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  چكيده
ي و علوم ورزشي در دو نظـام آمـوزش   بدنهدف اصلي پژوهش حاضر مقايسة عملكرد و خودپندارة تحصيلي رشتة تربيت 

هـاي  بـدني دانشـگاه  جامعة آماري پژوهش كلية دانشجويان مقطع كارشناسـي رشـتة تربيـت    . حضوري و از راه دور است
گيـري  نفر به روش نمونـه  100از ميان افراد مذكور، . نفر بود 234به تعداد  91-92دولتي شهر اردبيل در سال تحصيلي 

آوري اطالعات، از پرسشنامة خودپندارة تحصيلي و چهار  براي جمع. ها پاسخ دادندد و به پرسشنامهاي انتخاب شدنخوشه
آوري با استفاده از فنون آمار توصـيفي و   ها پس از جمعپاسخ. ساخته براي عملكرد تحصيلي استفاده شد پرسشنامة محقق
بـدني در  نشان داد كه بين عملكرد تحصيلي رشتة تربيت نتايج. وتحليل شد تجزيه spssافزار كارگيري نرم استنباطي و به

داري وجود دارد و عملكرد تحصيلي گـروه  حضوري تفاوت معنا دروس تخصصي نظري در دو نظام آموزش حضوري و نيمه
تحصـيلي در دروس عملـي در دو نظـام     حضوري در دروس نظري نسبت به گروه از راه دور باالتر اسـت و بـين عملكـرد   

هاي گروه از راه دور نسبت به گـروه حضـوري در دروس    ري و از راه دور تفاوت معناداري وجود ندارد و نمرهآموزش حضو
 . بين سطح خودپندارة تحصيلي و معدل ديپلم متوسطه در دو گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد. عملي باالتر است

  هاي كليدي واژه
 . تحصيلي، عملكرد تحصيليخودپندارة بدني،حضوري، آموزش از راه دور، تربيت  آموزش

  
  

                                                           
   09141570993 :تلفن : نويسندة مسئول Email:Alimehri13@gmail.com                                                     



 1394 فروردين و ارديبهشت، 1شمارة ، 7دورة مديريت ورزشي،                                                         

 

132

   مقدمه
امروزه . اي از توسعه رسيده است العاده در دو دهة اخير، آموزش از راه دور در عرصة جهاني به سطح فوق

طور  هاي راهبردي آن، كشورهاي در حال توسعه را به تواند با توجه به وظايفش، قابليت اين سيستم مي
توان نظام آموزشي را مي).  13(تر كند  يافته نزديك هاي كشورهاي توسعهسريع و وسيع به استاندارد

با توجه به گسترش وسيع . هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دانستمترين زيرنظايكي از پيچيده
شده از  ها، كاركنان و ارزيابي خدمات ارائههاي آموزشي، برنامههاي نظام آموزشي، ارزيابي سازمانفعاليت
  ). 4(تواند نقش مؤثري در فراهم آوردن كيفيت آموزشي داشته باشد آنها مي طرف

افزايش تقاضاي اجتماعي براي آموزش مداوم از يك طرف و كمبود فضا و امكانات فيزيكي و مادي از 
وجوي راهي جايگزين براي ارائة خدمات بيشتر  طرف ديگر، سبب شده است تا نظام اجتماعي در جست

عنوان يك زيرنظام اجتماعي، هرچند هميشه با تأخير،  نظام آموزش عالي به). 10(ود باشد به مشتريان خ
يادگيري و انتقال دانش، مهارت و  -مشغول ارائة خدمات جايگزين، تغيير سازماندهي فرايند ياددهي

و اين موضوع با ظهور و بروز فناوري اطالعات . بالقوة خود است) يادگيرندگان(نگرش به مشتريان 
ارتباطات شتاب بيشتري به خود گرفته و شكل ديگري از آموزش باز و از راه دور ظهور و بروز پيدا كرده 

يادگيري و ارزيابي - بنابراين آموزش از راه دور عبارت است از سازماندهي فرايند ياددهي). 14(است 
ن، از ميان برداشتن دهي برابر به همگاتحصيلي توسط يك مؤسسه با درجة انعطاف باال، براي فرصت

ويژه فاصلة جغرافيايي افراد جامعه به آموزش مورد نياز و يادگيري مستقل در همة  موانع دسترسي، به
اي و هاي چندرسانههاي آموزشي، سامانهكارگيري فناوري سطوح و اتخاذ راهبردهاي مناسب براي به

  ). 1(فناوري اطالعات و ارتباطات 
تقال اطالعات است كه يادگيرندگان را به منابع آموزشي دور از دسترس آموزش از راه دور، روش ان

توانند بدون حضور در كالس درس و بر حسب در آموزش از راه دور دانشجويان مي). 2(كند مرتبط مي
آموزش از راه دور سدهايي را كه زمان و مسافت براي ). 18(عالقه به يادگيري در رشتة خاص بپردازند 

برد و موانع آموزش سنتي مانند نياز به ارتباط چهره به چهرة بين استاد كند، از بين ميمي آموزش ايجاد
  ). 11(و دانشجو و وجود فيزيكي را ندارد 

. 1: داند، آموزش از راه دور را داراي شش خصوصيت ميدور راه از آموزش مبانيكيگان در كتاب 
هاي نوين استفاده از فناوري. 3ي معلم از شاگرد؛ نقش محور. 2جدايي زمان و مكاني معلم از شاگرد؛ 
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. 5دهنده با استفاده از فناوري؛ تدارك ارتباط دوطرفه ميان يادگيرنده و ياد. 4عنوان ابزار آموزشي؛  به
  ).  5(فردي كردن يادگيري . 6هاي فردي؛  هاي يادگيري جمعي و تأكيد بر آموزشنبود كالس

اين ارزشيابي، از . ارزشيابي كلي فرد از شخصيت خويش است ها ياخودپنداره مجموعة برداشت
راجرز ). 7(آورد  دست مي هاي رفتاري خود به گيرد كه هر فرد از ويژگياي سرچشمه ميارزشيابي ذهني

عبارت ديگر، آنچه فرد از وجود خويش  خودپنداره را برداشتي كه فرد از خود حقيقي خويش دارد يا به
اهميت موفقيت تحصيلي دانشجويان به مطالعات زيادي دربارة ). 20(كرده است  كند، تعريفاحساس مي

ها كننده بينييكي از اين پيش. گر براي دستيابي به اين مهم انجاميده استهاي تسهيلكننده بينيپيش
توان درك فرد از خودش دانست كه در نتيجة تجربيات فرد خودپنداره را مي). 22(خودپندارة فرد است 

ها، خودپنداره نظام پويايي است كه با اعتقادات، ارزش. گيرد با محيط و رابطة او با ديگران شكل مي
). 3(كنندة مسير زندگي فرد است  اين عوامل تعيين. هايي فرد ارتباط دارد ها، استعدادها و تواناييرغبت

آموزان ز تجارب آموزشي دانشگيري ارزشيابي از خودپنداره متأثر اخودپندارة تحصيلي نيز فرايند شكل
هاي خودمان در يك  و بيانگر دانش و ادراكات فردي دربارة ضعف) 20(و تفسير محيط آموزشي است 

آميز تكاليف تحصيلي در هايمان در انجام موفقيتحوزة تحصيلي معين و عقايد فردي دربارة توانايي
ها براي متغيرهاي انگيزشي و ميانجيها كننده بينيسطوح طراحي شده است و يكي از بهترين پيش

خودپندارة ). 6(اثربخش و غيراثربخش و از جمله عوامل بسيار مهم و اثرگذار در فرايند يادگيري است 
ماهيتي هاي سايرين است و شدت بر اطالعات اجتماعي نسبي متكي است و انعكاسي از ارزيابي تحصيلي به

  ). 17(شود ي هر فرد در نتيجة قياس خود با ديگران حاصل ميعبارتي خودپندارة تحصيل به. هنجاري دارد
پنداره در موفقيت تحصيلي ورزشكار و غيرورزشكار به اين  در مورد نقش خود) 1381(فراهاني   

  ).7(پندارة دانشجويان ورزشكار و غيرورزشكار تفاوت معناداري وجود ندارد  نتيجه رسيد كه بين خود
ير تلقين بر خودپندارة ورزشي به اين نتيجه رسيد كه خودپندارة ورزشي دربارة تأث) 1385(صالحي 

 ). 8(شود  سادگي دستخوش تغيير نمي ثبات شايان توجهي دارد و به

در پژوهش روي دو گروه از دانشجويان مشروط و غيرمشروط دانشگاه عالمه ) 1373(دالور 
سه با دانشجويان غيرمشروط خودپندارة طباطبايي به اين نتيجه رسيد كه دانشجويان مشروط در مقاي

 ). 7(تري دارند ضعيف

آموختگان دانشآموزي و مطالعة مستقل و نقش آن در يادداري  در پژوهشي در مورد خود) 1380(فراهاني 
آموختگان مؤثر است و بدني به اين نتيجه رسيد كه مطالعة مستقل خودآموزي در يادداري دانشتربيت 
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اند، در مقايسه با گروه حضوري يادداري ت خودآموزي و مطالعة فردي آموزش ديدهكساني كه در موقعي
در تحقيقي به مقايسة خودپندارة تحصيلي دانشجويان ) 1391(فراهاني و همكاران ). 8(بهتري دارند 

هاي  هاي دولتي و غيردولتي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه بين نمره تربيت بدني دانشگاه
  ).  7(ارة دو گروه تفاوتي وجود ندارد خودپند

ارزيابي خدمات كيفيت آموزش آنالين «تحقيقي با عنوان ) 2006(چن، مارسيني، ريدر، وارد، آلن 
در اين مطالعه كيفيت خدمات در آكادمي ورزش اياالت . انجام دادند» هاي خاصورزش در ورزش

در آناليز متغيرهاي تحقيق از پنج . ارزيابي شد صورت آنالين و فاكتورهاي آن متحده در دورة تحصيلي به
منابع كتابخانه؛ . 3كنندگان؛  مشخصات شركت. 2مطالب دورة آموزشي؛ . 1: متغير خاص زير استفاده شد

كنندگان مرد در همة  نتايج نشان داد كه رضايت شركت. بندي كلي درجه. 5سرويس دانشجويان؛ . 4
بندي رضايت كنندگان جوان در فاكتور درجه مچنين شركتفاكتورها نسبت به زنان بيشتر است؛ ه

اكثريت در مطالب آموزشي و سرويس دانشجويان . كنندگان داشتند بيشتري نسبت به ديگر شركت
 ).16(كنندگان نسبتاً از كيفيت خدمات در آكادمي راضي بودند  طور كلي، شركت به. راضي بودند

پيشرفت و رضايت در آموزش تندرستي «قيقي با عنوان تح) 2008(كه  بلوك، ادرمن، فيلكس، رينه 
هدف عمده در اين تحقيق بررسي پيشرفت و . انجام دادند» آنالين در مقابل آموزش تندرستي سنتي

نتايج . كنندرضايت دانشجوياني بود كه در كالس تندرستي آنالين و كالس تندرستي سنتي شركت مي
كنند و تفاوتي بين  بخشي و ادراكي را پر مي ظرسنجي رضايتكنندگان برگة ن نشان داد كه تمام شركت

تفاوتي در سن، وضعيت استخدام، سال حضور در مدرسه مشاهده . كالس سنتي و آنالين وجود ندارد
جاي كالس سنتي از كالس آنالين  در كل پيشرفت كالس آنالين مثبت بود و پيشنهاد شد كه به. نشد

  ). 15( براي آموزش تندرستي استفاده شود
هاي  تأثير آموزش از راه دور بر روي برخي از مهارت«تحقيقي با عنوان ) 2010( 1ديسوكي و محمد

هاي  توان مهارتنتايج اين تحقيق نشان داد كه با آموزش از راه دور مي. انجام دادند» ويژه در فوتبال
ها اد و سطح عملكرد اين مهارتويژه در فوتبال مانند شوت، روپا، دريبل، پاس و ضربه با سر را آموزش د

  ). 19(در بين دانشجويان آموزش از راه دور نسبت به دانشجويان آموزش حضوري بهتر و مثبت بود 
علت جوان بودن جمعيت كشور، تغيير نگرش مردم در دهة گذشته و برخي  رشتة تربيت بدني، به

مطلوب در امر آموزش و تربيت گذاري  اجتماعي ديگر، لزوم توجه خاص و سرمايه-مالحظات فرهنگي
                                                           

1 . Desouky and Mohamed 
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ها و مؤسسات واضح است دانشگاه. هاي ديگر بارزتر است نيروي متخصص نسبت به بسياري از رشته
توانند پاسخگوي نياز كشور يا درخواست تعداد آموزش عالي تنها با استفاده از نظام آموزش حضوري نمي
رو در كنار آموزش حضوري، ضرورت استفاده از  انبوه متقاضيان آموزش عالي با حفظ كيفيت باشند، ازاين

نظام آموزش از راه دور براي افزايش ظرفيت پذيرش و استفادة بهينه از امكانات آموزشي در حد معقول 
تواند در ويژه قدرت پوششي آن، مي هاي خاص، به دليل ويژگي اين روش نوين به. كامالً محسوس است

بدني مؤثر و مكمل نظام آموزش حضوري بيت نيروي انساني تربيت پاسخگويي به نياز جامعه در مورد تر
 .باشد

شود كه در قرن حاضر فناوري رو به توسعه، گيري مي شده، نتيجه با در نظر گرفتن مسائل مطرح
ازدياد جمعيت، مشكالت اقتصادي، پراكندگي جغرافيايي برخي از كشورها، تقاضا براي آموزش بيشتر، 

ودانگيزي، خودآموزشي و بهبود كيفيت آموزشي موجب شده است كه نظام آموزش تمايل افراد براي خ
پندارة دانشجويان رشتة  ژوهش عملكرد و خود در اين پ. راه دور در كنار آموزش حضوري قرار گيرد

عنوان مسئلة اصلي تحقيق  هاي متنوع عملي و نظري بهعنوان يك رشتة تحصيلي با درس تربيت بدني به
كه  طوري به. شود ها استفاده ميآموزش از راه دور در استان اردبيل نيز همانند ديگر استان. مطرح است

بدني در اين نفر در قالب دانشجوي رشتة تربيت 100در دانشگاه پيام نور مركز اردبيل حدود نزديك به
آن با نظام  كه پس از شناخت وضعيت عملكرد تحصيلي و مقايسة طوري به. اند دانشگاه مشغول به تحصيل

  .حضوري بايد براي ارتقاي آموزش اقدام شود
 

  روش تحقيق
در اين مقاله با توجه به ماهيت موضوع تحقيق، براي مقايسة عملكرد تحصيلي دانشجويان دو نظام از 

براي مقايسة تجربة پيشين دانشجويان دو نظام آموزشي از . اي استفاده شدمقايسه –روش توصيفي علّي 
براي بررسي عملكرد تحصيلي دانشجويان در دروس نظري از چهار . اي استفاده شدمقايسه –روش علّي 

 80هاي مزبور حاوي پرسشنامه. هاي نمونة تحقيق استفاده شدپرسشنامة پاسخ بسته در هريك از درس
صورت يكسان در دو  كه از هريك از منابع درسي كه به) سؤال 20هر درس (اي بود سؤال چهارگزينه

ها از بانك سؤاالت امتحاني دانشگاه پيام اين پرسشنامه. وه آزمودني تدريس شده، استخراج شده استگر
ها در جلسات امتحاني پايان ترم اين پرسشنامه. نور كشور و براساس استاندارد تهيه و تنظيم شده است
نور ي و دانشگاه پيامها در دانشگاه محقق اردبيلتحصيلي خاص هر درس و بعد از امتحان اصلي آزمودني
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نمونة دروس مربوطه در دروس نظري عبارتند از آناتومي، بيومكانيك، مديريت . مركز اردبيل تكميل شد
تجربيات پيشين از طريق متغيرهاي معدل ديپلم متوسطه و . هاي ورزشي و يادگيري حركتيسازمان

هايي كه حاوي  طريق پرسشنامهنمرة ديپلم متوسطه از . پندارة تحصيلي بررسي شده است نمرة خود
ها از پندارة تحصيلي آزمودني نمرة سطح خود. سؤاالت دروس نظري نمونة تحقيق بود، كسب شده است

اين پرسشنامه توسط دكتر علي دالور تهيه شده و در (شده است   ساز تجربهطريق پرسشنامة دست
) ضريب آلفا(ه به كمك روش كرونباخ پايايي اين پرسشنام. اجراي سه طرح تحقيقي استفاده شده است

  ).است α= 73/0محاسبه شده و معادل 
هاي  در مقطع كارشناسي دانشگاه) نفر 234(جامعة آماري تمامي دانشجويان رشتة تربيت بدني 

نفر در دانشگاه محقق اردبيلي  152از اين تعداد . بودند 91 - 92دولتي استان اردبيل در سال تحصيلي 
نمونة . شاغل به تحصيل بودند) آموزش راه دور(نفر در دانشگاه پيام نور اردبيل  82 و) آموزش حضوري(

، حجم )دوازده كالس در دو گروه(هاي آموزشي و شش كالس درسي شده از هريك از روش انتخاب
براي انتخاب دروس، از روش . بود) نفر در دو گروه 100(نفر  50هاي آموزشي نمونه در هريك از گروه

ابتدا كلية دروس با توجه به اينكه در نيمسال اول تحصيلي . اي تصادفي استفاده شدگيري طبقهنمونه
بندي شد،  در هر دو دانشگاه مربوطه ارائه شده باشد و با توجه به ماهيت دروس مختلف طبقه 92-91

تي؛ درس هاي مباني زيسهاي درسدرس آناتومي، از گروه(ها يك عنوان درسي سپس از هريك از گروه
  هاي ورزشي، از گروههاي تحليلي و حل مسئله؛ درس مديريت سازمانهاي درس بيومكانيك از گروه

هاي رشد و يادگيري؛ هاي نظري با ماهيت علوم انساني؛ درس يادگيري حركتي، از گروه درسدرس
  . انتخاب شد) يهاي عملي گروههاي عملي انفرادي؛ درس فوتبال، از گروه درسدرس شنا، از گروه درس

بدني در استان اردبيل در هاي مجري تربيت  هاي مختلف دانشگاه هاي درس منظور انتخاب كالس به
اي براي انتخاب گيري خوشهنمونه. اي انجام گرفتصورت خوشه گيري بههر دو نظام آموزش نمونه

طح معناداري قابل س. در هريك از دو نظام آموزش صورت گرفت) در قالب كالس درس(ها آزمودني
وسيلة رايانه و از طريق  درصد است و كلية مراحل آماري آن به 5پذيرش در اين پژوهش، حداقل سطح 

  .انجام گرفت spss.v.18افزاري آماري بستة نرم
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  هاي تحقيق نتايج و يافته
بدني در دو نظام آموزشي دانشجويان رشتة تربيت عملكرد تحصيلي دهد بين نشان مي 1جدول 

گروه از راه دور در تمام دروس عملكرد تحصيلي پس . دداري وجود دارحضوري و از راه دور تفاوت معنا
 .تر از گروه حضوري استنظري نمونه پايين

  عملكرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني در دو نظام آموزشي ةمقايس .1جدول 

  
بدني در دروس تخصصي دهد بين عملكرد تحصيلي دانشجويان رشتة تربيت نشان مي 2جدول 

پس كيفيت آموزشي . داري وجود داردنظري نمونه در دو نظام آموزش حضوري و از راه دور تفاوت معنا
  .تر از گروه حضوري است دور در تمام دروس نظري نمونه پايينگروه از راه 

  
  موزشيآعملكرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني در دروس تخصصي نظري در دو نظام مقايسة . 2جدول 

  
بدني در دروس عملي دهد بين عملكرد تحصيلي دانشجويان رشتة تربيت نشان مي 3جدول 

   .در دو نظام آموزشي حضوري و از راه دور تفاوت معناداري وجود ندارد) فوتبال و شنا(

 ميانگين انيفراو  هاي گروه
انحراف 
 معيار

درجة 
 آزادي 

 Tنمرة
سطح 
  )sig(معناداري 

 14/2 81/12 50 از راه دور 004/0 - 12/5 98 9/0 94/15 50 حضوري

هاي  روهگ  روسد
 آزمودني

 يانگينم راوانيف
نحراف ا

 معيار

رجة د
 آزادي

 Tمرة ن

سطح 
معناداري 

)sig(  

 آناتومي
 002/0 - 09/4  52 48/2 78/15 30 حضوري

  41/3 12/11 24 از راه دور

 001/0 - 534/9  54 67/2 01/16 30 حضوري  انيكبيومك

 18/2 54/11 26 از راه دور

 001/0 - 422/7  50 58/1 65/17 28 حضوري  يادگيري حركتي

 51/1 40/14 24 از راه دور
  يريت مد
  رزشيوهاي  سازمان

 003/0 - 36/8  48 45/1 13/18 30 وريحض

 18/2 93/15 20 راه دوراز
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) ميداني و دو واليبال،(كيفيت آموزشي دانشجويان تربيت بدني در دروس عملي  ةمقايس .3 جدول
 در دو نظام آموزشي

 

بدني در دو  دهد بين معدل ديپلم و سطح خودپندارة تحصيلي دانشجويان تربيتنشان مي 4جدول 
  .نظام آموزش حضوري و از راه دور تفاوت معناداري وجود ندارد

 تحصيلي در دو نظام آموزشيپندارة  مقايسة معدل ديپلم متوسطه و سطح خود. 4جدول 

 

  گيري بحث و نتيجه
بدني نظام از راه دور در دروس تخصصي نظري نسبت به دانشجويان عملكرد تحصيلي دانشجويان تربيت 

براي نمونه عملكرد تحصيلي . دار بودحضوري كمتر بود؛ حتي اين تفاوت از نظر آماري بين دو گروه معنا
نسبت به دانشجويان حضوري با  12/11آموزش از راه دور با ميانگين نمرة در درس آناتومي دانشجويان 

عملكرد تحصيلي در درس بيومكانيك در دانشجويان آموزش از راه دور . پايين بود 78/15ميانگين نمرة 
عملكرد . خيلي پايين بود 01/16نسبت به دانشجويان حضوري با ميانگين نمرة  54/11با ميانگين نمرة 

نسبت به دانشجويان  40/14ر درس يادگيري حركتي دانشجويان از راه دور با ميانگين نمرة تحصيلي د
عملكرد تحصيلي در درس مديريت مسابقات ورزشي . پايين بود65/17حضوري با ميانگين نمرة 

 13/18نسبت به دانشجويان حضوري با ميانگين نمرة  93/15دانشجويان از راه دور با ميانگين نمرة 

هاي  گروه  دروس
 ميانگين  فراواني  آزمودني

انحراف 
 معيار

درجة 
 آزادي

 Tنمرة
سطح 

معناداري 
)sig(  

  فوتبال
 35/0 - 42/2 41/1630/348 30 حضوري

80/1695/1 20از راه دور

 شنا
 08/0 - 54/1 44/1521/352 30 ريحضو

 86/1 82/15 24 از راه دور

هاي  گروه  دروس
 ميانگين  فراواني  آزمودني

انحراف 
 معيار

درجة 
 آزادي

 Tنمرة
سطح 

معناداري 
)sig(  

معدل ديپلم 
 متوسطه

 31/0 - 40/2 49/1576/148 50 حضوري

57/1434/2 50از راه دور

پندارة  سطح خود
 تحصيلي

 41/0 - 84/0 79/1096/1148 50 حضوري

93/10731/7 50از راه دور
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بدني نظام آموزش از شود كه در دروس نظري تخصصي تربيت گيري مياز اين بخش نتيجه. بودپايين 
هاي حضوري تواند با دانشگاههايي در امر آموزش وجود دارد كه نميراه دور هنوز مشكالت و كاستي

وزش از هاي آمها و آموزش مناسب و كافي در امر آموزش، دانشگاهرقابت كند، البته با شناسايي ضعف
ها در حضور علت اين تفاوت. هاي حضوري در زمينة آموزش رقابت كندتواند با دانشگاه راه دور مي

  هاي رفع اشكال و نداشتن هيأت علمي رشتة  بدني به كالسنداشتن اكثريت دانشجويان تربيت 
 ها به رشتة تربيتتوجهي مسئوالن اين دانشگاههاي پيام نور مركز اردبيل و بيبدني در دانشگاهتربيت

خودآموزي و مطالعة «را با عنوان ) 1380(ها، نتايج تحقيق فراهاني اين يافته. شودبدني گزارش مي
كه نشان داد كساني كه در شرايط » بدنيآموختگان تربيتمستقل و نقش آن در يادداري دانش

  ).8(كند دارند، تأييد نمياند، نسبت به گروه حضوري، سطح يادداري باالتري خودآموزي آموزش ديده
بدني در دو نظام آموزش حضوري و از راه دور در دروس  از نظر عملكرد تحصيلي دانشجويان تربيت

براي نمونه عملكرد تحصيلي در درس فوتبال . داري مشاهده نشدعملي بين دو گروه تفاوت معنا
 41/16ن حضوري با ميانگين نمرة نسبت به دانشجويا 80/16دانشجويان از راه دور با ميانگين نمرة 

نسبت به  82/15عملكرد تحصيلي در درس شنا در دانشجويان از راه دور با ميانگين نمرة. باالتر بود
هاي فراهاني و كشاورز ها با يافتهاين يافته. باالتر بود 44/15دانشجويان حضوري با ميانگين نمرة 

، ديسوكي و محمد )1998(تن بروگ و استين سون ، اس)1996(، مك فارلند )1382(، كشاورز )1382(
ها نقش رسانه«در تحقيق خود با عنوان ) 1382(فراهاني و كشاورز ). 23،21،12،9(همسوست ) 2010(

به اختالف بين ميانگين » بدني نظام آموزش از راه دوردر آموزش درس تنيس روي ميز رشتة تربيت 
  ). 9(اشاره كرد  46/8ش از راه دور با ميانگين و گروه آموز 66/6گروه حضوري با ميانگين 

بدني  ها در آموزش درس فوتبال رشتة تربيتنقش رسانه«در تحقيق خود با عنوان ) 1382(كشاورز 
هاي گروه آموزش از راه دور نسبت به گروه حضوري اشاره  به باال بودن نمره» نظام آموزش از راه دور

  ). 12(كرده است 
حضوري  هاي ميانگين دانشجويان نيمه نيز در تحقيق خود به باال بودن نمره )1996(مك فارلند 

  ). 21(نسبت به دانشجويان حضوري اشاره كرده است 
در تحقيق خود به قابل اجرا بودن برخي از دروس عملي با ) 1998(استن بروگ و استين سون 

 آموزش به نسبت غيرحضوري وزشآم نظام در دروس گونهاين بهتر به نتايج گاهي كه شيوة غيرحضوري
در تحقيق خود به سطح ) 2010(ديسوكي و محمد ). 23( ده استكراشاره  شود، منجر مي حضوري
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هاي ويژه در فوتبال مانند شوت، روپا، دريبل، پاس و ضربه با سر دانشجويان آموزش عملكرد بهتر مهارت
  ).19(د ان از راه دور نسبت به دانشجويان آموزش حضوري اشاره كرده

بدني در دو نظام آموزش حضوري و از راه دور از نظر آماري بين تجربيات پيشين دانشجويان تربيت      
براي نمونه ميانگين نمرة متغير معدل ديپلم متوسطة دانشجويان از راه دور . داري وجود نداردتفاوت معنا

ضوري و از راه دور در متغير معدل بنابراين بين گروه ح. بوده است49/15و دانشجويان حضوري 57/14
دور  راه ازتحصيلي دانشجويان  پندارةمتغير سطح خودميانگين نمرة . ندارد وجود داريديپلم تفاوت معنا

بنابراين بين گروه حضوري و از راه دور در متغير . بوده است 79/109 و دانشجويان حضوري 93/107
را كه نشان ) 1391(ها، يافتة فراهاني و همكاران ن يافتهاي. سطح خودپندارة تحصيلي تفاوت وجود ندارد

هاي دولتي و غيردولتي تفاوتي وجود ندارد دادند بين سطح خودپندارة دانشجويان تربيت بدني دانشگاه
  ).  7(كند  تأييد مي

ت عل بدني در استان اردبيل، بهتوان استنباط كرد كه رشتة تربيت  براساس نتايج اين تحقيق مي     
جوان بودن جمعيت استان، تغيير نگرش مردم در دهة گذشته و پرورش قهرمانان ملي و جهاني در 

گذاري مطلوب در امر اجتماعي ديگر، لزوم توجه خاص و سرمايه -استان و برخي مالحظات فرهنگي
. هاي ديگر در سطح استان اردبيل بارزتر استآموزش و تربيت نيروي متخصص نسبت به بسياري رشته

علت جوان بودن جمعيت استان، تغيير نگرش مردم در دهة  بدني در استان اردبيل، به رشتة تربيت
اجتماعي ديگر، لزوم  -گذشته و پرورش قهرمانان ملي و جهاني در استان و برخي مالحظات فرهنگي

  گذاري مطلوب در امر آموزش و تربيت نيروي متخصص نسبت به بسياري توجه خاص و سرمايه
هاي پيام نور استان دانشجويان واضح است دانشگاه. هاي ديگر در سطح استان اردبيل بارزتر استهرشت

هاي مختلف مشغول به بومي دارند و اين دانشجويان بعد از فراغت از تحصيل، در سطح استان در سازمان
مكانات و هاي ورزشي ديگر خواهند شد كه لزوم توجه به سطح عملكرد تحصيلي و اكار و فعاليت

دهد كه نظام نتايج اين تحقيق نشان مي. شود نور مشخص ميهاي پيام تأسيسات ورزشي در دانشگاه
بدني در استان اردبيل ضمن اينكه تنها از يك رسانة آموزشي يعني كتاب آموزش از راه دور رشتة تربيت 

بهره است، توانايي الزم را براي ها بيكند و از ساير رسانهبدني استفاده ميخودآموز در آموزش تربيت 
هاي زيادي دارد كه بايد مورد توجه ها و ضعفاما كاستي. آموزش اين رشته در سطح دانشگاه دارد

با توجه به اينكه عملكرد و . هاي آموزش از راه دور قرار گيردبدني دانشگاهمسئوالن رشتة تربيت 
بدني در دو نظام آموزشي انگيز در رشتة تربيت رب ترين موضوعات بحثخودپندارة تحصيلي يكي از مهم
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نور اردبيل بخواهد براساس فلسفة وجودي بدني دانشگاه پيام  راه دور و سنتي است، اگر گروه تربيت
بدني بپردازد، بايد خدماتي با عملكرد تحصيلي هاي رشتة تربيت خود، به انتقال ارزش، دانش و مهارت

آموختگان خالق قرار گيرد تا بت پايدار با ساير مراكز آموزشي به جذب دانشاثربخش ارائه دهد تا در رقا
همچنين اين باور عمومي جامعه كه دانشجويان . سهمي در توليد دانش اين رشتة تحصيلي داشته باشد

تر، هاي ورودي و پيشينة علمي قويهاي بهتر در آزمون دليل كسب نمره هاي دولتي بهدانشگاه
توان گفت كم مي شود يا دستيلي بهتري دارند، در رشتة تربيت بدني تأييد نميخودپندارة تحص

براي اينكه دروس . اندها و خودپندارة تحصيلي موفق عمل كردهنور در پرورش باورهاي پيام دانشگاه
نحو مناسبي به دانشجو منتقل  عملي و مهارتي با كيفيت و عملكرد خوبي انجام گيرد، بايد مطالب به

ود؛ ارتباط منظم بين دانشجو و استاد برقرار باشد؛ فرايندها مداوم ارزيابي شود و تعامل بين دانشجو و ش
  استاد وجود داشته باشد، و از ابزار آموزشي مثل ويدئو، تصاوير و اساليدهاي دقيق مهارتي، و تهية 

  اه از راه دور توصيه همچنين به مسئوالن دانشگ. افزارهاي مهارتي براي دروس عملي ارائه شودنرم
هاي يادگيري هاي آموزشي طراحي شود تا با شيوهبدني دورهشود، براي دانشجويان رشتة تربيت مي

  هاي از راه دور، براي استادان و كاركنان دانشگاه. خودگردان در دروس نظري و عملي آشنا شوند
براي دروس . موزش از راه دور آشنا شوندهاي آها و روشهايي در نظر گرفته شود تا با قوانين، شيوهدوره

افزارهاي درسي تهيه شود، امكان خصوص دروس نظري با حل مسئله نرم و واحدهاي دانشگاهي به
اي فناوري اطالعات و  هاي پايهمنظور ارتقاي مهارت هايي بههاي آنالين فراهم شود و برنامه آموزش
تمهيداتي انديشيده شود . كاركنان در نظر گرفته شود هاي عملي و ارتباط هم براي استادان و هممهارت

نحو احسن استفاده كنند و  هاي اطالعاتي و ارتباطاتي موجود در مراكز به تا دانشجويان بتوانند از فناوري
راهكارهايي انديشيده شود تا دانشجويان بتوانند با استادان و همديگر از طريق شبكة اينترنت تعامالت 

مهارتي داشته باشند و اهتمام بيشتري به پخش راديويي و تلويزيوني تمام دروس علمي، آموزشي و 
هاي  براي دانشجويان از راه دور برنامه. دانشگاهي از جانب مسئوالن و استادان به خرج داده شود

هاي  اي بدو ورود به دانشگاه و حين تحصيل در دانشگاه در نظر گرفته شود تا با قوانين و شيوهمشاوره
موزش از راه دور، آشنايي كامل داشته باشند و امكاناتي فراهم شود تا دانشجويان بتوانند از طريق شبكة آ

. اينترنت با كاركنان دانشگاه ارتباط داشته باشند و امور اجرايي خود را از اين طريق انجام دهند
  د تا دانشجويان هاي مجازي تدارك ديده شو افزارهايي براي تهيه و تدوين آزمايشهمچنين نرم

  .مند شوندهاي مجازي بهره بدني از امكانات آزمايشگاهي و كارگاهتربيت 
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