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 آمـوزش واحـد در الکترونیکـی ژیکاسـترات یـادگیري مدل یک ارائه سمت به را حاضر پژوهش مهم، یادگیري مهمی تبدیل کرده است. این

 .است داده سوق اصفهان پزشکی علوم دانشگاه مجازي

جـازي م آمـوزشاین پژوهش را دانشجویان واحد  يآماربا رویکرد تحلیل محتوا بود. جامعه  این پژوهش، یک پژوهش کیفیها: مواد و روش
-ي گردیـد. نمونـهو استفاده از روش گلوله برفی گردآور ندمساختارنیمه  ییهامصاحبهبا  هادادهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل دادند. 

 نفر بودند. 15ن پژوهش به تعداد کنندگان در اییافت و مشارکت نظري ادامه اشباع به هامقوله رسیدن تا گیري

سـبت بـه نعواطـف افـراد  ارت ادراکـی،مه( اصلی مقوله سه و الکترونیکی یادگیري محیط يهایژگیو از بعد چهار با مدل چارچوبها: یافته
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 مقدمه

ــه گســترش  ــزون روزشــکی نیســت ک ــاييفناور اف  ه

اطالعاتی و ارتباطی، سبب وقوع تغییرات گسـترده و عمیـق 

ــهدر  ــت  يهاجنب ــده اس ــدگی بشــر ش ــی از زن . )1(مختلف

 طوربـهنهادهـایی هسـتند کـه  ازجملـهآموزشـی  يهانظام

کـه  ياگونـهبه، انـدگرفته قرارت اساسی در مسیر این تغییرا

و یـادگیري متحـول شـده و بـا  آمـوزشکیفیت و چگونگی 

 یادگیرنـده فعـال و کمرنـگ عنوانبمحور قرار گرفتن انسان 

ــادگیري  هايیتمحــدودشــدن  ناشــی از زمــان و مکــان، ی

 شدهمطرحپارادایمی جدید در این مقوله  عنوانبالکترونیکی 

 سـویکعه فناوري اطالعات از ). بدین ترتیب با توس2است (

لی از عـا آمـوزشپرشمار براي ورود بـه  مندانعالقهو وجود 

 آموزشـی بـه هايموسسـهو  هادانشـگاهسوي دیگـر، اغلـب 

نیکــی روي یـادگیري الکترو هــايدوره انـدازيراهطراحـی و 

 ).3( اندآورده

 آخـرین کـارگیريب بـا الکترونیکـی یـادگیري درواقـع

 رویکردهاي ،ارتباطات و اطالعات آوريفن عصر دستاوردهاي

 فراهم آموزش عرصه در را روشنی هايافق خلق و را جدیدي

 دانشـجویان در کـه اسـت ایـن بـر ). اعتقـاد4اسـت ( کرده

 سـنتی، بـر یـادگیري بـا مقایسـه در الکترونیکـی یادگیري

 دارند که این موضـوع خود، کنترل و تمرکز بیشتر یادگیري

ان دانشـجوی براي یادگیري جدید ايهفرصت ساززمینهخود 

ــا  ــک ب ــادگیري الکترونی ــین ی ــت. همچن ــريبهرهاس از  گی

 اطالعاتی و ارتبـاطی در جهـت بهبـود کیفیـت هايفناوري

یادگیري از طریق تسـهیل دسترسـی بـه منـابع و خـدمات 

ــردن  ــراهم ک ــی و ف ــازوکارهاییآموزش ــل و  س ــون تعام چ

 ).5( کندمیمشارکت از راه دور عمل 

راستا، چنـدي از تحقیقـات بـه بررسـی اهمیـت  در این

ایــن نــوع یــادگیري  هاياســتراتژيیــادگیري الکترونیــک و 

ــدپرداخته ــش ان ــع نق ــتراتژي. درواق ــادگیري هاياس  در ی

پیشین بوده است  تحقیقات توجه موردالکترونیکی  یادگیري

یکـی از عوامـل  عنـوانبو از استراتژي یادگیري دانشـجویان 

اسـت. در ایـن  یادشدهادگیري الکترونیک مؤثر در موفقیت ی

خود عنـوان نمودنـد  هايپژوهشدر  تیساي و تیساي رابطه

نقش  یادگیري هاياستراتژيکه خودکارآمدي الکترونیکی و 

 .)6مهمـــی در یـــادگیري الکترونیـــک دانشـــجویان دارد (

 دانشجویان باید که دادند نشان میووسن و همچنین کولیس

 الکترونیک و یادگیري فرایند کنترل افزایش مسئولیتی براي

را بـر  بـاز آموزشـی محـیط در دسـتیابی براي مثبت نگرش

پیشنهاد دادند که نحوه یادگیري اینترنتی  آنهاعهده بگیرند. 

، مهـارت ریزيبرنامـهفکري، مهـارت  هايمهارتباید شامل 

کـاربردي و مهـارت  هـايمهارت، جوجسـتمطالعه، مهـارت 

همچنین مگ گریگـور نشـان داد کـه  ).7خودارزیابی باشد (

ــرد  ــک، رویک ــادگیري الکترونی ــیط ی ــدگان در مح یادگیرن

حـل  منظـور بـهیادگیري متفاوتی را بایـد اتخـاذ نماینـد و 

مشــکالت یـــادگیري الکترونیــک رویکردهـــاي جدیـــد و 

). 8کننـد ( سازيپیادهشناختی را شناسایی و  هاياستراتژي

اشته است که این نوع بیان د همچنین وینیستین و زیمرمان

کـه اطالعـات را  خودبـاوریادگیري، بر دانشـجویان فعـال و 

تمرکز دارد. این مـدل یادگیرنـده  کنندمیپردازش و تحلیل 

 تعـاملی اجـزاي سـه هسته این اطراف یک هسته دارد و در

 یادگیري که است خودتنظیمی وتمایل به یادگیري مهارت، 

 مختلـف متفکرانـه هايفرآینـد . مهارت بهدهدمی توضیح را

 معـانی سـاختن نحـوه و کلیـدي مفاهیم شناخت به مربوط

فـرد،  نگـرش دهندهنشـاندارد. تمایـل بـه یـادگیري  اشاره

 و تــالش تمرکــز بــر یــادگیري و جدیــد، اطالعــات پــذیرش

نیـز  خودتنظیمیاست.  همچنین اشتیاق فرد براي یادگیري

صی خـود که افراد چگونه فرایند یادگیري شخ دهدمینشان 

 هاياسـتراتژيفـوق،  بنديدسـته. طبق کنندمیرا مدیریت 

 اشـاره احساسات و اعتقادات رفتارها، که به تفکرها، یادگیري

جدیـد و همچنـین  هايمهارتکسب دانش و  تواندمیدارد 

 ).9را تسهیل کند ( آنها انتقال فهم

ــاوجود تحقیقــات پیشــین اهمیــت و ضــرورت  اینکــه ب

، ولـی شـوندمیري الکترونیک را متذکر یادگی هاياستراتژي



همکاران و شاه سیاه .... ارائه مدل یادگیري استراتژیک الکترونیکی

 

 98 مستانزم، بیست و یکیافته، دوره  / 60 

 از را خـود دانشجویان یـادگیري زمانی کهشاهد آن هستیم 

 مختلـف هـايروش بـا دهندمی تغییر الکترونیکی به سنتی

شده و با مشکالت جدیدي روبرو  کشیده چالش به یادگیري

ــوندمی ــیش از آن در  ش ــت پ ــن اس ــه ممک ــايمحیطک  ه

 مسـئلهاین  ).10( کرده باشندرا تجربه ن آنهایادگیري سنتی 

اسـت؛  شده بیانمختلفی  به اشکالمختلف  هايپژوهشدر 

 جسـتجوي که دادند نشانهمکارانش  و ؛ واالسمثال نوانبع

ــات، ــک اطالع ــد الکترونی ــده فراین ــواري و پیچی ــراي دش  ب

مهـم  درك این نوع یادگیري به چالشـی دانشجویان است و

). همچنـین 11است ( دهشتبدیل معلمان دانشجویان و براي

ــد همکــارانش و فرانــک ــادگیري رون ــراي را الکترونیــک ی  ب

 گرفتنـد نتیجه و دادند قرار بررسی مورد دانشجویان مبتدي

 مواجـه اجتماعی مشکالت و فنی مشکالت دانشجویان با که

 ).12هستند (

 توانـدمیالکترونیک نیز خـود  در ضمن محیط یادگیري

ویان را بـه چـالش کشـیده و یادگیري دانشج هاياستراتژي

). ایـن محـیط 13( یـدنمامسـائلی را در ایـن زمینـه ایجـاد 

کـه  پـذیرانعطاف فضـاي و : زمان)15 ،14(دارد  چهارعنصر

 است این الکترونیکی یادگیري تحول ترینمهم داردمیبیان 

تعامل  .کندمی غلبه یادگیري مکان و زمان که بر محدودیت

 چهـره تعامـل فقدان دهنده ننشاکه  غیرمستقیماجتماعی 

 و در آن اسـترس اسـت الکترونیـک در یـادگیري چهـره به

ــه دادن پاســخ دانشــجویان کــه در از برخــی  در ســؤاالت ب

اطالعـاتی  . منـابعیابدمی زیاد بود، کاهش سنتی هايکالس

 بیشـترین اطالعـاتی منـابع تنـوع و فراوانی داردمیکه بیان 

پویـا کـه  یادگیري نهایتاً و؛ است الکترونیکی یادگیري مزیت

ــان  ــیبی ــادگیري داردم ــک ی ــامل الکترونی ــتفاده ش  از اس

 بـراي یـادگیري پلتفـرم یـک ایجاد براي اینترنت تکنولوژي

است. این عناصـري کـه  معلمان دانشجویان و میان تعامالت

بهـره خـواهیم گرفـت،  آنهـاذکر شد و در ادامه پـژوهش از 

را ملـزم بـه  آنهـاو  کشیدهدانشجویان را به چالش  توانندمی

کسـب  منظور بهمتفاوتی  یادگیري هاياستراتژياستفاده از 

 ).16کنند (الکترونیک  یادگیري

 مـدل چنین بیان داشت کـه هنـوز یـک توانمیدرکل 

 یــادگیري هاياســتراتژي توصــیف بــراي کامــل و یکپارچــه

ندارد. ایـن  دانشجویان در ادبیات یادگیري وجود الکترونیکی

الی است که براي درك عمیـق رویکردهـاي یـادگیري در ح

الکترونیکی دانشجویان و ارزیابی منظم متغیرهـاي مـؤثر بـر 

پیشرفت یادگیري الکترونیکی نیاز بـه یـک مـدل یکپارچـه 

محققان را در کشف بسـیاري از  تواندمیاست. چنین مدلی 

 مـؤثر هاياسـتراتژيشناسـایی  ازجملـهمباحث تحقیقـاتی 

درك و  منظوربـهرونیک، شناسایی فاکتورهایی یادگیري الکت

یــادگیري الکترونیــک و ایجــاد  هاياســتراتژيتوصــیف 

ی براي کمـک بـه دانشـجویان بـراي دسـتیابی بـه هایروش

 مـدل، توسعه یادگیري جدید یاري دهد. براي هاياستراتژي

 -1:شـودمی شـروع زیـر سـؤال دو بـه پاسـخ با مطالعه این

 -2چیسـت؟  الکترونیک یادگیري محیط متمایز هايویژگی

 چیست؟ الکترونیک یادگیري هاياستراتژي هايویژگی

 هـايویژگیفوق عالوه بـر بررسـی  سؤال در پاسخ به دو

 بـا اسـتفاده از مصـاحبه نیمـه هاياستراتژمحیط به ویژگی 

الکترونیـک  یـادگیري هاياسـتراتژيبر  تأکیدبا  ندمساختار

 الکترونیـک، هـايمهارت همقول سه دانشجویان و در در بین

ــادگیري ــه ی ــل ب ــودتنظیمی، و تمای ــه خ ــودمی پرداخت . ش

فــوق و  بررســی مســائل منظوربــههمچنــین ایــن پــژوهش 

ــراي درك  ــري ب ــدل نظ ــه م ــین ارائ ــتراتژيهمچن  هاياس

ــادگی ــادگیري دانشــجویان در محــیط ی ــک از ی ري الکترونی

 بـراي را "استراتژیک یادگیري" که مفهوم مطالعه وینستاین

دانشجویان بکار بـرده اسـت  یادگیري هاياستراتژي توضیح

 .کندمی)، استفاده 17(

 هاروشمواد و 
تحقیق حاضر با توجـه بـه ماهیـت آن از حیـث هـدف، 

شود شود، زیرا در این تحقیق تالش میبنیادي محسوب می

هـاي کیفـی تا با استفاده از رویکرد کیفی و با توجه بـه داده
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ــدلی مگردآوري ــده، م ــادگیري ش ــا ی ــه ب ــبی در رابط ناس

استراتژیک الکترونیک طراحی و ارائه گردد. این تحقیـق بـه 

کلیدي  يهامؤلفهتر ابعاد و دنبال آن است تا به درك عمیق

 مدل یادگیري استراتژیک الکترونیک در سـطح دانشـجویان

اصـفهان دسـت  پزشکی علوم دانشگاه مجازي آموزش واحد

از روش تحقیـق کیفـی مبتنـی بـر با اسـتفاده  روینازایابد. 

، مـدل یـازموردنکیفـی  يهـادادهتحلیل محتوا و گردآوري 

. تحلیل محتوا روشی براي شـناخت، گیردیمپژوهش شکل 

کیفـی اسـت.  يهادر دادهتحلیل و گزارش الگوهاي موجود 

متنـی اسـت و  يهـادادهاین روش، فرآیندي بـراي تحلیـل 

ی غنـی و تفضـیلی هـایدهداپراکنده و متنوع را بـه  هايداده

 تـوانمی). فرایند کامل تحلیل محتـوا را 18( کندمیتبدیل 

به سه مرحلۀ کالن تقسیم نمـود: الـف) شکسـتن و کـاهش 

دادن مـــتن، ب) بررســـی و کـــاوش مـــتن و ج) ادغـــام و 

و  ايمرحلـه. فرایند سـه هاکاوشو  هابررسی سازيیکپارچه

رش تحلیل از همـان رایج، تنها راه تحلیل محتوا نیست و نگا

، هر پژوهشگر با توجه بـه روازاین. شودمیمرحلۀ اول شروع 

و  هاتصـمیمماهیت و سؤاالت تحقیق خـود و بـا توجـه بـه 

از روش خـاص خـودش  تواندمی بردمیابزارهایی که به کار 

بـراي  فـردي بـه منحصـرهـیچ راه  طورکلیبهاستفاده کند. 

). همچنـین، 18دارد (شروع مطالعه در مورد تحلیل وجود نـ

این فراینـد، فراینـدي خطـی نیسـت زیـرا تحلیـل محتـوا، 

ــۀ  ــل مجموع ــتی در ک ــت و برگش ــدي رف ــتلزم فراین مس

 هـاییبردارينت. در این روش، پـس از بـازخوانی هاستداده

، ابتـدا مفـاهیم پایـه گیـردمی مصاحبه صـورتکه در حین 

ــر اســاس گــرددمیتشــکیل و اســتخراج  ــن مضــامین ب . ای

و  شـودمیمفهومی در کنار یکـدیگر قـرار داده  هايهتشبا

و در مرحلـۀ  دهنـدمیمفاهیم سـازمان دهنـده را تشـکیل 

نهایی مفاهیم سازمان دهنده بر اساس اشارات یکسـانی کـه 

ــدام ــی از  هرک ــه بخش ــهب ــه هايجنب ــادگیري  کارگیريب ی

 دانشـگاه مجـازي آمـوزش استراتژیک الکترونیـک در واحـد

ر ترکیــب و تلفیــق و مفــاهیم فراگیــر را داشــتند بــا یکــدیگ

 تشکیل دادند.

 در ایــن پــژوهش دانشــجویان واحــد کنندگانمشــارکت

. اســتاصــفهان  پزشــکی علــوم دانشــگاه مجــازي آمــوزش

دقیقه برآورد  45تا  30مصاحبه براي هر نفر بین  زمانمدت

ــردآوري  ــراي گ ــین ب ــت. همچن ــده اس ــادادهش از روش  ه

 تـا گیـرياست. نمونـه شده تفادهاسي گلوله برفی ریگنمونه

یافـــت و  نظـــري ادامـــه اشـــباع بـــه هامقولـــه رســـیدن

 .اندبودهنفر  15کنندگان در این پژوهش به تعداد مشارکت

 توسط که الکترونیک یادگیري هاياستراتژي درك براي

 بـر سـاختارمند نیمـه مصاحبه است، شده اتخاذدانشجویان 

ایـن  .اسـت شـده جـامان استراتژیک یادگیري ساختار اساس

بـاز کـه از مطالعـه وینیسـتین   سـؤاالتیبا طرح  هامصاحبه

اصـلی بـه  هايمقوله). 17است ( گرفتهانجام، شده استخراج

 1جدول شـماره  صورتبههمراه خرده مقوالت در این مدل 

 از سـطوح مهـارت، هرکدامدر  سؤاالتکه با استخراج  است

 یی نیمــههااحبهمصــ، خــودتنظیمی و تمایــل بــه یــادگیري

با دانشجویان صورت گرفته است. تالش بـر ایـن  ساختارمند

، مـدل یـادگیري اسـتراتژیک هامصاحبهاست تا با انجام این 

 الکترونیک طراحی و تدوین گردد.

 هاياسـتراتژي صورتبهك الکترونیکی را وینیستین ادرا

 سـاخت و الکترونیـک اطالعـات پـردازش براي مورداستفاده

 اینترنتـی هـايمهارت. همچنـین کنـدمیتعریـف  یادگیري

ــادي ــراي بنی ــادگیري ب ــک ی ــورد الکترونی ــاز م ــت و  نی اس

 توسـط فراشـناختی الکترونیکی نیز همان دانش خودآگاهی

 یـادگیري ماهیـت بـر تأکیـد بـا و الکترونیـک یادگیرندگان

ــی ــت ( الکترونیک ــارت19اس ــی، مه  ). وي ادراك الکترونیک

هـاي ترونیکـی را در دسـته مهارتالک اینترنتی و خودآگاهی

 بندي کرده است.الکترونیک تقسیم

عالوه بر این، وینیستین نگرش به مباحث الکترونیـک و 

هـاي تمایـل ترین بخشانگیزش یادگیري الکترونیک را مهم

از  الکترونیـک هايدوره الزامات از به یادگیري دانسته و یکی
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 .اسـت نظـارتیخـود  هاياستراتژي گرفتن نظر نگاه وي، در

در نهایت، در توضیح تمرکز بر یـادگیري الکترونیـک، بیـان 

الکترونیکـی بایـد از  آمـوزش بر تمرکز داشته است که براي

بنـابراین ؛ )17شـود ( خـودتنظیمی اسـتفاده هاياستراتژي

 یـادگیري اسـتراتژیک، مصـاحبه چـارچوب ایجـاد منظوربه

هـاي اصـلی مهارت يسـه مقولـه تعدادي خـرده مقولـه در

خودتنظیمی جاي گرفتنـد.  و تمایل به یادگیري الکترونیک،

 هـاي الکترونیـکمهارت مقولـه هاياسـتراتژي مثال،بعنوان 

 و اینترنتی هايمهارت ادراك الکترونیکی، هايمهارت شامل

 الکترونیـک الکترونیکی دانشـجویان از یـادگیري خودآگاهی

قرار زیر به  شوند،است. سؤاالتی که در هر سطح پرسیده می

 باشند:می

 ساختارمند، سؤاالت فوق از نیمه مصاحبه منظورحال به

 بـا پرسیده شد. درواقع افراد ارشد دانشجوي کارشناسی 15

مـورد مصـاحبه  1 جـدول سؤاالت و هادستورالعمل به توجه

خـرده  شناسایی و بررسی براي هامصاحبه قرار گرفتند. تمام

شناسـایی  گانه) و همچنـینهاستراتژي (مقوله سـ مقوله هر

ــه ــادگیريمقول ــاص ی ــی هاي خ ــت و الکترونیک ــورد ثب  م

 گرفتند.  قرار وتحلیلتجزیه

 هایافته
 هايمقولــه اســتراتژي ســه مصــاحبه، نتــایج اســاس بــر

هـاي شناسایی شـد کـه شـامل مهارت یادگیري الکترونیکی

و خـودتنظیمی  عواطف افـراد نسـبت بـه یـادگیري ادراکی،

 هاها به همراه خرده مقوله و توصـیفمامی مقولهباشند. تمی

و همچنین نمونه هایی از پاسخ هاي دانشـجویان در جـدول 

 ارائه شده است. 2

 مصاحبه خالصه چارچوب .1جدول 
 مصاحبه سؤاالت مفهوم خرده مقوله هامقوله

 هايمهارت
 الکترونیک

 ك الکترونیکیاراد
الکترونیک و ایجاد ی که براي پردازش اطالعات هایاستراتژي
 .گیرندمیقرار  مورداستفادهیادگیري 

 بهبود در جهت الکترونیک، آموزشی یادگیري به هنگام هاییفعالیتچه 
 دادید؟ انجام خود کارایی

 ؟کنیدمی اتخاذ حلیراه چه شوید مواجه مشکلی با در این رابطه زمانی که

 مهارت اینترنتی

ي یادگیري الکترونیک اینترنتی اساسی که برا هايمهارت
 است موردنیاز

شما براي یادگیري الکترونیک چه مقدار زمان براي استفاده از اینترنت و 
 ؟کنیدمیالکترونیکی مرتبط صرف  هاينظام

خاصی براي استفاده از اینترنت  هايمهارتگیرنده به  یادبعنوان آیا شما 
 است؟ موردنیازی هایمهارتدارید؟ چه 
 برخوردار هستید؟ هادوره این در یهایتمهارشما از چه 

 خودآگاهی
 الکترونیکی

و ماهیت یادگیري  )دانشی که فرد در ارتباط با خود (یادگیرنده
 الکترونیک دارد.

شما تا چه میزان از ماهیت یادگیري الکترونیک اطالع دارید؟ آیا در این 
 نوع یادگیري از اطالعات کافی برخوردارید؟

سنتی دارد؟ آیا  آموزشالکترونیک چه مزیتی نسبت به  شآموزبه نظر شما 
 ؟اندکدم هاتفاوتآن  بله تفاوتی بین این دو وجود دارد؟ اگر

تمایل به 
 یادگیري

نگرش به مباحث 
 الکترونیکی

 نگرشی که فرد به اینترنت و یادگیري الکترونیک دارد.
 چرا؟ ندارید؟ دوست یا دارید دوست الکترونیک را آموزش هايدوره

انگیزش یادگیري 
 الکترونیک

 ؟رویدمی ايدوره به چنین داشته باشید، فرصتی چنین اگر آینده در آیا که به یادگیري الکترونیک وجود دارد. ايانگیزه
 چرا؟

 خودتنظیمی
 نظارتی خود

الکترونیک  هايدورهکه براي الزامات  خود نظارتی هاياستراتژي
 وجود دارد.

 خود الکترونیک آموزش تنظیم یا و مدیریت نظارت، براي یهایروش چه
 دارید؟ الکترونیک یادگیري براي هاییبرنامه آیا مثال، براي کردید؟ استفاده
 ؟کنیدمی کنترل ایدساخته که را هاییبرنامه چگونه

یادگیري  تمرکز بر
 الکترونیک

که براي تمرکز بر یادگیري  خودکنترلی هاياستراتژي
 .گیرندمیقرار  رداستفادهموالکترونیک 

 کنید؟ تمرکز الکترونیک یادگیري در تا کردید اتخاذ را یهایروش چه شما

 مربوطه خرده مقوله و هر مقوله هاياستراتژي. 2 در جدول
 کدهاي باز توصیف خرده مقوله مقوله
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 ك الکترونیکیادرا

 از ترهپیچید الکترونیک یادگیري محیط در صحیح یادگیري
براي این نوع نکه ای ویژهبهاست.  سنتی آموزشی محیط

 شناختی زیادي براي پردازش هايتوانایی یادگیري، نیاز به
اینترنت است.  فراگیر مانند آموزشی سیستم اطالعات در یک

الکترونیک،  یادگیرندگان براي فراشناختی هايمهارت از بسیاري
 .باشندمی پیچیده و ضمنی

 داده نمایش الکترونیک دوره یک در نمایشصفحه در آنچه تاوقا گاهی
 .فهممنمیرا  شودمی
یادداشت  الکترونیک براي یادگیري را کلیدي نکات کنممی سعی من

 کنم. برداري
 .کنممی تماشا چند بار را آنالین يدوره هايفیلم من
ین آن به عناو بیشتر جزئیات براي لینک هر روي بر کردن کلیک از قبل من

 کنممی توجه
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 مهارت اینترنتی

 موردنیاز الکترونیک یادگیري براي اینترنتی ايپایه هايمهارت
 الکترونیک، جستجو هايمهارت شامل هامهارتاین . است

 اسناد انتقال هايمهارت الکترونیک، بحث هايمهارت
 براي اساسی ضرورت هامهارت . ایناست غیره و الکترونیکی

 توانندمی فراگیران و است الکترونیک یادگیري مرا در موفقیت
 را یاد بگیرند. هامهارت این از راحتیبه

 با سیستم کار کنند. چگونه که بدانند باید الکترونیک فراگیران
 اینترنت و رایانه از چگونه بگیرند یاد باید الکترونیک یادگیري از قبل

 کنند. استفاده
ارتباط  از کنم، صحبت MSN در تنیم صورتبه توانمنمی من کهوقتی

 )اسکایپ مثال بعنوان( کنممی استفاده چهره به چهره اینترنتی

 خودآگاهی
 الکترونیکی

 یادگیري تجربیاتبعنوان  خود آگاهی از دانش الکترونیک
 کارتازه مبتدیان براي شناختی است. چنین الکترونیک
 و داتتعه بتوانند آن طریق از که است مشکل الکترونیک
 این سنتی در یادگیري خود را درك کنند و هايمسئولیت

 .افتدمی اتفاق ندرتبه

 .کنیم صرف اطالعات جستجو براي را بیشتري زمان باید ما
 است. محل در رایگان الکترونیک آموزش

 برویم. دانشگاه به نیستیم مجبور ما
 ر است.دو هادانشگاه از آنهامحل زندگی  که دانشجویانی مناسب براي

ري
دگی
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نگرش به مباحث 
 الکترونیکی

 کامالً  الکترونیک یادگیري و اینترنت به نسبت دانشجویان نگرش
 .است مرتبط باهم

 نقش یادگیري براي آنها نگرش در اینترنت درك دانشجویان از
 .دارد میمه
 خاص رسانه یک به وابسته سنتی محیط در یادگیري نگرش 

 نیست. اینترنت مثل

 .است فانتزي الکترونیک یادگیري کنممی فکر من
 سؤال معلمانم از توانمنمی زیرا ندارم، دوست را الکترونیک یادگیري من

 بپرسم.
 کنممی فکر ندارم. من به خاطر نوع آن دوست را الکترونیک یادگیري من

 سنتی بیشتر به یادگیري کمک یادگیري به نسبت الکترونیک یادگیري
 .کندمی

انگیزش یادگیري 
 الکترونیک

 انگیزه از ترپیچیده و ترمتنوع الکترونیک یادگیري براي انگیزه
 در کنترل روش این، بر است. عالوه سنتی یادگیري براي

 طوربه  سنتی هايمحیط الکترونیک با یادگیري هايمحیط
 است. متفاوت توجهیقابل

 این در خوبیبه هستم، کنجکاو ترونیکالک یادگیري مورد در من کهازآنجایی
 .کنممی تمرکز دوره
 .دارم دوست را کامپیوترها چون پذیرممی را الکترونیک دوره من

 است. کنندهسرگرم الکترونیک آموزش کنممی احساس

استرس در 
یادگیري 
 الکترونیک

 یادگیري الکترونیک باتجربهمرتبط  الکترونیک استرس یادگیري
 یادگیري هاينظام تغییر یا روزرسانیبهت. دانشجویان اس

با فشار براي  الکترونیکی ممکن است در یادگیري الکترونیک
 دانشجویان همراه باشد.

 .هستم نگران الکترونیک یادگیري براي ايرایانه هايمهارت مورد در من
 الکترونیک یادگیري از من .آوردمی فشار من به الکترونیک یادگیري 

 .ترسممی
 هستم. الکترونیک یادگیري در دیگران با ارتباط نحوه نگران نم

 
می

ظی
دتن

خو
 

 خود نظارتی

و شناخت  درك به نیاز الکترونیک یادگیري فرآیند بر نظارت
کرده و  تعیین را مناسب اهداف دانشجویان بتوانند تا است کامل

 تالش کنند. دانشجویانی اهدافشان به و رسیدن براي پیشرفت
 دارد احتمال دارند خودبر  کمتري نظارت ايهمهارت که

 داشته باشند. مشکالتی
 است. کارتازهدانشجویان  براي چالش یک نیز این 

 .بینممی را الکترونیک دوره اطالعات آخرین همیشه من
 .دهممیهر فعالیت را بهبود  گروهی، هاينشست روزرسانیبه براي

 .دهممیرا افزایش  امطالعهمپیشرفت در یادگیري الکترونیک،  منظوربه

 مدیریت زمان

 خود صورتبه سنتی یادگیري از بیشتر الکترونیک یادگیري
 یا اجتماعی هايزیرساخت از بسیاري است. بدون شوندههدایت

 زمان مدیریت به دانشجویان نیاز همساالن، و معلمان پشتیبانی
 د.ندار کارآمد و مؤثر الکترونیک یادگیري براي

 .کنممی دنبال الکترونیک یادگیري براي را اساتید هايدوره من
 .شوممی آنالین تکالیف انجام زمان در من 

 .روممیآموزشی  سایتوبلینک  به تصادفی و بدون برنامه طوربه من

تمرکز بر یادگیري 
 الکترونیک

 ،شدهارائه اینترنت محیط در فراوانی که ايچندرسانه تعامالت
 نسبت به الکترونیک شتر براي یادگیريبی دانشجویان را

 شناخت میزان بنابراین،؛ کندمیبرانگیخته  سنتی هايمحیط
 با دانشجویان باید .یابدمی افزایش جدید دانشجویان مبتدي

 هايرسانه متعدد هايجاذبه از تا شوند یادگیري آشنا هامهارت
 آگاهی یابند. سرگرمی یا الکترونیک

 منحرف الکترونیک یادگیري از را من MSN و الکترونیک هايبازي
 .کندمی

 پایان از قبل ،شوممی وارد آنالین دوره سایتوب یک به من کههنگامی
 .شوممین خارج آن از دوره،
 باز را پنجره در آن زمان فقط یک ،شوممی آنالین يدوره وارد وقتی

 .کنممی
 .شومیم وارد آنالین سایتوب به آرام محیط یک در اغلب من

هــاي مقولــه مهارت اوالًشــود چنانچــه مشــاهده می

شـده و  الکترونیک که قبالً به آن پرداخته شد، اکنون اصالح

 بدلیل این کـه،به مقوله مهارت ادراکی تغییر نام داده است. 

هاي اندکی در خصوص ادراك الکترونیکی ها و نمونهتوصیف

یی شناسا قابل هاي مصاحبهداده الکترونیکی از و خودآگاهی

هــاي فراشــناختی بــوده اســت. همچنــین شناســایی مهارت

هــاي یــادگیري ضــمنی افــراد کــه ممکــن اســت در محیط

 الکترونیکی بسیار با اهمیت باشد در این زمینه مشکل است.

که استرس در یادگیري الکترونیـک در رابطـه ، ازآنجاییدوماً

ــه  ــادگیري الکترونیکــی ب ــا ی کــار هشــدت در مبتــدیان تازب

ــک دیده ــادگیري الکترونی ــترس در ی ــد اس ــت، بع ــده اس ش

 .شده اسـت الکترونیک در مقوله تمایل به یادگیري گنجانده

رو مقوله عواطف افـراد نسـبت بـه یـادگیري جـایگزین ازاین

مقوله تمایل به یادگیري در بخش قبل شده است. همچنین 

تنظیمـی مـورد شناسـایی  بعد مدیریت زمان در مقوله خود

دهـد کـه ایـن سـه مقولـه رار گرفت. این مطالعه نشان میق

تواننـد توسـط شـده و خـرده مقولـه مربوطـه می شناسـایی

طور فعال مورد استفاده قرار گیرند تا با محیط دانشجویان به
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بنابراین، سه مقوله  ؛یادگیري الکترونیکی ارتباط برقرار کنند

هاي کلیـدي شده و خرده مقوله مربوطه، بعنوان مؤلفهاصالح

 .اندبراي ساخت مدل مورد توجه قرارگرفته

 مدل
هـاي یـادگیري تحلیـل بـاال از محیط و بر اساس تجزیه

ـــه ـــاحبه نیم ـــی و مص ـــورد  الکترونیک ـــاختارمند در م س

ــتراتژي ــدل اس ــجویی، م ــی دانش ــادگیري الکترونیک هاي ی

 شده است. ارائه 1در شکل  یادگیري الکترونیکی استراتژیک

هـا و دهنده فعالیترونیک در این مـدل نشـانیادگیري الکت

اقدام به کسب دانش،  فرایندهایی است که از آن طریق افراد

کننـد. مهارت و نگرش توسط ابزارهاي مختلف دیجیتالی می

همچنین در این مطالعه یادگیري الکترونیـک بـه یـادگیري 

 مبتنی بر اینترنت و یا یادگیري الکترونیک اشاره دارد.

 مدل یادگیري الکترونیک استراتژیک .1شکل 
دهـد فضـاي بیرونـی آن بـاال نشـان می 1چنانکه شکل 

بـا چهـار ویژگـی  دهنده محیط یادگیري الکترونیکـی نشان

پذیر، تعامالت غیرمسـتقیم اجتمـاعی، زمان و فضاي انعطاف

منابع اطالعاتی و یادگیري پویا اسـت. دایـره مرکـزي مـدل 

عالوه بـر ایـن،  .ونیک فردي استدهنده یادگیري الکترنشان

هاي دهنده ســه مقولــه اســتراتژيســه دایــره اطــراف نشــان

ــاحبه ــه در مص ــت ک ــی اس ــادگیري الکترونیک ــهی  هاي نیم

ــا دانشــجویان شناســایی  ــین شــدهســاختارمند ب اند. همچن

تواند با سه مقولـه اسـتراتژي یادگیري الکترونیک فردي می

واطف افراد نسبت بـه ع هاي مهارت ادراکی،شامل استراتژي

و خـودتنظیمی، بـا محـیط یـادگیري الکترونیکـی  یادگیري

ها ارتباط برقرار کند. خرده مقوله مربوط به هر یک از مقولـه

هـاي دوطرفـه انـد. همچنـین فلشدر اطراف آنها قرار گرفته

 .دهنده وجود تعامالت میان سه مقوله استراتژي اسـتنشان

خودکارآمدي اینترنتی باالتري مثال، فردي که داراي بعنوان 

هاي جستجوي الکترونیک باشد ممکن است که از استراتژي

بهتري بهره گیرد و یک استراتژي مدیریت زمان بهتر ممکن 

است با یک نگرش مناسب نسبت به یـادگیري الکترونیکـی 

 همراه باشد.

توانـد بـراي توصـیف نحـوه طور خالصه، این مدل میبه

ــا ــجویان ب ــاط دانش ــادگیري محیط ارتب ــده ی ــاي پیچی ه

حـال بـه ارائـه ابـزار  .الکترونیکی مورد استفاده قـرار گیـرد

شود. ابتـدا پژوهش و بررسی روایی آن در ادامه پرداخته می

به نظرسنجی از اسـاتید و خبرگـان دانشـگاهی کـه در ایـن 

انـد پرداختـه شـد تـا مقوله از اطالعات باالیی برخوردار بوده

شده مورد بررسـی  رده مقوله شناساییها و خاعتبار شاخص

 قرار گیرد.
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 کننده (خبرگان)مشارکت هفت از نظرات حاصل فراوانی .3جدول 

 هازیر مقوله
فراوانی  کنندهکد مشارکت

 کل
 وزن

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 
 53/0 7 1 1 1 1 1 1 1 الکترونیکی ادراك

 47/0 6 1 1 0 1 1 1 1 الکترونیکی خودآگاهی
 1 13 2 2 1 2 2 2 2 در مهارت ادراکی خرده مقوله فراوانی کل جمع

 42/0 7 1 1 1 1 1 1 1 خود نظارتی
 29/0 5 0 1 0 1 1 1 1 مدیریت زمان

 29/0 5 1 1 0 1 1 1 0 تمرکز بر یادگیري الکترونیک
 1 17 2 3 1 3 3 3 2 خرده مقوله خودتنظیمی فراوانی کل جمع

 35/0 7 1 1 1 1 1 1 1 رونیکینگرش به مباحث الکت
 35/0 7 1 1 1 1 1 1 1 انگیزش یادگیري الکترونیک

 30/0 6 1 1 1 1 1 1 0 استرس در یادگیري الکترونیک
 1 20 3 3 3 3 3 3 2 عواطف افراد نسبت به یادگیري خرده مقوله فراوانی کل جمع

 10/0 7 1 1 1 1 1 1 1 مهارت اینترنت
 1 7 1 1 1 1 1 1 1 قوله یادگیري الکترونیکیخرده م فراوانی کل جمع

 شده احصاء هايشاخص يبرا دويکا آزمون جینتا. 4جدول 
 2χ Sig سؤاالت هامقوله 2χ Sig  سؤاالت هامقوله

 الکترونیکی ادراك

Q1  67/15 004/0 
نگرش به مباحث 

 الکترونیکی

Q20 67/10 031/0 
Q2  67/15 004/0 Q21 67/15 004/0 
Q3  67/10 031/0 Q22 67/15 004/0 
Q4  67/15 004/0 Q23 67/15 004/0 

 الکترونیکی خودآگاهی

Q5  00/4 406/0 
انگیزش یادگیري 

 الکترونیک

Q24 67/10 031/0 
Q6  67/10 031/0 Q25 67/10 031/0 
Q7  67/10 031/0 Q26 67/10 031/0 
Q8  67/10 031/0 

استرس در یادگیري 
 کالکترونی

Q27 00/4 406/0 
Q9  67/10 031/0 Q28 67/15 004/0 

 خود نظارتی
Q10  67/15 004/0 Q29 67/15 004/0 
Q11  67/10 031/0 

 مهارت اینترنت
Q30 67/10 031/0 

Q12  67/10 031/0 Q31 67/10 031/0 

 مدیریت زمان
Q13  67/15 004/0 Q32 67/15 004/0 
Q14  67/5 225/0 
Q15  67/15 004/0 

تمرکز بر یادگیري 
 الکترونیک

Q16  67/15 004/0 
Q17  67/5 225/0 
Q18  67/15 004/0 
Q19  67/10 031/0 

فراوانی هر زیر مقوله بر اساس نظرات هفت  3در جدول 

شـده و فراوانـی کـل هرکـدام از آنهـا کننده ارائـه مشارکت

له بر اسـاس شده است و در نهایت وزن هر زیر مقو محاسبه

 آمده است. دست فراوانی کل به

بـوده اسـت در مراحـل  10/0وزن مقوالتی که کمتـر از 

ایـن  ).20گـردد (خارج مـی و تحلیل از لیست بعدي تجزیه

دهـد کـه ها نشان مـیها در مورد هریک از زیر مقولهفراوانی

نظـر  ها تا چه حد در مورد یک مفهوم اتفـاقکنندهمشارکت

 اند.ینکه چقدر تأکید نمودهدارند یا ا

شـده، هاي کسـب در بخش مربوط به مفاهیم و شاخص

اي لیکـرت مـورد تحلیـل گزینه 5نظرات خبرگان در طیف 

هـا بـا قرار گرفت تا بدین طریـق از مـرتبط بـودن شـاخص

 مقوالت اطمینان حاصل گردد.

دو به دلیل پیچیدگی بیشتر این تحلیل، از آزمـون کـاي

ه است. جدول زیر اطالعات مربوط بـه نتـایج شدبهره گرفته 

دو دو را با توجه به سطح معناداري و مقدار کـايآزمون کاي

دهد. مطابق با نتایج این جـدول مـی شده نشان میمحاسبه 

شـده، شاخص استخراج  32توان مشاهده کرد که از مجموع 
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اکثریت آنها به دلیل برخورداري از سطح معناداري کمتـر از 

 رد شده است. H0ورد تائید قرارگرفته و فرضیه م 05/0

دو نشـان آزمـون کـاي این جدول و طور که نتایجهمان

شـاخص بـه  28درمجمـوع شاخص،  32از مجموع دهد، می

ــر از  ــاداري کمت درصــد  5علــت برخــورداري از ســطح معن

Sig<0.05  ًمورد تائید قرار گرفته و از نظـر خبرگـان، کـامال

 شـاخص حـذف 4باشـند (بوطـه مـیهاي مرمرتبط با مؤلفه

هـا توان گفت کـه ایـن شـاخصدیگر می عبارتبه اند).شده

و قـادر بـه سـنجش شده نتشخیص داده  هامؤلفهمستقل از 

 باشند.مؤلفه می

 گیريبحث و نتیجه
هــدف ایــن مطالعــه ارائــه مــدل یــادگیري اســتراتژیک 

صورت خاص در واحـد آمـوزش الکترونیکی بوده است که به

زي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجرا  شده است. مدل مجا

تواننـد در اجـراي کننده عواملی است که میمذکور مشخص

یادگیري الکترونیکی در دانشـگاه مـذکور نقـش اساسـی بـر 

عهده داشته باشند. این مدل، بـه طریـق کیفـی و بـا طـرح 

سؤاالتی باز که از مطالعه وینیستین استخراج شدند، طراحی 

در این پژوهش دانشـجویان  کنندگانمشارکته گردید. و ارائ

انـد اصفهان بوده پزشکی علوم دانشگاه مجازي آموزش واحد

ساختارمند مورد نظرسـنجی قـرار  نیمه که با روش مصاحبه

ارشـد،  دانشجوي کارشناسـی 15گرفتند. بعد از مصاحبه با 

و تحلیل آنهـا  به اشباع نظري رسیده و پس از تجزیه هاداده

ــتراتژیک  ــادگیري اس ــدل ی ــوا، م ــل محت ــرد تحلی ــا رویک ب

الکترونیک طراحی و تدوین گردید. الزم به ذکـر اسـت کـه 

 خـرده مقولـه هـر شناسـایی و بررسی براي هامصاحبه تمام

هاي شناسـایی مقولـه گانه) و همچنیناستراتژي (مقوله سه

 الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاص یادگیري

 گرفتند. قرار و تحلیلتجزیه  ردمو ثبت و

شده در  استراتژیک الکترونیک ارائه یادگیري نهایتاً مدل

در حـوزه یـادگیري  مـدل جـامع یـک بعنـوان این پژوهش

 خـرده 9 شود که شـاملالکترونیک دانشجویان محسوب می

 مقیاس مهارت ادراك الکترونیکی، خود نظارتی، خودآگـاهی

رکز بر یـادگیري الکترونیـک، الکترونیکی، مدیریت زمان، تم

نگرش، انگیزش یادگیري الکترونیک، اسـترس در یـادگیري 

بوده و قابلیـت اعتبـار آن مـورد  الکترونیک، مهارت اینترنتی

 تأیید قرار گرفت.

 ویژگــی چهــار مــدل از چنانچــه نتــایج نشــان داد ایــن

الکترونیک برخوردار اسـت کـه شـامل  یادگیري هايمحیط

 اجتمـاعی، غیرمسـتقیم تعامالت پذیر،فانعطا فضاي و زمان

 همچنـین سـه. باشـندپویـا می یـادگیري و اطالعاتی منابع

شناسـایی شـد کـه شـامل  الکترونیکـی استراتژي یادگیري

عواطـف افـراد نسـبت بـه یـادگیري و  هاي ادراکـی،مهارت

هاي مربوطـه باشند. خرده مقوالت و ویژگیخودتنظیمی می

 .ین پژوهش شناسایی شدنیز در هر مقوله اصلی در ا

تـوان چنـین پـذیر میانعطاف فضـاي و در توضیح زمان

صورت الکترونیک مورد آمـوزش بیان کرد دانشجویانی که به

 انعطـاف گیرند، نسـبت بـه روش سـنتی از آزادي وقرار می

مکان برخوردارند. درواقع آنها با  و بیشتري در خصوص زمان

توانند این نـوع مکان میدسترسی به اینترنت فارغ از زمان و 

تر تجربـه کـرده و حتـی کنتـرل تر و سادهیادگیري را سریع

دارد، بیشتري بر آن داشته باشند. چنانکـه تسـاي بیـان مـی

هــاي الکترونیــک کنتــرل بیشــتر بــر جوانــب افــراد در نظام

دیگر، نتایج نشان داد  عبارت به؛ )21مختلف آموزش دارند (

م پزشـکی اصـفهان در یـادگیري که دانشجویان دانشگاه علو

ــبت ــک نس ــه الکترونی ــادگیري ب ــايمحیط در ی ــنتی ه  س

و قادر بـه تعیـین  بیشتري برخوردار بوده توانند از کنترلمی

 باشـند و الکترونیـک یادگیري هاي خود برايبرنامه و اهداف

 مــدیریت الکترونیـک یــادگیري بـراي را خــود نهایتـاً زمـان

ري الکترونیک که نسـبت بـه کنند. آزادي عمل در یادگیمی

هـاي یادگیري سنتی فارغ از جـا و مکـان اسـت، در پژوهش

مختلف همچون تساي و تساي و پـارك و هانـافین نیـز بـه 

معتقدنــد کــه  گرهــا). ایــن پژوهش6، 22خــورد (م میچشــ

بـا درجـه بـاالیی از  هاي آموزشی مبتنی بر اینترنـتمحیط
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توان دید کـه راین میبناب؛ آزادي عمل براي افراد برخوردارند

 محـیط تـوجهی بـاقابـل  طورالکترونیک به یادگیري محیط

یعنی محیطـی کـه اسـاتید و دانشـجویان  –سنتی یادگیري

خـاص بـا یکـدیگر  زمـان و مکـان صورت مرتـب در یـکبه

خـوبی  تفاوت داشته و در این پژوهش بـه -کنندمالقات می

تـوان می پـژوهش را نیا جهینتبه تصویر کشیده شده است. 

راستا با نتیجه پـژوهش نـاظري و همکـاران دانسـت کـه هم

دارد قابلیت دسترسی آسان به محتواي آموزشی در بیان می

هاي این سیسـتم ترین جنبهآموزش الکترونیک، یکی از مهم

 ).23یادگیري است (

 یکی دیگـر از عناصـر محیطـی مـدل مـذکور، تعـامالت

رونیـک اســت کــه اجتمــاعی در یــادگیري الکت غیرمسـتقیم

ها نسـبت بـه یـادگیري ترین تفاوتدهنده یکی از مهمنشان

 یـادگیري الکترونیـک در اصلی نوعی جریانسنتی بوده و به

تـوان گفـت کـه نقـش رود. در این خصوص میبه شمار می

ــیط ــاتید در مح ــادگیري اس ــتر ی ــک بیش ــبیه الکترونی  ش

کـن اي که مماست. تنها مسئله کنندهکمک و کنندهتسهیل

است در این مورد خاص بروز کند، آن است کـه انتظـارات و 

باورهاي متقابل اساتید و دانشجویان در یادگیري الکترونیک 

بنابراین نیـاز ؛ درك نباشدشاید همانند یادگیري سنتی قابل

ویـژه در واحـد آمـوزش است تـا دانشـجویان و اسـاتید بـه 

جدیـدي  يها و رویکردهامجازي دانشگاه موردمطالعه، روش

ــراري ــل و برق ــراي تعام ــدیگر ب ــا یک ــاط ب ــه ارتب  صــورت ب

ایـن مهـم را  .فراگرفته و بـا آنهـا آشـنا شـوند را الکترونیک

). وي 2راستا با پژوهش گلر و همکاران دانسـت (توان هممی

ــی ــان م ــان نظامبی ــه ذینفع ــه کلی ــادگیري دارد ک ــاي ی ه

ــورتی ــی درص ــش و مهارتالکترونیک ــود و که دان ــاي خ ه

روز نماینـد، در ایـن هاي یادگیري خود را بـهچنین روشهم

صــورت یــادگیري بــه صــورتی موفــق اتفــاق خواهــد افتــاد. 

همچنین بوسیري و همکاران در پژوهش خود بیان داشـتند 

اي بـه که در محیط یـادگیري الکترونیـک بایـد دقـت ویـژه

ــارکت ــات، مش ــامالت داارتباط ــها و تع ــه ش ــا ب ت و از آنه

 ).24تی حمایت کرد (هاي متفاوشیوه

اطالعاتی است کـه  سومین عنصر محیطی، ویژگی منابع

ــن نتیجــه بیــان مــی ــدان توجــه نمــود. ای ــد ب دارد کــه بای

 طریق باید با نحوه جستجوي اطالعات از تنهادانشجویان نه 

 و تکمیـل ارزیـابی، اینترنت آشنا باشـند، بلکـه از چگـونگی

ز آگـاهی داشـته نیـ اینترنت در شده ارائه اطالعات سنجش

الکترونیک  اطالعات و پردازش استفاده بنابراین نحوه؛ باشند

ــراي دانشــجویان در سیســتم  ــد و مهــم ب یــک عامــل جدی

یادگیري الکترونیک محسوب شده و آنها را ملزم به اسـتفاده 

ــک روش ــتجوي از ی ــات جس ــل اطالع ــک  و تکمی الکترونی

اي کند. در این خصوص نتـایج مطالعـه وو و تسـمناسب می

هایی بـراي نیز نشان داد که دانشـجویان نیازمنـد اسـتراتژي

کـارگیري اطالعـات آنالیـن بـراي یـادگیري  جستجو و بـه

توان بیان داشت که دانشجویان ). ولی درکل می25هستند (

ــددر فضــاي الکترونیــک، می ــه توانن ــه  و راحتیب  ســرعتب

 را اآنهـ سادگیکرده و به  جستجو را خود مورد نیاز اطالعات

 مورد استفاده قرار دهند. خود تکالیف براي

دهنده ایـن نتیجـه مهـم در نهایت یادگیري پویـا نشـان

صـورت مـداوم و فعاالنـه است که دانشـجویان بایسـتی بـه 

هاي الکترونیک تـالش نماینـد. نسبت به یادگیري در محیط

 یـادگیري هـايدر حال حاضر شـاهد آن هسـتیم کـه نظام

ر حال رشـد بـوده و یکـی از خصـایص همواره د الکترونیک

است. در چنـین محیطـی کـه یـادگیري  ثباتیعمده آن بی

 در سرعت تکنولوژي، به هايالکترونیک متناسب با پیشرفت

توان عدم ثبات در یـادگیري، اسـترس است، نمی تغییر حال

ــادگیري را دور از ذهــن  ــراي دانشــجویان و ناامیــدي در ی ب

گاتمن نیز در این راسـتا بیـان  دانست. چنانکه کرامارسکی و

در  هاداشتند، با جایگزینی و یا بروز رسـانی مـداوم سیسـتم

 دسـتیابی افـراد و نگرش افزار، انگیزه،نرم و افزارسخت بخش

). 16گیـرد (الکترونیـک تحـت تـأثیر قـرار می یـادگیري به

تمبین نیز بیان داشت که محیط مجـازي یکـی از پویـاترین 
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ــادگیريویژگی ــاي ی ــت ( ه ــک اس ــن ).26الکترونی رو ازای

دانشجویان واحد مجازي دانشگاه مورد مطالعه، متناسـب بـا 

 ماهیـت محیط این نـوع یـادگیري بایـد قـادر بـه شـناخت

 و هـاي جدیـدنظام کـاربرد اینترنتـی جدیـد، يهايتکنولوژ

 مرتبط با آنها باشند. اگر این دانشجویان نگـرش رویکردهاي

الکترونیـک  موفـق آموزش براي کالکترونی فناوري به مثبت

 توانند در این مسیر موفق عمل کنند.داشته باشند، می

 یـادگیري مقولـه عالوه بر ایـن در مـدل پـژوهش، سـه

عواطـف افـراد  مهارت ادراکـی، هايمقوله یعنی الکترونیکی

خـودتنظیمی مـورد شناسـایی قـرار  نسبت بـه یـادگیري و

اسـت کـه حـاکی از گرفتند. یکی از مقوالت، مهارت ادراکی 

مهارت، دانـش و ادراك دانشـجویان در محـیط الکترونیـک 

ــه ــل از تجزی ــایج حاص ــت. نت ــاحبه و اس ــل مص ــا تحلی ها ب

ــان داد  ــفهان نش ــکی اص ــوم پزش ــگاه عل ــجویان دانش دانش

که آنهـا نیازمنـد یـادگیري درسـت و مناسـب در درصورتی

محیط الکترونیک هستند، اوالً پیچیدگی این محیط را بایـد 

هـاي حـداقلی اینترنتـی و درك کرده و ثانیـاً بایـد از مهارت

هاي الکترونیک برخوردار باشـند. نتـایج آگاهی کافی از نظام

پژوهش تساي نیز مؤید این نتیجه است. وي بیان داشت که 

ـــاهی و  ـــورداري از خودآگ ـــورت برخ ـــجویان در ص دانش

هـاي زیـادي در تواننـد موفقیتهاي اینترنتی باال میمهارت

 ).21آموزش الکترونیک را کسب نمایند (

همچنــین تمایــل و عواطــف دانشــجویان بــه یــادگیري 

الکترونیک و استراتژي خودتنظیمی آنها از عوامـل مـؤثر در 

راستا بـا نتـایج پـژوهش باشند. این نتیجه هماین زمینه می

 ).27شمامی و همکاران است (

نشـان  آنها نیز با مطالعه در دانشگاه علوم پزشـکی بابـل

 خـودتنظیمی و الکترونیکـی یـادگیري بـه دادند که نگـرش

 بنـابراین؛ دارند تحصیلی پیشرفت بر معناداري و مثبت تأثیر

 بـه الکترونیکـی یادگیري به نسبت دانشجویان مثبت نگرش

 در را بیشـتري تنظیمی خود فنون تا کرد خواهد کمک آنها

 یـتموفق و پیشـرفت در نهایـت و کـار گیرنـدبـه  یادگیري

ــه دســت را بیشــتري ــد ب ــایج مطالعــات  .آورن ــین نت همچن

، 30، 29، 28پـژوهش هسـتند ( نیـا جـهینتمتعددي مؤید 

31.( 

ــن پژوهشــگران، دانشــجویان در صــورت ازنقطــه نظر ای

هاي ادراکـی، نگـرش بـاال و همچنـین برخورداري از مهارت

ــادگیري خــودتنظیمی در امــر اســتفاده از اســتراتژي هاي ی

ونیک قادر خواهند بود ضـمن حفـظ انگیـزه، یادگیري الکتر

تري جهـت بررسـی و تکمیـل اطالعـات ریزي مناسببرنامه

نظر شریفی و همکاران نیز دانشجویان  داشته باشند. از نقطه

هاي انگیزشی و پیشرفت بیشتري خود تنظیم داراي شاخص

هاي خـود هسـتند و نگـرش و بـاور بـه نسبت به همکالسی

شـود. انگیـزش می ایجاد ترونیک باعثیادگیري از طریق الک

شـده اي است کـه در ایـن پـژوهش حاصلاین همان نتیجه

ــاالیی  ــارتی ب ــود نظ ــودتنظیم از خ اســت و دانشــجویان خ

برخوردار بوده و عالوه بر مدیریت کردن زمان خـود، بیشـتر 

به سمت یادگیري نسبت به افرادي که خودتنظیمی ندارنـد، 

 یابند.سوق می

هســتیم کــه یــادگیري الکترونیکــی،  درکــل شــاهد آن

باشند کـه هاي جدید و محصول فناوري اطالعات میپارادایم

بشــریت را بــه ســمت یــک انقــالب بــزرگ آموزشــی ســوق 

دهند. آن کلید گذر نیروي انسانی بـه جامعـه اطالعـاتی می

اســت. در ایــن راســتا، پــژوهش حاضــر تــالش کــرد تــا بــه 

 زه بپـردازد. مـدلهاي مهم در ایـن حـوشناسایی استراتژي

ــر ــارچوبی حاض ــراي چ ــه  ب ــلتجزی ــتماتیک و تحلی  سیس

دانشجویان دانشگاه علوم  الکترونیک یادگیري هاياستراتژي

ــراهم ــکی ف ــتراتژیک می پزش ــادگیري اس ــاربرد ی ــد. ک کن

الکترونیکــی در آمــوزش پزشــکی بعنــوان یکــی از مســائل 

کلیدي توسعه فناوري اطالعات در شـرایط فعلـی و بعنـوان 

هاي علوم پزشـکی چالش در آینده مطرح است. دانشگاه یک

ناگزیر به سازگاري با سیر تحوالت و تغییرات جدید هستند. 

هاي ملموسـی بـا محـیط سـنتی در محیط جدید که تفاوت

 دارد و در این پژوهش به آنها اشاره شد، نقش اساتید عـوض
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کننـد. شده و بیشتر نقش تسـهیل گـر آموزشـی را ایفـا می

 الکترونیک یادگیري هاين باید توجه داشت که نظامهمچنی

 توسـعهدر حـال  مـداوم طـور بـه و تغییر حال در سرعتبه

 را خــود یــادگیري هســتند و دانشــجویان الکترونیــک بایــد

تعامــل بــا  مــدیریت کــرده و از رویکردهــاي مناســبی بــراي

 استفاده کنند و تـأثیر ایـن مسـائل را در هاي یادگیرينظام

؛ الکترونیکـی مـدنظر قـرار دهنـد یادگیري هاينظام ارزیابی

 و درك بـراي کلـی محـدوده یـک پیشنهادي بنابراین مدل

ــل ــتراتژي تحلی ــادگیري هاياس ــادگیري و ی ــک ی  الکترونی

 کند.می فراهم دانشجویان

گیـرد، همچنین در تمـامی تحقیقـاتی کـه صـورت مـی

ها جز الینفک تحقیق هستند. این پژوهش نیـز از محدودیت

 نبوده است.  مستثنااین قاعده 

هاي نظري که پژوهش حاضـر بـا آن محدودیت جمله از

یـادگیري  نـهیزم نبـودن کـار مشـابه درروبرو بـوده اسـت، 

باعـث شـد پژوهشـگر بـا  استراتژیک الکترونیـک اسـت کـه

منـابع علمـی  کمبود و یا فقدان منابع علمـی و یـا اسـتفاده

بـه ایـن موضـوع طـور مسـتقیم  بسیار کم و محدود که بـه

پرداخته باشد مواجه گردد. به همین دلیـل از منـابع التـین 

را ایجـاد کـرده استفاده گردید که خـود مشـکالت دیگـري 

است. عالوه بر این به لحاظ بعد مکانی، این پژوهش محـدود 

است به دانشجویان واحـد آمـوزش مجـازي دانشـگاه علـوم 

ري ماآعه جام تـوانیمتی ت آتحقیقادر پزشکی اصفهان که 

ها و نهادها در مراکز آموزش مجازي سایر دانشگاهپژوهش را 

 .یدبه دست آتحقیق از  يتریواقعتا نتایج ش داد گستر

 تشکر و قدردانی

از جناب آقاي دکتر هادي موسوي نژاد که در امر جمـع 

آوري و تجزیه و تحلیل داده هـاي پـژوهش کمـک شـایانی 

 داریم. نمودند، نهایت تشکر و قدردانی را 
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Abstract 

Background: In recent years, the use of modern technology has driven traditional learning towards 
e-learning and has made it a significant teaching device. This led the present study to focus on 
providing a strategic e-learning model for the students of the virtual education center at Isfahan 
University of Medical Sciences. 
Materials and Methods: This study is a qualitative research with content analysis approach. The 
population of the present research consists of all the students of the virtual education center at 
Isfahan University of Medical Sciences. The data were collected by semi-structured interviews 
using the snowball method. Sampling was continued until the categories reached theoretical 
saturation. Fifteen individuals participated in this study. 
Results: The model framework with four dimensions of e-learning environment features and three 
main categories (perceptual skill, emotions and self-regulation) were identified that illustrate 
student e-learning strategies. Its validity and reliability were also confirmed. 
Conclusion: This strategic e-learning model provides a framework for the systematic analysis of 
the online learning strategies of students. It provides a general range for understanding and 
analyzing student online learning and learning strategies. 
 
Keywords: strategic e-learning, perceptual skill, emotions, self-regulatory, virtual education center at 
Isfahan University of Medical Sciences. 
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