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Abstract 
Introduction: With exponential increas
have provided this kind of education for their students. 
between professors and students in this type of education
human and non-human resources would be 
to identify and compare the types of supportive resources from
attending electronic and on campus 
Materials and Methods: For this purpose, 160 graduated students from Isfahan University
virtual and non-virtual, were selected
were gathered through a researcher
The content validity of the questionnaire 
to be 0.84, using Alpha-Cronbach’s coefficient
percentages and the chi-square test.
Results: The results indicated that in non
support for students while in virtual courses, students significantly used supports from teachers’
assistants,  and professors and students from other universities 
Conclusion: In terms of using non
significant difference between students in electronic courses 
Keywords 
Supportive, Resources, Students, Electronic, On Campus

ها براي ارائه  اکثر دانشگاه  هاي اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی،

به میان استاد و دانشجو،  تعامل کمتر

هدف از این  .هاي عادي آموزشی متفاوت است

   . الکترونیکی و حضوري و نظر دانشجویان در این ارتباط است

الکترونیکی و حضوري  آموزش هاي نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دوره

ساخته بر مبناي ادبیات پژوهش  ها با استفاده از پرسشنامه محقق

جهت . محاسبه گردید 84/0روش آلفاي کرونباخ 

  .استفاده گردید) 

هاي حضوري، استاد درس است، در حالی که 

ها استفاده  ، اساتید و دانشجویان سایر دانشگاه

الکترونیکی و حضوري  آموزش هاي
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With exponential increase of virtual courses in higher education, most universities 
have provided this kind of education for their students. Due to the lack of face to face interaction 

professors and students in this type of education, many types of supports including 
resources would be necessary. The main purpose of the present paper was 

to identify and compare the types of supportive resources from the viewpoints of 
electronic and on campus courses. 

For this purpose, 160 graduated students from Isfahan University
were selected, using the stratified random sampling method. 

researcher-made questionnaire which was based on literature review. 
of the questionnaire was confirmed by experts. Its reliability 

Cronbach’s coefficient. The data were analyzed,
square test. 

The results indicated that in non-virtual courses, professors were the most important 
hile in virtual courses, students significantly used supports from teachers’

professors and students from other universities to meet their needs
In terms of using non-human resources, especially media for education, there was 

significant difference between students in electronic courses and on campus students

ces, Students, Electronic, On Campus 

هاي اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی، با توجه به روند رو به گسترش استفاده از فناوري

تعامل کمتردلیل  در این نوع آموزش، به. اند الکترونیکی روي آورده آموزش هاي

هاي عادي آموزشی متفاوت است ها و منابع انسانی و غیرانسانی نیاز است که با محیط

الکترونیکی و حضوري و نظر دانشجویان در این ارتباط است هاي فراهم شده در دو محیط نوع پشتوانه

نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دوره 160 ،با توجه به هدف پژوهش

ها با استفاده از پرسشنامه محقق داده. اي انتخاب شدند گیري طبقه دانشگاه اصفهان با روش نمونه

روش آلفاي کرونباخ   ها با نظر متخصصان و ضریب پایایی آن به روایی محتوایی پرسشنامه

) دو آزمون مجذور خی(و آمار استنباطی ) فراوانی و درصد(ها از آمار توصیفی 

هاي حضوري، استاد درس است، در حالی که  ترین پشتوانه حمایتگر دانشجو در دوره نتایج پژوهش نشان داد مهم

، اساتید و دانشجویان سایر دانشگاهدرس استادهاي  اري از حمایتطور معناد الکترونیکی، به آموزش

هاي هاي غیرانسانی، بین دانشجویان دوره از نظر میزان استفاده از پشتوانه

.  
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   هاي آموزش الکترونیکی و حضوري

ها الزم است که این  و نبود تعامالت چهره به چهره نوع خاصی از حمایت

بدون افزایش بودجه  مادام العمر هاي یادگیري

ها روي هاي آموزش از دور با کمک فناوري

ها تغییر در  از جمله این دگرگونی. آورده است

اگر چه تا دیروز، آموزش تنها . اي که نیاز به حضور فیزیکی در کالس درس کاهش یافته است

در حال حاضر وجود  ،شد ترین منبع اطالعاتی در آموزش محسوب می

» آموزش الکترونیکی«ها  از جمله این شیوه

شود و تصور بر این است که معلم در این نظام به اندازه 

و کیفیت یادگیري فراگیرندگان و استفاده اثربخش و کارآمد از تجهیزات و 

  

ستمر، مداوم و همیشگی، افزایش تقاضاي آموزش 

شدن و افزایش مشارکت آموزش و پژوهش و ارتباطات روزافزاون دانشگاه و 

موضوع  .]3[ الکترونیکی را مهیا نمود آموزش

ها و منابع  پشتوانه. هاي یادگیري است اي فراگیران براي دریافت پشتوانه

اي و دانشگاهی مثل  ع رسمی عبارتند از خدمات مدرسه

گیران از فراگیران اهایی که فر رسمی عبارتند از کمک

پیرامون بررسی رجحان فراگیران در نتایج تحقیقات انجام شده 

رسمی ارتباط و تماس بیشتري می و غیررسمی حاکی از آن بود که فراگیران با منابع کمکی غیر

. باشد د از آن کمک بگیرند، شامل منابع رسمی و غیررسمی کمک می

منابع . تحصیلیهاي  د، معلمان خصوصی و سایر کمک

 کنند دوستان و همساالن خود دریافت می 

ها  و تحصیلی خود از آن شود که فراگیران جهت خدمات دانشگاهی، امور آموزشی

این . کنند ر یادگیري خود تفاوت را احساس می

معلم خصوصی، اساتید سایر  ها،  دانشجویان سایر دانشگاه

بزار، انسانی به کلیه اشیاء، اهاي غیر همچنین پشتوانه

این . شود یل میها به یادگیري موثر و در نهایت به پیشرفت تحصیلی نا

، )Chat Room(اتاق گفتگو پی، مجالت پژوهشی، 

Opac  ،  Overheadافزارهاي آموزشی  و نرم

. هاي بیشمار یادگیري را براي یادگیرندگان فراهم کرده است

این سؤال که فراگیران به هنگام . هاي نوین است

برخی عقیده دارند، . توجه بسیاري از اندیشمندان این حوزه بوده است

هاي درس  صورت حضوري در کالس کنند، نسبت به زمانی که به

هاي آموزش الکترونیکی و حضوري هاي انسانی و غیرانسانی حمایتگر دانشجویان در دوره

و نبود تعامالت چهره به چهره نوع خاصی از حمایتحضور فیزیکی استاد  با توجه به عدم

  .ها نیاز به بسترسازي فنی، سازمانی و پداگوژیکی دارد

 الکترونیکی، حضوري آموزش هاي ها، منابع، دانشجویان، دوره

    

هاي یادگیري چالش فراهم آوردن فرصتبا  م هاي آموزشیدر شرایط تغییر سریع فناوري، نظا

هاي آموزش از دور با کمک فناوري مواجهه با این چالش، به توسعه برنامهسسات آموزشی براي ؤبیشتر م

آورده استشکل جدیدتري از آموزش را پدید هاي اطالعاتی و ارتباطی 

اي که نیاز به حضور فیزیکی در کالس درس کاهش یافته است هاي سنتی آموزش است به گونه

ترین منبع اطالعاتی در آموزش محسوب می گرفت و کتاب به منزله اصلی از وجود مربیان و معلمان بهره می

از جمله این شیوه. هاي جدیدي را به وجود آورده است هاي جدید آموزشی، شیوه  ها و محیط

شود و تصور بر این است که معلم در این نظام به اندازه  توجهی می گر بی است که به طور معمول در آن به نقش بنیادین آموزش

و کیفیت یادگیري فراگیرندگان و استفاده اثربخش و کارآمد از تجهیزات و  یتاین در حالی است که کم. نتی اهمیت ندارد

  .]2[ هاي او است ها و مهارت گر و نگرش وسایل گوناگون، وابسته به میزان فعالیت آموزش

ستمر، مداوم و همیشگی، افزایش تقاضاي آموزش تغییرات مداوم دانش بشري و پویا بودن علم و فناوري، نیاز به یادگیري م

شدن و افزایش مشارکت آموزش و پژوهش و ارتباطات روزافزاون دانشگاه و  ش و رشد فزاینده علم بشري، جهانی

آموزش هاي هضرورت ایجاد و گسترش دانشگاه دورو حکومت از جمله عواملی است که 

اي فراگیران براي دریافت پشتوانهه اولویت طلبی،  ورد بحث در تحقیقات مربوط به کمک

ع رسمی عبارتند از خدمات مدرسهمناب .گردد رسمی تقسیم می ه نوبه خود به دو نوع رسمی و غیر

رسمی عبارتند از کمک هاي غیر کمک. هاي علمی دیگر معلم خصوصی و یا کمک

نتایج تحقیقات انجام شده . مایندن افراد خانواده و یا دوستان خود دریافت می

می و غیررسمی حاکی از آن بود که فراگیران با منابع کمکی غیرها و منابع رس

د از آن کمک بگیرند، شامل منابع رسمی و غیررسمی کمک میدهن همچنین منابعی که فراگیران بیشتر ترجیح می

د، معلمان خصوصی و سایر کمکیهاي رسمی عبارتند از دریافت خدمات دانشگاهی از طریق اسات

 ها، اعضاي خانواده، هایی که فراگیران از همکالسی هاي غیر رسمی عبارتند از کمک

شود که فراگیران جهت خدمات دانشگاهی، امور آموزشی طلبی انسانی شامل کلیه افرادي می

ر یادگیري خود تفاوت را احساس میکنند و با استفاده از کمک و مساعدت این افراد د درخواست کمک و راهنمایی می

دانشجویان سایر دانشگاه اد درس، ها، دستیار است انسانی شامل استاد درس، همکالسی

همچنین پشتوانه .]6[ باشد الدین، گروه دوستان و همساالن میاعضاي خانواده، و

ها به یادگیري موثر و در نهایت به پیشرفت تحصیلی نا شود که فراگیر با استفاده از آن وسایل و تجهیزاتی اطالق می

پی، مجالت پژوهشی، رادیو، مقاالت چاتلویزیون، عکس و پوستر آموزشی، 

 Opac،اسالید ویدئو کنفرانس،   ، فیلم،لوح فشردههاي علمی و جزوات درسی، رایانه، 

هاي بیشمار یادگیري را براي یادگیرندگان فراهم کرده استجدید نظیر اینترنت فرصت هاي روند رو به رشد استفاده از فناوري

هاي نوین است هاي مجازي بخشی از خدمات این فناوري هاي الکترونیکی و آموزش

توجه بسیاري از اندیشمندان این حوزه بوده استها تا چه حد نیاز به منابع کمکی دارند، مورد 

کنند، نسبت به زمانی که به دانشجویان هنگامی که از رایانه به عنوان منبع درسی استفاده می
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با توجه به عدم :گیري یجهنت

ها نیاز به بسترسازي فنی، سازمانی و پداگوژیکی دارد حمایت

  
 واژگان کلیدي

ها، منابع، دانشجویان، دوره پشتوانه

  

 مقدمه 

در شرایط تغییر سریع فناوري، نظا

بیشتر م. ]1[ هستند روبرو

هاي اطالعاتی و ارتباطی  ناوريظهور ف. اند آورده

هاي سنتی آموزش است به گونه شیوه

از وجود مربیان و معلمان بهره می

  ها و محیط ابزارها، روش

است که به طور معمول در آن به نقش بنیادین آموزش

نتی اهمیت نداردآموزش س

وسایل گوناگون، وابسته به میزان فعالیت آموزش

تغییرات مداوم دانش بشري و پویا بودن علم و فناوري، نیاز به یادگیري م

ش و رشد فزاینده علم بشري، جهانیعالی، انفجار دان

و حکومت از جمله عواملی است که  صنعت

ورد بحث در تحقیقات مربوط به کمکم

ه نوبه خود به دو نوع رسمی و غیریادگیري نیز ب

معلم خصوصی و یا کمک  ساتید،معلمان یا ا

افراد خانواده و یا دوستان خود دریافت می  دیگر در کالس،

ها و منابع رس دریافت پشتوانهمورد 

  .]4[ دارند

همچنین منابعی که فراگیران بیشتر ترجیح می

هاي رسمی عبارتند از دریافت خدمات دانشگاهی از طریق اسات کمک

هاي غیر رسمی عبارتند از کمک کمک

]5[.   

طلبی انسانی شامل کلیه افرادي می منابع کمک

درخواست کمک و راهنمایی می

انسانی شامل استاد درس، همکالسی هاي پشتوانه

اعضاي خانواده، و ها،  نشگاهدا

وسایل و تجهیزاتی اطالق می

تلویزیون، عکس و پوستر آموزشی،  ،کتاب ابزار شامل

هاي علمی و جزوات درسی، رایانه،  نشریه

  .]7[ باشد می

روند رو به رشد استفاده از فناوري

هاي الکترونیکی و آموزش تأسیس دوره

ها تا چه حد نیاز به منابع کمکی دارند، مورد  استفاده از این دوره

دانشجویان هنگامی که از رایانه به عنوان منبع درسی استفاده می
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طلبی دانشجویان این است که در  کمک

کند  هاي اینترنتی به دلیل گمنامی نسبی، دانشجو احساس راحتی بیشتر کرده و تقاضاي خود را براي کمک گرفتن مطرح می

انی محقق نشجویان با اساتید زمالکترونیکی تعامل میان دانشجویان و تعامل دا

راري ارتباط با الکترونیکی، تعامل و برق

کند؛ در این  هاي گوناگون را فراهم می

کال مختلف مشارکت و ارتباط و هاي فراگیر، اش

قق اهداف یادگیري فراگیر براي تح. ]

بخش  جهت دستیابی به یادگیري خود نظم

) گروه دوستان و همساالن  والدین، معلم خصوصی، 

ویدئو  الت، مکاتبات و پست الکترونیکی، 

بر  ،هاي دیجیتالی اشاره کرد الکترونیکی از کتاب

  .]10[هاي الکترونیکی و امکانات به دانشجویان آموزش داده شود 

 ترین مهم از یکی که رسیدند نتیجه این

 مانع یک عنوان به کمک، دریافت براي

طلبی  در پژوهشی که با عنوان بررسی منابع کمک

شرکت در  که دانشجویان پسر، بیشتر خواهان

درسی،  کمکی و یک ابزار کمک  ترین منبع

 نتیجه این به داد انجام دانشگاه دانشجویان

 ترین مهم از شود و یکی می طلبی محسوب

Makitalo-  در پژوهشی و همکاران

بیشتر  ناراضی،نسبت به شرایط راضی از نحوه یادگیري الکترونیکی 

  .]14[ دهند از خود نشان می

Grayson  انجام گرفت، نشان داد و همکاران

شود  صورت سمینارهاي تخصصی از طریق اینترنت برگزار می

در پژوهش دیگري که تحت عنوان بررسی تجربیات حمایت طلبی دانشجویان جدیدالورود، جهت غلبه بر مشکالت تحصیلی، 

گرفته و نتایج حاکی از آن  نشجویان سال اول مورد بررسی قرار

گرچه منابع حمایتی رسمی نظیر استفاده از اساتید و دستیاران آموزشی برایشان بسیار ارزشمند 

با . ]16[ است تر بوده  ، مفیدتر و اثربخش

تحقیقی توسط  در این راستاشود،  نی در آموزش الکترونیکی محسوب می

منابع  هاي آموزش الکترونیکی از دانشجویان دوره

کی از الکترونی آموزش هاي که اکثر دانشجویان دوره

از نظر میزان استفاده از هاي سنی مختلف 

ترین  مهم. منابع اطالعاتی اختالف معناداري وجود دارد و از نظر میزان استفاده در مقاطع تحصیلی نیز اختالف معناداري وجود دارد

ترین دلیل استفاده  راي اطالعات مربوط و مناسب و مهم

اي متفاوت از دانشجویان حضوري  به شیوه

اي متفاوت با دانشجویان  گونه هاي تحصیلی به

هاي گوناگون  لفهؤالکترونیکی از میزان استفاده دانشجویان حضوري و 

هاي آموزش الکترونیکی و حضوري  هاي انسانی و غیرانسانی حمایتگر دانشجویان در دوره مقایسه پشتوانه

کمک شاید یک دلیل افزایش]. 4[اي بیشتري نیاز دارند  شرکت دارند، به خدمات کمکی و مشاوره

هاي اینترنتی به دلیل گمنامی نسبی، دانشجو احساس راحتی بیشتر کرده و تقاضاي خود را براي کمک گرفتن مطرح می

الکترونیکی تعامل میان دانشجویان و تعامل دا آموزش هاي دوره  استدالل این است که در محیط

الکترونیکی، تعامل و برق آموزش هاي طور کلی در آموزش دوره به. و وسایل گوناگون، حمایت شود

هاي گوناگون را فراهم می انی، امکان انجام وظایف و فعالیتهاي جنبی و مراکز پشتیب ها و پشتوانه

هاي فراگیر، اش ترل و نظارت یادگیرنده بر محتواي آموزشی، تسهیل انطباق برنامه با ویژگی

]9،8[شود  امري ضروري محسوب می ،گرفتن براي کسب یادگیري معنادار

جهت دستیابی به یادگیري خود نظم وو به اشکال متفاوت کمک گرفته ) ی و غیررسمیمرس(از منابع مختلف 

معلم خصوصی،  دانشجویان،  استاد، (شود، از منابع انسانی  منجر به پیشرفت تحصیلی فراگیر می

الت، مکاتبات و پست الکترونیکی، کتاب و مقا رادیو،   تلویزیون،  ،دهلوح فشرابزار و وسایل الکترونیکی، رایانه، 

   .استفاده کند) ترنت، فیلم و غیره

الکترونیکی از کتاب آموزش هاي دوره ر تحقیقی که به بهره گیري روزافزون دانشجویان

هاي الکترونیکی و امکانات به دانشجویان آموزش داده شود  که بایستی نحوه استفاده از کتاب

این به دادند انجام دانشگاه دانشجویان بین در که کیفی یتحقیق یط

براي ها آن آمادگی عدم اما ،است خصوصی معلم تحصیل، امر در دانشجویان

در پژوهشی که با عنوان بررسی منابع کمکد نکن بیان میو همکاران  Andersonهمچنین 

که دانشجویان پسر، بیشتر خواهان انجام گرفت، نتایج پژوهش نشان دادو همکاران  

ترین منبع ها را به عنوان مهم هاي علمی هستند و مطالب ارائه شده در کنفرانس

دانشجویان بین در که کیفی یتحقیق طی Kereber]. 12[کنند  جهت یادگیري اثربخش تلقی می

طلبی محسوب مانع در جریان کمک یک عنوان به کمک، دریافت دانشجویان براي

Siegl- ].13[تحصیل است  امر ها در رضایت آن طلبی، عدم عوامل بروز رفتار اجتناب از کمک

راضی از نحوه یادگیري الکترونیکی در شرایط  الکترونیکی آموزش هاي

از خود نشان می) طلبی غیرانطباقی کمک(کردن  پرسشمطلوب الگوهاي 

Graysonط کننده دانشجویان توس نتایج پژوهشی که با عنوان بررسی منابع بالقوه حمایت

صورت سمینارهاي تخصصی از طریق اینترنت برگزار می هاي گروهی هستند که به که دانشجویان خواستار مشارکت در بحث

در پژوهش دیگري که تحت عنوان بررسی تجربیات حمایت طلبی دانشجویان جدیدالورود، جهت غلبه بر مشکالت تحصیلی، 

نشجویان سال اول مورد بررسی قرارکننده دا انجام گرفت، منابع حمایت اران

گرچه منابع حمایتی رسمی نظیر استفاده از اساتید و دستیاران آموزشی برایشان بسیار ارزشمند اطبق اظهارات دانشجویان، 

، مفیدتر و اثربخشکنند هاي باالتر دریافت می نشجویان سالها و دا ها از همکالسی

نی در آموزش الکترونیکی محسوب میهاي پشتیبا ینکه منابع اطالعاتی یکی از نظام

دانشجویان دوره تا میزان استفادهدر این پژوهش سعی شده است . 

که اکثر دانشجویان دوره ها نشان داد یافته. هاي تحصیلی آنان مشخص شود

هاي سنی مختلف  در بین گروه. ها در حد متوسط بود کنند و میزان استفاده آن

منابع اطالعاتی اختالف معناداري وجود دارد و از نظر میزان استفاده در مقاطع تحصیلی نیز اختالف معناداري وجود دارد

راي اطالعات مربوط و مناسب و مهممشکل دانشجویان در دسترسی به منابع اطالعاتی، نبود کتابخانه دا

  .]17[ هاي اضافی است ، نداشتن فرصت کافی براي خواندنیدانشجویان از منابع اطالعاتی

به شیوه  الکترونیکی براي انجام امور تحصیلی، آموزش هاي با توجه به اینکه دانشجویان دوره

هاي تحصیلی به ر گرفتن کمکبا یکدیگر تعامل و ارتباط داشته و براي رسیدن به پیشرفت تحصیلی د

یزان استفاده دانشجویان حضوري و کنند، هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین م

 

 

مقایسه پشتوانه

 

شرکت دارند، به خدمات کمکی و مشاوره

هاي اینترنتی به دلیل گمنامی نسبی، دانشجو احساس راحتی بیشتر کرده و تقاضاي خود را براي کمک گرفتن مطرح می محیط

]8.[  

استدالل این است که در محیط

و وسایل گوناگون، حمایت شود شود که با ابزار می

ها و پشتوانه استفاده از حمایت

ترل و نظارت یادگیرنده بر محتواي آموزشی، تسهیل انطباق برنامه با ویژگیمحیط کن

گرفتن براي کسب یادگیري معنادار تر از همه کمک مهم

از منابع مختلف کند تا  تالش می

منجر به پیشرفت تحصیلی فراگیر میکه 

ابزار و وسایل الکترونیکی، رایانه، (انسانی یا غیر

ترنت، فیلم و غیرهها، این کنفرانس

 Clarkeر تحقیقی که به بهره گیري روزافزون دانشجویاند

که بایستی نحوه استفاده از کتاب این باور بود

Grayson  طو همکاران

دانشجویان کننده حمایت منابع

همچنین . ]11[شود  می محسوب

  Greenدانشجویان، توسط

هاي علمی هستند و مطالب ارائه شده در کنفرانس ها و همایش سخنرانی

جهت یادگیري اثربخش تلقی می

دانشجویان براي آمادگی عدم که رسید

عوامل بروز رفتار اجتناب از کمک

هاي جویان دورهدانش ،بردند پی

الگوهاي  وکنند  میکمک تقاضاي 

نتایج پژوهشی که با عنوان بررسی منابع بالقوه حمایت

که دانشجویان خواستار مشارکت در بحث

]15.[ 

در پژوهش دیگري که تحت عنوان بررسی تجربیات حمایت طلبی دانشجویان جدیدالورود، جهت غلبه بر مشکالت تحصیلی، 

ارانهمک و Morosanu توسط

طبق اظهارات دانشجویان،  بود که

ها از همکالسی هایی که آن ، اما کمکاست

ینکه منابع اطالعاتی یکی از نظامتوجه به ا

. انجام گرفت جوکار و خاصه

هاي تحصیلی آنان مشخص شود اطالعاتی مربوط به رشته

کنند و میزان استفاده آن منابع اطالعاتی استفاده می

منابع اطالعاتی اختالف معناداري وجود دارد و از نظر میزان استفاده در مقاطع تحصیلی نیز اختالف معناداري وجود دارد

مشکل دانشجویان در دسترسی به منابع اطالعاتی، نبود کتابخانه دا

دانشجویان از منابع اطالعاتی

با توجه به اینکه دانشجویان دوره

با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته و براي رسیدن به پیشرفت تحصیلی د

کنند، هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین م حضوري عمل می



   هاي آموزش الکترونیکی و حضوري

هاي گوناگون را براي  توانهکردن پش اگرچه تحقیقات متعددي در خارج از کشور، اهمیت مسئله فراهم

هاي گوناگون آن نظیر وجود منابع انسانی و غیرانسانی همچنین فرهنگ 

اند، ولی پژوهشی یافت نشد که به طور دقیق به تعیین و 

لذا، پژوهش حاضر . هاي حضوري و الکترونیکی بپردازد

هاي انسانی و غیرانسانی در این دو گروه از 

هاي مجري  الکترونیکی، دانشگاه آموزش هاي

هاي  نگرش دانشجویان نسبت به پشتوانه

 .دنالعمر فراهم نمای عداد روزافزون یادگیرندگان مادام

جامعه . گیرد هاي کاربردي قرار می در زمره طرح

وري مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه الکترونیکی و حض

الکترونیکی  آموزش هاي جامعه آماري دانشجویان دوره

MBA: Management Business Administration (

 آموزش هاي به علت متناظر کردن دو گروه دوره

ها در رشته  هاي فوق در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان بود که تعداد آن

وجود رشته بازاریابی در   نفر دانشجوي حضوري بودند و به علت عدم

در . هاي نزدیک به آن مثل مدیریت بازرگانی و اقتصاد استفاده شود 

الکترونیکی که مشغول به تحصیل در  آموزش الکترونیکی و غیر

EMBA: Electronic Management Business Administration( و 

ژوهش حاضر فقط از  نامه شامل دو بخش بود که در پ

 9شامل طلبی که  بخش اول مربوط به اطالعات دموگرافیک و منابع کمک

ینترنت و همچنین شناسی نظیر سن، جنس، تسلط به زبان انگلیسی، دسترسی به رایانه و ا

افراد خانواده، (هاي  الزم به توصیح است که منابع انسانی شامل گزینه

ها و مراکز سمعی و بصري، مقاالت چاپی، 

بود ) انواع، منابع، نگرش و فرهنگی( طلبی

ژوهش حاضر مورد استفاده قرار  تدوین شد که در پ

توسط پنج نفر از متخصصان رشته ) پشتوانه هاي انسانی و غیرانسانی

لفاي کرونباخ آدست آمد، ضریب  هب  89/0

 .  

پرسشنامه به به آنان،  دسترسی فیزیکی الکترونیکی به علت عدم

همکاري دانشجویان براي پرکردن پرسشنامه از طریق 

 80صورت حضوري  الکترونیکی تشکیل شده بود، شرکت کرده و به

عمل آمد و  همچنین براي اجراي پرسشنامه در بین دانشجویان حضوري نیز با استاد درس هماهنگی الزم به

عدد پرسشنامه بین دو دسته  160طور کلی 

ضمناً هدف از انجام پژوهش براي افراد توضیح داده 

  .ه قید نمودن نام و نام خانوادگی، رعایت گردید

ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از فراوانی، درصد، آزمون مجذور کاي 

هاي آموزش الکترونیکی و حضوري هاي انسانی و غیرانسانی حمایتگر دانشجویان در دوره

اگرچه تحقیقات متعددي در خارج از کشور، اهمیت مسئله فراهم. منابع انسانی و غیرانسانی است

هاي گوناگون آن نظیر وجود منابع انسانی و غیرانسانی همچنین فرهنگ  کمک به فراگیران از دور مطرح کرده است و جنبه

اند، ولی پژوهشی یافت نشد که به طور دقیق به تعیین و  هاي حضوري را مدنظر قرار داده طلبی و همکاري به ویژه در محیط

هاي حضوري و الکترونیکی بپردازد انسانی در محیط هاي انسانی و غیر هاي تشکیل دهنده پشتوانه

هاي انسانی و غیرانسانی در این دو گروه از  هاي پشتوانه لفهؤال است که آیا الگوي استفاده از مؤبه دنبال پاسخگویی به این س

هاي ان دورهاندرکار به دستتواند  می الؤسخگویی به این سدانشجویان تفاوتی دارد یا نه؟ پا

نگرش دانشجویان نسبت به پشتوانه هاي آموزشی کمک کند تا بتوانند ضمن سنجش گان رسانه ها و تولیدکنند

عداد روزافزون یادگیرندگان مادامت الزم را براي حل معضالتهاي انسانی و غیرانسانی 

در زمره طرح و پیمایشی استـ  پژوهش حاضر با توجه به هدف و ماهیت، از نوع توصیفی

الکترونیکی و حض آموزش هاي آماري در این پژوهش، عبارت است از کلیه دانشجویان دوره

جامعه آماري دانشجویان دوره. مشغول به تحصیل بودند) 1389-1390(اصفهان که در سال تحصیلی 

MBA: Management Business Administration(رسانی و بازاریابی  هاي مدیریت، کتابداري و اطالع

به علت متناظر کردن دو گروه دورهجامعه آماري دانشجویان حضوري نیز . نفر است 300حدود 

هاي فوق در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان بود که تعداد آن شامل فراگیران رشتهالکترونیکی و حضوري، 

نفر دانشجوي حضوري بودند و به علت عدم 210 نفر بود، که جمعاً 30نفر و کتابداري نیز 

هاي نزدیک به آن مثل مدیریت بازرگانی و اقتصاد استفاده شود  نفر از دانشجویان رشته 90بخش حضوري، سعی شد تا از 

  .اي استفاده شد گیري طبقه نمونه از روش نمونهانتخاب دانشجویان گروه 

آموزش الکترونیکی و غیر هاي براي ارزیابی نظرات دانشجویان دوره

Management Business Administration(هاي کتابداري و اطالع رسانی، مدیریت 

نامه شامل دو بخش بود که در پاین پرسش. استفاده شد محقق ساخته  پرسشنامهبودند، از 

بخش اول مربوط به اطالعات دموگرافیک و منابع کمک) الف: این دو بخش عبارتند از. بخش اول آن استفاده شد

شناسی نظیر سن، جنس، تسلط به زبان انگلیسی، دسترسی به رایانه و ا در این بخش اطالعات جمعیت

الزم به توصیح است که منابع انسانی شامل گزینه. میزان رضایت دانشجویان از دوره آموزشی خود بررسی شد

ها و مراکز سمعی و بصري، مقاالت چاپی،  ها، استاد درس، دستیار استاد درس و منابع غیرانسانی شامل کتابخانه

طلبی کمکبخش دوم شامل ابعاد ]. 5[منابع اینترنتی و غیره بود ه دیجیتالی، مقاالت و 

تدوین شد که در پ Verhasselt شده توسط  طلبی ساخته کمکمحقق ساخته 

پشتوانه هاي انسانی و غیرانسانی(محقق ساخته  شنامهروایی محتوایی پرس

89 لفاي کرونباخ آپرسشنامه از طریق ضریب پایایی کلی این . تربیتی بررسی گردید

محاسبه شد88/0غیرانسانی  هاي پشتوانهو  90/0انسانی  هاي پشتوانه

الکترونیکی به علت عدم آموزش هاي منظور اجراي پرسشنامه در بین دانشجویان دوره

همکاري دانشجویان براي پرکردن پرسشنامه از طریق  به علت عدم. ها ارسال شد به آدرس پست الکترونیکی آن

الکترونیکی تشکیل شده بود، شرکت کرده و به آموزش هاي در جلسه توجیهی که براي دانشجویان دوره

همچنین براي اجراي پرسشنامه در بین دانشجویان حضوري نیز با استاد درس هماهنگی الزم به. 

طور کلی  به. آوري گردید ها توزیع و جمع در بین آن  هپرسشنام 80قبل از شروع کالس درس، تعداد 

ضمناً هدف از انجام پژوهش براي افراد توضیح داده . الکترونیکی و حضوري توزیع و جمع آوري گردید آموزش

ه قید نمودن نام و نام خانوادگی، رعایت گردیداجبار ب شد و اصول اخالقی نظیر آزادي در پر کردن پرسشنامه و عدم

ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از فراوانی، درصد، آزمون مجذور کاي  داده ها، پس از تکمیل شدن پرسشنامه

  .تجزیه و تحلیل گردید 05/0با سطح معناداري 
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منابع انسانی و غیرانسانی است

کمک به فراگیران از دور مطرح کرده است و جنبه

طلبی و همکاري به ویژه در محیط کمک

هاي تشکیل دهنده پشتوانه لفهؤمقایسه م

به دنبال پاسخگویی به این س

دانشجویان تفاوتی دارد یا نه؟ پا

گان رسانه ها و تولیدکنند این دوره

هاي انسانی و غیرانسانی  شده کمک فراهم

  

  ها مواد و روش

پژوهش حاضر با توجه به هدف و ماهیت، از نوع توصیفی

آماري در این پژوهش، عبارت است از کلیه دانشجویان دوره

اصفهان که در سال تحصیلی 

هاي مدیریت، کتابداري و اطالع محدود به رشته

حدود  بود، که تعداد آن

الکترونیکی و حضوري، 

نفر و کتابداري نیز  180مدیریت 

بخش حضوري، سعی شد تا از 

انتخاب دانشجویان گروه 

براي ارزیابی نظرات دانشجویان دورهدر این پژوهش، 

هاي کتابداري و اطالع رسانی، مدیریت  رشته

بودند، از ) MBA(بازاریابی 

بخش اول آن استفاده شد

در این بخش اطالعات جمعیت. سؤال است

میزان رضایت دانشجویان از دوره آموزشی خود بررسی شد

ها، استاد درس، دستیار استاد درس و منابع غیرانسانی شامل کتابخانه دوستان، همکالسی

ه دیجیتالی، مقاالت و کتابخان

محقق ساخته   که بر اساس پرسشنامه

روایی محتوایی پرس .نگرفته است

تربیتی بررسی گردید علوم

پشتوانههاي مربوط به  پرسش

منظور اجراي پرسشنامه در بین دانشجویان دوره به

به آدرس پست الکترونیکی آن صورت تایپ شده

در جلسه توجیهی که براي دانشجویان دوره ایمیل،

. پرسشنامه گردآوري شد

قبل از شروع کالس درس، تعداد 

آموزش هاي دانشجویان دوره

شد و اصول اخالقی نظیر آزادي در پر کردن پرسشنامه و عدم

پس از تکمیل شدن پرسشنامه

با سطح معناداري ) دو کاي(

  



  هاي آموزش الکترونیکی و حضوري 
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ها براي  هاي تشکیل دهنده آن لفهؤیادگیري از نظر نوع منبع انسانی و غیرانسانی در م

در این زمینه  با توجه به این که پژوهش جامعی

اطالعات توصیفی مربوط به گروه نمونه در جدول 

الکترونیکی بیشترین درصد  آموزش هاي

  

  هاي مورد مطالعه توزیع فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونه برحسب رشته تحصیلی در گروه

الکترونیکی آموزش

 درصد فراوانی

25/36  

45 

75/18  

100 

الکترونیکی با درصد فراوانی به ترتیب 

و  3/91همچنین این دانشجویان به ترتیب 

هاي انسانی و  هاي گوناگون تشکیل دهنده پشتوانه

  .پاسخ زیر ارائه شده است

در این جدول اطالعات مربوط به فراوانی و درصد و نیز آزمون خی دو براي 

ابتدا جدول مربوط به استفاده . الکترونیکی و حضوري در استفاده از منابع انسانی آورده شده است

  .الکترونیکی و حضوري آورده شده است

نیکی بیشترین درصد فراوانی مربوط به استفاده از 

در صورتی که در گروه . گیرند با این حال در گروه حضوري، دانشجویان از استاد درس، بیشتر بهره می

 آموزشهاي  دوره در هر دو گروه حضوري و

ها و معلم خصوصی کمتر کمک  ها، دانشجویان سایر دانشگاه

الکترونیکی بیشتر بوده است، ولی استفاده از 

طور معناداري از  الکترونیکی به آموزش

 الکترونیکی و حضوري تفاوت آموزش

هاي  الکترونیکی دانشجویان از مقاالت چاپی، کتابخانه

 آموزش هاي همچنین در گروه حضوري و دوره

هاي آموزشی، ایمیل یا پست الکترونیکی، 

آموزشی، اتاق  ، لوح فشرده DVDسازها،

اما دانشجویان حضوري  ،گرفتندها و عکس و پوستر آموزشی کمتر بهره می

  

 هاي مورد مطالعه در گروه هاي انسانی

 نتیجه  

هاي آموزش الکترونیکی و حضوري  هاي انسانی و غیرانسانی حمایتگر دانشجویان در دوره مقایسه پشتوانه

یادگیري از نظر نوع منبع انسانی و غیرانسانی در م هاي هدف از این پژوهش مقایسه پشتوانه

با توجه به این که پژوهش جامعی. هاي مختلف است الکترونیکی و حضوري در رشته آموزش

اطالعات توصیفی مربوط به گروه نمونه در جدول . است ژوهشی استفاده شده هاي پ الؤاز س ،لذا به جاي فرضیه

هاي دهد که در گروه حضوري و دوره هاي این جدول نشان می یافته

  .درصد است 45و  8/48فراوانی مربوط به دانشجویان رشته مدیریت با درصد فراوانی به ترتیب 

توزیع فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونه برحسب رشته تحصیلی در گروه: 1جدول 

آموزش هاي دوره حضوريرشته تحصیلی  

 فراوانی رشته درصد فراوانی فراوانی

75/18 15اقتصاد، مدیریت بازرگانی  MBA 29 

75/48 39 مدیریت  36 مدیریت 

5/32 26 کتابداري  15 کتابداري 

 80 مجموع 100 80 مجموع

الکترونیکی با درصد فراوانی به ترتیب  آموزش هاي این پژوهش نشان داد در گروه دانشجویان حضوري و دوره

همچنین این دانشجویان به ترتیب . درصد مربوط به دانشجویانی است که در خانه به کامیپوتر دسترسی دارند

  .درصد در خانه به اینترنت دسترسی دارند

هاي گوناگون تشکیل دهنده پشتوانه لفهؤکه آیا میزان استفاده دانشجویان از م ،در رابطه با سؤال پژوهش

پاسخ زیر ارائه شده است ،غیرانسانی در دو گروه دانشجویان الکترونیکی و حضوري متفاوت است؟

در این جدول اطالعات مربوط به فراوانی و درصد و نیز آزمون خی دو براي . آورده شده است 2پاسخ به این سؤال در جدول 

الکترونیکی و حضوري در استفاده از منابع انسانی آورده شده است آموزش

الکترونیکی و حضوري آورده شده است آموزش هاي دانشجویان از منابع انسانی در دو گروه دوره

نیکی بیشترین درصد فراوانی مربوط به استفاده از الکترو آموزش هاي نشان داد که در هر دو گروه حضوري و دوره

با این حال در گروه حضوري، دانشجویان از استاد درس، بیشتر بهره می

در هر دو گروه حضوري و. گیرند الکترونیکی، دانشجویان بیشتر از دستیار استاد درس، کمک می

ها، دانشجویان سایر دانشگاه الکترونیکی دانشجویان از افراد خانواده، دوستان، اساتید سایر دانشگاه

  .هاي خود داشتند گیرند و بیشترین استفاده را از همکالسی

الکترونیکی بیشتر بوده است، ولی استفاده از  آموزش هاي طور معناداري از گروه دوره استفاده از استاد درس در گروه حضوري به

آموزش هاي ها در گروه دوره هاي دیگر و دانشجویان سایر دانشگاه دستیار استاد درس، اساتید دانشگاه

آموزش يها در میزان استفاده از منابع انسانی دیگر بین گروه دوره. گروه حضوري بیشتر بوده است

 )05/0≤α.(  

الکترونیکی دانشجویان از مقاالت چاپی، کتابخانه آموزش هاي دهد در هر دو گروه حضوري و دوره

همچنین در گروه حضوري و دوره.  کنند هاي اینترتی بیشتر استفاده می دیجیتالی، مقاالت و منابع اینترنتی، سایت

هاي آموزشی، ایمیل یا پست الکترونیکی،  هاي رادیویی و تلویزیونی، فیلم افزارهاي آموزشی، برنامه الکترونیکی دانشجویان از نرم

سازها، ها و شبیه هاي خبري اینترنتی، آزمایشگاه ، ویدئو کنفرانس، گروه

ها و عکس و پوستر آموزشی کمتر بهره میها و کنفرانس، شرکت در همایش

  .اند کرده ها و مراکز سمعی و بصري بیشتر از دانشجویان مجازي استفاده می

هاي انسانی استفاده از پشتوانهی گروه نمونه برحسب مقایسه توزیع فراوانی و درصد فراوان

 حضوري  

 

 الکترونیکی آموزش هاي دوره

 

 

مقایسه پشتوانه

 

  ها یافته

هدف از این پژوهش مقایسه پشتوانه

آموزش هاي دانشجویان دوره

لذا به جاي فرضیهصورت نگرفته است، 

یافته. نشان داده شده است 1

فراوانی مربوط به دانشجویان رشته مدیریت با درصد فراوانی به ترتیب 

  
جدول 

 رشته تحصیلی

 اقتصاد، مدیریت بازرگانی

 

 

 

  

این پژوهش نشان داد در گروه دانشجویان حضوري و دوره همچنین نتایج

درصد مربوط به دانشجویانی است که در خانه به کامیپوتر دسترسی دارند 100و  3/96

درصد در خانه به اینترنت دسترسی دارند 100

در رابطه با سؤال پژوهش

غیرانسانی در دو گروه دانشجویان الکترونیکی و حضوري متفاوت است؟

پاسخ به این سؤال در جدول 

آموزش هاي رهمقایسه گروه دو

دانشجویان از منابع انسانی در دو گروه دوره

نشان داد که در هر دو گروه حضوري و دوره 2نتایج جدول 

با این حال در گروه حضوري، دانشجویان از استاد درس، بیشتر بهره می. ها است کمک همکالسی

الکترونیکی، دانشجویان بیشتر از دستیار استاد درس، کمک می آموزش هاي دوره

الکترونیکی دانشجویان از افراد خانواده، دوستان، اساتید سایر دانشگاه

گیرند و بیشترین استفاده را از همکالسی می

استفاده از استاد درس در گروه حضوري به

دستیار استاد درس، اساتید دانشگاه

گروه حضوري بیشتر بوده است

 معناداري مشاهده نشده است

دهد در هر دو گروه حضوري و دوره نشان می 3نتایج جدول 

دیجیتالی، مقاالت و منابع اینترنتی، سایت

الکترونیکی دانشجویان از نرم

، ویدئو کنفرانس، گروهMP3 ،MP4موبایل، 

، شرکت در همایش)Chat Room(گفتگو 

ها و مراکز سمعی و بصري بیشتر از دانشجویان مجازي استفاده می معتقدند از کتابخانه

  
مقایسه توزیع فراوانی و درصد فراوان: 2جدول 

  هاي آماريشاخص



   هاي آموزش الکترونیکی و حضوري

  داري سطح معنا  خی دو درصد فراوانی

 
914/0  339/0  

 

73 
488/0  485/0  

26 

28  
031/0  860/0  

71  

63  
027/11   001/0  

36  

33  
433/65  001/0  

66  

81  
123/11  001/0  

18  

81  
277/7  007/0  

18  

  
693/0  405/0  

  

 ها در گروه غیرانسانی) منابع(هاي 

  الکترونیکی آموزش هاي
  نتیجه

 

 خی دو درصد فراوانی
سطح 

 معناداري

8/68 
166/11     001/0  

3/31 

5/37 
027/0  870/0  

5/62 

5/42  
233/0  629/0  

5/57  

5/17  
897/1  168/0  

5/82  

3/16  
730/5   017/0  

7/83  

80  
573/0  449/0  

20  

3/91  
360/0  548/0  

8/8  

8/88  
662/0  416/0  

3/11  

5/57  
682/4  030/0  

5/42  

95  
093/2  148/0  

5  

5/87  818/2  093/0  

هاي آموزش الکترونیکی و حضوري هاي انسانی و غیرانسانی حمایتگر دانشجویان در دوره

درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی  پاسخ  ها انسانی

 85 68 90 72 خیر

 15 12 10 8 بله

8/73 59 8/68 55 خیر

3/26 21 3/31 25 بله

5/28  23  5/27  22 خیر

3/71  57  5/72  58 بله

8/63  51  5/37  30 خیر

3/36  29  5/62  50 بله

8/33  27  95  76 خیر

3/66  53  5  4 بله

3/81  65  5/97  78 خیر

8/18  15  5/2  2 بله

3/81  65  95  76 خیر ها دانشجویان سایر دانشگاه

8/18  15  5  4 بله

  95  76  5/97  78 خیر

  4  4  5/2  2 بله

  

هاي  استفاده از پشتوانهمقایسه توزیع فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونه برحسب 

  هاي آماري

 استفاده از منابع غیرانسانی

 دوره  حضوري  

درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی  پاسخ

 ها و مراکز سمعی و بصري
8 55 5/42 34 خیر

3 25 5/57 46 بله

5 30 3/36 29 خیر

5 50 8/63 51 بله

 
5  34  8/38  31 خیر

5  46  3/61  49 بله

 
5  14  10  8 خیر

5  66  70  72 بله

3  13  5/32  26 خیر

7  67  5/67  54 بله

  64  75  60 خیر

  16  25  20 بله

 رادیویی یا تلویزیونی
3  73  8/93  75 خیر

8  7  2/6  5 بله

8  71  5/92  74 خیر

3  9  5/7  6 بله

 ایمیل یا پست الکترونیک
5  46  7/73  59 خیر

5  34  3/26  21 بله

  76  8/88  71 خیر

  4  3/11  9 بله

5  70  95  76 خیر
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ها انسانی استفاده از پشتوانه

 افراد خانواده

 دوستان

 ها همکالسی

 استاد درس

 دستیار استاد درس

 ها اساتید سایر دانشگاه

دانشجویان سایر دانشگاه

 معلم خصوصی

05/0<P 

مقایسه توزیع فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونه برحسب : 3جدول 

هاي آماريشاخص

استفاده از منابع غیرانسانی

ها و مراکز سمعی و بصري کتابخانه

 مقاالت چاپی

 هاي دیجیتالی کتابخانه

 مقاالت و منابع اینترنتی

 هاي اینترنتی سایت

 افزارهاي آموزشی نرم

رادیویی یا تلویزیونیهاي  برنامه

 هاي آموزشی فیلم

ایمیل یا پست الکترونیک

 موبایل

MP3,MP4 
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959/5    015/0  

  

  
879/0  349/0  

  

  
196/0  658/0  

  

  
645/1  200/0  

  

  
220/0  639/0  

  

  
294/2  130/0  

  

  
114/17  001/0  

  

هاي الکترونیکی صورت گرفته است و عوامل گوناگون 

  :شامل سه عامل است

نظیر وضعیت روانی یادگیرنده  ؛ثیرگذار بر عوامل مستقیم یادگیري است

  

  .اعی و فرهنگی

کید قرار گرفته اددهی و یادگیري مورد تأ

کنند و آیا در  ها از عناصر انسانی و غیرانسانی براي دانشجویان اهمیت بیشتري پیدا می

پژوهش نوشتار حاضر  موضوع مورداین موارد 

آموزش هاي  گرفتند و در گروه دوره هره را می

ستاد مک ادلیل استفاده بیشتر از استاد درس و ک

 ،آموز محوري باشد جاي دانش دلیل وجود فرهنگ معلم محوري به

آموزش  اند در وسایل الکترونیکی جدید نتوانسته

بیشترین ارتباط  الکترونیکیغیرهاي  الکترونیکی و دوره

الکترونیکی و  آموزش هاي گروه دورهدانشجویان هر دو 

، اند ها و معلم خصوصی داشته ها، دانشجویان سایر دانشگاه

الکترونیکی از دانشجویان حضوري بیشتر بوده 

باشد که گاهی براي دریافت  یکی از دانشگاه محل تحصیل خود می

ها به رفع نیازهاي درسی خود  کمک به دانشگاه محل سکونت خود مراجعه و از طریق سایر دانشجویان و اساتید آن دانشگاه

براي کمک درسی بیشتر  هاي خود دانشجویان حضوري، از همکالسی

بررسی تجربیات حمایت طلبی دانشجویان 

ها و  ز همکالسیهایی که دانشجویان ا

. ]16[کنند  است که از استادان خود دریافت می

هاي آموزش الکترونیکی و حضوري  هاي انسانی و غیرانسانی حمایتگر دانشجویان در دوره مقایسه پشتوانه

  5/12  10  5  4 بله

  85  68  3/96  77 خیر

  15  12  7/3  3 بله

  3/91  73  95  76 خیر

  7/8  7  5  4 بله

  3/86  69  7/83  67 خیر

  7/13  11  3/16  13 بله

  ، لوح فشرده آموزشی
  3/86  69  5/92  74 خیر

  7/13  11  5/7  6 بله

  2/96  76  5/97  78 خیر

  8/3  3  5/2  2 بله

 هاها و کنفرانس
  5/72  58  5/82  66 خیر

  5/27  22  5/17  14 بله

  5/72  58  3/96  77 خیر

  5/27  22  8/3  3  بله

هاي الکترونیکی صورت گرفته است و عوامل گوناگون  مطالعات گوناگونی در زمینه یادگیري به ویژه در محیط

شامل سه عامل است  Welberg ثر بر یادگیريؤبراي مثال، الگوي عوامل م . اند ثیرگذار بر آن شناسایی شده

  .تقیم نظیر استعداد، تالش و آموزش

ثیرگذار بر عوامل مستقیم یادگیري استأثر در یادگیري که شامل عناصر ت

  .هاي انتخابی در فرایند آموزش روش ها و همتایان و رسانه - )گیزش و انتظارات وي از خودش

اعی و فرهنگییعنی انگیزش و انتظارات نظیر برنامه درسی و محیط اجتم ،2ثیرگذار بر سطح 

اددهی و یادگیري مورد تأنقش منابع انسانی و غیرانسانی در فرایند ی ،گونه که در این سه سطح دیده شد

ها از عناصر انسانی و غیرانسانی براي دانشجویان اهمیت بیشتري پیدا می لفهؤکدام م ،با تغییر نوع آموزش

این موارد  .یا خیر استفاده از این عوامل تفاوتی بین دانشجویان حضوري و غیرحضوري وجود دارد

هره را میبدانشجویان از استاد درس بیشترین  ،پژوهش نشان داد که در گروه حضوري

دلیل استفاده بیشتر از استاد درس و ک. استفاده از دستیار استاد بوده است ،الکترونیکی نیز بیشترین پشتوانه کمکی دانشجو

دلیل وجود فرهنگ معلم محوري به تواند به الکترونیکی می آموزش هاي در هر دو گروه حضوري و دوره

وسایل الکترونیکی جدید نتوانسته ها و رسانهزند و جایگاه او را هنوز  ، حرف اول را معلم می

الکترونیکی و دوره آموزش هاي دورهنشان داد که در هر دو محیط  نتایج

دانشجویان هر دو . دانشجویان با معلم است و معلم نقش اساسی در فرایند کمکی به عهده دارد

ها، دانشجویان سایر دانشگاه ده، دوستان، اساتید سایر دانشگاهافراد خانوا ین استفاده را از

الکترونیکی از دانشجویان حضوري بیشتر بوده  آموزش هاي ها در دانشجویان دوره گیري از اساتید و دانشجویان سایر دانشگاه

یکی از دانشگاه محل تحصیل خود میالکترون آموزش هاي ي دانشجویان دوره

کمک به دانشگاه محل سکونت خود مراجعه و از طریق سایر دانشجویان و اساتید آن دانشگاه

دانشجویان حضوري، از همکالسید که ال نشان داؤهاي مربوط به این س

بررسی تجربیات حمایت طلبی دانشجویان  که تحت عنوانو همکاران  Morosanuکه این یافته با نتایج پژوهش 

هایی که دانشجویان ا همسویی دارد که کمک جدیدالورود، جهت غلبه بر مشکالت تحصیلی انجام گرفت،

است که از استادان خود دریافت میتر از کمکی  تر و اثربخش کنند به مراتب مفید هاي باالتر دریافت می
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  ویدئو کنفرانس

 هاي خبري اینترنتی گروه

 ها ساز ها و شبیه آزمایشگاه

DVDلوح فشرده آموزشی ،

  اتاق گفتگو

ها و کنفرانسشرکت در همایش

 عکس و پوستر آموزشی

01/0<p  و05/0<p 

  

 يریگ جهینتبحث و 

مطالعات گوناگونی در زمینه یادگیري به ویژه در محیط اخیر هاي سال در

ثیرگذار بر آن شناسایی شدهأت

تقیم نظیر استعداد، تالش و آموزشعوامل مس)1

ثر در یادگیري که شامل عناصر تؤعوامل ثانویه م) 2

گیزش و انتظارات وي از خودشان(

ثیرگذار بر سطح أعوامل ت) 3

گونه که در این سه سطح دیده شد همان

با تغییر نوع آموزش حال. است

استفاده از این عوامل تفاوتی بین دانشجویان حضوري و غیرحضوري وجود دارد

   .بوده است

پژوهش نشان داد که در گروه حضورينتایج 

الکترونیکی نیز بیشترین پشتوانه کمکی دانشجو

در هر دو گروه حضوري و دوره

، حرف اول را معلم میو دنیا هم در ایران زیرا هنوز

نتایج. پر و یا جایگزین نمایند

دانشجویان با معلم است و معلم نقش اساسی در فرایند کمکی به عهده دارد

ین استفاده را ازحضوري کمتر

گیري از اساتید و دانشجویان سایر دانشگاه ولی بهره

ي دانشجویان دورهدلیل دور هاست و این ب

کمک به دانشگاه محل سکونت خود مراجعه و از طریق سایر دانشجویان و اساتید آن دانشگاه

هاي مربوط به این س سایر یافته. پردازند می

که این یافته با نتایج پژوهش کردند  استفاده می

جدیدالورود، جهت غلبه بر مشکالت تحصیلی انجام گرفت،

هاي باالتر دریافت می دانشجویان سال



   هاي آموزش الکترونیکی و حضوري

هاي خود استفاده  ا همکالسیالکترونیکی از ارتباط بیشتر ب

ها و  بردن به نقاط مشترك و درك متقابل، تمایل بیشتري به تعامل با همکالسی

این . رود شمار می ها به ها به عنوان منبع حمایتی قوي براي افزایش دانش و یادگیري

در بخش . گیرند ترین منبع حمایتی در نظر می

هاي  الکترونیکی و دوره آموزش هاي هاي گوناگون در آموزش، بین دانشجویان دوره

طور معناداري از  هاي حضوري به تایج تحقیق نشان داد که دانشجویان دانشگاه

هاي  الکترونیکی از سایت آموزش هاي هاي دوره

طلبند  هاي حضوري کمک می بیشتر از دانشجویان دانشگاه

وري دانشجویان مجبورند از هاي حض دلیل نداشتن کالس

علمی  زیادي به سمینارهايدر این تحقیق دانشجویان تمایل 

تحت عنوان و همکاران  Graysonدر پژوهشی که 

ري سمینارها، برگزا خواستار کننده دانشجویان انجام دادند، نتایج حاکی از آن بود که دانشجویان

جهت یادگیري  حمایتی منبع ترین مهم عنوان

که به عنوان یک منبع حمایتی  ها ها و سخنرانی

کمبود  شاید یکی از دالیل این امر. است

اي  باور به اثرات و نقش این سمینارها در باالبردن دانش حرفه

هاي  ها با توسعه مهارت زیرا این گفتمان ،هاي علمی ارزش باالیی دارند

ها به رشد و تولید  کالسیادعا و نقد کار بقیه محققان و هم

ی براي استفاده هر چه بیشتر از این فضاهاي علمی 

فناوري  به طوري که در یادگیري. هاي جدید به سهولت مهیا شده است

محتواي  تر با ان و از همه مهمیق وسایل ارتباط جمعی و اینترنتی با یاددهنده، سایر یادگیرندگ

زیرا  ،ی شوندقتلثیرگذار بر یادگیري أتوانند به عنوان عوامل ت

شناختی  توانند موجب ایجاد فرهنگی شوند که عوامل روان

ها همچنین بر نگرش  آن. ها ایجاد مانع نمایند

 ثیرگذار برأهاي فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان عوامل ت

عنوان  ها به گرچه عواملی از آن ،اي براي یادگیري در نظر گرفته نشدند

جه بیشتري شود و یادگیري در شود در تحقیقات بعدي به نقش عوامل محیطی تو

مروزه ورود فناروري جدید در توان چنین نتیجه گرفت که ا

فناوري کامپیوتر . متحول ساخته استطلبی را 

و در عوض یادگیرندگان را در اي آموزشی، نقش معلمان و مربیان را در آموزش تغییر داده است 

 انسانی و تعامل در امر آموزش و یادگیري تبدیل

هاي گرانقدر این پژوهش و کلیه عزیزانی که ما را در اجراي این پژوهش 

References:  
1. Anderson T. The Theory and 

University; 2011. P. 397-

هاي آموزش الکترونیکی و حضوري هاي انسانی و غیرانسانی حمایتگر دانشجویان در دوره

الکترونیکی از ارتباط بیشتر ب آموزش هاي ان حضوري نسبت به دانشجویان دوره

بردن به نقاط مشترك و درك متقابل، تمایل بیشتري به تعامل با همکالسی شتن ارتباط بیشتر با یکدیگر و پی

ها به عنوان منبع حمایتی قوي براي افزایش دانش و یادگیري دوستان است که استفاده از تجربیات آن

ترین منبع حمایتی در نظر می تعامل چهره به چهره به عنوان مهمدلیل داشتن  استاد را بهنشجویان در مرحله بعدي 

هاي گوناگون در آموزش، بین دانشجویان دوره هاي غیرانسانی یعنی استفاده از رسانه

تایج تحقیق نشان داد که دانشجویان دانشگاهن. داشت نیز تفاوت معناداري وجود

هاي دوره اما دانشجویان دانشگاه. کنند کز سمعی و بصري بیشتر استفاده می

بیشتر از دانشجویان دانشگاه داري طور معنا وزشی بهعکس و پوستر آم ،اینترنتی، ایمیل، ویدئو کنفرانس

دلیل نداشتن کالس الکترونیکی است و به آموزش هاي هاي دوره که این امري عادي در محیط

در این تحقیق دانشجویان تمایل . هاي همزمان و غیرهمزمان براي برقراري ارتباط استفاده کنند

در پژوهشی که . ]11[همسو نیست و همکاران  Graysonهاي  نداشتند که با نتایج پژوهش

کننده دانشجویان انجام دادند، نتایج حاکی از آن بود که دانشجویان بررسی منابع بالقوه حمایت

عنوان ها به باشند و از آن هاي مربوط به رشته تحصیلی خود می لمی و نشست

ها و سخنرانی که در پژوهش حاضر شرکت در همایش در صورتی. ]11

است از اهمیت کمی برخوردار بودهدانشجویان گروه نمونه  انسانی مطرح شده، در میان

باور به اثرات و نقش این سمینارها در باالبردن دانش حرفهدلیل دیگر نداشتن . ها و سمینارهاي علمی تخصصی باشد

هاي علمی ارزش باالیی دارند تمانگف ر داشته باشیم که در آموزش عالی،

ادعا و نقد کار بقیه محققان و همآوري شواهدي براي اثبات  ، تولید نظریه و دفاع از آن، جمع

ی براي استفاده هر چه بیشتر از این فضاهاي علمی باید ارزش بیشتري نسبت به آن قائل شده و راهکارهای 

هاي جدید به سهولت مهیا شده است ي از این تعامالت از طریق فناوري

یق وسایل ارتباط جمعی و اینترنتی با یاددهنده، سایر یادگیرندگتواند از طر محور تعامالت اجتماعی می

توانند به عنوان عوامل ت جمعی می ي ها رسانه Walbergاز نظر  ].18

توانند موجب ایجاد فرهنگی شوند که عوامل روان گیرند، به نوبه خود می طور که خودشان به واسطه فرهنگ شکل می

ها ایجاد مانع نمایند را حمایت نموده یا در برابر بروز آن  )انگیزش و انتظارات( ثیرگذار بر یادگیري

هاي فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان عوامل ت نقش محیط. ]19[گذارند  ثیرأگروه همتایان نسبت به محیط آموزشی ت

اي براي یادگیري در نظر گرفته نشدند اند که در این پژوهش به عنوان پشتوانه

شود در تحقیقات بعدي به نقش عوامل محیطی تو پیشنهاد می. نظر قرار گرفت

  .اجتماعی متفاوت در نظر گرفته شود هاي الکترونیکی با سوابق فرهنگی

توان چنین نتیجه گرفت که ا دست آمده از پژوهش حاضر می در کل با نگاهی به نتایج به

طلبی را  ازي، فرایند یادگیري و منابع کمکهاي نظام آموزشی همچون نظام دانشگاه مج

اي آموزشی، نقش معلمان و مربیان را در آموزش تغییر داده است  و چندرسانه

انسانی و تعامل در امر آموزش و یادگیري تبدیلد استفاده از منابع انسانی و غیرهاي مجازي به عنصر فعال و پویا در فراین

هاي گرانقدر این پژوهش و کلیه عزیزانی که ما را در اجراي این پژوهش  پژوهشی دانشگاه اصفهان، آزمودنی

 .گزاریم

T. The Theory and Practice of Online Learning, Second Edition. AuPress:
-410. 
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ان حضوري نسبت به دانشجویان دورهکه دانشجوی علت این

شتن ارتباط بیشتر با یکدیگر و پیدلیل دا ، بهکنند می

دوستان است که استفاده از تجربیات آن

نشجویان در مرحله بعدي دا

هاي غیرانسانی یعنی استفاده از رسانه حمایت

نیز تفاوت معناداري وجودالکترونیکی غیر

کز سمعی و بصري بیشتر استفاده میها و مرا کتابخانه

اینترنتی، ایمیل، ویدئو کنفرانس

که این امري عادي در محیط

هاي همزمان و غیرهمزمان براي برقراري ارتباط استفاده کنند فناوري

نداشتند که با نتایج پژوهش

بررسی منابع بالقوه حمایت

لمی و نشستهاي ع سخنرانی

11[ کردند یاد می اثربخش

انسانی مطرح شده، در میانغیر

ها و سمینارهاي علمی تخصصی باشد همایش

ر داشته باشیم که در آموزش عالی،اگر باو. افراد است

، تولید نظریه و دفاع از آن، جمعتجزیه و تحلیل

 پس. کند علم کمک می

ي از این تعامالت از طریق فناوريامروزه بسیار. مهیا گردد

محور تعامالت اجتماعی می

18[آموزشی برقرار شود 

طور که خودشان به واسطه فرهنگ شکل می همان

ثیرگذار بر یادگیريأطبیعی ت

گروه همتایان نسبت به محیط آموزشی ت

اند که در این پژوهش به عنوان پشتوانه طرح شدهیادگیري م

نظر قرار گرفت منابع انسانی مد

هاي الکترونیکی با سوابق فرهنگی محیط

در کل با نگاهی به نتایج به

هاي نظام آموزشی همچون نظام دانشگاه مج عرصه

و چندرسانه آموزش از دورو 

هاي مجازي به عنصر فعال و پویا در فراین محیط

  .نموده است

  
  يسپاسگزار

پژوهشی دانشگاه اصفهان، آزمودنی نت محترماز معاو

گزاریم، سپاساند یاري نموده

  

dition. AuPress: Athabasca 
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