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 یادگیری عملکرد با الکترونیکی یادگیری به دانشجویان نگرش ابطهر
 شده درک انگیزشی جو و

 گوجار اسمعیلی صالح / زیره ده رجبیان مریم/  آبادی علی  دیجه
 

 چکیده
پژوه  حاضر باهدا رابطه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی با عملکرد یادگیری و جو 

باشد   همبستگی می-م گرفته است  روش پژوه  حاضر از نوع توصیفیانگیزشی درک شده انجا

نفر  166باشد که تعداد  جامعه آماری پژوه  حاضر شامل کلیه دانشجویان پیام نور آران و بیدگل می

عنوان نمونه انتخاب شدند  ابزارهای پژوه  شامل  گیری تصادفی ساده به ها به روش نمونه از آن

(، عملکرد یادگیری یانگ، کلمز و مورفی 1987گیری الکترونیکی میرعلی  پرسشنامه نگرش به یاد

های پژوه  نشان داد بی   باشد  یافته ( می1936( و جو انگیزشی درک شده سرمد و همکاران  2669 

(  بی  نگرش به P<661/6نگرش به یادگیری الکترونیکی با عملکرد یادگیری رابطه وجود دارد  

(  بی  نگرش به یادگیری P<661/6با جو انگیزشی درک شده رابطه وجود دارد  یادگیری الکترونیکی 

(  نتایج پژوه  نشان P<661/6های جو انگیزشی درک شده رابطه وجود دارد   الکترونیکی با مؤلفه

داد بی  نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی با عملکرد یادگیری و جو انگیزشی درک شده رابطه 

 (  P<661/6 وجود دارد 

 درک انگیزشی جو، یادگیری عملکرد، الکترونیکی یادگیری، دانشجویان نگرش هاي کلیدي: واژه

  دانشجویان، شده
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( مسئول نویسنده) نور پیام دانشگاه مدرس، تهران طباطبایی عالمه دانشگاه آموزشی وژیتکنول دکتری دانشجوی 

m. rajabiyan1393@gmail. com 
  تهران طباطبایی عالمه دانشگاه آموزشی تکنولوژی ارشد کارشناسی 



 

 

 

 

 

 

 

 11 1931 پاییز، 11 شماره، سوم سال(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیپ  تخصصی – علمی فصلنامه  ــــــــــ      

 مقدمه
در هر  1آموزش الکترونیکی استفاده از اینترنت برای یادگیری است که از ارتباط اینترنتی مرورگر وب

آموزش الکترونیکی نوع جدیدی از آموزش است توان به ای  مقصود دست یافت   زمان و یا مکان می

شده نیست  درواقع یک محیط آموزش  ریزی های برنامهکه در آن نیازی به حضور دانشجویان در کال 

های از راه (  آموزش الکترونیکی شکل جدیدی از آموزش1986زاده، در شبکه است  تقی 2مجازی

-ت در عرصه آموزش پدیدار شده است  گرپه نسلدور است که با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطا

ای، رادیویی و تلویزیونی با از میان برداشت  های پیشی  آموزش از راه دور نییر شیوه آموزش مکاتبه

گونه موانع مکانی و زمانی، امکان دسترسی افراد زیادی را به آموزش فراهم کردند، لیک  اثربخشی ای 

-ی  فراگیر و معلم، نبود محتوای باکیفیت و عدم توجه به تفاوتها به جهت ضعف تعامالت بآموزش

 و ؛ تنیسون2611، 9های فردی، همواره موردانتقاد طرفداران کیفیت در آموزش بوده است  آلنوسیم 

 (  2616، 1هسایا

 1376های آکادمیک و علمی به دهه  ای بر فعالیتهای رایانهایده استفاده از رایانه و شبکه

باهدا ایجاد  5های پیشرفتهد  یکی از اقدامات در ای  راستا پروژه آژانس تحقیق پروژهگرد بازمی

متحده بود تا از تبعات جنگ سرد با شوروی  ای برای تبادل اطالعات نیامی و امنیتی در ایا تشبکه

شبکه آرپا  اندازیکه سه مرکز از پهار مرکزی که برای راه حال ازآنجایی سابق در امان باشد، ولی درعی 

ای از همان ابتدا در بستری های رایانههای ایالت متحده بودند، شبکه در نیر گرفته بودند دانشگاه

های با به ثمر نشست  ای  پروژه تبادل اطالعات و داده 1366آکادمیک رشد کردند و از اوایل دهه 

یکی به شکل امروزی و ای  متحده آغاز شد  البته آموزش الکترون علمی بی  مراکز آکادمیک ایا ت

گستر شکل گرفت و با های شبکه جهانو با پدید آمدن پروتکل 1336کاربرد گسترده در اوایل دهه 

سرعت رشد کرد و امروزه جایگاه  ود را در  های زیاد وب، آموزش الکترونیکی بهتوجه به قابلیت

 2661(  از سال 1982د و سهیلی، سا تار آموزشی بسیاری از کشورها تثبیت کرده است  جاویدان نژا

گذاری در آموزش الکترونیکی سهم بیشتری نسبت به آموزش سنتی به  ود ا تصاص به بعد سرمایه
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% رشد را نشان 75% و 16به ترتی   2665و  2661که در سال  طوری ای داشته، بهداده و روند توسعه

 (  7، ص 1985دهد  حمزه بیگی، می

ها دیدگاه  اه را درباره یادگیری الکترونیکی ذکر کرده است  اولی  آن( سه دیدگ2661  1کالرک

ای از کاربردها و فرایندهایی الکترونیکی است  بر اسا  ای  دیدگاه یادگیری الکترونیکی مجموعه

گیرد  های در  مجازی را در بر میپون یادگیری مبتنی بر وب، یادگیری مبتنی بر رایانه، کال 

ای،  یکی ارائه محتوا از طریق اینترنت، اینترانت، نوارهای ویدئویی، پخ  ماهوارهیادگیری الکترون

های فشرده و    است  در دیدگاه اینترنتی که دومی  دیدگاه است، تنها به تلویزیون تعاملی، دیسک

ی اند، یادگیرانداز را پذیرفتهشود  کسانی که ای  پشمحامل اطالعاتی جهان یعنی اینترنت توجه می

دانند  بر اسا  سومی  دیدگاه صورت بر ط می الکترونیکی را ارائه اطالعات، ارتباطات و آموزش به

ای نام دارد، بر ی معتقدند که یادگیری الکترونیکی آموزش بدون زمان و مداوم است که دیدگاه افسانه

رای یادگیری العاده زیادی است  ارائه تعریف جامع و موردقبول همگان بکه دارای سرعت فوق

های یاد شده، تعریف واقعی یادگیری رسد از بی  دیدگاهالکترونیکی بسیار دشوار است  به نیر می

های اول و دوم قرابت بیشتری دارد  بر الا تفکر طرفداران دیدگاه سوم، الکترونیکی با دیدگاه

ربیات یادگیری در قال  یادگیری الکترونیکی ناجی جادویی یادگیری نیست، بلکه روشی برای ارائه تج

 (  1987های یادگیری است  رضوی، بسته

های یادگیرندگانی دارد که تدریس اثربخ  در یادگیری الکترونیکی نیاز به درک نگرش و ویژگی

تری به ای دسترسی بیشتر و راحتطور فزاینده شود  ای  یادگیرندگان بهها تدریس می برای آن

ها  هایی که آنهای سیار در س  بسیار پایی  دارند  انواع تکنولوژیویژه تکنولوژی تکنولوژی، به

ها دسترسی شود و شرایطی که تحت آن به تکنولوژیها مقرر می دسترسی دارند، اهدافی که برای آن

اند، تغییر پرشتاب در رشد کرده 2666و  1336آموزانی که در دهه دارند، در تدریس کاربرد دارد  دان 

ی دیجیتال، هم برای استفاده آموزشی و هم شخصی را مشاهده کرده و در آن شرکت هاتکنولوژی

و فقط  2های دیجیتال عمدتاً به وب غیرفعالها با تکنولوژی ، تجارب آن1336اند  در دهه کرده

-ای  تجربیات دان  2666تعاملی در دهه  Web 2. 0همراه بود  تکامل آن به  Web 1. 0 9 واندنی
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طور بالقوه با کنترل و مالکیت  تر و بهها را قادر سا ت تا کاربران فعال غییر داد زیرا آنآموزان را ت

تر، های سیار، باریکها و دستگاهافزاری، رایانهیادگیری بیشتر  ودشان باشند  در سطح سخت

د  انتر( شده صرفه تر  مقرون بهای ارزانطور فزاینده حمل و به تر، قدرتمندتر و قابل کوپک

های در  آموزان در کال های بسیاری از دان بدان معنی است که در  انه 1صرفه بودن به مقرون

و  2شهری امروزی، دسترسی آسان و اغل  وافر به تکنولوژی از کودکی وجود دارد  دسترسی

ر طو آموزان را از همتایان  ود در دو دهه گذشته بهها در تکنولوژی، ای  دان  مکرر آن 9مشارکت

1نسل دیجیتال"کند  متفاوتی توصیف می
بومیان  -شوندهای مختلف شنا ته مییادگیرندگان با نام "

 (  2611جی،  ان 8و نسل اینترنت 6، نسل هزارهY، نسل 7، کودکان دیجیتال5دیجیتال

دقت پیشرفت  امروزه با توجه به مشتری محور شدن آموزش مؤثر، مراکز آموزش الکترونیکی به

های ای از فعالیتدهند  یادگیری الکترونیکی در طیف گستردهفراگیران را مدنیر قرار میتحصیلی 

پذیر، باز و توزیعی برای رو برای ایجاد یادگیری مؤثر، انعطاا شود  ازای کار برده می  آموزشی به

شنا ت یادگیرندگان گوناگون، باید عوامل کلیدی و ابعاد گوناگون محیط یادگیری الکترونیکی را 

ای برای پذیرش آن، (  استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بدون توجه به عوامل زمینه2665  ان، 

های کامییوتری و عوامل نگرشی منجر  از قبیل عوامل زیرسا تی، فرهنگی، فنی، مدیریتی، سطح مهارت

شده است که   مشاهده (  بارها1935به هدر رفت منابع  واهد شد  هوشمندان مقدم فرد و همکاران، 

آموزان باوجود مهیا بودن تمام شرایط و امکانات زیرسا تی و فنی و مدیریتی، هنرجویان و دان 

اند  درواقع، اهمیت نگرش فرد یادگیرنده به یادگیری الکترونیکی کارگیری آن نداشتهتمایلی به به

-ستفاده از یادگیری الکترونیکی نائل میبستگی به ای  دارد که فرد تا په حد به نتایج دلخواه  ود با ا

کارگیری آن شود  اگر نگرش فرد به یادگیری الکترونیکی مثبت باشد، عالقه و انگیزه زیادتری برای به

توان اعتقاد یادگیرنده (  نگرش به یادگیری الکترونیکی را می1932پور و همکاران،  واهد داشت  زمان
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1. Affordability 
2. Accessibility 
3. Engagement 
4. Digital generation 
5. Digital natives 
6. Digital kids 
7. Millennials 
8. Net generation 
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های کامییوتری و بر کارگیری کامییوتر و فناوریگیری از طریق بههای یادبه مشارکت فعال در فعالیت

رسان تعریف نمود ازجمله عوامل مهم در رابطه با پیشرفت عنوان ابزار یاری اسا  شبکه اینترنت به

های یادگیری از راه دور  ا ص آموزش الکترونیکی( مفهوم ویژه در محیطتحصیلی فراگیران به

ملی بسیار مهم و یکی از شروط اساسی یادگیری الکترونیکی است  با توجه انگیزش است  انگیزش عا

به موانعی که در یادگیری الکترونیکی در ارتباط رو درروی یادگیرنده و آموزگار وجود دارد انگیزش از 

های سنتی بر وردار است؛ بنابرای  انگیزش در آموزش الکترونیکی  اهمیت بیشتری نسبت به روش

 (  1983های برنامه درسی شنا ته شود  صمصامی و کارشکی، موضوع مهم باید در طرحعنوان یک  به

-کنند که نگرش بر جذابیت یادگیری تأثیر می( به ای  موضوع اشاره می1389هانافی  و کول  

-دهد و نگرشآمیز را افزای  میهای مثبت نسبت به کامییوتر احتمال یادگیری موفقیتگذارد  نگرش

تواند بر  ودکارآمدی فرد تأثیر بگذارد  دهد و از ای  طریق میجذابیت را کاه  میهای منفی 

(  نگرش به کامییوتر اشاره به احسا  فرد در رابطه با سودمندی و 1936 نصراصفهانی و غفاری، 

عنوان دلیل  اثرات کامییوتر در جامعه و زندگی  ود فرد دارد  نگرش منفی و فقدان عالقه، مکرراً به

شود  ها از سوی دیگر نگرش به یادگیری الکترونیکی ذکر میآموزان از آموزشم استفاده دان عد

باشد  های الکترونیکی مستلزم سطح با یی از تحریک انگیزش یادگیرندگان میموفقیت در آموزش

های های آموزشی الکترونیکی، توجه ناکافی به عناصر و پشتیبانییکی از د یل اصلی شکست برنامه

های ا یر پردا ت  به ای  مؤلفه در  (  در سال2619ها است  مارشال و ویلسون، انگیزشی در ای  برنامه

، شانک و 2666، پینتریچ، 1های یادگیری با افزای  پشمگیری همراه بوده است  بوکارتز محیط

های  ها و مهارت(  یکی از د یل مهم ای  روند پشمگیر، ای  واقعیت است که توانایی2661زیمرم ، 

( و عوامل دیگری 2665کننده پیشرفت تحصیلی آنان نبوده  زیمرم ،  طور کامل توجیه یادگیرندگان به

 نمایند  پون انگیزش نق  مهمی را در ای  زمینه ایفا می

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری الکترونیکی 1937ناظری و همکاران  

ها،  کنندگان دوره پزشکی میزان تأثیر ش  عامل از دیدگاه پهار گروه از شرکت های علوم در رشته

آمده از دیدگاه  دست اساتید، کارکنان و مدیران جهاد دانشگاهی موردبررسی قرارگرفته است  نتایج به

کننده بیانگر اهمیت با ی کلیه عوامل موردبررسی در پژوه  به ترتی  مدیریت،  پهار گروه مشارکت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Boekaerts 
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وای آموزشی، امکانات موردنیاز، یاد دهنده، قوانی  و مقررات و یادگیرنده بوده است  در انتها محت

های و نقاط ضعف سه عامل اصلی و مؤثر  ضرورت همت مضاعف مستو ن در برطرا کردن کاستی به

 اند  نیاز در موفقیت آموزش الکترونیک اشاره کرده مدیریت، محتوای آموزشی و امکانات مورد

های آموزش الکترونیکی را به دو دسته ( عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی در دوره2663  1سایت

کند  او عواملی مانند طرح در ، شیوه بیان اهداا آموزشی، تدوی  عوامل بیرونی و فردی تقسیم می

های ارزشیابی را های مدرسان، طراحان و مکانیسمها و تخصصای، ویژگیمحتواهای پندرسانه

پون دان  قبلی یادگیرندگان،  زجمله عوامل بیرونی تأثیرگذار بر پیشرفت یادگیری و عواملی هما

های شنا تی و فراشنا تی(، عالقه و انگیزش یادگیرندگان،  دهی  مهارتمهارت  ود نیم

 گیرد  عنوان عوامل فردی در نیر می ودکارآمدی تحصیلی را به

های الکترونیکی را  پیشرفت تحصیلی فراگیران دوره( در پژوهشی 2611  2کلمنت و دوستال

( موردبررسی قرار داده و دریافتند به ترتی  2612تا  2668صورت طولی در پهار سال  ارسال  به

 کند  کیفیت عوامل فردی و عوامل بیرونی در آموزش الکترونیکی به پیشرفت تحصیلی کمک می

های آموزش الکترونیکی بر نق   ی در دوره( در رابطه با پیشرفت تحصیل2661  9لی و یانگ

های  ها به دلیل ماهیت سا تار غیر طی و تعاملی دوره کنند  به اعتقاد آنعوامل فردی تأکید می

های شنا تی و فراشنا تی   ودتنییمی( و تعاملی پیچیده  الکترونیکی، غالباً یادگیرندگانی که از مهارت

تر از سایر افراد داره قوی بر وردار باشند، در ای  محیط موفقنییر حل مستله، تفکر انتقادی،  ود پن

 گیرند  یاد می

( نیز در پژوهشی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی فراگیران مجازی 2612  1اجیس و همکاران

مالزیایی را بررسی و دریافتند که سهولت استفاده از رایانه و اینترنت، بر ورداری از  ودکارآمدی 

های ارتباطی، فنی و امنیتی، کیفیت محتوای الکترونیکی ارائه باز ورد مناس ، وجود پشتیبانیای،  رایانه

 های و شنا تی و فراشنا تی   ودتنییمی( در پیشرفت تحصیلی آنان مؤثر هستند   و داشت  مهارت

( در پژوهشی پارپوبی را برای شناسایی عوامل مؤثر بر گرای  1936الهی، کنعانی و شایان  

اند  ای  پارپوب شامل پهار بعد اصلی عوامل فردی  اگیران به یادگیری الکترونیکی طراحی کردهفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tsai 
2. M. Klement & J. Dostal 
3. Ley & Young 
4. Ajis et al 
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  ودکارآمدی، انگیزش،  ودپنداره، راهبردهای شنا تی و    ( و عوامل محیطی، رسانه و محتواست  

تری  ای درکم اهمیتتری  و عوامل رسانه دهد که عوامل فردی بااهمیتنتایج ای  پژوه  نشان می

 وضعیت قرار دارند  

( پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی 1988پور و میرزابیگی  زمان

یادگیرندگان الکترونیکی در آموزش عالی: ارائه مدل موفقیت بر اسا  دیدگاه یادگیرندگان انجام دادند 

سامانه بر موفقیت یادگیرندگان اشاره کرد  توان به تأثیر بعد ادراکات از که از نتایج مهم ای  پژوه  می

 گذارد  بر اسا  ای  پژوه  بعد ادراکات افراد تنها عامل مستقیمی است که بر یادگیری تأثیر می

های مجازی آموزش را از  های مطلوب فراگیران در دوره( نیز ویژگی1986یعقوبی و همکاران  

-نفس، مستولیت ند و نشان دادند داشت  اعتمادبهدیدگاه فراگیران دوره مجازی موردبررسی قرارداد

های های مشارکتی،  ودپنداره، مهارت در فناوری اطالعات و  ودکارآمدی از ویژگی پذیری، مهارت

 آیند   فراگیران مجازی برای کس  پیشرفت به شمار می

ها س  ای  قابلیتکارگیری منا های زیادی دارند  استفاده و بههای یادگیری الکترونیکی قابلیت دوره

تری  ای  عوامل نگرش یادگیرندگان  های مجازی به عوامل متعددی بستگی دارد  یکی از مهمدر کال 

تواند به ایجاد فضای یادگیری به یادگیری الکترونیکی است  شناسایی و درک نگرش یادگیرندگان می

اینکه یکی از موانع اصلی عدم  های الکترونیکی منجر شود  با توجه به تری برای ایجاد محیطمناس 

گسترش آموزش الکترونیکی نگرش منفی یادگیرندگان به ای  نوع آموزش است در پژوه  حاضر به 

بررسی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی و رابطه آن با عملکرد یادگیری و جو انگیزشی درک 

 شده است   شده پردا ته

 روش
باشد  جامعه آماری پژوه  شامل کلیه دانشجویان  می همبستگی-روش پژوه  حاضر توصیفی

گیری تصادفی ساده  ها از طریق نمونه به روش نمونه نفر از آن 166باشد که  دانشگاه پیام نور می

 انتخاب شدند  

(، عملکرد 1987ابزارهای پژوه  شامل پرسشنامه نگرش به یادگیری الکترونیکی میرعلی  

 باشد   ( می1936( و جو انگیزشی درک شده سرمد و همکاران  2669 یادگیری یانگ، کلمز و مورفی 
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سؤال بوده و هدا آن بررسی  15: ای  پرسشنامه دارای ( پرسشنامه نگرش به یادگیری الکترونیکی1

عنوان محیط  نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف  یادگیری الکترونیکی به

عنوان  عنوان یک محیط یادگیری مؤثر، یادگیری الکترونیکی به الکترونیکی بهیادگیری مستقل، یادگیری 

عنوان محیط آموزش مبتنی بر هدایت  ای، یادگیری الکترونیکی به محیط آموزش پندرسانه

عنوان  های یادگیری الکترونیکی به دهندگان( است  نگرش به یادگیری الکترونیکی شامل مؤلفه آموزش

عنوان یک محیط یادگیری مؤثر با  ، یادگیری الکترونیکی به1-7با سؤا ت  محیط یادگیری مستقل

و یادگیری  16-12ای  عنوان محیط آموزش پندرسانه ، یادگیری الکترونیکی به6-3سؤا ت 

باشد  مقیا  ای   می 19-15دهندگان  عنوان محیط آموزش مبتنی بر هدایت آموزش الکترونیکی به

، نیری 9، کمی مخالفم 2تا حدودی مخالفم  1ت هست که از کامالً مخالفم ای لیکر گزینه 6پرسشنامه 

و  15باشد  حداقل امتیاز ممک   می 6و کمی موافقم  7تا حدودی موافقم  5، کامالً موافقم 1ندارم 

: نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی ضعیف است  16تا  15 واهد بود  نمره بی   165حداکثر 

: نگرش 76: نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی متوسط است  نمره با تر از 76تا  16نمره بی  

( روایی پرسشنامه توسط 1987دانشجویان به یادگیری الکترونیکی قوی است  در پژوه  سید تقوی  

 تقابلی یا پرسشنامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پند ت  از اساتید به تأیید رسید و همچنی  پایائی

 آلفای اعتماد ضری  دامنه شد  معمو ً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد

 هر و گیردمی قرار کامل پایائی معنای +( به1یک   مثبت پایداری تا عدم معنای به (6صفر   از کرونباخ

شود  آلفای می بیشتر پرسشنامه داعتما باشد قابلیت تر نزدیک یک مثبت عدد به آمده دست به مقدار په

 به دست آمد   32/6کرونباخ برای پرسشنامه موردنیر 

پرسشنامه استاندارد عملکرد یادگیری (: 2663( پرسشنامه عملکرد یادگیری یانگ، تلمز و مورفی )2

 5( سا ته شد  ای  پرسشنامه دارای 1939؛ به نقل از مهدی پور، 2669توسط یانگ، کلمز و مورفی  

ای  درجه گذاری پرسشنامه بر اسا  طیف پنج باشد  نمره ای می باشد  پرسشنامه تک مؤلفه ؤال میس

باشد   می 5و بسیار زیاد امتیاز  1، زیاد امتیاز 9، متوسط امتیاز 2، کم امتیاز 1لیکرت از بسیار کم امتیاز 

ملکرد یادگیری در حد پایینی : میزان ع8تا  5 واهد بود  نمره بی   25و حداکثر  5حداقل امتیاز ممک  

: میزان 17باشد و نمره با تر از  : میزان عملکرد یادگیری در حد متوسطی می17تا  8باشد، نمره بی   می

( برای تعیی  روایی پرسشنامه 1939باشد  در پژوه  مهدی پور   عملکرد یادگیری در حد با یی می
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های پرسشنامه بر اسا   ( پایایی مؤلفه1939پور   شده است  در پژوه  مهدی از روایی محتوا استفاده

آمده است درنتیجه  دست به SPSS 86/6افزار روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم

 پرسشنامه از پایایی مطلوبی بر وردار است  

ک شده پرسشنامه جو انگیزشی در(: 1316( پرسشنامه جو انگیزشی درک شده سرمد و همکاران )3

 شده ( طراحی1936گیری جو انگیزشی درک شده توسط دانشجویان توسط سرمد   منیور اندازه به

ای  کامالً  درجه باشد که با یک مقیا  لیترت پنج مؤلفه می 5گویه و  13است  ای  مقیا  دارای 

، 2، مخالف 1 است  کامالً مخالف امتیاز 5تا  1مخالف تا کامالً موافق( و هر ماده دارای ارزشی بی  

 واهد بود  نمره  35و حداکثر  13باشد  حداقل امتیاز ممک   می 5و کامالً موافق  1، موافق 9ممتنع 

: میزان جو 79تا  91باشد، نمره بی   : میزان جو انگیزشی درک شده در حد پایینی می91تا  13بی  

جو انگیزشی درک شده در حد  : میزان79باشد و نمره با تر از  انگیزشی درک شده در حد متوسط می

( روایی پرسشنامه توسط اساتید و 1932باشد  در پژوه  سلطانی عرب شاهی و همکاران   با یی می

( پایایی 1932متخصصان ای  حوزه تأییدشده است  در پژوه   سلطانی عرب شاهی و همکاران، 

نگیزشی درک شده شامل مؤلفه آمده است  جو ا دست به 66/6پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ با ی 

، ارتقای یادگیری توسط استاد با 13و  11، 12، 5، 1پیگیری پیشرفت توسط دان  آموزان با سؤا ت 

، نگرانی در مورد 15و  11، 7، پیگیری مقایسه توسط دان  آموزان با سؤا ت 16و  6، 1، 2سؤا ت 

 16و  19، 3راگیران توسط معلم با سؤا ت و تمایل به مقایسه ف 18و  17، 8، 9اشتباهات با سؤا ت 

 باشد   می

 هاي پژوهش یافته

 های موردمطالعۀ پژوهشهای توصیفی متغیر (: یافته1جدول )

 تجی تشیدگی
انحراف 

 معیار
 میانگین

حدات

 ثر
 متغیرها تعداد حداقل

15/1- 51/6- 81/22 22/58 32 15 166 
نگرش دانشجویان به یادگیری 

 الکترونیکی

 عملکرد یادگیری 166 7 21 56/19 76/9 96/6 -11/6

 جو انگیزشی درک شده 166 52 83 13/69 75/3 -23/6 -67/6
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97/6- 12/6- 77/2 53/13 21 19 166 
پیگیری پیشرفت توسط دان  

 آموزان

 ارتقا یادگیری توسط معلم 166 16 26 19/17 91/2 -76/6 16/6

11/1 53/6- 61/1 89/11 15 7 166 
ایسه توسط دان  پیگیری مق

 آموزان

 نگرانی در مورد اشتباهات 166 8 26 22/11 11/9 -18/6 -67/1

79/6- 18/6- 16/2 12/11 15 5 166 
تمایل به مقایسه فراگیران 

 توسط معلم

شود، میانگی  و انحراا معیار متغیر نگرش دانشجویان به  ( مشاهده می1طور که در جدول   همان

بود  میانگی  و انحراا معیار متغیر عملکرد یادگیری  22/ 81و  22/58ترتی  یادگیری الکترونیکی به 

 75/3و  13/69بود  میانگی  و انحراا معیار متغیر جو انگیزشی درک شده به ترتی   76/9و  56/19

بود  متغیر نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی، عملکرد یادگیری و جو انگیزشی درک شده و 

تر از  و قدر مطلق ضری  کشیدگی کوپک 9تر از  ن دارای قدر مطلق ضری  کجی کوپکهای آ مؤلفه

 مشاهده نیست   های آن قابل ها در ای  متغیرها و مؤلفه باشد، لذا تخطی از نرمال بودن داده می 16

در ای  پژوه  با استفاده از آزمون ضری  همبستگی پیرسون، به بررسی ای  نکته پردا ته شد که آیا 

بینی متغیر  اند توانایی پی  شده بی   نگرش یادگیری الکترونیکی( در نیر گرفته عنوان پی  تغیری که بهم

 مالک  عملکرد یادگیری و جو انگیزشی درک شده( را دارند یا  یر؟

بین نگرش به یادگیري الکترونیکی با عملکرد یادگیري رابطه وجود فرضیه اصلی اول: 

 دارد. 

ریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطۀ بین نگرش به یادگیری ( نتایج ض2جدول )

 الکترونیکی با عملکرد یادگیری

 R متغیرها
 

Sig 

 661/6 26/6 52/6 نگرش به آموزش الکترونیکی با عملکرد یادگیری
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( بی  نگرش به آموزش الکترونیکی با عملکرد یادگیری با ضری  همبستگی 2بر اسا  نتایج جدول  

وجود دارد؛ یعنی هر په نگرش به آموزش  61/6داری در سطح آلفای  طۀ مثبت و معنیراب 52/6

باشد  نگرش به آموزش الکترونیکی  باشد عملکرد یادگیری دانشجویان نیز بهتر می الکترونیکی مثبت می

 کرد   بینی می درصد از واریانس عملکرد یادگیری را پی  26با 

یري الکترونیکی با جو انگیزشی درک شده رابطه فرضیه اصلی دوم: بین نگرش به یادگ

 وجود دارد. 

( نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطۀ بین نگرش به یادگیری 3جدول )

 الکترونیکی با عملکرد یادگیری

 R  Sig متغیرها

نگرش به آموزش الکترونیکی با جو انگیزشی 

 درک شده
57/6 26/6 661/6 

( بی  نگرش به آموزش الکترونیکی با جو انگیزشی درک شده با ضری  9 بر اسا  نتایج جدول 

وجود دارد؛ یعنی هر په نگرش به  61/6داری در سطح آلفای  رابطۀ مثبت و معنی 57/6همبستگی 

باشد  نگرش به  باشد، جو انگیزشی درک شده دانشجویان نیز بهتر می آموزش الکترونیکی مثبت می

 کرد   بینی می درصد از واریانس جو انگیزشی درک شده را پی  97/91آموزش الکترونیکی با 

در ادامه با استفاده از ماتریس همبستگی به بررسی رابطه بی  نگرش به آموزش الکترونیکی با 

 شده است   های جو انگیزشی درک شده پردا ته مؤلفه

های جو انگیزشی درک  لفه(: ماتریس ضرایب همبستگی بین نگرش به آموزش الکترونیکی با مؤ4جدول )

 شده

 7 0 4 3 2 1 متغیرها

      1 نگرش به آموزش الکترونیکی

     1 13/6** پیگیری پیشرفت توسط دان  آموزان

 19/6** ارتقا یادگیری توسط معلم
**11/6 1    

 91/6** پیگیری مقایسه توسط دان  آموزان
**96/6 

**98/6 1   
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 19/6** نگرانی در مورد اشتباهات
**76/6 

**15/6 
**15/6   

 56/6** تمایل به مقایسه فراگیران توسط معلم
**63/6 

**12/6 
**96/6 

**71/6 1 

های جو انگیزشی  شود بی  نگرش به آموزش الکترونیکی با مؤلفه مشاهده می 1طور که در جدول  همان

آموزش الکترونیکی داری وجود دارد  نگرش به  رابطۀ مثبت و معنی 61/6درک شده در سطح آلفای 

( با پیگیری r=91  6( با نگرانی در رابطه با اشتباهات و کمتری  رابطه را  r=76بیشتری  رابطه را  

 مقایسه توسط دان  آموزان دارد  

 گیري بحث و نتیجه
هدا اصلی پژوه  حاضر بررسی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی و رابطه آن با عملکرد 

 نگیزشی درک شده بود  یادگیری و جو ا

دست آمد که یادگیرندگانی که نگرش مثبتی به یادگیری  در رابطه با فرضیه اول ای  نتیجه به

های  الکترونیکی دارند دارای عملکرد تحصیلی بهتری هستند  نتایج حاصل از ای  فرضیه با پژوه 

اجیس و همکاران  (،2611(، کلمنت و دوستال  2661(، لی و یانگ  1937ناظری و همکاران  

انداز مثبت یا منفی درباره یادگیری وجود پشمباشد  ( همسو می1988پور و میرزابیگی  زمان(، 2612 

ها مؤثر است  نگرش مثبت موج  رواج و پیشرفت ای  نوع یادگیری  الکترونیکی در استفاده از آن

تجربه نسبت به شجویان کمهای موجود مشاهده شد که دان واهد شد و بالعکس  بامطالعه پیشینه

های یادگیری الکترونیکی دارند  تری دارند و بیشتر اقدام به ترک دورهدانشجویان باتجربه، نگرش منفی

های تواند ناشی از عوامل دا لی مانند محدودیتنگرش منفی دانشجویان به یادگیری الکترونیکی می

انوادگی باشد  معلمان نیز باید به طیف زیرسا تی دانشگاه یا موسسه آموزشی، عوامل شغلی و  

مثال، تمایل به عدم استفاده از  عنوان آموزان و دانشجویان توجه کنند، بهمتنوعی از عقاید دان 

-ها و حفظ فضای تکنولوژی شخصی جدا از فضای یادگیری علمی  دان تکنولوژی در همه زمان

ها یادگیری فعال با تکنولوژی  دانند، آنرزشمند میدار از تکنولوژی را اآموزان استفاده هدفمند و معنی

ها را دوست دارند، نیاز به درونداد از سوی مدرسان در مقایسه با  واندن غیرفعال و تماشای فیلم

ها و دهند  با توجه به ویژگیها و نوشت  را ترجیح میای، کتابدارند و بسیاری از نوجوانان مدرسه

آموزان، باید تأکید بیشتری بر یادگیری فعال داشته باشیم که در آن ترجیحات دانشجویان و دان 
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صورت جداگانه یا با همکاری برای ایجاد آثار دیجیتال، ایجاد محتوا و  آموزان بهدانشجویان و دان 

 کنند  نشان دادن درک مفاهیم مطالعه شده کار می

مثبتی به یادگیری الکترونیکی داشتند توان گفت یادگیرندگانی که نگرش در رابطه با فرضیه دوم می

شود تا یادگیرندگان اطالعات دارای جو انگیزشی درک شده بیشتری بودند  داشت  انگیزه باعث می

ها تری به ای  داده پنی  به شکل مثبت ها هم شده را مورد جستجو قرار دهند  آن مربوط به درو  ارائه

کنند  نتایج حاصل از ای  یادگیری الکترونیکی پیدا می تر بهرو نگرشی مثبت دهند و ازای پاسچ می

(، 2661(، لی و یانگ  1986(، یعقوبی و همکاران  1936الهی، کنعانی و شایان   های فرضیه با پژوه 

رضایت یادگیرندگان از یادگیری الکترونیکی عامل مؤثری بر تصمیم باشد  ( همسو می2663تسای  

هاست  با توجه به هدا در ترک آن، عملکرد تحصیلی و انگیزش آن دانشجویان جهت اتمام دوره یا

بررسی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی و رابطه آن با  شده ای  تحقیق یعنی نیر گرفته

های آموزش  ریزان دورهتواند به برنامهعملکرد تحصیلی و جو انگیزشی درک شده، نتایج حاصل می

 رسان باشد   یت بهتر در ای  حوزه یاریمنیور فعالالکترونیکی به

 منابع
(  بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از آموزش 1936اصفهانی، علی نصر و محمد غفاری    -1

، کنفرانس فناوری اطالعات و جهاد مجازی در بی  دانشجویان دانشگاه مجازی اصفهان
 اقتصادی، کازرون، مجتمع آموزش عالی کازرون، 

2-  https://www. civilica. com/Paper-ITEC01-ITEC01_007. html 
(  طراحی پارپوبی برای عوامل مؤثر بر 1936الهی، شعبان، کنعانی، فاطمه، شایان، علی    -9

و  فصلنامه پژوه گرای  دانشجویان مجازی به یادگیری الکترونیکی و سنج  آن  
 86-53(: 2  16  ریزی در آموزش عالی برنامه

های سده  (  آموزش الکترونیکی، نیاز سازمان1982جاویدان نژاد، هوم  و سعید رضا سهیلی    -1

 ، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، المللی فناوری اطالعات و دان  ، اولی  کنفرانس بی 21
5-  https://www. civilica. com/Paper-ICIKT01-ICIKT01_059. html 
نگرشی بر برنامۀ درسی مبتنی بر فناوری اطالعات و نیام مدیریت (  1989حمزه بیگی، طیبه   -7

 ، تهران: آییژ  یادگیری

https://www.civilica.com/Paper-ITEC01-ITEC01_007.html
https://www.civilica.com/Paper-ICIKT01-ICIKT01_059.html
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