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Comparing the Different Dimensions of Students’ Help Seeking 
Behaviors in E-Learning Courses and on Campus Courses based on 
their Demographic Factors 
Bibi Eshrat Zamani1*, Yasamin Abedini2, Zahra Kiani3 

Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran 
 
Abstract 
Introduction: Help seeking is one of the meta-cognitive strategies that are used by learners in 
self-regulated learning. The main purpose of this study was to compare the dimensions of 
students’ academic help seeking in e-learning courses and on campus courses. 
Materials and Methods: The research used a descriptive-survey method. The statistical 
population consisted of all virtual and on campus students of Isfahan University in three majors 
of librarianship, Management and MBA in 1389-1390. 300 students were selected by stratified 
random sampling method. For gathering data a self-made questionnaire was used. This 
questionnaire was made according to Verhaselt (2008) inventory. The validity of the 
questionnaire was confirmed by experts and its reliability was found to be 0.94, using alpha 
coefficient of Cronbach’s. 
Results: The results indicated that there was no significant difference between the virtual and on 
campus students in terms of different dimensions of help seeking behaviors (p≥05).  There was a 
significant relationship between help seeking aspects (types, resources, threats, avoidance and 
cultural beliefs) and students’ academic achievements and their satisfaction. Regarding this, there 
was a statistically significant difference between the virtual and on campus students. 
Conclusion: From the results of this study we conclude that the virtual universities and 
producers of educational media could identify the students’ attitudes toward help seeking 
behaviors and investigate the reasons for help seeking avoidance. Having recognizing the related 
issues, we can develop and expand the culture of help giving and help seeking behaviors and 
decrease a lot of problems learners might face. 
Keywords 
Help seeking, Virtual, Demographic factors, Self-regulation, Satisfaction 

  
 چکیده

که  یادگیرندگان است طلبی یکی از راهبردهاي فراشناختی مورد استفاده در یادگیري خودنظم بخش توسط کمک :مقدمه
هدف از  .ها را به نحوي ترتیب دهند که به یادگیري و عملکرد تحصیلی بهتري نائل شوند توانند موقعیتفراگیران با استفاده از آن می

ی تحصیلی دانشجویان مجازي و حضوري دانشگاه اصفهان بر حسب عوامل طلب مقایسه ابعاد مختلف کمک ش حاضرانجام پژوه
  .جمعیت شناختی است

کلیه دانشجویان مجازي و حضوري  ، شامليآمار جامعه .است پیمایشی -نوع توصیفیاز این پژوهش : ها روشمواد و 
هاي  از دانشجویان رشتهنفر  160حجم نمونه شامل . بود 1389-1390هاي تحصیلی  سال در کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

روایی محتوایی  .بود Verhasseltطلبی  ها پرسشنامه کمک ابزارگردآوري داده .رسانی و بازاریابی بود مدیریت، کتابداري و اطالع
این هاي حاصل از  داده .دست آمد هب 94/0ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه تأیید و پرسشنامه توسط متخصصان رشته علوم تربیتی 

  . دشتجزیه و تحلیل  16نسخه  SPSSافزار  پژوهش به کمک نرم

  اصیل مقاله



  

 
         

  طلبی تحصیلی دانشجویان مجازي و حضوري مقایسه ابعاد مختلف کمک
  

  1، شماره 6ه ، دور94 بهار

M
E

D
IA

 

49  

در مقایسه ابعاد  ،)P≤05/0(ازي تفاوت معناداري وجود نداشت دانشجویان حضوري و مج طلبی ابعاد مختلف کمکبین  :نتایج
بعد فرهنگی  طلبی ابزاري بر حسب رشته و رضایت تحصیلی، در ، بین کمکطلبی بر حسب عوامل دموگرافیک مختلف کمک

طلبی رسمی بر حسب میزان تسلط   طلبی اجرایی بر حسب جنسیت، در بعد کمک ی بر حسب وضعیت حضور، در بعد کمکطلب کمک
  ).≥05/0P(شت دار وجود دا طلبی غیررسمی بر حسب میزان تسلط به زبان و رضایت تحصیلی تفاوت معنی به زبان و در بعد کمک

گرفتن در امور تحصیلی را   از کمک آنان طلبی، دالیل اجتناب نسبت به کمک شجویاننگرش دان با بررسی :گیري یجهنت
  .کردحل العمر را  معضالت تعداد روزافزون یادگیرندگان مادامطلبی  رسانی و کمک شناخت و با ترویج فرهنگ کمک

  
 واژگان کلیدي

  تیرضا خود تنظیمی، ،عوامل دموگرافیک، ي، مجازیطلب کمک
    

  مقدمه
رو به افزایش است، رویکردهاي روزمره از  هاي گوناگون در نظام هاي اخیر همراه با تحوالت عظیمی سالهاي جدید طی  فناوري

دگرگونی شدیدي را در تلقی این فرهنگ و نظام انتقال دانش از یک نسل به نسل دیگر به » فناوري اطالعات«به » فناوري مولد«
با . ]1[ کند فراهم می يریپذ ه خود محیط مناسبی را براي تحقق اهداف کالن آموزشرات نیز به نوبییاین تغ. وجود آورده است

دور شده است و در حال حاضر  د استفاده براي ارائه آموزش ازمور فناوريترین  گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات، اینترنت معمول
هاي سنتی خود  هاي مجازي و یا توسعه نظام اندازي دانشگاه راهدور، در حال ایجاد و  هاي پیشرو در زمینه ارتباط ازبسیاري از کشور

گذاري مهم منابع انسانی است  زیرا معرف نوعی از سرمایه ،اي از اهمیت زیادي برخوردار است آموزش عالی در هر جامعه. ]2[ هستند
اي و مدیریتی به توسعه  حرفه فنی،  هاي فرهنگی مورد نیاز کارکنان ارشد دانش و مهارت و نگرش يکه با فراهم آوردن و ارتقا

  .]3[ شود فنی و علمی، دانش جدیدي می اتی، هاي تحقیق آموزش باعث پیشرفت. کند اجتماعی کمک می
سهولت استفاده از ابزارها  .اند دور روي آورده هاي آموزش از سسات آموزشی براي مواجهه با این چالش، به توسعه برنامهبیشتر مؤ

مندي از فناوري در امر آموزش و یادگیري به فکر برده و حاصل این تعمق و  انی، اندیشمندان را در چگونگی بهرهبه جاي نیروي انس
به آموزش الکترونیکی و آموزش  پس از آنهاي آموزشی و یادگیري از طریق منابع الکترونیکی بود که  تالش، در ابتدا عرضه بسته

بشري و پویا بودن علم و فناوري، نیاز به یادگیري مستمر، مداوم و همیشگی، افزایش تغییرات مداوم دانش . ]4[ مجازي مرسوم شد
تقاضاي آموزش عالی، انفجار دانش و رشد فزاینده علم بشري، جهانی شدن و افزایش مشارکت آموزش و پژوهش و ارتباطات 

 ياز سو. ]5[ ش دانشگاه مجازي را مهیا نمودضرورت ایجاد و گستر ت و حکومت از جمله عواملی است کهروزافزاون دانشگاه و صنع
ل یکه به دال يافراد يدر سطوح مختلف برا يریادگي یها تیجاد موقعیا ياز روزافزون به گسترش آموزش در جوامع براین ،گرید

یک فرایند آموزش، وه ین شیا .یدگرد يجاد نظام آموزش مجازیدر ا یعامل اساس ،اند به آموزش را نداشته یمختلف امکان دسترس
  .]6[باشند  یگر دور میگدیاز  ییایا جغرافی یکیزیرنده به لحاظ فاصله فیادگیاددهنده و یکه  یهنگام ارائه آموزش است،

که علت کاربرد فناوري ارتباطات در آموزش و  ها در آموزش مجازي و از آنجائی با توجه به نقش عظیم تعامالت و مشارکت
  براي تحقق این امر، ، بنابراین]7[هاي آموزشی است  حین انجام فعالیت عی و تحصیلی فراگیران دریادگیري، توسعه تعامالت اجتما

 Help( طلبی کنند و نگرشی که به کمک کنند، نوع کمکی که درخواست می منابعی که افراد براي کمک گرفتن به آن مراجعه می
Seeking( توان  می در این راستا. شود مطرح می دور، مسئله ارزشمند در آموزش از یکعنوان  کند و به اي پیدا می دارند،  اهمیت ویژه

  .باشد موزش و یادگیري میهاي  فناوري اطالعات و ارتباطات در امر آ استفاده از قابلیت  طلبی، هاي کمک گفت که یکی از شیوه
که فراگیران با استفاده  ]8،9[ بخش است میکی از راهبردهاي فراشناختی مورد استفاده در یادگیري خود نظ ،طلبی در واقع کمک

ن یقیتوان به  یبنابراین م و عملکرد تحصیلی بهتري نائل شوند،ها را به نحوي ترتیب دهند که به یادگیري  توانند موقعیتاز آن می
طلبی  اي کمکتمام الگوه،  Newmanتقادبه اع. طلبی تحصیلی یکی از راهبردهاي مؤثر و مناسب در یادگیري است کمک که گفت
طلبی،  هاي کمک این فرآیندها شامل بازشناسی نیاز به کمک، ادراك منافع و هزینه .ایندهاي فراشناختی تشکیل شده استاز فر

الگوهاي متفاوتی از  ،تعلیم و تربیت محققان حوزه]. 10[ شود طلبی و فرایند کسب کمک می مکطلبی، انتخاب منابع ک اهداف کمک
ده است که داراي سه بعد استفاده ش Verhasseltطلبی  کمک ياند که در پژوهش حاضر از الگو ائه کردهطلبی تحصیلی ار کمک
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طلبی  نگرش به کمک) 3و ) غیررسمی-رسمی( طلبی منبع کمکبعد مربوط به ) 2، )اجرایی-ابزاري( طلبی  کمک بعد) 1 :باشد می
  .]11-12) [بیطل طلبی و باورهاي کمک طلبی، تهدیدهاي کمک اجتناب از کمک(

ها  شوند که در آن موقعیت هایی مواجهه می هنگامی که فراگیران با موقعیتتوان چنین تعریف کرد که  می را طلبی کمک
هایی فراگیران  در چنین موقعیت ،هاي خود را برآورده کنند و براي انجام تکالیف و یادگیري خود به کمک نیاز دارند توانند خواسته نمی

 یبه نوع .کارهایی استفاده کنند به کمک خود، آگاه باشند و براي کمک گرفتن از دیگران تصمیم بگیرند که از چه راهباید از نیاز 
، تلقی هایشان که کمک گرفتن را روشی براي بهبود درك و فهم خویش و افزایش توانمندي ی استفراگیرانبراي ابزاري  ،طلبی کمک

کردن و به دست بر پیدا  ،طلبی اجرایی کمک. کنندحل  صورت مستقل درسی خویش را به کنند تا بدین وسیله مسائل و مشکالت می
طلبی رسمی عبارتند از دریافت خدمات دانشگاهی از طریق اساتید، معلمان خصوصی و   منابع کمک. پاسخ صحیح سؤاالت استآوردن 

نشجویان در درجه نخست براي انجام تکالیف درسی به دا تعریف و فراهم شده و یسایر منابع علمی مثل کتابخانه که در قالب رسم
ها، اعضاي خانواده، دوستان و همساالن  کالسی هایی که فراگیران از هم هاي غیررسمی عبارتند از کمک کمک. نمایند آنها رجوع می

  .]13[ کنند خود دریافت می
Chickering  وGamson ز کالس درس از مهمترین عوامل انگیزشی معتقدند که برقراري ارتباط زیاد در داخل و خارج ا

 پژوهشی درن یهمچن ].14[ برند ن پژوهشگران نشان دادند که دانشجویان از کمک استاد بیشترین بهره را مییا. دانشجویان است
نشان  وهشپژ این نتایج. دارد وجود )وارونهU شکل به( انحنایی رابطه تحصیلی، کمک به نیاز و طلبی کمک میان که دریافتند دیگر

 رسد، می حد باالترین به متوسط نیاز داراي دانشجویان نزدو  یابد می افزایش نیاز متوسط تا پایین سطوح از طلبی کمک میزان کهداد
راجع به  هفتم و سوم،پنجم تحصیلی هاي پایه آموز دانشنفر  177 از ، Newmanمطالعهنتایج  .یابد می کاهش نیاز تاسطح سپس
 باشد، باالتر آموزان دانش )Perceived Academic Competence( شده ادراك تحصیلی کفایت چه هر ددا نشان طلبی کمک

 کند می حمایت تحصیلی طلبی وکمک کفایت میان خطی رابطه وجود از مطالعه این. پردازند می کمک جستجوي به یشتر احتمالببه 
]15[ .Newman  کهنتیجه رسیدند  این به یادگیري راهبردهاي از استفاده و تحصیلی طلبی کمک مورد در درپژوهشیو همکاران 

 تنظیم و فراشناختی شناختی، باراهبردهاي طورمستقیم به طلبی وکمک دارند کمک جستجوي به بیشتري تمایل فعال، یادگیرندگان
  ].15[ است ارتباط در منابع

نشان داد "آموزان ار کمک طلبی و پیشرفت تحصیلی دانشنقش باورهاي انگیزشی در رفت"عنوان  پور و سرمد با قدم نتایج تحقیق
اجتماعی است و بهترین متغیر  مدار و ادراك لیاقت اهداف تکلیف طلبی کننده پذیرش کمک بینی که بهترین متغیرهاي پیش

آموز پسر  شدان 200روي  بر یپژوهش 1389 همین محققان در سال .]16[ طلبی اجتنابی اهداف بیرونی است کننده کمک بینی پیش
دار و بین اجتناب از  یشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنیطلبی و پ بین پذیرش کمک نشان داد که انجام دادند پایه سوم راهنمایی

که کیفیت  شود استنباط مین، از نتایج پژوهش پاکدامن و همکارا. ]16[رفت تحصیلی رابطه منفی وجود دارد طلبی و پیش کمک
هاي گوناگون با یکدیگر تفاوت دارد، اما کمیت آن در جریان حل مسئله تفاوت معناداري با  داراي توانایی آموزان طلبی دانش کمک

 گرفت، انجام ،و همکاران Green توسط طلبی دانشجویان کمک منابع بررسی همچنین درپژوهشی که باعنوان. ]17[ یکدیگر ندارد
هاي علمی شرکت نمایند و مطالب  ها و همایش که در سخنرانیآن هستند  ارپسر بیشتر خواست دانشجویان دادکه نشان پژوهش نتایج

  .]18[ کنند تلقی می یادگیري اثربخش برايیک ابزار کمک درسی،  منبع کمکی و ترین عنوان مهم ها را به ارائه شده در کنفرانس
لبه بر مشکالت تحصیلی، توسط غ برايطلبی دانشجویان جدیدالورود،  عنوان بررسی نگرش کمک بادر پژوهش دیگري که 

Saloraطلبی مورد بررسی قرار  هاي مجازي سال اول نسبت به منابع کمک ، انجام گرفت، نگرش دانشجویان دختر و پسر دوره
طلبی قائلند و کمک هایی که آنها از  گرفته و نتایج حاکی از آن بود که طبق اظهارات دانشجویان، دختران ارزش بیشتري براي کمک

  .]19[ مفید و اثر بخش است ،کنند هاي باالتر دریافت می ها و دانشجویان سال السیک هم
گرچه منابع حمایتی رسمی نظیر استفاده از اساتید و دستیاران آموزشی ا، نشان داد، و همکاران Morosanun يها پژوهش

کنند مفیدتر و  هاي باالتر دریافت می سالها و دانشجویان  کالسی هایی که آنها از هم برایشان بسیار ارزشمند است اما کمک
  .]20[ تر بوده است بخشاثر

Makitalo-Siegl  از نحوه یادگیري الکترونیکی  رضایتدر شرایط جویان مجازي پی بردند دانشخود  پژوهش درو همکاران
از  )طلبی غیرانطباقی ککم( کردن پرسشمطلوب ، الگوهاي وکنند  میکمک ، بیشتر تقاضاي که ناراضی هستند ینسبت به شرایط
اي متفاوت از دانشجویان  به شیوه  ،ان مجازي براي انجام امور تحصیلیبا توجه به اینکه دانشجوی. ]21[ دهند خود نشان می
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اي متفاوت با  گونه هاي تحصیلی به مجازي با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته و براي رسیدن به پیشرفت تحصیلی در گرفتن کمکغیر
طلبی و پیشرفت تحصیلی در بین  اضر بررسی رابطه ابعاد مختلف کمککنند، هدف اصلی پژوهش ح ان حضوري، عمل میدانشجوی

طلبی دانشجویان  دانشجویان مجازي و غیرمجازي است تا از این طریق مشخص شود که میزان، منبع، نوع و نگرش به کمک
. کند طلبی تا چه اندازه با پیشرفت تحصیلی آنها ارتباط پیدا می کمک مجازي با دانشجویان غیرمجازي، چه تفاوتی دارد و این نوع

در عصري که اطالعات همیشه و همه وقت در  Castells شود که به اعتقاد ارزش و اهمیت پژوهش حاضر از آنجا ناشی می
دادن نحوه یادگیري یا آموزش یاد ،آنچه باید در کالس درس مورد توجه قرار گیرد. دسترس است مفهوم یادگیري تغییر یافته است

الزم براي دهند و از مهارت طور دقیق اطالعات مورد نیاز خود را تشخیص  گیرندگان به بدین معنا که آموزش  یادگیري است؛
هاي مجازي   براي موفقیت دوره Holmbergاصول نظریه ]. 22-23[گیري و انتخاب از میان منابع گوناگون برخوردار گردند  تصمیم

برقراري ارتباط دایم میان معلم و فراگیران؛ ایجاد جو صمیمانه و مبتنی بر صداقت در : وزش الکترونیکی نیز به مواردي ماننددرآم
هاي ارتباطی،داشتن انگیزش الزم براي مطالعه و تحقیق و استفاده  ها و گفتگوها؛ حمایت ارتباطات مذکور از طریق فناوري بحث

با توجه به اصول یاد شده، هر چه  روحیه کمک گرفتن و کمک دادن بیشتر  ].24[ اشاره کرده استها  صحیح و اثربخش از رسانه
  ].25[باشد، پیشرفت تحصیلی نیز بیشتر است 

در دانشجویان مجازي و حضوري دانشگاه اصفهان مورد  یلیتحص یطلب سه ابعاد مختلف کمکیدر پژوهش حاضر مقا بنابراین
  :پژوهش عبارتند بود از يها هین اساس فرضیبر ا. استق قرار گرفته یو تحق یبررس

در دانشجویان مجازي و  )انواع، منبع، تهدید، اجتناب، باورها، فرهنگی(طلبی تحصیل  یسه ابعاد مختلف کمکمقا )1
 .حضوري

 عوامل دموگرافیک نظیربر حسب  )انواع، منبع، تهدید، اجتناب، باورها، فرهنگی(طلبی  مقایسه ابعاد مختلف کمک )2
  .تسلط به زبان انگلیسی دانشجویان ،یترشته تحصیلی، وضعیت حضور، جنس

 
 ها مواد و روش

قرار  يکاربرد يها در زمره طرح. پژوهش حاضر با توجه به هدف و ماهیت، از نوع توصیفی ـ پیمایشی و همبستگی است
جازي مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان که جامعه آماري در این پژوهش،  عبارت از  کلیه دانشجویان مجازي و غیرم. ردیگ یم

مدیریت، کتابداري  هاي جامعه آماري دانشجویان مجازي محدود به رشته. مشغول به تحصیل بودند )1389- 1390(درسال تحصیلی 
دو  سازي کسانیجامعه آماري دانشجویان حضوري نیز به علت . بودنفر  300حدود تعداد آنها که  )MBA( و بازاریابی و اطالع رسانی

هاي هاي فوق درمقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان بودکه تعداد آنها در رشته گروه مجازي و حضوري، شامل فراگیران رشته
نفر دانشجوي حضوري بودند و به علت عدم  210 نفر بود که جمعاً 30کتابداري نیز دانشجویان رشته  نفر و 180مدیریت  اقتصاد،

تعداد افراد نمونه . اقتصاد استفاده شودهاي نزدیک به آن مثل  بخش حضوري، سعی شد تا از دانشجویان رشتهدر   MBAوجود رشته
گیري طبقه اي متناسب با حجم استفاده  در انتخاب دانشجویان گروه نمونه از روش نمونهبا استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد و 

طلبی  کمک  طلبی آنان، از پرسشنامه نسبت به ابعاد کمکویان مجازي و غیر مجازي در این پژوهش، براي ارزیابی نظرات دانشج.شد
Verhasselt ]11[ مربوط به اطالعاتساخته و  پرسشنامه محققبخش اول : بخش بود دواین پرسشنامه شامل . استفاده شد 

سن، جنس، تسلط به زبان انگلیسی، شناسی نظیر  در این بخش اطالعات جمعیت. بودسوأل  9 شامل کنندگان و دموگرافیک شرکت
دوم شامل ابعاد  بخش. دسترسی به رایانه و اینترنت و همچنین میزان رضایت دانشجویان از دوره آموزشی خود بررسی شد

 ، تدوین شدVerhasseltطلبی ساخته شده توسط  کمک  بود که براساس پرسشنامه) انواع، منابع، نگرش و فرهنگی( طلبی کمک
  :نامه طی مراحل زیر ترجمه و اصالح شداین پرسش .]11[

در این مرحله نسخه اصلی پرسشنامه توسط دو مترجم به زبان فارسی ترجمه : برگردان اولیه از انگلیسی به فارسی) مرحله اول
  .شد

هایت اي با حضور مترجمین و محققین اصلی، ترجمه پرسشنامه بررسی شده و در ن در این مرحله در جلسه: ترکیب) مرحله دوم
  .یک ترجمه مشترك اولیه حاصل گردید

که هم   ترجمه مشترك فارسی تهیه شده در مرحله قبل توسط یک فرد بومی: برگردان مجدد از فارسی به انگلیسی) مرحله سوم
  .دست آمد به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی کامالً مسلط بود، به انگلیسی برگردان شد و یک نسخه انگلیسی به
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نسخه اصلی، از طریق پست الکترونیکی براي سازنده اصلی پرسشنامه  این نسخه براي تأیید و بررسی تطابق با) چهارم مرحله
مترجم، یک روانشناس علوم تربیتی و یک نفر  در مرحله آخر کمیته تحقیقاتی مشتمل بر دو. ارسال شد و توسط سازنده تأیید شد

  .حی براي ایجاد تطابق بین فرهنگی اعمال گردیدفناوري است آموزشی تشکیل شد و نظرات اصال
طلبی از  انجام گرفت، مربوط به سؤاالتی بود که به کمک Verhasselt طلبی تطابق هایی که در پرسشنامه کمک: بومی سازي

الزم به ذکر  .فتطریق وسایل جدید ارتباطی بود که به وسایل ارتباطی مرسوم در ایران مانند استفاده از پست الکترونیکی تغییر یا
ال بوده توسط سؤ 6ؤلفه فرهنگی که شامل گرایی م است که با توجه به نظام متمرکز آموزشی، معلم محوري، رقابت شدید و مدرك

روایی محتوایی این پرسشنامه توسط پنج نفر از متخصصان رشته علوم تربیتی  .اضافه گردید Verhasseltمحققین  به پرسشنامه 
  .باشد دست آمد که نمایانگر پایایی قابل قبول آن می هب 94/0لفاي کرونباخ کل پرسشنامه ضریب آ .شدبررسی 

اي لیکرت مشخص  ال بر مبناي مقیاس پنج درجهؤدر این پرسشنامه از پاسخگویان خواسته شد تا نظر خود را راجع به هر س
  . )0= ي ندارمنظرو  1= مخالفم کامًال، 2= مخالفم، 3= موافقم، 4= موافقم کامًال(کنند

 طلبی، گویه مربوط به انواع کمک10باشد که شامل گویه می51، مجموعاً داراي]Verhasselt ]11 طلبی ساخته پرسشنامه کمک
گویه در خصوص بعد فرهنگی  6طلبی و  به سنجیدن نگرش به کمک گویه مربوط 21طلبی،  گویه مربوط به منابع کمک 14

  .طلبی است کمک
شنامه در بین دانشجویان مجازي به علت عدم دسترسی فیزیکی به آنان، پرسشنامه به صورت برخط تنظیم منظور اجراي پرس به

. سفانه پرسشنامه الکترونیکی توسط تعداد کمی از دانشجویان  تکمیل گردیدمتأ. ست الکترونیکی آنها ارسال شدگشته و به آدرس پ
رسشنامه از طریق ایمیل، جلسه توجیهی براي دانشجویان مجازي تشکیل به علت عدم همکاري دانشجویان  مجازي براي پر کردن پ

همچنین براي اجراي پرسشنامه در بین دانشجویان حضوري نیز با استاد . پرسشنامه گردآوري شد 80صورت حضوري  شد، که به
به طور . آوري گردید توزیع و جمعها در بین آنها  پرسشنامه 80عمل آمد و قبل از شروع کالس درس،  تعداد  درس هماهنگی الزم به

ضمنًا هدف از انجام پژوهش براي . آوري گردید عدد پرسشنامه بین دو دسته دانشجویان مجازي و حضوري توزیع و جمع 160کلی 
ت افراد توضیح داده شد و اصول اخالقی نظیر آزادي در پر کردن پرسشنامه و عدم اجبار به قید نمودن نام و نام خانوادگی، رعای

  .گردید
سواالت  ۀکلیگذاري آنها انجام شد، بدین صورت که با استفاده از روش لیکرت  پس از تکمیل پرسشنامه توسط دانشجویان نمره

پس از کدگذاري  .)5=موافق کامًالو  1= مخالفم کامًال( اندگذاري شدهاي نمرهدرجه 5این پرسشنامه بر روي یک طیف لیکرت 
ها در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد،  داده. صورت گرفت 17نسخه  SPSSنها با استفاده از اطالعات، تجزیه و تحلیل آ

همچنین سطح معناداري آماري . ، جدول تحلیل واریانس استفاده شدtهاي  معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون میانگین و انحراف
05/0≥ α هاي مجازي و حضوري  در سه  انشجو بودن در مقطع  کارشناسی ارشد دورهمعیار ورود براي مطالعه، د. در نظر گرفته شد

معیار خروج عدم تمایل . معیار ورودي دیگر، انتخاب فرد در گروه نمونه بود. رشته اقتصاد، مدیریت و کتابداري دانشگاه اصفهان بود
ر این پژوهش، آزاد بودن در شرکت و یا عدم دانشجو به همکاري و شرکت در پژوهش بود، از جمله مالحظات اخالقی رعایت شده د

. از مالحظات اخالقی دیگر خروج از مطالعه، در هر مرحله از پژوهش بود. شرکت در پژوهش و رضایت کامل از حضور در پژوهش بود
  .در ضمن، عدم افشاي نام شرکت کنندگان از دیگر مالحظات اخالقی به کار رفته در پژوهش حاضر بود

  
  ها یافته
به  یت با درصد فراوانیریان رشته مدیمربوط به دانشجو ین درصد فراوانیشتریب يو مجاز يدر گروه حضور دادنشان یج نتا

با  ین درصد فراوانیشتریب يو مجاز يدر گروه حضوراز نظر میزان دسترسی دانشجویان به رایانه، . بوددرصد  45و  8/48ب یترت
از نظر میزان  .دارند یپوتر در خانه دسترسیاست که در خانه به کام یانیمربوط به دانشجودرصد  100و  3/96ب یبه ترت یدرصد فراوان

در . درصد از دانشجویان مجازي در خانه به اینترنت دسترسی داشتند 100درصد از دانشجویان حضوري و  3/91 دسترسی به اینترنت
ا تسلط در حد متوسط به زبان انگلیسی با درصد فراوانی به گروه حضوري و مجازي بیشترین درصد فراوانی مربوط به دانشجویان ب

 .بود 5/47و  5/62ترتیب 
طلبی در دانشجویان مجازي و حضوري از آزمون تی استفاده شده که نتایج آن در  براي پی بردن به تفاوت ابعاد مختلف کمک

بر حسب ) نواع، منبع، تهدید، اجتناب، باورها، فرهنگیا( طلبی نشان داد میانگین نمره کمک 1 هاي جدول یافته .شود دیده می 1جدول 
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انواع، منبع، تهدید، اجتناب، (طلبی  یعنی بین نظرات دانشجویان حضوري و مجازي در ابعاد مختلف کمک نوع حضور معنادار نبود،
انواع ( طلبی ختلف کمکولی نتایج حاصل از تحلیل واریانس ابعاد م ،)P≤05/0( وجود نداشت يتفاوت معنادار) باورها، فرهنگی

ی بر حسب رشته تحصیلی، وضعیت حضور، جنس، تسلط به زبان، رضایت تحصیل )اجرایی، رسمی، غیررسمی طلبی ابزاري، کمک
طلبی بر حسب وضعیت حضور،  ي بر حسب رشته و رضایت تحصیلی، بعد فرهنگی کمکرطلبی ابزا کمکنشان داد که بین 

، طلبی رسمی بر حسب میزان تسلط به زبان طلبی بر حسب جنس، کمک طلبی اجرایی بر حسب جنس، عقاید و باورهاي کمک کمک
  ).≥05/0p( دار وجود دارد طلبی غیررسمی بر حسب میزان تسلط به زبان و رضایت تحصیلی تفاوت معنی کمک
  

  دانشجویان مجازي و غیرمجازي )جتناب، باورها، فرهنگیانواع، منبع، تهدید، ا(طلبی  مقایسه میانگین نمرات کمک: 1جدول 
  شاخص آماري               

  متغیرها
 T P  انحراف معیار  میانگین  نوع

  طلبی ابزاري کمک
  211/0  256/1  11/3  17  حضوري
  88/3  30/16  مجازي

  طلبی اجرایی کمک
  124/0  545/1  26/4  53/11  حضوري
  59/3  57/10  مجازي

  طلبی منابع رسمی کمک
  197/0  -296/1  65/3  30/17  حضوري
  47/4  13/18  مجازي

  طلبی منابع غیر رسمی کمک
  885/0  -145/0  17/5  53/22  حضوري
  70/5  66/22  مجازي

  طلبی تهدیدهاي کمک
  576/0  560/0  77/3  43/9  حضوري
  12/4  08/9  مجازي

  طلبی اجتناب از کمک
  198/0  -291/1  19/4  25/16  حضوري
  29/5  22/17  مجازي

  طلبی باورها و عقاید کمک
  472/0  721/0  71/3  01/26  حضوري
  62/6  40/25  مجازي

  طلبی بعدفرهنگی کمک
  082/0  752/1  04/4  91/15  حضوري
  34/4  47/14  مجازي

  

نتایج آزمون تعقیبی بر حسب رشته تحصیلی، وضعیت حضور، جنس نشان داد که بین نظرات دانشجویان در رشته مدیریت و 
دانشجویان رشته کتابداري از  به عبارت دیگر دانشجویان رشته مدیریت بیشتر از. طلبی ابزاري تفاوت وجود دارد ابداري در کمککت

طلبی تفاوت  همچنین بین نظرات دانشجویان حضوري و مجازي از نظر بعد فرهنگی در کمک.طلبی ابزاري استفاده می کنند کمک
طلبی  نظرات دانشجویان زن و مرد در کمکبین . ویان مجازي بیشتر از دانشجویان حضوري استموانع فرهنگی در دانشج. وجود دارد

دانشجویان . کردند طلبی اجرایی استفاده می عبارت دیگر دانشجویان دخترکمتر از دانشجویان پسر از کمک به. اجرایی تفاوت وجود دارد
  .گیرند طلبی اجرایی بهره می پسر بیشتر از کمک

بین نظرات  نشان داد که )خیلی کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد(رسمی برحسب میزان تسلط به زبان  طلبی کمکیبی آزمون تعق
در واقع دانشجویانی که نمره . دانشجویان در تسلط به زبان با میزان خیلی کم با تسلط متوسط، زیاد و خیلی زیاد تفاوت وجود دارد

طلبی  نتایج آزمون تعقیبی کمک .کنند طلبی رسمی بیشتر استفاده می زیاد بوده از کمک تسلط به زبان در حد متوسط و زیاد و خیلی
رسمی بر حسب تسلط به زبان نشان داد که بین نظرات دانشجویان در تسلط به زبان با میزان خیلی کم با تسلط کم، متوسط، زیاد غیر

 .و خیلی زیاد تفاوت وجود دارد
  

 يریگ جهینتبحث و 
ان یدانشجو یلیتحص یطلب سه ابعاد کمکیانجام شده، امادر مورد مقا یطلب نه کمکیدر زم یمطالعات گوناگونهایاخیر درسال

در  یلیتحص یطلب یسه ابعاد مختلف کمکپژوهش حاضر با هدف مقا. ]6،5[ انجام نشده است یچندان يها پژوهش يو حضور يمجاز
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انواع، منبع، تهدید، اجتناب، (طلبی  حاضر نشان داد که بین ابعادکمکنتایج پژوهش . انجام شده است يو حضور يان مجازیدانشجو
نتایج این پژوهش با پژوهش انجام گرفته توسط . دانشجویان حضوري و مجازي تفاوت معنادار وجود ندارد )باورها، فرهنگی

Dziuban  وMoskal فرهنگی دانشجویان ایرانی با سویی ممکن است به دلیل اختالفات  دلیل این عدم هم. ]26[ سویی ندارد هم
فانه اصول اساسی براي سها باشد که در ایران متأ تواند مربوط به اصول طراحی این محیط دلیل دیگر می. ]17[ سایر کشورها باشد

شود و تفاوت چندانی به جز عدم حضور فیزیکی استاد و دانشجو درکالس درس مجازي  هاي مجازي در نظر گرفته نمی طراحی دوره
زمان نظیر  زمان و غیرهم شود و امکان برقراري انواع تعامالت هم هاي حضوري و مجازي دیده نمی اوت دیگري بین کالستف

هاي مجازي محدود هدور سدرو]. 1،4[ هاي دوسویه و یک سویه با دیگران کمتر فراهم شده است ها، ارتباط برگزاري ویدئو کنفرانس
از سوي دیگر بین استفاده از منابع رسمی و غیررسمی در کمک . هاي درسی شده است کتاب )نسخه دیجیتالی( به متون الکترونیکی

معتقدند که روابط و مناسبات  ،نو همکارا Willis. شود هاي مجازي و حضوري تفاوتی مشاهده نمی به دانشجو در امور درسی محیط
اما آنچه . ]27[ اشد که آثار فراوانی براي دانشجویان داردتواند بخشی از تدریس ب دانشجویان و اساتید در خارج از کالس درس می

تحقیقات بسیاري نشان داده که عواطف . هاي چهره به چهره افراد است هاي الکترونیکی ناخوشایند است، کاهش ارتباط درباره آموزش
ترین این  و غم از مهم ادي، تنفرترس، تعجب، خشم، ش. وندش هایی وجود دارد که از طریق حاالت صورت انتقال داده می یا هیجان

براي مثال، به . این مطلب به منزله یک چالش، هنگام استفاده از اغلب ابزارهاي ارتباط الکترونیکی وجود دارد .]28[ عواطف است
و آهنگ کید، هیجان، تغییر عواطف تأ نظیر  هاي مهمی هاي یادگیري به شاخص هنگام استفاده از ابزارهاي مبتنی بر متن در نظام

هاي  در آموزش )زمان همرزمان و غی هم(هاي الکترونیکی  طاز این رو، استفاده مناسب و صحیح از ارتبا. شود جمله توجه کافی نمی
هاي ارتباط  فناوري. زایش دهدهاي مذکور را برطرف کند وکیفیت آموزش و یادگیري را اف تواند بسیاري از نگرانی الکترونیکی می

زمان نیز  هاي ارتباط هم فناوري. و خدمات پستی لوهاي اعالنات، صندوق صوتی، فاکسند از نامه الکترونیکی، تابعبارت نزما همغیر
تواند نقش بسیار مهمی در ایجاد تعامل و  هاي فوري می هاي تلفنی و پیام ، کنفرانستاالرهاي گفتگو، سمینارهاي برخطعبارتند از 

  .مجازي تلقی گرددهاي  ارتباط بین عوامل آموزشی در محیط
تواند مربوط به داشتن اساتید واحدي براي تدریس در هر  هاي مجازي و حضوري می دلیل عدم وجود تفاوت معنادار بین محیط

نداشتن . کنند هاي یکسانی براي تدریس هر دو نوع آموزش استفاده می از روش دو دوره حضوري و مجازي باشد که اساتید معموًال
تواند دالیل دیگري بر عدم وجود  ها می گونه محیط اندرکاران آموزش مجازي به اصول طراحی این دم آشنایی دستامکانات کافی و ع

  .]25[ هاي حضوري و مجازي باشد تفاوت در ابعاد گوناگون بین دانشگاه
ه دلیل مشغله زیاد و توان چنین استنباط نمود که دانشجویان مرد احتماالً ب دست آمده در پژوهش حاضر می براساس نتایج به

یعنی هدفشان از کمک گرفتن از . طلبی اجرایی بودند درگیر بودن با مسائل غیر درسی همچون مسائل شغلی بیشتر به دنبال کمک
دیگران، دست یافتن به پاسخ صحیح بوده و رسیدن سریع به نتایج دلخواه یعنی گرفتن نمره است حتی اگر مفهوم و معناي مطالب 

ي ارزشی زنان و ها منظازیرا . ]29[ نکنند این یافته با نتایج پژوهش زمانی، عظیمی و سلیمانی، در یک راستا است درسی را درك
در صورتی که براي زنان حس شهرت و کامیابی که از  است، براي مردان مهم است که به نتایج آنی دست یافته. مردان متفاوت است

متغیرهاي  .]28[ دهند طلبی ابزاري را ترجیح می از این رو کمک ،ارزش بیشتري استآورند داراي  نتیجه تالش خود به دست می
طلبی دخیل  دیگري نظیر خودکارآمدي، نوع اهداف پیشرفت، نوع نگرش دانشجویان و حتی سطح پیشرفت تحصیلی آنان در کمک

آموزان رابطه منفی و  تحصیلی دانش طلبی با کفایت نشان دادند که اجتناب از کمک ،Numan و Butlerبراي مثال، . هستند
رابطه معناداري با  )تبحري، رویکردي( انیاند که نوع اهداف پیشرفت دانشجو همچنین نتایج تحقیقات نشان داده. معناداري دارد

بی و طل اي این متغیرها را در ارتباط بین کمک هاي بعدي نقش واسطه شود پژوهش این اساس توصیه می بر. طلبی آنان دارد کمک
  .]30[ پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته و مطالعه نمایند
نتایج پژوهش حاضر با پژوهشی که . شود طلبی بین زنان و مردان تفاوتی مشاهده نمی از نظر نوع منبع مورد استفاده براي کمک

 Greenپژوهش  نتایج زیرا ،باشد خوان نمی گرفت، هم و همکاران انجام Green توسط طلبی دانشجویان کمک منابع بررسی باعنوان
هاي علمی شرکت نمایند و مطالب  ها و همایش که در سخنرانیآن هستند  پسر بیشتر خواستار دانشجویان دادکه نشان و همکاران

  .]18[ کنند تلقی می یادگیري اثربخش برايیک ابزار کمک درسی،  منبع کمکی و ترین عنوان مهم ها را به ارائه شده در کنفرانس
طلبی غیر رسمی با تسلط به زبان با میزان خیلی کم با تسلط  ین نتایج حاصله نشان داد بین نظرات دانشجویان در کمکهمچن 

  .  کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تفاوت وجود دارد



  

 
         

  طلبی تحصیلی دانشجویان مجازي و حضوري مقایسه ابعاد مختلف کمک
  

  1، شماره 6ه ، دور94 بهار

M
E

D
IA

 

55  

ز توان گفت که یکی ا است اما در تبیین نتایج این پژوهش می پژوهش خاصی در راستاي نتایج پژوهش حاضر صورت نگرفته
مسائل یا مشکالت تحصیلی کلیه دانشجویان اعم از دانشجویان مجازي و غیرمجازي عدم تسلط بر زبان انگلیسی است و از طرف 

مسلماً آن دسته از دانشجویانی که به . گیري از آن نیز، تسلط بر زبان انگلیسی است دیگر الزمه دستیابی به دنیاي اطالعات و بهره
یعنی از  رسمی استفاده کنندطلبی غیر دهند از کمک تري برخوردارند، ترجیح می ی از سطح پایینلحاظ تسلط بر زبان انگلیس

ها دوستان یا افراد خانواده کمک بگیرند که نیازي به تسلط به زبان انگلیسی نباشد ولی کسانی که داراي مهارت تسلط به  کالسی هم
مند شده و اطالعات  توانند بهره ب و محتواهاي آموزشی به زبان انگلیسی میهاي و هاي اینترنتی، شبکه زبان انگلیسی هستند از سایت

هاي انجام شده اهمیت تسلط به  در پژوهش. خوانی دارد این یافته با نتایج تحقیقات انجام شده توسط زمانیهم. روز نمایند خود را به
  .]29[ کید شده استبه ویژه براي برقراري ارتباط تأش اي و استفاده از رایانه براي امر آموز زبان انگلیسی در سواد رایانه

Holmbergها تعامل میان دانشجویان با یکدیگر و تعامل دانشجویان با اساتید وجود دارد  در این محیط کند که ، استدالل می
و منابع حمایتی را نوعی بزار او استفاده از این ا. شود که با ابزار و وسایل گوناگون، حمایت شود ولی این تعامل زمانی محقق می

نتایج . ]12[ شود ثر، یادگیري اثربخش و پیشرفت تحصیلی میکه در نهایت باعث ایجاد آموزش مؤ داند طلبی تحصیلی می کمک
نشان داد اگر چه معلمان  ،معلم مدارس ابتدایی و متوسطه استرالیا انجام شد 350روي ، Bradly و Russellپژوهشی که به وسیله 

یک سوم از . هاي اندکی در این زمینه هستند ی نگرش مثبت نسبت به کمک گرفتن از رایانه داشتند، اما آنان داراي تواناییطور کل به
نمودند و این احساس تهدید را به عواملی از قبیل  این معلمان رایانه را منبع اضطراب دانستند و از کمک گرفتن از رایانه اجتناب می

  .سیب رساندن به رایانه در صورت استفاده نامناسب، نسبت دادندبروز شرمساري و ترس از آ
طلبی،  طلبی رسمی و غیر رسمی، تهدیدهاي کمک طلبی ابزاري، کمک طلبی اجرایی و کمک بین دسترسی به کامپیوتر با کمک

یج این پژوهش نیز با نتا]. 31[ دار نبود طلبی معنی طلبی و بعد فرهنگی کمک طلبی، عقاید و باورها در کمک اجتناب از کمک
  .]32،33[ خوانی ندارد هم Bradlyو  Russellاما با نتایج پژوهش  ،خوانی دارد هم Clarkو  Oderهاي  پژوهش

Oder  هاي دیجیتالی بیشترین استفاده را بین  دارد که کتابخانه اذعان می ،که در مجله کتابخانه به چاپ رسیددر تحقیقی
هستند افزارهاي مختلف فناوري اطالعات نیز مورد استفاده  مجازي و غیرمجازي دارند و ابزارها و نرممشتریان اینترنت و دانشجویان 

]32[.  
Clark آنها بر این . هاي دیجیتالی اشاره کرد گیري روزافزون دانشجویان مجازي و غیرمجازي از کتاب نیز در تحقیقی به بهره

تواند به  نتایج پژوهش حاضر می. ترونیکی و امکانات به دانشجویان آموزش داده شودهاي الک باورند که بایستی نحوه استفاده از کتاب
هاي آموزشی کمک کند تا بتوانند در ضمن سنجش  هاي مجازي و تولیدکنندگان رسانه هاي الکترونیکی، دانشگاه اندرکاران دوره دست

ها، به فرهنگ  بررسی کرده و با شناخت این زمینها طلبی آنان ر طلبی، دالیل اجتناب از کمک نگرش دانشجویان نسبت به کمک
هاي انسانی و غیرانسانی الزم را براي حل  هاي علمی کمک کند و همچنین کمک طلبی به ویژه در زمینه رسانی و کمک کمک

 .]33-36[ العمر فراهم نماید معضالت تعداد روزافزون یادگیرندگان مادام
ید در جد يجه گرفت که امروزه ورود فنارورین نتیتوان چن یاز پژوهش حاضر م دست آمده ج بهیبه نتا یدر کل با نگاه

وتر و یکامپ يفناور. را متحول ساخته است یطلب و کمک يریادگیند ی، فرايهمچون نظام دانشگاه مجاز ینظام آموزش يها عرصه
 يها یطرندگان را در محیادگیده است و در عوض ر داییان را در آموزش تغی، نقش معلمان و مربیآموزش يا آموزش از دور و چندرسانه

  .ل نموده استیتبد يریادگیو تعامل در امر آموزش و  یطلب ند کمکیا در فرایبه عنصر فعال و پو يمجاز
  

  يسپاسگزار
ي هاي گرانقدر این پژوهش و کلیه عزیزانی که ما را در اجراي این پژوهش یار محترم دانشگاه اصفهان، آزمودنی لاز مسؤو

  .اند، سپاسگزاریم نموده
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