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یکی از عواملی که میتواند باعث موفقیت یا شکست در استفاده از آموزش الکترونیکی شود میزان
 ازجمله عواملی که میتواند.آمادگی دانشجویان برای حضور در دورههای آموزش الکترونیکی است
 گرایش به تفکر،بر آمادگی دانشجویان برای حضور در چنین دورههایی اثرگذار باشد سبک تفکر
 هدف پژوهش حاضر بررسی نقش، بر این اساس.انتقادی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی میباشد
سبکهای تفکر و گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان بر آمادگی آنها برای حضور در دورههای
، روش پژوهش.آموزش الکترونیکی با میانجیگری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی میباشد
 جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه.توصیفی از نوع همبستگی با روش تحلیل مسیر بود
 بود که از بین آنها با استفاده از روش29-29 دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی
 بهمنظور جمعآوری دادهها از. نفر انتخاب گردید992 به تعداد،نمونهگیری طبقهای نسبی
 گرایش به تفکر انتقادی ریکتس و راهبردهای یادگیری،پرسشنامههای کارکردهای سبک تفکر
 نتایج آزمون.خودتنظیمی و مقیاس آمادگی ورودی یادگیرنده به دورههای الکترونیکی استفاده شد
 بهنحویکه مسیرهای ترسیمشده از گرایش به تفکر انتقادی به.مدل پیشنهادی بهطورکلی تأیید شد
 از سبک تفکر قضایی به راهبردهای فراشناختی و خودتنظیمی و همچنین از،راهبردهای شناختی
.راهبردهای شناختی به آمادگی برای حضور در دورههای آموزش الکترونیکی معنادار میباشند

 دورههببای، راهبردهببای یببادگیری خببودتنظیمی، تفکببر انتقببادی،کلیدددواژهه د سبببک تفکببر
.الکترونیکی

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 elearning 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 selfregulation 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
بببا گسببترش کبباربرد فنبباوریهببای نببوین ،تقریبببا همببه

پبببببر 9222 ،95؛ شببببب رس 96و وتزلببببببز)9227 ،97
دانشگاههبای مختلب ،،ببه فکبر اسبتفاده از ایبن شبیوه

جوانب زندگی بشبر دسبتخوش تیییراتبی شبده اسبت.

آموزشی افتادهانبد .شباهد ایبن امبر را مبیتبوان تعبداد
دانشببگاههببایی دانسببت کببه هببماکنببون از ایببن شببیوه
آموزشی بهره میبرند .بهطور مًال ،اغلب دانشگاههای

حیطبببه آمبببوزش عبببالی از طریب ب پبببذیرش نظبببا و

بزرگ دولتی در ایران ،مرکز یادگیری الکترونیکبی را
در درون مجموعه خبود دایبر کبردهانبد و رونبد رشبد

(میلیسزوسببکا 9و رهمببا .)9292 ،9اغلببب دانشببگاههببا،

کمی دانشجویان آنها از  935نفر در سبال  9224ببه 4298

امبببروزه در حبببال تبببفش ببببرای افبببزایش اثربخشبببی

نفر در سال  9227در چند دانشگاه بزرگ دولتبی رسبیده

فناوریهبای نوظهبور در فعالیبتهبای آموزشبی خبود

و ایببن رونببد بببه همببین شببکل در حببال افببزایش اسببت

هسببتند (انببدو 3و سببیرتناو .)9222 ،4درنتیجببه ،مفهببو

(معصومی.)9292 ،98

جدیدی به نا آموزش الکترونیکی در حوزه آمبوزش

باوجود مزایایی از قبیل محتواهای چندرسانهای و
ابر رسانهای ،فرصتهای گوناگون برای یادگیری

ازجمله ،در حوزه آموزش و یبادگیری باعبث شبده تبا
برای رشد و توسبعه کشبورهبا تمرکبز ببر پیشبرفت در
فنّببباوریهبببای جدیبببد آموزشبببی ضبببرور یاببببد

و یادگیری به وجود آمده است .آموزش الکترونیکبی
از ترکیب دو کلمه آمبوزش و الکترونیکبی ببه وجبود
آمده است که بهصبور مختصبر از آن تحبت عنبوان
ای لرنین ب  5یبباد مببیشببود .آمببوزش الکترونیکببی از

گروهی ،منابع اطفعاتی گوناگون مانند وبسایتها،
وبنوشتها ،گروههای خبری ،پادکستها و سایر
منابع متنی ،صوتی و تصویری ،قابلیت برقراری ارتباط

دیدگاه فلسفی ،مبتنی بر رویکرد سازندهگرایی 6اسبت
و به اعتقاد برخی از متخصصان ،مهبمتبرین فنباوریای

 ،)9382امروزه نتایج برخی از تحقیقا

اسببت کببه مببیتوانببد رویکردهببای جدیببد آمببوزش و

که این نوع آموزش نیز محدودیتهای خاص خود را

یببادگیری را مببورد حمایببت قببرار دهببد (گریسببون 7و

دارد .تاینرمن )9226( 99معتقد است بیان این سخن که

آندرسون.)9387 ،8

آموزش سنتی و کفسی کامف قدیمی شده و هیچ

با گسترش مفهو آموزش الکترونیکی و باال رفبتن
آمار تحقیقا صور گرفته در ایبن زمینبه کبه اکًبرا
مزایببای ایببن نببوع آمببوزش را برجسببته مببیسبباختند

ارزشی ندارد ،کاری ساده است؛ اما همه نشانهها حاکی
از این است که اگرچه یادگیری الکترونیکی محاسن

(ازجمله گرانلند9229 ،2؛ گرانلند و همکباران9222 ،؛
بلیک 92و اسکانلون9227 ،99؛ ؛ سموئل 99و همکباران،
9227؛ اترجبببا 93و همکببباران ،9228 ،لیبببو ،لیببباو 94و
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

همزمان

92

و ناهمزمان

92

(سراجی و یار محمدی،
نشان دادهاند

زیادی دارد اما این به این معنا نیست که یادگیری
کفسی به پایان راه خودش رسیده است .یادگیری
الکترونیکی نیز ضع،ها و محدودیتهای خاص خود
را دارد .درواقع امروزه معلو گشته است که جایگاه
استفاده از یادگیری الکترونیکی در آموزش آنگونه
که سروصدا به پا کرده است در مقا عمل و تأثیر ،فعف

15. pratt
16. Schepers
17. Wetzels
18. Masoumi
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چندان قابلتوجه نیست (لری الرد9223 ،9؛ لیم 9و
کیم 9223 ،3و لیم .)9224 ،عفوه بر این لوی،)9227( 4

موجب موفقیت یا شکست او در آن محیط میشود.
محیط یادگیری الکترونیکی شامل مجموعهای از

ضمن بررسی نتایج پژوهشهای متعدد ،افت تحصیلی
دانشجویان الکترونیکی را  %42 -%95در مقابل - %92
 %92برای آموزشهای متداول گزارش کرده است .در

ابزارها ،امکانا و نر افزارهایی است که استفاده
اثربخش از آنها به دانش ،مهار و نگرشهایی نیاز
دارد (یون  .)9223 ،2سراجی و یار محمدی ()9382

شدیدترین حالت ،افت تحصیلی  %52برای آموزش
الکترونیکی در مقابل  %92آموزش متداول گزارش

با بررسی پیشینه پژوهشی موجود در این زمینه ،عوامل
مرتبط با آمادگی ورودی یادگیرنده به محیط

شده است .نتایج بررسی پارک )9222( 5نیز نشان داد

یادگیری الکترونیکی را شناسایی کردهاند که ماحصل

که نرخ افت تحصیلی آموزشهای الکترونیکی در سال

پژوهش ایشان تدوین ابزاری برای سنجش میزان

 %46 ،9229و در سال  9225که انتظار میرفت ،این

آمادگی ورودی یادگیرنده برای حضور در دورههای

آن

آموزش الکترونیکی است که در این پژوهش نیز

رفع شده باشد به  % 54/9افزایش یافته است.
این امر دالیل متعددی میتواند داشته باشد که

مورداستفاده قرار گرفته است .با توجه به آنچه ذکر
شد ،میتوان گفت؛ صرفا راهاندازی سیستم آموزش

آنها را به شکل پیوستاری که در یکطرف آن عوامل
انسانی و در طرف دیگر آن عوامل فنی و فنّاورانه قرار

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

دارند ،میتوان ترسیم کرد .در این زمینه تحقیقا

اهدافشان نمیرساند ،بلکه ممکن است موجب دور

نظا آموزشی ثبا

متعددی صور

بهتری پیدا کرده و مشکف

گرفته است و عوامل مختلفی را

شدن آن نظا ها از اهدافشان شود .به همین منظور الز

ازجمله؛ عد دسترسی به رایانه و اینترنت ،نداشتن

است یادگیرندگان و مخصوصا میزان آمادگی آنان

مهار های جستجو ،طبقهبندی و تحلیل اطفعا ،

برای حضور در این دورهها را هم بهموازا

تفش

عد استفاده مؤثر از ابزارها و شیوههای ارتباطی ،و

برای بهبود وضعیت فنی نظا های آموزش الکترونیکی

ناآشنایی با شیوههای مطالعه در محیط یادگیری

در نظر گرفت و قبل از اقدا به راهاندازی نظا های

الکترونیکی شناسایی کردهاند (پالوف 6و پرا ،7
9223؛ و واتکینز 8و همکاران .)9224 ،دراینبین،

آموزش الکترونیکی و صرف هزینههای گزاف در این
زمینه ،آمادگی یادگیرندگان و موارد مرتبط با این

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

موضوع را موردنظر قرار داد .ازجمله عواملی که
میتواند آمادگی یادگیرندگان برای حضور در

ویژگیهای ورودی یادگیرنده یکی از دروندادهای
محیط یادگیری الکترونیکی است .این ویژگیها
شامل دانش و مهار های یادگیرنده در کاربرد

دورههای آموزش الکترونیکی را تحت تأثیر قرار
دهد ،کارکردهای سبک تفکر افراد و داشتن مهار
تفکر انتقادی است.

ابزارهای فناوری و برخی عوامل روانی است که

سبکهای تفکر 92به شیوههبای ترجیحبی افبراد در
اسببتفاده از توانبباییهایشببان گفتببه مببیشببود (زانب ،99
 9226و گریگورنکو 99و استرنبرگ ،)9227 ،93سببک
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تفکببر بببهخببودیخببود یببک توانببایی نیسببت بلکببه بببه
چگونگی استفاده از توانایی ها اشاره دارد (استرنبرگ،

بهحسباب مبی آیبد ،آمبادگی ببرای حضبور در چنبین
دورههایی میتواند متأثر از سبک تفکر آنها باشد زیبرا

 .)9222به عقیده اسبترنبرگ همبانگونبه کبه راههبای
مختلفی جهت هدایت و مدیریت جامعبه وجبود دارد،
سبکهای تفکر هبم ببر ایبن رونبد مبدیریت شخصبی

همانطور که اشباره شبد ،سببک تفکبر ببه چگبونگی
استفاده از تواناییها توسط یادگیرندگان اشباره دارد و
عامل مدیریت شخصی بهحساب میآیبد .ازایبنرو ببه

9

نظر مبیرسبد دانشبجویان دارای سببکهبای متفباو
تفکببر ،میببزان آمببادگی متفبباوتی بببرای حضببور در

توصببی ،و افتببرا مببیدهببدك کارکردهببا ،9شببکلهببا،3

دورههای آموزش الکترونیکی ،داشبته باشبند .بنبابراین

سطحها ،4حوزهها 5و گرایشهبا .6در پبژوهش حاضبر

بببهمنظببور بررسببی آمببادگی ورودی دانشببجویان بببرای

تنها به نقش کارکردها پرداخته شده است .اسبترنبرگ

حضور در دورههای آموزش الکترونیکی بررسی نقش

تأثیرگذارنببد (زانبب  .)9226 ،نظریببه خودمببدیریتی
اسببترنبرگ ،سببیزده نببوع سبببک تفکببر را در پببنج بعببد

سه نوع کارکرد سبک تفکر را مشبخ

کبرده اسبت

سبکهای تفکر میتواند مفید باشد.

که عبار اند ازك قانونی ،7اجرایی 8و قضایی .2افبراد در
سبک قضایی گرایش دارند توجه خود را ببر ارزیبابی

از طرف دیگر ،به دلیل انفجار اطفعا و
پیشرفتهای حاصلشده در عرصه ارتباطا  ،نیاز به

بازده فعالیتهای دیگران متمرکبز کننبد ،افبراد دارای
سبببک اجرایببی ،عفقببه خببود را بیشببتر در تکببالی ،یببا

رویکردهای جدیدی احساس میشود .هدف اصلی،
ارائه مهار ها و راهبردهایی است که دانشجویان

فعالیتهای روشن سو میدهنبد و افبرادی ببا سببک

بتوانند بهوسیله آنها این حجم گسترده اطفعا

را

قانونی از انجا کارهبایی کبه نیباز ببه خفقیبت دارنبد

مدیریت نمایند .معلمان دریافتهاند که تنها راهحل

لذ میبرند .بهعبار دیگر ،سبکهای تفکر (قبانونی

دستیابی به این هدف ،ایجاد محیطهای یادگیری است

و قضایی) مولد خفقیت هستند و به پردازش اطفعا

که یادگیرندگان نهتنها در آن به یادگیری ب ردازند

پیچیدهای نیاز دارند .افبرادی کبه ایبن سببک تفکبر را

بلکه یادگیری چگونه یادگرفتن را بیاموزند .از همین

بهکار میگیرند متمایل ببه چبالش طلبیبدن هنجارهبا و

رو ،نظا آموزشی در تفش است تا مهار

تفکر

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

انتقادی را که قادر است در طول عمر به افراد کمک
کند ،تقویت نماید .بنابراین محصول دلخواه

اطفعا ساده میپردازند و اقتدار محورنبد (زانب و
پسبببتیگلیون .)9229 ،اسبببترنبرگ ( ،)9222مطالعبببه و

آموزشوپرورش دیگر جذب قطعا اطفعا نبوده
و ایجاد ساختارهای منسجم دانش که قادر باشند خود

شناخت سبک هبای تفکبر در افبراد را ببه دلیبل اینکبه
هماننببد پلببی بببین مطالعببه شخصببیت و موفقیببت افببراد
هستند ،مهم میداند .ازآنجاییکه حضور در دورههای

را با یادگیریهای دیگر منطب سازند ،هدف اساسی
آن است (گریسون و آندرسون .)9387 ،بسیاری از
نویسندگان و صاحبنظران ،تفکر انتقادی را نوعی

آموزش الکترونیکی تجربه ای جدید برای دانشبجویان

مهار شناختی و توانایی حل مسئله میدانند (فی،92
9287؛ پائول 9282 ،99و هال ر  .)9222 ،99درحالیکه،
لیوتیخ )9222( 93اعتقاد دارد که تفکر انتقادی «راه

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

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

یافتههای پژوهشی ،این نظریه در سالهای اخیر از
مطالعه و بررسی رفتارهای اولیه فراتر رفته و به بررسی

پیامد که به روش علمی به بررسی و تجزیهوتحلیل
تمامی اطفعا و نظرا در دسترس میپردازد
(اسملتز .)9225 ،9مشکل اصلی یادگیری الکترونیکی،

اشکال پیچیدهتری از رفتارها و ویژگیهای شخصی
پرداخته است (لنت 5و همکاران .)9228 ،نظریه
شناختی اجتماعی بندورا بر باور افراد ،پیرامون

دسترسی به اطفعا نیست .ما بیشتر ازآنچه بخواهیم
اطفعا در اختیار داریم .قدر و ظرفیت تحولی

تواناییشان در تصمیمگیری و انجا فعالیت ،بر اساس
پیامدها و نتایج احتمالی آن ،اشاره دارد (بیسچک،6

یادگیری الکترونیکی در افزایش ارزش و اعتبار

 .)9226این نظریه ،روانشناسان حیطه یادگیری را

اطفعا  ،بر اساس دسترسی به اطفعا بنا نشده است.

متوجه نگاه جدیدی به فرایند یادگیری کرد و آنهم

آنچه در حال حاضر نیاز میباشد ،و یادگیری

نقش اساسی خود در فرایند یادگیری بود .بهعنوانمًال

الکترونیکی به ما عرضه میدارد ،روشهای بهتری برای

زیمرمن و برونر بر اساس این نظریه و فرضهای آن،

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

مبنی بر فعال بودن ذهن یادگیرنده و نقش مهم آن در
یادگیری ،الگوی شناختی اجتماعی خودتنظیمی را

دورههای یادگیری الکترونیکی باید برای تشخی
صحتوسقم اطفعا ارائهشده در منابع گوناگون

ارائه نمودند (کارشکی .)9387 ،خودتنظیمی 7در
یادگیری از مقولههایی است که به نقش فرد در فرایند

تفکر انتقادی داشته باشد .او نباید هر اطفع

یادگیری میپردازد .خودتنظیمی شامل فرایندهای

ارائهشده در مباحًههای آنفین یا وبنوشتها را بهطور

فراشناختی و تفش و تدبیر یادگیرنده است .اینکه

ساده ب ذیرد ،بلکه باید بدون تعصب و پیشداوری دادهها

افراد مهار هایی برای طراحی ،کنترل و هدایت

مهار

را ارزیابی و وارسی نماید (هوان

.)9222 ،9

فرایند یادگیری خود را دارا بوده و همچنین گرایش

با توجه به آنچه ذکر شد میتوان گفت

دارند یاد بگیرند که کل فرایند یادگیری خود را

کارکردهای سبک تفکر و گرایش به تفکر انتقادی

ارزیابی کنند و در مورد آن تأمل نمایند (بری.)9229 ،

میتوانند بهطور مستقیم بر آمادگی دانشجویان برای
حضور در دورههای آموزش الکترونیکی تأثیر داشته

خودتنظیمی ،فرایند فعال و سازمانیافتهای تعری،
میکند که طی آن فراگیران ،اهدافی را برای خود

باشند .عفوه بر این ،نقش آنها بهطور غیرمستقیم و با
میانجیگری خودتنظیمی نیز قابل بررسی است.

انتخاب میکنند و س س سعی میکنند تا شناخت،
انگیزش و رفتار خود را تنظیم ،کنترل و نظار نمایند.

ازجمله نظریههایی که از طری آن میتوان به تشریح
این رابطه پرداخت نظریه شناختی اجتماعی 3بندورا
است .این نظریه بهطور وسیعی در رشتهها و زمینههای

تیموسی 8و پگی )9222( 2ویژگیهایی از قبیل
خودانگیخته بودن ،استقفل در یادگیری ،کارآمدی،
خود تأمل بودن ،دارای اهداف درونی واقعگرا،

مختل ،ازجمله تحقیقا تربیتی موردتوجه قرار
گرفته است و یافتههای پژوهشی بسیاری از آن
حمایت کردهاند (پاجارس .)9227 ،4بر اساس

مطمئن به خود ،کوشا و مصر بودن را برای افراد
خودتنظیم برمیشمارند .بنابراین میتوان انتظار داشت

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

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

هدفگذاری ،نظار و برنامهریزی ،یادگیریشان را
92
تنظیم میکنند پیشرفت بهتری دارند .ویپ 2و چیرلی

تفکر انتقادی بر آمادگی برای حضور در دورههای
آموزش الکترونیکی هموارتر سازند.
عفوه بر اینکه خودتنظیمی بهعنوان واسطهای برای

( )9224دریافتند که یادگیرندگان موف در یک دوره
مبتنی بر وب ،راهبردهای خودتنظیمی را مورد استفاده
قرار میدهند .مک منوس ،)9222( 99دریافت که

تأثیرپذیری آمادگی ورودی یادگیرندگان بهمنظور
حضور در دورههای آموزش الکترونیکی از

یادگیرندگان دارای خودتنظیمی باال در محیطهای
یادگیری مبتنی بر وب خطی که امکان انتخاب

کارکردهای سبک تفکر و گرایش به تفکر انتقادی

کمتری دارند ،به شکل ضعیفی عمل میکنند ،اما در

عمل میکند ،همچنین ،بهطور مستقیم میتواند این

محیطهای یادگیری غیرخطی که یادگیرندگان بر

آمادگی را تحت تأثیر قرار دهد .مهار های یادگیری

یادگیریشان کنترل بیشتری دارند ،به سطح باالتری از

خودتنظیمی برای دانشجویانی که قصد دارند در

پیشرفت میرسند .استفاده از راهبردهای یادگیری

آموزش الکترونیکی شرکت کنند از اهمیت باالیی
برخوردار میباشد .شانک 9و زیمرمن )9228( 9نیز

خودتنظیمی اگرچه میتواند برای هر یادگیرندهای در
هر موقعیت یادگیری مًمر ثمر باشد ،اما به نظر

اظهار میدارند که راهبردهای یادگیری خودتنظیم
ممکن است برای موقعیتهای آموزش از راه دور

میرسد این امر در محیطهای الکترونیکی از اهمیت
بیشتری برخوردار میباشد .شاید دلیل این موضوع این

حیاتی باشد .این مسئله بهویژه با توجه به درجه باالیی

حقیقت باشد که در یادگیری الکترونیکی ،یادگیرنده

از خودمختاری دانشجویان به دلیل عد حضور

بیش از آموزش سنتی مسئول یادگیری خویش است و

فیزیکی مربیان قابلمفحظه است .پژوهشهای

باید به کنترل یادگیری خود ب ردازد .بر این اساس ،با

گرفته در این زمینه نیز نشان میدهند که

توجه به آنچه ذکر شد ،در این پژوهش یک رابطه

خودتنظیمی یکی از مؤلفههایی است که میتواند

ساختاری بین کارکردهای سبک تفکر و گرایش به

محیطهای

تفکر انتقادی با خودتنظیمی و آمادگی برای حضور

صور
باعث

موفقیت

یادگیرندگان

در
3

4

الکترونیکی شود .برای مًال تام سون  ،مریاک و
کوپ )9229( 5نشان دادند که عناصر خودتنظیمی

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

ازجمله ویژگیهای مهم یک یادگیرنده موف در یک
تکلی ،جستجوی اینترنتی بودند؛ بهویژه

غیرمستقیم بین این متییرها آزمون میگردد.

آزمودنیهایی که دارای هدف بودند ،مد
طوالنیتری روی تکالیفشان کار کردند تا آنهایی که
هدفی نداشتند .آزودو ،6گوتری 7و سایبر )9224( 8

روش
پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی ببود .ببرای
بررسی رابطبه ببین متییرهبا از روش تحلیبل مسبیر کبه
زیرمجموعببهای از روشهببای همبسببتگی و نببوعی از
پببژوهشهببای توصببیفی اسببت اسببتفاده شببد .شببیوه
جمعآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه بود.

دریافتند یادگیرندگانی که با راهبردهای خاص از قبیل
1. Schunk
2. Zimmerman
3. Thompson
4. Meriac
5. Cope
6. Azevedo
7. Guthrie
8. Seibert

9. Whipp
10. Chiarelli
11. McManus
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جامعه و نمونه آماری

جامعببه آمبباری ایببن تحقیبب را دانشببجویان دانشببگاه
خبببوارزمی در سبببال تحصبببیلی  9329-29تشبببکیل
میدادند که تعداد آنها در کل  99222نفبر ببود .روش
نمونهگیری ،طبقبهای نسببتی برحسبب جنسبیت تعیبین
شد .در ایبن پبژوهش ببا توجبه ببه در دسبترس نببودن
واریبببانس جامعبببه ،محققبببان ببببه اجبببرای مقبببدماتی
پرسش نامه بر روی  32دانشجویان بهصبور تصبادفی
پرداختند و واریانس نمونه محاسببه گردیبد .سب س ببا
ضریب اطمینبان در سبطح  2/25ببا اسبتفاده از فرمبول
کوکران 9برآورد گردیبد .حجبم نمونبه ببا اسبتفاده از
فرمول کوکران برای دانشجویان  992نفر تعیین گردید
که از این تعداد با دسترسی به چارچوب جامعبه مبورد
نظببر ،و طب ب نمونببهگیببری طبقببهای نسبببتی (برحسببب
جنسیت) بهتصبادف انتخباب شبدند 992 .پرسبشنامبه
توزیع شد؛ اما نمونه نهایی شبامل  927نفبر اسبت .لبذا
نرخ تکمیل  25درصد است .از جهت مناسببت مقبدار
نمونه با توجه به نوع تحقی و وقتگیبر ببودن اجبرای
پرسش نامه عدد مناسبی اسبت 925 .نفبر مبرد ( )%59و
 929نفبببر آنهبببا زن ( )%42بودنبببد و  68نفبببر ()%33
دانشببجوی کارشناسببی و  932نفببر ( )%67دانشببجوی
کارشناسی ارشد بودند.
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مقیاس خفقیت ،بالیدگی (بلبو شبناختی) ،و کمبال و
تعهد (درگیری ذهنی) میباشد .ضریب پایبایی در هبر
یک از زیر مقیباسهبا ببه ترتیبب  2/53 ،2/64و 2/89
مببیباشببد (شببریفی .)9386 ،در مطالعببه پبباک مهببر و
دهقببانی ( )9322ضببریب آلفببای کرونببباخ  2/76و در
پژوهش حاضبر ضبریب آلفبای  2/78ببهدسبت آمبده
است.
پ سا ی ما رر ر یا رساار رنتقا  :پرسببشنامببه
سبک های تفکر ،یک آزمون مداد کاغذی اسبت کبه
بهوسیله استرنبرگ و واگنر (به نقل از مهدوی شکیب،
 )9329طراحی شده است .در این پرسشنامه پاسخ هر
سؤال روی یک مقیاس هفتدرجهای مشبخ شبده و
بببا نمببرههببای ( )7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،9 ،9بببرای هببر گزینببه،
نمرهگذاری میشود .استرنبرگ و همکاران ،ببهمنظبور
بررسی پایایی پرسشنامه سبکهبای تفکبر ،مطالعبا
مفصلی انجا دادند .ضریب پایایی خرده آزمبونهبا ببا
استفاده از روش آلفای کرونباخ از ( )2/56برای سبک
اجرایی تا ( )2/88برای سبک کلبی ببا میبانگینی براببر
( )2/78بببهدسببت آمببده اسببت .بببرای تعیببین روایببی
پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و همکباران ،از
تحلیل عاملی استفاده کردند کبه  5عامبل را ببا قبدر
تبیین  2/77درصد واریانس را گزارش نمودند .در این

پرسشنامههای گرایش به تفکر

پژوهش از فر هنجاریابی شده سببکهبای تفکبر (56
سؤالی) توسط مهدوی شبکیب اسبتفاده شبد .مهبدوی

انتقادی ریکتس ،کارکردهای سبک تفکر،
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و آمادگی ورود
یادگیرنده به دورههای الکترونیکی گردآوری شدند.

شکیب ،برای بررسی پایبایی کبل مقیباس سببکهبای
تفکر از روش بباز آزمبایی اسبتفاده کبرد .وی در ایبن
روش ،ابتدا یک آزمون مقدماتی انجا داد کبه در آن

مقياا گرااا به رفاا رنتقاا ربیکقاا ر هقااک ر :ایببن
پرسش نامه شامل  33سؤال پبنج گزینبهای ببود کبه در

 37شرکتکننده به پرسش نامه سبکهای تفکر پاسبخ
دادند و بعد از مدتی ببا اجبرای مجبدد ببر روی همبان

ابزارهای اندازهگیری

دادهها از طری

مقیاس لیکر از کامف موافقم تا کامف مخالفم ،تنظیم
شده است .حداکًر و حداقل نمره کسبشبده در ایبن
آزمون به ترتیب  965و  33امتیاز ببوده و دارای  3زیبر
1. Cochran

شکر کنندگان ،ضبریبی براببر  2/29ببهدسبت آمبد.
همچنین ضریب پایایی خرده آزمونها از ( )2/59برای
سبک بیرونی تا ( )2/83برای سبک درونی با میانگینی
برابببر ( )2/64بببهدسببت آمببد .بببرای احببراز روایببی
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پرسببشنامببه از روش تحلیببل عبباملی اسببتفاده شببد و 4
عامل با قبدر تبیبین  2/77اسبتخرا گشبت .در ایبن

عامل و  32سؤال پنج گزینهای میباشد .پاسخ سؤاال
با استفاده از مقیاس لیکر از خیلی کم تا خیلی زیباد،

پژوهش فقط کارکرد سببک هبای تفکبر مبدنظر قبرار
گرفت و شبامل سبه سببک قبانونگذارانبه ،اجرایبی و
قضایی است .سؤاال سبک تفکر قانونگذارانه شامل

تنظیم شده است .آنهبا پبس از تبدوین پرسبشنامبه ببا
استفاده از تکنیک تحلیبل عباملی (ببا اسبتفاده از روش
واریمبباکس و بببر اسبباس آزمببون اسببکری) دادههببای

()49 ،32 ،94 ،9؛ اجرایببببببببی ()59 ،46 ،34 ،93 ،9؛
قضایی ( )56 ،35 ،93 ،94 ،3است که در این پژوهش

جمع آوریشده را تحلیل کردند .نتبایج بیبانگر وجبود
پنج عامل (دسترسی و مهار کار با رایانه و اینترنبت،

برای خرده مؤلفههای قانونگبذار ،اجرایبی ،قضبایی و

مهار های ارتباطی و مشارکتی ،مهار های شناختی،

کببل پرسببشنامببه ،بببه ترتیببب آلفببای کرونببباخ ،2/73

مهار های فراشناختی و مهار های خود رهیبابی) در

 2/79 ،2/75و  2/88بهدست آمد.

آزمببون آمببادگی ورودی یادگیرنببده بببه دورههببای

رخو ننظيمیر(یموی ر22رسؤبلی):

الکترونیکی بود ،که درمجموع بیش از  48/67درصبد

خودتنظیمی در این پرسش نامه دارای دو خرده مقیاس
کاربرد راهبرد شناختی و مدیریت منبابع و فراشبناخت

از واریانس کل آزمون را تبیین کردند .همچنبین آنهبا
ضرایب آلفبای ( 2/22ببرای عامبل اول)( 2/75 ،ببرای

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

عامببل دو )( 2/77 ،بببرای عامببل سببو )( 2/83 ،بببرای
عامل چهار )(2/89 ،برای عامل پنجم) و ( 2/29ببرای

پ س

ی م ره اي

کل پرسشنامه) را گزارش کردند .در پژوهش حاضبر
نیز ضرایب آلفبای  2/58 ،2/66 ،2/76 ،2/89 ،2/89و

ضریب پایایی کلی بهدست آمده پرسشنامه یبادگیری
خببودتنظیمی  2/25بببهدسببت آمببد .همچنببین ضببرایب
خببرده آزمببونهببای کببارکرد راهبردهببای شببناختی و

دو  ،سو  ،چهار و پنجم بهدست آمدند.

مدیریت منابع و فراشناخت در اجرای نهایی ،به ترتیب
( )2/86و ( )2/22بببهدسببت آمببد .در مببورد یببادگیری

ی فتهه

خبودتنظیمی ،شباخ هبای حاصبل از اجبرای تحلیبل
عاملی تأییبدی ،اعتببار مناسبب اببزار را نشبان دادهانبد
(.)²=767.71 ،DF=751 ،RSMA=0.055 ،GFI=0.97
درمجموع شاخ های حاصل از اجرای آلفای کرونباخ

 2/85به ترتیب برای کل پرسشنامه و عاملهبای اول،

به منظور آزمون فرضیه اصلی پژوهش از روش ضریب
همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر اسبتفاده شبد .فرضبیه
اصببلی ایببن پببژوهش در قالببب یببک الگببوی علببی
مطرحشده که هدف آن ،بررسی نقش سببک تفکبر و

و تحلیبل عباملی تأییبدی ،اعتببار مناسبب ایبن اببزار را

گرایش به تفکر انتقادی با میانجیگیبری خبودتنظیمی

نشان داده است .در پژوهش حاضر نیز ضبریب آلفبای
 2/84برای کل پرسشنامه و ضرایب  2/86و  2/55ببه
ترتیب برای خرده مقیاسهبای راهبردهبای شبناختی و

در آمببادگی دانشببجویان بببرای حضببور در دورههببای
آموزش الکترونیکی مبیباشبد (نمبودار .)9امبا قببل از

مدیریت منابع و فراشناخت بهدست آمد.
آم ایرو و ره اي یدهرفا ر و هریا ربلقک ویيقایر:
این پرسشبنامه توسبط سبراجی و یبار محمبدی واصبل
( )9382تدوین و اعتباریابی شبده اسبت .کبه شبامل 5

ارائببه نتببایج آزمببون ایببن الگببو ،مبباتریس همبسببتگی
متییرهای موجبود در الگبوی فبو در جبدول  9ارائبه
شده است .نتایج ضرایب همبستگی پیرسون مندر در
جدول 9نشان مبیدهبد از روابطبی کبه ببین متییرهبای
پژوهش با آمادگی ورودی یادگیرنده برای حضور در
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دورههببای آمببوزش الکترونیکببی وجببود دارد ،رابطببه
متییرهببای گببرایش بببه تفکببر انتقببادی ،سبببک تفکببر
قضببایی و راهبردهببای شببناختی بببا آمببادگی ورودی
یادگیرنده معنادار مبیباشبد و رابطبه متییرهبای سببک
تفکر قبانونگبذار ،سببک تفکبر اجرایبی و راهبردهبای
فراشببببناختی و خببببودتنظیمی بببببا آمببببادگی ورودی
یادگیرنده معنادار نمیباشد.

نمودار  -1الگوی پیشنهادی اولیه آمادگی حضور در دورههای
آموزش الکترونیکی

جدول  -1ماتریس همبستگی بین متغیرهای موردپژوهش
متغیر
 .1گرایش به تفکر انتقادی
 .5سبک تفکر قضایی
 .1سبک تفکر قانونگذار
 .9سبک تفکر اجرایی
 .2راهبردهای شناختی
 .1راهبردهای فراشناختی و خودتنظیمی
 .1آمادگی ورودی یادگیرنده

1

0

1
**0/25
**0/99
**0/20
**0/95
**0/52
**0/52

1
**0/93
**0/25
**0/12
**0/10
*0/11

1

1
**0/11
**0/11
**0/51
0/11

4

1
**0/11
**0/55
0/19

6

5

1
**0/29
**0/52

1
0/15

7

1

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

بببرای آزمببون الگببوی پیشببنهادی از روش تحلیببل
مسیر استفاده شبد .در ایبن تحلیبل ،برازنبدگی الگبوی
پیشنهادی بر اساس شاخ مجذور خبی دو ،شباخ
برازنببدگی تطبیقببی ( ،)CFIشبباخ نیکببویی بببرازش
( ،)GFIشاخ نیکویی برازش تعبدیلشبده ()AGFI
و ریشبببهی خطبببای میبببانگین مجبببذورا تقریبببب
( )RMSEAموردبررس بی قببرار گرفببت .نتببایج آزمببون
الگوی پیشنهادی اولیه نشبان از عبد ببرازش ایبن الگبو
داشت .اما پبسازآن ،ببهمنظبور تعبدیل مبدل اولیبه ،ببر
اساس مبانی نظری و تجربی در الگوی مبذکور تعبدیلی
صور گرفت بدین ترتیب که بین راهبردهای شبناختی
و راهبردهبببای فراشبببناختی و خبببودتنظیمی رابطبببهای
دوطرفه فرض شد .پبسازایبن تعبدیل ،مبدل پیشبنهادی
مورد تأیید قرار گرفبت .شباخ هبای کلبی ایبن مبدل
تعدیلشده در جدول  9قابلمشاهده است.
جدول  -0شاخصهای نیکویی برازش الگوی پیشنهادی
χ2

Df

χ2/df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

1/59

1

1/59

0/01

1/00

0/31

1/00

با توجه به نتایج مندر در جدول  ،9شاخ های
کلی آزمون الگوی پیشنهادی تصحیحشده حاکی از
برازش کلی این الگوست (=2/26 ،df =9 ،χ2 =9/84
CFI 9/22 ،AGFI =2/23 ،GFI =9/22 ،RSMEA

=) .بهمنظور برازش الگو ضروری است که
شاخ های فو استانداردهای الز را داشته باشند.
چنانچه شاخ  χ2/dfکوچکتر از  3باشد ،مقدار
 RSMEAاز  2/9کوچکتر و به صفر نزدیکتر
است ،و همچنین شاخ های برازش AGFI ،GFI
و CFIبه یک نزدیکتر باشند ،بیانگر آن است که
الگوی پیشنهادی تأیید شده است .بنابراین با توجه به
اینکه شاخ های مذکور در جدول فو استانداردهای
موردنظر را دارند ،میتوان اذعان داشت که الگوی
پیشنهادی تعدیلشده در این پژوهش مورد تأیید قرار
گرفته است .اما شاخ های تولیدی تحلیل مسیر فقط
محدود به شاخ های برازش کلی الگو نیست .بلکه
پارامتر ضریب مسیر و مقادیر  tمتناظر با آنها برای هر
یک از مسیرهای عِلّی از متییرهای برونزاد به متییرهای
میانجی و درونزاد ،و از متییرهای میانجی به متییر
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درونزاد نیز وجود دارد .این ضرایب ،قدر نسبی هر
مسیر را نشان میدهد .این ضرایب مسیر و مقدار  tمتناظر
با آنها در جدول  3ارائه شده است.
بر اساس اطفعا ارائهشده در جدول  ،3ضریب
مسیر گرایش به تفکر انتقادی به راهبردهای شناختی
( ،)2/39ضریب مسیر مًبتی است و بر اساس آزمون
آماری  tمعنادار است ( .)t=4/67 ،p<2/25ضریب
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مسیر سبک تفکر قضایی به راهبردهای فراشناختی و
خودتنظیمی ( ،)2/94ضریب مسیر مًبتی است و بر
اساس آزمون آماری  tمعنادار است (،p<2/25
 .)t=9/29ضریب مسیر راهبردهای شناختی به آمادگی
حضور در دورههای آموزش الکترونیکی  2/98است
که ضریب مسیر مًبتی است و بر اساس آزمون آماری
 tمعنادار است (.)t=9/22 ،p<2/25

جدول  -1مسیرها ،ضرایب مسیر و مقادیر  tمتناظر با آنها
مسیر
از گرایش به تفکر انتقادی به آمادگی حضور در دورههای آموزش الکترونیکی
از سبک تفکر قضایی به آمادگی حضور در دورههای آموزش الکترونیکی
از سبک تفکر قانونگذار به آمادگی حضور در دورههای آموزش الکترونیکی
از سبک تفکر اجرایی به آمادگی حضور در دورههای آموزش الکترونیکی
از گرایش به تفکر انتقادی به راهبردهای شناختی
از سبک تفکر قضایی به راهبردهای شناختی
از سبک تفکر قضایی به راهبردهای فراشناختی و خودتنظیمی
از سبک تفکر قانونگذار به راهبردهای شناختی
از سبک تفکر قانونگذار به راهبردهای فراشناختی و خودتنظیمی
از سبک تفکر اجرایی به راهبردهای شناختی
از سبک تفکر اجرایی به راهبردهای فراشناختی و خودتنظیمی
از راهبردهای شناختی به آمادگی حضور در دورههای آموزش الکترونیکی
از راهبردهای فرا شناختی و خودتنظیمی به آمادگی حضور در دورههای آموزش الکترونیکی

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سبکهای تفکبر و
گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان ببر آمبادگی آنهبا
بببرای حضببور در دورههببای آمببوزش الکترونیکببی بببا
میبببانجیگبببری راهبردهبببای یبببادگیری خبببودتنظیمی
میباشد .نتایج آزمون مدل پیشنهادی پژوهش ابتبدا ببر
اساس شاخ های برازش مدل تأیید نشدند ،امبا پبس
از تعدیل بهعملآمده (فرضکردن یک رابطه دوطرفبه
بین راهبردهای شبناختی و فراشبناختی و خبودتنظیمی)
مدل بهطورکلی تأیید شد .ضبرایب مسبیر نشبان دادنبد
که ضریب ترسیمشده از طرف سبک تفکر قضایی ببه
راهبردهای فراشناختی و خودتنظیمی معنادار میباشبد.
از طرف دیگر راهبردهبای فراشبناختی و خبودتنظیمی
نیز با تعامل راهبردهای شناختی بر آمادگی دانشجویان
برای حضور در دورههای آمبوزش الکترونیکبی تبأثیر

ضریب مسیر
0/11
0/01
-0/09
-0/05
0/11
0/01
0/59
0/19
0/10
0/05
0/05
0/15
-0/01

مقدار T
1/31
0/19
-0/91
-0/15
*9/11
0/35
*5/35
1/11
1/50
0/39
0/13
*1/33
-0/11

میگذارد .بنابراین میتوان گفت سبک تفکبر قضبایی
به طور غیرمستقیم بر آمادگی دانشجویان برای حضبور
در دورههبای آمبوزش الکترونیکبی تبأثیر مبیگبذارد.
نتببایج تحلیببل همبسببتگی پیرسببون منببدر در جببدول
شماره  9نیز این امر را تأیید مینماید .این یافته با نتایج
پژوهش لیبو ،ماجوکبا 9و لبی )9227( ،9همسبو اسبت.
طب نتایج پژوهش ایشان ،سبکهای تفکر بر یادگیری
دانشجویان برخط و عملکرد تیمهای مجبازی اثبربخش
است .همچنین ببهنبوعی ببا نتبایج پبژوهش عبدالبهزاده
( )9388همسو است .نتایج این پبژوهش نشبان داد کبه
همبستگی مًبت و معنباداری ببین کارکردهبای سببک
تفکببر و میببزان یببادگیری مبببانی فنبباوری اطفعببا و
ارتباطا وجود دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت
1. Magjuka
2. Lee
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که افراد دارای سبک تفکر قضبایی ببه داوری دربباره
امور و ارزشبیابی مسبائل گونباگون عفقبهمندنبد .ایبن
افراد مسائلی را ترجیح مبیدهنبد کبه بتواننبد از طریب
آنها ببه تحلیبل و ارزیبابی اندیشبههبا و امبور ب ردازنبد
(سی )9387 ،،و همانطور کبه ذکبر شبد ایبن سببک
مولد خفقیت است و به پردازش اطفعبا پیچیبدهای
نیبباز دارد .افببرادی کببه ایببن سبببک تفکببر را بببهکببار
میگیرند متمایل به چالش طلبیبدن هنجارهبا و پبذیرش
خطببر هسببتند .ازآنجبباییکببه محببیطهببای آمببوزش
الکترونیکی ببه خباطر ناشبناخته بودنشبان ممکبن اسبت
تصورا گوناگون و بعضبا مبهمبی را در یادگیرنبدگان
به وجود بیاورند کبه برخبورد صبحیح و کارآمبد ببا آن
مستلز داشتن ویژگیهایی از قبیبل پبذیرش خطبر و ببه
چالش طلبیدن هنجارهای آموزش سنتی باشد ،مبیبینبیم
که افراد دارای سبک تفکر قضایی ببه خباطر دارا ببودن
چنین ویژگیهایی آمادگی بیشتری را ببرای حضبور در
دورههای الکترونیکی نشان میدهند.
ضببریب تأییدشببده دیگببر ضببریب ترس بیمشببده از
راهبردهای شناختی به سمت آمادگی دانشجویان برای
حضور در دوره های آموزش الکترونیکبی اسبت .ایبن
یافته با نتایج پژوهش های (تام سون ،مریباک و کبوپ
( ،)9229آزودو ،گوتری و سبایبر ( ،)9224ویبپ و
چیرلبببی ( )9224مبببک منبببوس ()9222و شبببانک و
زیمرمن ( )9228همسو مبیباشبد .در تبیبین ایبن یافتبه
مببیتببوان گفببت؛ محببیطهببای الکترونیکببی بببرخفف
محببیطهببای سببنتی در فرآینببد یببادگیری بببه نقببش
یادگیرنده اهمیت بیشتری میدهند و ایبن یادگیرنبده
است که مسبئولیت یبادگیری خبود را ببر عهبده دارد.
طبیعتا در چنین محیطی بهمنظور موفقیبت در یبادگیری
الز است یادگیرندگان از قبل دسبت ببه برنامبهریبزی
بزنند و سعی کنند که شناخت ،انگیزش و رفتبار خبود
را در موقعیببتهببای مختلبب ،یببادگیری (همزمببان و
ناهمزمان) کنترل و نظار کنند (هرچند که نمیتبوان
لزو توجه به این موضوع را در محیطهای سنتی انکار
کرد اما به نظر میرسد که به علت غیرحضبوری ببودن
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دورههای الکترونیکی در این محبیطهبا ،ایبن موضبوع
اهمیتببی مضبباع ،پیببدا مببیکنببد) .چببون خببودتنظیمی
فرایند فعال و سازمانیافتهای اسبت و افبراد خبودتنظیم
افرادی خودانگیختبه ،مسبتقل در یبادگیری ،کارآمبد،
خببود تأمببل و هدفمنببد مببیباشببند (تیموسببی و پگببی ،
 ،)9222بهراحتی میتواننبد فرآینبدهای مبذکور را ببه
انجببا برسببانند و بببه نیازهببای خببود در چنببین محیطببی
پاسخ دهند .همچنین آنها میتوانند ببهراحتبی از منبابع
گوناگون ببه منظبور دسبتیبابی ببه اهبداف یبادگیری
به صور مستقل استفاده کنند و آمادگی بیشتری را از
خود بهمنظور حضور در چنین دورههایی نشان دهند.
از طرف دیگر ،اگر دانشجویان فاقبد مهبار هبای
موردنیاز برای نظم دهبی یبادگیریشبان باشبند ممکبن
است مهیا ساختن برنامبه ببرای یک ارچبهسبازی دانبش
آنها از طری آموزش مبتنی بر وب مؤثر نباشبد .ببدین
لحاظ ،دانشجویان در محیط جدید عفوه بر اینکه نیباز
بببه سببواد رایانببهای بببرای اسببتفاده از نظببا هببای جدیببد
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
کنند (پاکدامن.)9386 ،
نتببایج هببمچنببین نشببان دادنببد کببه ضببریب مسببیر
ترسیمشده از طرف گرایش به تفکر انتقادی ببه سبمت
راهبردهای شناختی معنادار مبیباشبد .از طبرف دیگبر
راهبردهببای شببناختی نیببز در تعامببل بببا راهبردهببای
فراشناختی و خودتنظیمی بر آمادگی دانشجویان ببرای
حضبببور در دورههبببای آمبببوزش الکترونیکبببی تبببأثیر
میگذارد .بنابراین مبیتبوان گفبت گبرایش ببه تفکبر
انتقادی بهطور غیرمستقیم بر آمادگی دانشجویان ببرای
حضبببور در دورههبببای آمبببوزش الکترونیکبببی تبببأثیر
می گذارد .نتایج تحلیل همبستگی پیرسبون منبدر در
جدول شماره  9نیز این امر را تأیید مینماید .در رابطبه
با این یافته ،پژوهشی که بهطبور مسبتقیم ببا آن همسبو
باشببد یافببت نشببد ،امببا مببیتببوان گفببت بببهنببوعی بببا
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پژوهشهای نیومن 9و امرسون )9227( 9و مصلینژاد و
سبببجانیان ( )9387همسبببو مبببیباشبببد .طبببب نتبببایج
پژوهش های مذکور دانشجویان دورههای الکترونیکی
از تفکر انتقادی باالتری نسبت به دانشجویان دورههای
سنتی برخوردارند.
در تبیببین یافتببه ببباال مببیتببوان گفببت کببه انفجببار
اطفعا درنتیجه رشد سریع تولیبد اطفعبا مزایبای
زیببادی را بببرای یادگیرنببدگان در پببی داشببته اسببت.
بااینحال ،اگبر یادگیرنبدگان مهبار اسبتفاده از ایبن
حجم عظیم اطفعبا را نداشبته باشبند ،ممکبن اسبت
همین مزیت دنیای اطفعا به عاملی برای سردرگمی
و دلزدگی آنها در محبیط الکترونیکبی تببدیل شبود.
راهحلی که برای این مسئله مفید به نظبر مبیرسبد ایبن
است که یادگیرندگان دارای مهارتی باشند که بتواننبد
انببواع گونبباگون اطفعببا را بببر اسبباس معیارهببای
صحیح ،بررسی ،نقد و ارزیابی کنند و به فراخور نیباز
خببویش از آنهببا اسببتفاده کننببد .ازآنجبباییکببه تفکببر
انتقببادی تفکببری اسببت مسببتدل ،مببنظم ،هدفمنببد،
اثرگذار ،منطقی و مبتنی بر پیامد که با روش علمبی ببه
بررسی و تجزیهوتحلیل تمامی اطفعبا و نظبرا در
دسببترس مببیپببردازد (اسببملتزر 3و همکبباران ،)9225 ،
برای پاسخ به این مسئله میتواند ابزاری مناسب باشد و
هادی یادگیرنده در رسیدن به اهداف یبادگیری باشبد.
درواقع مشکل اصلی یادگیری الکترونیکبی ،دسترسبی
به اطفعا نیست .ما بیشتر ازآنچه بخواهیم اطفعبا
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
حال حاضر نیاز میباشد ،و یادگیری الکترونیکی به مبا
عرضببه مببیدارد ،روشهببایی بهتببر بببرای پببردازش،
معنابخشببی بببه اطفعببا و خلبب مجببدد آنهاسببت
(گریسببون و آندرسببون .)9387 ،داوطلببب ورود بببه
دورههای یبادگیری الکترونیکبی بایبد ببرای تشبخی
1. Newman
2. Emerson
3. Smeltzer
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صحتوسقم اطفعبا ارائبهشبده در منبابع گونباگون
مهار تفکر انتقادی داشته باشبد .او نبایبد هبر اطبفع
ارائهشبده در مباحًبههبای آنفیبن یبا وبنوشبتهبا را
بببهطببور سبباده ب ببذیرد ،بلکببه بایببد بببدون تعصببب و
پبببیشداوری دادههبببا را ارزیبببابی و وارسبببی نمایبببد
(هوان  .)9222 ،بنابراین میبینبیم کسبانی کبه از ایبن
مهار برخوردار مبیباشبند ببرای ورود ببه دورههبای
الکترونیکی از آمادگی بیشتری برخوردار میباشند.
شرایط و موقعیتهایی وجود دارد کبه رفتارهبای
تحصیلی و پژوهشی دانشجویان دانشگاههای مجبازی،
بهطور مستقیم از عد آمادگی آنها برای ورود ببه ایبن
دورهها نشأ میگیرد .اهمیت یافتههای آموزشی ایبن
پببژوهش ایببن اسببت کببه مشببکف دانشببجویان در
دورههای الکترونیکی بهطور مستقیم ببا عبد آمبادگی
آنهببا بببرای حضببور در ایببن دورههببا در رابطببه اسببت.
بسبببیاری از دانشبببجویانی کبببه مشبببکف زیبببادی در
دانشگاههای مجازی دارند ،بهاینعلت نیست کبه آنهبا
در عملکرد موفقیت آمیز نباتوان هسبتند ،بلکبه ببه ایبن
دلیل است که آنهبا ببرای ورود ببه ایبن دورههبا هنبوز
آمادگی الز را ندارند کبه در ایبن پبژوهش مشبخ
شببد کببه گببرایش بببه تفکببر انتقببادی ،سبببک تفکببر و
راهبردهببای یببادگیری خببودتنظیمی مببیتواننببد بببرای
آمببادگی حضببور در ایببن دورههببا نقببش تأثیرگببذاری
داشببته باشببند .بنببابراین نتببایج ایببن تحقی ب مببیتوانببد
کاربردهای برای محیطهای آموزشی داشته باشد.
کبباربرد اصببلی و اولیببه آن اسببت کببه نظببا هببای
آموزشی میتوانند به نحو مطلوب در پرورش آمادگی
حضور دانشجویان در دورههبای الکترونیکبی سبهیم و
مسئولیتپذیر باشند ،زیرا در این پژوهش آشبکار شبد
که گرایش به تفکر انتقادی ،سبک تفکر و راهبردهای
یببادگیری خببودتنظیمی مببیتوانببد تببأثیر سببودمندی بببر
آمببادگی حضببور در دورههببای آمببوزش الکترونیکببی
دانشببجویان داشببته باشببد .چببون دانشببجویان دارای
آمبببادگی ببببرای حضبببور در دورههبببای آمبببوزش
الکترونیکی ،کوشش ،استقامت و عفقه بیشبتری ببرای

قدمپور و همکاران ،پژوهشهای کاربردی در روانشناسی تربیتی ،سال  ،1شماره  ،1پاییز 1131

یادگیری و عملکبرد نشبان مبی دهنبد ،ببرای مسبئولین
آموزشی مهم است که ریشههای عوامل تأثیرگبذار ببر
ایبن نببوع آمببادگی را بشناسبند ،زیببرا بسببیاری ازآنچببه
مسببئولین و دسببتانببدرکاران انجببا مببیدهنببد -یببا
میتوانند انجا دهنبد -مبیتوانبد در آمبادگی حضبور
دانشببجویان تببأثیر داشببته باشببد .بببهطببورکلی اسبباتید و
دسببت انببدرکاران آموزشببی مببیتوانن بد بببا آگبباهی از
عوامل تأثیرگذار ،آمبادگی حضبور دانشبجویان ببرای
ورود به دوره های الکترونیکی را پیشبینی کنند یبا در
جهت افزایش آمادگی ،به آنان یاری رسانند.
عصر اطفعا و وقوع پدیده انفجار اطفعبا و
همچنین پیشرفتهای شگرف در عرصبه فنباوریهبای
نوین ،تیییبرا اساسبی را در شبئون مختلب ،زنبدگی
بشری باعث شده است .این امر میتوانبد عباملی ببرای
پیشببرفت جوامببع و رفبباه عمببومی محسببوب شببود،
درعینحال اگر جوامع از آن غفلت کنند مبیتوانبد ببه
عاملی ببرای عقبب مانبدن از قافلبه پیشبرفت و توسبعه
کشورها تبدیل شود .بر این اساس راه چباره ،شبناخت
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جوانب مختل ،این پدیده و سعی در برخورد مناسبب
با آن میباشد .یکبی از ابعباد ایبن مسبئله کبه پبژوهش
حاضر بدان پرداخته اسبت آمبادگی دانشبجویان ببرای
حضور در دوره های آموزش الکترونیکی است .نتبایج
نشبببان داد کبببه ازجملبببه عبببواملی کبببه در آمبببادگی
دانشبببجویان ببببرای حضبببور در دورههبببای آمبببوزش
الکترونیکبی اهمیببت دارد گببرایش ببه تفکببر انتقببادی،
سبببک تفکببر و راهبردهببای یببادگیری خببودتنظیمی
میباشد .بر این اساس الز است هبم دانشبجویانی کبه
خببود را بببرای حضببور در چنببین دورههببایی آمبباده
میکنند و هم نظا های آموزشی کبه قصبد راهانبدازی
چنین نظا های آموزشی را دارند به این مقولهها توجبه
ویژه داشته باشند و تقویت مهار هبای خبودتنظیمی و
تفکر انتقادی و همچنین تقویت سبک تفکر مبرتبط ببا
آمبببادگی ببببرای حضبببور در دورههبببای آمبببوزش
الکترونیکی (سبک تفکبر قضبایی) را در دسبتور کبار
خویش قرار دهند.

من بع
پاکدامن ساواجی ،آذر .)9386( .مقایسه راهبردهای یادگیری خودتنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری.
فصلنامه مدیریت آموزشی.64-37 ،9 ،
سراجی ،فرهاد ،و یارمحمدی واصل ،مسیب .)9382( .تهیه و اعتباریابی ابزار سنجش آمادگی ورودی یادگیرنده به
دورههای الکترونیکی .اندازهگیری تربیتی.935-957 ،3 ،
سی ،،علیاکبر .)9387( .روانشناسی پرورشی نوین .تهرانك دوران.
شریفی ،خدیجه .)9386( .رابطه بین تفکر انتقادی و عز نفس با پیشرفت تحصیلی .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده
ادبیا و علو انسانی دانشگاه پیا نور مشهد.
عبداله زاده ،علیاکبر .)9388( .مقایسه رابطه بین انواع سبکهای تفکر با میزان یادگیری مبانی فناوری اطفعا و ارتباطا
در میان دانش آموزان دختر و پسر مدارس فنی و حرفهای شهرستان تهران .اندیشههای نوین تربیتی؛ .995-944 ،3
کارشکی ،حسین .)9387( .نقش الگوهای انگیزشی و ادراکا محیطی در یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان پسر پایه
سو دبیرستانهای شهر تهران .رساله دکتری روانشناسی تربیتی .دانشکده روانشناسی و علو تربیتی دانشگاه تهران.
مصلی نژاد ،لیف و سجانیان ،سعید .)9387( .بررسی تفکر انتقادی در دانشجویان آموزش مجازی و سنتی رشته کام یوتر.
مجله مرکز مطالعا و توسعه آموزش پزشکی.997-934 ،9 ،
مهدوی شکیب ،علی .)9322( .رابطه بین سبکهای تفکر مدیران با سبک رهبری انتقالی آنها در مدارس ابتدایی بر اساس
مدل بس و اولیو .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
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