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 3محمدعطاران

 یآم اد   زانی  م یپژوهش حاضر بررس   هدف :دهیچک
 یریاد ی  ش  رکت در نم  ام  یهن  ر ب  را انیدانش  جو
 از نف  ر 917 پ  ژوهش ۀجامع  اس  ت.  یک  یالکترون
 س،م در  تی  ترب الزه را،  یه ا دانشگاه هنر انیدانشجو
-39 یلیتحص   س ال  در هنر دانشگاه و تهران دانشگاه
از  اس تفاده  ب ا  انیدانش جو  یآم اد   زانی  م. بود 4932

 یآم اد   ۀپرسش نام بر رفته از  ساختهمحقق ۀپرسشنام
 لی  ش د. تحل  دهیسنج یارمحمدیو  یسراج رندهیاد ی

و آزمون  یفیتوص آمار یهاها با استفاده از شاخصداده
 جینتا لیتحل و هیتجز رفت.  صورت یاتک نمونه یت

در  انیدانش جو  یآم اد   زانی  م نیمشخص کرد ک ه ب   
 یریاد ی  ش رکت در   یب را  یلیمقاطع مختل   تحص   

وجود دارد، اما در م ورد   یتفاوت معنادار یکیالکترون
و دانش گاه مح ل    تیب ا جنس    یآم اد   زانی  تفاوت م
. نب  ود معن  ادار تف  اوت ،یلیتحص   ۀرش  تو  لیتحص  

 یب را  هن ر  انیدانش جو  که داد نشان شپژوه یهاافتهی
در س ح    یایآم اد   یک  یالکترون یریاد ی در شرکت

 یطراح   ،یسح  آم اد   نیمتوسط دارند. با توجه به ا
 ءمنم ور ارتق ا  ه ا ب ه  کار  اه  رینم یآموزش یهابرنامه
 ،یک  یاس تفاده از آم وزش الکترون   ییها و توان ا مهارت

 . رددیم شنهادیپ
 ،یآم  اد  ،یک  یالکترون یریاد ی   :یدیااکل واژگااان
 هنر انیدانشجو

A.Rasouli,Z.Rahbarnia (Ph.D), 

M.Attaran (Ph.D) 

Abstract: Our goal was to investigate 

readiness of art students in application of 

e-learning. This is a Descriptive- Survey 

research. Three hundred and forty-seven 

students of Alzahra University, Tarbiat 

Modares University, University of Tehran 

and Art University in 2013-2014 were 

selected by multistage cluster sampling and 

via Morgan Table. Their readiness for E-

learning application was assessed by 

researcher-developed questionnaire. Data 

analysis is done by indexes of Descriptive 

statistics and One-Sample T-test. The 

results showed that a significant 

relationship was found between readiness 

of undergraduate students, graduate 

Students and post-graduate students to 

apply E-learning, but there was no 

significant relationship between the other 

variables of research (Sex, University and 

Field of Study). Results revealed that Art 

students were located in Moderate level of 

readiness for applying E-learning. 

 

Key Words: E-learning, Art Students, 

Learning Readiness, University. 
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از  یکی است. یو غن تیفیک بابه آموزش  یابیدست یهدف در هر نوع آموزش نیترمهم 

در  تیفیک» است. تیفیک بافراهم کردن آموزش  زین یاهداف مهم در آموزش عال

آموزش، پژوهش  قیعبارت است از برآوردن انتمارات فرد و جامعه از طر یآموزش عال

 (. 4931دانشگاه تهران،  تیفی)مرکز ک«یو عرضه خدمات تخصص

 یرا راهکار یکیالکترون یهاآموزش نه،یزم نیدر ا شده انجام قاتیتحق جینتا     

، 4933 گران،یو د ی) لزار داندیم یریاد ی -یاددهی فرایند تیفیک یارتقا یمناسب برا

 نیبا استفاده از امکانات ا توانندیم یکیالکترون یهااندرکاران آموزش(. دست404ص. 

 ،یفراهم کنند )سراج انیدانشجو یرا برا تیفیک با یریاد ی طیشرا ،یآموزشنمام 

 یهایتکنولوژ ،یوتریکامپ یهاشبکه یهااز قدرت»نوع آموزش  نی(. ا70، ص. 4932

و در اصل هنر استفاده  بردیبهره م یتالیجید دیو علوم جد یاماهواره یهاشبکه نترنت،یا

« آموزش است فرایند ۀو ادار تحولانتخاب،  ،یطراح منمورها به شبکه یاز تکنولوژ

 نیا ست،ین دیابزار جد یفقط نوع یکی(. آموزش الکترون22، ص. 4934 ،ی)ذاکر

 یچگونگ بر و داد خواهد رییتغ را یریاد ی به ما نگاه و کردن تجربه ۀویشآموزش 

اندرسون و سونی) ر است ر ذاریتأث یعال آموزش در یریاد ی امر با مواجهه
است که امکان  ینمام آموزش کی یکیآموزش الکترون درواقع،(. 95. ص، 4939 ،4

داوطلبان  ی( براکمّی و کیفی لحاظ ازاز  ذشته ) شیرا ب یبه آموزش عال یدسترس

استاد  کردیرو ن،ینو یِروش آموزش نی(. در ا70، ص. 4932 ،یفراهم کرده است )سراج

 یشناسرا در روش یادیانعحاف ز نیاست. همچن کرده رییمحور به دانشجو محور تغ

 ان،یاستادان و دانشجو نیهمزمان ب ریتعامل همزمان و غ ،امحتو تیریمد ،یآموزش

. کندیدانشجو ارائه م یابیو باالخره ارز یآموزش یهاو ساختار دوره، طرح یدهسازمان

است.  افتهیس راهخارج از کال یبه مرزها یریاد ی -یاددهی فرایندنوع آموزش  نیدر ا

                                                 
1. Gerreson & Anderson 

  مقدمه
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 هر در دانش یریاد ی و عرضه و رفته نیب از آموزش یکیزیف یهامحدوده بیترت نیبد

 (.52، ص. 4931و همکاران،  ی)اخوت است شده ممکن نقحه

 کنار در رانیا یعال آموزش مؤسسات و هادانشگاه از یاریبس حاضر حال در»       

 آموزش اکنون که یطور به اند،ودهنم سیتأس یمجاز دانشگاه خود، معمول آموزش

 هرسال و است شدهلیتبد یرسم التیتحص انواع از یکی به رانیا در یکیالکترون

، 4933 گران،ید و یرودسر نژاد  ی)لح « ذارندیم عرصه نیا به پا یشتریب یهادانشگاه

 از خارج و رانیا در هنر یهادانشکده و هادانشگاه در یمجاز آموزش اما(؛ 905. ص

 .دارد قیتحق و پژوهش به ازین آن توسعه و سیتأس که نوپاست یامر رانیا

الزم است عوامل  ،یهنر یهارشته یکیالکترون یریاد ینمام  موفق یاجرا یبرا         

به  تیموفق بر مؤثرعوامل  یشوند. لذا بررس یو بررس ییشناسا تیموفق نیبر ا مؤثر

 یریاد ینمام  یمانع از شکست اجرا تواندیم ییربنایمناسب و ز یراحهمراه ط

در  ؤثراز عوامل م یشود. دارا بودن آماد  رانیدر ا یهنر یهارشته یبرا یکیالکترون

(. در 4931و بازر ان،  یاست )مصدق، خراز یکیالکترون یریاد ی یسازادهیپ و تیموفق

 یهاجنبه از یآماد  موفق، یکیالکترون یریاد ی یبرا یآماد  نیترمهم نهیزم نیا

 همراه به ان،یدانشجو خصوص به افراد، نیا نگرش و است یفناور و دیاسات ان،یدانشجو

 را یکیالکترون یریاد ی شکست ای تیموفق که است یعوامل نیترمهم از گرید عوامل

 یورود یهایژ یبه نقش و توجه با رو نیا از(. 2141 ،یعلنی)حس کنندیم نییتع

 یهادوره شکست ای تیموفق در( یکیالکترون یآماد  جهت از ژهیو به)رند انیاد ی

 یکیالکترون آموزش یاجرا از قبل تا است درصدد حاضر پژوهش یکیالکترون یریاد ی

 نیا انیدانشجو ازین مورد یهامهارت ابتدا در هنر یهارشته یبرا رانیا یهادانشگاه در

 .بسنجد را هارشته

 یآموزش نفعانیذ تیظرف و هاسازمان ییتوانا فهومم به یکیالکترون یآماد »    

 یکیالکترون یفضا در حضور یبرا( انیدانشجو و استادان ،یدیکل افراد ران،ی)مد
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مؤسسه مک »و  2«اپک»(. 434. ص، 4933 منتمر، و داراب از نقل به 2115 ،4)خان«است

 «یاشبکه جهان در مشارکت یبرا جامعه یآماد  سح » را یکیالکترون یآماد  ،9«کانال

 (.432 ص، 4933 داراب، و)منتمر  اندکرده  یتعر

و خارج از  رانیدر ا یکیالکترون یریاد ی یآماد  ۀنیزم در یمتعدد قاتیتحق        

به دنبال  یکرد؛ تعداد میبه سه  روه تقس توانیرا م قاتیتحق نیشده است. اانجام رانیا

 یخراز)مصدق،  هستند یکیالکترون یریاد ی یآماد  یابیارز یمناسب برا ییالگو ۀارائ

(. 2113 ،1مرکادو ؛4937 گران،ید و زاده یحنف؛ 4933 منتمر، و داراب؛ 4931 بازر ان و

را در تمام  یدانشگاه ایسازمان و  یآماد  زانیخاص م ییبا در نمر  رفتن الگو یتعداد

 یمی؛ رح2149 ان،گریو د انییرضا ،2149و همکاران،  5 وردن) کنندیم یجهات بررس

، 4933و فاضل، انی؛ کمال4933و همکاران،  ی؛ سادات زر ر4934 ،یدوست و رضو

 یریاد ی یاز آماد  خاص ۀجنب کی به قاتیاز تحق ی(( و  روه2117) 0یو تس نیدیآ

و  ونیمهد ؛4939 گران،یو د یرینص ؛4931و همکاران،  ی)اخوت پردازندیم یکیالکترون

 (.2117 ،3پراسرت انگیجار؛ 2117 ،7کی؛ سد4933همکاران، 

. چهار 3اندداده قرار توجه مورد را یانسان منابع یآماد  الگوها نیا از یاریبس در       

 زانی(، استادان، کارکنان و برنامه رانی)دانشجو رند انیاد ی ؛یمنابع انسان یاصل ۀمؤلف

 زانیم یابیارز ۀنیزمدر  یاریبس قاتی(. تحق25 ص. ،4933هستند )منتمر و داراب، 

 و هانگ؛ 2144 ،44یالنسار و شاتیتوبا؛ 2144 ،41الو و)اکاسلن  انیدانشجو یآماد 

                                                 
1. Badrul. H. Khan 

2. Asian Pacific Economic Cooperation 

3. Mc Connell 
4 Cecilia A. Mercado 

5. Gordon 

6. Aydin C.H. and Tasci D 

7. Sadik A 
8. Jariangprasert, N 
  رجوع شود به جدول شماره 2، منتمر و داراب)1389) .3
10.Akaslan, D. & Law, E.L.C 
11. Tubaishat, A & Lansari, A 
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؛ 9،2144)بونانو استادان و( 2115 ،یتس و نیدیآ؛ 2149 ،2یمفتخر، 2141 ،4همکاران

 و ابعاد از قاتیتحق نیا تمام در. است شده انجام( 2111 ،5عباس و کائور؛ 2115 ،1سو

 یثابت یالگو بتوان که نیا امااست؛  شده استفاده یآماد  سنجش یبرا یمتنوع یالگوها

 یعمل آورد دست به یکیالکترون آموزش یبرا انیدانشجو یآماد  زانیم سنجش یبرا

( در دانشگاه مونترال 2141و همکاران ) 0عالم توسط که یقیتحق در موضوع نیا. ستین

 یثابت و خاص استاندارد که دندیرس جهینت نیا به آنان. است شده انیکانادا انجام شد، ب

 ییهاشاخص توانیم اما ندارد، وجود انیدانشجو یهامهارت یآماد  سنجش ابزار یبرا

 7پرات و پالوف یهاپژوهش مانند یمتعدد یهاپژوهش عالوهبه. داشت نمر در را

، (2111) 44نگی(، س2111) 41(، ترنسن2111) 3(، رود2119) 3چیسکاری(، پ2119)

 45و باالت اکسلتارکی(، 2117) 41(، دباغ2111) 49و همکاران زی(، واتکن2111) 42نزیواتک

 ییشناسا ی( برا4933) یارمحمدیو  ی( و سراج2117) 40تیو اسم ی(، سن ت2117)

ها اغلب، به پژوهش نیدر ا است؛ شده انجام وفقم یمجاز رند انیاد ی یهایژ یو

 ،یختگیخودانگ ،یمهارت خودآموز نترنت،یو ا انهیمانند مهارت کار با را ییهایژ یو

 ،یریاد یبه  یمندزمان، عالقه تیریمهارت مد ،یحل مسئله و انتقاد فکرداشتن ت

                                                 
1. Hung, M.L. Chou, C.H., Chen, C., & Own, Z.Y. 
2.Moftakhari 
3.Bonanno 
4.So.K.K.T. 
5. Kaur & Abas 
6.Farid alem 
7. Palloff, R. & Pratt, K. 

8. Piskurich 

9. Rhode.J.F 

10. Tronsen.N.H 

11. Harvey Singh 

12. Ryan Watkins 

13. Ryan Watkins;Doug Leigh;Don Triner 

14. Dabbagh 

15. Yukselturk. E. & Bulut, S. 

16. Santy & Smith 
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مهارت  ،یقدرت پرسشگر ،یابیتوان ارتباط با  روه، خودارز ،یمهارت خود راهبر

 یهبردهارا دنو به کاربر نیمهارت استفاده از منابع آنال ،یریپذتیمباحثه، مسئول

 شده است. دیتأک فقمو یمجاز رند انیاد ی یهایژ یو ۀمثاببه  یریاد ی

 یبرا رندهیاد ی ی( ابزار سنجش آماد 4933) یقیدر تحق یارمحمدی و یسراج      

ها، آن یهاافتهیرا به دست آوردند. بر اساس  یکیالکترون یریاد ی یهاورود به دوره

باشد؛  یپنج مهارت اصل یدارا دیبا یکیالکترون یهاداوطلب ورود به دوره یاد یرندۀ

 و یارتباط یهامهارت ،یابیرهمهارت خود ،یشناخت یهایژ یو ،یفراشناخت یهامهارت

 .نترنتیا و انهیرا با کار مهارت و یدسترس و یمشارکت

 یدارا یمجاز آموزش از استفاده یبرا هنر ریغ و هنر انیدانشجو یآماد  یابیارز       

است که  ییهابه مهارت ازینوع آموزش ن نیاستفاده از ا یبرا رایز ،است یمشابه یگوال

 که همچنان ،خاص یارشتهوابسته است؛ و نه صرفاً  یکیالکترون یریاد ی یهایژ یبه و

 به. شودیم استفاده پرسشنامه نوع کی از دانشگاه کی در مختل  یهارشته یابیارز یبرا

 ی( در رابحه با سنجش آماد 2144) 4سودا نگلیپ قیتحق جینتا در نمونه عنوان

هنر،  یهارشته انیدانشجو یآماد  نیب ی، تفاوت معنادار یآموزش مجاز انیدانشجو

سرشت و همکاران  یپژوهش ملک ،یبعد ۀنمون. دیمشاهده نگرد یعلوم و بازر ان

شرکت  یبرا هیممختل  دانشگاه ارو یهارشته انیدانشجو یآماد  زانی( بود که م4934)

 به انجام رساندند. یپرسشنامه مشترک قیرا از طر یکیالکترون یریاد یدر نمام 

 یبرا یکیالکترون یریاد ی یها و سنجش آماد مهارت ییشناسا یبرا یقیتحق تاکنون

 زین رانیخارج از ا یهااست. در پژوهش نشده انجام رانیا درهنر  ۀرشت انیدانشجو

 .است شده دهیدموضوع مذکور  در پژوهش از یاندکتعداد 

 

 

 

 

                                                 
1 .Pingle Sudha 
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 ینظر چارچوب و مسئله انیب

دانشجو، استاد،  جملهاز  یمتعدد یرهایمتغعوامل و  ریآموزش هنر تحت تأث فرایند      

 یهنر یافزارها نرم رشد به رو روند ،یآموزش منابع ،یآموزش یهاروش آموزش، ۀعرص

 .دارد قرار

متفاوت و  اریبس ،«هنر» نام به بزرگ ۀمجموع کی در یریقرار  نیدر ع یهنر یهارشته

 نیو خلق است به تمام ا نشیکه آفر «هنر» یاصل یژ یو تعلّبه  امامتنوع هستند؛ 

 یهنر یهامرتبط با آن را رشته یهااحساس، عنوان هنر و رشته یِرونیب یهایتجل

 نییو انعحاف در تعبودن  البداههی: فشامل هنر در فرد بهمنحصر  یهایژ ی. ونامندیم

 ها،دهیفرد نسبت به پد تیو حساس ینیزبیو اکتشاف، ت تیخالقبروز  رها،یها و مسهدف

هنرمند  کیدر  ییهایژ یو نیاست. مجموع چن یابی شتنیخوو  یانتقاد یخودآ اه

 یارایخود و با  رامونیهنرمند از پ .شودیم دانیجاو یاست که باعث بروز اثر هنر

و نگرش درونش را پر  یذهن تصوراتآنچه را که ممکن است  ۀهم ، فتهشیعادات پ

که  ییهاو صورت تفکرخود را با تمام عادات ممتاز  یدرون نمر ازو  ردی یبهره م ،سازد

 یمعنادار( غن یرابحه ی)برقرار یآهنگضرب میبا تنم افتهیها مهارتآن میدر ترس

 انهی رانشیآفرواقعاً  هنرمند تیآهنگ است که فعالضرب نیهم انیدر م سازد،یم

 دیتول( اتیفرض) یخاص میمسئله( با استفاده از مفاه حل) یخواهد شد. چون اثر هنر

هنرمندان،  کلی طور به. است میمفاه آن یریاد ی بر یلیدل اثر خود(، نشی)آفر است شده

 و دنخشبیم تینیع یتجسم یرا با استفاده از هنرها یاز ادراک حس یناش یذهن ریتصو

 انیهنرجو تا سازندیم فراهم را یهنر دیتول فرصت هنر، آموزشگران خاص طور به

 ادراک حاضر حال در آنچه و یقبل یهاادراک انیم ارتباط یبرقرار ای دنید با بتوانند

را خلق  یاثر هنر کی( آن قیتلف و فرم مانند یهنر یهاوهیش از استفاده با)ندینمایم

 یاز برون(، ساختارها قیجهان خارج )تلف یبازساز قیاز طر گرید عبارتبه  ند؛ینما

 نی(. با ا32، ص. 4930،ی)شرف سازندیم لمتحوّاز درون( را  قی)تلف یقبل یشناخت

 ییهایژ یبر و یاثر هنر کی نشی فت در آفر توانیم ،یاز هنر و خلق اثر هنر  یتعار
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 سازنده» یاصل ۀدیادارد.  4یی را هسازند کردیمشابه با رو یکه عملکرد شودیم دیتأک

خود فرد است  نیا یبه عبارت شود؛یم ساخته فرد ۀلیوسدانش به است که  نیا «یی را

کرده و در  ریو تفس ریرا تعب دیجد تیموقعخود  نیشیکه با توجه به تجارب و دانش پ

 (.07و04.ص، 4931  ،ی)سدهدیم شکل را خود دیجد دانش طیمح با تعامل تینها

 از  ذشته شیب یآثار هنر ۀخالقانو خلق  یهنر یهادهیامروز ا دیجد یایدن در        

 ،یطراح یافزارهامانند نرم یهنر یافزارهاو نرم زاتیسرعت  رفته است. ابزار و تجه

و هنرمندان از  شوندیبه بازار عرضه م ادیبا سرعت ز هایسازهیشب ،ینقاش ،یآهنگساز

 معنا نیا به است؛ افتاده عقب هنر یایدن از هنر آموزش متأسفانهاما  برند،یها بهره مآن

آموزش هنر نتوانسته است  ، یهنر آثار یاجرا یهاروش و ابزار راتییتغ به توجه با که

 از استادان هنر آموزش در. سازد همسو تحوالت نیخود را با ا راتییسرعت تغ

استفاده  هادهیبه آنان آموخته شود که چگونه از ا که آن از شیپ تا دارند انتمار انیهنرجو

 یکپ گرانیاز آثار د کوشندیم انیهنرجو شتریب بپردازند. یآثار هنر نشیکنند، به آفر

 ندرت ها بهاما آن اندیهنر یدر انجام کارها انیهنرجو قمشوّکنند. استادان اغلب 

 سیرا به انجام برسانند) ودال یاثر هنر کی زیآمتیموفق صورت به چگونه که آموزندیم

خود  یهنر را به هدف اصل یکه دانشجو ینمام آموزش افتنی نی(؛ بنابرا4931 ،2رزیو اسپ

 ینمام آموزش  یعالوه، اهداف امروزاست. به یضرور برساند( یهنر یهادهیا نشیآفر)

 یانتقاد تفکررشد  دیبا یهدف آموزش عال»کرده است.  ریتغنسبت به  ذشته  یدانشگاه

العمر ممادا رند انیبه فرا  انیکه دانشجو یا ونهباشد، به راهبرخود یریاد ی ییو توانا

و  سونی) ر« است شدهلیتبد اطالعاتموضوع اکنون به نماد عصر  نیبدل شوند. ا

 (.4939آندرسون، 

 در یکیالکترون یریاد ی نمام ۀنیزمکه در  یعمل قاتیتحق بخشتیرضا جیبه نتا توجه با

 بیترغ آموزش نوع نیا  سترش و ادامه به را  ذاراناستیس ،  رفتهانجام کشورها ریسا

                                                 
1.Constructivism 
2 .Gaudelius & Speirs  
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 د اهیاز د یمجاز یریاد ی»است با عنوان   یپژوهش قات،یتحق نیا ۀازجمل. است دهنمو

 نیا جیاست. نتا شدهانجام( 2119) 4لهمیکه توسط و« لوا االتیدانشگاه ا انیدانشجو

 و داشته مثبت تجربه یمجاز یهاکالس از انیدانشجو اکثر که است داده نشان پژوهش

 ادی محلب چهره، به چهره یهاکالس از شتریب یجازم یهاکالس در که اندکرده انیب

و  اطالعات یفناوراستفاده از  یاثربخش ۀنیزم در زین یقاتیتحق نیهمچن. اند رفته

 زاده،یی؛ دا9،2119یبر؛ 2117 ،2چونگ هو یشده است )واارتباطات در هنر انجام

 یهارشته یبرا ییوالگ ۀو ارائ یآموزش مجاز نی(؛ بنابرا4931 ،یو ملک زادهی؛ عل4934

باشد که  یآموزش یهاوهیش رییتغ یمناسب برا یحل راه تواندیم یمجاز قیاز طر یهنر

است.  شدهیم سیتدر رانیدر ا یهنر یهااندک در دانشگاه یراتییتغبا  یمتماد یهاسال

 ینیجانش ایاز آموزش و  یدیجد نوع ۀارائهنر صرفاً  یکیآموزش الکترون یهدف اصل

نوع  نیکه با استفاده از ا میابیدر دیبلکه با ستیهنر ن یآموزش دانشگاه یسنتوع آن با ن

نوع آموزش  نیرا پر نمود و ا یهنر یهارشته یآموزش یخألها توانیآموزش چگونه م

. با توجه به دهدیهنر قرار م یآموزش دانشگاه اریرا در اخت یالتیچه امکانات و تسه

 کردیپژوهش از رو نیداده شد، در ا  یتوض ترشیکه پهنر  یی راسازنده یهایژ یو

 استفاده خواهد شد.  یآموزش یطراح یمحور برا رندهیاد ی

بر  یریاد ی یهاسامانه یطراحاست که در  یکردیرو» محور رندهیادگی کردیرو       

ر را د یو تعامل یارتباط یداشته و استفاده از ابزارها دیتأک رندهیاد ی قیو عال ازهاین

 نیا(. 253. ص، 4931 ،ی)سراج «دهدیقرار م دیاهداف مورد تأک نیبه ا دنیجهت رس

بر نقش  دیبا تأک انی راسازنده. دارد شهیر یی راسازنده یریاد ی یۀنمر در» کردیرو

شرکت در  ،یاجتماع ۀتعامل و مذاکر ؛همچون یاصول یریاد ی فراینددر  رندهیاد ی فعال

 ارائه تعامل، و مشارکت ،یریاد ی در یابیرهخود ،یو واقع لیاص یریاد ی یهاتیفعال

                                                 
1. Wilhelm 
2. Wai-Chung Ho 
3. Nancy H. Barry 
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 و)جاناسن  «کنندیم یتلقمهم  یدار را در ساخت دانش فردمسئله یهاتیموقع

 (.202، 4931 ،یسراج از نقل به 2110 ،2نکیهارپ؛ 2111 ،4همکاران

به  توجه یکیالکترون یریاد ینمام  قیآموزش هنر از طر یدر اجرا تیموفق یبرا    

به  رساختیبرخوردار است. شناسایی این ز یباالئ تیاز اهم یانسان یهارساختیز

 ماتیاز عناصر آموزش تصم کیهر  ۀتا دربار کندیکمک م یطراحان آموزش مجاز

 .ندیاتخاذ نما یحیصح

 هست یااندازه در انیدانشجو یهامهارت ایآ که است نیا قیتحق نیا یاساس ۀمسئل     

 یینمام توانا نیکه اآن گرید سازد؟ ممکن را یمجاز قیطر از هنر آموزش یسازادهیپ که

 تیجنس ؟را دارا است تیجنسها و کدام چه رشته ،یبه اجرا در چه مقاطع ییپاسخگو

 یکیالکترون یریاد ی ستمیو استفاده از س رشیدر پذ تواندیاست که م یاز عوامل یکی

را در توسعه و آزمون  تیجنس دیمحققان با نی ذارد؛ بنابرا ریدر افراد مختل  تأث

(. علم به 4933 ،یمورد مالحمه قرار دهند )محمودآباد یکیالکترون یریاد ی یهاهینمر

 نشیدر  ز تواندیم ،یآماد  زانیو رشته با م یلیمقحع تحص ت،یجنس نیرابحه ب

 مؤثرا ه روه نیا شتریب تیموفقو  یکیشرکت در آموزش الکترون یهنر برا انیدانشجو

 باشد.

 یآماد  زانیم که است پرسش نیا به ییپاسخگو درصدد حاضر ۀمحالع نیبنابرا     

 و یبررس. است یسحح چه در یکیالکترون یریاد ی در شرکت یبرا هنر انیدانشجو

 .دیآیم دست به یفرع یهاپرسش قیطر از یاصل پرسش به ییپاسخگو

 است: ریمربوطه به شرح ز یفرع یهاپرسش 

 یارتباط یهامهارت نمر از یکیالکترون یریاد ی در شرکت یبرا هنر انیدانشجو ایآ -4

 نترنت،یا و انهیرا با کار مهارت و یدسترس زانیم ،یفراشناخت یهامهارت ،یمشارکت و

 دارند؟ یآماد  یراهبر خود مهارت و یشناخت یهامهارت

                                                 
1.D. Johnson., R.Patton., B.Bimber., K. Almeroth & G. Michaels 
2.Dwayne Harapnuik 
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 یکیالکترون یریاد ی در شرکت یبرا مختل  یهارشته انیدانشجو یآماد  زانیم ایآ-2

 است؟ متفاوت

 به توجه با یکیالکترون یریاد ی در شرکت یبرا هنر انیدانشجو یآماد  زانیم ایآ-9

 است؟ متفاوت هاآن یلیتحص مقحع

 به توجه با یکیالکترون یریاد ی در شرکت یبرا هنر انیدانشجو یآماد  زانیم ایآ -1

 است؟ متفاوت هاآن تیجنس

الزهرا،  یهاهنر دانشگاه انیدانشجو یآماد  زانیم یبررس باهدفر حاض پژوهش     

 یکیالکترون یریاد ی نمام در شرکت یبرا تهران، دانشگاه و هنر دانشگاه مدرس، تیترب

 .است دهی رد یطراح

 

 قیتحق روش

از  رهایمتغکنترل  زانیم نمر از ،یکمّ یهااز نوع پژوهش ماهیّت نمر ازپژوهش  نیا     

 یهادانشگاه نیاست. از ب یکاربرد قاتیهدف از نوع تحق نمرو از  یشیآزما رینوع غ

 یعلم ۀو رتب شتریب ۀدانشگاه با توجه به سابق 1است  یهنر یهارشته یکه دارا رانیا

هنر دانشگاه  انیاز دانشجو نفر 3419پژوهش شامل  یآمار ۀباالتر انتخاب شدند. جامع

. بود نفر 917 نمونه حجم و هنر دانشگاه و تهران نشگاهدا مدرس، تیترب دانشگاه هرا،لزّا

 قیتحق یرهایمتغ به مربوط یفیتوص آمار و یشناستیجمع یهایژ یو و 4 جدول در

 پنج اسیمق با یانامهپرسش حاضر، پژوهش در استفاده مورد ابزار. است شدهارائه 

 ( استفاده4933اصل )و یمحمد اریو  یبود که قبالً در محالعه سراج کرتیل یادرجه

عامل را  5 ،یعامل لیتحلاستفاده از روش  با محققانمذکور،  ۀبود. در پرسشنام شده

ها قراردادند. عامل نمرمدّ یکیالکترون یهابه دوره رندهیاد ی یورود یآزمون آماد  یبرا

 یدسترس زانیم. 9شناختی فرا یهامهارت .2 ،یو مشارکت یارتباط یهامهارت .4شامل: 

 پنج نیبود. ا یراهبرخود  .5 ،یشناخت یهامهارت .1 نترنت،یا و انهیرا با کار مهارت و

 پرسشنامه حاضر، قیتحق یبرا. است همتخصصان قرار  رفت تأییدمورد  یۀ و 93عامل با 

 یکیالکترون یریاد ی متخصصان از نفر 9 و هنر ۀرشت دیاسات از نفر دو توسط مذکور
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 مشتمل یاپرسشنامه که نیا جهینت. دتأیید شآن  ییوار  رفت و رقرا ینیکشور مورد بازب

که  دی رد هیته کرتیل اسیمق یادرجه پنج  یط با نامیب و بسته صورتبه سؤال، 15 بر

 از یآمار ۀنمون مشخصات نییتع منموربه  اول ۀ. دستدی رد لیدسته سؤال تشک 9از 

 یهاشامل سؤال دوم ۀو دست لیتحص محل ۀدانشکد ،یلیتحص مقحع ت،یجنس لحاظ

شرکت در  یبرا انیدانشجو یآماد  زانیشامل م سوم دسته و یلیتحص ۀرشتمرتبط با 

 پنج با اول عامل. است شدهیبنددسته عامل 5است که در قالب  یکیالکترون یریاد ی

 و سؤال شش با چهارم عامل سؤال، ازدهی با سوم عامل سؤال، پنج با دوم عامل سؤال

 ییایپا نییتع یبرا.  رفت قرار سنجش مورد پرسشنامه سؤال پنج با پنجم عامل

حاصل در  جیاستفاده شد که نتا 4کرونباخ یآلفا بیضر از حاضر پژوهش ۀپرسشنام

 قبول پرسشنامه است.قابل ییایپا ۀدهندآمده است که نشان 2جدول شماره 
 پژوهش یآمار نمونه یشناخت تیجمع یهایژگیو. 1 جدول

 درصد یفراوان تیجنس
 23/92 442 مرد
 72/07 295 زن
 

 پژوهش عوامل از کی هر در یکیالکترون یریادگی یآمادگ یابیارز پرسشنامه کرونباخ یآلفا. 2 جدول

 عوامل
 عامل
 اول

 عامل
 دوم

 عامل
 سوم

 عامل
 چهارم

 عامل
 پنجم

 ابزار کل

 زانیم
 بیضر
 ییایپا

31/1 74/1 39/1 72/1 72/1 70/1 

 
 هر انیدانشجو تعداد که آن ازبود که پس  صورت نیبد اطالعات ی ردآور روش       

از  مجوزها، بعد از  رفتن پرسشنامه عیتوز یبرا .دی رد مشخص هادانشگاه از کی

 صورتها به شد و پاسخ آن عیمربوطه توز انیدانشجو نیها، پرسشنامه در بدانشگاه

                                                 
1 .Cronbach alpha 
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 ل،یتحل و هیتجز یها براداده یت. پس از  ردآورقرار  رف استفاده مورد ،یکمّ یهاداده

و  نیانگیم ،ینمودار ستون ،ی)جدول فراوان یفیو روش آمار توص spssافزار از نرم

( یاتک نمونه tو آزمون  یفیآمار توص یهاانحراف استاندارد( و آمار استنباط )شاخص

در  االتسؤاز  کیبه هر دهش داده یهاپاسخ یروش ابتدا فراوان نی. در ادیاستفاده  رد

 ضرب( 4=کم یلیخ و 2= کم، 9= متوسط، 1= ادیز، 5=ادیز یلی)خ نمرمورد  بیضر

که با توجه به تعداد سؤاالت  شد محاسبهنمره  کیسؤال  کیهر  یسپس برا شود،یم

 هاشاخص ریسا و نیانگیم آن از پس وجمع  هم بارا  نمرات ،قیمرتبط با سؤاالت تحق

 شده پرداخته پژوهش سؤاالت یبررس به حاصله جینتا به توجه با. شد همحاسب یآمار

 .است

 

 :هاافتهی

 ۀدربار یاول پرسشنامه شامل سؤاالت قسمت: یشناخت تیجمع مشخصات       

هنر در  انینفر از دانشجو 917است. تعداد  دهند انپاسخ  یشناخت تیجمع یهایژ یو

 در کننده شرکت دختر انیدانشجو تعداد تیّسجن نمر ازشرکت کردند که  قیتحق نیا

به  انیدرصد از پاسخگو 72/07 که یطور به. است پسران تعداد از شتریب پژوهش

از  گرید یکینفر( پسر است.  442ها )درصد آن 23/92نفر( دختر و  295پرسشنامه )

 433رابحه  نیاست که در ا یلیپژوهش، مقحع تحص ۀجامع یشناخت تیجمع مشخصات

درصد(  99/93نفر )معادل  499و تعداد  یدرصد( در مقحع کارشناس 4/57نفر )معادل 

مشغول به  یدرصد( در مقحع دکتر 04/1نفر )معادل  40ارشد و  یدر مقحع کارشناس

 اند.بوده لیتحص

 نظر از یکیالکترون یریادگیشرکت در  یهنر برا انیدانشجو ایاول. آ سؤال

و مهارت  یدسترس زانیم ،یفراشناخت یهامهارت ،یو مشارکت یارتباط یهامهارت

 دارند؟ یآمادگ یراهبرمهارت خود  ،یشناخت یهامهارت نترنت،یو ا انهیکار با را
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 یآماد  زانیم. شد لیتحل مذکور یهامهارت با رابحه در پرسشنامه یهاپاسخ        

 تا( کم یلی)خ کی از هاییپاسخگو  یط با یکیالکترون یریاد ی به نسبت انیدانشجو

در چهار  یفیک  یرا به ط یکمّ  یط توانیاست. م شده یبنددرجه( ادیز یلی)خ پنج

 (0/2-1/9) یآماد  عدم(، 1/9-2/1) متوسط یآماد  سح  ،(2/1-5)باال  یسح  آماد 

 داشته کردن قضاوت یبرا یاریمع تا کرد لیتبد( 4-0/2) ادیز اریبس یو عدم آماد 

 .میباش

 یآماد  نیمرز ب ،یری اندازه ی( برا5تا  4) شده  رفته نمر در نمرات به توجه اب         

 میاست. چراکه با تقس 1/9 نمره یکیالکترون یریاد ی یبرا انیدانشجو یو عدم آماد 

 .دیآیبه دست م 3/1 یفاصله هااسیتعداد فواصل بر تعداد مق

و  شد یبررس نمر مورد عوامل از کی هر ،یفیتوص آمار از استفاده با ابتدا         

آمده در دستبه یهانیانگیعوامل محاسبه شد. با توجه به م استاندارد انحراف و نیانگیم

و سحوح آن  یآماد  زانیموردنمر، م یآماد  یبندآن با دسته ۀسیعامل و مقا 5رابحه با 

 . رددیمشخص م

 یریاد ی یبرا ازینمورد  یو مشارکت یارتباط یهامهارتعامل  نینخست         

 1/9 کل نیانگیقرار  رفت و با م یبررس مورد پرسش پنج با عامل نیا. است یکیالکترون

 یریاد ی افتیجهت در «یو مشارکت یارتباط یهامهارت»متوسط از منمر  یآماد  انگریب

 است. انیدر دانشجو یکیالکترون

.  رفت قرار یبررس مورد پرسش پنج با یشناختفرا یهاعامل مهارت نیدوم

 یهااز منمر مهارت وسطمت یآماد  انگریب 1/9کل  نیانگیم با «یشناخت فرا یهامهارت»

 .است انیدانشجو در یکیالکترون یریاد ی افتیدر جهت یشناختفرا

پرسش  ازدهیبا  نترنتیو ا انهیو مهارت کار با را یدسترس زانیعامل م نیسوم        

 انگریب 09/9 کل نیانگیم «نترنتیو ا انهیو مهارت کار با را یدسترس زانیم»شد.  یبررس

 افتیجهت در نترنتیو ا انهیو مهارت کار با را یدسترس زانیماز منمر  متوسط یآماد 

 است. انیدر دانشجو یکیالکترون یریاد ی
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قرار  رفت.  یبررس موردبا شش پرسش  یشناخت یهاعامل مهارت نیچهارم    

 یهامهارتاز منمر  توسطم یآماد  انگریب 00/9کل  نیانگیبا م «یشناخت یهامهارت»

 است. انیدر دانشجو یکیالکترون یریاد ی افتیجهت در یشناخت

 «یراهبر خود».  رفت قرار یبررس مورد پرسش پنج با یراهبر خود عامل نیپنجم      

 یریاد ی افتیدر جهت یراهبر از منمر خود متوسط یآماد  انگریب 0/9 کل نیانگیم

 .است انیدانشجو در یکیالکترون

 یریاد ی یآماد  یبندبه دسته تیبا عنا نیو همچن یفیتوص یهاتوجه به داده با      

در  51/9کل  نیانگیبا م یکیالکترون یریاد یشرکت در  یهنر برا انیدانشجو یکیالکترون

 متوسط قرار دارد. یسح  آماد 

 

 یریادگی در شرکت یبرا مختلف یهارشته انیجودانش یآمادگ زانیم ایآ -دوم سؤال

 است؟ متفاوت یکیالکترون

 انسیوار لیتحل یپژوهش ، از آزمون پارامتر نیبه سؤال دوم ا یی وپاسخ یبرا      

  23/1 ی، با توجه به معنادار9آمده از جدول دستبه جیاستفاده شد. محابق نتا طرفه کی

 .وجود ندارد انیدانشجو یآماد  زانیاز جهت م یلیتحص یهارشته نیب یتفاوت معنادار

 انیدانشجو یها از جهت آماد رشته نیانگیم شودیکه در جدول مشاهده م طورهمان

 ی فت آماد  توانیآزمون م نیا ۀجینتبا توجه به  نیندارد؛ بنابرا یتفاوت بارز

 .ستیبرخوردار ن یمعنادارها از تفاوت آن یلیتحص ۀرشتبرحسب  انیدانشجو
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به  انیدانشجو یآمادگ نیب هانیانگیتفاوت م یبررس یبرا طرفهکی انسیوار لیآزمون تحل جی. نتا3 جدول

 یلیتحص ۀرشت کیتفک

 یمعنادار سح  آزمون مقدار نیانگیم رشته

 51/419 چاپ

40/4 23/1 

 01/419 لباس و پارچه یطراح

 02/415 مرمت

 31/413 ینقاش

 11/413 یقیموس

 00/413 صحنه یطراح

 17/441 یعکاس

 14/441 نمایس و یشینما یهنرها

 99/449 یسازمجسمه

 51/449 متحرک ریتصو

 51/449 یاسالم هنر

 02/449 یریتصو ارتباطات

 13/441 یدستعیصنا

 19/440 یشهرساز و یمعمار

 90/440 یصنعت یطراح

 11/447 هنر پژوهش

 15/443 فرش

 

 یکیالکترون یریادگی در شرکت یبرا هنر انیدانشجو یآمادگ زانیم ایآ -سوم سؤال

 است؟ متفاوت هاآن یلیتحص مقطع به توجه با
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 یآمادگ نیب هانیانگیم تفاوت یبررس یبرا طرفه کی انسیوار لیتحل آزمون جینتا. 4 جدول

 یلیتحص مقطع کیتفک به انیدانشجو

 یمعنادار سح  آزمون مقدار نیانگیم مقحع

 14/1 33/5 13/444 یکارشناس

   59/449 ارشد یکارشناس

   31/425 یدکتر

 

 آزمون و طرفهکی انسیوار لیتحل یپارامتر آزمون از باال، یۀفرض آزمون یبرا       
 ی، با توجه به معنادار1از جدول  آمدهدستبه  جیاستفاده شد. محابق نتا 4شفه یبیتعق
وجود  انیدانشجو یآماد  زانیاز جهت م یلیمقاطع تحص نیب یمعنادار تفاوت 14/1

 فت  توانیم یلیسه مقحع تحص نیانگیم ۀسیمقاآزمون شفه و  جیدارد و با توجه به نتا
شرکت در  یبرا یآماد  نمر از یدکتر و ارشد یکارشناس ،یکارشناس انیدانشجو نیب
اطالعات حاصل،  بهتوجه  با و ؛دارد وجود یادارتفاوت معن یکیالکترون یریاد ی

)با  ارشد یکارشناس انی( نسبت به دانشجو31/425 نیانگی)با م یدکتر انیدانشجو یآماد 
 نیانگی)با م ینسبت به کارشناس ارشد یکارشناس انی( و دانشجو59/449 نیانگیم

 ( باالتر است.13/444
 

 یریادگیشرکت در  یهنر برا انیدانشجو یآمادگ زانیم ایآ -چهارم سؤال
 است؟ متفاوت هاآن تیجنسبا توجه به  یکیالکترون

 به انیدانشجو یآمادگ نیب هانیانگیم تفاوت یبررس یبرا مستقل یهانمونه یت آزمون جینتا. 5 جدول
 تیجنس کیتفک

 یمعنادار سح  آزمون مقدار نیانگیم جنس

 23/442 زن
10/4 233/1 

 94/441 مرد

 

                                                 
1.Scheffe 
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استفاده شد. محابق  مستقل یهانمونه یت یز آزمون پارامترباال، ا یۀآزمون فرض یبرا

 نیب یتفاوت معنادار 233/1 یبه معنادار توجه با، 5از جدول  آمده دستبه  جینتا

 نیانگیم ۀجینتوجود ندارد و  انیدانشجو یآماد  زانیخانم و آقا از جهت م انیدانشجو

 یآماد  زانیم نیبنابرا کند؛یم دییتأ را جهینت نیا زین ریز جدول محابق زنان و مردان

 .ستین برخوردار یمعنادار تفاوت از دانشجو بودن زن ای مرد برحسب

 

 یریگجهینت و بحث

 یکیالکترون یریاد ی یهادوره افت علل یبررس ۀنیزمکه در  ییهاپژوهش      

 شده انجام( 2111 ،9همکاران و نزیواتک؛ 2119 ،2پرات و پالوف؛ 2111 ،4رود)همچون؛ 

 شامل که موفق رند انیاد ی ازینبه امکانات مورد  توجهعدم  دهدینشان م ،است

 اطالعات، لیتحلو  یبندجستجو، طبقه یهاداشتن مهارت نترنت،یو ا انهیبه را یدسترس

و  یزیرو توان برنامه یختگیمهارت خودانگ ،یارتباط یهاوهیاز ابزارها و ش مؤثر استفاده

است،  یکیالکترون یریاد ی طیمحالعه در مح یهاوهیبا ش ییلزوم آشنا

 یکیالکترون یریاد ی یهادوره تیوفقدر عدم م مؤثر( از عوامل 491،ص.4933،ی)سراج

 است.

 در شرکت یبرا هنر انیدانشجو یآماد  زانیم یبررس از حاصل جینتا لیتحل       

 عامل 5 منمر از انیودانشج یآماد  نیانگیم که است آن از یحاک یکیالکترون یریاد ی

هنر  انیدر حد متوسط دانشجو یآماد  ۀدهندکه نشان است 5از  51/9 یبررس مورد

 اتیجزئ شودیبخش تالش م نیاست. در ا یکیالکترون یریاد یشرکت در  یبرا

از منمر پنج  نیشده و همچنمحرح یهادانشگاه، با توجه به سؤال انیدانشجو یآماد 

 .ردی  قرار یبررسعامل مختل  مورد 

 

                                                 
1. Rhode 

2 .Pratt & Pallof 

3. Ryan Watkins; Doug Leigh; Don Triner 
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 یمشارکت و یارتباط یهامهارت -اول عامل

 1/9کل  نیانگیعامل با م نیاست. ا یو مشارکت یارتباط یهاعامل مهارت نینخست     

هنر در استفاده از  انیدانشجو یهاییتوانا ستیبایاست. م متوسطدر حد  یآماد  انگریب

 یکیالکترون یریاد ینمام  یاز اجرا شیپ نترنت،یا قیاز طر گرانی فتگو  با د یابزارها

ضع  تعامل  یکیالکترون یریاد یاز معضالت مهم در  یکی رایز ابد؛یبهبود و ارتقا 

و  یتعامل تیبلبر قا دیبا یکیالکترون یریاد ینمام  یسازادهیاست و لذا جهت پ

معتقد  4سونی.  رردیانجام   یاژهیو جهتو نترنتیا و یکیالکترون یریاد ی یمشارکت

است و در  یکیالکترون یریاد ی یدرس ۀبرناماست که مشارکت، تعامل و  فتمان اساس 

  روه تعامل یالگو»خود را به  یجا «محور اقتدار تعامل یالگوها» ،یریاد ینوع  نیا

 یهاطیمح یراحر طاز مالحمات مهم د یکی( 2111) 2اویل نی. همچندهدیم «محور

 یابیارزبه  زین قیتحق نیا درصورت  نی. بدداندیرا تعامل م یکیالکترون یریاد ی

 فاضل،ری)ام شدپرداخته ینترنتیا ی روه ی فتگوها و تعامل جهت انیدانشجو یآماد 

4933 ،22.) 

 

 یشناخت فرا یهامهارت -دوم عامل

 یفراشناخت یهامهارت منمر از متوسط یآماد  انگریب 1/9کل  نیانگیعامل با م نیا    

 .است هنر انیدانشجو در

 رانیاست که فرا  نی( ایمجاز آموزش ژهیو بهدر آموزش ) یاز نکات اساس یکی      

 ،9چحور به خاطر بسپارند و چگونه مسئله حل کنند )بلمونت رند،یبگ ادیچحور  اموزندیب

 رند انیاد ی یریاد یرا در  ریتأث نیرومندترین یو فراشناخت یشناخت ی(. راهبردها4333

                                                 
1. Garrison D.R. 

2. Liaw 

3. Belmont 
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در دانشگاه وجود  یلیتحص شرفتیو پ یریاد ی وهیش نیب معنادار و مثبت ۀرابحدارند و 

 (2115 ،2انگی؛ 4333 ،4و همکاران سهیدارد )م

 1برخط یهارشتهدر  یلیتحص شرفتیپ انیارتباط م تیم( اه4333) 9همکاران و یش     

کار  نیا ۀجینتقراردادند.  توجهرا مورد  یو فراشناخت یختشنا یو راهبردها زشیانگ با

 هستند یکسان از ترموفق هستند مندبهره یراهبردها نیچن از که یکسانکه  کندیثابت م

 .برندیم کار به کمتر را راهبردها نیا که

 نیا کاربرد و یشناخت یهاتیقابلاز  یآ اه یبرا رندهیاد ی ییتوانا فراشناخت     

 است، مهم اریبس دور از رند انیاد ی یبرا موضوع نیا و است یریاد ی یبرا هاتیقابل

 کاربرد کهییآنجا. از دهندیانجام م یفرد صورتبهرا  یریاد ی  یآنان تکال رایز

 یمجاز آموزش در انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ با یفراشناخت و یشناخت یراهبردها

 در ییبسزا ریتأث تواندیم دوره شروع از قبل ردهاراهب نیا آموزش دارد، یمعنادار ارتباط

 .باشد داشته انیدانشجو عملکرد بهبود

 ایرفع  یو تالش برا یشناخت یهاقوتو  ضع  ۀدربارفرد  یدانش و آ اه به     

و  یزیرمانند برنامه ییهامهارت رونیازا شود؛ی فته م «یفراشناخت مهارت»ها آن یارتقا

 زانیو نمارت بر م یزمان محالعه، خودکنترل قیدق نییو تع ینیبشیپهدف محالعه،  نییتع

 در یریاد ی در یفراشناخت یهامهارت عنوانبه  توانیرا م یده نمم خودو  شرفتیپ

 . رفت نمر

 

 نترنتیا و انهیرا با کار مهارت و یدسترس زانیم -سوم عامل

 منمر از هنر انیدانشجو سطمتو یآماد  انگریب 09/9 کل نیانگیم با عامل نیا       

 .است نترنتیا و انهیرا با کار مهارت و یدسترس

                                                 
1. Meece et al. 

2. Yang 
3.Shih et al. 
4 . Online Courses 
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 انجام ،یآموزش یمحتوا به یدسترس یبرا دانشجو یمجاز یریاد ی طیمح در»        

 یافزارهانرم و ابزارها به زمانناهم و زمانهم یهابحث در شرکت ،یریاد ی یهاتیفعال

 مهارت ابزارها، نیا به یدسترس بر عالوه دیبا و دارد ازین ی ونا ون ینترنتیا و یاانهیرا

 که یانیدانشجوکه  افتندیدر یدر پژوهش 4همکاران و چن. باشد داشته را هاآن با کار

 یهاتیفعال توانندیم گرید انیدانشجو از بهتر دارند، را دیکلصفحه با کار مهارت

 افتندیدر یتجرب یدر پژوهش 2نهیمار و کاتیتر. دهند انجام را یفناور بر یمبتن یریاد ی

 دارا را الزم یهامهارت و دانش ینترنتیا یافزارهانرم و ابزارها ۀدربارکه  یانیدانشجو که

 یشتریب ییکارا ،یمجاز یریاد ی یهادوره در گرید یها روه با سهیمقا در هستند،

 (31. ص، 4932 ،ی)سراج«دارند

 

 یشناخت یهامهارت -چهارم عامل

هنر در  انیمتوسط دانشجو یو آماد  ییتوانا انگریب 00/9کل  نیانگیعامل با م نیا     

 است. یشناخت یهارابحه با مهارت

موضوعات  یرو ماًیکه مستق شوندیمربوط م ییهابه روش یشناخت یراهبردها»     

فهم و کسب اطالعات را  ر،یتفس شیبه افزا لیو موجبات تما کنندیکار م یریاد ی

به  یابیدست یو برا شوندیتفکر م فرایند تیباعث تقو یشناخت یهافرایند. کنندیهم مفرا

 ،9دال و فری)ش «هستند کنندهکمک کردن حفظ و محلب درک مانند یشناخت اهداف

 و یدهبسط ن،یتمر یراهبردها عنوان با که یشناخت یراهبردها(. 91، ص2113

 رفتهیپذ مهم یشناخت یراهبردها عنوان به یا سترده شکل به اند،شده ارائه یدهسازمان

 شوندیم اطالعات یابیباز فرایندو  یسازرهیذخ ،یکد ذار لیو باعث تسه اندشده

 (.75. ص، 4933 همکاران، و دیسع از نقل به 2119 ،1چینتری)پ

                                                 
1. Chan. L. M. Y, Jones. A.C, Eileen. S, Richard.J 

2.Babin. L. M,Tricot. M & Mariné. C. 

3. Shleifer and Dull 

4. Pintrich 
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 ی ونا ون دسترس یعاتبه منابع اطال رندهیاد ی ،یکیالکترون یریاد ی طیمح در»       

و  یریاد ی یازهاین دیبا یالعاتمنابع اط نیاستفاده بهتر از ا یبرا رندهیاد ید. دار

کند تا  ریو تفس لیتحل ،یبندرا طبقه یافتیدر اطالعاتو  دهد صیتشخ را خود یاطالعات

بهبود دانش و  یبرا یکیالکترون یریاد ی طیدسترس در محبتواند از منابع قابل

 یهااز مهارت دیبا کیالکترون یریاد یداوطلب  نیابراخود استفاده کند؛ بن یهامهارت

و  یبندرا طبقه اطالعات بتواند یعلم روش یریکار به با و باشد مندبهره یعلم تفکر

حل  یبرا یدیجد یهاحلراه العات،اط ریتفس قیکند و سپس از طر لیتحل و هیتجز

 مهارت نیبنابرا(؛ 499. ص ،4933 ،یسراج از نقل به 2113 ،4)هائونگ« مسائل ارائه کند

 مورد یهامهارت از است، یشناخت یهایژ یو از که یانتقاد تفکر قدرت و مسئله حل

 .است یکیالکترون یریاد ی نمامبه ورود یآماد  داشتن یبرا ازین

 

 یراهبر خود -پنجم عامل

 در نره انیدانشجو متوسط یآماد  و ییتوانا انگریب 0/9 کل نیانگیم با عامل نیا     

 .است یراهبر خود مهارت با رابحه

 صیتشخ را خود یریاد ی یازهاین آن، از استفاده با فرد که ییهامهارت ۀمجموع به     

خود آن را  یدرون زشیو با انگ ردی یرا بر عهده م یریاد ی فرایند تیئولمس داده،

(، در 2113) 2ی. چو و تسشودی فته م «یراهبر خود مهارت» کند،یم یریگیپ

 مورد یمجاز یریاد ی طیدر مح ساالنزرگب تیموفق ۀده عامل مهم دربار ،یپژوهش

 عامل نیترمهم ،«یراهبر خود مهارت»پژوهش،  نیا اساس بر ،شد  رفته قرار یبررس

آسان به  یدسترس لیبه دل انیدانشجو ط،یمح نیاست. در ا یمجاز یهادر دوره تیقموف

 تبادل، و مشارکت ،یاصالح و رییتغ ،یدیتول ،یتارنوش ،یتیریاز امکانات مد یبرخ

 .دارند ازین یری میتصم در استقالل به نمارت و رهیذخ ،اطالعات یآورجمع جستجو،

                                                 
1. Huang 

2.Chu. R.J.C & Tsai. 
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به منابع  یو امکان دسترس یکیالکترون یریاد ی طیخودآموز بودن مح لیدل به     

نتخاب زمان محالعه، ها از منمر اباز و متنوع بودن انتخاب ماهیّت نی ونا ون و همچن

که  یانیاست. دانشجو یضرور «یراهبر خود مهارت»داشتن  یاانتخاب قالب چندرسانه

دچار  یریاد ینمام  نیندارند، در ا یریاد یدر  یکاف یِریپذتیمسئول و یختگیانگخود 

 «یراهبر خود»( 2114) 4رچیب لیی(. دن31، ص. 4932 ،ی)سراج شوندیم یلیتحص افت

 .داندیم موفق رند انیاد ی یهایژ یاز و یکیرا 

 یلیتحص یهارشته نیب یچهارم مشاهده شد که تفاوت معنادار و دوم سؤال با رابحه در

با  انیدانشجو یبا آماد  تیجنس رابحۀ جهیوجود ندارد؛ درنت یو سح  آماد  تیجنسو 

 یموسو و یاسرشت، قلعه یملک قی( متناقض و با تحق2144سودا ) نگلیپ قیتحق جینتا

در  یکیالکترون یریاد ی یاجرا یبرا نیراستاست؛ بنابراهم 2دالیسو قی( و تحق4934)

 در. کرد استفادهرا  یطرح هماهنگ توانیم انیدانشجو نمر از یمختل  هنر یهارشته

 انیدانشجو گرید از یدکتر مقحع انیدانشجو یآماد  که شد مشاهده سوم سؤال با رابحه

 انیارشد و سپس دانشجو یمقحع کارشناس انیدانشجو شانیا از بعد و است شتریب

 شتریها که بدروس آن ماهیّت لیبه دل یدکتر انیدانشجو یباال ی. آماد یکارشناس

 شتریب ۀاستفاد نیاست همچن شتریب یعلم یهااستفاده از روش ازمندیبوده و ن یقیتحق

 یفاوت معنادار از جهتت نیهاست. اپروژه یدر اجرا نترنتیو ا وتریها از کامپآن

 یقیتحق یهاپروژه انجام به را هنر انیدانشجوکه ا ر بتوان  یمعن نیاست. به ا دبخشینو

 و شده قیتشو ترعیوس یاطالعات منابع در جستجو به هاآن کرد قیتشو یعلم قاتیتحق و

 .ابدییم ارتقا هاآن در یکیالکترون یریاد ی در شرکت یبرا ازین مورد یهامهارت

 و یکنواختی از نشان هنر یهادانشکده یلیتحص یهارشته نیب معنادار تفاوت عدم

 هنر یهارشته تمام یبرا یکیالکترون آموزش ۀنیدرزم یآموزش ی ذاراستیس یتفاوتیب

 یریاد یبه  انینگرش و دانشِ دانشجو یکه  با هدف بررس یقیتحق در. است

                                                 
1. Birch, D 
2.Soydal 
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در رابحه با عدم  یمشابه ۀجینت  رفت، جامان مشهد یپزشک علوم دانشگاه در یکیالکترون

 ۀرشتو  ازیدانش موردن نیو نگرش و تفاوت معنادار ب یلیتحص ۀرشت نیتفاوت معنادار ب

 یریاد یهنر و  یهادر رابحه با رشته یعدم تفاوت معنادار نیبه دست آمد. ا یلیتحص

 و یتوجهیان از بنش ،یهنر یهارشته ماهیّتدر  ادیز اریتفاوت بس رغمیعل یکیالکترون

 .است یکیالکترون یریاد ی به نسبت هنر یهادانشکده سح  در ندادن یآ اه

 در همهنر ) ینامحلوب آموزش رسم ستمیس جهیمذکور نت یهابودن مهارت یناکاف

 در که یایجد راتییتغ وجودبا  أسفانه( است. مترانیا یهاهنرستان در هم و هادانشگاه

 یدانشگاه ستمیس است، آمده وجود به که یایجد یازهاین و  رفته صورت هنر حوزه

 یآموزش روش همان آموزش روش و باشد ازهاین نیا ی وجواب است نتوانسته رانیا

 در یدرس یواحدها بودن یناکاف ای و وجود عدم(. 4939 ،ی)سرسنگ است هنر در یسنت

 عدم و هنر مختل  یهارشته یدرس یهابرنامه در وابسته دروس و وتریکامپ یمبان ۀنیزم

بودن امکانات  یهنر، ناکاف یهادر دانشگاه یکیصورت الکترونبه یدرس یواحدها ۀارائ

 دیاسات ییتر از همه عدم آشناو مهم انیتوسط دانشجو نترنتیو ا انهیاستفاده از را

عدم  جهیو درنت ینترنتیا یهاو مهارت یکیآموزش الکترون یهنر با فناور یهارشته

 یوتریو کامپ ینترنتیا یهابودن مهارت یاز علل ناکاف توانیها مده آنان در کالساستفا

 باشد.

 

 شنهادهایپ

شرکت در  یهنر برا انیدانشجو ،هددیم انحاضر نش قیتحق یهاافتهی که یطورهمان

نمام  یسازادهیپ یبرا یو در حد متوسط دارند؛ ول ینسب یآماد  یکیالکترون یریاد ی

 یاز جهات ضرور یاریدر بس انیدانشجو یبهبود و ارتقاء آماد  یکیترونالک یریاد ی

 است.

 با انیدانشجو کردن آشنا نمام، نیا یاجرا تیموفق یبرا مناسب یراهکارها از یکی

 نمام به آنان ورود از شیپ یریاد ی نوع نیا بیمعا و ایمزا و یکیالکترون یریاد ی مفهوم
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 یکیالکترون یریاد ی ۀعرص به که یانیدانشجو از یاریبس. است یکیالکترون یریاد ی

 حوزه دارند. نیورود به ا یازهایاز الزامات و ن یاندک طالعا  ذارند،یقدم م

 در انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ با یفراشناخت و یشناخت یراهبردها کاربرد چون

 ریتأث دوره شروع از قبل راهبردها نیا آموزش دارد، یمعنادار ارتباط یمجاز آموزش

 -یکالم یهامهارت ارتقاء مثال عنوان به. دارد انیدانشجو عملکرد بهبود در ییبسزا

 .ینوشتار

 یمشارکت یریاد ی شیافزا منموربه  ی روه  یتکال ۀارائ و ارانهیهم یریاد ی شیافزا

 .است انیدانشجو تعامل مهارت شیافزا گرید راهکار

 یهادوره با ییآشنا یهادوره گرید و یزمجا آموزش با ییآشنا یهادوره یبر زار

 منمور به هنر انیدانشجو یهامهارت شرفتیپ یبرا زین انهیرا و نترنتیا با کار یمهارت

 .است یالزام یکیالکترون یریاد ی یهادوره در شرکت

 مهم عوامل از یکی عنوان به هنر انیدانشجو یآماد  سنجش به تنها حاضر پژوهش در

 زانیم نیهمچن و عوامل گرید و است شده پرداخته یکیالکترون یریاد ی یسازادهیپ در

 یآت یهاپژوهش یبرا ییمبنا تواندیهنر م یهادانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یآماد 

هنر،  انیدانشجو ازین ییشناسا لیاز قب یبه موضوعات توانندیم دتریجد قاتیباشد. تحق

 یریاد ی طیمح یهایژ یآن با و قیتحبهنر و  انیدانشجو یریاد ی یهاسبک یبررس

 عالوهبه. باشد یآموزش نمام نیا موفق یاجرا یبرا یبپردازند تا ضمانت یکیالکترون

آن با نقاط  قیو تحب رانیا یهاو ضع  آموزش هنر در دانشگاه قوت نقاط ییشناسا

 یبرا یهافرصت ایو  دهایبه تهد تواندیم یمجاز قیقوت و ضع  آموزش هنر از طر

 هنر منجر شود. یهادر دانشگاه یکیالکترون یریاد ی یسازادهیپ
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 منابع

نسبت به آموزش  یپزشک انی(. دانش، نگرش و مهارت دانشجو4934. )گرانیو د میمر ،یاخوت -

آموزش در  یراهبردها یپژوهش-یعلم دوماهنامۀکرمان،  یدانشگاه علوم پزشک ک؛یالکترون
 .52-53، 4 ،یعلوم پزشک

مدل  یطراح(. 4937. )حانهیر دهیپور، س ییو هدا محمدرضا زاده، یحنفو  امیپ زاده، یحنف -

 یزیرپژوهش و برنامه فصلنامۀ. یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه یکیالکترون یآماد  یابیارز
 .419-497، 9 ،یدر آموزش عال

در  یکیالکترون یریاد ی یآماد  زانیم یابی(. ارز4933) یبهناز و منتمر، غالمعل داراب، -

 .434-431، 9 ،آموزش یفناور فصلنامۀها. دانشگاه

 یریاد یدر ارتقا  یآموزش یافزارهاکاربرد نرم ری(. تأث4934و همکاران. ) نیحس زاده،ییدا -

(، 3)4 ،یتیاطالعات و ارتباطات در علوم ترب یآورفن فصلنامۀدرس هنر.  یاساس یهامهارت

19-27. 

 یریاد ی پروژه یاجرا یسنجامکان(. 4934). عباس دیس ،یرضو و نیغالمحس دوست، یمیرح -

 .415-400، 2 ، دانشگاه شهید چمران اهواز یتیترب علومفصلنامه . یکیالکترون

 یابزار سنجش آماد  یابیو اعتبار  هی(. ته4933) .بیّمس واصل،یارمحمدیفرهاد و  ،یسراج -

 .427-413(، 92)2 یتیترب یری اندازه فصلنامۀ .کیالکترون یهابه دوره رندهیاد ی یورود

اجرا و  ،یطراح ،ی)مبان یکیالکترون یریاد ی(. 4931فرهاد و عحاران، محمد. ) ،یسراج -
 .نایس یبوعل دانشگاهانتشارات : همدان (.یابیارزش

 دو. یمجاز یدانشجو ازین مورد یهامهارت یبنددسته و ییشناسا(. 4932. )فرهاد ،یسراج -
 .75-31، 2 ،یریاد یآموزش و  یهاپژوهش فصلنامۀ

. ستیحوزه هنر ن یازهاین ی وما جواب یدانشگاه ستمی(. سید 22، 4931. )دیمج ،یسرسنگ -

(، از 22/0/4931شده در ) یابیباز
?nwsId=2937http://www.iranartists.org/Fa/News/News.aspx 

 انیو تعامالت دانشجو یفراشناخت ،یشناخت ی(. ارتباط راهبردها4933و همکاران. ) مینس د،یسع -

، 53 ،یدر آموزش عال یزیرپژوهش و برنامه فصلنامۀ ،یلیتحص شرفتیبا پ یدر آموزش مجاز

30-79. 
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 تیترب و میعلتآن.  یآموزش یو کاربردها یریاد ی یسازند  یهی(. نمر4931. )اکبریعل  ،یس -
 .04-70، 05 ،وپرورش()آموزش

 و یطراح هیپا دروس یبرا وب تحت یآموزش برنامه(. 4931. )نیدیآ ،یو ملک سیپرد زاده،یعل -
 و ساخت مصال  کار اه دروس: یمورد محالعه ز،یتبر یاسالم یهنرها دانشگاه در یمعمار

 دانشگاه، 4935 بهشتیارد ،یکیالکترون آموزش شیهما نیاول در شده ارائه ،4 یمعمار مقدمات

 .زنجان

نمام  یاجرا یسنجو امکان ازهاینشیپ ی(. بررس4933. )ریرضا و فاضل، ام نیام ان،یکمال -

 .49-27، 4،یآموزش یفناور یپژوهش یعلم نشریۀ. یکیالکترون یریاد ی

 هفرشت ۀترجم. هنر آموزش در معاصر یکردهایرو(. 4931پگ .) رز،یو اسپ وانیا وس،ی ودال -

 .نمر: تهران. قلمصاحب

 محمد ترجمه، 24 قرن در یکیالکترون یریاد ی(. 4939اندرسون. ) ی. آر و ترید سون،ی ر -
 .مدارس یآموزش یفناور تهران: مؤسسۀ توسعۀ .عحاران

 تیفیک یابیارزش یشنهادیپ یالگو یو اعتبارسنج نی(. تدو4933. )گرانیو د نبیز ،ی لزار -

آموزش  یمحالعات برنامه درس فصلنامۀکشور.  ینمام آموزش عال در یکیآموزش الکترون یدرون
 .401-435(، 4)4 ،یعال

دانشگاه علوم  انیدانش و نگرش دانشجو ی(. بررس4933. )گرانیرباب و د ،ینژاد رودسر  یلح -

 -979، 41 ،یپزشک علوم در آموزش یرانیا مجله. یکیمشهد نسبت به آموزش الکترون یپزشک

901. 

 دانشگاه در یکیالکترون آموزش یبرقرار الزامات نمودن محک(. 4935عبداهلل. ) ،لیاسماع ماجد -
 .مدرس تیترب دانشگاه. یمهندس و یفن دانشکده. ارشد یکارشناس نامهانیپا ،مدرس تیترب

 یریاد ی یها ستمیس از استفاده و رشیپذ در تیجنس نقش(.4933. )حهیمل ،یمحمودآباد -

 علوم دانشکده. ارشد یکارشناس نامهانیپا. یفناور رشیپذ مدل از استفاده با یکیالکترون

 الزهرا دانشگاه ،یاقتصاد و یاجتماع
 یریاد ی یبر زار یسنج(. امکان4931کمال و بازر ان، عباس. ) دیس ،یخراز ؛یهاد مصدق، -

 .517-503، 9 ،اطالعات یعلوم و فناور فصلنامۀ. زدیدر شرکت  از استان  یکیالکترون
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 یآماد  زانیم ی(. بررس4934. )نیام دیّس ،یموسو و رضایعل ،یاقلعه. منمر سرشت، یملک -

 ،یدانش شناس فصلنامۀ. یکیالکترون یریاد یشرکت در نمام  یبرا هیدانشگاه اروم انیدانشجو
43 ،412-429. 

 یریاد ی به یابیدست در انیدانشجو نقش به ینگاه(. 4931) تهران دانشگاه تیفیک یابیارز مرکز -

 :است موجود مذکور نکیل در. قیعم
 http:// cuqa-learning.ut.ac.ir/file.php/1/students_90.7.9_.doc(2015, sep 

11) 
 ؛یدانشگاه یکیدر مراکز آموزش الکترون یریاد ی تیفی(. ک4931. )گرانیاهلل و دروح ون،یمهد -

 .77-53،411 ،یدانشگاه یرساناطالع و یکتابدار قاتیتحق هینشر. یفیک یامحالعه

در  یعلم أتیه یاعضا یو آماد  هارساختیز ری(. تأث4939. )گرانیو د فخرالسادات ،یرینص -

 یراهبردها دوماهنامۀ. یفناور رشیبر اساس مدل پذ کیاثربخش آموزش الکترون یسازادهیپ
 .991-993، 5 ،یآموزش در علوم پزشک

 رانی انه مدسه یهارابحه مهارت ی(. بررس4935. )ههیوج ،یمیکر و میعبدالرح م،یابراه نوه -

(، 93)4 ،یدر آموزش عال یزیرپژوهش و برنامه فصلنامۀ. یآموزش تیفیک با یآموزش یها روه
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