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تاثیر آموزش الکترونیک بر ارتقای علمی دانشجویان پیام نور
دکتر مهدی محمودی  ، 3حسنا رستگاری

2

 1دکتری تخصصی برنامه ریزی آموزش از راه دور
 2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور

چکیده
با ورود به عصر اطالعات ،نهاد آمـوزش از نخـستین نهادهـایی اسـت کـه دسـتخوش تغییرات اساسی شده .آموزش الكترونیكی
به عنوان پارادیمی جدید ،این حوزه را متحول ساخته است .با توجه به قابلیتهای بسیار باالی ایـن سیـستم آموزشـی و حجـم
عظـیم تقاضـا بـرای آموزش ،و ناتوانی نظام آموزشی کنونی در پاسخگویی بـه آن ،در بـاب ضـرورت بـه کـارگیری و اهمیت
آموزش الكترونیكی تردیدی وجود نـدارد .آنچـه مطـرح اسـت شـیوه و چگـونگی ایـن آموزش است.کتابخانه ها نیز به عنوان
زیرسیستم نظام آموزشی ،باید همگام بـا تغییـرات پـیش بروند و نسبت به ارائة خدمات جدید و متناسب با نیاز روز ،اقدام
نمایند .بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش الكترونیک بر ارتقای علمی دانشجویان پیام نور شهر سرپل ذهاب
پرداخته شد .روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده
است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب در سال  1931بود .نمونه مورد نظر با
استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ،تعداد 93نفر در دو گروه آزمایشی و گواه ( 11نفر گروه آزمایش و  11نفر گروه گواه )
را در نظر گرفته شد .یافتهها نشان داد که آموزش الكترونیک بر ارتقای علمی دانشجویان پیام نور موثر است.
واژههای کلیدی :آموزش الكترونیک  -ارتقای علمی -دانشجویان
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مقدمه
آموزش ،به فعالیت هایی گفته می شود که با هدف آسان نمودن یادگیـری از سوی آموزگار یا معـلم طرح ریزی می شود و بین
آموزگار و یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می یابد .در دهه ی گذشته فناوری به سرعت رشد کردهاند و
استفاده از این فناوری ها با سرعت فزایندهای وارد حیطه ی آمـوزش عـالی شـده است .از دانشـجویان و اسـاتید پرسـتاری
انتظار میرود از این فناوری ها جهت تسهیل در آموزش استـفاده کنند .امروزه آموزش الكـترونیک به عنوان هرگونه استـفاده
از تكنولوژی الكـترونیـک برای ارائه ی محـتوای آموزشی تعریف می شود .آموزش الكترونیک با استفاده از فناوری های
گوناگون ارتباطی مانند اینترنت ،اینترانت و یا تلفن های همراه اطالعات را در اختیار دانشجویان قرار می دهد .این روش می -
تواند دسترسی به اطالعات الزم و مرتبط با درس را تسهیل کند و از آن مهم تر محیط آموزشی تعاملی ایجاد کند .آموزش
الكترونیک موجب می شود یادگیری به صورت تطابقی و تعاملی اتفاق بیافتد و همچنین موجب کاهش هزینه های آموزش می
شود به عالوه امكان دسترسی به آموزش در هر ساعت از شبانه روز را فراهم می آورد (عاملی ،صبار و رمضانی .)1931 ،در کنار
این مزایا روش آموزش الكترونیک معایبی نیز دارد که از آن جمله میتوان به کاهش تعامالت انسانی و عاطفی ،عدم وجود
ارتباطات چهره به چهره و همچنین عدم توانایی در جانشینی معلم در کالس درس اشاره نمود .به عالوه در این روش موفقیت
آموزنده وابسته به توانایی وی در استفاده از رایانه میباشد و نداشتن درک درست از فضای مجازی میتواند مانعی در سر راه
استفاده از آموزش الكترونیک باشد .از طرفی دیگر روش آموزش سنتی که مدت ها ست مورد استفاده قرار می گیرد مزایای
شناخته شدهای دارد .ازجمله کمک مربی برای فراگیری محتوی و تشویق یادگیری ،برقراری ارتباط بین تجارب گذشته و حال
فراگیران ،سرعت بخشیدن تسهیلگر در فرآیند کسب معلومات و دریافت بازخورد از طریق دیگران .مانند روش آموزش
الكترونیک روش آموزش سنتی معایبی نیز دارد .برای مثال این روش فرصت فكر کردن را از دانشجو میگیرد(میناوی زاده و
بخشی .)1931 ،مطالعات نشان دادهاند  03درصد مطالبی که به روش سنتی آموزش داده شده باشند در مدت زمان  0هفته
کامالً فراموش می شوند .از سوی دیگر روش سنتی باعث تشویق فراگیر به یادگیری انفعالی میشود .تفاوت های فردی و
نیازهای فراگیران را مورد توجه قرار نمی دهد ،به مشكل گشایی ،تفكر خالق و سایر مهارت های شناختی سطح باال توجه نمی-
کند و معموالً ثمر بخش نیست .با وجود مشخص بودن مزایای آموزش الكترونیک استفاده از این متد آموزشی در بسیاری از
برنامه های آموزش پرستاری مورد غفلت قرارگرفته و بررسی نوعی از آموزش الكترونیک که مؤثر و بهینه باشد نیاز به انجام
تحقیقات دارد .روشهای متفاوتی برای بررسی کیفیت روش آموزشی تدریس شده وجود دارد .یكی از این روش ها بررسی نظر
فراگیران در مورد استفاده از اصل اول آموزش در طی مدت زمان تدریس است .مطالعات نشان داده اند که کاربرد اصل اول
آموزش موجب بهبود پیامد یادگیری در فراگیران می شود .منظور از اصل اول آموزش به کارگیری  1اصل شامل  .1توصیف .2
کاربرد  .9وظایف  .4فعالسازی و یكپارچگی است(امیدوار و صارمی.)1931 ،
با توجه به مطالب عنوان شده درمورد اصل اول آموزش توسط مریل )2314(1میتوان نتیجه گرفت برای یادگیری بهتر تناسب
محتوا با فعالیت آموزشی مهم است با بررسی مطالعات پی میبریم مطالعه ای که به بررسی استفاده از اصل اول آموزش در
آموزش الكترونیک دانشجویان رشته پرستاری پرداخته باشد وجود ندارد .مطالعه فیروزی نشان داد که استفاده از اصل اول
آموزش در روش آموزش سنتی موجب افزایش رضایت فراگیران شده است .همچنین مطالعهای دیگر نشان داد نمره ی اصل
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اول آموزش در روش آموزش الكترونیک پایین بوده و زیر سطح مطلوب قرار دارد .در مطالعه ای که توسط هیو  )2319(2انجام
شد به روشنی بیان شده کیفیت شیوهی آموزش الكترونیک و بررسی عملكرد دانشجویان در این شیوه نیاز به بررسی و مطالعه
دارد .هرچند در ایران در طی سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات گستردهای در زمینه امكان سنجی ،آمادگی پیاده سازی
آموزش الكترونیک ،بررسی نگرش افراد نسبت به آموزش مجازی ،میزان کاربرد و استفاده از آموزش مجازی ،تدوین الگوهای
مناسب برای آموزش الكترونیک انجام شده اما کمتر به موضوع ارزشیابی آموزش الكترونیكی و برنامه های آن توجه شده
است(علوی ،جنتی فرد ،اسالمی و رضاپور.)1934 ،
روش
روش پژوهش حاضر از نظر روش نیمه آزمایشی می باشد و از نظر نوع هم از روش کتابخانه ای و هم روش میدانی استفاده
شد.در این پژوهش جامعه آماری کلیه دانشجویان پیام نور واحد سرپل ذهاب در سال  1931بودند .نمونه مورد نظر با استفاده
از روش نمونه گیری خوشه ای  93نفر در دو گروه آزمایشی و گواه ( 11نفر گروه آزمایش و  11نفر گروه گواه) قرار گرفت.
جهت سنجیدن ارتقای علمی دانشجویان ،معیار معدل پایان ترم در نیمسال اول سال 1931/30در نظر گرفته شد.
یافته ها
جدول  3میانگین و انحراف معیار نمره ارتقای علمی دانشجویان گروههای آزمایش و گواه در مراحل
پیش آزمون و پس آزمون
مرحله

متغیر

شاخص آماری

انحراف معیار

میانگین

تعداد

گروه
پیش آزمون

ارتقای علمی

پس آزمون

آزمایش

14/01

1/11

11

گواه

11/29

4/41

11

آزمایش

11/12

1/11

11

گواه

11/01

9/11

11

در جدول  1میانگین و انحراف معیار نمرات ارتقای علمی دانشجویان گروههای آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون و پس
آزمون را نشان می دهد.
جدول  2نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پس آزمون ارتقای علمی
دانشجویان گروههای آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون
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گروه
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همان طوری که در جدول  2نشان داده شده است با کنترل پیش آزمون بین دانشجویان گـروه آزمـایش و گـروه
گواه از لحاظ ارتقای علمی تفاوت معنی داری وجود دارد (p3/3331و  .)F 21/41به عبارت دیگر ،آموزش الكترونیک با
توجه به میانگین ارتقای علمی دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به میـانگین گـروه گـواه ،موجـب افـزایش ارتقـای علمـی
دانشجویان گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  3/40میباشد ،بـه عبـارت دیگـر 40 ،درصـد تفاوتهـای
فردی در نمرات پس آزمون ارتقای علمی مربوط به تأثیر آموزش الكترونیک میباشد .توان آماری برابر با  3/330اسـت ،بـه
عبارت دیگر ،اگر این تحقیق  1333مرتبه تكرار شود فقط  2مرتبه ممكن است فرضیه صفر اشتباهاً تأیید شود.

بحث ونتیجه گیری
آموزش الكترونیک با توجه به میانگین ارتقای علمی دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب
افزایش ارتقای علمی دانشجویان گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  3/40میباشد ،به عبارت دیگر40 ،
درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون ارتقای علمی مربوط به تأثیر آموزش الكترونیک میباشد .در تبیین این نتیجه می
توان گفت که درآموزش از راه دور (مانند دانشگاه پیام نور) منابع در اختیار دانشجویان قرار گرفته و دانشجو باید بصورت
خودخوان دروس را خوانده و فقط در امتحانات شرکت نماید ولی در آموزش الكترونیكی ،دانشجو بصورت آنالین در کالس-های
درس حضور پیدا می-کند وبدین صورت تعامل بیشتری بین استاد و دانشجو و هم-چنین بین دانشجویان برقرار می-گردد.
آموزش الكترونیكی شیوه ای از آموزش است که در سطوح مختلف اعم از دوره های تک درس ،اخذ گواهینامه های علمی –
فنی – تخصصی  ،مدارج دانشگاهی و  ...به دانشجویان این امكان را می دهد که از تمام یا بخشی از دوره آموزش از راه دور
استفاده کنند و بدون نیاز به حضور فیزیكی در کالس ،درس بگذرانند و درنهایت در صورت موفقیت در آزمون های مربوطه از
امتیازاتی مشابه دانشجویان حضوری برخوردار شوند.
آموزش الكترونیكی شیوه ای است که در سطوح مختلف اعم از دوره های تک درس ،اخذ گواهینامه های علمی ،فنی،
تخصصی  ،مدارج دانشگاهی و  ...به دانشجویان این امكان را می دهد که از تمام یا بخشی از دوره آموزش از راه دور (مثال” در
منزل خود و در شهر یا حتی کشوری دیگر) استفاده کنند و بدون نیاز به حضور فیزیكی در کالس درس بگذرانند و درنهایت در
صورت موفقیت در آزمون های مربوطه از امتیازاتی مشابه دانشجویان حضوری برخوردار شوند.آموزش از راه دور به کلیه افراد
امكان ادامه تحصیل می دهد .حتی کسانی که برنامه کاری و یا محل سكونت ،مانع از حضور آنها در کالسهای درس دوره های
حضوری می باشد.امروزه بسیاری از مؤسسات آموزش عالی معتبر در سطح جهان ،از طریق دوره های آموزش الكترونیكی اقدام
به اعطای مدارک لیسانس ،فوق لیسانس و حتی دکترا می کنند و این مدارک از نظر اعتبار هیچگونه تفاوتی با مدارک اخذ
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شده در دورهای حضوری ندارند .برخالف گذشته که دوره های آموزش از راه دور به آموزش مكاتبه ای معروف بود و هیچگونه
ارتباط مستقیمی بین دانشجو واستاد و سایر دانشجویان وجود نداشت ،با استفاده از امكانات آموزشی جدید مانند شبكه جهانی
وب و کالس درس مجازی ،در دوره های آموزش از راه دور مدرن غالبا” ارتباط تعاملی میان دانشجو با استاد وهمچنین سایر
دانشجویان وجود دارد .امروزه به کمک تكنولوژی پیشرفته و امكاناتی که شبكه جهانی اینترنت در اختیار گذاشته  ،این امكان
فراهم شده است که دانشجویان دوره آموزش از راه دور بتوانند با شرکت در کالسهای مجازی در کنار بهره مند شدن از آموزش
زنده توسط اساتید ،باسایر فراگیران نیز ارتباط زنده ومستقیم داشته باشند که این شیوه به شیوه  Class-Pacedمعروف
است .بنابراین ،در این گونه کالسها ایراد برخی منتقدان مبنی بر انزوای افراد و اثرات نامطلوب پرورشی ناشی از عدم ارتباط با
سایر دانشجویان شاید چندان اهمیتی نداشته باشد.

البته ،نوع دیگر آموزش از راه دور هم وجود دارد که به آن  Self-Pacedگفته می شود وهر دانشجو در آن به تنهایی و بدون
ارتباط با سایر دانشجویان مطالب درسی را فر ا می گیرد .این شیوه به ویژه مناسب افرادی است که به دالیل مختلف امكان
حضور به موقع در کالس مجازی را ندارند ویا قادر نیستند که بطور منظم و بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده به مطالعه
دروس بپردازند .درکنار جذابیت بیشتر ،تسریع در یادگیری ،و افزایش رفاه دانشجویان ،مزایای خاص آموزش الكترونیكی برای
دانشجویان عبارتند از:
•دسترسی آسان و در زمان دلخواه :به دانشجویان امكان می دهد که تحصیل خود را در ساعات فراغت و یا در منزل ادامه
دهند.
• تعیین سرعت پیشرفت دروس به خواست دانشجو :این خصوصیت موجب کاهش اضطراب به دلیل ترس از عقب ماندن از
کالس در دانشجویان کُند و افزایش رضایت از تحصیل در دانشجویان تیزهوش تر می شود.
• قابلیت تعاملی :به دلیل وجود امكان تعامل زیاد بین دانشجو و مدرس و همچنین بین هر دانشجو با سایر دانشجویان در
این شیوه ،انگیزه آنان برای پی گیری مطالب درسی افزایش می یابد.
• افزایش اعتماد به نفس :اینكه دانشجو آگاه باشد که در این شیوه ،مطالب درسی از به روز ترین منابع انتخاب شده اند،
موجب افزایش اعتماد به نفس وی میشود .زیرا دیگر از این بابت نگرانی نخواهد داشت که مطالب آموخته شده منسوخ شده
باشند و یا متناسب با نیاز روز نباشد .عالوه بر مشكالت کلی مطرح شده در زمینه آموزش الكترونیكی ،با توجه به شرایط داخلی
مشكالت دیگری نیز در این زمینه وجود دارد .مهمترین مشكالت آموزش الكترونیكی در ایران به شرح زیر است:
• پایین بودن سرانه کامپیوترهای شخصی در کشور :متأسفانه هنوز هیچ آمار دقیق و رسمی در مورد تعداد کامپیوترهای
خانگی موجود در کشور وجود ندارد .هرچند ظواهر امر حاکی از افزایش روز افزون و بسیار سریع تعداد کامپیوترهای خانگی
است ،اما هنوز به دالیل مختلف ،کامپیوتر شخصی جزء لوازم ضروری منزل در نیامده است .از جمله این دالیل می توان به
موارد زیر اشاره نمود :باال بودن نسبی هزینه تهیه کامپیوتر ،عدم اطالع از قابلیت های بالقوه آن ،پایین بودن تأسف بار سطح
سواد کامپیوتر افراد حتی در میان تحصیل کرد گان و اساتید دانشگاه که این وسیله را در بسیاری از موارد در حد وسیله ای
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تزیینی در دفتر کار یا اسباب بازی در منزل تنزل داده است ،برخی نگرش های منفی و بدبینانه فرهنگی نسبت به ورود
کامپیوتر و اینترنت به محیط خانه که شاید خود ناشی از پایین بودن سطح سواد کامپیوتری و عدم اطالع از قابلیت های مفید
کامپیوتر باشد.
• نرخ پایین دسترسی به شبكه جهانی اینترنت در کشور :نرخ دسترسی به اینترنت در ایران حتی نسبت به کشورهای درحال
توسعه مشابه بسیار پایین است .هرچند در این مورد نیز آمار دقیقی موجود نیست ،اما بر اساس خوش بینانه ترین برآوردها در
کشور تنها حدود دو میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند هر چند که پیش بینی می شود تا انتهای برنامه پنج ساله سوم این
رقم به حدود  11میلیون کاربر افزایش یابد.
• عدم همخوانی امكانات شبكه مخابراتی کشور با استانداردهای روز جهانی :در حال حاضر ،شبكه دیتا تنها منحصر به
شهرهای بزرگ و برخی شهرهای متوسط است به گونه ای که تنها 123شهر کشور از امكانات این شبكه بهره مندند ،هرچند که
پیش بینی می شود این تعداد تا انتهای سال  1901به  233و در پایان برنامه پنج ساله سوم به  933شهر افزایش یابد.
درنتیجه حدود نیمی از ساکنان کشور در مناطقی زندگی می کنند که اصوال” امكان اتصال به اینترنت وجود ندارد .از این
گذشته ،حتی در مناطقی که امكان اتصال وجود دارد ،به دلیل پهنای کم باند ،و استفاده از سیم های مسی فرسوده در شبكه
مخابراتی ،سرعت انتقال داده ها بسیار پایین است.
• عدم حمایت از مالكیت معنوی :شاید یكی از مهمترین عوامل عقب ماندگی فعالیتهای فرهنگی در کشور نسبت به
سایر نقاط جهان ،عدم رعایت حقوق مؤلف است .متأسفانه تهیه کپی های غیر مجاز از آثار فرهنگی در کشور خود تبدیل به
فرهنگ شده است .با توجه به هزینه بسیار زیاد تهیه مطالب اصیل علمی مناسب برای ارائه در دوره های آموزش الكترونیكی،
این مسئله همه ارائه دهندگان بالقوه خدمات آموزش الكترونیكی را تهدید می کند.
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