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  ه چکید
 از جمله ویکی ها وبالگ ها در 2استفاده از محیط هاي آموزش الکترونیکی و محیط هاي مبتنی بر وب : مقدمه     

ي آموزش سنجش رابطھ استفاده از محیط ھااین پژوهش با هدف . بین دانشجویان پزشکی در حال افزایش است
 با مھارت ھاي تحمل فشار رواني، كنترل تكانش و خودآگاھي ھیجاني در دانشجویان ٢الكترونیكي و وب 

 .صورت گرفته است دانشگاه ھاي علوم پزشكي غرب كشور
)  نفر12300(جامعه آماري این مطالعه، کلیه دانشجویان دانشگاه هاي علوم پزشکی غرب کشور: مواد و روش ها       
.  نفر از آن ها به عنوان نمونه آماري انتخاب گردید542طبقه اي، تعداد - که با استفاده از روش نمونه گیري تصادفیبودند

ان و در بخش استفاده از محیط -ابزار جمع آوري داده ها در بخش مهارت هاي هوش هیجانی مورد مطالعه، آزمون بار
براي تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، . ، یک مقیاس محقق ساخته بوده است2هاي مبتنی بر وب 

درصد فراوانی ساده، میانگین و انحراف استاندارد و آمار تحلیلی شامل آزمون تجزیه و تحلیل یک طرفه واریانس، ضریب 
  . استفاده شده استLSDهمبستگی پیرسون و آزمون تعقیبی 

 درصد از پاسخگویان در حد متوسط و زیاد از 7/42ان می دهد که نتایج این بررسی نش: یافته هاي پژوهش     
هم چنین استفاده از این محیط ها بر توانایی دانشجویان براي .  استفاده نموده اند2محیط هاي آموزش الکترونیکی و وب 

 تاثیرگذار بوده و با مقاومت در برابر موقعیت هاي فشار آور و تحمل فشارهاي روانی، توانایی آگاه بودن و فهم احساسات
، در ابتدا میزان تحمل فشار روانی و آگاه بودن و فهم احساسات 2افزایش میزان استفاده از محیط هاي مبتنی بر وب 
  .توسط آن ها افزایش و سپس کاهش پیدا کرده است

هاي مورد مطالعه  در آغاز تاثیر مثبتی بر پاره اي از مهارت 2محیط هاي مبتنی بر وب  :بحث و نتیجه گیري     
اما پس از مدتی و در صورت استفاده . داشته اند و توانسته اند مهارت هاي تحمل فشار روانی و خودآگاهی را ارتقاء دهند

زیاد از محیط ها تاثیر مثبت خود را از دست داده اند و اگر چه که هنوز نمی توان با یک مطالعه به طور قاطع گفت، اما 
  . تیاد اینترنتی و عدم کنترل و نبود یک سناریوي هدفمند براي استفاده از این محیط ها نام بردمی توان از اصطالح اع
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  مریم عزیزي و همکاران-… با مهارت هاي تحمل فشار روانی2سنجش رابطه استفاده از محیط هاي آموزش الکترونیکی و وب 

 ١٠

 مقدمه

در دهه هاي گذشته، وب یکی از ابزاهایی بوده که به      
طور گسترده به منظور خلق محتواي یادگیري براي 
فراگیران و جمع آوري اطالعات مورد استفاده قرار گرفته 

اما با گسترش و پیشرفت فناوري، محیط هاي ). 1(،است
 عنوان یک موضوع مهم و اساسی در  به2مبتنی بر وب 

در محیط هاي مبتنی بر ). 2(،دنیاي اطالعاتی مطرح شدند
 عالوه بر خلق محتوا امکان تلفیق، ترکیب و اصالح 2وب 

، 2یکی از جنبه هاي اساسی وب ). 3(،محتوا نیز وجود دارد
متن، تصویر، (تمرکز بر انتقال اطالعات به شکل هاي متعدد

 و هدف آن جمع آوري اطالعات از تمام ،)4(،بوده...) صدا، 
در سال هاي اخیر، استفاده از محیط هاي ). 5(،افراد است

ي روزانه از  رشد سریعی داشته و افراد زیاد2مبتنی بر وب 
 ها، ویکی ها، ویکی وبالگ.  می کننداین محیط ها استفاده

و پایگاه هاي اشتراك از جمله ابزارهاي  پدیاها، پادکست ها، 
 2در مجموع، محیط هاي مبتنی بر وب ). 6(، هستند2وب 

پسندتر بوده و فرصت  ، تعاملی تر و کاربر1در مقایسه با وب 
هاي زیادي را براي برقراري ارتباط و تعامل در اختیار 

در این مطالعه، میزان استفاده از . کاربران خود قرار داده اند
له  محیط از جم15 بر اساس 2محیط هاي مبتنی بر وب 

پایگاه هاي اشتراك عکس، ویدئو، وبالگ، میکروبالگینگ، 
گروه هاي خبري، ویکی، شبکه هاي اجتماعی، بحث هاي 

  . مجازي مد نظر قرار گرفته است
احساسات بخش بسیار نیرومندي از زندگی هر فرد       
 هوش هیجانی نیز تعامل بین احساسات و  و،)7(،بوده

ود و دیگران،  شامل درك احساس خکهشناخت است 
چنین فهم و  استفاده از احساس براي تصمیم گیري و هم

یگر، به عبارت د). 8(،تنظیم احساسات خود و دیگران است
ظرفیت هاي غیرشناختی، توانش هوش هیجانی مجموعه 

ها و مهارت هایی است که پردازش اطالعات درباره 
 و بر ،)9(،می کند پذیر ن را امکانهیجانات فرد و دیگرا

وانایی هاي فردي براي موفقیت و کنار آمدن با فشارهاي ت
گونه که عنوان شد  همان). 10(،محیطی تاثیرگذار است

توانایی ها و یا اي از مهارت ها، هوش هیجانی از مجموعه 
ها می توان   تشکیل شده که از جمله آنمولفه هاي مختلف

به توانایی کنترل تکانش، تحمل فشار روانی و خودآگاهی 
 بر توانایی مقاومت در ،در کنترل تکانش. جانی اشاره نمودهی

 هاي آزمایشی و یا کاهش آن برابر تکانش، سایق یا فعالیت
 .چنین توانایی کنترل هیجانات خود تاکید می شود ها، هم

منظور از تحمل فشار روانی نیز توانایی مقاومت کردن در 
 قوي بدون هاي فشارآور و هیجانات  برابر رویدادها، موقعیت

در . یارویی فعال و مثبت با فشار استجا زدن و یا رو
خودآگاهی هیجانی نیز توانایی آگاه بودن و فهم احساس 

 . خود مدنظر قرار می گیرد
 راه هاي گوناگونی براي برقراري 2تکنولوژي هاي وب      

 و اختیاراتی را براي ایجاد کردهارتباط و اظهار وجود 
ور ایجاد محیط هاي یادگیري مشارکتی یادگیرندگان به منظ

وجود ارتباط میان . جامعه محور و انفرادي فراهم می سازد
تکنولوژي . یادگیرندگان از ضروریات یادگیري تعاملی است

 بر مبناي نمایش هاي دیجیتالی در 2هاي مشارکتی وب 
 یادگیرندگان را براي مدیریت فضاي ،اشکال مختلف

استفاده ). 11(،توانمند ساخته اندیادگیري متلعق به خودشان 
 از جمله ویکی ها و بالگ ها 2از محیط هاي مبتنی بر وب 

از میان این رسانه . در آموزش پزشکی در حال افزایش است
هاي اجتماعی بالگ ها، ویکی ها، سایت هاي شبکه هاي 

هایی م افزاراجتماعی مانند فیس بوك و فلیکر از جمله نر
. تفاده قرار می گیرندش بیشتر مورد اسهستند که در امر آموز

در این نرم افزارهاي اجتماعی آن است که به جنبه کلیدي 
 به اشتراك گذاشته شکل گسترده اي در تولید اطالعاتی که

امروزه پژوهشگران بیشتر بر . می نمایندمی شود همکاري 
این مسئله تمرکز دارند که چگونه می توانند تمایل به وب و 

). 6(، را با فرایند یادگیري هم سو نمایند2خصوصا وب 
 داراي مزایاي فراوانی در فرایند 2محیط هاي تعاملی وب 

که  با توجه به این. تدریس و یادگیري فراگیران هستند
هاي محیط  مزایاي آموزشی ،)12،13(،عات مختلفمطال

 آموزش عالی را تایید کرده و استفاده از  در2مبتنی بر وب 
از طرف . ر فرایند یادگیري را مفید دانسته انداین محیط ها د

دیگر، دانشجویان هر جامعه نیروي انسانی و سازندگان 
از این رو سالمت جسم و روان . فرداي آن جامعه هستند

 توسعه این بر  بنا.آنان از اهمیت زیادي برخوردار است
هاي الزم ش مهارت فعالیت هاي آموزشی به ویژه آموز

ظور ارتقاء سالمت روان باید مدنظر قرار براي زندگی به من
شناسان بر  از جمله فعالیت هاي آموزشی که روان. گیرد

روي آن تاکید دارند، آموزش مهارت هاي هوش هیجانی 
 بینی پیش عامل عنوان به هیجانی هوش امروزه). 14(،است
شغلی،  و تحصیلی موفقیت سالمت روانی، اجتماعی، کننده

 مؤلفه از یکی به عنوان و گردیده ردارشایانی برخو اهمیت از
در ایجاد و تکامل  سزاییه ب نقش ارتباطات در مهم هاي

 ایفا موفقیت تحصیلی و شناختی روان خودآگاهی، سالمت
  ) 15،16،17(.کند می

یادگیري و به -از این رو، کاربرد هیجانات در فرایند یاددهی
ت و طور کلی در تعلیم و تربیت امري اجتناب ناپذیر اس
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مسئوالن و دست اندرکاران نظام آموزشی باید عالوه بر 
 توجه به رشد شناختی و پیشرفت تحصیلی به رشد مهارت

ها توانایی   مختلف در فراگیران توجه نموده تا در آنهاي
مقاومت کردن در برابر رویدادها و موقعیت هاي فشار آور، 

د، توانایی مقاومت در برابر تکانش و کنترل هیجانات خو
 بر بنا.  خود را ایجاد کننداتتوانایی آگاه بودن و فهم احساس

در این مطالعه به بررسی رابطه بین میزان استفاده این 
محیط دانشجویان دانشگاه هاي علوم پزشکی غرب کشور از 

مهارت هاي تحمل فشار روانی،  و 2هاي مبتنی بر وب 
 به .کنترل تکانش و خود آگاهی هیجانی پرداخته شده است

عبارت دیگر، سوال اساسی مطالعه این است که آیا بین 
میزان استفاده دانشجویان دانشگاه هاي علوم پزشکی غرب 

 و مهارت هاي تحمل 2محیط هاي مبتنی بر وب کشور از 
ها   تکانش و خود آگاهی هیجانی آنکنترلفشار روانی، 

   رابطه وجود دارد ؟ 
  مواد و روش ها

سنجش رابطه  توصیفی و با هدف این پژوهش به روش     
 با 2استفاده از محیط هاي آموزش الکترونیکی و وب 

مهارت هاي تحمل فشار روانی، کنترل تکانش و خودآگاهی 
هیجانی در دانشجویان دانشگاه هاي علوم پزشکی غرب 

جامعه آماري این مطالعه، کلیه . صورت گرفته است کشور
 12300(رب کشوردانشجویان دانشگاه هاي علوم پزشکی غ

با استفاده از بر اساس جدول مورگان و بوده اند که ) نفر
  نفر از آن542طبقه اي، تعداد -روش نمونه گیري تصادفی

روش نمونه . ندها به عنوان نمونه آماري انتخاب گردید
 ورت بوده که ابتدا سعی گردید همه استانگیري بدین ص

نشاه، هاي غرب کشور شامل استان هاي همدان، کرما
 سپس با توجه به .تان، لرستان و ایالم انتخاب شوندکردس

عدم دسترسی به لیست کامل دانشجویان دانشگاه هاي 
علوم پزشکی غرب کشور، حتی المقدور سعی بر این بوده تا 
از هر دانشگاه به تناسب تعداد دانشجویان آن دانشگاه تمام 

 از گروه هاي آموزشی تحت پوشش قرار گرفته و سرانجام
هر گروه تعدادي دانشجو متناسب با تعداد دانشجویان آن 
گروه به طور تصادفی به عنوان نمونه آماري انتخاب گردیده 

  تحمل مهارت هاي براي جمع آوري داده ها در بخش . است
  فشار روانی، کنترل تکانش و خودآگاهی هیجانی از آزمون 

ه باال و ب سال به 18اي گروه سنی  برکهان استفاده شد - بار
آلفاي کرونباخ . خصوص دانشجویان هنجاریابی شده است

 88/0فرد - و پایایی آن به روش زوج93/0این آزمون 
به منظور ارزیابی میزان چنین  هم. محاسبه گردیده است

 از یک مقیاس محقق 2استفاده از محیط هاي مبتنی بر وب 
ه در  گوی15متغیر با استفاده از ساخته استفاده شده و این 

کم، =2خیلی کم، =1( لیکرتسطحی 5قالب طیف 
مورد سنجش قرار گرفته ) خیلی زیاد=5زیاد و =4متوسط، =3

روایی آن مورد تایید صاحب نظران و اساتید حوزه علوم  که
و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي تربیتی قرار گرفته 

براي  .برآورد گردیده است) 887/0(کرونباخ قابل قبول
داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی،  یه و تحلیلتجز

درصد فراوانی ساده، میانگین و انحراف استاندارد و آمار 
 تحلیلی شامل آزمون تجزیه و تحلیل یک طرفه واریانس

، ضریب همبستگی پیرسون  چند گروهبراي مقایسه میانگین
استفاده  »)LSD(حداقل اختالف معنادار«و آزمون تعقیبی

  .شده است
  یافته هاي پژوهش

ها   درصد از آن6/54 درصد از پاسخگویان، پسر و 4/45     
 درصد از پاسخگویان در مقطع کاردانی، 17. دختر بوده اند

ها نیز   درصد از آن5/24 درصد در مقطع کارشناسی و 5/58
در مقطع کارشناسی ارشد و دکتراي حرفه اي مشغول به 

سخگویان دانشجوي  درصد از پا3/32. تحصیل بوده اند
 درصد دانشجوي 3/15دانشگاه علوم پزشکی همدان، 
 درصد دانشجوي 4/11دانشگاه علوم پزشکی سنندج، 

 درصد دانشجوي 1/27دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد، 
ها   درصد از آن8/13دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و 

  .دانشجوي دانشگاه علوم پزشکی ایالم بوده اند
 43 نشان می دهد 1 ارهــ شمونه که جدولـگ انــهم     
یب در حد کم و ــ درصد از پاسخگویان به ترت8/33و 

فاده ــیکی استــمتوسط از محیط هاي آموزش الکترون
ان از ــخگویــ درصد از پاس9/8تفاده ــنموده و میزان اس

چنین  هم. وده استـاین محیط ها در حد زیاد ب
هاي علوم ه گاــیان دانشجوــین استفاده دانشـــانگــمی

وزش الکترونیکی در حد ــمحیط هاي آم پزشکی از
  .بوده است) 5 از 39/2(کم
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  توزیع فراوانی میزان استفاده دانشجویان از  محیط هاي  آموزش الکترونیکی. 1  شمارهجدول

 

انحراف معیار
 

میانگین
 

میانه
 

خیلی زیاد
 

زیاد
متوسط 

 

کم
 

خیلی کم
 

  
 مولفه ها
 

 کاربرد درصد فراوانی 8/13 0/43 8/33 9/8 5/0 32/2 39/2 806/0

  
بین به منظور بررسی فرض وجود یا عدم وجود رابطه        

میزان استفاده دانشجویان دانشگاه هاي علوم پزشکی غرب 
مهارت هاي تحمل  و 2محیط هاي مبتنی بر وب کشور از 

ز ضریب ا فشار روانی، کنترل تکانش و خودآگاهی هیجانی
همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج آن نشان می دهد 
بین میزان استفاده پاسخگویان از محیط هاي مبتنی بر وب 

   )P=0.002, r=0.134( و میزان تحمل فشار روانی2
  

به عبارت دیگر، . رابطه مستقیم و معنادار وجود داشته است
ر  بیشت2هر چه پاسخگویان از محیط هاي مبتنی بر وب 

ها بیشتر  استفاده نموده اند، میزان این مهارت در بین آن
 )P=0.138(اما بین مهارت هاي کنترل تکانش. شده است

 پاسخگویان و میزان )P=0.343(آگاهی هیجانیخودو 
ها از این محیط ها رابطه معناداري وجود نداشته  استفاده آن

  )2  شمارهجدول(.است

  
  2سون براي مقایسه رابطه بین مولفه هاي مورد مطالعه و وب ضریب همبستگی پیر. 2 شماره جدول

 2کاربرد وب 

P r 
 مولفه هاي مورد مطالعه

 تحمل فشار روانی 134/0 002/0*
 کنترل تکانش 064/0 138/0

  خود آگاهی هیجانی 041/0 343/0
*P<0.05 

  
 

صوص ــق تر در خــسب یک بینش دقیــظور کــبه من   
بین میزان استفاده دانشجویان از محیط نادار ــتفاوت مع

تحمل فشار روانی، مهارت هاي  و 2هاي مبتنی بر وب 
کنترل تکانش و خودآگاهی هیجانی آنان در مرحله بعد 

تنی ــدانشجویان بر اساس میزان استفاده از محیط هاي مب
جویانی که در ــدانش: یم شدندــ گروه تقس5 به 2بر وب 

ه جمع آوري اطالعات این ه هفته منتهی به مرحلـس
تفاده کرده ــ در حد خیلی کم از این محیط ها اس،پژوهش

ار کرده بودند ــ، دانشجویانی که در حد کم کAاند در گروه 
یط ـ، دانشجویانی که در حد متوسط از این محBدر گروه 

، دانشجویانی که در حد زیاد Cها استفاده کرده اند در گروه 
لی زیاد  و دانشجویانی که در حد خیDکار کرده اند در گروه 

، قرار داده E کرده اند در گروه از این محیط ها استفاده
  . شدند
به منظور بررسی فرض وجود یا عدم وجود تفاوت سپس      

 تکانش و کنترلمهارت هاي تحمل فشار روانی، معنادار بین 
 گروه فوق از آزمون 5 پاسخگویان در خودآگاهی هیجانی

نتایج .  گردیدحلیل یک طرفه واریانس استفادهتجزیه و ت
 که بین میزان تحمل فشار دهد این آزمون نشان می

آگاهی  و خود)F=4.242, P=0.002(روانی
 گروه 5پاسخگویان ) F=4.411, P=0.000(هیجانی

اما بین میزان کنترل . تفاوت معنادار وجود داشته است
تفاوت  گروه 5 پاسخگویان )P=0.284(تکانش و هیجانات

  )3 شماره جدول(.معناداري مشاهده نشده است
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میزان مولفه هاي مورد مطالعه در بین دانشجویان بر  آزمون تجزیه و تحلیل یک طرفه واریانس براي مقایسه. 3شماره جدول 
     2اساس میزان کاربرد وب 

  2کاربرد وب / مولفه هاي مورد مطالعه  میانگین  انحراف استاندارد برآورد P F  مقایسه میانگین

     Aگروه  16/3 053/0
055/0 20/3 Bگروه  
078/0 49/3 Cگروه  
082/0 37/3 Dگروه  

A<C,D *002/0  242/4  

113/0 38/3 Eگروه  

  
 

 تحمل فشار روانی

 Aگروه  91/2 054/0
063/0 92/2 Bگروه  
084/0 05/3 Cگروه  
081/0 09/3 Dگروه  

 
 

A=B=C=D=E 

 
 
284/0 

 
 
263/1 
 

118/0 09/3 Eگروه  

  
  

  کنترل تکانش

 Aگروه  53/3 046/0
051/0 48/3 Bگروه  
073/0 98/3 Cگروه  
067/0 47/3 Dگروه  

 
 

A<C 

 
 

*000/0 

 
 

411/10 

109/0 37/3 Eگروه  

  
  

  خود آگاهی هیجانی

  )خیلی زیاد=Eزیاد، =Dمتوسط، =Cکم، =Bخیلی کم، = A:2ها از محیط هاي مبتنی بر وب  گروه هاي دانشجویی بر اساس میزان استفاده آن(
*P<0.05 

  
در بخش دیگري از یافته هاي این مطالعه و به 

که کدام گروه یا گروه ها از نظر وضعیت  منظور بررسی این
 خودآگاهی هیجانی با تحمل فشار روانی، کنترل تکانش و

ون تعقیبی حداقل سایر گروه ها متفاوت می باشند از آزم
نتایج این آزمون . استفاده گردید) LSD(اختالف معنادار

نشان می دهد که تفاوت وضعیت تحمل فشار روانی توسط 
پاسخگویانی که در حد خیلی کم از محیط هاي مبتنی بر 

ه در حد متوسط و  استفاده کرده اند از پاسخگویانی ک2وب 
. می باشد  استفاده کرده اند، معنادارزیاد از این محیط ها

عالوه بر این، میزان خودآگاهی در پاسخگویانی که در حد 
متوسط از این محیط ها استفاده کرده اند متفاوت از 
پاسخگویانی که در حد خیلی کم، کم، زیاد و خیلی زیاد از 

  .رده اند، می باشد استفاده ک2مبتنی بر وب محیط هاي 
  گیري بحث و نتیجه 

رابطه بین مهارت هاي بررسی در این مطالعه به        
تحمل فشار روانی، کنترل تکانش و خودآگاهی هیجانی 
دانشجویان دانشگاه هاي علوم پزشکی غرب کشور و میزان 

.  پرداخته شد2محیط هاي مبتنی بر وب ها از  استفاده آن
ي مختلف آن در بستر فعالیت هوش هیجانی و مهارت ها

 اجتماعی، از جمله تعامل ها و پایگاه هايمحیط  ،ها
سی ها و محیط هاي اجتماعی مانند دانشجویان با همکال

محیط هاي مجازي توسعه می یابد و امروزه هوش هیجانی 
از . در کنار هوش ذهنی و ریاضی مورد توجه قرار می گیرد

یط هاي مجازي در حال طرفی نیز استفاده دانشجویان از مح
 با توجه به 2ی وب افزایش است و کاربرد محیط هاي تعامل

یت می تواند منجر به بهبود و ارتقاء کیفمزایاي فراوان 
چنین استفاده از این  هم. آموزش ها در حوزه پزشکی گردد

مهارت  ن است تاثیرات مثبت و یا منفی برمحیط ها ممک
بررسی این،  بر بنا .دهاي مختلف در فراگیران داشته باش

از میزان تاثیر استفاده از این محیط هاي تعاملی و اجتماعی 
بر مهارت هاي مختلف آنان  2جمله محیط هاي وب 
  . ضروري به نظر می رسد

 پاسخگویان اکثریتبا توجه به نتایج این مطالعه که        
  استفاده 2در حد متوسط و زیاد از محیط هاي مبتنی بر وب 

ند، می توان به تاثیر استفاده از این محیط ها بر مولفه می کن
تحمل فشار روانی، کنترل تکانش و خود  ی از جملههای

آگاهی هیجانی دانشجویان توجه نمود و براي استفاده مفید 
 در فرایند آموزشی برنامه 2محیط هاي وب  و هدفمند از 

نتایج این بررسی نشان می دهد که گونه  همان .ریزي کرد
 توسط دانشجویان بر 2محیط هاي مبتنی بر وب استفاده از 

موقعیت هاي فشارآور و ی آنان براي مقاومت در برابر توانای
تحمل فشارهاي روانی، توانایی آگاه بودن و فهم احساسات 

محیط هاي از تاثیرگذار بوده و با افزایش میزان استفاده 
ی و آگاه ، در ابتدا میزان تحمل فشار روان2مبتنی بر وب 

ها افزایش و سپس کاهش  بودن و فهم احساسات توسط آن
محیط هاي استفاده از  به عبارت دیگر،. پیدا کرده است
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 در آغاز تاثیر مثبتی بر پاره اي از مهارت 2مبتنی بر وب 
هاي مورد مطالعه داشته و توانسته مهارت هاي تحمل فشار 

دتی و در اما پس از م. دهدروانی و خودآگاهی را ارتقاء 
ت خود تاثیر مثباین عامل  ،صورت استفاده زیاد از محیط ها

چه که هنوز نمی توان با یک   و اگررا از دست داده است
مطالعه به طور قاطع گفت، اما می توان از اصطالح اعتیاد 

اریوي هدفمند براي نترنتی و عدم کنترل و نبود یک سنای
ه ذکر است که در الزم ب. استفاده از این محیط ها نام برد

 به معناي 2این مطالعه استفاده از محیط هاي مبتنی بر وب 
ه است که می تواند از عام آن مورد مطالعه قرار گرفت

 و یا حتی از نقاط ضعف این تحقیق باشد، چرا محدودیت ها
ورت ــیط ها صــ این محکه کیفیت فعالیت هایی که در

مولفه هاي مورد بر سزایی ه  می تواند تاثیر بمی گیرند نیز

مطالعه و یا رشد و پرورش استعدادهاي کاربران در زمینه 
 .هاي دیگري داشته باشد

 یک واقعیت 2استفاده دانشجویان از محیط هاي وب       
فضاي  گریزناپذیر است و باید تدبیري اندیشیده شود تا

 به عنوان یک 2ذهنی دانشجویان از اینترنت و وب 
و مکان د زمان تعاملی فارغ از بعسرگرمی به یک محیط 

ها در راستاي فعالیت هاي مفید جهت تبادل افکار و اندیشه 
خانواده ها، نظام آموزشی و این،  بر بنا. آموزشی تبدیل شود

رسانه ملی باید در زمینه میزان استفاده مناسب از پایگاه 
، فرهنگ 2اي تعاملی وب هاي اجتماعی، از جمله محیط ه

 اثرات مثبت اهه چه استفاده از این پایگا گر ا.سازي کنند
کمی داشته و سپس اثرات منفی و مخربی را به دنبال داشته 

 . است
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Abstract 

Introduction: Using  of e-learning and web 
2.0-based environments including wikis and 
blogs, is increasing among  medical stud-
ents.  This study aimed to investigate the r-
elationship of using e-learning and web 2.0 
environments with emotional self-consc-
iusness, stress tolerance and impulse cont-
rol in students of universities of medical s-
ciences in the west of Iran. 
  
Materials & Methods: For the study, 542 
students of west medical universities were 
selected through a stratified sampling meth-
od. Students’ emotional intelligence was 
assessed by Bar-on test and their use of web 
2.0 environment was evaluated by a resea--
rcher-developed scale. Pearson correlation 
coefficient, a used to analyze the data. 
 
Findings: The results indicated that 42.7% 
of students used e-learning and web 2.0 
environments at a high and low level. Using 
of these environments had influenced the 

students’ stress tolerance and their self- co-
nsciousness. At first, the level of students’ 
stress tolerance and self- consciousness had 
been increased along with the use of web 
2.0 - based environments, but then these t-
wo abilities had been decreased. 
 
Discussion & Conclusion: At beginning, 
the web 2.0 - based environments had a po-
sitive effect on some aspects of the studied 
skills and had been able to increase the 
students’ stress tolerance and self-conscio-
usness. But these environments had lost th-
eir positive effects by increasing the using 
of them. These results reflected the prese-
nce of internet addiction and absence of int-
ernet controlling among the students. 
 
Keywords: emotional self-consciousness, 
stress tolerance, impulse control, medical 
student, web2.0  
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