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چکیده
مقدمه :پیشرفت تحصیلی یکی از مهم ترین معیارهایی است که در بررسی توانایی دانشجویان برای اتمام تحصیالت دانشگاهی و
رسیدن به مرحله فارغ التحصیلی نقش قابل توجهی را ایفا میکند .در این بین ،از جمله عوامل مؤثر در پیش بینی پیشرفت تحصیلی
دانشجویان ،نگرش آنها به یادگیری الکترونیکی و خودتنظیمی میباشد .مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط نگرش به یادگیری الکترونیک
و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شده است.
روش بررسی :روش پژوهش از نوع پیمایشی سال  1396-1395است .جامعه مورد مطالعه ،دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل به
تعداد  3400نفر میباشند .حجم نمونه ،شامل  321نفرکه با شیوه نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شدند .جهت جمعآوری دادهها
پرسشنامه یادگیری الکترونیکی والتونن و همکاران( )2009و پرسشنامه خودتنظیمی برنارد و همکاران ()2009؛ استفاده شده است .برای
تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار PLSو  SPSSاستفاده شده است.
نتایج :نتایج مدل معادالت ساختاری بر اساس رویکرد حداقل مربعات جزیی نشان داد که نگرش به یادگیری الکترونیکی بر خود
تنظیمی و پیشرفت تحصیلی و همچنین خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی تأثیر معناداری داشت .در خصوص بررسی متغیرهای تحقیق
با توجه به سال ورودی نیز میان دانشجویان در نگرش و خود تنظیمی اختالف معناداری وجود داشت .بطوریکه دانشجویان سال چهارمی
و باالتر نسبت به سایر دانشجویان نمرات باالتری را کسب نمودند.
نتیجه گیری :بر اساس نتایج پژوهش ،نگرش به یادگیری الکترونیکی و خود تنظیمی تأثیر مثبت و معناداری بر پیشرفت تحصیلی
دارند .بنابراین نگرش مثبت دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی به آنها کمک خواهد کرد تا فنون خودتنظیمی بیشتری را در
یادگیری به کار گیرند و در نهایت پیشرفت و موفقیت بیشتری را بهدست آورند.
کلمات کلیدی :نگرش به یادگیری الکترونیک ،خود تنظیمی ،پیشرفت تحصیلی.
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مقدمه
می دهد و بر این اساس نزدیک یک قرن است که گروههای

تازه ای به سوی کارآمدکردن بیشتر آموزش بوده است .توسعه

تخصصی و محققان به صورت گسترده همواره به جوانب مختلف

ارتباطات اینترنتی و کامپیوترمحور همچنین قابلیت استفاده از

تحصیل توجه داشته و بر شناسایی عوامل پیش بینی کننده

این وسایل ارتباطی در هر زمان و مکان ،نظر بسیاری از

پیشرفت تحصیلی تاکید کرده اند .پیشرفت تحصیلی از آن جهت

اندیشمندان را به خلق شیوه هایی برای تأمین نیاز روزافزون

مورد توجه محققان قرار گرفته است که آن چه می تواند یک

آموزش جلب کرده است .بنابراین ،به این زمینه نوپدید درسراسر

فرد ،خانواده و درنهایت یک کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهد

جهان بسیار توجه شده است (.)5

بهره مندی از افرادی است که نه تنها دارای سالمت روانی و

امروزه فناوری اطالعات مانند سایر حوزه ها ،حوزه یادگیری و

جسمی مناسبی باشند بلکه در سیستم آموزشی ،مدرسه و در

آموزش را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب شده است تا محیط

سطح دانشگاه تحصیالت خود را باموفقیت سپری کرده باشند

های آموزشی به سمت مجازی شدن سوق داده شوند .بسیاری از

( .)1پیشرفت تحصیلی یکی از مهم ترین معیارهایی است که در

دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در سراسر دنیا با طراحی و ارائه

بررسی توانایی دانشجویان برای اتمام تحصیالت دانشگاهی و

برنامه ها و دوره های یادگیری الکترونیکی پا به عرصه وجود

رسیدن به مرحله فارغ التحصیلی نقش قابل توجهی را ایفا می

نهاده اند تا پاسخگوی تقاضای روز افزون عالقمندان برای آموزش

کند .این مفهوم یکی از مهم ترین پارامترهایی است که در پیش

باشند()6

بینی وضعیت آتی فراگیران از لحاظ کسب صالحیت و مهارت

یادگیری الکترونیکی می تواند برای دانشجویان ،استفاده از

های علمی و عملی الزم مورد استفاده قرار می گیرد( .)2عالوه بر

دانش جدید را میسر سازد و دانشگاه های علوم پزشکی حول

این یکی از معیارهای کارایی هر نظام آموزشی میزان پیشرفت

محور استفاده از چنین مهارت و دانشی ،پی ریزی می گردند.

تحصیلی فراگیران آن است .توجه به پیشرفت تحصیلی اهمیت

اهمیت موضوع از آنجایی است که جامعه اطالعاتی موجب شده

زیادی دارد زیرا نظام های آموزشی به دنبال باال بردن کارایی و

است تا دانش پزشکی دایماً در حال تغییر و تحول قرار گیرد به

کیفیت خود هستند .پیشرفت تحصیلی عبارت است از توانایی

طوری که هر  4تا  5سال به طور متوسط  50درصد دانش پزشکی

دستیابی به موفقیت تحصیلی در کسب نتایجی که برای آن هدف

و در طول 8تا  10سال 75 ،درصد آن کهنه می شود .بالطبع

گذاری شده است( .)3همچنین پیشرفت تحصیلی متغیری است

دانش و توانایی هایی که در پایان یک دوره ی آموزش آکادمیک

که به میزان یادگیری و تغییرات شناختی ،نگرشی و مهارتی اشاره

در دانشگاه های علوم پزشکی کسب می گردد ،جهت درمان در

دارد و غالبا براساس معدل سنجیده می شود(.)4

آینده کافی نمی باشد .تاثیرات رشد تکنولوژی یادگیری

شناسایی عوامل تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان،

الکترونیکی در حوزه ی علوم پزشکی بسیار چشمگیر بوده است

رویکردی مناسب در جهت برنامه ریزی و توسعه و تکامل برنامه

و بررسی ابعاد اثرات یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

های آموزشی ایجاد می کند تا به وسیله آن بتوان بهترین نتایج

اهمیت فراوانی دارد (.)7

ممکن را هم برای موسسه آموزشی مورد نظر و هم برای

عالوه بر این امروزه؛ آموزش الکترونیکی ،در حکم شناخته

دانشجویان رقم زد .از این رو از جمله عوامل موثر در پیش بینی

شده ترین محیط یادگیری در عصر اطالعات به عرصه ای با

پیشرفت تحصیلی دانشجویان نگرش دانشجویان نسبت به

کاربردهای متنوع تبدیل شده است .دراین میان ،آموزش عالی

یادگیری الکترونیکی و خود تنظیمی می باشد .در واقع می توان

تحت تأثیر دو عامل ترویج روش های یادگیری فعال و تلفیق
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در عصر حاضر تحصیل بخش مهمی از زندگی هر فرد را تشکیل

اینطور بیان نمود که؛ جهان در چند دهه اخیر شاهد گرایش های

116نقش نگرش به یادگیری الکترونیک و خود تنظیمی در پیشرفت تحصیلی .....

از دیدگاههای متفاوت قابل تعریف است .متخصصان یونسکو

نگرش به عنوان یک تمایل اکتسابی برای واکنش نشان دادن به

تعریف یادگیری الکترونیکی را به سادگی و به وضوح به عنوان

طور مثبت یا منفی به یک موقعیت ،نهاد ،شیء یا شخص خاصی

یادگیری از طریق اینترنت و چند رسانه ای بیان می کنند(.)9

تعریف شده است( .)16نگرش رایانه ای تحت عنوان ارزیابی

یادگیری الکترونیکی به مفهوم ارائه محتوای درسی از طریق

عمومی فرد یا احساس موافقت یا مخالفت نسبت به فناوریهای

اینترنت است .به عبارت دیگر به هر نوع یادگیری که از طریق

رایانه و فعالیتهای مشخص مرتبط با رایانه تلقی می شود مطالعات

رسانه های الکترونیکی صورت پذیرد ،یادگیری الکترونیکی گفته

پیوسته ای که در زمینه فناوری اطالعات انجام شده ،نشان می

می شود ( .)10همچنین برخی متخصصین ،یادگیری الکترونیکی

دهد که نگرش های کاربر ،عوامل مهم تأثیرگذار بر موفقیت

را کسب و استفاده از دانش توزیع شده با استفاده از ابزارهای

سیستم و همچنین موفقیت خود کاربر هستند .استفاده از رایانه

الکترونیکی تعریف میکنند( .)11برخی معتقدند که نگرش

انگیزش ،اشتغال و عالقه دانشجویان را در هنگام استفاده از

یادگیرندگان نسبت به یادگیری الکترونیکی از درك مزایا و

برنامه های چند رسانه ای و نرم افزارهای طراحی شده برای

معایب آن بدست می آید .در کنار جذابیت بیشتر ،تسریع

پیشرفت مهارتها و دانش ارتقاء می بخشد .استفاده از فناوری

یادگیری و افزایش رفاه یادگیرندگان ،مزایای خاص دیگر

های صوتی و ویدیویی محتوا را به زندگی می آورد و یادگیری را

یادگیری الکترونیکی شامل :دسترسی آسان و در زمان دلخواه،

برمی انگیزد ( .)17در حالت کلی می توان گفت اگر دانشجویان

تعیین سرعت پیشرفت دروس به خواست فراگیر ،قابلیت تعاملی،

گرایش و دیدگاه مثبتی درباره یادگیری الکترونیکی داشته باشند،

تعامل بین آموزشگر و فراگیر و تغییر نگرش فراگیران شامل تغییر

آنگاه انگیزة بیشتری برای استفاده از آن و در نهایت پیشرفت

سطوح سواد دانش آموختگان (از سواد کالسیک به خالقیت در

تحصیلی بیشتری خواهند داشت (.)5

تولید دانش) ،تغییر نگرش به آموزش و یادگیری (از فردی به

با ظهور ابزارهای جدید فناوری ارتباطات و اطالعات ،برنامه

اجتماعی) ،تغییر نگرش یادگیرندگان (از ایجاد رقابت به همکاری

های رایانه ای پیچیده تر شده است .و می توان گفت که این

و مشارکت) ،تغییر وظیفۀ فراگیران (از ذخیره سازی اطالعات و

میزان باالی پیچیدگی نه تنها نیازمند داشتن نگرش و گرایش

افزایش محفوظات به مدیریت اطالعات و تولید دانش) می باشد

کاربر نسبت به رایانه در استفاده از آن برای بدست آوردن موفقیت

(.)12

و پیشرفت تحصیلی ،بلکه نیازمند درجه باالتری از خودتنظیمی

مفهوم نگرش که در دهه  1930به عنوان اصطالحی مهم در

نیز می باشد ( .)17نقش محوری و اساسی خودتنظیمی در

روان شناسی اجتماعی مطرح شد همچنان از موضوعات مهم و

استفاده از برنامه های کامپیوتری چند رسانه ای و اینترنت به

مورد توجه پژوهشگران است ( .)13متخصصان به چند دلیل

منظور دست یابی به پیشرفت تحصیلی توسط Lehman

مطالعه نگرش ها را حائز اهمیت می دانند .نخست این که نگرش

تصدیق شد( )18به عقیده وی گرایش کاربر ،بارگیری زیاد

ها و باورها ،اندیشه های ما را تحت تأثیر قرار می دهند ،حتی اگر

شناختی ،تعهد کاربر و توانایی فراگیر برای خودتنظیمی

همیشه در رفتار آشکار ما منعکس نشوند .دوم ،متخصصان بر این

یادگیری خویش از مباحث مهم مرتبط با استفاده ی رسانه در

باورند که واقعاَ رفتار ما از نگرش ها و باورهای ما تأثیر می پذیرند؛

آموزش هستند.

احتمال تاثیر گذاری نگرش ها زمانی بیشتر است که نگرش ها

یادگیری الکترونیکی از یک سو به جهت خود آموز بودن و از

قوی و به خوبی مستقر و تثبیت شده باشند ( .)14نگرش ها

سوی دیگر به دلیل یادگیرنده محوری به نحوی طراحی می شود

احساساتی هستند که غالبا از عقاید ما تأثیر می پذیرند و زمینه

که مسئولیت اصلی فرایند یادگیری در آن ها به عهده یادگیرنده
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تکنولوژی وب پایه توسعه یافته است ( .)8یادگیری الکترونیکی

را برای واکنش به اشیاء ،افراد و رویداد ها فراهم می سازند (.)15
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است( .)19بنابراین همه یادگیرندگان نمی توانند بار این

خود را تنظیم کنند ( .)23تغییر چارچوب تعامالت در محیط

مسئولیت را به دوش بگیرند؛ بلکه برخی از آن ها به دلیل نداشتن

یادگیری به کمک کامپیوتر و انتظاراتی که از یک دانشجو موفق

ویژگی هایی چون خودتنظیمی و کارامدی از یادگیری الکترونیک

در این محیط ها می رود ،اهمیت خودتنظیمی را به منزلۀ یک

موفقیت و رضایت کافی کسب نمی کنند()20

دانشجو موفق را دو چندان می کند ( .)24در چند سال گذشته

نیازهای جدید در ارتباط با مهارت های یادگیرندگان برای

امروزه شاهد بکار گیری آن در تمامی جنبه های زندگی هستیم.

یادگیری مؤثرتر مطرح شد ،به عنوان فرایندی فعال وساختاری

استفاده درست و به جا از فناوری اطالعات می تواند منافع فراوانی

پردازشی تعریف می شود که با آن یادگیرنده اهداف فعالیت های

برای افراد و سازمان ها ایجاد کند .در دانشگاه های علوم پزشکی

یادگیری  ،شناخت ،انگیزه و رفتار خود را تنظیم و کنترل می

نیز استفاده از فناوری اطالعات بشدت همه گیر شده است .از

کند ( .)21خود تنظیمی به عنوان فرایندی تعریف شده که در

آنجا که دانشگاه ها دوره های آموزشی کالسی را با آموزش های

یادگیرندگان با ابتکار عمل ،بدون هدایت دیگران یا با هدایت

الکترونیک همراه کرده اند بررسی رابطه نگرش دانشجویان به

دیگران به شناسایی نیازهای خود ،تدوین اهداف ،جستجوی

یادگیری الکترونیکی و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی شان

منابع با تمرکز بر استراتژی های یادگیری مناسب ،و ارزیابی نتایج

ضروری به نظر می رسد.

یادگیری می پردازند(.)22
نظریات خود تنظیمی– یادگیری جوانب شناختی و انگیزشی
فرآیند یادگیری را مورد توجه قرار می دهند مطالعات متعددی
نشان می دهند که محیط های سنتی یادگیری دانشجویان را

سؤاالت پژوهش
 آیا نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی برخودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی شان تاثیرگذار است؟

برای درجه باالیی از خودتنظیمی یادگیری آماده نمی سازد()3

 -آیا نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی و خودتنظیمی

یکی از مزایای آموزش کامپیوتر محور بر محیط سنتی ،دارا بودن

در بین دانشجویان با ورودی های متفاوت اختالف معناداری

این پتانسیل است که به دانشجویان اجازه می دهد تا طبق

دارند؟

سرعت خودشان برنامه ها را مطالعه نمایند از این رو فناوری نه
تنها به فراگیران این فرصت را می دهد که فرآیند یادگیری خود

مواد و روشها:

را کنترل کنند ،بلکه شرایطی را برای دسترسی به میزان زیادی

پژوهش حاضر از نوع توصیفی در سال  1396-1395است و از

از اطالعات فراهم می آورد که معلم هیچ نظارت و کنترلی بر روی

حیث هدف کاربردی است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه

آنها ندارد .استفاده مؤثر از سیستمهای فناوری تعلیمی و آموزشی

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد که تعداد آنها

نیازمند این است که فراگیر به طور کافی دارای انگیزش و خود

 3400دانشجو است .حجم نمونه تحقیق حاضر با توجه به فرمول

تنظیم شده باشد تا به طور مؤثر و کارآمد بتواند شاخص های

کوکران برابر با  345نفر می باشد که با توجه به رشته های

فناوری را به کار گیرد(.)17

تحصیلی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد .الزم

براساس یافته های پژوهشی ،بسیاری از دانشجویانی که جنبه
های شناختی ،انگیزشی و رفتاری عملکرد تحصیلی خود را تنظیم

به توضیح است که کلیه دانشجویان شرکت کننده در تحقیق در
طول ترم گذشته از پورتال خدمات الکترونیک دانشگاه (سامانه

می کنند ،به عنوان یک یادگیرندة موفق عمل کرده اند .این
یادگیرندگان یادگرفته اند که برای موفقیت تحصیلی عملکرد
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خودتنظیمی که در  30سال گذشته به منظور برآوردن

پیشرفت فناوری اطالعات سریع و همه جانبه بوده بقدری که
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دانشجویان تا پایان فرآیند جمع آوری اطالعات همکاری داشتند

گردید .الزم به ذکر است پرسشنامه های فوق بعد از ترجمه

که این مقدار برابر با  93درصد نمونه برآورد شده می باشد .جهت

فارسی در اختیار  2نفر از متخصصان زبان انگلیسی قرار گرفت و

جمعآوری اطالعات مورد نظر از پرسشنامه های زیر استفاده شد:

بعد از ترجمه نسخه فارسی به انگلیسی ،تفاوت موجود بین نسخه

الف -نگرش به یادگیری الکترونیکی ( )25؛ این پرسشنامه 22

های انگلیسی ارزیابی شد .سپس  5نفر از اعضای هیات علمی

گویه دارد و خودکارآمدی ،فعالیت ارادی ،یادگیری الکترونیکی

روایی محتوا و تطابق فرهنگی پرسشنامه ها را مورد تایید قرار

بعنوان روش انفرادی ،یادگیری الکترونیکی بعنوان فعالیت

دادند .همچنین برای سنجش عملکرد تحصیلی معدل کل

مشارکتی ،اهمیت یادگیری الکترونیکی ،مهارت های عمومی و

دانشجویان به عنوان ابزار سنجش مورد استفاده قرار گرفت .در

مهارت های پیشرفته را مورد سنجش قرار می دهد .ضریب آلفا

این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات مدل معادالت

برای این مقیاس برابر با  0.99محاسبه گردید .ب-پرسشنامه

ساختاری از نرم افزار  PLS 3.2و برای آزمون تحلیل واریانس

خودتنظیمی در یادگیری الکترونیک ( )26؛ این پرسشنامه 24

یکراهه از نرم افزار  SPSS 21استفاده شده است.

گویه دارد که متغیر های تعیین هدف ،ساختن محیط ،استراتژی
وظیفه ،مدیریت زمان ،جستجوی کمک و خود ارزیابی را اندازه
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طبیب ،ایلب و  )...استفاده نموده اند و در نهایت  321نفر از

گیری می کند .ضریب آلفا برای این مقیاس برابر با  0.97محاسبه

119
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یافته ها
در نمودار شماره  ،1مدل اندازه گیری ارتباط نگرش به
یادگیری الکترونیک و خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی
دانشجویان ارائه شده است.

0.553
0.595
0.562
نگرش به
یادگیری
الکترونیک

0.772
0.786

روش انفردای
فعالیت مشارکتی
اهمیت یادگیری

0.875

0.497

0.785
پیشرفت

مهارت های عمومی
مهارت های پیشرفته

تحصیلی

0.833

0.418
1.000
معدل

فعالیت ارادی

راهبردها

0.546
0.725
خود تنظیمی

0.694

0.725
0.761

0.579

مدیریت زمان
ساختن محیط
تعیین هدف

0.687
0.776

جستجوی کمک
خود ارزیابی

نمودار  -1مدل اندازه گیری ارتباط نگرش به یادگیری الکترونیک و خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
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خودکار آمدی یادگیری

120نقش نگرش به یادگیری الکترونیک و خود تنظیمی در پیشرفت تحصیلی .....

با توجه به جدول  ،1تمامی نشانگرها دارای بار عاملی مناسبی

آن( )1.96در سطح  0.05است .در نتیجه ،میتوان گفت این

بر متغیر مکنون مربوط به خود هستند ،و این بارهای عاملی با

نشانگرها از دقت الزم برای اندازه گیری سازه های مربوط به خود

توجه نمره  T-testدر سطح  0.05معنی دار میباشند .به عبارتی

برخوردار هستند.

جدول  -1مقادیر بار عاملی و مقدار  tبرای نشانگرهای مدل
مولفه ها

سازه

نگرش

خود
تنظیمی

بار عاملی

مقدار t

سطح معنی
داری

نتیجه

خودکار آمدی یادگیری الکترونیکی

0.553

3.236

0.000

تأیید نشانگر

یادگیری الکترونیکی به عنوان یک فعالیت ارادی

0.595

4.956

0.000

تأیید نشانگر

یادگیری الکترونیکی به عنوان روش انفردای

0.562

3.655

0.000

تأیید نشانگر

یادگیری الکترونیکی به عنوان فعالیت مشارکتی

0.772

16.805

0.000

تأیید نشانگر

اهمیت یادگیری الکترونیک

0.786

17.865

0.000

تأیید نشانگر

مهارت های عمومی

0.875

39.630

0.000

تأیید نشانگر

مهارت های پیشرفته

0.785

13.334

0.000

تأیید نشانگر

راهبردهای انجام کار

0.725

15.373

0.000

تأیید نشانگر

مدیریت زمان

0.725

8.420

0.000

تأیید نشانگر

ساختن محیط

0.761

19.035

0.000

تأیید نشانگر

تعیین هدف

0.579

4.543

0.000

تأیید نشانگر

جستجوی کمک

0.687

8.529

0.000

تأیید نشانگر

خود ارزیابی

0.776

15.522

0.000

تأیید نشانگر

جدول  2نشان دهنده ضریب تاثیر بین متغیرهای پیشبین و

برابر با  0.833و تاثیر خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی برابر با

پیشرفت تحصیلی است .این مقدار برای تاثیر مستقیم نگرش بر

 0.564میباشد .که حاکی از آن است که نگرش به یادگیری

پیشرفت تحصیلی برابر با  0.497و برای تاثیر غیر مستقیم نگرش

الکترونیکی و خود تنظیمی تاثیر مثبت و معناداری بر پیشرفت

بر پیشرفت تحصیلی با تعدیل گری خود تنظیمی برابر با 0.469

تحصیلی دارند.

میباشد  .تاثیر نگرش به یادگیری الکترونیکی بر خود تنظیمی
جدول  -2ضرایب تاثیر و مقدار  tبرای متغیرها
مسیر

تاثیر

تاثیر غیر

مستقیم

مستقیم

مقدار t

سطح معنی
داری

نتیجه

نگرش به یادگیری الکترونیکی  -پیشرفت تحصیلی

0.497

0.469

2.472

0.023

تأیید تاثیر

نگرش به یادگیری الکترونیکی  -خود تنظیمی

0.833

-

23.301

0.000

تأیید تاثیر

خود تنظیمی  -پیشرفت تحصیلی

0.564

-

3.293

0.010

تأیید تاثیر
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دیگر  ،مقدار  tمتناظر با هر بار عاملی بیشتر از مقدار بحرانی
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( pدلوین -گلدشتاین) و آلفای کرونباخ تمامی متغیرها در مدل

برای بررسی پایایی مدل از دو معیار پایایی ترکیبی و آلفای

اندازه گیری مورد تایید قرار میگیرد.

کرونباخ استفاده شد .میزان این دو معیار باید باالتر از 0/70
باشد .همانطور که در جدول زیر مشخص است ،پایایی ترکیبی

متغیر ها

Composite Reliability

Cronbach's Alpha

0.830

0.760

0.820

0.740

نگرش به یادگیری
الکترونیکی
خود تنظیمی

 AVEدر مورد همه متغیرها از میزان  0/50بیشتر است که خود

برای بررسی روایی همگرا از شاخص میانگین واریانس
استخراج شده ( )AVEاستفاده گردیده است .میزان این شاخص

دلیل بر روایی همگرای مناسب مدل اندازهگیری است.

باید باالتر از  0/50باشد )28(.با توجه به جدول فوق ،شاخص
جدول  -4مقادیر  AVEبرای مدل اندازه گیری
متغیر ها

AVE

نگرش به یادگیری

0.530

الکترونیکی

0.560

خود تنظیمی

با توجه به جدول  ،5در خصوص بررسی متغیرهای تحقیق با

معنادار می باشد به عبارت دیگر میان دانشجویان با ورودی های

توجه به سال ورودی دانشجویان همانطور که مشاهده می شود

متفاوت در نگرش و خود تنظیمی اختالف معناداری وجود دارد.

مقدار  fدر سطح  0.05برای متغیرهای نگرش و خود تنظیمی
جدول  -5مقایسه متغیرهای تحقیق در بین دانشجویان با توجه به سال ورودی
مجموع

متغیر ها

مجذورات

df

میانگین
مجذورات

نگرش به

بین گروهی

61.296

3

20.432

یادگیری

درون گروهی

39.313

317

0.124

الکترونیکی

مجموع

100.609

320

بین گروهی

139.218

3

46.406

درون گروهی

70.738

317

0.223

مجموع

209.956

320

خود تنظیمی
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معنی داری

164.756

0.000

207.961

0.000
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جدول  -3مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ برای مدل اندازه گیری
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برای مشخص شدن اختالف بین گروه ها از آزمون تعقیبی

سومی و دانشجویان سال دومی می باشند و در پایین ترین گروه

دانکن استفاده شده است ،همانطور که در جدول  6مشاهده می

هم دانشجویان سال اولی وجود دارند که پایین ترین نمرات را در

شود دانشجویان سال چهارمی و باالتر نسبت به سایر دانشجویان

نگرش به یادگیری الکترونیکی و خودتنظیمی نسبت به سایر

نمرات باالتری را کسب نموده اند درگروه بعدی دانشجویان سال

دانشجویان کسب نموده اند.

گروه

تعداد

گروه ها با توجه به آلفا 0.05
1

2

دانشجویان سال اول

66

دانشجویان سال دومی

52

3.522

دانشجویان سال سومی

64

3.575

دانشجویان سال چهارمی و باالتر

139

معنی داری

3

2.987

4.610
1.000

0.510

1.000

بحث
همانطور که اشاره شد اهمیت باالی یادگیری الکترونیکی،

داشته باشند ،چنین دانشجویانی عالوه بر اهداف کوتاه مدت که

پیاده سازی و توسعه آن در هر جامعه ای که خواهان پیشرفت

همانا موفقیت و پیشرفت تحصیلی است با آینده نگری مسیری

است ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .مزایای گسترده این

را برای خود ترسیم می کنند که با موفقیت آن را سپری کنند.

نوع یادگیری از جمله آموزش فارغ از زمان و مکان ،ایجاد صرفه

همچنین از نظر شریفی و همکاران()1392؛ دانشجویانی که

اقتصادی ،خصوصی ،شخصی و جامع بودن آموزش ،همچنین پویا

خودتنظیم هستند ،خود دارای انگیزه های درونی و ذاتی

و سریع بودن آن ،بسیاری از سازمانها و نهادهای آموزشی را به

خودتنظیمی و پیشرفت هستند .بنابراین می توان گفت

سمت پیاده سازی یادگیری الکترونیکی برای آموزش منابع

دانشجویان خودتنظیم دارای شاخص های انگیزشی ،شناختی و

انسانی خود کرده است ( .)29یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل

پیشرفت بیشتری نسبت به همکالسی هایشان که قابلیت

داده ها نشان داد که؛ نگرش به یادگیری الکترونیکی و خود

خودتنظیمی را ندارند ،می باشند و نگرش و باور به یادگیری از

تنظیمی تاثیر مثبت و معناداری بر پیشرفت تحصیلی دارند.

طریق الکترونیک که چالش برانگیزتر است باعث ایجاد انگیزش

بنابراین نگرش مثبت دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی

می شود انگیزش هم به عنوان یک میل و تمایل برای یادگیری

به آنها کمک خواهد کرد تا فنون خودتنظیمی بیشتری را در

است که می تواند خودتنظیم باشد ،بنابراین فراگیران خودتنظیم،

یادگیری به کار گیرند و در نهایت پیشرفت و موفقیت بیشتری

دارای نگرش مثبت و انگیزش و پشتکار هستند و این امر آنها را

را به دست آورند .این نتایج با مطالعات متعددی در یک راستا

در یادگیری یاری میدهد و باعث موفقیت تحصیلی آنان می شود

می باشد( .)26 ،25 ،17 ،5،12از نقطه نظر این پژوهشگران

از سوی دیگر نیز یادگیری الکترونیکی موجب پرورش تفکر

دانشجویان در صورت داشتن نگرش باال و همچنین استفاده از

خالق ،انگیزش باال ،اعتماد به نفس ،سوال پرسیدن بهتر ،قابلیت

راهبردهای یادگیری خودتنظیم در امر یادگیری الکترونیک قادر

کار با اطالعات ،بهبود مهارتهای ارتباطی و اجتماعی ،تفکر

خواهند بود ضمن حفظ انگیزه ،برنامه ریزی مناسب تری جهت

انتقادی و یادگیری مستقل می شود که در نهایت به پیشرفت

طبقه بندی ،یادداشت برداری ،مرور و پاسخ گویی به سواالت را

تحصیلی منجر می شود(.)27
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همچنین یافته ها نشان داد که؛ میان دانشجویان با ورودی

نتیجه گیری

دارد .دانشجویان سال چهارمی و باالتر نسبت به سایر دانشجویان

در حوزه آموزش و یادگیری پدید آورده که امکان یادگیری را در

نمرات باالتری را کسب نموده اند درگروه بعدی دانشجویان سال

هر زمینه برای هر فرد ،در هر زمان و در هر مکان به صورت مادام

سومی و دانشجویان سال دومی می باشند و در پایین ترین گروه

العمر فراهم می کند ( .)29نتایج نشان می دهد نگرش به

هم دانشجویان سال اولی وجود دارند که پایین ترین نمرات را در

یادگیری الکترونیکی و خود تنظیمی تاثیر مثبت و معناداری بر

نگرش و خودتنظیمی در یادگیری الکترونیک نسبت به سایر

پیشرفت تحصیلی دارند .هر چند برخی مطالعات انجام شده در

دانشجویان کسب نموده اند این نتایج با تحقیق مشکات (،)1392

دانشگاههای علوم پزشکی یادگیری الکترونیکی را به عنوان یک

امین خندقی ( )1392همخوانی دارد ( )17،12مطابق با نظر این

چالش نشان می دهد ( .)30اما به نظر می رسد یادگیری

پژوهشگران ،فراگیرانی که تجربه و آشنایی بیشتری با رایانه

الکترونیکی با استفاده از ابزارهای تکنولوژیک مختلف و با بهره

دارند ،احتمال به کارگیری راهکارهای خودتنظیمی در یادگیری

گیری از فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی می تواند به عنوان

در آنها بیشتر است از این رو دانشجویان سال های باالتر بهعلت

ابزاری جهت بهبود کیفیت آموزش و فراگیری باشد که از طریق

تجربه بیشتر از نگرش و خودتنظیمی بیشتری در زمینه یادگیری

ارائه تسهیالتی جهت دسترسی آسان به منابع و خدمات

الکترونیک برخوردارند از این رو می توان گفت که ویژگیهای

آموزشی ،امکان ارائه اطالعات و دانش را با کیفیت بهتر و باالتر

یادگیرندگان مانند کمبود تجربه در استفاده از کامپیوتر ممکن

فراهم می سازد.

است اطالعات رفتاری یادگیرندگان را در استفاده از آن ها تحت

در این رابطه ضرورت دارد تا دانشگاههای علوم پزشکی

تأثیر قرار دهد؛ بنابراین ،آنان احساس مثبت کمتری نسبت به

استراتژی های الزم برای موفقیت این دوره ها را اتخاذ نمایند .با

مفید بودن فناوری و مشارکت در آن داشته باشند .زمانی که

توجه به تاثیر نگرش و تمایل دانشجویان به یادگیری الکترونیک

کاربران دارای تجربه های غنی بیشتری در ارتباط با رایانه باشند

پیشنهاد می شود آموزش مناسب و استاندارد برای اساتید برگزار

و سطح آگاهیشان با کمک یادگیری الکترونیکی مخصوصا در

شود تا بهترین محتوای الکترونیکی برای آموزش برنامه ریزی

حیطه های شناختی باالتر رود ،کاربرد رایانه و فن آوری را مثبت

شود و پشتیبانی فنی الزم از طرف اساتید صورت گیرد .در این

تر درك می کنند و تفکر انتقادی ،خالقیت و پرورش تفکر خالق

خصوص می توان محتوای الکترونیکی را با نیازمندی ها ،تجارب

در آنها افزایش می یابد و در نتیجه خودتنظیمی بیشتری در

و زمینه دانشجویان درنظر گرفت .پیشنهاد میشود که با برگزاری

زمینه یادگیری الکترونیک از خود بروز خواهند داد .به نظر می

کارگاه های تخصصی جهت گیری های کارآمد در حوزه یادگیری

رسد دانشگاه های علوم پزشکی با توسعه یادگیری الکترونیکی و

الکترونیکی به اساتید و دانشجویان آموزش داده شود .در زمینه

توسعه زیر ساخت های فنی و ارتباطی می توانند آموزش های

کارگاه ها و آموزش های الزم در زمینه استفاده کارا از سیستم

مکمل در علوم پزشکی و کار درمان ،سواد اطالعاتی و مهارتهای

آموزش الکترونیکی از طرف مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه

الزم در بین اساتید و دانشجویان را افزایش دهند و دانشجویان را

برگزار شود .همچنین الزم است در طی فرایند برگزاری کارگاه،

به یادگیری الکترونیکی ترغیب نمایند که در نهایت موجب بهبود

اساتید جهت گیری های برنامه درسی خود را شناسایی و در

و پیشرفت تحصیلی دانشجویان خواهد گردید.

خصوص تغییر آن در جهت جایگزینی با رویکرد کارآمد تالش
کنند.
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 ایجاد یک نظم،کل واحد و منسجمی را در ذهن خود تصور کنند

الزامات و نیازمندی های فراگیران باید در طراحی دوره های

 میتواند به طراحی کاربرپسند نظام... بصری در ارائه اطالعات و

 کیفیت تعامل، همچنین.آموزش الکترونیکی مد نظر قرار گیرد

 خود تنظیمی و نهایتا پیشرفت تحصیلی،آموزش الکترونیکی

فراگیر با رایانه باید در طراحی نظام آموزش الکترونیکی لحاظ

.کمک کند

 توجه به عواملی چون متمایزکردن اطالعات مهمتر از سایر.شود
 سازماندهی اطالعات به نحوی که فراگیران بتوانند یک،اطالعات
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Abstract
Introduction: Academic achievement is one of the indicators to which the capability of students to
complete their program can be judged. To anticipate students’ academic achievement, one can use
their attitude toward e-learning and self-regulation. This study aims to investigate the effect of elearning related attitude as well as self-regulation on academic achievement of students enrolled at
Babel University of Medical Sciences. studying at.
Method: This cross sectional study investigated 321 out of 3,400 students enrolled at Babol
University of Medical Sciences using random stratified sampling method in year 2016-2017 ASK
AUTHORS. To collect data, Valtonen E-learning questionnaires and Barnard self-regulation
questionnaire were used. To analyze data, Smart-PLS and SPSS were employed.
Results: E-learning related attitude had a significant impact on self-regulation and academic
achievements. Result also indicated that self-regulation had a significant impact on academic
achievement. Concerning study variables according to the year of entry, there was a significant
difference between students in attitudes and self-regulation. Students in year four and higher received
higher scores than other students. There was a significant difference between students’ attitude and
self-regulation in terms of admission year, that is, the scores of senior students were higher than those
of other students.
Conclusion: Attitude to e-learning and self-regulation had a significant impact on the academic
achievement. Students' positive attitudes to e-learning will help them to apply more self-regulation
techniques during learning.
Key words: Attitude to e-learning, self-regulation, academic achievement.
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