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مقایسه میزان یادگیری دانش آموزان از طریق آموزشهای حضوری با آموزش
غیرحضوری در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان طبس
علیرضا قاسمیان مقدم  ، 1مرضیه قاسم زاده  ، 2امیر سنگچولی
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 1کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی،دبیر مقطع متوسطه اول در شهرستان طبس (نویسنده مسئول)
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 3کارشناسی ریاضی محض ،دبیر مقطع متوسطه اول در شهرستان طبس

چکیده
شیوع ویروس کرونا ،تغییر و تحول را بر همه حوزهها و عرصههای زندگی اجتماعی تحمیل کرد و آموزش و پرورش را به سوی آموزشهای
غیرحضوری سوق داد .متاسفانه به دلیل شرایط کرونایی ،سیستم آموزشی مدارس بدون هیچ زیرساخت و آمادگی وارد فضای آموزش
مجازی شد و فرصتی نیز برای آموزش معلمان برای تدریس در این فضا به وجود نیامد .در این بین یکی از سواالت که همواره در بین
محققین و پژوهشگران مطرح شده ،این بود که آموزش غیرحضوری جه تاثیراتی بر یادگیری دانش آموزان داشته است .از این رو این
پژوهش به مقایسه یادگیری دانش آموزان از طریق آموزش حضوری با آموزش غیرحضوری در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان
طبس پرداخته است .روش اجرای این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه تجربی (آزمایشی) با گروه آموزش حضوری و گروه آموزش
غیرحضوری و پیش آزمون و پس آزمون بود .جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان طبس بوده است.
حجم نمونه در این پژوهش بر اساس رویکرد های تحقیقات نمیه آزمایش  40نفر دختر و  40نفر پسر و هریک در در دو گروه آموزش
غیرحضوری ( 20نفر) و گروه آموزش حضوری ( 20نفر)در نظر گرفته شد .هر دو گروه به مدت  5هفته تحت آموزش  4درس از کتاب علوم
تجربی پایه هشتم توسط یک معلم (یک گروه به صو رت حضوری و یک گروه به صورت غیرحضوری) قرار گرفتند .در نهایت با استفاده از
تحلیل کواریانس و نرم افزار  SPSSاقدام به تجزیه و تحلیل داده ها گردید .نتایج این پژوهش نشان داد که بین نمرات پیش آزمون دو گروه
آموزش حضوری و گروه آموزش غیرحضوری تفاوت معناداری وجود ندارد .ولی بین یادگیری گروه آموزش حضوری و گروه آموزش غیر
حضوری در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری ایجاد شد .با توجه به اینکه نمرات گروه آموزش غیرحضوری در مرحله پس آزمون کاهش
یافته است می توان گفت که آموزش غیرحضوری تاثیر منفی و معناداری بر یادگیری دانش آموزان داشته است .عدم وجود زیرساخت های
مناسب آموزش غیرحضوری و عدم آشنایی معلمان و دانش آموزان با شرایط و ویژگی های کالس های غیرحضوری را می توان از دالیل
عمده کاهش یادگیری دانش آموزان در آموزش غیرحضوری عنوان کرد.

واژههای كلیدی :یادگیری ،آموزش حضوری ،آموزش غیرحضوری ،دانش آموزان متوسطه اول
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مقدمه
1
 1970پدید آمد و دربرگیرنده دو موضوع محاسبات ریاضی و ارتباطات
فناوری اطالعات و ارتباطات واژه ای است که در سال

منطقی اعداد بود .مفاهیم مختلفی با برخوردهای متفاوتی در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات عنوان شده است .فناوری
اطالعات و ارتباطات عبارتست از ،فناوری که سیستم های پردازش اطالعات بازرگانی و اداری و غیره را در بردارد .کامپیوترها و
شبکه های ارتباطی و معلومات خاص فناوری اطالعات و ارتباطات اجزای فناوری اطالعات می باشند .فناوری اطالعات و
ارتباطات زیربنای حرکت جوامع و نسل آینده در اغلب زمینه هاست و به عنوان بستر و ابزاری مهم برای رشد و توسعه به شمار
می رود .عمق تأثیرات این فناوری به گونه ای است که نادیده گرفتن آن منجر به از دست دادن جایگاه جهانی در عرصه های
جدید خواهد شد (احمدی.)1400 ،
امروزه بسیاری از نظام های آموزشی در حال سرمایه گذاری های کالن در طراحی نظام های آموزش الکترونیکی و مجازی می
باشند .فهم اینکه کدام عامل ها یا مؤلفه ها در اثربخشی این نظامها از دیدگاه کاربران و یادگیرندگان می تواند مهم تلقی شود،
به این گونه مؤسسات کمک خواهد کرد تا خط مشی مناسبی را برای سرمایه گذاری روی عامل های اثر بخش و طراحی مجدد
عوامل غیر اثربخش به کار گیرند( .ابراهیم زاده و زارع .)1390 ،کاربرد اینترنت به طور عام و شبکه وب به طور خاص در فرایند
آموزش و یادگیری یکی از ابعاد مهم ظهور و گسترش فن آوری های اطالعات و ارتباطات به شمار می آید .آنچه بر اهمیت
استفاده از آموزش الکترونیکی در عرصه آموزش می افزاید ،همراهی و هم افق شدن این فن آوری با دیگر ابعاد حیات اجتماعی
و به ویژه با نظریه ها و رویکردهای جدید یادگیری است( .ابراهیم آبادی .)1380 ،در چند دهه اخیر معرفت شناسی به طور کل
و یادگیری به طور خاص شاهد ظهور دیدگاه ها و نظریه هایی بوده است که به طور جدی معرفت شناسی های حضوری و
نظریه های یادگیری پیشین را به چالش کشانده است؛ به گونه ای که برخی ،آنها را عالئم ظهور پارادایم جدیدی در تعلیم و
تربیت می دانند( براون  2009 ،به نقل از اسکندری 2
.)1389

با توجه به افزایش روزافزون اطالعات در عصر حاضر و رشد و تکوین الگوهای آموزشی و تحولی که در مفهوم یادگیری رخ داده
است ،تغییر رویکرد آموزش از شیوه های حضوری به روند آموزش الکترونیکی در جهت استفاده از امکانات و منابع الکترونیکی
و آموزش مجازی اهمیت بسیاری یافته است  .در سال های اخیر رویکرد مستقل نظام آموزشی با ظهور تکنولوژی های جدید
نظیر چندرسانه ای ها و فرارسانه ای ها دستخوش تغییرات اساسی شده است  .تکنولوژی به گونه ای مداوم تدریس و یادگیری
را دچار تغییر و تحول نموده است و نظام های آموزشی از رویکرد مستقل نظام آموزش حضوری ،نظام آموزش از راه دور به
رویکرد تلفیقی روی آورده اند (زارعی زوارکی و طوفانی نژاد.)1390 ،
آموزش الکترونیکی از نقاط ضعف مهمی نیز رنج می برد .همه فراگیران به رایانه و اینترنت مناسب دسترسی ندارند و عالوه بر
آن ،سامانه های آموزش مجازی دچار ایراد های فنی هستند و درس های عملی با این شیوه نمی تواند به خوبی آموزش داده
شود (رضائی  .)2020 ،عدم وجود زیرساخت 3های الزم برای آموزش مجازی با کمک اینترنت از قبیل محدودیت در پهنای باند،
باعث کارایی کم تر در صدا ،ویدئو و تصاویر متحرک گشته و منجر به اتالف وقت بسیار گردیده است .عدم تطابق با محدودیت
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ها و نقاط ضعف و قوت یادگیری انسان ،درصد باالی ترک تحصیلی ،عدم حضور فیزیکی و استفاده از زبان بدن برای دادن باز
4

خورد و عدم کنترل کافی و دقیق استاد در کالس درس از معایب آموزش الکترونیکی است (شاه بیگی و نظری .)2010 ،
آموزش الکترونیکی پس از ناکارآمدی آموزش های حضوری معمول ،برای پاسخگویی به نیاز روزافزون تقاضای آموزش های
رسمی در کشورهای مختلف به وجود آمد و همین نکته نیز ،هدف از طرح این روش جدید یادگیری بود  .یعنی دستیابی به
روشی که در آن بتوان از هر جا و در هر زمان با هزینه مالی کمتری به تعلیم تعداد بیشتری یادگیرنده پرداخت؛ اما چندی
نگذشت که تجربیات آموزش فقط الکترونیکی ،در مؤسسات مجازی در جهان ،نقاط ضعف این رویکرد را نشان داد (زارعی
زوارکی )1390 ،با نگاهی به نظریات جدید در حوزه تعلیم و تربیت در می یابیم که امروزه آموزشی سودمند تلقی می شود که
مبتنی بر نیاز های یادگیرنده طراحی شده باشد .شاید روزی تالش بر این بود که با ارتقای فن آوری و گسترش و توسعه
سیستم مدیریت یادگیری بتوانیم آن را به آموزش حضوری و کیفیت آن نزدیک نماییم اما تحقیقات امروز به دنبال توسعه فن
آوری به منظور رفع نواقص و کاستی های آموزش حضوری توسط آموزش الکترونیکی هستند .یکی از نقایص مهم آموزش
حضوری وجود محدودیت در توجه آموزگار به نیازهای متفاوت و متنوع یادگیرندگان است که اگر عدم آمادگی آموزگار در
پاسخگویی به بسیاری از این نیاز های متنوع ،آن هم با فرض امکان کشف نیازها را به این نقص بیفزاییم حل این معضل را در
آموزش حضوری تا حدود زیادی غیر ممکن می یابیم (بوشهریان و رضایی.)1390 ،
تا چندی پیش افراد برای آموزش و یادگیری نیاز به زمان و مکان مشخصی داشتند که دور هم جمع شوند ولی امروزه با
پیشرفت ف ناوری های رایانه و شبکه تا حدودی این نیاز از بین رفته است و هر کسی به زودی قادر خواهد بود هر چیزی را در
هر زمانی و مکانی یاد بگیرد .این امر در سایه نظام جدیدی از آموزش صورت می گیرد که آموزش الکترونیکی نامیده می شود
5
 .)1389کشاورز و همکاران ( )1392در تحقیقی با عنوان "بررسی میزان تأثیر یادگیری
(هورتون  ،200۶ ،به نقل از مالکی،

الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به این نتیجه رسیدند که توانمند سازی دانشجویان
با میانگین  3/50و آموزش با میانگین  ، 3/90وسایل و امکانت با میانگین  3/95تغییر در محتوای آموزش با میانگین  3/50و
افزایش آگاه دانشجویان با میانگین  3/53در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر بوده است .صبوری و همکاران ( )1399در
پژوهشی تحت عنوان تأثیر روش آموزش حضوری و آموزش مجازی بر نمرهی دانشجویان داروسازی کرمان نشان دادند که
آموزش مجازی میتواند به عنوان یک روش مکمل در کنار آموزشهای سنتی در نظر گرفته شود.
با توجه به مطالب ارائه شده ،هدف اصلی این پژوهش مقایسه یادگیری دانش آموزان از طریق آموزش حضوری با آموزش
غیرحضوری در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان طبس بود .از این رو سوال اصلی که این تحقیق درصدد است تا
بدان جواب دهد این است که « آیا بین یادگیری دانش آموزان از طریق آموزش حضوری با آموزش غیرحضوری در دانش
آموزان متوسطه اول شهرستان طبس تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟».
تعاریف آموزش مجازی
آموزش مجازی به آن نوع آموزش اطالق میگردد که در شبکه و اینترنت و در ساختی رسمی به وقوع میپیوندد و مجموعه ای
از تکنولوژیهای چند رسانه ای در ایجاد آن به کار میروند (گاریسون .)2011 ،
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آموزش مجازی یک روش آموزشی است که برای آموزش دهنده و آموزش گیرنده این فرصت را فراهم میکند که در عین حال
که از نظر زمان و مکان از هم دور هستند فاصله آموزشی موجود را با وسایل مناسب تکنولوژیک پر کنند (کاظم پور و غفاری،
 .)1390آموزش مجازی استفاده از اینترنت برای یادگیری است که با ارتباط اینترنتی و مرورگر وب در هر زمان و مکان
میتواند به این مقصود دست یابد .در این نوع آموزش نیازی به حضور دانشجویان در کالسهای برنامه ریزی شده نیست (تقی
زاده.)1387 ،
آموزش مجازی به آن نوع آموزش گفته میشود که در محیط شبکه به وقوع میپیوندد که در آن مجموعه ای از تکنولوژیهای
چند رسانه ای ،فرا رسانه ای و ارتباطات از راه دور به خدمت گرفته میشود (زارعی.)138۶ ،
آموزش مجازی ،فناوری شبکه برای طراحی ،انتخاب ،اداره کردن و بسط دادن آموزش میگویند (میسی.)2007 ،
آموزش مجازی کاربردهای مختلفی دارد از جمله اجرای دورههای آموزشی منجر به کسب مدرک ،آموزشهای مداوم برای
کارکنان پزشکی ،آموزش بیماران ،آموزشهای عمومی برای ارتقاء سطح سالمت جامعه ،آموزشهای مکمل و شبیه سازی جهت
آموزشهای عملی (درگاهی و همکاران .)1388 ،در طی چند سال اخیر پیشرفتهای قابل توجهی در فناوری رایانه به وجود
آمده است .با افزایش استفاده از فناوری های جدید ارتباطی ،واژه جدید به نام یادگیری مجازی یا الکترونیکی متولد شد.
یادگیری که از طریق رسانههای الکترونیکی صورت پذیرد ،یادگیری مجازی نام دارد (نتو  .)2009 ،یادگیری مجازی به 7منزله
رویکردی نوآورانه تلقی می شود که از امکانات وب برای ارائه دادن آموزش به مخاطب از راه دور استفاده میکند .با این حال
یادگیری مجازی چیزی بیش از ارائه محتوای آموزشی است و یادگیری و فرایند یادگیری نقطه تمرکز یادگیری مجازی است
(خان  .)1997 ،در واقع یادگیری 8
مجازی استفاده از فناوریهای اطالعات و رایانه برای خلق تجارب یادگیری است (هورتون ،

.)2009
در یادگیری مجازی یادگیرنده به منظور کسب دانش و ساخت معانی فردی ،رشد تجارب یادگیری و دست یابی به محتوای
یادگیری ،برقرار کردن تعامل با محتوا ،مربی و یادگیرندگان دیگر و برای کسب حمایت و پشتیبانی فرایند یادگیری از اینترنت
بهره میگیرند (اندرسون و الومی .)2003 ،
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مقایسه آموزش مجازی با آموزش سنتی
از تحقیقات اولیه ای که در مورد مقایسه میزان اثربخشی آموزش مجازی با آموزشهای چهره به چهره یا اثربخشی فناوریهای
متفاوت انجام شده نتایج زیر به دست آمده است:
الف) تحقیقات در مورد مقایسه اثربخشی آموزش مجازی با آموزش سنتی :
 -در بیشتر موارد ،آموزش مجازی به اندازه آموزش کالسی موثر بوده و در بازدههای آموزشی تفاوتی دیده نمی شود

7

Neto

8

Khan

9

Horton

10

Anderson & Elloumi
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1
وسیعی که
 -هیچ گونه بر تری کلی در امر یادگیری بین این نوع تکنولوژی دیده نمی شود .هیتلز ( )199۶در مطالعات

پیرامون ارزیابی اثربخشی آموزش مجازی انجام داد به نتایج زیر دست یافت:
 موارد درسی برابر و گاه برتر از مواد درسی سنتی بوده است فراگیران در مورد دسترسی به اساتید و تجربیات آموزشی رضایت بیشتری ابراز داشته اند. مشارکت فراگیران در دروس افزایش یافته است فراگیران بطور کلی در ارتباط با دروس رضایت بیشتری داشته اند. ت وان ترکیب اطالعات و حل مسائل دشوار و پیچیده در فراگیران افزایش داشته است سطح و میزان عالقه به محتوای دروس افزایش یافته است.ب) تحقیقات در مورد مقایسه هزینهها و منافع در آموزش سنتی و آموزش مجازی:
1
اثربخشی بیشتری نسبت به آموزش چهره به چهره
تحقیقات کر سلی ( )1997نشان داد آموزش 2مجازی دارای هزینه -

میباشد.
تحقیقات بعدی نشان دهنده این واقعیت است که آموزش مجازی نتایج خاص بسیار بهتری در امتحانات ،در حل مسائل
پیچیده و یا بازده یادگیری نسبت به دورههای آموزشی سنتی را به همراه دارد (محمودی فراهانی.)1393 ،
آموزش را می توان نوعی فعالیت برنامه ریزی شده و سیستماتیک متوالی نامید ،که معموال تحت هدایت سرپرستان ماهر صورت
میگیرد ،به گونه ای که هدف آن توسعه سطح دانش ،مهارت و الگوهای رفتاری مورد نیاز افراد برای انجام مناسب و با کارایی
باالی فعالیت هایشان میباشد.
درک صحیح عوامل مختلفی که باعث ترویج و یا مانع از رشد یادگیری میشوند در هنگام طراحی و توسعه برنامههای آموزشی
دارای اهمیت باالیی میباش د .در آموزش سنتی مربیان به عنوان عاملی مهم در محیط آموزشی مطرح میباشند .آمادگی و
دانش مربیان در آموزش سنتی نقش مهمی در توانایی وی برای آموزش دارد (همان منبع).
محققان زیادی به بررسی و مقایسه روشهای سنتی آموزش و همچنین روشهای نوین آموزشهای الکترونیک پرداخته اند.
رابرت برنارد طی تحقیقی به بررسی مقاالت موجود در این حوزه پرداخته است (کالرک .)2005 ،

3

برنارد در مقاله خود مروری بر تحقیقات پیرامون مسایلی چون آموزشهای سنتی و آموزشهای از راه دور پرداخته و روشها و
مدل های مفهومی محققین مختلف را ارایه نموده است (برنارد  .)200۶ ،هر چند فرآیند 4
های آموزش مجازی و سنتی

طی 1

دهههای اخیر دارای اشتراکاتی گشته اند ،هنوز هم بین این دو نوع آموزش تفاوتهایی شناخته میشود (ابریکر و تین.)200۶ ،
روش پژوهش
روش اجرای این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه تجربی (آزمایشی) با گروه آموزش حضوری و گروه آموزش غیرحضوری و پیش
آزمون و پس آزمون بود .جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان طبس بوده است .حجم
11

Hitlez

12

Keresli

13

Clark

14

Bernard
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نمونه در این پژوهش بر اساس رویکرد های تحقیقات نمیه آزمایش  40نفر دختر و  40نفر پسر و هر یک در دو گروه آموزش
غیرحضوری و گروه حضوری در نظر گرفته شد.
روش اجرای این پژوهش بدین صورت بود که در ابتدا با صدور مجوز های الزم در خصوص اجرای روش تحقیق از آموزش و
پرورش شهرستان طبس ،اقدام به مراجعه حضوری به دو مدرسه(یکی پسرانه و دیگری دخترانه) از مدارس شهرستان گردید .در
این پژوهش یکی از کالس های پایه هشتم متوسطه اول که هر کدام دارای دو شعبه  20نفر بودند انتخاب شد .درس مورد نظر
در این پژوهش علوم تجربی هشتم بوده است .معلم هر دو شعبه در دو مدرسه منتخب یکی بود .در مرحله پیش آزمون از
معلم مربوطه خواسته شد جهت همکاری با پژوهشگر از هر دو کالس بخشی از کتاب علوم تجربی هشتم (حدود  4درس) که
قبال به صورت حضوری تدریس شده بود را از دانش آموزان امتحان بگیرد و نمرات این بخش بعنوان پیش آزمون برای هر دو
گروه ثبت شد .الزم به توضیح می باشد که میانگین نمرات بدست آمده برای هر دو گروه در هر یک از مدارس در این مرحله
تقر یبا با هم برابر بود که این نشان می دهد که دانش آموزان این دو گروه در هر یک از مدارس از ضریب هوشی یکسانی
برخودار می باشد.
در مرحله بعد  4درس برای تدرس هر دو گروه در مدارس برگزیده توسط همان معلم در نظر گرفته شد و از معلم خواسته شد
که گروه آموزش حضوری را به شیوه حضوری و گروه آموزش غیرحضوری را به صورت غیر حضوری و الکترونیکی آموزش دهد.
آموزش این  4درس حدودا  5هفته به طور انجامید .در پایان تدریس این چهار درس ،دوباره به صورت حضوری از هر دو گروه
در دو مدرسه امتحان گرفته شد و نمرات این بخش بعنوان پس آزمون برای آنها ثبت شد .در نهایت با استفاده از تحلیل
کواریانس و نرم افزار  SPSSاقدام به تجزیه و تحلیل داده ها گردید.

یافته های پژوهش
جدول  1میانگین و انحراف معیار یادگیری دانش آموزان را در دو گروه آموزش غیرحضوری و حضوری در مراحل پیش آزمون و
پس آزمون نشان داده است.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار یادگیری دانش آموزان در گروه آموزش غیرحضوری و گروه آموزش حضوری
گروه

متغیر

پیش آزمون

پس آزمون

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

گروه آموزش غیرحضوری یادگیری

17/00

2/56

17/06

1/11

یادگیری

17/13

2/47

16/33

2/93

گروه آموزش حضوری

همانطوری که در جدول  1مشاهده میشود ،نمرات میانگین و انحراف معیار یادگیری در گروه آموزش غیرحضوری در مرحله
پیش آزمون  17/13و  2/47و در مرحله پس آزمون  1۶/33و  2/93می باشد .نمرات میانگین و انحراف معیار یادگیری در
گروه آموزش حضوری در مرحله پیش آزمون  17و  2/5۶و در مرحله پس آزمون  17/0۶و  1/11می باشد.
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بررسی مفروضههای تحلیل كوواریانس
 .1همگنی واریانس ها
تحلیل کوواریانس دارای این فرض است که واریانس درون هر خانه از جدول دادهها یکسان باشد .اندازۀ نامساوی خانه مسئله
جدی ایجاد نمی کند اما نباید مقدار هر خانه چهار برابر کوچکترین خانه باشد .در این پژوهش قبل از تحلیل دادهها برای
بررسی همگنی واریانس متغیرها ،از آزمون مساوی بودن واریانسهای لوین استفاده شد .جدول  2نتایج آزمون همگنی واریانس
را در متغیر یادگیری در گروههای آزمایشی و گواه نشان می دهد.
جدول  :2آزمون  Fلوین برای بررسی همگنی واریانسها در گروههای آموزش حضوری و غیرحضوری
متغیر وابسته درجه آزادی  1درجه آزادی  2مقدار آزمون  Fلوین سطح معناداری
یادگیری

2

76

0/092

3/050

نتایج مندرج در جدول  2نشان می دهند که مقادیر آزمون لوین در متغیر یادگیری ( F = 3/050و  p = 0/092و df
= ،)2معنی دار نمی باشد .بنابراین ،همگنی واریانس همه متغیر در گروههای آزمایشی و گواه به طور معنی داری متفاوت
نیستند و فرض همگنی واریانسها تأیید می شود.

بررسی همگنی شیبهای رگرسیون
یکی دیگر از مفروضات آزمون کوواریانس ،وجود همگنی شیبهای رگرسیون است .بدین معنی که رابطه بین متغیر وابسته و
متغیر تصادفی کمکی باید برای تمام گروهها یکسان باشد ،یعنی که خطوط رگرسیون باید موازی باشند .جهت بررسی همگنی
شیبهای رگرسیون از آزمون کوواریانس و بررسی تعامل بین عامل گروهها و پیش آزمونها استفاده شد .چنانچه تعامل بین
این دو متغیر از نظر آماری معنی دار باشد ،دادهها از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیونی پشتیبانی نمی کنند .به بیان دیگر،
چنانچه تعامل دو متغیر گروه و پیش آزمونها معنی دار نباشد ،دادهها از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیونی پشتیبانی می
کنند .جدول  3همگنی شیبهای رگرسیون متغیر یادگیری را نشان می دهد.
جدول  :3آزمون تحلیل كواریانس برای بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون در متغیرهای پژوهش
تعامل

مجموع

درجه

مجذورات آزادی
5/991

گروه*یادگیری

4

آماره

سطح

F

معناداری

0/193

0/826

محتوای جدول شماره  ، 3راجع به آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی یکسانی ضرایب رگرسیون نشان میدهد که سطح
معناداری آزمون  Fبرای تمامی تعامل بین گروه و متغیر پژوهش یعنی گروه* یادگیری ( F = 0/193و  ،)p = 0/82۶بیشتر از
 0/05میباشند .لذا چنانکه مالحظه میشود ،حاصل هیچیک از این محاسبات به سطح معنیداری نرسیده است .درنتیجه
تفاوت معناداری میان ضرایب رگرسیون بین متغیرهای وابسته و هم پراش در دو گروه مشاهده نمیگردد .به همین جهت
میتوان گفت فرض همگنی ضرایب رگرسیون در دو گروه آموزش غیرحضوری و حضوری برای تمامی متغیرها برقرار است .با
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توجه به مجموع پیشفرضهای مطرحشده مشاهده میگردد که دادههای این پژوهش قابلیت ورود به تحلیل کواریانس را دارا
میباشند و میتوان تفاوتهای دو گروه را در متغیرهای وابسته موردبررسی قرارداد.
آزمون فرضیه پژوهش :بین یادگیری دانش آموزان از طریق آموزش حضوری با آموزش غیرحضوری در دانش
آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان طبس تفاوت معناداری وجود دارد.
برای آزمون فرضیه این پژوهش از تحلیل کواریانس تک متغیره بهره گرفته شده است که نتایج آن در جدول زیر گزارش شده
است.
جدول  :4نتایج تحلیل كواریانس تک متغیر تالش تحصیلی و اعتماد تحصیلی در گروه آموزش غیرحضوری و
حضوری
متغیر وابسته
یادگیری

منبع

درجه آزادی

F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیش آزمون

2

0/351

0/558

0/013

گروه

2

11/99

0/002

0/308

یافته های جدول فوق در دو بخش قابل تفسر می باشد.
در بخش پیش آزمون یافته های این تحقیق نشان داد که مقدار آزمون  Fبرابر  0/351سطح معناداری آن برابر  0/558می
باشد .نتایج این بخش نشان می دهد که بین نمرات پیش آزمون دو گروه آموزش حضوری و گروه آموزش غیرحضوری تفاوت
معناداری وجود ندارد .یعنی گروه آموزش غیرحضوری از نظر سطح یادگیری قبل از اجرای آموزش غیرحضوری با گروه آموزش
حضوری در یک سطح بوده اند.
در بخش بعدی نتایج گروه نشان می دهد که مقدار آزمون  Fبرابر با  11/99و سطح معناداری آن برابر  0/002می باشد .نتایج
این بخش نشان می دهد که بین یادگیری گروه آموزش حضوری و گروه آموزش غیر حضوری در مرحله پس آزمون تفاوت
معناداری ایجاد شده ا ست .با توجه به اینکه میانگین نمرات یادگیری دانش آموزان گروه آموزش غیر حضوری در مرحله پس
آزمون (یعنی بعد از اجرای آموزش غیرحضوری) کمتر از گروه آموزش حضوری بوده است در نتیجه می توان گفت که بین
یادگیری دانش آموزان از طریق آموزش حضوری با آموزش غیرحضوری در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان طبس
تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به اینکه نمرات گروه آموزش غیرحضوری در مرحله پس آزمون کاهش یافته است می
توان گفت که آموزش غیرحضوری تاثیر منفی و معناداری بر یادگیری دانش آموزان داشته است.
بحث و نتیجه گیری
هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر آموزش حضوری و غیر حضوری بر یادگیری دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان
طبس بوده است .فرضیه این پژوهش عبارت بود از اینکه "بین یادگیری دانش آموزان از طریق آموزش حضوری با آموزش
غیرحضوری در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان طبس تفاوت معناداری وجود دارد" .نتایج این پژوهش نشان داد که
بین نمرات پیش آزمون دو گروه آموزش حضوری و گروه آموزش غیرحضوری تفاوت معناداری وجود ندارد .یعنی گروه آموزش
غیرحضوری از نظر سطح یادگیری قبل از اجرای آموزش غیرحضوری با گروه آموزش حضوری در یک سطح بوده اند .در بخش
بعدی نتایج نشان داد که مقدار آزمون  Fبرابر با  11/99و سطح معناداری آن برابر  0/002می باشد .نتایج این بخش نشان می

85

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال چهارم  ،شماره  ،40آبان1401

دهد که بین یادگیری گروه آموزش حضوری و گروه آموزش غیر حضوری در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری ایجاد شده
است .با توجه به اینکه میانگین نمرات یادگیری دانش آموزان گروه آموزش غیر حضوری در مرحله پس آزمون (یعنی بعد از
اجرای آموزش غیرحضوری) کمتر از گروه آموزش حضوری بوده است در نتیجه می توان گفت که بین یادگیری دانش آموزان از
طریق آموزش حضوری با آموزش غیرحضوری در دانش آموزان متوسطه اول شهرستان طبس تفاوت معناداری وجود دارد و با
توجه به اینکه نمرات گروه آموزش غیرحضوری در مرحله پس آزمون کاهش یافته است می توان گفت که آموزش غیرحضوری
تاثیر منفی و معناداری بر یادگیری دانش آموزان داشته است.
در تبیین و توجیه یافته های این پژوهش می توان بیان کرد که آموزش مجازی با ضعف هایی که دارد تمامی یادگیری ها
درمقطع ابتدایی را با چالش مواجه کرد .براساس مشاهدات میدانی در مدارس ،آماده نبودن زیر ساختها اصلی ترین عنصر
برنامه آموزش مجازی یعنی پیام رسان شاد است که متاسفانه هنوز بسیاری از ایرادات و نواقص فنی آن رفع نشده است .تهیه
بسته های اینترنتی برای حضور درکالس های مجازی عالوه بر هزینه باالی آن با کندی بسیار آزار دهنده شبکه و اختالل در
بارگذاری فایل صوتی و تصویری در برنامه شاد موجب دلسردی دانش آموزان و والدین شده است به گونه ای که حضور دائم
دانش آموز در کالس درس مجازی را با مشکل روبرو کرده و این روند دریادگیری کامل درس ها نیز تاثیرگذاراست.
دوره های آموزش غیر حضوری و به صورت آنالین نمی توانند پاسخگوی مناسبی برای رشته هایی باشد که شامل تمرین می
شود .در نتیجه ،یادگیری آنالین باید به عنوان مکمل و بسط اشکال کالسیک یادگیری در نظر گرفته شود .حتی بهترین دوره
آنالین نمی تواند به طور کامل جایگزین تماس شخصی با یک معلم یا روابط انسانی که در یک گروه ایجاد می شود ،گردد.
بنابراین ،کالس های سنتی نباید با آموزش آنالین جایگزین شوند.
آموزش مجازی با آموزش حضوری تفاوت زیادی دارد ولی معلمان همچنان از همان روش های سنتی در این فضا استفاده می
کنند .بیشترمعلمان دارای میانگین سنی باال هستند و آشنایی کافی با روش های تدریس در شبکه های اجتماعی ندارند و از
همان روش های سنتی در تدریس استفاده می کنند .عدم تسلط برخی معلمان به اصول کار در شبکه های مجازی و تولید
محتواهای الکترونیکی و همچنین برخی هنجارها ،معلمان توانمند را از اجرای تدریس مطلوب دور نگه داشته است.
شیوههای تدریس مجازی باعث شده که والدین به ویژه آن ها که شاغل هستند ،به دلیل فشارهای ناشی از کار و امور روزمره و
مشکالت زندگی توان رسیدگی کافی و همراهی با دانش آموز را نداشته باشند و نتوانند فرزندانشان را کنترل کنند که این
موضوع چالش هایی درپی داشت .آموزش های غیرحضوری بر خالف آموزش چهره به چهره نیازمند مهارت خود تنظیمی است،
یعنی خود دانشآموز باید مسوولیت بپذیر باشد و به دنبال منابع علمی برود .کالس مجازی اگرچه قوانین مشخصی دارد ،اما
نمی تواند به نظم و دقت کالس های حضوری برگزار شود .دراین شرایط معلمان و والدین نمیتوانند قوانین پیچیده تر و
سختگیرانه تری برای دانش آموزان برای دنبال کردن مباحث کالس درسی برقرار کنند .آموزش مجازی به نظارت مستمر
خانواده ها نیاز دارد که متاسفانه بیشتر خانوادهها به دلیل آشنا نبودن با نوع فعالیت آموزش مجازی از این مسوولیت شانه خالی
میکنند که حاصل آن کم توجهی دانش آموزان ودر نتیجه افت درسی آنها می شود .هم اکنون بخش قابل توجهی از والدین
باسواد هستند و میتوان با آموزش مناسب از آنها برای نظارت و ارزیابی فرزندان استفاده کرد زیرا در این شرایط معلم فرصت
نمیکند تمام دانشآموزان را رصد کند ولی والدین باید پیگیر باشند که فرزندانشان مباحث آموزشی را جدی گرفته و از
آموزش جانمانند.
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در پایان باید بیان کرد که این پژوهش در جامعه آماری دانش آموزان پایه هشتم شهرستان طبس اجرا شده است در نتیجه در
تعمیم نتایج این پ ژوهش به دیگر جوامع آماری باید جانب احتیاط رعایت گردد .و در نهایت برای پیشگیری از آسیب های
آموزش مجازی باید ارتباط معلمان و والدین تنگاتنگ باشد و با فراهم کردن بستر مناسب برای حضور دانش آموزان در مدارس
به دلیل اینکه زمان پایان یافتن شیوع ویروس کرونا مشخص نیست از افت تحصیلی دانش آموزان نیز جلوگیری کرد.
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