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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مهارتهای یادگیری الکترونیکی بر رضایت و موفقیت تحصیلی
دانشجویان مجازی است .جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مرکز آموزش مجازی دانشگاه تهران و
موسسه آموزش عالی مهر البرز هستند که از طریق روش نمونهگیری طبقهای نسبتی و بر اساس جدول
کرجسی و مورگان  993دانشجو بهعنوان نمونه انتخابشدهاند .روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی
است و برای جمعآوری دادههای موردنیاز از دو پرسشنامه محقق ساخته ،آزمون سنجش آمادگی یادگیری
الکترونیکی و آزمون رضایت تحصیلی استفاده شده است .روایی محتوایی این دو آزمون از طریق اعمال
نظرات هفت نفر از متخصصان آموزش مجازی و پایایی آنها پس از اجرای آزمایشی در بین  09نفر دانشجو،
با محاسبه آلفای کرانباخ به ترتیب  9/39و  9/32به دست آمد .همچنین برای سنجش موفقیت تحصیلی از
معدل پیشرفت تحصیلی دانشجویان استفاده گردید .تحلیل یافتههای این پژوهش با استفاده از آزمون ،T
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گامبهگام نشان داد که میزان مهارتهای دانشجویان در حد متوسط،
رضایت تحصیلی در حد متوسط و موفقیت تحصیلی آنها در حد خوب بوده است .ضریب همبستگی
پیرسون نشان داد که بین مهارتهای فراشناختی و شناختی با موفقیت تحصیلی همبستگی وجود دارد.
همچنین این پژوهش نشان میدهد که بین مهارتهای فراشناختی و شناختی با رضایت تحصیلی همبستگی
وجود دارد و بین متغیرهای مهارتهای فناورانه و مهارتهای ارتباطی با موفقیت و رضایت تحصیلی ارتباط
قابلمالحظهای مشاهده نشد .سهم مهارتهای فراشناختی در پیشبینی موفقیت تحصیلی دانشجویان 91/3
درصد و سهم مهارتهای شناختی  22/5درصد میباشد .همچنین سهم مهارتهای فراشناختی در پیشبینی
رضایت تحصیلی دانشجویان  59درصد و سهم مهارتهای شناختی  22/5درصد میباشد.
واژگان کلیدی :مهارتهای یادگیری الکترونیکی ،یادگیرنده الکترونیکی ،آموزش مجازی ،رضایت
تحصیلی ،موفقیت تحصیلی.
 .2دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا (نویسنده مسئول)fseraji@basu.ac.ir ،
 .1کارشناس ارشد برنامهریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا.
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مقدمه
آموزش مجاازی شاکل جدیادی از آماوزشهاای از راه دور اسات کاه باا توساعه فنااوری
اطالعات و ارتباطات در عرصه آموزش عالی پدیدار شاده اسات .گرچاه نسالهاای پیشاین
آموزش از راه دور نظیر شیوه آموزش مکاتبهای ،رادیویی و تلویزیونی باا از میاان برداشاتن
موانع مکانی و زمانی ،امکان دسترسی افراد زیادی را به آموزش عالی فراهم کردناد لایکن
اثربخشی اینگونه آموزشها به جهت ضعف تعامالت بین دانشجو و مدرس ،نبود محتاوای
باکیفیت ،نبود فعالیتهای مشارکتی و شیوههای ارزشیابی خود ارزیابانه ،همواره موردانتقااد
طرفداران کیفیت در آموزش عالی بوده است (آلن و سیمن :1922 ،2اوه ،تنیساون و هسایا،1
 .)1929ازاینرو با توسعه فنااوری اطالعاات و ارتباطاات ،گساترش آماوزشهاای مجاازی
بهعنوان شیوه جدیدی برای بهرهگیری از امکانات فناوری در جهت بهبود کیفیات آماوزش
عالی موردتوجه سیاستگذاران و مسئوالن اجرایی آموزش عالی قرار گرفات .باا توجاه باه
این روند توسعه ،پژوهشگران متعدد مانند لی و یانگ ،)1999( 9سان ،تسای ،فینگار ،چان و
یه ،)1993( 9تسی )1994( 5با دغدغه کیفیتبخشی به آماوزشهاای مجاازی دانشاگاهی باه
نظریهپردازی و پژوهش در این حوزه پرداختهاند .سان و همکااران ( )1993باا طارن نظریاه
«کیفیتبخشی باه دورههاای مجاازی» باه شاش عامال صاالحیت مدرساان ،کیفیات برناماه
آموزشی ،ویژگیهای فناوری ،شرایط فرهنگی اجتماعی و ویژگیهاای دانشاجویان تأکیاد
دارند .بر اساس این نظریه بهبود کیفیت دورههای آموزش مجازی دانشاگاهی مایتواناد باه
موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان کمک کند و برای این منظور بایاد صاالحیتهاای
مدرسان در برقراری ارتباطات الکترونیکی همزمان و ناهمزمان با دانشجویان تقویات شاود
کیفیت برنامه آموزشای و محتاوای آن باا اساتفاده مناابع چندرساانهای ،امکاناات تعااملی و
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ابزارهااای ارتباااطی بااه نحااوی تولیااد شااود کااه انگیاازه مشااارکت دانشااجو را تقویاات کنااد
1. I. E. Allen & J. Seaman
2. H. Wu., R.D. Tennyson & T. Hsia
3. Young
3. K. ley & D.B
4. Pei-Chen Sun., Ray J. Tsai., Glenn Finger., Yueh-Yang Chen & Owming
5. M.J.Tsai
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فناوریهای موردنیاز به سهولت در اختیار یادگیرنده قرار داده شوند در طراحای دورههاای
آموزشی ،اصول یادگیری ساازنده گرایاناه و شایوههاای آن باهطاور مناساب باقابلیاتهاای
فناوری تلفیق شود و فرهنگ و شرایط محیطی و اجتمااعی دانشاجویان مادنظر قارار گیارد.
بهعالوه بر اساس این نظریه ویژگیهای یادگیرندگان بهعنوان عامل مهام در کیفیاتبخشای
به دوره باید مدنظر قرار گیرد .ویژگیهای چندرسانهای ،دسترسای باه اطالعاات ،امکاناات
ارتباطی ،انعطاف زمانی و مکانی و قابلیتهای شخصیسازی محیط مجازی ایجاب میکناد
که دانشجویان برای ورود به دورههای مجازی باید قابلیتها و مهارتهای خاصی را کسب
کنند تا بتوانند از امکانات فناوری برای مشارکت در فعالیتهای فردی و گروهی ،دسترسی
به منابع متنوع ،انجام خودآزماییها و درک عمیق مطالب درسی بهره بگیرند.
ازاینرو بر اساس این نظریه بهبود کیفیت دورههای مجازی درگرو ارتقاء مهارتهای
یادگیرندگان است .بر این اساس ممکن است ،مهارتهای یادگیرنده نقش مهمی در
رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان داشته باشد.
تسی ( )1994عوامل مؤثر بر کیفیت دورههای مجاازی را باه دودساته عوامال بیرونای و
فردی تقسیم میکند .او عاواملی مانناد طارن درس ،شایوه بیاان اهاداف آموزشای ،تادوین
محتواهاای چندرسااانهای ،ویژگایهااا و تخصا

هاای مدرسااان ،طراحاان و مکانیساامهااای

ارزشیابی را ازجمله عوامل بیرونی تأثیرگذار بر کیفیت یادگیری ،و عواملی همچاون داناش
قبلی یادگیرندگان ،مهاارت خاود نظام دهای ،مهاارتهاای فراشاناختی ،عالقاه و انگیازش
یادگیرندگان را بهعنوان عوامل فردی در نظار مایگیارد .همچناین لای و یاناگ ( )1999در
رابطه با بهبود کیفیت آموزشهای مجازی بر نقش عوامل فردی تأکید مایکنناد .باه اعتقااد
آنها به دلیل ماهیت ساختار غیرخطی و تعاملی محیط مجاازی ،غالباا یادگیرنادگانی کاه از
برخوردار باشند ،در این محیط موفقتر از سایر افراد یااد مایگیرناد .ازایانرو مهاارتهاای
یادگیرنده یکی از عناصر مهم و اساسی در کیفیتبخشی دورههای مجازی است.
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دورههاای مجاازی از یاکساو باه جهات خودآماوز باودن 2و از ساوی دیگار باه دلیال
یادگیرنده محوری به نحوی طراحی میشوند که مسئولیت اصلی فرآیند یادگیری در آنهاا
به عهده یادگیرنده است (زنگ و گول .)1922 ،1لیکن همه یادگیرندگان نمیتوانند بار این
مسئولیت را به دوش بگیرند بلکه برخی از آنهاا باه دلیال نداشاتن شارایط و ویژگایهاای
الزم ،در دورههای مجازی موفقیت و رضایت کافی کسب نمیکنند (یاکسلترک و یلدرم،9
 .)1929این محایط یاادگیری فناوراناه از جهاات چندرساانهای باودن ،امکاان دسترسای باه
اطالعات متنوع ،وجود امکانات ارتباطی گوناگون ،بهرهگیری از ابزارهای ارتباطی همزماان
و غیر همزمان ،ویژگیهای شخصیساازی و تعااملی باا محایطهاای یاادگیری حواوری و
نسلهای قبلی آموزشهای از راه دور متفاوت است .ازاینرو این ویژگیهاا ،الزامااتی را باه
وجود میآورند که یادگیرنده مجازی باید توان و مهارت رویارویی با این محایط را داشاته
باشد (درشلر و همکاران.)1994 ،9
در پااژوهشهااای گوناااگون ماننااد پیسااکاری  ،)1999( 5واتکینااز ،)1999( 0واتکنیااز و
همکاااران ،)1999( 2دباااه ،)1992( 3دووایااور )1994( 4و سااراجی و یارمحماادی ()2934
ویژگیهای یادگیرندگان مجازی موفق شناسایی و ارائه شده است .در این پژوهشهاا غالباا
بااه ویژگاایهااایی همچااون مهااارت کااار بااا رایانااه و اینترناات ،مهااارت خودآمااوزی،
خودانگیختگی ،داشتن تفکر حل مسئله و انتقادی ،مهارت مادیریت زماان ،عالقاهمنادی باه
یادگیری ،مهارت خود راهبری ،توان ارتبااط باا گاروه ،خودارزیاابی ،قادرت پرسشاگری،
مهارت مباحثه ،مسئولیتپذیری ،مهارت اساتفاده از مناابع یاادگیری بارخط و باهکاارگیری
راهبردهای یادگیری بهمثابه ویژگیهای یادگیرندگان مجازی موفق تأکید شده اسات .نظیار
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1. Self-Learning
2. Pingying Zhang & Lakshmi Goel
3. E. Yukselturk & Z. Yildirim
4. H. Drachsler.,et al
5. G. M. Piskurich
6. R. Watkins
7. R. Watkins., S. Leigh & D. Triner
8. N. Dabbagh
9. R. Duvivier
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اینکه پیسکاری ( )1999در نظریه یادگیرنده موفق مجازی ،مهارتهای موردنیاز بارای ایان
دورهها را به دودسته مهارتهای فنی و انسانی تقسیم کرده اسات .مهاارتهاای فنای شاامل
دسترساای و اسااتفاده از رایانااه ،اینترناات و ابزارهااای جااانبی و مهااارتهااای انسااانی شااامل
مهارتهای شناختی ،فراشناختی و امکانات ارتباطی است .سراجی ( )2941در تاالش بارای
ارائه مدل مفهومی جهت شناسایی مهارتهای موردنیاز دانشجویان مجاازی هشات دساته از
مهارتها شامل کاربرد رایانه ،کاربرد اینترنت ،مهارت حل مسئله ،پرسشگری ،مهارتهاای
ارتباااطی ،فراشااناخت ،تفکاار انتقااادی ،خااود راهبااری و راهبردهااای مطالعااه و یااادگیری
دستهبندی میکند .از همین رو برخای از دانشاگاههاا یاا موسساههاای ارائاهکنناده آماوزش
مجازی 2نیز با توجه به ویژگیهای این محیط و برای کمک باه یادگیرنادگان در بخشای از
وبسایت خاود مهاارتهاای موردنیااز داوطلباان و یادگیرنادگان الکترونیکای را فهرسات
میکنند (تیجا و اسپنوس.)1993 ،1
کیفیت دورههای آموزشی را میتوان از طریق ارزیابی کارآیی بیرونای و درونای آنهاا
برآورد کرد .کارآیی بیرونی دوره آموزشی بر اساس استخدام دانشآموختگان ،خالقیت و
نوآوری آنها در بازار کار و انجام فعالیتهای علمی و پژوهشای معتبار سانجیده مایشاود
ولی کارآیی درونی دورههای آموزشی با بررسی میزان کسب دانش ،مهارتها و نگرشهاا
و میزان موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان مشخ

میشود (کائو ،والکار ،شاورودر و

بلند .)1929،9رضایت تحصیلی یک ویژگی روانشناختی است که به ادراک دانشاجویان از
تجربههای یاادگیری و تصوراتشاان از میازان ارزشامندی دوره آموزشای مرباوط مایشاود
(کائو ،والکر ،شورودر و بلند . )1929 ،موفقیات تحصایلی نیاز متغیاری اسات کاه باه میازان
یادگیری و تغییرات شناختی ،نگرشی و مهارتی اشاره دارد و غالبا بار اسااس نماره پیشارفت
آموزش مجازی بهدقت رضایت و موفقیت تحصیلی دانشاجویان را مادنظر قارار مایدهناد.
 .6نظیرcomputer schools.com; Illinois online network; university of guelph; .:
world wide learn

سال اول ،شماره دو ،بهار 49

تحصیلی سنجیده میشود .امروزه با توجه به مشتری محور شدن بازار آموزش عالی ،مراکاز

2. I. D. Teja & T.W. Spannaus
3. Kuo. Y-C., Walker. A.E., Schroder. K. E.E & Belland. B.R

06

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

عواماال متعااددی ماننااد کیفیاات محتااوای دوره ،تعااامالت بااین یادگیرناادگان ،میاازان
خودکارآمدی یادگیرندگان و خود رهباری آنهاا در تعیاین رضاایت و موفقیات تحصایلی
دانشجویان مجازی نقش دارند .بررسی مستمر رضایت و موفقیت یادگیرنادگان مجاازی در
شناسایی و بهبود ضعفها به طراحان ،مدیران ،مدرسان و پشتیبانان کمک میکناد (چاناگ
و اسمیت.)1993 ،2
با توجه به ویژگیهای محیط یادگیری الکترونیکای ،کساب ویژگایهاا و مهاارتهاای
یااادگیری باارای دانشااجویان مجااازی بساایار حااائز اهمیاات اسات .دانشااجویان بااا دارا بااودن
مهارتهای کار با رایانه و اینترنت ،مهارتهای فراشناختی ،توان حل مسئله ،خود رهیاابی و
مهارتهای ارتباطی میتوانند از محیط فناورانه به نحو مقتوی بارای درک مطالاب درسای،
بسط تعامالت و حل مساائل بهاره گیرناد .ازایانرو هادف پاژوهش حاضار بررسای میازان
برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی و نقش آن در موفقیت و رضاایت تحصایلی
آنها است.
پژوهشهایی که در زمینه نقش مهاارتهاای یادگیرناده الکترونیکای در بهباود کیفیات
دورههای آموزشی انجام شدهاند ،را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
الف) پژوهشهایی که نقش مهارتهای یادگیرنده الکترونیکی در رضایت تحصایلی نشاان
میدهند .کلمنت و دوستال )1929( 1در پژوهشی نگرش دانشجویان مجاازی را باهصاورت
طولی در چهار سال (از سال  1993تاا  )1921موردبررسای قارار داده و دریافتناد باه ترتیاب
کیفیت مواد چندرسانهای ،استفاده از شبیهساازیهاا و وجاود تاالرهاای گفتگاو باه تقویات
نگرش دانشجویان مجازی جهت ادامه دوره کمک میکند .لی ،سیرنیوا ،تارودین و سامنتا

9

( )1929در پژوهشی نشان میدهند ،ادراک دانشجویان از حمایت ،رضاایت و یاادگیری در
سال اول ،شماره دو ،بهار 49
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محیطهای آموزش برخط تحت تأثیر نحوه و انواع پشتیبانیهای آموزشی ،کیفیات محتاوای
ارائهشده ،راههای دستیابی به منابع یادگیری و میزان توجه به نیازهای دانشجویان قارار دارد.

1.S.H. Chang & R.A. Smith
2. M.Klement & J.Dostal
3. S.J. Lee., S.Sriniva., T. Trudian., L. David & l.Samantha
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بری ،اوکای و دلگیش )1993( 2در پژوهشای شااخ

هاای رضاایت تحصایلی دانشاجویان

مجازی ژاپنی را بررسی و دریافتند عواملی همچون تعامل مدرس -دانشجو ،تعامل محتاوا و
دانشجو ،تعامل دانشجو با دانشجو ،تعامال یادگیرناده باا راباطهاای یاادگیری ،اساتقالل در
یادگیری ،تالش برای حل مسائل محیط یادگیری مجازی ،دسترسی باه رایاناه ،ساهولت در
دسترساای بااه ماادرس و داشااتن تعااامالت اجتماااعی در حااین یااادگیری در تعیااین رضااایت
تحصیلی دانشجویان مجازی نقش دارند .کائو ،والکر ،شورودر و بلند ( )1929در پژوهشای
نشان دادند ،تعامل بین دانشجو -استاد ،تعامال محتاوا و دانشاجو و خودکارآمادی رایاناهای
دانشجویان پیشبینی کنندههای خوبی برای رضایت تحصیلی دانشجویان بهحساب میآیناد.
الهی ،کنعانی و شاایان ( )2949در پژوهشای چاارچوبی را بارای شناساایی عوامال ماؤثر بار
گرایش دانشجویان مجازی به یادگیری الکترونیکی طراحی کردهاند .این چاارچوب شاامل
چهار بعد اصلی عوامل فردی ،محیطی ،رسانه و محتواست .نتای این پژوهش نشان میدهاد
که عوامل فردی بااهمیتترین و عوامل رسانهای در کماهمیتترین وضعیت قرار دارند.
ب) پژوهشهایی که نقش مهارتهای یادگیرنده الکترونیکی را در موفقیت تحصیلی نشاان
میدهند .نرسی هایدا ،ززلینا ،نوزلینا و ماهد نور افول )1921( 1در پژوهشی عوامل مؤثر بار
موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی مالزیایی را بررسی و دریافتند کاه ساهولت اساتفاده از
رایانه و اینترنت ،برخاورداری از خودکارآمادی رایاناهای ،ارائاه باازخورد مناساب ،وجاود
پشتیبانیهای ارتباطی ،فنای و امنیتای ،کیفیات محتاوای الکترونیکای و داشاتن مهاارتهاای
ارتباطی و شناختی در موفقیات تحصایلی دانشاجویان ماؤثر هساتند .ساراجی و یارمحمادی
( )2934در پژوهشی برای سانجش آماادگی ورودی یادگیرناده باه دورههاای الکترونیکای
ابزاری را تهیه و اعتبار یابی کردهاند .در تهیه این ابازار باه مؤلفاههاایی همچاون آشانایی باا
اجاازاء تشااکیلدهنااده مهااارتهااای یادگیرنااده الکترونیکاای تأکیااد شااده اساات .زمااانپور و
میرزابیگاای ( )2934در پژوهشاای بااا عنااوان بررساای عواماال مااؤثر باار عملکاارد تحصاایلی

سال اول ،شماره دو ،بهار 49

کاربرد ابزارهای اینترنتی ،مهارتهای شناختی ،فراشناختی و قدرت خاود رهباری باهعناوان

1. E. Bray., K. Aoki & L. Dlugosh
2. A. Nursyahidah., Z. Zazaleena., I. Nor Zalina., A.A. Mohd Norafizal
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یادگیرندگان الکترونیکی در آموزش عالی مدلی را ارائه دادهاند که ابعاد اصالی آن را بعاد
ویژگیهای یادگیرنده ،مدیریت یادگیری و ادراکات از سامانه تشکیل میدهد .از مهمترین
نتای این پژوهش میتوان به تأثیر بعد ادراکات از ساامانه بار موفقیات یادگیرنادگان اشااره
کرد و این بعد تنها بعدی است کاه باهطاور مساتقیم بار موفقیات تحصایلی اثرگاذار اسات.
کااریمزادگااان و همکاااران ( )2934در پژوهشاای عواماال مااؤثر باار رضااایت یادگیرنااده
الکترونیکاای را بررساای نمااوده و دریافتااهانااد ،چهااار متغیاار انعطااافپااذیری ،کیفیاات دوره
یادگیری الکترونیکی ،کیفیت فناوری و تنوع در ارزیابی از عوامل کلیدی مؤثر بر رضاایت
یادگیرنده الکترونیکی هستند که برای پیادهساازی موفاق دورههاای یاادگیری الکترونیکای
نباید مورد غفلت واقع شوند .یعقوبی و همکاران ( )2932ویژگیهاای مطلاوب دانشاجویان
در دورههااای الکترونیکاای آمااوزش عااالی ایااران را از دیاادگاه دانشااجویان دوره مجااازی
موردبررسی قراردادند و نشان دادند داشتن اعتمادباهنفاس ،مسائولیتپاذیری ،مهاارتهاای
مشارکتی ،خالقیت ،مهارت در فناوری اطالعات و انگیزهمندی از ویژگیهاای دانشاجویان
مجازی برای کسب موفقیت به شمار میآیند.
پ) پژوهشهاایی کاه نقاش مهاارتهاای یادگیرناده الکترونیکای در رضاایت و موفقیات
تحصیلی را نشان میدهند .لی و ران )1929( 2در پژوهشی تحت عنوان انتظارات و تجاارب
دانشجویان مجازی و ارتبااط آن باا دساتاوردهای یاادگیری و رضاایت از دوره باه بررسای
جنبااههااای مختلااف انتظااارات و تجربیااات دانشااجویان در اسااتفاده از منااابع یااادگیری و
خودکارآمدی آنان پرداختناد .بار اسااس یافتاههاای ایان پاژوهش ،دانشاجویان مجاازی از
دانشگاه انتظار دارند ،محتوای باکیفیت ،منابع یادگیری غنی ،امکان تعامالت وسیع و آساان
و دسترسی آسان به مدرسان برای دانشجویان فراهم شود و این تدارکات باه بهباود تجاارب
سال اول ،شماره دو ،بهار 49

یادگیری دانشجویان کمک میکند .پاچتر ،مییر و مچکر )1929( 1با بررسی سهم انتظاارات
و مهارتهای دانشجوی مجازی در موفقیت و رضایت تحصیلی نشان میدهند ،مهارتهاای

1. H. J.Lee & I. Rha
2. M. Paechteret., B. Maier & D. Macher
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خودتنظیمی دانشجویان ،تعامل و همکاری باا دانشاجویان دیگار ،تعیاین نیازهاای یاادگیری
توسط دانشجو در موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان نقش مهمی دارند.
بر اساس نظریههای ساان و همکااران ( ،)1993تسای ( )1994و لای و یاناگ ( )1999و
همچنین با توجه به پیشینه پاژوهش مطارنشاده ،هادف کلای ایان پاژوهش بررسای میازان
برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران از مهارتهای یادگیری الکترونیکی و
رابطه آن با رضایت و موفقیت تحصیلی آنها است .بر این اساس هدف کلای ایان پاژوهش
بررسی میزان برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران از مهارتهای یاادگیری
الکترونیکی و رابطه آن با رضایت و موفقیت تحصیلی آنها است.
روش
روش این پژوهش توصیفی از ناوع همبساتگی تحلیال رگرسایون اسات .در همبساتگی
تحلیل رگرسیون هدف پیشبینی تغییرات یک یا چناد متغیار وابساته (ماالک) باا توجاه باه
تغییرات متغیرهاای مساتقل (پایشباین) اسات (سارمد ،حجاازی و بازرگاان .)2935،جامعاه
آماری این پژوهش دانشاجویان دوره مجاازی دانشاگاه الکترونیکای مهار البارز و دانشاگاه
تهران هستند که در سال  42-41به تحصیل مشغول بودهاند و تعداد آنها مجموعا  1321نفر
بوده است .برای تعیین حجم نمونه باا اساتفاده از روش نموناهگیاری تصاادفی طبقاهای و باا
استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد  993نفر بهعنوان نموناه انتخااب شادند .در ایان
پژوهش برای سنجش متغیر مهارتهای یادگیرناده الکترونیکای و رضاایت تحصایلی از دو
پرسشنامه محقق ساخته بدین قرار استفاده شد:
الاف) پرسشاانامه سانجش میاازان آماادگی ورود بااه دورههاای یااادگیری الکترونیکای .ایاان
خیلی زیاد تنظیم شد .این پرسشنامه قبال توسط سراجی و یارمحمدی ( )2934تهیاه و اعتباار
یابی شده است که در آن مهارتهای یادگیرنده الکترونیکی به چهار بخاش شاامل کاار باا
رایانه و اینترنت (گویههای  2تا  ،)29مهارت ارتباطی (گویاههاای  22تاا  ،)25مهاارتهاای
شناختی (گویههای  20تا  ،)11مهارتهای فراشناختی (گویاههاای  19تاا  )93تقسایم شاده
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پرسشنامه در چهار مقوله و  93گویه بر اساس طیف پان درجاهای لیکارت از خیلای کام تاا

است.
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ب) پرسشنامه محقق ساخته سنجش رضایت تحصایلی دانشاجویان .ایان پرسشانامه باهادف
ساانجش رضااایت تحصاایلی دانشااجویان تاادوین شااد و داری  10گویااه باار اساااس طیااف
پن درجهای لیکرت تنظیم شده است .پرسشنامه مذکور در چهار مقوله شامل محتوا (یک تا
پن ) ،دسترسی به منابع یادگیری (شش تا ده) ،تعامالت اجتماعی (یازده تا هفاده) و مساتقل
آموزی (هجده تا بیست و شش) هست.
روایی محتوایی پرسشنامهها از طریق بازبینی پن نفر از متخصصاان و پایاایی آن پاس از
اجرای آزمایشی در بین  09نفر از دانشجویان مجازی برای پرسشنامه سنجش میزان آمادگی
ورود به دورههاای الکترونیکای  9/39و بارای پرسشانامه سانجش رضاایت تحصایلی 9/32
محاسبه شد.
همچنین برای سنجش میزان موفقیت تحصیلی از معدل سه ترم قبل استفاده شاد باه ایان
صورت که معدل کمتر از  21بهعنوان خیلی کم ،معدل بین  21تا  29کم 29 ،تا  20متوسط،
 20تا  23خوب و  23تا  19خیلی خوب در نظر گرفته شاد .معادل تحصایلی دانشاجویان باا
مراجعه به کارنامه تحصیلی آنها به دست آمد .در ابتدا جهت اطمینان از نرمال بودن توزیاع
متغیرها در جامعه آماری موردمطالعه از آزمون کالموگروف – اسمیرونوف استفاده شد که
نتای آن در جدول ( )2ارائه شده است.
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جدول  .1آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع دادهها
شاخ

تعداد نمونه

مقدار Z

سطح معناداری

رضایت تحصیلی

911

9/029

9/359

محتوا

911

2/991

9/955

دسترسی منابع یادگیری

911

2/144

9/904

تعامالت اجتماعی

911

2/999

9/959

مستقل آموزی

911

2/992

9/959

مهارتهای یادگیری الکترونیکی

911

9/909

9/439

کار با رایانه و اینترنت

911

2/923

9/901

مهارت ارتباطی

911

2/993

9/959

مهارتهای شناختی

911

2/992

9/959

مهارتهای فراشناختی

911

2/299

9/225

911

2/955

9/952

متغیرها

مؤلفهها
مؤلفهها

موفقیت تحصیلی (معدل)

با توجه به نتای آزمون کالموگروف  -اسمیرونوف در جدول  2مایتاوان اظهاار نماود
که متغیرهای رضایت تحصیلی ،مهارتهای یادگیری الکترونیکای و موفقیات تحصایلی در
جامعه آماری موردمطالعه دارای توزیع نرمال میباشند ،زیرا سطح معناداری کلیه مقاادیر Z
در هریک از متغیرها بزرگتر از  9/95است ( .)p>9/95بناابراین مایتاوان از آزماونهاای
پارامتریک برای تحلیل سؤالها و فرضیههای تحقیق میتوان استفاده کرد.
نتایج
سؤال یک) مهارتهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران چاه
نشان داده شده است.
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جدول  .2بررسی میزان مهارتهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان موردمطالعه با استفاده از آزمون T
یکطرفه
شاخ

مقدار
آماره
T
99/49

درجه
آزادی

سطح
معناداری

912

9/92

912

9/92
9/92

میانگین
مشاهدهشده

انحراف
استاندارد

میانگین
آماری

مهارتهای یادگیری الکترونیکی

9/93

9/12

9

کار با رایانه و اینترنت

9/59

9/99

9

11/92

مهارتهای ارتباطی

9/95

9/50

9

22/29

912

مهارتهای شناختی

9/52

9/94

9

19/42

912

9/92

مهارتهای فراشناختی

9/51

9/14

9

92/25

912

9/92

متغیر

1

مؤلفهها

نتای آزمون  Tیکطرفه در جادول  1نشاان مایدهاد میاانگین مهاارتهاای یاادگیری
الکترونیکی دانشجویان  9/93با انحراف معیار  9/12است که از میانگین آماری  9بزرگتار
است و این تفاوت در سطح  9/92معنادار است .بنابراین با  %44اطمینان میتوان گفات کاه
میزان مهارتهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان دوره مجازی دانشگاههاای الکترونیکای
موردمطالعه باالتر از حد متوسط است .همچنین تفاوت میانگین مؤلفاههاای مهاارت کاار باا
رایانه و اینترنت  9/59با انحراف معیار  ،9/99مهارت ارتباطی  9/95با انحاراف معیاار ،9/50
مهارتهای شناختی  9/52با انحراف معیار  9/94و مهاارتهاای شاناختی  9/51باا انحاراف
معیار  9/14با میانگین آماری ( )9در سطح  9/92معنادار است.
سؤال دوم) رضایت تحصیلی دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران چه میزان است؟
جدول  9میزان رضایت تحصیلی دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران را نشان میدهد.
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 .2میانگین آماری هر گویه در مقیاس مهارتهای یادگیری الکترونیکی و مؤلفههای آن  9است زیرا:
.2+1+9+9+5=25÷5 =9
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جدول  .3بررسی میزان رضایت تحصیلی دانشجویان دورههای مجازی موردمطالعه با استفاده از آزمون
 Tیکطرفه
مقدار
آماره
T
14/50

درجه
آزادی

سطح
معناداری

912

9/92

محتوا

9/93

9/59

9

20/15

912

9/92

دسترسی منابع یادگیری

9/13

9/54

9

3/29

912

9/92

تعامالت اجتماعی

9/99

9/90

9

9/22

912

9/92

مستقل آموزی

9/59

9/94

9

1/55

912

9/92

شاخ

میانگین
مشاهدهشده

انحراف
استاندارد

میانگین
2
آماری

رضایت تحصیلی

9/99

9/19

9

متغیر

مؤلفهها

نتااای آزمااون  Tی اکطرفااه در جاادول  9نشااان م ایدهااد میااانگین رضااایت تحصاایلی
دانشجویان  9/99با انحراف معیار  9/19است که از میانگین آماری  9بزرگتر اسات و ایان
تفاوت در سطح  9/92معنادار است .بنابراین با  %44اطمینان میتوان گفات ،میازان رضاایت
تحصیلی دانشاجویان دورههاای مجاازی مراکاز موردمطالعاه بااالتر از حاد متوساط اسات.
همچنین تفاوت میانگین مؤلفههای رضایت از محتوا  9/93با انحراف معیار  ،9/59دسترسای
به منابع یادگیری  9/13با انحراف معیار  ،9/54تعاامالت اجتمااعی  9/99باا انحاراف معیاار
 9/90و مستقل آموزی  9/59با انحراف معیار  9/94باا میاانگین آمااری ( )9در ساطح 9/92
معنادار است.
سؤال سه) موفقیت تحصیلی دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران چه میزان است؟
جدول  9میزان موفقیات تحصایلی دانشاجویان مراکاز آماوزش مجاازی ایاران را نشاان
میدهد.
جدول  .4توصیف میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان دورههای مجازی مراکز موردمطالعه

موفقیت تحصیلی

911

21

19

3

20/42

22

2/25

9/93
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متغیر

شاخ

تعداد

کمترین
نمره

بیشترین
نمره

دامنه

میانگین

میانه

انحراف معیار

واریانس

 .2میانگین آماری هر گویه در مقیاس مهارتهای یادگیری الکترونیکی و مؤلفههای آن  9است زیرا:
.2+1+9+9+5=25÷5 =9
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بر اساس اطالعات مندرج در جدول ( )9کمترین نمره معدل دانشاجویان  21و بیشاترین
 19بوده است .دامنه معادل دانشاجویان  3و میاانگین معادل دانشاجویان دورههاای مجاازی
مراکز موردمطالعه  20/42و میانه  22است و همچنین انحراف معیار (میازان پراکنادگی) آن
برابر  2/25است.
فرضیه یک) بین میزان مهارتهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی
و موفقیت تحصیلی آنها رابطه وجود دارد.
جدول  5رابطه بین مهارتهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی
و موفقیت تحصیلی آنها را نشان میدهد.
جدول  .5بررسی رابطه بین مهارتهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز موردمطالعه و موفقیت
تحصیلی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
شاخ

تعداد

ضریب
همبستگی

سطح
معناداری

مهارتهای یادگیری الکترونیکی

911

9/122

9/92

کار با رایانه و اینترنت

911

9/999

9/95

911

9/919

9/95

مهارتهای شناختی

911

9/293

9/92

مهارتهای فراشناختی

911

9/999

9/92

متغیرها

مهارتهای ارتباطی

موفقیت تحصیلی

بر اساس نتای ارائهشده در جدول  ،5بین مهارتهای یادگیری الکترونیکی دانشاجویان
و موفقیت تحصیلی ( )r= +9/122در سطح معنیداری  9/92همبساتگی مثبات وجاود دارد.
بنابراین با  %44اطمینان میتوان گفت هرچه مهارتهای یاادگیری الکترونیکای دانشاجویان
باالتر باشد ،موفقیت تحصیلی آنان نیاز افازایش ماییاباد و باالعکس .باهعاالوه باا توجاه باه
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دادههای جدول  5میتوان  9/2درصد از واریانس موفقیت تحصایلی دانشاجویان را از روی
مهارتهاای یاادگیری الکترونیکای آناان تبیاین کارد .همچناین باین مهاارتهاای شاناختی
( )r=9/293و مهااارتهااای فراشااناختی ( )r= +9/999بااا موفقیات تحصاایلی دانشااجویان در
سطح معنیداری  9/92رابطه مثبت وجود دارد .بر این اساس با  %44اطمینان میتاوان گفات
هرچه مهارتهای شناختی و فراشناختی دانشجویان باالتر باشد ،موفقیت تحصیلی آناان نیاز
افزایش مییابد و بالعکس .بهعالوه بر اسااس دادههاای جادول  1/1 ،5درصاد از واریاانس

بررسی نقش مهارتهای یادگیری الکترونیکی بر...

موفقیت تحصیلی دانشجویان را میتوان از روی مهاارتهاای شاناختی و  22/5درصاد را از
روی مهارتهای فراشناختی آنان تبیین کرد .اما بین مهاارت کاار باا رایاناه ( )r= +9/999و
مهارت ارتباطی ( )r= +9/919با موفقیت تحصیلی در ساطح معنایداری  9/95رابطاه مثبات
وجود دارد ولی شدت آن خیلی پایین است.
فرضیه دوم) بین میزان مهارتهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجاازی
و رضایت تحصیلی آنها رابطه وجود دارد.
جدول  0رابطه بین مهارتهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی
و رضایت تحصیلی آنها را نشان میدهد.
جدول  .6بررسی رابطه بین مهارتهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی و
رضایت تحصیلی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
شاخ
متغیرها
مهارتهای یادگیری الکترونیکی
کار با رایانه و اینترنت
مهارت ارتباطی
مهارتهای شناختی
مهارتهای فراشناختی

رضایت
تحصیلی

تعداد

ضریب
همبستگی

سطح
معناداری

322

0/345

0/01

322

0/041

0/05

322

0/020

0/05

322

0/224

0/01

322

0/510

0/01

باار اساااس دادههااای ارائااهشااده در جاادول  ،0بااین مهااارتهااای یااادگیری الکترونیکاای
دانشجویان و رضایت تحصیلی در ساطح معنایداری  9/92همبساتگی مثبات ()r= +9 /995
وجود دارد .بنابراین با  %44اطمینان میتوان گفت هرچه مهارتهای یاادگیری الکترونیکای
دانشجویان باالتر باشد ،رضایت تحصایلی آناان نیاز افازایش ماییاباد و باالعکس .همچناین
یادگیری الکترونیکی آنان تبیین کرد .بهعاالوه باا توجاه باه جادول  0در ساطح معنایداری
 9/92بین مهارتهای شناختی و رضایت تحصیلی همبستگی مثبت به میازان ( )r= +9/119و
بین مهارتهای فراشناختی و رضایت تحصیلی به میزان ( )r=9/522همبستگی مثبات وجاود
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دارد .بر این اساس با  %44اطمینان میتوان گفت ،هرچه مهارتهاای شاناختی و فراشاناختی
دانشجویان باالتر باشد ،رضایت تحصیلی آنان نیز افزایش مییابد و باالعکس .بار عاالوه بار
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اساس دادههای این جدول پن درصد از واریانس رضایت تحصیلی دانشجویان را مایتاوان
از روی مهارتهای شناختی و  10/2درصد توسط مهارتهای فراشناختی آنان تبیاین کارد.
اما بین مهارت کار با رایانه ( )r=9/992و مهارت ارتبااطی ( )r=9/912در ساطح معنایداری
 9/95با رضایت تحصیلی رابطه مثبت با شدت بسیار پایین مشاهده شد.
فرضیه ساوم) بار اسااس میازان مهاارتهاای یاادگیری الکترونیکای دانشاجویان مراکاز
آمااوزش مجااازی ماایتااوان ،میاازان موفقیاات تحصاایلی و رضااایت تحصاایلی دانشااجویان را
پیشبینی کرد؟
جدول  2پیشبینی میزان موفقیت تحصیلی و رضایت تحصیلی دانشاجویان را بار اسااس
میزان مهارتهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی نشان میدهد.
بهمنظور پیشبینی میزان موفقیات تحصایلی و رضاایت تحصایلی دانشاجویان بار اسااس
مؤلفههای مهارتهای یادگیری الکترونیکای از تحلیال رگرسایون چنادمتغیره اساتفاده شاد.
برای استفاده از مدل رگرسیون الزم است پیشفرضهای استفاده از آن ماورد آزماون قارار
گیرد .بر اساس اطالعات جداول  2و  F ،3های مشاهدهشده در ساطح  9/92معناادار باوده،
بنابراین معادله رگرسیون قابلتعمیم بهکل جامعه آماری بوده است .همچنین مقادار آزماون
دوربین واتسون (در بازه  2/5تا  )1/5به دست آمد که استقالل خطاها را نشان میدهاد و بار
اساس شااخ

هاای هام خطای باودن (تاولرنس و تاورم واریاانس ( )VIFباین متغیرهاای

پیشبین هم خطایی وجود نداشته و نتای حاصل از مدل رگرسیون قابلاتکاا اسات و شارط
نرمال بودن متغیرها نیز برقرار است .بنابراین شرایط استفاده از رگرسیون برقرار است.
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جدول  .0نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره تأثیر مؤلفههای مهارتهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان
مراکز آموزش مجازی بر موفقیت تحصیلی
مدل
مهارتهای
فراشناختی
مهارتهای
شناختی

ضریب
همبستگی
()R

ضریب تعیین
R2

ضریب تعیین
اصالنشده R2

9/999

9/220

9/229

9/954

9/214

9/219

ضرایب غیراستاندارد
مدل

مقدار ثابت
مهارتهای
فراشناختی
مهارتهای
شناختی

B

میانگین
استاندارد

3/541

2/199

ضرایب
استاندارد

دوربین
واتسون
2/24

F

سطح معناداری

92/39

9/999

19/55

9/999

T

سطح
معناداری

0/439

9/999

Beta

مفروضههای هم خطی
تولرنس
Tolerance

تورم واریانس
VIF

2/499

9/922

9/913

0/151

9/999

9/449

2/92

9/921

9/233

9/225

1/242

9/914

9/449

2/92

در ابتدا موفقیت تحصیلی باهعناوان متغیار ماالک و مؤلفاههاای مهاارتهاای یاادگیری
الکترونیکی (کار با رایانه و اینترنت ،مهارت ارتباطی ،مهارتهاای شاناختی و مهاارتهاای
فراشناختی) بهعناوان متغیرهاای پایشباین در نظار گرفتاه شاد .نتاای حاصال از رگرسایون
گااامبااهگااام نشااان داد کااه مهااارتهااای فراشااناختی بیشااترین نقااش در موفقیات تحصاایلی
دانشجویان داشته و وارد مدل شد و در مرحله بعد مهارتهای شناختی وارد مادل گردیاد و
مشخ

شد سایر مهارتهای یادگیری الکترونیکی تأثیر چندانی در مدل رگرسیون نداشاته

و بنابراین حاذف شادند .ازایانرو نتاای بیاانگر آن اسات کاه  9/220از تغییارات موفقیات
تحصیلی دانشجویان توسط مهارتهای فراشاناختی و  9/214توساط مهاارتهاای شاناختی
دانشجویان  91/3درصد و سهم مهارتهای شناختی  22/5درصد است .مدل نهایی عباارت
است از:
( + 3/541مهارتهای شناختی) ( + 9/921مهاارتهاای فراشاناختی)  = 2/499موفقیات
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جدول  8نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره تأثیر مؤلفههای مهارتهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان
مراکز آموزش مجازی بر رضایت تحصیلی
مدل
مهارتهای
فراشناختی
مهارتهای
شناختی

ضریب
همبستگی
()R

ضریب تعیین
R2

ضریب تعیین
اصالنشده R2

9/522

9/102

9/105

9/595

9/142

9/149

ضرایب غیراستاندارد
مدل

مقدار ثابت
مهارتهای
فراشناختی
مهارتهای
شناختی

B

میانگین
استاندارد

2/094

9/259

ضرایب
استاندارد

دوربین
واتسون
1/90

F

سطح معناداری

220/29

9/999

02/59

9/999

T

سطح
معناداری

29/095

9/999

Beta

مفروضههای هم خطی
تولرنس
Tolerance

تورم واریانس
VIF

9/921

9/994

9/599

29/549

9/999

9/449

2/92

9/932

9/919

9/225

9/299

9/914

9/449

2/92

با توجه به دادههای جدول ( )3ابتدا رضایت تحصیلی بهعنوان متغیر مالک و مؤلفههاای
مهارتهای یادگیری الکترونیکی (کار با رایانه و اینترنات ،مهاارت ارتبااطی ،مهاارتهاای
شناختی و مهارتهای فراشناختی) بهعنوان متغیرهاای پایشباین در نظار گرفتاه شاد .نتاای
حاصل از رگرسیون گامبهگام نشاان داد کاه مهاارتهاای فراشاناختی بیشاترین تاأثیر را بار
رضایت تحصیلی دانشجویان داشته و وارد مدل شد و در مرحله بعاد مهاارتهاای شاناختی
وارد مدل گردید و مشخ

شد سایر مهارتهای یاادگیری الکترونیکای تاأثیر چنادانی در

مدل رگرسیون نداشته و حذف شدند .بنابراین نتای بیانگر آن است کاه  9/102از تغییارات
رضایت تحصیلی دانشجویان توسط مهارتهاای فراشاناختی و  9/142توساط مهاارتهاای
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شناختی تبیاین مایگاردد .همچناین ساهم مهاارتهاای فراشاناختی در پایشبینای رضاایت
تحصیلی دانشجویان  59درصد و سهم مهارتهای شناختی  22/5درصد است .مادل نهاایی
عبارت است از:
( + 2/094مهارتهای شناختی) ( + 9/932مهاارتهاای فراشاناختی)  = 9/921رضاایت
تحصیلی دانشجویان
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بحث
مهارتهاا و ویژگایهاای یادگیرناده یکای از عناصار مهام و تأثیرگاذار در بهباود کیفیات
دورههای آموزش مجازی دانشگاهها است .با توجه به ویژگیهای فناورانه محایط یاادگیری
الکترونیکای ،یادگیرنااده باا داشااتن مهاارتهااای فناوراناه ،تااوان حال مساائله ،مهاارتهااای
فراشناختی ،توان خود رهبری و مستقل آموزی ،میتواند از فنااوریهاا بارای بهباود فرآیناد
یادگیری خود بهره گیرد .بر اساس نظریه سان و همکاران ( )1993مهارتهای یادگیرنده از
عناصر اساسی در دورههای مجازی است که یادگیرنده در صورت دارا باودن مهاارتهاای
الزم میتواند ،از امکانات و ابزارهای موجود در سایر عناصر پن گانه مانند منطاق طراحای،
فناوریها ،محتوای برنامه آموزشی ،صالحیت مدرسان و امکاناات تعااملی باه نحاو مناساب
استفاده نماید و از این طریق به کارآیی درونی برنامه کمک کند .مسلما افازایش یاادگیری
دانشجویان از دوره ،رضایت و موفقیت تحصیلی آنها میتواند به افزایش کاارآیی درونای
برنامااه آمااوزش مجااازی کمااک کنااد .ازایاانرو هاادف پااژوهش حاضاار بررساای میاازان
برخاورداری دانشااجویان مجااازی از مهااارتهااای یااادگیری در ایاان محاایط و رابطااه آن بااا
رضایت و موفقیت تحصیلی آنهاست .با توجه به این هدف ،یافتههاای پاژوهش حاضار در
چهار زمینه قابلبحث است:
الف) یافتههای این پاژوهش نشاان مایدهاد کاه مهاارتهاای دانشاجویان مراکاز آماوزش
مجازی در حد متوسط قرار دارد .با توجه باه یافتاههاا مقادار  Tدر ساطح معنایداری 9/92
برای مهارت کار با رایانه و اینترنت برابر  ،11/92برای مهاارتهاای ارتبااطی برابار ،22/29
برای مهارتهای شناختی  19/42و بارای مهاارتهاای فراشاناختی  92/25اسات .باهعاالوه
برابر  ،20/15در دسترسی به منابع یاادگیری  ،3/29در تعاامالت اجتمااعی برابار  9/22و در
مستقل آموزی برابر  1/55است و بر این اساس رضایت تحصیلی یادگیرندگان مجاازی نیاز
در حد متوسط قرار دارد .همچنین موفقیت تحصایلی دانشاجویان مجاازی بار اسااس معادل
پیشرفت تحصیلی آنها در وضعیت خوب مالحظه شد.
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68

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

ب) با توجه به یافتههای پژوهش حاضر بین میازان مهاارتهاای فراشاناختی و مهاارتهاای
شااناختی بااا موفقیاات تحصاایلی در سااطح معناایداری  9/92بااه ترتیااب بااا  R=+ 9/99و
R=+9/29همبستگی وجود دارد .این نتای با یافتههای پژوهشهای قبلی مانند نرسای هایادا
و همکاران ( ،)1921پاچتر و همکاران ( ،)1929زماانپور و میرزابیگای ( )2934و ساراجی و
یارمحماادی همخاااوانی دارد .یافتاااههااای نرسااای هایااادا و همکاااران ( )1921بااار نقاااش
خودکارآمدی ،مهارتهای شناختی و مدیریت فرآیند یاادگیری توساط دانشاجو و کساب
موفقیت تحصیلی او تأکیاد دارد .پااچتر و همکااران ( )1929بار مهاارتهاای خاودتنظیمی
دانشجویان و تشخی

نیازهای یاادگیری در موفقیات تحصایلی دانشاجویان مجاازی اشااره

دارند .زمانپور و میرزابیگی ( )2934نیز ویژگیهای یادگیرنده را یکی از ابعاد پن گانه مادل
موفقیت تحصیلی معرفی میکنند و در پژوهش سراجی و یارمحمدی ( )2934به مؤلفههایی
همچون مهارتهای شناختی ،فراشاناختی و قادرت خاود رهیاابی باه اجازاء تشاکیلدهناده
مهارتهای یادگیرنده الکترونیکی برای کسب موفقیت در دورههاای مجاازی تأکیاد شاده
است.
پ) یافتههای این پژوهش نشان میدهد که باین میازان مهاارتهاای فراشاناختی و شاناختی
دانشجویان مراکز آموزش مجازی با رضایت تحصیلی در سطح معنیداری  9/92باه ترتیاب
همبستگی  +9/52و  9/11وجود دارد .در برخی از پژوهشهای قبلی مانناد لای و همکااران
( ،)1922کائو و همکاران ( ،)1929بری و همکاران ( )1993و الهی و همکاران ( )2949نیاز
به همبستگی بین رضایت تحصیلی و مهارتهای فراشناختی و شناختی تأکید شده است .لی
و همکاران ( )1922نشان میدهناد ،دانشاجویان مجاازی کاه از مهاارت تشاخی

نیازهاای

یااادگیری برخوردارنااد ،رضااایت تحصاایلی باااالیی دارنااد .کااائو و همکاااران ()1929
سال اول ،شماره دو ،بهار 49

خودکارآمدی رایانهای را از عوامل مؤثر در رضاایت تحصایلی دانشاجویان برمایشامارد و
بری و همکاران ( ،)1993استقالل در یادگیری ،تالش برای حل مساائل باه شایوه منطقای از
عوامل رضایت تحصیلی دانشجویان مجازی ژاپنی برمیشامارد .همچناین الهای و همکااران
( )2949ویژگ ایهااای فااردی یادگیرنااده ماننااد مهااارتهااای شااناختی و تااوان ماادیریت و
برنامهریزی را در رضایت تحصیلی مؤثر تلقی میکنند.
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ت) پایشبینای میاازان موفقیاات و رضااایت تحصاایلی دانشااجویان مجااازی باار اساااس میاازان
مهارتهای یادگیری در محیطهای مجازی .یافتههای این پژوهش نشان مایدهاد کاه ساهم
مهارتهای فراشاناختی در پایشبینای موفقیات تحصایلی دانشاجویان  91/3درصاد و ساهم
مهارتهای شناختی  22/5درصد است .همچنین سهم مهارتهای فراشناختی در پایشبینای
رضایت تحصیلی دانشجویان  59درصد و ساهم مهاارتهاای شاناختی  22/5درصاد اسات.
سایر مؤلفههای مربوط به مهارتهای یادگیری مانند کار با رایانه و اینترنات و مهاارتهاای
ارتباطی در پیشبینی موفقیت و رضایت تحصیلی هیچ سهمی ندارند.
با توجه به ویژگیهای محیطهای مجازی سان و همکاران با طرن نظریاه کیفیاتبخشای
به دورههای مجازی در آموزش عالی بر ایان اعتقااد هساتند کاه مهاارتهاا و ویژگایهاای
یادگیرنده الکترونیکی اساس کیفیت در این دورههاست .بر اسااس ایان نظریاه محایطهاای
یادگیری مجازی بهگونهای طراحای مایشاوند کاه یادگیرناده باا قارار گارفتن در موقعیات
مستقل آموزی باید بتواند با بهرهمندی از مهارتهای فراشناختی ،نیازهای یادگیری خاود را
تشخی

دهد و با اختصاص مناسب زمان و مدیریت فرصتها باید بتواناد باه نحاو مقتوای

مسائل یادگیری خود را در تعامل با سایر همکالسان ،مدرسان و منابع یاادگیری حال کناد.
بهعالوه در محیط یادگیری مجازی ،منابع اطالعاتی متعدد هساتند و پیاامهاای متناوعی باین
یادگیرندگان در تعامل با یکدیگر مبادله میشود .ازاینرو یادگیرندگان باید با داشتن تفکار
منطقی و با بهرهمندی از مهارتهای تفکر انتقاادی و مهاارتهاای مطالعاه بتوانناد ،مناابع را
مطالعه و مطالب صحیح را از اطالعاات غیرضاروری تشاخی

نمایناد .ازایانرو بار اسااس

یافتههای این پژوهش میتوان گفت ،مهارتهای فراشناختی و شناختی یادگیرندگان مراکز
آموزش مجازی نقش مهمی در موفقیت و رضایت تحصیلی آنها دارد .تسی ( )1994ساهم
فردی مورد تأکید قرار میدهد .به نظر او یادگیرنادگان مجاازی بایاد باا تشاخی

نیازهاای

یادگیری ،مدتزمان الزم برای رفع آن و تعیین امکانات الزم برای آن بتوانند از این محایط
اسااتفاده بیشااتری ببرنااد و در غیاار ایاان صااورت نم ایتواننااد در محاایط یااادگیری مجااازی
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عمده مهارتهای یادگیرندگان در کیفیتبخشی به دورههایی مجازی را با اشاره باه عوامال
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موفقیتهای کافی به دست آورند .ازاینرو با توجه به یافتاههاای ایان پاژوهش باه مادیران،
مجریان و پژوهشگران آموزش مجازی پیشنهاد میشود:
 )2قبل از ورود دانشجویان به دورهها ،مهارتهای تشخی

نیازهای یاادگیری ،مهاارت

مدیریت زمان ،توان برنامهریزی و مهارت خودتنظیمی آنها را ارزیابی کنناد و در صاورت
لزوم راهکارهای الزم را به دانشجویان ارائه دهند.
 )1قبل از ورود دانشجویان به دورهها ،مهارتهای تفکار انتقاادی ،تفکار منطقای ،تاوان
حل مسئله و مهارتهای مطالعه و یادگیری مستقل آنها را سنجش کنند و در صورت لزوم
این مهارتها را به اشکال مختلف به دانشجویان آموزش دهند.
 )9برای مالحظه و تصمیمگیری در زمینه فنااوریهاا ،محتاوا و ویژگایهاای مدرساان،
نقش ویژگیهای دانشاجویان در تعیاین کیفیات دورههاا را مهام تلقای کنناد و در ارزیاابی
کیفیت دورهها نیز از آن غفلت نکنند.
 )9به پژوهشگران نیز پیشنهاد مایشاود ،نقاش مهاارتهاای یادگیرناده الکترونیکای در
ارتباط با کارآیی بیرونی دورهها را موردبررسی قرار دهند.
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