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های آموزش برای حضور در دوره و گرایش به تفکر انتقادی در آمادگی دانشجویان های تفکرنقش سبک
 خودتنظیمیگری راهبردهای یادگیری الکترونیکی با میانجی

 چکیده
یا شکست در استفاده از آموزش الکترونیکی شود میزان موفقیت تواند باعث یکی از عواملی که می

ند توایی آموزش الکترونیکی است. ازجمله عواملی که مهاآمادگی دانشجویان برای حضور در دوره
هایی اثرگذار باشد سبک تفکر، گرایش به تفکر بر آمادگی دانشجویان برای حضور در چنین دوره

 نقشهدف پژوهش حاضر بررسی  ، باشد. بر این اساسانتقادی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی می
 هایدورهی دانشجویان بر آمادگی آنها برای حضور در های تفکر و گرایش به تفکر انتقادسبک

باشد. روش پژوهش، می خودتنظیمیگری راهبردهای یادگیری آموزش الکترونیکی با میانجی
توصیفی از نوع همبستگی با روش تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه 

که از بین آنها با استفاده از روش بود  29-29دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 
ها از آوری دادهجمع منظوربهنفر انتخاب گردید.  992، به تعدادای نسبیگیری طبقهنمونه

سبک تفکر، گرایش به تفکر انتقادی ریکتس و راهبردهای یادگیری  کارکردهایهای نامهپرسش
رونیکی استفاده شد. نتایج آزمون الکت هایدورهخودتنظیمی و مقیاس آمادگی ورودی یادگیرنده به 

از گرایش به تفکر انتقادی به  شدهترسیممسیرهای  کهنحویبهتأیید شد.  طورکلیبهپیشنهادی  مدل
راهبردهای شناختی، از سبک تفکر قضایی به راهبردهای فراشناختی و خودتنظیمی و همچنین از 

 باشند.زش الکترونیکی معنادار میآمو هایدورهراهبردهای شناختی به آمادگی برای حضور در 

هببای خببودتنظیمی، دوره یببادگیریسبببک تفکببر، تفکببر انتقببادی، راهبردهببای   هدد  واژهکلیددد
 .الکترونیکی
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The Role of Thinking Styles and Tendency to Critical Thinking in Readiness of Students to 

Participate in E-learning Courses with Intermediating of Self-Regulated Learning Strategies 

Abstract 

One of the factors that can cause success or reverse in using of e-learning is 

the rate of students' readiness to participate in e-learning courses. Among the 

factors that could effect the students' readiness to participate in e-learning 

courses are thinking style, tendency to critical thinking and self-regulated 

learning strategies. Thus, the aim of this study is to investigate the role of 

thinking styles and tendency to critical thinking in readiness of students to 

participate in e-learning courses with intermediating of self-regulated learning 

strategies. The research method was descriptive-correlation (path analysis 

method). The population of study included all of the students of Kharazmi 

University in year 2012-2013. Using proportional stratified sampling method, 

a sample consisting of 220 persons was selected. In order to collect data, 

thinking style, the Reekts's tendency to critical thinking and self-regulated 

learning strategies questionnaires, and students' readiness to participate in e-

learning scale were used. Test results of the proposed model was verified. 

Generally Path tracing showed that paths from tendency to critical thinking to 

cognitive strategies, Judicial style to metacognitive strategies and self-

regulation as well as from cognitive strategies to readiness of students to 
participate in e-learning courses are significant. 

Keywords: thinking style, tendency to critical thinking, self-regulated 

learning strategies, readiness to participate in e-learning courses. 
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   مقدمه
هببای نببوین، تقریبببا  همببه کبباربرد فنبباوریبببا گسببترش 

راتبی شبده اسبت.    جوانب زندگی بشبر دسبتخوش تییی  
، در حوزه آموزش و یبادگیری باعبث شبده تبا     ازجمله

هبا تمرکبز ببر پیشبرفت در     برای رشد و توسبعه کشبور  
حیطبببه آمبببوزش عبببالی از طریببب  پبببذیرش نظبببا  و  

جدیبببد آموزشبببی ضبببرور  یاببببد    هببباییفنّببباور
، هببادانشببگاه(. اغلببب 9292، 9و رهمببا 9)میلیسزوسببکا

شبببی امبببروزه در حبببال تبببفش ببببرای افبببزایش اثربخ
هبای آموزشبی خبود    در فعالیبت  نوظهبور هبای  فناوری

، مفهببو  یجببهدرنت(. 9222، 4و سببیرتناو 3هسببتند )انببدو
جدیدی به نا  آموزش الکترونیکی در حوزه آمبوزش  
 و یادگیری به وجود آمده است. آموزش الکترونیکبی 
از ترکیب دو کلمه آمبوزش و الکترونیکبی ببه وجبود     

ن تحبت عنبوان   مختصبر از آ  صبور  بهآمده است که 
آمببوزش الکترونیکببی از شببود. یبباد مببی 5ای لرنینبب 

اسبت   6گراییسازندهدیدگاه فلسفی، مبتنی بر رویکرد 
 ایفنباوری  ینتبر مهبم و به اعتقاد برخی از متخصصان، 

توانببد رویکردهببای جدیببد آمببوزش و اسببت کببه مببی
و  7یببادگیری را مببورد حمایببت قببرار دهببد )گریسببون 

 (.9387، 8آندرسون
رش مفهو  آموزش الکترونیکی و باال رفبتن  با گست

آمار تحقیقا  صور  گرفته در ایبن زمینبه کبه اکًبرا      
سبباختند مزایببای ایببن نببوع آمببوزش را برجسببته مببی   

؛ 9222؛ گرانلند و همکباران،  9229، 2گرانلند ازجمله)
و همکباران،   99؛ ؛ سموئل9227، 99و اسکانلون 92بلیک
و  94یببباو، لیبببو، ل9228و همکببباران،  93؛ اترجبببا9227

                                                           
1. Miliszewska  
2. Rhema 
3. Andone 
4. Sireteanu 
5. E-Learning 
6. Constructivism 
7  . Grison 
8. Anderson 
9. Granlund 
10  . Blake 
11. Scanlon 
12  . Smolle 
13. Atreja 
14  . Liu, Liao 

( 9227، 97و وتزلببببببز 96؛ شببببب رس 9222، 95پبببببر  
ی مختلب،، ببه فکبر اسبتفاده از ایبن شبیوه       هبا دانشگاه

تبوان تعبداد   انبد. شباهد ایبن امبر را مبی     آموزشی افتاده
اکنببون از ایببن شببیوه  یی دانسببت کببه هببم هببادانشببگاه

ی هادانشگاهمًال، اغلب  طوربهبرند. آموزشی بهره می
یادگیری الکترونیکبی را  بزرگ دولتی در ایران، مرکز 

رشبد  انبد و رونبد   در درون مجموعه خبود دایبر کبرده   
 4298ببه   9224نفر در سبال   935کمی دانشجویان آنها از 

در چند دانشگاه بزرگ دولتبی رسبیده    9227نفر در سال 
و ایببن رونببد بببه همببین شببکل در حببال افببزایش اسببت    

 (.9292، 98)معصومی

ای و درسانهمحتواهای چن مزایایی از قبیل باوجود
های گوناگون برای یادگیری ، فرصتیاابر رسانه
ها، سایتوب نابع اطفعاتی گوناگون مانندگروهی، م

ها و سایر های خبری، پادکست، گروههانوشتوب
منابع متنی، صوتی و تصویری، قابلیت برقراری ارتباط 

)سراجی و یار محمدی،  92زمانناهمو  92همزمان
اند ج برخی از تحقیقا  نشان داده(، امروزه نتای9382

های خاص خود را که این نوع آموزش نیز محدودیت
بیان این سخن که  ( معتقد است9226) 99دارد. تاینرمن

آموزش سنتی و کفسی کامف  قدیمی شده و هیچ 
ها حاکی ارزشی ندارد، کاری ساده است؛ اما همه نشانه

حاسن از این است که اگرچه یادگیری الکترونیکی م
زیادی دارد اما این به این معنا نیست که یادگیری 
کفسی به پایان راه خودش رسیده است. یادگیری 

های خاص خود ها و محدودیتالکترونیکی نیز ضع،
امروزه معلو  گشته است که جایگاه  درواقعرا دارد. 

گونه استفاده از یادگیری الکترونیکی در آموزش آن
ست در مقا  عمل و تأثیر، فعف  که سروصدا به پا کرده ا
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و  9؛ لیم9223، 9نیست )لری الرد توجهقابلچندان 
(، 9227) 4(. عفوه بر این لوی9224و لیم،  9223، 3کیم

های متعدد، افت تحصیلی ضمن بررسی نتایج پژوهش
 - %92در مقابل  %42 -%95دانشجویان الکترونیکی را 

است. در  های متداول گزارش کردهشبرای آموز 92%
برای آموزش  %52شدیدترین حالت، افت تحصیلی 

آموزش متداول گزارش  %92الکترونیکی در مقابل 
( نیز نشان داد 9222) 5شده است. نتایج بررسی پارک

های الکترونیکی در سال شکه نرخ افت تحصیلی آموز
رفت، این که انتظار می 9225و در سال  46%، 9229

پیدا کرده و مشکف  آن نظا  آموزشی ثبا  بهتری 
 افزایش یافته است.  % 9/54رفع شده باشد به 

تواند داشته باشد که این امر دالیل متعددی می
آن عوامل  طرفیکآنها را به شکل پیوستاری که در 

قرار  فنّاورانهانسانی و در طرف دیگر آن عوامل فنی و 
تحقیقا   ینهزمتوان ترسیم کرد. در این دارند، می

دی صور  گرفته است و عوامل مختلفی را متعد
؛ عد  دسترسی به رایانه و اینترنت، نداشتن ازجمله
و تحلیل اطفعا ،  یبندطبقههای جستجو، مهار 

های ارتباطی، و عد  استفاده مؤثر از ابزارها و شیوه
های مطالعه در محیط یادگیری ناآشنایی با شیوه

، 7و پرا  6اند )پالوفالکترونیکی شناسایی کرده
، بینیندرا(. 9224و همکاران،  8؛ و واتکینز9223

یکی از عوامل اساسی که کمتر به آن پرداخته شده 
های ورودی یادگیرنده است. است ویژگی

های ورودی یادگیرنده یکی از دروندادهای ویژگی
ها محیط یادگیری الکترونیکی است. این ویژگی

کاربرد  های یادگیرنده درشامل دانش و مهار 
و برخی عوامل روانی است که  یفناورابزارهای 

                                                           
1. Laurillard 
2  . Lim 
3. Kim 
4. Levy 
5. Park 
6  . Palloff 
7. Pratt 
8  . Watkin 

شود. موجب موفقیت یا شکست او در آن محیط می
ای از محیط یادگیری الکترونیکی شامل مجموعه

افزارهایی است که استفاده ابزارها، امکانا  و نر 
هایی نیاز اثربخش از آنها به دانش، مهار  و نگرش

( 9382یار محمدی ) (. سراجی و9223، 2دارد )یون 
با بررسی پیشینه پژوهشی موجود در این زمینه، عوامل 
مرتبط با آمادگی ورودی یادگیرنده به محیط 

اند که ماحصل یادگیری الکترونیکی را شناسایی کرده
پژوهش ایشان تدوین ابزاری برای سنجش میزان 

های آمادگی ورودی یادگیرنده برای حضور در دوره
ی است که در این پژوهش نیز آموزش الکترونیک

قرار گرفته است. با توجه به آنچه ذکر  مورداستفاده
اندازی سیستم آموزش توان گفت؛ صرفا  راهشد، می

الکترونیکی و انتظار متحول ساختن نظا  آموزشی با 
های آموزشی را به نظا  تنهانهاستفاده از این روش 

ور رساند، بلکه ممکن است موجب داهدافشان نمی
ها از اهدافشان شود. به همین منظور الز  شدن آن نظا 

است یادگیرندگان و مخصوصا  میزان آمادگی آنان 
تفش  موازا بهها را هم برای حضور در این دوره

آموزش الکترونیکی  یهانظا برای بهبود وضعیت فنی 
 یهانظا اندازی در نظر گرفت و قبل از اقدا  به راه

های گزاف در این ی و صرف هزینهآموزش الکترونیک
زمینه، آمادگی یادگیرندگان و موارد مرتبط با این 

عواملی که  ازجملهقرار داد.  موردنظرموضوع را 
تواند آمادگی یادگیرندگان برای حضور در می

آموزش الکترونیکی را تحت تأثیر قرار  هایدوره
دهد، کارکردهای سبک تفکر افراد و داشتن مهار  

 نتقادی است.تفکر ا
هبای ترجیحبی افبراد در    به شیوه 92های تفکرسبک

، 99شببود )زانبب هایشببان گفتببه مببیاسببتفاده از توانببایی
(، سببک  9227، 93و استرنبرگ 99و گریگورنکو 9226

                                                           
9. Young 
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11. Zhang 
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یببک توانببایی نیسببت بلکببه بببه   خببودیخببودبببهتفکببر 
ها اشاره دارد )استرنبرگ، چگونگی استفاده از توانایی

هبای  گونبه کبه راه  رگ همبان (. به عقیده اسبترنب 9222
مختلفی جهت هدایت و مدیریت جامعبه وجبود دارد،   

های تفکر هبم ببر ایبن رونبد مبدیریت شخصبی       سبک
 9(. نظریببه خودمببدیریتی 9226تأثیرگذارنببد )زانبب ،  

اسببترنبرگ، سببیزده نببوع سبببک تفکببر را در پببنج بعببد 
، 3هببا، شببکل9دهببدك کارکردهبباتوصببی، و افتببرا  مببی

. در پبژوهش حاضبر   6هبا گرایش و 5ها، حوزه4هاسطح
تنها به نقش کارکردها پرداخته شده است. اسبترنبرگ  
سه نوع کارکرد سبک تفکر را مشبخ  کبرده اسبت    

. افبراد در  2و قضایی 8، اجرایی7ازك قانونی اندعبار که 
سبک قضایی گرایش دارند توجه خود را ببر ارزیبابی   

ارای افبراد د  دیگران متمرکبز کننبد،   هایفعالیتبازده 
سبببک اجرایببی، عفقببه خببود را بیشببتر در تکببالی، یببا 

و افبرادی ببا سببک     دهنبد میروشن سو   هایفعالیت
قانونی از انجا  کارهبایی کبه نیباز ببه خفقیبت دارنبد       

های تفکر )قبانونی  سبک ،یگردعبار بهبرند. لذ  می
و قضایی( مولد خفقیت هستند و به پردازش اطفعا  

د. افبرادی کبه ایبن سببک تفکبر را      ای نیاز دارنپیچیده
گیرند متمایل ببه چبالش طلبیبدن هنجارهبا و     می کاربه

پببذیرش خطببر هسببتند، امببا افببراد دارای سبببک تفکببر  
اجرایی متمایل ببه حفبه هنجارهبا ببوده، ببه پبردازش       

پردازند و اقتدار محورنبد )زانب  و   اطفعا  ساده می
(، مطالعبببه و 9222اسبببترنبرگ ) (.9229پسبببتیگلیون، 
هبای تفکبر در افبراد را ببه دلیبل اینکبه       شناخت سبک

هماننببد پلببی بببین مطالعببه شخصببیت و موفقیببت افببراد  
 هایدورهحضور در  کهییازآنجاداند. هستند، مهم می
ای جدید برای دانشبجویان  کی تجربهیآموزش الکترون

                                                           
1. self-government 
2. functions 
3. forms 
4. levels 
5. scopes 
6. leaning 
7. legislative 
8. executive 
9. judicial 

آیبد، آمبادگی ببرای حضبور در چنبین      مبی  حسباب به
تفکر آنها باشد زیبرا  تواند متأثر از سبک ی میهایدوره
که اشباره شبد، سببک تفکبر ببه چگبونگی        طورهمان

ها توسط یادگیرندگان اشباره دارد و  استفاده از توانایی
ببه   رویبن ازاآیبد.  می حساببهعامل مدیریت شخصی 

هبای متفباو    رسبد دانشبجویان دارای سببک   نظر مبی 
میببزان آمببادگی متفبباوتی بببرای حضببور در      ،تفکببر
داشبته باشبند. بنبابراین     ،لکترونیکیآموزش ا هایدوره
بررسببی آمببادگی ورودی دانشببجویان بببرای  منظببوربببه

آموزش الکترونیکی بررسی نقش  هایدورهحضور در 
 تواند مفید باشد.های تفکر میسبک

به دلیل انفجار اطفعا  و  ،از طرف دیگر
در عرصه ارتباطا ، نیاز به  شدهحاصلهای پیشرفت

شود. هدف اصلی، اس میرویکردهای جدیدی احس
ها و راهبردهایی است که دانشجویان ارائه مهار 

آنها این حجم گسترده اطفعا  را  یلهوسبهبتوانند 
حل اند که تنها راهمدیریت نمایند. معلمان دریافته
های یادگیری است دستیابی به این هدف، ایجاد محیط

ند در آن به یادگیری ب رداز تنهانهکه یادگیرندگان 
بلکه یادگیری چگونه یادگرفتن را بیاموزند. از همین 

تفکر  رو، نظا  آموزشی در تفش است تا مهار 
که قادر است در طول عمر به افراد کمک  را انتقادی

تقویت نماید. بنابراین محصول دلخواه  ،کند
دیگر جذب قطعا  اطفعا  نبوده  وپرورشآموزش

قادر باشند خود و ایجاد ساختارهای منسجم دانش که 
های دیگر منطب  سازند، هدف اساسی را با یادگیری

(. بسیاری از 9387آن است )گریسون و آندرسون، 
نظران، تفکر انتقادی را نوعی نویسندگان و صاحب

، 92دانند )فیمهار  شناختی و توانایی حل مسئله می
، کهیدرحال(. 9222، 99و هال ر  9282، 99؛ پائول9287
راه »( اعتقاد دارد که تفکر انتقادی 2922) 93لیوتیخ

                                                           
10. Phye  
11. Paul 
12. Halpern 
13. Lyutykh 
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است. تفکر انتقادی تفکری است « درست فکر کردن
مستدل، منظم، هدفمند، اثرگذار، منطقی و مبتنی بر 

 وتحلیلیهتجزپیامد که به روش علمی به بررسی و 
پردازد تمامی اطفعا  و نظرا  در دسترس می

ی، (. مشکل اصلی یادگیری الکترونیک9225، 9)اسملتز
بخواهیم  ازآنچهدسترسی به اطفعا  نیست. ما بیشتر 

داریم. قدر  و ظرفیت تحولی اطفعا  در اختیار 
یادگیری الکترونیکی در افزایش ارزش و اعتبار 
اطفعا ، بر اساس دسترسی به اطفعا  بنا نشده است. 

باشد، و یادگیری آنچه در حال حاضر نیاز می
های بهتری برای د، روشدارالکترونیکی به ما عرضه می

پردازش، معنابخشی به اطفعا  و خل  مجدد آنهاست 
(. داوطلب ورود به 9387)گریسون و آندرسون، 

های یادگیری الکترونیکی باید برای تشخی  دوره
در منابع گوناگون  شدهارائهاطفعا   وسقمصحت

مهار  تفکر انتقادی داشته باشد. او نباید هر اطفع 
 طوربهرا  هانوشتوبهای آنفین یا در مباحًه شدهارائه

ها داوری دادهساده ب ذیرد، بلکه باید بدون تعصب و پیش
 (.9222، 9را ارزیابی و وارسی نماید )هوان 

توان گفت با توجه به آنچه ذکر شد می
کارکردهای سبک تفکر و گرایش به تفکر انتقادی 

ویان برای طور مستقیم بر آمادگی دانشجتوانند بهمی
آموزش الکترونیکی تأثیر داشته  هایدورهحضور در 

غیرمستقیم و با  طوربهنقش آنها  ،باشند. عفوه بر این
نیز قابل بررسی است.  خودتنظیمیگری میانجی
توان به تشریح ی که از طری  آن مییهانظریه ازجمله

بندورا  3این رابطه پرداخت نظریه شناختی اجتماعی
های ها و زمینهوسیعی در رشته طوربهیه است. این نظر

قرار  موردتوجهتحقیقا  تربیتی  ازجملهمختل، 
های پژوهشی بسیاری از آن گرفته است و یافته

(. بر اساس 9227، 4اند )پاجارسحمایت کرده

                                                           
1. Smeltzer 
2. Huang 
3. social cognitivetheory 
4. Pajares 

های اخیر از این نظریه در سال ،های پژوهشییافته
بررسی مطالعه و بررسی رفتارهای اولیه فراتر رفته و به 

های شخصی تری از رفتارها و ویژگیاشکال پیچیده
(. نظریه 9228و همکاران،  5پرداخته است )لنت

شناختی اجتماعی بندورا بر باور افراد، پیرامون 
گیری و انجا  فعالیت، بر اساس شان در تصمیمتوانایی

، 6پیامدها و نتایج احتمالی آن، اشاره دارد )بیسچک
شناسان حیطه یادگیری را ان(. این نظریه، رو9226

 همآنمتوجه نگاه جدیدی به فرایند یادگیری کرد و 
 مًالعنوانبهنقش اساسی خود در فرایند یادگیری بود. 

های آن، زیمرمن و برونر بر اساس این نظریه و فرض
م آن در مبنی بر فعال بودن ذهن یادگیرنده و نقش مه

را  میخودتنظیاجتماعی یادگیری، الگوی شناختی 
در  7خودتنظیمی(. 9387ارائه نمودند )کارشکی، 

هایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیری از مقوله
شامل فرایندهای  خودتنظیمیپردازد. یادگیری می

 ینکهافراشناختی و تفش و تدبیر یادگیرنده است. 
هایی برای طراحی، کنترل و هدایت افراد مهار 

چنین گرایش را بوده و همفرایند یادگیری خود را دا
دارند یاد بگیرند که کل فرایند یادگیری خود را 

(. 9229ارزیابی کنند و در مورد آن تأمل نمایند )بری، 
تعری،  اییافتهسازمانفرایند فعال و  ،خودتنظیمی

کند که طی آن فراگیران، اهدافی را برای خود می
کنند تا شناخت، کنند و س س سعی میانتخاب می

رل و نظار  نمایند. نگیزش و رفتار خود را تنظیم، کنتا
هایی از قبیل ( ویژگی9222) 2و پگی 8یتیموس

خودانگیخته بودن، استقفل در یادگیری، کارآمدی، 
گرا، خود تأمل بودن، دارای اهداف درونی واقع

مطمئن به خود، کوشا و مصر بودن را برای افراد 
توان انتظار داشت ی. بنابراین مشمارندیبرمخودتنظیم 

                                                           
5  . Lent 
6. Bieschke 
7. Self-regulation 
8  . Timothy J 
9. Peggy 
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افرادی که دارای خودتنظیمی باالیی هستند راه را 
برای اثربخشی کارکردهای سبک تفکر و گرایش به 

 هایدورهتفکر انتقادی بر آمادگی برای حضور در 
 آموزش الکترونیکی هموارتر سازند.

ای برای واسطه عنوانبه خودتنظیمیعفوه بر اینکه 
 منظوربهیادگیرندگان  آمادگی ورودی تأثیرپذیری

آموزش الکترونیکی از  هایدورهحضور در 
کارکردهای سبک تفکر و گرایش به تفکر انتقادی 

تواند این مستقیم می طوربهچنین، کند، همعمل می
های یادگیری مهار  آمادگی را تحت تأثیر قرار دهد.

خودتنظیمی برای دانشجویانی که قصد دارند در 
شرکت کنند از اهمیت باالیی  آموزش الکترونیکی

( نیز 9228) 9و زیمرمن 9شانک .باشدبرخوردار می
دارند که راهبردهای یادگیری خودتنظیم اظهار می

های آموزش از راه دور ممکن است برای موقعیت
با توجه به درجه باالیی  یژهوبهحیاتی باشد. این مسئله 

از خودمختاری دانشجویان به دلیل عد  حضور 
های است. پژوهش مفحظهقابلکی مربیان فیزی

دهند که صور  گرفته در این زمینه نیز نشان می
تواند هایی است که میخودتنظیمی یکی از مؤلفه

های باعث موفقیت یادگیرندگان در محیط
و  4، مریاک3الکترونیکی شود. برای مًال تام سون

( نشان دادند که عناصر خودتنظیمی 9229) 5کوپ
های مهم یک یادگیرنده موف  در یک یژگیو ازجمله

 یژهوبهتکلی، جستجوی اینترنتی بودند؛ 
هایی که دارای هدف بودند، مد  آزمودنی
تری روی تکالیفشان کار کردند تا آنهایی که طوالنی

( 9224) 8و سایبر  7، گوتری6هدفی نداشتند. آزودو
دریافتند یادگیرندگانی که با راهبردهای خاص از قبیل 

                                                           
1  . Schunk 
2  . Zimmerman 
3  . Thompson 
4  . Meriac 
5. Cope 
6  . Azevedo 
7. Guthrie 
8. Seibert  

را  شانیادگیریریزی، گذاری، نظار  و برنامهدفه
 92و چیرلی 2کنند پیشرفت بهتری دارند. ویپتنظیم می

( دریافتند که یادگیرندگان موف  در یک دوره 9224)
راهبردهای خودتنظیمی را مورد استفاده  ،مبتنی بر وب

(، دریافت که 9222) 99دهند. مک منوسقرار می
های می باال در محیطیادگیرندگان دارای خودتنظی

یادگیری مبتنی بر وب خطی که امکان انتخاب 
کنند، اما در کمتری دارند، به شکل ضعیفی عمل می

های یادگیری غیرخطی که یادگیرندگان بر محیط
از باالتری کنترل بیشتری دارند، به سطح  شانیادگیری

رسند. استفاده از راهبردهای یادگیری پیشرفت می
ای در تواند برای هر یادگیرندهرچه میخودتنظیمی اگ

هر موقعیت یادگیری مًمر ثمر باشد، اما به نظر 
های الکترونیکی از اهمیت رسد این امر در محیطمی

باشد. شاید دلیل این موضوع این بیشتری برخوردار می
حقیقت باشد که در یادگیری الکترونیکی، یادگیرنده 

خویش است و بیش از آموزش سنتی مسئول یادگیری 
با باید به کنترل یادگیری خود ب ردازد. بر این اساس، 

توجه به آنچه ذکر شد، در این پژوهش یک رابطه 
ساختاری بین کارکردهای سبک تفکر و گرایش به 
تفکر انتقادی با خودتنظیمی و آمادگی برای حضور 

آموزش الکترونیکی در دانشجویان  هایدورهدر 
روابط و روابط مستقیم و  فرض شد و الگوی کلی این

 گردد.بین این متییرها آزمون می یرمستقیمغ
 

 روش
پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی ببود. ببرای   
بررسی رابطبه ببین متییرهبا از روش تحلیبل مسبیر کبه       

هببای همبسببتگی و نببوعی از   از روش اییرمجموعببهز
هببای توصببیفی اسببت اسببتفاده شببد. شببیوه     پببژوهش

 نامه بود. با استفاده از پرسشها آوری دادهجمع

                                                           
9  . Whipp 
10  . Chiarelli 
11  . McManus 
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 جامعه و نمونه آماری
دانشببجویان دانشببگاه   را تحقیبب  جامعببه آمبباری ایببن 

تشبببکیل  9329-29 تحصبببیلی سبببال درخبببوارزمی 
 . روشببود  نفبر  99222 کل آنها در تعداد که دادندمی

 جنسبیت تعیبین   برحسبب  نسببتی  ایطبقبه  گیری،نمونه
 نببودن  سدسبتر  در ببه  توجبه  ببا  پبژوهش  ایبن  در. شد

 مقبببدماتی اجبببرای ببببه محققبببان جامعبببه، واریبببانس
 تصبادفی  صبور  دانشجویان به 32 روی بر نامهپرسش

 ببا  سب س . گردیبد  محاسببه  نمونه واریانس و پرداختند
 فرمبول  از اسبتفاده  ببا  25/2 سبطح  در اطمینبان  ضریب
گردیبد. حجبم نمونبه ببا اسبتفاده از       برآورد 9کوکران

نفر تعیین گردید  992 فرمول کوکران برای دانشجویان
چوب جامعبه مبورد   که از این تعداد با دسترسی به چار

ای نسبببتی )برحسببب گیببری طبقببهنظببر، و طببب  نمونببه
نامبه  پرسبش  992انتخباب شبدند.    تصبادف بهجنسیت( 

نفبر اسبت. لبذا     927توزیع شد؛ اما نمونه نهایی شبامل  
درصد است. از جهت مناسببت مقبدار    25نرخ تکمیل 
گیبر ببودن اجبرای    جه به نوع تحقی  و وقتنمونه با تو

( و %59نفبر مبرد )   925نامه عدد مناسبی اسبت.  پرسش
( %33نفبببر ) 68( بودنبببد و %42نفبببر آنهبببا زن )  929

( دانشببجوی %67نفببر ) 932دانشببجوی کارشناسببی و  
 کارشناسی ارشد بودند.

 گیریهای اندازهابزار
های گرایش به تفکر نامهها از طری  پرسشداده
قادی ریکتس، کارکردهای سبک تفکر، انت

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و آمادگی ورود 
 الکترونیکی گردآوری شدند. هایدورهیادگیرنده به 

ایببن  :مقياا گرااا به رفاا رنتقاا ربیکقاا   ر هقااک رر
ی ببود کبه در   انبه یگزسؤال پبنج   33نامه شامل پرسش

یم مقیاس لیکر  از کامف  موافقم تا کامف  مخالفم، تنظ
در ایبن   شبده کسبشده است. حداکًر و حداقل نمره 

زیبر   3امتیاز ببوده و دارای   33و  965آزمون به ترتیب 

                                                           
1. Cochran  

مقیاس خفقیت، بالیدگی )بلبو  شبناختی(، و کمبال و    
. ضریب پایبایی در هبر   باشدمیتعهد )درگیری ذهنی( 

 89/2و  53/2، 64/2ببه ترتیبب    هبا اسیب مقیک از زیر 
. در مطالعببه پبباک مهببر و  (9386)شببریفی،  باشببدمببی

و در  76/2( ضببریب آلفببای کرونببباخ 9322دهقببانی )
آمبده   دسبت ببه  78/2پژوهش حاضبر ضبریب آلفبای    

 است.

نامببه پرسببش :ی ماا رر  ر  یاا  رساار رنتقاا پ ساا 
های تفکر، یک آزمون مداد کاغذی اسبت کبه   سبک

استرنبرگ و واگنر )به نقل از مهدوی شکیب،  وسیلهبه
نامه پاسخ هر ست. در این پرسش( طراحی شده ا9329

و  شبده مشبخ   ایدرجههفتسؤال روی یک مقیاس 
( بببرای هببر گزینببه، 7، 6، 5، 4، 3، 9، 9هببای )بببا نمببره

 منظبور ببه شود. استرنبرگ و همکاران، گذاری مینمره
هبای تفکبر، مطالعبا     نامه سبکبررسی پایایی پرسش

ببا   هبا مفصلی انجا  دادند. ضریب پایایی خرده آزمبون 
( برای سبک 56/2استفاده از روش آلفای کرونباخ از )

( برای سبک کلبی ببا میبانگینی براببر     88/2اجرایی تا )
آمببده اسببت. بببرای تعیببین روایببی    دسببتبببه( 78/2)

های تفکر استرنبرگ و همکباران، از  نامه سبکپرسش
عامبل را ببا قبدر      5تحلیل عاملی استفاده کردند کبه  

س را گزارش نمودند. در این درصد واریان 77/2تبیین 
 56هبای تفکبر )  پژوهش از فر  هنجاریابی شده سببک 

سؤالی( توسط مهدوی شبکیب اسبتفاده شبد. مهبدوی     
هبای  شکیب، برای بررسی پایبایی کبل مقیباس سببک    

وی در ایبن   اسبتفاده کبرد.   آزمبایی  بباز تفکر از روش 
روش، ابتدا یک آزمون مقدماتی انجا  داد کبه در آن  

های تفکر پاسبخ  نامه سبکبه پرسش دهکننشرکت 37
دادند و بعد از مدتی ببا اجبرای مجبدد ببر روی همبان      

آمبد.   دسبت ببه  29/2شکر  کنندگان، ضبریبی براببر   
( برای 59/2ها از )همچنین ضریب پایایی خرده آزمون

( برای سبک درونی با میانگینی 83/2سبک بیرونی تا )
وایببی آمببد. بببرای احببراز ر   دسببتبببه( 64/2برابببر )
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 4نامببه از روش تحلیببل عبباملی اسببتفاده شببد و پرسببش
اسبتخرا  گشبت. در ایبن     77/2عامل با قبدر  تبیبین   

هبای تفکبر مبدنظر قبرار     پژوهش فقط کارکرد سببک 
گذارانبه، اجرایبی و   گرفت و شبامل سبه سببک قبانون    

گذارانه شامل سؤاال  سبک تفکر قانونقضایی است. 
(؛ 59، 46، 34، 93، 9(؛ اجرایببببببببی )49، 32، 94، 9)

( است که در این پژوهش 56، 35، 93، 94، 3قضایی )
گبذار، اجرایبی، قضبایی و    قانونهای برای خرده مؤلفه

، 73/2نامببه، بببه ترتیببب آلفببای کرونببباخ کببل پرسببش
 آمد. دستبه 88/2و  79/2، 75/2

 (:سؤبلیر22ی م ره  اي  رخو ننظيمیر)یموی رپ س 

ی دو خرده مقیاس نامه داراخودتنظیمی در این پرسش
کاربرد راهبرد شناختی و مدیریت منبابع و فراشبناخت   

 93است. خرده مقیاس کاربرد راهببرد شبناختی دارای   
و خببرده مقیبباس مببدیریت منببابع و فراشببناخت   سببؤال
( 9387اسببت. در پببژوهش کارشببکی ) سببؤال 2دارای 

نامه یبادگیری  آمده پرسش دستبهضریب پایایی کلی 
آمببد. همچنببین ضببرایب  دسببتبببه 25/2خببودتنظیمی 

هببای کببارکرد راهبردهببای شببناختی و  خببرده آزمببون
مدیریت منابع و فراشناخت در اجرای نهایی، به ترتیب 

یببادگیری  در مببوردآمببد.  دسببتبببه( 22/2( و )86/2)
ی حاصبل از اجبرای تحلیبل    هبا شباخ  خبودتنظیمی،  

انبد  داده  نشبان  را   اببزار  مناسبب   اعتببار   ،  ییبدی تأ  عاملی
(GFI=0.97 ،RSMA=0.055 ،DF=751 ،²=767.71 .)

حاصل از اجرای آلفای کرونباخ  یهاشاخ  درمجموع
، اعتببار مناسبب ایبن اببزار را     ییبدی تأو تحلیبل عباملی   
در پژوهش حاضر نیز ضبریب آلفبای    نشان داده است.

ببه   55/2و  86/2نامه و ضرایب برای کل پرسش 84/2
هبای شبناختی و   هبای راهبرد ترتیب برای خرده مقیاس

 آمد. دستبهمدیریت منابع و فراشناخت 

 :یا  ربلقک ویيقایررآم  ایرو و  ره  اي یدهرفا ر و هر
توسبط سبراجی و یبار محمبدی واصبل       پرسشبنامه این 

 5شبامل  کبه  ( تدوین و اعتباریابی شبده اسبت.   9382)

باشد. پاسخ سؤاال  میی انهیگزسؤال پنج  32عامل و 
از خیلی کم تا خیلی زیباد،   مقیاس لیکر با استفاده از 

نامبه ببا   تنظیم شده است. آنهبا پبس از تبدوین پرسبش    
استفاده از تکنیک تحلیبل عباملی )ببا اسبتفاده از روش     

هببای واریمبباکس و بببر اسبباس آزمببون اسببکری( داده 
را تحلیل کردند. نتبایج بیبانگر وجبود     شدهیآورجمع

 پنج عامل )دسترسی و مهار  کار با رایانه و اینترنبت، 
های شناختی، های ارتباطی و مشارکتی، مهار مهار 
خود رهیبابی( در   یهامهار های فراشناختی و مهار 

هببای آزمببون آمببادگی ورودی یادگیرنببده بببه دوره   
درصبد   67/48بیش از  درمجموعالکترونیکی بود، که 

از واریانس کل آزمون را تبیین کردند. همچنبین آنهبا   
)ببرای   75/2اول(،  )ببرای عامبل   22/2ضرایب آلفبای  
)بببرای  83/2)بببرای عامببل سببو (،  77/2عامببل دو (، 

)ببرای   29/2)برای عامل پنجم( و 89/2عامل چهار (، 
نامه( را گزارش کردند. در پژوهش حاضبر  کل پرسش

و  58/2، 66/2، 76/2، 89/2، 89/2نیز ضرایب آلفبای  
هبای اول،  نامه و عاملبه ترتیب برای کل پرسش 85/2

 آمدند. دستبه، چهار  و پنجم دو ، سو 

 ه ی فته

آزمون فرضیه اصلی پژوهش از روش ضریب  منظوربه
همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر اسبتفاده شبد. فرضبیه    
اصببلی ایببن پببژوهش در قالببب یببک الگببوی علببی      

که هدف آن، بررسی نقش سببک تفکبر و    شدهمطرح
گیبری خبودتنظیمی   گرایش به تفکر انتقادی با میانجی

 هببایدورهمببادگی دانشببجویان بببرای حضببور در  در آ
امبا قببل از    (.9)نمبودار  باشبد مبی آموزش الکترونیکی 

ارائببه نتببایج آزمببون ایببن الگببو، مبباتریس همبسببتگی   
ارائبه   9 متییرهای موجبود در الگبوی فبو  در جبدول    

نتایج ضرایب همبستگی پیرسون مندر  در  شده است.
رهبای  از روابطبی کبه ببین متیی    دهبد مبی نشان  9جدول

پژوهش با آمادگی ورودی یادگیرنده برای حضور در 
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آمببوزش الکترونیکببی وجببود دارد، رابطببه   هببایدوره
متییرهببای گببرایش بببه تفکببر انتقببادی، سبببک تفکببر   
قضببایی و راهبردهببای شببناختی بببا آمببادگی ورودی    

و رابطبه متییرهبای سببک     باشبد مبی یادگیرنده معنادار 
راهبردهبای   گبذار، سببک تفکبر اجرایبی و    تفکر قبانون 

بببببا آمببببادگی ورودی  خببببودتنظیمیفراشببببناختی و 
 .باشدمییادگیرنده معنادار ن

 

 موردپژوهش متغیرهای بین همبستگی ماتریس -1 جدول

 
 

         
      

 

         
           

 

         
       

              
        

          
       

          
                

       
 

               
               

           
 

 

 هایدورهالگوی پیشنهادی اولیه آمادگی حضور در  -1نمودار 
 آموزش الکترونیکی

 متغیر 1 0 1 4 5 6 7

 گرایش به تفکر انتقادی .1 1      

 . سبک تفکر قضایی5 25/0** 1     
 گذارقانون. سبک تفکر 1 99/0** 93/0** 1    
 . سبک تفکر اجرایی9 20/0** 25/0** 11/0** 1   
 . راهبردهای شناختی2 95/0** 12/0** 11/0** 11/0** 1  

 اختی و خودتنظیمی. راهبردهای فراشن1 52/0** 10/0** 51/0** 55/0** 29/0** 1 
 . آمادگی ورودی یادگیرنده1 52/0** 11/0* 11/0 19/0 52/0** 15/0 1

29/2 p< **    25/2 p< * 

بببرای آزمببون الگببوی پیشببنهادی از روش تحلیببل 
مسیر استفاده شبد. در ایبن تحلیبل، برازنبدگی الگبوی      
پیشنهادی بر اساس شاخ  مجذور خبی دو، شباخ    

 (، شبباخ  نیکببویی بببرازشCFI) برازنببدگی تطبیقببی
(GFI شاخ  نیکویی برازش ،) شبده یلتعبد (AGFI )

تقریبببب ی خطبببای میبببانگین مجبببذورا    و ریشبببه
(RMSEA )قببرار گرفببت. نتببایج آزمببون   یموردبررسبب

الگوی پیشنهادی اولیه نشبان از عبد  ببرازش ایبن الگبو      
تعبدیل مبدل اولیبه، ببر      منظبور ببه ، ازآنپبس داشت. اما 

ربی در الگوی مبذکور تعبدیلی   اساس مبانی نظری و تج
صور  گرفت بدین ترتیب که بین راهبردهای شبناختی  

ای و راهبردهبببای فراشبببناختی و خبببودتنظیمی رابطبببه  
تعبدیل، مبدل پیشبنهادی     یبن ازاپبس دوطرفه فرض شد. 

هبای کلبی ایبن مبدل     مورد تأیید قرار گرفبت. شباخ   
 است. مشاهدهقابل 9در جدول  شدهیلتعد

 نیکویی برازش الگوی پیشنهادیهای شاخص  -0جدول 

های ، شاخ 9با توجه به نتایج مندر  در جدول 
حاکی از  شدهیحتصحکلی آزمون الگوی پیشنهادی 

= 2χ ،9=df  ،26/2= 84/9) الگوستبرازش کلی این 
RSMEA ،22/9GFI =، 23/2AGFI =، 22/9CFI 

برازش الگو ضروری است که  منظوربه(. =
های فو  استانداردهای الز  را داشته باشند. شاخ 

باشد، مقدار  3از  ترکوچک df2χ/چنانچه شاخ  
RSMEA  تریکنزدو به صفر  ترکوچک 9/2از 

 GFI ،AGFIهای برازش ، و همچنین شاخ است
تر باشند، بیانگر آن است که نزدیکبه یک  CFIو
شده است. بنابراین با توجه به  ییدتألگوی پیشنهادی ا
های مذکور در جدول فو  استانداردهای شاخ  ینکها

توان اذعان داشت که الگوی را دارند، می موردنظر
قرار  ییدتأدر این پژوهش مورد  شدهیلتعدی شنهادیپ

 فقط تحلیل مسیر تولیدی هایگرفته است. اما شاخ 

 نیست. بلکه کلی الگو زشبرا هایشاخ  به محدود

متناظر با آنها برای هر  tضریب مسیر و مقادیر  پارامتر
متییرهای  زاد بهمتییرهای برون از یلّعِ یک از مسیرهای
زاد، و از متییرهای میانجی به متییر میانجی و درون
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زاد نیز وجود دارد. این ضرایب، قدر  نسبی هر درون
متناظر  tمسیر و مقدار  دهد. این ضرایبمسیر را نشان می

 ارائه شده است. 3آنها در جدول با 
ضریب ، 3در جدول  شدهارائهبر اساس اطفعا  

گرایش به تفکر انتقادی به راهبردهای شناختی مسیر 
است و بر اساس آزمون  مًبتیضریب مسیر (، 39/2)

ضریب  (.=25/2p< ،67/4tمعنادار است ) tآماری 

اهبردهای فراشناختی و سبک تفکر قضایی به رمسیر 
است و بر  مًبتیضریب مسیر (، 94/2خودتنظیمی )

، >25/2pمعنادار است ) tاساس آزمون آماری 
29/9t=.)  ضریب مسیر راهبردهای شناختی به آمادگی

است  98/2های آموزش الکترونیکی حضور در دوره
و بر اساس آزمون آماری  مًبتی استکه ضریب مسیر 

t  ستامعنادار (25/2p< ،22/9t=).                          

            

 متناظر با آنها t ها، ضرایب مسیر و مقادیرمسیر  -1جدول 

 Tمقدار  ضریب مسیر مسیر

 31/1 11/0 آموزش الکترونیکی هایدورهاز گرایش به تفکر انتقادی به آمادگی حضور در 
 19/0 01/0 آموزش الکترونیکی هایدورهاز سبک تفکر قضایی به آمادگی حضور در 

 -91/0 -09/0 آموزش الکترونیکی هایدورهبه آمادگی حضور در  گذارقانوناز سبک تفکر 
 -15/0 -05/0 آموزش الکترونیکی هایدورهاز سبک تفکر اجرایی به آمادگی حضور در 

 11/9* 11/0 از گرایش به تفکر انتقادی به راهبردهای شناختی
 35/0 01/0 یی به راهبردهای شناختیاز سبک تفکر قضا

 35/5* 59/0 از سبک تفکر قضایی به راهبردهای فراشناختی و خودتنظیمی
 11/1 19/0 به راهبردهای شناختی گذارقانوناز سبک تفکر 
 50/1 10/0 به راهبردهای فراشناختی و خودتنظیمی گذارقانوناز سبک تفکر 

 39/0 05/0 اختیاز سبک تفکر اجرایی به راهبردهای شن
 13/0 05/0 از سبک تفکر اجرایی به راهبردهای فراشناختی و خودتنظیمی

 33/1* 15/0 آموزش الکترونیکی هایدورهاز راهبردهای شناختی به آمادگی حضور در 
 -11/0 -01/0 آموزش الکترونیکی هایدورهبه آمادگی حضور در  خودتنظیمیاز راهبردهای فرا شناختی و 

 
 
 
 

 گیریحث و نتیجهب
های تفکبر و  سبک نقشهدف پژوهش حاضر بررسی 

گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان ببر آمبادگی آنهبا    
آمببوزش الکترونیکببی بببا  هببایدورهبببرای حضببور در 

 خبببودتنظیمیگبببری راهبردهبببای یبببادگیری میبببانجی
باشد. نتایج آزمون مدل پیشنهادی پژوهش ابتبدا ببر   می

مبا پبس   ا ،تأیید نشدند های برازش مدلاساس شاخ 
 دوطرفبه کردن یک رابطه )فرض آمدهعملبهاز تعدیل 

بین راهبردهای شبناختی و فراشبناختی و خبودتنظیمی(    
تأیید شد. ضبرایب مسبیر نشبان دادنبد      یطورکلبهمدل 

از طرف سبک تفکر قضایی ببه   شدهیمترسکه ضریب 
باشبد.  راهبردهای فراشناختی و خودتنظیمی معنادار می

 خبودتنظیمی رف دیگر راهبردهبای فراشبناختی و   از ط
دانشجویان نیز با تعامل راهبردهای شناختی بر آمادگی 

آمبوزش الکترونیکبی تبأثیر    های برای حضور در دوره

توان گفت سبک تفکبر قضبایی   گذارد. بنابراین میمی
بر آمادگی دانشجویان برای حضبور   یرمستقیمغ طوربه

گبذارد.  تبأثیر مبی   هبای آمبوزش الکترونیکبی   در دوره
نتببایج تحلیببل همبسببتگی پیرسببون منببدر  در جببدول  

نماید. این یافته با نتایج نیز این امر را تأیید می 9شماره 
( همسبو اسبت.   9227، )9و لبی  9پژوهش لیبو، ماجوکبا  

های تفکر بر یادگیری طب  نتایج پژوهش ایشان، سبک
های مجبازی اثبربخش   تیم عملکرددانشجویان برخط و 

زاده ببا نتبایج پبژوهش عبدالبه     ینبوع ببه همچنین است. 
( همسو است. نتایج این پبژوهش نشبان داد کبه    9388)

کارکردهبای سببک    همبستگی مًبت و معنباداری ببین  
تفکببر و میببزان یببادگیری مبببانی فنبباوری اطفعببا  و  

توان گفت ارتباطا  وجود دارد. در تبیین این یافته می

                                                           
1  . Magjuka 
2  . Lee  
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داوری دربباره   که افراد دارای سبک تفکر قضبایی ببه  
. ایبن  مندنبد عفقبه امور و ارزشبیابی مسبائل گونباگون    

کبه بتواننبد از طریب      دهنبد مبی افراد مسائلی را ترجیح 
هبا و امبور ب ردازنبد    آنها ببه تحلیبل و ارزیبابی اندیشبه    

کبه ذکبر شبد ایبن سببک       طورهمان( و 9387)سی،، 
ای مولد خفقیت است و به پردازش اطفعبا  پیچیبده  

 کبباربببهتفکببر را . افببرادی کببه ایببن سبببک  نیبباز دارد
گیرند متمایل به چالش طلبیبدن هنجارهبا و پبذیرش    می

هببای آمببوزش  محببیط کببهییازآنجبباخطببر هسببتند.  
الکترونیکی ببه خباطر ناشبناخته بودنشبان ممکبن اسبت       
تصورا  گوناگون و بعضبا  مبهمبی را در یادگیرنبدگان    
ن به وجود بیاورند کبه برخبورد صبحیح و کارآمبد ببا آ     

هایی از قبیبل پبذیرش خطبر و ببه     مستلز  داشتن ویژگی
بینبیم  چالش طلبیدن هنجارهای آموزش سنتی باشد، مبی 

که افراد دارای سبک تفکر قضایی ببه خباطر دارا ببودن    
هایی آمادگی بیشتری را ببرای حضبور در   چنین ویژگی

 دهند.های الکترونیکی نشان میدوره

از  هشببدیمترسببدیگببر ضببریب  ییدشببدهتأضببریب 
راهبردهای شناختی به سمت آمادگی دانشجویان برای 

های آموزش الکترونیکبی اسبت. ایبن    حضور در دوره
های )تام سون، مریباک و کبوپ   یافته با نتایج پژوهش

(، ویبپ و  9224(، آزودو، گوتری و سبایبر  ) 9229)
(و شبببانک و 9222( مبببک منبببوس ) 9224چیرلبببی )
ن ایبن یافتبه   باشبد. در تبیبی  ( همسو مبی 9228زیمرمن )

 بببرخففهببای الکترونیکببی تببوان گفببت؛ محببیطمببی
هببای سببنتی در فرآینببد یببادگیری بببه نقببش     محببیط

دهند و ایبن یادگیرنبده   تری مییادگیرنده اهمیت بیش
است که مسبئولیت یبادگیری خبود را ببر عهبده دارد.      

موفقیبت در یبادگیری    منظوربهطبیعتا  در چنین محیطی 
ریبزی  قبل دسبت ببه برنامبه   الز  است یادگیرندگان از 

بزنند و سعی کنند که شناخت، انگیزش و رفتبار خبود   
هببای مختلبب، یببادگیری )همزمببان و    را در موقعیببت

تبوان  ( کنترل و نظار  کنند )هرچند که نمیزمانناهم
های سنتی انکار لزو  توجه به این موضوع را در محیط

ببودن   یرحضبوری غرسد که به علت کرد اما به نظر می

هبا، ایبن موضبوع    های الکترونیکی در این محبیط رهدو
کنببد(. چببون خببودتنظیمی اهمیتببی مضبباع، پیببدا مببی

 یمخبودتنظ و افبراد   اسبت  اییافتهسازمانفرایند فعال و 
افرادی خودانگیختبه، مسبتقل در یبادگیری، کارآمبد،     

و پگببی ،  سببیباشببند )تیموخببود تأمببل و هدفمنببد مببی
های مبذکور را ببه   تواننبد فرآینبد  می یراحتبه(، 9222

انجببا  برسببانند و بببه نیازهببای خببود در چنببین محیطببی 
از منبابع   یراحتب ببه توانند پاسخ دهند. همچنین آنها می

ببه اهبداف یبادگیری     یبابی دسبت  منظبور ببه گوناگون 
مستقل استفاده کنند و آمادگی بیشتری را از  صور به

 هایی نشان دهند.حضور در چنین دوره منظوربهخود 
هبای  ف دیگر، اگر دانشجویان فاقبد مهبار   از طر

باشبند ممکبن    شبان یبادگیری دهبی  برای نظم یازموردن
سبازی دانبش   است مهیا ساختن برنامبه ببرای یک ارچبه   

آنها از طری  آموزش مبتنی بر وب مؤثر نباشبد. ببدین   
لحاظ، دانشجویان در محیط جدید عفوه بر اینکه نیباز  

جدیببد  یهببانظببا ز ای بببرای اسببتفاده ابببه سببواد رایانببه
اطفعاتی دارند، باید یاد بگیرند که چگونه یاد بگیرنبد  
و چگونه یبادگیری خبود را تنظبیم کننبد و چگونبه از      
راهبردهای مناسب برای تنظیم یادگیری خبود اسبتفاده   

 (.9386کنند )پاکدامن، 
چنببین نشببان دادنببد کببه ضببریب مسببیر  نتببایج هببم

دی ببه سبمت   از طرف گرایش به تفکر انتقا شدهیمترس
باشبد. از طبرف دیگبر    راهبردهای شناختی معنادار مبی 

شببناختی نیببز در تعامببل بببا راهبردهببای      یراهبردهببا
بر آمادگی دانشجویان ببرای   خودتنظیمیفراشناختی و 

 هبببای آمبببوزش الکترونیکبببی تبببأثیرحضبببور در دوره
گبرایش ببه تفکبر     تبوان گفبت  گذارد. بنابراین مبی می

بر آمادگی دانشجویان ببرای  غیرمستقیم  طوربهانتقادی 
هبببای آمبببوزش الکترونیکبببی تبببأثیر حضبببور در دوره

گذارد. نتایج تحلیل همبستگی پیرسبون منبدر  در   می
نماید. در رابطبه  نیز این امر را تأیید می 9جدول شماره 

مسبتقیم ببا آن همسبو     طبور بهبا این یافته، پژوهشی که 
بببا  ینببوعبببهتببوان گفببت امببا مببی ،باشببد یافببت نشببد 
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نژاد و ( و مصلی9227) 9و امرسون 9های نیومنژوهشپ
باشبببد. طبببب  نتبببایج  ( همسبببو مبببی9387سبببجانیان )

های الکترونیکی های مذکور دانشجویان دورهپژوهش
های از تفکر انتقادی باالتری نسبت به دانشجویان دوره

 سنتی برخوردارند.
انفجببار  کببه تببوان گفببتدر تبیببین یافتببه ببباال مببی 

رشد سریع تولیبد اطفعبا  مزایبای     هیجدرنتاطفعا  
زیببادی را بببرای یادگیرنببدگان در پببی داشببته اسببت.   

 یبن ا، اگبر یادگیرنبدگان مهبار  اسبتفاده از     حالینباا
حجم عظیم اطفعبا  را نداشبته باشبند، ممکبن اسبت      
همین مزیت دنیای اطفعا  به عاملی برای سردرگمی 

 آنها در محبیط الکترونیکبی تببدیل شبود.     یزدگدلو 
رسبد ایبن   که برای این مسئله مفید به نظبر مبی   یحلراه

است که یادگیرندگان دارای مهارتی باشند که بتواننبد  
انببواع گونبباگون اطفعببا  را بببر اسبباس معیارهببای     

بررسی، نقد و ارزیابی کنند و به فراخور نیباز   ، صحیح
تفکببر  کببهییازآنجبباخببویش از آنهببا اسببتفاده کننببد.  
دل، مببنظم، هدفمنببد،  انتقببادی تفکببری اسببت مسببت   

اثرگذار، منطقی و مبتنی بر پیامد که با روش علمبی ببه   
تمامی اطفعبا  و نظبرا  در    وتحلیلیهتجزبررسی و 

(، 9225، و همکبباران  3پببردازد )اسببملتزردسببترس مببی
تواند ابزاری مناسب باشد و برای پاسخ به این مسئله می

. هادی یادگیرنده در رسیدن به اهداف یبادگیری باشبد  
مشکل اصلی یادگیری الکترونیکبی، دسترسبی    درواقع

بخواهیم اطفعبا    ازآنچهبه اطفعا  نیست. ما بیشتر 
در اختیار داریبم. قبدر  و ظرفیبت تحبولی یبادگیری      
الکترونیکی در افبزایش ارزش و اعتببار اطفعبا ، ببر     
اساس دسترسی به اطفعا  بنبا نشبده اسبت. آنچبه در     

یادگیری الکترونیکی به مبا  باشد، و حال حاضر نیاز می
هببایی بهتببر بببرای پببردازش،   دارد، روشعرضببه مببی 

معنابخشببی بببه اطفعببا  و خلبب  مجببدد آنهاسببت      
(. داوطلببب ورود بببه  9387)گریسببون و آندرسببون،  

های یبادگیری الکترونیکبی بایبد ببرای تشبخی       دوره

                                                           
1  . Newman 
2  . Emerson 
3  . Smeltzer 

در منبابع گونباگون    شبده ارائبه اطفعبا    وسقمصحت
ه باشبد. او نبایبد هبر اطبفع     مهار  تفکر انتقادی داشت

را  هبا نوشبت وبهبای آنفیبن یبا    در مباحًبه  شبده ارائه
سبباده ب ببذیرد، بلکببه بایببد بببدون تعصببب و     طببوربببه
هبببا را ارزیبببابی و وارسبببی نمایبببد  داده داورییشپببب

بینبیم کسبانی کبه از ایبن     (. بنابراین می9222)هوان ، 
هبای  باشبند ببرای ورود ببه دوره   مهار  برخوردار مبی 

 باشند.کترونیکی از آمادگی بیشتری برخوردار میال
ی وجود دارد کبه رفتارهبای   یهاشرایط و موقعیت

های مجبازی،  تحصیلی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه
مستقیم از عد  آمادگی آنها برای ورود ببه ایبن    طوربه

های آموزشی ایبن  گیرد. اهمیت یافتهها نشأ  میدوره
دانشببجویان در ایببن اسببت کببه مشببکف      پببژوهش

مستقیم ببا عبد  آمبادگی     طوربههای الکترونیکی دوره
هببا در رابطببه اسببت. آنهببا بببرای حضببور در ایببن دوره 

بسبببیاری از دانشبببجویانی کبببه مشبببکف  زیبببادی در 
نیست کبه آنهبا    علتینابههای مجازی دارند، دانشگاه

آمیز نباتوان هسبتند، بلکبه ببه ایبن      در عملکرد موفقیت
هبا هنبوز   هبا ببرای ورود ببه ایبن دوره    دلیل است که آن

آمادگی الز  را ندارند کبه در ایبن پبژوهش مشبخ      
شببد کببه گببرایش بببه تفکببر انتقببادی، سبببک تفکببر و  

تواننببد بببرای راهبردهببای یببادگیری خببودتنظیمی مببی 
هببا نقببش تأثیرگببذاری آمببادگی حضببور در ایببن دوره

توانببد داشببته باشببند. بنببابراین نتببایج ایببن تحقیبب  مببی  
 آموزشی داشته باشد.  هایمحیطی برای کاربردها

هببای کبباربرد اصببلی و اولیببه آن اسببت کببه نظببا   
توانند به نحو مطلوب در پرورش آمادگی آموزشی می

هبای الکترونیکبی سبهیم و    حضور دانشجویان در دوره
پذیر باشند، زیرا در این پژوهش آشبکار شبد   مسئولیت

های که گرایش به تفکر انتقادی، سبک تفکر و راهبرد
سببودمندی بببر  یرتببأثتوانببد یببادگیری خببودتنظیمی مببی
هببای آمببوزش الکترونیکببی آمببادگی حضببور در دوره

دانشببجویان داشببته باشببد. چببون دانشببجویان دارای     
هبببای آمبببوزش  آمبببادگی ببببرای حضبببور در دوره  

الکترونیکی، کوشش، استقامت و عفقه بیشبتری ببرای   
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دهنبد، ببرای مسبئولین    یادگیری و عملکبرد نشبان مبی   
ببر   یرگبذار تأثهای عوامل آموزشی مهم است که ریشه
 ازآنچببهد، زیببرا بسببیاری نایبن نببوع آمببادگی را بشناسبب 

یببا  -دهنببدانجببا  مببی  انببدرکاراندسببتمسببئولین و 
توانبد در آمبادگی حضبور    مبی  -توانند انجا  دهنبد می

اسبباتید و  یطببورکلبببه داشببته باشببد. یرتببأثدانشببجویان 
د بببا آگبباهی از تواننببدسببت انببدرکاران آموزشببی مببی

، آمبادگی حضبور دانشبجویان ببرای     یرگذارتأثعوامل 
بینی کنند یبا در  های الکترونیکی را پیشورود به دوره

 جهت افزایش آمادگی، به آنان یاری رسانند. 
عصر اطفعا  و وقوع پدیده انفجار اطفعبا  و  

هبای  های شگرف در عرصبه فنباوری  همچنین پیشرفت
مختلب، زنبدگی    شبئون در  نوین، تیییبرا  اساسبی را  

توانبد عباملی ببرای    بشری باعث شده است. این امر می
پیشببرفت جوامببع و رفبباه عمببومی محسببوب شببود،      

توانبد ببه   اگر جوامع از آن غفلت کنند مبی  حالیندرع
افلبه پیشبرفت و توسبعه    قعاملی ببرای عقبب مانبدن از    

کشورها تبدیل شود. بر این اساس راه چباره، شبناخت   

این پدیده و سعی در برخورد مناسبب  جوانب مختل، 
باشد. یکبی از ابعباد ایبن مسبئله کبه پبژوهش       با آن می

حاضر بدان پرداخته اسبت آمبادگی دانشبجویان ببرای     
های آموزش الکترونیکی است. نتبایج  حضور در دوره

عبببواملی کبببه در آمبببادگی  ازجملبببه کبببه نشبببان داد
هبببای آمبببوزش دانشبببجویان ببببرای حضبببور در دوره

گببرایش ببه تفکببر انتقببادی،  اهمیببت دارد الکترونیکبی  
سبببک تفکببر و راهبردهببای یببادگیری خببودتنظیمی    

باشد. بر این اساس الز  است هبم دانشبجویانی کبه    می
هببایی آمبباده  خببود را بببرای حضببور در چنببین دوره   

انبدازی  های آموزشی کبه قصبد راه  کنند و هم نظا می
جبه  ها توآموزشی را دارند به این مقوله یهانظا چنین 

هبای خبودتنظیمی و   ویژه داشته باشند و تقویت مهار 
تفکر انتقادی و همچنین تقویت سبک تفکر مبرتبط ببا   

آمبببوزش  هبببایدورهآمبببادگی ببببرای حضبببور در   
الکترونیکی )سبک تفکبر قضبایی( را در دسبتور کبار     

 خویش قرار دهند.

 من بع
نظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری. (. مقایسه راهبردهای یادگیری خودت9386پاکدامن ساواجی، آذر. )

 .64-37 ،9فصلنامه مدیریت آموزشی، 
(. تهیه و اعتباریابی ابزار سنجش آمادگی ورودی یادگیرنده به 9382سراجی، فرهاد، و یارمحمدی واصل، مسیب. )

 .935-957  ،3تربیتی،  یریگاندازهالکترونیکی.  یهادوره

 . تهرانك دوران.اسی پرورشی نوینروانشن(. 9387. )اکبرعلیسی،، 

کارشناسی ارشد دانشکده  نامهیانپا با پیشرفت تحصیلی. نفسعز (. رابطه بین تفکر انتقادی و 9386شریفی، خدیجه. )
 ادبیا  و علو  انسانی دانشگاه پیا  نور مشهد.

یادگیری مبانی فناوری اطفعا  و ارتباطا   تفکر با میزان هایسبک(. مقایسه رابطه بین انواع 9388. )اکبرعلیعبداله زاده، 
 .995-944 ،3نوین تربیتی؛  هایاندیشهشهرستان تهران.  ایحرفهدر میان دانش آموزان دختر و پسر مدارس فنی و 

خودتنظیمی دانش آموزان پسر پایه  یادگیریدر (. نقش الگوهای انگیزشی و ادراکا  محیطی 9387کارشکی، حسین. )
 و علو  تربیتی دانشگاه تهران. یشناسروانتربیتی. دانشکده  یشناسروانرساله دکتری  شهر تهران. هاییرستاندبسو  

(. بررسی تفکر انتقادی در دانشجویان آموزش مجازی و سنتی رشته کام یوتر. 9387مصلی نژاد، لیف و سجانیان، سعید. )
 .997-934،  9مطالعا  و توسعه آموزش پزشکی، مجله مرکز 

ابتدایی بر اساس  مدارستفکر مدیران با سبک رهبری انتقالی آنها در  یهاسبک(. رابطه بین 9322وی شکیب، علی. )مهد
 کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد. نامهیانپا مدل بس و اولیو.



 14                                            1131، پاییز 1، شماره 1شناسی تربیتی، سال های کاربردی در رواناران، پژوهشپور و همکقدم

Andone, L., Sireteanu, N-A (2009). Strategies for technology-based learning in higher education. The 
FedUni Journal of Higher Education, 4(1), 31- 42. 

Atreja A, Mehta NB, jain AK, Harris CM, Ishwaran H, Avital M, et al (2008). Satisfaction with web-
based training in an integrated healthcare delivery network: do age, education, computer skills and 
attitudes matter? BMC MedEdu. 8-48. 

Azevedo, R., Guthrie, J. T., & Seibert, D (2004). The role of self-regulated learning in fostering students' 
conceptual understanding of complex systems with hypermedia. Journal of Educational Computing 
Research, 30(1 & 2), 87-111. 

Berry, C. A; (1992). Pervious learning experiences strategy beliefs and task definition in self-regulated 
foreign language learning. Contemporary Educational Psychology, 18, 318-336. 

Bieschke, K. J. (2006). Research self-efficacy beliefs and research outcome expectations: Implications for 
developing scientifically minded psychologists. Journal Of Careeer Assessment,14, 77-91. 

Blake, C & Scanlon, E (2007).Reconsidering simulations in science education at a distance: features of 
effective use. Journal of Computer Assisted Learning, 23(6), 491-502. 

Granlund, Rego (2001). Web-based micro-world simulation for emergency management training. Future 
Generation Computer Systems, 17, 561–572. 

Granlund, Rego, Berglund, Erik, Eriksson, Henrik (2000). Designing web-based simulation for learning. 
Future Generation Computer Systems, 17, 171–185. 

Grigorenko, Elena L, & Sternberg, Robert J. (1997). Styles of thinking, abilities, and academic 
performance. Exceptional children, 63(3), 295-312 

Grison, D. & Anderson T (2008). E-Learning in 21th century (A framework for research and practice). 
Translated by: zareizavaraki S & safaei movahed S. Tehran: science and tactics.  

Halpern DF. (1999) New Direction For Teaching And Learning, Teaching for Critical Thinking: Helping 
College Students Develop the Skills and Dispositions of a Critical Thinker. USA: Jossey-Bass 
Publishers. 

Huang.R.T(2009). Factors that influence online learner’s intent to continue in an online graduate 
program. Un published dissertation. Louisiana State University. 

Laurillard, D. (1993). Rethinking university teaching: A framework for the effective use of educational 
technology. London: Rutledge Publication. 

Lent, R. W.,Sheu. H., Singley, D., Schmidt,J.A., Schmidt, L.C., Gloster, C. S. (2008). Longitudinal 
relations of self-efficacy to outcome expectations, interests, and major choice goals in engineering 
students. Journal of Vocational Behavior, 73, 328–335. 

Levy, Y (2007). Comparing dropouts and persistence in e-learning courses, computers & Education,. 48, 
185–204. 

Lim DH (2004). Perceived differences between classroom and distance education. J Educ Technol; 3(1): 
1120-5. 

Lim DH, Kim HJ (2003). Motivation and learner characteristics affecting online learning application. J 
Educ Technol; 31(4): 423-39. 

Liu S.H, Liao H.L, A. Pratt J (2009). Impact of media richness and flow on e-learning technology 
acceptance. Computers & Education; 53:599-607. 

Liu X, Magjuka RJ, Lee Sh. (2008) The effects of cognitive thinking styles, trust, conflict management on 
online students' learning and virtual team performance. British Journal of Educational Technology. 
39(5):829-46. 

Lyutykh E. (2009) Practicing critical thinking in an educational psychology classroom. J of EduC studies; 
45(4):377-391. 

Masoumi, D. & Lindström; B (2010). Quality in E-learning: A Framework for Promoting and Assuring 
Quality in Virtual Institutions. Journal of Computer Assisted Learning. 28, 27-41. 

McManus, T. F (2000). Individualizing instruction in a Web based hypermedia learning environment: 
Non-linearity, advance organizers, and self- regulated learners. Journal of Interactive Learning 
Research, 11(3), 219 -251. 

Miliszewska, L., & Rhema, A (2010). Towards e-learning in higher education in Libya. Informing science 
and Information Technology, 7(1), 423- 437. 

Newman DR, Emerson PJ (1997). The on-line referendum: A tool for voting, conflict resolution and 
decision-making. In R. Alton-Scheidl, R. Schmutzer, Sint PP Tschertau G. Voting, Rating, 
Annotation Web4Groups and other projects: Approaches and first experiences. Austrian Academy of 
Sciences: 131-46. 

Pajares, F.(2007). Current Directions in Self-efficacy Research. Advances in motivation and 
achievement.10,1-49. http://www.des.emory.edu/mfp/effchapter.html 

Pakmehr. H., Dehghani. M (2011). Relationship between students' critical thinking and self-efficacy 
beliefs in Teacher Training, Articles Collection the Tenth Association conference  Iranian  Studies 
curriculum,teacher training curriculum, and I Pazdhm March 1389, Tehran: Rajai Teacher Training 
University. 

Palloff, R., & Pratt, K. (2003). The Virtual Student. San Francisco: Jossey-Bass.  

http://www.des.emory.edu/mfp/effchapter.html


 15                                            1131، پاییز 1، شماره 1شناسی تربیتی، سال های کاربردی در رواناران، پژوهشپور و همکقدم

Park, J. H., & Choi, H. J. (2009). Factors influencing adult learners' decision to drop out or persist in 
online learning, educational technology & society, 12, 4, 207–217. 

Paul R. (1989). Critical thinking in North America: A new theory of knowledge, learning and literacy. 
Argumentation. 3:197–235.  

Phye GD (1987) Handbook of academic learning: construction of knowledge. USA: Academic press; 
452. 

Schepers J, Wetzels M (2007). A meta-analysis of the technology acceptance model: investigating 
subjective norm and moderation effects. Information & Management; 44:90-103. 

Schunk, D.H. & Zimmerman, B.J. (Eds.). (1998). Self-regulated learning: From teaching to self-
reflective practice. New York: The Guilford press. 

Smeltzer, S., Bare, B., Brunner, L., & Suddarth, D (2005) Text Book of Medical Surgical Nursing, 10th: 
Williams & Wilkins, Lippincott. 

Smeltzer, S., Bare, B., Brunner, L., & Suddarth, D, 2005. Text Book of Medical Surgical Nursing, 10th: 
Williams & Wilkins, Lippincott. 2005. 

Smolle, Josef, Prause, Gerhard, Smolle-Ju¨ttner, Freyja-Maria. (2007). Emergency treatment of chest 
trauma — an e-learning simulation model for undergraduate medical students. European Journal of 
Cardio-thoracic Surgery, 32: 644-647. 

Sternberg, Robert J. (1999). Thinking styles: Cambridge University Press. 
Thompson, L. F., Meriac, J. P., & Cope, J. G (2002). Motivating Online Performance. Social Science 

Computer Review, 20(2), 149-160. 
Timothy J. Cleary & Peggy P. Chen (2009). Self-regulation, motivation, and math achievement in middle 

school: Variations across grade level and math context. Journal of School Psychology 47, 291–314. 
Tinnerman LS. (2006) A comparative study between traditional and distance education instructional 

environment involving two graduate level learning disabilities class. Int J Instruct Technol Dis 
Learn; 3(4):31-42. 

Watkins.R; Leigh. D; Triner. D (2004). Assessing Readiness for E-Learning. Performance Improvement 
Quarterly, 17(4) pp. 66-79. 

Whipp, J. L., & Chiarelli, S. (2004). Self-regulation in a web- bsed course: A case study. Educational 
Technology Research and Development, 52(4), 522. 

Young.K.A (2003). Building a Profile of the Young Web-Based Learner. Retrived 12 june 2009 from: 
www.sage.com. 

Zhang, Li-fang, & Postiglione, Gerard A. (2001). Thinking styles, self-esteem, and socio-economic 
status. Personality and Individual Differences, 31(8), 1333-1346. 

Zhang, Li-fang. (2006). Thinking styles and the big five personality traits revisited. Personality and 
Individual Differences, 40(6), 1177-1187. 

 

http://www.sage.com/

