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چکیده
زمینه و هدف :یادگیری الکترونیکی یکی از روش هایی است که می تواند در خودنظم دهی دانشجویان موثر بوده و انگیزه و
پویایی آنها را بیفزاید .در این طرح ،خود نظم دهی و پیشرفت تحصیلی دو گروه دانشجویان کارشناسی ارشد در دو سیستم
یادگیری الکترونیکی و حضوری بررسی و مقایسه شده است.

روش بررسی :این پژوهش از نوع علمی-مقایسه ای است و در بین  49دانشجوی حضوری و مجازی کارشناسی ارشد دانشگاه

علوم پزشکی تهران با روش سرشماری در سال  1394انجام شده است .برای سنجش خودنظم دهی تحصیلی از پرسشنامه
 O Nil & Hongکه قب ً
ال در ایران روا و پایا شده و برای سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل استفاده شده است .در نهایت
اطالعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  21تجزیه و تحلیل شده است.

یافته ها 47 :دانشجو در مطالعه شرکت کردند .سن ،جنس و معدل بین دو گروه دانشجویان سیستم های یادگیری الکترونیکی

و حضوری تفاوت معنی دار نداشت .بین دو گروه دانشجویان فوق در عوامل برنامه ریزی ،تالش و خودکارآمدی ،اختالف
*نویسنده مسئول :
دکتر هائیده صابری؛
دانشـکده روانشناسـی دانشـگاه آزاد اسالمي
واحـد رودهن
Email :
h.saberi@riau.ac.ir

معنی داری مشاهده نشد ولی در عامل خودارزیابی ،این تفاوت معنی دار بود(.)P-Value=0/050

نتیجه گیری :نتایج این تحقیق نشان می دهد که آموزش مجازی می تواند به اندازه آموزش حضوری در پیشرفت تحصیلی

دانشجویان موثر باشد .از طرفی در مواردی تاثیر بیشتری بر بعضی مولفه های خود نظم دهی تحصیلی دارد .لذا با توجه به مزایای

آموزش مجازی می توان از این نوع آموزش به عنوان جایگزین قابل قبولی استفاده کرد.
واژه های کلیدی :خودنظم دهی تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی ،آموزش مجازی
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مطالعه ی مقایســه ای خودنظم دهی و پیشرفت تحصیلی

مطالعــه ی مقایســه ای خود نظم دهی و ...

مقدمه
محیـط یادگیـری بـر پایـه کامپیوتـر بـه افراد بـرای رسـیدن به

اهـداف آموزشـی یـاری مـی رسـاند و باالتریـن درجـه ی کنتـرل را

صـورت يـك طرفـه منتقـل شـود( .)7در ایـن روش ،دانشـجويان در
زمـان مشـخصي در كالس حضـور مـي يابنـد و نـكات مـورد نظـر را
يادداشـت مـی کنند .سـخنرانی یک روش تدریس اسـتاد محور اسـت

و دانشـجویان را در غیرفعـال تریـن شـکل ممکـن نگه مـی دارد(.)8

اسـت کـه در آن فراینـد یادگیری بـا کنتـرل فراگیر اداره می شـود(.)2

ابزارهـای الکترونیکـی اعـم از :صوتـی ،تصویری ،رایانـه ای و به ویژه

متفـاوت :شـناخت ،انگیـزش ،رفتـار و محیـط پیرامون خـود نظارت و

روشـی دانشـجو محور اسـت و بـا یادگیری فعـال در تعمیـق و پایدار

فراگیرانـی کـه دارای مهـارت بیشـتر در خودنظم دهی هسـتند،

موسسـات آموزشـی ،حرکـت بـه سـوی کاربـرد اینترنـت

هدایـت کننـد .آنـان از راهبردهـای نظارتی مناسـب اسـتفاده مـی کنند

کـرده اند .برای یادگیرنـدگان ،یادگیری الکترونیکـی محدوده ی زمانی

ملزومـات خـود ،ویژگـی تکلیـف و شـرایط محیـط ،تغییر مـی دهند.

نمـی شـود .در یادگیـری الکترونیکـی دانشـجویان در هـر زمانـی

سـطح انگیـزش خـود در مدتـی کـه به انجـام تکالیـف اشـتغال دارند،

مـی تواننـد از اینترنـت بـرای دسترسـی به محتـوای آموزشـی روزامد

مـی آورد( .)1بـه عبارتـی ،یادگیـری الکترونیکی فراینـدی خودنظم ده

رایانـه اسـت و بـه مجموعـه فعالیـت های آموزشـی کـه با اسـتفاده از

فراگیـران مـی توانند فرایند یادگیـری خود را تنظیم کننـد و بر جوانب

اینترنـت صـورت مـی گیـرد ،اطالق مـی شـود .یادگیـری الکترونیکی

نظـم دهـی اعمـال کنند(.)3

سـاختن یادگیری نقش اساسـی دارد(.)9

مـی تواننـد تجـارب یادگیـری خـود را فعاالنـه و از راه هـای متنـوع

بـرای عرضـه ی دروس دانشـگاهی و آمـوزش مجـازی را آغـاز

و هـر زمانـی کـه الزم باشـد ،راهبردهـای یادگیـری را متناسـب بـا

نمـی شناسـد و مـکان ،موقعیـت و فاصلـه نیـز مسـئله ای محسـوب

ایـن فراگیـران قادرنـد بـه گونـه ای موفقیت آمیـز به تثبیـت و افزایش

مـی توانند بر محتوای آموزشـی دسترسـی داشـته باشـند .یادگیرندگان

بپردازند(.)4
خودنظـم دهـی تحصیلـی از سـه حیطـه تشـکیل شـده

و مناسـب اسـتفاده نمایند .یادگیری در موقعیت شـغلی تسـهیل شـده

اسـت زیـرا ،یادگیرنـدگان مـی تواننـد در زمـان اشـتغال دوره هـای

و موقعیـت) )2 ،تعییـن مجموعـه ای از اهـداف و  )3کنتـرل بـر

طریق بهره مندی از عناصر فراشـناختی و انگیزشـی از فرایند یادگیری

فراگیـران خودنظـم ده بـا مشـخص کـردن مجموعـه ای از اهـداف

مطالعـات مختلـف بـه گونه های متفاوتی تعریف شـده اسـتHong .

ایـن امـر از راهبردهـای فراشـناختی بهـره مـی جوینـد تـا بـه اهداف

یادگیـری فـرد در یک موسسـه آموزشـی تعریـف کرده اسـت و آن را

عامـل فراشـناخت و انگیزش( )motivationاسـت .عامل فراشـناخت

مـی دانـد( .)11در تعـدادی از مطالعـات نیـز ماننـد مطالعـه ای کـه در

( )self-checkingتشـکیل شـده اسـت .برنامه ریزی ،آگاهی بر میزان

روی رابطـه بیـن شـادكامي ،خودكارامـدي و پيشـرفت تحصيلي انجام

و کیفـی فعالیـت هـای خویـش بـا توجـه بـه اهـداف از پیـش تعییـن

پيشـرفت تحصيلي در سـال  1388در میان دانشـجویان دانشـگاه علوم

شـده اسـت .تلاش( ،)effortپیگیـری و سـخت کوشـی بـرای انجام

از معدل دوره اسـتفاده شـده اسـت.
بـه نظر می رسـد بـرای تربیـت فراگیرانی که توانایی تسـلط بر

ظرفیـت خـود بـرای انجـام تکالیف اسـت(.)6

روش هـای نوینـی ماننـد یادگیری الکترونیکی اسـتفاده کرد .دانشـگاه

اسـت )1 :فراشـناخت(( )metacognitonآگاهـی از خـود ،محیـط

الکترونیکـی را بگذراننـد( .)10بنابرایـن یادگیرنـدگان الکترونیکـی از

فعالیـت های خویش .حیطه های اشـاره شـده در تعامل بـا یکدیگرند.

خودنظـم دهـی بهـره مندنـد .از سـوی دیگـر پیشـرفت تحصیلـی در

تحصیلـی ،فعالیـت هـای خـود را کنتـرل و ارزیابـی مـی کننـد و در

و همـکاران در سـال  2009پیشـرفت تحصیلـی را بـه معنـای میـزان

مشـخص شـده برسـند .بـه طـور کلـی خودنظـم دهـی متشـکل از دو

تحـت تاثیـر دو عامـل تفـاوت هـای فـردی و نظام آموزشـی موسسـه

خـود از دو قسـمت برنامـه ریـزی( )planningو خودکنترلـی

سـال  1393در میـان دانشـجویان دانشـگاه علـوم پزشـکی بقیـه اهلل بر

و زمـان بنـدی انجـام فعالیـت اسـت .خودکنترلـی نیـز ،بررسـی کمی

شـده( )12و همچنیـن در مطالعـه ای کـه ارتبـاط انگيـزش تحصيلي با

شـده اسـت( .)5عامل انگیزشـی نیز از تالش و خودکارآمدی تشـکیل

پزشـکی اصفهان بررسـی شـده( ،)13برای بررسـی پیشـرفت تحصیلی

فعالیـت هـای تحصیلـی اسـت و ایـن امـر تـا رسـیدن به هـدف ادامه
دارد .خودکارآمـدی( )self-efficacyنیـز قضـاوت فـرد از توانایـی و

مطالـب و تکالیـف درسـی با راهبردهـای خودنظم دهی دارنـد ،باید از

شـيوه ی متـداول و سـنتي در سيسـتم آموزشـي موجـود،

علـوم پزشـکی تهـران اولین رشـته-های مجازی در بین دانشـگاه های

شـيوه ی سـخنراني اسـت .در اين شـيوه ی حضوري دانشجويان نقش
غيرفعالـي داشـته و انتظـار دارنـد تمامـي مطالـب از طـرف اسـتاد بـه

علـوم پزشـکی کشـور را طراحـی و راه انـدازی کـرده اسـت .آموزش
پزشـکی ،یادگیـری الکترونیکـی در علـوم پزشـکی ،کتابـداری و
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بـه یادگیرنـده و فرصـت را بـرای یادگیـری خـود نظـم ده بـه وجـود

یادگیـری الکترونیکی روش ارائه ی محتوای آموزشـی از طریق

بدری رازقی و همكار

اطالع رسـانی پزشـکی و نظارت بـر امور دارویی از آن جمله هسـتند.

از آنجـا کـه در مطالعـات قبلـی انحـراف معیـار( )Sبـه دسـت

مجـازی نیـاز بـه انواع مطالعـات و پژوهش های علمی وجـود دارد که

مطالعه( )1-ß = 80%و در سـطح معنی داری( )α = 5%بررسـی شـود،

بـا توجـه بـه سیاسـت هـای کشـور بـرای توسـعه ی آمـوزش هـای
راهگشـای برنامـه ریـزی های آتی دانشـگاه قـرار گیرد .هـدف از این
بر اسـاس معدل دو گروه دانشـجویان کارشناسـی ارشـد سیسـتم های

یادگیـری الکترونیکـی و حضـوری اسـت و در پی پاسـخ به آن اسـت

کـه آیـا خـود نظـم دهی تحصیلـی و معـدل در دو گـروه دانشـجویان
کارشناسـی ارشـد سیسـتم هـای یادگیـری الکترونیکی و حضـوری با

یکدیگـر متفاوت اسـت یـا خیر؟ انجام ایـن مطالعه ،اطالعـات مفید و

بـرای شناسـایی  0/5واحـد تفـاوت بیـن میانگیـن دو گـروه بـا توجه

بـه فرمـول زیـر بـه تعـداد  16نفـر در هر گـروه نیاز داشـت .بـا توجه
بـه اینکـه تعـداد کل جامعـه  49نفـر( 20نفـر در رشـته هایی کـه نظام
آموزشـی حضـوری دارنـد و  27نفر غیر حضوری رشـته های مشـابه)

بودنـد ،کل نمونـه هـا به صـورت سرشـماری در مطالعه شـرکت داده
شـدند کـه تعـداد  47نفـر در آن شـرکت کردند.

علمـی در خصـوص تعییـن میزان انگیزش دانشـجویان در دو سیسـتم
ارائـه مـی دهـد و مـی توانـد مبنـای تصمیم گیـری و برنامـه ریزی در

مـورد اتخـاذ روش هـا و اسـتراتژی های آموزشـی قـرار گیرد.

پرسـش نامـه بـرای دانشـجویان پایـان تـرم دو بـه بعـد در هر

دو سیسـتم ارائـه شـد .بـرای تکمیـل پرسـش نامـه ،پرسـش نامـه هـا

روش بررسی

در کالس درس دانشـجویان نظـام آمـوزش حضـوری در سـاعات

پژوهش حاضر از نوع علمی–مقایسه ای ()Causal comparative

آزاد مـورد توافـق دانشـجویان ،توزیـع شـد و بعـد از یـک سـاعت بـا

الکترونیکـی و حضـوری دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران در سـال

نیـز ایـن کار در زمـان بلـوک هـای حضـوری ابتـدای تـرم کـه

بـرای سـنجش خودنظـم دهـی از پرسشـنامه O Nil & Hong

بـرای هـر دو گـروه قبـل از توزیـع پرسـش نامه هـا توضیحـات کامل

بود که بر روی دانشـجویان کارشناسـی ارشـد سیسـتم هـای یادگیری

 1393-94انجام شد.

اسـتفاده شـد( .)14این افراد برای سـنجش خودنظم دهـی در عملکرد
تحصیلـی ،مهارتهـای فراشـناختی و تلاش را بررسـی کردنـد .مقياس

آنهـا يـك ابـزار خودایفـا شـامل  33گويـه بـود كـه بـر مبنـای طیـف
لیکـرت چهـار درجه اي(تقریب ًا همیشـه=  4و تقریب ًا هرگز=  )1طراحی

شـد .در سـال  1389در مطالعـه ای در ایـران مقيـاس خودنظـم دهـی
 ،O Nil & Hongتوسـط محمدی و همکاران بررسـی و روان سنجی

شـد .در ایـن مطالعـه همسـانی درونـی پرسـش نامـه ترجمه شـده به

فارسـی بـرای کل مجموعـه  33سـئوالی برابـر بـا  0/91بـه دسـت
آمـد .بررسـی پایایـی بـه روش بازآزمایی نیـز پس از دو هفتـه در یک

نمونـه ی  50نفـری از گـروه نمونـه ی اصلـی ،ضریـب همبسـتگی
( )r=0/75را نشـان داد .همچنیـن چهـار عامـل برنامه ریزی(سـواالت
 1تـا  10و  ،)13 ،12خـود ارزیابی(سـواالت  24 ،21 ،20و ،)25

تالش(سـواالت  14 ،11تـا  22 ،19و  )23و خودکارآمدی(سـواالت
 )26-33نیـز تاییـد شـد کـه بـر روی هـم  55/7درصـد کل واریانـس
متغیرهـا را تبییـن مـی کننـد( .)15بـرای بررسـی همسـانی درونـی
پرسـش نامه در مطالعه ی حاضر از آلفای کرونباخ اسـتفاده شـد .برای

انـدازه گیـری پیشـرفت تحصیلـی نیـز از معـدل دانشـجویان

بهـره بـرداری شـد که بعد از کسـب رضایـت ایشـان ،از اداره آموزش
اسـتعالم گردید.
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مراجعـه ی مجدد ،جمـع آوری گردید .برای دانشـجویان غیرحضوری
کلیـه ی دانشـجویان موظـف بـه شـرکت در آن هسـتند ،انجـام شـد.
در مـورد اهـداف طـرح ارائه شـد تا مالحظـات اخالقی طـرح رعایت

شـود .اطالعـات مربـوط بـه معـدل ترمـی دانشـجویان نیـز بـرای هر

دو گـروه از اداره آمـوزش دانشـکده مربوط(مجـازی و پزشـکی) اخذ
شـد .کلیـه اطالعـات دانشـجویان اعـم از پرسشـنامه هـا و معـدل بـه

صـورت محرمانـه و با تبدیل اسـامی به کد اسـتفاده گردیـد .اطالعات

پرسـش نامـه هـا بـه نـرم افـزار  SPSSنسـخه  21وارد شـد .بـرای
آنالیـز توصیفـی از پارامترهایـی ماننـد میانگین ،انحـراف معیار و کجی

و کشـیدگی اسـتفاده شـد .بـرای مقایسـه خودنظـم دهـی تحصیلـی و

پیشـرفت تحصیلـی بین دو گروه دانشـجویان حضـوری و الکترونیکی
از تسـت هـای پارامتـری تی مسـتقل اسـتفاده شـد .بـرای آنالیـز چند

پارامتـری نیـز از آزمون  MANOVAاسـتفاده شـد.

یافته ها

تعـداد دانشـجویان مـورد بررسـی  49نفر بود که تعـداد  47نفر

پرسشـنامه هـا را تکمیل کردند(میزان پاسـخ دهـی 95/91 :درصد) .دو

نفـری که به پرسـش نامه پاسـخ ندادند از دانشـجویان مجـازی بودند.

 27نفـر( 14مـرد و  13زن) از پاسـخ دهنـدگان دانشـجوی مجـازی

و  20نفـر( 11مـرد و  9زن) حضـوری بودنـد .بـا اسـتفاده از آزمـون

کای دو ،بیـن دو گـروه فـوق اختلاف معنـی داری از نظـر جنـس
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پژوهـش مقایسـه ی خـود نظـم دهـی تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلی

آمـده از ابـزار خودنظـم دهـی  0/5بـود و در صورتـی کـه قـدرت

مطالعــه ی مقایســه ای خودنظم دهی و ...

ارزیابـی ،تلاش ،خودکارامـدی و نمـره کلـی پرسـش نامه بـه ترتیب

مشـاهده نشـد( .)P-value=0/931میانگین سـنی دانشـجویان مجازی

 29/5 ± 3/5و دانشـجویان حضـوری  38/6 ± 3/2بـود کـه اختلاف

برابـر  0/77 ،0/78 ،0/79 ،0/79و  0/89بـه دسـت آمـد .همـان

درونـی پرسـش نامه(مقيـاس خودنظـم دهـی  ) O Nil & Hongاز

پرسـش نامه باالی  0/7بوده و پرسشنامه از میزان پایایی()Reliability

طـور کـه مالحظـه مـی شـود میـزای آلفـای کرونبـاخ همـه عوامـل

معنـی داری نداشـت( .)P-value=0/390بـه منظور بررسـی همسـانی

آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـد ،کـه بـرای عوامـل برنامـه ریـزی ،خود

جدول  :1آیتم های مربوط به هر عامل و آلفای کرونباخ عامل ها در مقياس خودنظم دهی هانگ و انل

عامل ها
برنامه ریزی
تالش
خودکارآمدی
خود ارزیابی

گروه

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

حضوری

20

2/25

3/67

2/90

0/36

مجازی

27

2/33

3/75

2/92

0/38

حضوری

20

2/22

3/78

2/88

0/39

مجازی

27

2/22

3/78

2/90

0/39

حضوری

20

2/38

3/63

2/85

0/38

مجازی

27

2/13

3/75

2/85

0/38

حضوری

20

2/25

3/50

2/76

0/37

مجازی

27

2/00

4/00

3/05

0/61

T

سطح معناداری T

0/186

0/854

0/176

0/861

0/002

0/998

2/013

0/050

جـدول  1مقادیـر بـه دسـت آمـده بـرای هـر یـک از عوامـل

نظـر برنامـه ریـزی ،تلاش و خودکارامدی در سـطح معنـی داری 5%

ارائـه شـده اسـت .در تمـام ایـن آنالیزهـا ابتـدا بـا اسـتفاده از آزمـون

ایـن تفـاوت معنـی دار اسـت .بیـن معـدل دانشـجویان در دو گـروه

اختلاف معنـی داری مشـاهده نمی شـود ولـی در عامل خـود ارزیابی

پرسـش نامـه بـه تفکیـک دانشـجویان دو گـروه مجـازی و حضـوری

مجـازی و حضـوری اختلاف معنی داری مشـاهده نشـد کـه نتایج آن

لویـن برابـری واریانـس ها بررسـی شـده و بر اسـاس نتایج آن تسـت

در جـدول  2مالحظـه مـی شـود.

تـی متناسـب انتخـاب شـده اسـت .همـان گونـه کـه در جـدول 1

مالحظـه مـی شـود ،بین دو گـروه دانشـجویان مجـازی و حضوری از

جدول  :2معدل دانشجویان در دو گروه دانشجویان مجازی و حضوری

نوع آموزش

تعداد

معدل
میانگین

انحراف معیار

مجازی

27

17/01

1/15

حضوری

20

16/05

2/25

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در صورتـی کـه نـوع تدریس(مجازی

بحث

و حضـوری) را بـه عنـوان متغیـر مسـتقل و عوامـل خـود

نظـم دهـی تحصیلی و معدل را به عنـوان متغیرهای وابسـته وارد مدل

( )General Linear Modelچنـد متغیـری( )MANOVAکنیـم
نیـز همـان نتایـج پیـش گفتـه بـه دسـت خواهـد آمـد .یعنـی بیـن دو

گـروه دانشـجویان مجـازی و حضـوری از نظر معـدل ،برنامـه ریزی،
تلاش و خودکارامـدی در سـطح معنـی داری  5%اختلاف معنـی
داری مشـاهده نمـی شـود .ولـی در عامـل خـود ارزیابـی ایـن تفاوت

معنی دار است(.) P-Value=0/022

سطح معناداری

T

T

1/71

0/098

در این پژوهش سـعی شـد تا با بررسـی عوامـل خودنظم دهی

تحصیلـی و نیـز معدل بین دو گروه دانشـجویان حضـوری و یادگیری

الکترونیکـی بـه بررسـی تفـاوت هـای ایـن دو گـروه پرداختـه شـود.
یادگیـری در محیـط بـدون انتهـای مجازی تعـداد زیـادی از روندهای

خودنظـم دهـی ماننـد :برنامـه ریـزی ،فعال سـازی دانش قبلـی ،پایش

فراشـناخت ،خـود تنظیمـی و تامـل را بـر مـی انگیزانـد( .)16در ایـن

مطالعـه ،عوامـل خودنظـم دهـی تحصیلـی در دانشـجویان آمـوزش
مجـازی بـه انـدازه دانشـجویان حضـوری بـه دسـت آمـد .از طرفـی
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قابل قبول برخوردار اسـت.

بدری رازقی و همكار

عامـل خودارزیابـی در ایـن دانشـجویان بیشـتر نیـز بـود .مطالعـه ای

حضـوری بـود .همچنیـن پیش بینی می شـود که دانشـجویان یادگیری

شـده در یادگیـری الکترونیکـی از طریـق انتخـاب زمـان یادگیـری و

تحصیلـی هـم موفـق تر باشـند .لـذا فرضیه دوم ایـن طـرح تحقیقاتی

کـه در سـال  2007انجـام شـد ،نشـان داد رفتارهـای خـود نظـم دهی
محتـوای متناسـب و مـورد نیـاز بـه خوبـی بروز مـی کنـد(17و .)1در

تفـاوت بین میزان پیشـرفت تحصیلـی میان دو گروه دانشـجویان فوق
را شـامل می شـد.

تحصیلـی دانشـجویان در ابتـدای سـال تحصیلـی و انتهـای سـال

از طرفـی همـگان بـه مزایـای یادگیـری الکترونیکـی اذعـان

حـدودا ً سـه دهه اسـت کـه مطالعـه ی فراگیران خـود نظم ده،

و دانشـجويان هـر زمـان كـه بخواهنـد مي تواننـد وارد كالس شـده و

محیـط هـای يادگيـري الکترونیکـی ،عمدتـ ًا دانشـجو محـور ،متعامل،

روش ،امـکان ارتباط با اسـتاد و همكالسـي ها در هـر روز و هر لحظه

تحصیلـی در یادگیـری الکترونیکـی افزایـش مـی یابـد(.)18

تاثیـر یادگیری اسـتراتژیک در موفقیت ایشـان را نشـان مـی دهد(.)19

پويـا و برخـوردار از قابليـت کار گروهـي اسـت و در آن ،يادگيـري
مسـتقل وجـود دارد( .)20در مطالعـه ای دیگـر تاثيـر روش هـاي

رایانـه ای بـر پايـه كامپيوتـر در مقابـل شـيوه ی سـخنراني در 185

دارنـد .سـاعت آغـاز و پایـان كالس هـا در ایـن روش ثابـت نبـوده

تـا هـر زمـان كـه الزم باشـد حضـور در كالس را ادامه دهنـد .در اين

وجـود دارد و تبـادل نظـر و مباحـث گروهـي پيرامـون مواد درسـي و
يـا تمريـن هـاي داده شـده از طـرف اسـتاد موجـب پایـداری دانش و

یادگیـری بیشـتر مـی گـردد( .)24در ایـن روش مـي تـوان بـه بهترین

دانشـجوي پزشـكي بالينـي بررسـی شـد .ايـن مطالعـه نشـان داد كـه

نحـو سـبک های مختلـف یادگیری را پوشـش داده و از تركيب نمودن

دانشـجويان اسـت و در عيـن حـال افـراد بـا نمـره ی پيـش آزمـون

حداكثـر بـازده در يادگيـري دسـت يافـت( .)24بـا توجـه بـه مزایـای

روش هـاي آمـوزش رایانـه ای ،روش موثـري در افزايـش دانـش
پايين تر ،تمايل بيشـتري به اسـتفاده از روش هاي آموزشـي رایانه ای

و مرور بيشـتر مطالب از خود نشـان دادند(.)14

مطالعـه ای در سـال  2005در رابطـه بـا بررسـي ميزان تسـهيل

عملكـرد دانشـجويان از طريـق يادگيـري الكترونيكـي و اثـر آن در
تغییـر رده بنـدی کالسـی از طریـق ارزیابـی توسـط پیـش آزمـون و
پـس آزمـون در جراحـی ،انجـام شـد .این مطالعه نشـان داد كـه ميزان
سـاعات اسـتفاده از رایانـه بـه طـور معنـاداري بـا ميـزان پيشـرفت

تحصيلـي دانشـجويان ارتباط دارد .همچنین اين شـيوه ی آموزشـي به

طـور معنـاداري باعـث ايجاد انگيزه ی بيشـتر در دانشـجويان سـطوح

پاييـن نيـز می گـردد(.)21

محیـط یادگیـری الکترونیکی ،محیطی چند رسـانه ای اسـت و

امـکان باالتریـن درجـه ی کنتـرل را بـرای یادگیـری خـود نظـم دهی
شـده بـه وجـود مـی آورد( .)22فراگیـران حاضـر معمـوالً خودآگاهی
دارنـد ،بنابرایـن متناسـب بـا توانایـی خود و با سـرعت دلخـواه دانش
و مهـارت مـورد نیـاز خـود را تـا حـد تسـلط مـی آموزنـد( .)2بـا

توجـه بـه اینکـه یادگیـری الکترونیکـی یک روش آموزشـی دانشـجو
محـور( )Student centeredاسـت و دانشـجویانی کـه بـا ایـن روش
آمـوزش مـی بیننـد بایـد بـا برنامه ریـزی دقیق شـخصی بـه یادگیری

خـود نظـم ببخشـند ،به نظر می رسـد کـه آموزش در ایـن روش نوین
موجب شـکوفایی خصوصیت خود نظم دهی ایشـان شـود( .)23اولین

فرضیـه ایـن طـرح تفـاوت در خودنظـم دهـی تحصیلی بیـن دو گروه
دانشـجویان کارشناسـی ارشـد سیسـتم هـای یادگیـری الکترونیکی و
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انـواع مختلـف محتـوا از قبيـل :متن ،صـوت ،تصوير ،انیمشـن و  ...به

فـوق اگـر حتی میـزان خودنظـم دهی تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلی
دانشـجویان در ایـن روش آموزشـی برابـر بـا آموزش حضوری باشـد
نیـز نتیجـه ی ارزشـمندی تلقی می شـود و می تواند دسـت اندرکاران

را بـه سـمت اسـتفاده ی بیشـتر از ایـن روش متمایـل کند.

در نمونـه پژوهشـی حاضـر ،نمـره ی عامـل "خـود ارزیابـی"

از خـود تنظیمـی در گـروه مجـازی بیشـتر از گـروه حضـوری بـود و
ایـن تفـاوت از نظـر آمـاری نیـز معنـی دار بـود کـه نشـان دهنـده ی
درجـه ی باالتـر خودتنظیمی در دانشـجویان مجازی اسـت .از سـویی

نتایـج نشـان مـی دهـد کـه میـزان نمـره ی برنامـه ریـزی ،تلاش و
خـود کارامدی دانشـجویان مجـازی نیز از دانشـجویان حضوری کمتر

نیسـت .ایـن امـر می تواند متاثـر از ویژگـی محیط یادگیـری رایانه ای

باشـد کـه درجـه کنتـرل باالیی را بـه یادگیرنـده می دهـد و فرصت را

بـرای یادگیـری خـود جهـت دهـی شـده بـه وجـود مـی آورد( )22تا
بـا میـزان تلاش برتـر و پشـتکار قوی بـه نتایـج و اهداف مـورد نظر
بر سند .

در قسـمت دیگـر یافتـه هـا مشـاهده مـی شـود کـه دو گـروه

حضـوری و غیر حضـوری تفاوت معنـی داری در پیشـرفت تحصیلی

ندارنـد و نشـان مـی دهـد کـه پیشـرفت تحصیلـی در دانشـجویان

مجـازی حداقـل برابـر بـا دانشـجویان حضـوری دانشـگاه اسـت.

بنابرایـن بـه نظـر می رسـد کـه نتایج ایـن طرح نشـان دهنـده ی تاثیر
ارزشـمند روش یادگیـری الکترونیکـی بـوده و تاییـدی بـر مزایـای

ذکـر شـده ی فـوق اسـت .در ایـن طـرح سـعی شـد تـا مالحظـات
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بررسـی هـای دیگری نشـان داده شـده کـه خودنظم دهی و پیشـرفت

الکترونیکـی بـه دلیـل باالبودن خود نظـم دهی تحصیلی ،در پیشـرفت

مطالعــه ی مقایســه ای خودنظم دهی و ...

اخالقـی ماننـد تکمیـل پرسـش نامـه هـا بـا کـد و بـدون ذکـر نـام و

روش آموزشـی برابـر بـا آمـوزش حضـوری باشـد نیـز نتیجـه ی

هماننـد همـه ی طرح های مشـابه نگرانی از افشـای مطالب مندرج در

اسـتفاده ی بیشـتر از ایـن روش متمایـل کنـد .نتایـج ایـن تحقیـق

کسـب رضایـت آگاهانـه از کلیه شـرکت کننـدگان رعایت شـود .ولی
پرسـش نامـه هـا مـی توانسـته باعـث شـود در تکمیـل پرسـش نامـه
مـی توانـد تکمیـل بـدون دقـت پرسـش نامـه ها توسـط دانشـجویان
باشـد .دانشـجویان مجـازی دانشـگاه تنهـا در دو مقطـع زمانـی چنـد

روزه(یکـی در ابتـدای هـر تـرم و دیگـری در انتهـای هـر تـرم) بـه
صـورت حضـوری به دانشـکده مراجعه مـی کنند .در ایـن مدت کوتاه

علاوه بر شـرکت در کالس هـای حضوری ،باید مشـکالت خود اعم
از تحصیلـی و اداری را نیـز برطـرف کننـد .لذا ممکن اسـت انگیزه ی
کمـی بـرای تکمیـل پرسـش نامـه ای تحقیقاتی(هر چند کوتاه) داشـته
باشـند و آن را بـا دقـت کافـی تکمیـل نکننـد .اگرچـه این مشـکل در

تمـام طـرح هـای پیمایشـی دیـده می شـود ،ولـی در این طرح سـعی

شـد تـا بـا توضیـح دالیـل اجـرای طـرح ،انگیـزه ی دانشـجویان در
همـکاری بیشـتر افزایـش یابد.

نتیجه گیری
بـا توجـه بـه مزایـای آمـوزش مجـازی اگـر حتـی میـزان

خودنظـم دهـی تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان در ایـن

نشـان مـی دهـد کـه آموزش مجـازی مـی تواند بـه انـدازه ی آموزش
حضـوری در پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان موثـر باشـد .از طرفـی

در مـواردی تاثیـر بیشـتری بـر بعضـی مولفـه هـای خـود نظـم دهـی

تحصیلـی دارد .لـذا بـا توجـه بـه مزایـای فـوق می تـوان از ایـن نوع

آمـوزش بـه عنـوان جایگزیـن قابـل قبولـی اسـتفاده کـرد .البتـه بـا
توجـه بـه اینکـه ایـن تحقیـق تنهـا در یـک مقطع و بـا تعـداد محدود

دانشـجو انجام شـده اسـت پیشـنهاد می شـود تا در تحقیقات دیگری

مولفـه هـای خـود نظـم دهـی تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلـی در
رشته های دیگر و با تعداد نمونه باالتر بررسی شود.

تشکر و قدردانی
ایـن طـرح حاصـل پایـان نامـه ی کارشناسـی ارشـد رشـته ی

روان شناسـی عمومـی خانـم بـدری رازقـی بـه راهنمایی اسـتاد خانم

دکتـر هائیـده صابری به شـماره ثبـت  P.3BF251394بـوده و از هيچ
سـازمانی کمـک مالـی نگرفتـه اسـت .نویسـندگان مقالـه از دانشـکده

مجـازی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران بـرای فراهـم کـردن امـکان
پژوهـش در ایـن محیـط قدردانـی مـی کنند.
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Background and Aim: E-learning would provide learners with this opportunity.
In this study we compared self regulation and academic achievement in traditional
and virtual students.
Materials and Methods: This was a cross sectional study among 49 face to face
and virtual master students of virtual school of Tehran University of Medical
Sciences in 2015, in which the O Nil & Hong’s valid and reliable questionnaire was
used to assess self regulation. Also we assessed academic achievement by students'
courses mean scores. Data were analyzed by SPSS version 21.
Results: Forty seven students participated in the study. There was no difference
between groups considering sex and age. Traditional and virtual students' scores
were significantly different only in the “self assessment” factor (P-value= 0.050).
There was no difference in other factors of self regulation or academic achievement.
Conclusion: Results of this study showed that e-learning is at least as effective
as face to face teaching. On the other hand in some cases has more effects on self
regulation factors. So considering e-learning advantages, it is recommended to be
used as a suitable substitute.
Keywords: Students, Self Regulation, Academic Achievement , E-Learning
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