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یکی از عواملی که میتواند ،باعث موفقیت یا شکست در استفاده از آموزش الکترونیکیی شیود ،آمیادیی دانجییویاب بیرا
حضور در دورهها آموزش الکترونیکی است .از جمله عواملی که میتواند ،بر آمادیی دانجیویاب برا حضیور در چنیی
دورههایی اثریذار باشد ،راهبردها یادییر خودتنظیمی و یرایش به تفکر انتقاد است .بر ایی اسیا  ،هید ژیهوهش
حاضر ،بررسی رابطه راهبردها یادییر خود تنظیمی و یرایش به تفکر انتقاد با میزاب آمادیی دانجیویاب بیرا حضیور
در دورهها آموزش الکترونیکی میباشد .روش ژهوهش ،توصیفی -همبستگی بود .جامعه آمار  ،شیام کلییه دانجییویاب
دانجگاه خوارزمی در سال  2931بود .از میاب جامعه با استفاده از روش نمونهییر تصادفی سیاده 152 ،نفیر بیه عنیواب نمونیه
انتخاب شدند .به منظور جمعآور دادهها از ژرسیشنامیههیا ییرایش بیه تفکیر انتقیاد ریکیت و راهبردهیا ییادییر
خودتنظیمی و مقیا آمادیی ورود یادییرنده به دورهها الکترونیکی استفاده شد .بیه منظیور تیزییه و تللیی دادههیا از
آمار توصیفی (میانگی  ،انلرا استاندارد) و استنباطی (آزموبها همبسیتگی ،ریرسییوب و  tمسیتق ) اسیتفاده شید .نتیای
نجییاب داد کییه میییزاب همبسییتگی بییی راهبردهییا یییادییر خییودتنظیمی و آمییادیی بییرا حضییور در دورههییا آمییوزش
الکترونیکی ( 2/19با ضریب تعیی  )2/25و بی یرایش بیه تفکیر انتقیاد و آمیادیی بیرا حضیور در دورههیا آمیوزش
الکترونیکی ( 2/12با ضریب تعیی  )2/20میباشد و میتواب ،از طریق راهبردها یادییر خودتنظیمی و ییرایش بیه تفکیر
انتقاد  ،آمادیی دانجیویاب برا حضور در دورهها الکترونیکی را ژیشبینی کیرد .نتیای آزمیوب  tمسیتق نجیاب داد بیی
دانجیویاب دختر و ژسر و دانجیویاب کارشناسیی و تلصیی ت تکمیلیی از للیاز مییزاب آمیادیی بیرا ورود بیه دورههیا
آموزش الکترونیکی تفاوت معنادار وجود ندارد.
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مقدمه

با یسترش کاربرد ف آور ها نوی تقریباً همه جوانب زندیی بجر دستخوش تغییراتیی شیده
است .از جمله ،در سطح آموزش باعث شده تا برا رشد و توسعه کجورها تمرکیز بیر ژیجیرفت در
حیطییه آمییوزش عییالی از طریییق ژییذیرش نظییام و تکنولییوژ هییا جدییید آموزشییی ضییرورت یابیید
( .)Miliszewska & Rhema, 2010اغلیب دانجیگاههیا امیروزه در حیال تی ش بیرا افیزایش
اثربخجی ف آور ها نوظهور در فعالیتهیا آموزشیی خیود هسیتند (Andone & Sireteanu,

) .2009در نتییه ،مفهوم جدید بیه نیام آمیوزش الکترونیکیی در حیوزه آمیوزش و ییادییر بیه
وجود آمده است .آموزش الکترونیکی از ترکیب دو کلمه آموزش و الکترونیکی بیه وجیود آمیده
است که به صورت مختصر از آب تلت عنواب  E-Learningیاد میشود .مؤسسه مجورتی آموزش
عییالی انگلسییتاب ( )Higher Education Funding Council for England, 2005یییادییر
الکترونیکی را به عنواب هیر تیربیه ییادییر کیه بیه وسییله تکنولیوژ هیا اط عیاتی و ارتبیاطی
حمایت میشود ،تعریف کرده است.
یادییر الکترونیکی از دیدیاه فلسفی ،مبتنیی بیر رویکیرد سیاخت یراییی 2اسیت و بیه اعتقیاد
برخی از متخصصاب ،مهمتری ف آور است که میتواند ،رویکردها جدید آموزش و یادییر
را مورد حمایت قرار دهد ( .)Grison & Anderson, 2008با ای حال که ایی مفهیوم روشی بیه
نظر میرسید ،امیا ،صیاحب نظیراب مختلیف تعیاریف یونیایونی را از آب اراییه دادهانید ،از جملیه
یادییر الکترونیکی بیه عنیواب ییا ژیارادایم جدیید در آمیوزش میدرب ،میموعیه فعالییتهیا
آموزشیی اسیت کیه بیا اسیتفاده از ابزارهیا الکترونیکیی صیورت میییییرد (.)Jia et al., 2011
هورتیوب و هورتیوب ( )Horton & Horton, 2003معتقدنید کیه ییادییر الکترونیکیی در یییا
تعریف وسیع شام هر یونیه اسیتفاده از فی آور هیا وب و اینترنیت بیه منظیور خلیق تیربییات
یادییر است .اوزتکی و همکیاراب ( )Oztekin et al., 2010نییز آمیوزش الکترونیکیی را ییا
سیستم مدلساز شده برا تدری

و یادییر میدانند که به ویهه بیه منظیور بیهکیارییر از راه

دور بهوسیله استفاده از ارتباط الکترونیکی از قبی اینترنت طراحی شده است .با توجیه بیه تعیاریف
ذکر شده ،میتواب یفت آموزش الکترونیکی کاربرد ف آور وب ،1شیبکه ،9چندرسیانها هیا 2و
1. Constructivism
2. Web
3. Net
4. Multimedia
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سایر ابزارها الکترونیکی به منظور تدری

و خلق تیربیات ییادییر اسیت کیه فیار از زمیاب و

مکاب مجخص است.
با یسترش مفهوم آموزش الکترونیکی و باال رفت آمار تلقیقات صورت یرفتیه در ایی زمینیه
که اکثراً مزایا ای نوع آموزش را برجسیته مییسیاختند (Granlund, 2001, Granlund et al.,
2000, Blake & Scanlon, 2007, Wall & Ahmed, 2008, Smolle et al., 2007, Atreja
) ،et al., 2008, Liu, Liao & Pratt, 2009, Schepers & Wetzels, 2007دانجیگاههیا

مختلییف بییه فکییر اسییتفاده از ایی سیسییتم آموزشییی افتییادهانیید .شییاهد ایی امییر را میییتییواب ،تعییداد
دانجگاههایی دانست که هماکنوب از ای شیوه آموزشی بهره میبرنید اغلیب دانجیگاههیا بیزر
دولتی در ایراب ،مرکز یادییر الکترونیکی را در دروب میموعه خود داییر کیردهانید .رونید رشید
کمی دانجیویاب در دورهها الکترونیکی از  195نفر در سال  2939به  2323نفر در سیال  2931در
چند دانجگاه بزر

دولتی ایراب رسیده ( )Masoumi & Lindström, 2010و ای روند به همی

شک در حال افزایش است به طور که در ژایاب شهریور ماه  2932ایی تعیداد  23222نفیر اعی م
شده است ).(Institute for Research and Planning in Higher Education, 2011
حتی با وجود مزایایی از قبی ملتواها چندرسانها و ابررسانها  ،فرصتها یونایوب برا
یادییر یروهی ،منابع اط عاتی یونایوب ماننید وب سیایتهیا ،وبی

هیا ،ییروههیا خبیر ،
1

ژادکستها 2و سایر منابع متنی ،صوتی و تصویر  ،قابلیت برقرار ارتباط هیمزمیاب و نیاهمزمیاب

9

( )Seraji & Yarmohamadi, 2010امروزه نتای برخی از تلقیقات نجاب دادهاند کیه ایی نیوع
آموزش نیز ملدودیتها خاص خود را دارد .تاینرم ( )Tinnerman, 2006معتقد اسیت بییاب
ای سخ که آموزش سنتی و ک سی کام ً قدیمی شده و هیچ ارزشی ندارد ،کیار سیاده اسیت
اما ،همه نجانهها حاکی از ای است که ایرچه یادییر الکترونیکیی ملاسی زییاد دارد ،امیا ،بیه
ای معنا نیست که یادییر ک سی به ژایاب راه خودش رسییده اسیت و ییادییر الکترونیکیی نییز
ضعفها و ملدودیتها خیاص خیود را دارد .در واقیع امیروزه معلیوم یجیته اسیت کیه جایگیاه
استفاده از یادییر الکترونیکی در آموزش آب یونه که سر و صدا به ژا کرده است در مقیام عمی
و تأثیر ،فع ً چنداب قاب توجه نیسیت (.)Laurillard, 1993, Lim & Kim, 2003, Lim, 2002
عی وه بیر ایی  ،لیو ( )Levy, 2007ضیم بررسیی نتیای ژیهوهشهیا متعیدد ،افیت تلصییلی
1. Podcast
2. Synchrony
3. Asynchrony

 /12فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال پنجم  /شماره اول /پاییز 2393

دانجیویاب الکترونیکی را  %15تا  %22در مقاب  %22تیا  %12بیرا آمیوزشهیا متیداول ییزارش
کرده است .در شدیدتری حالت ،افیت تلصییلی  %52بیرا آمیوزش الکترونیکیی در مقابی %22
آموزش متداول یزارش شده است .نتای بررسی ژارک و چو ( )Park & Choi, 2009نیز نجاب
داد که نرخ افت تلصیلی آموزشها الکترونیکی در سیال  %21 ،1221بیود و در سیال  1225کیه
انتظار میرفت ،ای نظام آموزشی ثبات بهتر ژیدا کرده و مجک ت آب رفع شده باشد ،به %52/21
افزایش یافته اسیت .بیاال بیودب مییزاب افیت تلصییلی دانجییویاب در روش الکترونیکیی عی وه بیر
یزارش تلقیقات خارجی ،در کجور ایراب نیز یزارش شده اسیت (Mazini & Rostaminejad,

) .2010ای امر میتواند دالی متعدد
طر

آب عوام انسانی و در طر

داشته باشد کیه آنهیا را بیه شیک ژیوسیتار کیه در ییا

دیگر آب عوام فنی و تکنولوژیکی قرار دارند ،میتواب ترسییم

کرد .در ای زمین ه تلقیقیات متعیدد صیورت یرفتیه اسیت و عوامی مختلفیی را از جملیه عیدم
دسترسی به رایانه و اینترنت ،نداشت مهارتها جستوجو ،طبقهبنید و تللیی اط عیات ،عیدم
استفاده مؤثر از ابزارها و شیوهها ارتبیاطی و ناآشینایی بیا شییوههیا مطالعیه در ملییا ییادییر
الکترونیکی شناسایی کردهاند ( .)Palloff & Pratt, 2003, Watkins et al., 2004در ایی بیی ،
یکی از عوام اساسی که کمتر به آب ژرداخته شیده اسیت ویهیییهیا ورود یادییرنیده اسیت.
ویهییییهییا ورود یادییرنییده یکییی از درونییدادها ملیییا یییادییر الکترونیکییی اسییت .ایی
ویهییها شام  ،دانش و مهارتها یادییرنیده در کیاربرد ابزارهیا فی آورانیه و برخیی عوامی
روانی است که موجب موفقیت یا شکست او در آب ملیا میشیود .ملییا ییادییر الکترونیکیی
شام میموعها از ابزارها ،امکانات و نرمافزارهایی است که اسیتفاده اثیربخش از آنهیا بیه دانیش،
مهییارت و نگییرشهییایی نیییاز دارد ( .)Young, 2003سییراجی و یییارملمیید

& (Seraji

) Yarmohamadi, 2010با بررسی ژیجینه ژهوهجی موجود در ای زمینه ،عوام مرتبا با آمیادیی
ورود یادییرنده به ملیا یادییر الکترونیکی را شناسایی کردهاند که ماحصی ژیهوهش ایجیاب
تدوی ابزار برا سنیش میزاب آمادیی ورود یادییرنده بیرا حضیور در دورههیا آمیوزش
الکترونیکی است که در ای ژهوهش نیز مورد استفاده قرار یرفته است.
با توجه به آبچه ذکر شد ،میتواب یفیت صیرفاً راهانیداز سیسیتم آمیوزش الکترونیکیی و انتظیار
متلول ساخت نظام آموزشی با استفاده از ای روش نه تنها نظیامهیا آموزشیی را بیه اهیدا شیاب
نمیرساند ،بلکه ممک است موجب دور شدب آب نظامها از اهدا شاب شود .به همی منظیور الزم
است ،یادییرندیاب و مخصوصاً میزاب آمادیی آناب برا حضور در ای دورهها را هیم بیه میوازات
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ت ش برا بهبود وضعیت فنی سیستمها آموزش الکترونیکی در نظیر یرفیت و قبی از اقیدام بیه
راهانداز سیستمها آمیوزش الکترونیکیی و صیر

هزینیههیا ییزا

در ایی زمینیه ،آمیادیی

یادییرندیاب و موارد مرتبا با ای موضوع را مورد نظیر قیرار داد .از جملیه عیواملی کیه مییتوانید
آمادیی یادییرندیاب برا حضور در دورهها آموزش الکترونیکی را بهبیود بخجید ،راهبردهیا
یادییر خودتنظیمی و داشت مهارت تفکر انتقاد است.
خودتنظیمی 2در یادییر از مقولههایی است که به نقش فرد در فرآینید ییادییر مییژیردازد.
ایی سییازه بییرا نخسییتی بییار در سییال  2310بییه وسیییله بنییدورا 1مطییرش شیید (.)Kadivar, 2001
خییودتنظیمییی شییام فرآینییدها فراشییناختی و ت ی ش و تییدبیر یادییرنییده اسییت .ای ی کییه افییراد
مهارت هایی برا طراحی ،کنترل و هدایت فرآیند یادییر خود را دارا بوده و همچنیی  ،ییرایش
دارند یاد بگیرند که ک فرآیند یادییر خود را ارزیابی کنند و در مورد آب تأم نمایند (Berry,

) .1992ژینتیری ) (Pintrech, 1990, cited in Stefano, 2001خیودتنظیمی را فرآینید فعیال و
سازماب یافتها تعریف میکند که طی آب فراییراب ،اهدافی را برا خود انتخاب میکنند و سیس
سعی میکنند تا شناخت ،انگیزش و رفتار خود را تنظییم ،کنتیرل و نظیارت نماینید .کلییر و چی
) (Cleary & Chen, 2009ویهیییهیایی ،از قبیی  :خودانگیختیه بیودب ،اسیتق ل در ییادییر ،
کارآمد  ،خود تأم بودب ،دارا اهدا

درونی واقعیرا ،مطمین بیودب بیه خیود ،کوشیا و مصیر

بودب را برا افراد خودتنظیم بیر مییشیمارند .طبیق ییزارش برخیی از صیاحبنظیراب ایی حیوزه،
مهارت ها یادییر خودتنظیمی برا دانجیویانی که قصد دارند در آموزش الکترونیکی شرکت
کنند ،از اهمیت باالیی برخوردار میباشید (Dailen & Grean, 2003, Hartly & Bendiksen,

) .2001, Heil & Hanaphin, 1997, cited in Artino & Stephens, 2006شانا و زیمرم
) (Schunk & Zimmerman, 1998نییز اظهیار مییدارنید کیه راهبردهیا ییادییر خیودتنظیم
ممک است برا موقعیتها آموزش از راه دور حیاتی باشد .ای مسأله به ویهه با توجه بیه درجیه
باالیی از خودمختار دانجیویاب به دلی عدم حضور فیزیکی مربیاب قاب م حظه است.
ژهوهش ها صیورت یرفتیه در ایی زمینیه نییز نجیاب مییدهنید کیه خیودتنظیم بیودب یکیی از
مؤلفههایی است که میتواند ،باعث موفقیت یادییرندیاب در ملیاهیا الکترونیکیی شیود .بیرا
مثال تامسسوب ،مریاک و کوپ ( )Thompson, Meriac & Cope, 2002نجاب دادند کیه عناصیر
1. Self-Regulation
2. Bandura
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خودتنظیمی از جمله ویهییها مهم یا یادییرنده موفق در یا تکلیف جستوجیو اینترنتیی
بودند به ویهه آزمودنیهایی که دارا هید

بودنید میدت طیوالنیتیر رو تکیالیفشیاب کیار

کردنیید تییا آنهییایی کییه هییدفی نداشییتند .آزودو ،یییوتر و سییایبرت & (Azevedo, Guthrie

) Seibert, 2004دریافتند یادییرندیانی که با راهبردها خاص از قبی هد ییذار  ،نظیارت و
برنامهریز  ،یادییر شاب را تنظیم میکننید ژیجیرفت بهتیر دارنید .ویی

و چیرلیی & (Whipp

) Chiarelli, 2004دریافتنیید کییه یادییرنییدیاب موفییق در یییا دوره مبتنییی بییر وب ،راهبردهییا
خییودتنظیمی را مییورد اسییتفاده قییرار میییدهنیید .مییامنییو

( ،)McManus, 2000دریافییت کییه

یادییرندیاب دارا خودتنظیمی باال در ملیا ها یادییر مبتنی بر وب خطی که امکاب انتخیاب
کمتییر دارنیید ،بییه شییک ضییعیفی عمی میییکننیید ،امییا در ملیییاهییا یییادییر غیرخطییی کییه
یادییرندیاب بر یادییر شاب کنترل بیجتر دارند ،به سطح ژیجرفت باالتر مییرسیند .اسیتفاده از
راهبردها یادییر خودتنظیمی ایرچه می تواند برا هر یادییرندها در هیر موقعییت ییادییر
مثمر ثمر باشد ،اما به نظر میرسد ،ای امر در ملیاها الکترونیکی از اهمیت بیجیتر برخیوردار
میباشد .شاید دلی ای موضوع ای حقیقت باشد که در یادییر الکترونیکیی یادییرنیده بییش از
آموزش سنتی مسؤول یادییر خویش است و باید به کنترل یادییر خود بسردازد.
از طر

دیگر ،به دلی انفیار اط عات و ژیجرفتها حاص شیده در عرصیه ارتباطیات ،نییاز بیه

رویکردهیا جدییید احسییا

میییشییود .هیید

اصیلی ،ارایییه مهییارتهییا و راهبردهییایی اسییت کییه

دانجیویاب بتوانند ،به وسیله آنها ای حیم یسترده اط عات را مدیریت نمایند .معلماب دریافتیهانید
که تنها راهح دستیابی به ای هد  ،اییاد ملیاها آموزشی است که یادییرندیاب نه تنها در
آب به یادییر بسردازند ،بلکه ییادییر چگونیه ییاد ییرفت را بیاموزنید .از همیی رو ،آمیوزش و
ژرورش در ت ش است تا مهارت تفکر انتقاد که قادر است در طول عمر به افراد کما نمایید را
تقویت نماید .بنابرای  ،ملصول دلخواه آموزش و ژرورش دیگر جیذب قطعیات اط عیات نبیوده و
اییاد ساختارها منسیم دانش که قادر باشند خود را با یادییر ها دیگر منطبیق سیازند ،هید
اساسی آب است ( .)Grison & Anderson, 2008بسیار از نویسندیاب و صیاحبنظیراب ،تفکیر
انتقاد را نوعی مهیارت شیناختی و توانیایی حی مسیأله مییداننید (Phye, 1987, Paul, 1989,

) Halpern, 1999در حالیکیه ،لییوتی ( )Lyutykh, 2009اعتقیاد دارد کیه تفکیر انتقیاد «راه
درست فکر کردب» است .تفکر انتقاد تفکر است مستدل ،منظم ،هد مند ،اثرییذار ،منطقیی و
مبتنی بر ژیامد که به روش علمی به بررسی و تیزیه و تللی تمامی اط عات و نظرات در دسیتر

رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و گرایش به تفكر انتقادی…12/

میژردازد ( .)Smeltzer et al., 2005مجک اصلی یادییر الکترونیکی ،دسترسیی بیه اط عیات
نیست ،زیرا بیجیتر از آبچیه خواسیته شیود ،اط عیات در اختییار اسیت .قیدرت و ظرفییت تلیولی
یادییر الکترونیکی در افزایش ارزش و اعتبار اط عات ،بر اسا

دسترسی به اط عات بنیا نجیده

است .آبچه در حال حاضر نیاز میباشد و یادییر الکترونیکی به میا عرضیه مییدارد ،روشهیایی
بهتر برا ژردازش ،معنابخجیی بیه اط عیات و خلیق مییدد آنهیا اسیت (Grison & Anderson,

) .2008داوطلیب ورود بیه دورههیا یییادییر الکترونیکیی بایید بییرا تجیخیص صیلت و سییقم
اط عات ارایه شده در منابع یونایوب مهارت تفکر انتقاد داشیته باشید .او نبایید هیر اطی ع اراییه
شیده در مباحثیههیا آن یی ییا وبی

هیا را بیه طیور سیاده بسیذیرد ،بلکیه بایید بیدوب تعصیب و

ژیشداور  ،دادهها را ارزیابی و وارسی نماید (.)Huang, 2009
عصر اط عات و دنیا شبکهبند شده امروز مربیاب را وادار نمودهاند تیا تییارب آموزشیی را
مورد بازنگر میدد قرار دهند .واضح و مبره است که ارزش افزوده در دنیا دانشمیدار آینیده
متعلق به آب دسته از ملیا ها آموزشی خواهد بود که توانایی تفکر مستق و مجارکت جویانیه را
با هم توسعه داده و تجویق کنند .ای امر کنایه از فرایییراب خودهیدایتییر و منتقید دارد کیه از
توانایی و انگیزش کافی برا تعمق و مجارکت برخیوردار بیوده و از انگییزه مناسیب جهیت تیداوم
ییادییر شیاب در طیول عمیر بهیرهمنید هسیتند ( .)Grison & Anderson, 2008بیر ایی اسیا ،
ژهوهش حاضر به دنبال ژاس یویی به ای سؤاالت است:
 .2آیا بی راهبردها یادییر خودتنظیمی و خرده مؤلفهها آب با میزاب آمادیی برا حضور
در دورهها آموزش الکترونیکی رابطه وجود دارد؟
 .1آیا میتواب از طریق راهبردها یادییر خودتنظیمی و خرده مؤلفههیا آب مییزاب آمیادیی
برا حضور در دورهها آموزش الکترونیکی را ژیشبینی کرد؟
 .9آیا بی یرایش به تفکر انتقاد و خیرده مؤلفیههیا آب بیا مییزاب آمیادیی بیرا حضیور در
دورهها آموزش الکترونیکی رابطه وجود دارد؟
 .2آیا میتواب از طریق یرایش به تفکیر انتقیاد و خیرده مؤلفیههیا آب مییزاب آمیادیی بیرا
حضور در دورهها آموزش الکترونیکی را ژیشبینی کرد؟
 .5آیا بی میانگی میزاب آمیادیی بیرا حضیور در دورههیا آمیوزش الکترونیکیی بیر اسیا
جنسیت و مقطع تلصیلی تفاوت وجود دارد؟
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روش

روش ژهوهش توصیفی ،از نوع همبستگی بود .جامعه آمیار در ایی تلقییق دانجییویاب دانجیگاه
خوارزمی در سال  2931بود که تعداد آنها در ک  21222نفیر اسیت .روش نمونیهیییر  ،طبقیها
نسبتی بر حسب جنسیت تعیی شد .در ای ژهوهش با توجه به در دسیتر

نبیودب وارییان

جامعیه،

ملققاب به اجرا مقدماتی ژرسشنامه بر رو  92دانجیو به صورت تصادفی ژرداختند و وارییان
نمونه ملاسبه یردید .سس

حیم نمونه با استفاده از فرمول کوکراب (با ضیریب اطمینیاب در سیطح

 152 ،)2/35نفر تعیی یردید .بنابرای  152ژرسشنامه توزیع شد اما ،نمونه نهیایی شیام  122نفیر
است .لذا ،نرخ تکمی  32درصد است که از جهت مناسبت مقدار نمونه با توجیه بیه نیوع تلقییق و
وقتییر بودب اجرا ژرسشنامه عدد مناسبی است .بررسی ویهییها جمعیتشیناختی نجیاب داد
که نمونه مورد مطالعه شام  221میرد ( )%52و  222زب ( )%23کیه  13نفیر ( )%52آنهیا دانجییو
کارشناسی و  221نفر ( )%23دانجیو کارشناسیارشد بودند.
دادهها از طریق ژرسشنامهها یرایش به تفکر انتقاد ریکت

2

کیه در سیال  1229تیدوی شیده،

راهبردها یادییر خودتنظیمی و آمادیی ورود یادییرنده به دورهها الکترونیکی یردآور
شدند.
مقیاس گرایش به تفکر انتقادي ریکتس :ای ژرسشنامه شام  99سؤال ژین یزینیها بیود اسیت کیه در
مقیا

لیکرت از کام ً موافقم تا کام ً مخالفم ،تنظیم شده است .حیداکثر و حیداق نمیره کسیب

شییده در ای ی آزمییوب بییه ترتیییب  215و  99امتیییاز بییود و دارا  9زیرمقیییا

خ قیییت ،1بالیییدیی

شناختی ،9و کمال و تعهد (درییر ذهنی )2میباشد .ضریب ژایایی در هر یا از زیر مقیا هیا بیه
ترتیب  2/59 ،2/12و  2/31میباشد ( .)Sharifi, 2007در مطالعه ژاک مهر و دهقانی (Pakmehr

) & Dehghani, 2011ضریب آلفا کرونباخ  2/01و در ژیهوهش حاضیر 2/03 ،بیهدسیت آمیده
است.
پرسشنامه یادگیري خودتنظیمی (نمونه  22سؤالی) :در ایی ژرسیشنامیه کیه توسیا ژینتیریچ و همکیاراب
( )Pintrech et al., 1991ساخته شده است ،خودتنظیمی دارا دو خرده مقییا

کیاربرد راهبیرد

1. Ricketts
2. Innovativeness
3. Cognitive Maturity
4. Engagement

رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و گرایش به تفكر انتقادی…19/

شناختی 2و مدیریت منابع و فراشناخت 1است .خرده مقیا
و خییرده مقیییا

کاربرد راهبرد شناختی دارا  29سؤال

مییدیریت منییابع و فراشییناخت دارا  3سییؤال اسییت .در ژییهوهش کارشییکی

( )Kareshki, 2008ضریب ژایایی کلی به دست آمده ژرسشنامه یادییر خیودتنظیمی  2/35بیه
دست آمد .همچنی  ،ضرایب خرده آزموبهیا کیارکرد راهبردهیا شیناختی و میدیریت منیابع و
فراشناخت در اجرا نهایی ،به ترتیب  2/31و  2/32به دست آمد .در مورد ییادییر خیودتنظیمی،
شییاخصهییا حاص ی از اجییرا تللی ی عییاملیتأیییید ،اعتبییارمناسییبابییزار رانجییاب دادهانیید
( )x2= 010/02, df=052, RSMA=2/255, GFI=2/30در میموع شاخصها حاص از اجرا
آلفا کرونباخ و تللی عاملی تأیید  ،اعتبیار مناسیب ایی ابیزار را نجیاب داده اسیت .در ژیهوهش
حاضر نیز ضریب آلفا  2/32برا ک ژرسشنامه و ضرایب  2/31و  2/55بیه ترتییب بیرا خیرده
مقیا ها راهبردها شناختی و مدیریت منابع و فراشناخت به دست آمد.
آمادگی ورودي یادگیرنده به دورههاي الکترونیکی :ای مقیا

توسا سراجی و یار ملمد

& (Seraji

) Yarmohamadi, 2010تدوی و اعتباریابی شده است .شام  5عامی و  93سیؤال ژین یزینیها
بود که در مقیا

لیکرت از خیلیکم تا خیلیزیاد ،تنظیم شده است .آنها ژ

با استفاده از تکنیا تللی عاملی ( بیا اسیتفاده از روش واریمیاک

از تدوی ژرسشنامه

و بیر اسیا

آزمیوب اسیکر )

دادهها جمعآور شده را تللی کردند .نتای بیانگر وجود ژن عامی دسترسییو مهیارت کیار بیا
رایانه و اینترنت ،9مهارتها ارتباطی و مجارکتی ،2مهارتها شناختی ،5مهارتها فراشیناختی

1

فراشییناختی 1و مهییارتهییا خودرهیییابی 0در آزمییوب آمییادیی ورود یادییرنییده بییه دورههییا
الکترونیکی بود ،که در میموع بیش از  23/10درصد از واریان

ک آزموب را تبییی مییکردنید.

همچنی  ،ضرایب آلفا ( 2/32برا عام اول)( 2/05 ،برا عام دوم)( 2/00 ،برا عام سیوم)،
( 2/39برا عام چهارم)( 2/31 ،برا عامی ژینیم) و ( 2/31بیرا کی ژرسیشنامیه) را ییزارش
کردند .در ژهوهش حاضر نییز ضیرایب آلفیا  2/53 ،2/11 ،2/01 ،2/32 ،2/31و  2/35بیه ترتییب
برا ک ژرسشنامه و عام ها اول ،دوم ،سوم ،چهارم و ژنیم به دست آمدند.
1. Cognitive Strategies
2. Managing Resource & Metacognitive
3. Access and Skills to Work with Computers and Internet
4. Communication and Collaborative Skills
5. Cognitive Skills
6. Metacognitive Skills
7. Self-Navigation Skills
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در ای ژهوهش برا بررسی و تیزیه و تللی دادههیا از شیاخصهیا آمیار توصییفی و اسیتنباطی
شام میانگی  ،انلرا

معیار ،آزموبها همبستگی ،ریرسیوب و  tیروهها مستق اسیتفاده شید.

برا تللی دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
یافتهها

یافتهها توصیفی شام میانگی و انلرا

معیار متغیرها مورد مطالعه و خرده مؤلفههیا آنهیا در

جدول  2ارایه شده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی مربوط به گروه نمونه در متغیرهای مورد بررسی

متغیر
راهبردها یادییر خودتنظیمی

یرایش به تفکر انتقاد

آمادیی ورود یادییرنده

خرده مؤلفهها

میانگین انحراف معیار

مهارتها شناختی


2/32

2/29

مهارتها خودتنظیمی


2/25

2/30

ک

2/12

2/35

خ قیت

9/31

2/50

بالیدیی

9/21

2/15

کمال و تعهد

9/02

2/50

ک

9/50

2/22

مهارت کار با رایانه و اینترنت

9/12

2/31

مهارتها ارتباطی و مجارکتی

9/99

2/31

مهارتها شناختی


9/21

2/02

مهارتها فراشناختی


9/21

2/55

مهارتها خودرهیابی


1/25

2/01

ک

1/3

2/90

پرسش اول :آیا بی راهبردها یادییر خودتنظیمی و خرده مؤلفهها آنها با میزاب آمیادیی بیرا
حضور در دورهها آموزش الکترونیکی رابطه وجود دارد؟
برا ژاس به ای سؤال از ضریب همبستگی ژیرسوب استفاده شد کیه نتیای آب در قالیب جیدول ،1
نجاب داده شده است.

رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و گرایش به تفكر انتقادی…32/

جدول  .1همبستگی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و خرده مؤلفههای آن با آمادگی حضور در دورههای
آموزش الكترونیكی

متغیر
ضریب همبستگی

آمادیی حضور در
دورهها الکترونیکی

سطح معنادار

راهبردهای یادگیری

راهبردهای

مهارتهای

خودتنظیمی

شناختی

خودتنظیمی

**2/19

**2/15

2/29

2/222

2/222

2/239

**معنادار در سطح 2/222

همابطور که نتای جدول  1نجاب میدهد ،همبستگی بی راهبردها یادییر خودتنظیمی و خرده
مؤلفه راهبردها شناختی با آمادیی حضور در دورههیا آمیوزش الکترونیکیی معنیادار مییباشید
( .)P>2/22اما رابطه بی خرده مؤلفه مهیارتهیا خیودتنظیمی بیا آمیادیی حضیور در دورههیا
الکترونیکی معنادار نیست.
پرسش دوم :آیا می تواب از طریق راهبردهیا ییادییر خیودتنظیمی و خیرده مؤلفیههیا آب مییزاب
آمادیی برا حضور در دورهها آموزش الکترونیکی را ژیشبینی کرد؟
برا ژاس به ای سؤال از ریرسیوب ساده و چندیانه استفاده شد که نتای تللیی ریرسییوب سیاده
در قالب جدول  9ارایه شده است.
جدول  .3نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون ساده راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

ریرسیوب

1902/10

2

1902/10

خطا

22323/32

123

122/222

ک

22239/20

123

مدل

F

22/32

سطح
معناداری
2/222

نتای حاص از اجرا ریرسیوب ساده نجاب داد کیه راهبردهیا ییادییر خیودتنظیمی مییتوانید،
آمییادیی بییرا حضییور در دورههییا آمییوزش الکترونیکییی را ژیییشبینییی نماییید (،P>2/2222
 .)F)2,123( =22/32همچنی  ،نتای نجاب میدهد که مییذور ضیریب همبسیتگی برابیر R1= 2/25
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است .ای مسأله بیانگر آب است که متغیر ژییشبیی مییتوانید 5 ،درصید از تغیییرات متغییر می ک
آمادیی برا حضور در دورهها آموزش الکترونیکی را تبیی کنند.
نتای حاص از اجرا ریرسیوب چندیانه نیز نجاب داد که خرده مقیا ها راهبردهیا ییادییر
خودتنظیمی میتوانند ،آمادیی برا حضور در دورهها آموزش الکترونیکی را ژیشبینیی نماینید
( .)F)1,120( =1/01 ،P> 2/2222هم چنی  ،نتای نجاب مییدهید کیه مییذور ضیریب همبسیتگی
چندیانه  R1= 2/21است .ای مسأله بیانگر آب است که متغیرها ژیشبی مییتواننید 1 ،درصید از
تغییرات متغیر م ک آمادیی برا حضور در دورههیا آمیوزش الکترونیکیی را تبییی کننید .در
ادامه ضرایب بتا استاندارد شده بیاب شدهاند (جدول .)2
جدول  .2ضریب بتا مربوط به خرده مؤلفههای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به منظور پیشبینی آمادگی
برای حضور در دورههای آموزش الكترونیكی

ضرایب غیراستاندارد
متغیر
عدد ثابت
مدیریت منابع و فراشناخت
(خودتنظیمی)
راهبردها شناختی

خطای استاندارد

ضرایب استاندارد
بتا

B
31/21

5/21

2/221

2/25

2/229

2/10

2/23

2/15

t

سطح
معناداری

20/05

2/222

2/22

2/30

9/22

2/22

ضرایب ریرسیوب استاندارد شده در جدول  2نجاب میدهند که از بی دو متغیر ژییشبیی میدیریت
منابع و فراشناخت (خودتنظیمی) و راهبردها شناختی ،فقا متغیر راهبردها شناختی میتواند ،بیه
تنهییایی ژیییشبییی خییوبی بییرا آمییادیی بییرا حضییور در دورههییا آمییوزش الکترونیکییی باشیید
(.)t = 9/22 ، P<2/22
پرسش سوم :آیا بی یرایش به تفکر انتقاد و خرده مؤلفهها آب با میزاب آمادیی برا حضیور در
دورهها آموزش الکترونیکی رابطه وجود دارد؟
برا ژاس به ای سؤال از ضریب همبسیتگی ژیرسیوب اسیتفاده شیده اسیت کیه نتیای آب در قالیب
جدول  ،5نجاب داده شده است.

رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و گرایش به تفكر انتقادی…33/

جدول  .2همبستگی گرایش به تفكر انتقادی و خرده مؤلفههای آن با آمادگی حضور در دورههای آموزش
الكترونیكی

گرایش به تفكر

متغیر

انتقادی

خالقیت بالیدگی

كمال و
تعهد

آمادیی حضور در

ضریب همبستگی

**2/12

**2/23

2/21

**2/12

دورهها الکترونیکی

سطح معنادار

2/222

2/22

2/23

2/21

** معنادار در سطح 2/22

همابطور که نتای جیدول  5نجیاب میی دهید ،همبسیتگی بیی ییرایش بیه تفکیر انتقیاد و خیرده
مؤلفهها آب (به غییر از بالییدیی) بیا آمیادیی بیرا حضیور در دورههیا آمیوزش الکترونیکیی
معنادار میباشد (.)P>2/22
پرسش چهارم :آیا میتواب از طریق یرایش به تفکر انتقیاد و مؤلفیههیا آب مییزاب آمیادیی بیرا
حضور در دورهها آموزش الکترونیکی را ژیشبینی کرد؟
برا ژاس به ای سؤال از ریرسیوب ساده و چندیانه استفاده شد .نتای حاص از اجرا ریرسیوب
ساده نجاب داد که یرایش به تفکر انتقاد میتواند ،آمادیی بیرا حضیور در دورههیا آمیوزش
الکترونیکی را ژیشبینی نماید ( .)F)2,123( =21/19, P> 2/222همچنی  ،نتای نجاب میدهید کیه
میذور ضریب همبستگی برابر  R1= 2/20است .ایی مسیأله بییانگر آب اسیت کیه متغییر ژییشبیی ،
میییتواننیید 0 ،درصیید از تغییییرات متغیییر م ی ک آمییادیی بییرا حضییور در دورههییا آمییوزش
الکترونیکی را تبیی کنند .ع وه بر تللی ریرسیوب ساده از تللی ریرسیوب چندیانه نیز اسیتفاده
شد که نتای آب در جدول  1بیاب شده است.
جدول  .2نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چندگانه گرایش به تفكر انتقادی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

ریرسیوب

1513/92

9

329/22

خطا

22159/03

121

121/12

ک

22239/20

123

مدل

F

2/20

سطح
معناداری
2/222
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نتای حاص از اجرا ریرسیوب چندیانه نجاب داد که خرده مقیا ها یرایش به تفکیر انتقیاد
میتوانند ،آمادیی برا حضور در دورهها آموزش الکترونیکی را ژیشبینیی نماینید (P> 2/222

 .)F)9,121( =2/20,همچنی  ،نتای نجاب میدهید کیه مییذور ضیریب همبسیتگی چندیانیه 2/21
= R1است .ای مسأله بیانگر آب است که متغیر ها ژیشبی  ،میتوانند 1 ،درصد از تغیییرات متغییر
م ک آمادیی برا حضور در دورهها آموزش الکترونیکی را تبیی کنند .در ادامه ضرایب بتا
استاندارد شده بیاب شدهاند (جدول .)0
جدول  .2ضریب بتا مربوط به خرده مؤلفههای گرایش به تفكر انتقادی به منظور پیشبینی آمادگی برای حضور
در دورههای آموزش الكترونیكی

متغیر

ضرایب غیر استاندارد
خطای استاندارد

ضرایب استاندارد
بتا

t

سطح معناداری

22/10

2/222

2/93

2/02
2/22
2/22

عدد ثابت

B
32/01

3/15

خ قیت

2/22

2/15

2/22

بالیدیی

2/10

2/20

2/22

2/53

کمال و تعهد

2/95

2/12

2/23

2/02

ضرایب ریرسیوب استاندارد شده در جدول  ،0نجاب میدهند که از بی سه متغیر ژیشبی خ قییت،
بالیدیی و کمال و تعهد ،فقا متغیر کمال و تعهد میتواند ،به تنهایی ژیشبی خوبی برا آمیادیی
برا حضور در دورهها آموزش الکترونیکی باشد (.)t = 2/02 ،P <2/25
پرسش پنجم :آیا بی میانگی میزاب آمادیی برا حضور در دورهها آموزش الکترونیکی بر اسیا
جنسیت و مقطع تلصیلی تفاوت وجود دارد؟
برا ژاس به ای سؤال از آزموب تی مستق استفاده شد که نتای آب در قالب جدول  ،3نجیاب داده
شده است.

رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و گرایش به تفكر انتقادی…32/

جدول  .2نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه آمادگی برای حضور در دورههای آموزش الكترونیكی برحسب
جنسیت و مقطع تحصیلی

متغیر
آمادیی حضور در دورهها
آموزش الکترونیکی
آمادیی حضور در دورهها
آموزش الکترونیکی

میانگین
دختر

222/12

ژسر

221/92

کارشناسی

222/35

تلصی ت تکمیلی 229/32

تفاوت دو

درجه

میانگین

آزادی

t

سطح
معناداری

2/30

123

2/39

2/95

1/23

123

2/33

2/02

همابطور که نتای جدول  ،3نجاب میدهد بی دانجییویاب دختیر و ژسیر در مییزاب آمیادیی بیرا
حضور در دوره ها آموزش الکترونیکی تفاوت معنادار وجود ندارد ( .)P<2/25همچنیی  ،بیی
دانجیویاب کارشناسی و تلصی ت تکمیلی در میزاب آمادیی برا حضیور در دورههیا آمیوزش
الکترونیکی تفاوت معنادار وجود ندارد (.)P<2/25
بحث و نتیجهگیري

هد

ژهوهش حاضر ،بررسی نقش راهبردها یادییر خودتنظیمی و ییرایش بیه تفکیر انتقیاد

در میزاب آمادیی دانجیویاب برا حضور در دورههیا آمیوزش الکترونیکیی بیود .نتیای ضیریب
همبستگی ژیرسوب نجاب داد که بی راهبردهیا ییادییر خیودتنظیمی و خیرده مؤلفیه راهبردهیا
شناختی با میزاب آمادیی برا حضور در دورههیا آمیوزش الکترونیکیی رابطیه معنیادار وجیود
دارد .نتییای تللیی ریرسیییوب سییاده نیییز نجییاب داد کییه میییتییواب ،از طریییق راهبردهییا یییادییر
خود تنظیمی ،آمادیی دانجیویاب برا حضور در دورهها آموزش الکترونیکی را ژیشبینی کیرد.
ای یافتیه بیا نتیای ژیهوهشهیا تامسسیوب ،مرییاک و کیوپ (Thompson, Meriac & Cope,

) ،2002آزودو ،ییوتر و سیایبرت ) ،(Azevedo, Guthrie & Seibert, 2004ویی و چیرلیی
) ،(Whipp & Chiarelli, 2004ما منو

) ،(McManus, 2000شانا و زیمرم

(Schunk

) & Zimmerman, 1998و دیگییر ژهوهجییگراب & (Dailen & Grean, 2003, Hartly
)Bendiksen, 2001, Heil & Hanaphin, 1997, cited in Artino & Stephens, 2006
همسو میباشد.


 /32فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال پنجم  /شماره اول /پاییز 2393

در تبیی ای یافته میتواب یفت ملیاهیا الکترونیکیی بیر خی

ملییاهیا سینتی در فرآینید

یادییر به نقش یادییرنده اهمیت بیجتر میدهند و ای یادییرنده است که مسیؤولیت ییادییر
خییود را بییر عهییده دارد .طبیعت یاً ،در چنییی ملیطییی بییه منظییور موفقیییت در یییادییر الزم اسییت
یادییرندیاب از قب دست به برنامهریز بزنند و سعی کنند که شیناخت ،انگییزش و رفتیار خیود را
در موقعیتها مختلیف ییادییر (هیمزمیاب و نیاهمزمیاب) کنتیرل و نظیارت کننید (هرچنید کیه
نمیتواب لزوم توجه به ای موضوع را در ملیاها سنتی انکار کرد ،اما به نظیر مییرسید ،کیه بیه
علت غیرحضور بودب دورهها الکترونیکی در ای ملیاها ،ای موضوع اهمیتی مضیاعف ژییدا
میکند) .چوب خودتنظیمی فرآینید فعیال و سیازماب یافتیها اسیت(Pintrech, 1990, cited in ،

) Stefano, 2001افراد خودتنظیم ،افراد خودانگیخته ،مستق در یادییر  ،کارآمد ،خودتأم و
هد مند میباشند ( )Cleary & Chen, 2009و به راحتیی مییتواننید ،فرآینیدها میذکور را بیه
انیام برسانند و به نیازها خود در چنی ملیطی ژاس دهند .همچنی  ،آنها میتوانند ،به راحتیی از
منابع یونایوب به منظور دستیابی به اهدا

یادییر به صورت مستق اسیتفاده کننید و آمیادیی

بیجتر را از خود به منظور حضور در چنی دورههایی نجاب دهند.
از طر

دیگر ،ایر دانجیویاب فاقد مهارتها مورد نیاز برا نظمدهی یادییر شاب باشند ممک

است مهیا ساخت برنامه برا یکسارچهساز دانش آنها از طریق آموزش مبتنی بر وب میؤثر نباشید.
بدی للاز ،دانجیویاب در ملیا جدید ع وه بر ایی کیه نییاز بیه سیواد رایانیها بیرا اسیتفاده از
سیستمها جدید اط عاتی دارند ،باید بیاموزند که چگونه یاد بگیرند و چگونیه ییادییر خیود را
تنظیم کنند و چگونه از راهبردها مناسب برا تنظیم یادییر خود اسیتفاده کننید (Pakdaman,

).2007
نتای همچنی  ،نجاب دادند که بی یرایش به تفکر انتقاد و خرده مؤلفهها خ قیت و کمیال
و تعهد با آمادیی برا حضور در دورهها آموزش الکترونیکی همبستگی معنیادار وجیود دارد.
در ادامه ،نتای تللی ریرسیوب نیز نجیاب داد کیه مییتیواب ،از طرییق ییرایش بیه تفکیر انتقیاد ،
آمادیی دانجیویاب برا حضور در دورهها آموزش الکترونیکی را ژیشبینیی کیرد .در رابطیه بیا
ای یافته ،ژهوهجی که به طور مستقیم با آب همسو باشد یافت نجد .اما ،میتیواب یفیت بیه نیوعی بیا
ژییهوهشهییا نیییوم و امرسییوب ( )Newman & Emerson, 1997و مصییلینییهاد و سیییانیاب
( )Mosalanejad & Sajanian, 2008هییمسییو میییباشیید .طبییق نتییای ژییهوهشهییا مییذکور،

رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و گرایش به تفكر انتقادی…32/

دانجیویاب دوره ها الکترونیکی از تفکر انتقاد بیاالتر نسیبت بیه دانجییویاب دورههیا سینتی
برخوردارند .در تبیی ای یافته می تواب یفت انفیار اط عات در نتییه رشد سریع تولید اط عات
مزایا زیاد را برا یادییرندیاب در ژی داشیته اسیت .بیا ایی حیال ،اییر یادییرنیدیاب مهیارت
استفاده از ای حیم عظیم اط عات را نداشته باشند ،ممک است ،همی مزیت دنیا اط عیات بیه
عاملی برا سردریمی و دلزدیی آنها در ملیا الکترونیکی تبدی شود .راهحلیی کیه بیرا ایی
مسأله مفید به نظر می رسید ،ایی اسیت کیه یادییرنیدیاب دارا مهیارتی باشیند کیه بتواننید ،انیواع
یونایوب اط عات را بر اسا

معیارها صلیح ،بررسی ،نقید و ارزییابی کننید و بیه فراخیور نییاز

خویش از آنها استفاده کنند .از آنیایی که تفکر انتقاد تفکر است مسیتدل ،مینظم ،هید منید،
اثریذار ،منطقی و مبتنی بر ژیامد که با روش علمی به بررسی و تیزیه و تللی تمیامی اط عیات و
نظرات در دستر

میژردازد ( ،)Smeltzer et al., 2005برا ژاس به ای مسأله میتواند ،ابزار

مناسب باشد و هاد یادییرنده در رسیدب بیه اهیدا

ییادییر باشید .در واقیع ،بیه نظیر مییرسید

کسانی که از مهارت تفکر انتقیاد برخیوردار مییباشیند بیرا ورود بیه دورههیا الکترونیکیی از
آمادیی بیجتر برخوردار میباشند.
نتای آزموب تی مستق نجاب داد که بی میزاب آمادیی دانجیویاب بیرا حضیور در دورههیا
آموزش الکترونیکی بر اسا

جنسیت و سطح تلصی ت تفاوت معنادار وجیود نیدارد .در تبییی

ای یافته میتواب یفت از آنیایی که ملیاها الکترونیکی دارا ویهییها خاصیی از جملیه،
استفاده از ابزارها و ف آور ها یونایوب از قبی ابزارها ثبتنام ،ابزارهیا میدیریت ،ابزارهیا
ارسال تکالیف ،ابزارها دریافیت فایی هیا صیوتی و تصیویر و ابزارهیا ارتبیاطی هیمزمیاب و
ناهم زماب ،دسترسی به منابع اط عاتی یونایوب مانند وب سایتها ،وب

ها ،ییروههیا خبیر ،

ژادکستها و سایر منابع متنی ،صوتی و تصیویر  ،فرصیتهیا ییادییر یروهیی و دسترسیی بیه
ملتواهیا چنیدرسیانها و ابررسیانها مییباشیند ( )Seraji &Yarmohamadi, 2010و نلییوه
برخورد با ای ویهییها متأثر از عواملی غیر از جنسیت و سطح تلصی ت میباشند ،بلکه متیأثر بیه
عواملی همچوب میزاب استفاده از راهبردها ییادییر خیودتنظیمیی و ییرایش بیه تفکیر انتقیاد
میباشند .بنابرای  ،میتواب ،انتظار داشت که ای ویهییها در بیی هیر دو جین

و هیمچنیی  ،بیی

مقییاطع تلصیییلی مختلییف یافییت شییود و بییی دختییراب و ژسییراب و دانجیییویاب مقییاطع لیسییان

و

تلصی ت تکمیلی تفاوت معنادار وجود نداشیته باشید .عی وه بیر ایی  ،از آنییایی کیه منیابع در
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آنها به طور مساو در دستر

هر دو جین

و مقیاطع تلصییلی

مختلف میباشد ،می تواب انتظار داشت کیه بیی دختیراب و ژسیراب و دانجییویاب مقیاطع لیسیان

و

تلصی ت تکمیلی تفاوت معنادار وجود نداشته باشد.
دادهها مطالعه حاضر بیا اسیتفاده از ابزارهیا خیودیزارشدهیی بیه دسیت آمیده اسیت .ژیجینهاد
میشود ،در ژهوهشها آینده از روشها ژهوهش کیفی و آمیخته برا فهم عمییق عوامی میؤثر
بر آمادیی حضور در دورهها الکترونیکی و تفاوتها جنسیتی استفاده شود .همچنی  ،ژیهوهش
حاضر در میاب دانجیویاب دانجگاه خوارزمی انیام شده است .بنابرای  ،تعمیم ای یافتهها به رشتههیا
و مقاطع دیگر باید با احتیاط انیام شود و به ژهوهشها بیجتر در ای زمینه نیاز است.
شرایا و موقعیتهایی وجود دارد که رفتارها تلصیلی و ژهوهجی دانجییویاب دانجیگاههیا
میاز  ،به طور مستقیم از عدم آمادیی آنها برا ورود بیه ایی دورههیا نجیأت میییییرد .اهمییت
یافتهها آموزشی ای ژهوهش ای است که مجک ت دانجیویاب در دورهها الکترونیکی به طور
مستقیم با عدم آمادیی آنها برا حضور در ای دورهها در رابطه است .بسیار از دانجییویانی کیه
مجییک ت زیییاد در دانجییگاههییا میییاز دارنیید ،بییه ای ی علییت نیسییت کییه آنهییا در عملکییرد
موفقیت آمیز ناتواب هستند ،بلکه به ای دلی است که آنها برا ورود به ای دورهها هنیوز آمیادیی
الزم را ندارند که در ای ژهوهش مجخص شد که راهبردها یادییر و یرایش به تفکیر انتقیاد
میتوانند ،برا آمادیی حضور در ای دورهها نقش تأثیریذار داشته باشند .بنیابرای  ،نتیای ایی
تلقیق میتواند ،کاربردهایی برا دنیا آموزشی داشته باشد .کاربرد اصیلی و اولییه آب اسیت کیه
نظامها آموزشی به نلو مطلوب در ژرورش آمادیی حضور دانجیویاب در دورهها الکترونیکیی
سهیم و مسؤولیتژذیر باشند ،زیرا در ای ژهوهش آشکار شد که راهبردها یادییر و یرایش به
تفکر انتقاد می توانید ،تیأثیر سیودمند بیر آمیادیی حضیور در دورههیا آمیوزش الکترونیکیی
دانجیویاب داشته باشد.
از آنیا که دانجیویاب دارا آمادیی برا حضیور در دورههیا آمیوزش الکترونیکیی ،کوشیش،
استقامت و ع قه بیجتر برا یادییر و عملکرد نجاب میدهنید ،بیرا مسیؤوالب آموزشیی مهیم
است که ریجههیا عوامی تأثیرییذار بیر ایی نیوع آمیادیی را بجناسیند ،زییرا بسییار از آبچیه
مسؤوالب و دستاندرکاراب انیام میدهند ،یا میتوانند انیام دهند ،مییتوانید در آمیادیی حضیور
دانجیویاب تأثیر داشته باشد .به طور کلی استاداب و دستاندرکاراب آموزشی میتواننید ،بیا آییاهی
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از عوام تأثیریذار ،آمادیی حضور دانجیویاب برا ورود به دورهها الکترونیکیی را ژییشبینیی
کنند یا در جهت افزایش آمادیی ،به آناب یار رسانند.
نتییه ای که عصر اط عات و وقوع ژدیده انفیار اط عات و همچنی  ،ژیجیرفتهیا شیگر
در عرصه ف آور ها نوی  ،تغییرات اساسی را در شینونات مختلیف زنیدیی بجیر باعیث شیده
است .ای امر میتواند ،عاملی برا ژیجرفت جوامع و رفاه عمومی ملسوب شود ،در عی حال اییر
جوامع از آب غفلت کنند ،میتواند به عاملی برا عقب ماندب از غافله ژیجیرفت و توسیعه کجیورها
تبدی شود .بر ای اسا  ،راه چاره ،شناخت جوانب مختلف ای ژدیده و سعی در برخورد مناسیب
با آب میباشد .یکی از ابعاد ای مسأله که ژهوهش حاضر ،بداب ژرداخته اسیت آمیادیی دانجییویاب
برا حضور در دورههیا آمیوزش الکترونیکیی اسیت .نتیای نجیاب داد ،از جملیه عیواملی کیه در
آمادیی دانجیویاب برا حضیور در دوره هیا آمیوزش الکترونیکیی اهمییت دارنید ،راهبردهیا
یادییر خودتنظیمی و یرایش به تفکر انتقاد میباشند .بر ای اسا  ،الزم است هم دانجیویانی
که خود را برا حضور در چنی دورههایی آمیاده مییکننید و هیم نظیامهیا آموزشیی کیه قصید
راه انداز چنی سیستم آموزشی را دارند به ای مقوله توجه ویهه داشته باشند و تقویت مهارتها
خودتنظیمی و تفکر انتقاد را در دستور کار خویش قرار دهند.
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