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 چکيده
در واقع آموزش یک عامل وسیله .امروزه آموزش به عنوان شرط اساسی توسعه شناخته شده است

به همین . ساز برای رشد فردی وسرچشمه اصلی سعادت بشری ورفاه اجتماعی به شمار می آید

آموزشی از راه دور  خاطر مراکز آموزشی از راه دور گسترش یافته و عوامل مختلفی بر روی مراکز

مراکز آموزشی از مرتبط باعوامل اجتماعی بررسی تاثیرگذار است لذا محقق این تحقیق را با هدف 

از پرسشنامه .روش تحقیق ، پیمایشی است. در خانمهای شهر اصفهان انتخاب نموده است راه دور

شده و برآوردکوکران  ازفرمول با استفاده حجم نمونه. برای گردآوری داده ها استفاده شده است

تحصیل آن است که  دهندهنتایج این پژوهش نشان.نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند

در مراکز آموزش از راه دور موجب باال رفتن آگاهیهای علمی، اجنماعی وامور مربوط به زندگی 

راه دور، وضعیت فعالیت  وبین سن دانش آموزان مراکز آموزش از.  دانش آموزان این مراکز می شود

و اشتغال دانش آموزان مراکز آموزش از راه دورو تعداد فرزندان دانش آموزان مراکز آموزش از راه 

 .دور بامیزان تأثیر این مراکز بر آنها رابطۀ معنی داری وجود ندارد
 

 آموزش وپرورش،عوامل اجتماعی، مراکز آموزش از راه دور :يديکل واژگان

 

 مقدمه

به جهان دانایی محور ونیاز روزافزون بشر به آموزش، همواره با پیچیده شدن زندگی ها، نیاز به آموختن مستقل را در طول ورود 

شروع آموزشهای از راه دور در آموزش وپرورش، نخست با هدف افزایش پوشش تحصیلی و از آن پس با هدف .زندگی افزایش داده است

هم اکنون این آموزشها با به .آفرینی اساسی در محتوا وروشهای آموزشی آغاز به کار کرده است گشودن راهی برای کیفیت بخشی وتحول
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بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات آموزشهای خوبی را برای به روز کردن محتوا و انعطاف بخشی به روشهای یادگیری و یاددهی به 

در واقع آموزش یک عامل وسیله ساز .ن شرط اساسی توسعه شناخته شده استامروزه آموزش به عنوا(. 5831الحسینی،)ارمغان می آورد 

ز طرفی توسعه ی فرهنگی ،اقتصادی  .(5831متوسلی،)برای رشد فردی وسرچشمه اصلی سعادت بشری ورفاه اجتماعی به شمار می آید

مختلف نظام آموزشی،نقش مهمی در شکل وسیاسی آینده ی هرملتی به تحصیالت جامعه به عنوان یک مجموعه    بستگی دارد و سطوح 

امروزه حتی عقب مانده ترین کشورها نیز به این امر پی بردند که از طریق آموزش می توان .دهی شخصیت، تواناییها و عادات انسان دارند

در این .تربیت می دانند آنها تحول وحرکت اجتماعی خود را در بهبود شرایط آموزش وتوجه به تعلیم و.موانع بزرگ را از سر راه برداشت

از مسایل مالی گرفته تا شیوه های مدیریت ،سبکهای آموزش وحتی این که چه نوع آموزشی .زمینه مسایل گوناگونی مدنظر قرار گرفته است

امه های  به منظور اجرای برن. یکی از این سبکهای آموزش استفاده از موسسه های آموزش از راه دور است.    برای یک جامعه مفید است

استان کشور در این طرح شرکت داشته که در  51، در حدود 5838-38در آغاز سال . آموزشی ،این مراکز در سراسر کشور تاسیس شده اند

مرکز در سراسر کشور به ویژه در مناطق محروم برای افزایش  844در این سال . به همه ی استانها تعمیم یافته است 38-31سال تحصیلی 

 .لی آن مناطق تاسیس شده وشروع به فعالیتهای آموزشی کرده استپوشش تحصی

آموزشهای ازراه دور در مراکز تاسیس شده به شکل مکاتبه ای وتشکیل کالسهای رفع اشکال و هدایت آموزشی ارائه می شود     

در این شیوه آموزشی ، کالسهای رفع  هرمرکز موظف است مطابق آیین نامه ها ودستورالعملهای مصوب ، در این زمینه ثبت نام نمایند، 

اشکال هر هفته یا دوهفته یکبار در مراکز ارانه می شود، ارائه ی مواد آموزشی و درسی به صورت  لوحهای فشرده آموزشی، تجهیزات رایانه 

 (.5838الحسینی،)است ...ای، کتابهای خود آموز و کار و تمرین و ارئه ی مشاوره های تحصیلی و

شاید عوامل مختلفی بر عملکرد آنها . آنها نشاندهنده آن است که به طور کامل ازظرفیت آ نها استفاده  نشده است ولی عملکرد 

زیرا با استفاده از .موثر بوده  در بین این عوامل اثرگذار، محقق عوامل اجتماعی اثر گذار بر مراکز آموزشی از راه دوررا انتخاب نموده است 

ه های آموزشی راکاهش داد همچنین می توان راهکارهای جدید برای آموزش وتشویق عالقه مندان به تحصیل درهر نتایج این تحقیق  هزین

مراکز آموزشی از بالذا محقق در این تحقیق به دنبال  پاسخ به این سوال است که چه عوامل اجتماعی . سن ودرهر زمان و مکان ارائه نمود

 :ققین مطالعاتی انجام داده اند از جملهدارد؟در این راستا مح ارتباطراه دور

اجتماعی را با فرض اینکه یک برنامه مطالعاتی آنالین با یادگیری در بزرگساالن مرتبط  -زمینه های فردی(  2442)آرمسترانگ 

مدیریت نقش های نتایج نشان داده که داشتن احساساتی همچون جامعه گیرنده، اعتماد به نفس تحصیلی، اعتماد به .است، بررسی می کند

ی زندگی و تاثیر مدرسه بر نقشهای زندگی دیگران، درك فراگیران را از تواناییهایشان برای تکمیل موفقیتهای آموزشی آنان تحت تاثیر قرارم

ریهای عالقه ی دانش آموزان به برنامه های آموزش از راه دور ودسترسی به فناو( 2441)و همکاران مک لیندن(., Armstrong 2442)دهد 

یافته های آنها نشان داد که دانش آموزان در ابتدا از شرکت نمودن در برنامه های آموزش از راه دور . اطالعاتی و ارتباطی را بررسی کردند

جربه همچنین در استفاده از فناوری های ارتباطی ت.مردد هستند، اما بعد از ورود به این دوره ها عالقه مندی دانش آموزان افزایش می یابد

پینا (. ,  Mc linden 2441)ی قبلی نداشتند، اما به خوبی از امکانات استفاده می کردند ودر به کارگیری آن مشکل زیادی نداشتند

نفری از افراد روستایی و شهری در موسسات آموزش از راه دور 534در مورد عوامل تاثیر گذار در رواج آموزش از راه دور با نمونه ی (2443)

عواملی مانند دسترسی به فناوریها، .عامل در رواج و گسترش آموزش از راه دور موثر است84تحده ی آمریکا انجام داد، در یافت که ایالت م

به کارگیری اصول طراحی آموزشی و در نهایت پشتوانه ی مالی محکم و سطح باالی اطالعات مدیران به عنوان مهمترین عوامل در گسترش 

به این نتیجه رسید که دوره های مجازی باعث بهبود نگرش و (2442)یسیم اوزك (.Pina 2008,) اخته شدنداین شیوه ی آموزش شن

امکان سنجی آموزش از راه دور از طریق اینترنت کتابداری و اطالع ))پژوهشی تحت عنوان (5835)حسن زاده .ارتقای سطح تعامل می شود

درصد گروههای کتابداری و اطالع رسانی شرایط و امکانات اولیه برای برگزاری 14بیش از نتایج نشان داد که .انجام داد((رسانی در ایران

درصد استادان تا به حال به این موضوع نپرداخته اند وسابقه ی برگذاری چنین کالسهایی را 14در مقابل بیش از .چنین دوره هایی را دارند

) ه ای برای آینده در مورد آموزش کتابداری و اطالع رسانی از راه دور را ندارنددرصد گروهها نیز هیچ برنام25ندارند ودر نهایت بیش از 

در پژوهشی که با هدف میزان دستیابی مراکز به اهداف آموزش از راه دور در کشور انجام داد به این (  5831)حسینی (.5835حسن زاده ،

پیشنهادهای این پژوهش بر اساس یافته های تحقیق، آموزش .ستندنتیجه رسید که اعضا با اهداف وبرنامه های موسسه به خوبی آشنا ه

نیروها و کارکنان اجرایی مراکز مجری و ارائه ی الگوی مناسب در خصوص استفاده ی مطلوب از فناوریها ورسانه های آموزشی برای غنی 

 (  .5831حسینی ،)سازی منابع آموزشی مراکز مجری بود 

 روش شناسی تحقيق

جامعه ی آماری در این پژوهش گروه دانش آموزان زن و دختر شهر . تحقیق حاضر، روش پیمایشی است روش:روش تحقيق

هم چنین حجم نمونه در این تحقیق دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور  نواحی پنجگانه آموزش .دننفر می باش 8538اصفهان بالغ بر
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ابزار  .انتخاب شده اند روش تصادفیو نمونه ها  براورد شد نفر 514آنها ران تعداد فرمول کوک با استفاده از وپرورش شهر اصفهان بوده که

سوال با درجه بندی پنج لیکرت 22پرسشنامه های نهایی در این تحقیق شامل .پرسشنامه می باشد ،در این پژوهش ها وشیوه گردآوری داده

 :ن فرضییات در دو سطح توصیفی و استنباطی به شرح ذیل می باشدروشهای آماری جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمو.  تنظیم شده است

ابتدا با استفاده از جداول توزیع فراوانی،فراوانی معتبر،درصد تجمعی به توصیف ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  -

 .است پاسخگویان پرداخته شده

دو نمونه ای،آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس t ی، از آزمون در مرحله بعد برای تجزیه و تحلیل متغیرها در سطح استنباط -

 . استفاده شده است

همچنین در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه های از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است که مقدار آلفاهای 

بوده که مورد قبول 3/4دار آنها برای هریک از متغیرها بیش از مق .ندخوبی برخوردار می باشثبات بدست آمده نشان داد که پرسشنامه  از 

در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری .تحقیق در دو سطح توصیفی واستنباطی صورت گرفت های تجزیه تحلیل داده .می باشد

 .ک نمونه ای استفاده شده استیtنظیر فراوانی، درصد،درصدتجمعی، میانگین، انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون 

 یافته هاي تحقيق

در این بخش با توجه به آمار و اطالعات پرسشنامه ها، به توصیف فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای :یافته هاي توصيفی-الف 

 .تحقیق پرداخته شده است

 مشخصات فردي پاسخگویان

تا  58بین سنین ( درصد 3/81به میزان )جدول زیر مالحظه می شود بیشترین پاسخگویان همانگونه که در :پاسخگویان سن

 .سال قرار داشته اند 24

   

 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن آنها:  1جدول

 درصد تجمعی درصد تعداد سن

 8163 8163 11 سال 24تا  58
 1363 8264 83 سال 84تا  25

 2863 2164 82 سال 84تا  85
 544 168 3 سال 14تا  85

  544 514 جمع

 

همانگونه که در جدول زیر مشاهده می شود پاسخگویان را دانش آموزان دختر در مقاطع مختلف :پایه تحصيلی پاسخگویان

نمونه درصد  13بیشترین پاسخگویان در دورۀ دبیرستان هستند که . تحصیالت دورۀ راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی تشکیل می دهند

 . را شامل شده اند و کمترین پاسخگویان را دختران در پایۀ پیش دانشگاهی تشکیل داده اند

 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پایه تحصيلی آنها:  -2جدول 

درصد  درصد تعداد پایه تحصيلی

 2464 2464 84 راهنمایی تجمعی
 3364 1364 33 دبیرستان

 544 2264 88 پیش دانشگاهی
  544 514 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد پاسخگویان، غیرشاغل هستند که با توجه به اینکه اکثر پاسخگویان در  3/38:وضعيت فعاليت و اشتغال پاسخگویان  

 .سنین پایین و مجرد می باشند این امر طبیعی است

 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعيت فعاليت و اشتغال آنها:  3جدول

 درصد تعداد 
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 2168 83 شاغل

 3863 552 غیر شاغل

 544 514 جمع

 

 

 

 تحليل استنباطی-ب

دو نمونه ای، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس  tبرای آزمون فرضیات تحقیق، از آزمونهای مقایسۀ میانگین ها، 

 .استفاده شده است

ی، اجتماعی و امور مربوط به زندگی دانش تحصیل در مراکز آموزش از راه دور موجب باال رفتن  آگاهی های علم: 5فرضیه  

درصد رابطۀ بین  21/4درصدو سطح اطمینان 41/4مالحظه می شود در سطح خطای 8همانگونه که در جدول .آموزان این مراکز می شود

ین مراکزرابطه معنی دار تحصیل در مراکز آموزش از راه دور و باال رفتن  آگاهی های علمی، اجتماعی و امور مربوط به زندگی دانش آموزانِ ا

 .  وجود و فرضیه تحقیق،پذ یرفته می شود

نتایج آزمون مقایسۀ ميانگين ها بين متغيرهاي تحصيل در مراکز آموزش از راه دور و تأثير درآگاهی هاي : 4جدول 

 .علمی، اجتماعی  و امور مربوط به زندگی دانش آموزانِ این مراکز می شود
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                                                                                                                           .                                        بین سن دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور و میزان تأثیر این مراکز بر آنها رابطۀ معنی داری وجود دارد: 2فرضیه

مالحظه می شود سطح معنی داری  1همانگونه که  در جدول . برای آزمون این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است

41/4 < 241/4  =sig رد می شود 2ست که نشانگر معنی دار نبودن رابطۀ دو متغیر این فرضیه می باشد و بنابراین فرضیه ا . 

 آزمون همبستگی بين سن دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور و ميزان تأثير این مراکز بر آنها: 5جدول شماره 

 سطح معنی داری
ضریت همبستگی 

 پیرسون
 تعداد نمونه

241/4 46548- 514 

                                                                                                                              

بین وضعیت فعالیت و اشتغال دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور و میزان تأثیر این مراکز بر آنها رابطۀ معنی داری : 8فرضیه

 .                                                                                                                                          .وجود دارد

است که حاکی از معنی دار نبودن رابطۀ متغیرهای وضعیت  Sig=  148/4>41/4مالحظه می شود   1همانگونه که در جدول 

 . تغال دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور و میزان تأثیر این مراکز بر آنها می باشد،  لذا این فرضیه رد می شودفعالیت و اش

 متغيرهاي وضعيت فعاليت و اشتغال دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور   tآمار توصيفی نتایج آزمون : 6جدول

 انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 3645 3644 83 شاغل 

 2685 3658 552 غیرشاغل
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 .بین وضعیت تأهل دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور و میزان تأثیر این مراکز بر آنها رابطۀ معنی داری وجود دارد: 8فرضیه

است که نشانگر معنی دار نبودن رابطۀ دو متغیر  =sig 213/4>4641مالحظه می شود سطح معنی داری  3همانگونه که جدول 

 . باشد و بنابراین این فرضیه رد می شود می

 

 

 

 

 

 

 

نتایج آزمون تحليل واریانس متغيرهاي وضعيت تأهل دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور و ميزان تأثير : 7جدول

 این مراکز بر آنها

مجموع  

مربعات 

مممممممرمجذورا

 ت

d

f 
مجذو

ر میانگین 

 میانگین میانگین

F  سطح معنی

2 2681 ابین گروه ه داری

2 

4682 4

.13 

46213 

5 13655 درون گروه ها

24 

4611   

5 33611 جمع

82 

   

 

 .بین تعداد فرزندان دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور و میزان تأثیر این مراکز بر آنها رابطۀ معنی داری وجود دارد: 1فرضیه
مالحظه می شود سطح معنی  3ت همانگونه که جدول برای آزمون این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده اس

 . است که نشانگر معنی دار نبودن رابطۀ دو متغیر این فرضیه است، بنابراین فرضیه رد می شود sig=  824/4 >41/4داری 

 

 نهاآزمون همبستگی بين تعداد فرزندان دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور و ميزان تأثير این مراکز بر آ: 7جدول

 سطح معنی داری
ضریت همبستگی 

 پیرسون
 تعداد نمونه

46824 46432- 514 

 

 

 :نتيجه گيري

بیشترین پاسخگویان در دوره دبیرستان .سال قرار داشته اند24تا 58بین سنین ( درصد 3/81)بیشترین پاسخگویان به میزان  

اکثرپاسخگویان .درصد را شامل شده اند22شگاهی درصد وپیش دان 24راهنمایی .درصد نمونه را شامل شده اند13هستند که 

 .پاسخگویان شاغل می باشند8/21درصد از پاسخگویان غیرشاغل هستند و 3/38.مجرد هستند(درصد8/82)

که تحصیل در مراکز آموزش از راه دور موجب باال رفتن آگاهیهای علمی، اجنماعی ادد  پژوهش نشانآزمون فرضیه های نتایج  

وبین سن دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور، وضعیت فعالیت و اشتغال دانش . زندگی دانش آموزان این مراکز می شود  وامور مربوط به

ری آموزان مراکز آموزش از راه دورو تعداد فرزندان دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور بامیزان تأثیر این مراکز بر آنها رابطۀ معنی دا

توان اینگونه بیان نمود که آموزش از راه دور در اشکال مختلف خود می تواند خیلی موثر باشد واگر خوب طراحی  یمدر واقع . داردنوجود

برنامه های آموزش از راه دور از نظر میزان هزینه به دانش آموز برتری هایی نسبت به آموزش .شود می تواند از نظر آموزشی مشروع باشد

راه دور می تواند فرصتهایی برای تعامل بین دانشجویان و مدرسین ایجاد کند و گفتگویی نامحدود بین آنها یادگیری آزاد و از .سنتی دارند

از این رو، گرچه یادگیری آزاد و از راه دور همانند یادگیری در کالسهای بزرگ .برقرار نماید و این مبنایی محکم برای آموزش مشروع است

 . ما این ویژگی از مشخصات بارز آن نیستمنجر به یادگیری طوطی وار می گردد ا
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