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Abstract 
E-learning considered as advanced educational method in today's world. Because attitude 
toward an educational method can be influenced by the learning styles and epistemological 
beliefs of individuals, so that purpose of this study is investigate relationship between 
epistemological beliefs and learning styles with students' attitude toward e-learning. The 
method of this study is correlational. Sample include of 328 students from PayameNoor 
University in 2016-1017. The research instrument included demographic characteristics 
questionnaire, standard Mishra attitude questionnaire, Kolbe's learning styles questionnaire 
and Schumer epistemological beliefs questionnaire. Analyzing is based on descriptive 
statistics and t-test and Chi-square test in SPSS software. Based on analysis, there is no 
correlation between learning styles and epistemological beliefs within attitude of e-learning. 
In general, the results of this study indicate that students' attitude toward e-learning is 
positive, regardless of their epistemological beliefs and their learning styles, which indicates 
a high degree of flexibility in this type of education. 
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های یادگیری با نگرش شناختی و سبکمطالعة رابطة باورهای معرفت

 کیدانشجویان نسبت به آموزش الکترونی

 3، علی مرادی۲، محمدرضا سرمدی۱مریم شیربیگی

 ، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانعلوم تربیتی. مربی، گروه 1

 . استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران2

 رمانشاه، کرمانشاه، ایرانک 3. کارشناسی ارشد تربیت بدنی، آموزش و پرورش ناحیة3

 (01/09/1400؛ تاریخ پذیرش: 03/09/1396)تاریخ دریافت:  

 چکیده

های یادگیری با نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی است. شناختی و سبکهدف پژوهش حاضر، مطالعة رابطة باورهای معرفت
انجام شد. جامعة آماری مورد مطالعه همة  1395 -96تحصیلی  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده که در نیمة دوم سال

از دانشجویان به عنوان نمونه به روش  340نفر بود که  1۸34آباد غرب به تعداد دانشجویان دورة کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد اسالم
ا پاسخ دادند. عالوه بر پرسشنامة مشخصات کنندگان پرسشنامه رنفر از شرکت 3۲۸ای انتخاب شدند، اما در مجموع، تصادفی طبقه

، به منظور ۸1/0گویه با ضریب پایایی  ۲۲دموگرافیک، برای سنجش نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی از پرسشنامة میشرا با 
شناختی های معرفت، و به منظور سنجش ابعاد باور۸5/0های یادگیری کلب با روایی های یادگیری از پرسشنامة سبکشناسایی سبک

ها از آمارهای توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده. استفاده شد74/0شناسی شومر با ضریب پایایی دانشجویان از پرسشنامة باورهای معرفت
و مجذور  ای، تحلیل رگرسیوننمونههای استنباطی مانند آزمون تی تکنظیر میانگین، میانه، فراوانی، درصد و انحراف استاندارد و تحلیل

های یادگیری و نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی رابطة معنادار وجود ندارد. همچنین، بین کای استفاده شد. نتایج نشان داد بین سبک
شناختی و نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی رابطة معنادار وجود ندارد. به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن باورهای معرفت

های یادگیری آنان مثبت شناختی و سبکنگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی بدون درنظرگرفتن باورهای معرفتاست که 
 .پذیری باالی این نوع آموزش استبوده که این نشان از انعطاف

 های یادگیری، نگرش دانشجویان. شناختی، سبکآموزش الکترونیکی، باورهای معرفت واژگان کلیدی:
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 قدمهم

1بهداشت جهانی کشور، سازمان 114درگیری  در پی شیوع ویروس کرونا و با
 11 تاریخ در 

جهانی اعالم کرد )سازمان جهانی بهداشت،  گیریهمه یک عنوان به را بیماری این 2020مارس

 آموزش بخش ( معتقدند که در این راستا2020) 3( و همچنین، اوزیر2020و همکاران ) 2(. انیما2020

 در کشورها از (. بسیاری2020؛ اوزیر، 2020ها بود )انیما و همکاران پذیرترین بخشآسیب از ییک

مدارس  کمی، تمامی بسیار موارد به استثنای .کردند تعطیل را جهان، مدارس و مراکز دانشگاهی سراسر

 هایاز دوره را یادگیرنده میلیارد 6/1 از بیش امر این که جهان تعطیل کردند سراسر ها درو دانشگاه

گیری ویروس همه دلیل به که برخی کشورهایی .قرار داد تأثیر تحت را های عالیدوره تا مقدماتی

جنوبی، چین،  اند از نیجریه، غنا، سنگال، آفریقایرا تعطیل کردند. عبارت هاکرونا مدارس و دانشگاه

جنوبی،  ه، اسپانیا، ایتالیا، کرة شمالی، کرةقزاقستان، اتیوپی، هندوراس، هند، ژاپن، ایران، آمریکا، فرانس

های ناشی پیامد با (. در این شرایط و برای مقابله2020لبنان، ویتنام، تایلند، آلمان )گزارش یونسکو، 

 به ناگزیر مقاطع تمام در اساتید و های آموزشی، فراگیرانفرایند توقف و آموزشی مراکز تعطیلی از

؛ گزارش یونسکو، 2020، 4باسیت و آمهولد)شدند  مختلف اشکال به یآموزش الکترونیک از استفاده

 های مختلفاز شیوه های نخست، استفادهروز همان از که بود ایی جمله کشور از نیز ایران (.2020

، )احمدی داد قرار خود کار دستور در حضوری آموزش جایگزینی برای عنوان به را مجازی آموزش

 .(2019، 5شهبازی و حیدری

های الکترونیکی مانند آموزش الکترونیکی، ارائة آموزش یا برنامة آموزشی از طریق فناوری

و همکاران،  6کنند )اسماعیلاینترنت، تلویزیون، نوار ویدئویی و آموزش مبتنی بر رایانه تعریف می

شود، (. در واقع، آنچه به عنوان آموزش الکترونیکی خوانده می2004، و همکاران 7؛ بلینکو2011

ای به نام یادگیری از راه دور دارد؛ از یادگیری مبتنی بر مطالب چاپی تا تلویزیون ریشه در پدیده
                                                           
1. World Health Organization 

2. Onyema 

3. Özer  

4. Bassett  & Arnhold 

5. Ahmady, Shahbazi & Heidari 

6. Ismail 

7. Blinco 
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(. اما باید این نکته را در نظر داشت 1394های تعاملی کنونی )زندی و همکاران، آموزشی و فناوری

های وحی روانی، شیوهکه فراگیران در مقطع دانشگاهی از نظر ژنتیکی، سنی، فرهنگ، سطح آمادگی ر

های آموزشی، سبک یادگیری، هوش و شرایط جسمانی بسیار متنوع مختلف دریافت اطالعات، شیوه

ها، شیوة یادگیری فرد نیز در حیطة حواس پنجگانه متنوع خواهد هستند و تحت تأثیر این تفاوت

ای یادگیری، تفاوت در ههای اساسی در زمینة شیوه(. یکی از تفاوت1390بود )پیمان و همکاران، 

 علوم و شناختیروان علوم در رایج مفهومی های یادگیریهای یادگیری فراگیران است. سبکسبک

ها، باورها، اعتقادات، سبک از ایاست، و مجموعه آموختن به چگونگی مربوط که است تربیتی

 کمک هاآن یادگیری به ینمع موقعیت یک تا در برندکار می به افراد که است رفتارهایی ها ورجحان

فرد شیوه،  ( معتقدند هر2006) 2بروزیک و (. زاپالسکا2020، 1تااللکند )روگووسکی، کالهون و 

 و خواندن با دادن، برخیو گوش تماشا با است ممکن برخی دارد. متفاوتی عادات یادگیری و سبک

 یادگیرندگان (.2006بروزیک،  و بپردازند )زاپالسکا یادگیری به کارهای عملی انجام با دیگر برخی

به  هاآن و کنند دریافت کلمات قالب در را اطالعات دهندترجیح می 3نوشتن و خواندن شیوة با

 از 5سمعی یادگیرندگان .(2014، 4جاسکوینسن وکارلوس) گیرندمی یاد نوشتن و خواندن وسیلة

 از اطالعات دریافت 6بصری انگیرند و یادگیرندگمی یاد توضیح و گروهی بحث و سخنرانی طریق

، 7شولز و دهند )بوسمنترجیح می هاروش دیگر به را تصاویر و هاها، نمودارها، عکسطرح طریق

. اگر چه در مطالعات معدودی به بررسی ارتباط سبک یادگیری و نگرش نسبت به آموزش (2018

ست، پرتوافق نظر ندارند. وطن الکترونیکی پرداخته شده است، اما همین مطالعات نیز، در این مورد

( به این نتیجه رسیدند که نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی در افراد با 1394رویانی و قاسمی )

                                                           
1. Rogowsky, Calhoun & Tallal  

2. Zapalska & Brozik 
3. Reading/Writing Learning 

4. Juškevičienė & Kurilovas 

5. Auditory Learners  
6. Visual Learners 

7. Zapalska & Brozik 
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( دانشجویان 2008) 1های مختلف یادگیری، متفاوت است. بر اساس مطالعة هاسلن و گاتهسبک

(، که 2010) 2با گازیانو ولیسنمجازی اغلب، دارای سبک شنوایی یا حرکتی هستند، اما این نتایج 

داد ارتباطی بین سبک یادگیری و نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی وجود ندارد، مغایرت نشان می

( در تحقیقی با مطالعه بر روی دانشجویان به این نتیجه رسید که بین سبک 2013) 3داشت. اقبال

وجود دارد. از طرفی، نتایج  یادگیری و نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی تفاوت معناداری

دهد در ایجاد و توسعة آموزش الکترونیکی، درک نیازهای جامعه ضروری است. تحقیقات نشان می

ها باید در ابتدا دهندگان از قبیل نگرش، انگیزش و باورهای آنهای یادگیرندگان و آموزشویژگی

ات از عوامل بسیار مؤثر است؛ کارگیری فناوری اطالعمشخص شود. طرز نگرش کاربر به نحوة به

تواند به ایجاد فضای یادگیری مناسب به عبارت دیگر، درک نگرش کاربران به آموزش الکترونیکی می

(. همچنین، پذیرش افراد و وجود نگرش مثبت نسبت به 2002، 4تری برای آموزش منجر شود )لیاو

یادگیری الکترونیکی و ادامة روند تغییر رویکرد آموزشی از عوامل مؤثر در موفقیت اجرای نظام 

 (. 1387است )یعقوبی و همکاران، 

همچنین، یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر یادگیری، عقاید فرد در مورد ماهیت دانش، دانستن 

های اخیر بررسی شده است. این شناختی است که طی سالوکسب دانش یا همان باورهای معرفت

ادگیری است که با آموزش و یادگیری مرتبط بوده و بر چگونگی مفاهیم قسمتی از فرایندهای ی

 دربارة دانش شخص عقاید معنای شناختی بهمعرفت (. باورهای2004، 5گذارد )هوفریادگیری اثر می

 حل و مهارت های یادگیری، تفکراطالعات، روش پردازش در مهمی نقش که است آن کسب نحوة و

ترین مسائل منبعث شناختی یکی از اصلی(. باورهای معرفت2017 و همکاران، 6دارد )استوئل مسأله

شناسی است که به عقیدة افراد دربارة مرجعیت، دانش، میزان و ثبات دانش، نحوة یادگیری از معرفت

                                                           
1. Halsne & Gatta 

2. Gaziano & Liesen 

3. Iqbal 

4. Liaw 

5. Hofer 

6. Stoel 
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(. این باورها، 1393نژاد و فرمهینی فراهانی، و سرعت یادگیری اشاره دارد )خدابنده اویلی، سبحانی

(. 2011، 1دهند )ملت و لواسانیتحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار می یادگیری و عملکرد

های مدرسان و دانشجویان، میزان شناختی دانشجویان بسته به رفتار و کنشکیفیت باورهای معرفت

های تدریس، نظام تشویق و ارزشیابی، مواد درسی و محتوا، ساختار غنای محیط تحصیلی، روش

، 2ها و نظام آموزش عالی متفاوت است )چن و پاجارسررات حاکم در دانشگاهظاهری و قوانین و مق

لوحانه شناختی در طول پیوستاری که در یک سر آن باورهای خام و ساده(. باورهای معرفت2010

، 3گیرند )پاولسن و فلدمنو در طرف دیگر، آن باورهای پیچیده و عالمانه وجود دارد، قرار می

لوحانه هستند، معتقدند که دانش ( معتقد است افرادی که دارای باورهای ساده3199) 4(. شومر1999

شود، و تنها افراد باهوش قادر به یادگیری هستند. از ساده و قطعی بوده و از مرجع اقتدار کسب می

سوی دیگر، افراد دارای باورهای پخته و عالمانه معتقدند که دانش دارای ساختاری پیچیده و 

ن از ثبات کمتری برخوردار است، فرد خود سازندة معنا و مفهوم بوده و بر یادگیری خود اطالعات آ

 (. 1993کنترل دارد )شومر، 

شناختی رود که باورهای معرفتاز طرفی، از دانشگاه به عنوان یک مرکز آموزش عالی انتظار می

قرار دهد و به باورهای های تحصیل تحت تأثیر دانشجویان را درخصوص علم و دانش در تمام دوره

کنندة اساسی موفقیت بینیعالمانه هم به عنوان یک هدف مهم آموزشی و هم به عنوان یک پیش

 (. 2002، 5تحصیلی نگریسته شود )هوفر و پینتریچ

( معتقدند که باورهای معرفتی شناختی بر استفاده از فناوری اطالعات 2006) 6هارتیز، گرابر و لهنر

(. ولی از طرفی، نتایج 2006یادگیری و آموزش مؤثر است )هارتیز، گرابر و لهنر،  و ارتباطات برای

های شناختی بر فعالیتحاکی از آن است که باورهای معرفت 2010تحقیق همین پژوهشگران در سال 
                                                           
1. Mellat & Lavasani 

2. Chen & Pajares 

3. Paulsen & Feldman 

4. Schommer 

5. Hofer & Pintrich 

6. Harteis, Gruber & Lehner 
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(. همچنین، مطالعة 2010یادگیری الکترونیکی کارکنان تأثیر معناداری ندارد )هارتیز، گرابر و لهنر، 

شناختی دانشجویان بر روی خودکارآمدی، ( نشان داد باورهای معرفت2012و همکاران ) 1فسی

( 2015و ادین ) 2یابی و نگرش آنان نسبت به آموزش الکترونیکی تأثیر مستقیم دارد. الگاتایتهدف

در مطالعة خود دریافتند که دانشجویان با باورهای خام، برعکس دانشجویان با باورهای پیچیده 

تقدند که آموزش الکترونیکی در یادگیری خودگردان و انگیزش آنان مؤثر است. همچنین، رضایی مع

پذیر ( معتقدند نظام آموزش باز و از راه دور به عنوان یک نظام آموزشی انعطاف1387سرشت )و پاک

رفت سر تواند حصارهای زمان و مکان را از بین ببرد، به طور وسیعی با اکتشاف و انتقال معکه می

اندرکاران نظام آموزشی، شناسی یا نظریة دانش و معرفت، برای دستوکار دارد، بنابراین، معرفت

 اهمیتی حیاتی دارد.

گیری ویروس کرونا اهمیت و ضرورت آموزش الکترونیکی بر همگان روشن در پی شیوع همه

جدی و اساسی پیدا  ورتآموزشی، ضر اهداف برای هافناوری از کرونا، استفاده گیریهمه شد. طی

3کرد )مایلیزار
 دارد وجود نظرانمیان صاحب در آن سر بر نسبی اجماع (، و آنچه2020و همکارن،  

احتماالً،  و خود در آن، بشریت بقای که شودمی باعث را تاریخ از دورة جدیدی بحران این که است آن

مجازی و  فضای بر بیشتر تکیة او ب المللیبین علمی مشارکت کمک به را اجتماعیش عملکردهای

بیند. از طرفی، مقصود نهایی از طراحی هر نوع آموزشی یادگیرندگان هستند. آموزش الکترونیکی می

جاست که ابعادی که مربوط به یادگیرنده است، در کنار دقت به عواملی همچون پس به

های یادگیرندگان ، ویژگیافزاری، محیط اجراافزاری و نرمهای فنی مانند موارد سختزیرساخت

های یادگیری در نظر گرفته شود. از آنجا که نگرش نسبت به شناختی و سبکمانند باورهای معرفت

های یادگیری افراد باشد و با توجه به رشد سریع تواند تحت تأثیر سبکیک روش آموزشی، می

یری ویروس کرونا، پاسخ به گآموزش الکترونیکی و افزایش تقاضا برای ارائة آن در پی وقوع همه

این سؤال که آیا آموزش الکترونیکی تنها منحصر به گروه خاصی از دانشجویان با سبک خاص است، 

                                                           
1. Seif 

2. Elgatait & Eddin 

3. Mailizar 
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یا اینکه در هر سبک یادگیری کاربرد دارد، مهم است. همچنین، تفاوت در سطح باورهای 

نظر قرار گیرد، بنابراین، با شناختی دانشجویان و ارتباط آن با آموزش الکترونیکی نیز باید مد معرفت

توجه به اینکه تاکنون پژوهشی به بررسی این موضوع نپرداخته است، هدف پژوهش حاضر بررسی 

های یادگیری با نگرش دانشجویان نسبت به آموزش شناختی و سبکرابطة باورهای معرفت

 الکترونیکی است.

 شناسی پژوهشروش

انجام شد.  1395 -96که در نیمة دوم سال تحصیلیپژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است 

آباد غرب جامعة آماری مورد مطالعه را همة دانشجویان دورة کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد اسالم

از دانشجویان به عنوان نمونه به روش تصادفی  340تشکیل دادند. گرچه تعداد  1834به تعداد 

کنندگان حاضر به همکاری با محققان نفر از شرکت 328ای انتخاب شدند. ولی در مجموع، طبقه

 22شامل  1شدند. برای سنجش نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی از پرسشنامة میشرا

استفاده شد. برای محاسبة نمرة نگرش، ابتدا مجموع نمرات محاسبه،  5تا  1گویه با مقیاس لیکرت از 

درصد به عنوان  75تا  50ن نگرش منفی و نمرات بین درصد به عنوا 50سپس، نمرات کمتر از 

درصد به عنوان نگرش خیلی مثبت در نظر گرفته شد. بدین  75نگرش مثبت و نمرات باالتر از 

به عنوان نگرش منفی و  55سؤال، نمرات کمتر از  22ترتیب با درنظرگرفتن سؤاالت نگرش با 

به عنوان نگرش خیلی مثبت در  83باالتر از  به عنوان نگرش مثبت و نمرات 82تا  56نمرات بین 

و همچنین در  81/0(. ضریب پایایی پرسشنامه توسط میشرا 2007، 2نظر گرفته شد )میشرا و پاندا

؛ 1389نژاد رودسری و همکاران، برآورد شد )لطیف 90/0 و در تحقیق ملکی 71/0نژاد مطالعة لطیف

های یادگیری های یادگیری از پرسشنامة سبکبک(. به منظور شناسایی س1394ملکی و همکاران، 

سازی مفهوم –های یادگیری افراد را در دو بعد تجربة عینی استفاده شد. این پرسشنامه سبک 3کلب

کند و از ترکیب این ابعاد چهار سبک آزمایشگری فعال، سنجش می –انتزاعی و مشاهده تأملی 
                                                           
1. Standard Mishra attitude toward e-learning questionnaire 

2. Mishra & Panda 

3. Kolbe's learning styles questionnaire 
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آید. این سیاهه یک مقیاس خودگزارشی به دست میکننده و سازگار یادگیری همگرا، واگرا، جذب

( چهار سبک یادگیری 4-1سؤال چهاربخشی است که بر اساس مقیاس لیکرت ) 12است که شامل 

 1کنندة مطابقت کامل شیوة یادگیری با پاسخ پیشنهادی و نمرة بیانگ 4کند. که نمرة را مشخص می

کننده و چهار سبک یادگیری همگرا، واگرا، جذبکنندة تطابق خیلی کم است. که بر اساس آن بیان

دست آمد )وگی، پیلی به 85/0آید. روایی محتوای این آزمون در تحقیق برابر با سازگار به دست می

های مقیاس(. اعتبار خرده1386(. همچنین، در پژوهش ایزدی و محمدزاده ادمالیی )9991، 1و راج

، %66، مشاهدة تأملی %75مقیاس تجربة عینی ر خردههای یادگیری به ترتیب، دپرسشنامة سبک

 به دست آمد. %62، آزمایشگری فعال %72سازی انتزاعی مفهوم

شناختی دانشجویان از پرسشنامة استاندارد به منظورشناسایی و تحلیل ابعاد باورهای معرفت

سؤال است که  63( استفاده شد. این پرسشنامه شامل 1993) 2شناسی شومرسنجش باورهای معرفت

تصور کلی افراد را در زمینة ماهیت علم و یادگیری در دوازده زیرمجموعه دربارة چهار باور 

سنجد. شومر از شناختی دانش ساده، یادگیری سریع، توانایی تغییرناپذیر و دانش قطعی میمعرفت

این پرسشنامه نیمی بودن باورهای افراد استفاده کرده است. در این پرسشنامه برای سنجش میزان خام

دهندة باورهای اندیشانه و نیمی دیگر نشانشناختی سادهدهندة باورهای معرفتاز سؤاالت نشان

دهندة باورهای پیشرفته و مترقی شناختی عالمانه و مترقی بود. بنابراین، سؤاالتی که نشانمعرفت

اند. شومر پایایی هگذاری شدای لیکرت نمرهدرجههستند، به صورت معکوس در مقیاس پنج

گزارش کرده  74/0شناختی را در نتیجة محاسبة آلفای کرونباخ برابر با پرسشنامة باورهای معرفت

و در تحقیق خدابنده  63/0( 1386است. پایایی این ابزار در تحقیق شعبانی ورکی و حسینقلیزاده )

ها از ای تجزیه و تحلیل دادهگزارش شد. بر 79/0( 1393نژاد و فرمهینی فراهانی )اویلی، سبحانی

های توصیفی نظیر میانگین، میانه، درصد استفاده شد. همچنین، از آمارهSPSS و  Excelافزارهای نرم

ای وآزمون رگرسیون چندگانه و مجذور تک نمونه تیهای استنباطی مانند آزمون فراوانی و تحلیل

 کای استفاده شد.

                                                           
1. Wageeh, Pillay & Raj 

2. Schumer epistemological beliefs questionnaire 
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 های پژوهشیافته

 65درصد از دانشجویان دارای نگرش منفی،  3/18، 1تحقیق و بر اساس جدول های براساس یافته

درصد دارای نگرش خیلی مثبت نسبت به آموزش  16/2درصد از دانشجویان دارای نگرش مثبت و 

درصد دارای  39/1شناختی ساده و درصد دارای باور معرفت 60/9باشند. همچنین، الکترونیکی می

درصد از  2/41دهد که باشند. همچنین، بررسی سبک یادگیری نشان میباور معرفتی پیچیده می

درصد دارای  14/9درصد همگرا و  15/9درصد واگرا،  28کننده، دانشجویان دارای سبک جذب

 باشند.سبک یادگیری سازگار می
 

 های توصیفی نگرش دانشجویان دربارة متغیرهای پژوهش . شاخص1جدول 

 شاخص
 مجموع مرد زن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد وانیفرا

نگرش نسبت آموزش 
 الکترونیکی

 3/18 60 6/8 15 2/29 45 منفی
 5/65 215 77 134 6/52 81 مثبت

 2/16 53 4/14 25 2/18 28 خیلی مثبت

 باورهای
 شناختیمعرفت

 9/60 200 7/51 91 4/71 110 خام
 1/39 128 3/48 84 6/28 44 پیچیده

 یسبک یادگیر

 2/41 135 2/40 70 2/42 65 کنندهجذب
 28 92 7/28 50 3/27 42 واگرا
 9/15 52 9/14 26 9/16 26 همگرا
 9/14 49 1/16 28 6/13 21 سازگار

 

 برای بررسی تفاوت نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی آزمودنی هاتی  . نتایج آزمون2جدول 

 t p ة آزادیدرج انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت شاخص

نگرش نسبت به 
 آموزش الکترونیکی

 14/2 16/70 154 زن
326 18/0 85/0 

 5/11 89/69 174 مرد

و در پاسخ به سؤال اول پژوهش مبنی بر اینکه نگرش دانشجویان نسبت به  2بر اساس جدول 

 دارد؟آموزش الکترونیکی چگونه است و چه تفاوتی بین دختران و پسران در این زمینه وجود 

دهد نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی مثبت )میانگین های پژوهش نشان مییافته
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درصد( مثبت است و همچنین، میانگین نمرة نگرش زنان نسبت به آموزش الکترونیکی برابر  5/65

ساس است. بر ا 89/69و میانگین نمرة نگرش مردان نسبت به آموزش الکترونیکی برابر با  16/70با 

تفاوت معناداری بین نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی دانشجویان دختر و پسر تی، آزمون 

 (.P>85/0مشاهده نشد )
 

 شناختیای باورهای معرفتنمونهتک تی . آزمون3جدول 

 سطح معناداری درجة آزادی t انحراف معیار میانگین میانگین فرضی ابعاد
 0/0 327 -09/7 40/5 88/27 30 سریع دانستن یادگیری
 0/0 327 47/7 52/5 2/41 39 توانایی ذاتی یادگیری

 0/0 327 -97/3 76/10 63/54 57 دانش قطعی
 0/0 327 30/19 44/8 00/72 63 دانستن یادگیریساده

 0/0 327 86/4 02/26 98/195 189 شناختیباورهای معرفت

بعد سریع دانستن یادگیری در بین شناختی در بررسی میزان باورهای معرفت 3بر اساس جدول 

دانشجویان حاکی از آن است که بین میانگین نمونه و میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری در 

شناختی در بعد سریع دانستن یادگیری در معرفت( نتایج باورهای t=-09/7وجود دارد ) 01/0سطح 

اعتقادی به اکتساب این به معنای بی تر از میانگین است وبین دانشجویان در حد معناداری پایین

شده، سریع و ناگهانی یادگیری بدون تالش و ممارست، نزد دانشجویان است. پس دانشجویان بررسی

پردازند. همچنین، بررسی بعد به یادگیری سریع اعتقادی ندارند و به فعالیت مداوم برای یادگیری می

از آن است که بین میانگین نمونه و میانگین فرضی توانایی ذاتی یادگیری در بین دانشجویان حاکی 

حاکی از آن است که باورهای (. نتایج t=47/7وجود دارد ) 01/0جامعه تفاوت معناداری در سطح 

شناختی در بعد توانایی ذاتی یادگیری در بین دانشجویان در حد معناداری باالتر از میانگین معرفت

به توانایی ذاتی و بدوی برای یادگیری و در احاطة مرجعیت است و این به معنای آنست که اعتقاد 

قرار داشتن آن در بین دانشجویان است. بنابراین، دانشجویان بررسی شده، بیشتر توانایی یادگیری را 

 گیرند.امری ذاتی و غیر قابل تغییر در نظر می

انشجویان حاکی شناختی در بعد دانش قطعی در بین دهمچنین، بررسی میزان باورهای معرفت

وجود دارد  01/0از آن است که بین میانگین نمونه و میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری درسطح 
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(97/3-=t.) شناختی در بعد دانش قطعی در بین دهد که باورهای معرفتاین نتایج نشان می

ی به تمامیت و قطعیت اعتقادتر از میانگین است و این به معنای بیدانشجویان در حد معناداری پایین

دانش بشری، طوری که امکان خطا و اشتباه در آن راه ندارد، نزد دانشجویان است. همچنین، بررسی 

دانستن یادگیری در بین دانشجویان حاکی از آن است که شناختی در بعد سادهمیزان باورهای معرفت

 (.t =30/19وجود دارد ) 01/0ح بین میانگین نمونه و میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری در سط

دانستن یادگیری در بین دانشجویان شناختی در بعد سادهاین نتایج مبین آن است که باورهای معرفت

در حد معناداری باالتر از میانگین است و این به معنای آنست که دانش در نزد دانشجویان دارای 

اساس دانشجویان عقیده دارند که دانش  ارتباط با هم است بر اینساختاری از هم گسیخته و بی

ها ارتباطی وجود ندارد. همچنین، بررسی میزان باورهای آورد که بین آناطالعاتی مجزا را فراهم می

شناختی در بین دانشجویان حاکی از آن است که بین میانگین نمونه و میانگین فرضی جامعه معرفت

که این نتایج حاکی از آن است که باورهای (. t =86/4وجود دارد ) 01/0تفاوت معناداری در سطح 

شناختی در بین دانشجویان در حد معناداری باالتر از میانگین است و این به معنای آنست که معرفت

 شناختی دانشجویان خام و ساده است.باورهای معرفت
 

 جنسیت ها بر حسب. نتایج آزمون تی برای بررسی تفاوت باورهای معرفتی آزمودنی4جدول 

 t P درجة آزادی انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت ابعاد باورهای معرفتی

 سریع دانستن یادگیری
 4/5 9/28 154 زن

326 31/3 001/0 
 1/5 9/26 174 مرد

 توانایی ذاتی یادگیری
 17/5 6/42 154 زن

326 35/4 00/0 
 54/5 0/40 174 مرد

 دانش قطعی
 39/9 3/57 154 زن

326 39/4 00/0 
 33/11 2/52 174 مرد

 ساده دانستن یادگیری
 9/7 1/74 154 زن

326 37/4 00/0 
 4/8 1/70 174 مرد

 00/0 92/4 326 9/22 2/203 154 زن باورهای معرفت شناختی

شناختی ، و در پاسخ به سؤال دوم پژوهش مبنی بر اینکه باورهای معرفت4بر اساس جدول 

های یافتهنه است و چه تفاوتی بین دختران و پسران در این زمینه وجود دارد؟، دانشجویان چگو
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درصد( و  9/60باشد )شناختی دانشجویان خام و ساده میدهد باورهای معرفتپژوهش نشان می

دهد که در تمامی ابعاد بر حسب جنسیت نتایج آزمون تی نشان می 4همچنین، بر اساس جدول 

ها وجود داردکه با توجه به میانگین نمرات بیشتر زنان نسبت به مردان زمودنیتفاوت معناداری بین آ

توان نتیجه گرفت که زنان در تحقیق حاضر دارای باورهای معرفتی ساده و مردان دارای باورهای می

 باشند.معرفتی پیچیده می
 

 نگرش نسبت آموزش الکترونیکی  شناختی باهای یادگیری و باورهای معرفت. تحلیل رگرسیون ارتباط سبک5جدول 

 مدل
 ضرایب استانداردشده ضرایب استانداردنشده

t p 
B خطای استاندارد Beta 

 00/0 20/10  50/5 18/56 ثابت

 009/0 62/2 14/0 02/0 07/0 شناختیباورهای معرفت
 93/0 -084/0 -05/0 65/0 -05/0 سبک یادگیری

شناختی وم پژوهش مبنی بر اینکه بین باورهای معرفتو در پاسخ به سؤال س 5بر اساس جدول 

دهد بر های پژوهش نشان مییافتهو نگرش نسبت آموزش الکترونیکی رابطة معنادار وجود دارد؟، 

شناختی و نگرش و بر اساس نتایج حاصل از تعیین ارتباط بین باورهای معرفت 5اساس جدول 

ون با توجه به اینکه سطح معناداری به دست آمده نسبت آموزش الکترونیکی بر اساس تحلیل رگرسی

شناختی و نگرش نسبت آموزش (. بنابراین، بین باورهای معرفتP=17/0است ) 05/0بزرگتر از 

 الکترونیکی رابطة معنادار وجود ندارد.
 

 های یادگیری و نگرش نسبت آموزش الکترونیکی بر اساس آزمون مجذور کای. رابطة بین سبک6جدول 

 نسبت به آموزش الکترونیکی نگرش
 

 یادگیری سبک های

 مجموع خیلی مثبت مثبت منفی

 تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد(

 (100)135 (3/16)22 (4/64)87 (3/19)26 کنندهجذب
 (100)92 (3/16)15 (2/65)60 (5/18)17 واگرا
 (100)52 (3/17)9 (4/65)34 (3/17)9 همگرا

 (100)49 (3/14)7 (4/69)34 (3/16)8 گارساز
 (100)328 (2/16)53 (5/65)215 (3/18)60 مجموع

  P=9/0 نتایج آزمون مجذور کای
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های یادگیری و و در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش مبنی بر اینکه بین سبک 6بر اساس جدول 

دهد بر پژوهش نشان می هاییافتهنگرش نسبت آموزش الکترونیکی رابطة معنادار وجود دارد ؟، 

های یادگیری و نگرش نسبت آموزش و بر اساس نتایج تعیین ارتباط بین سبک 6اساس جدول 

الکترونیکی بر اساس آزمون مجذور کای با توجه به اینکه سطح معناداری به دست آمده بزرگتر از 

لکترونیکی رابطة های یادگیری و نگرش نسبت آموزش ا، بین سبک(. بنابراینP=17/0است ) 05/0

 معنادار وجود ندارد.

 گیریبحث و نتیجه

کننده نگرش مثبتی نسبت به استفاده از آموزش نتایج مطالعة حاضر نشان داد که دانشجویان شرکت

 2، زبادی(2012) 1الکترونیکی به عنوان یک شیوة تدریس داشتند. این نتایج با نتایج پژوهش ناسورا

( همخوانی دارد. افراد با نگرش 2014) 5، بیربال و بهیم(، کار2014) 4(، ادوشی2016) 3و ال عالوی

تر به سمت استفاده علمی از آن کشیده مثبت نسبت به استفاده از آموزش الکترونیکی خیلی راحت

کنند. آموزش الکترونیکی سبب امکان دسترسی یکسان، شوند و از فناوری جدید بیشتر استفاده میمی

های درسی و ایجاد فضای آموزشی یکنواخت برای اقشار مختلف ذیر در دورهوجوپهمزمان و جست

شود. تر میتر و جدیهای ارائة مطالب درسی به منظور یادگیری عمیقسازی شیوهدر هر نقطه و بهینه

مند در چنین فضای آموزشی بر خالف آموزش سنتی، افراد به اندازة توانایی خود از موضوعات بهره

 اتفاقات از ( معتقدند که یکی1400صادقی محلی و همکاران ) ،همچنین (.1384)فرهادی، شوند می

 یآموزش الکترونیک از استفاده در و دانشجویان اساتید بیشتر کرونا تمایل شیوع از بعد مثبت

 شمار به موانع اصلی از یکی دانشجویان برخی و اساتید مقاومت اپیدمی قبل از. بود

 به آن از استفاده جز ای چاره و شکست این مقاومت تدریجبه آن از پس اما رفت،می

له به خودی خود سبب تغییر نگرش ، و این مسأنداشت وجود مانده باقی گزینه« تنها»عنوان 

                                                           
1. Nassoura 

2. Zabadi 

3. Al-Alawi 

4. Odeshi 

5. Kar, Birbal & Bhim 
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د که این یافته ها موید نتایج ش یمثبت اساتید و دانشجویان نسبت به استفاده از آموزش الکترونیک

آموزش  ها حاکی از نگرش منفی نسبتایج بعضی پژوهشنت ،. همچنیناستپژوهش حاضر 

توان به می یاز جمله دالیل نگرش منفی کاربران به استفاده از آموزش الکترونیک .استالکترونیکی 

محدود  فنی مهارت ،(2016 ،1)فارندا کمة تجرب به دلیل انگیزه پایین سطح مورد زیر اشاره کرد:

 تجهیزات نبود (،2020 ،2)اپریچارد آموزشی هایفناوری و هاافزارنرم رایانه، با ارتباط در

-، ایاموال و کاظم)ایرونی منزل در یاستفاده از آموزش الکترونیک برای مناسب با کیفیت شخصی

 هایبسته و مودم تاپ،)لپ تجهیزات ضروری نگهداری و مینأت باالی ةهزین (،2016 ،3تینجی

 انگلیسی زبان به کم دانشجویان تسلط ،همچنین(. 200 ،4ف آشیپاال و توماس)ایلونگا اینترنت(

مقصود  انتقال منظور به دانشجویان در ضعیف ارتباطی هایمهارت و (2017 ،5، زو چن)گو

 موانع دیگر از د.کاربران بو با مرتبط مشکالت سایر(، از 2017 ،6)کوهان مجازی طریق از

 منفی، نگرش داشتن و ،(2016 ،7)هاریمانا تغییر به مقاومت نسبت به توانمی اساتید با مرتبط

 ،8مورین) آموزشی نوین هایفناوری از استفاده به پایین تمایل، نتیجه در و اعتمادیبی

معتقدند دانشجویان مایل هستند گاهی کالس آنالین داشته  9گازیانو و لیسنکرد.  اشاره (2020

یکی را انتخاب کنند، کالس سنتی را ترجیح  باشند، اما اگر قرار باشد تا از بین کالس سنتی و مجازی

های سنتی، های کالسی و تعامالت فردی در کالسها، بحثها اعتقاد دارند که سخنرانیدهند. آنمی

 (.2010شود )گازیانو و لیسن، به دستاوردهای بهتری منجر می

نتیجه گرفت  توانهای ذکرشده میتایج آن با پژوهشن ةبا توجه به نتایج پژوهش حاضر و مقایس

متعددی است  تابع متغیرها و شرایط یمنفی نسبت به آموزش الکترونیکمثبت یا که داشتن نگرش 

نتایج پژوهش حاضر بررسی که از جمله  ،های گوناگون آن ضرورت میابدکه بررسی ابعاد و جنبه

                                                           
1. Foronda 

2. Uprichard 

3. Irinoye, Ayamolowo & Kazeem-Tijnai 

4. Ilonga, Ashipala & Tomas 

5. Gu, Zou & Chen 

6. Kohan 

7. Harerimana 

8. Morin 

6. Gaziano & Liesen 
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است. نتایج های یادگیری متفاوت رابطة نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی با سبک

 28کننده، درصد از دانشجویان دارای سبک جذب 2/41نشان داد اوالً بر اساس سبک یادگیری کلب 

باشند. این نتیجه با درصد دارای سبک یادگیری سازگار می 9/14درصد همگرا و 9/15درصد واگرا، 

همسو است. ( 1394، و صالحی، حجازی و حسینی )(1395فرد و شمس )های هوشمندان مقدمیافته

دادن به یادگیری از طریق جای اهمیتاند، یعنی بهبیشتر دانشجویان دارای سبک یادگیری جذب کننده

های سبک یادگیری انطباق یابنده است، های عینی و کارکردن در محیط واقعی که از ضرورتآموزه

دهند. بیشتری نشان می کننده، عالقه و گرایشبه مفاهیم انتزاعی و ذهنی بر پایة سبک یادگیری جذب

های یادگیری ثانیاً در این مطالعه تفاوتی بین نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی با سبک

و اقبال  (2010، لیسن و گازیانو )(1394پرست و همکاران )متفاوت دیده نشد، که این نتایج با وطن

 امکان ه طور اخصی بکترونیکفضای مجازی به طور عام و آموزش الهمخوانی داشت. ( 2013)

 نیاز به و کندمی فراهم را اطالعات از حجم عظیمی به مکانی و زمانی محدودیت بدون دسترسی

 هایهمکاری بستر مجازی، هایگروه ها وتیم تشکیل امکان ایجاد با و دهدمی پاسخ کاربران اطالعاتی

 با نیاز دانشجویان به نتیجه . درکندمی فراهم را پژوهشی و علمی های مختلفحوزه در مشترک

( معتقد 2003) 1کلینجر. دهدمی پاسخ مشترک هایانجام فعالیت برای متفاوت یادگیری هایسبک

ها شود که همة کسانی که در این دورهپذیر آموزش الکترونیکی باعث میاست که خصوصیت انعطاف

های یادگیری با امکان تطبیق تمام سبک ها رضایت داشته باشند. چونکنند از این دورهثبت نام می

 این نوع از آموزش وجود دارد. 

 سبک بین از که ( حاکی از آن است1399) جو، مرزوقی و رفعتهای حیدریهیافت ،از طرفی

 رسمی یادگیری غیر با معناداری و مثبت ارتباط وابسته و بصری یادگیری دانشجویان، مرجح یادگیری

 بزرگی گروه که بصری ( معتقدند که یادگیرندگان2019) مورا و فیلول پریرا، ،دارند. همچنین دیجیتال

 و هانمودارها، عکس ها،طرح طریق از هاآن اطالعات دریافت و شوندشامل می را یادگیرندگان از

 دانش کسب و برای یادگیری دیجیتال فضاهای هایقابلیت از استفاده به تمایل بیشتری است تصاویر

که  ،(2019 مورا، و فیلول )پریرا، دارند دیجیتال رسمی غیر هاییعنی یادگیری نیاز مورد اطالعات و

                                                           
1. Klinger 
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های فوق بیشتر این نتایج با نتایج پژوهش حاضر همخوانی ندارد. شاید با توجه به اینکه در پژوهش

و  کید بر یادگیری دیجیتال غیر رسمی مد نظر پژوهشگران بوده چنین نتایجی به دست آمده استأت

له تفاوت یادگیری رسمی و غیر أهش حاضر با نتایج آنان همین مسوهای پژعلت عدم تطابق یافته

 .استآماری  ةرسمی نمون

همچنین، از دیگر نتایج پژوهش حاضر بررسی رابطة نگرش دانشجویان نسبت به آموزش 

ارای باور درصد د 9/60شناختی آنان است. نتایج نشان داد الکترونیکی با باورهای معرفت

باشند. به اعتقاد بارناد بارک و درصد دارای باور معرفتی پیچیده می 1/39شناختی ساده و معرفت

دانشجویان مقطع کارشناسی نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی باورهای معرفتی ( 2009)1لن

لمی قرار های پژوهش عسطح پایینتری دارند؛ چرا که کمتر در مواجهه با آموزش دانشگاهی و چالش

معتقدند از دانشگاه به عنوان ( 2002)و پینتریچ  گرفته و تجارب علمی و دانشی کمتری دارند. هوفر

شناختی از ساده به پیچیده باشد. نظر به رود که سبب تحول باورهای معرفتنهاد علمی انتظار می

هی، بر مطالعات اندوزی در مقاطع تحصیلی عمومی و دانشگاتدریجی و افزایشی بودن روند دانش

گیری و تحوالت این طولی در بررسی باورهای معرفتی باید تأکید بیشتری داشت تا روند شکل

باورها با گذر زمان و تکامل ذهنی و عقلی دانشجویان همگام با مواجهة بیشتر با پژوهش علمی بیش 

 (.2010و همکاران،  2از پیش آشکار شود )کن

دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی با باورهای معرفتی  همچنین، در این مطالعه بین نگرش

( 2008آنان رابطة معناداری وجود نداشت، که این نتایج با نتایج پژوهش هارتیز و همکاران )

شناختی بر ( نشان داد باورهای معرفت2008همخوانی دارد. نتایج پژوهش هارتیز و همکاران )

ان تأثیر معناداری ندارد. اما از طرفی نتایج پژوهش الگاتایت های یادگیری الکترونیکی کارکنفعالیت

( حاکی از آن بود که دانشجویان با باورهای خام، برعکس دانشجویان با باورهای 2015و همکاران )

پیچیده معتقدند که آموزش الکترونیکی در یادگیری خودگردان و انگیزش آنان مؤثر است، که با 

 ندارد.نتایج پژوهش حاضر همخوانی 

                                                           
1. Bark & Lan 

2. Conn 
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دهد که نگرش دانشجویان نسبت به آموزش به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان می

های یادگیری آنان مثبت است که شناختی و سبکالکترونیکی بدون درنظرگرفتن باورهای معرفت

کند که آموزش الکترونیکی پذیری باالی این نوع آموزش است. میشرا بیان میاین نشان از انعطاف

های آموزشی بیشتر ی دانشجویان پذیرفته و نسبت به شیوة سنتی به واسطة مهیاکردن فرصتاز سو

آموزش الکترونیکی (. 2007پذیر ترجیح داده شده است )میشرا، برای آنان به عنوان یک نظام انعطاف

های یادگیری را فراهم آورد که در آن یادگیرنده با تواند محیطهای بالقوه خود میبا ظرفیت

های یادگیری متنوع و باورهای های گوناگون مواجهه است. بنابراین، یادگیرندگان با سبکانتخاب

 مند شوند.های یادگیری آن بهرهتوانند از ظرفیتشناختی متفاوت میمعرفت

 شود:های حاصل از پژوهش، پیشنهاد میبر اساس یافته

 آموزش مورد توجه قرار گیرد. پس ناپذیر آزآموزش الکترونیکی به عنوان یک بخش جدایی -

 یادگیری فرایند در آنی نیاز کردنبرطرف دلیل به دنیا در سطح کرونا بیماری گیریهمه شیوع از

و یاددهی جامعة بشری راهی جز اتکا به آموزش الکترونیکی ندارد. بنابراین، اهمیت و 

 ناپذیر است.ضرورت توجه به این سبک از آموزش اجتناب

به نگرش مثبت دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی استفاده از این نوع آموزش  با توجه -

کنند و باید مورد توجه مسئوالن و که کمک قابل توجهی به فرایند یادگیری دانشجویان می

 مدیران وزارت علوم و فناوری قرار گیرد.

همچنین، باورهای  برای بهبود نگرش دانشجویان و اساتید نسبت به آموزش الکترونیکی و -

شناختی آنان، مداخالت مناسب از جمله برگزاری کارگاهی مرتبط با باورهای معرفت

 شناختی و آموزش الکترونیکی صورت گیرد.معرفت

های مشابه با سایر ها و دیگر مقاطع تحصیلی، و پژوهشهای مشابه در سایر دانشگاهپژوهش -

 ود.متغیرهای مؤثر و مرتبط با موضوع انجام ش

 تنها پژوهش این زیرا .پذیری استتعمیم های پژوهش حاضر، محدودیتاز جمله محدودیت -

  .است شده دانشگاه پیام نور انجام دانشجویان روی بر
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های های یادگیری، ویژگی(. بررسی رابطة سبک1386رضا )، ایزدی، صمد، و محمدزاده ادمالیی
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