را معلمان ،معلم راهنمای های ابکت در

 برای روش اين از استفاده را به منظور الزم راهکارهای و کرده ترغیب يادگیری
  .دهند ارائه معلمان
 وقت صرف مستلزم ،یکيالکترون کارپوشة بر مبتني آموزش اينکه به توجه با . 
 از استفاده با دروس و ها سرفصل آموزش برای که شود مي پیشنهاد ،بنابراين ،است زياد
  .شود گرفته نظر در دروس اين آموزش برای بیشتری زمان و وقت ،روش اين
 مندی بهره مستلزم ،یکيالکترون کارپوشة بر مبتني آموزش اينکه به توجه با . 
 تا شود مي پیشنهاد ،است آن به مربوط های مهارت و ای هرايان سواد از معلمان و اساتید
، خدمت ضمن آموزش های دوره ايجاد با ،آموزشي اتمؤسس و ها دانشگاه و مدارس

  .نمايند اقدام خود اساتید و معلمان ای هرايان های توانمندی ارتقایبه 
 که کرد اشاره نمونه انتخاب در حاضر پژوهش محدوديت به بايست مي نهايت در 
 پژوهش های يافته تعمیم در بايد ،راينبناب ؛است شده انتخاب دسترس در صورت به

  .شود رفتار نظر دقت و احتیاط با حاضر
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 منابع
 خودکارآمدی متغیرهای ةچندگان و ساده رابطه بررسي .(9613) سعید ،براتي بختیاری
 متوسطه جديد نظام سوم سال وزانآم دانش تحصیلي عملکرد با نفس عزت و

  .اهواز چمران شهید دانشگاه .شدار کارشناسي نامه پايان ،اهواز شهرستان
 اثربخشي ةرابط (.9612) علیرضا ،عقیلي و حمید ،مهر پاک ؛حسین ،ثاني جعفری

 مسائل حل در وزانآم دانش خودکارآمدی باورهای بر کاوشگری تدريس الگوی
 ،دوم و بیست ةشمار ،هفتم سال .تربیتي يشناس روان فصلنامه .فیزيک درس
  .92-6 ص ،9612 زمستان

 و سنجش در نو رويکردهای :آموزش درخدمت ارزشیابي .(9611) طاهره ،ستگارر
 ،آموزش فرايند در وزانآم دانش به مؤثر بازخورد و پويا و مستمر ارزشیابي
  .تربیت منادی فرهنگي همؤسس :تهران
 انگیزش ،نگرش بر یکيالکترون کارپوشة از استفاده تأثیر .(9612) عیسي ،رضايي

 دانشگاه الکترونیکي آموزش مرکز دانشجويان تحصیلي تپیشرف و پیشرفت
 و تربیتي علوم دانشکده ،ارشد کارشناسي نامه پايان ،طوسي نصیرالدين خواجه
  .طباطبايي عالمه دانشگاه ،يشناس روان
 راهبردهای و پیامدها و پیشايندها :استرس مشاوره .(9611) کیانوش ،زهراکار

  .بال :تهران .استرس درماني
 و قديم های روش :يادگیری فرآورده و فرآيند سنجش .(9611) اکبر علي ،سیف

  .دوران :تهران (.دوم ويرايش) .جديد
 های سبک و سنجش مختلف های روش تعاملي تأثیر .(9615) اهلل عزت ،پور قدم

 پیشرفت و نگرش ،دهي نظم خود يادگیری راهبردهای بر شناختي يادگیری
 درس در تجربي علوم رشته ةمتوسط ومد پايه وزانآم دانش تحصیلي
 دانشگاه ،يشناس روان و تربیتي علوم ةدانشکد .دکتری رساله .شناسي زيست
  .طباطبايي عالمه
 در شده ادراک خودکارآمدی نقش بررسي .(9616) مهرناز ،شهرآرای و هادی ،کرامتي

  .926-995 ،(9) 1 .آموزشي های نوآوری ،انساني علوم مجله .رياضي عملکرد
 مباني) 99 قرن در الکترونیکي يادگیری .(9226) تری .آندرسون .دی .گريسون
 (.9611) موحد صفايي سعید و زوارکي زارعي اسماعیل ترجمه (.عملي و نظری
  .فنون و علوم :تهران
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