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Abstract

Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of e-learning
readiness on self-regulated learning strategies and students' behavioral tendency to
learn on the web.
Method: The present study is applied in terms of its purpose and it is descriptivecorrelational in terms of its nature and method. The participants of this study were the
whole students of Tabriz Payam-e-Noor University in 2016-2017. Among whom 223
were chosen using stratified random sampling method. Four types of measurement
instruments were used in the present study including e-learning readiness of Watkins
et al. (2004), motivating beliefs of Pintrige et al., (1991), Self-regulated learning
strategies in online and web-based learning of Bernard et al., (2008), and behavioral
tendency to web-based learning of Davis et al., (1989). Structural equation modeling
was used to analyze the data in AMOS and SPSS software.
Results: The findings of this study indicated that the given conceptual model was
confirmed statistically with respect to the goodness of fit indices. Moreover, elearning readiness through the mediating role of motivational beliefs has direct,
positive and significant effect on the motivational beliefs and indirect positive and
significant effect on self-regulated learning strategies and behavioral tendency to webbased learning. In addition, motivational beliefs have direct positive and significant
effect on self-regulated learning strategies and behavioral tendencies in web-based
learning. The direct effect of e-learning readiness on e-learning strategies and
behavioral tendency toward web learning was positive but was not statistically
significant.
Conclusion: E-learning readiness has a positive and significant effect on students’
motivational beliefs. So, increasing the amount of this factor will increase the
students’ motivation in the web-based educational environment and their success.
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چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر آمادگی یادگیری الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تمایل رفتاری دانشجویان به
یادگیری تحت وب است.
روشها :پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،توصیفی -همبستگی می باشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه
دانشجویان دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی  96-95شهر تبریز است که از بین آنها  223دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه
ای به عنوان نمونه انتخاب شد .در این پژوهش از چهار ابزار اندازه گیری استفاده گردید که شامل آمادگی یادگیری الکترونیکی واتگینز و همکاران
( ،)2004باورهای انگیزشی پینتریج و همکاران ( ،)1991راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در یادگیری برخط و تحت وب بارنارد و همکاران ()2008
و تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب داویس و همکاران ( )1989است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادالت ساختاری در نرم افزار
 AMOSو SPSSاستفاده شده است.
یافتهها :نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان داد که مدل مفهومی مورد نظر در پژوهش با توجه به شاخص های نیکویی برازش از نظر
آماری مورد تایید قرار گرفت .همچنین آمادگی یادگیری الکترونیکی به صورت مستقیم بر باورهای انگیزشی و به صورت غیر مستقیم بر راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی و تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب ،از طریق نقش واسطه ای باورهای انگیزشی اثر مثبت و معناداری دارد .به عالوه
باورهای انگیزشی به صورت مستقیم اثر مثبت و معناداری بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب دارد .اثر
مستقیم آمادگی یادگیری الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری الکترونیکی و تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب مثبت بوده ولی از نظر آماری معنادار
نیست.
نتیجهگیری :آمادگی یادگیری الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری بر باورهای انگیزشی دانشجویان دارد ،بنابراین افزایش میزان این عامل
موجب افزایش انگیزه دانشجویان در محیط آموزشی تحت وب و موفقیت آنها می شود.
واژگان کلیدی :آمادگی یادگیری الکترونیکی ،یادگیری خودتنظیمی ،تمایل رفتاری ،باورهای انگیزشی
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محسوب میشود؛ بهعبارتدیگر درک نگرش کاربران به
یادگیری الکترونیکی میتواند به ایجاد فضای یادگیری
مناسبتری برای آموزش منجر شود .بر اساس دیدگاههای لیاو و
هانگ [ ]11ساختار نگرش کاربران را به فناوریهای رایانهای و
اینترنت به سه قسمت عمده و قابلسنجش تقسیم کردهاند که
عبارتاند از :سنجش احساسی ،شناختی و رفتاری .سنجش
احساسی مقوالتی نظیر بررسی میزان رغبت و سنجش شناختی
مواردی نظیر خودکامیابی و میزان مفید بودن را در برمیگیرد
که این موارد اثر مثبتی بر سنجش رفتاری میگذارد .سنجش
رفتاری نیز شامل مواردی نظیر قصد و نیت رفتاری برای استفاده
از یادگیری الکترونیکی بهعنوان ابزار آموزش میشود .مدل
پذیرش فناوری بهعنوان یکی ازنظریات مطرح درزمینه
نظرسنجی درباره نگرش کاربران به فناوریهای اطالعاتی
محسوب میشود[ .]12مدل پذیرش فناوری دو ایده رفتاری
ویژهای را پیشنهاد میکند :نگرش درباره سهولت در استفاده و
نگرش در خصوص میزان مفید بودن .این دو نگرش درمجموع
تعیینکننده قصد و نیت یک فرد در استفاده از فناوری است.
تحقیقات نشان میدهد یکی از مهمترین ویژگیهای الزم برای
دورههای یادگیری الکترونیکی ،داشتن نگرش مثبت به این نوع
یادگیری است[.]13برای پیادهسازی موفق سیستم یادگیری
الکترونیکی در دانشگاهها ،نگرش دانشجویان بهعنوان
استفادهکنندگان اصلی از این سیستم بسیار مهم است[ .]14از
طرف دیگر ،اگر یادگیری الکترونیکی بهعنوان یک استراتژی
آموزشی انتخاب شود نیاز به اطمینان درباره آمادگی یادگیرندگان
و نگرش آنها نسبت به یادگیری الکترونیکی دارد[ .]15در
پژوهشهای گوناگون مانند پیسکاریج [،]16واتکینز
وهمکاران[،]17دباغ [ ]18و سراجی[ ]19ویژگیهای
یادگیرندگان مجازی موفق شناسایی و ارائه شده است .در این
پژوهشها غالبا به ویژگیهایی همچون مهارت کار با رایانه و
اینترنت ،مهارت خودآموزی ،خودانگیختگی ،داشتن تفکر حل
مسئله و انتقادی ،مهارت مدیریت زمان ،عالقهمندی به
یادگیری ،مهارت خودتنظیمی ،توان ارتباط با گروه ،خودارزیابی،
قدرت پرسشگری ،مهارت مباحثه ،مسئولیتپذیری ،مهارت
استفاده از منابع یادگیری بر خط و بهکارگیری راهبردهای
یادگیری بهمثابه ویژگیهای یادگیرندگان مجازی موفق تأکید
شده است .جهت پیادهسازی موفقیتآمیز آموزش یادگیری
الکترونیکی بررسی آمادگی یادگیری الکترونیکی به مفهوم
توانایی سازمانها ،مدیران ،افراد کلیدی برای حضور در فضای
الکترونیکی قبل از اجرای پروژه یادگیری الکترونیکی حائز
اهمیت است و تا حدی موفقیت اجرای یادگیری الکترونیکی را
تضمین میکند[ .]20آمادگی یادگیری الکترونیکی ،توانایی افراد
برای استفاده از منابع آموزش الکترونیکی و فناوریهای
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مقدمه
توسعه فنّاوری اطالعات به رشد یادگیری آنالین بهعنوان یک
روش نوین در آموزش منجر شده است[ .]1یادگیری الکترونیکی
شامل آموزش از طریق رسانههای الکترونیکی ازجمله اینترنت،
اینترانت،اکسترانت ،نوارهای صوتی تصویری،پخش ماهوارهای،
تلویزیون و سی دی می باشد .کالرک و مایر[ ]2یادگیری
الکترونیکی را روش ارائه مطالب از طریق وسایل دیجیتالی
همچون کامپیوتر و مویابل بهمنظور بهبود در یادگیری تعریف
کردهاند .امروزه یادگیری الکترونیکی به یکروند تازه رو به رشد
در یادگیری و همچنین یک استراتژی مهم جهت ترویج و ارتقاء
آموزشوپرورش در تمام کشورهای بزرگ جهان تبدیلشده
است[ .]3از اواسط دهه  1990تعداد دانشگاههایی که به
برگزاری دورهها و برنامههای آموزش از راه دور با استفاده از
فناوریهای دیداری ،شنیداری یا رایانهای پرداختهاند رو به
افزایش است[ .]4این تحول به دلیل نیاز به گسترش آموزش
عالی و کمبود ظرفیت در آموزش سنتی (چهره به چهره)،
پیشرفتها و تحوالت در فناوری اطالعات و ارتباطات صورت
گرفت .عمدهترین مزایای آموزش از دور برای یادگیرندگان،
داشتن آزادی نسبتاً مطلق در زمان ،مکان و سرعت یادگیری
است .این اصطالح در طی زمان توسعهیافته و برای توصیف
سایر شکلهای یادگیری مثل یادگیری آنالین ،یادگیری
الکترونیکی ،یادگیری مبتنی بر فناوری ،یادگیری مشارکتی
آنالین ،یادگیری مجازی ،یادگیری مبتنی بر وب استفادهشده
است[ .]5تحقیقات نشان میدهد دانشجویان میتوانند از طریق
وب ،بهخوبی آموزش ببینند و در صورت عدم آموزش و
یادگیری ،حداقل به همان اندازه دورههای سنتی ،بیاموزند [.]6
عوامل تعیینکننده پذیرش و بهکارگیری یادگیری تحت وب
نیازمند شناخت هستند تا بهواسطه آن بتوان به توسعه این نظام
یادگیری دستیافت .انگیزه  ،نگرش و درک از یادگیری تحت
وب ،عامل مهمی در به اتمام رساندن موفقیتآمیز برنامههای
یادگیری الکترونیکی بوده است[ .]7باوجود رشد سریع استفاده از
فناوری و اینترنت در محیطهای وب محور و فواید مربوط به آن،
تحقیقات نشان میدهند که یادگیرندگانی که با فرایندهای
یاددهی و یادگیری نظامهای سنتی مأنوس شدهاند ،دارای
مشکالت زیادی در سازگاری با محیطهای وب محور هستند
[ ،]8و تعداد قابلتوجهی از یادگیرندگان قادر به اتمام دورههای
یادگیری تحت وب نبودهاند[ .]9بنابراین در نظامهای آموزش از
دور و مجازی شناسایی عوامل بازدارنده در استفاده و قصد
استفاده از یادگیری تحت وب امری مهم و ضروری به نظر
میرسد ،بهعبارتیدیگر شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل استفاده از
یادگیری تحت وب زمینه مناسب را برای بهبود فرایندهای
یادگیری تحت وب ایجاد خواهد نمود[ .]10طرز نگرش کاربر به
نحوه بهکارگیری فناوری اطالعاتی از عوامل بسیار مؤثر
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چندرسانهای بهمنظور بهبود کیفیت یادگیری است[ .]21در
تحقیقی واتکینز و همکاران[]17آمادگی یادگیری الکترونیکی
دانشجویان را در شش محور دسترسی به فناوری ،مهارت
ارتباطات پیوسته (آنالین) ،انگیزش ،توانایی یادگیری از طریق
رسانه ،گفتگوهای گروهی اینترنتی و مسائل مهم جهت موفقیت
در یادگیری الکترونیکی اندازهگیری کردهاند .نتایج حاصل از یک
مطالعه در ترکیه نشان میدهد که در توسعه اجرای یادگیری
الکترونیکی ،منابع انسانی باید در اولویت باشد[ .]22از دهه
 1980میالدی تحقیقات درزمینه یادگیری بر چگونگی تعامل
عوامل انگیزشی و شناختی که بهطور مشترک روی یادگیری و
پیشرفت یادگیرندگان اثر میگذارند؛ متمرکزشده است.
مهارتهای شناختی و باورهای انگیزشی در کالسهای آموزش
از دور (ترکیبی) بر عملکرد تحصیلی دانشجویان مهم و مؤثر
است؛ به دلیل اینکه در این نوع آموزش ،یادگیرنده مسئول
یادگیری خود است که فعاالنه فرایند یادگیری را دنبال میکند و
دانشجو محور فعالیت آموزشی است و افرادی که انگیزش
بیشتری داشته باشند و از راهبرهای شناختی بهتری استفاده
کنند ،احتمال پیشرفت تحصیلی بیشتری خواهند داشت[.]23
یادگیری خودتنظیمی از مقولههایی است که به نقش فرد در
فرایند یادگیری توجه دارد .راهبردهای خودتنظیمی به نظارت،
تنظیم و کنترل دانشجویان از فعالیتهای شناختی و رفتار واقعی
خودشان اشاره دارد .طبق تحقیقات محیطهای یادگیری سنتی،
دانشجویان را برای درجه باالی یادگیری خودتنظیمی در مقایسه
با محیطهای مبتنی بر رایانه یا وب آماده نمیکنند[ .]24انگیزه،
تأثیر قابلتوجهی بر نگرش یادگیرنده و رفتار یادگیری در
محیطهای آموزشی دارد[ .]25انگیزه جزء مهمی از طراحی
آموزشی است[ .]26اگر محیط آموزشی بهخوبی طراحیشده باشد
و دانشجویان از انگیزه کافی برخوردار نباشند ،در آن صورت
موفقیت حاصل نمیگردد .مدلهای مختلفی از انگیزش وجود
دارد که درباره یادگیری و عملکرد ارائه گردیده است یکی از
مدلهای انگیزش ،مدل باورهای انگیزشی پینتریج []27است.
در این مدل از تئوری ارزش – انتظار استفادهشده است .در این
تئوری سه مؤلفه انگیزشی وجود دارد که عبارتاند از :انتظار،
ارزش و عاطفه .طبق این مدل ،باورهای انگیزشی شامل سه نوع
عمومی باورهای خودکارآمدی ،باورهای ارزش تکلیف و
جهتگیریهای هدفی است که در دانشجویان وجود دارد .طبق
یافتههای عابدی و همکاران[ ]28رابطه مستقیم و قوی بین
خودکارآمدی با یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی
دانشجویان وجود دارد .طبق مدل باورهای انگیزشی پینتریچ
[]27باورهای ارزش تکلیف با استفاده از راهبردهای شناختی
همبستگی مثبتی دارد .جهتگیری هدفی سومین مؤلفه باورهای
انگیزشی است که شامل دو نوع جهتگیری هدف درونی و
بیرونی است .جهتگیری هدفی درونی ،به درجه ادراکی اشاره

میکند که دانشجویان به دالیلی از قبیل :چالشبرانگیز بودن،
کنجکاوی و متبحر بودن ،خودشان را در یک تکلیف درگیر
میکنند[ .]29پینتریج[ ]27جهتگیری هدفی بیرونی را به درجه
ادراکی توصیف میکنند که دانشجویان ،به دالیلی از
قبیل:گرفتن نمره،پاداش ،ارزیابی عملکرد توسط سایرین و رقابت
کردن،خودشان را در یک تکلیف درگیر میکنند .مویس و فرانکو
[]30در تحقیقات خود بر نقش جهتگیری هدفی در تمایالت
استفاده از راهبردهای جدید یادگیری و سایر متغیرها اشاره
داشتهاند .در تحقیقی ریان و دسی[ ]31نشان میدهند که
دانشجویان ،آزادی بیشتری از روشهای یادگیری در محیطهای
یادگیری آنالین دارند و این آزادی موجب افزایش انگیزههای
درونی آنها میشود .درواقع کنترل یادگیرنده،بر انگیزه آنها
تأثیرگذار هست .دمیر و هورزوم [ .]32مطابق تحقیق یلماز [،]26
افرادی که دارای ارتباط مؤثر و راحتی میباشند در محیطهای
یادگیری آنالین موفقتر هستند و انگیزه یادگیرندگان ،نگرش و
درک از یادگیری تحت وب ،جزو عوامل مهمی است که در
ارزیابی اتمام موفق برنامههای یادگیری نوین مدنظر قرار
میگیرد[ .]7همچنین آمادگی یادگیری الکترونیکی تأثیر
معناداری بر باورهای انگیزشی و رضایتمندی دانشجویان در
کالسهای درسی معکوس که از ترکیب از آموزش سنتی و
آنالین بوجود امده ،دارد .در تحقیقی صیف [ ]10نشان داده است
که جهتگیری هدفی و یادگیری خودتنظیمی بهصورت مستقیم
و غیرمستقیم بر نگرش به یادگیری تحت وب و قصد استفاده از
یادگیری تحت وب تأثیر معناداری دارند .همچنین پور اصغر و
همکاران[ ]23بر اساس متغیرهای باورهای انگیزشی و
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به پیشبینی عملکرد تحصیلی
دانشجویان آموزش از راه دور پرداختهاند .نتایج تحقیق بیانگر
این است که جهتگیری هدفی درونی ،خودکارآمدی و
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بیشترین تأثیر را بر عملکرد
تحصیلی در آموزش ترکیبی دارد.درمجموع با توجه به تحقیقات
انجامشده و پیشینه ادبیات؛ در این تحقیق موضوع اصلی ،بررسی
تأثیر متغیر آمادگی یادگیری الکترونیکی بر باورهای انگیزشی،
یادگیری خودتنظیمی و تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب
دانشجویان آموزش ترکیبی است .نظر به اینکه در این تحقیق از
مدلسازی معادالت ساختاری جهت بررسی مدل استفاده
میشود از پرسشنامه آمادگی یادگیری الکترونیکی واتکینز و
همکاران ،باورهای انگیزشی پنتریچ و همکاران ،یادگیری
خودتنظیمی برنارد و همکاران[ ]4و مدل پذیرش فناوری دیویس
برای تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب در قالب مدل مفهومی
زیر استفاده میشود .در این پژوهش اثر مستقیم و غیرمستقیم
متغیر آمادگی یادگیری الکترونیکی بر متغیرهای راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی و تمایل رفتاری دانشجویان به یادگیری
تحت وب در آموزش ترکیبی بهواسطه متغیر باورهای انگیزشی

تأثیر آمادگی یادگیری الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تمایل رفتاری دانشجویان به یادگیری تحت وب :نقش واسطهای باورهای انگیزشی

با مدل مفهومی شکل شماره 1بررسی گردید.

گردیده که مشتمل بر  27گویهِ بود .شش بعد دسترسی به

روش ها
این تحقیق بر مبنای هدف ،از نوع کاربردی بود .بر مبنای

فناوری ،مهارت ارتباطات پیوسته (آنالین) ،انگیزش ،توانایی

ماهیت و روش از نوع توصیفی -همبستگی می باشد .در این

یادگیری از طریق رسانه ،گفتگوهای گروهی اینترنتی و مسائل

تحقیق ابتدا با مرور ادبیات و تحقیقات انجامشده درگذشته،

مهم جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی را در برمیگیرد.

الگوی پیشنهادی طراحیگردید .سپس به بررسی میزان ارتباط و

برای سنجش متغیر باورهای انگیزشی از پرسشنامه پنتریچ و

تأثیراتی که متغیر آمادگی یادگیری الکترونیکی بر تمایل رفتاری

همکاران [ ]29در چهار خرده مقیاس ارزش تکلیف،

دانشجویان به یادگیری تحت وب و راهبردهای یادگیری

خودکارآمدی ،جهتگیری هدفی درونی و بیرونی بر اساس طیف

خودتنظیمی بهواسطه متغیر باورهای انگیزشی پرداختهشد.

هفت گزینهای لیترت از =7کامالً موافقم تا =1کامالً مخالفم که

همچنین عالوه بر بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها

مشتمل بر  22گویِ بود ،استفادهشد .بهمنظور اندازهگیری متغیر

بر تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب و یادگیری خودتنظیمی

یادگیری خودتنظیمی در یادگیری برخط و تحت وب از

معنادار بودن هر یک از متغیرها ،ضرایب برآورد و مدل برازش

پرسشنامه بارنارد و همکاران[]4استفادهشده است .مقیاس

گردید .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان

اندازهگیری این پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینهای لیترت از

دانشگاه پیام نور تبریز بوده که در سال تحصیلی 95-96

=5کامالً موافقم تا =1کامالً مخالفم که مشتمل بر  24گویهِ

تحصیل می نمودند .برای انتخاب نمونه آماری از روش

اصلی و شش بعد مدیریت زمان ،خودارزیابی ،هدفگذاری،

نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی استفادهگردید .با توجه به

استراتژیهای تکلیف ،جستجوی کمک و ساختار محیط است.

هدف تحقیق ابتدا ،حجم نمونه آماری در دانشگاه با استفاده از

همچنین جهت بررسی متغیر تمایل رفتاری به یادگیری تحت

فرمول کوکران  223نفر برآورد شد؛ سپس به نسبت مساوی بین

وب از مدل پذیرش فناوری داویس و همکاران []12استفاده

دختر و پسر و رشتهها و کالسهای موجود حجم نمونه مشخص

گردید .مقیاس اندازهگیری بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت

و اقدام به جمعآوری پرسشنامه گردید .از تعداد پرسشنامههای

از =5کامالً موافقم تا =1کامالً مخالفم بوده که مشتمل بر 8

جمعآوریشده به دلیل ناقص بودن  16مورد حذف و تعداد 207

گویِ اصلی و دو بعد نگرش به یادگیری و قصد استفاده از

پرسشنامه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .جهت بررسی متغیر

یادگیری تحت وب است.

تجزیهوتحلیل دادهها از طریق

آمادگی یادگیری الکترونیکی ،از پرسشنامه واتکینز و همکاران

مدلسازی معادالت ساختاری در نرمافزار  AMOSو

[]22استفاده گردید .مقیاس اندازهگیری بر اساس طیف پنج

 SPSSانجام گردیده است.

گزینهای لیکرت از  =5کامالً موافقم تا =1کامالً مخالفم تنظیم

ازنظرات متخصصان تائید شد و پایایی پرسشنامه نیز به روش
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

آلفای کرونباخ برآورد گردید .مقدار ضرایب آلفای کرونباخ
یافتهها

متغیرهای چهارگانه پژوهش باالی 0/7محاسبه گردید که نشان
دهنده قابلیت اعتبار پرسشنامه ها بود.

جدول  .1آمارهای توصیفی متغیر آمادگی یادگیری الکترونیکی
کمترین نمره
61
66
66
9

طبق جدول ( ،)1مقدار میانگین کل نمرات دانشجویان برای
مقیاس آمادگی یادگیری الکترونیکی  3/74( 101/08از  ،)5برای
مقیاس باورهای انگیزشی  5/10( 112/21از  ،)7برای مقیاس

متغیرها
آمادگی یادگیری الکترونیکی
تمایل رفتاری به یادگیری
باورهای انگیزشی
یادگیری خودتنظیمی

انحراف معیار
15/567
15/065
10/197
6/693

یادگیری خودتنظیمی  3/81( 91/46از  )5و برای مقیاس تمایل
رفتاری به یادگیری تحت وب  3/61( 28/94از  )5است .بنابراین
مقدار میانگین متغیرها باالتر از متوسط نمرات ارزیابی گردید.

جدول  :2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
باورهای انگیزشی
تمایل رفتاری به یادگیری
آمادگی یادگیری الکترونیکی
1
**
1
0/337
**0/574
**0/425
1
**0/570
**0/494
**0/359

یادگیری خودتنظیمی

1

** P<0/01

تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب با متغیر آمادگی یادگیری
الکترونیکی با حذف اثر متغیر باورهای انگیزشی و ثابت
نگهداشتن آن به ترتیب  0/157و  0/125است که در سطح
 0/01ازنظر آماری معنادار نمیباشند .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که بیشترین همبستگی بین متغیرهای یادگیری
خودتنظیمی و تمایل رفتاری به یادگیری با آمادگی یادگیری
الکترونیکی بهواسطه متغیر باورهای انگیزشی است

در جدول ( ،)2باالترین ضریب همبستگی بین متغیرهای
باورهای انگیزشی و تمایل رفتاری به یادگیری تحت ( )0/574و
باورهای انگیزشی با یادگیری خودتنظیمی ( )0/570است که در
سطح  0/01ازنظر آماری معنادار می باشند .کمترین ضریب
همبستگی بین متغیرهای تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب
( )0/337و یادگیری خودتنظیمی ( )0/359با متغیر آمادگی
یادگیری الکترونیکی است که در سطح اطمینان  0/99معنادار
میباشند .همبستگی جزئی بین متغیر یادگیری خودتنظیمی و

جدول  .3اثرات استاندارد شده آمادگی یادگیری الکترونیکی بر متغیرها
اثر مستقیم

متغیرها
اثر آمادگی یادگیری الکترونیکی بر:
باورهای انگیزشی
تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

0/494
0/065
P2
0/098
P1

P1=0/408

اثر غیر مستقیم

اثر کل

0/325
0/330

0/494
0/390
0/428

P2=0/224

در جددددول ( )3اثدددرات مسدددتقیم و غیدددر مسدددتقیم آمدددادگی

الکترونیکی یدا متغیرهدای تمایدل رفتداری بده یدادگیری تحدت

یددادگیری الکترونیکددی نشددان داده شددده اسددت .اثددر مسددتقیم

وب و یددادگیری خددودتنظیمی در سددطح  0/01از نظددر آمدداری

متغیددر آمددادگی یددادگیری الکترونیکددی بددر باورهددای انگیزشددی

معنادار نیست .از طرفدی بده واسدطه متغیدر باورهدای انگیزشدی

0/494مددی باشددد کدده در سددطح  0/01از نظددر آمدداری معنددادار

میزان اثدر غیدر مسدتقیم متغیدر آمدادگی یدادگیری الکترونیکدی

اسددت .اثددر مسددتقیم متغیددر آمددادگی یددادگیری الکترونیکددی بددر

بددر تمایددل رفتدداری بدده یددادگیری تحددت وب و راهبردهددای

متغیرهای تمایدل رفتداری بده یدادگیری تحدت وب و یدادگیری

یددادگیری خددودتنظیمی بدده ترتیددب  0/325و  0/330بددوده کدده

خددودتنظیمی بدده ترتیددب  0/065و  0/098مددی باشددد و نشددان

در سطح  0/01از نظر آماری معنادار می باشد.

داد کدده ارتبدداط مسددتقیم میددان متغیددر آمددادگی یددادگیری
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مقیاس
آمادگی یادگیری الکترونیکی
باورهای انگیزشی
یادگیری خودتنظیمی
تمایل رفتاری به یادگیری

تعداد گویِ
27
22
24
8

بیشترین نمره
134
140
112
40

میانگین
101/08
112/21
91/46
28/94

میانگین گویِ
3/74
5/10
3/81
3/61

تأثیر آمادگی یادگیری الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تمایل رفتاری دانشجویان به یادگیری تحت وب :نقش واسطهای باورهای انگیزشی

جدول  :4ارزیابی شاخصهای نیکویی برازش مدل نهایی
معیار موردقبول
0≤ X2/df≤3
0≤RMSEA≤0.08
0.90≤NFI≤1
0.90≤NNFI≤1
0.90≤CFI≤1
0.90≤GFI≤1
0.90≤AGFI≤1

شکل  .2نتایج نموداری مدل بر مبنای دادههای استاندارد

قبولی می باشد .نتایج حاصل از معادالت ساختاری برای بررسی
تأثیر مستقیم متغیرها و فرضیهها در جدول ( )5نشان دادهشده
است.

جهت بررسی برازندگی مدل از شاخصهای برازندگی
استفادهگردید .مطابق نتایج جدول ( )4و با توجه به مشخصههای
نیکویی برازش ،برازش مدل مفهومی پژوهش در سطح قابل

جدول  :5نتایج حاصل از معادالت ساختاری
H1
H2
H3
H4
H5

فرضیهها
آمادگی یادگیری الکترونیکی
آمادگی یادگیری الکترونیکی
آمادگی یادگیری الکترونیکی
باورهای انگیزشی
باورهای انگیزشی

باورهای انگیزشی
یادگیری خودتنظیمی
تمایل رفتاری به یادگیری
یادگیری خودتنظیمی
تمایل رفتاری به یادگیری

بحث
هدف کلی پژوهش ،بررسی تأثیر آمادگی یادگیری الکترونیکی بر
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،تمایل رفتاری به یادگیری
تحت وب و باورهای انگیزشی بود .برای بررسی دقیق مدل،
فرضیه اصلی در قالب پنج فرضیه فرعی گردید .نتایج فرضیه
اول نشان داد که اثر مستقیم آمادگی یادگیری الکترونیکی بر
باورهای انگیزشی مثبت و ازنظر آماری معنادار است .این یافته با
نتایج مطالعات ریان و دسی [ ،]31دمیر و هورزوم [ ]32و یلماز
[ ]26همخوانی دارد .این محققان نشان دادهاند که مهارتهای
ارتباطی آنالین و دسترسی آزاد به تکنولوژی در محیطهای

139

S.E.
0/186
0/072
0/113
0/044
0/063

C.R.
5/544
1/215
0/827
6/446
7/127

P-Value
0/000
0/224
0/408
0/000
0/000

نتیجه
پذیرش
رد
رد
پذیرش
پذیرش

یادگیری آنالین و آموزش ترکیبی ،موجب افزایش انگیزه درونی
دانشجویان میشود و تأثیر مثبتی بر باورهای انگیزشی افراد
دارد .در تبیین این یافته چنین میتوان استدالل کرد که
دسترسی به تجهیزات و تکنولوژی و دارا بودن مهارتهای
ارتباطی آنالین موجب خودکارآمدی دانشجویان و افزایش انگیزه
آنها میگردد.
یافتههای فرضیه دوم نشان داد که اثر مستقیم آمادگی یادگیری
الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی مثبت هست
ولی ازنظر آماری معنادار نیست .همچنین اثر غیرمستقیم آمادگی
یادگیری الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی از
طریق میانجیگری باورهای انگیزشی مثبت و ازنظر آماری
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شاخص برازش
X2/df
RMSEA
NFI
NNFI
CFI
GFI
AGFI

مقدار مدل نهایی
1.489
0.049
0.94
0.93
0.96
0.92
0.91
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کرد که آمادگی یادگیری الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری بر
باورهای انگیزشی دانشجویان دارد ،بنابراین افزایش میزان این
عامل موجب افزایش انگیزه دانشجویان در محیط آموزشی تحت
وب و موفقیت آنها میشود .با توجه به اینکه انگیزه از
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت دورههای آموزشی آنالین
و ترکیبی هست و نسبت به محیط آموزشی سنتی از حساسیت
زیادی برخوردار است ،بنابراین افزایش مهارتهای ارتباطی
آنالین و افزایش دسترسی دانشجویان به تکنولوژی ،تجهیزات
سختافزاری و نرمافزارها و ارائه محتوای باکیفیت در دورههای
آموزشی مجازی و ترکیبی از ملزومات موفقیت استراتژیهای
آموزشی یادگیری مجازی مراکز آموزشی و دانشگاهها محسوب
میشود .بطوریکه این عامل با میانجیگری متغیر باورهای
انگیزشی تأثیر مثبت و معناداری بر راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی و تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب دارد .درواقع
افزایش آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان موجب افزایش
کارایی و اثربخشی سیستم آموزشی یادگیری مجازی میشود و
بهواسطه آن بهرهوری آموزش از راه دور که ازلحاظ زمانی و
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معنادار است .این یافته با نتایج پژوهش واتگینز و همکاران
[]17که نشان میدهند آمادگی یادگیری الکترونیکی بر
مهارتهای شناختی ازجمله مهارتهای مدیریت زمان،
جستجوی راهنما از طریق اینترنت و استراتژیهای انجام تکلیف
در محیط یادگیری آنالین تأثیرگذار است ،همخوانی دارد .به
عبارتی میتوان چنین استدالل کرد که آمادگی یادگیری
الکترونیکی موجب افزایش انگیزه دانشجویان گردیده و انگیزه
ایجادشده موجب افزایش بهکارگیری راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی میشود.
نتایج فرضیه سوم نشان داد که اثر مستقیم آمادگی یادگیری
الکترونیکی بر تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب مثبت بوده
ولی ازنظر آماری معنادار نیست .همچنین اثر غیرمستقیم آمادگی
یادگیری الکترونیکی بر تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب
بهواسطه متغیر باورهای انگیزشی مثبت بوده و ازنظر آماری
معنادار هست .این یافته با نتایج تحقیقات داویس و همکاران
[]12و فرزین یزدی و حاضری[]25همخوانی دارد .درواقع
آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشجویان موجب ایجاد نگرش
مثبت درباره سهولت در استفاده و مفید بودن از یادگیری تحت
وب میگردد ،این عوامل نیز بر قصد و نگرش دانشجویان در
استفاده از فناوری یادگیری تحت وب و آموزش ترکیبی تأثیر
میگذارد.
یافتههای فرضیه چهارم نشان داد که اثر مستقیم باورهای
انگیزشی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی مثبت و ازنظر
آماری معنادار است .این یافته با نتایج پژوهشهای عابدی و
همکاران [ ،]28پینتریچ [ ،]29مویس و فرانکو[ ،]30لیم و
همکاران []1و پور اصغر و همکاران[]23همخوانی دارد .عابدی و
همکاران[]28نشان دادهاند که رابطه مستقیم و مثبتی بین
خودکارآمدی با یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی
دانشجویان وجود دارد .موریس و فرانکو []30بیان میکنند که
جهتگیری هدفی به تمایالت استفاده از راهبردهای جدید
یادگیری تأثیرگذار است .لیم و همکاران[ ]1در پژوهشی نشان
میدهند که ارزش تکلیف بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
تأثیر مثبت و معناداری دارد .پینتریچ []29بیان کرده که
فراگیرانی که باور دارند تکلیف باارزش است بیشتر در
فعالیتهای فراشناختی درگیر میشوند و از راهبردهای نظارتی
بیشتری استفاده میکنند و باور به موفقیت در انجام تکالیف
دارند و درنتیجه از پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردار هستند.
برای این یافته چنین میتوان استدالل کرد که دانشجویانی که
دارای باورهای انگیزشی باالیی بوده و برای خود هدفگذاری
کردهاند و از ارزش تکالیف و خودکارآمدی مناسبی برخوردار
هستند بیشتر تمایل به راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دارند و
این عامل موجب اتخاذ استراتژی شناختی مناسب برای یادگیری
در محیطهای یادگیری تحت وب میشود.

نتایج فرضیه پنجم نشان داد که اثر مستقیم باورهای انگیزشی
بر تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب مثبت و معنادار است.
این یافته با نتایج تحقیقات لیاو و هانگ [ ،]11فرچیلد و
همکاران [ ،]25صیف [ ،]10صنایعی و سلیمیان []33همخوانی
دارد .لیاو و هانگ[ ]11در پژوهشی ،بیان کردهاند که
خودکامیاشی و میزان مفید بودن ،سنجش احساسی (میزان
رغبت) و سنجش شناختی اثر مثبتی بر سنجش رفتاری (قصد و
نیت رفتاری) در یادگیری الکترونیکی دارد .همچنین در تحقیق
فرچیلد و همکاران [ ]25نشان دادهشده است که انگیزه تأثیر
قابلتوجهی بر نگرش و رفتار یادگیری در محیط آموزشی دارد.
در پژوهشی صیف []10نشان داده است که جهتگیری هدفی
تأثیر معناداری بر نگرش به یادگیری و قصد استفاده از یادگیری
تحت وب دارد .صنایعی و سلیمیان[ ]33به این نتیجه یافتهاند
که انگیزه ،سهولت ادراکی و مزایای درک شده بهطور مستقیم بر
تمایل دانشجویان و تمایل رفتاری بر استفاده از یادگیری
الکترونیکی تأثیرگذار میباشند .به عبارتی افزایش مؤلفههای
باورهای انگیزشی دانشجویان (جهتگیری هدفی ،ارزش تکلیف
و خودکارآمدی) موجب افزایش نگرش مثبت و قصد استفاده از
یادگیری تحت وب میگردد و درنهایت منجر به عملکرد
موفقیتآمیز در یادگیری شیوههای آموزشی مجازی و ترکیبی
میشود.
نتیجهگیری
با توجه به بررسی فرضیههای تحقیق میتوان چنین استدالل

 نقش واسطهای باورهای انگیزشی:تأثیر آمادگی یادگیری الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تمایل رفتاری دانشجویان به یادگیری تحت وب
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.د هست/55631 شماره
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محقق از کلیه اساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
که با تکمیل پرسشنامه محقق را در اجرای این مطالعه یاری
. تشکر مینماید،نمودند
تضاد منافع
هیچگونه تعارضی در منافع بین نویسنده و مجله راهبردهای
.آموزش در علوم پزشکی وجود ندارد
منابع مالی
همه هزینههای این پژوهش بر اساس اعتبارات شخصی
.پژوهشگر انجامشده است

هزینه برای مراکز آموزشی صرفهجویی زیادی دارد افزایش
 همچنین افزایش آمادگی یادگیری الکترونیکی سایر.مییابد
ذینفعان ازجمله اساتید و کارکنان مراکز آموزشی و دانشگاهها از
دیگر مؤلفههای تأثیرگذار بر موفقیت عملکرد دانشجویان هست
که تأثیر زیادی بر پیادهسازی سیستم آموزشی مجازی و ترکیبی
از محدودیت های پزوهش حاضر میتوان به.میتواند داشته باشد
این مورد اشاره نمود که مطالعه صورت پذیرفته با استفاده از
پرسشنامه بوده است که این ابزار نگرش افراد را بررسی می
 لذا توصیه می گردد در مطالعات آینده از، نه واقعیت را،کند
مصاحبه نیز استفاده شود تا نگرش افراد به صورت واقعی و دقیق
.تر جمع آوری گردند
مالحظات اخالقی
 اخالق در،در این پژوهش رضایت آگاهانه مشارکتکنندگان
استفاده از پرسشنامه و رعایت حقوق انسانی مشارکتکنندگان در
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