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 چکیده
رضایت و موفقیت تحصیلی  برنیکی یادگیری الکترو یهامهارتبررسی نقش  هدف پژوهش حاضر
و  کز آموزش مجازی دانشگاه تهراناری این پژوهش کلیه دانشجویان مر. جامعه آمدانشجویان مجازی است

بر اساس جدول  نسبتی و یاطبقه یریگنمونههستند که از طریق روش  موسسه آموزش عالی مهر البرز
ی از نوع همبستگی . روش این پژوهش توصیفاندشدهانتخابنمونه  عنوانبهدانشجو  993کرجسی و مورگان 
از دو پرسشنامه محقق ساخته، آزمون سنجش آمادگی یادگیری  ازیموردن یهادادهآوری است و برای جمع

الکترونیکی و آزمون رضایت تحصیلی استفاده شده است. روایی محتوایی این دو آزمون از طریق اعمال 
 نفر دانشجو، 09در بین  پس از اجرای آزمایشی هاآنش مجازی و پایایی نظرات هفت نفر از متخصصان آموز

د. همچنین برای سنجش موفقیت تحصیلی از به دست آم 32/9و  39/9اخ به ترتیب با محاسبه آلفای کرانب
، Tاین پژوهش با استفاده از آزمون  یهاافتهیمعدل پیشرفت تحصیلی دانشجویان استفاده گردید. تحلیل 

، متوسطدانشجویان در حد  یهامهارتنشان داد که میزان  گامبهگامبستگی پیرسون و رگرسیون ضریب هم
در حد خوب بوده است. ضریب همبستگی  هاآنرضایت تحصیلی در حد متوسط و موفقیت تحصیلی 

فراشناختی و شناختی با موفقیت تحصیلی همبستگی وجود دارد.  یهامهارتپیرسون نشان داد که بین 
همبستگی فراشناختی و شناختی با رضایت تحصیلی  یهامهارتکه بین  دهدیمنین این پژوهش نشان همچ

ارتباطی با موفقیت و رضایت تحصیلی ارتباط  یهامهارتفناورانه و  یهامهارت یو بین متغیرهاوجود دارد 
 3/91لی دانشجویان موفقیت تحصی ینیبشیپفراشناختی در  یهامهارتسهم مشاهده نشد.  یامالحظهقابل

 ینیبشیپفراشناختی در  یهامهارتسهم همچنین  .باشدیمدرصد  5/22شناختی  یهامهارتدرصد و سهم 
 .باشدیمدرصد  5/22شناختی  یهامهارتدرصد و سهم  59رضایت تحصیلی دانشجویان 

 زی، رضایت، یادگیرنده الکترونیکی، آموزش مجایادگیری الکترونیکی یهامهارت :واژگان کلیدی
.، موفقیت تحصیلیتحصیلی

                                                           
 (fseraji@basu.ac.ir، نویسنده مسئول) سینا. دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی 2

 درسی دانشگاه بوعلی سینا. ریزیبرنامه. کارشناس ارشد 1
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 مقدمه

از راه دور اسات کاه باا توساعه فنااوری       یهاا آماوزش آموزش مجاازی شاکل جدیادی از    

پیشاین   یهاا نسال گرچاه   .اطالعات و ارتباطات در عرصه آموزش عالی پدیدار شاده اسات  

برداشاتن  ، رادیویی و تلویزیونی باا از میاان   یامکاتبهآموزش از راه دور نظیر شیوه آموزش 

به آموزش عالی فراهم کردناد  لایکن    را موانع مکانی و زمانی، امکان دسترسی افراد زیادی

به جهت ضعف تعامالت بین دانشجو و مدرس، نبود محتاوای   هاآموزش گونهنیااثربخشی 

 موردانتقااد ارزیابانه، همواره  ارزشیابی خود یهاوهیشمشارکتی و  یهاتیفعالباکیفیت، نبود 

، 1اوه، تنیساون و هسایا  : 1922، 2آلن و سیمن) ران کیفیت در آموزش عالی بوده استطرفدا

مجاازی   یهاا آماوزش با توسعه فنااوری اطالعاات و ارتباطاات، گساترش      رونیازا. (1929

از امکانات فناوری در جهت بهبود کیفیات آماوزش    یریگبهرهشیوه جدیدی برای  عنوانبه

باا توجاه باه     سئوالن اجرایی آموزش عالی قرار گرفات. و م گذاراناستیس موردتوجهعالی 

سان، تسای، فینگار، چان و     ،(9199) 9پژوهشگران متعدد مانند لی و یانگ این روند توسعه،

مجاازی دانشاگاهی باه     یهاا آماوزش به  یبخشتیفیکبا دغدغه  (1994) 5(، تسی1993) 9یه

باا طارن نظریاه     (1993) ارانو همکا  سان. اندپرداختهو پژوهش در این حوزه  یپردازهینظر

کیفیات برناماه    امال صاالحیت مدرساان،   ع باه شاش  « مجاازی  یهاا دورهباه   یبخشتیفیک»

 تأکیاد دانشاجویان   یهاا یژگیوو  شرایط فرهنگی اجتماعی فناوری، یهایژگیوی، آموزش

باه   تواناد یما آموزش مجازی دانشاگاهی   یهادورهبر اساس این نظریه بهبود کیفیت  .دارند

 یهاا تیصاالح و برای این منظور بایاد   و رضایت تحصیلی دانشجویان کمک کندموفقیت 

با دانشجویان تقویات شاود     زمانناهممدرسان در برقراری ارتباطات الکترونیکی همزمان و 

، امکاناات تعااملی و   یاچندرساانه و محتاوای آن باا اساتفاده مناابع     آموزشای  کیفیت برنامه 

شااود کااه انگیاازه مشااارکت دانشااجو را تقویاات کنااد   ابزارهااای ارتباااطی بااه نحااوی تولیااد

                                                           
1. I. E. Allen & J. Seaman 

2. H. Wu., R.D. Tennyson & T. Hsia 

3. Young 

3. K. ley & D.B 

4. Pei-Chen Sun., Ray J. Tsai., Glenn Finger., Yueh-Yang Chen & Owming 

5. M.J.Tsai 
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 یهاا دورهبه سهولت در اختیار یادگیرنده قرار داده شوند  در طراحای   ازیموردن یهایفناور

 یهاا تیا باقابلمناساب   طاور باه  آن یهاا وهیشا گرایاناه و  اصول یادگیری ساازنده   آموزشی،

قارار گیارد.    مادنظر ویان فناوری تلفیق شود و فرهنگ و شرایط محیطی و اجتمااعی دانشاج  

 بخشای کیفیات عامل مهام در   عنوانبهیادگیرندگان  یهایژگیونظریه این بر اساس  عالوهبه

، دسترسای باه اطالعاات، امکاناات     یاچندرسانه یهایژگیوقرار گیرد.  مدنظربه دوره باید 

 کناد یممحیط مجازی ایجاب  سازیشخصی یهاتیقابلارتباطی، انعطاف زمانی و مکانی و 

خاصی را کسب  یهامهارتو  هاتیقابلمجازی باید  یهادوره که دانشجویان برای ورود به

فردی و گروهی، دسترسی  یهاتیفعالکنند تا بتوانند از امکانات فناوری برای مشارکت در 

 درسی بهره بگیرند.و درک عمیق مطالب  هاییخودآزمابه منابع متنوع، انجام 

 هایمهارتارتقاء  درگرومجازی  هایدورهنظریه بهبود کیفیت بر اساس این  روازاین

یادگیرنده نقش مهمی در  هایمهارتیادگیرندگان است. بر این اساس ممکن است، 

 رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان داشته باشد.

عوامال بیرونای و    دودساته مجاازی را باه    یهادوره بر کیفیت مؤثرعوامل  (1994) تسی

طارن درس، شایوه بیاان اهاداف آموزشای، تادوین        . او عاواملی مانناد  کندیمی تقسیم فرد

 یهاااساامیمکانمدرسااان، طراحاان و   یهاا تخصاا و  هااایژگا یو، یاچندرسااانهمحتواهاای  

داناش   عواملی همچاون  و بر کیفیت یادگیری، تأثیرگذارعوامل بیرونی  ازجملهارزشیابی را 

فراشاناختی، عالقاه و انگیازش     یهاا مهاارت دهای،   خاود نظام  قبلی یادگیرندگان، مهاارت  

در  (1999) . همچناین لای و یاناگ   ردیا گیما نظار  عوامل فردی در  عنوانبهیادگیرندگان را 

. باه اعتقااد   کنناد یما  تأکیدمجازی بر نقش عوامل فردی  یهاآموزشرابطه با بهبود کیفیت 

رنادگانی کاه از   یادگی غالباا  به دلیل ماهیت ساختار غیرخطی و تعاملی محیط مجاازی،   هاآن

، تفکر انتقادی، مذاکره و قادرت بیاان   مسئلهشناختی و تعاملی پیچیده نظیر حل  یهامهارت

 یهاا مهاارت  روازایان . رناد یگیما از سایر افراد یااد   ترموفقبرخوردار باشند، در این محیط 

 مجازی است. یهادوره بخشیکیفیتیادگیرنده یکی از عناصر مهم و اساسی در 
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و از ساوی دیگار باه دلیال      2باه جهات خودآماوز باودن     ساو کیا مجاازی از   یهاا دوره

 هاا آنیادگیری در  که مسئولیت اصلی فرآیند شوندیمیادگیرنده محوری به نحوی طراحی 

بار این  توانندینم. لیکن همه یادگیرندگان (1922، 1زنگ و گول) به عهده یادگیرنده است

 یهاا یژگا یوباه دلیال نداشاتن شارایط و      هاا آن مسئولیت را به دوش بگیرند  بلکه برخی از

، 9یاکسلترک و یلدرم) کنندینمی موفقیت و رضایت کافی کسب مجاز یهادورهالزم، در 

دسترسای باه   امکاان  باودن،   یاچندرساانه . این محایط یاادگیری فناوراناه از جهاات     (1929

ای ارتباطی همزماان  از ابزاره یریگبهرهاطالعات متنوع، وجود امکانات ارتباطی گوناگون، 

یاادگیری حواوری و    یهاا طیمحا و تعااملی باا    ساازی شخصی یهایژگیو، همزمان ریغو 

، الزامااتی را باه   هاا یژگیواین  روازایناز راه دور متفاوت است.  یهاآموزشقبلی  یهانسل

که یادگیرنده مجازی باید توان و مهارت رویارویی با این محایط را داشاته    آورندیموجود 

 .(1994، 9درشلر و همکاران) شدبا

، واتکنیااز و (1999) 0، واتکینااز(1999) 5ماننااد پیسااکاری  گوناااگون یهاااپااژوهش در

( 2934) و سااراجی و یارمحماادی ( 1994) 4دووایااور، (1992) 3، دباااه(1999) 2همکاااران

 غالباا   هاا پژوهششده است. در این  و ارائه شناسایییادگیرندگان مجازی موفق  یهایژگیو

مهااارت خودآمااوزی،   مهااارت کااار بااا رایانااه و اینترناات،     همچااون ییهااایژگاایوه باا

باه   یمناد عالقاه و انتقادی، مهارت مادیریت زماان،    مسئلهخودانگیختگی، داشتن تفکر حل 

، توان ارتبااط باا گاروه، خودارزیاابی، قادرت پرسشاگری،       یخود راهبریادگیری، مهارت 

 یریکاارگ باه و  اده از مناابع یاادگیری بارخط   اساتف ، مهارت یریپذتیمسئولمهارت مباحثه، 

نظیار   شده اسات.  تأکیدیادگیرندگان مجازی موفق  یهایژگیو مثابهبهراهبردهای یادگیری 

                                                           
1. Self-Learning 

2. Pingying Zhang & Lakshmi Goel 

3. E. Yukselturk & Z. Yildirim 

4. H. Drachsler.,et al 

5. G. M. Piskurich 

6. R. Watkins 

7. R. Watkins., S. Leigh & D. Triner 

8. N. Dabbagh 

9. R. Duvivier 



 ...بر الکترونیکی یادگیری یهامهارت نقش بررسی 

 
 

ول
ل ا

سا
، 

دو
ره 

ما
ش

، 
ار 

به
49

 

 

06 

بارای ایان    ازیموردن یهامهارت ،( در نظریه یادگیرنده موفق مجازی1999) پیسکاری  اینکه

فنای شاامل    یهاا مهاارت سات.  فنی و انسانی تقسیم کرده ا یهامهارت دودستهرا به  هادوره

انسااانی شااامل  یهااامهااارتدسترساای و اسااتفاده از رایانااه، اینترناات و ابزارهااای جااانبی و  

( در تاالش بارای   2941) شناختی، فراشناختی و امکانات ارتباطی است. سراجی یهامهارت

دانشجویان مجاازی هشات دساته از     ازیموردن یهامهارتناسایی ارائه مدل مفهومی جهت ش

 یهاا مهارت، پرسشگری، مسئلهشامل کاربرد رایانه، کاربرد اینترنت، مهارت حل  هارتمها

لعااه و یااادگیری و راهبردهااای مطاراهبااری  ارتباااطی، فراشااناخت، تفکاار انتقااادی، خااود  

آماوزش   کنناده ارائاه  یهاا موسساه یاا   هاا دانشاگاه از همین رو برخای از   .کندیم یبنددسته

این محیط و برای کمک باه یادگیرنادگان در بخشای از     یهایژگیونیز با توجه به  2مجازی

را فهرسات   داوطلباان و یادگیرنادگان الکترونیکای    ازیا موردن یهاا مهاارت خاود   تیساوب

 (.1993، 1تیجا و اسپنوس) کنندیم

 هاا آن از طریق ارزیابی کارآیی بیرونای و درونای   توانیمآموزشی را  یهادورهکیفیت 

، خالقیت و آموختگاندانشونی دوره آموزشی بر اساس استخدام برآورد کرد. کارآیی بیر

  شاود یما علمی و پژوهشای معتبار سانجیده     یهاتیفعالدر بازار کار و انجام  هاآننوآوری 

هاا  و نگرش هامهارتمیزان کسب دانش،  آموزشی با بررسی یهادورهولی کارآیی درونی 

کائو، والکار، شاورودر و   ) شودیم  میزان موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان مشخ و

دانشاجویان از   ادراکاست که به  یشناختروانرضایت تحصیلی یک ویژگی  .(9،1929بلند

 شاود یما از میازان ارزشامندی دوره آموزشای مرباوط      تصوراتشاان یاادگیری و   یهاتجربه

ن . موفقیات تحصایلی نیاز متغیاری اسات کاه باه میازا        (1929کائو، والکر، شورودر و بلند، )

پیشارفت  بار اسااس نماره     غالبا یادگیری و تغییرات شناختی، نگرشی و مهارتی اشاره دارد و 

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

. دهناد یما قارار   مادنظر رضایت و موفقیت تحصیلی دانشاجویان را   دقتبهآموزش مجازی 

                                                           
 ;computer schools.com; Illinois online network; university of guelph.:نظیر. 6

world wide learn 

2. I. D. Teja & T.W. Spannaus 

3. Kuo. Y-C., Walker. A.E., Schroder. K. E.E & Belland. B.R 
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یفیاات محتااوای دوره، تعااامالت بااین یادگیرناادگان، میاازان      عواماال متعااددی ماننااد ک  

در تعیاین رضاایت و موفقیات تحصایلی      هاا آن یخود رهبار خودکارآمدی یادگیرندگان و 

رضایت و موفقیت یادگیرنادگان مجاازی در    ان مجازی نقش دارند. بررسی مستمردانشجوی

چاناگ  ) کناد یمکمک  به طراحان، مدیران، مدرسان و پشتیبانان هاضعفشناسایی و بهبود 

 .(1993، 2و اسمیت

 یهاا مهاارت و  هاا یژگا یومحیط یادگیری الکترونیکای، کساب    یهایژگیوبا توجه به 

ت. دانشااجویان بااا دارا بااودن یااادگیری باارای دانشااجویان مجااازی بساایار حااائز اهمیاات اساا

هیاابی و  ، خود رمسئلهان حل فراشناختی، تو یهامهارتو اینترنت،  انهیبا راکار  یهامهارت

وی بارای درک مطالاب درسای،    تقاز محیط فناورانه به نحو م توانندیمارتباطی  یهامهارت

هادف پاژوهش حاضار بررسای میازان       روازایان . تعامالت و حل مساائل بهاره گیرناد    بسط

موفقیت و رضاایت تحصایلی   برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی و نقش آن در 

 است. هاآن

یادگیرناده الکترونیکای در بهباود کیفیات      یهاا مهاارت ر زمینه نقش که د ییهاپژوهش

 به سه دسته تقسیم کرد: توانیم، را اندشدهآموزشی انجام  یهادوره

یادگیرنده الکترونیکی در رضایت تحصایلی نشاان    یهامهارتکه نقش  ییهاپژوهشالف( 

 صاورت باه ازی را ( در پژوهشی نگرش دانشجویان مجا 1929) 1کلمنت و دوستال .دهندیم

قارار داده و دریافتناد باه ترتیاب      یموردبررسا ( 1921تاا   1993از سال ) طولی در چهار سال

و وجاود تاالرهاای گفتگاو باه تقویات       هاا یسااز هیشب، استفاده از یاچندرسانهکیفیت مواد 

 9سیرنیوا، تارودین و سامنتا   ،. لیکندیمنگرش دانشجویان مجازی جهت ادامه دوره کمک 

، ادراک دانشجویان از حمایت، رضاایت و یاادگیری در   دهندیمدر پژوهشی نشان  (1929)

های آموزشی، کیفیات محتاوای   نحوه و انواع پشتیبانی ریتأثتحت  برخطآموزش  یهاطیمح

 دستیابی به منابع یادگیری و میزان توجه به نیازهای دانشجویان قارار دارد.  یهاراه، شدهارائه

                                                           
1.S.H. Chang & R.A. Smith 

2. M.Klement & J.Dostal 

3  . S.J. Lee., S.Sriniva., T. Trudian., L. David & l.Samantha 



 ...بر الکترونیکی یادگیری یهامهارت نقش بررسی 

 
 

ول
ل ا

سا
، 

دو
ره 

ما
ش

، 
ار 

به
49

 

 

06 

انشاجویان  رضاایت تحصایلی د   یهاا شااخ  ( در پژوهشای  1993) 2اوکای و دلگیش ی،بر

دانشجو، تعامل محتاوا و   -عواملی همچون تعامل مدرس دریافتند مجازی ژاپنی را بررسی و

یاادگیری، اساتقالل در    یهاا راباط دانشجو، تعامل دانشجو با دانشجو، تعامال یادگیرناده باا    

دسترسی باه رایاناه، ساهولت در    یادگیری، تالش برای حل مسائل محیط یادگیری مجازی، 

دسترساای بااه ماادرس و داشااتن تعااامالت اجتماااعی در حااین یااادگیری در تعیااین رضااایت  

( در پژوهشای  1929) ، والکر، شورودر و بلندکائو تحصیلی دانشجویان مجازی نقش دارند.

 یااناه یرا، تعامال محتاوا و دانشاجو و خودکارآمادی     استاد -ان دادند، تعامل بین دانشجونش

. ناد یآیم حساببه وبی برای رضایت تحصیلی دانشجویانخ یهاکننده ینیبشیپانشجویان د

بار   ماؤثر ( در پژوهشای چاارچوبی را بارای شناساایی عوامال      2949) الهی، کنعانی و شاایان 

. این چاارچوب شاامل   اندکردهگرایش دانشجویان مجازی به یادگیری الکترونیکی طراحی 

 دهاد یماین پژوهش نشان  محیطی، رسانه و محتواست. نتای چهار بعد اصلی عوامل فردی، 

 وضعیت قرار دارند. نیترتیاهمکمدر  یارسانهو عوامل  نیترتیبااهمکه عوامل فردی 

در موفقیت تحصیلی نشاان   را یادگیرنده الکترونیکی یهامهارتکه نقش  ییهاپژوهشب( 

بار   مؤثر( در پژوهشی عوامل 1921) 1افول، ززلینا، نوزلینا و ماهد نور نرسی هایدا .دهندیم

موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی مالزیایی را بررسی و دریافتند کاه ساهولت اساتفاده از    

، ارائاه باازخورد مناساب، وجاود     ایرایاناه رایانه و اینترنت، برخاورداری از خودکارآمادی   

 یهاا مهاارت داشاتن   های ارتباطی، فنای و امنیتای، کیفیات محتاوای الکترونیکای و     پشتیبانی

 رمحمادی هساتند. ساراجی و یا   ماؤثر ارتباطی و شناختی در موفقیات تحصایلی دانشاجویان    

هاای الکترونیکای   برای سانجش آماادگی ورودی یادگیرناده باه دوره     ( در پژوهشی2934)

آشانایی باا    همچاون  هاایی مؤلفاه  اند. در تهیه این ابازار باه  هکرد اعتبار یابیتهیه و ابزاری را 

 عناوان باه  خاود رهباری  شناختی، فراشناختی و قدرت  یهامهارتابزارهای اینترنتی،  کاربرد

شااده اساات. زمااانپور و  تأکیاادیادگیرنااده الکترونیکاای  یهااامهااارت دهناادهتشااکیلاجاازاء 

بررساای عواماال مااؤثر باار عملکاارد تحصاایلی   ( در پژوهشاای بااا عنااوان  2934) میرزابیگاای

                                                           
1. E. Bray., K. Aoki & L. Dlugosh 

2. A. Nursyahidah., Z. Zazaleena., I. Nor Zalina., A.A. Mohd Norafizal 
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اند که ابعاد اصالی آن را بعاد   دلی را ارائه دادهم زش عالییادگیرندگان الکترونیکی در آمو

ترین دهد. از مهمهای یادگیرنده، مدیریت یادگیری و ادراکات از سامانه تشکیل میویژگی

گان اشااره  موفقیات یادگیرناد   توان به تأثیر بعد ادراکات از ساامانه بار  نتای  این پژوهش می

 .تحصایلی اثرگاذار اسات    موفقیات بار  مساتقیم   طاور باه تنها بعدی است کاه   این بعد کرد و

یرنااده باار رضااایت یادگ  مااؤثر( در پژوهشاای عواماال  2934) و همکاااران زادگااانمیکاار

، کیفیاات دوره یریپااذانعطاااف، چهااار متغیاار اناادافتااهیدرو  الکترونیکاای را بررساای نمااوده

بر رضاایت   مؤثریادگیری الکترونیکی، کیفیت فناوری و تنوع در ارزیابی از عوامل کلیدی 

ونیکای  یاادگیری الکتر  یهاا دورهموفاق   یسااز ادهیپیادگیرنده الکترونیکی هستند که برای 

مطلاوب دانشاجویان    یهاا یژگیو( 2932) یعقوبی و همکاراننباید مورد غفلت واقع شوند. 

الکترونیکاای آمااوزش عااالی ایااران را از دیاادگاه دانشااجویان دوره مجااازی    یهااادورهدر 

 یهاا مهاارت ، یریپاذ تیمسائول ، نفاس اعتمادباه داشتن  دادند و نشان قراردادند یموردبررس

دانشاجویان   یهاا یژگیواز  یمندزهیانگمشارکتی، خالقیت، مهارت در فناوری اطالعات و 

 .ندیآیممجازی برای کسب موفقیت به شمار 

یادگیرناده الکترونیکای در رضاایت و موفقیات      یهاا مهاارت کاه نقاش    ییهاا پژوهشپ( 

انتظارات و تجاارب  ( در پژوهشی تحت عنوان 1929) 2لی و ران .دهندیمنشان را تحصیلی 

باه بررسای    دهای یاادگیری و رضاایت از دوره  دانشجویان مجازی و ارتبااط آن باا دساتاور   

هااای مختلااف انتظااارات و تجربیااات دانشااجویان در اسااتفاده از منااابع یااادگیری و     جنبااه

دانشاجویان مجاازی از    ،ن پاژوهش ایا  یهاا افتاه یخودکارآمدی آنان پرداختناد. بار اسااس    

دانشگاه انتظار دارند، محتوای باکیفیت، منابع یادگیری غنی، امکان تعامالت وسیع و آساان  

و دسترسی آسان به مدرسان برای دانشجویان فراهم شود و این تدارکات باه بهباود تجاارب    

هم انتظاارات  سبا بررسی  (1929) 1مچکر ومییر  ،پاچتر .کندیمیادگیری دانشجویان کمک 

 یهاا مهارت، دهندیمنشان  ازی در موفقیت و رضایت تحصیلیدانشجوی مج یهامهارتو 

                                                           
1. H. J.Lee & I. Rha 

2. M. Paechteret., B. Maier & D. Macher 
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دانشجویان، تعامل و همکاری باا دانشاجویان دیگار، تعیاین نیازهاای یاادگیری        یمیخودتنظ

 توسط دانشجو در موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان نقش مهمی دارند.

( و 1999) ( و لای و یاناگ  1994) (، تسای 1993) انساان و همکاار   یهاهینظربر اساس 

بررسای میازان   هادف کلای ایان پاژوهش      ،شاده مطارن همچنین با توجه به پیشینه پاژوهش  

یادگیری الکترونیکی و  یهامهارتبرخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران از 

ایان پاژوهش    هدف کلای بر این اساس  .است هاآنتحصیلی  موفقیتن با رضایت و رابطه آ

یاادگیری   یهامهارتبررسی میزان برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران از 

 است. هاآنرضایت و موفقیت تحصیلی  الکترونیکی و رابطه آن با

 روش

در همبساتگی   اسات.  تحلیال رگرسایون   از ناوع همبساتگی  توصیفی این پژوهش روش 

ماالک( باا توجاه باه     ) چناد متغیار وابساته    تغییرات یک یا ینیبشیپتحلیل رگرسیون هدف 

 جامعاه  .(2935ان،، حجاازی و بازرگا  سارمد ) ( اسات نیبا شیپا ) تغییرات متغیرهاای مساتقل  

و دانشاگاه   مهار البارز  دانشاجویان دوره مجاازی دانشاگاه الکترونیکای     آماری این پژوهش 

نفر  1321 ا مجموع هاآناند و تعداد بوده به تحصیل مشغول 42-41تهران هستند که در سال 

باا   و یاطبقاه تصاادفی   یریا گنموناه باا اساتفاده از روش    برای تعیین حجم نمونه .بوده است

در ایان   .نموناه انتخااب شادند    عنوانبهنفر  993تعداد استفاده از جدول کرجسی و مورگان 

از دو  ده الکترونیکای و رضاایت تحصایلی   یادگیرنا  یهامهارتسنجش متغیر  برایپژوهش 

 دین قرار استفاده شد:ب حقق ساختهپرسشنامه م

ایاان  هاای یااادگیری الکترونیکای.  بااه دوره الاف( پرسشاانامه سانجش میاازان آماادگی ورود   

تاا   خیلای کام  لیکارت از   یادرجاه پان   گویه بر اساس طیف 93مقوله و  در چهارپرسشنامه 

اعتباار   تهیاه و  (2934) سراجی و یارمحمدیتوسط  قبال این پرسشنامه  شد. میتنظ ادیزخیلی 

کاار باا    شاامل  به چهار بخاش  الکترونیکی یادگیرنده یهامهارتشده است که در آن  یابی

 یهاا مهاارت (، 25تاا   22هاای  گویاه ) (، مهارت ارتباطی29تا  2های گویه) رایانه و اینترنت

ه شاد  ( تقسایم 93تاا   19هاای  گویاه ) اشناختیفر یهامهارت(، 11تا  20های گویه) شناختی

 .است
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 باهادف ایان پرسشانامه    خته سنجش رضایت تحصایلی دانشاجویان.  شنامه محقق ساب( پرس

 گویااه باار اساااس طیااف  10 رضااایت تحصاایلی دانشااجویان تاادوین شااد و داری ساانجش 

 تایک ) مقوله شامل محتوا چهار. پرسشنامه مذکور در ه استتنظیم شدلیکرت  یادرجهپن 

مساتقل   ( وهفاده  تایازده ) ت اجتماعی(، تعامالده تاشش ) (، دسترسی به منابع یادگیریپن 

 .هستبیست و شش( تا هجده ) یآموز

از طریق بازبینی پن  نفر از متخصصاان و پایاایی آن پاس از     هاپرسشنامهروایی محتوایی 

نفر از دانشجویان مجازی برای پرسشنامه سنجش میزان آمادگی  09اجرای آزمایشی در بین 

 32/9و بارای پرسشانامه سانجش رضاایت تحصایلی       39/9 یکا یالکترونهاای  ورود به دوره

 شد. محاسبه

تحصیلی از معدل سه ترم قبل استفاده شاد  باه ایان     همچنین برای سنجش میزان موفقیت

متوسط،  20تا  29کم،  29تا  21خیلی کم، معدل بین  عنوانبه 21صورت که معدل کمتر از 

معادل تحصایلی دانشاجویان باا      در نظر گرفته شاد. خوب خیلی  19تا  23خوب و  23تا  20

ع جهت اطمینان از نرمال بودن توزیا  در ابتدا به دست آمد. هاآنمراجعه به کارنامه تحصیلی 

اسمیرونوف استفاده شد که  –کالموگروف  از آزمون موردمطالعهمتغیرها در جامعه آماری 

 ( ارائه شده است.2) نتای  آن در جدول
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 هاداده یعنرمال بودن توز یبرا ونوفاسمیر –آزمون کالموگروف  .1جدول 

 شاخ 

 رهایمتغ
 یمعنادار سطح Zمقدار  تعداد نمونه

 359/9 029/9 911 رضایت تحصیلی

فه
مؤل

 ها

 955/9 991/2 911 محتوا

 904/9 144/2 911 دسترسی منابع یادگیری

 959/9 999/2 911 تعامالت اجتماعی

 959/9 992/2 911 مستقل آموزی

 439/9 909/9 911 یادگیری الکترونیکی یهامهارت

فه
مؤل

 ها

 901/9 923/2 911 کار با رایانه و اینترنت

 959/9 993/2 911 مهارت ارتباطی

 959/9 992/2 911 شناختی یهامهارت

 225/9 299/2 911 فراشناختی یهامهارت

 952/9 955/2 911 معدل()تحصیلی  موفقیت

اظهاار نماود    تاوان یما  2اسمیرونوف در جدول  -موگروف لبا توجه به نتای  آزمون کا

تحصایلی در   موفقیات یادگیری الکترونیکای و   یهامهارتکه متغیرهای رضایت تحصیلی، 

 Z، زیرا سطح معناداری کلیه مقاادیر  باشندیمنرمال توزیع دارای  موردمطالعهجامعه آماری 

هاای  از آزماون  تاوان یما ابراین (. بنا <95/9p) است 95/9از  تربزرگدر هریک از متغیرها 

 توان استفاده کرد.های تحقیق میو فرضیه هاسؤالبرای تحلیل  کپارامتری

 نتایج

یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران چاه   یهامهارت یک( سؤال

 موردمطالعاه انشاجویان  یادگیری الکترونیکای د  یهامهارتمیزان  1جدول میزان است؟ در 

 .ان داده شده استنش
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 Tبا استفاده از آزمون  موردمطالعه یادگیری الکترونیکی دانشجویان یهامهارتبررسی میزان  .2جدول 

 طرفهکی

 شاخ 

 متغیر

میانگین 
 شدهمشاهده

انحراف 
 استاندارد

میانگین 
 1آماری

مقدار 
آماره 

T 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 92/9 912 49/99 9 12/9 93/9 یادگیری الکترونیکی یهامهارت

فه
مؤل

 ها

 92/9 912 92/11 9 99/9 59/9 کار با رایانه و اینترنت

 92/9 912 29/22 9 50/9 95/9 ارتباطی یهامهارت

 92/9 912 42/19 9 94/9 52/9 شناختی یهامهارت

 92/9 912 25/92 9 14/9 51/9 فراشناختی یهامهارت

یاادگیری   یهاا مهاارت میاانگین   دهاد یما شاان  ن 1 در جادول  طرفهکی Tآزمون نتای  

 تار بزرگ 9 است که از میانگین آماری 12/9ار با انحراف معی 93/9الکترونیکی دانشجویان 

کاه  گفات   توانیماطمینان  %44بنابراین با  .معنادار است 92/9سطح است  و این تفاوت در 

 الکترونیکای  یهاا انشگاهددوره مجازی  یادگیری الکترونیکی دانشجویان یهامهارتمیزان 

مهاارت کاار باا     یهاا مؤلفاه همچنین تفاوت میانگین  باالتر از حد متوسط است. موردمطالعه

، 50/9با انحاراف معیاار    95/9، مهارت ارتباطی 99/9با انحراف معیار  59/9رایانه و اینترنت 

انحاراف  باا   51/9شاناختی   یهاا مهاارت و  94/9با انحراف معیار  52/9شناختی  یهامهارت

 معنادار است. 92/9( در سطح 9) با میانگین آماری 14/9معیار 

 رضایت تحصیلی دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران چه میزان است؟ دوم( سؤال

 .دهدیمرا نشان  نشجویان مراکز آموزش مجازی ایرانرضایت تحصیلی دا میزان 9جدول 

                                                           
 :است  زیرا 9آن  هایمؤلفهیادگیری الکترونیکی و  هایمهارتآماری هر گویه در مقیاس میانگین  . 2

 9 =5÷25=5+9+9+1+2. 
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آزمون  با استفاده از موردمطالعهمجازی  یهاورهد بررسی میزان رضایت تحصیلی دانشجویان .3جدول 

T طرفهکی 
 شاخ 

 متغیر

میانگین 
 شدهمشاهده

انحراف 
 استاندارد

میانگین 
 2آماری

مقدار 
آماره 

T 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 92/9 912 50/14 9 19/9 99/9 رضایت تحصیلی

فه
مؤل

 ها

 92/9 912 15/20 9 59/9 93/9 محتوا

 92/9 912 29/3 9 54/9 13/9 دگیریدسترسی منابع یا

 92/9 912 22/9 9 90/9 99/9 تعامالت اجتماعی

 92/9 912 55/1 9 94/9 59/9 مستقل آموزی

میااانگین رضااایت تحصاایلی  دهاادیماانشااان  9 در جاادول طرفااهکیاا Tآزمااون نتااای  

یان  و ا اسات  تربزرگ 9 از میانگین آماریاست که  19/9با انحراف معیار  99/9دانشجویان 

میازان رضاایت    گفات،  توانیماطمینان  %44بنابراین با  معنادار است. 92/9سطح تفاوت در 

 بااالتر از حاد متوساط اسات.     موردمطالعاه مراکاز   مجاازی  یهاا دوره تحصیلی دانشاجویان 

، دسترسای  59/9با انحراف معیار  93/9رضایت از محتوا  یهامؤلفههمچنین تفاوت میانگین 

باا انحاراف معیاار     99/9، تعاامالت اجتمااعی   54/9با انحراف معیار  13/9منابع یادگیری به 

 92/9( در ساطح  9) مااری باا میاانگین آ   94/9با انحراف معیار  59/9و مستقل آموزی  90/9

 .معنادار است

 است؟اکز آموزش مجازی ایران چه میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان مر سه( سؤال

را نشاان  شاجویان مراکاز آماوزش مجاازی ایاران      تحصایلی دان  موفقیات میزان  9جدول 

 .دهدیم

 موردمطالعهمراکز مجازی  یهادوره تحصیلی دانشجویان موفقیتتوصیف میزان  .4جدول 
 شاخ 

 متغیر
 تعداد

کمترین 
 نمره

بیشترین 
 واریانس انحراف معیار میانه میانگین دامنه نمره

 93/9 25/2 22 42/20 3 19 21 911 تحصیلی موفقیت

                                                           
 :است  زیرا 9آن  هایمؤلفهیادگیری الکترونیکی و  هایمهارتمیانگین آماری هر گویه در مقیاس  .2

 9 =5÷25=5+9+9+1+2. 
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بیشاترین   و 21کمترین نمره معدل دانشاجویان   (9) اطالعات مندرج در جدول اساسبر 

 مجاازی  یهاا دورهو میاانگین معادل دانشاجویان     3بوده است. دامنه معادل دانشاجویان    19

آن میازان پراکنادگی(   ) انحراف معیار است و همچنین 22و میانه  42/20 موردمطالعهمراکز 

 است. 25/2برابر 

یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی  یهامهارتمیزان  بینفرضیه یک( 

 رابطه وجود دارد. هاآنو موفقیت تحصیلی 

مجازی  مراکز آموزشدانشجویان  رونیکییادگیری الکت یهامهارتبین رابطه  5جدول 

 .دهدیمرا نشان  هاآنتحصیلی موفقیت و 

ت و موفقی موردمطالعهشجویان مراکز الکترونیکی دان یادگیری یهامهارتبررسی رابطه بین . 5جدول 

 استفاده از آزمون همبستگی پیرسونتحصیلی با 

 شاخ 

 متغیرها
 تعداد

 ضریب
 همبستگی

سطح 
 معناداری

 یادگیری الکترونیکی یهامهارت

 موفقیت تحصیلی

911 122/9 92/9 

 95/9 999/9 911 کار با رایانه و اینترنت

 95/9 919/9 911 ارتباطی یهامهارت

 92/9 293/9 911 شناختی یهامهارت

 92/9 999/9 911 فراشناختی یهامهارت

یری الکترونیکی دانشاجویان  یادگ یهامهارت، بین 5 در جدول شدهارائهنتای   بر اساس

. همبساتگی مثبات وجاود دارد    92/9 یداریمعندر سطح ( r=+ 122/9) ت تحصیلیو موفقی

یاادگیری الکترونیکای دانشاجویان     یهامهارتگفت هرچه  توانیممینان اط %44ن با یبنابرا

باا توجاه باه     عاالوه باه . و باالعکس  اباد ییما تحصیلی آنان نیاز افازایش   موفقیت باالتر باشد، 

ت تحصایلی دانشاجویان را از روی   درصد از واریانس موفقی 2/9 توانیم 5 جدول یهاداده

 شاناختی  یهاا مهاارت همچناین باین    بیاین کارد.  یاادگیری الکترونیکای آناان ت    یهاا مهارت

(293/9=r و )فراشااناختی یهااامهااارت (999/9 +=rبااا موفقیاا )در  ت تحصاایلی دانشااجویان

گفات   تاوان یماطمینان  %44با  اساس نیا بروجود دارد. رابطه مثبت  92/9 یداریمعنسطح 

تحصیلی آناان نیاز   ت ختی دانشجویان باالتر باشد، موفقیشناختی و فراشنا یهامهارتهرچه 

از واریاانس   درصاد  1/1، 5 جادول  یهاا دادهبر اسااس   عالوهبه .و بالعکس ابدییمافزایش 
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را از  درصاد  5/22شاناختی و   یهاا مهاارت از روی  توانیمت تحصیلی دانشجویان را موفقی

( و r=+ 999/9) فراشناختی آنان تبیین کرد. اما بین مهاارت کاار باا رایاناه     یهامهارت روی

 رابطاه مثبات   95/9 یداریمعنا ( با موفقیت تحصیلی در ساطح  r=+ 919/9) ارت ارتباطیمه

 .است خیلی پایینوجود دارد ولی شدت آن 

یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجاازی   یهامهارتفرضیه دوم( بین میزان 

 رابطه وجود دارد. هاآنو رضایت تحصیلی 

آموزش مجازی  دانشجویان مراکز دگیری الکترونیکییا یهامهارتین ب رابطه 0جدول 

 .دهدیمنشان  را هاآنایت تحصیلی و رض

یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی و  یهامهارتبررسی رابطه بین  .6جدول 

 استفاده از آزمون همبستگی پیرسونرضایت تحصیلی با 

 شاخ 

 متغیرها
 تعداد

 ضریب
 همبستگی

سطح 
 یمعنادار

 یادگیری الکترونیکی یهامهارت

رضایت 

 تحصیلی

322 345/0 01/0 

 05/0 041/0 322 کار با رایانه و اینترنت

 05/0 020/0 322 مهارت ارتباطی

 01/0 224/0 322 شناختی یهامهارت

 01/0 510/0 322 فراشناختی یهامهارت

یااادگیری الکترونیکاای  یهااامهااارت، بااین 0 در جاادول شاادهارائااه یهاااداده باار اساااس

 (r=+ 9 /995) همبساتگی مثبات   92/9 یداریمعنا در ساطح   دانشجویان و رضایت تحصیلی

یاادگیری الکترونیکای    یهامهارتگفت هرچه  توانیماطمینان  %44ن با یبنابرا. وجود دارد

 . همچناین و باالعکس  اباد ییما دانشجویان باالتر باشد، رضایت تحصایلی آناان نیاز افازایش     

 یهاا مهاارت ت تحصایلی دانشاجویان را از روی   یاز واریاانس رضاا   درصاد  4/22ن تاوا یم

 یداریمعنا در ساطح   0 باا توجاه باه جادول     عاالوه بهالکترونیکی آنان تبیین کرد. یادگیری 

( و r=+ 119/9) و رضایت تحصیلی همبستگی مثبت به میازان  شناختی یهامهارتبین  92/9

وجاود   همبستگی مثبات  (r=522/9) صیلی به میزانو رضایت تح فراشناختی یهامهارتبین 

شاناختی و فراشاناختی    یهاا مهارتهرچه  ،گفت توانیماطمینان  %44با  اساس نیا بر. دارد

و باالعکس. بار عاالوه بار      ابدییمنیز افزایش دانشجویان باالتر باشد، رضایت تحصیلی آنان 
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 تاوان یما  یلی دانشجویان رادرصد از واریانس رضایت تحص پن  این جدول یهادادهاساس 

فراشناختی آنان تبیاین کارد.    یهامهارتدرصد توسط  2/10شناختی و  یهامهارتاز روی 

 یداریمعنا در ساطح  ( r=912/9) ( و مهارت ارتبااطی r=992/9) اما بین مهارت کار با رایانه

 .بسیار پایین مشاهده شد صیلی رابطه مثبت با شدتبا رضایت تح 95/9

یاادگیری الکترونیکای دانشاجویان مراکاز      یهاا مهاارت  میازان بار اسااس   فرضیه ساوم(  

تااوان، میاازان موفقیاات تحصاایلی و رضااایت تحصاایلی دانشااجویان را آمااوزش مجااازی ماای

 کرد؟ ینیبشیپ

بار اسااس   میزان موفقیت تحصیلی و رضایت تحصیلی دانشاجویان را   ینیبشیپ 2جدول 

 .دهدیمنشان ان مراکز آموزش مجازی جوییادگیری الکترونیکی دانش یهامهارت میزان

 بار اسااس  میزان موفقیات تحصایلی و رضاایت تحصایلی دانشاجویان       ینیبشیپ منظوربه

. شاد رگرسایون چنادمتغیره اساتفاده     تحلیال الکترونیکای از   یادگیری یهامهارت یهامؤلفه

قارار   استفاده از آن ماورد آزماون   یهافرضشیپبرای استفاده از مدل رگرسیون الزم است 

معناادار باوده،    92/9در ساطح   شدهمشاهده یها F ،3و  2 اطالعات جداول بر اساسگیرد. 

همچنین مقادار آزماون   بوده است. جامعه آماری  کلبه میتعمقابلبنابراین معادله رگرسیون 

بار  و  دهاد یمآمد که استقالل خطاها را نشان  به دست( 5/1تا  5/2در بازه ) دوربین واتسون

(  باین متغیرهاای   VIF) تاولرنس و تاورم واریاانس   ) هاای هام خطای باودن    خ شاا  اساس

و شارط   اسات  اتکاا قابلل از مدل رگرسیون وجود نداشته و نتای  حاص ییهم خطا نیبشیپ

 .است. بنابراین شرایط استفاده از رگرسیون برقرار یز برقرار استنرمال بودن متغیرها ن
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یادگیری الکترونیکی دانشجویان  یهامهارت یهامؤلفه ریتأثره نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغی .0جدول 

 ت تحصیلیکز آموزش مجازی بر موفقیمرا

 مدل
ضریب 
 همبستگی
(R) 

 نییتعضریب 
R2 

تعیین ضریب 
 2R شدهاصالن

دوربین 
 واتسون

F سطح معناداری 

 یهامهارت
 229/9 220/9 999/9 فراشناختی

24/2 
39/92 999/9 

 یهامهارت
 999/9 55/19 219/9 214/9 954/9 شناختی

 مدل

 بیضرا ضرایب غیراستاندارد
 استاندارد

T 
سطح 
 معناداری

 یهم خط یهامفروضه

B 
 نیانگیم

 تولرنس Beta استاندارد
Tolerance 

 انسیوار تورم
VIF 

   999/9 439/0  199/2 541/3 مقدار ثابت

 یهامهارت
 92/2 449/9 999/9 151/0 913/9 922/9 499/2 فراشناختی

 یهامهارت
 92/2 449/9 914/9 242/1 225/9 233/9 921/9 شناختی

یاادگیری   یهاا مهاارت  یهاا مؤلفاه متغیار ماالک و    عناوان باه ت تحصیلی در ابتدا موفقی

 یهاا مهاارت شاناختی و   یهاا مهارتکار با رایانه و اینترنت، مهارت ارتباطی، ) الکترونیکی

در نظار گرفتاه شاد. نتاای  حاصال از رگرسایون        نیبا شیپا یرهاای  متغ عناوان بهفراشناختی( 

ت تحصاایلی تی بیشااترین نقااش در موفقیاافراشااناخ یهااامهااارتنشااان داد کااه  گااامبااهگااام

و گردیاد  شناختی وارد مادل   یهامهارتدانشجویان داشته و وارد مدل شد و در مرحله بعد 

نی در مدل رگرسیون نداشاته  چندا ریتأثیادگیری الکترونیکی  یهامهارتمشخ  شد سایر 

ت موفقیا از تغییارات   220/9نتاای  بیاانگر آن اسات کاه      روازایان حاذف شادند.   بنابراین و 

شاناختی   یهاا مهاارت توساط   214/9فراشاناختی و   یهامهارتتوسط تحصیلی دانشجویان 

تحصایلی   موفقیات  ینا یبشیپا فراشاناختی در   یهاا مهاارت ساهم  ن ی. همچنا گاردد یمتبیین 

مدل نهایی عباارت  . استدرصد  5/22شناختی  یهامهارتدرصد و سهم  3/91دانشجویان 

 است از:

ت موفقیا  = 499/2فراشاناختی(   یهاا مهاارت ) + 921/9شناختی(  یهامهارت)+  541/3

 تحصیلی دانشجویان
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یادگیری الکترونیکی دانشجویان  یهامهارت یهامؤلفه ریتأثنتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره  8جدول 

 کز آموزش مجازی بر رضایت تحصیلیامر

 مدل
ضریب 
 همبستگی
(R) 

 نییتعضریب 
R2 

تعیین ضریب 
 2R شدهاصالن

دوربین 
 واتسون

F سطح معناداری 

 یهامهارت
 105/9 102/9 522/9 فراشناختی

90/1 
29/220 999/9 

 یهامهارت
 999/9 59/02 149/9 142/9 595/9 شناختی

 مدل

 بیضرا ضرایب غیراستاندارد
 ستانداردا

T 
سطح 
 معناداری

 یهم خط یهامفروضه

B 
 نیانگیم

 تولرنس Beta استاندارد
Tolerance 

 انسیوار تورم
VIF 

   999/9 095/29  259/9 094/2 مقدار ثابت

 یهامهارت
 92/2 449/9 999/9 549/29 599/9 994/9 921/9 فراشناختی

 یهامهارت
 92/2 449/9 914/9 299/9 225/9 919/9 932/9 شناختی

 یهاا مؤلفهمتغیر مالک و  عنوانبهابتدا رضایت تحصیلی  (3) جدول یهادادهبا توجه به 

 یهاا مهاارت کار با رایانه و اینترنات، مهاارت ارتبااطی،    ) یادگیری الکترونیکی یهامهارت

ی  در نظار گرفتاه شاد. نتاا     نیبا شیپا متغیرهاای   عنوانبهفراشناختی(  یهامهارتشناختی و 

فراشاناختی بیشاترین تاأثیر را بار      یهاا مهاارت نشاان داد کاه    گامبهگامحاصل از رگرسیون 

شاناختی   یهاا مهاارت رضایت تحصیلی دانشجویان داشته و وارد مدل شد و در مرحله بعاد  

چنادانی در   ریتاأث یاادگیری الکترونیکای    یهامهارتو مشخ  شد سایر  ردیدوارد مدل گ

از تغییارات   102/9ن نتای  بیانگر آن است کاه  یشدند. بنابرا مدل رگرسیون نداشته و حذف

 یهاا مهاارت توساط   142/9فراشاناختی و   یهاا مهارتتوسط رضایت تحصیلی دانشجویان 

رضاایت   ینا یبشیپا فراشاناختی در   یهاا مهاارت ساهم  ن ی. همچنا گاردد یما تبیاین  شناختی 

مادل نهاایی   . استدرصد  5/22شناختی  یهامهارتدرصد و سهم  59تحصیلی دانشجویان 

 عبارت است از:

رضاایت   = 921/9فراشاناختی(   یهاا مهاارت ) + 932/9شناختی(  یهامهارت) + 094/2

 تحصیلی دانشجویان
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 بحث

در بهباود کیفیات    تأثیرگاذار و یادگیرناده یکای از عناصار مهام      یهاا یژگا یوو  هاا مهارت

اورانه محایط یاادگیری   فن یهایژگیواست. با توجه به  هادانشگاهآموزش مجازی  یهادوره

 یهااامهاارت ، مساائلهفناوراناه، تااوان حال    یهااامهاارت باا داشااتن  یادگیرنااده الکترونیکای،  

بارای بهباود فرآیناد     هاا یفنااور از  تواندیم ،یمستقل آموزفراشناختی، توان خود رهبری و 

ز یادگیرنده ا یهامهارت( 1993) یادگیری خود بهره گیرد. بر اساس نظریه سان و همکاران

 یهاا مهاارت مجازی است که یادگیرنده در صورت دارا باودن   یهادورهعناصر اساسی در 

حای،  منطاق طرا  مانند گانهپن جود در سایر عناصر ، از امکانات و ابزارهای موتواندیمالزم 

ی، صالحیت مدرسان و امکاناات تعااملی باه نحاو مناساب      ، محتوای برنامه آموزشهایفناور

افازایش یاادگیری    مسلما این طریق به کارآیی درونی برنامه کمک کند.  استفاده نماید و از

به افزایش کاارآیی درونای    تواندیم هاآن، رضایت و موفقیت تحصیلی از دوره دانشجویان

هاادف پااژوهش حاضاار بررساای میاازان    روازایاان. برنامااه آمااوزش مجااازی کمااک کنااد 

ایاان محاایط و رابطااه آن بااا  یااادگیری در یهااامهااارتورداری دانشااجویان مجااازی از برخاا

پاژوهش حاضار در    یهاا افتهی. با توجه به این هدف، هاستآنرضایت و موفقیت تحصیلی 

 است: بحثقابلچهار زمینه 

دانشاجویان مراکاز آماوزش     یهاا مهاارت  کاه  دهاد یما این پاژوهش نشاان    یهاافتهی( الف

 92/9 یداریمعنا ساطح  در  Tمقادار   هاا افتاه یمتوسط قرار دارد. با توجه باه   در حد مجازی

، 29/22ارتبااطی برابار    یهاا مهاارت ، برای 92/11برای مهارت کار با رایانه و اینترنت برابر 

 عاالوه باه اسات.   25/92فراشاناختی   یهاا مهاارت و بارای   42/19شناختی  یهامهارتبرای 

محتاوا   مؤلفاه در  Tمقادار   92/9 یداریمعنا میزان رضایت تحصایلی دانشاجویان در ساطح    

و در  22/9، در تعاامالت اجتمااعی برابار    29/3، در دسترسی به منابع یاادگیری  15/20ر براب

دگان مجاازی نیاز   است و بر این اساس رضایت تحصیلی یادگیرن 55/1مستقل آموزی برابر 

متوسط قرار دارد. همچنین موفقیت تحصایلی دانشاجویان مجاازی بار اسااس معادل        در حد

 .مالحظه شد وبخ وضعیت در هاآنپیشرفت تحصیلی 
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 یهاا مهاارت فراشاناختی و   یهاا مهاارت پژوهش حاضر بین میازان   یهاافتهیب( با توجه به 

و  =R+ 99/9بااا  بیاابااه ترت 92/9 یداریمعنااتحصاایلی در سااطح  شااناختی بااا موفقیاات   

29/9+R= قبلی مانند نرسای هایادا    یهاپژوهش یهاافتهیهمبستگی وجود دارد. این نتای  با

( و ساراجی و  2934) (، زماانپور و میرزابیگای  1929) (، پاچتر و همکاران1921) و همکاران

( بااار نقاااش 1921) نرسااای هایااادا و همکاااران  یهااا افتاااهییارمحماادی همخاااوانی دارد.  

شناختی و مدیریت فرآیند یاادگیری توساط دانشاجو و کساب      یهامهارتخودکارآمدی، 

 یمیخاودتنظ  یهاا مهاارت ر ( با 1929) پااچتر و همکااران   دارد. تأکیاد موفقیت تحصیلی او 

دانشجویان و تشخی  نیازهای یاادگیری در موفقیات تحصایلی دانشاجویان مجاازی اشااره       

مادل   گانهپن یادگیرنده را یکی از ابعاد  یهایژگیو( نیز 2934) دارند. زمانپور و میرزابیگی

 ییهامؤلفه( به 2934) و در پژوهش سراجی و یارمحمدی کنندیمموفقیت تحصیلی معرفی 

 دهناده تشاکیل شناختی، فراشاناختی و قادرت خاود رهیاابی باه اجازاء        یهامهارت همچون

شاده   تأکیاد مجاازی   یهاا دورهیادگیرنده الکترونیکی برای کسب موفقیت در  یهامهارت

 است.

فراشاناختی و شاناختی    یهاا مهاارت که باین میازان    دهدیماین پژوهش نشان  یهاافتهیپ( 

باه ترتیاب    92/9 یداریمعنجازی با رضایت تحصیلی در سطح دانشجویان مراکز آموزش م

 قبلی مانناد لای و همکااران    یهاپژوهشبرخی از  در وجود دارد. 11/9+ و 52/9مبستگی ه

( نیاز  2949)الهی و همکاران ( و 1993) بری و همکاران، (1929) و همکاران کائو(، 1922)

لی  شده است. تأکیدتی و شناختی فراشناخ یهامهارتبه همبستگی بین رضایت تحصیلی و 

، دانشاجویان مجاازی کاه از مهاارت تشاخی  نیازهاای       دهناد یم( نشان 1922) و همکاران

( 1929) و همکاااران کااائویااادگیری برخوردارنااد، رضااایت تحصاایلی باااالیی دارنااد.      

و  شامارد یبرما یلی دانشاجویان  در رضاایت تحصا   مؤثررا از عوامل  ایرایانهخودکارآمدی 

(، استقالل در یادگیری، تالش برای حل مساائل باه شایوه منطقای از     1993) مکارانبری و ه

 همچناین الهای و همکااران   . شامارد یبرمعوامل رضایت تحصیلی دانشجویان مجازی ژاپنی 

شااناختی و تااوان ماادیریت و  یهااامهااارتفااردی یادگیرنااده ماننااد  یهااایژگاایو( 2949)

 .کنندیمی تلق مؤثرضایت تحصیلی را در ر یزیربرنامه
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میاازان موفقیاات و رضااایت تحصاایلی دانشااجویان مجااازی باار اساااس میاازان  یناایبشیپاات( 

ساهم  کاه   دهاد یما این پژوهش نشان  یهاافتهیمجازی.  یهاطیمحیادگیری در  یهامهارت

درصاد و ساهم    3/91دانشاجویان  موفقیات تحصایلی    ینا یبشیپا فراشاناختی در   یهامهارت

 ینا یبشیپا فراشناختی در  یهامهارتسهم . همچنین است درصد 5/22شناختی  یهامهارت

. اسات درصاد   5/22شاناختی   یهاا مهاارت درصد و ساهم   59رضایت تحصیلی دانشجویان 

 یهاا مهاارت یادگیری مانند کار با رایانه و اینترنات و   یهامهارتمربوط به  یهامؤلفهسایر 

 ند.موفقیت و رضایت تحصیلی هیچ سهمی ندار ینیبشیپارتباطی در 

 بخشای کیفیات مجازی سان و همکاران با طرن نظریاه   یهاطیمح یهایژگیوبا توجه به 

 یهاا یژگا یوو  هاا مهاارت مجازی در آموزش عالی بر ایان اعتقااد هساتند کاه      یهادورهبه 

 یهاا طیمحا . بر اسااس ایان نظریاه    هاستدورهاین در یادگیرنده الکترونیکی اساس کیفیت 

کاه یادگیرناده باا قارار گارفتن در موقعیات        شاوند یما طراحای   یاگونهبهیادگیری مجازی 

فراشناختی، نیازهای یادگیری خاود را   یهامهارتاز  یمندبهرهمستقل آموزی باید بتواند با 

 یمقتوا بتواناد باه نحاو    باید  هافرصتتشخی  دهد و با اختصاص مناسب زمان و مدیریت 

، مدرسان و منابع یاادگیری حال کناد.    مسائل یادگیری خود را در تعامل با سایر همکالسان

متناوعی باین    یهاا امیا پدر محیط یادگیری مجازی، منابع اطالعاتی متعدد هساتند و   عالوهبه

یادگیرندگان باید با داشتن تفکار   روازاین. شودیممبادله یادگیرندگان در تعامل با یکدیگر 

مطالعاه بتوانناد، مناابع را     یاها مهاارت تفکر انتقاادی و   یهامهارتاز  یمندبهرهمنطقی و با 

بار اسااس    روازایان نمایناد.   تشاخی   یرضارور یغمطالعه و مطالب صحیح را از اطالعاات  

فراشناختی و شناختی یادگیرندگان مراکز  یهامهارتگفت،  توانیماین پژوهش  یهاافتهی

( ساهم  1994) تسی دارد. هاآنآموزش مجازی نقش مهمی در موفقیت و رضایت تحصیلی 

مجازی را با اشاره باه عوامال    ییهادورهبه  بخشیکیفیتیادگیرندگان در  یهامهارتمده ع

. به نظر او یادگیرنادگان مجاازی بایاد باا تشاخی  نیازهاای       دهدیمقرار  تأکیدفردی مورد 

امکانات الزم برای آن بتوانند از این محایط   الزم برای رفع آن و تعیین زمانمدتگیری، یاد

در محاایط یااادگیری مجااازی  توانناادینماای ببرنااد و در غیاار ایاان صااورت  اسااتفاده بیشااتر
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ایان پاژوهش باه مادیران،      یهاا افتاه یبا توجه به  روازاینکافی به دست آورند.  یهاتیموفق

 :شودیممجریان و پژوهشگران آموزش مجازی پیشنهاد 

مهاارت   تشخی  نیازهای یاادگیری،  یهامهارت، هادورهقبل از ورود دانشجویان به ( 2

کنناد و در صاورت   ارزیابی را  هاآن یمیخودتنظو مهارت  یزیربرنامهمدیریت زمان، توان 

 .لزوم راهکارهای الزم را به دانشجویان ارائه دهند

تفکار انتقاادی، تفکار منطقای، تاوان       یهامهارت، هادورهقبل از ورود دانشجویان به  (1

را سنجش کنند و در صورت لزوم  هاآن مطالعه و یادگیری مستقل یهامهارتو  مسئلهحل 

 مختلف به دانشجویان آموزش دهند. به اشکالرا  هامهارتاین 

مدرساان،   یهاا یژگا یو، محتاوا و  هاا یفنااور در زمینه  یریگمیتصمبرای مالحظه و ( 9

ارزیاابی  در و  مهام تلقای کنناد   را  هاا دورهان در تعیاین کیفیات   دانشاجوی  یهایژگیونقش 

 نیز از آن غفلت نکنند. هادورهکیفیت 

یادگیرناده الکترونیکای در    یهاا مهاارت نقاش   ،شاود یما پیشنهاد نیز ( به پژوهشگران 9

 قرار دهند. یموردبررسرا  هادورهارتباط با کارآیی بیرونی 

 منابع

بار   ماؤثر (. طراحی چارچوبی برای عوامل 2949). لی. شایان، عاطمه. کنعانی، فعبانالهی، ش

جازی به یادگیری الکترونیکی و سنجش آن. فصلنامه پاژوهش  گرایش دانشجویان م

 .54-39، ص  09در آموزش عالی، شماره  یزیربرنامهو 

بار عملکارد تحصایلی     ماؤثر (. بررسی عوامال  2934) یمحمدعل زمانپور، علی و میرزابیگی،

یادگیرندگان الکترونیکی در آموزش عالی: ارائه مادل موفقیات بار اسااس دیادگاه      

 .299 -209(، ص  9) 9مطالعات برنامه درسی،  ٔ فصلنامهان. یادگیرندگ

(. تهیاه ابازاری بارای سانجش میازان آماادگی       2934) بیمصسراجی، فرهاد و یارمحمدی، 

. (9) 2تربیتای.  یهاا یریا گاندازهمجازی. فصلنامه  یهادورهورودی یادگیرندگان به 

 .99-51ص  

دانشاجوی مجاازی. دو فصالنامه     یهارتمها یبنددسته(. شناسایی و 2941) سراجی، فرهاد

 .25 – 49( ص  1) 19آموزش و یادگیری.  یهاپژوهش
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های تحقیاق در علاوم رفتااری.    (. روش2935). لهه. حجازی، اباس. بازرگان، عهرهسرمد، ز
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علمای در یاادگیری الکترونیکای در آماوزش      أتیا همطلوب دانشجویان و اعواای  
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