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Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between leader self-learning and e-

learning of students during the coronavirus epidemic. The statistical population of this study 

includes all students of the Department of Educational Sciences of Payame Noor University 

of Kermanshah. The sample size in this study was 226 people and a simple random sampling 

method was used to select them. Data collection tools were a self-study questionnaire for 

Fisher et al. (2001) and a standard electronic e-learning readiness questionnaire Vatniz 

(2004). Descriptive statistics were used to analyze the data to determine the degree of 

participation of different educational groups of men and women and inferential statistics of 

Pearson correlation coefficient, T-test and analysis of variance. The results showed that there 

was a significant relationship between self-learning and e-learning. The results of the study 

showed that the level of self-learning of the leader is not significantly different between men 

and women as well as in different educational groups in our society. 
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 چکیده

شده  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین یادگیری خود راهبر با یادگیری الکترونیکی دانشجویان در دوران اپیدمی ویروس کرونا انجام
باشد که حجم نمونه در این پژوهش  است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور کرمانشاه می

ها در این پژوهش پرسشنامه یادگیری  گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها از روش نمونه ده و برای گزینش آننفر بو 222
ها از آمار  ( بودند. برای تحلیل داده2222( و پرسشنامه استاندارد آمادگی یادگیری الکترونیکی واتنیز )2229خودراهبر فیشر و همکاران )

های مختلف تحصیلی وزنان و مردان و آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی  بردن به میزان مشارکت گروه توصیفی برای پی
داری وجود دارد.  شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین یادگیری خود راهبر و یادگیری الکترونیکی رابطه معنی و تحلیل واریانس استفاده

های مختلف تحصیلی  داد که میزان یادگیری خود راهبر در میان گروه زنان و مردان و همچنین در گروه در ادامه نتایج پژوهش نشان
 .داری ندارد ی ما تفاوت معنی جامعه
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 مقدمه 

همیشگی هدف اصلی مؤسسات آموزش عالی تربیت فراگیرانی 
ها و دروس است. مؤسسات آموزش عالی باید در طی دوره

طور  عنوان جزئی از جامعه و همین دانشگاهی به فراگیران، به
که به چه صورت فراگیرند.  شهروندان آگاه آموزش دهند

های ها با کسب اطمینان از اینکه فراگیران، قابلیتدانشگاه
اند و کسب کرده فکری الزم را جهت تفکر انتقادی و استدالل

رساندن به آنان در ساخت چارچوبی جهت کسب چگونه  با یاری

طور  یادگرفتن، مبانی رشد مداوم در طی حیات شغلی و همین
عنوان جزئی از اعضای جامعه را در اختیار افراد  ایفای نقش به

-ترین مواردی که در دوران پیشرفت یکی از مهم. [9]گذارندمی

موردتوجه بوده، یادگیری الکترونیکی  های تکنولوژیکی آموزش
 افراد است.

های یادگیری یادگیری الکترونیکی طریقی نو جهت انتقال محیط
 کننده به هرشده، یادگیرنده محور، تعامل و تسهیل خوب طراحی

ها و منابع تکنولوژی وقت با استفاده از ویژگی جا، هر فرد، هر
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یادگیری مناسب گوناگون دیجیتال در کنار دیگر شکل مواد 
پذیری و برنامه درسی جهت محیط یادگیری آزاد، انعطاف

های یادگیری، الکترونیکی که از عناصر، اهداف، محتوا، فعالیت
بندی و منابع یادگیری گروه شده است مواد و منابع دیگر تشکیل

 .[2]است های تدریس و فنون ارزشیابی فراگیران، روش
تواند با کمک ابزارها و فراگیر میدر محیط یادگیری الکترونیکی 

افزارهای مختلف چون ابزارهای جستجو، ابزارهای ارتباطی، نرم
ابزارهای تهیه و ارائه محتوا به منابع یادگیری گوناگون و وسیع 

تواند با استفاده از ابزارهای دسترسی پیدا کند؛ او همچنین می
های هها و شبکها، ویکینسل دوم وب، در تاالرها، وبالگ

 .اجتماعی مختلف و متناسب باهدف و عالئق خود شرکت کند
یادگیری الکترونیکی نظامی است که بر فناوری اطالعات و 
ارتباطات باهدف ایجاد، نگهداری، توسعه و در دسترس بودن 

آموزشی برای دانشجویان قرار دارد که هدایتگر -منابع مطالعاتی
شجویان را بدون آموزشی است و سنجش دان-افعال مطالعاتی

پذیر ساخته  نیاز به وجود محلی برای فراگیران و آموزگاران امکان
 .[5]است

ی ارائه، نوع محتویات رمز موفقیت آموزش الکترونیکی در نحوه
های و توزیع مناسب است. از بیشتر مسائل موجود در آموزش

طرفه، تعامل و ارتباط ضعیف با  های یکسنتی مثل سخنرانی
-شود. با کمک نرمخودداری می در آموزش الکترونیکیفراگیران 

-سرعت محیط توان بهافزارهای سیستم آموزش الکترونیکی می

جویی از عناصر متفاوت را با بهره های آموزشی مؤثر و کارا
 .[2]آموزشی تولید کرد

یکی از موارد مهم تأثیرگذار بر یادگیری الکترونیکی یادگیری 
راهبر یک رفتار یادگیری  یادگیری خودراهبر فراگیر است.  خود
به ابتکار  که راهی برای یادگیری مداوم افراد با توجه است

توان یک این نوع از یادگیری را می .شودخودشان هموار می
که با توجه  فرایند، هدف یا یک ویژگی برای فراگیر قلمداد کرد

. [2]به سبک یادگیری متغیر است، موردتوجه قرارگرفته است
گونه تعریف کرده است که در آن  یادگیری خودراهبر را این 9ولزن

شان، مشخص ساختن  فراگیران برای شناسایی نیازهای یادگیری
اهداف یادگیری، شناسایی منابع و موارد و مطالب موردنیاز خود 

های مناسب یادگیری و برای یادگیری، گزینش و اجرای روش
ود با کمک دیگران و یا برآورد و تعیین برآیندهای یادگیری خ

ها، کار خود را آغاز کرده و ابتکار عمل را در  بدون کمک آن
 .[3]گیرند دست می

 توان به افزایش قدرت انتخاب،از مزایای یادگیری خودراهبر می
های و باال بردن مهارت بودن نفس، خودکاربهانگیزش، اعتماد

این نوع یادگیری  .العمر اشاره داردیادگیری همیشگی و مادام
شان برای سنجش نقایص دانش  فراگیران را به توسعه توانایی

خود تشویق و ترغیب کرده و بعدازآن با کشف منابعی که برای 
پس افراد از علم و دانش  پردازند.رفع نقایص مؤثر هستند، می

خود جهت شناسایی منابع در دسترس و اجرای داوری آگاهانه 
 بر طبق نظر آنار و شاری. [2]برندیمسئله بهره مبرای حل 

ای است که یادگیرندگان در ( یادگیری خودراهبر پروسه2292)
طول آن نیازهای یادگیری خود را ارزیابی کرده و بر طبق آن 

بندی، راهکارهای مناسب را انتخاب و اجرا و اهداف را چارچوب
ان کنند، پس الزم است که فراگیرنتایج یادگیری را ارزیابی می

هم خود و هم جامعه خود را بهبود بخشند؛ یعنی، کسانی که 
نسبت به یادگیری خود احساس مسئولیت دارند، توانایی تفکر 

طور توانایی برقراری تعامل مؤثر رادارند،  انتقادی، تحلیلی و همین
 .یادگیرنده هستند خود

ای که تحت عنوان بررسی در مقاله [7](9512ابیلی و همکاران )
ارتباط میان یادگیری خودراهبر و میزان سواد فناوری اطالعات و 

های یادگیری ارتباطات دانشجویان گروه علوم مهندسی دوره
الکترونیکی انجام گردید، به این نتیجه رسیدند که در میان 

های یادگیری خودراهبر و سواد فناوری اطالعات و تمامی مؤلفه
ر متغیر یادگیری خودراهبر و د ارتباطات ارتباط معنادار است؛

های جنسیت، سن، معدل و اشتغال دانشجویان ازنظر ویژگی
 تفاوت معناداری وجود ندارد.

در مقاله خود با عنوان [ 8]( 9512خطیب زنجانی و همکاران )
رابطه آمادگی خودراهبری یادگیری با پذیرش یادگیری 
الکترونیکی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان به این نتایج 

که بین ابعاد مختلف آمادگی خودراهبری یادگیری  یافت دست
دانشجویان با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی تفاوت معناداری 

های خودراهبری یادگیری با پذیرش وجود ندارد. میان مؤلفه
یادگیری الکترونیکی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار است و 

ه مناسبی برای بینی کنندآمادگی خودراهبری یادگیری پیش
پذیرش یادگیری الکترونیکی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

 است.
ای با عنوان اثربخشی در مقاله[ 1]( 9513) قریشی و همکاران

مدل بومی یادگیری الکترونیکی بر خودراهبری در یادگیری 
دانشجویان به این نتیجه دست یافتند که پرسشنامه محقق 

در  است ی الکترونیکی منطبقساخته که بر مدل بومی یادگیر
های آن نمره کل خودراهبری در یادگیری و مؤلفه باال بردن

 تأثیرگذار است.
با توجه به اهمیت روزافزون یادگیری الکترونیکی و مزایای این 
روش آموزشی در شرایط گوناگون جهان مانند شرایطی که 
آموزش فقط از راه دور ممکن است، مسئله ما در این پژوهش 

ررسی رابطه بین یادگیری خودراهبر با یادگیری الکترونیکی با ب
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نقش میانجی انگیزش درونی دانشجویان در دوران اپیدمی 
 باشد. ویروس کرونا می

اولین بار واژه یادگیری الکترونیکی توسط کراس مطرح شد و به 
های اینترنت و اینترانت  شود که فناوریهایی اطالق میآموزش

اخیراً یادگیری الکترونیکی بعد  .برد ی به کار میرا برای یادگیر
جدیدی را به آموزش داده است. با همگانی شدن اینترنت، بخش 
عمده و چشمگیر این نوع یادگیری برای استفاده از وب و 

عنوان  ای توسعه پیداکرده و کاربرد آن به شبکه تعامالت درون
با  های حضوری و در ترکیب روش آموزشی مکملی در رشته

های معتبر دنیا  چهره در تعداد زیادی از دانشگاه به آموزش چهره
این روش آموزشی را با عنوان یادگیری  شده است. استفاده

استقرار و توسعه سیستم یادگیری  .شناسند ترکیبی نیز می
الکترونیکی در هر محیط آموزشی که دارای امکانات 

ی انسانی ، نیرو)اینترانت/اینترنت) افزاری و شبکه سخت
مدرسان (مند و اتکا بر عناصر آشنا به یادگیری الکترونیکی عالقه

محتوای یادگیری )و فراگیران و نیز گروه پشتیبان فنی
افزاری آنالین ویژه مدیریت الکترونیکی و وجود یک سامانه نرم

. یادگیری [92]میسر است LMS یادگیری الکترونیکی یا
های یادگیری خوب محیطالکترونیکی روشی جدید جهت انتقال 

کننده به هرکس، محور، تعامل و تسهیل شده، یادگیرنده طراحی
جا، هرزمان با استفاده از خصوصیات و منابع تکنولوژی  هر

مختلف دیجیتال در کنار سایر اشکال مواد یادگیری مناسب برای 
  [99]شده است پذیر و توزیعمحیط یادگیری آزاد، انعطاف

های لی مهم یادگیرنده در محیطیکی از خصوصیات خی
یادگیری، آمادگی برای یادگیری خودراهبر و مستقل است. 

دهی و ضروری است فراگیران دارای درجه باالیی از خودسازمان
را برای  های فراگیران خودراهبر استانضباطی که از ویژگی خود

یادگیری خودراهبر به . [92]های آموزشی باشندورود به محیط
ساالن  ی آموزش بزرگن بیستم و تمرکز بر توسعهآغاز قر

و به خاطر مزایای آن موردتوجه متخصصان و  [95]مربوط است
عنوان  های آموزشی و سازمانی بوده است و بهمتصدیان محیط

شده  شناخته 29یک مهارت موردنیاز برای آموزش و کار در قرن 
 .[92]است

ی از یادگیری یادگیری خودراهبر دارای گستره مفهومی وسیع
سنتی، یادگیری باز،  خودآموخته، یادگیری مستقل، یادگیری غیر

دهنده تا  نظم یادگیری مشارکتی، خودآموزش، یادگیری خود
ترین تعریف  اما معمول [95]ریزی استیادگیری خود برنامه

( اختصاص دارد. نولز 9181) مربوط به یادگیری خودراهبر به نولز
داند که در آن افراد وعی از یادگیری مییادگیری خودراهبر را، ن

برای تشخیص نیازهای یادگیری خود، تعیین اهداف یادگیری، 
انتخاب و اجرای راهکارهای مناسب یادگیری و سنجش نتایج 

یادگیری خود، با یا بدون کمک دیگران وارده عمل شده و ابتکار 
 [92](2229) 5فیشر و همکاران. [93]گیرندعمل را به دست می

پذیری در تعریفی دیگر، یادگیری خودراهبر را درجه مسئولیت
 .[92]انداش تعریف کردهفراگیر نسبت به یادگیری

ای که با عنوان بررسی در مقاله [7](9512) و همکارانش ابیلی
ارتباط بین یادگیری خودراهبر و میزان سواد فناوری اطالعات و 

های یادگیری هارتباطات دانشجویان گروه علوم مهندسی دور
های الکترونیکی انجام دادند؛ نتیجه گرفتند، بین تمام مؤلفه

یادگیری خودراهبر و سواد فناوری اطالعات و ارتباطات ارتباط 
های و در متغیر یادگیری خودراهبر با ویژگی معناداری وجود دارد؛

جنسیت، سن، معدل و اشتغال دانشجویان تفاوت معناداری 
 مشاهده نشد.

در مقاله خود با عنوان  [8](9512)و همکارانش زنجانیخطیب 
رابطه آمادگی خودراهبری یادگیری با پذیرش یادگیری 
الکترونیکی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان به این نتایج 

یافت که بین ابعاد مختلف آمادگی خودراهبری یادگیری  دست
دانشجویان با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی تفاوت معناداری 

های خودراهبری یادگیری با پذیرش وجود ندارد. بین مؤلفه
یادگیری الکترونیکی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار است و 

بینی کننده مناسبی برای آمادگی خودراهبری یادگیری پیش
پذیرش یادگیری الکترونیکی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

 است.
با عنوان اثربخشی ای در مقاله [1](9513) و همکارانش قریشی

مدل بومی یادگیری الکترونیکی بر خودراهبری در یادگیری 
دانشجویان به این نتیجه دست یافتند که ابزار محقق ساخته 
منطبق بر مدل بومی یادگیری الکترونیکی در افزایش نمره کل 

 های آن تأثیرگذار است.خودراهبری در یادگیری و مؤلفه
ار و سیف با عنوان تأثیر آموزش در تحقیقی که توسط خامنه، عط

راهبردهای یادگیری مطالعه فراشناختی برانگیزش و پیشرفت 
انجام شد،  9587آموزان دختر متوسطه تهران در سال دانش

آزمون که با گروه آزمون و پسپژوهش از نوع آزمایشی پیش
که با استفاده از  گرفته است کنترل و یک گروه آزمایش انجام

آزمون ای انتخاب شد که در مرحله پیشری خوشهگیروش نمونه
میانگین هر دو گروه آزمایش و کنترل در راهبردهای یادگیری و 
مطالعه و انگیزش تحصیلی و پیشرفت برابر بود پس از گذراندن 

-جلسه آموزش راهبردهای فراشناختی در گروه آزمایش یافته 99

 ی بین دوآزمون پیشرفت نشان داد که تفاوت معنادارهای پس
ی گروه آزمایش نسبت به گروه وجود دارد و در این مقایسه نمره

 .گروه کنترل بیشتر بوده است
در پژوهش خود با عنوان مزایای یادگیری [ 97]( 2228) 2پینتز

الکترونیکی و مشارکتی درزمینه ایجاد انگیزه در فراگیران عنوان 
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ری کرد که دانشجویان شاغل عالقه کمتری به آموزش حضو
 .داشتند

 

 ها هدف

 هدف اصلی
 الکترونیکی یادگیری با راهبر خود یادگیری بین رابطه بررسی

 کرونا ویروس اپیدمی دوران در دانشجویان
 

 اهداف جزئی
بررسی رابطه بین یادگیری خود راهبر با یادگیری الکترونیکی 

 دانشجویان
 تعیین میزان یادگیری خود راهبر در بین زنان و مردان

میزان یادگیری خود راهبر در بین سطوح مختلف تعیین 
 تحصیالتی

 ها فرضیه
بین میزان یادگیری خود راهبر با یادگیری الکترونیکی 

 دانشجویان رابطه وجود دارد
 میزان یادگیری خود راهبر در میان زنان و مردان متفاوت است

میزان یادگیری خود راهبر در بین سطوح مختلف تحصیالتی 
 متفاوت است

 

 وش پژوهشر
  ف و ماهیت و روش تقسیمتحقیقات علمی بر طبق هد

گرا گرا، بنیان تحقیقات ازنظر کاربرد به سه دسته عمل. گردند می
گردند. پژوهش حاضر ازنظر نوع و هدف و کاربردی تقسیم می
باشد و منظور از پژوهش  وپرورش می کاربردی در آموزش

اجتماعی انجام و ای  کاربردی روشی است که برای مسئله
ای منطقی بین کار پژوهش و جامعه پدید آمده و درنتیجه  رابطه

 .گیرد محقق در اندیشه کاربرد دستاوردها نیز قرار می
این تحقیق ازلحاظ هدف پژوهش، کاربردی و ازنظر اجرا جز 

باشد که بر  های غیرآزمایشی از نوع همبستگی می پژوهش
اهبر با یادگیری الکترونیکی اساس آن رابطه بین یادگیری خود ر

گیرد. جامعه آماری این پژوهش  دانشجویان موردبررسی قرار می
ی علوم تربیتی مقاطع تحصیلی  شامل کلیه دانشجویان رشته

است  9222/9511مختلف دانشگاه پیام نور کرمانشاه در سال 
باشد. نمونه آماری این پژوهش با  نفر می 332ها  که تعداد آن

نفر بود که به روش  222ل مورگان شامل توجه به جدو
ها  گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری داده نمونه

 های زیر استفاده شد. در این پژوهش از پرسشنامه

که  [92](2229) و همکاران پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر
پرسشنامه توسط  این باشد. پایایی گویه با طیف لیکرت می 22

 کل برای کرونباخ آلفای روش به (2222) همکارانو  3شوکار
( 9519) نعیمی و عربشاهی دست آمد. سلطانی به 82/2مقیاس 

 روش را به خودراهبر یادگیری پرسشنامه نیز در ایران پایایی
 و سازه آوردند. روایی  دست به 12/2برای  کرونباخ آلفای

 است. تائید مورد تحقیق این در آزمون هم این محتوایی
( 2222) پرسشنامه استاندارد آمادگی یادگیری الکترونیکی واتنیز

 و داخلی متعدد مطالعات در حاضر گویه دارد. پرسشنامه 27
 زیر شرح به عامل هر برای آن پایایی و شده استفاده خارجی

 ارتباطات و مهارت ،13/2 فناوری به دسترسی: است ذکرشده
رسانه  طریق از یادگیری توانایی ،88/2انگیزش  ،13/2برخط 

 جهت در مهم مسائل و 72/2اینترنتی  گروهی گفتگوهای ،12/2
 پایایی. آمده است دست به 82/2الکترونیکی  یادگیری در موفقیت

 ی مطالعه در( واتنیز) الکترونیکی یادگیری آمادگی پرسشنامه
 قرار تائید مورد 19/2 کرونباخ آلفای ضریب ی محاسبه با حاضر

ها از آمار توصیفی و  وتحلیل داده منظور تجزیه به .گرفت است
، آزمون تی و تحلیل 2آمار استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون

 شده است واریانس استفاده
 

 ها یافته
در بخش آمار توصیفی پژوهش ما میزان مشارکت افراد مختلف 

 2و شماره  9ازنظر جنسیت و سطح تحصیالت در جدول شماره 
 شده است. اشاره

 مشارکت ازنظر جنسیت 9جدول شماره 
 فراوانی تجمعی درصد تعداد جنسیت

 922 2/27 22 مرد

 2/72 2/72 922 زن

  922 222 کل

 
 مشارکت ازنظر سطح تحصیالت 2جدول شماره 
 فراوانی تجمعی درصد تعداد سطح تحصیالت

 2/92 2/92 55 دیپلم دیپلم و فوق

 5/72 7/31 953 کارشناسی

 922 7/23 38 ارشد و باالترکارشناسی 

  922 222 کل

 
 میزان بین بخش بعدی در قسمت آمار استنباطی فرضیه در

 رابطه دانشجویان الکترونیکی یادگیری با راهبر خود یادگیری
آزمون همبستگی میان متغیرها موردبررسی قرار  دارد با وجود

گیرد. در این پژوهش از همبستگی پیرسون استفاده شد که  می
 آمده است. 5نتایج آن در جدول 
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 ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها 5جدول شماره 
 یادگیری الکترونیکی 

یادگیری خود 
 راهبر

ضریب 
 همبستگی

**299/2 

 222/2 داری معنی

 222 تعداد

 
شده در جدول شماره  داری مشاهده یا توجه به مقدار سطح معنی

است و همچنین این  299/2همبستگی سطح دو متغیر  5

باشد این یعنی با افزایش یکی از  همبستگی از نوع مستقیم می
 کند. متغیرها دیگری افزایش پیدا می

 
 و زنان میان در راهبر خود یادگیری در بررسی فرضیه میزان

است از آزمون تی استفاده شد که نتایج آن در  متفاوت مردان
 آمده است. 2جدول شماره 

.  

 
 مردان در یادگیری خود راهبر و زنان گروه دو میانگین مقایسه برای تی آزمون 2جدول شماره 

انحراف  میانگین تعداد جنسیت عامل
 معیار

سطح  t dfآماره 
داری  معنی
sig 

میانگین 
 تفاضالت

انحراف 
معیار 

 تفاضالت

 13فاصله اطمینان 
 درصد

یادگیری 
خود 
 راهبر

کران  233/2 222/2 922 زن
 پایین

 کران باال

 212/2 -352/2 252/2 298/2 292/2 222 322/2 295/2 222/2 22 مرد

 داری بین گروه زنان و مردان در یادگیری خود راهبر وجود ندارد. تفاوت معنی 2 شده در جدول شماره داری مشاهده با توجه به سطح معنی
است از تحلیل واریانس استفاده شد که نتایج آن در  متفاوت تحصیالتی مختلف سطوح بین در راهبر خود یادگیری در بررسی فرضیه میزان

 آمده است. 3جدول شماره 
 یادگیری خود راهبرآنالیز واریانس برای  3شماره  جدول

 داری سطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 225/2 525/9 282/2 2 922/2 گروهی بین

   222/2 225 282/95 گروهی درون

    223 222/95 کل

 تفاوت نبودن دار معنی از نشان است 225/2 با برابر که تحصیلی مختلف های گروه بین شده مشاهده داری معنی سطح 3شماره  جدول به توجه با
 .دارد یادگیری خود راهبر عامل در تحصیلی های گروه بین
 

 نتایج
 با راهبر خود یادگیری بین رابطه بررسی باهدف حاضر پژوهش
 کرونا ویروس اپیدمی دوران در دانشجویان الکترونیکی یادگیری

 دانشجویان کلیه شامل تحقیق آماری جامعه. است شده انجام
 نمونه حجم که کرمانشاه نور پیام دانشگاه تربیتی علوم گروه
 تصادفی گیری نمونه روش از ها آن گزینش برای که نفر 222
 یادگیری پرسشنامه ها داده گردآوری ابزار. شد استفاده ساده

 استاندارد پرسشنامه و( [92]2229) همکاران و فیشر خودراهبر
 تحلیل برای. بودند( 2222) واتنیز الکترونیکی یادگیری آمادگی

 همبستگی ضریب استنباطی آمار و توصیفی آمار از ها داده
در . است شده استفاده واریانس تحلیل و تی آزمون پیرسون،

 شوند: ترتیب بررسی می این ها به بررسی نتایج پژوهش فرضیه

 یادگیری با راهبر خود یادگیری میزان فرضیه اول: بین
دارد برای بررسی این فرضیه  وجود رابطه دانشجویان الکترونیکی

که نتایج نشان از وجود  از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد
رابطه مستقیم بین یادگیری خود راهبر با یادگیری الکترونیکی 

 دارد.
ها باید گفت که یادگیری خودراهبری امر  در تبیین این یافته

رسد هر  آید. به نظر می به شمار می بسیار مهمی در عصر حاضر
ی باید بتوانند خودشان یادگیری خود را  فردی حتی جامعه

هدایت کنند. در این پژوهش ارتباط بین یادگیری خود راهبر با 
صورت مستقل باید  یادگیری الکترونیکی که بخشی از این به

ی بین  خوبی بیان شد که رابطه توسط یادگیرنده انجام شود به
یری خود راهبر با یادگیری الکترونیکی یک رابطه مستقیم یادگ
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است. این یعنی هرچه که یک یادگیرنده توان یادگیری 
زیاد در یادگیری  احتمال خودراهبری باالتری داشته باشد به

تر خواهد بود. نتایج این پژوهش ما با پژوهش  الکترونیکی موفق
، [95](2293) 7الدین زین، اسفار و [7](9512) ابیلی و همکاران

 [91](2225و همکاران )92، آزدو(2292) 1، کورنر[98](2292) 8وو
باشد. در ادامه  همسو می [22](2222) و همکاران 99و تامپسون

توان گفت برای افزایش کیفیت یادگیری الکترونیکی باید  می
بسترهای برای ارتقاء توان یادگیری خودراهبری فراهم نمود تا 

وانند یادگیری خود را در شرایط مختلفی مانند شیوع افراد بت
ویروس کرونا که امکان حضور فیزیکی را کم کرده و بیشتر 

کنند  مردم جهان در این شرایط آموزش در منزل را پیگیری می
را داشته باشند. آموزش در عصر حاضر به فناوری و رایانه 

فراد و رسد اهمیت خودراهبری ا شود به نظر می تر می وابسته
شود که باید بدان توجه  روز بیشتر از قبل می حتی جامعه روزبه

 شود.
 راهبر خود یادگیری میزان فرضیه که بررسی این فرضیه دوم در

است، از آزمون تی استفاده شد  متفاوت مردان و زنان میان در
داری  که نتایج نشان داد بین گروه زنان و مردان تفاوت معنی

 وجود ندارد.
رسد اهمیت یادگیری  تبیین این فرضیه باید گفت به نظر میدر 

خود راهبر در بین زنان و مردان به یک اندازه باشد. آنچه مهم 
که باید یادگیری خود راهبر در بین زنان و مردان ارتقاء  است این

پیدا کند تا هر فردی بتواند از آن در مواردی مانند یادگیری 
 الکترونیکی استفاده کند.

 در راهبر خود یادگیری میزان فرضیه بررسی این یه سوم درفرض
است، از تحلیل واریانس  متفاوت تحصیالتی مختلف سطوح بین

های  داری بین گروه استفاده شد که نشان داد تفاوت معنی
 مختلف تحصیلی وجود ندارد.

در تبیین این فرضیه باید گفت که مانند جنسیت که اهمیت 
ین گروه زنان و مردان تا حدودی یکسان یادگیری خودراهبر در ب

بود در بین سطوح مختلف تحصیالتی باید این اهمیت باال باشد. 
برای این امر باید از همان ابتدا در آموزش عالی حتی آموزش 
قبل از دانشگاه افراد را در بسترهای قرارداد تا بتوانند توان 

رسد هر  یادگیری خود راهبر خود را افزایش دهند. به نظر می
فردی توان باالیی برای یادگیری خود راهبر داشته باشد بهتر 

 تواند در بستر فناوری و محتوای الکترونیکی یاد بگیرد. می
 

 پیشنهادها
 شود: های پژوهش حاضر، پیشنهاد می بر اساس یافته

وپرورش و آموزش عالی بسترهای مانند فضاهای  آموزش -
ارتقاء خود راهبری های آموزشی برای  آموزشی و کتاب

 یادگیرندگان فراهم کند.

با توجه به اهمیت روزافزون آموزش و یادگیری الکترونیکی  -
 های اولیه مؤسسات مختلف در ابتدا به نیازها و مهارت

 یادگیرندگان توجه نمایند.
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