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چکیده

هدف پژوهش ،امکانسنجی اجرای آموزش بهه شهیوهی یهادییری ترییبهی در رشهته عکاسهی و
ارزشیابی اثربخشی آموزشی اجرای این شیوه در دانشگاه پیامنور است .تحقیق ازنوع توسعه -یاربردی
بوده و با روش شبه آزمایشی انجام شده است .جامعه آماری طرح ،دانشهجویان سهال اههارم مق ه
یارشناسی رشتهی عکاسی دانشگاه پیام نور مریز اصفهان( تعداد  19نفر) بودند .برای حصول منظهور
ابتدا  21نفر از این دانشجویان بعنوان اعضای یروه نمونه انتخاب و به دو یهروه  01نفهره آزمهایش و
ینترل ،تفکیک شدند .در شروع مداخله یک پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش آمادیی شریت در
دورهی آموزش الکترونیکی طراحی و در بین دانشجویان یروه آزمایش توزیه شهد .نتهای نشهان داد
امکان بریزاری این شیوهی آموزشی در میان این یروه از دانشجویان وجود دارد .سپس یک نرمافهزار
آموزش الکترونیکی طراحی شده و این یروه از دانشجویان به مدت یک ترم تحصیلی یکی از دروس
رشتهی خود یه ( 0واحد عملی و  2واحد تئوری) بود را با بهرهییهری از ایهن نرمافهزاره ،بهه شهیوهی
یادییری ترییبی یذراندند .در انتهای پژوهش ،نمرات پایهان تهرم دانشهجویان دو یهروه بها یکهدیگر
مقایسه شد .نتای حاصل نشان داد بین نمرات نهاییِ یهروه دانشهجویان حادهردرطرح ودانشهجویان
یروه شاهد ،تفاوت آماری معنیداری وجود دارد .نمرات دانشجویان شریت یننده در طرح به صهورت
معناداری از نمرات دانشجویان یروه شاهد پایینتر بود .پرسشنامهای شهامل  21سهوال نیهز در اختیهار
دانشجویان یروه آزمایش قرار یرفت تا میزان ردایت آنها را از این شیوهی آمهوزش مهورد بررسهی
قرار دهد ونتای نظرسنجی نهایی نشان داد یه ایثر دانشهجویان از فایهل آموزشهی رادهی بهوده و از
طریق آن اطالعات مورد نظرشان را بدست آوردند.
کلید واژهها :امکان سنجی – ارزشیابی  -آموزش از راه دور – آموزش الکترونیکی  -عکاسی

- 1یارشناس ارشد رشته عکاسی  -مربی دانشگاه پیام نور اصفهان ،ایرانpouyazamanian@yahoo.com
2

-دیترای علوم تربیتی -یرایش مدیریت و برنامه ریزی اموزش از دور -استادیار دانشگاه پیام نور تهران ،ایرانmajidabdellahi@pnu.ac.ir ،
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مقدمه
نظام آموزشی را میتوان یکی از پیچیدهترین زیرنظامهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی دانست.
افزایش تقادای اجتماعی برای آموزش از یک طرف و یمبهود فضها و امکانهات فیزیکهی و مهادی از
طرف دیگر سبب شده تا نظام اجتماعی در جستجوی راهی جایگزین برای ارائهی خدمات بیشهتر بهه
مشتریان خود باشد.
فرآیند یادییری پیچیدهتر از آن است یه بتوان آنرا به فضای یالس محدود نمود .بهرای از بهین
بردن انین محدودیتهایی ،روشهای نوین آموزشی در یشورهای مختلف به منزلهی یک دهرورت
و نیاز آموزشی برای فراییران م رح شده است.
هر روش با توجه به ویژییها و تغییراتی یه در یک نظام آموزشی پدید میآورد مهورد ارزیهابی و
استفاده قرار میییرد .آموزش از راه دور 0در حکم یک شیوهی آموزشی ابتدا به منزلهی یک دهرورت
برای از میان برداشتن موان اقلیمی و جغرافیاییِ فضاهای آموزشی و محدودیتهای سنی و جنسهیتی
فراییران ،یار خود را آغاز یرد و در ادامه در حکم یک نظام آموزشهی ،فلسهفه و اههدافی ویهژه را در
نظریههای یادییری بر اساس نظریات تکامل یافتهی متخصصان پیدا یرد .آموزش از راه دور روشهی
قابل انع اف برای پویندیان دانش ارائه میداد .این شیوهی آموزشی عالوه بر مزایای ذیر شده ،رفت
و آمدهای ادافه و هزینههای هنگفت عبور و مرور را به حداقل رسانده و میتوانست تاثیر اشمگیری
در یاهش آلودیی هوا داشته باشد.
در این راستا فناوری اطالعات 2نیز در دنیای امروز سهمی به سزا در یسترش آمهوزش از راه دور
دارد ارا یه یادییری مادام العمر را به واقعیت تبدیل مییند .فناوری اطالعهات و ارتباطهات بها پدیهد
آوردن فرصتهای جدید ،فضای یادییری را فارغ از زمان و مکان دیریهون یهرده و افهق تهازهای را
پیش روی برنامههای آموزش از راه دور نههاده اسهت .یکهی از ایهن برنامههها آمهوزش بهه شهیوهی
الکترونیکی است .آموزش الکترونیکی 9مجموعه فعالیتهای آموزشی است یه با استفاده از ابزارههای
الکترونیکی اعم از صوتی ،تصویری ،رایانهای و شبکهای صورت میییرد (مایر.) 2119 ،
در شیوهی الکترونیکی ،آموزش با درنظر یرفتن ویژییهای فردی اشهخا
باورها ،دیدیاهها ،میزان دانش ،مهارتها و توانمندیهای اشخا

از جملهه نگرشهها،

صورت میییرد .سیسهتم آمهوزش
1- E Learning
)2- IT (Information Technology
3- Electronic Learning
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الکترونیکی با استفاده از فناوریهای پیشرفته و متنوع ،سعی در بهبود ییفیهت یهادییری دانشهجویان
دارد .در این سیستم اطالعات علمی یه باید منتقل شود از طریق رسانههای الکترونیکیو اینترنهت در
اختبار متقادیان قرار میییرد.
اما نیازهای آموزشی را نمیتوان به طور یامل با یک رویکرد مبتنی بر مدرس و یا یهک رویکهرد
یامالً آنالین برطرف یرد .آموزشهای الکترونیکیِ صرف ،دارای محدودیتهای خا

خود هستند و

نمیتوانند بهطور یامل جایگزین آموزش سنتی (اهره به اهره) شوند .اساساً ،برای رسیدن بهه نتهای
مورد نیاز ،ترییبی از هر دو رویکرد دهروری اسهت .یهادییری ترییبهی 0راه حهل ایهن یزینهه اسهت.
همانگونه یه از نام این روش مشخص است یادییری ترییبی راهکهار میهانی بهین آمهوزش مهدرس
محور 2یا همان آموزش سنتی و آموزش مجازی است .آموزش ترییبی میتوانهد بهتهرین فرمتههای
یادییری هر دو روش را ارائه دهد .دایره المعارف علوم و تکنولوژی ،یهادییری ترییبهی را بهه عنهوان
رویکردی یه روش های مختلف آموزشی از قبیل یادییری آنالین و یادییری سنتی و رودررو را باهم
ترییب می نماید ،تعریف یرده است ( .)Khosrupoor,2010از مزیت های یهادییری ترییبهی ایهن
است یه استفاده از تکنولوژی ،مرزهای فیزیکی یهالس درس را یسهترش مهی دههد دسترسهی بهه
محتوی و مناب یادییری را فراهم مهیینهد و توانهایی مربیهان بهرای دریافهت بهازخورد از پیشهرفت
یادییرندیان را بهبود میبخشد و همچنین فرصهتههای اندیانهه ای را بهرای ارتباطهات ،همکهاری،
تعامالت و ینترل یادییری ارایه می دهد ،به همهین دلیهل در ایهن پهژوهش سهعی شهده از شهیوهی
یادییری ترییبی استفاده شود.
آموزش در هر زمان و هر مکان نیازمند برنامهریزی در همهی مراحل نظامهای آموزش از راه دور
است .با پیشرفتهای بسیار در نظام آموزش الکترونیکهی و یهادییری ترییبهی ،امهروزه تقریبهاً ایثهر
رشتهها قابلیت آموزش از راه دور را پیدا یردهاند حتی رشتههایی یه به صورت عملی بریزار میشوند.
البته دستیابی به موفقیت در این زمینه بهه شهرای ی نیهاز دارد .رشهد سیسهتم یتابخانههای (آنالیهن)
دستیابی آسان به دانش و اطالعات متخصصان از طریق وب ،تنوع مناب یادییری و ...از جملهی این
شرایط است .هراند امکان بریزاری آموزش الکترونیکی و ترییبی در بسیاری از رشتههای دانشگاهی
در ایران مورد سنجش و ارزیابی قرار یرفته ،ولی در راب ه با رشتههای هنری تحقیقات زیادی صورت
1- blended learning
)2- ILT (Instructor-Led Training
3- Instructional Design
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نگرفته است .از آن جا یه اغلب این رشتهها نیازمنهد یهار عملهی و شهریت در یاریاهههای آموزشهی
هستند ،بنابر این بنظر میرسد یه امکان آموزش از راه دور و به شیوهی آمهوزش الکترونیکهی بهرای
آنها با محدودیت بیشتری همراه بوده و سازیاری یمتری را با این شیوهی آموزشی نشهان میدههد،
به همین دلیل پژوهش پیش رو سعی دارد امکهان بریهزاری شهیوهی آمهوزش از راه دور را در میهان
رشتههای هنری بررسی یند .هدف اصلی ویلی پژوهش  ،بررسی امکان طراحی آمهوزش ترییبهی در
رشتهی عکاسی در دانشگاه پیام نور است .برای این منظور میبایست یهک شهیوهی آموزشهی جدیهد
طراحی شود تا دانشجویان هنر بتوانند با توجه به آن دروس خود را بگذراننهد .ههر شهیوهی آموزشهی
برای این یار مناسب نیست و نیاز به طراحی آموزشی 9میباشد.
امروزه طراحی آموزشی در یادییری و فرایند تربیت ،از جایگاه خاصی برخورداراست یه بدون توجهه
به آن ،آموزش و یادییری مؤثری اتفاق نمیافتد و اتالف مناب انسانی و غیر انسانی را به همراه خواههد
داشت .در فرآیند طراحی آموزشی میبایست وقای و رویدادهای الزم به منظور تسهیل یادییری ،طراحی
شوند .طراح آموزشی یمک مییند ،ساختمان آموزشی با صحت و دقت فراوان بنیان یذاشته شود .از نظر
پیسکوریچ ،0استفاده بهینه از هزینه  ،استفاده بهینه از زمان  ،ایجاد یادییری اثربخش ،ارزشهیابی آموزشهی

معتبر ،از مزایای طراحی آموزشی صحیح است ( .) Piskurich , 2006
در این پژوهش ،یک شیوهی آموزشی جدید طراحی شد و دانشجویان هدف در دانشگاه پیام نهور
به جای حضور مستمر در یالس درس از آن روش استفاده یردند .پس از یذرانهدن دورهی آموزشهی،
این شیوهی جدید میبایست مورد ارزیابی قرار مییرفهت .ارزیهابی آن بها اسهتفاده از نمهرات نههایی
دانشجویان و نیز میزان ردایتمندی آنها از طرح صورت یرفت.
ارزیابی فرایندی است برای قضاوت درباره شایستگی یا ارزش یک ایز .هدف اصلی از ارزشهیابی
حرفهای ،تولید اطالعاتی است یه میتواند در طرح ریزی و اجرای برنامهها بهرای بهاالبردن ییفیهت
زندیی مورد استفاده قرار ییرد .ارزیابی اثر بخشی آموزشی 2یعنی تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی،
تعیین نتای قابل مشاهده از یارآموزان در اثر آموزشهای اجهرا شهده و تعیهین میهزان توانهاییههای
ایجادشده در اثر آموزشها برای دستیابی به هدفها (سل انی.)0921 ،

1- Piskurich
2- Educational effectiveness
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در ارزیابی نظامهای آموزشی معموال مفاهیم ییفیت ،یارایی و اثربخشی بیشتر مهورد توجهه قهرار
میییرد .ییفیت نظام آموزشی عبارت است از میزان ت ابق ودعیت موجود با استانداردها (معیارههای
ازقبل تعیین شده) و رسالت ،هدف و انتظارات .
یک نمونه از روشها و ابزار ارزیابی اثربخشی عبارت است از م رح یهردن پرسهشههای ارزیهابی
اثربخشی ،مثل  :آیا حضور در دورههای آموزشی و ارتقای دانش شریت ینندیان ،مهوثر بهوده اسهت
اجرای دورههای آموزشی تا اه میزان در تحقق اهداف آموزشهی موفهق بهوده اسهت آیها دورهههای
آموزشی نیاز شریت ینندیان را تامین یرده است و اینیه آیا شریت ینندیان در دورهها از امکانات
و نحوهی بریزاری دورههای آموزشی ردایت دارند یا خیر (زارعهی .)0920 ،سهعی شهده در انتههای
پژوهش به انین سواالتی پاسخ داده شود.
در صورت موفقیت این طرح راه برای آموزش از راه دور در دیگر رشتههای هنری بهاز میشهد و
این مسئله به یسترش هر اه بیشتر آموزش هنر در میان دوسهتداران و یسهانی یهه امکهان حضهور
فیزیکی در دانشگاه را ندارند یمک مییرد .درراستای انجام پژوهش سواالت زیر م رح شد:
 .0آیا امکان بریزاری شیوه آموزش ترییبی در رشته عکاسی در دانشگاه پیام نور وجود دارد
 .2آموزش ترییبی در رشته عکاسی دانشگاه پیام نور اصفهان اگونه ارزیابی میشود
 .9آیا دانشجویان از این سیستم آموزشی رادی بودند
پیشینه پژوهش

پژوهش پیش رو جزء دسته طرحهایی است یه سابقهی اندانی از آن نه تنها در ایهران بلکهه در
یشورهای دیگرنیز در دسترس نیست .در راب ه با یارهای پژوهشی یه اختصا

به آموزش هنر دارد

تنها سه تحقیق انجام شده است .شبنم زنده زبان در پایان نامهی یارشناسی ارشد خود تحهت عنهوان
(آموزش هنر توسط امکانات تکنولوژیک) ،سعی در ایجاد نوعی آموزش تکنولوژیک و پیشهروی هنهر
داشته است .این نوع آموزشِ هنر شامل انتقال تکنولوژیهای نامبرده در قالب یک برنامهی مکانیزه و
سازمانبندی شده به دانشجویان است( .زنده زبان. )0900 ،
حدیث صانعی یارند در پایان نامه خود تحت عنوان (بررسی تاثیر آموزش الکترونیکهی برعملکهرد
هنرجویههان هنرسههتانهای دخترانههه شهههر تهههران) آمههوزش از راه دور در رشههتههای هنههر را در میههان
دانشآموزان بررسی یرده است( .صانعی یارند .)0912 ،آتوسا رسولی در پایاننامه دیتهرای تخصصهی
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خود تحت عنوان (طراحی الگوی آموزش مجازی هنر در دانشگاههای ایران) به دنبال طراحی الگهوی
م لوب آموزش مجازی در رشتههای هنر در آموزش عالی ایران بود .تجزیه و تحلیل نتای مشهخص
یرد یه بین میزان آمادیی دانشجویان در مقاط مختلف تحصیلی و معدل ،برای شریت در یادییری
الکترونیکی تفاوت معناداری وجود دارد ،اما در مورد میزان آمادیی با جنسیت و دانشگاه محل تحصیل
و رشتهی تحصیلی ،تفاوت معنادار نبود .یافتهها حایی از آن است یه آمادیی دانشهجویان و اعضهای
هیئتعلمی رشتههای هنر برای شریت در یادییری الکترونیکی در سه ح متوسهط قهرار دارد .ازنظهر
اعضای هیئتعلمی ،شیوهی آموزش مناسب برای رشتههای هنهر ،آمهوزش تلفیقهی و یهار آمهدترین
س ح مق  ،مقاط یارشناسی ارشد و دیتری بود( .رسولی.)0910 ،
آرش بردبار در مقالهای تحت عنوان (بررسی پیشنیازها و امکان سنجی اجهرای پهروژه یهادییری
الکترونیکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا) توانایی و آمادیی دانشجویان این دانشگاه را در
زمینهی یادییری الکترونیکی مورد بررسی قرار داد(بردبار.)0921 ،
سیفی در پایاننامه یارشناسی ارشد خهود بها عنهوان (امکانسهنجی آمهوزش از راه دور از طریهق
اینترنت در رشته یتابداری و اطالعرسانی دانشهگاه آزاد) اههار عامهل امکانهات و تجهیهزات ،نیهروی
انسانی ،بودجه و زیرساختهای مخابراتی را بررسی نمهود( سهیفی .)0929 ،در پژوهشهی یهه نهریس
زنگنه نژاد دانشجوی دیترای مدیریت  ITتحت عنوان (بررسی میزان اثربخشی سیستمهای آمهوزش
الکترونیک) به شیوهی پیمایشی انجام داد  ،میزان اثربخشهی سیسهتمهای آمهوزش الکترونیهک را در
اهار بعد اصلی شامل فن آوری و پشتیبانی ،استاد ،دورهی آموزشی و فراییهران را در شهریت سهاپکو
بررسی یرد( .زنگنه نژاد.)0912 ،
در راستای ارزشیابی از نظام آموزشهی بهاز و از راه دور ،م العهات مسهتقلی بهر مبنهای نمرهههای
امتحانی پایان سال و به خصو

پایان دوره دانشگاهی انجام شده است .از جمله پژوهشی یه توسط

داوبین و تاوییا و پس از آنها توسط مک لیش انجام شد .نتای هر دو نشان داد یهه بهین نمرهههای
امتحانی پایهان سهال دانشهجویان در شهیوههای آموزشهی مختلهف ،تفهاوت معنهادار آمهاری وجهودد
ندارد(فتحی آذر.)0922 ،
در پژوهشی یه توسط فریدون یزدانی تحت عنوان (ارزشیابی میهزان اثربخشهی نظهام یهادییری
الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث ) در دانشکده مجازی علوم حدیث شهر ری انجهام شهد بها
استفاده از پرسشنامه سنجش ارزش – ردایتمندی از خصوصهیات نظامههای یهادییری الکترونیکهی
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لوی ،میزان اثربخشی یادییری الکترونیکی در میان دانشجویان ایهن دانشهکده سهنجیده شهد .نتهای
پژوهش نشان داد هیچیونه راب هی معناداری میان ارزشیابی و ردهایتمندی وجهود نهدارد .همچنهین
ودعیت اثربخشی نظام یادییری الکترونیکی مورد نظر نسبتاً متوسط و در ارتبها بها یهل نظهام نیهز
متوسط و تا حدی خوب است (یزدانی.)0921 ،
در پژوهشی یه خود لوی در زمینهی ارزیابی میزان اثربخشی سیستمهای آموزش الکترونیهک در
میان دانشجویان دورههای آموزش الکترونیک رشتهی یسب و یار دانشهگاه ایهالتی سهاوت ایسهترن
امریکا صورت داد ،نتیجه یرفت بعد فنآوری و پشتیبانی اثربخش بوده است(لوی.)2110 ،
روش پژوهش

پژوهش حادر از نوع توسعه -یاربردی بوده و با روش شبه آزمایشی بهرای ارزشهیابی اثربخشهی
شیوهی آموزش ترییبی در رشته عکاسی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان انجام شده اسهت .طهرح
پژوهش بهصورت مقایسهی دو یروه آزمایش و ینترل در پسآزمون بود .جامعه آماری طهرح ،شهامل
دانشجویان سال اهارم مق

یارشناسی رشتهی عکاسی شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور مریز

اصفهان( تعداد  19نفر) بودند یه تقریبا یلیهی یالسهای آنها اعم از تئهوری و عملهی بهه صهورت
حضوری بریزار میشد .پس از تعیین حجم نمونه بهر اسهاس جهدول موریهان از طریهق نمونههییری
دردسترس ،تعداد  21نفر بهعنوان اعضها شهریتیننده در تحقیهق انتخهاب و بهه دو یهروه  01نفهره
آزمایش (استفادهینندیان از نرمافزار) و ینترل( تحت آموزش به شیوه سنتی) تفکیک شدند بهطوری
یه برای مراعات مالحظات اخالقی ابتدا به شریت یننهدیان دربهارهی داوطلبانهه بهودن شهریت در
م العه تودیح الزم داده شد و با موافقت  01نفر از دانشجویان( معادل  %02درصد جامعه آمهاری) بها
شریت در یروه ازمایش ،یمارش اعضاء در یروههای آزمایش و ینترل صورت یرفت.
به دلیل محدودیتهای عملی اجرای آموزش الکترونیکی در یلیه دروس ،تنهها امکهان بریهزاری
یکی از دروس به این شیوه وجود داشت .به همین منظور درس یاریاه عکاسی طبیعت شامل دوواحد
تئوری و شش واحد عملی انتخاب شد یه یذراندن آن نیازی به حضور در یاریاه نداشت شد .در ایهن
درس دانشجو دمن یادییری مفهوم عکاسی طبیعت و آشنایی با شرایط متفهاوت و ویهژهی جهوی و
یار در فضاهای طبیعی متفاوت از جمله جنگل و یویر و یوه و  . . .با بزریان عکاسی در این شاخهها
و نمونه یارهای عملی متفاوت آشنا میشود .نرم افزار ویژهای طراحی شد یه یلیهی مباحهث تئهوری
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درس مورد نظر را به همراه تصاویر مربوطه دربر داشت .این سامانهی آموزش الکترونیکی بهر اسهاس
قابلیت یاربری آسان ،پایایی و قابلیت دسترسی آسان طراحی شد و در اختیار این یروه از دانشهجویان
بعنوان اعضا یروه آزمایش قرار یرفت .دانشجویان در طول ترم ارتبا خود را با اسهتاد و دانشهجویان
دیگر ق

نکردند و هفته به هفته بر اساس برنامهی موجود درنرم افزار آموزش الکترونیکی ،یهزارش

یار را به استاد مربو تحویل میدادند.
روایی و پایایی پرسشنامه

در شروع مداخله ،پرسشنامهای محققساخته بهرای سهنجش میهزان آمهادیی دانشهجویان بهرای
شریت در یادییری الکترونیکی در بین اعضا یروه آزمایش توزی شد .این پرسشنامه شامل  29سوال
در  0محور در قالب (دسترسی به فناوری – مهارتهها و ارتباطهات پیوسهتهی بهرخط  -انگیهزش –
توانایی یادییری از طریق رسانهها -یفتگوهای یروهی اینترنتی –تجربه مشاریت تماس وپشهتیبانی
فنی) بود و برای نمره یذاری یویههای آن ،از مقیاس  9نق های لیکرت استفاده شد(طیف یم ،نسهبتاً
یم ،متوسط ،نسبتاً زیاد ،زیاد) و برای یزینهها به ترتیب نمرههای  0تا  9در نظر یرفته شهد .پهیش از
شروع تحقیق ،روایی محتوایی و صوری سواالت بها بهرهییهری از نظهر  2نفهر از اسهاتید متخصهص
یادییری الکترونیکی تایید شد.
برای بررسی پایایی ،پیش از شروع مداخله ،پرسشنامهها بهصورت مقدماتی و آزمایشهی در میهان
 09نفر از دانشجویان متعلق به جامعه آماری در دانشگاه پیام نهور توزیه شهده و پهس از جمه آوری
اطالعات و محاسبه دریب آلفای یرونباخ( برابر با  )1/020توسط نرم افزار  spssپایایی مقیاس یهل
پرسشنامه تایید شد.
به منظورسنجش اثربخشی آموزشی رویکرد آموزش الکترونیکی برمیزان یادییری دانشهجویان در
مقایسه باروش آموزش سنتی ،نمرات یروه آزمایشی و یروه شاهد میبایسهت در انتههای مداخلهه بها
یکدیگر مقایسه میشد ،لذا بعد ازیک ترم استفادهی دانشجویانِ یروه آزمهایش از ایهن نهرم افهزار ،در
پایان ترم از دانشجویانِ دو یروهِ آزمایش و ینترل ،آزمونی مشابه برای سنجش مهارت و دانش آنها
در درس موردنظر یرفته شد ،به دلیل تئوری – عملی بودن درس( ،دو واحد تئوری و  0واحد عملهی)
مقایسه ودعیت دو یروه از طریق محاسبه و مقایسه ودعیت نمره دانشهجویان در سهه بخهش میهان
ترم ،پایان ترم تئوری و پایان ترم عملی صورت یرفت .در میان ترم( محاسبه شده بر اساس فعالیهت
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یالسی و استفاده دقیق و مستمر و دنبال یردن طرح بر اساس برنامهریزی اولیه برای یروه آزمون -
و حضور در یالس و انجام تمرینها برای یروه شاهددر طول ترم )و نیز دو آزمون عملی(انجام پروژه
مرتبط با درس)و آزمون تئوری شامل ( اصول و مفاهیم ارایه شده در درس) در انتهای ترم انجام شد.
نمره نهایی یه برای درس درنظر یرفته میشود شامل  0نمرهی میان ترم  00 ،نمره آزمون تئوری و
 21نمره آزمون عملی و در نهایت نمرهی مجموع این نمرات بود .با تجزیه تحلیل و مقایسهه نمهرات
دو یروه (در هریک از سه نمره میانترم ،عملی و تئوری)با یکدیگر با انجهام آزمهون tمسهتقل نتهای
مربوطه حاصل شد.
عالوه بر مقایسه نمهرات دویهروه ،پرسشهنامهی محقهق سهاخته دومهی بهرای سهنجش میهزان
ردایتمندی دانشجویان از این شیوهی آموزشی در اختیار دانشجویان یروه آزمایش قهرار یرفهت یهه
شامل بیست سوال بود و جوابهای آن در یک طیف لیکرت پن امتیهازی شهامل ( بسهیار یهم  ،یهم،
متوسط ،زیاد ،بسیار زیاد) دسته بندی شده بود برای تهیه سؤاالت ایهن پرسشهنامه بها اسهاتید رشهته،
مدیران واند نفر از دانشجویان مریز درباره دیدیاه آنها نسبت به مزایهای شهیوه یهادییری ترییبهی
مصاحبه و یویههای پرسشنامه استخراج شده و در ادامه روایی محتوایی آن تاییهد شهد .پایهایی ایهن
پرسشنامه نیز پس از جم آوری اطالعات و محاسبه دریب آلفای یرونباخ( برابر با )1/229توسط نرم
افزار  spssتایید شد .یافتههای حاصل از پژوهش به شرح زیر است:
یافتهها

 .0آیا امکان بریزاری شیوه آموزش ترییبی در رشته عکاسی در دانشگاه پیام نور وجود دارد
جهت سنجش امکان بریزاری یالسهای هنر در رشتهی عکاسی در میان دانشهجویان دانشهگاه
پیام نور ،پرسشنامهای شامل  29سوال در شش بخش دراختیار 01دانشجو یه در طرح شهریت یهرده
بودند قرار یرفت .پاسخها سه یزینهای و به صورت متوسط ،زیاد و خیلی زیاد بود .از این تعداد  91نفر
از دانشجویان به سواالت پاسخ یفتند .نتای حاصل از پرسشنامه به شرح زیر است: .
آزمون تی تک نمونه ای بهه منظهور سهنجش امکهان بریهزاری یالسههای آمهوزش از راه دور
دررشتهی عکاسی درمیان دانشجویان دانشگاه پیام نور
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جدول مقایسه میانگین سنجش امکان بریزاری یالسهای هنر در رشتهی عکاسی در میان دانشجویان دانشگاه
پیام نور ازنظرپاسخگویان با میانگین فردی9
ردیف

مؤلفه

میانگین

انحراف

t

درجههههه سههههه ح
آزادی

معناداری

معیار
0

تجربه مشاریت تماس وپشتیبانی فنی

9/00

0/192

9/120

91

1/110

2

مهارتها و ارتباطات پیوسته

9/00

1/000

0/901

91

1/112

9

توانایی یادییری ازطریق رسانهها

0/10

1/090

2/022

91

1/110

0

توانایی یفتگوهای یروهی اینترنتی

9/09

1/021

0/029

91

1/110

9

میزان دسترسی دانشجویان به تکنولوژی

9/19

1/091

0/122

91

1/110

0

معیارانگیزش

9/09

1/200

0/000

91

1/110

بر اساس یافتههای جدول ،میانگین میزان اهمیت همه مولفهها از دیدیاه پاسخگویان از میانگین
فردی در نظر یرفته شده بیشترمی باشد .دمن اینکه س ح معنی داری نیز یمتر از  1/19مهیباشهد.
بنابراین نشان میدهد همه این عوامل اهمیت داشته اند.
جدول آزمون فریدمن به منظور رتبه بندی یویههای مربو به سنجش امکان بریزاری یالسهای هنر در رشتهی
عکاسی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور
ابعاد

تعداد

میانگین حاصله

میانگین رتبه

اولویت

تجربه مشاریت تماس وپشتیبانی فنی

91

9/00

9/20

اهارم

مهارتها و ارتباطات پیوسته

91

9/00

9/09

سوم

توانایی یادییری ازطریق رسانهها

91

0/10

0/21

اول

توانایی یفتگوهای یروهی اینترنتی

91

9/09

0/29

ششم

میزان دسترسی دانشجویان به تکنولوژی

91

9/19

0/01

دوم

معیار انگیزش

91

9/09

9/00

پنجم

درجه آزادی  90 :مجذور یای20/219 :س ح معنی داری1/110 :

نتای جدول ،رتبه بندی مولفههای مربو به سنجش امکان بریزاری یالسهای هنر دررشهتهی
عکاسی درمیان دانشجویان دانشگاه پیام نور را نشان میدهد ،در راستای بریزاری این طرح در میهان
دانشجویان ،توانایی یادییری درس توسهط دانشهجو از طریهق رسهانهها ،از مهمتهرین شهرو بهرای
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بریزاری این دورهی آموزشی بود .برای سنجش یادییری از طریق رسانهها سه سوال م رح شد یهه
شریت ینندیان با انین درصدهایی به سواالت پاسخ یفتند :داشهتن توانهایی برقهراری ارتبها بهین
محتوای یلیپهای ویدئویی ( 22/9 %متوسط  99 % -زیاد 22/9 % -خیلی زیاد )  -داشهتن توانهایی
نکتهبرداری در طی مشاهده یک ویدئوی یامپیوتری ( 20 /9 %متوسط  01 % -زیاد 92/9 % -خیلی
زیاد )  -داشتن توانایی درک محتوای درسی یه از طریق ویدئو پخهش میشهود(92/9%متوسهط % -
 99زیاد 92/9 % -خیلی زیاد ) .به طور ق

بهرای یهادییری بهتهر از طریهق رسهانهها ،دانشهجویان

میبایست به راحتی به تکنولوژیهای مربوطه دسترسی داشته باشند .برای سنجش میهزان دسترسهی
دانشجویان به تکنولوژی نیز سه سوال م رح شد یه دانشجویان با درصدهای زیر به آن پاسخ دادند :
دسترسی یامپیوتری متصل بهه اینترنهت( 92/9 %متوسهط  01 % -زیهاد 20/9 % -خیلهی زیهاد ) -
دسترسی به یامپیوتری با ویژییهای سختافزاری مناسب( 91%متوسط  09 % -زیاد 29 % -خیلهی
زیاد )  -دسترسی به نرمافزارهای مورد نیاز( 91 %متوسهط  02/9 % -زیهاد 20/9 % -خیلهی زیهاد ).
ممکن است دسترسی برای بسیاری امکان پذیر باشد ولی شر الزم بعدی برای آموزش مهارتهها و
ارتباطات پیوسته ی دانشجویان است یه برای سنجش آن  1سوال م رح شد یه پاسخها بهر اسهاس
شرایط اجتماعی فرهنگی و اقتصادی خانوادهها با یکدیگر متفاوت بود .یمترین میهانگین مربهو بهه
مولفهی توانایی یفتگوهای یروهی اینترنتی میباشد یه پایین ترین رتبه را داراست همچنهین نتهای
نشان میدهند یه نتای حاصل بین مجموعه رتبههای پن یانه یزینههای مرتبط با یویههای مربو
به سنجش امکان بریزاری یالسهای هنر در رشتهی عکاسی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نهور
در س ح  p>1/19معنی دار است.
سوال دوم:
 .2آموزش ترییبی در رشته عکاسی دانشگاه پیام نور اصفهان اگونه ارزیابی میشود
به ارزیابی اثربخشی این شیوه آموزشی و به منظور دستیابی به میزان ردایتمندی نمونههها از برنامهه،
درراب ه با آموزش الکترونیک ،از پرسشنامه محقق ساخته یه تعداد 21سؤال  9یزینهای بود استفاده شهد.
یزینهها از (بسیار یم ،یم ،متوسط ،زیاد و بسیار زیاد) بود .نتای نظرسنجی به شرح زیر است:
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091

پرسشنامه ارزیابی
میانگین
0
2
9
0
9
0

0
2
1
01
00
02
09
00
09

استفاده از نرم افزار آموزشی موجود ،نسبت به 9/0
حضور سر یالس تا اه حد مناسب بود
تا اه حد یار با نرم افزار آموزشی برای شما 2/9
خسته یننده بود
با استفاده از این نرم افزار تا اه حد به اطالعات 9/0
آموزشی مورد نیاز خود دست یافتهاید
م الب موجود در نرم افزار آمورشی تا اه میزان 9/02
در یادییری شما موثر بود
میزان ماندیاری م الب در ذهن در این شیوه 2/09
نسبت به آموزش عملی سر یالس اقدر است
امکان بهره ییری از م الب موجود در نرم افزار 2/09
آموزشی در زمان انجام عکاسی به شکل عملی
نسبت به آموزش سر یالس اقدر است
تا اه میزان نرم افزار آموزشی میتواند به بهبود 2/29
تعامالت بین دانشجویان یمک یند
تا اه میزان نرم افزار آموزشی میتواند به بهبود 9
تعامالت بین دانشجویان با استادان یمک یند
تا اه میزان نرم افزار آموزشی بحث و تبادل نظر 2/09
بین دانشجویان و استادان را آسان مییند
تا اه میزان نرم افزار آموزشی انتقال دانش را 9
بین دانشجویان آسان مییند
آیا نرم افزار آموزشی طراحی شده توانست برای 2/09
شما جایگزین یالس آموزش حضوری شود
آموزش دروس تئوری عکاسی به شیوه 9/0
الکترونیکی تا اه حد امکان پذیر است
آیا امکان آموزش الکترونیکی برای دروسی یه 9/19
نیازمند حضور دانشجو در یاریاه است وجود دارد
تا اه میزان تمایل برای داشتن دروس دیگر 9/0
رشته عکاسی به صورت الکترونیکی دارید
آیانظام آموزش از راه دور در حمایت های فرآیند 2/19
یاددهی یادییری دارای اثربخشی میباشد

t

درجه
آزادی

س ح
معناداری

انحراف
معیار
0/00

0/019

91

1/120

0/90

2/90

91

1/129

1/09

0

91

1/110

0/10

2/221

91

1/110

0/01

0/190

91

1/212

0/20

0/020

91

1/002

0/90

1/219

91

1/020

0/00

1

91

0

0/99

0/002

91

1/29

0/000

1

91

0

0/09

0/2

91

1/292

0/90

1/02

91

1/090

0/9

1/200

91

1/290

0/99

1/009

91

1/091

0/9

1/209

91

1/211
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00
02
01

21

آموزش از راه دور تااه اندازه میتواند به 2/19
ردایتمندی دانشجویان ورف نیازهای ناشی
ازفرصت ازدست رفته تحصیلی منجر یردد
آموزش از راه دور تا اه اندازه به توسعه انع اف 2/09
درشیوههای متنوع آموزشی منجر میشود
افرادی یه امکان حضور سر یالسها را ندارند9/02 ،
تا اه حد میتوانند از این شیوه بهره جویند
آموزش از طریق فایلهای آموزشی و بدون 9/29
حضور سر یالس تا اه حد میتواند از اتالف
وقت و انرژی دانشجویان جلوییری یند
شما تا اه اندازه تمایل به یذراندن دروس دیگر 9/2
رشتهی عکاسی به شیوه مجازی دارید

090

0/9

1/209

91

1/211

0/01

0/929

91

1/019

0/10

0/090

91

1/110

0/02

0/102

91

1/212

0/0

1/110

91

1/902

بههر اسههاس یافتههههههای جههدول ،میههانگین میههزان اهمیههت یویههههای  2و 9و  0و  02از دیههدیاه
پاسخگویان از میانگین فردی در نظر یرفته شده بیشتر میباشد .دمن اینکه س ح معنهی داری نیهز
یمتر از  1/19میباشد .بنابراین نشان میدهد این یویهها اهمیت داشته اند.
جدول آزمون فریدمن به منظور رتبه بندی یویههای مربو به ردایت از شریت در دوره آموزش الکترونیکی
ابعاد

تعداد

استفاده از نرم افزار آموزشی موجود ،نسبت به حضور سر یالس تا اهه

01

میانگین

میههانگین

حاصله

رتبه

9/0

09/22

اولویت
سوم

حد مناسب بود
تا اه حد یار با نرم افزار آموزشی برای شما خسته یننده بود

01

2/9

9/10

بیستم

با استفاده از این نرم افزار تا اه حد به اطالعات آموزشی مورد نیاز خود

01

9/0

00/000

دوم

دست یافتهاید
م الب موجود در نرم افزار آمورشی تا اه میزان در یادییری شما موثر بود

01

9/02

09/29

اهارم

میزان ماندیاری م الب تئوری در ذهن در این شیوه نسبت به آمهوزش

01

2/09

2/19

پانزدهم

عملی سر یالس اقدر است
امکان بهره ییری از م الب موجود در نرم افزار آموزشی در زمان انجام

01

2/09

0/00

نوزدهم

عکاسی به شکل عملی نسبت به آموزش سر یالس اقدر است
تا اه میزان نهرم افهزار آموزشهی مهیتوانهد بهه بهبهود تعهامالت بهین
دانشجویان یمک یند

01

2/29

2/00

اهاردهم

092
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تا اه میزان نهرم افهزار آموزشهی مهیتوانهد بهه بهبهود تعهامالت بهین

01

9

01/90

نهم

دانشجویان با استادان یمک یند
تا اه میزان نرم افزار آموزشی بحث و تبهادل نظهر بهین دانشهجویان و

01

2/09

0/10

شانزدهم

استادان را آسان مییند
تا اه میزان نرم افزار آموزشی انتقال دانش را بهین دانشهجویان آسهان

01

9

01/90

دهم

مییند
آیا نرم افزار آموزشی طراحی شده توانست برای شما جایگزین یهالس

01

2/09

0/00

هجدهم

آموزش حضوری شود
آموزش دروس تئوری عکاسی به شیوه الکترونیکی تا اهه حهد امکهان

01

9/0

00/00

هشتم

پذیر است
آیا امکان آموزش الکترونیکی برای دروس رشته عکاسهی یهه نیازمنهد

01

9/19

01/1

یازدهم

حضور دانشجو در یاریاه است وجود دارد
تا اه میزان تمایل برای داشتن دروس دیگر رشته عکاسی به صهورت

01

9/0

00/20

هفتم

الکترونیکی دارید
آیانظام آموزش از راه دور در حمایت های فرآینهد یهاد دههی یهادییری

01

2/19

1/09

دوازدهم

دارای اثربخشی میباشد
آموزش از راه دور تا اه اندازه میتواند به رف نیازهای ناشی ازفرصهت

01

2/19

1/09

سیزدهم

ازدست رفته تحصیلی منجر یردد
آموزش از راه دور تا اه اندازه به توسعه انع هاف در شهیوههای متنهوع

01

2/09

0/2

هفدهم

آموزشی منجر میشود
افرادی یه امکان حضور سر یالسها ندارند ،تا اه حد میتوانند از این

01

9/02

00/29

اول

شیوه برای آموزش بهره جویند
آموزش از طریق فایلهای آموزشی و بدون حضور سر یالس تا اه حد

01

9/29

02/00

پنجم

میتواند از اتالف وقت و انرژی دانشجویان جلوییری یند
شما تا اه اندازه تمایل به یذراندن دروس دیگر رشهتهی عکاسهی بهه
شیوه مجازی دارید
درجه آزادی  01 :مجذور یای 211/20 :س ح معنی داری1/110 :

01

9/2

02/20

ششم
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099

نتای جدول ،رتبه بندی مولفههای مربو به ردایت از شریت در دورهی آموزش الکترونیکهی را
نشان میدهد .بیشترین میانگین مربو به یویه (افرادی یه امکان حضور سریالسهای دانشهگاه را
ندارند ،تااه حد میتوانند از این شیوه برای آ موزش بهره جویند ) است یه باالترین رتبه را نیز دارد و
یمترین میانگین مربو به یویه(تااه حد یار با نرم افزار آموزشهی بهرای شهما خسهته یننهده بهود )
میباشد یه پایین ترین رتبه را نیز داراست همچنین آمار نشهان مهیدهنهد یهه نتهای حاصهل بهین
مجموعه رتبههای پن یانه یزینههای مرتبط بایویههای مربو به ردایت از شریت در دوره آموزش
الکترونیکی در س ح  p>1/19معنی دار است.
 : .9آیا دانشجویان از این سیستم آموزشی رادی بودند
در انتهای پژوهش برای ارزیابی موفقیت این شیوهی آموزشی ،نمرات پایانی دانشهجویانی یهه در
طرح پژوهشی مورد م العه قرار یرفته بودند با نمرات یروه شاهد مقایسه شد .درس مورد نظر شامل
 2واحد بود یه  0واحد آن عملی و  2واحد نظری بریزار میشد .نمره نهایی یهه بهرای درس درنظهر
یرفته میشود شامل  0نمرهی میان ترم  00 ،نمره آزمون تئوری و  21نمره آزمون عملی و در نهایت
نمرهی مجموع این نمرات است .نمره میان ترم بر اساس استفاده دقیق و مستمر و دنبال یردن طرح
بر اساس برنامهریزی اولیه برای یروه آزمون و حضور در یالس و انجام تمرینها برای یهروه شهاهد
درنظر یرفته شده است .میانگین نمرات یسب شده در هر یروه در جدول زیر قابل مشاهده است
مقایسه نمرات نهایی دو یروه دانشجویان حادر در طرح و دانشجویان یروه شاهد از طریق نرم افزار spss

میههانگین میههان میانگین عملی از میانگین تشریحی میانگین نهایی از
ترم از  0نمره

 21نمره

از  00نمره

 21نمره

یروه اصلی

9/00

00/29

00/90

00/01

یروه شاهد

0/2

02/2

09/99

02/02

اختالف میانگین

1/90

1/99

0/10

1/22

جدول میانگین و انحراف معیار هر دو یروه در نمرات نهایی
یروه

اشتباه میهانگین

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

01

01 .00

00 .0

20 .1

01

02 .02

29 .0

01 .1

استاندارد
نمههرات دانشجویان حادر درطرح
نهایی

دانشجویان یروه شاهد
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090

جدول آزمون مقایسه میانگین شاخص یمی هر دو یروه در نمرات نهایی
آزمون لوین
F

آزمون تی با دو یروه مستقل برای برابری میانگین ها
سهه ح معنههی

t

درجهههههههههه

سههه ح معنهههی

اخهههتالف

آزادی)(df

داری)(sig

میانگین

020 .2

02

109 .1

20 .1

020 .2

00

109 .1

20 .1

داری()sig
برابری واریانس

210 .0

نابرابری واریانس

190 .1

برای آزمون این فردیه از آزمون  tدو یروه مستقل استفاده یرده ایم .در آزمون اول یعنی لهوین،
فرض برابری واریانسها آزمون میشود یه در این جا فرض صفر این است یه واریانس دو یهروه بها
هم برابر است و در اینجا سه ح معنهی داری(  )1/190=sigاسهت فهرض برابهری واریانسهها را رد
میینیم و از tس ر دوم استفاده میینیم یه برابر با 020 .2می باشد و اون دارای س ح معنهی داری
( )1/109 =sigاست و از  1/19یمتر میباشد بنابراین با اطمینان  19درصد نشان میدهد یه تفهاوت
میانگین دو یروه معنی دار است و فرض صفر رد و فردیه محقق تایید میشهود .یعنهی بهین نمهرات
نهایی در دو یروه دانشجویان حادر در طرح و دانشجویان یهروه شهاهد تفهاوت آمهاری معنهی داری
وجود دارد.
نتایج و دستاوردها

نتای تحقیقات مختلف انجامشده نشان میدهد استفاده از رویکهرد آمهوزش الکترونیکهی در دنیها
روند رو به رشدی داشته است .در م العاتی هم یه در ایهن زمینهه در نقها مختلهف جههان صهورت
یرفته ،در بسیاری از نتای  ،یاربرانِ این شیوههای آموزشی از آن رادی بودند و نتای آزمونها نشهان
دهندهی این امر بوده است .اما در ایران قضیه یمهی متفهاوت اسهت .بهه دالیهل مختلهف روانهی –
اجتماعی ،ازفناوریهای نوین درآموزش خیلی استقبال نمیشود .نداشتن وقت یافی ،انگیهزه و عالقهه
از دیگر بهانهها میباشد.
بعد از پشت سر یذاشتن بعد روانی آموزش به شیوه الکترونیکی و فرهنگسازی مناسب برای این
انین شیوههای آموزشی ،مسائل مهم دیگری یار را برای یاربران در ایران سخت میینهد .از جملهه
مهمترین موارد میتهوان بهه هزینههی بهاالی دسترسهی بهه تجهیهزات الکترونیکهی بهرای دسهتیابی بهه
آموزشهای از راه دور اشاره یرد .اما مهمترین االش موجود در این راه ،زیرساختهای مخابراتی و پهایین
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بودن سرعت اینترنت در ایران میباشد یه همین مسئله دسترسی به شیوههای آموزشهی را سهخت یهرده
است .بهبود سرعت و دستیابی به اینترنت میتواند انگیزه و عالقه را میان یاربران باال ببرد.

نتای حاصل از پرسشنامهی امکان سنجی بریزاری شیوهی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیهام
نور در رشتهی عکاسی نشان داد ،توانایی یادییری از طریق رسانهها یه شامل داشتن توانایی برقراری
ارتبا بین محتوای یلیپهای ویدئویی ،اطالعات پیوسته و یتابها -داشتن توانهایی نکتههبرداری در
طی مشاهدهی یک ویدئوی یامپیوتری و داشتن توانایی درک محتوای درسهی یهه از طریهق ویهدئو
پخش میشود دارای اهمیت بیشتری در امکان یادییری الکترونیکی است.
میزان دسترسی دانشجویان به تکنولوژی در اولویت اهمیت بعدی قرار داشت یه داشهتن یهامپیوتری
متصل به اینترنت با ویژییهای سختافزاری مناسب و نرمافزارهای مربوطه الزمهی آن بود.

مهارتها و ارتباطات پیوسته و تجربه مشاریت تماس وپشتیبانی فنهی در جایگهاه سهوم واههارم
بودند .مهارتهایی اون یار با یامپیوتر ،جستجودر اینترنت و دسترسی به اطالعهات ،توانهایی ارسهال
ایمیل به همراه فایلهای دیگر -توانایی شریت در دروس الکترونیکهی از طریهق یهامپیوتر ،توانهایی
برقراری ارتبا با دیگران از طریق تکنولوژیههای پیوسهته ، ،طهرح سهوال و ااههارنظر بهه صهورت
نوشتاری ،بیان احساسات و حاالت خود از طریق نوشتار و مدیریت زمان بهه منظهور پاسهخگویی بهه
مدرس و یادییرندیان.
تجربه مشاریت تماس وپشتیبانی فنی شامل مواردی همچون برقراری تماس منظم با مهدرس -
پشتیبانی فنی ومدیریتی فوری  -تجربیات قبلی مربو بهه فناوریههای پیوسهته و مشهاریت مهداوم
دردروس روی خ ی است.
معیار انگیزش شامل حفظ انگیزه هنگام عدم حضور استاد ،توانایی اتمهام یارهها حتهی بها وجهود
اختالالت شبکه و داشتن توانایی اتمام یارها حتی باوجود عوامل مخهل موجهود در خانهه در جایگهاه
پنجم اهمیت قرار داشت .اما توانایی یفتگوهای یروهی اینترنتی با اسهتفاده از ابزارههایی مثهل یهاهو
مسنجرونی ز توانایی صرف زمان بیشتر جهت آماده سازی جواب یک سوال و انجام یفتگوی پیوسهته،
همزمان با تایپ یردن در اولویت آخر قرار داشت.
اما نتای حاصل از پرسشنامهی ارزیابی نرم افزار آموزشی نشان داد از نظر دانشجویان ،افرادی یه
امکان حضور سر یالسهای دانشگاه را ندارند ،تا حد زیادی میتوانند از این شیوه برای آموزش بهره
جسته و با استفاده از نرم افزارهای آموزشی به اطالعات آموزشی مورد نیاز خود دست یابند .آنها این
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شیوهی آموزشی را نسبت به حضور سر یالس مناسب میدانستند .نرم افزار آموزشی نه تنهها خسهته
یننده نبود بلکه تا میزان زیادی در یادییری آنها موثر بهود و از اتهالف وقهت و انهرژی دانشهجویان
جلوییری یرده بود اما میزان ماندیاری م الب تئوری در ذهن در این شهیوهی آموزشهی نسهبت بهه
آموزش عملی سر یالس یمتر یزارش شد .با این تفاسیرآنها حتی تمایل به یذرانهدن دروس دیگهر
رشتهی عکاسی (البته به غیر از یاریاههای عملی) به شیوهی مجازی را داشتند و آنرا یهامالً امکهان
پذیرمیدانستند.
نرم افزار آموزشی حتی توانسته بود به بهبود تعامالت بین دانشجویان با اسهتادان یمهک یهرده و
انتقال دانش را بین آن ها آسانتر یند اما در بهبود تعامالت بین دانشجویان و نیز بحهث و تبهادل نظهر
بین دانشجویان و استادان تاثیر زیادی نداشت .
بر اساس نتای حاصل از ارزیابی این شیوهی آموزشی ،آموزش از راه دور نتوانست منجر به توسعه
انع اف در شیوههای متنوع آموزشی و ردایتمندی دانشجویان ورف نیازهای ناشی ازفرصت از دسهت
رفته تحصیلی یردد و جایگزین یالس آموزش حضوری شود.
اما برای نتیجه ییری نههایی در راب هه بها میهزان مهوثر بهودن ایهن شهیوهی آموزشهی ،نمهرات
دانشجویان یروه شریت یننده در طرح و یروه شاهد با هم مقایسهه شهد .نتهای حاصهل از ارزیهابی
نمرات پایانی دانشجویان نشان داد بین نمرات میان ترم دانشجویان یروه اصلی و دانشهجویان یهروه
شاهد تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین نمره میان ترم دانشجویان یروه اصهلی از دانشهجویان
یروه شاهد باالتر است .بین نمرات عملی در دو یروه دانشجویان حادر در طرح و دانشجویان یهروه
شاهد تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد ولی بین نمرات تشریحی در دو یروه ،تفاوت آماری معنی
داری وجود دارد .نمرات یروه شاهد از نمرات یروه اصلی باالتر است .در نهایت بین نمرات نههایی در
دویروه دانشجویان حادر در طرح و دانشجویان یروه شاهد تفاوت آماری معنی داری وجهود دارد .بها
تایید بر اینکه نمرات نهایی یروه اصلی از نمرات نهایی یروه شاهد پایینتر است.
نتای نهایی از ازریابی نمرات نشان داد فایل آموزشی نه تنهها یمکهی بهه بهبهود نمهرات نههایی
دانشجویان نکرده ،بلکه باعث افت آن نیز شده است .بین میانگین نمرات نهایی عکاسی دانشهجویان
تحت آموزش بها شهیوهی یهادییری ترییبی(اسهتفاده از مهولتی مهدیا و یالسههای رفه اشهکال) بها
سایردانشجویان تحت آموزش با شیوه سنتی ،تفهاوت معنهی داری وجهود دارد .در نتیجهه بهر اسهاس
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پژوهش حادر آموزش با شیوهی یادییری از راه دور تاثیر پایدار و مناسبی در یادییری دروس عملهی
در رشتهی هنر علی الخصو

عکاسی نخواهد داشت.

این نتیجه یم و بیش در نتای حاصل از پژوهشهای مشابه تکرار شهده بهود .در پهژوهش آرش
بردبار یه توانایی و آمادیی دانشجویان علوم پزشکی فسا را در زمینهی یهادییری الکترونیکهی مهورد
بررسی قرار داد ،میانگین امتیازات یه معیار انگیزش دانشجو برای یادییری الکترونیکی اسهت ،پهایین
بود و باید برا ی باال بردن آن مسائل انگیزشی اون حضهور اسهتاد بهه صهورت پیوسهته ،عهدم وجهود
اختالالت شبکه ای و عدم وجود عوامل مخل موجود در خانه بیشتر مورد توجه مسئولین اجرای پروژه
قرار مییرفت .در پژوهش آتوسا رسولی ،آموزش الکترونیهک ههیچ تهاثیری بهر آمهوزش و یهادییری
دانشجویان در دوره یارشناسی نداشت ولی ازنظر اعضای هیئتعلمی ،شهیوه آمهوزش مناسهب بهرای
رشتههای هنر ،آموزش تلفیقی و فقط مناسب مقاط یارشناسی ارشد و دیتری بود.
اشک تراب در پژوهش خود در مورد تهاثیر دو روش آمهوزش سهخنرانی (از راه دور) و اسهتفاده از
جزوه آموزشی در افزایش آیاهی پرستاران ،در نهایت تفاوتی میان دو یروه از لحاظ میهزان یهادییری
مشاهده نکرد.
تنها در دو پژوهش ،تاثیر آموزش الکترونیکی مثبت یزارش شد .در پژوهش صانعی در مورد تاثیر
آموزش الکترونیکی برعملکرد هنرجویان هنرستانهای دخترانه شهر تهران این تاثیر مثبت بود و باعث
رشد آموزش و عالقمندی هنرجویان به رشتههای انتخابی شده بهود  .همچنهین در پهژوهش نهریس
زنگنه نژاد اثربخشی بهاالیی در میهان نتهای حاصهل از ارزیهابی فراییهران یهه بها شهیوهی آمهوزش
الکترونیک پیش رفته بودند دیده شده بود.
مهمترین دالیل عدم موفقیت طرح در راب ه با میانگین نمرات نهایی دانشهجویان را میتهوان در
موارد زیر دسته بندی یرد:
 -0یمبود امکانات دانشجویان در زمینه سیستمهای صوتی تصویری برای بهره برداری از نهرم
افزار آموزشی ،خ و ارتباطی و سرعت اینترنت و نیز مهارتهای یار با یامپیوتر
 -2یاهش تعامالت میان دانشجویان با یکدیگر و نیز میان دانشهجویان و اسهتاد یهه الزمههی
پیشرفت و موفقیت در یارهای هنری است
 -9یم بودن میزان ماندیاری م الب آموزشهی در ذههن در شهیوه از راه دور و الکترونیکهی در
دروس عملی رشته هنر
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 -0عدم تمایل دانشجویان به آموزش مجازی در رشتهای یهه تمامها سهابقه آمهوزش حضهوری
داشته است
پیشنهادها

باتوجه به نتای پژوهش حادهر پیشهنهادهایی اجرایهی بهرای بریهزاری هراهه پربهارتر آمهوزش
الکترونیکی برای رشتههای هنری و نیز پیشنهادتی در جهت اجرای پژوهشهای بیشتر در ایهن زمینهه
بهصورت زیر ارایه میشود:
پیشههنهاد میشههود بههرای رواج و یسههترش هراههه بیشههتر شههیوهی آمههوزش الکترونیکههی ابتههدا
زیرساخت های فرهنگی مناسب برای افزایش اعتماد مهردم نسهبت بهه آمهوزش از راه دور و آمهوزش
الکترونیکی شکل بگیرد .آیاه سازی و برشمردن مزایا و محاسن این شیوه از آموزش ،جزء مهمتهرین
نکات میباشد.
اندیشیدن تدابیری درراستای افزایش امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت و بیسهیم ،همچنهین
افزایش پهنای باند قابل دسترس ،باال بهردن سهرعت اینترنهت  ،و نیهز بریهزاری دورهای یالسههای
آموزشی به منظور افزایش سواد رایانه ای میتواند ردایت یاربران در روش آموزشهی الکترونیکهی را
فراهم نماید .حضور متخصصین یامپیوتر در یروهها و حل مشکالت احتمالی یه در این زمینه ایجهاد
میشود ،باعث اطمینان بیشتر یاربران به استفاده از آموزش الکترونیکی اسهت .بها توجهه بهه ماهیهت
اصلی رشتههای هنری به خصو

رشتهی عکاسی ،توصیهی ایید این است یه برای یادییری بهتهر

و افزایش مهارت دانشجویان ،یاریاهها و یالسهای عملی این رشته به صهورت حضهوری و مهابقی
دروس به صورت الکترونیکی و از راه دور بریزار شود.
با توجه به ماهیت رشتههای هنری و متفاوت و متنوع بودن دروس و رشتهها ،پیشهنهاد میشهود
امکان بریزاری دروس رشتهی عکاسی و یا هر رشتهی هنری دیگر در یلیه دروس و در طهول یهک
دورهی آموزشی یامل (به طور مثال دوره یارشناسی عکاسی) صهورت ییهرد و سهپس توانهایی فهارغ
التحصیالن این رشته به شیوه الکترونیکی با شیوه آموزش سنتی با هم مقایسه شود.
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