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چکیده :هدف پژوهش حاضر بررس ی می زان آم اد ی
دانش جویان هن ر ب رای ش رکت در نم ام ی اد یری
الکترونیک ی اس ت .جامع ۀ پ ژوهش  919نف ر از
دانشجویان هنر دانشگاه ه ای الزه را ،تربی ت م درس،
دانشگاه تهران و دانشگاه هنر در س ال تحص یلی -39
 4932بود .می زان آم اد ی دانش جویان ب ا اس تفاده از
پرسشنامۀ محققساخته بر رفته از پرسش نامۀ آم اد ی
یاد یرنده سراجی و یارمحمدی سنجیده ش د .تحلی ل
دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و آزمون
تی تک نمونهای صورت رفت .تجزیه و تحلیل نتایج
مشخص کرد ک ه ب ین می زان آم اد ی دانش جویان در
مقاطع مختل تحص یلی ب رای ش رکت در ی اد یری
الکترونیکی تفاوت معناداری وجود دارد ،اما در م ورد
تفاوت می زان آم اد ی ب ا جنس یت و دانش گاه مح ل
تحص یل و رش تۀ تحص یلی ،تف اوت معن ادار نب ود.
یافته های پژوهش نشان داد که دانش جویان هن ر ب رای
شرکت در یاد یری الکترونیک ی آم اد یای در س ح
متوسط دارند .با توجه به این سح آم اد ی ،طراح ی
برنامه های آموزشی نمیر کار اه ه ا ب ه منم ور ارتق اء
مهارتها و توان ایی اس تفاده از آم وزش الکترونیک ی،
پیشنهاد می ردد.
واژگااان کلیاادی :ی اد یری الکترونیک ی ،آم اد ی،
دانشجویان هنر

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 Elearning 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.
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مقدمه
مهمترین هدف در هر نوع آموزشی دستیابی به آموزش با کیفیت و غنی است .یکی از
اهداف مهم در آموزش عالی نیز فراهم کردن آموزش با کیفیت است« .کیفیت در
آموزش عالی عبارت است از برآوردن انتمارات فرد و جامعه از طریق آموزش ،پژوهش
و عرضه خدمات تخصصی»(مرکز کیفیت دانشگاه تهران.)4931 ،
نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه ،آموزشهای الکترونیکی را راهکاری
ص .)404 .دستاندرکاران آموزشهای الکترونیکی میتوانند با استفاده از امکانات این
نمام آموزشی ،شرایط یاد یری با کیفیت را برای دانشجویان فراهم کنند (سراجی،
 ،4932ص .)90 .این نوع آموزش «از قدرتهای شبکههای کامپیوتری ،تکنولوژیهای
اینترنت ،شبکههای ماهوارهای و علوم جدید دیجیتالی بهره میبرد و در اصل هنر استفاده
از تکنولوژی شبکهها به منمور طراحی ،انتخاب ،تحول و ادارۀ فرایند آموزش است»
(ذاکری ،4934 ،ص .)22 .آموزش الکترونیکی فقط نوعی ابزار جدید نیست ،این
آموزش شیوۀ تجربه کردن و نگاه ما به یاد یری را تغییر خواهد داد و بر چگونگی
مواجهه با امر یاد یری در آموزش عالی تأثیر ذار است ( ریسون و اندرسون
 ،4939 ،4ص .)95 .درواقع ،آموزش الکترونیکی یک نمام آموزشی است که امکان
دسترسی به آموزش عالی را بیش از ذشته (از لحاظ کمّی و کیفی) برای داوطلبان
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مناسب برای ارتقای کیفیت فرایند یاددهی -یاد یری میداند ( لزاری و دیگران،4933 ،

فراهم کرده است (سراجی ،4932 ،ص .)90 .در این روش آموزشیِ نوین ،رویکرد استاد
محور به دانشجو محور تغییر کرده است .همچنین انعحاف زیادی را در روششناسی
سازماندهی و ساختار دوره ،طرحهای آموزشی و باالخره ارزیابی دانشجو ارائه میکند.
در این نوع آموزش فرایند یاددهی -یاد یری به مرزهای خارج از کالس راهیافته است.

1. Gerreson & Anderson
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آموزشی ،مدیریت محتوا ،تعامل همزمان و غیر همزمان بین استادان و دانشجویان،

بررسی میزان آماد ی دانشجویان هنر برای شرکت در...

بدین ترتیب محدودههای فیزیکی آموزش از بین رفته و عرضه و یاد یری دانش در هر
نقحه ممکن شده است (اخوتی و همکاران ،4931 ،ص.)52 .
«در حال حاضر بسیاری از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران در کنار
آموزش معمول خود ،دانشگاه مجازی تأسیس نمودهاند ،به طوری که اکنون آموزش
الکترونیکی در ایران به یکی از انواع تحصیالت رسمی تبدیلشده است و هرسال
دانشگاههای بیشتری پا به این عرصه می ذارند» (لحی

نژاد رودسری و دیگران،4933 ،

ایران امری نوپاست که تأسیس و توسعه آن نیاز به پژوهش و تحقیق دارد.
برای اجرای موفق نمام یاد یری الکترونیکی رشتههای هنری ،الزم است عوامل
مؤثر بر این موفقیت شناسایی و بررسی شوند .لذا بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت به
همراه طراحی مناسب و زیربنایی میتواند مانع از شکست اجرای نمام یاد یری
الکترونیکی برای رشتههای هنری در ایران شود .دارا بودن آماد ی از عوامل مؤثر در
موفقیت و پیادهسازی یاد یری الکترونیکی است (مصدق ،خرازی و بازر ان .)4931 ،در
این زمینه مهمترین آماد ی برای یاد یری الکترونیکی موفق ،آماد ی از جنبههای
دانشجویان ،اساتید و فناوری است و نگرش این افراد ،به خصوص دانشجویان ،به همراه
عوامل دیگر از مهمترین عواملی است که موفقیت یا شکست یاد یری الکترونیکی را
تعیین میکنند (حسینعلی .)2141 ،از این رو با توجه به نقش ویژ یهای ورودی
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ص)905 .؛ اما آموزش مجازی در دانشگاهها و دانشکدههای هنر در ایران و خارج از

یاد یرند ان(به ویژه از جهت آماد ی الکترونیکی) در موفقیت یا شکست دورههای
یاد یری الکترونیکی پژوهش حاضر درصدد است تا قبل از اجرای آموزش الکترونیکی
رشتهها را بسنجد.
«آماد ی الکترونیکی به مفهوم توانایی سازمانها و ظرفیت ذینفعان آموزشی
(مدیران ،افراد کلیدی ،استادان و دانشجویان) برای حضور در فضای الکترونیکی
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در دانشگاههای ایران برای رشتههای هنر در ابتدا مهارتهای مورد نیاز دانشجویان این
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است»(خان 2115 ،4به نقل از داراب و منتمر ،4933 ،ص« .)434 .اپک» 2و «مؤسسه مک
کانال» ،9آماد ی الکترونیکی را «سح آماد ی جامعه برای مشارکت در جهان شبکهای»
تعری

کردهاند (منتمر و داراب ،4933 ،ص .)432
تحقیقات متعددی در زمینۀ آماد ی یاد یری الکترونیکی در ایران و خارج از

ایران انجامشده است .این تحقیقات را میتوان به سه روه تقسیم کرد؛ تعدادی به دنبال
ارائۀ الگویی مناسب برای ارزیابی آماد ی یاد یری الکترونیکی هستند (مصدق ،خرازی
تعدادی با در نمر رفتن الگویی خاص میزان آماد ی سازمان و یا دانشگاهی را در تمام
جهات بررسی میکنند ( وردن 5و همکاران ،2149 ،رضاییان و دیگران2149 ،؛ رحیمی
دوست و رضوی4934 ،؛ سادات زر ری و همکاران4933 ،؛ کمالیان و فاضل،4933،
آیدین و تسی ))2119( 0و روهی از تحقیقات به یک جنبۀ خاص از آماد ی یاد یری
الکترونیکی میپردازند (اخوتی و همکاران4931 ،؛ نصیری و دیگران4939 ،؛ مهدیون و
همکاران4933 ،؛ سدیک2119 ،9؛ جاریانگ پراسرت.)2119 ،3
در بسیاری از این الگوها آماد ی منابع انسانی را مورد توجه قرار دادهاند .3چهار
مؤلفۀ اصلی منابع انسانی؛ یاد یرند ان (دانشجویان) ،استادان ،کارکنان و برنامه ریزان
هستند (منتمر و داراب ،4933 ،ص .)25 .تحقیقات بسیاری در زمینۀ ارزیابی میزان
آماد ی دانشجویان (اکاسلن و الو2144 ،41؛ توبایشات و النساری2144 ،44؛ هانگ و

10.Akaslan, D. & Law, E.L.C
11. Tubaishat, A & Lansari, A
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و بازر ان 4931؛ داراب و منتمر4933 ،؛ حنفی زاده و دیگران4939 ،؛ مرکادو.)2113 ،1
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همکاران ،2141 ،4مفتخری2149 ،2؛ آیدین و تسی )2115 ،و استادان (بونانو2144،9؛
سو2115 ،1؛ کائور و عباس )2111 ،5انجام شده است .در تمام این تحقیقات از ابعاد و
الگوهای متنوعی برای سنجش آماد ی استفاده شده است؛ اما این که بتوان الگوی ثابتی
برای سنجش میزان آماد ی دانشجویان برای آموزش الکترونیکی به دست آورد عملی
نیست .این موضوع در تحقیقی که توسط عالم 0و همکاران ( )2141در دانشگاه مونترال
کانادا انجام شد ،بیان شده است .آنان به این نتیجه رسیدند که استاندارد خاص و ثابتی
را در نمر داشت .بهعالوه پژوهشهای متعددی مانند پژوهشهای پالوف و
( ،)2119پیسکاریچ ،)2119( 3رود،)2111( 3

ترنسن41

(،)2111

سینگ44

پرات9

(،)2111

واتکینز ،)2111( 42واتکنیز و همکاران ،)2111( 49دباغ ،)2119( 41یاکسلتارک و

باالت45

( ،)2119سن تی و اسمیت )2119( 40و سراجی و یارمحمدی ( )4933برای شناسایی
ویژ یهای یاد یرند ان مجازی موفق انجام شده است؛ در این پژوهشها اغلب ،به
ویژ یهایی مانند مهارت کار با رایانه و اینترنت ،مهارت خودآموزی ،خودانگیختگی،
داشتن تفکر حل مسئله و انتقادی ،مهارت مدیریت زمان ،عالقهمندی به یاد یری،
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برای ابزار سنجش آماد ی مهارتهای دانشجویان وجود ندارد ،اما میتوان شاخصهایی
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مهارت خود راهبری ،توان ارتباط با روه ،خودارزیابی ،قدرت پرسشگری ،مهارت
مباحثه ،مسئولیتپذیری ،مهارت استفاده از منابع آنالین و به کاربردن راهبردهای
یاد یری به مثابۀ ویژ یهای یاد یرند ان مجازی موفق تأکید شده است.
سراجی و یارمحمدی در تحقیقی ( )4933ابزار سنجش آماد ی یاد یرنده برای
ورود به دورههای یاد یری الکترونیکی را به دست آوردند .بر اساس یافتههای آنها،
یاد یرندۀ داوطلب ورود به دورههای الکترونیکی باید دارای پنج مهارت اصلی باشد؛
مشارکتی و دسترسی و مهارت کار با رایانه و اینترنت.
ارزیابی آماد ی دانشجویان هنر و غیر هنر برای استفاده از آموزش مجازی دارای
الگوی مشابهی است ،زیرا برای استفاده از این نوع آموزش نیاز به مهارتهایی است که
به ویژ یهای یاد یری الکترونیکی وابسته است؛ و نه صرفاً رشتهای خاص ،همچنان که
برای ارزیابی رشتههای مختل

در یک دانشگاه از یک نوع پرسشنامه استفاده میشود .به

عنوان نمونه در نتایج تحقیق پینگل سودا )2144( 4در رابحه با سنجش آماد ی
دانشجویان آموزش مجازی  ،تفاوت معناداری بین آماد ی دانشجویان رشتههای هنر،
علوم و بازر انی مشاهده نگردید .نمونۀ بعدی ،پژوهش ملکی سرشت و همکاران
( )4934بود که میزان آماد ی دانشجویان رشتههای مختل

دانشگاه ارومیه برای شرکت

در نمام یاد یری الکترونیکی را از طریق پرسشنامه مشترکی به انجام رساندند.
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مهارتهای فراشناختی ،ویژ یهای شناختی ،مهارت خودرهیابی ،مهارتهای ارتباطی و

تاکنون تحقیقی برای شناسایی مهارتها و سنجش آماد ی یاد یری الکترونیکی برای
دانشجویان رشتۀ هنر در ایران انجام نشده است .در پژوهشهای خارج از ایران نیز

1 .Pingle Sudha
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تعداد اندکی از پژوهش در موضوع مذکور دیده شده است.
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بیان مسئله و چارچوب نظری
فرایند آموزش هنر تحت تأثیر عوامل و متغیرهای متعددی از جمله دانشجو ،استاد،
عرصۀ آموزش ،روشهای آموزشی ،منابع آموزشی ،روند رو به رشد نرم افزارهای هنری
قرار دارد.
رشتههای هنری در عین قرار یری در یک مجموعۀ بزرگ به نام «هنر» ،بسیار متفاوت و
متنوع هستند؛ اما به علّت ویژ ی اصلی «هنر» که آفرینش و خلق است به تمام این
مینامند .ویژ یهای منحصر به فرد در هنر شامل :فیالبداهه بودن و انعحاف در تعیین
هدفها و مسیرها ،بروز خالقیت و اکتشاف ،تیزبینی و حساسیت فرد نسبت به پدیدهها،
خودآ اهی انتقادی و خویشتن یابی است .مجموع چنین ویژ یهایی در یک هنرمند
است که باعث بروز اثر هنری جاویدان میشود .هنرمند از پیرامون خود و با یارای
عادات پیش فته ،همۀ آنچه را که ممکن است تصورات ذهنی و نگرش درونش را پر
سازد ،بهره می یرد و از نمر درونی خود را با تمام عادات ممتاز تفکر و صورتهایی که
در ترسیم آنها مهارتیافته با تنمیم ضربآهنگی (برقراری رابحهی معنادار) غنی
میسازد ،در میان همین ضربآهنگ است که فعالیت هنرمند واقعاً آفرینش رایانه
خواهد شد .چون اثر هنری (حل مسئله) با استفاده از مفاهیم خاصی (فرضیات) تولید
شده است (آفرینش) ،خود اثر دلیلی بر یاد یری آن مفاهیم است .به طور کلی هنرمندان،
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تجلیهای بیرونیِ احساس ،عنوان هنر و رشتههای مرتبط با آن را رشتههای هنری

تصویر ذهنی ناشی از ادراک حسی را با استفاده از هنرهای تجسمی عینیت میبخشند و
به طور خاص آموزشگران هنر ،فرصت تولید هنری را فراهم میسازند تا هنرجویان
مینمایند(با استفاده از شیوههای هنری مانند فرم و تلفیق آن) یک اثر هنری را خلق
نمایند؛ به عبارت دیگر از طریق بازسازی جهان خارج (تلفیق از برون) ،ساختارهای
شناختی قبلی (تلفیق از درون) را متحوّل میسازند (شرفی ،4930،ص .)32 .با این
تعاری

از هنر و خلق اثر هنری ،میتوان فت در آفرینش یک اثر هنری بر ویژ یهایی
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بتوانند با دیدن یا برقراری ارتباط میان ادراکهای قبلی و آنچه در حال حاضر ادراک

دو فصلنامۀ نمریه و عمل در برنامۀ درسی ،شمارۀ  ،5سال سوم ،بهار و تابستان 4931

تأکید میشود که عملکردی مشابه با رویکرد سازنده رایی 4دارد .ایدۀ اصلی «سازنده
رایی» این است که دانش به وسیلۀ فرد ساخته میشود؛ به عبارتی این خود فرد است
که با توجه به تجارب و دانش پیشین خود موقعیت جدید را تعبیر و تفسیر کرده و در
نهایت تعامل با محیط دانش جدید خود را شکل میدهد(سی  ،4931 ،ص04.و.)09
در دنیای جدید امروز ایدههای هنری و خلق خالقانۀ آثار هنری بیش از ذشته
سرعت رفته است .ابزار و تجهیزات و نرمافزارهای هنری مانند نرمافزارهای طراحی،
آنها بهره میبرند ،اما متأسفانه آموزش هنر از دنیای هنر عقب افتاده است؛ به این معنا
که با توجه به تغییرات ابزار و روشهای اجرای آثار هنری  ،آموزش هنر نتوانسته است
سرعت تغییرات خود را با این تحوالت همسو سازد .در آموزش هنر استادان از
هنرجویان انتمار دارند تا پیش از آن که به آنان آموخته شود که چگونه از ایدهها استفاده
کنند ،به آفرینش آثار هنری بپردازند .بیشتر هنرجویان میکوشند از آثار دیگران کپی
کنند .استادان اغلب مشوّق هنرجویان در انجام کارهای هنریاند اما آنها به ندرت
میآموزند که چگونه به صورت موفقیتآمیز یک اثر هنری را به انجام برسانند( ودالیس
و اسپیرز)4931 ،2؛ بنابراین یافتن نمام آموزشی که دانشجوی هنر را به هدف اصلی خود
(آفرینش ایدههای هنری) برساند ضروری است .بهعالوه ،اهداف امروزی نمام آموزشی
دانشگاهی نسبت به ذشته تغیر کرده است« .هدف آموزش عالی باید رشد تفکر انتقادی
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آهنگسازی ،نقاشی ،شبیهسازیها با سرعت زیاد به بازار عرضه میشوند و هنرمندان از

و توانایی یاد یری خودراهبر باشد ،به ونهای که دانشجویان به فرا یرند ان مادامالعمر
بدل شوند .این موضوع اکنون به نماد عصر اطالعات تبدیلشده است» ( ریسون و
با توجه به نتایج رضایتبخش تحقیقات عملی که در زمینۀ نمام یاد یری الکترونیکی در
سایر کشورها انجام رفته  ،سیاست ذاران را به ادامه و سترش این نوع آموزش ترغیب

1.Constructivism
2 .Gaudelius & Speirs
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آندرسون.)4939 ،

بررسی میزان آماد ی دانشجویان هنر برای شرکت در...

نموده است .ازجملۀ این تحقیقات ،پژوهشی است با عنوان «یاد یری مجازی از دید اه
دانشجویان دانشگاه ایاالت لوا» که توسط ویلهم )2119( 4انجامشده است .نتایج این
پژوهش نشان داده است که اکثر دانشجویان از کالسهای مجازی تجربه مثبت داشته و
بیان کردهاند که در کالسهای مجازی بیشتر از کالسهای چهره به چهره ،محلب یاد
رفتهاند .همچنین تحقیقاتی نیز در زمینۀ اثربخشی استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات در هنر انجامشده است (وای چونگ هو2119 ،2؛ بری2119،9؛ داییزاده،
هنری از طریق مجازی میتواند راه حلی مناسب برای تغییر شیوههای آموزشی باشد که
سالهای متمادی با تغییراتی اندک در دانشگاههای هنری در ایران تدریس میشده است.
هدف اصلی آموزش الکترونیکی هنر صرفاً ارائۀ نوع جدیدی از آموزش و یا جانشینی
آن با نوع سنتی آموزش دانشگاهی هنر نیست بلکه باید دریابیم که با استفاده از این نوع
آموزش چگونه میتوان خألهای آموزشی رشتههای هنری را پر نمود و این نوع آموزش
چه امکانات و تسهیالتی را در اختیار آموزش دانشگاهی هنر قرار میدهد .با توجه به
ویژ یهای سازنده رایی هنر که پیشتر توضی داده شد ،در این پژوهش از رویکرد
یاد یرنده محور برای طراحی آموزشی استفاده خواهد شد.
رویکرد یادگیرنده محور «رویکردی است که در طراحی سامانههای یاد یری بر
نیازها و عالیق یاد یرنده تأکید داشته و استفاده از ابزارهای ارتباطی و تعاملی را در
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4934؛ علیزاده و ملکی)4931 ،؛ بنابراین آموزش مجازی و ارائۀ الگویی برای رشتههای

جهت رسیدن به این اهداف مورد تأکید قرار میدهد» (سراجی ،4931 ،ص .)253 .این
رویکرد «در نمریۀ یاد یری سازنده رایی ریشه دارد .سازنده رایان با تأکید بر نقش
فعالیتهای یاد یری اصیل و واقعی ،خودرهیابی در یاد یری ،مشارکت و تعامل ،ارائه

1. Wilhelm
2. Wai-Chung Ho
3. Nancy H. Barry
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فعال یاد یرنده در فرایند یاد یری اصولی همچون؛ تعامل و مذاکرۀ اجتماعی ،شرکت در

دو فصلنامۀ نمریه و عمل در برنامۀ درسی ،شمارۀ  ،5سال سوم ،بهار و تابستان 4931

موقعیتهای مسئلهدار را در ساخت دانش فردی مهم تلقی میکنند» (جاناسن و
همکاران2111 ،4؛ هارپینک 2110 ،2به نقل از سراجی.)202 ،4931 ،
برای موفقیت در اجرای آموزش هنر از طریق نمام یاد یری الکترونیکی توجه به
زیرساختهای انسانی از اهمیت باالئی برخوردار است .شناسایی این زیرساخت به
طراحان آموزش مجازی کمک میکند تا دربارۀ هر یک از عناصر آموزش تصمیمات
صحیحی اتخاذ نمایند.
که پیادهسازی آموزش هنر از طریق مجازی را ممکن سازد؟ دیگر آنکه این نمام توانایی
پاسخگویی به اجرا در چه مقاطعی ،چه رشتهها و کدام جنسیت را دارا است؟ جنسیت
یکی از عواملی است که میتواند در پذیرش و استفاده از سیستم یاد یری الکترونیکی
در افراد مختل

تأثیر ذارد؛ بنابراین محققان باید جنسیت را در توسعه و آزمون

نمریههای یاد یری الکترونیکی مورد مالحمه قرار دهند (محمودآبادی .)4933 ،علم به
رابحه بین جنسیت ،مقحع تحصیلی و رشته با میزان آماد ی ،میتواند در زینش
دانشجویان هنر برای شرکت در آموزش الکترونیکی و موفقیت بیشتر این روهها مؤثر
باشد.
بنابراین محالعۀ حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که میزان آماد ی
دانشجویان هنر برای شرکت در یاد یری الکترونیکی در چه سححی است .بررسی و
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مسئلۀ اساسی این تحقیق این است که آیا مهارتهای دانشجویان در اندازهای هست

پاسخگویی به پرسش اصلی از طریق پرسشهای فرعی به دست میآید.
پرسشهای فرعی مربوطه به شرح زیر است:
و مشارکتی ،مهارتهای فراشناختی ،میزان دسترسی و مهارت کار با رایانه و اینترنت،
مهارتهای شناختی و مهارت خود راهبری آماد ی دارند؟

1.D. Johnson., R.Patton., B.Bimber., K. Almeroth & G. Michaels
2.Dwayne Harapnuik
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 -4آیا دانشجویان هنر برای شرکت در یاد یری الکترونیکی از نمر مهارتهای ارتباطی

بررسی میزان آماد ی دانشجویان هنر برای شرکت در...

-2آیا میزان آماد ی دانشجویان رشتههای مختل

برای شرکت در یاد یری الکترونیکی

متفاوت است؟
-9آیا میزان آماد ی دانشجویان هنر برای شرکت در یاد یری الکترونیکی با توجه به
مقحع تحصیلی آنها متفاوت است؟
 -1آیا میزان آماد ی دانشجویان هنر برای شرکت در یاد یری الکترونیکی با توجه به
جنسیت آنها متفاوت است؟
تربیت مدرس ،دانشگاه هنر و دانشگاه تهران ،برای شرکت در نمام یاد یری الکترونیکی
طراحی ردیده است.
روش تحقیق
این پژوهش از نمر ماهیّت از نوع پژوهشهای کمّی ،از نمر میزان کنترل متغیرها از
نوع غیر آزمایشی و از نمر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است .از بین دانشگاههای
ایران که دارای رشتههای هنری است  1دانشگاه با توجه به سابقۀ بیشتر و رتبۀ علمی
باالتر انتخاب شدند .جامعۀ آماری پژوهش شامل  3419نفر از دانشجویان هنر دانشگاه
الزّهرا ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه تهران و دانشگاه هنر و حجم نمونه  919نفر بود.
در جدول  4و ویژ یهای جمعیتشناسی و آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
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پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان آماد ی دانشجویان هنر دانشگاههای الزهرا،

ارائه شده است .ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر ،پرسشنامهای با مقیاس پنج
درجهای لیکرت بود که قبالً در محالعه سراجی و یار محمدی واصل ( )4933استفاده
برای آزمون آماد ی ورودی یاد یرنده به دورههای الکترونیکی مدّنمر قراردادند .عاملها
شامل .4 :مهارتهای ارتباطی و مشارکتی .2 ،مهارتهای فراشناختی  .9میزان دسترسی
و مهارت کار با رایانه و اینترنت .1 ،مهارتهای شناختی .5 ،خود راهبری بود .این پنج
عامل با  93ویۀ مورد تأیید متخصصان قرار رفته است .برای تحقیق حاضر ،پرسشنامه
مذکور توسط دو نفر از اساتید رشتۀ هنر و  9نفر از متخصصان یاد یری الکترونیکی
33
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شده بود .در پرسشنامۀ مذکور ،محققان با استفاده از روش تحلیل عاملی 5 ،عامل را

دو فصلنامۀ نمریه و عمل در برنامۀ درسی ،شمارۀ  ،5سال سوم ،بهار و تابستان 4931

کشور مورد بازبینی قرار رفت و روایی آن تأیید شد .نتیجه این که پرسشنامهای مشتمل
بر  15سؤال ،بهصورت بسته و بینام با طی

پنج درجهای مقیاس لیکرت تهیه ردید که

از  9دسته سؤال تشکیل ردید .دستۀ اول به منمور تعیین مشخصات نمونۀ آماری از
لحاظ جنسیت ،مقحع تحصیلی ،دانشکدۀ محل تحصیل و دستۀ دوم شامل سؤالهای
مرتبط با رشتۀ تحصیلی و دسته سوم شامل میزان آماد ی دانشجویان برای شرکت در
یاد یری الکترونیکی است که در قالب  5عامل دستهبندیشده است .عامل اول با پنج
عامل پنجم با پنج سؤال پرسشنامه مورد سنجش قرار رفت .برای تعیین پایایی
پرسشنامۀ پژوهش حاضر از ضریب آلفای کرونباخ 4استفاده شد که نتایج حاصل در
جدول شماره  2آمده است که نشاندهندۀ پایایی قابلقبول پرسشنامه است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری پژوهش

جنسیت
مرد
زن

درصد
92/23
09/92

فراوانی
442
295

جدول  .2آلفای کرونباخ پرسشنامه ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در هر یک از عوامل پژوهش

عوامل

عامل
اول

میزان
ضریب
پایایی

1/31

عامل
دوم
1/94

عامل
سوم
1/39

عامل
چهارم
1/92

عامل
پنجم
1/92

کل ابزار
1/90

یک از دانشگاهها مشخص ردید .برای توزیع پرسشنامهها ،بعد از رفتن مجوز از
دانشگاهها ،پرسشنامه در بین دانشجویان مربوطه توزیع شد و پاسخ آنها به صورت

1 .Cronbach alpha
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روش ردآوری اطالعات بدین صورت بود که پس از آن که تعداد دانشجویان هر
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سؤال عامل دوم با پنج سؤال ،عامل سوم با یازده سؤال ،عامل چهارم با شش سؤال و

بررسی میزان آماد ی دانشجویان هنر برای شرکت در...

دادههای کمّی ،مورد استفاده قرار رفت .پس از ردآوری دادهها برای تجزیه و تحلیل،
از نرمافزار  spssو روش آمار توصیفی (جدول فراوانی ،نمودار ستونی ،میانگین و
انحراف استاندارد) و آمار استنباط (شاخصهای آمار توصیفی و آزمون  tتک نمونهای)
استفاده ردید .در این روش ابتدا فراوانی پاسخهای داده شده به هریک از سؤاالت در
ضریب مورد نمر (خیلی زیاد= ،5زیاد=  ،1متوسط=  ،9کم = 2و خیلی کم= )4ضرب
میشود ،سپس برای هر یک سؤال یک نمره محاسبه شد که با توجه به تعداد سؤاالت
آماری محاسبه شد .با توجه به نتایج حاصله به بررسی سؤاالت پژوهش پرداخته شده
است.
یافتهها:
مشخصات جمعیت شناختی :قسمت اول پرسشنامه شامل سؤاالتی دربارۀ
ویژ یهای جمعیت شناختی پاسخ دهند ان است .تعداد  919نفر از دانشجویان هنر در
این تحقیق شرکت کردند که از نمر جنسیّت تعداد دانشجویان دختر شرکت کننده در
پژوهش بیشتر از تعداد پسران است .به طوری که  09/92درصد از پاسخگویان به
پرسشنامه ( 295نفر) دختر و  92/23درصد آنها ( 442نفر) پسر است .یکی دیگر از
مشخصات جمعیت شناختی جامعۀ پژوهش ،مقحع تحصیلی است که در این رابحه 433
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مرتبط با سؤاالت تحقیق ،نمرات را با هم جمع و پس از آن میانگین و سایر شاخصها

نفر (معادل  59/4درصد) در مقحع کارشناسی و تعداد  499نفر (معادل  93/99درصد)
در مقحع کارشناسی ارشد و  40نفر (معادل  1/04درصد) در مقحع دکتری مشغول به
سؤال اول .آیا دانشجویان هنر برای شرکت در یادگیری الکترونیکی از نظر
مهارتهای ارتباطی و مشارکتی ،مهارتهای فراشناختی ،میزان دسترسی و مهارت
کار با رایانه و اینترنت ،مهارتهای شناختی ،مهارت خود راهبری آمادگی دارند؟
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تحصیل بودهاند.
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پاسخهای پرسشنامه در رابحه با مهارتهای مذکور تحلیل شد .میزان آماد ی
دانشجویان نسبت به یاد یری الکترونیکی با طی
پنج (خیلی زیاد) درجهبندی شده است .میتوان طی

پاسخگوییها از یک (خیلی کم) تا
کمّی را به طی

کیفی در چهار

سح آماد ی باال ( ،)1/2-5سح آماد ی متوسط ( ،)9/1-1/2عدم آماد ی ()2/0-9/1
و عدم آماد ی بسیار زیاد ( )4-2/0تبدیل کرد تا معیاری برای قضاوت کردن داشته
باشیم.
و عدم آماد ی دانشجویان برای یاد یری الکترونیکی نمره  9/1است .چراکه با تقسیم
تعداد فواصل بر تعداد مقیاسها فاصلهی  1/3به دست میآید.
ابتدا با استفاده از آمار توصیفی ،هر یک از عوامل مورد نمر بررسی شد و
میانگین و انحراف استاندارد عوامل محاسبه شد .با توجه به میانگینهای بهدستآمده در
رابحه با  5عامل و مقایسۀ آن با دستهبندی آماد ی موردنمر ،میزان آماد ی و سحوح آن
مشخص می ردد.
نخستین عامل مهارتهای ارتباطی و مشارکتی مورد نیاز برای یاد یری
الکترونیکی است .این عامل با پنج پرسش مورد بررسی قرار رفت و با میانگین کل 9/1
بیانگر آماد ی متوسط از منمر «مهارتهای ارتباطی و مشارکتی» جهت دریافت یاد یری
الکترونیکی در دانشجویان است.
دومین عامل مهارتهای فراشناختی با پنج پرسش مورد بررسی قرار
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با توجه به نمرات در نمر رفته شده ( 4تا  )5برای اندازه یری ،مرز بین آماد ی

رفت.

«مهارتهای فرا شناختی» با میانگین کل  9/1بیانگر آماد ی متوسط از منمر مهارتهای
سومین عامل میزان دسترسی و مهارت کار با رایانه و اینترنت با یازده پرسش
بررسی شد« .میزان دسترسی و مهارت کار با رایانه و اینترنت» میانگین کل  9/09بیانگر
آماد ی متوسط از منمر میزان دسترسی و مهارت کار با رایانه و اینترنت جهت دریافت
یاد یری الکترونیکی در دانشجویان است.
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فراشناختی جهت دریافت یاد یری الکترونیکی در دانشجویان است.

بررسی میزان آماد ی دانشجویان هنر برای شرکت در...

چهارمین عامل مهارتهای شناختی با شش پرسش مورد بررسی قرار رفت.
«مهارتهای شناختی» با میانگین کل  9/00بیانگر آماد ی متوسط از منمر مهارتهای
شناختی جهت دریافت یاد یری الکترونیکی در دانشجویان است.
پنجمین عامل خود راهبری با پنج پرسش مورد بررسی قرار رفت« .خود راهبری»
میانگین کل  9/0بیانگر آماد ی متوسط از منمر خود راهبری جهت دریافت یاد یری
الکترونیکی در دانشجویان است.
الکترونیکی دانشجویان هنر برای شرکت در یاد یری الکترونیکی با میانگین کل  9/51در
سح آماد ی متوسط قرار دارد.
سؤال دوم -آیا میزان آمادگی دانشجویان رشتههای مختلف برای شرکت در یادگیری
الکترونیکی متفاوت است؟
برای پاسخ ویی به سؤال دوم این پژوهش  ،از آزمون پارامتری تحلیل واریانس
یک طرفه استفاده شد .محابق نتایج بهدستآمده از جدول  ،9با توجه به معناداری 1/23
تفاوت معناداری بین رشتههای تحصیلی از جهت میزان آماد ی دانشجویان وجود ندارد.
همانطور که در جدول مشاهده میشود میانگین رشتهها از جهت آماد ی دانشجویان
تفاوت بارزی ندارد؛ بنابراین با توجه به نتیجۀ این آزمون میتوان فت آماد ی
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با توجه به دادههای توصیفی و همچنین با عنایت به دستهبندی آماد ی یاد یری

دانشجویان برحسب رشتۀ تحصیلی آنها از تفاوت معناداری برخوردار نیست.
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جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای بررسی تفاوت میانگینها بین آمادگی دانشجویان به
تفکیک رشتۀ تحصیلی

چاپ

419/51

طراحی پارچه و لباس

419/01

مرمت

415/02

نقاشی

413/31

موسیقی

413/11

طراحی صحنه

413/00

عکاسی

441/19

هنرهای نمایشی و سینما

441/14

مجسمهسازی

449/99

تصویر متحرک

449/51

هنر اسالمی

449/51

ارتباطات تصویری

449/02

صنایعدستی

441/13

معماری و شهرسازی

440/19

طراحی صنعتی

440/90

پژوهش هنر

449/11

فرش

443/15

4/40

1/23

با توجه به مقطع تحصیلی آنها متفاوت است؟
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سؤال سوم -آیا میزان آمادگی دانشجویان هنر برای شرکت در یادگیری الکترونیکی
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رشته

میانگین

مقدار آزمون

سح معناداری

بررسی میزان آماد ی دانشجویان هنر برای شرکت در...
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای بررسی تفاوت میانگینها بین آمادگی
دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی

مقحع

میانگین

مقدار آزمون

سح معناداری

کارشناسی

444/13

5/33

1/14

کارشناسی ارشد

449/59

دکتری

425/31

تعقیبی شفه 4استفاده شد .محابق نتایج به دستآمده از جدول  ،1با توجه به معناداری
 1/14تفاوت معناداری بین مقاطع تحصیلی از جهت میزان آماد ی دانشجویان وجود
دارد و با توجه به نتایج آزمون شفه و مقایسۀ میانگین سه مقحع تحصیلی میتوان فت
بین دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری از نمر آماد ی برای شرکت در
یاد یری الکترونیکی تفاوت معناداری وجود دارد؛ و با توجه به اطالعات حاصل،
آماد ی دانشجویان دکتری (با میانگین  )425/31نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد (با
میانگین  )449/59و دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به کارشناسی (با میانگین
 )444/13باالتر است.
سؤال چهارم -آیا میزان آمادگی دانشجویان هنر برای شرکت در یادگیری
الکترونیکی با توجه به جنسیت آنها متفاوت است؟
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برای آزمون فرضیۀ باال ،از آزمون پارامتری تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون

جدول  .5نتایج آزمون تی نمونههای مستقل برای بررسی تفاوت میانگینها بین آمادگی دانشجویان به
تفکیک جنسیت

زن

442/23

مرد

441/94

4/10

1/233

1.Scheffe
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جنس

میانگین

مقدار آزمون

سح معناداری
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برای آزمون فرضیۀ باال ،از آزمون پارامتری تی نمونههای مستقل استفاده شد .محابق
نتایج به دست آمده از جدول  ،5با توجه به معناداری  1/233تفاوت معناداری بین
دانشجویان خانم و آقا از جهت میزان آماد ی دانشجویان وجود ندارد و نتیجۀ میانگین
مردان و زنان محابق جدول زیر نیز این نتیجه را تأیید میکند؛ بنابراین میزان آماد ی
برحسب مرد یا زن بودن دانشجو از تفاوت معناداری برخوردار نیست.

پژوهشهایی که در زمینۀ بررسی علل افت دورههای یاد یری الکترونیکی
(همچون؛ رود2111 ،4؛ پالوف و پرات2119 ،2؛ واتکینز و همکاران )2111 ،9انجام شده
است ،نشان میدهد عدم توجه به امکانات مورد نیاز یاد یرند ان موفق که شامل
دسترسی به رایانه و اینترنت ،داشتن مهارتهای جستجو ،طبقهبندی و تحلیل اطالعات،
استفاده مؤثر از ابزارها و شیوههای ارتباطی ،مهارت خودانگیختگی و توان برنامهریزی و
لزوم آشنایی با شیوههای محالعه در محیط یاد یری الکترونیکی است،
(سراجی،4933،ص )491.از عوامل مؤثر در عدم موفقیت دورههای یاد یری الکترونیکی
است.
تحلیل نتایج حاصل از بررسی میزان آماد ی دانشجویان هنر برای شرکت در
یاد یری الکترونیکی حاکی از آن است که میانگین آماد ی دانشجویان از منمر  5عامل
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بحث و نتیجهگیری

مورد بررسی  9/51از  5است که نشاندهندۀ آماد ی در حد متوسط دانشجویان هنر
برای شرکت در یاد یری الکترونیکی است .در این بخش تالش میشود جزئیات
عامل مختل

مورد بررسی قرار یرد.

1. Rhode
2 .Pratt & Pallof
3. Ryan Watkins; Doug Leigh; Don Triner
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آماد ی دانشجویان دانشگاه ،با توجه به سؤالهای محرحشده و همچنین از منمر پنج

بررسی میزان آماد ی دانشجویان هنر برای شرکت در...

عامل اول -مهارتهای ارتباطی و مشارکتی
نخستین عامل مهارتهای ارتباطی و مشارکتی است .این عامل با میانگین کل 9/1
بیانگر آماد ی در حد متوسط است .میبایست تواناییهای دانشجویان هنر در استفاده از
ابزارهای فتگو با دیگران از طریق اینترنت ،پیش از اجرای نمام یاد یری الکترونیکی
بهبود و ارتقا یابد؛ زیرا یکی از معضالت مهم در یاد یری الکترونیکی ضع

تعامل

است و لذا جهت پیادهسازی نمام یاد یری الکترونیکی باید بر قابلیت تعاملی و
است که مشارکت ،تعامل و فتمان اساس برنامۀ درسی یاد یری الکترونیکی است و در
این نوع یاد یری« ،الگوهای تعامل اقتدار محور» جای خود را به «الگوی تعامل روه
محور» میدهد .همچنین لیاو )2111( 2یکی از مالحمات مهم در طراحی محیطهای
یاد یری الکترونیکی را تعامل میداند .بدین صورت در این تحقیق نیز به ارزیابی
آماد ی دانشجویان جهت تعامل و فتگوهای روهی اینترنتی پرداختهشد (امیرفاضل،
.)22 ،4933
عامل دوم -مهارتهای فرا شناختی
این عامل با میانگین کل  9/1بیانگر آماد ی متوسط از منمر مهارتهای فراشناختی
در دانشجویان هنر است.
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مشارکتی یاد یری الکترونیکی و اینترنت توجه ویژهای انجام یرد .ریسون 4معتقد

یکی از نکات اساسی در آموزش (به ویژه آموزش مجازی) این است که فرا یران
بیاموزند چحور یاد بگیرند ،چحور به خاطر بسپارند و چگونه مسئله حل کنند (بلمونت،9

1. Garrison D.R.
2. Liaw
3. Belmont
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 .)4333راهبردهای شناختی و فراشناختی نیرومندترین تأثیر را در یاد یری یاد یرند ان
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دارند و رابحۀ مثبت و معنادار بین شیوه یاد یری و پیشرفت تحصیلی در دانشگاه وجود
دارد (میسه و همکاران4333 ،4؛ یانگ)2115 ،2
شی و همکاران )4333( 9اهمیت ارتباط میان پیشرفت تحصیلی در رشتههای

برخط1

با انگیزش و راهبردهای شناختی و فراشناختی را مورد توجه قراردادند .نتیجۀ این کار
ثابت میکند که کسانی که از چنین راهبردهای بهرهمند هستند موفقتر از کسانی هستند
که این راهبردها را کمتر به کار میبرند.
قابلیتها برای یاد یری است و این موضوع برای یاد یرند ان از دور بسیار مهم است،
زیرا آنان تکالی

یاد یری را بهصورت فردی انجام میدهند .از آنجاییکه کاربرد

راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در آموزش مجازی
ارتباط معناداری دارد ،آموزش این راهبردها قبل از شروع دوره میتواند تأثیر بسزایی در
بهبود عملکرد دانشجویان داشته باشد.
به دانش و آ اهی فرد دربارۀ ضع

و قوتهای شناختی و تالش برای رفع یا

ارتقای آنها «مهارت فراشناختی» فته میشود؛ ازاینرو مهارتهایی مانند برنامهریزی و
تعیین هدف محالعه ،پیشبینی و تعیین دقیق زمان محالعه ،خودکنترلی و نمارت بر میزان
پیشرفت و خود نمم دهی را میتوان به عنوان مهارتهای فراشناختی در یاد یری در
نمر رفت.
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فراشناخت توانایی یاد یرنده برای آ اهی از قابلیتهای شناختی و کاربرد این

عامل سوم -میزان دسترسی و مهارت کار با رایانه و اینترنت
دسترسی و مهارت کار با رایانه و اینترنت است.

1. Meece et al.
2. Yang
3 . Shih et al.
4 . Online Courses

00

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.3.5.79

این عامل با میانگین کل  9/09بیانگر آماد ی متوسط دانشجویان هنر از منمر

بررسی میزان آماد ی دانشجویان هنر برای شرکت در...

«در محیط یاد یری مجازی دانشجو برای دسترسی به محتوای آموزشی ،انجام
فعالیتهای یاد یری ،شرکت در بحثهای همزمان و ناهمزمان به ابزارها و نرمافزارهای
رایانهای و اینترنتی ونا ونی نیاز دارد و باید عالوه بر دسترسی به این ابزارها ،مهارت
کار با آنها را داشته باشد .چن و همکاران 4در پژوهشی دریافتند که دانشجویانی که
مهارت کار با صفحهکلید را دارند ،بهتر از دانشجویان دیگر میتوانند فعالیتهای
یاد یری مبتنی بر فناوری را انجام دهند .تریکات و مارینه 2در پژوهشی تجربی دریافتند
هستند ،در مقایسه با روههای دیگر در دورههای یاد یری مجازی ،کارایی بیشتری
دارند»(سراجی ،4932 ،ص)31 .
عامل چهارم -مهارتهای شناختی
این عامل با میانگین کل  9/00بیانگر توانایی و آماد ی متوسط دانشجویان هنر در
رابحه با مهارتهای شناختی است.
«راهبردهای شناختی به روشهایی مربوط میشوند که مستقیماً روی موضوعات
یاد یری کار میکنند و موجبات تمایل به افزایش تفسیر ،فهم و کسب اطالعات را
فراهم میکنند .فرایندهای شناختی باعث تقویت فرایند تفکر میشوند و برای دستیابی به
اهداف شناختی مانند درک محلب و حفظ کردن کمککننده هستند» (شیفر و دال،9
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که دانشجویانی که دربارۀ ابزارها و نرمافزارهای اینترنتی دانش و مهارتهای الزم را دارا

 ،2113ص .)91راهبردهای شناختی که با عنوان راهبردهای تمرین ،بسطدهی و
سازماندهی ارائه شدهاند ،به شکل ستردهای به عنوان راهبردهای شناختی مهم پذیرفته
(پینتریچ 2119 ،1به نقل از سعید و همکاران ،4933 ،ص.)95 .

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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شدهاند و باعث تسهیل کد ذاری ،ذخیرهسازی و فرایند بازیابی اطالعات میشوند
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«در محیط یاد یری الکترونیکی ،یاد یرنده به منابع اطالعاتی ونا ون دسترسی
دارد .یاد یرنده برای استفاده بهتر از این منابع اطالعاتی باید نیازهای یاد یری و
اطالعاتی خود را تشخیص دهد و اطالعات دریافتی را طبقهبندی ،تحلیل و تفسیر کند تا
بتواند از منابع قابلدسترس در محیط یاد یری الکترونیکی برای بهبود دانش و
مهارتهای خود استفاده کند؛ بنابراین داوطلب یاد یری الکترونیک باید از مهارتهای
تفکر علمی بهرهمند باشد و با بهکار یری روش علمی بتواند اطالعات را طبقهبندی و
مسائل ارائه کند» (هائونگ 2113 ،4به نقل از سراجی ،4933 ،ص)499 .؛ بنابراین مهارت
حل مسئله و قدرت تفکر انتقادی که از ویژ یهای شناختی است ،از مهارتهای مورد
نیاز برای داشتن آماد ی ورود بهنمام یاد یری الکترونیکی است.
عامل پنجم -خود راهبری
این عامل با میانگین کل  9/0بیانگر توانایی و آماد ی متوسط دانشجویان هنر در
رابحه با مهارت خود راهبری است.
به مجموعۀ مهارتهایی که فرد با استفاده از آن ،نیازهای یاد یری خود را تشخیص
داده ،مسئولیت فرایند یاد یری را بر عهده می یرد و با انگیزش درونی خود آن را
پیگیری میکند« ،مهارت خود راهبری» فته میشود .چو و تسی ،)2113( 2در پژوهشی،
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تجزیه و تحلیل کند و سپس از طریق تفسیر اطالعات ،راهحلهای جدیدی برای حل

ده عامل مهم دربارۀ موفقیت بزرگساالن در محیط یاد یری مجازی مورد بررسی قرار
رفته شد ،بر اساس این پژوهش« ،مهارت خود راهبری» ،مهمترین عامل موفقیت در
امکانات مدیریتی ،نوشتاری ،تولیدی ،تغییر و اصالحی ،مشارکت و تبادل ،جستجو،
جمعآوری اطالعات ،ذخیره و نمارت به استقالل در تصمیم یری نیاز دارند.

1. Huang
2. Chu. R.J.C & Tsai.
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دورههای مجازی است .در این محیط ،دانشجویان به دلیل دسترسی آسان به برخی از
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به دلیل خودآموز بودن محیط یاد یری الکترونیکی و امکان دسترسی به منابع
ونا ون و همچنین ماهیّت باز و متنوع بودن انتخابها از منمر انتخاب زمان محالعه،
انتخاب قالب چندرسانهای داشتن «مهارت خود راهبری» ضروری است .دانشجویانی که
خود انگیختگی و مسئولیتپذیریِ کافی در یاد یری ندارند ،در این نمام یاد یری دچار
افت تحصیلی میشوند (سراجی ،4932 ،ص .)31 .دنییل بیرچ« )2114( 4خود راهبری»
را یکی از ویژ یهای یاد یرند ان موفق میداند.
و جنسیت و سح آماد ی وجود ندارد؛ درنتیجه رابحۀ جنسیت با آماد ی دانشجویان با
نتایج تحقیق پینگل سودا ( )2144متناقض و با تحقیق ملکی سرشت ،قلعهای و موسوی
( )4934و تحقیق سویدال 2همراستاست؛ بنابراین برای اجرای یاد یری الکترونیکی در
رشتههای مختل

هنری از نمر دانشجویان میتوان طرح هماهنگی را استفاده کرد .در

رابحه با سؤال سوم مشاهده شد که آماد ی دانشجویان مقحع دکتری از دیگر دانشجویان
بیشتر است و بعد از ایشان دانشجویان مقحع کارشناسی ارشد و سپس دانشجویان
کارشناسی .آماد ی باالی دانشجویان دکتری به دلیل ماهیّت دروس آنها که بیشتر
تحقیقی بوده و نیازمند استفاده از روشهای علمی بیشتر است همچنین استفادۀ بیشتر
آنها از کامپیوتر و اینترنت در اجرای پروژههاست .این تفاوت معنادار از جهتی
نویدبخش است .به این معنی که ا ر بتوان دانشجویان هنر را به انجام پروژههای تحقیقی
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در رابحه با سؤال دوم و چهارم مشاهده شد که تفاوت معناداری بین رشتههای تحصیلی

و تحقیقات علمی تشویق کرد آنها به جستجو در منابع اطالعاتی وسیعتر تشویق شده و
مهارتهای مورد نیاز برای شرکت در یاد یری الکترونیکی در آنها ارتقا مییابد.
بیتفاوتی سیاست ذاری آموزشی درزمینۀ آموزش الکترونیکی برای تمام رشتههای هنر
است .در تحقیقی که

با هدف بررسی نگرش و دانشِ دانشجویان به یاد یری

1. Birch, D
2. Soydal
414
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عدم تفاوت معنادار بین رشتههای تحصیلی دانشکدههای هنر نشان از یکنواختی و
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الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام رفت ،نتیجۀ مشابهی در رابحه با عدم
تفاوت معنادار بین رشتۀ تحصیلی و نگرش و تفاوت معنادار بین دانش موردنیاز و رشتۀ
تحصیلی به دست آمد .این عدم تفاوت معناداری در رابحه با رشتههای هنر و یاد یری
الکترونیکی علیرغم تفاوت بسیار زیاد در ماهیّت رشتههای هنری ،نشان از بیتوجهی و
آ اهی ندادن در سح دانشکدههای هنر نسبت به یاد یری الکترونیکی است.
ناکافی بودن مهارتهای مذکور نتیجه سیستم نامحلوب آموزش رسمی هنر (هم در
حوزه هنر صورت رفته و نیازهای جدیای که به وجود آمده است ،سیستم دانشگاهی
ایران نتوانسته است جواب وی این نیازها باشد و روش آموزش همان روش آموزشی
سنتی در هنر است (سرسنگی .)4939 ،عدم وجود و یا ناکافی بودن واحدهای درسی در
زمینۀ مبانی کامپیوتر و دروس وابسته در برنامههای درسی رشتههای مختل

هنر و عدم

ارائۀ واحدهای درسی بهصورت الکترونیکی در دانشگاههای هنر ،ناکافی بودن امکانات
استفاده از رایانه و اینترنت توسط دانشجویان و مهمتر از همه عدم آشنایی اساتید
رشتههای هنر با فناوری آموزش الکترونیکی و مهارتهای اینترنتی و درنتیجه عدم
استفاده آنان در کالسها میتوان از علل ناکافی بودن مهارتهای اینترنتی و کامپیوتری
باشد.
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دانشگاهها و هم در هنرستانهای ایران) است .متأسفانه با وجود تغییرات جدیای که در

پیشنهادها
همانطوری که یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد ،دانشجویان هنر برای شرکت در
یاد یری الکترونیکی بهبود و ارتقاء آماد ی دانشجویان در بسیاری از جهات ضروری
است.
یکی از راهکارهای مناسب برای موفقیت اجرای این نمام ،آشنا کردن دانشجویان با
مفهوم یاد یری الکترونیکی و مزایا و معایب این نوع یاد یری پیش از ورود آنان به نمام
088
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یاد یری الکترونیکی آماد ی نسبی و در حد متوسط دارند؛ ولی برای پیادهسازی نمام

بررسی میزان آماد ی دانشجویان هنر برای شرکت در...

یاد یری الکترونیکی است .بسیاری از دانشجویانی که به عرصۀ یاد یری الکترونیکی
قدم می ذارند ،اطالع اندکی از الزامات و نیازهای ورود به این حوزه دارند.
چون کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در
آموزش مجازی ارتباط معناداری دارد ،آموزش این راهبردها قبل از شروع دوره تأثیر
بسزایی در بهبود عملکرد دانشجویان دارد .به عنوان مثال ارتقاء مهارتهای کالمی-
نوشتاری.
راهکار دیگر افزایش مهارت تعامل دانشجویان است.
بر زاری دورههای آشنایی با آموزش مجازی و دیگر دورههای آشنایی با دورههای
مهارتی کار با اینترنت و رایانه نیز برای پیشرفت مهارتهای دانشجویان هنر به منمور
شرکت در دورههای یاد یری الکترونیکی الزامی است.
در پژوهش حاضر تنها به سنجش آماد ی دانشجویان هنر به عنوان یکی از عوامل مهم
در پیادهسازی یاد یری الکترونیکی پرداخته شده است و دیگر عوامل و همچنین میزان
آماد ی اعضای هیئت علمی دانشگاههای هنر میتواند مبنایی برای پژوهشهای آتی
باشد .تحقیقات جدیدتر میتوانند به موضوعاتی از قبیل شناسایی نیاز دانشجویان هنر،
بررسی سبکهای یاد یری دانشجویان هنر و تحبیق آن با ویژ یهای محیط یاد یری
الکترونیکی بپردازند تا ضمانتی برای اجرای موفق این نمام آموزشی باشد .بهعالوه
شناسایی نقاط قوت و ضع
قوت و ضع
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افزایش یاد یری همیارانه و ارائۀ تکالی

روهی به منمور افزایش یاد یری مشارکتی

آموزش هنر در دانشگاههای ایران و تحبیق آن با نقاط

آموزش هنر از طریق مجازی میتواند به تهدیدها و یا فرصتهای برای
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پیادهسازی یاد یری الکترونیکی در دانشگاههای هنر منجر شود.
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