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  چکیده

بـدون شـک، موفقیـت در امـر     . فـزایش اسـت  الکترونیکی به سرعت در حال ا آموزشروند استفاده از 

ـ یب شیپـ هـاي روشیکـی از  . استآموزشالکترونیکی مستلزم استقبال مخاطبان از این نوع  آموزش  ین

رفتار ایشان، اطالع از نگرش آنان نسـبت بـه آن    ینیب شیپاستقبال افراد از موضوعی خاص و به تبع آن 

شجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسـبت  ، هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش داناستموضوع 

جامعـۀ  . مختلـف ایـن نگـرش اسـت     يها مؤلفهالکترونیکی و بررسی میزان همبستگی میان  آموزشبه 

علـوم دانشـگاه ی راپزشـک یپوي پرسـتار ةدانشکدانیدانشجوتوصیفی، شامل تمامی  ۀاین مطالع آماري

ي رییـادگ واحـد یـک حـداقل 1387-1388سـال تحصـیلی   اولمسـال یندرکـه بـود  مشـهد ی پزشک

بـود کـه   ) 1386(يدنقویسـ برگرفته از پژوهش ۀابزار پژوهش، پرسشنام .بودندگذراندهرای کیالکترون

الکترونیکـی را مـورد سـنجش قـرار      آمـوزش نگرش دانشجویان نسـبت بـه    ةاساسی دربار ۀمؤلفچهار 

 آمـوزش يهـا  طیمحـ ان نسبت بـه  نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات نگرش دانشجوی. دهدیم

تیهـدا بـر ی مبتنـ ي رییـادگ طیمحـ ) 2،يا چندرسـانه آمـوزش طیمحـ ) 1ۀمؤلفالکترونیکی در چهار 

  70و  71، 74، 5/74بـه ترتیـب   مؤثري رییادگطیمح) 4و مستقلي رییادگطیمح) 3،دهندگان آموزش

) 4و  1مؤلفهبه جز بین (ها مؤلفهین مستقیمی میان ا ۀهمچنین رابط. مطلوب است نسبتاًبود که  100از 

نتایج حاکی از آن بود که دانشجویان دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد پـس از شـرکت در       . شدمشاهده 

  . اند کردهالکترونیکی درك و نگرش مناسبی نسبت به آن پیدا  آموزشيها دوره
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  مقدمه

نفوذ ونترنتیاووتریکامپژهیوبه،دیجديهافنّاوريظهوربامصادفکمیو ستیبقرن

ـ ااوج.استآموزش، از جملهبشری زندگيها عرصهۀهمدرآنگستردهو سابقهیب نی

یکیالکتروني رییادگدری تجل
١

ي رییادگ.استشدهانینماوتریکامپبری مبتني رییادگو

ی کـ یالکتروني رییادگ": اینکهجملهاز،اند هکردریف تعرا به اشکال مختلفی ی کیالکترون

، یکـ یالکترونيابزارهـا ازاستفادهباکهشودیماطالقی آموزشيها تیفعالمجموعهبه

رونـد  گـر، یدعبـارت بـه ؛ردیـ گیمـ صـورت .. .ويا انـه یرا،يریتصووی صوتازاعم

ي رییـادگ ، شوندیمارائه  يا انهیرايها شبکهقیطرازکهرا ییها برنامهیادگیري به کمک

  ).10: 1383عبادي، ("نامندیمی کیالکترون

از،نآ ریـ نظیبي هاتیقابلوایمزالیدلبه،بودننوپاوجودبایکیالکتروني ریادگی  

ریراگفی دسترسي برامناسبطیشراجادیا، ترمؤثري رییادگ،يرییادگلیتسهجمله
٢

بـه 

ـ فراگنیبثرترؤمارتباطي برقرار، یآموزشبرابر يها فرصت ایجـاد امکـان   مـدرس، وری

دررانیفراگشتریبي آزاد،يرییادگوسیتدرمتنوعهايروشازاستفادهشتر،یبآموختن

بـا )2007لیـنچ، (يرییـادگ تیـ فیکشیافـزا ،تینهادروآموزشمکانوزمانانتخاب

پیچتر و همکاران(استشدهروه روبعالی آموزشویژه در  به يادیزاستقبال
٣

 ،2010(

روحـه (دهـد یمـ را در جهان تشکیل  آموزشبخش مهمی از  ها آموزشو امروزه این 
٤

 ،

2009.(  

ازي اریبسبهتوانسته،خودعمرکوتاهمدتی طدرالکترونیکی يرییادگقتیحقدر

ي رییـادگ ،يرییـادگ تیـ فیکشیافزامانند،يمتمادقرونی طدری آموزشنظامي اهایؤر

جـاد یا،ياچندرسـانه ابـزار ازيریـ گ بهـره بای آموزشطیمحکردنجذابفراگیرمحور،

ایـن نـوع    چنـد هـر . بپوشـاند عملجامه.. .و رانیفراگي برای آموزشبرابريها فرصت

ـ اامـا ،شـود ی تلقـ آموزشبراي لیبدیبفرصتیکتواندیمي رییادگ ابـ ي نـوآور نی

يهـا  چـالش دیـ جدالکترونیکـی ي فضاهادرافراددادنقراروخودخاصيهایژگیو
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خـان (کنـد یمـ جـاد یا،یآموزشـ يهـا  نظامي فراروراي جد
١
بنـابراین، ؛ )25-24: 2005،

ی کـ یالکتروني ریادگیـ  يهـا  طیمحهوشمندانهوآگاهانهتیریمدمستلزمآندرتیموفق

ي بـرا مناسـب ي بسترسـاز وآني فراروي تنگناهاازگذر،آني ایمزاازيریگ بهرهي برا

ي ریادگیـ  يهـا  طیمحـ جانبـه همـه شـناخت مسـتلزم امـر نیا.استي رییادگنوعنیا

  . استی کیالکترون

ۀهمـ ازیجـامع ریتصـو داشـتن ازمنـد ینی کـ یالکتروني ریادگی يها طیمحشناخت

عناصـر نیتر مهمازیکیفراگیر .)1: 2009خـان،  (استآندرلیدخيها مؤلفهوعناصر

ی برخکهاستي نحوبهآموزشدرریفراگنقش .استی کیالکتروني ریادگی يها طیمح

آموزشکهمعتقدندورندیگیمنظردری آموزشيها برنامهدری اصلمنبععنوانبهرااو

دشومیتنظ،)يويهانگرشو هاییتوانامانند،(میدانیماومورددرآنچهاساسبردیبا

ـ .)102: 1384مترجم احقر،/ ارنشتاین( ـ یزمدرشـگام یپي کشـورها ۀتجرب يریکـارگ  بـه ۀن

بـه ورودازقبلها آنکهدهدیمشانن ...ونیچکا،یامرمانند،یکیالکترونيها آموزش

ـ ادرالزميهـا يبسترسـاز وها رساختیزجادیابهعرصهنیا بـه ویـژه   خصـوص، نی

از  پـس، یکـی  . )283: 1383جاللـی،  (انـد  هکـرد اقـدام مرتبط بـا فراگیـر    يها رساختیز

و ایجـاد بیـنش و نگـرش   يسـاز  فرهنگروري یادگیري الکترونیکیضيها رساختیز
٢

نـوع کـه  اسـت معتقـد الولـس .)6: 1387غالمـی،  (به یادگیري الکترونیکی است نسبت

جملـه زا،يمتعـدد عوامـل تأثیرتحتی کیالکتروني رییادگازی آموزشيها نظامۀتجرب

: 1384فضلی خـانی،  : الولس، مترجم(استفنّاورينیابهنسبترانیفراگنگرشنحوه

144.(    

بـه نسـبت ی منفیامثبتی عاطفالتحازستا عبارتسادهفیتعریکدرنگرش

باشـد ناخودآگـاه یـا خودآگـاه اسـت  ممکننگرش. )52: 1378احدیان، (موضوعیک

ـ یب شیپـ نیتـر  موفـق نگرشکه  دهندیمنشان  اهیبررس). 272: 1384فونتانا، ( کننـده ین

وموضـوعات ی تمـام بـه نسبتفردواکنشبهو) 67-66: 1383پویازاده، (استرفتار

ازی بخشها نگرشنیاکهیی آنجاازودارد  میمستقتأثیرنگرش،بهوابستهي هاتیموقع
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بنابراین،؛ )1384،ید ترابیرش(شوندیموي  رفتاربرتأثیرموجب،هستندفردةخودانگار

موضـوع آنبـه نسبتاوی منفیامثبتنگرشبرمعموالًموضوعیکقبالدرفردرفتار

  .)1380:11میلر،(داردداللت

کیثرندا
١

ی آمـادگ ی نـوع راآنوکنـد یمتأکیدریفراگنگرشبري رییادگفراینددر

).24: 1377آر، هرگنهـان،  (دآوریمـ ي رییـادگ تیموقعبهخودبارندهییادگکهداندیم

رنــدیگیمــتئنشــاوتجــارباز،کننــدیمــی تجلــانســانرفتــاردرکــهییهــا نگــرش

بـه ی مثبتنگرش،باشدمثبتآموزشدر مورد رندهییادگاتیتجرباگر.)1380:11میلر،(

در ایـن مـورد   اوتجارباگروداردي شتریبشرفتیپوکندیمدایپآموزشوي رییادگ

: 1375بالگ، (دارد يرییادگدري کمترشرفتیپو کندمیدایپی منفنگرش،دباشی منف

ـ فعالبر نگرش دانشجویان نسبت بـه   تواندیمی آموزشمحیط ). 157 یـادگیري   يهـا  تی

زلورن (بگذارد  تأثیر
٢

بایـد  الکترونیکـی  يهـا  آمـوزش اندرکاران دستبنابراین،.)1976، 

الکترونیکـی   يهـا  آموزشدر قبالرانیفراگکه کننديزیر برنامهگذاري و طوري سیاست

  .کنندکسب ی مثبتنگرش

ـ   فراگیـران الکترونیکی نیز شرکت  يها آموزشۀدر زمین الکترونیکـی   ۀدر یـک تجرب

که این نگـرش بسـته    شودیمها آموزشنسبت به این  آنانباعث ایجاد نوعی نگرش در 

 ۀرندگانی که آمادگی ورود به عرصـ یادگی مثال. استیا منفی مثبت ،به کیفیت این تجربه

، تجارب تلخی دارند کـه  اند شدهاما وادار به ورود به آن  ،یادگیري الکترونیکی را ندارند

بابـایی،  (منفی بگذارد تأثیر،شودیمکه در آینده نصیبشان  ییها فرصتبر  تواندیمحتی 

ةاسـتفاد امکـان ونـد کنیمـ دركراانهیرابودندیمفافرادکهی هنگاماما . )1385:108

ـ تماو این امر موجب ابدی یمشیافزاانهیرابهآنهامثبتنگرشرند،دارا آنازآسان لی

متناسـب فراد؛ چرا که اشودیممبتنی بر رایانه آموزشو  انهیراازاستفادهبهنناآي رفتار

ن،محققـا وهسـتند انـه یرابـه نسـبت ی منفـ یامثبتيها واکنشي داراخودتجارببا

دهنـد یمـ قـرار سـنجش مـورد انهیرابهافرادي هانگرشقالبدررامذکورموضوعات

 آمــوزشيهــا دورهایــن نگــرش یکــی از مســائل حیــاتی در  ). 58-29: 1385زکــی، (
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سم (الکترونیکی است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد 
١
،2005.(  

ـ ایـن نـوع    خاصطیشرالیدلبهرانیادری کیالکتروني رییادگظهور ازهـا يریادگی

،یرسـم يهـا  آمـوزش ي بـرا تقاضـا میعظلیخجهینتدروکشورجوانجمعیت جمله

یکتواندیم.. .وییایجغرافطیشراتقاضا،نیابهییگو پاسخي براالزمامکاناتکمبود

يهـا  رسـاخت یزجملهاز،الزميها رساختیزگسترشبابایدکهباشدلیبدیبفرصت

ي رییــادگيریکــارگ بــهدرتیــموفقامــا. کوشــیدآنيارتقــاوگســترشدری فرهنگــ

ـ یب شیپـ هـاي روشازیکی. هاست برنامهنیاازرانیفراگاستقبالمستلزمی کیالکترون ین

ـ آنتبـع بهوالکترونیکی  آموزشازافراداستقبال ـ یب شیپ ،در قبـال آن  شـان یارفتـار ین

يهـا یبررسانجامسببنیبد. استکترونیکیال آموزشن نسبت به آنانگرشازاطالع

 ةباررا در يا آگاهانهتصمیمات  اندرکاران دستسیستماتیکی در این زمینه الزم است که 

وارسـیداس  (الکترونیکی اتخاذ کننـد   يها آموزشاجرايطراحی و 
٢

دری زکـ .)2000، 

اطالعـات  ريفنّـاو کـاربرد اتیروضـر ازی تـوجه قابلبخشعتقد است کهمبارهنیا
٣

(IT)ـ عمدتاًکهاستی پژوهشيها نهیزمبهتوجه،یآموزشيها سازماندر سـنجش رب

ـ فراگژهیـ وبه،فرادانگرشوی تلقطرز فنّـاوري ونترنـت یاوتر،یکـامپ بـه نسـبت رانی

بـه نسـبت  کـاربران نگـرش درك؛ چـرا کـه  )282: 1386زکـی،  (داردرکز تماطالعات

و آمـوزش ي بـرا يتـر  مناسـب ي ریادگي یـ فضـا جادیابهندتوایمی کیالکتروني رییادگ

نیکولز(شودمنجرموفقیت در آن 
٤

 ،2008(.  

ی کـ یالکتروني ریادگیـ  يهـا  برنامـه ةبـار درمخاطبـان ی آگاهسطحودانششیافزا

ـ یمو ایجاد ز مقاومتاهش، کجهینتدرونآنانگرشونشیبشیافزاموجب رشیپـذ ۀن

دانشجویان هم به  .)1383:80عبادي، (شودیمدر آنان  یکیالکتروني ریادگی يها ستمیس

یـادگیري   فراینـد گیري هسـتند، در صـورتی بـه    دعنوان گروهی کـه مـدام در حـال یـا    

یادگیري الکترونیکی آگاه  يها برنامهکه از اهمیت  کنندیمپیدا  یالکترونیکی نگرش مثبت

عـالی   آمـوزش نظـام   براین،بنـا . کنندکسب ها آموزشو تجارب مثبتی از این نوع  شوند
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ـ البتـه  وکنـد اقـدام خصـوص نیادردیباکشورهاریساباهمگامزینکشور ما  ازشیپ

شیهـا  نگرشژهیوبه،اويهایژگیووریفراگازی کافشناختبایدعرصهنیابهورود

  .باشدداشته

ي علـوم پزشـکی در راسـتا    يهـا  دانشـگاه ، از جمله کشور يها دانشگاهبرخی  اخیراً

که ایـن   اند هکردالکترونیکیيها دوره، اقدام به برگزاري الکترونیکیيها آموزشتوسعۀ 

ن ایـن  ابدلیل ماهیت بالینی و آشنایی کمتـر متخصصـ   ،علوم پزشکی يها دانشگاهدر امر 

دانشگاه علوم پزشکی مشـهد  .. استرو هبا چالش بیشتري روب يا انهیرابا علوم  ها رشته

مرکـز مطالعـات و   اسـت و   الکترونیکـی يها آموزشر صدد ایجاد نیز چندي است که د

طرح ایجـاد و   آن یآموزشدانشگاه با حمایت معاونت  این پزشکیعلوم آموزشتوسعۀ 

این طـرح داراي اهـداف   .ه استکردرا در دانشگاه آغاز  الکترونیکیيها آموزشتوسعۀ 

يهـا  درسيانـداز  راه، انس دانشجویوبراي در محتواهاي الکترونیکی ۀتهی(مدتکوتاه

پـذیرش  (و بلنـد مـدت    )الکترونیکـی مـداوم   آموزشيها برنامهيانداز راه، الکترونیکی

در ایـن  .اسـت )الکترونیکـی ةدانشـکد  يانـداز  راه، الکترونیکـی کامالًدانشجو در قالب 

در این دانشگاه انجـام   الکترونیکیآموزشاجرايدر جهت  يا گستردهيها تالش،راستا

ته و تاکنون محتواي بسیاري از دروس به صورت الکترونیکی تهیه و تـدوین شـده،   گرف

گذاشته نشـده و تنهـا در برخـی از دروس،     اجراءولی هنوز به صورت جدي به مرحله 

ماننـد   ییها دانشکدهتکمیلی در  يها آموزشبه صورت  هم آن، الکترونیکیيها آموزش

نگرشیبررسبهکهاستشدهی سعقیتحقنیادر. پیراپزشکی در حال برگزاري است

. شـود پرداختـه ی کـ یالکتروني ریادگی بهنسبتمشهدی پزشکعلومدانشگاهانیدانشجو

 يهـا  آمـوزش ، نسـبت بـه   مشهدی پزشکعلومدانشگاهبدین منظور، نگرش دانشجویان 

آموزشطیمح،مؤثري رییادگطیمح،مستقلي رییادگطیمحمؤلفهالکترونیکی در چهار 

مطالعـه شـده و در   دهنـدگان  آمـوزش تیهـدا بری مبتني رییادگطیمحو يا درسانهچن

  .ه استشدبررسی  مؤلفهنهایت میزان همبستگی میان این چهار 

  پژوهش روش

پرداختـه موجـود وضعیچگونگفیتوصویبررسبهحاضرپژوهشدرکهییآنجااز

  .استهمبستگینوعازویفیتوصپژوهش،نیاقیتحقروشبنابراین،؛ استشده
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ی راپزشـک یپوي پرسـتار دانشـکده انیدانشـجو ، تمامی را  این مطالعه جامعۀ آماري

حـداقل ،1387-1388سـال تحصـیلی   اولمسـال یندرکهمشهدی پزشکعلومدانشگاه

ةویشـ بـه يریـ گ نمونـه . دهـد یم، تشکیل اند گذراندهرای کیالکتروني رییادگواحدیک

  . شدمانجادسترسدرهدفمند و 

ينقـو دیسـ برگرفتـه از پـژوهش   يا پرسشنامهاین مطالعه، يها دادهيآور جمعابزار 

بخـش اول حـاوي مشخصـات فـردي شـامل      : اسـت شـامل دو بخـش    بود که) 1386(

بخـش دوم در  . الکترونیکی بود آموزششرکت در  ۀجنسیت، رشته، ترم تحصیلی، سابق

ي رییـادگ طیمحـ  شامل مؤلفه،چهار  الکترونیکی در آموزشمورد نگرش دانشجویان به 

بـر ی مبتنـ ي رییـادگ طیمحو يا چندرسانهآموزشطیمح،مؤثري رییادگطیمح،مستقل

 کامالًيا درجهت پرسشنامه بر اساس مقیاس چهار سؤاال. استدهندگان آموزشتیهدا

مخـالف و بـه ترتیـب بـا کـدهاي       کـامالً موافق، تا حدودي موافق، تاحدودي مخالف و 

با توجه به نظر کارشناسان، جهـت افـزایش روایـی    . ه بودشدتنظیم  25و  50، 75، 100

پایایی یـا ثبـات   . صوري و محتوایی این پرسشنامه تغییرات جزئی در آن صورت گرفت

از مجمـوع  . آمـد  به دسـت درصد83درونی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ 

 6پرسشـنامه برگشـت داده نشـد و نیـز چـون       22امه توزیـع شـده، تعـداد    پرسشن 100

پاسخنامه که به صورت کامـل تکمیـل    72،و در نهایت شدپاسخنامه ناقص بود، حذف 

  .شده بود، جهت انجام محاسبات مورد استفاده قرار گرفت

ر نمـرات هـ   SPSS 11.5افـزار  نرمت پژوهش ابتدا با استفاده از سؤاالبراي پاسخ به 

 ۀمؤلفـ سـپس میـانگین نمـرات چهـار     . ت پرسشنامه تعیین شدسؤاالآزمودنی در تمامی 

، میـانگین نمـرات بـه    مؤلفهنمرات هر  يبند میتقسدر . شدیادگیري الکترونیکی محاسبه 

) 1/75–100(و مطلـوب ) 1/50–75(مطلـوب   نسـبتاً ،  )0–50(سه دسته نامطلوب 

، ضـریب  هـا  مؤلفـه رسـی میـزان همبسـتگی میـان     به منظـور بر  ،در نهایت. شدمحاسبه 

  .همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت

  ها افتهی

علـوم دانشـگاه ی راپزشـک یپوي پرسـتار دانشـکده انیدانشجو نفر از 72در این مطالعه 

نفــر مــرد  20و) درصــد2/72(نفــر آنــان زن  52شــرکت کردنــد کــه  مشــهدی پزشــک
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سـال سـن    24زیر  ناآندرصد80سال بود و  22نان میانگین سنی آ. بودند) درصد8/27(

 35و  18نیـز   کننـدگان  شـرکت حداقل و حداکثر سن . سال 24باالي  درصد20و داشته 

 کـدام  چیهـ تقریباً. دانشگاه بودند 2ترم  درصد51دانشگاه و  1ترم   درصد49. سال بود

نـده بودنـد و   تاکنون درس الکترونیکی دیگري بجز ایـن درس نگذرا  کنندگان شرکتاز 

نشان داد کـه در   ،نتایج پژوهش حاضر. درس الکترونیکی گذرانده بودند ناآننفر  5تنها 

الکترونیکی و محـیط یـادگیري    يها آموزشمطلوبی به  نسبتاًمجموع دانشجویان نگرش 

.دیآیمدر ادامه  مؤلفهبه تفصیل و بر اساس هر  ها افتهیکه نتایج . الکترونیکی دارند

چهارگانه نگرش دانشجویان نسبت به یـادگیري   يها مؤلفهمربوط به  يها هافتینتایج 

، میـانگین  نمـودار ایـن   يهـا  دادهطبـق  . نشان داده شـده اسـت   1نمودارالکترونیکی در 

الکترونیکـی بـه عنـوان محـیط یـادگیري       آمـوزش نمرات نگرش دانشجویان نسبت بـه  

لکترونیکـی را بـه دلیـل چنـد     ا آمـوزش بر این اسـاس، آنـان   . است5/74،يا چندرسانه

بـه شـکل انیمیشـن     يا انـه یرامسـتقیم   آمـوزش ، بـه  دانسـتند یمـ بودن جذاب  يا رسانه

 آمـوزش يهـا  طیمحـ در  يا چندرسـانه آمـوزش منـد بودنـد و معتقـد بودنـد کـه      هعالق

  .دهدیمالکترونیکی یادگیري آنان را افزایش 

بـه عنـوان محـیط     ،ونیکیالکتر آموزشمیانگین نمرات نگرش دانشجویان نسبت به 

رو، تصـویر و صـداي   از ایـن . اسـت 74،دهنـدگان  آمـوزش یادگیري مبتنی بر هـدایت  

آنان در یادگیري الکترونیکی براي ایـن   از سويو نحوه ارائه اطالعات  دهندگان آموزش

دهندگان آموزشيهاییراهنمادانشجویان  ضمناً. دانشجویان جالب و جذاب بوده است

  .  کردندیمرا نیز مفید تلقی  ها طیمحاین  در يا انهیرا

بـه عنـوان محـیط     ،الکترونیکی آموزشمیانگین نمرات نگرش دانشجویان نسبت به 

بر این اسـاس، دانشـجویان معتقـد بودنـد کـه یادگیرنـده در       . است71یادگیري مستقل 

دي زیـا  يهـا  فرصتو این محیط را داراي  استتر فعالیادگیري الکترونیکی  يها طیمح

براي کسب دانش و محیط مناسبی در دادن آزادي عمل بـه فراگیـر در انتخـاب زمـان و     

هـاي  و لینـک  کردنـد یمـ و برعهده گرفتن مسئولیت یادگیري خود فرض  آموزشمکان 

موجود در یادگیري الکترونیکی را به عنوان عاملی در افزایش انگیزه خود براي یادگیري 

  .اند کردهمطرح 
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الکترونیکـی بـه عنـوان محـیط      آموزشگرش دانشجویان نسبت به میانگین نمرات ن

الکترونیکـی   آموزشبر این اساس، دانشجویان معتقد بودند که . است70،مؤثریادگیري 

گـاهی بـه   آتفکر خالق، اعتمـاد بـه نفـس،     هايمهارتعملی،  هايمهارتي ارتقاباعث 

موضوع درسـی در   نقاط ضعف و قوت خود و نیز موجب ایجاد نگرش مثبت نسبت به

  . شودیمآنان 

74.5

74

71

70

0 25 50 75 100

اي رسانهچندآموزشمحیط

هدایتبرمبتنییادگیريمحیط …

مستقلیادگیريمحیط

ریادگیريمحیط مؤث

  

  

  

 يها مؤلفهمیانگین نمرات نگرش دانشجویان نسبت به یادگیري الکترونیکی بر حسب  )1(نمودار

  مورد بررسی ۀچهارگان

ی پزشـک علـوم دانشـگاه انیدانشـجو با نگاهی به میانگین میزان نگرش دانشـجویان  

که دانشجویان در  شودیم، مشخص )1نمودار(الکترونیکی ياه آموزشنسبت به  مشهد

بیشـترین و   ،يا رسـانه اول، یعنی محیط یادگیري الکترونیکی به عنوان محیط چند  ۀمؤلف

 ،مـؤثر چهارم، یعنی محیط یادگیري الکترونیکـی بـه عنـوان محـیط یـادگیري       مؤلفهدر 

نمره از هم فاصله دارد کـه   5/4قط ف ناآنکه البته میانگین  اند کردهکمترین رتبه را کسب 

مطلـوبی بـه    نسبتاًاما باید گفت که دانشجویان نگرش . شودینمتفاوت زیادي محسوب 

که این امر حاکی از آن است کـه  ) 3/72به طور متوسط (الکترونیکی دارند  يها آموزش

کـه  درس حاضـر  (تجربه اولیه این دانشجویان در مواجهه با محیط یادگیري الکترونیکی 

100         75         50                                      

  نامطلوب       مطلوبمطلوب     نسبتاً
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مطلوب و مـوفقی بـوده اسـت کـه      نسبتاًۀ، تجرب)است شدهارائهبه صورت الکترونیکی 

در این یادگیرندگان  آموزشجدید  ةمثبت نسبت به این شیو نسبتاًمنجر به ایجاد نگرش 

  . شده است

نگـرش   ۀشـده در زمینـ  مختلـف مطـرح   يها مؤلفهبین  ۀدر نهایت براي بررسی رابط

. یري الکترونیکی، از ضریب همبستگی پیرسـون اسـتفاده شـد   دانشجویان نسبت به یادگ

مختلـف   يها مؤلفه، نتایج نشان داد که بین شودیممشاهده  )1(که در جدول  طور همان

محـیط   مؤلفـه بـه جـز بـین    (معنادار مثبتـی  ۀالکترونیکی رابط آموزشنگرش نسبت به 

سطح روابط معنـادار   همچنین. وجود دارد )مؤثرو محیط یادگیري  يا چندرسانهآموزش

 P<0/01مؤثرمستقل و محیط یادگیري محیط یادگیري  مؤلفهمثبت مشاهده شده در بین 

  .استP<0/001نگرش يها مؤلفهبین سایر روابط معنادار میان  و

  نگرش به محیط یادگیري الکترونیکی از منظر دانشجویان يها مؤلفهمیزان همبستگی میان  )1(جدول 

چهارم مؤلفهسوم مؤلفهدوم مؤلفهاول مؤلفهترونیکی به عنوانمحیط یادگیري الک

محیط یادگیري مستقل .1

**0/42مؤثرمحیط یادگیري  .2

  0/24***0/48يا چندرسانهآموزشمحیط  .3

***0/49***0/43***0/47دهندگان آموزشمحیط مبتنی بر هدایت  .4

                  
**Correlations are significant at the P<0/01
***Correlations are significant at the P<0/001

  يریگ جهینت

 آمـوزش نتایج پژوهش نشان داد کـه میـانگین نمـرات نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه        

مطلـوب دانشـجویان    نسـبتاً بود و این امـر حـاکی از نگـرش     3/72،الکترونیکی از صد

 اجـراي کی و فراهم بودن بستر مناسب ذهنی آنـان بـراي   الکترونی يها آموزشنسبت به 

  .ستها آموزشاین نوع 

فراگیـر اسـت    يهایژگیو،کارامدی خوب و آموزشیکی از منابع اساسی در طراحی 
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سیلور(
١

الکترونیکی نیز سـطح فراگیـر    يها آموزشدر ). 190: 1374، نژاديخو: ، مترجم

کـاردان،  (دیـ آیمـ بـه حسـاب    هـا  مـوزش آدر موفقیـت در ایـن نـوع     مؤثراز جمله عوامل 

مخاطبـان   يهـا یژگـ یویادگیري الکترونیکی باید بـه   يها نظامۀدر ارائ؛ بنابراین، )392:1386

گراو مککهيطوربه ). 93: 1386سراجی، (توجه داشت 
٢
از جملـه عناصـر اساسـی را کـه      

بوط به یادگیرنـده  و مسائل مر يهایژگیو، ردیگیمبر مبناي آن صورت  یکیالکترونیادگیري 

باقري نیـز یکـی از لـوازم    ). 347: 1386رحیمی دوست، (داندیم) آنان يها نگرشاز جمله (

دانـد یمـ ن آ، ایجاد فهم و نگرش درست نسبت بـه ماهیـت   فنّاوريمبتنی بر  آموزشاساسی 

نگرش کاربران نقش مهمی در استفاده از اینترنـت بـه منظـور     همچنین. )244: 1386باقري، (

  .)2: 1387حقایق،(کندیمو یادگیري ایفاء  وزشآم

ـاره   هـا  آنتاکنون در این زمینه تحقیقات زیادي انجـام شـده اسـت کـه بـه برخـی از        اش

ـتفاده از آن رابطـه    . شودیم نتایج یک تحقیق نشان داد که بین نگرش مثبت به کـامپیوتر و اس

قیـق دیگـر نشـان داده کـه از     نتـایج تح . )31- 36: 1385یغمایی، (مثبت و قوي وجود دارد

، نگرش دانشـجویان بـه   آموزشۀکامپیوتري در زمین يها برنامهعوامل در اثربخشی  نیتر مهم

در تحقیقـی دیگـر، اکثـر    . )383: 1386قمرانـی،  (ی مبتنی بر کامپیوتر استآموزشيها برنامه

ــاورياســتفاده از  کننــدگان شــرکت ــ  فنّ رد و اطالعــات و ارتباطــات را جهــت بهبــود عملک

تحقیق دیگـري   يها افتهی). 1385:142بهادرانی، (دانستندیممؤثرخود  يا حرفهيها تیفعال

را از نظر پرداختن بـه یـادگیري مبتنـی     الکترونیکیآموزشرندگانیادگینشان داد که اکثریت 

هاي فردي، حذف محدودیت زمان و مکان و مناسـب بـودن بـراي دروس عملـی     بر تفاوت

رنگـرز نشـان داد کـه    نتـایج   ).1386:157کریمـی،  (دانندیمکالسی  يها زشآمومفیدتر از 

ـتند  يها آموزشداروسازان نسبت به  ). 1387:32رنگـرز جـدي،   (اینترنتی دیدگاه مثبتی داش

ـبت بـه       درصد94نیز نشان داد که بیش از  فر شیستا يهـا  آمـوزش افـراد مـورد بررسـی نس

: 1387سـتایش فـر،   (ه و نگرش مساعدي داشتند آنالین دیدگا آموزشبه ویژه يرحضوریغ

اینترنـت و   آموزشیخوداثربخشی در آموزشيها برنامهتأثیرتحقیق دیگري به بررسی ). 32

  ). 2002:479، زاده ترك(نگرش نسبت به کامپیوتر پرداخته است

                                                                                                                              
1. Silver
2. McGraw
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، نتایج این پژوهش با نتایج دیگر مطالعـات انجـام شـده در    شودیمکه مشاهده  طور همان

ـا     . اشاره شـد مطابقـت و همخـوانی دارد    ها آناین زمینه که در باال به  ـایج ایـن پـژوهش ب نت

وي نشـان   يهـا  افتهینیز تاحدي هماهنگ است؛ ) 170: 1386، يدنقویس(يدنقویسپژوهش 

بـاالیی   نسبتاًالکترونیکی دارند و همبستگی  يها آموزشداد که دانشجویان نگرش مطلوبی به 

ـتقل، محـیط       ۀنیز بین چهار مؤلف محیط یادگیري الکترونیکی به عنـوان محـیط یـادگیري مس

، محیط یـادگیري الکترونیکـی بـه عنـوان     مؤثریادگیري الکترونیکی به عنوان محیط یادگیري 

ی مبتنی بـر  آموزشو محیط یادگیري الکترونیکی به عنوان محیط  يا چندرسانهآموزشمحیط 

ـبت بـه      در پـژو . مشاهده شـد  دهندگان آموزشهدایت  هش حاضـر دیـدگاه دانشـجویان نس

همبستگی مثبتی وجود داشت؛ بجز  ها مؤلفهۀمطلوب بود و بین هم نسبتاًالکترونیکی  آموزش

و محـیط یـادگیري    يا چندرسـانه آموزشمحیط یادگیري الکترونیکی به عنوان محیط  ۀمؤلف

دکی که بین نتایج این این تفاوت ان رسدیمبه نظرمؤثرالکترونیکی به عنوان محیط یادگیري 

بیشتري است که نمونه آماري سیدنقوي  نسبتاًدو مطالعه وجود دارد، احتماالَ مربوط به تجربه 

الکترونیکی داشتند؛ چـرا کـه جامعـۀ آمـاري او را دانشـجویان الکترونیکـی        يها آموزشدر 

داده اسـت؛   ، تشـکیل شوندیمبرگزار ) الکترونیکی(به صورت مجازي  کامالًکه  ییها دانشگاه

آماري پژوهش حاضر، دانشجویانی بودند که فقط این درس را بـه عنـوان    ۀدر حالی که نمون

بـر ایجـاد    مـؤثر از آنجا که یکی از عوامـل  . یادگیري الکترونیکی گذرانده بودند ۀاولین تجرب

در معـرض   نگـرش دالیل ایجاد  نیتر مهم، از طیمحو در بخش  استنگرش در افراد محیط 

در معـرض محـرك قـرار    (، اگر این تجربـه  )8: 1384، یدترابیرش(فتن محرك است قرار گر

آن بیشـتر اسـت و یـک تجربـه      تـأثیر مدت زمان بیشتري به طول انجامـد، احتمـاال   ) گرفتن

نسـبت بـه آن    تـر  قیـ عمو  تـر  مثبـت ، منجر به ایجاد رفتـار  تریزطوالنیآم تیموفقخوشایند و 

  .خوردیمداق آن در تحقیق سیدنقوي بیشتر به چشم امري که مص. شودیمموضوع در فرد 

مثبت شرکت  تأثیرمرتبط پیشین حاکی از  يها پژوهشدر کل، تلفیق نتایج این پژوهش با 

الکترونیکی بر نگرش و باورهاي فراگیران به ویژه دانشـجویان،   آموزشمختلف  يها دورهدر 

و نقاط قـوت ایـن قبیـل     ها تیفظراز  توانیمبر همین اساس، . هاست آموزشنسبت به این 

پزشـکی بهـره    آمـوزش ی در آموزشـ يهـا  برنامـه در جهت تضمین کمی و کیفی  ها آموزش

ـنتی و کالسـی    آمـوزش يهـا  تیمحـدود براي غلبه بر موانع و  ها تیظرفجست و از این  س

  .استفاده کرد
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