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  دهیچک

دانشـجویان مهندسـی آمـوزش الکترونیکـی دانشـگاه      ش نگـر  تأثیرهدف این پژوهش بررسی 

روش پـژوهش  . باشـد یمـ آمـوزش الکترونیکـی    طیمحـ آنـان در  ت فردوسی مشهد بر مشـارک 

ي آموزش ها دورهیشی و جامعه آماري آن شامل دانشجویان مهندسی دختر و پسر توصیفی پیما

-1389الکترونیکی فیزیک و معادالت دیفرانسیل دانشگاه فردوسـی مشـهد در سـال تحصـیلی     

ه منظـور  ب .ي تصادفی انجام گرفته استا طبقهروش و يریگ نمونهبررسی به شیوه  .تسا 1390

و پرسشـنامه مشـارکت ال دي قایـدي    ش از پرسشنامه نگـر  بررسی نظامند نگرش دانشجویان،

منفـی دانشـجویان   و در این مطالعـه نشـان داد کـه بـین نگـرش مثبـت        ها افتهی. ستفاده گردیدا

میـزان مشـارکت آنـان در    ر ي الکترونیکـی فیزیـک و معـادالت دیفرانسـیل د    هـا  دورهمهندسی 

ترتیـب کـه دانشـجویان بـا      به این.ي آموزش الکترونیکی تفاوت معناداري وجود داردها طیمح

ـ تـأثیر همچنین از نظر جنسـیت نیـز   . شارکت بیشتري دارندم نگرش مثبت بیشتر، نگـرش  ر ي ب

مشـارکتی   يریادگیـ ر د .روش تدریس ریاضی و معادالت دیفرانسیل دیده نشدو مثبت و منفی 

با توجه بـه روش   الوه بر آن بین میزان مشارکتع .نیز تفاوتی بین دختران و پسران نبوده است

  . تدریس مثبت و منفی نیز تفاوت معناداري وجود دارد

  .ي آموزش الکترونیکیها طیمحشارکت، ، مآموزش الکترونیکی، نگرش:يدیکلواژگان
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  مقدمه

ي به سوي کارآمدکردن بیشـتر آمـوزش   ا تازهي ها شیگراجهان در چند دهه اخیر شاهد 

مچنـین قابلیـت اسـتفاده از ایـن     ه کامپیوترمحورتوسعه ارتباطات اینترنتی و . تبوده اس

یی هـا  وهیشـ بسیاري از اندیشمندان را به خلـق  نظر وسایل ارتباطی در هر زمان و مکان،

بنابراین، بـه ایـن زمینـه نوپدیـد در     . تاس کرده جلبنیاز روزافزون آموزش  تأمینبراي 

لیا(سراسر جهان بسیار توجه شده است 
1

  ).2007هیوآنگ و چن، ، 

یـادگیري در عصـر   ط یمحـ نیتر شدهامروزه آموزش الکترونیکی، در حکم شناخته 

میـان، آمـوزش عـالی     نیدرا. است شدهي متنوع تبدیل کاربردهابا  يا عرصهاطالعات به 

توسـعه   هیپا وبي یادگیري فعال و تلفیق تکنولوژي ها روشدو عامل ترویج  تأثیرتحت 

و وایزر بیتنهرسکوتیز، ساچمن  ،پانداك(ت یافته اس
2
یادگیري الکترونیکـی از  ). 2010،

برخـی از متخصصـان یـادگیري الکترونیکـی را     . ي متفاوت قابل تعریف استها دگاهید

آن را ارائـه کننـده   دیگر نظران صاحبويآور فنشکلی از با کاربرد هر ،فرایند تدریس

ـ معتقد نظـران  صـاحب . دداننیمراه حل تدریس براي آموزش از راه دور  کـه نگـرش   د ن

.تر شـده اسـ  أثیادگیرندگان نسبت به آموزش الکترونیکی از درك مزایا و معایب آن مت

زایـاي خـاص   م سریع یادگیري و افـزایش رفـاه یادگیرنـدگان،   ت ت بیشتر،در کنار جذابی

عیـین سـرعت   ت در زمـان دلخـواه،  و دسترسـی آسـان   : از اندعبارتآموزش الکترونیکی 

ابلیت تعاملی، تعامـل بـین آموزشـگر و فراگیـر، و     ق، راگیرپیشرفت دروس به خواست ف

از سـواد کالسـیک بـه    (آموختگان دانشتغییر سطوح سواد : تغییر نگرش فراگیران شامل

 ،)از فـردي بـه اجتمـاعی   (غییر نگرش به آموزش و یادگیريت ،)خالقیت در تولید دانش

 ۀغییـر وظیفـ  ت ،)رکترقابـت بـه همکـاري و مشـا    د از ایجـا (ن نگرش یادگیرندگار غییت

اطالعات و افزایش محفوظات به مدیریت اطالعـات و تولیـد    يساز رهیذخاز (ن فراگیرا

  ). دانش

ي هـا  نگـرش یادگیرندگان عقاید و با وجود مزایاي فراوان این پدیده نوین آموزشی،
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2. Pundak Herscovitz , Shacham& Weizer-Biton
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برتیا(متفاوتی نسبت به این فرایند یادگیري دارند 
1

بدیهی اسـت گرچـه حـوزه    ). 2009، 

ما اجراي موفق آن تـابع عوامـل   ا ي است،ا شدهش الکترونیکی داراي فواید شناخته آموز

 گـرش آنـان  ن درك آنان در استفاده از این روش،و متعددي از جمله نگرش دانشجویان 

نـژاد  فیـ لط(د باشـ یمـ آنـان   يا انـه یراو همچنـین سـواد    يآور فـن به استفاده از  نسبت

عدم تحقـق عوامـل مزبـور    در صورت،).1389جعفري، حسینی و اسفالنی، ،يرودسر

جمشـیدي،  (د کننـ یمرا ترك ن برخی کاربران بعد از اولین تجربه آموزش الکترونیکی آ

1388.(  

نگرش یادگیرندگان نسبت به یادگیري الکترونیکی ممکن است عالقه و انگیزه آنـان  

کـافن (د قـرار دهـ   تـأثیر نسبت به کاربرد و اثربخشی آموزش را تحت 
2
ین تایـل،  و نـاک  

به نقل از تسایی، 1999
3
نگرش یادگیرندگان  ،از نظر متخصصان). 2001لین و تسایی،  ، 

اسـت و یادگیرنـدگان    عملکردشـان متقابل بر  تأثیرنسبت به یادگیري الکترونیکی داراي 

ي داشته رفتاراحساسی و از نظر شناختی،آن ي متفاوتی نسبت به ها نگرشممکن است 

کاپرن(د باشن
4

  ).به نقل از همان ،1999، 

 هـا  نگرش .دانندیمیاتی ح مطالعه نگرش را براي درك رفتار اجتماعی، نظران صاحب

لـت بـر ایـن امـر دارد کـه بـا       و این فرض به طور ضمنی دالد هستن رفتارهادهنده ییرتغ

با وجود این که به علـت  . را تغییر داد آنان يرفتارهاتوانیمي افراد ها نگرشدادن تغییر

نگـرش نقـش مهمـی در تجزیـه و تحلیـل       يریگ اندازهباط قوي بین نگرش و رفتار، ارت

ي خـاص توانـایی   ا مرحلهگرش در ن: ین دو جنبه عین یکدیگر نیستندا رفتار افراد دارد،

  .کندیمسازگاري رفتار معینی را آشکار 

ي هـا  و آمـوزش معلم محـوري  ، ودارتقاییخ با توجه به این که نگرش یادگیرندگان،

نگـرش یادگیرنـدگان نسـبت بـه آمـوزش      ر گذاري بتأثیري عوامل مهمی در ا رسانهندچ

ي فـردي نیـز عامـل مهمـی     هـا  نگرش ، ندهست مؤثرالکترونیکی در حکم ابزار یادگیري 

ه عبارت دیگر، درك نگـرش  ب .گذاري بر کاربرد فردي فناوري اطالعات استتأثیربراي 
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ي آموزش الکترونیکی مناسب را بـراي  ها طیمحیجاد ا فردي کاربران نسبت به یادگیري،

  .کندیمیادگیري تسهیل -یاددهی

یادگیري مشـارکتی در حکـم جـایگزینی مـرجح     ي نوین آموزشی،ها ن روشدر میا

عزیـز و  (ت براي تدریس سنتی موضوع مورد عالقه محققان در سه دهه اخیر بـوده اسـ  

 ،هـا  گروهدر کار با ا گان ریادگیري مشارکتی آموزشی است که یادگیرند). 2010حسین،

حـت شـرایطی کـه شـامل عناصـر زیـر       ت هت تحقق بخشیدن به یک هدف مشـترك، ج

 هـاي مهـارت ستفاده از ا عامل،ت ،يریپذ تیمسئولوابستگی مثبت،: کندیمدرگیر  باشدیم

  ).1389دانشور،(گروهیفرایند مشارکتی و 

ی یـادگیري مشـارکتی   تعامـل گروهـی را کـه نـوع     ،ي آموزش الکترونیکیها طیمح

به یادگیرندگان براي پیشرفت از طریق منطقه تقریبـی  و کنندیمارائه ،شودیممحسوب 

نگـامی کـه   ه .نـد ینمایمـ ، کمـک  کنـد یمـ ن را درگیر آنای که هایفعالیتز طریق ا رشد،

آموزشگران نگرش مثبت بیشتري نسبت به آموزش الکترونیکی داشته باشند، نسـبت بـه   

حقیقـت، چگـونگی پیشـرفت و میـزان     در  .ز مقاصد رفتاري بیشتري دارندکاربرد آن نی

آن مهـم اسـت کـه ایـن نیـز       مـؤثر جـراي  ا همیتی ندارد؛ بلکها قابلیت این نوع آموزش

  ).2004، ولیآ(بستگی به نگرش مثبت کاربران نسبت به آن دارد

عـاون و  ت بـر اشـتراك اطالعـات و ارتبـاط اجتمـاعی،      تأکیدنظام آموزشی امروز ر د

نـام و زلنـر  (د کنـ یمـ هماهنگی در یادگیري مشارکتی را خوشـایندتر  
1

توسـعه  ). 2011، 

یـادگیري و طراحـی آموزشـی بـه      هـاي فعالیتانقالبی در  هیپاي یادگیري وبها ستمیس

تحت عنـوان یـادگیري   الین،به همراه یادگیري مشارکتی آن ها ستمیسین ا .دینآیمشمار 

مپیوترمشارکتی با پشتیبانی کا
2

  . ردیگیر ممورد مالحظه قرا

ي هـا  نگـرش و ا حقیق بر روي رفتارهـ ت این که کاربرد اینترنت بسیار است، رغمعلی

تحقیقات اندکی در مورد و افراد نسبت به اینترنت هنوز یک حوزه در حال توسعه است 

شـارکت  مر آن ب تأثیري یادگیري و ها طیمحنگرش یادگیرندگان و مربیان نسبت به انواع 

شاید بیشـترین عـدم توافـق در اعتبـار     . تصورت گرفته اس هیپا وبي ها طیمحآنان در 

                                                                                                                              
1. Nam & Zellner
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ـ (اشدنگرش نسبت به اینترنت ب يهايریگ اندازهمحتوایی برخی از  ورس،م
1

گیولکسـن،  

  ).2011موریس و پپویچ، 

اصلی پژوهش ایـن اسـت کـه     مسئلهبا توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت موضوع،

ي آموزش الکترونیکی دانشـگاه فردوسـی مشـهد    ها دورهشجویان مهندسی آیا نگرش دان

  دارد ؟ تأثیرط یمحبر مشارکت آنان در این  ،نسبت به آموزش الکترونیکی

شده  یطراحییرفتارگرايریادگیکردیرويمبنابر  يا انهیرايریادگیيها نظامنیاول

 طیمحـ محرك بیرونـی در   ازو حاصل در رفتار قابل مشاهده رییتغرا  يریادگیاست که 

را بـه طـور    ییگرا سازندهو  ییگرا شناخت، ییرفتارگرايفکرمکاتبکهیزمان. نددایم

ظـاهر   هـا  آنو اصـول  میمفـاه در  یفراوانـ يهایپوشان هم،میدهر قرا لیتحلمورد  قیدق

ایـن  اصول هـر سـه    براساس تلفیقی ازتواندیمیکیالکترونيریادگیو  یطراح. شودیم

  .باشد ها هیرنظ

. کننـد یمـ شـنهاد یپیکـ یالکترونيریادگیيبرارا  ییراهبردهامکاتبنیااز  کیهر 

 را الزمـه رنـدگان یادگیيبراواضح يریادگیيامدهایپو  جینتاوجودییرفتارگرامکتب

ــابقضــاوت  ــه دنیرســدرب ــاب ــیکــیالکتروندروس  جینت ــدیم ــبشــنهادیپ. دان مکت

ـ  کهاست  ییبردهاراهاستفاده از  ییگرا شناخت بـه  تـا  دهـد یمـ امکـان رنـدگان یادگیهب

، لـر یم(فعال انتقال داده شود  يحافظهاطالعات به  این کهيطور بهتوجه کنند؛اطالعات 

فعـال   یـی گرا سـاخت دگاهیـ ديراهبردهـا ). 1385آندرسون و الـومی، به نقل از 1956

ـ نـد یفرآیطمعنادار در  هايفعالیتو انجام  رندگانیادگیداشتن نگه  کـه اسـت  يریادگی

و سـاخت دانـش    یشخصیمعانجادیالیتسهاطالعات و  يباالمنجر به پردازش سطح 

  .شودیمرندگانیادگیتوسط خود 

و  تـر  قیـ عمدرك و برداشتی داشتن  يبرا،)به نقل از همان 1997(،لسونیواز نظر 

 کمـک بـه   میبتوانتو آنکه در پرمیهستيا هینظرازمندینیکیالکترونيریادگیاز  دتریمف

، کنـد یمـ فـراهم   شـبکه کـه يا بالقوهتیقابلاطالعات و  یابیباز، افتهیارتباطات توسعه 

ـ نظريفـه یوظنیبنابرا؛ میکنکسبآموزش و پرورش  يبرارا  جینتانیبهتر ـ ۀی يریادگی
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بـا   يفنـاور متعـدد   يهـا  نهیگزبه هنگام مواجه با  کهاست  یانیمرببه  کمکیکیالکترون

بـا توجـه بـه     .انتخـاب را انجـام دهنـد    نیتر مناسبمورد نظرشان  هايفعالیته به توج

یـادگیري،  -نقش مهم فناوري در فراینـد یـاددهی  و هايفناورتحوالت عمیق در عرصه 

يهـا ینیبـازب د بـا وجـو   یـی گرا سـازنده و یـی گرا شناختي غالب رفتارگرایی،ها هینظر

 تواننـد ینمـ یگـر  د معنـاي ادراك، و اي شناخت عمم درباره معناي یادگیري، شان ندهیفزا

نظریــه . ي پیچیــده کنــونی باشــندهــا طیمحــي تعلــیم و تربیــت در ازهــاینپاســخگوي 

ي علـوم  ها افتهو به ید خودسازماندهی دارو ي شوآب ها هینظرکه ریشه در  ییگرا ارتباط

ال استعصر دیجیت هايویژگی، نظریه یادگیري متناسب با دکن یماستناد  یشناخت عصب

  ).1388، و رضوي اسکندري(

ار با یکدیگر هنگام انجام تکلیف با هـدف  ک اجتماعی، ییگرا سازندهۀبر اساس نظری

از نظـر  . تیک ویژگی محیط یادگیري قدرتمنـد شـناخته شـده اسـ    ساخت فعال دانش،

 هايفعالیتيسازیغنبراي  يا واسطهکنولوژي ت اجتماعی نظریه فعال،ـ   مفهوم فرهنگی

ارتبـاط و  رافـ  ي شـبکه جهـانی،  ها طیمح ،هیپا وبي ها ستمیسرحقیقت د .هی استگرو

ي مناسبی هستند و بـراي یادگیرنـدگان   عملکردهامگی ه تعامالت همزمان و ناهمزمان،

ي برابر بیشتري در کسب اطالعـات و تعامـل فعـال بـا دیگـر یادگیرنـدگان و       ها فرصت

  ). 2004، ولیآ(د کننیمآموزشگران فراهم 

ي گسـترده در  هـا  پـژوهش حاصـل  (SCSI1)ر دگیري مشارکتی با پشتیبانی کامپیوتیا

ار مشـارکتی بـا   کـ  .و یادگیري مشـارکتی اسـت  ر مورد کار مشارکتی با پشتیبانی کامپیوت

که کار گروهی دریـک طبقـه   است رمبتنی بر کامپیوت يا شبکهسیستم پشتیبانی کامپیوتر،

 .کنـد یمـ ، جهـت کـار فـراهم    هـا  گـروه بـراي   یک رابط شراکتیو مشترك را پشتیبانی 

ـ نظریـن  ا .ي زیادي در یادگیري مشارکتی با پشتیبانی کامپیوتر نقش دارنـد ها هینظر  هـا  هی

 )مبتنـی بـر درون ذهنیـات و منطقـه رشـد مجـاور      (فرهنگی-ي اجتماعیها هینظرشامل 

زي ارآموکـ  ناخت مبتنـی بـر موقعیـت،   شـ  ،یمیخـودتنظ یـادگیري  ،ییگرا سازندهظریه ن

بـر ایـن    هـا  هینظرین ا .شناخت شراکتی هستندو شناختی  يریپذ انعطافظریه ن شناختی،

                                                                                                                              
1. Computer-supported collaborative learning
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ر پـی سـاخت دانـش در    د امالن فعالی با مقصودي مشخص،ع فرض استوارند که افراد،

  ).1389دانشور، (د یک زمینه معنادار هستن

و اختار آموزشـی،  سـ  یادگیرنـده،  هـاي ویژگـی ثر ؤي یادگیري مها طیمحطراحی در 

یادگیرنـده از قبیـل    هايویژگیر توسعه آموزش الکترونیکی د .باشدیممورد نظر  تعامل

د ن نسبت به آموزش الکترونیکی باید مشخص شوآناو اطمینان  ، باورهانگیزشنگرش، ا

پاسرینی و گرانگر(
1

ي ا رسـانه همچنـین آمـوزش چند  ). 2004و،لیـآ بـه نقـل از   2000، 

اسـپیرو (د سـاز یمـ شـناختی پیچیـده قـادر     هـاي تمهـار یادگیرندگان را به توسـعه  
2

 و 

  ).، به نقل از همان995،همکاران

لیآو و وانـگ  نظربر اساس 
3

سـاختار نگـرش کـاربر نسـبت بـه یـادگیري       ، )2003(

ناختی شـ  احساسی،: تقسیم کرد سنجش قابلبه سه بخش عمده و  توانیمالکترونیکی را 

سـی میـزان رغبـت و سـنجش شـناختی      سنجش احساسی مقوالتی نظیـر برر . رفتاريو 

که این موارد اثر مثبتی بر ردیگیممواردي مانند خودکامیابی و میزان مفید بودن را در بر 

نجش رفتاري نیز شامل مواردي نظیر قصد و نیت رفتاري بـراي  س .اردسنجش رفتاري د

و چئـو  وانگ.استفاده از آموزش الکترونیکی در حکم ابزار آموزشی است
4

ر د ،)2011(

ي عوامل موفقیت آموزش الکترونیکی را از طریق طراحی و ارزیابی یک سیسـتم  ا مطالعه

ین مطالعه مدلی نظري بـراي ارزیـابی رضـایت    ا .آموزش الکترونیکی بررسی کرده است

 کاربر و نگرش نسبت به سیسـتم آمـوزش الکترونیکـی بـا اسـتفاده از کیفیـت ارتبـاط،       

  .تفراهم کرده اسطالعات و خدماتا

بـه   متعلـق نگـرش  يریـ گ انـدازه دو مـدل بـراي    به بیـان يا مطالعهدر ) 2009(برتیا

فیش بینو روزنبرگ
5

مدل روزنبرگ بر اساس دو متغیر سودمندي موضوع و .پردازدیم

که تا چه حد درك مزایاي مـورد انتظـار از    کندیمبه این مطلب اشاره ،نمیزان اهمیت آ

بـر اسـاس رویکـرد روزنبـرگ آمـوزش      ). اسـت  کاربرد موضـوع بـراي مخاطـب مهـم    

                                                                                                                              
1. Passerine & Granger
2. Spiro
3. Wang
4. Wang & Chiu
5. Fishbin
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فـزایش  ا ي حـل مسـئله،  هـا ییتوانـا ي بیشـتري را بـراي بهبـود    هـا  فرصتالکترونیکی 

چن(کندیمفراهم  مؤثری به یادگیري ابیتفکر و دستهايمهارت
1
و  2005و چـن، لـی  ،

ـ ارزنگرش از طریق ز فیش بین با ارائه تحلیلی ا). 2004لیآ،  طـب،  و عقایـد مخا  هـا یابی

قاید مخاطب به پـذیرش ایـن احتمـال کـه موضـوع      ع. ددهیمدیدگاه متفاوتی به دست 

این که تا چه حد به هایابیارزکه ر حالید ،دکنیممعینی است اشاره  هايویژگیداراي

  .کنندیماشاره اهمیت دارند، هایژگیواین 

ویان دانشـج و در پـژوهش خـود بـه بررسـی نگـرش اسـتادان       ) 1386(نقويسید  

که  دهدیمي وي نشان ها افتهی.ي کشور در استفاده از فناوري جدید پرداختها دانشگاه

ر این د .استادان نگرش مثبتی به آموزش الکترونیکی به عنوان ابزار کمک آموزشی دارند

عامـل تمایـل آنـان بـه      نیتـر  مهـم خصوص احساس مفید بودن و خودکامیابی اسـتادان  

ر اساس نگـرش دانشـجویان، عـواملی نظیـر     ب .نیکی بوده استاستفاده از آموزش الکترو

بـر نگـرش    مؤثرمتغیرهاي  نیتر مهمي ا رسانهآموزش چندو اهنمایی استادان ر استقالل،

  .ي الکترونیکی بوده استها آموزشبودن  مؤثرآنان درباب 

سـازي یـک دوره   بسیار مهم در ارزیابی موفقیت پیـاده  عواملرضایت کاربر یکی از 

ا استفاده از روش تحلیل ، بر پژوهشید )1388(مشیديج .باشدیمزش الکترونیکی آمو

امـل اصـلی   ع 8ي مجـازي را در  هـا  دورهبر رضایت کـاربران از   مؤثرعیارهاي م عاملی،

 رزیـابی محتـوا،  ا مکانـات، پشـتیبانی سیسـتم،   ا تحت عناوین شرایط محیطی و خارجی،

و حــیط آمــوزش الکترونیکــی، م ش،راحــی و نحــوه نمــایط مکانــات جــانبی سیســتم،ا

در پژوهشـی  )1388(رحیمـی و یـداللهی     .کرده اسـت  يبند دستهشخصی  هايویژگی

نشان دادند که میزان استفاده ازکامپیوتر با اضطراب کامپیوتر مرتبط اسـت و افـرادي کـه    

  . اضطراب کامپیوتر کمتري دارند،کنندیمبیشتر با کامپیوتر کار 

اساس مطالعـات دانشـگاه بلـوم اسـبورگ پلسـینوالیا     ر ب، )2009( ایبرتدر پژوهش  

ٔماهرانـه کـاربرد  ودتنظیمی،خ مانند خودانگیزشی، یهایویژگییادگیرندگان موفق داراي 

ارتباطـات هسـتند کـه در ایـن     و ي مدیریت زمان ها تیقابل ،یفنهايمهارتو  افزار نرم

                                                                                                                              
1. Chen & Lee
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) درصـد  23(ارتبـاطی  هـاي مهـارت و ) درصد 39(میان، بیشترین سهم به خودانگیزشی

امـل  ع کـامپیوتر، د طالعـات دیگـر، تجربـه در کـاربر    مطبـق  .اختصاص داده شده اسـت 

مستقیم بر  تأثیرین عوامل ا .باشدیمآموزش الکترونیکی ا موفقیت دیگري در سازگاري ب

ي نـوین  هـا  ر روشاگـ  بنابراین .نگرش یادگیرندگان نسبت به آموزش الکترونیکی دارند

گرش به ایـن نـوع آمـوزش    ن یادگیرندگان باشد، هايویژگیش مناسب با نیازها و آموز

گـرش  ن سیستم جدیـد سـازگار شـوند   ا اگر یادگیرندگان نتوانند بو  مثبت باشد تواندیم

  .منفی خواهد بود

،ریاســلین
1

مقایســه و بــه بررســی د در پــژوهش خــو ،)2004(ریاســلینســلینگ و

ا یادگیرنـدگان  بي آموزش از راه دور از طریق ویدئو ها دورهي یادگیرندگان در ها نگرش

ي معنـاداري در  هـا  تفـاوت  تـایج نشـان داد  ن .رداخـت پ ي تلویزیـون کـابلی  ها کالسدر 

ي خاص آمـوزش از راه دور از طریـق ویـدئو    ها جنبهي یادگیرندگان نسبت به ها نگرش

یرنـدگان و  ي یادگهـا  نگـرش ژوهشی بـا هـدف بررسـی    پ )2007(همکاران و  ولیا. بود

نتایج این پژوهش نشان داد که . آموزش الکترونیکی انجام دادندد معلمان نسبت به کاربر

آموزش الکترونیکی به عنوان یک ابـزار کمـک   د آموزشگران درك مثبتی نسبت به کاربر

  .آموزشی دارند

بـر موفقیـت نظـام آمـوزش الکترونیکـی از       مـؤثر به بررسی عوامل )1388(یعقوبی

 تایج نشان داد که محتواي آموزشـی مناسـب،  ن .انشجویان مجازي پرداخته استدیدگاه د

و افـزار  نـرم سـتفاده از  ا ارتباطـات، و اطالعـات   يآور فـن يهـا  رساختیزراهم بودن ف

در موفقیـت   مـؤثر وامـل  ع انتخاب رسانه آموزشی مناسب از دیدگاه دانشجویان مجازي،

بـه دو دسـته کلـی عوامـل      تـوان یمرا مچنین این عوامل ه .شوندیماین نظام محسوب 

ر ایـن تحقیـق، تعـامالت بـا     د .کـرد  يبنـد  دستهي آموزشی محتوا و ابزارهاپشتیبانی از 

 يبنـد  دستهابزارهاي فردي و تحلیل عاملی به دو عامل مهم ابزارهاي گروهی ز استفاده ا

  . ي گروهی داراي اولویت باالتري بودابزارها شد که

هیوبل
2

ی به شناسایی دالیل سطوح متفاوت درگیري یادگیرندگان پژوهشدر  )2009(

                                                                                                                              
1. Reisslein& Seeling
2. Hubble
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ي هـا  راهایین بودن آن در بعضی سطوح و توسـعه  پ آموزش الکترونیکی، هايفعالیتدر 

جربه یادگیرنده باید از ت ا پیشرفت مناسب آموزش الکترونیکی،ب .آن پرداخته استد بهبو

ـ آم تیموفقیادگیري طریق افزایش سطوح مشارکت، و از پیشـرفت   تـر يوقـ و حـس  زی

 ر ایـن مطالعـه ارتبـاط بـین سـطوح مشـارکت،      د .الین مورد توجه قرار گیـرد ارتباط آن

ي کلیـدي  هـا  افتهی.مشارکت اولیه بررسی شد تأثیرهمچنین و علمی د رزیابی و عملکرا

ي علمی بـین  ها تیموفقاختالف شدید در سطوح مشارکت کلی و -1: عبارت بودند از

منجـر بـه تفـاوت در عملکـرد      تفاوت در سطوح مشارکت لزومـاً -2ني معلماها گروه

از مشارکت در ارزیابی مسـتمر بـه جـاي پـروژه     يرمعنادا تأثیر-3شودینمدانشگاهی 

شـود یمـ اختصاص نمره براي مشارکت باعث افزایش مشارکت -4شودیمنهایی دیده 

مشـارکت اغلـب بـا    ی به موفقیت علمی در یادگیرنـدگان بـا سـطوح پـایین     ابیدست-5

  .برابر است تر فعالي مشارکت کننده ها گروه

به زعم الخشاب
1

ي پیشین بـر نگـرش مطلـوب نسـبت بـه آمـوزش       ها پژوهش ،)2007(

ـ  .گذارندیمالکترونیکی صحه  وایـد آمـوزش   ف )بـه نقـل ازهمـان    1992(یتـرز  پ ،لراي مثـا ب

ـ پي ها افتهی.الکترونیکی را شناسایی کرد راي هـدایت رونـد آمـوزش    یترز هماهنگی زیادي ب

مچنین تفاوتی بـین زنـان و مـردان در    ه .نداددن در پژوهش را نشاو الکترونیکی در تدریس 

 کاربرد آمـوزش الکترونیکـی،   ۀجربت، اًعموم. نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی دیده نشد

چنـگ راي مثـال، در بررسـی  ب .قش مهمی در آموزش الکترونیکی داردن
2

، بـه نقـل از   2006(

کـه یادگیرنـدگانی کـه آمـوزش الکترونیکـی را بـراي        کنـد یمداللت  یابینهیزمنتایج ) همان

بسیار مایل به کاربرد دوباره آمـوزش الکترونیکـی بـوده و    کنندیمي تجارت انتخاب ها دوره

ـا    دهـد یمـ شـان  ن) 2007به نقل از لیـآو،  (ها پژوهشتایج ن .اند داشتهتمایل مثبتی به آن  کـه ب

کـه کـاربران   زمـانی  شـود یماینترنتی یادگیرندگان، مشخص و کامپیوتري  هايبهتجربررسی 

.داننـد یمـ تر مثبترا  يآور فنو  وتریکامپکاربرد مرتبط با کامپیوتر بیشتري دارند،هايتجربه

یادگیرندگان با تجربه غنی اینترنتی نگرش مثبت بیشتري نسبت به محـیط یـادگیري   بنابراین،

  .اند داشتهبراي مدیریت دانش  هیپا وبمشارکتی 

                                                                                                                              
1. Al-Khashab
2. Cheng



143  ...نگرش دانشجویان نسبت به یادگیري الکترونیکی ریتأث

الیـن  گرچه در مطالعات بسیاري فواید یادگیري مشارکتی به ویژه بـراي یادگیرنـدگان آن  

نوز مسائل بسیار با اهمیتی در رابطه با اجـراي آن  همورد بررسی قرار گرفته است با این حال 

رگـذار بـر نگـرش    حقیقات محدودي در زمینه عوامل اثت .وجود دارد هیپا وبي ها ستمیسدر 

ـارکتی ناهمزمـان   هـا  سـتم یسیادگیرندگان در طی فرایند مشارکتی  ي یـادگیري مش
1

ـ پا وب  هی

 کننـد یمي برابر براي یادگیرندگان فراهم ها فرصت هیپا وبي مشارکتی ها طیمح .وجود دارد

تا بدون محدودیت در سطوح دانش مشارکت کننـد، فرصـت بیشـتري بـراي کنتـرل کامـل       

ـالی باشـند کـه نـه تنهـا اطالعـات ر       یادگیري خود د جـذب  ا اشته باشند و یادگیرنـدگان فع

  .دهندیملکه دانش قبلی خود را با اطالعات جدید کسب شده ارتباط ب ،کنندیم

اسـتفاده از دانـش و   و هـا  دگاهیـ دشتراك ا الوه بر آن، یادگیرندگان به تبادل عقیده،ع

فتن بهترین راه حل مشـکالت تشـویق   براي یا يریگ میتصمتجربه پیشین خود به منظور 

ـ یو ا يوتریکامپمبود تجربه ، کهیپا وبي یادگیري مشارکتی ها ستمیسر د .شوندیم ی نترنت

قـرار   تـأثیر تحـت  ط ین محممکن است اطالعات رفتاري یادگیرندگان را براي استفاده آ

تـی  ح داشـته و  يآور فـن ن احساس مثبت کمتري نسبت به مفید بودن آنا ،بنابراین .دهد

رك نگـرش  د. دهنـد یمـ نشـان   يآور فـن اطالعات رفتاري کمتري نسبت به استفاده از 

یادگیرندگان از آن رو اهمیت دارد که ممکن است به طراحان در فراهم نمودن یادگیري 

  .کیفیت فرایند یادگیري کمک نماید ءبراي ارتقا هیپا وبمشارکتی 

موزش الکترونیکی و مشارکت ي مختلف در باره نگرش نسبت به آها پژوهشگرچه 

ـ بـه و زیادي،  نسبتاًالین از فراوانی ي آنها طیمحدر  در خـارج از کشـور برخـوردار     ژهی

نگـرش نسـبت بـه آمـوزش الکترونیکـی و مشـارکت در        تـأثیر ما در ارتباط بـا  ا است،

بـه پژوهشـی دسـت     تـوان یمـ الین، به خصوص در داخل کشور بندرت ي آنها طیمح

ـ پانابع داخلی و خـارجی در قالـب طـرح پژوهشـی و     ا بررسی مب .یافت ، هـیچ  نامـه  انی

ت مربوط به آن پاسخ داده باشـد  سؤاالبه مسئله پژوهشی حاضر و  ماًیمستقپژوهشی که 

بـر نگـرش افـراد     مـؤثر ي انجام شده به بررسی عوامـل  ها پژوهشغلب ا .به دست نیامد

دیگـر   يهـا  عرصـه یـن در  الي آنها طیمحنسبت به آموزش الکترونیکی و مشارکت در 

                                                                                                                              
1. asynchronous
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بـراي  یبـاب فتحتواندیمکه مسئله مطرح شده در این مطالعه  رسدیمه نظر ب .اند پرداخته

.باشد ها پژوهشاین دست 

دانشجویان مهندسی شرکت کننـده در  ش نگر تأثیرهدف اصلی این پژوهش بررسی 

ط یمحـ آنـان در  ت آموزش الکترونیکی دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـر مشـارک      يها دوره

طیمحـ یی بـراي افـزایش مشـارکت آنـان در ایـن      شنهادهایپآموزش الکترونیکی و ارائه 

  :شوندیمؤاالت پژوهشی زیر مطرح ، سه منظور تحقق هدف کلی ذکر شدهب .باشدیم

ي آموزش الکترونیکی فیزیک و ها دورهنگرش دانشجویان مهندسی شرکت کننده در 

د نسـبت بـه آمـوزش الکترونیکـی و روش     معادالت دیفرانسیل دانشگاه فردوسی مشـه 

  تدریس الکترونیکی چگونه است؟

ي آموزش الکترونیکی فیزیـک و  ها دورهدر  کننده شرکتنگرش دانشجویان مهندسی 

ي آمـوزش  هـا  طیمحمعادالت دیفرانسیل دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به مشارکت در 

  الکترونیکی چگونه است؟

و ي آموزش الکترونیکی فیزیـک  ها دورهدر  کننده شرکتنگرش دانشجویان مهندسی 

  ي بر مشارکت آنان در محیط آموزش الکترونیکی دارد؟تأثیرمعادالت دیفرانسیل چه 

  روش

روش پژوهش حاضر به بررسی و توصـیف چگـونگی وضـع موجـود پرداختـه اسـت،       چون 

 یانجامعـه آمـاري کلیـه دانشـجو     ،در ایـن تحقیـق  . توصیفی و از نوع پیمایشی استپژوهش، 

فیزیـک و معـادالت دیفرانسـیل دانشـکده     آموزش الکترونیکی مقطع کارشناسی دوره  مهندسی

مشـغول بـه تحصـیل     90- 89مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند کـه در سـال تحصـیلی    

  . انتخاب شدند یتصادفيا به شیوه طبقه) دختر و پسر(نفر از دانشجویان  84تعداد . باشندیم

مطالعه میزان نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی از ابـزار پرسشـنامه   ر این پژوهش براي د

براي مطالعه میزان مشارکت از پرسشـنامه مشـارکت ال    ونسبت به آموزش الکترونیکی  شنگر

ه منظور بررسی روایـی پرسشـنامه از نظـرات پـنج تـن از اسـتادان       ب .استفاده گردیددي قایدي

پس از بررسی ایـن نظـرات، برخـی    . ه درسی استفاده شددانشگاه در حوزه علوم تربیتی و برنام

راي تعیـین میـزان پایـایی و همسـانی درونـی      ب .شد يساز سادهتصحیح و برخی دیگر  ها هیگو

  : باشدیماز روش آلفاي کرانباخ استفاده شد که نتایج آن به شرح ذیل  ها پرسشنامهيها هیگو
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لفه نگرش مثبت به یـادگیري  ؤم،پرسشنامه نگرش نسبت به یادگیري الکترونیکیدر 

لفـه نگـرش منفـی بـه یـادگیري      ؤ، م67/0ضـریب پایـایی   داراي سؤال6الکترونیکی با 

لفه نگرش مثبت به روش یادگیري ؤم،78/0ضریب پایایی داراي سؤال6الکترونیکی با 

لفـه نگـرش منفـی بـه روش     ؤو م 79/0ضـریب پایـایی  داراي  سـؤال 6الکترونیکی با 

در پرسشـنامه  . باشـد یمـ 67/0ضریب پایایی داراي سؤال6با  نیز کترونیکییادگیري ال

و مؤلفـه   54/0پایـایی  ضـریب  داراي  سـؤال 10لفـه مشـارکت مثبـت بـا      ؤمشارکت، م

  .باشدیم78/0داراي ضریب پایایی  سؤال10مشارکت منفی با 

 .الیی برخوردارنـد از پایایی و همسانی با ها پرسشنامهاستنباط کرد که  توانیمدر مجموع 

بعـاد  ا .ي لیکرت تشـکیل شـده اسـت   ا درجه 5ویه بر اساس طیف گ 24رسشنامه نگرش از پ

 از نگرش مثبـت نسـبت بـه آمـوزش الکترونیکـی،      اندعبارتمورد بررسی در این پرسشنامه 

،  گـرش مثبـت بـه روش تـدریس الکترونیکـی     ن گرش منفی نسبت به آموزش الکترونیکی،ن

ویـه بـر   گ 20روش تـدریس الکترونیکـی، و پرسشـنامه مشـارکت از      گرش منفی نسبت بهن

سـی در ایـن پرسشـنامه    ربعـاد مـورد بر  ا .ي لیکرت تشکیل شده استا درجه 5اساس طیف 

 طیمحـ مشارکت مثبت در محـیط آمـوزش الکترونیکـی و مشـارکت منفـی در      : از اندعبارت

  .آموزش الکترونیکی

نخسـت  . قیق دو اقدام مهم صـورت پـذیرفت  ي تحها پرسشنامهر براي اجراي هر چه بهت

ـا  د .عینی و ساده شوند يها هیگوآن که قبل از اجرا تالش گردید تا حد ممکن  ر این راستا، ب

اسـتادان دانشـگاه در حـوزه علـوم تربیتـی و برنامـه       ز ار برگزاري جلسات متعددي با سه نف

 هـا  هیگوکردن  تر فهمبلقاساختن و  ترینیع درسی به صورت جداگانه نسبت به ساده سازي،

درسـی   ۀاز کارشناسان متخصص و مرتبط با حوزه برنامـ  يریگ بهرهعالوه بر آن با . اقدام شد

، هـا یآزمـودن تالش گردید تا در صورت بروز سؤال یا ابهام از سـوي   ها پرسشنامهدر اجراي 

بـه کـار    ي آمـاري هـا  روش .فراد یاد شده توضیحات الزم را در این خصوص ارائـه نماینـد  ا

ـتق  tي و ا نمونـه تک  tگرفته شده در این تحقیق آزمون  ـانگین    . بـود ل مس جهـت مقایسـه می

در نظـر  ) 70/0(رانـه یگ سـخت و ) 50/0(کارانـه  محافظهنگرش، روش و مشارکت دو سطح 

  .گرفته شد
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  ها افتهی

ي آموزش الکترونیکـی فیزیـک و   ها دورهي این پژوهش دانشجویان مهندسی هایآزمودن

بل از ارائـه نتـایج   ق .دالت دیفرانسیل مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بودندمعا

پژوهش اطالعات جمعیت شناختی آنان به منظـور شـناخت بهتـر ایـن دو گـروه مـورد       

رم تحصیلی و برخورداري ت اطالعاتی مربوط به جنسیت، 1جدول .ردیگیمبررسی قرار 

  .دهدیمي آموزش الکترونیکی ارائه ها دورهاز 

  انیدانشجویشناخت تیجمعاطالعات ) 1(جدول 

  ریمتغ

  ترم تحصیلی  جنس

ش برخورداري از دورههاي آموز

  الکترونیکی

  8-6  6-4  4-2  2-0  9  8  7  5  4  3  زن  مرد

  -  -  17  67  4  4  13  11  2  50  25  59  تعداد

      20/2  79/7  4/76  4/76  15/4  13/09  2/38  59/5  29/7  66/6  درصد

  

نفـر   25نفر از دانشجویان را مردان و  59، شودیممشاهده  1جدول  طور که درهمان

از نظــر . نفــر داشــتند 84همچنــین در مقطــع کارشناســی . دنــدهیمــرا زنــان تشــکیل 

نفـر و در دوره  ) 67(2-0ي آموزش الکترونیکـی در دوره بـین   ها دورهبرخورداري از 

ي مربـوط بـه سـؤاالت    هـا  فتـه اادامـه بـه ی  ر د.انـد  بودهنفر شرکت کرده ) 17(4-2بین 

  :میپردازیمپژوهش به تفکیک هر سؤال 

ي آمـوزش  هـا  دورهر کننده دنگرش دانشجویان مهندسی شرکت: پژوهش سؤال یک

الکترونیکی فیزیک و معادالت دیفرانسیل دانشگاه فردوسی مشـهد نسـبت بـه آمـوزش     

  چگونه است؟یالکترونیکی و روش تدریس الکترونیک

نگرش کلـی دانشـجویان مهندسـی نسـبت بـه      : باشدیمو قسمت شامل د سؤالاین 

به منظور پاسـخ  .آموزش الکترونیکی و نگرش آنان نسبت به روش تدریس الکترونیکی

میـزان  و هت مقایسه میانگین نمرات نگـرش، روش  جا ابتدنخست سؤالبه قسمت اول 

کارانـه  محافظـه پـژوهش در دو سـطح    يهـا  الکترونیکـی، داده  يهـا  طیمشارکت در مح
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جهـت بررسـی نگـرش،    .دشـ تحلیـل و بررسـی   ) 70/0(رانـه یگ سـخت و ) 50/0نقطه(

و  36کارانـه  محافظـه و نمره میانی در سطح  12و  60بیشترین و کمترین نمره به ترتیب 

حـاکی از آن اسـت کـه     2نتایج مندرج در جدول . باشدیم 6/45رانهیگ سختسطح ر د

انـد  دهینگـرش رسـ  ز به حد مطلـوبی ا  کارانه ظهمحافدر سطح  مهندسی کلیه دانشجویان

)56/17t=،001/0p<(انـد  افتـه ینبـه حـد مطلـوب دسـت      رانـه یگ سختاما در سطح  ؛

)86/10-t=،001/0p<.(  

جهت بررسی روش، بیشترین و کمترین نمـره   :اول سؤالبراي پاسخ به قسمت دوم 

رانـه یگسـطح سـخت  ر و د 36کارانـه محافظهنمره میانی در سطح و 12و  60به ترتیب 

در مؤلفـه روش در نقطـه   که دهدینشان م 2مندرج در جدول  يها افتهی. باشدیم 6/45

امـا   ؛)>62/9t=،001/0p(انـد  دهیبه حد مطلوب رس مهندسی انیدانشجوکارانه محافظه

  ).>t=،001/0p-34/12(اند نبودهدر حد مطلوب  رانهیگ سختدر نقطه 

ي آمـوزش  هـا  دورهکننده دررش دانشجویان مهندسی شرکتنگ: پژوهشدوم سؤال

الکترونیکی فیزیک و معادالت دیفرانسیل دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به مشارکت در 

  ي آموزش الکترونیکی چگونه است؟ها طیمح

و نمـره   20و  100جهت بررسی مؤلفه مشارکت، بیشترین و کمترین نمره به ترتیب 

طبق نتایج مندرج . باشدیم گیرانهسخت 76و در سطح  60نهکارا محافظهمیانی در سطح 

حد مطلـوب   درکارانه محافظهدر نقطه  مهندسی انیدانشجومیزان مشارکت 2در جدول 

انـد  نبـوده در حـد مطلـوب    رانهیگ سختاما در نقطه  ؛)>29/13t=،001/0p(قرار دارد

)72/0-t=،05/0p>.(  

 نگرش، روش و "يها مؤلفهدر  هایآزمودننمرات  ۀاي مقایسبريا تک نمونه یتآزمون)2(جدول

  الکترونیکیآموزش يها در دوره "شارکتم

tdfpمیانگینسطحمؤلفه

نگرش
000/0***56/1783  93/41کارانهمحافظه

000/0***83-93/4186/10رانهیگسخت 

روش
000/0***20/4062/983کارانهمحافظه

000/0***83-20/4034/12رانهیگسخت 

مشارکت
000/0***17/7529/1383کارانهمحافظه

83472/0-72/0  17/75رانهیگسخت 

***
001/0در سطح معناداري 
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ي آمـوزش  هـا  دورهر کننده دنگرش دانشجویان مهندسی شرکت: پژوهشسؤال سوم

آمـوزش  طیمحـ ي بـر مشـارکت در   تـأثیر معادالت دیفرانسیل چه و الکترونیکی فیزیک 

  الکترونیکی دارد؟

نگرش منفـی و   نیب3بر اساس نتایج مندرج در جدول در پاسخگویی به این سؤال، 

وجـود   يمعنـادار میزان مشارکت تفاوت  از نظرالکترونیکی آموزش يها طیمثبت به مح

تـر بـه ایـن     به این معنا که دانشـجویانی بـا نگـرش مثبـت     ؛)>75/11t=،001/0p(دارد 

مقایسـه روش مثبـت و    ،همچنـین . دهنـد یکت بیشتري نیز از خود نشان ممشار ،طیمح

منفی حاکی از آن است که بین میزان مشارکت با توجه به روش مثبت یا منفـی تفـاوت   

و روش مثبت منجر به مشـارکت بیشـتر   ) >14/10t=،001/0p(معنادداري وجود دارد 

  .شودیالکترونیکی م يها طیدر مح

مستقل جهت مقایسه میزان مشارکت دانشجویان در محیط الکترونیکی  tمون نتایج آز )3(جدول

  روشو نگرش  کیتفکبه 

  t  df  p  اریمعانحراف  اختالف  میانگین  سطح  متغیر

  نگرش

42/3  82/44  مثبت

75/11  82  ***000/0

75/2  86/36  منفی

  روش

  33/4323/4  مثبت

14/10  82  ***000/0

  33/3265/5  منفی

  001/0معناداري در سطح * **

  يریگ جهینت

مطرح شده به صورت کلی  هايدر این قسمت ،نتایج پژوهش حاضر با برخی از دیدگاه

، انـد  داشـته مشـابهت  ر بـا تحقیـق حاضـ    ها نهیگزو با تحقیقاتی که در برخی از موارد و 

ي هـا  دورهمهندسـی  پـژوهش نشـان داد کـه دانشـجویان     يهـا  افتهی.مقایسه شده است

موزش الکترونیکی فیزیک و معادالت دیفرانسیل از نگرش مثبتـی نسـبت بـه آمـوزش     آ

بـه حـد    کارانـه محافظهدر سطح  42/32به نحوي که با میانگین.الکترونیکی برخوردارند 

نقويسـید يهـا  افتـه ینتـایج ایـن قسـمت از پـژوهش بـا      .اند دهیرسمطلوبی از نگرش 

) الخشاب، به نقل از1992(یترز پو)2007(، الخشاب )2007(همکارانوو لیا،)1386(
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درك که آموزشگران و فراگیـران  سازندیمبه طور کلی خاطر نشان آنان . همخوانی دارد

ایـن   يهـا  افتـه ی.و نگرش مثبت بیشتري نسبت به کـاربرد آمـوزش الکترونیکـی دارنـد    

فـی  ي بـر نگـرش مثبـت و من   تـأثیر مؤلف که جنسـیت   يها افتهیهمچنین با  ها پژوهش

دانشجویان مهندسی نسبت به آموزش الکترونیکی و روش تدریس ریاضـی و معـادالت   

  .همخوانی دارددیفرانسیل نداشته است،

 يهـا  افتـه ینتایج پـژوهش در مـورد نگـرش نسـبت بـه روش تـدریس مجـازي بـا         

از نقطـه نظـر ایـن پژوهشـگران،     . ، همخـوانی دارد )1388(، یعقوبی)1388(جمشیدي

ی از عوامل بسیار مهـم در ارزیـابی موفقیـت پیـاده سـازي یـک دوره       رضایت کاربر یک

ال دو پـژوهش کـه در   ؤمربـوط بـه سـ    يها افتهیمطابق با . باشدیمآموزش الکترونیکی 

بـه حـد مطلـوب     کارانـه  محافظـه لفه کمال، دانشجویان در میزان مشـارکت در نقطـه   ؤم

، اسـکاردینالیا و همکـاران   )1986(، کچمن )2007(سلر  يها پژوهشنتایج با،اند دهیرس

بـه   1992(یتـرز  پو ) 2007(، گوآوردنا و همکـاران  )2007(، دیویی و همکاران )1994(

ي مشـارکتی  هـا  طیمحـ مطابق با نظر این پژوهشـگران،  . همخوانی دارد) نقل از الخشاب

تا بدون محـدودیت در   کندیمبرابر براي یادگیرندگان فراهم  يها فرصتمبتنی بر وب، 

آنـان بـه رضـایت یادگیرنـدگان و خصوصـیات فـردي،      .دانش مشـارکت کننـد   سطوح

ي آموزش الکترونیکی مشـارکتی و  ها طیمحنسبت به  ها آناجتماعی و شناختی فیزیکی،

 به اینپژوهش، سؤالمربوط به آخرین  يها افتهیمطابق با .کنندیماستفاده از وب اشاره 

ي ها طیمحو مشارکت بیشتري در  تر مثبترش نگ82/44معنا که دانشجویان با میانگین 

ي هـا  طیمحـ و بین نگرش منفی و مثبـت بـه   دهندیمآموزش الکترونیکی از خود نشان 

بـه نظـر   ، آموزش الکترونیکی در میزان مشـارکت آنـان تفـاوت معنـاداري وجـود دارد     

مشارکت کمتر دانشـجویان بـا نگـرش    ( دالیل متعددي در بروز چنین وضعیتی رسدیم

براي سنجش آموزش الکترونیکـی  .نقش دارند) ي آموزش الکترونیکیها طیمحی در منف

شناسـی  باید ابعاد مختلف ادراکات و طرز تفکر کاربران مد نظر قرار گیرد تا ابزار آسیب

گیرد که بتواند ما را در فهم و درك موقعیت و وضعیت موجـود و ي شکلمؤثرمفید و 

:قابـل بررسـی اسـت   یشناسی از دو جهت کلآسیبین ا. ددر نهایت حل آن یاري رسان

ي آمـوزش  هـا  دورهو رضـایت کـاربر از   م یادگیرنـدگان در پـذیرش سیسـت    هايویژگی
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  :شوندیمبیشتر تبیین  در ادامهاین دو .الکترونیکی 

امـا اجـراي   آموزش الکترونیکـی فوایـد مسـلمی دارنـد،     هايآورياگر چه فن) الف

 ها روشاز جمله نگرش و درك کاربران در استفاده از این موفق آن تابع عوامل متعددي 

عالوه بر آن انگیزش و عقاید یادگیرندگان بایـد  .باشدیمآنان  يا انهیراو همچنین سواد 

یادگیرنـدگان ماننـد کمبـود تجربـه در      هايویژگیکه  کندیماگان بیان ک. دشناسایی شو

اسـتفاده  ت رفتاري یادگیرنـدگان را در استفاده از کامپیوتر و اینترنت ممکن است اطالعا

این، آنان احساس مثبت کمتري نسبت به مفیـد بـودن   بنابر؛قرار دهد تأثیرتحت  ها آناز 

غنـی  هـاي تجربـه يزمـانی کـه کـاربران دارا   .آوري و مشارکت در آن داشته باشـند فن

درك  تـر  مثبـت ا آوري رو فـن رایانه اربرد ک باشند،ت اینترنو رایانه بیشتري در ارتباط با 

افرادي کـه  .مرتبط استرایانه با اضطراب رایانه از سوي دیگر میزان استفاده از .کنندیم

کـه   دهـد یمـ مطالعـات نشـان   .اضطراب رایانه بیشتري دارند،کنندیمکمتر با رایانه کار 

خـود  مانند خود انگیزشی، هاییکیفیتیادگیرندگان موفق در آموزش الکترونیکی داراي 

مدیریت زمـان و   يها تیقابلتکنیکی، هايمهارتافزار و سهولت در کاربرد نرمیمی،تنظ

 هـاي ویژگـی نـوین آمـوزش مناسـب بـا      يهـا  روشاین اگـر بربنـا .انـد  بـوده ارتباطات 

نگـرش آنـان منفـی    با سیستم جدید سـازگار شـوند،  نتوانند ها آنیادگیرندگان نباشد و 

  .خواهد بود

در  مـؤثر عوامـل   نیتـر  مهمایت کاربر به عنوان یکی از مطالعات بسیاري بر رض) ب

احساس رضایت یادگیرندگان،. اند کردهالین اشاره ي آنها طیمحمیزان مشارکت آنان در 

چگونگی کار گروهی و وجود یک فضاي رایانه، يها ستمیسرا در مورد استفاده از  ها آن

ضایت کاربر یکـی از عوامـل   ربه عالوه،.سازدیمکاري خوب میان یکدیگر را منعکس 

بـه نظـر   .باشـد یمـ بسیار مهم در ارزیابی موفقیت اجراي یک دوره آموزش الکترونیکی 

.مسـتقیم دارد  ۀلف رضایت کاربر از سیستم آموزش الکترونیکی با عملکـرد آن رابطـ  ؤم

عدم دسترسی بـه  )به ویژه دانشجویان خوابگاهی(براساس نظرات برخی از دانشجویان

انگیـزه  ،شودیمافزاري و مشکالتی که در رابطه با شبکه براي آنان ایجاد سختامکانات 

  .دهدیمي آموزش الکترونیکی کاهش ها دورهو رغبت آنان را نسبت به 

  :گرددیمزیر ارائه  هايبراي بهبود وضعیت موجود پیشنهادات و توصیهاز این رو،
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گـران  م معلمـین یـا تسـهیل   مسئله مشارکت یادگیرنده حوزه بسیار مهمی بـراي تمـا  

 ییها کیتکنو  ها مهارت.و باید دانش بیشتري نسبت به آن داشته باشند باشدیمالین آن

انگیزه در پیوستن به مشارکت مورد استفاده قرار گیـرد،  افراد بیبراي تشویق  تواندیمکه 

  :از اندعبارت

سـازي  آرام، تسـهیل هدایت تمام یادگیرندگان در بحث، تشویق ویژه یادگیرنـدگان   

سـطوح  مفید، بازخورد سازنده، شناسایی و فهم عوامل مؤثر بر  هايسؤالفعال، پرسیدن 

آموزش الکترونیکـی، افـزایش سـطوح مشـارکت      هايفعالیتگیرندگان در مشارکت یاد

مـرتبط،   هـاي فعالیـت از طریق توسـعه  آموزش الکترونیکی هايفعالیتیادگیرندگان در 

آمیزتر براي بهبود تجربه یـادگیري یادگیرنـدگان، کمـک بـه     ي موفقتولید سطوح یادگیر

الیـن فـردي و   الیـن از طریـق آمـادگی آن   بـراي توسـعه حـس ارتبـاط آن     رندگانیادگی

. یـادگیري  هـاي فعالیتکمک به یادگیرندگان براي احساس پیشرفت از طریق اجتماعی،

دادن بـاره شـکل  و فکر در را با اختصاص دادن زمانمشارکت در دوره  توانیمهمچنین 

تعامـل   يبرقـرار عـالوه روش  ه ب. کالس بهبود بخشید ةهر دور ریزيبرنامهبه محیط و 

قـرار   تـأثیر نگرش نسبت به مشـارکت را تحـت   ) شفاهی و یا غیر شفاهی(رندگانیادگی

  .دهدیم

 يهـا  نگـرش که بـر اسـاس نتـایج بررسـی      شودیمدر سخن آخر به این نکته اشاره 

آموزش یادگیري :راهبرد 4به منظور تسهیل آموزش الکترونیکی، ان و مربیان،یادگیرندگ

افزایش تعـامالت همزمـان و ناهمزمـان    یادگیري مستقل، يها طیمحاي فعال،رسانهچند

تفکـر   هـاي مهـارت حـل مسـئله و   (یادگیرندگان و مربیان همچنین بهبود یادگیري مؤثر

براین آموزش الکترونیکی بـه همـان نسـبت کـه     بنا؛ردیگیممورد توجه قرار ) سطح باال

اي را نیز براي یادگیرنـدگان و مربیـان   عدیده يها چالشانقالبی در آموزش ایجاد کرده، 

از ایـن رو بررسـی نگـرش یادگیرنـدگان و مربیـان بـه آمـوزش        . به وجود آورده است

. شودیماي حائز اهمیت در آموزش عالی مطرح الکترونیکی به عنوان مسئله
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