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 مقاله پژوهشی 

 

بر عملکرد  زمانهمو نا زمانهم یکیالکترون یریادگی یسنجش اثربخش

 یلیتحص

 

 یمحمد عسگر ،یزوارک یزارع لیعسما ،یآباد یعل جهیخدمحمدرضا نیلی احمدآبادی، ، *محمد زارع

 

 

 چكيده

 نیدر ا تیموفق یارهایز معا یکی. است یریادگی -یاددهی ندیدر فرآ یریادگیمطلوب  طیشرا جادیا یکیالکترون یریادگیهدف از مقدمه: 

 یکیآموزش الکترون یثربخشا یپژوهش حاضر با هدف بررس. و استفاده مناسب از آن است یریادگیروش  نینسبت به ا یها آگاهدوره
 . انجام شد انیدانشجو یلیتحص ردبر عملک زمانهمو نا زمانهم

 یکارشناس انیدانشجو هیکل یآمارعهجام. بود شیکنترل و آزما و گروه آزمونپس-آزمونشیبا طرح پ یپژوهش کاربرد نیاها: روش

 مندهدفنفر به صورت  30 یجامعه آمار نیاز ا. نفر( 260بود ) 1400 یلیدوم سال تحص مسالیهمدان در ن یپزشک دانشگاه علوم یپرستار
از هر دو گروه  یلیعملکرد تحص آزمونشیدر ابتدا پ. نفر( 15شدند )هر گروه  میو کنترل تقس شیدر دو گروه آزما یتصادف به طور انتخاب و
همان محتوا را در  شیو گروه آزما زمانهمنا یکیرا در قالب آموزش الکترون یشناسدرس روان یکنترل محتوا پس از آن گروه. گرفته شد

ابزار مورد استفاده شامل . دو گروه گرفته شد از هر یلیآزمون عملکرد تحصسپس، پس. دندیدآموزش  زمانهم یکیقالب آموزش الکترون
 ییایپا. احراز شد یشناسوانر نیمتخصص دییتأ قیابزار از طر نیا ییروا. بود یاز درس روانشناس ینیع سؤال 20با  یلیآزمون عملکرد تحص

 ستفاده از آزمون آماریآوری شده با اهای جمعداده. دیمحاسبه گرد 79/0آزمون و پس 81/0 آزمونشیپ یکرونباخ برا یآلفا قیابزار از طر
 تحلیل شد. کوواریانس

 یمعنادار تفاوت زمانهمبه روش  دهیآزمون دو گروه آموزش ددر پس یشناسدرس روان یلینمره عملکرد تحص نینشان داد، ب جهینتنتايج: 

 یدر درس روانشناس یلیتحص عملکرد زانیم شیموجب افزا شیهم زمان در گروه آزما یکی(؛ استفاده از آموزش الکترونp<001/0) وجود دارد
 . شده است

 یلیموجب بهبود عملکرد تحص زمانهماستفاده از آموزش  ،یکیالکترون یریادگی-یاددهی ندیبر اساس هدف از فرآگيري: نتيجه

 . شودیم هیروش توص نیو استفاده از ا یریزبرنامه نیبنابرا. شودیم رندگانیادگی

 

 یلی، عملکرد تحصزمانهمنا یریادگی، زمانهم یریادگی ،یکیالکترون یریادگیهای کلیدی: واژه
 346تا  339 :(51)22؛ 1401 بهمن آموزش در علوم پزشكي/مجله ايراني 

 

 
                                                 

دانشکده  ،یآموزش یتکنولوژ یدکتر یمحمد زارع، دانشجونویسنده مسؤول:  *

  .رانیتهران، ا ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یتیو علوم ترب یشناسروان
zareeducation@gmail.com 

دانشکده  ،یآموزش ی(، گروه تکنولوژاری)دانش یاحمدآباد یلیمحمدرضا ن دکتر

. رانیتهران، ا ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یتیو علوم ترب یشناسروان

(nili1339@gmail.com؛ دکتر خد)یتکنولوژ(، گروه اری)دانش یآباد یعل جهی 

. رانیتهران، ا ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یتیو علوم ترب یشناسدانشکده روان ،یآموزش

(aliabadikh@gmail.com؛ دکتر اسماع)استاد(، گروه  یزوارک یزارع لی(

 ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یتیو علوم ترب یشناسدانشکده روان ،یآموزش یتکنولوژ

(، گروه اری)دانش ی(؛ دکتر محمد عسگرezaraii@yahoo.com. )رانیتهران، ا
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 مقدمه

موفق  طیمح جادیا یکیالکترون یریادگی -یاددهی ندیدر فرآ

 تیاهم یمختلف، دارا رندگانیادگی یبرا یکیالکترون یریادگی

که بتواند موجب بهبود  شودیموفق قلمداد م یطیاست؛ مح

نظام آموزش  یزمان. شود رندگانیادگی یلیعلمکرد تحص

از  رندگان،یادگیبرخوردار است که  یخوب یاز کارآمد یعال

الفونته  ید. (1)برخوردار باشند ییباال یلیعملکرد تحص

(De la Fuenteعملکرد تحص )از  یبیرا به عنوان ترک یلی

)نمرات آزمون(،  یمفهوم طهیدر سه ح یریادگی جینتا

)تالش و مشارکت  ی( و نگرشیکالس تی)فعال یاهیرو

عملکرد  گر،ید یفیدر تعر. (2)کندیم ی( دسته بندیکالس

در موضوعات  رندهیادگیآموخته شده  ییتوانا یلیتحص

 یهاآزمون قیشده است که از طر فیتعر یآموزشگاه

 نیا. شودیم یریگساخته، اندازهمعلم ایاستاندارد شده 

 مثل ارتقاء به رندگانیادگی یمهم زندگ یهابر جنبه ریمتغ

تر مناسب یاجتماع گاهیباالتر و جا یلیتحص  یهیپا ایمقاطع 

 ستمیس کی( معتقد است Khanخان ) نیهمچن. (3)رددا ریتأث

از  یمندنظام ندیشامل فرآ یکیالکترون یریادگیموفق 

سازی ادهیو پ یابیتوسعه، ارز ،یطراح ،یزیربرنامه

 .(4است)

به دو  تواندیم یریادگی طیمح ،یکیالکترون یریادگیدر 

 زمانهم( و ناSynchronous) زمانهم یهویش

(Asynchronousبرا )اتیدر ادب. فراهم شود رندهیادگی ی 

به ارتباط بالدرنگ،  زمانهمروش  ،یکیالکترون یریادگی

حضور  رندهیادگیمدرس و  ،روش نیدر ا. معروف است

 شود؛یحضور در دسترس قلمداد م نیبنابرا ،دارند یمجاز

مدرس و  یبرا زمانهممعنا که همه امور به صورت  نیبد

 یهمانند کالس حضور رستو د افتدیاتفاق م رندهیادگی

. (6و5)ردیشکل بگ رندهیادگیمدرس و  نیب یهمکار دیبا

 یریادگی( معتقد است، Skylar) لریچنان که اسکا

در  یریادگیدانش و  یبه اشتراک گذار زمانهم یکیالکترون

                                                 
 ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یتیو علوم ترب یشناسروان کدهدانش ،یریگو اندازهسنجش 

  (drmasgari423@gmail.com. )رانیتهران، ا

(؛ 7است) یمبتن یو بر اساس بازخورد فور یزمان واقع

 ینیبال موزشآ یاتیاست که بازخورد، جزء ح یدر حال نیا

 نیدر ا. (8است) یمدرسان پرستار یدیکل تیولسؤو م

کند، مدرس  رییاز محتوا تغ یبخش یلیروش اگر به هر دل

را اعمال کرده و هنگام  دیجد راتییبه سرعت تغ تواندیم

( و Mic) کیم. (9محتوا، ارائه خود را هماهنگ کند) انیب

 وزشروش آم نیمعتقدند که ا (Midlborg) دلبورکیم

و با  شودیمحور بودن بنا م رندهیادگی هیبر پا یکیالکترون

 تربیش یریموجب درگ کندیم جادیکه ا یمشارکت

 . (10)شودیبا دوره م رندگانیادگی

 تواندیم زمانهمنا یکیدر مقابل روش آموزش الکترون

ه در ککند  جادیا رندگانیادگی یرا برا یزمانهمنا یهاطیمح

جزوه، مقاالت،  ،یریتصو-یصوت یهایآن سخنران

 ازیامت نیترمهم. (11در دسترس باشد). و نتیپاورپو

 یناست که محتوا زما نی، ازمانهمنا یکیالکترون یریادگی

مناسب است و با  رندهیادگی یکه برا شودیارائه م

 ،یکیالکترون یریادگیروش  نیا. (6همگام است) رندهیادگی

 نیاسازی کارآمد یبرا یندارد؛ ول یازیبه مدرس حاضر ن

در عمق محتوا دقت  رندهیادگیهم مدرس و هم  دیروش، با

اشد کامل و جالب ب یبه اندازه کاف دیمحتوا با. کنند یتربیش

آموزش  یبرا ازیبتوانند اطالعات مورد ن رندگانیادگیتا 

مورد استفاده در  یهای( فناور9خود را از آن کسب کنند)

 . (12صوت است) لم،یف ر،یروش،شامل متن، تصو نیا

دو  نیا ریاز تأث یشواهد متفاوت زیمطالعات ن یدر بررس

( و آپالن shahabadi) یآبادشاه. روش موجود است

(Uplan)، نیبه ا زمانهمو نا زمانهمآموزش  یبا بررس 

مند به آموزش عالقه رندگانیادگیکه  افتندیدست  جهینت

 یلیروش بر عملکرد تحص نیبودند و ا یکیالکترون زمانهم

معتقدند که  و زارع یآبادیعل. (13بوده است) ثرآنها مؤ

 تواندیم رندهیادگیمدرس و  نیو متقابل ب زمانهمآموزش 

کرده و  جادیا رندهیادگیمدرس و  یحس حضور را برا

 12/2/1401، تاریخ پذیرش: 14/2/1401، تاریخ اصالحیه: 8/11/1401مقاله:  تاریخ دریافت
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و  (Dadaددا ). (14را ارتقاء دهد) یکیدوره الکترون تیفیک

بر  زمانهمو نا زمانهمروش آموزش  یهمکاران با بررس

 جهینت نیبه ا ه،یجریدانشگاه ن انیدانشجو یلیتحصعملکرد 

 ندیموجب بهبود فرآ زمانهمکه روش آموزش  دندیرس

 Graceگراس اوگبانو ). (15)شودیم یریادگی -یاددهی

Oghbonnaمی( و اکپرکا ابز (Ekpereka Ibezim در )

 یکینشان دادند که روش آموزش الکترون یپژوهش

در  رندگانیادگی یهارتبهبود مها شیموجب افزا زمانهم

 . (16)شودیم یریادگی -یاددهی ندیفرآ

 یکه توسط بکش یدر پژوهش شگفتیپ جینتا برخالف

(Bakshi )که  افتندیدست  جهینت نیبه ا نیانجام شد، محقق

 یریادگیموجب بهبود  زمانهمروش آموزش نا

روش احساس  نیو آنها نسبت به ا شودیم انیدانشجو

( در Pickering) نگیکریپ نیهمچن. (17داشتند) تیرضا

فراتر از ارائه  زمانهمانشان دادند که آموزش ن یپژوهش

آموزش  وهیش نیکه ا یصرف است و در صورت یمحتوا

موجب بهبود  تواندیشده باشد، م یطراح یبه درست

 . (18شود) رندگانیادگی یلیعملکرد تحص

ها از پژوهش یانجام شده، برخ یهابا توجه به مرور پژوهش

 زمانهمریآموزش غ وهیش یو برخ زمانهم آموزش وهیش

 یمعرف یکیجهت ارائه آموزش الکترون یرا روش مناسب

نقش  یکه گاه یاست که طراح آموزش یدر حال نیاند؛ اکرده

کند که از  نییتع شیپاز  دیآموزش را برعهده دارد با یمجر

استفاده  زمانهمنا ای زمانهم یکیآموزش الکترون وهیکدام ش

 یکیارائه آموزش الکترون وهیخواهد کرد؛ چرا که با توجه به ش

 یهابه مرور پژوهشبا توجه . شودیم یاست که دوره طراح

 ستیمشخص ن یطراح آموزش یبرا نهیزم نیانجام شده در ا

 وهیکدام ش یو درس نظر یشناسکار یلیمقطع تحص یکه برا

 شودیم یلیموجب بهبود علمکرد تحص یکیآموزش الکترون

در  یبه و تواندیم یکیارائه آموزش الکترون وهیو کدام ش

لزوم انجام  نیبنابرا .به اهداف دوره کمک کند یابیدست

با  پژوهش حاضر . گرددیمشخص م نهیزم نیدر ا یپژوهش

 زمانهمو نا زمانهمدو روش آموزش  یبررسهدف 

در درس  یلیعملکرد تحص تاثیر آن بر نییو تع یکیالکترون

  انجام شد. یشناسروان

 

 هاروش

از نوع کاربردی و طرح پژوهش نیمه  پژوهش حاضر

آماری جامعه . کنترل و آزمایش بودآزمایشی با گروه 

پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی رشته پرستاری 

دانشگاه علوم پزشکی همدان در نیمسال دوم سال 

از این . نفر( 260بودند )حدود  1400-1401تحصیلی 

که درس  مندهدفنفر به صورت  30آماری تعداد جامعه

ال شناسی را جزء واحدهای درسی انتخابی نیمسروان

انتخاب و به صورت تصادفی در دو  ،تحصیلی خود داشتند

. نفر( قرار گرفتند 15و آزمایش )هر گروه  گروه کنترل

معیار ورود به پژوهش تمایل به مشارکت در پژوهش و 

همچنین داشتن درس روانشناسی در نیم سال تحصیلی 

آزمون عملکرد تحصیلی از درس در ابتدا پیش. پیشگفت بود

سپس محتوای . از هر دو گروه گرفته شد شناسیروان

گروه . ساعته طراحی گردیدجلسه نیم 10دوره در قالب 

کنترل محتوای طراحی شده را در قالب آموزش الکترونیکی 

در بستر سامانه مدیریت یادگیری آموزش  زمانهمنا

دیدند؛ بدین صورت که محتوای طراحی شده برای هر 

 Learning) جلسه در سامانه مدیریت یادگیری

management systemاین سامانه . شد( بارگذاری می

( و Online) قابلیت برگزاری کالس به صورت برخط

برای گروه کنترل از کالس . ( را داردOfflineغیربرخط )

دانشجویان در گروه کنترل . غیربرخط استفاده شد

زمان به محتوای آموزشی دسترسی توانستند در هر می

پس از مطالعه محتوا باید خالصه آن را داشته باشند و 

اگر سؤالی داشتند به کردند و برای مدرس ارسال می

همچنین فضایی در سامانه . صورت پیام از مدرس بپرسند

 . مدیریت یادگیری جهت تبادل پیام یادگیرندگان ایجاد شد

 10ی شده را در طی گروه آزمایش همان محتوای طراح

در  زمانهمساعته در قالب آموزش الکترونیکی جلسه نیم
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بستر سیستم مدیریت یادگیری آموزش دیدند؛ بدین 

شد صورت که زمان تشکیل کالس برخط از قبل تعیین می

و محتوای آموزشی به صورت جلسه زنده به دانشجویان 

در  توانستند سؤاالت خود رادانشجویان می. شدارائه می

کالسیان خود بپرسند و جلسه برخط از مدرس یا دیگر هم

پس از برگزاری جلسات . به تبادل اطالعات بپردازند

آزمون عملکرد تحصیلی از هر دو گروه آموزشی، پس

مون زآآزمون و پسالزم به ذکر است که پیش. گرفته شد

سازی ت متفاوت و موازیسؤاالمحقق ساخته و دارای 

با کمک مدرس درس مذکور  هاآزمون این. شده بودند

برای دو گروه مشابه یکدیگر بود که در و طراحی شده بود 

های داده. شد قالب الکترونیکی بر هر دو گروه اجرا

از آزمون آماری کوواریانس و آوری شده با استفاده جمع

SPSS-18 (Armonk, NY, USA )افزار با کمک نرم

های بودن توزیع دادهبرای بررسی نرمال . تحلیل شد

از  .پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد

نظر رعایت اخالق در پژوهش، داوطلبانه بودن شرکت در 

 پژوهش و آزادی اختیار خروج از پژوهش رعایت گردید.

ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، آزمون عملکرد  

آزمون بود که در قالب پیشتحصیلی از درس روانشناسی 

روایی . ای طراحی شدگزینه چهار سؤال 20آزمون با و پس

تن از  5و میزان ضریب دشواری هر دو آزمون توسط 

شناسی احراز و متعادل ارزیابی متخصصین روان

(41/0=pشد ) . پایایی آزمون عملکرد تحصیلی برای

و  81/0آزمون از طریق آلفای کرونباخ آزمون و پسپیش

 . یدمحاسبه گرد 79/0

 

 نتايج
نفر از دانشجویان  30مشارکت کنندگان در پژوهش 

کارشناسی پرستاری بودند که از شروع تا پایان پژوهش، 

 67نفر ) 20از این تعداد . بدون ریزش مشارکت داشتند

از هر جنس . درصد( مرد بودند 33نفر ) 10درصد( زن و 

به تصادف و برابر در دو گروه کنترل و آزمایش حضور 

نتیجه آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی . داشتند

ها در های پژوهش نشان داد توزیع دادهنرمال بودن داده

کند پژوهش از توزیع نرمال پیروی می متغیر

(Pvalue>0/05) .( همچنین از طریق آزمون لوینLevin )

فرض همسانی واریانس دو گروه کنترل و آزمایش بررسی 

به دست آمد  =p ،321/2p=178/0ون شد؛ نتیجه این آزم

تجانس واریانس دو  یهدهنددار است و نشانمعناکه غیر

 . گروه کنترل و آزمایش است

و  ، میانگینآزمونپسو  آزمونپیشنمرات  1، در جدول

انحراف معیار عملکرد تحصیلی دوگروه کنترل و آزمایش 

 . ارائه شده است

 

 گروه در دو آزمونپسو  آزمونپیش نمرات میانگین :1 جدول

 آزمایش و کنترل

 میانگین و انحراف معیار گروه آزمون

 7/58± (10/2) کنترل آزمونپیش

 7/69±( 05/2) آزمایش

 8/79±( 98/1) کنترل آزمونپس

 15/83± (95/1) آزمایش

 

قابل مشاهده است، بین  1 جدولاز اطالعات  چنان که

گروه کنترل و آزمایش تفاوت چندانی مشاهده  آزمونپیش

بین این دو گروه تفاوت وجود  آزمونپسشود، اما در نمی

رض همگنی شیب رگرسیون در ادامه به بررسی ف. دارد

 . پردازیممی

 

 آزمون مفروضه همگنی شیب رگرسیون: 2جدول

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی آزمونپیشمجموع مجذورات  منبع تغییرات

 003/0 30/3 78/1345 1 78/1345 آزمونپیش

 23/0 32/2 39/93 2 35/181 آزمونپیشتعامل گروه و 
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   98/9 27 87/264 خطا

 

، قابل مشاهده است که تعامل 2 جدولبر اساس اطالعات 

دار معنا( p ،32/2( =27 ،2)F=23/0) آزمونپیشگروه و 

ها، همگنی شیب رگرسیون را تأیید نیست؛ بنابراین، داده

قابل  3 جدولنتیجه تحلیل آزمون کوواریانس در . کنندمی

 . مشاهده است

 

 آزمون کوواریانس برای عملکرد تحصیلی :3 جدول

 سطح معناداری توان آزمون اندازه اثر Fمقدار  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 001/0 1 51/0 30/3 1 78/1345 آزمونپیش

 001/0 897/0 49/0 534/15 2 103/62 گروه

     27 303/181 خطا

     30 186/1589 کل

 

قابل مشاهده است، بین  3 جدولکه از اطالعات  چنان

دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت  آزمونپسمیانگین نمرات 

توان نتیجه گرفت می معناداری وجود دارد؛ بنابراین

بر عملکرد تحصیلی  زمانهمآموزش الکترونیکی 

 . شناسی تأثیر مثبت دارددانشجویان در درس روان

 

 بحث

هدف از پژوهش حاضر سنجش اثربخشی آموزش 

و تأثیر آن بر عملکرد  زمانهمو نا زمانهمالکترونیکی 

های یافته. شناسی بودتحصیلی دانشجویان در درس روان

 موجب زمانهمپژوهش نشان داد که آموزش الکترونیکی 

نتیجه پژوهش . شودبهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان می

( و پیکرینگ و کیوزنل Bakshi) با نتیجه مطالعات بکشی

(Pickering & Quesnelle)  که گروه هدف آنها

دانشجویان پزشکی بودند و نتایج حاکی از تأثیر آموزش 

 سوهمبر عملکرد تحصیلی یادگیرندگان بود، نا زمانهمنا

با ایجاد تعامل در فرآیند  انان مطالعه در. (18و17)است

آموزش الکترونیکی شرایطی برای دانشجویان در درس 

میکروبیولوژی فراهم شد تا بتوانند با یکدیگر و مدرس 

ارتباط برقرار کرده و مشکالت یادگیری خود را مرتفع 

باید از فضای تعاملی باالیی  زمانهمسازند؛ آموزش نا

انی آموزشی متناسبی از این برخوردار باشد و پشتیب

تعامل توسط کادر آموزش ارائه گردد؛ چون در پژوهش 

مذکور دانشجویان در دوره دوم پزشکی بودند به صورت 

، پرداختندخودراهبر و مستقل به ایجاد تعامل با یکدیگر می

اما در پژوهش  ؛این تعامل موجب پیشرفت شناختی آنها شد

خودراهبری برخوردار حاضر دانشجویان از مهارت الزم 

سازی شرایط تعامل، گروه کنترل رغم فراهمنبودند و علی

از دالیل عدم . نداشتند زمانهمتمایلی به ایجاد ارتباط نا

توان به های ذکر شده میی این پژوهش با پژوهشخوانهم

که شرایط آن  زمانهماین نکته اشاره کرد که در آموزش نا

بود، یادگیرندگان به دلیل عدم برای گروه کنترل فراهم شده 

شرایط تعامل و سازی حضور مدرس، حتی با فراهم

گو بین یادگیرندگان به دلیل نبود جدیت الزم، تمایلی وگفت

به پیگیری آموزش نداشتند و این مؤلفه مهم آموزش از 

جدی  به طور زمانهمطرف یادگیرندگان در آموزش نا

های الکترونیکی ، دورهلذا چنان که ذکر شد. شدپیگیری نمی

یی گوپاسخنیاز به طراحی آموزشی ویژه جهت  زمانهمنا

به تمامی نیازهای یادگیرندگان دارد و صرف ارائه محتوای 

برای دوره  تواندنمی زمانهمطراحی شده برای دوره 

 . اثربخش واقع شود زمانهمنا

آبادی شاههای در مقابل، نتیجه این مطالعه با پژوهش
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(shahabadi()13علی ،)( آبادیAliabadi) (، 14)و همکاران

مهری . است سوهم( Grase()16( و گراس )Dada()15ددا )

های آبادی در پژوهش خود بر روی دانشجویان دانشگاهشاه

بر عملکرد تحصیلی  زمانهمکه آموزش  مجازی نشان داد

آبادی و نتایج مطالعه علی (؛13یادگیرندگان مؤثر است)

نیز  ییطباطبا کاران بر روی دانشجویان دانشگاه عالمههم

بر حس حضور تدریس و  زمانهمحاکی از تأثیر آموزش 

نیزدر مطالعه خود  (Dada(؛ ددا )14حضور اجتماعی بود)

موجب  زمانهمبر روی دانشجویان، نشان داد که آموزش 

یادگیری برای یادگیرندگان  -بهبود شرایط یاددهی

با گروه هدف ای ( در مطالعهGrase( و گراس )15شود)می

دانش آموزان متوسطه به این نتیجه رسید که آموزش 

موجب تبادل اطالعات و کارآمدی آموزش  زمانهم

های مذکور ست همه پژوهشا چنان که پیدا ،(16شود)می

ط ایجاد تعامل و ارتباط در آموزش با تأکید بر شرای

اند که از این شیوه ارائه آموزش داده نشان زمانهم

توان برای بهبود عملکرد تحصیلی یادگیرندگان می

ای اثربخش است که در آموزش تعامل، مؤلفه. بردبهره

آن را به  زمانهمتوان به سادگی آموزش نمی زمانهمنا

به  زمانهمترونیکی نااز طرفی در آموزش الک. کارگرفت

گان انگیزه پیشرفت دلیل عدم وجود تعامل مناسب، یادگیرند

تواند موجب کاهش که این خود می ،(14)باالیی ندارند

عملکرد تحصیلی آنها شود؛ در مقابل استفاده از روش 

شرایط مشارکت و سازی با فراهم زمانهمآموزش 

ی آموزش، ساز افزایش پیگیرهمکاری یادگیرندگان، زمینه

انگیزه و درنهایت دستیابی به عملکرد تحصیلی بهتر 

 . (15شود)می

ایجاد ابهام  هنگامدر  زمانهمدر آموزش الکترونیکی نا

برای یادگیرندگان، مدرس با تأخیر به ارائه بازخورد 

پردازد؛ در این شرایط یادگیرندگان میل به یادگیری را می

 زمانهمدهند؛ این در حالی است که در آموزش از دست می

شود، بالفاصله پس از که آموزش بالدرنگ هم خوانده می

ز طرف مدرس، این ایجاد ابهام، با ارائه بازخورد اصالحی ا

شود؛ بازخورد اصالحی بالدرنگ یکی از می ابهام رفع

 زمانهممعیارهای موفقیت در آموزش الکترونیکی 

به دلیل عدم  زمانهمدر آموزش الکترونیکی نا. (9است)

وجود تعامل مناسب یادگیرنده و مدرس، حس حضور 

شود؛ این در حالی است که حس برای یادگیرنده ایجاد نمی

های مهم شرایط یادگیری حضور برای یادگیرنده از مؤلفه

( Teaching presenceاست، همچنین حضور تدریس )

. برای مدرس از معیارهای مهم تدریس اثربخش است

شرایط سازی موجب فراهم زمانهمرونیکی آموزش الکت

شود که حس حضور را برای یادگیرنده و یادگیری می

 . (14کند)حضور تدریس را برای مدرس ایجاد می

و  زمانهمدر انتخاب، طراحی و ارائه آموزش الکترونیکی 

باید یکی از ابعاد مورد توجه، مقطع تحصیلی  زمانهمنا

رسد، برای می تایج به نظریادگیرندگان باشد؛ بر اساس ن

بهتر  زمانهمآموزش عالی، در مقطع کارشناسی، آموزش 

است؛ چرا که یادگیرندگان به خودراهبری،  زمانهماز نا

اند و نیافته یادگیری دست-استقالل در فرآیند یاددهی

از  تربیشگیری مهارت شناختی و فراشناختی را برای بهره

ن به انگیزه درونی دست بنابرای ،انددوره کسب نکرده

توانند مانند دانشجویان مقطع کارشناسی اند و نمینیافته

ارشد و دکتری به صورت خودراهبر امور آموزشی را 

 . پیگیری نمایند

در صورت طراحی مناسب، از منظر ارتباطات آموزشی 

به سمت آموزش  زمانهمحرکت از آموزش الکترونیکی نا

محور یک طرفه از رویکرد معلم، تغییر زمانهمالکترونیکی 

ارتباط و آموزش از پیش تعیین شده به طرف آموزش 

الکترونیکی یادگیرنده محور، تعامل محور، مشارکتی و 

 .(10طراحی آموزش همیارانه است)

توان به نقاط قوت و با توجه به مطالب ذکر شده می 

از . های زیر بر حسب نتیجه پژوهش پرداختمحدودیت

توان به این نکته اشاره کرد می ی این مطالعههامحدودیت

الکترونیکی که به صورت خودراهبر  زمانهمکه در دوره نا

شود، باید از پشتیبانی ویژه برای یادگیرنده طراحی می
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یادگیری استفاده کرد؛ اما در این -مدرس در فرآیند یاددهی

بنابراین برای . پژوهش، انجام پشتیبانی ویژه میسر نشد

توجه به این امر  زمانهمدوره الکترونیکی نا طراحی

محدودیت دیگر این پژوهش عدم اطمینان . ضروری است

 . ها بوداز تبادل اطالعات آزمودنی
 

 گيرينتيجه

شرایط سازی تواند با فراهممی زمانهماستفاده از آموزش 

بهبود عملکرد تحصیلی یادگیرندگان در  تعامل موجب

بر اساس نتایج پژوهش به  .آموزش الکترونیکی شود

شود در آموزش مجریان آموزش الکترونیکی توصیه می

خود و با توجه به اهداف آموزشی هر درس، فرصت 

را برای یادگیرندگان در مقطع کارشناسی  زمانهمآموزش 

 . فراهم سازند

 

 قدرداني

 پژوهش این در که دانشجویانی کلیه از وسیله بدین

الزم به ذکر است، . داریم را تشکر کمال داشتند، مشارکت

که این پژوهش نتیجه بخشی از رساله دکتری با عنوان 

و  طراحی و اعتباریابی الگوی یادگیری الکترونیکی تلفیقی

در دانشگاه عالمه  تأثیر آن بر عملکرد و درگیری تحصیلی

 طباطبائی تهران است.
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Measuring the effectiveness of synchronous and asynchronous 

electronic learning on academic performance 

 

Mohammad zare1, Mohammadreza Nili Ahmadabadi2, Khadijeh aliabadi3, Esmaeil zaraii 

zavaraki4, Mohammad asgari5 
 

Abstract 

 
Introduction: The purpose of e-learning is to create favorable learning cognitions in the instructional-

learning process. One of the success criteria in these courses is awareness of this learning method and its 

proper use. This study endeavored to investigate the effectiveness of synchronous and asynchronous e-learning 

on students' academic performance.  

Methods: This was applied study with a pre-test-post-test research design included control and experimental 

groups. The research population included all undergraduate nursing students of Hamedan University of 

Medical Sciences in the second semester of the academic years 2021-2022 (about 260 individuals). From this 

population, 30 individuals were purposefully selected and randomly assigned to control and experimental 

groups (15 individuals in each group). Initially, the academic performance pre-test was conducted for both 

groups. Then, the control group was taught the content of the psychology course in the form of asynchronous 

e-learning, and the experimental group was taught the same content in the form of synchronous e-learning. 

Afterwards, the academic performance post-test was administered for both groups. The instrument used 

included a 20-question objective test of pre-test and post-test academic performance from the psychology 

course. The content validity of this tool was verified through the confirmation of psychological experts. The 

reliability of the tool was calculated through Cronbach's alpha for pre-test 81% and post-test 79%. To analyze 

the data, covariance test was used.  

Results: The result showed that there is a significant difference between the scores of the academic 

performance of the psychology course in the post-test of the two groups trained by the synchronous method 

(p< .001): and the use of e-learning at the experimental group promoted the academic performance in the 

psychology course.  

Conclusion: Based on the purpose of the electronic teaching-learning process, the use of synchronous 

learning improves the academic performance of students. Accordingly, planning and using this method is 

recommended.  
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