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خالقیت و  بر آموزش الکترونیکی و غیرالکترونیکی تأثیر

  نور  دانشگاه پیام پیشـرفت تحصیلی دانشجویان
  

  * زاده دکتر محمد احسان تقی
  هچکید

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی و غیرالکترونیکی بر خالقیت و 
نظر  در تجربی با، روش تحقیق. بود 1387- 88پیشرفت تحصیلی دانشجویان پایان در سال 

جامعه آماري شامل . آزمون بود پس آزمون و کنترل اجراي پیش داشتن گروه آزمایش و
سال  حضوري در دانشجویان نیمه دگیري الکترونیکی ودانشجویان نیمسال دوم آموزش یا

حجم نمونه براي . است نفر 348حجم نمونه . تهران بود دانشگاه پیام نور 1387- 88 تحصیلی
براي دانشجویان آموزش  همین تعداد و نفر 174 دانشجویان آموزش الکترونیکی

ان دانشجویان سه رشته به طور تصادفی از می که محاسبه شد) حضوري نیمه( غیرالکترونیکی
گیري  ابزار اندازه. علوم کامپیوتر انتخاب شدند و اطالعات مهندسی کامپیوتر فنّاوري

نیمسال  همچنین محاسبه نمرات پایان ترم دانشجو در و) 1372( پرسشنامه خالقیت عابدي
انس آماري کوواریهاي  از روشها  تحلیل داده تجزیه و براي. دوم سال تحصیلی یاد شده بود

ي بین دار معنیتفاوت  05/0 سطح مشاهده شده در F نتایج نشان داد. مستقل استفاده شد t و
وجود غیرالکترونیکی  گروه دانشجویان یادگیري الکترونیکی و پس آزمون نمرات خالقیت دو

 پیشرفت تحصیلی دهد بین میانگین نمرات و می نشان 05/0 سطح مشاهده شده در t. دارد
ي دار معنیدانشجویان غیرالکترونیکی تفاوت  یان یادگیري الکترونیکی ودانشجو) معدل(

آزمون  بین نمرات پسي دار معنیبیانگر تفاوت  05/0 سطح مشاهده شده در F دارد وجود
نور  غیرالکترونیکی دانشگاه پیام پسر یادگیري الکترونیکی و خالقیت دانشجویان دختر و

  . است
  

دانشگاه  ،آموزش الکترونیکی آموزش از راه دور، خالقیت ،پیشرفت تحصیلی: يکلیدواژگان 
  . یادگیري الکترونیکی، پیام نور
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  مقدمه
آگاهی و  به طور اخص به عنوان مقر علم وها  آموزش عالی به طور اعم و دانشگاه

هم آغازگر  آنها؛هاي  نیاز مراکز راهبرد فکري جوامع همواره براي پاسخ به مسائل و
روند  نظام آموزش عالی جهان در. اند متحول ساخته هم خود را واند  هتحوالت بود

 بالندگی و، این راهگذر رشد در مدهاي فراوانی شده و و تحولی خود دچار جزر
یکی  رشد نظام آموزش از راه دور پیدایش و. تجربه نموده است غناي قابل توجهی را

رویکرد به . فته استاخیر گسترش یاهاي  سال این تحول است که درهاي  از نمونه
. آموزشی در کشورها شکل گرفته استهاي  توجه به ضرورت آموزش از راه دور با

هاي  گیري این پدیده ابتدا براي آموزش تاریخی حاکی از آن است که شکلهاي  بررسی
محمدي ( گرفته است می مروجان دینی قرار دینی مورد استفاده کشیشان و مذهبی و

1377(.   
هاي  دانشگاه هاوایی به عنوان یکی از نخستین آکادمی، میالدي 1836سال  در

میالدي  1870دهه  ایالت متحد آمریکا در در. شکل گرفتاي  هتوسعه آموزش مکاتب
  . آغازین این راه برداشته شدهاي  گام

اي زنان به نام انجمن بر رااي  هنظام آموزش مکاتب 1اناالیوتیکنور 1873 سال در
اي  هدانشگاه یلینیویز یک برنامه آموزشی مکاتب 1874 سال در. ي کردگذار پایه 2تیکنور

شد که  موجب 1969 سال دانشگاه آزاد بریتانیاي کبیر در تأسیس. ئه داداار را
آسیایی  چندین کشور به ویژه کشورهاي اروپایی و آموزش از راه دور درهاي  دانشگاه
ها  از دانشگاه %10فقط  1995 سال که در دهد می آمار موجود نشان. ندوش تأسیس

 سال این رقم در. کردند می استفادهاي  هآموزشی از منابع شبکهاي  براي ارائه دوره
که براي هایی  درصد دانشگاه. درصد رسید 42 به 2000 سال درصد در 32 به 1998

 سال درصد در 18کردند از  می آموزشی از پست الکترونیکی استفادههاي  ارائه دوره
 ارتباطات در اطالعات و فنّاوريتوسعه  با. رسید 2000 سال درصد در 59 به 1995

 سال گذشته نیز افزایش چشمگیري داشته است مناطق بیشتري از جهان این ارقام در
 آموزش از راه دور در). 52001کلی ، 2001، 4و ستون 2000، همکاران و 3فینکلستین(
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دانشگاه ابوریحان بیرونی آغاز  دراي  هبدانشکده مکات تأسیس با 1350الس ایران نیز در
 1367 سال سرانجام در. تداوم یافت 1354 سال ایران در دانشگاه آزاد تأسیس و با شد
نام دانشگاه  آن از سوي شوراي عالی انقالب فرهنگی با تصویب اساسنامه جدید با

  . کرد کار غناي بیشتري آغاز به وسعت و کشور با پیام نور نظام آموزش از راه دور در
و  تأییدیادگیري  در فرآیند یادگیري از راه دور مانند شبکه رویکرد سازاگرایی را

استوار است که افراد دانش  مبناي این باور این رویکرد بر. دهد می مورد حمایت قرار
متفاوتی از هاي  بازتاب سازند و تفسیرها و می ادراك خود از جهان براساس فهم و را

 در on-line فرآیند یادگیري) 1996( به اعتقاد وید. کنند می تبیینخود هاي  تجربه
میان  مؤثربرقراري ارتباط  امکان کسب دانش را از، دقت طراحی شود که با صورتی

 بر کند و می حمایت یادگیري انفرادي راهاي  سبک، سازد می اطالعات مختلف فراهم
  . نماید می کیدأفعالیت یادگیرنده ت

چالش فراهم  نظام آموزش عالی با، تحوالت بازار و فنّاورير سریع شرایط تغیی در
 حال افزایش بدون افزایش بودجه روبرو است یادگیري درهاي  آوردن فرصت

این چالش به توسعه  جه شدن بااات آموزشی براي مومؤسسبیشتر ) 2002، 1ویلیامز(
آموزش از راه دور  ،ن سطحتری ابتدایی در. اند آموزش از راه دور روي آوردههاي  برنامه

محیط فیزیکی یکسان قرار نگرفته و جدا  افتد که مدرس و فراگیر در می زمانی اتفاق
 که اغلب در) چاپ اطالعات و، تصویر، صدا( فنّاورياز یکدیگر باشند بنابراین 

بین بردن این شکاف آموزشی  گیرند براي از می و مورد استفاده قرارر در ارتباط رو
اطالعات  تا آورد فراهم میفرصت دیگري ها  برنامه گونه این .شود می هبرد بکار
   .)1996، 2کراد( کاري ارتقاء دهندهاي  موقعیت بر خود رااي  هحرف

اطالعاتی هاي  از راه دور را به صورت رسانه یکی از ابعاد آموزش) 2005( ویلیامز
 به صورت الکترونیکی در و اي هاستفاده از سیستم رایان .کند می یا الکترونیکی معرفی

 بر .باشد می آموزش از راه دور استفاده در فرآیند یادگیري یکی از ابزارهاي مورد
گردد که  می اینترنت برهاي  فنّاوريبه استفاده از  3همین اساس یادگیري الکترونیکی

  . دهد می سطح یادگیري ارائه براي افزایش دانش و رااي  هامکانات گسترد
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  : کند می به شرح زیر توصیف سه مشخصه بنیادین یادگیري الکترنیک را) 1384( روز نبرگ
بازاریابی  ،ذخیره، امکان ایجاد کردن است واي  هشبک ،یادگیري الکترونیکی -1
  . سازد می عملی اطالعات را مشارکت آموزش و، توزیع، سریع
رنت از یادگیري استاندارد اینت فنّاوريکامپیوتر بکارگیري  کننده نهایی با استفاده -2

  . شود می مند الکترونیکی بهره
کند یعنی آن  می گسترده نگرش از یادگیري تمرکز یادگیري الکترونیکی بر -3

یادگیري . کند می سنتی عبور یادگیري که از نگرش آموزشهاي  حل هدسته از را
کامپیوتر است منجر  الکترونیکی به انتقال دانش که روش بارز آن تعلیم مبتنی بر

دسترسی به ابزاري که  انتقال اطالعات و رود و می شود بلکه فراسوي تعلیم ینم
 . شود می نیز شامل بخشد را می بهبود عملکرد را

مزایاي یادگیري الکترونیک به مواردي از قبیل  در )2002( همکاران و 1هاروي -4
تصویر  یادگیري بهتر به جهت همراه بودن صدا و) 2( براي سایر مردم دسترسی

پذیر بودن  تکرار) 4( سازي اجسام ها وشبیه جب یادگیري بهتر به جهت ارائه مدلمو
 . آموزشی اشاره داردهاي  برنامه
زمینه مزایاي  در )1995( 4باتیس و )1995( 3استومند، )1995( 2همچنین ولف -5

 .2 ؛مکان زمان و پذیري انعطاف. 1 یادگیري از طریق اینترنت به مواردي از قبیل؛
اي  هتجهیزات رایان عدم وابستگی به تطابق .3 ؛قوه دسترسی به مخاطبان جهانامکان بال
هاي  دیسکت ویدیوها و مقایسه با در سرعت پیشرفت زیاد .4 ؛کاربرديهاي  وسیستم
       سازي اطالعات همچنین قابلیت ذخیره محتوا و نسادگی به روز کرد .5 ؛فشرده

 . شاره داردا آن کاربرد پایین گسترش وهاي  هزینه .6
تواند  می شبکه جهانی اینترنت و ،از راه دور بنابراین بیش از هر رسانه آموزش

به همین  ؛یادگیري کاهش دهد آموزش و در مکان را زمان وهاي  محدودیت موانع و
براي  اما. حال گسترش است آموزشی از اینترنت به طور مستمر درهاي  دلیل استفاده

است که آیا روش آموزش الکترونیکی به اندازه آموزش  اندیشمندان این سوال مطرح
واقع شود؟ به مؤثر خالقیت  پیشرفت تحصیلی و تواند بر می غیرالکترونیکی رسمی

نتایج تحقیقاتی که به مقایسه  .باشد می واقع سوال مذکور هدف اصلی پژوهش حاضر
 وا ه دهد که اگر روش می آموزش سنتی پرداخته نشان آموزش الکترونیکی و
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کنش اگر همچنین  .مناسب باشند ،شود می فرآیند آموزش استفاده که درهاي  فنّاوري
دانشجو وجود  بازخورد به موقع بین استاد و برقرار باشد و قابل بین دانشجویانتم

تواند به اندازه  می یک فضاي آموزش از راه دور مطالعه در داشته باشد تدریس و
بین  .)19950ن، موروتامپسوو  1991، 1وکالك وردین( آموزش سنتی اثربخش باشد

 در فایده را -جوئت هشت مطالعه موردي تحلیل هزینه 1998 و 1996 هاي سال
 رایانه انجام محتواي درسی که از طریق تلویزیون وکه بر روي متفاوتی هاي  شکل
هدایت کرده است این  مختلف ایالت متحده سرپرستی وهاي  دانشگاه در شد را می
 کالسیهاي  بوده که از طریق روشهایی  فایده درس -زمینه مقایسه هزینه د درموار

 این نتیجه را .ارائه شده استکه به سبک آموزش الکترونیکی هایی  دوره و) حضوري(
تحقیق مشابهی خارج از ایالت  و 2راسل) 1990( تحقیقات موروتامسونهاي  یافته

. کند می تأیید) 2000( 5وولز) 2004( 4همچنین عید وابوچدید) 1997( 3متحده رامبل
نیز تفاوت ) 2000( 7وویک) 1999( 6از سوي دیگر مطالعات فیپس ومري سوتس

آموزش کالسی  بین یادگیري فراگیران از طریق آموزش الکترونیکی و داري را یمعن
  . کند می تأییدبودن آموزش کالسی  مؤثر گزارش نمودند که بر

ي بین نمرات دانشجویان دار معنیفاوت ت) 1379( تحقیق پورمحمود در
که  دهد، بیانگر آن است نشان میآموزش سنتی  کننده از آموزش الکترونیکی و استفاده

 دهنده برتري دانشجویان استفاده کننده از آموزش الکترونیکی بوده این تفاوت نشان
 مقایسه آموزش الکترونیکی و همین اساس پژوهش حاضر درصدد بر. است

بین دانشجویان  بینی تغییرات پیشرفت تحصیلی و خالقیت در رونیکی در پیشغیرالکت
فرضیه به شرح  به همین منظور دو. باشد می 87-88 سال تحصیلی در دانشگاه پیام نور

  : زیر مورد بررسی قرارگرفت
نور  ماافزایش خالقیت دانشجویان دانشگاه پی آموزش یادگیري الکترونیکی بر -1
  . دارد تأثیر
پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور  آموزش یادگیري الکترونیکی بر -2
  . دارد تأثیر
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  شناسی روش
گروه . باشد می کنترل درنظر داشتن گروه آزمایش و تجربی با، روش پژوهش حاضر

گروه کنترل  آزمایش شامل دانشجویان نیمسال دوم آموزش یادگیري الکترونیکی و
) حضوري نیمه( دوم آموزش یادگیري غیرالکترونیکی شامل دانشجویان نیمسال

  . باشد می دانشگاه پیام نور تهران
گروه آزمودنی تشکیل شده است  دو گروه کنترل از آزمون با پس آزمون و طرح پیش

اجراي یک  ري باگی اندازهاولین  .ري قرارگرفتندگی اندازهبار مورد  گروه دو دو هر
استفاده از  محقق باهاي  آزمون به منظور تشکیل گروه دومین بوسیله پس آزمون و پیش

) به طور مجزا نفر 174( گروه اول در را ها گیري تصادفی نیمی از آزمودنی روش نمونه
گروهی که به . جایگزین نمود) نفر به طور مجزا 174( گروه دوم در نیمی دیگر را و

گروه  گرفت و قرار) یکیري الکترونگی اندازه ل شد مشابه هم بوده ویشکتاین ترتیب 
 قبلی خود یعنی آموزش یادگیري غیرالکترونیکی کنترل برنامه همیشگی و

  . ادامه داد را) حضوري نیمه(
 شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی یادگیري الکترونیکی، حاضر جامعه پژوهش

مهندسی  IT سه رشته در )نفر 4000( )حضوري نیمه(و غیرالکترونیکی ) نفر 360(
  .بود 1387-88در سال تحصیلی تهران  نشگاه پیام نوردا علوم کامپیوتر کامپیوتر و

  

 تعیین واریانس با تعیین حجم نمونه پس از انجام یک مطالعه مقدماتی وبراي 
 دانشجو نفر 174دانشجویان یادگیري الکترونیکی  براياستفاده از فرمول مربوط 

به طور ) حضوري نیمه( رالکترونیکیکه همین تعداد نیز دانشجویان غی شد حاصل
 توجه به اینکه جامعه آماري پژوهش را تصادفی به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند با

اطالعات  فنّاوريسه رشته در دانشجویان دوره کارشناسی یادگیري الکترونیکی 
از دانشجویان  نفر 58علوم کامپیوتر تشکیل دادند از هر رشته  مهندسی کامپیوتر و

گروه کنترل نیز به  در گروه آزمایش انتخاب و برايپسر به طور تصادفی  تر ودخ
  . همین ترتیب عمل شد

سیستم آموزشی  توجه به اینکه اسامی دانشجویان جامعه آماري در این پژوهش با در
مهندسی  IT نفر از سه رشته 174 به روش تصادفی ساده. دانشگاه ثبت شده بودند

خاب تان برايانتخاب شدند همچنین ) نفر 58 هر رشته( وترعلوم کامپی کامپیوتر و
به طور ) نفر 58 هر رشته( از سه رشته مذکور نفر 174 گروه کنترل نیز همین تعداد
  . تصادفی ساده انتخاب شدند
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به شرح زیر  وابسته پژوهشهاي  ري متغیرگی اندازه براي ابزار این پژوهش از دو در

  : استفاده شد
  ) 1372( نج خالقیت عابدينامه س پرسش) 1

باشد  اي می هسه گزین سوال 60 تهیه شده که شامل 1372 نامه توسط عابدي این پرسش
 در خالقیت را پایه نظریه تورنس درباره خالقیت ساخته شده است و این آزمون بر

عابدي ضریب پایایی چهار . سنجد می ابتکار بسط و، پذیري انعطاف، سیالی چهار بعد
 82/0 و 85/0 آورده بود به ترتیب تکه از طریق روش باز آرمایی بدس را بعد مذکور

ضریب پایانی چهار بعد ) 1382( پورسیف گزارش نمد امامی و 80/0 و 84/0 و
 حاضر پژوهش دند دروگزارش نم81/0 و 89/0 و 86/0 و 87/0 به ترتیب مذکور را

  . محاسبه شد 82/0 نامه نیز ضریب پرسش
  
  پیشرفت تحصیلی) 2

مدارك مربوط  و روش مشاهده اسناد سنجش پیشرفت تحصیلی دانشجویان از براي
و  87-88 نیمسال دوم سال تحصیلی در به نمرات معدل دانشجویان دانشگاه پیام نور

نمرات دانشجویان  مقایسه نمرات دانشجویان تحت آموزش یادگیري الکترونیکی با
  . استفاده شد) ريحضو نیمه( آموزش غیرالکترونیکی

  . ري پرسشنامه خالقیت استفاده شدگی اندازهاز ابزار ها  به منظور تحلیل استنباطی داده
ري پس گی اندازه کنترل با گروه آزمایش و این پژوهش از دو توجه به این که در با

نمرات  آزمون بر نمرات پیش تأثیرپیش آزمون استفاده شد به منظور کنترل  آزمون و
همچنین به منظور مقایسه . گروه از روش آماري کوواریانس استفاده شد ن دوآزمو پس

کنترل نیز از روش  دانشجویان گروه آزمایش و) معدل( نمرات پیشرفت تحصیلی
  . استفاده گردید) گروه مستقل مقایسه میانگین دو( tآماري 

  
  ها یافته

نشجویان دانشگاه افزایش خالقیت دا آموزش یادگیري الکترونیکی بر: فرضیه اول
  . دارد تأثیرپیام نور 

  
یادگیري  تأثیرآزمون  پس آزمون و انحراف استاندارد نمرات پیش مقادیر و )1(جدول 

  خالقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور الکترونیکی بر
  آزمون پس  آزمون پیش  آزمون

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  آماريهاي  گروه شاخص
  14/34  14/84  25/36  32/80  ) یادگیري الکترونیکی(  یشآزما

  78/43  72/73  66/42  61/74  ) یادگیري غیرالکترونیکی(کنترل 
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پس  میانگین گروه آزمایش دربیانگر آن است که نتایج حاصله  )1(جدول  طبق
تفاوت ) 2( توجه به نتایج جدول با. باشد می میانگین گروه کنترل آزمون بزرگتر از

 به عبارت دیگر. وجود دارد گروه کنترل آزمون گروه آزمایش و بین پسي دار معنی
 تأثیر) حضوري آموزش نیمه( یادگیري الکترونیکی نسبت یادگیري غیرالکترونیکی

  . داشته استبیشتري بر خالقیت دانشجویان 
  

خالقیت دانشجویان  نتایج تحلیل کوواریانس آزمون یادگیري الکترونیکی بر) 2( جدول
  انشگاه پیام نورد

هاي  شاخص
  آماري منبع

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

  میانگین
  مجذورات

 Fضریب
 

سطح 
  يدار معنی

مجذور 
  اتا

  08/0  001/0  77/28  44/2072  1  44/2072  گروه
  

 Fبین نمرات پس آزمون خالقیت دو ي رادار معنیتفاوت  05/0 سطح مشاهده در 
توان  می بنابراین .دهد می غیرالکترونیکی نشان گروه دانشجویان یادگیري الکترونیکی و

  .داشته است تأثیرخالقیت دانشجویان گروه آزمایش  اذعان نمود یادگیري الکترونیکی بر
  

پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور  آموزش یادگیري الکترونیکی بر: فرضیه دوم
  . دارد تأثیر
  

رات پایان نیمسال دوم دانشجویان مستقل مقایسه میانگین نم t نتایج آزمون) 3(جدول 
  غیرالکترونیکی تحت آموزش یادگیري الکترونیکی و

  يدار معنیسطح  Df T  انحراف معیار  میانگین  آماري دانشجویانهاي  شاخص
    33/3  96/12  ) یادگیري الکترونیکی( 

346  
  
26/3  

  
  63/3  74/11  ) یادگیري غیرالکترونیکی(   001/0

  
 ي رادار معنیتفاوت  05/0 سطح مشاهده شده در tاست که بیانگر آن ) 2(جدول 

 دانشجویان غیرالکترونیکی نشان) معدل( بین میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی
گروه  بررسی میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی معدل دانشجویان دو همچنین. دهد می

نسبت  را دهد که دانشجویان یادگیري الکترونیکی پیشرفت تحصیلی باالتري می نشان
  . اند حضوري داشته به دانشجویان نیمه
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  گیري بحث و نتیجه
نظام آموزش عالی نیز ؛ اکثر کشورها توسعه آن در پیشرفت علوم الکترونیک و امروزه با

این مسیر  کشورهاي زیادي در دارد و می به سمت توسعه آموزش الکترونیکی گام بر
توسعه یادگیري  در دانشگاه پیام نور. اند تهزیادي دست یافهاي  به موفقیت گام برداشته و
اجرا که به صورت مجازي هایی  سال به رشته هر پیش گام بوده و کشور الکترونیکی در

میزان  این نوع آموزش بر تأثیرپژوهش حاضر به منظور تعیین . شود می افزوده گردد، می
یادگیري  قایسه بام دانشجویان یادگیري الکترونیکی در پیشرفت تحصیلی در خالقیت و

  . دانشگاه پیام نور تهران انجام گرفته است) حضوري نیمه( غیرالکترونیکی
 خصوص نمرات خالقیت دانشجویان یادگیري الکترونیکی و کلی درهاي  یافته

به عبارت دیگر . نشان داد داري را الکترونیکی تفاوت معنیدانشجویان یادگیري غیر
حضوري بوده  الکترونیکی بیشتر از دانشجویان نیمه میزان خالقیت دانشجویان یادگیري

دارند یادگیري مطلب  استقاللی که از آنها در شجویان وماهیت مطالعه درسی دان. است
 موجب ،باشند ها به دنبال یافتن پاسخ صحیح سوال باید این که بدون اتکا به استادان و

 .بکار گیرندپاسخ صحیح را براي  این گونه دانشجویان نهایت تالش خود د تاشو می
همین موضوع  آوري کنند و از منابع علمی جمع به همین دلیل اطالعات بیشتري را

  . پرورش یابدبیشتري هاي  خالقیت آنان در ارائه پاسخگیري  با بهرهشود  سبب می
تصویر و صدا که نوع آموزش  نهمراه شد ،یادگیري مطالعه و استقالل در کنار در

گردد تا یادگیري مطالب براي دانشجویان مجازي  می موجب ،استدانشجویان مجازي 
آنچنان که  ی بگذاردمثبت تأثیرخالقیت آنان  تواند بر می همین یادگیري تر شده و درونی

 ولف) 1380( پروا بی) 1377( چگینی) 1377( بالویی) 1377( مطالعات محمدي در
 موروتامپسون) 1991( وردینوکالرك) 1991( باتیس) 1995( استموند) 1995(
 نئونئو) 2001( سیگر) 2000( لون) 200( بیرچال) 2001( تیال) 1997( الندن) 1990(
نیز نشان داده شده که استفاده از ) 2007( وتاالبیس) 2005( الشکی وروزن) 2004(

در . تواند موجب یادگیري بهتر فراگیران شود می آموزش اطالعات در فنّاوري
دانشجویان مجازي هاي  ه موضوعی خاص از ویژگییک ب مطالعات متعدد هر

آنان گردد  مؤثریادگیري  تواند موجب اعتماد به نفس تحصیلی باال و می کهاند  هپرداخت
دانشجویان مجازي که از تالش باالتري برخوردارند موفقیت بیشتري از دانشجویان  و

است اي  هبه گونماهیت مطالعه دانشجویان مجازي . اند داشتهحضوري  نیمه حضوري و
ارائه  را ها ل به مطالعات خود باید پاسخ سوا اتکا با و استادانکه آنان بدون اتکا به 

عملکرد  تقویت خواهند نمود و خالقیت خود را قدرت تفکر و این رو دهند از



نامۀ آموزش عالی  144
 

از برخی  ،یک از مطالعات این خصوص هر در. تحصیلی مطلوبی خواهند داشت
به این ) 1999( اندرسوناند  هن مجازي گزارش نمودوصیات دانشجویاوخصها  ویژگی

که دانشجویان مجازي براي یادگیري بهتر نیازمند توجه به جزئیات  موضوع اشاره دارد
ات بیشتر براي پاسخگویی به آوري اطالع نیز جمع) 2001( مطالب درسی هستند سگز

  . دده می دانشجویان مجازي گزارشهاي  یکی از ویژگی دروس را هاي سوال
 همکاران هاروي و) 2001( کالرك) 2001( بارچال) 2001( تیال) 1997( الندن

یک به قدرت باالیی تجسم فضایی دانشجویان  هر) 2005( الشکی وروزن) 2002(
مطالعه کردن  اعتماد به نفس تحصیلی آنان به لحاظ ماهیت درس خواندن و مجازي و
به ) 1999( اندهی ذهنی راسلبه قدرت سام) 2001( سیگر. دنکن می آنان اشاره

الیوت  .ذهن توسط دانشجویان مجازي توجه دارند بندي مطالب در دسته بندي و طبقه
 ارائه دالیل و به قدرت توجه به جزیئات و و) 2002( فینکنین) 2002( مکگرل و

. مجازي اشاره دارندهاي  منطقی از سوي دانشجویان موفق دانشگاه پیشنهادهاي
، کند می ذکر گونه دانشجویان را خالقیت این گري و رت استداللقد) 2002( کالرك
عات به منظور پاسخگویی به آوري اطال جمع به تالش آنها در) 2005( ونزینگ
به ) 2003( بانکوورونالدس و) 2004( باالخره نئونئو کنند و می درسی اشاره هاي سوال

به محتواي دروس عالقه پردازد که دانشجویان موفق دانشگاه مجازي  می این موضوع
یادگیري محتواي دروس وتوجه به جزئیات  در زیادي دارند زیرا رمز موفقیت خود را

از  یک از آنها ویژگی خاصی را توجه به مطالعات مذکور که هر بنابراین با .دانند می آن
توان اذعان نمود  اند می همجازي گزارش نمودهاي  دانشجویان موفق دانشگاه

 است که آنهااي  همجازي به گونهاي  دانشگاه دگیري الکترونیکی دردانشجویان یا
به  یادگیري بهتري را ،نتیجه عملکرد در و ؛کسب کنند مذکور راهاي  توانند ویژگی می

  . دانشگاه داشته باشند منظور موفقیت در
پیشرفت تحصیلی دانشجویان  خصوص آموزش یادگیري الکترونیکی بر درها  یافته

بررسی میانگین نمرات  به عبارت دیگر با. نشان داد داري را یفاوت معنپیام نور ت
که پیشرفت تحصیلی دانشجویان  دهد می انشجویان نتایج نشاندگروه  معدل دو

آنها عملکرد  حضوري دانشگاه پیام نور بوده و مجازي بهتر از دانشجویان نیمه
دهد که دانشجویان  می این موضوع نشاناند  هازخود نشان داد تحصیلی باالتري را

گونه دانشگاه وارد شوند به علت ماهیت  انگیزه این عالقه و صورتی که با مجازي در
 آنان عملکرد تحصیلی بهتري را از خود نشان گردند تا می مجازي موجبهاي  آموزش

  . هندد
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 کالرك) 2001( بارچال) 2001( تیال) 1997( آنچنان که در مطالعات الندن
نیز گزارش داده شد آنها از ) 2005( الشلی وروزن) 2002( کارانموههاروي ) 2001(

که عملکرد اي  هخواهند شد به گون یک اعتماد به نفس تحصیلی باالیی برخوردار
آموزش است آنچنان  اطالعات در فنّاوريزیادي داشت استفاده از  تأثیرتحصیلی آنان 

) 1377( چگینی) 1377( بالویی) 1377( مطالعات متعددي از جمله محمدي که در
) 1995( استموند) 1991( وردین وکالرك) 1990( بی موروتامپسون) 1380( پروا بی
 تیال) 2000( لوین) 2000( بیرچال) 1997( الندن) 1995( باتیس) 1995( ولف

نیز ) 2007( وتاالبیس) 2005( الشکی وروزن) 2004( نئونئو) 2001( سیگر) 2001(
پیشرفت  آموزش موجب یادگیري بهتر و اطالعات در فنّاوري نشان داده که استفاده از

هاي  دانشگاه فراگیران خواهد شد بنابراین ماهیت یادگیري در تحصیلی باالتري در
 انگیزه تحصیلی باالیی در صورتی که دانشجویان با است دراي  همجازي به گون

جستجوي گسترده  یادگیري و -خود مطالعه و دانشگاه وارد شوند به علت استقالل در
 گویی به سواالت درسی موجب دانش بیشتر به منظور پاسخ براي یافتن اطالعات و

  . آنان از پیشرفت تحصیلی باالتر برخوردار گردند گردد تا می
  

  پیشنهادها
به توسعه  ،شود می پیشنهاد فنّاوري تحقیقات و ئولین وزارت علوم،به مس -1

  . کشور اقدام کنندهاي  رتمامی شه آموزش یادگیري الکترونیکی در
ارایه دروسی به هاي  شود برخی از شیوه می پیشنهادها  ولین دانشگاهئبه مس -2

 ؛ریزي شود صورت مجازي براي دانشجویان برنامه
تجهیزات  امکانات و شود تا می پیشنهاد فنّاوري تحقیقات و ،به وزارت علوم -3

 ؛راهم گردداطالعات ف فنّاوريالزم را براي استفاده دانشجویان از 
اطالعات براي  فنّاوريمندي از  شود بهره می پیشنهادها  ولین دانشگاهئبه مس -4

 ؛شود اجباريها  تمامی رشته
عنوان اصلی دانشگاه  شعار و شود تا می به مسئولین دانشگاه پیام نور پیشنهاد -5

 . تحقق بخشند از راه دور است را که آموزش باز و
سازي  آماده شود تا می پیشنهاد فنّاوري و تحقیقات ،به مسئولین وزارت علوم -6

براي  اعتبارات الزم را فراهم ساخته و افزاري را نرم افزاري و الزم براي امکانات سخت
 . مجازي فراهم آورندهاي  دانشگاه تأسیس وها  طرح
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  منابع
نهادهـاي   هـاي جدیـد چالشـی تـازه بـراي      بـی سـوادي   .)1384(ابراهیم زاده، عیسی 

  .39، سال سوم، شماره دوم، ص امه دانشگاه پیام نورفصلن .آموزشی
زادگـان مقـدم،    ترجمه داود کـریم  .یادگیري الکترونیکی .)1384( روزنبرگ، مارك جی

  .انتشارات دانشگاه پیام نور تهران
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