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چکیده

تحصیلی دانشجویان برعملکرد)مبتنی برموك(آموزش از راه دورتعیین تأثیر،هدف از پژوهش حاضر

در این پژوهش از روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که . دانشگاه پیام نورمرکز کرمان می باشد

استفاده ) یک کالس در گروه آزمایش ویک کالس در گروه کنترل(اي با حجم مناسب  گیري خوشه نمونه

جامعه آماري دانشجویان . اي می باشد اي یک مرحله گیري خوشه صورت نمونه شده ،روش انتخاب نمونه، به

به ) نفر گروه آزمایش 20نفر گروه کنترل و  20 (نفر از آن ها 40دانشگاه پیام نور کرمان می باشند که  

براي آزمون فرضیه هاي پژوهش از تحلیل کوواریانس تک و چند متغیري براي . عنوان نمونه انتخاب شدند

براي . گروه آزمایش و گروه کنترل استفاده شد) کنترل آماري اختالفات اولیه( تعدیل اختالفات اولیه 

یافته .بررسی عملکرد تحصیلی  دانشجویان ازآزمون استاندارد کتاب تکنولوژي آموزشی استفاده گردید

واه در مرحله پس بین میانگین نمرات عملکرد تحصیلی گروه آزمایش وگروه گ هاي پژوهش نشان داد که

عملکرد  ومیانگین تعدیل شده نمرات وجود داردآزمون،پس از حذف اثر پیش آزمون،تفاوت معناداري 

متغیر  .بوددر گروه آزمایش،باالتر از میانگین تعدیل شده نمرات پس آزمون در گروه گواه تحصیلی 

بنابراین . لی را پیش بینی کرددرصد از واریانس متغیر عملکرد تحصی52، 52/0آزمایشی با اندازه اثر 

عملکرد تحصیلی دانشجویان در درس تکنولوژي آموزشی تاثیر مثبت بر افزایش میزان موکآموزش با 

دانشجویان سایردروس براي غنی سازي آموزش موکبراساس نتایج حاصله ،پیشنهاد می شوداز فناوري .دارد

  .ددانشگاه پیام نوراستفاده شو

.موك، عملکرد تحصیلیآموزشی، آموزش از راه دور، فناوري :کلیدي واژگان
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مقدمه

امروزه که ما در جامعه اطالعاتی قرار گرفته ایم براي سازگار شدن با تغییرات جامعه 

با رشد سریع و چشمگیر تکنولوژي هاي . نیاز به به روز کردن اطالعات خود داریم

مانگونه ه. ین فناوري ها هستیمفناوري اطالعات ما نیازمند آگاهی از استفاده از تمام ا

که فناوري اطالعات و ارتباطات، انقالبی در تجارت، صنعت، خدمات و روابط 

اجتماعی ایجاد کرده است، آموزش و یادگیري را نیز دستخوش تحوالت عمیق و 

یکی از آثار مهم توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات، سرعت . بنیادین ساخته است

و دانش در دورترین نقاط یا به عبارت بهتر حذف بعد زمان و  دستیابی به اطالعات

امروزه مفهوم آموزش از راه . مکان در این عرصه و گسترش آموزش از راه دور است

دور با توجه به تحوالت عظیمی که در زمینه فناوریهاي اطالعات و ارتباطات روي داده 

آموزش از راه دور براي  سازمانهاي ارائه دهنده. دچار تغییرات شگرفی شده است

کسب مزیت رقابتی و ارائه خدمات با باالترین کیفیت و دستیابی به جایگاه و اعتبار 

باالتر، نیاز به شناخت مستمر از توانمندیهاي این فناوري و برنامهریزي صحیح براي 

  ).1390آبیارجو، رضوي ابراهیمی و فراهی، (برخورداري از دستاوردهاي مفید آن دارند

به بعد، دانشگاه ها در راه  1800از دهه . وزش از راه دور پدیده جدیدي نیستآم

گاریسون و همکاران(ایجاد امکانات الزم براي این نوع روش آموزشی کوشیده اند 
1

 ،

این آموزش نخستین بار در قرن نوزدهم به شکل تحصیالت مکاتبه اي آغاز ). 2000

ي روسیه و پس از آن در آلمان و سوئد در مؤسسه آموزش مکاتبه ا 1850شد که سال 

و مؤسسات آموزشی کشورهاي دیگر ارائه شد، از سویی دیگر برخی انگلستان را آغاز 

کننده رسمی نظام آموزش از راه دور و ارائه دهنده اولین شکل آن یعنی آموزش مکاتبه 

الریجانی و همکاران(اي می دانند 
2

 ،2005.(  

                                                                                                                            
1.Garrison
2.Larijani&Et al
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نامه ریزي شده اي است که در آن معموالًیادگیري و آموزش از راه دور، یادگیري بر

ر آموزش از راه دور، ارتباط .آموزش در محیط هاي جدا از هم صورت می گیرند

مدرس و یادگیرنده می تواند از طریق نامه نگاري، رادیو، تلویزیون،تلفن، ویدئو 

مور و کراسلی(کنفرانس و یا اینترنت و شبکه هاي اجتماعی باشد
1

 ،2011(.  

وره آنالینی است که از موك د. شود در این مقاله از فناوري موك استفاده می

ها معموالً  این دوره. شود میکنندگانی نامحدود ارائه  به طور آزاد به شرکتوبطریق

. اغلب آنها زمان شروع و پایان مشخصی دارند. هاي دانشگاهی هستند مشابه دوره

ها عالوه بر محتواي رایج درسی نظیر ویدئوها، متون و مجموعه مسایل، فضاي  موك

آورند که دانش آموزان، استادان و دستیار آموزشی در آن شرکت  تعاملی به وجود می

هاي مختلفی از مردم را از بسیاري از کشورهاي جهان  ها توانستند گروه ن دورهای. کنند

هاي  هاي با کیفیت که به وسیلۀ اساتید بسیاري از دانشگاه دوره. به خود جذب کنند

هاي برابر آموزشی  شد، گام مهمی را براي استفاده از فرصت مطرح دنیا تدریس می

و کامپیوترها تنها یک دستگاه ي از این دورهنیاز شرکت در بسیار تنها پیش. برداشت

لوین(استینترنتایک خط
2

 ،2013.(  

هاي هر نظام  ترین دغدغه مسأله موفقیت و عدم موفقیت در امر تحصیل از مهم

دهنده موفقیت  موفقیت و بهبود عملکرد تحصیلی در هر جامعه نشان. آموزشی است

درواقع عملکرد . یابی و توجه به رفع نیازهاي فردي است نظام آموزشی درزمینه هدف

ترین معیارها براي بررسی و ارزیابی  ترین و عینی ان یکی از مهمتحصیلی دانشجوی

ها این نظام  ها و تالش هاي آموزشی است و تمامی کوشش کارایی و اثربخشی نظام

عملکرد تحصیلی به .)1390یاري، (شود  درواقع جامه عمل پوشاندن بدین امر تلقی می

ف درسی مانند ریاضی، هاي مختل مقدار یادگیري فرد به صورتی که توسط آزمون

  ).1392سیف، (شود، اشاره دارد  سنجیده می... علوم ور،اما

                                                                                                                            
1 .Moore&Kearsley
2 .Lewin
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امروزه آموزش آنالین رویکرد جدیدي در میان بسیاري از مؤسسات آموزش عالی 

است و همچنین ازلحاظ اهمیت و اثربخشی در پیشرفت تحصیلی، انگیزه و نگرش 

خدابنده لو (شده است  عالی تبدیلچیز متداول و مرسوم در آموزش  دانشجویان به یک

و ابوسماه
1

ها باعث تسهیل  عنوان یکی از روش تواند به آموزش از راه دور می). 2012، 

 مشخص. شود یادگیري در هر زمان و مکان و ارتقاي عملکرد تحصیلی در دانشجویان 

شده است دانشجویانی که در مؤسسات آموزش عالی به آموزش از راه دور مشغول 

هاي چهره به چهره  طورکلی عملکرد بهتري نسبت به کسانی که در دوره ند، بههست

  ).2002هل ، (هستند دارند 

توسعه نظام آموزشی به طور اعم و توسعه آموزش از راه دور به طور اخص از این 

اجتماعی یک کشور –جهت بسیار حائز اهمیت است که زمینه ساز توسعه اقتصادي 

رو گسترش آموزش و همگانی و مردمی کردن آن در  زاینا). 1382آخوندي، (است 

نظام آموزش از راه دور موردتوجه  ویژه آموزش عالی با رویکرد به همه سطوح به

  .گزاران و برنامه ریزان آموزشی در کشورهاي مختلف است سیاست

عنوان متولی و مجري نظام آموزش از راه دور در  در این راستا دانشگاه پیام نور به

هاي فیزیکی، مالی و انسانی، باید به نیازسنجی، طراحی،  ایران، با ایجاد زیرساخت

هاي درس دانشجویان  هاي پذیرش این نوع فناوري در کالس تدوین و ارزشیابی مؤلفه

با توجه به گسترش تکنولوژیکی دولتها و استفاده روزافزون از وسایل . مبادرت نماید

گاهیان و با توجه به اهداف آموزش از راه دور و ارتباطی توسط مردم، خصوصا دانش

ضروري است تحقیقی در زمینه تأثیر آموزش از راه دور  تحقق آن در دانشگاه پیام نور

این تحقیق در صدد است تا . مبتنی بر فناوري موك بر عملکرد تحصیلی صورت بگیرد

  .به این مهم توجه کند

                                                                                                                            
1.Khodabandelou& Abu Samah
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کالرك(یلی دانشجویان دارد آموزش از راه دور اثر مثبتی بر عملکرد تحص
1

؛ 1999، 

دیاز
2

؛ دوربین2002، 
3

؛ داتون و پري1999، 
4

؛ مارتین و رینی1999، 
5

؛ سودر1993، 
6

 ،

؛ وردین و کالرك1993
7

و ترینکلی 1991، 
8

عملکرد تحصیلی و انگیزه ).1999، 

دانشجویان آموزش سنتی و آموزش از راه دور در بسیاري از مطالعات موردبررسی 

در رابطه با عملکرد، مطالعات گزارش کرد که یادگیرندگان از راه . فته شده استقرارگر

ایورسون، کلکی و سایبران(دور عملکرد تحصیلی بهتري دارند 
9

؛ ناوارو و 2005، 

شومیکر
10

؛ ویلیامز2000، 
11

داري در  اما مطالعات دیگر هیچ تفاوت معنی). 2006، 

دیلونهاینز و (عملکرد تحصیلی گزارش نکرده است 
12

؛ مک دونال و 1992، 

همکاران
13

کیم میکو ؛ وو2011، 
14

 ،2000.(  

پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین استفاده ) 1393(اسالمی، مهاجران و نامی 

دانشجویان از فناوري اطالعات و ارتباطات دانشجویان با عملکرد تحصیلی آنان در 

دهد  نتایج نشان می. جام دادندهاي علوم رفتاري و اجتماعی دانشگاه تهران ان دانشکده

کنند و بین  دانشجویان به میزان متوسط از فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده می

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و  برخی از مؤلفه

ترده، پردازي، ارائه مطالب، صفحات گس افزار واژه بین استفاده از نرم. معنادار وجود دارد

افزارها، پست الکترونیکی، جستجو در وب، ارتباط دیداري و شنیداري و  سایر نرم

ها و  دار وجود دارد، اما میان استفاده از پایگاه داده عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنی

                                                                                                                            
1.Clark
2.Diaz
3.Dorbin
4.Dutton&Perry
5.Martin&Rainey
6.Souder
7.Verduin&Clark
8.Trinkle
9.Iverson,Colky&Cyboran
10.Navarro&Shoemaker
11.Williams
12.Haynes&Dillon
13.McDonnell& Et al
14.Woo&Kimmick
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افزار طراحی، ساخت و انتشار صفحات وب در اینترنت با عملکرد تحصیلی،  نرم

  .اي وجود ندارد رابطه

پژوهشی با عنوان بررسی میزان تأثیر یادگیري ) 1392(ورز، رحیمی و اسماعیلی کشا

. الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی انجام دادند

، آموزش با 55/3هاي پژوهش نشان داد که توانمندسازي دانشجویان با میانگین  یافته

و  55/3یر در محتواي آموزش با میانگین ، تغی65/3، وسایل و امکانات 60/3میانگین 

در پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم  53/3افزایش آگاهی دانشجویان با میانگین 

نتایج نشان داد که یادگیري الکترونیکی بر . پزشکی دانشگاه اصفهان معنادار است

  .پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت داد

ثیر آموزش الکترونیکی و غیرالکترونیکی بر پژوهشی با عنوان تأ) 1390(تقی زاده 

نتایج نشان داد . خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام داد

آزمون نمرات خالقیت در دو گروه دانشجویان آموزش  داري بین پس تفاوت معنی

ی بین میانگین نمرات و پیشرفت تحصیل. الکترونیکی و غیر الکترونیکی وجود دارد

داري وجود دارد،  دانشجویان آموزش الکترونیکی و غیرالکترونیکی تفاوت معنی

آزمون  داري بین نمرات پس بیانگر تفاوت معنی 05/0شده در سطح  مشاهدهFهمچنین

خالقیت دانشجویان دختر و پسر یادگیري الکترونیکی و غیرالکترونیکی دانشگاه پیام 

  .نور است

ان مقایسه ارتباطات بین فردي و پیشرفت تحصیلی پژوهشی با عنو) 1390(حسینی 

آموزان دختر متوسطه مدارس شبانه و آموزش از راه دور شهرستان نیشابور  در بین دانش

دهد که ایجاد تغییر در  آمده از این پژوهش توصیفی نشان می دست نتایج به. انجام داد

اما فرصت انجام . توظایف بین فردي و موانع ارتباطی در دو نوع مدرسه یکسان اس

اي ارتباطی، و پیشرفت  هاي مطالب مبادله شده، بازخورده هاي گروهی، ویژگی فعالیت

  .باشد تحصیلی در مدارس آموزش از دور بیشتر از مدارس شبانه می
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پژوهشی با عنوان مطالعه میزان آگاهی دانشجویان و ) 1390(پاکزاد کوهساره 

رکز تهران از نظام آموزش باز و از راه دور و علمی دانشگاه پیام نور م اعضاي هیئت

نتایج نشان داد آگاهی دانشجویان از . تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی آنان انجام داد

هاي  یاددهنده، محتواي یادگیري، و فناوري(هاي عناصر نظام آموزش از دور  ویژگی

محتواي یادگیري  هاي یاد دهنده، و و همبستگی بین آگاهی آنان از ویژگی) مورداستفاده

هاي یاددهنده،  علمی از ویژگی آگاهی اعضاي هیئت. با پیشرفت تحصیلی تائید شد

  .هاي مورداستفاده در نظام آموزش باز و از دور تائید شد محتواي یادگیري، و فناوري

پور اصغري و همکاران
1

بینی مدلی از عملکرد  پژوهشی با عنوان پیش) 2016(

راهبردهاي (از راه دور بر اساس متغیرهاي شخصی  تحصیلی دانشجویان آموزش

ها  وتحلیل داده هاي حاصل از تجزیه یافته. انجام دادند) خودتنظیمی و باورهاي انگیزشی

در این مدل، راهبردهاي . نشان داد که اطالعات خوبی با مدل مفهومی به دست آمد

و ) و بیرونی درونی(گیري هدف  یادگیري خودتنظیمی تأثیر غیرمستقیمی بر جهت

توان گفت که متغیرهاي درونی و بیرونی در مدل  در کل می. عملکرد تحصیلی دارد

گیري هدف درونی و خودکارآمدي و راهبردهاي یادگیري  آموزش از راه دور، جهت

بنابراین مداخله و کمک به . خودتنظیمی بیشترین تأثیر را بر عملکرد تحصیلی دارد

یان در سیستم آموزش از راه دور باید بر اساس بهبود عملکرد تحصیلی دانشجو

  .متغیرهاي مؤثر باشد

یورتل
2

هاي آموزش  پژوهشی با عنوان بررسی عملکرد تحصیلی بین دوره) 2015(

نتایج نشان داد که به لحاظ آماري تفاوت . از راه دور و آموزش سنتی انجام داد

هاي آموزش از  ن پاسخ بین دورهداري در نمره نهایی و ارزیابی پایان دوره و میزا معنی

دهد که نمره عملکرد  وتحلیل نشان می بعالوه تجزیه. راه دور و سنتی وجود دارد

                                                                                                                            
1. Pourasghar&Et al
2. Urtel
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هاي آموزش از راه دور و سنتی تفاوت  دانشجویان سال اول دانشکده بین ارائه دوره

  .داري داشت معنی

رجا عرفان و همکاران
1

دور بر پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش از راه ) 2014(

نتایج نشان داد که رابطه متغیرهاي مختلف با عملکرد . عملکرد دانشجویان انجام دادند

این مطالعه از این فرضیه که جلسات و تکالیف آموزشی تأثیر . دانشجویان مثبت بود

  .کند مهم و قوي بر عملکرد دانشجویان دارند، حمایت می

سعه در آموزش آن است، شناسایی اي مستلزم تو با توجه به اینکه توسعه هر جامعه

عوامل مؤثر بر بهبود کارکرد این نهاد و پیدا کردن نقاط قوت و ضعف آن و ایجاد 

عنوان  مدرسان به. تغییرات مفید با توجه به نیازهاي جامعه از ضروریات است

بایست  اندرکاران امور آموزشی جامعه به دلیل کار سخت و تخصصی خود می دست

چراکه وجود شرایطی که استفاده آنان از فناوري را فراهم . گیرندموردتوجه قرار 

ها را افزایش داده و از این  تواند کارآیی آن آورد، همانند هر سازمان دیگر می می

دیرو. (رهیافت، کمک مؤثري به فرآیند تعلیم و تربیت صورت پذیرد
2

و هیلدن 
3

 ،

2016 :105.(  

. شده است ي در آموزش از راه دور انجامهاي اندکی در زمینه کاربا فناور پژوهش

طراحی الگوي آموزشی مبتنی بر رو پژوهشگر در این پژوهش بر آن است تا با  ازاین

بتواند عملکرد مبتنی بر موك فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش از راه دور

  .تحصیلی بهتر براي دانشجویان فراهم آورد

  :باشد ي پژوهش به شرح زیر میها شده فرضیه با توجه به موارد مطرح

میزان عملکرد تحصیلی دانشجویانی که با استفاده از آموزش از راه دور مبتنی ) 1

برموك آموزش می بینند بیشتر از دانشجویانی است که در معرض آموزش مبتنی بر این 

.نوع فناوري هاقرار نمی گیرند

                                                                                                                            
1. Raja&Et al
2.Dierov
3.Hilden
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روش 

پس آزمون با گروه -ح پیش آزموناین پژوهش از نوع شبه تجربی است که در آن از طر

چرااست،کاربرديف از نوع پژوهشهدلحاظازپژوهش حاضر. کنترل استفاده شد

در این پژوهش از .خاص استزمینهیکدرکاربرديدانشتوسعهآنهدفکه

صورت  روش انتخاب نمونه، بهاي با حجم مناسب استفاده گردید، گیري خوشه نمونه

جامعه آماري دانشجویان دانشگاه پیام نور . اي می باشد ي یک مرحلها گیري خوشه نمونه

به ) نفر گروه آزمایش 20نفر گروه کنترل و  20(نفر از آن ها 40کرمان می باشند که  

.عنوان نمونه انتخاب شدند

سواالت استاندارد شده درس تکنولوژي ، از میزان عملکرد تحصیلیگیري  جهت اندازه

.ه استفاده شدگوی 30با آموزشی 
1

  

براي بررسی پایایی پرسشنامه هاي استفاده شده در پژوهش از آلفاي کرونباخ استفاده 

  .آورده شده است -1شد که نتایج آن در جدول

نتایج آلفاي کرونباخ براي محاسبۀ پایایی پرسشنامه هاي تحقیق  - 1جدول 

پایایی متغیر

68/0نمره کلعملکرد تحصیلی

. روایی پرسشنامه عملکرد تحصیلی از روایی محتوایی  استفاده شدبراي بررسی  

پرسشنامه عملکرد تحصیلی یک پرسشنامه استاندارد بود : پرسشنامه عملکرد تحصیلی

  . که روایی محتوایی آن  توسط صاحب نظران و متخصصان در این زمینه تأیید شد

  یافته ها

  .وابسته پژوهش ارائه شده استدر این بخش میانگین و انحراف معیار متغیر هاي 

                                                                                                                            
1.pnunews.com/soalpnu
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  توزیع فراوانی نمونه ي تحقیق در دو گروه آزمایش و کنترل- 2جدول 

شاخص هاي آماري

گروه
درصد فراوانی

50

50  

100

20

20  

40

آزمایش

  کنترل

کل

  

گروه مورد  2مشاهده می شود تعداد حجم نمونه در هر  -2جدول  طور که در  همان

  .نفر می باشد 40در کل حجم نمونه . دنفر می باش 20مطالعه 

  میانگین وانحراف معیار متغیر عملکرد تحصیلی در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه - 3جدول 

پس آزمون پیش آزمون ها گروه

میانگین تعدیل 

  شده

انحراف 

  معیار

میانگین تعدیل   میانگین

شده

انحراف 

معیار

میانگین

76/21  67/4 75/20  - 38/3 90/16 زمایشآ

91/18  20/4  50/19  - 98/2   کنترل  40/18

دهد، میانگین و انحراف معیار پیش آزمون متغیر  نشان می -3طور که جدول  همان

 40/18و در گروه کنترل  38/3و  90/16عملکرد تحصیلی  در گروه آزمایش  به ترتیب 

یلی در میانگین و انحراف معیار پس آزمون متغیر عملکرد تحص. بوده است 98/2و 

طور  همان. بوده است 20/4و  50/19و در گروه کنترل  67/4و  75/20گروه آزمایش  

که مشاهده می شود میانگین گروه آزمایش در گروه تحت آموزش در پس آزمون 

.نسبت به پیش آزمون و همچنین نسبت به پس آزمون گروه کنترل  افزایش داشته است
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ا گروه کنترل بود که به این دلیل براي طرح این پژوهش پیش آزمون پس آزمون ب

آزمون فرضیه هاي پژوهش از تحلیل کوواریانس تک و چند متغیري براي تعدیل 

گروه آزمایش و گروه کنترل استفاده )  کنترل آماري اختالفات اولیه( اختالفات اولیه 

 هاي آن فرض ، ابتدا باید به بررسیِ پیش)کوواریانس(قبل از اجراي آزمون .  شد

براي پاسخ به . هاي انجام این آزمون بررسی شدفرضبنابراین ابتدا پیش. پرداخت

در ذیل نتایج این . سؤاالت پژوهش نیز از آزمون تی همبسته استفاده شده است

  :ها ارائه شده است بررسی

ده از الگوي آموزش از راه امیزان عملکرد تحصیلی دانشجویانی که با استف:یفرضیه اصل

شتر از دانشجویانی است که در معرض یآموزش می بینند ببر فناوري موك  مبتنیدور 

. قرار نمی گیرند نوع فناوري اینمبتنی بر آموزش 

  آزمون کولموگروف اسمیرنوف براي بررسی مفروضه ي نرمال بودن  متغیر عملکرد تحصیلی -4جدول 

سطح معنی داريدرجه آزاديآماره آزمون  گروه هامتغیر

 عملکرد

تحصیلی

23/020057/0پیش آزمون  آزمایش

11/02018/0پس آزمون

11/02020/0پیش آزمون  کنترل

13/02020/0پس آزمون

  

نشان می دهد مفروضه ي نرمال بودن در متغیر عملکرد -4طور که جدول  همان

  .تأیید شد) <05/0P(05/0تحصیلی در دو گروه با سطح معناداري بزرگتر از 

لوین براي بررسی مفروضه یکسانی واریانس هاي خطا  در متغیر عملکرد  Fآزمون- 5جدول 

تحصیلی دو گروه مورد مطالعه

شاخص هاي آماريمتغیرها

سطح معناداري2Fدرجه آزادي1درجه آزادي

  17/0  88/1  38  1  عملکرد تحصیلی
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هاي خطا ی واریانسي همگني آزمون لوین جهت بررسی مفروضهنتیجه -5در جدول 

براساس نتایج مندرج، سطح معناداري براي متغیر عملکرد . آورده شده است

  . تأیید شد) <05/0P(پس در نتیجه این مفروضه با . می باشد) sig=17/0(تحصیلی

  آزمون واریانس بر اي بررسی شیب رگرسیون در متغیر عملکرد تحصیلی در دو گروه - 6جدول 

سطح معناداريFدرجه آزاديجذوراتمجموع ممنبع تغییرات

  57/4108/11002/0گروه

  001/0  85/352  53/1451  پیش آزمون

33/0  95/0  1  39/0  گروه*پیش آزمون

      36  84/14  خطا

      40  00/9572  کل

  

نشان می دهد، آزمون واریانس براي بررسی شیب رگرسیون -6طور که جدول  همان

  )<05/0P. (تأیید شد) =33/0F=،95/0sig(در متغیر عملکرد تحصیلی 

  نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیري  براي متغیر عملکرد تحصیلی بین دو گروه - 7جدول 

مجموع منبع تغیرات

مجذورات

توان آزموناندازه اثرسطح معنی داريFدرجه آزادي

132/215001/085/000/1  09/446پیش آزمون

06/83109/40001/052/000/1گروه

65/7637خطا

00/1673940کل

آزمون، پس از تعدیل نمرات پیش،)01/0P<09/40=F(-7با توجه به نتایج جدول 

تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در متغیر عملکرد تحصیلی معنی دار است؛  پس 

 زش از راه دوراستفاده از الگوي آموزش مبتنی بر فناوري در آمونتیجه گرفته می شود 
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متغیر آزمایشی با اندازه اثر . در افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان مؤثر بوده است

  . درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را پیش بینی می کرد 52، 52/0

  میانگین تعدیل شده و نشده متغیر عملکرد تحصیلی در بین دو گروه آزمایش و کنترل - 8جدول 

  خطاي استاندارد  نگینمیا  میانگین  گروه

  درصد سطح اطمینان 95

  سطح باال  سطح پایین

  آزمایش

  27/22  95/20  32/0  61/21  تعدیل شده

  -  -  67/4  75/20  تعدیل نشده

  کنترل

  30/19  97/17  32/0  63/18  تعدیل شده

  -  -  37/2  50/19  تعدیل نشده

( ة گروه آزمایش مشاهده می شود، میانگین تعدیل شد -8همانطور که در جدول  

. بوده است) 63/18( بیشتر از گزوه کنترل ) 61/21

  گیريبحث و نتیجه

طور  طور عام و آموزش از راه دور به هاي آموزشی مبتنی بر فناوري اطالعات به نظام

هاي نوین ارتباطی و  هاي نوین آموزشی با تلفیق فناوري عنوان یکی از شیوه خاص به

ن پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا براي آموزش عالی طرف و همچنی آموزش ازیک

از طریق دیگر .. العمر بدون محدودیت زمانی و مکانی و هاي مادام و ضرورت یادگیري

اي که امروزه اغلب  گونه تحولی شگرف در آموزش عالی ایجاد کرده است، به

ه دانشجویان خود راحتی خدمات آموزشی خود را ب توانند به هاي از دور دنیا می دانشگاه

فرج اللهی و همکاران، (در سراسر کشور متبوع و حتی در اقصی نقاط جهان ارائه کنند 

1388 .(  
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آموزش از راه دور یک روش جدي و موفق آموزشی است که براي دستیابی به   

اهداف عالیه آن نیاز به تداوم، زمان و ارتقاي دسترسی به رایانه و اینترنت در کل جامعه 

شود در ابتداي ورود به دانشکده واحد آشنایی با رایانه و اینترنت  توصیه می. شدبا می

براي دانشجویان ترم اول ارائه گردد تا بتوان مشکالت ناشی از ارتباط با سایت آموزش 

- می کنیم کهمی زندگیاي به عبارتی دیگر، امروز در جامعه. از راه دور را مرتفع نمود

الران(بنده خواند ي شتاتوان آن را جامعه
1

، محمد
2

و شریف 
3

در ). 209، ص 2012، 

این جامعه، یادگیري
4

آموزشی دنیا با هاي مرزهاي فیزیکی را در هم شکسته و نظام 

زمانی و هاي تواند و نباید محدودیتینم اند که دیگر آموزشتقدم و تأخر دریافته

آموزش ازراه دور از این روست که در عصر حاضر بحث نظام. مکانی داشته باشد
5

به  

ي آموزشی نوینی که یادگیري فارغ از زمان و مکان را سبب خواهد شد، پا عنوان شیوه

در این شیوه از آموزش، به ). 1389موسی رمضانی، (ي ظهور گذارده است به منصه

تأکیدي بر ارتباط ، خاص یادگیرندگان و جدایی یادگیرنده از مدرسهاي سبب ویژگی

چهره به چهره
6

و مدرس نیست و دانشجویان بر اساس اصل خودآموزي دانشجوبین  
7
 

وودس(توانند مربی خود باشند می
8
و نلسون 

9
 ،2014 :276.(  

با پیشرفت تکنولوژي و ورود آن به عرصه صنعت آموزش، نوعی از تغییرات شتابان در 

ه عرصه آموزش و پرورش ها رخ داده است و رقابت جهانی بر این پایه شکل گرفت

براي اینکه کشور ما ایران از این نوع آموزش ها محروم نشود و نظام تعلیم و . است

تربیت انعطاف پذیري الزم را تجربه نماید، ضروري است رویکرد آموزش از راه دور 

این نظام، از انعطاف پذیري زیادي برخوردار .جدي گرفته شود و در عمل محقق شود

                                                                                                                            
1.Luaran
2.Mohamed
3.Sharif
4.learning 
5.distance education system
6.face to face communication
7.independent study
8.Woods
9.Nelson
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فرهنگی خود و  -با اوضاع و شرایط اجتماعی است  و بنابراین هر کشور، متناسب

  .براساس نیاز هاي آموزشی اش از آن بهره برداري می کند

طورکلی و  تازگی در امر آموزش و یادگیري به هایی که به در این راستا یکی از فناوري

گیرد موك  طور اختصاصی مورداستفاده قرار می هاي نظام آموزش از راه دور به در دوره

یل این انتخاب آن است که در دنیاي اینترنت موك به دلیل رایگان بودن و دل. است

اش که کامالً منطبق با آموزش واقعی دانشگاهی است یکی از  ساختار آموزشی

ها  پرداختن رسانه. هاي یادگیري آنالین در سه سال اخیر بوده است فراگیرترین روش

هاي دنیا باعث معروفیت  شگاههاي آن توسط بهترین دان به موك و ارائه شدن درس

  .  اند هاي مختلف به آن پرداخته شماري از جنبه بی موك شده و مقاالت

بر آموزش از راه دورمبتنی بر فناوري موك تأثیر به طور کلی هدف از انجام پژوهش

جامعه آماري دانشجویان پیام . می باشد عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه  40باشند که از آن ها نور کرمان می 

  . ازمایش و کنترل قرار گرفتند

مبتنی بر  آموزش از راه دور ازاستفاده  نتایج حاصل از فرضیه پژوهش نشان داد که 

متغیر آزمایشی . در افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان مؤثر بوده است فناوري موك

. درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را پیش بینی می کرد52، 52/0ر با اندازه اث

؛ داتون و پر، 1999؛ دوربی، 2002؛ دیاز، 1999نتایج پژوهش با پژوهش کالرك، 

و ترینکلی،  1991؛ وردین و کالرك، 1993؛ سودر، 1993؛ مارتین و رینی، 1999

؛ ویلیامز، اسالمی، 2000میکر، ؛ ناوارو و شو2005ایورسون، کلکی و سایبران، ، 1999

؛ پاکزاده 1390؛ تقی زاده، 1392؛ کشاورز، رحیمی و اسماعیلی ، 1393مهاجران و نامی، 

همسو می 2014؛ رجاعرفان و همکاران، 2015؛ یورتل، 1390؛ حسینی، 1390کوهساره، 

  .باشد

از آنجا گسترش آموزش یکی از ارکان توسعه علمی، رشد اجتماعی، شکوفایی 

عدادها و زمینه ساز خالقیت هاي انسانی است که آموزش هاي متعارف و جاري به است
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تنهایی براي برقراري این رکن مهم کافی نیست، توجه به روش هاي جدید آموزش و 

اجراي برنامه هاي آموزش از راه دور براي دست یابی به هدف هاي توسعه الزن و 

ام آموزشی را می توان یکی از پیچیده نظ).1393دانشگاه پیام نور، (ضروري می باشد 

با توجه به گسترش وسیع . ترین زیر نظام هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی دانست

فعایت هاي نظام آموزشی، ارزیابی سازمان هاي آموزشی، برنامه ها، کارکنان و ارزیابی 

خدمات ارائه شده از طرف آن ها می تواند نقش مؤثري در فراهم آوردن کیفیت 

در عصر ). 42: 1389، به نقل از شاهرضایی، 1383بازرگان، (آموزشی داشته باشد 

 يو بازساز یشیسو به باز اند کیاز  یآموزش هاي اطالعات و ارتباطات، نظام يفناور

 ی سازيو غن اتیح دیتجد گر،ید يو از سو اي انهیسواد را يبرا یدرس ي برنامه

 نیاز ا. ی باشندملزم م يریادگیانشجو و منابع د انیتعامل م يبرقرار يبرا يریادگیطیمح

 زیتجه ينو برا هاي وهیآن با ش ینیگزیو جا سیتدر یسنت هاي وهیدر ش يرو بازنگر

اطالعات و  يلذا استفاده از فناور. ضرورت دارد یشناخت هاي دانشجو به مهارت

 يبرا تیفیبا ک يریادگی"هاي به هدف یابیدست يبرا و آموزش از راه دور ارتباطات

بریور(است ریاجتناب ناپذ "همه
1

بنابراین با توجه به حساسیت و اهمیت ).2003، 

کارگیري روش آموزشی مناسب که بیشترین نتیجه را در یادگیري و تغییر رفتار  به

هاي فعال آموزش  اي به روش رود که نگاه تازه کند، انتظار می دانشجویان ایجاد می

تحصیلی  عملکردهاي آموزشی فعال، امکان افزایش  روش انداخته شود و با استفاده از

  .دانشجویان از راه دور فراهم گردد

  

  

  

  

                                                                                                                            
1. Brewer
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