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 چكيده

 نظام نويني است كه كشورهاي مختلـف، بنـا بـه مقتضـيات محلـي، ، نظام آموزش از راه دور
 . انـد منـد شـده ره ها و سطوح مختلـف آموزشـي بهـ فرهنگي و اجتماعي خود از آن در رشته

 از مسائل مهـم و مـورد بحـث متوليـان ، موضوع كيفيت آموزشي فراگيران آموزش از راه دور
 محـور در مقايسـه بـا روش ير روش آموزشي آزمـون أث بررسي ت ، هدف از اين پژوهش . است

 جويي در زمـان يـادگيري مندي و صرفه حضوري بر پيشرفت تحصيلي، رضايت آموزشي نيمه
 . است شگاه پيام نور دانشجويان دان

 ، شناسي هاي علوم تربيتي و روان به روش آزمايشي بر روي دانشجويان رشته ، اين پژوهش
 حضوري و روش آموزشي شناسي عمومي در دو گروه روش آموزشي نيمه واحد درسي روان

 ن مورد مطالعه در اي ة حجم نمون . است آباد انجام شده محور دانشگاه پيام نور مركز خرم آزمون
 بودند كه با محور آزمون نفر گروه ۳۶ حضوري و نفر گروه نيمه ۴۲ نفر، ۷۸ پژوهش شامل

 هاي مورد نياز اين پژوهش با گردآوري داده . اند گيري تصادفي ساده انتخاب شده روش نمونه
 شناسي عمومي درس روان ة ، و نمر ) جويي در زمان مندي، صرفه رضايت ( استفاده از پرسشنامه

 . ست انجام شده ا
 انجام >P / ۰۵ مستقل با سطح معناداري t هاي پژوهش با استفاده از آزمون تحليل داده

 محور نسبت به دانشجويان هد كه دانشجويان آزمون د عمل آمده نشان مي ه هاي ب بررسي . شد
 شوند كه اين امر در تري وارد دانشگاه مي ضعيف ة حضوري دانشگاه پيام نور با پيشين نيمه

 تحصيلي باالتري ة حضوري نمر ثير گذاشت و دانشجويان نيمه أ نيز ت ن ان ترم آنا نمرات پاي
 مندي تفاوت معناداري مشاهده داشتند، همچنين بين اين دو روش آموزشي از نظر رضايت

 جويي در زمان يادگيري ميان دو روش آموزشي تفاوت معناداري در لحاظ صرفه نشد، اما به
 . مشاهده شد ) >p ۰ / ۰۱ ( سطح

 محور، حضوري، روش آموزشي آزمون آموزش از راه دور، روش آموزشي نيمه : كليدي واژگان
 جويي در زمان يادگيري مندي، صرفه پيشرفت تحصيلي، رضايت

 ) majid_javari@yahoo.com : مكاتبات مسئول ( لرستان استان نور پيام دانشگاه استاديار *
 ) safari419@gmail.com ( نور ت علمي دانشگاه  پيام ئ عضو هي ، كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي **

) akbaryborng2003@gmail.com ( ريزي درسي دانشگاه فردوسي مشهد ي برنامه ا دانشجوي دكتر ***



 نامة آموزش عالي ۱۲۲

 مقدمه
 انگيزي آغاز دوران نوين، پرهيجان و چالش . جهان امروز، جهان پيچيده و متفاوتي است

 ها، اصول باطات موجبات تغيير شيوه اوري اطالعات و ارت دوراني كه فنّ . است شده
 هاي آن را فراهم كرده سياست، فرهنگ و نوع آموزش ، اقتصاد، .. تفكر، رفتار بشري،

 هاي زندگي اجتماعي تأثير تنها روي جنبه ها نه اين تغييرات و پيشرفت . است
 . د ان گذارد، بلكه تغييرات اساسي در مفاهيم و رويكردهاي فرايند آموزش ايجاد كرده مي

 ، ۱ جوتكين ( هاي باز و از راه دور است ظهور آموزش ، يكي از اين مفاهيم و رويكردها
۲۰۰۶ .( 

 آموزش از راه دور عبارت است از فرايند آموزش بين دو قشر معلم و فراگير كه از
 هاي آموزش از راه دور از طريق كنفرانس . اند نظر مسافت فيزيكي از همديگر جدا شده

 گيرد، بر يـادگيرنـده بـه عنوان يميل و كاركرد آنها انجام مي ا . صوتي از راه دور،
 ، كـه آمـوزشگـر را بــه عنـوان ۲ فـراينـدي مشاركتي، فعـال و خـودراهبـر

 ). ۲۰۰۴ ايسمان، ( كند دهندة دانش تمركز مي دانـد تـا انتقال كننده و راهنمـا مـي تسهيـل
 سعة كيفيت آموزش را در آموزش اين نوع آموزش ظرفيت و توانايي براي رشد و تو

 را، بدون صرف و مكان و آموزش فارغ از زمان ) ۲۰۰۳ ، ۳ اموتابي ( باشد عالي دارا مي
 ، جانستون و ۲۰۰۴ ، ۴ ، ايسمان ۲۰۰۶ جوتكين، ( دهند هزينة زياد به متقاضيان ارائه مي

 همچنين به ) ۲۰۰۲ و همكاران، ۷ ، فيش ۲۰۰۳ و همكاران، ۶ ، سام ۲۰۰۵ ، ۵ همكاران
 . دهند كه بر طبق آهنگ و سبك يادگيري خودشان كار كنند يران فرصت مي فراگ

 دهد بين زندگي هاي مهم اين سبك يادگيري است كه اجازه مي پذيري از جنبه انعطاف
 ). ۲۰۰۷ ، ۸ باسوم و همكاران ( خانوادگي و زندگي كاري تعادل برقرار كنيم

 شده و با گذشت زمان به آموزش از راه دور از ابتدا تاكنون دچار تغيير و تحول
 هـاي الكترونيكي و از ايميل سطحي بـه سيستم . هاي گـونـاگـوني درآمـده است شكل

 اي به آموزش از راه دور اتفاق افتاده است تغيير تدريجي آمـوزش مكاتبه
 هاي  پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور، آموزش به يكي از روش ). ۲۰۰۲ ، ۹ فريتچ (

 محور سبكي از آموزش از راه دور  با پشتيباني آزمون ة دور . ست ا ١٠ محور سبك آزمون
 آزمون داوطلب از طريق شركت در ، در اين رابطه . است هاي صوتي و تصويري رسانه

1. Gultekin 
2. Selfdirect 
3. Amutabi 
4. İsman 
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6. Sam et al 
7. BenbunanFich  et al 
8. Bosom et al 
9. Fritsch 
10. Based – examination



 ۱۲۳ ... محور مقايسة تأثير روش آموزشي آزمون
 عنوان ه ب فراگير دانشگاه و با اخذ حد نصاب الزم ة سراسري و يا شركت در دور

 ضوري رح صورت غي ه ب مراحل مديريت آموزشي دانشجو ة كلي . شود دانشجو پذيرفته مي
 آموزش از راه ة مركز پيشرفت « يك سازمان مديريت الكترونيك تحت عنوان از طريق و

 ة كلي ، عبارت ديگر ه ب شود؛ اوري اطالعات ارائه مي صورت متمركز و در بستر فنّ ه ب » دور
 آموزش از راه ة محور در سراسر كشور، دانشجويان مركز پيشرفت آزمون ة دانشجويان دور

 ين ه ا ب . رساني خواهند شد ، خدمات فنّاورانه ترين ابزارهاي خواهند بود و با پيشرفته دور
 دانشجو ة پرداخت شهري و مراحل پذيرش و ثبت نام، انتخاب واحد ية ترتيب كل

 خدمات ة همچنين كلي ؛ گيرد مي انجام ) و يا تلفن نت از طريق اينتر ( صورت مجازي ه ب
 از طريق خدمات تلفني، فكس، ايميل، ، ...) پژوهشي، اداري، آموزشي، ( پشتيباني تحصيلي

 صورت مرحله به مرحله ه ب ... اي و اي، مجله يي، تلويزيوني، پست، روزنامه راديو پيامك،
 بديهي است كه موضوع كيفيت آموزشي فراگيران آموزش از راه دور از . گيرد مي انجام

 با ، د به آموزش از راه دور رويكر . است اندركاران امور آموزشي مسائل مورد بحث دست
 دهد ها نشان مي بررسي ؛ هاي آموزشي در كشورها شكل گرفته است توجه به ضرورت

 كشيشان و مروجان ة هاي مذهبي و ديني مورد استفاد آموزش ابتدا براي ، كه اين پديده
 ). ۱۳۸۶ طالب زاده، ( گرفته است ديني قرار مي

 ير مردم اعتقاد دارند كه آموزش از راه اگرچه بسياري از استادان، دانشجويان و سا
 اما نتايج ، ) ۱۹۸۶ ، ١ مور ( دوم اهميت قرار دارد ة دور در مقايسه با آموزش سنتي در درج

 ضمن اينكه قابليت ، است كه نظام آموزش از راه دور ها نشان داده رخي پژوهش ب نتايج
 ة تود امكان دريافت خدمات آموزشي را براي ، خاصي در فراگير كردن آموزش دارد

 ، چنانچه اين نظام با رعايت اصول يادگيري از راه دور . آورد تري از مردم فراهم مي وسيع
 در مقايسه با آموزش حضوري اگر در سطحي باالتر نباشد، ، شود ء ريزي و اجرا برنامه

 ). ۱۳۸۰ فراهاني، ( سطح خواهد بود به لحاظ كيفيت آموزشي با آن هم
 توان نتيجه گرفت كه عملكرد تحصيلي مي شده هاي انجام با توجه به پژوهش

 فراگيران در نظام آموزش از راه دور كه بر اصول يادگيري، طراحي آموزشي و لحاظ
 اند و از منابع كافي و ريزي شده ماهيت دانشجومحوري نظام آموزش از راه دور برنامه

 ري در سطح اند در مقايسه با فراگيران نظام حضو مند شده مناسب در آموزش بهره ة رسان
 . قابل قبولي بوده است

 نظام آموزشي ( آموزشي ة آيد كه دو شيو ال برايمان پيش مي ؤ حال اين س
 مندي و ثيري بر پيشرفت تحصيلي، رضايت أ چه ت ) محور حضوري و آموزش آزمون نيمه

 ثير اين دو أ پژوهش با هدف بررسي ت ، بنابراين ؛ گذارند فرصت يادگيري فراگيران مي
 ء مندي و فرصت يادگيري طراحي و اجرا بر پيشرفت تحصيلي، رضايت ، آموزشي ة شيو

 . د ش

1. Moor



 نامة آموزش عالي ۱۲۴

 تعريف مفاهيم تحقيق
 تعاريف نظري ) الف
 از آموزش از راه سبكي محور آزمون روش آموزشي : محور روش آموزشي آزمون ◘

 . است هاي صوتي و تصويري دور با پشتيباني رسانه
 كه است يام نور روش آموزشي در دانشگاه پ : حضوري روش آموزشي نيمه ◘

 در كالس درس ) استفاده از روش سخنراني ( هاي سنتي دانشجويان به سبك كالس
 حضوري براي آنان هاي كامالً نصف زمان كالس ، كنند با اين تفاوت حضور پيدا مي

 نوعي از آموزش است كه در آن دانشجو و استاد در ، در واقع . درنظرگرفته شده است
 شوند و به آموزش و يادگيري حاضر مي ساعات و زمان مشخصي سر كالس

 ). ۱۳۸۳ شعباني، ( پردازند مي
 هاي آموزشي ميزان لذت يا خردسندي است كه يادگيرنده از فعاليت : مندي رضايت ◘

 كند دهد دارد، احساسي كه شخص هنگام رسيدن به اهدافش پيدا مي كه انجام مي
 ). ۱۳۷۵ شعاري نژآد، (
 زماني كه صرف يادگيري مطالب آموزشي ميزان : جويي در زمان يادگيري صرفه ◘

 . شود مي

 تعاريف عملياتي ) ب
 به ، محور آزمون روش آموزشي ، در ايـن پژوهش : محور روش آموزشي آزمون ◘

 هاي صوتي و با پشتيباني رسانه دانشگاه پيام نور اشاره دارد كه در آن محيط، محيطـي
 شناسي عمومي روان هاي مختلف از جمله درس براي هريك از دروس رشته تصويري

 آموزش  و ة شده است و در آن دانشجويان تمام مطالب را از طريق شبك تدارك ديده
 . نمايند اينترنت دريافت مي

 حضوري، كالسي آموزش نيمه ، در اين پژوهش : حضوري روش آموزشي نيمه ◘
 دو ساعته را با حضور استاد، در كالس ة جلس شش نفر دانشجو كه ۴۵ مشتمل بر

 . كنند طول يك ترم تحصيلي برگزار مي در و درس
 مندي رضايت سنجش ة هاي ما از پرسشنام اي است كه آزمودني نمره : مندي رضايت ◘
 . آورند به دست مي ) ال ؤ س هشت شامل (
 ة ام ن هاي ما از پرسش اي است كه آزمودني نمره : جويي در زمان يادگيري صرفه ◘

. آورند ست مي به د ) ال ؤ س ۱۳ شامل ( جويي در زمان يادگيري سنجش صرفه



 ۱۲۵ ... محور مقايسة تأثير روش آموزشي آزمون

 وهش ژ ادبيات پ
 هاي حضوري و از در پژوهش خود در ارتباط با يادگيري و آموزش ) ۱۳۷۵ ( قرباني

 خذ مورد استفاده آ هاي بزرگسالي در صورتي كه منابع و م راه دور نشان داد در دوره
 ثر ؤ تواند در سطح آموزش حضوري م باشد آموزش از راه دور مي خوب تدوين شده

 به دليل اينكه يادگيرنده را به ۱ مستقل و فراگيرمحور ة حتي گاهي مطالع ؛ واقع شود
 . تواند بر آموزش حضوري برتري داشته باشد مي ، دارد ي تفكر وا م

 ) ۱۳۷۲ ( شيرازي ة زاد كريم ، ) ۱۳۷۸ ( ، رضا چگني ) ۱۳۸۰ ( نتايج پژوهش سيفي
 بر روش آموزش حضوري ) خودآموزي ( نشان داد كه روش آمـوزش غيـرحضوري

 برتري دارد، و ميزان يادگيري گروه آموزش از راه دور نسبت به ) سخنراني سنتي (
 . آموزش سنتي بيشتر است

 نيز در پژوهش خود نشان داد كه دانشجويان نظام آموزش از راه ) ۱۳۸۰ ( فراهاني
 شوند اما به رغم باالتر بودن نمرات تر وارد دانشگاه مي علمي ضعيف ة دور با پيشين

 دانشجويان حضوري، دانشجويان نظام از راه دور در دروس نظري با رفتار ورودي
 ماهيت علوم انساني و علوم پايه نسبت به گروه حضوري عملكرد تحصيلي باالتري

 مستقل و ة نشان داده است كه به طور كلي مطالع ) ۱۳۸۰ ( فراهاني . اند داشته
 ت اين شيوه ثر است و كساني كه تح ؤ آموختگان م خودآموزي در يادداري دانش

 . اند نسبت به گروه حضوري سطح يادداري باالتري دارند آموزش ديده
 الين، تدريس آن ة اثربخشي سه شيو « در پژوهش خود با عنوان ) ۱۳۸۵ ( بهادراني

 الين و هاي آن ش ز به دانشجويان پزشكي نشان داد كه تركيب آمو ، حضوري و تلفيقي
 ة مندي بين سه شيو اما از نظر رضايت ، ثر باشد ؤ تواند م هاي حضوري مي راهنمايي

 . آموزشي تفاوت معناداري به دست نيامد
 در پژوهش خود كه يادگيري الكترونيكي را با سنتي مقايسه كرده ) ۱۳۸۵ ( صفايي

 جويي در زمان نشان داد روش يادگيري الكترونيكي بر پيشرفت تحصيلي و صرفه ، بود
 او تفاوت معناداري را از نظر ش اما پژوه ؛ ثرتر از روش سنتي است ؤ يادگيري م

 . مندي بين دو گروه نشان نداد رضايت
 در پژوهش خود در دو گروه آموزش الكترونيكي و آموزش با ) ۱۳۸۶ ( ذوالفقاري

 روش سخنراني نشان داد كه ميزان يادگيري دانشجويان با دو روش مشابه بود اما در
 از اين ه استقالل در استفاد « و » توانايي استفاده از روش آموزش « آموزش الكترونيك

 . ارجح بودند » انگيزش « و » ش بر يادگيري ز ثير آمو أ ت « و در روش سخنراني » روش
 در تحقيق خود به برتري كيفي آموزش از راه دور نسبت به ) ۱۹۸۷ ( ۲ گاريسون

 هاي تحصيلي نظري در مقاطع دانشگاهي اشاره كرد؛ هاي آموزشي رشته ساير شيوه

1. Learner directed education 
2. Garrison



 نامة آموزش عالي ۱۲۶

 ۲ و ليندكويست ۱ سول . سطح با آنها قابل دفاع است كم هم ست حتي اگر چنين نباشد د

 فنّاوري از نوار ويديويي و ن هاي آنا دانشجوياني كه در كالس ، ، نيز نشان داد ) ۲۰۰۱ (
 هاي نسبت به كالس ن شد ميزان رضايت آنا استفاده مي ) از راه دور ( مبتني بر وب

 . سنتي باالتر بود
 قيق خود با عنوان ارزيابي آموزش از راه در تح ) ۲۰۰۴ ( و همكاران ۳ مونولسكو

 ي ن هاي مجازي داشتند، چه آنا دانشجويان رضايت زيادي از دوره : دور نشان داد كـه
 مجازي و چهره به ( هاي تركيبي ي كه در دوره ن هاي مجازي و چه آنا كه در دوره

 . شركت كرده بودند ) چهره

 روش پژوهش
 كه در آن دو . آزمون بود گروهي با پس آزمايشي از نوع دو ة اين تحقيق يك مطالع

 ثير در زمان يادگيري، أ حضوري به لحاظ ت محور و نيمه روش آموزشي آزمون
 مورد ة جامع . مندي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مورد مقايسه قرار گرفتند رضايت

 شناسي هاي تجميع علوم تربيتي و روان دانشجويان رشته ة كلي ، مطالعه در اين پژوهش
 نفر ۳۶ حضوري و نفر گروه نيمه ۴۲ نفر، ۷۸ مورد مطالعه شامل ة حجم نمون . هستند
 گيري تصادفي بودند كه براساس جدول مورگان به روش نمونه محور آزمون گروه

 . ساده انتخاب شدند
 و متغير ) نيمه حضوري ( ، گروه شاهد ) آزمون محور ( گروه آزمايش ، در اين تحقيق

 طول يك ترم تحصيلي گروه آزمايش ما با روش در . آموزشي بود ة مستقل ما شيو
 ، در انتهاي دوره . حضوري آموزش ديدند محور و گروه شاهد ما با روش نيمه آزمون

 . شناسي عمومي جهت پيشرفت تحصيلي دو گروه در نظر گرفته شد درس روان ة نمر
 ة جويي در زمان يادگيري دو پرسشنام مندي و صرفه جهت سنجش رضايت

 : د ش ر استفاده زي ة ساخت محقق
 ، ال ؤ س ۱۳ شامل ، مندي سنجش رضايت ◘
 . ال ؤ س هشت صرفه جويي در زمان يادگيري، شامل ة پرسشنام ◘

 آن ) ۱۳۸۵ ( صفايي . اي ليكرت طراحي شده است درجه پنج اين آزمون در مقياس
 ايشان روايي پرسشنامه را از نظر هفت . ( را در پژوهش خود مورد استفاده قرار داد

 مندي و تواند رضايت مي ها سؤال نشان داد كه تمامي ن نظرات آنا مدرس بررسي كرد،
 گيري كند، پايايي آن در پژوهش ايشان در مورد جويي در زمان يادگيري را اندازه صرفه

 % ۸۴ ، % ۸۸ جويي در زمان يادگيري به ترتيب برابر با مندي و صرفه رضايت ة پرسشنام

1. Sole 
2. Lindquist 
3. Monolescu



 ۱۲۷ ... محور مقايسة تأثير روش آموزشي آزمون

 مندي و رضايت ة در مورد پرسشنام ۱ نباخ و آلفاي كر ، در اين پژوهش ). دست آمد به
 . دست آمد ه ب ۰ / ۷۹ و ۰ / ۷۶ زمان يادگيري به ترتيب برابر

 هاي آماري نظير ميانگين، انحراف معيار آوري شده با استفاده از شاخص هاي جمع داده
 با ) ل اي بودن اعداد و داشتن توزيع نرما با توجه به مقياس فاصله ( مستقل t و آزمون

 . پردازش و تحليل شد SPSS افزار از طريق نرم ، >P ۰ / ۰۵ داري سطح معني

 هاي پژوهش يافته
 نفر مرد ۴ محور شده مشخص شد كه كه در گروه آزمون براساس اطالعات گردآوري

 ۱۴ / ۳ نفر مرد ۶ حضوري درصد، در گروه نيمه ۸۸ / ۹ نفر زن ۳۲ درصد و ۱۱ / ۱ كه
 براساس . درصد را به خود اختصاص داده است ۸۵ / ۷ نفر زن كه ۳۶ درصد و

 محور برابر با ها در گروه آزمون شده ميانگين پيشرفت تحصيلي آزمودني هاي ارائه پاسخ
 محور ، ميانگين معدل مقطع قبلي در گروه آزمون ۱۱ / ۳۰ حضوري و در گروه نيمه ۹ / ۳۳
 مندي در گروه ، ميانگين رضايت ۱۵ / ۱۱ حضوري برابر با نيمه و در گروه ۱۳ / ۷۷

 ، ميانگين ۳۳ / ۲۶ حضوري برابر با و در گروه نيمه ۳۱ / ۴۲ محور برابر با آزمون
 و در گروه ۲۴ / ۰۳ محور برابر با جويي در زمان يادگيري در گروه آزمون صرفه
 . است ۲۱ / ۶۲ حضوري برابر با نيمه

 » حضوري تفاوت وجود دارد محور و نيمه زمون بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان آ «

 t منظور بررسي معنادار بودن تفاوت پيشرفت تحصيلي بين دو گروه، از آزمون به
 ) ۱ ( استفاده شد كه نتايج آن در جدول >P / ۰۵ مستقل دو دامنه با سطح معناداري

 : گزارش شده است
 مستقل پيشرفت تحصيلي t خالصه آزمون ) ۱ ( جدول

 MD SD t Df P لي پيشرفت تحصي
 ۰ / ۰۱ ۷۶ ۲ / ۵۵ / ۷۷ ۱ / ۹۷ محور آزمون - حضوري نيمه پيشرفت تحصيلي

 تفاوت ميانگين پيشرفت تحصيلي ، شود طور كه در جدول باال مشاهده مي همان
 در محور حضوري با گروه آزمون كننده در دو روش آموزشي نيمه دانشجويان شركت

 ما مبني بر وجود تفاوت بين دو روش ة فرضي ، بنابراين ؛ است معنادار > p ۰ / ۰۱ سطح
 شود و گروه ييد مي أ حضوري از نظر پيشرفت تحصيلي ت محور و نيمه آموزشي آزمون

 . د ن محور داشت باالتري را نسبت به گروه آزمون ة حضوري نمر نيمه
 » محور و نيمه حضوري تفاوت وجود دارد مندي دانشجويان آزمون بين رضايت «

1. Cronbach, L. J.



 نامة آموزش عالي ۱۲۸

 محور مندي در دو گروه آزمون رضايت ة لف ؤ بودن تفاوت م به منظور بررسي معنادار
 كه استفاده شد >P / ۰۵ مستقل دو دامنه با سطح معناداري t حضوري  از آزمون و نيمه

 : آمده است ) ۲ ( نتايج آن در جدول

 حضوري محور و نيمه مندي در دو گروه آزمون مستقل رضايت t آزمون ة خالص ) ۲ ( جدول

 حضوري از محور و نيمه اين است كه بين دو گروه آزمون ة دهند جدول باال نشان
 ما ة فرضي ، بنابراين ؛ مندي از روش يادگيري تفاوت معناداري وجود ندارد نظر رضايت

 حضوري به لحاظ محور و نيمه بر وجود تفاوت بين دو روش آموزشي آزمون مبني
 . شود مندي يادگيري رد مي رضايت

 » شود جويي در زمان يادگيري مي محور باعث صرفه روش آموزشي آزمون «

 جويي در زمان محور بر صرفه ثير روش آموزشي آزمون أ به منظور بررسي ت
 كه نتايج ، استفاده شد >P / ۰۵ مستقل يك دامنه با سطح معناداري t آزمون يادگيري از

 : آمده است ) ۳ ( جدول آن در

 محور و جويي در زمان يادگيري در دو گروه آزمون مستقل صرفه t آزمون ة خالص ) ۳ ( جدول
 حضوري نيمه

 MD SD t Df P جويي در زمان يادگيري صرفه
 ۰ / ۰۱ ۷۶ ۱ / ۹۸ ۱ / ۲۱ ۲ / ۴۱ حضوري نيمه  محور آزمون

 ر زمان يادگيري جويي د وجود تفاوت معنادار از نظر صرفه ة دهند جدول باال نشان
 محور يعني روش آموزشي آزمون ؛ است حضوري محور و نيمه در دو گروه آزمون

 حضوري در باعث صرف زمان كمتري براي يادگيري در مقايسه با روش آموزشي نيمه
 . شود دانشگاه پيام نور  مي

 گيري يجه نت
 نسبت به تري ضعيف ة محور با پيشين مشخص شد كه دانشجويان آزمون ، در اين مطالعه

 از نظر آماري ، كه در اين پژوهش ؛ شوند حضوري وارد دانشگاه مي دانشجويان نيمه
 ة حضوري ميانگين نمر از نظر پيشرفت تحصيلي، دانشجويان نيمه ، همچنين ؛ معنادار بود

 MD SD t Df P مندي رضايت
۰ / ۴۶ ۷۶ / ۷۲ ۲ / ۵۳ ۱ / ۸۵ محور آزمون - حضوري نيمه



 ۱۲۹ ... محور مقايسة تأثير روش آموزشي آزمون

 ا با م ا ، همسو ) ۱۳۸۰ ( هاي فراهاني اين يافته با پژوهش . تحصيلي باالتري داشتند
 ، ذوالفقاري ) ۱۳۷۲ ( شيرازي ه زاد كريم ، ) ۱۳۷۸ ( رضا چگني ، ) ۱۳۸۰ ( هاي سيفي پژوهش

 تحصيلي ة توان به پيشين از داليل اين امر مي . همسو نبود ) ۱۹۸۷ ( ، گاريسون ) ۱۳۸۶ (
 ة پيشين از محور نسبت به دانشجويان آزمون حضوري دانشجويان نيمه كه كرد اشاره

 ويان با اين سيستم عدم آشنايي دانشج ، همچنين ؛ تري برخوردار بودند قوي تحصيلي
 محور هاي سنتي آموزش، كه تقاضاي دانشجويان آزمون آموزشي و عادت به روش

 . تواند باشد مي ييد اين امر أ صورت حضوري دليل  بر ت ها به نسبت به برگزاري كالس
 گونه تفاوت معناداري هيچ محور آزمون حضوري و نتايج تحقيق بين دو گروه نيمه

 از روش يادگيري به دست نداد و اين نتايج با پژوهش مندي را از نظر رضايت
 ، سول و ) ۱۳۸۶ ( هاي ذوالفقاري همسو و با پژوهش ) ۱۳۸۵ ( ، صفايي ) ۱۳۸۵ ( بهادراني

 پهناي باند موجود . همسو نبود ) ۲۰۰۴ ( ، مونولسكو و همكاران ) ۲۰۰۱ ( ليندكويست
 نشجويان نداده است امكان تبادل اطالعات را به دا مركز پيشرفته آموزش از راه دور در

 هاي مكرر همراه اي با قطع و وصل تا استفاده از اطالعات شبكه است و اين باعث
 ة استفاده از امكانات سايت با مشكالت متعددي در زمين براي باشد و دانشجويان

 دانش و مهارت نبود همچنين . انتخاب واحد و گرفتن اطالعات از سايت مواجه شوند
 گيري از اطالعات كار با اينترنت و رايانه در جهت بهره ة ين كافي دانشجويان در زم

 ها از اين كه روي رضايت آزمودني است موجود بر روي سايت از جمله عوامل ديگر
 اين نوع از ة عدم امكانات مناسب براي ارائ ، بنابراين ؛ گذارد ثير مي أ ها ت نوع آموزش

 اوري اطالعات و كارگيري فنّ ه و ب استفاده ة مهارت الزم در زمين نداشتن آموزش و
 مندي توان از داليل عدم تفاوت معنادار رضايت محور را مي ارتباطات در دانشجويان آزمون

 شي ز همچنين نتايج نشان داد كه روش آمو . از يادگيري در بين دو گروه دانست
 باعث صرف زمان كمتري براي يادگيري حضوري نسبت به روش نيمه محور آزمون

 روش آموزشي . همسو بوده است ) ۱۳۸۵ ( ن نتيجه با پژوهش صفايي شود كه اي مي
 گونه محدوديت محور سبك آموزشي است كه در آن دانشجويان بدون هيچ آزمون

 هايي كه خاطر همين مورد از صرف زمان پردازند به مكاني و زماني به يادگيري مي
 و اين منجر به كند كالس شود جلوگيري مي آمدن به دانشگاه و حضور در صرف بايد

 . د شو جويي در زمان يادگيري مي صرفه

 ها محدوديت
 چرا كه دانشجويان ؛ ها بود سازي گروه ترين محدوديت اين تحقيق همگن مهم

 حضوري برخوردار بودند تري نسبت به دانشجويان نيمه ضعيف ة محور از پيشين آزمون
 مچنين دسترسي محدود ه ؛ رفت شمار مي ها به سازي گروه و اين مانع جدي در همگن

. هاي ديگر اين تحقيق بود محور از محدوديت به دانشجويان آزمون



 نامة آموزش عالي ۱۳۰

 پيشنهادها
 هاي باز و از راه دور مورد هاي نوين از جمله آموزش آموزش ة در عصر جديد ارائ

 ضمن اينكه قابليت خاصي در فراگير كردن ، نظام آموزش از راه دور . است كيد أ ت
 تري از مردم فراهم وسيع ة ت خدمات آموزشي را براي تود آموزش دارد، امكان درياف

 ء ريزي و اجرا چنانچه اين نظام با رعايت اصول يادگيري از راه دور برنامه ، آورد مي
 شود در مقايسه با آموزش حضوري اگر در سطحي باالتر نباشد، به لحاظ كيفيت

 . با آن قابل دفاع باشد ح سط تواند هم آموزشي مي
 هاي نوين از جمله آموزش به سبك ير در جهت بهبود آموزش ز هاي پيشنهاد

 : شود محور در دانشگاه پيام نور توصيه مي آزمون
 سازي و كيد بر بهينه أ ريزي در جهت ارتقاي كيفيت آموزشي فراگيران با ت برنامه . ۱
 ، ها مندي از رسانه بهره

 هاي فراهم آوردن منابع اطالعاتي قوي براي دانشجويان از قبيل كتابخانه . ۲
 ، هاي معتبر علمي الكترونيكي و دسترسي به سايت

 طراحي يك نظام پشتيباني فني و تربيت يك گروه تكنيسين براي نگهداري و . ۳
 ، آمده در سيستم تعمير اشكاالت فني پيش

 ، هاي مخابراتي و تجهيزاتي زيرساخت ة توسع . ۴
 نياز براي به عنوان يك درس پيش ، به ويژه اينترنت ، وري اطالعات ا آشنايي با فنّ . ۵

 ، محور دانشگاه پيام نور دانشجويان آزمون
 ها با ن، خانواده ال ئو هاي فرهنگي در جهت آشنايي جامعه، مس زيرساخت ة توسع . ۶

. سيستم آموزش از راه دور



 ۱۳۱ ... محور مقايسة تأثير روش آموزشي آزمون

 منابع
 تدريس ة اثربخشي سه شيو . ) ۱۳۸۵ ( طاهره ، چنگيز ؛ عليرضا ، يوسفي ؛ مهناز ، بهادراني

 ايراني ة مجل . تلفيقي زش آنالين، حضوري و آمو : مدالين به دانشجويان پزشكي
 . ۱۶ پياپي ، آموزش در علوم پزشكي

 بحراني، ناصر ؛ سلماني باروق، نسرين ؛ هره ز پارسايكتا، ؛ مهرداد، ندا ؛ ذوالفقاري، ميترا
 درس بهداشت ثير دو روش آموزش الكترونيك و سخنراني بر يادگيري أ ت . ) ۱۳۸۶ (

 ، ۷ ة دور ايراني آموزش در علوم پزشكي، ة مجل . مادر و كودك دانشجويان پرستاري
 . ۱ ة شمار

 بررسي راهبردهاي عملي استفاده از آموزش از راه دور . ) ۱۳۷۸ ( رضاچگني، يوسف
 ة كارشناسي ارشد رشت ة نام پايان . پاياني مناطق تهران ة براي نوسوادان بزرگسال دور

 . طباطبايي تهران ة آموزش بزرگساالن، دانشگاه عالم
 مقاالت دومين ه مجموع . يادگيري مستقل در دانشگاه پيام نور . ) ۱۳۸۰ ( سيفي، محمد

 . ز و از راه دور، دانشگاه پيام نور كنفرانس آموزش با
 . تهران، انتشارات امير كبير . فرهنگ علوم رفتاري ). ۱۳۷۵ ( شعاري نژاد، علي اكبر

 . ) هاي آموزشي و پرورشي مهارت ( ها و فنون تدريس روش ). ۱۳۸۳ ( حسن شعباني،
 . انتشارات سمت : تهران

 پيشرفت تحصيلي دانشجويان بر ELearning ثير أ ت . ) ۱۳۸۵ ( صفائي، فاطمه
 ة تكنولوژي آموزشي، دانشكد ة ارشد رشت كارشناسي ة نام پايان . هاي تهران دانشگاه

 . شناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران روان
 رهيافتي نوين در : از راه دور آموزش . ) ۱۳۸۶ ( زاده، محسن، حسيني، سيد علي طالب

 هاي آموزش و پرورش ايران بررسي اثربخشي مراكز آموزش از راه دور و برنامه
 . كل كشور ۸۴ - ۸۵ آموزشي و درسي آنها در مقاطع متوسطه سال تحصيلي

 . ۱۹ هاي آموزشي، سال ششم، شماره نوآوري ة ام ن فصل
 كيفيت آموزش تربيت بدني در ة ها و مقايس بررسي هزينه . ) ۱۳۸۰ ( فراهاني، ابوالفضل

 . ۸ ة حركت، شمار . نظام آموزش باز و از راه دور
 خودآموزي و مطالعه مستقل و نقش آن در يادداري . ) ۱۳۸۰ ( فراهاني، ابوالفضل

 . ۱۰ ة حركت، شمار . آموختگان تربيت بدني دانش
 آن با آموزش ة ثير آموزش غيرحضوري و مقايس أ بررسي ت . ) ۱۳۷۵ ( قرباني، رشيد
 كارشناسي ارشد ة نام پايان . آموزان بزرگسال در موفقيت تحصيلي دانش حضوري
 . علوم تربيتي، دانشگاه تهران ة دانشكد

 هاي آموزشي ثير روش أ اي ت بررسي مقايسه . ) ۱۳۷۲ ( شيرازي، كامبيز ه زاد كريم
 حضوري و غيرحضوري با محتواي آموزش بهداشت در بازآموزي مربيان بهداشت

 ارشد علوم بهداشتي، دانشگاه تربيت كارشناسي ة نام پايان . مدارس شهرستان شيراز
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