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 چکیده
نقش کارکردهای سبک تفکر و خودکارآمدی در میزان آمادگی دانشجویان  بررسیهدف پژوهش حاضر 

 جامعه وتوصیفی از نوع همبستگی  حاضر پژوهشروش های آموزش الکترونیکی بود. دوره برای حضور در
با استفاده  هاآنبود که از بین  11-13شامل کلیه دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی آن آماری 

های ها از پرسشنامهآوری داده. برای جمعشدندنفر انتخاب  150ای نسبی بقهیری طگنمونهاز روش 
 و مقیاس آمادگی ورودی واگنر و استرنبرگخودکارآمدی عمومی شرر و آدامز، کارکردهای سبک تفکر 

های ز شاخصها اوتحلیل دادهیهجزت منظوربههای الکترونیکی استفاده شد. دوره درسی یادگیرنده به برنامه
همبستگی و  مستقلهای گروه tهای آمار استنباطی )آمار توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد،( و روش

ر و نشان داد که بین کارکردهای سبک تفک رگرسیون تحلیل . نتایجشد( استفاده پیرسون و رگرسیون
توان از یمهای الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد و خودکارآمدی با آمادگی برای حضور در دوره

یکی های الکترونطریق کارکردهای سبک تفکر و خودکارآمدی، آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره
های مستقل نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر و گروه tین نتایج آزمون همچنبینی کرد. یشپرا 

ونیکی های الکترمیزان آمادگی برای حضور در دوره لحاظ ازصیالت تکمیلی دانشجویان کارشناسی و تح
سبک تفکر و خودکارآمدی در میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در تفاوت معناداری وجود ندارد. 

 .باشندمیآموزش الکترونیکی مؤثر  هایدورهدرسی  هایبرنامه
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 مقدمه
أثیر ، تقریباً تمام جوانب زندگی بشر را تحت تسابقهبیارتباطات با سرعتی اطالعات و عصر 

 یریگشکلاست  دادهرخ برنامه درسیخود قرار داده است. یکی از تغییراتی که در حوزه 
مفهوم جدیدی به نام آموزش الکترونیکی است. آموزش الکترونیکی از ترکیب دو کلمه 

ای "مختصر از آن تحت عنوان  صورتبهآموزش و الکترونیکی به وجود آمده است که 
شود. یادگیری الکترونیکی از دیدگاه فلسفی، مبتنی بر رویکرد ساختن یاد می "9لرنینگ
تواند فناوری است که می ترینمهماز متخصصان، است و به اعتقاد برخی  1گرایی

 با .(1002)اترجا و همکاران،  قرار دهد حمایت موردرا  برنامه درسیرویکردهای جدید 
گونی را ونامختلف تعاریف گ نظرانصاحبرسد اما این مفهوم روشن به نظر می اینکه وجود

یک پارادایم جدید در آموزش  عنوانبهازجمله؛ یادگیری الکترونیکی  ؛انداز آن ارائه داده
های آموزشی است که با استفاده از ابزارهای ، مجموعه فعالیتو برنامه درسی مدرن

( 1003) 4(. هورتون و هورتون1099، 3)وانگ و همکاران گیردمیالکترونیکی صورت 
های وریده از فنااستفا هرگونهمعتقدند که یادگیری الکترونیکی در یک تعریف وسیع شامل 

( نیز 1090) 5و اُزگور خلق تجربیات یادگیری است. اوزتکین، زنیو منظوربهوب و اینترنت 
دانند که سازی شده برای تدریس و یادگیری میآموزش الکترونیکی را یک سیستم مدل

ل اینترنت استفاده از ارتباط الکترونیکی از قبی وسیلهبهکارگیری از راه دور به منظوربه ویژهبه
رد توان گفت؛ آموزش الکترونیکی کاربمی ذکرشدهاست. با توجه به تعاریف  شدهطراحی

و خلق  تدریس منظوربهو سایر ابزارهای الکترونیکی  هاایچند رسانهفناوری وب، شبکه، 
 ت.یادگیری است که فارغ از زمان و مکان مشخص اس هایتجربه

با گسترش مفهوم آموزش الکترونیکی و باال رفتن آمار تحقیقات صورت گرفته در این 
؛ گرانلوند و 1009 6گرانلوندساختند )وزش را برجسته میزمینه که اکثراً مزایای این نوع آم
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 3؛ سموئل و همکاران1002، 1؛ وال و آحمِد1007، 9؛ بالک و اسکانلون1000همکاران، 
(، 1007، 6شپرس و وتزلز ؛1001، 5، لیاو و پراتلئو؛ 1002، 4کاران؛ اِترجا و هم1007

تفاده از این سیستم آموزشی افتادند و در برنامه درسی خود از های مختلف به فکر اسدانشگاه
اکنون هایی دانست که همتوان تعداد دانشگاه. شاهد این امر را میاین شیوه نیزه بهره گرفتند

های بزرگ دولتی در ایران، مرکز یادگیری برند؛ اغلب دانشگاهاز این شیوه بهره می
اند. روند رشد کمی دانشجویان در الکترونیکی را در درون مجموعه خود دایر کرده

در چند دانشگاه  1007نفر در سال  4192به  1004نفر در سال  135های الکترونیکی از دوره
 ؛به همین شکل در حال افزایش است ( و این روند1090، 7بزرگ دولتی رسیده )معصومی

است )مؤسسه پژوهش  شدهاعالمنفر  91000این تعداد  9310 شهریورماهدر پایان  کهطوریبه
 (.9310ریزی آموزش عالی، و برنامه

ون گوناگ هایفرصت، ایابر رسانهای و محتواهای چندرسانهمزایایی از قبیل؛  باوجود
های هها، گرو، وبالگهاسایتوببرای یادگیری گروهی، منابع اطالعاتی گوناگون مانند؛ 

و  2ها و سایر منابع متنی، صوتی و تصویری، قابلیت برقراری ارتباط همزمانخبری، پادکست
(، امروزه نتایج برخی از تحقیقات نشان 9321)سراجی و یارمحمدی واصل،  1زمانناهم
( معتقد 1006) 90های خاص خود را دارد. تاینرمننیز محدودیت که این نوع آموزش اندداده

بیان این سخن که آموزش سنتی و کالسی کامالً قدیمی شده و هیچ ارزشی ندارد،  است
ها حاکی از این است که اگرچه یادگیری الکترونیکی محاسن کاری ساده است؛ اما همه نشانه

معنا نیست که یادگیری کالسی به پایان راه خودش رسیده است.  زیادی دارد اما این به این
های خاص خود را دارد. در واقع امروزه ها و محدودیتیادگیری الکترونیکی نیز ضعف

که  ونهگآنمعلوم گشته است که جایگاه استفاده از یادگیری الکترونیکی در آموزش 
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، 9ردنیست )لوری ال توجهقابلچندان  سروصدا به پا کرده است در مقام عمل و تأثیر، فعالً
(، ضمن بررسی نتایج 1007) 4(. عالوه بر این لوی1004، 3لیم ؛1003، 1لیم و کیم ؛9113

 - %90در مقابل  %40 -%15متعدد، افت تحصیلی دانشجویان الکترونیکی را  هایپژوهش
 %50صیلی متداول گزارش کرده است. در شدیدترین حالت، افت تح هایآموزشبرای  10%

است. نتایج بررسی  شدهگزارشآموزش متداول  %90برای آموزش الکترونیکی در مقابل 
، 1001های الکترونیکی در سال ( نیز نشان داد که نرخ افت تحصیلی آموزش1001) 5پارک

شکالت و م پیداکردهرفت، این نظام آموزشی ثبات بهتری که انتظار می 1005و در سال  46%
 رداست. باال بودن میزان افت تحصیلی دانشجویان  یافتهافزایش %5441شد به آن رفع شده با

است  شدهگزارشالکترونیکی عالوه بر گزارش تحقیقات خارجی، در کشور ایران نیز  روش
 (.9321)مزینی و رستمی نژاد، 

که  به شکل پیوستاریتوان میرا  هاآنتواند داشته باشد که این امر دالیل متعددی می
آن عوامل انسانی و در طرف دیگر آن عوامل فنی و تکنولوژیکی قرار دارند،  طرفیکدر 

؛ زجملهاتحقیقات متعددی صورت گرفته است و عوامل مختلفی را  زمینهترسیم کرد. در این 
ات، طالعبندی و تحلیل اهای جستجو، طبقهعدم دسترسی به رایانه و اینترنت، نداشتن مهارت

ط های مطالعه در محیو ناآشنایی با شیوه های ارتباطیعدم استفاده مؤثر از ابزارها و شیوه
، 7؛ واتکینز و همکاران1003، 6اند )پالوف و پراتیادگیری الکترونیکی شناسایی کرده

ای ههای ورودی یادگیرنده است. ویژگییکی از عوامل اساسی ویژگی بیندراین(. 1004
ا هنده یکی از دروندادهای محیط یادگیری الکترونیکی است. این ویژگیورودی یادگیر

های یادگیرنده در کاربرد ابزارهای فناورانه و برخی عوامل روانی است شامل دانش و مهارت
یری شود. محیط یادگمی رسیدن به اهداف برنامه درسیکه موجب موفقیت یا شکست او در 

خش است که استفاده اثرب افزارهایینرمارها، امکانات و ای از ابزالکترونیکی شامل مجموعه
 (. 1003، 2هایی نیاز دارد )یانگبه دانش، مهارت و نگرش هاآناز 
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( با بررسی پیشینه پژوهشی موجود در این زمینه، عوامل 9321سراجی و یار محمدی )
اند که کرده یمرتبط با آمادگی ورودی یادگیرنده به محیط یادگیری الکترونیکی را شناسای

ماحصل پژوهش ایشان تدوین ابزاری برای سنجش میزان آمادگی ورودی یادگیرنده برای 
 ارگرفتهقر مورداستفادههای آموزش الکترونیکی است که در این پژوهش نیز حضور در دوره

 هایخرده مؤلفه دسترسی و مهارت کار با رایانه و اینترنت، مهارت 5است. این ابزار شامل 
ی های خود رهیابهای فراشناختی و مهارتهای شناختی، مهارتاطی و مشارکتی، مهارتارتب

یکی اندازی سیستم آموزش الکترونگفت؛ صرفاً راه توانمی. با توجه به آنچه ذکر شد، است
ا استفاده ب برنامه درسی شدهینتدوو رسیدن به اهداف  و انتظار متحول ساختن نظام آموزشی

رساند بلکه ممکن است موجب دور های آموزشی را به اهدافشان نمینظام تنهانهاز این روش 
ها از اهدافشان شود. به همین منظور الزم است یادگیرندگان و مخصوصاً میزان شدن آن نظام

تالش برای بهبود وضعیت فنی  موازاتبهها را هم آمادگی آنان برای حضور در این دوره
های اندازی سیستمونیکی در نظر گرفت و قبل از اقدام به راهآموزش الکتر هایدستگاه

های گزاف در این زمینه، آمادگی یادگیرندگان و موارد آموزش الکترونیکی و صرف هزینه
 .قرارداد موردنظرمرتبط با این موضوع را 

های آموزش آمادگی یادگیرندگان برای حضور در دوره تواندمیعواملی که  ازجمله
ه در این ک است کارکردهای سبک تفکر و خودکارآمدی الکترونیکی را بهبود بخشد

های ترجیحی افراد در استفاده به شیوه 9های تفکرسبک .است شدهپرداخته هاآنپژوهش به 
(، بنابراین 9117گریگورنکو و استرنبرگ،  ؛1006شود )زانگ، هایشان گفته میاز توانایی

ا اشاره هیک توانایی نیست بلکه به چگونگی استفاده از تواناییسبک تفکر به خودی خود 
های مختلفی جهت هدایت گونه که راههمان به عقیده استرنبرگ ؛(9117)استرنبرگ، دارد 

های تفکر هم بر این روند مدیریت شخصی تأثیرگذارند و مدیریت جامعه وجود دارد، سبک
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سیزده نوع سبک تفکر را در پنج بعد  استرنبرگ 9خود راهبری. نظریه (1007)زانگ، 
 . 6هاو گرایش 5ها، حوزه4ها، سطح3ها، شکل1کارکردها: دهدمیتوصیف و افتراق 

رد است. استرنبرگ سه نوع کارک شدهپرداخته کارکردهادر پژوهش حاضر تنها به نقش 
افراد در . 1و قضایی 2، اجرایی7از: قانونی اندعبارتسبک تفکر را مشخص کرده است که 

 ؛ز کنند،های دیگران متمرکفعالیت سبک قضایی گرایش دارند توجه خود را بر ارزیابی بازده
دهند می های روشن سوقسبک اجرایی عالقه خود را بیشتر در تکالیف یا فعالیت افراد دارای

برند. و افرادی با سبک قانونی از انجام کارهایی که نیاز به خالقیت دارند لذت می
های تفکر )قانونی و قضایی( مولد خالقیت هستند و به پردازش اطالعات سبک دیگربارتعبه

لبیدن ش طگیرند متمایل به چالنیاز دارند. افرادی که این سبک تفکر را به کار می ایپیچیده
اما افراد دارای سبک تفکر اجرایی متمایل به حفظ هنجارها  ؛هنجارها و پذیرش خطر هستند

 .(1009)زانگ، پردازند و اقتدار محورند دازش اطالعات ساده میبوده، به پر
تفکر در افراد را به دلیل اینکه همانند  هایسبکشناخت  و (، مطالعه9117) 90استرنبرگ

ر در حضو کهآنجایی از. داندمیپلی بین مطالعه شخصیت و موفقیت افراد هستند مهم 
دگی ، آماآیدمی حساببهجدید برای دانشجویان  ایتجربه الکترونیکیآموزش  هایدوره

تفکر  زیرا سبک ؛باشد هاآنمتأثر از سبک تفکر  تواندمی هاییدورهبرای حضور در چنین 
 توسط یادگیرندگان اشاره دارد و هاتواناییکه اشاره شد به چگونگی استفاده از  طورهمان

دانشجویان دارای  رسدمی به نظر روازاین. آیدمی حساببهعامل مدیریت شخصی 
آموزش  هایدورهمتفاوت تفکر میزان آمادگی متفاوتی برای حضور در  هایسبک

رای حضور در آمادگی ورودی دانشجویان ب بینیپیشبنابراین برای ؛ الکترونیکی داشته باشند
 مفید باشد. تواندمیتفکر  هایسبکهای آموزش الکترونیکی بررسی نقش دوره
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است خودکارآمدی عمومی  شدهپرداختهمتغیر دیگری که در این پژوهش به آن 
ریشه در باور در مورد عملکرد آدمی دارد که از طریق آن افراد ، 9باشد. خودکارآمدیمی

توانند فعاالنه در پیشرفت خود دخالت داشته باشند و می طوربهدارای این نیرو هستند که 
د که رویدادها اتفاق بیافتند )روزندال، مینارت و بوکارتس، اعمالشان باعث شون وسیلهبه

که کلید  کندمی(، بیان 1001، 1به نقل از اِورس، بروورس و تومیک ؛9126(. بندورا )1005
این احساسِ توانایی، در این حقیقت است که در میان دیگر فاکتورهای شخصی، افراد دارای 

، حساساتسازد مقداری از کنترلشان را بر روی اها را قادر میهستند که آن 3هاییخودباوری
کنند بر کنند، باور دارند و احساس میمردم فکر می آنچه. بندند کارها و اعمالشان بهاندیشه

است. باورهای افراد در مورد لیاقتشان جهت اعمال  تأثیرگذارروی چگونگی رفتارشان 
شوند ر زندگی اصطالحاً باورهای خود کارآمدی نامیده میکنترل روی حوادث مؤثر ب

در  یادگیرندگان( خودکارآمدی را مجموعه باورهای 9112) 4(. شانک9322)بیابانگرد، 
( درباره نقش 9117کلیدی بندورا ) . استداللداندمیدر انجام تکالیفشان  هایشانتواناییمورد 

است که سطح انگیزه، شرایط مطلوب و اعمال باورهای خود کارآمدی در عملکرد انسان این 
 واقعاً درست است. به همین خاطر آنچه، قرار دارد تا دارند اعتقاد آنچهبیشتر افراد بر پایه 

بهتر  هایشان دارندباورهایی که در مورد توانایی وسیلهبهتواند چگونگی رفتار انسان می
ای خود بنابراین باوره؛ جام دادن آن هستندواقعاً قادر به ان آنچه وسیلهبهشود تا  بینیپیش

هایی که دارند، و مهارت بادانشکنند که تعیین کنیم افراد کارآمدی به ما کمک می
کارآمدی را ، باورهای خوددرواقع(. 1001و همکاران،  5دهند )ستوریرا انجام می کاریچه
انگیزش، عاطفه، تفکر و عمل هر فرد دانست  کنندهتعیینترین مهم عنوانبه توانمی

آمادگی ورودی یادگیرنده برای حضور  کهازآنجایی. (1001، 6)ساالنووا، پیِر و اسچاوفلی
راین بناب ؛آموزش الکترونیکی دارای ابعاد انگیزشی، تفکری و عملی است هایدورهدر 

آموزش  هایدورهبررسی نقش خودکارآمدی در میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در 
 مثمر ثمر باشد. تواندمیالکترونیکی 
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به بررسی نقش  مستقیماًبا مرور فرایندها و بروندادهای پژوهشی، تحقیقی که 
ر ر دکارکردهای سبک تفکر و خودکارآمدی در میزان آمادگی دانشجویان برای حضو

تا ه هایی یافت شد کاما پژوهش؛ های آموزش الکترونیکی پرداخته باشد یافت نشددوره
( در 1007، )9، ماجوکا و لیلئو باشند. برای مثالدر ارتباط با پژوهش حاضر می حدودی

تفکر بر یادگیری دانشجویان برخط و  هایسبکپژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 
( در پژوهش خود نشان 9322زاده ) عبداهللمجازی اثربخش است. همچنین  هایتیمعملکرد 

که همبستگی مثبت و معناداری بین کارکردهای سبک تفکر و میزان یادگیری است داد 
 مبانی فناوری اطالعات و ارتباطات وجود دارد.

 هستیم سؤاالتبه این  گوییپاسخذکر شد در پژوهش حاضر به دنبال  آنچهبا توجه به 
 رسید یهابرنامه و میزان آمادگی برای حضور در کارکردهای سبک تفکرآیا بین  که

کارکردهای سبک از طریق  توانمیهای آموزش الکترونیکی رابطه وجود دارد؟ آیا دوره
های آموزش الکترونیکی را دورهدرسی  یهابرنامهمیزان آمادگی برای حضور در  تفکر
درسی  یهابرنامهکرد؟ آیا بین خود کارآمدی با میزان آمادگی برای حضور در  بینیپیش
از طریق خودکارآمدی میزان  توانمیهای آموزش الکترونیکی رابطه وجود دارد؟ آیا دوره

د؟ کر بینیپیشهای آموزش الکترونیکی را دورهدرسی  یهابرنامهآمادگی برای حضور در 
های آموزش دورهدرسی  یهابرنامهآیا بین میانگین میزان آمادگی برای حضور در 

رای حضور نگین میزان آمادگی بالکترونیکی بر اساس جنسیت تفاوت وجود دارد؟ آیا بین میا
های آموزش الکترونیکی بر اساس مقطع تحصیلی تفاوت وجود ورهددرسی  یهابرنامه در

 دارد؟

  روش
جامعه آماری در این تحقیق دانشجویان دانشگاه  وهمبستگی  –توصیفی روش پژوهش

روش  نفر است. 91000در کل  هاآنکه تعداد  بود 9311-13خوارزمی در سال تحصیلی 
ودن واریانس با توجه به در دسترس نب جنسیت تعیین شد. برحسبی ای نسبگیری، طبقهنمونه

صورت تصادفی دانشجویان به 30جامعه، محققان به اجرای مقدماتی پرسشنامه بر روی 
 15/0با ضریب اطمینان در سطح  حجم نمونه د. سپسشختند و واریانس نمونه محاسبه پردا

                                                           
1. Liu, Magjuka & Lee 
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دسترسی به چارچوب که از این تعداد با  شدبرآورد نفر  150، 9با استفاده از فرمول کوکرانو 
نتخاب شدند. ا تصادفبهجنسیت(  برحسبی )ای نسبگیری طبقهو طبق نمونه موردنظرجامعه 

درصد  24لذا نرخ تکمیل  ؛نفر است 190ما نمونه نهایی شامل پرسشنامه توزیع شد؛ ا 150
شنامه بودن اجرای پرس گیروقتاست. از جهت مناسبت مقدار نمونه با توجه به نوع تحقیق و 

( %59نفر ) 62( بودند و %41زن ) هاآننفر  904( و %59نفر مرد ) 906عدد مناسبی است. 
 ( دانشجوی کارشناسی ارشد بودند.%41نفر ) 941دانشجوی کارشناسی و 

 :ابزارهای پژوهش
 9123در سال  1و آدامزاین پرسشنامه توسط شرر  پرسشنامه خودکارآمدی عمومی:الف( 

ماده  6ماده آن مربوط به خودکارآمدی عمومی و  97ماده است که  13ساخته شد و دارای 
های اجتماعی است )عزیزی ابرقویی، دیگر مربوط به تجارب خودکارآمدی در موقعیت

است. پرسشنامه خودکارآمدی  شدهاستفادهای ماده 97(. در پژوهش حاضر از مقیاس 9327
د. این کنگیری میمختلف اندازه هایموقعیتبرای غلبه بر  اشتواناییه عقاید فرد را ب

ه پاسخ کامالً ک صورتبدین ؛است شدهتنظیمای لیکرت پرسشنامه بر پایه مقیاس پنج رتبه
احساس  دهندهنشان. نمرات باال گیردمی 5و پاسخ کامالً موافق نمره  9مخالف نمره 

 95و  93، 1، 2، 3 هایسؤالاین پرسشنامه،  گذارینمرهخودکارآمدی باال در فرد است. در 
 .شوندمی گذارینمرهوارونه  صورتبهها در جهت موافق و مابقی سؤال

آوردند و برای  دستبه 26/0( آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 9123شرر و آدامز )
بیرونی،  -سنجش اعتبار سازه مقیاس خودکارآمدی از همبستگی آن با مقیاس کنترل درونی

فاده و مقیاس شایستگی فردی است از خودمقیاس درجه قابلیت اجتماعی، مقیاس بیگانگی 
 -بین نمرات خودکارآمدی و مقیاس کنترل درونی شدهانجامهای کردند. بر اساس بررسی

مبستگی منفی متوسط، بین مقیاس درجه قابلیت اجتماعی و خودکارآمدی بیرونی، ه
ثبت و بین بیگانگی از خود و شایستگی با خودکارآمدی همبستگی م همبستگی مثبت متوسط

نشان داد که بین نمرات  هاآن(. همچنین مطالعات 9320است )کرامتی،  آمدهدستبهمتوسط 
(. 9320این پرسشنامه و موفقیت در شغل و تحصیل همبستگی مثبت وجود دارد )کرامتی، 

آورده است  به دست 26/0ایرانی  هاینمونه( آلفای کرونباخ آن را در 9320کرامتی )

                                                           
1. Cochran 

2. Adams 



 97بهار ، هفتم تربیتی، سال سیزدهم، شماره چهل و شناسیروانفصلنامه                                                  114

( برای به دست آوردن روایی سازه آزمون همبستگی آن 9321پیرحسینلو ) (.9320)کرامتی، 
گزارش داده است. وی پایایی آزمون خودکارآمدی را در  69/0برابر  نفسعزتبا مقیاس  را

نابرابر  با طولو  76/0برابر  با طولبراون  -دانش آموزان سال سوم دبیرستان با روش اسپیرمن
به دست آورده است. وی برای اطمینان از  76/0و از روش دونیمه کردن گاتمن نیز  76/0

(. حکمتی 9321به دست آورد )پیر حسینلو،  20/0برابر با  در نمونهرونباخ را پایایی آلفای ک
 گزارش کرد. 20/0( نیز آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 9320نژاد )

ن مداد تفکر، یک آزمو هایسبکپرسشنامه  پرسشنامه کارکردهای سبک تفکر:ب( 
 شدهطراحی( 9319 ،استرنبرگ و واگنر )به نقل از مهدوی شکیب وسیلهبهکاغذی است که 

و با  شدهمشخص ایدرجههفتاست. در این پرسشنامه پاسخ هر سؤال روی یک مقیاس 
. استرنبرگ و همکاران، شودمی گذارینمره( برای هر گزینه، 7، 6، 5، 4، 3، 1، 9) هاینمره

ب کر، مطالعات مفصلی انجام دادند. ضریتف هایسبکبررسی پایایی پرسشنامه  منظوربه
( برای سبک اجرایی تا 56/0با استفاده از روش آلفای کرونباخ از ) هاآزمونپایایی خرده 

است. برای تعیین روایی  آمدهدستبه( 72/0( برای سبک کلی با میانگینی برابر )22/0)
عامل  5د که تفاده کردنتفکر استرنبرگ و همکاران، از تحلیل عاملی اس هایسبکپرسشنامه 

. در این پژوهش از فرم درصد واریانس را گزارش نمودند 77/0تبیین  باقدرترا 
 ویاستفاده شد.  (9310)سؤالی( توسط مهدوی شکیب 56تفکر ) هایسبکشده هنجاریابی

در این  وی .استفاده کرد باز آزماییتفکر از روش  هایسبکبرای بررسی پایایی کل مقیاس 
به پرسشنامه  کنندهشرکت 37روش، ابتدا یک آزمون مقدماتی انجام داد که در آن 

ندگان، کنرکت با اجرای مجدد بر روی همان ش تفکر پاسخ دادند و بعد از مدتی هایسبک
( برای 59/0از ) هاآزمونبه دست آمد. همچنین ضریب پایایی خرده  11/0ضریبی برابر 

. برای احراز متغیر بود( 64/0برای سبک درونی با میانگینی برابر ) (23/0سبک بیرونی تا )
به دست  77/0تبیین  باقدرتعامل  4روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی استفاده شد و 

تفکر مدنظر قرار گرفت و شامل سه سبک  هایسبک. در این پژوهش فقط کارکرد آمد
، 30، 14، 9سبک تفکر قانون گذارانه شامل ) سؤاالتگذارانه، اجرایی و قضایی است. قانون

( است که در این پژوهش 56، 35، 13، 94، 3(؛ قضایی )51، 46، 34، 93، 1(؛ اجرایی )49
رونباخ ترتیب آلفای کاجرایی، قضایی و کل پرسشنامه، به، گذارقانون هایمؤلفهبرای خرده

 به دست آمد. 22/0و  71/0، 75/0، 73/0
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این مقیاس توسط سراجی و  الکترونیکی: هایدورهآمادگی ورودی یادگیرنده به ج( 
سؤال پنج  31عامل و  5یابی شده است. شامل ( تدوین و اعتبار9321حمدی واصل )میار

پس  هاآن. است شدهتنظیمای بوده که در مقیاس لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد، گزینه
ز تکنیک تحلیل عاملی )با استفاده از روش واریماکس و بر از تدوین پرسشنامه با استفاده ا

را تحلیل کردند. نتایج بیانگر وجود پنج  شدهآوریجمع هایدادهاساس آزمون اسکری( 
های ارتباطی و مشارکتی، عامل )دسترسی و مهارت کار با رایانه و اینترنت، مهارت

های خود رهیابی( در آزمون آمادگی های فراشناختی و مهارتهای شناختی، مهارتمهارت
درصد از  67/42بیش از  درمجموعکه  الکترونیکی بود هایدورهورودی یادگیرنده به 

)برای عامل اول(،  1/0ضرایب آلفای  هاآنواریانس کل آزمون را تبیین کردند. همچنین 
)برای  21/0)برای عامل چهارم(،  23/0)برای عامل سوم(،  77/0)برای عامل دوم(،  75/0

)برای کل پرسشنامه( را گزارش کردند. در پژوهش حاضر نیز ضرایب  11/0عامل پنجم( و 
 هایعاملبه ترتیب برای کل پرسشنامه و  25/0و  52/0، 66/0، 76/0، 29/0، 21/0آلفای 

 اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به دست آمدند.

 هایافته
 عهموردمطالهای توصیفی )میانگین و انحراف معیار( برای متغیرهای در این بخش ابتدا یافته

جدول  .شده استپژوهش بیان  سؤاالتها با توجه به شود و سپس یافتهدر پژوهش ارائه می
بیان  موردمطالعهرا در مورد متغیرهای  کنندگانشرکت نمرات معیار انحراف و میانگین 9

 کند.می

 موردمطالعه یرهایمتغانحراف معیار  و میانگین .1 جدول

 تعداد انحراف معیار میانگین متغیر

 190 21/3 19 گذارقانونسبک تفکر 

 190 1/4 51/16 سبک تفکر اجرایی

 190 90/5 01/39 سبک تفکر قضایی

 190 5470 64/54 خودکارآمدی

 190 59/95 12/991 حضور آمادگی

 190 54/2 15/31 اینترنت و رایانه با کار مهارت
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 190 99/4 67/96 مشارکتی و ارتباطی هایمهارت

 190 65/4 05/14 شناختی هایمهارت

 190 31/4 16/14 فراشناختی هایمهارت

 190 41/6 04/11 رهیابی خود هایمهارت

 رسید هایبرنامه آیا بین کارکردهای سبک تفکر با میزان آمادگی برای حضور در
از ضریب  سؤالهای آموزش الکترونیکی رابطه وجود دارد؟ برای پاسخ به این دوره

 است: شدهدادهنشان  3که نتایج آن در قالب جدول  همبستگی پیرسون استفاده شد

 الکترونیکی آموزش هایدوره در حضور آمادگی کارکردهای سبک تفکر و بین همبستگی .2 جدول

 سبک قضایی سبک اجرایی ارگذقانونسبک  متغیر

 913/0** 915/0 907/0 الکترونیکی هایدورهدرسی  هایبرنامه در حضور آمادگی
 

10/1** معنادار در سطح   

دهد که تنها بین سبک تفکر قضایی و آمادگی برای حضور در جدول باال نشان می
 (.>09/0p) وجود داردکترونیکی همبستگی معنادار های الدورهدرسی  یهابرنامه

 درسی یهابرنامهتفکر میزان آمادگی برای حضور در  سبکتوان از طریق آیا می
 کرد؟ بینیپیشهای آموزش الکترونیکی را دوره

رای آن نتایج حاصل از اج که از رگرسیون چندگانه استفاده شد سؤالبرای پاسخ به این 
ی درس یهابرنامهآمادگی برای حضور در  توانندمیکارکردهای سبک تفکر  نشان داد

(. همچنین نتایج p،21/1  =(104 ،3)F < 04/0) کنندبینی را پیش های آموزش الکترونیکیدوره
است. این مسئله بیانگر آن  1R=  04/0دهد که مجذور ضریب همبستگی چندگانه نشان می
درصد از تغییرات متغیر مالک را تبیین کنند. ضرایب  4توانند بین، میپیش متغیرهایاست که 

ر بینِ سبک تفک( که از بین سه متغیر پیش3دهند )جدول نشان می استانداردشدهرگرسیون 
بین خوبی برای شپی تنهاییبهتواند ، اجرایی و قضایی فقط سبک تفکر قضایی میگذارقانون

، > 09/0pباشد ) های آموزش الکترونیکیدوره درسی یهابرنامه آمادگی برای حضور در
24/1t =.) 
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 در ورحض برای آمادگی بینییشپ منظوربهسبک تفکر  کارکردهای به مربوط بتا ضریب .3ل جدو
 الکترونیکی آموزش هایدوره

 
 متغیر

 ضرایب استاندارد یراستانداردغضرایب 
t معناداری 

B بتا استاندارد خطای 

 00/0 15/94  34/7 42/11 ثابت عدد
 26/0 97/0 01/0 32/0 06/0 ارگذقانونسبک 

 51/0 53/0 05/0 33/0 92/0 سبک اجرایی
 05/0 2/1 11/0 19/0 52/0 سبک قضایی

های دورهدرسی  هایبرنامهآیا بین خودکارآمدی با میزان آمادگی برای حضور در 
 آموزش الکترونیکی رابطه وجود دارد؟

ر قالب است که نتایج آن د شدهاستفادهاز همبستگی پیرسون  سؤالبرای پاسخ به این 
 است: شدهدادهنشان  4جدول 

 الکترونیکی آموزش هایدوره در حضور آمادگی با بین خود کارآمدی همبستگی .4 جدول

 خودکارآمدی متغیر

 13/0** الکترونیکی هایدورهدرسی  هایبرنامه در حضور آمادگی
 

10/1** معنادار در سطح   

همبستگی بین خودکارآمدی و آمادگی  دهدمیکه نتایج جدول باال نشان  طورهمان
 (.p < 009/0) استآموزش الکترونیکی معنادار  هایدورهدرسی  یهابرنامهبرای حضور در 

درسی  یهابرنامهاز طریق خود کارآمدی میزان آمادگی برای حضور در  توانمیآیا 
 کرد؟ بینیپیشهای آموزش الکترونیکی را دوره

از رگرسیون ساده استفاده شد. نتایج نشان داد که خودکارآمدی  سؤالبرای پاسخ به این 
وزش الکترونیکی را های آمدورهدرسی  یهابرنامهتواند آمادگی برای حضور در می

دهد که مجذور (. همچنین نتایج نشان میp، 72/99 ( =102/9)F < 009/0) کندبینی پیش
ین، بپیش این مسئله بیانگر آن است که متغیر ؛است 1R = 05/0ضریب همبستگی برابر 

 انداردشدهاستدرصد از تغییرات متغیر مالک را تبیین کنند. ضریب رگرسیون  5توانند می
دگی حضور در بین خوبی برای آماتواند پیشدهد که خودکارآمدی می( نشان می13/0)

 (.= 009/0p < ،43/3tهای آموزش الکترونیکی باشد )دورهدرسی  یهابرنامه
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های آموزش دوره درسی یهابرنامه آیا بین میانگین میزان آمادگی برای حضور در
 الکترونیکی بر اساس جنسیت تفاوت وجود دارد؟

های مستقل استفاده شد که نتایج آن در قالب گروه tاز آزمون  سؤالبرای پاسخ به این 
 است: شدهدادهنشان  5جدول 

حضور در  یبرا یآمادگ یاسمق در پسر و دختر دانشجویان بین مستقل t آزمون نتایج .5جدول 
 الکترونیکی آموزش هایدوره

 میانگین متغیر
تفاوت دو 

 میانگین

درجه 
 آزادی

T sig 

 درسی هایبرنامه آمادگی حضور در
 آموزش الکترونیکی هایدوره

 19/994 دختر
27/9 102 13/0 35/0 

 34/991 پسر

بین دانشجویان دختر و پسر در میزان آمادگی  دهدمینشان  5که نتایج جدول  طورهمان
آموزش الکترونیکی تفاوت معناداری وجود  هایدورهدرسی  یهابرنامهبرای حضور در 

 (.<05/0Pندارد )

های آموزش دوره درسی یهابرنامه میانگین میزان آمادگی برای حضور درآیا بین 
 الکترونیکی بر اساس مقطع تحصیلی تفاوت وجود دارد؟

 6از آزمون تی مستقل استفاده شد که نتایج آن در قالب جدول  سؤالبرای پاسخ به این 
 است: شدهدادهنشان 

 یاسمق در تکمیلی تحصیالت و کارشناسی هایدوره دانشجویان بین مستقل t آزمون نتایج .6ل جدو
 حضور یآمادگ

 میانگین متغیر
تفاوت 
 هامیانگین

درجه 
 آزادی

T Sig 

درسی  هایبرنامهآمادگی حضور در 
 آموزش الکترونیکی هایدوره

 25/999 کارشناسی

تحصیالت  79/0 12/0 102 01/1
 تکمیلی

14/993 

بین دانشجویان کارشناسی و تحصیالت  دهدمینشان  6که نتایج جدول  طورهمان
های آموزش الکترونیکی دورهدرسی  هایبرنامهتکمیلی در میزان آمادگی برای حضور در 

 (.<05/0P)تفاوت معناداری وجود ندارد 
 



 119                                                      ... آمادگی میزان در خودکارآمدی و تفکر سبک کارکردهای نقش

 گیریو نتیجه بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کارکردهای سبک تفکر و خودکارآمدی در میزان 

های آموزش الکترونیکی بود. دوره های درسیبرنامه برای حضور درآمادگی دانشجویان 
یزان آمادگی برای م سبک تفکر قضایی و نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین

های آموزش الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد. در دوره درسی هایبرنامه حضور در
بک توان از طریق کارکردهای سان داد که میادامه نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نش
ی های آموزش الکترونیکدوره درسی هایبرنامه تفکر، آمادگی دانشجویان برای حضور در

ای تنها کارکرد قضایی بود که از ضریب بت گانهسهکرد. از بین کارکردهای  بینیپیشرا 
آمادگی ورودی یادگیرنده برخوردار بود. این یافته با نتایج پژوهش  بینیپیشمعناداری برای 

تفکر بر  هایسبک( همسو است. طبق نتایج پژوهش ایشان، 1007، ماجوکا و لی، )لئو
با  ینوعبهمجازی اثربخش است. همچنین  هایتیمیادگیری دانشجویان برخط و عملکرد 

تایج این پژوهش نشان داد که همبستگی ( همسو است. ن9322زاده ) عبداهللنتایج پژوهش 
مثبت و معناداری بین کارکردهای سبک تفکر و میزان یادگیری مبانی فناوری اطالعات و 

ایی به گفت که افراد دارای سبک تفکر قض توانمی در تبیین این یافته ارتباطات وجود دارد.
. این افراد مسائلی را ترجیح مندندعالقهداوری درباره امور و ارزشیابی مسائل گوناگون 

( 9327ها و امور بپردازند )سیف، به تحلیل و ارزیابی اندیشه هاآنکه بتوانند از طریق  دهندمی
نیاز  اییچیدهپمولد خالقیت است و به پردازش اطالعات که ذکر شد این سبک  طورهمانو 

رها و چالش طلبیدن هنجاگیرند متمایل به دارد. افرادی که این سبک تفکر را به کار می
ن آموزش الکترونیکی به خاطر ناشناخته بودنشا هاییطمح کهییازآنجاپذیرش خطر هستند. 

ممکن است تصورات گوناگون و بعضاً مبهمی را در یادگیرندگان به وجود بیاورند که 
ش هایی از قبیل پذیرش خطر و به چالبرخورد صحیح و کارآمد با آن مستلزم داشتن ویژگی

خاطر  که افراد دارای سبک تفکر قضایی به بینیمیم طلبیدن هنجارهای آموزش سنتی باشد؛
ی نشان الکترونیک یهادورهآمادگی بیشتری را برای حضور در  هایییژگیودارا بودن چنین 

فکری تسبک تفکر قضایی را همخوان با تفکر انتقادی که  توانمیاز طرف دیگر . دهندیم
علمی به  که با روش دانستاست مستدل، منظم، هدفمند، اثرگذار، منطقی و مبتنی بر پیامد 

پردازد )اسملتزِر و تمامی اطالعات و نظرات در دسترس می وتحلیلیهتجزبررسی و 
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های یادگیری داوطلب ورود به دورهگفت  توانمیبر این اساس . (1005، 9همکاران
مهارت  در منابع گوناگون شدهارائهاطالعات  وسقمصحتالکترونیکی باید برای تشخیص 

ها را های آنالین یا وبالگدر مباحثه شدهارائهتفکر انتقادی داشته باشد. او نباید هر اطالع 
ماید ن ها را ارزیابی و وارسیداده داورییشپساده بپذیرد، بلکه باید بدون تعصب و  طوربه

گفت افراد دارای سبک تفکر قضایی به دلیل داشتن  توانیمبنابراین ؛ (1001، 1)هائونگ
 .باشندیمهای الکترونیکی از آمادگی بیشتری برخوردار برای ورود به دوره تریانتقادتفکر 

 هایمهبرنا نتایج همچنین نشان دادند که بین خودکارآمدی با آمادگی برای حضور در
یل در ادامه نتایج تحلهای آموزش الکترونیکی همبستگی معناداری وجود دارد. دوره درسی

توان از طریق خودکارآمدی، آمادگی دانشجویان برای حضور در نشان داد که می رگرسیون
( و 1009) 3کرد. این یافته با نتایج پژوهش لیم بینیپیشهای آموزش الکترونیکی را دوره

 بینیپیش تواندمیداد که خودکارآمدی  لیم نشان. نتایج پژوهش استهمسو  (1001بندورا )
ش آموزش الکترونیکی باشد. نتایج پژوه هایدورهکننده دقیقی برای رضایت دانشجویان از 

اده افراد دارای خودکارآمدی مثبت باشند توانایی استف کهدرصورتینیز نشان داد؛ تنها  بندورا
در  این یافته بهتر است به نقشی که خودکارآمدی یننبدر  ارند.از ابزارهای تکنولوژیکی را د

 عنوانهبباورهای خودکارآمدی گفت  توانیماشاره شود.  کندیمعملکرد افراد ایفا  یننب
)مادریا و  شوندترین عوامل در تبیین رفتارهای انسانی محسوب میترین و مهمیکی از اصلی

که بندورا بیان کرده است؛ خود کارآمدی تأثیر نیرومندی بر  طورهمان .(1001، 4همکاران
رای مطالعه بکه خود کارآمدی پایینی دارد، شاید حتی  اییادگیرنده، مثالعنوانبهرفتار دارد. 

، 5پینتریچ )لیننبرینک وزیرا اعتقاد ندارد که این کار سودمند باشد  یک امتحان تالش نکند؛
احساس خود کارآمدی در فرد بیشتر باشد، تالش و پافشاری بیشتری برای  هرقدر. (1003

انجام کار خواهد داشت و همچنین میزان تنش و اضطراب نیز کاسته خواهد شد )اِورس، 
انتظار داشت افرادی که قصد حضور در  توانیم(. بر این اساس 1001بروورس و تومیک، 

از خودکارآمدی باالیی برخوردار  کهیرتدرصو دارند رایک دوره آموزش الکترونیکی 
. همین کنندیمباشند تالش و پافشاری بیشتری و در مقابل تنش و اضطراب کمتری را تجربه 

                                                           
1. Smeltzer 

2. Huang 

3. Lim 

4. Madeira & et al 

5. Linnenbrink & Pintrich 
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آموزش  یهاهدوردلیلی باشد بر اینکه این افراد آمادگی بیشتری برای حضور در  تواندیمامر 
نتی در های سمحیط الفبرخهای آموزش الکترونیکی محیط الکترونیکی داشته باشند.

ه دهند و این یادگیرنده است کتری میفرآیند یادگیری به نقش یادگیرنده اهمیت بیش
ت در موفقی منظوربهمسئولیت یادگیری خود را بر عهده دارد. طبیعتاً در چنین محیطی 

 تخابریزی بزنند، اهداف مناسبی را انیادگیری الزم است یادگیرندگان از قبل دست به برنامه
لزوم توجه به این موضوع را  تواننمیتالش کنند )هرچند که  هاآنو برای برآورده ساختن 

 هایبودن دوره غیرحضوریرسد که به علت اما به نظر می ؛های سنتی انکار کرددر محیط
 کند(. ها، این موضوع اهمیتی مضاعف پیدا میالکترونیکی در این محیط

باورهای خودکارآمدی بر فرایندهای  ،اجتماعی -بر طبق دیدگاه شناختی کهییازآنجا
گذارد انگیزشی از قبیل انتخاب اهداف، تالش و پشتکار و عملکرد و رفتار انتخابی تأثیر می

قادرند  ندباشمیبنابراین یادگیرندگانی که از خودکارآمدی باالیی برخوردار  ؛(1099، 9)کلی
رسی های دبرنامهبه انجام رسانند و آمادگی بیشتری را برای حضور در  خوبیبهاین مهم را 

 آموزش الکترونیکی از خود نشان دهند. هایدوره
اشند ب داراانتظار داشت افراد دارای خودکارآمدی باال  توانیمکه  هایییژگیواز دیگر 

، دیدگاه گسترده از حل مسئله انتخاب اهداف یمندعالقه، یریپذانعطافبه  توانیم
داف رسیدن به اه منظوربهو داشتن انتظارات معقول از خود و داشتن تعهد باال  ینانهبواقع

 ییرحضورغآموزش الکترونیکی به خاطر  هاییطمح( اشاره کرد. 9320)قنبرزاده علمداری، 
برخورداری از  زمانهمو غیر  زمانهممتنوع یادگیری  یهافرصتبودن و همچنین به خاطر 

ارآمدی است که افراد دارای خودک بینییشپبنابراین این امر قابل ؛ طلبدیمرا  هایژگیواین 
ته آموزش الکترونیکی داش یهادوره های درسیبرنامهباال آمادگی بیشتری برای حضور در 

 باشند.
مستقل نشان داد که بین میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در  آزمون تینتایج 

های آموزش الکترونیکی بر اساس جنسیت و سطح تحصیالت تفاوت دورههای درسی برنامه
ترونیکی الک هایمحیط کهازآنجاییتوان گفت؛ این یافته می نبینمعناداری وجود ندارد. در 

های گوناگون از قبیل؛ ابزارهای استفاده از ابزارها و فناوریهای خاصی ازجمله دارای ویژگی
تی و های صونام، ابزارهای مدیریت، ابزارهای ارسال تکالیف، ابزارهای دریافت فایلثبت

                                                           
1. Clay 
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ن و، دسترسی به منابع اطالعاتی گوناگزمانناهمو  زمانهمتصویری و ابزارهای ارتباطی 
ها و سایر منابع متنی، صوتی و های خبری، پادکستها، گروه، وبالگهایتساوبمانند؛ 

ای رسانه و ابر یاچندرسانههای یادگیری گروهی و دسترسی به محتواهای تصویری، فرصت
ها متأثر از ( و نحوه برخورد با این ویژگی9321باشند )سراجی و یارمحمدی واصل، می

زان عواملی همچون؛ می ازباشند بلکه متأثر جنسیت و سطح تحصیالت میی غیر از عوامل
بنابراین  ؛ندباشو گرایش به تفکر انتقادی می یمیخودتنظاستفاده از راهبردهای یادگیری 

ها در بین هر دو جنس و همچنین بین مقاطع تحصیلی توان انتظار داشت که این ویژگیمی
ی ران و دانشجویان مقاطع لیسانس و تحصیالت تکمیلمختلف یافت شود و بین دختران و پس
د و منابع در دسترس، اساتی کهازآنجاییعالوه بر این  تفاوت معناداری وجود نداشته باشد.

، تهسو مقاطع تحصیلی مختلف مساوی در دسترس هر دو جنس  طوربه هاآنروش تدریس 
 مقاطع لیسانس و تحصیالت توان انتظار داشت که بین دختران و پسران و دانشجویانمی

 تکمیلی تفاوت معناداری وجود نداشته باشد.
است.  آمدهدستبهدهی های مطالعه حاضر با استفاده از ابزارهای خودگزارشداده

های پژوهش کیفی و آمیخته برای فهم عمیق های آینده از روششود در پژوهشپیشنهاد می
. استفاده شود های الکترونیکیدوره درسی هایبرنامهبر آمادگی حضور در  مؤثرعوامل 

عمیم بنابراین ت؛ است شدهانجامهمچنین پژوهش حاضر در میان دانشجویان دانشگاه خوارزمی 
در  یشتریب یهاپژوهشانجام شود و به  یاطاحت باو مقاطع دیگر باید  هارشتهبه  هایافتهاین 

 این زمینه نیاز است.
عصر اطالعات و وقوع پدیده انفجار اطالعات و طور نتیجه گرفته شد که در نهایت این
 ئونشهای نوین، تغییرات اساسی را در های شگرف در عرصه فناوریهمچنین پیشرفت

 تواند عاملی برای پیشرفت جوامع و رفاهمختلف زندگی بشری باعث شده است. این امر می
تواند به عاملی برای آن غفلت کنند میحال اگر جوامع از عمومی محسوب شود، درعین

عقب ماندن از غافله پیشرفت و توسعه کشورها تبدیل شود. بر این اساس راه چاره، شناخت 
ه که . یکی از ابعاد این مسئلاستآن  استفاده مناسب ازجوانب مختلف این پدیده و سعی در 

 های درسیبرنامهپژوهش حاضر بدان پرداخته است آمادگی دانشجویان برای حضور در 
  های آموزش الکترونیکی است.دوره
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ر دوجود دارد که رفتارهای تحصیلی و پژوهشی دانشجویان  هاییتموقعشرایط و 
 شئتن هادورهبرای ورود به این  هاآنمستقیم از عدم آمادگی  طوربه، الکترونیکی یهادوره

مشکالت دانشجویان در  است کهاین  های آموزشی این پژوهشگیرد. اهمیت یافتهمی
ا در هبرای حضور در این دوره هاآنمستقیم با عدم آمادگی  طوربههای الکترونیکی دوره

 لتعینابه، دارند هادورهاین رابطه است. بسیاری از دانشجویانی که مشکالت زیادی در 
برای  هانآناتوان هستند، بلکه به این دلیل است که  آمیزیتموفقدر عملکرد  هاآننیست که 

در این پژوهش مشخص شد که  ؛ها هنوز آمادگی الزم را ندارندورود به این دوره
ا هتوانند برای آمادگی حضور در این دورهکارکردهای سبک تفکر و خودکارآمدی می

 و پیشنهادهای د کاربردهاتوانایج این تحقیق میبنابراین نت؛ داشته باشند یرگذاریتأثنقش 
امه داشته باشد که در اد آموزش الکترونیکی یهادورهدرسی  یهابرنامهبهبود برای دنیای 

 :شودیماشاره  هاآنموردی به  صورتبه
  های آموزشیاست که نظام پژوهش حاضر آن هاییافتهکاربرد اصلی و اولیه 

 های درسیبرنامهبه نحو مطلوب در پرورش آمادگی حضور دانشجویان در  توانندیم
 پذیر باشند، زیرا در این پژوهش آشکار شد کهسهیم و مسئولیت های الکترونیکیدوره

شجویان برای دانسودمندی بر آمادگی  یرتأث توانندیمسبک تفکر و خودکارآمدی  متغیرهای
 شودیمپیشنهاد  بنابراین داشته باشد.های آموزش الکترونیکی حضور در دوره

آموزش الکترونیکی با در نظر گرفتن این یافته به  یهادورهبرنامه درسی  اندرکاراندست
تفکر و میزان خودکارآمدی دانشجویانی که قصد حضور در این  یهاسبکدنبال شناسایی 

را دارند برآیند تا در صورت وجود کاستی در این حوزه، زمینه بهبودی آن را از  هادوره
 طریق اقدامات اصالحی به عمل آورند.

 الزم است  کنندهایی آماده میدانشجویانی که خود را برای حضور در چنین دوره
ن یبزنند تا زمینه را برای آمادگی بیشتر خود برای حضور در چن خودارزیابیدست به یک 

 را فراهم آورند. هاییدوره

  نین اندازی چکه قصد راه هادانشگاهدرسی  ریزیبرنامهمسئولین  شودمیپیشنهاد
به این مقوله توجه داشته  مجموعه، اندازیراهاقدام برای پیش از  سیستم آموزشی را دارند

ترونیکی های آموزش الکباشند و تقویت سبک تفکر مرتبط با آمادگی برای حضور در دوره
 منظوربههای مختلف پژوهشی )از طریق برنامه )سبک تفکر قضایی( و خودکارآمدی را
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حرکت به سمت وضعیت مطلوب و  منظوربهو آموزشی ) شناسایی وضعیت موجود(
 دستور کار خویش قرار دهند.در ( موردنظر

 منابع
(. مقایسه راهبردهای یادگیری خودتنظیم در آموزش 9326) .پاکدامن ساواجی، آذر

. صص 1، سال اول، شماره فصلنامه مدیریت آموزشیالکترونیکی و آموزش حضوری. 
37-64. 

(. تهیه و اعتباریابی ابزار سنجش آمادگی 9321) .سراجی، فرهاد و یارمحمدی واصل، مسیب
سال اول،  ،تربیتی یریگاندازه نامهفصل الکترونیکی. یهادورهورودی یادگیرنده به 

 .3شماره 
 یادگیریدر (. نقش الگوهای انگیزشی و ادراکات محیطی 9327) .حسین ،کارشکی

شهر تهران. رساله دکتری  هاییرستاندبخودتنظیمی دانش آموزان پسر پایه سوم 
 و علوم تربیتی دانشگاه تهران. یشناسروانتربیتی. دانشکده  یشناسروان

(. تحلیل افت دانشجویان مهندسی در تحصیل 9321) یمحمدعلناصر و رستمی نژاد،  ،مزینی
الکترونیکی: موردکاوی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران. 

 .45شماره  91، سال سی ایرانفصلنامه آموزش مهند
. مرکز 9310(. آمار منتشر نشده مهرماه 9310آموزش عالی ) یزیربرنامهمؤسسه پژوهش و 

 آمار و انفورماتیک.

(. بررسی تفکر انتقادی در دانشجویان آموزش 9327) .مصلی نژاد، لیال و سجانیان، سعید
دوره  ،ه آموزش پزشکیمجله مرکز مطالعات و توسع مجازی و سنتی رشته کامپیوتر.

 .917-934پنجم: شماره دوم. صص 

بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با  ۀرابط(. 9327) .عزیزی ایرقوبی، محسن
انشگاه کارشناسی ارشد، د نامهیانپافرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد. 

 عالمه طباطبایی تهران.

دانش آموزان سوم  شدهادراکبررسی رابطه خودکارآمدی   (.9320) .کرامتی، هادی
. هانآنسبت به درس ریاضی با پیشرفت ریاضی  هاآنراهنمایی شهر تهران و نگرش 

 تهران. معلمیتتربکارشناسی ارشد، دانشگاه  نامهیانپا
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(. بررسی رابطه بین خودکارآمدی ریاضی، اضطراب ریاضی، انتظار 9321) .پیرحسینلو، سعید
 1 ینطقهمدولتی  هاییرستاندبپسران  وعملکرد ریاضی در پیشرفت ریاضی دختران 

و  ، دانشکده علوم تربیتیمعلمیتتربکارشناسی ارشد، دانشگاه  نامۀیانپاتهران. 
 .یشناسروان

تعامل جنسیت با خودکارآمدی بر پیشرفت تحصیلی  (. بررسی9320) .اقبال ،حکمتی نژاد
 شیراز. دانشگاه کارشناسی ارشد. نامهیانپادانش آموزان سال سوم راهنمایی. 

روانشناسی آموزش و یادگیری(. نشر ) یتیتربروانشناسی  (.9322. )بیابانگرد، اسماعیل
 .ویرایش

 (. روانشناسی پرورشی نوین. تهران: دوران.9327) .اکبرعلیسیف، 

تفکر با میزان یادگیری  هایسبک(. مقایسه رابطه بین انواع 9322) .اکبرعلیعبداله زاده، 
مبانی فناوری اطالعات و ارتباطات در میان دانش آموزان دختر و پسر مدارس فنی و 

 .944-915، صص 3شماره  5 ؛ دورهنوین تربیتی هایاندیشهشهرستان تهران.  ایحرفه

بررسی رابطه نگرش ریاضی، باورهای خود کارآمدی (، 9320. )قنبر زاده علمداری، ناهید
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