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 8راضیه صادقپور

 دکتری آموزش زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 

 حسین قناعت

 شناسی تربیتی، دانشگاه قم، قم، ایرانارشد روان کارشناس
 

 دهکیچ

 یشورت بور پ یآموزش از راه دور و آموزش حضوور یرتأث یسهمقا با هدف حاضر پژوهش

از  پوژوهش ایو  .انجام شد یداریو شن یان ترانسه در دو مهارت گفتارآموززبان یلیتحص

بود.  آزمونپس -آزمونپیشاز نوع طرح  یشیآزماو از لحاظ روش شبه ینظر هدف کاربرد

در   در ایوران ان کاندیدای آزموون تفو آموززبان همه متشکل ازپژوهش   یا یجامعه آمار

 نفور 01بوه تعوداد  ر دسترسدگیری روش نمونه .بود نفر 290به تعداد  میلادی 8102سال 

از راه دور شرک  کردند  ولی   یاجلسه دَه. گروه آزمایش در یک دوره آموزشی انجام شد

جلسوه در کلواس حضووری آمووزش دیدنود. بورای سونجش  01گروه کنترل در طی ای  

آزمایشی دو مهوارتی  درآزمون تف  هاآنان از معدل نمراتی که آموززبانپیشرت  تحصیلی 

 عنوانبوهدر آزموون الولی  هاآنو از معدل نمرات نهایی  آزمونپیش عنوانبهکسب کردند 

ای  پژوهش نشوان داد  یهادادهبر تحلیل کواریانس استفاده شد. آزمون  آماری ، آزمونپس

آموزش حضوری روش یزان اثربخشی آن با اس  و ماثربخش آموزش از راه دور  روش که

 تفاوتی ندارد.

 یلیتحص شرت یپ ،آموزش حضوری ،آموزش از راه دورها: کلیدواژه
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 مقدمه. 8

در شهرها، تراتیک، مشغله زیاد مردم و همچنوی   مخصولاًامروزه با سرع  بالای زندگی 

نوی  آموزشی از جمله  یهاروشی کارگیربهدر دسترس نبودن مراکز تخصصی آموزشی لزوم 

 شود.آموزش از راه دور بیش از همیشه احساس می

در آموزش و  هاآنهمچنی  با توسعه تکنولوژی اینترن  و ابزارهای تناورانه و به کارگیری 

تدریس مفهوم آموزش از راه دور به وجود آمده اسو . آمووزش از راه دور، از نورم اتزارهوای 

، کموک رائه آموزشی بوا کیفیو  از راه دوربرای ا یارسانهارهای ابز یدتری جدتعاملی و یا از 

، 0لواژوا-)ژران دگیورتوجه متخصصان آمووزش رورار می و هر روز بیش از پیش مورد گیردیم

دستخوش تحولی معنا دار و سریع شده و در ، .آموزش از راه دور(08 :8109، 0پارادی و 8پاپی

به توسعه آموزش از راه دور و آموزش بورخ  اهمیتوی و  برخی مناطق دنیا همچنان ادامه دارد

(. بوه 8107 ،01سیمانو  9، پل2، مایر7، مارتل6، دونووان5، دسبیان4شود )باتسدو چندان داده می

آموزشی چه در سطح عالی چه در سوطح ابتودایی بوه دنبوال رشود  مؤسساتای  ترتیب، اکثر 

 هواییتکنولوژا حودودی از راه دور، بوا یوا تو کاملاًهستند که آموزش خود را  هایییاستراتژ

عصر حاضور،  یهادانشگاه دیجیتالی و منابع آموزشی آزاد و موثق تلفیق کنند. مراکز آموزشی و

وتوق دادن  ی وسازمان ییرتغ یازمندن یان،دانشجوروزاتزون  یشبودجه و اتزا یل محدودی به دل

مقاومو  را  یشتری ، معمولاً بهانشگاهدا اس  که یدر حال ی ، اباشندیم یدجد یازهایخود با ن

 (.9 :8119، 04گرومز و 00، بیکر08، وایتینگ00ی)رووائ دهندیم از خود نشان ییردر مقابل تغ

                                                
1. Gérin-Lajoie  

2. Papi 

3. Paradis 

4. Bates 

5. Desbiens 
6. Donovan 

7. Martel 

8. Mayer 

9. Paul 

10. Seaman 

11. Rovani 

12. Wighting 

13. Baker 

14. Grooms 
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 آموزان مهواجر، سوازمان به دانش یامکاتبه یهادوره، به منظور ارائه میلادی 0909در سال 

 یو شود. ا یسأسوترانسوه ت درزیر نظور وزارت آمووزش و پورورش،  0ملی آموزش از راه دور

و در تموام   شده اسو  یلموزش از راه دور اروپا تبدآمؤسسه  ی سازمان هم اکنون به بزرگتر

   .(75: 0025زاده و حسینی، )طالب کندیمآموزشی از راه دور برگزار  یهادورهمقاطع، 

نفر بوود، در  یلیونم 42 حدود سراسر جهان یآموزش عال یان، تعداد دانشجو0991در سال 

. مسولماً شودنفر بالغ  یلیونم 061به حدود  8185 سال ررم در ی ا شودیم ینیب یشکه پ یحال

و  ندارنود تقاضا را یشاتزا ی به ا ییبا امکانات موجود خود، توان پاسخ گو سنتی یهادانشگاه

 و اطلاعات یتناور یری. به کار گ(8117 ،0و جیویا  8یاندیشند ) پروسرپیوب یگرد یهاچاره یدبا

رتوع مشوکلات  بورای مناسوب یهاحلاز راه  یکیدر آموزش،  ینترن ا یخصولاً شبکه جهان

درلد از استفاده کننودگان  90که  دهندیم نشان هایبررس. رودیمموجود در آموزش به شمار 

 ،5لئوو  4)یانگ نمایندیماز انواع آموزش از راه دور استفاده  یکی یرسانه برا ی ا از ینترن ،از ا

8117 .)  

های زبان ترانسه در ایران اهمی  روز اتزونی یاتته اس  و هر ساله های اخیر آزموندر سال

ها شود. یکی از ای  آزمونها هستند اضاته میبه تعداد اترادی که متقاضی شرک  در ای  آزمون

از جمله ایران اجورا مختل   یکشورهااس  که از طرف اتاق بازرگانی پاریس در  6آزمون ت 

 شود. می

نفر  911حدود  شودیمدر حال حاضر در هر دوره سالانه که بر اساس سال میلادی محاسبه 

در ایران متقاضی شرک  در آزمون ت  هستند اما تعداد مراکوز برگوزاری آزموون و ممتحنوی  

(. فهان، مشوهد و الومرکز در شهرهای تهوران سهآزمون بسیار کم اس  )در حال حاضر تق  

های به ممتحنی  وآموزش بنابرای  دسترسی مستقیم و حضوری همه متقاضیان در سراسر کشور

 باشد.مورد نیاز ربل از آزمون بسیار سخ  می

                                                
1. CNED 

2. Proserpio 

3. Gioia 

4. Yang 

5. Liu 

6. Test d’évaluation de français 
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های آموزش از راه دور برای پوشش نیازهای متقاضیان ضوروری از ای  رو استفاده از شیوه

 ر شروع شده اس .ها چند سالی اس  که به شکل ناگزیاس  و ای  آموزش

بور  یآمووزش از راه دور و آمووزش حضوور یرتوأث یسوهمقابنابرای  ای  پژوهش با هودف 

 و در آزموون تو  یداریو شون یان ترانسه، در دو مهوارت گفتوارآموززبان یلیتحص یشرت پ

 آزمون ترضیات زیر انجام شده اس :

 فرضیات پژوهش

 یلیتحصو شورت یپ بور حضووری، آموزش از راه دور و آموزش ترضیه اول: بی  دو روش

 ان، در مهارت گفتاری زبان ترانسه تفاوت معناداری وجود دارد.آموززبان

 یلیتحصو شورت یپ بور حضوری،آموزش  از راه دور و آموزش : بی  دو روشدومترضیه 

 ان، در مهارت شنیداری زبان ترانسه تفاوت معناداری وجود دارد.آموززبان

  پیشینه پژوهشچارچوب نظری و . ۲

دیجیتوالی در آمووزش، بوه شوکل  هواییتکنولوژگذشته، رشد استفاده از  یهاسالدر طی 

متنوع و گونواگون آموزشوی و انوواع  یهاروشحضوری و یا از راه دور باعث به وجود آمدن 

مرتب  با آمووزش از راه  هاییشینهپآموزشی شده اس .  یهادورهمختل  کلاس درس و حتی 

را  هوایتکنولوژآموزشی و نحووه پیواده سوازی ایو   هاییاستراتژمتنوع از  هاییی تولدور 

های آموزشوی خیلوی واضوح نیسو  و های متنوع دوره. در وارع تمایز بی  نحوهکندیممعرتی 

و غیوره داده  0تعاری  مختلفی که برای آموزش بور خو ، آموزشوی هیبریود، آمووزش دوگانوه

  (.000 :8100، 4گالیی  و 0دی -، دیکسون8)مور ندارند همیشه هم به هم شباه  شوندیم

، سیستم آموزش از راه دور یک ساختار سازمان دهی شده نظام مند (0996) 5از نظر دوهم 

و پیشورت   گورددیمیادگیری تردی اس  که در آن مطالب آموزشی هدتمند به تراگیران ارائه 

تراگیر تح  حمای  مربیانی که هر کدام مسئولیتی را در ای  رابطه بوه عهوده دارنود، لوورت 

                                                
1. Bimodal 

2. Moore 

3. Dickson-Deane 

4. Galyen 

5. Dohmen 
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 ییهوانگرشو  هوامهارت، آموزش از راه دور را روش انتقال دانش (0970) 0زر. اتوپیتگیردیم

سوازمانی و همچنوی  اسوتفاده گسوترده از  هایی مسوئوله به واسطه تقسویم کوار و ک داندیم

 ، و به ایو  طریوقی شدهسازبهینهتخصص به ویژه تولید مطالب آموزشی با کیفی   یهاانهرس

ها، توراهم  یانزندگرا به طور همزمان و لرف نظر از محل  امکان آموزش تعداد زیادی تراگیر

 (.4 :1108، 8اچ چانیبی ) آوردیم

آن در همه جوا و در هور  بودن همچون در دسترس یاییداشت  مزا یلبه دل یآموزش مجاز

بوه  یلروش را تبد ی به خود دانشجو، ا ی(آموزش سنت) آموزش از معلم ی محور ییرزمان، تغ

، 4، مینتوزر0) روئیوزکنودیم یفی مدرسان جه  آموزش با ک یو رابل اعتماد برا یدابزار مف یک

 (.  06: 8116 ،5لپزیگ

و  آمووزش ینودترآ در اس  که ضوم  تحوول یتعال و هوشمند یادگیری یمجاز آموزش 

و  ینقوش اساسو ی،نموودن ترهنگو یودارپا و یوقدر گسترش، تعم یی،دانا یری و مد یادگیری

 8181اطلاعات و ارتباطات، تا سال  یو متخصصان تنآور کارشناسان دارد و بنابر اعلام یمحور

خواهود بوود  نجهوا در یروش متعوارف آموزشو یکویالکترون یبر تضا یمبتن یمجاز آموزش

داشوت   یان،دانشوجو در  انگیزه یجادا ی،آموزش مجاز یاجرا یایمزا یگر. از د(8119 ،6)آنوی 

چند  هایی محدر  یها، تراهم شدن امکانات کارگروه آنو کنترل بهتر یرانبا تراگ یشترارتباط ب

 یلبه سو گوییپاسخ یمناسب برا یو زمان یپوشش مکان یکی،الکترون یهاسکنفران و یارسانه

شوده  یاز اشکالات تعل یاریبس رتع منجر به یگر،شمار د یب یایآموزش و مزا یانمتقاض یمعظ

 یانآمووزش دانشوجو ی وضوع یمنجر به ارتقوا دانشگاهی، آن در کنار آموزش یاس  و اجرا

 .(8117 ،2و ریوز 7) وو خواهد شد

                                                
1. Otto Peters 

2. H.Chaney  

3. Ruiz 

4. Mintzer 

5. Leipzig  

6. Unwin 

7. Woo 

8. Reeves  
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آموزشی مجازی برگزار کورده و  یهابرنامهآموزش عالی  مؤسساتو  هادانشگاهبسیاری از 

 باشوندیموآمووزش مجوازی متنووع  یهابرناموهبا شتاب در حال تدارک دیدن و آمواده کوردن 

تسب  بوه آمووزش مجوازی و  یاموسسه( و در ای  مسیر نوعی تعهد نهادی و 8116، 0)بیشپ

، هوا یالتع(. تموامی 8104، 0و میلیگان 8به وجود آمده اس  )بک هاآندانشجویان مجازی در 

اسواتید و  یاحرتوهآماده سازی دوره مجازی با هدف توسوعه  یهابرنامهاردامات، تدارکات و 

 (. 8100، 5و پرات 4)پال  اندشدهرشد و چابکی علمی دانشجویان انجام 

انواع متفاوتی از کلواس را پیشونهاد ( 8105)  6سنر، محققی  بسیاری همچون 8108از سال 

و متخصصی  آموزش بور  ایحرته هایانجم دادند که در طی زمان، توس  مدرسان و اعضای 

کلاسوهای  از چندی  سال پیش توا کنوون( 017 :8106)  2لاکالو  7خ  تکمیل شد. میشل پاور

 . به ای  ترتیب، امکان معرتی ده نوع کلاس وجود دارد: اندداده توسعهرا  9 برخ  ترکیبی

ای  کلاس در مکانی خاص، بر اساس نوع درس )کارگاه،  :(8105)سنر،   01کلاس حضوری

برای محقق شدن هدف درس و انتقال محتووی آموزشوی، از  تواندمیآزمایشگاه، سخنرانی،...( 

چهوره بوه ، آموزشی مثل پاورپوین  و دیگر ابزارها استفاده کرد. بوه ایو  روش هایتکنولوژی

 . شودمیچهره نیز گفته 

ولوی  شوودمی: کلواس بوه شوکل حضووری انجوام (8105)سنر،  00کلاس حضوری اتزوده

یادگیری و ارزشویابی  هایتعالی در   هاسای و یا وب  08هاپلتفرماز طریق  توانندمیتراگیران 

 شرک  کنند. 

                                                
1. Bishop 

2. Beck 

3. Milligan 
4. Palloff 

5. Pratt 

6. Sener 

7. Power 

8. Lakhal 

9. Hybride en ligne (blended online course) 

10. Présentiel  

11. En présentiel augmenté 

12. LMS 
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 : از طریق تلفیق منابع آنلای  یوا آتلوای  در کلواس(8105)سنر،  0حضوری غنی شدهکلاس 

 .گیردمیحضوری انجام  لورت به

ولوی  شوودیمای  نوع کلاس به شکل حضوری ارائه  :(8105)سنر،  8کلاس آنلای  مبسوط 

 . گیردیمدسترس تراگیران ررار  در آنلای  از طریق ویزیوکنفرانس

از راه دور ربول از  هوایتعالی از طریوق ارائوه : (8105سونر، ) 0کلاس حضوری بهبودیاتته

. ایو  شوودمیکلاس جه  آمادگی در کلاس و یا بعد از کلاس جه  ارزیابی تراگیران انجوام 

 . شودمیواژگون استفاده  هایکلاسروش در 

در ای  نوع کلواس،  :(8100، 5لاژوا و پتون-؛ ژران 8105سنر، )  4کلاس آنلای  غیر همزمان

و آنها هسوتند کوه خوود  گیردیمآموزشی، در اختیار تراگیران ررار  هایی تعالتمام محتوی و 

پس از آن با مخاطبی از طریق ارسوال  احتمالاًکار کنند و  هاآنچه مورع روی  گیرندیمتصمیم 

) انتقوال محتووا( و  کنودمیمحتووا را جموع آوری  آموزگواره کزمانی پیام ارتباط برررار کنند. 

زموان تواخیری میوان انتقوال و  ک)دستیابی به محتووا( یو آوردمییادگیرنده محتوا را به دس  

ی وجوود دارد اموا بوه طوور غیور کترونیکدستیابی به محتوا وجود دارد به همی  دلیل ارتباط ال

دیگر بوه کوگونواگون بوا ی هایتناوریاز طریق ابزارها و  نندتوامیهمزمان. در ای  روش اتراد 

 .شودمیی نیز استفاده کترونیکهمچون پس  ال هاییتناوریتعامل بپردازند. در ای  روش از 

: در ای  نووع کلواس تموام (8100، وا و پتونلاژ-؛ ژران 8105سنر، ) 6کلاس آنلای  همزمان

جلسات تدریس و یا مبادلوه  باید در هاآنران ررار می کیرد و محتوای آموزشی در اختیار تراگی

معوی  شوده، شورک   یهازمانتکنولوژیکی، در  یهاراهاطلاعات، از طریق پلتفرم پیشنهادی و 

بوا  یمجواز لوورت بهدر طوول انتقوال محتووا  یادگیرنودهو  یاددهندهه کروش  ی در اکنند.  

 یاز تموام ی وجوود دارد. هوم چنو یور مجوازحضو یولدل ی بوه همو کنندیمملارات  دیگرکی

                                                
1. Présentiel enrichi 

2. En classe avec extension en ligne 

3. Présentiel amélioré  

4. En ligne asynchrone  

5. Potvin 

6. En ligne synchrone  
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ار رتتوه در کوبوه  هواییتناور یرو سوا یرسوان یوامزنده و پ یراعم از لوت و تصو هایتناور

 .شودیم استفادههمزمان  یرغ یکیترونکال یادگیری

در ای  روش تعداد رابول تووجهی از جلسوات حضووری بوا ، (8105)سنر،  0کلاس ترکیبی

 . شوندیمهمزمان و یا غیر همزمان جایگزی   لورت بهآنلای ،  هایی تعلجلسات و 

کلاس آنلاینی اس  : (8101، 0پاور و وگ ؛ 019: 8106)پاور و باکال،  8کلاس ترکیبی آنلای 

غیرهمزمان ایو  نووع از یوادگیری  نوع. ردیگیمکه هم به شکل همزمان هم غیر همزمان انجام 

یبی از یادگیری چهره به چهره و غیر هم زمان اس . در ای  روش محتووا هوم کتر ،یکترونیکال

و هوم از طریوق  شوودیموو یادگیرنوده انتقوال داده  آموزگارحضوری بی   یهاکلاساز طریق 

ی ندارنود. کوان حضوور تیزیکوم که اتوراد در یوکوی زموانی کوترونیکیادگیری ال یهایتناور

یبوی از روش که ترکویبی اس  اما با ایو  تفواوت کنیز تری ترکیبی همزمان کترونیکال یادگیری

حضوری  یهاکلاسهم در  آموزگارچهره به چهره و هم زمان اس . در ای  روش یادگیرنده و 

دیگر ملارات دارند به همی  دلیل حضور در تمام مدت انتقال کمجازی با ی یهاکلاسو هم در 

بوه  آموزگوار  یادگیرنده و کسان و با مشارکی در زمانی هاملاراتو ارائه محتوا وجود دارد و 

 لی گسترده و همزمان مورد استفاده اس .کی نیز به شکترونیک. ارتباط الرسدیمانجام 

نحووه  تواننودیمکوه تراگیوران خوود  هستند ییهاکلاس ( 8105)سنر،  4پذیرانعطافکلاس 

 شرکتشان در کلاس را انخاب کنند که آنلای  همزمان یا غیر همزمان باشد و یا حضوری.

شیوه آموزشی کلاس از راه دور استفاده  عنوانبهدر پژوهش حاضر از روش آنلای  همزمان 

 شد.

آموزش از راه  هایچالشو  هاکاستیچارچوب پژوهشی در در رابطه با ( در 8100) 5لُوازیه

 هوایردهدر  را که شرک  کننودکان در پوژوهش هاییچالشبخش ترانسه زبان کانادا، دور در 

 هوایچالشمواجه بودند را در غالب هف  گروه دسوته بنودی کورد:  هاآنمختل  آموزشی با 

در رابطه با جایگاه و نقشی آموزش از  هایچالشجمعی  شناختی و جغراتیایی خاص کانادا، 

                                                
1. Hybrides  

2. Hybrides en ligne (Blended) 

3. Vaughn 

4. Flexible, comodale ou Hyflex 

5. Loisier  
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و در حوال متنووع  هوایچالشگ سازمانی منحصر به هور سوازمان، راه دور در ساختار و ترهن

سوق الجیشی ارائه خدمات از راه دور همزمان و یا  هایچالشبرآمده ازسم  مشتریان،  تحول

 ی . آموزش آنلا یدتول یاانتقال  ناشی از یآموزش هایچالشغیر همزمان، 

 ین پاورپو یا،مد یمانند استفاده از مالت آموزش یروشها یرنشان داده اس  که سا یامطالعه

، 8، اندرو0)کُچرا پر کنند  یموجود در آموزش سنت یهاأخل یبه اندازه آموزش مجاز توانندینم

 (.8101 ،5و دویدس  4، اورت0سالامونس 

 یکویمراکوز آمووزش الکترون  یعوامل مؤثر بر اثربخش ییشناسا به( 8101)و باکر  ییبرزتر

 یهادانشوگاه یدر مراکوز آمووزش عوال یوتربر کامپ یمبتن یدرس یهابرنامهیرانی ا یهادانشگاه

 کادرا .0مسوتقل  یورچهوار متغ ی نشان داد کوه بو یجپرداختند. نتا یدگاه دانشجویاناز د یرانیا

 یاندانشجو کادرا .8 ،بر وب یمبتن یدرس یهابرنامهدر  ییادگیر تجارب نسب  به یاندانشجو

 کادرا .0 ،کننودیمواستفاده  یدرس یهابرنامهکه در  یایآموزش یابزارها و هاکیتکننسب  به 

اطلاعات  یت  آور یمعرت یا شانیهابرنامهدر  یوترمدرسان از کامپ استفاده نسب  به یاندانشجو

( کوه در ی)سواعات ینسب  به زمان یاندانشجو کادرا .4و  یلیتحص سال یو ارتباطات در ابتدا

بور  یمبتنو یدرسو یهابرناموه ی؛ با اثربخشوکنندیم یدرس یهابرنامه یبراهفته لرف مطالعه 

 دارد. وجود یرابطه معنادار یوترکامپ

توراهم  دانشجویان یرا برا یدیجد ی مح یکه آموزش مجاز دهدیمنشان  یگرد یامطالعه

 یواپو ی محو ی ودانش خود را با کمک ا یهاحرف یهامهارت یدهدکرده و به آ نها اجازه م 

  (.8117، 7یو تسا 6گسترش دهند )چ 

                                                
1. Koch 

2. Andrew 

3. Salamonson 

4. Everette  

5. Davidson 

6. Chen 

7. Tsai 
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آمووزش از راه دور  یهواچالش( در آمریکوا بوه بررسوی جایگواه و 8110) 8و تیمونی 0ون

. هدف اللی تحقیق ای  دو محقق، بررسی جایگواه آمووزش از راه دور و همچنوی  اندپرداخته

و جامعه شوناختی ای  تحقیق مشکلات تنی ، آموزش داده شده بود. به علاوه یهادرسبررسی 

آموزش از راه دور را نیز مورد بررسی ررار داده اس . نتایج ای  تحقیق حاکی از ای  اس  کوه 

یادگیری از راه دور هنوز در ابتدای رشد و توسعه اس  و از نکات رابل توجه آمووزش از راه 

یرش از و نیوز عودم پوذ یارسوانه یها یمحدوددور، کمبود تجربیات و نیروی انسانی ماهر، 

. به علاوه، در ای  تحقیق تفاوت معناداری بی  عملکورد باشندیمو کارترمایان  مؤسساتطرف 

ی آمووزش از پوذیرانعطافسنتی و از راه دور دیده نشد و  یهادانشگاهتحصیلی تراگیران بی  

شغلی و شخصی نکتوه رابول توجوه و در خوور  یهامشغلهراه دور برای تراگیران بزرگسال با 

 تحسی  اس . 

( بر روی دانشجویان دانشوگاه پیوام نوور 0095که ذولفقاری و ارشادی منش ) یامطالعهدر 

انجام دادند، اثر بخشی آموزش از راه دور بر اتزایش درک مطلوب و آگواهی تراشوناختی آنوان 

ه اثربخشی مثب  و معنادار با ضوریب بررسی گردید و نتایج حالل از ای  پژوهش نشان دهند

درلد  آموزش از راه دور در اتزایش درک مطلب خوانودن در دانشوجویان گوروه  99اطمینان 

گروه آزمایش اتزایش معناداری داشو .  یهایآزمودنآزمایش بود. همچنی  آگاهی تراشناختی 

متغیرهوای شوناختی ای  پژوهش به ای  معناس  که آمووزش از راه دور در اتوزایش  یهااتتهی

 اس . مؤثرمانند درک مطلب خواندن و آگاهی تراشناختی دانشجویان 

آمووزش مجوازی از دیودگاه  یهوادورهبا عنووان اثربخشوی  0094در پژوهشی که در سال 

اساتید و دانشجویان در دانشگاه تهران برگزار شد، نتوایج نشوان داد کوه از نظور اسواتید ابعواد 

ی دوره، حجم کاری در حود مطلووب و پذیرانعطافمواد آموزشی،  محتوای دوره، سازماندهی

، بازخورد ارائه شده در طول دوره، و کموک یادگیری، طراحی وب-آموزش  یها یتعالابعاد 

رسانی به دانشجویان در حد متوس ، اثربخش بوده اس  و به طور کلی از نظر اساتید اثربخشی 

                                                
1. Timothy 

2. Won 
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س ، در لورتی که  از نظر دانشجویان اثربخشی دوره آموزش مجازی، مطلوب ارزیابی شده ا

 (.0094دوره آموزش مجازی نامطلوب بوده اس  )یاسینی و تابان، 

 روش پژوهش. 3

 -آزموونپیش مایشویآز شوبهح طرو از لحاظ روش  یاز نظر هدف کاربردحاضر پژوهش 

 د.بول کنتروه گر با آزمونپس

 8102در سال  در ایران کاندیدای آزمون تف ان آموززبان هیکلجامعه آماری ای  پژوهش را 

 01که از ای  میان به روش نمونه گیوری در دسوترس  دادیمتشکیل  نفر  290به تعداد  میلادی

گروه آزموایش  عنوانبهها به روش از راه دور نفر از آن 05نمونه انتخاب شدند که  عنوانبهنفر 

 رل آموزش دیدند. گروه کنت عنوانبهنفر دیگر به شکل حضوری  05و 

 عنوانبوههای مورد نیاز از آزمون ت  آزمایشی آوری دادهدر پژوهش حاضر به منظور جمع

 شوودیمبازرگانی پاریس برگزار لنع  و و از آزمون ت  رسمی که از طرف اتاق  آزمونپیش

از هر دو گروه،  آزمونپیشدر ای  پژوهش پس از برگزاری ، استفاده گردید.آزمونپس عنوانبه

آموزشوی هموراه بوا  یوهایدیواز راه دور که به وسیله  یاجلسهدر یک دوره ده  آزمایشگروه 

اجرا شد شورک  نمودنود. در هموی  حوال  0آموزش مستقیم از راه دور توس  سامانه اسکایپ

های حضوری شرک  نمودند. پس از ای  دوره هور دو گوروه در آزموون گروه کنترل در کلاس

در ارتباط با انتخاب نرم ارزار اسکایپ، لازم به ذکر اس  کوه ایو   ت  شرک  نمودند. رسمی

نرم اتزار، رابلی  ارتباط لوتی، تصویری و ارسال پیام را در آن واحد داراسو  و رابلیو  بوه 

 توانودیمواشتراک گذاشت  لفحه مانیتور را با مخاطبی  دارد، به ای  ترتیب مدرس به راحتوی 

خود را و هر آنچه لازم اس  را بر روی دسکتاپ خود به تراگیران نشان دهد و محتوای درس 

لووتی و  لوورت بهتخته استقاده کند. به علاوه امکان ضوب  کول کلواس  عنوانبهیا از وورد 

بوه روی  دهودیموراگیران اجوازه ترم اتزار وجود دارد که به نتصویری نیز در داخل خود ای  

مطالب تدریس شده برگشته و مرور کنند. در نهای  ویژگی مهم ای  نرم اتزار سرع  و کیفی  

 و هیچ محدودیتی در اتراد حاضر رائل نیس .  باشدیمبالا و مصرف اینترن  به لرته 
 

                                                
1. Skype 
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 محتوای آموزشی تدریس شده. 8جدول
 محتوای آموزشیاهداف و  جلسه

  اول

محتویات آزمون و بیان اهداف هر بخش از آزموون  ، 0آزمون گفتاری زمان و برگزارینحوه کلیاتی در مورد 

 گفتاری 

معیارهوای و  گفتواری لازم در آزمون 0مهارتهای ارتباطیآشنایی با  :آزمون ۲گفتاری: بخش اول یهاکیتکن

 :(کسب اطلاعات-)مکالمه تلفنی رسمی مورد سنجش در بخش اول آزمون

 ، و مرتب  با موضوع( دریق و کامل سؤالاتطرح  ) 4سؤالاتارتباط منطقی ال ( 

)درخواس  شفاف سازی اطلاعات مبهم، واکونش مناسوب و  5و مدیری  بحران سؤالابتکار عمل در طرح 

 ،غیر منتظره ممتح ، پیگیری روند لحیح مکالمه تلفنی( یهاپاسختوری در مقابل مداخلات و 

و  یح مبادلات کلامی در شرای  غیرمنتظره ایجاد شده توس  ممتح )پیگیری لح 6کیفی  مبادلات کلامی( ج

 گفتار طبیعی( روان بودن

 ربلی یهاآزمونبر روی موضوعات بخش اول آزمون گفتاری  یهاکیتکنپیاده سازی 

 ومد

لازم در آزمون گفتاری و معیارهای مورد  7آشنایی با مهارتهای زبانی :گفتاری: بخش اول آزمون یهاکیتکن

 :)مکالمه تلفنی رسمی( سنجش در بخش اول آزمون

)استفاده لحیح از ساختارهای ساده و پیچیوده، تنووع در سواختار  9ساختارهاپیچیدگی  :2ال ( دستور زبان

)استفاده لحیح و متنوع از  01انسجام گفتمانجملات، لح  دستور زبان در ساختارهای ساده و پیچیده( و 

 در گفتمان( هادهیامنطقی مت ، انسجام  یهادهندهو ارتباط  هادهندهاتصال 

از کلمات، اللاحات، ضرب المثول هوا و اسوتفاده  یاگسترده)شناخ   08گستره و دامنه لغ  :00ب( لغات

)تسل  بر کلمات انتزاعی و عینی،  04(، تسل  بر لغاتمتناسب 00سیاق کلامتسل  بر، هاآنلحیح و به جا از 

 (استفاده از کلمات لحیح و مناسب

                                                
1. Production orale 

2. Section A 

3. Compétences communicatives 

4. Pertinence du questionnement  

5. Prise d'initiative et gestion de l'imprévu 
6. Qualité des échanges  

7. Compétences linguistiques 

8. Syntaxe  

9. Complexité des structures 

10. Cohésion du discours 

11. Lexique 

12. Etendu 

13. Registres de langue 

14. Maîtrise  
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 محتوای آموزشیاهداف و  جلسه

چگونگی تلفظ لحیح و رابل تهم، نزدیکی تلفظ و لح  عبارات و کلمات به ) 8: تلفظ و لح 0ج( ت  بیان

 )آهنگ و سرع  همگ ، منظم و طبیعی( 0هنگ و سرع آ، زبان وارعی(

اطی و زبوانی( بخوش اول آزموون بور روی موضووعات ارتبو یهوامهارتگفتاری ) یهاکیتکنپیاده سازی 

 ربلی یهاآزمون

 سوم

معیارهای مورد سنجش و  آشنایی با مهارتهای ارتباطی لازم در آزمون :آزمون 4دومگفتاری: بخش  یهاکیتکن

  استدلالی(:-دوستانه مکالمه) آزمون دومدر بخش 

مت  گفتاری، ارائه پیاپی اطلاعات به شکل شفاف و ارائه ساختارمند )  5ال ( چگونگی تعری  و ارائه ورایع

 با استفاده از دستور زبان و کلمات متنوع و متناسب با سطح مورد هدف(

متقاعد کننده و بس  داده شده و  ،شفاف با استفاده از استدلالهای مرتب  ) ارائه مکالمه 6استدلال کیفی  ب(

 (همراه با مثال و جزئیات

بخش دوم )توانایی دتاع از موضع و نقطه نظر خود به شکلی مناسب، واکنش به جا، در  7کیفی  مبادلاتج( 

 لحیح و ماهارانه جه  اعلام نظر و دتاع از عقیده( 

 ربلی یهاآزمونگفتاری بخش دوم آزمون بر روی موضوعات  یهاکیتکنپیاده سازی 

 چهارم

آشنایی با مهارتهای زبانی لازم در آزمون گفتاری و معیارهای موورد  :ی گفتاری: بخش دوم آزمونهاکیتکن
 استدلالی(:-سنجش در بخش دوم آزمون )مکالمه دوستانه

)استفاده لحیح از سواختارهای سواده و پیچیوده، تنووع در سواختار  ساختارهاپیچیدگی  :ال ( دستور زبان
نسجام مکالمه )استفاده لوحیح و متنووع از جملات، لح  دستور زبان در ساختارهای ساده و پیچیده( و ا

  در مکالمه( هادهیای منطقی مت ، انسجام هادهندهو ارتباط  هادهندهاتصال 

ی از کلمات، اللاحات، ضرب المثل ها و استفاده لحیح و اگستردهگستره و دامنه لغ  )شناخ   :ب( لغات
ت )تسل  بر کلمات انتزاعوی و عینوی، اسوتفاده از ، تسل  برسیاق کلام متناسب(، تسل  بر لغاهاآنبه جا از 

 کلمات لحیح و مناسب(

ج( ت  بیان: تلفظ و لح  )چگونگی تلفظ لحیح و رابل تهم، نزدیکی تلفظ و لح  عبارات و کلمات به زبان 
 وارعی(، آهنگ و سرع  )آهنگ و سرع  همگ ، منظم و طبیعی(

ی و زبوانی( بخوش دوم آزموون بور روی موضووعات ی ارتبواطهوامهارتی گفتاری )هاکیتکنپیاده سازی 

 ی ربلیهاآزمون

                                                
1. Elocution  

2. Prononciation et intonation  

3. Rythme et débit 

4. Section B 

5. Présentation des faits 

6. Qualité de l'argumentation 

7. Qualité des échanges  
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 محتوای آموزشیاهداف و  جلسه

و  پنجم

و  ششم

 هفتم

ارتباطی و زبانی( بخش اول و دوم آزمون بر روی موضوعات  یهامهارتگفتاری ) یهاکیتکنپیاده سازی 

 ربلی و اجرای چند موضوع امتحان یهاآزمون

 مهشت

تشکیل دهنده آزمون و بیان اهداف هر  یهارسم ، 8شنیداریکلیاتی در مورد نحوه برگزاری و زمان آزمون 

 لوتی مشابه به ساختار امتحان یهالیتابا استفاده از نمونه  بخش از آزمون  شنیداری

 ده شدن در تایل لوتیی: ارتباط دهی تصاویر به ترتیب شنسؤال 2آزمون:  8آشنایی با بخش اول

 لوتی کوتاه در بات  گفتاری متفاوت یهاامیپ: تهم سؤال 86آزمون:  0اشنایی با بخش دوم

 نهم

و  هاامیپطولانی، و معی  کردن اهداف  یهاامیپ: تهم همراه با جزئیات سؤال 06آزمون:  4اشنایی با بخش سوم

 هادهیعق

 : شناسایی و تشخیص لدا و نوشتارسؤال 01آزمون:  5اشنایی با بخش چهارم

 لوتی مشابه به ساختار امتحان یهالیتاتمری  بر روی  دهم

 

)نسخه  SPSSاتزار آماری حالل از ای  پژوهش با استفاده از نرم یهاداده تجزیه و تحلیل

 ( در دو سطح آمار تولیفی و استنباطی انجام گردید. 80

های الولی پوژوهش، پوس از اطمینوان از بررورار بوودن به منظور بررسوی آزموون ترضویه

 د.برای مقایسه دو گروه اردام ش کواریانسآمار استنباطی تحلیل  روشآزمون، از  یهامفروضه

 تحلیل . 4

استفاده گردید. ربل از آزمون بررراری  کواریانسجه  آزمون ترضه های پژوهش از آزمون 

 مورد بررسی ررار گرت . کواریانس یلتحل یهامفروضه

  

                                                
1. Compréhension orale  

2. Section A  

3. Section B 

4. Section C 

5. Section D 
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 مفروضه استقلال. 8. 4

 یهواهمپراش و وابسته، مسوتقل از نمره یراس  که نمره هر ترد در متغ یاستقلال بدان معن

 یهاپاسوخ یورامفروضه در پوژوهش حاضور بررورار بوود ز ی اس . ا یگرد هاییتمام آزمودن

 .نبود یگرد هاییآزمودن یرتأثتح   هایآزمودن

 پژوهش یهاداده یعآزمون نرمال بودن توز. ۲. 4

 استفاده گردید. شاپیرو ویلکای اللی پژوهش از آزمون جه  بررسی نرمال بودن متغیره

 
 مهارت گفتاری به مربوط یهاداده بودن نرمال یبررس جهت شاپیرو ویلک آزمون. ۲جدول

 نرمال عیتوز یدار یمعن سطح آماره هاگروه  ریمتغ

 مداخله از ربل مهارت گفتاری
 دارد 025/1 941/1 شیآزما

 دارد 459/1 942/1 کنترل

 مداخله از پس یمهارت گفتار
 دارد 000/1 919/1 شیآزما

 دارد 458/1 945/1 کنترل

 

 شنیداریمهارت  به مربوط یهاداده بودن نرمال یبررس جهت شاپیرو ویلک آزمون. 3جدول
 نرمال عیتوز یدار یمعن سطح آماره هاگروه  ریمتغ

 مداخله از ربل یداریمهارت شن
 دارد 446/1 945/1 شیآزما

 دارد 900/1 975/1 کنترل

 مداخله از پس یداریمهارت شن
 دارد 091/1 981/1 شیآزما

 دارد 082/1 905/1 کنترل

 

. 15/1دهد مقدار سطح معناداری بالواتر از از ( نشان می8-0( و جدول )0-0نتایج جدول )

رورار  ییودتأدرلود، موورد  95بوده و بنابرای  ترضیه لفر در ای  متغیرها در سوطح اطمینوان 

 .نرمال اس ها در متغیرهای پژوهش گیرد و توزیع دادهمی

 هایانسوار یهمگن. 3. 4

از آزمون لوی  استفاده گردیود. کوه نتوایج آن در  هامفروضه همگنی واریانسبررسی  جه 

 ( آمده اس .0-0جدول )
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 های آزمایش و کنترلدر گروه هاانسیوارلوین برای همگنی  Fآزمون . 4جدول
 مهارت شنیداری مهارت گفتاری شاخص رهایمتغ

df1 0 0 

df2 82 82 

F 529/1 522/0 

sig. 449/1 802/1 

 

. بووده و بنوابرای  15/1دهد مقدار سطح معناداری بالاتر از از ( نشان می0-0نتایج جدول )

 بنوابرای گیورد رورار می دییوتأدرلد، موورد  95ترضیه لفر در ای  متغیرها در سطح اطمینان 

 ها برای هر دو متغیر برررار بوده اس .مفروضه همگنی واریانس

 یونرگرس هاییبش یهمگن. 4. 4

همپراش  یرهایمتغ یوابسته از رو یرمتغ یونرگرس یباس  که ضر یمفروضه بدان معن ی ا

 یرهوایمتغاز  یوکهور  یمفروضوه بورا یو ا یبررسو یباشد. برا یکسانها در گروه بایس یم

 ( آمده اس .4-0آن در جدول ) یجانجام شد که نتا یانسوار یلپژوهش تحل
 

 پژوهش یرهایمتغآزمون تحلیل واریانس برای بررسی همگنی ضرایب رگرسیون در . 5جدول
 .SS df  F sig متغیر شاخص آماری

 956/1 110/1 0 860/8 گروه*مهارت گفتاری

 804/1 450/0 0 098/796 گروه*مهارت شنیداری

 

معنوادار  یرهوامتغآزمون در هویچ یوک از شود تعامل گروه و پیشگونه که مشاهده میهمان

وابسته و همپوراش در دو  یرهایمتغنبوده اس ، یعنی تفاوت معناداری میان ضرایب رگرسیون 

پژوهش برررار  یرهایمتغگروه مشاهده نشد. در نتیجه مفروضه همگنی ضرایب رگرسیون برای 

 بوده اس .

پوژوهش از  یهوادادههوای مطروحوه مشواهده شود کوه جه بوه مجمووع پویش تر با تو

اند و دارای رابلیو  کواتی بورای ورود بوه تحلیول تخطی نکرده کواریانسهای تحلیل مفروضه

 بودند. کواریانس
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 کواریانس یلتحل. 5. 4

 برای فرضیه اول پژوهش کواریانستحلیل . 8. 5. 4

 یلیتحصو شورت یپ بور حضووری، راه دور و آموزشاز  آموزش ترضیه اول: بی  دو روش

 ان، در مهارت گفتاری زبان ترانسه تفاوت معناداری وجود دارد.آموززبان

آمده  (5-0استفاده شد که نتایج آن در جدول ) کواریانسبرای بررسی ای  ترضیه از تحلیل 

 اس .
 

 راه دور در مهارت گفتاریآموزش از برای تعیین اثربخشی روش  کواریانسنتایج تحلیل . 6جدول
 .SS df F sig متغیر شاخص آماری

 068/1 178/8 0 144/0480 گروه

 111/1 977/24 0 490/52078  آزمونپیش

   87 014/02546 خطا

   01 8779106 کل

 

، بی  میانگی  گروه آزمایش و کنترل آزمونپیش یرتأثشود با کنترل که مشاهده می طورهمان

آموزش از روش اینطور نتیجه گرت  که  توانیم. بنابرای  نشده اس تفاوت معناداری مشاهده 

بوا روش حضووری  زبان ترانسوه یمهارت گفتار ران، دآموززبان یلیتحص یشرت راه دور بر پ

 تفاوتی ندارد.

 برای فرضیه دوم پژوهش کواریانستحلیل . ۲. 5. 4

 یلیتحصو شورت یپ بور حضوری، از راه دور و آموزش آموزش ترضیه دوم: بی  دو روش

 ان، در مهارت شنیداری زبان ترانسه تفاوت معناداری وجود دارد.آموززبان

آموده  زیور استفاده شد که نتایج آن در جودول کواریانسبرای بررسی ای  ترضیه از تحلیل 

 اس .

  



 دوم دورة دوم ، شمارة                           هاي زبان و ترجمه فرانسه             پژوهش                                                            22 

 

 شنیداریبرای تعیین اثربخشی روش آموزش از راه دور در مهارت  کواریانسنتایج تحلیل . 7جدول
 .SS df F sig متغیر شاخص آماری

 027/1 690/06 0 012/60 گروه

 111/1 885/006 0 984/488  آزمونپیش

   87 014/072 خطا

   01 90/9001 کل

 

، بی  میانگی  گروه آزمایش و کنترل آزمونپیش ریتأثشود با کنترل که مشاهده می طورهمان

آموزش از اینطور نتیجه گرت  که روش  توانیمتفاوت معناداری مشاهده نشده اس . بنابرای  

بوا روش حضووری  زبان ترانسه شنیداریمهارت  ران، دآموززبان یلیتحص یشرت راه دور بر پ

 تفاوتی ندارد.

 گیرینتیجهبحث و . 5

 یشورت بر پ ی،آموزش از راه دور با آموزش حضور یرتأث یسهمقا به منظورپژوهش حاضر، 

زبان ترانسه انجام گرت . در مجمووع  یداریو شن یان، در دو مهارت گفتارآموززبان یلیتحص

ان در آموززبانکه آموزش به روش از راه دور بر پیشرت  تحصیلی  کردیم ییدتأها حالل یاتته

 دو مهارت گفتاری و شنیداری زبان ترانسه با روش حضوری تفاوتی ندارد. 

همزمان، تقو  از  ی باشد که آموزش آنلا یق حق ی عدم تفاوت ا ی ا یلدل رسدیمبه نظر 

متفاوت اس  و مودرس،  یبا آموزش حضور یرمدرس و تراگ یاییجغرات-یمکان ی نظر مورع

موجوود در کلواس  یکموک آموزشو یمکانات سوخ  اتوزاراز تمام ا تواندیکلاس م ی در ح

که کلاس به شکل  ییبرخوردار باشد و از آنجا تصویریلوتیاز جمله تخته وادوات  یحضور

بوا  یو تعامول شوفاه یممسوتق یارتباط چشوم ی از طر یحتعامل لح ،شودیمهمزمان برگزار 

 ید آموزش زبان به شوکل عمووم. در مورگرددیبرررار م یبرابر با کلاس حضور یباًتقر یفیتیک

چورا کوه مودرس در  یابود،سطوح آموزش کواهش ب یدر برخ یفی امکان وجود دارد که ک ی ا

 توانودیم یانتقال مفهوم، بوه شوکل مووثرتر یاز زبان بدن و ژس  برا یکلاس حضور یتضا

 یقتشوو یآموزش هاییبازدر کلاس و مشارک  در  یبدن ی را به تعال یراناستفاده کند و تراگ

کورد  سوتفادهشکل نتوان از ژس  و زبان بدن ا ی ممک  اس  به ا ی،در کلاس مجاز یکند ول
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اثور  توانودیم یوداریو د یامتحوان، ارتبواط کلوام هاییکتکن یدر بحث آموزش تخصص یول

داشته باشود،  تواندیم یکه آموزش مجاز یگرید ی لازم را داشته باشد. و به علاوه، مز یبخش

 یهوا در راسوتامدرس اسو  کوه بوه آن یکمک آموزش هایینکبه ل یراندانه تراگآزا یدسترس

 .کندیمکمک  مستقل یادگیری

و  کنودیممودرس از توابلو اسوتفاده  ی،که در طول کلاس حضور ییاز آنجا یگر،د یسو از

در  یامکان وجود دارد که اشوتباه ی ، اکنندیملدا ضب   یتاًنها یاو  یبردار یادداش  یرانتراگ

 شوودیثب  نم یگرید یانجام دهند که متوجه آن نباشند و نکات مدرس جا یبردار یادداش 

امکوان وجوود  یو ا ی که در کلاس آنلا حالی اس در  ی ا یرد،ررار گ یرار تراگیکه بعد در اخت

به دتعات بتواننود از آن منوابع اسوتفاده کننود و  یراندارد که کل روند کلاس ضب  شده و تراگ

نرم اتزار چه با بوه اشوتراک گذاشوت   یامپ یکردن در تضا یپتا یقمدرس چه از طر  یهمچن

و در لوورت  کنودیر، تمام لزومات روند کلاس را ضب  و ثب  میخود با تراگ یتورلفحه مان

 .دهدیررار م یرانتراگ یاردر اخت یاز،ن

 نسوبتاًجوایگزینی  عنوانبوهتوان از روش آمووزش از راه دور که می دهدیمای  نتایج نشان 

های اسواتید که با توجه به محدودی  مخصولاًهای حضوری استفاده کرد. مطمئ  برای کلاس

 ان ای  روش از نظر ارتصادی نیز بسیار مقرون به لرته اس . آموززبانو 

و بواکر  ییبورزتر، (8117چو  و تسوای )، (8110ون و تیمونی ) یهاای  یاتته با پژوهش 

روش آموزش از  هاپژوهشبنابر بسیاری از همخوانی دارد.  (0096)یاسینی و تابان، و  (،8101)

و  در شورایطی کوه اسو   موؤثرآموزان در دروس مختل  بر پیشرت  تحصیلی دانش راه دور

کوه  حوالیهسوتند و در  هواکلاستناورانه روز به روز در حال بالا بردن کیفی  ایو   یابزارها

بوا بزرگ و همینطور دوری از مراکز آموزشی  یشهرهامشکلات رت  و آمد و کمبود ور  در 

در بعضی از روستاها و شهرهای کوچک مشکلات جدی ای  روزها هستند و همینطور  کیفی 

مشکلاتی که ممک  اس  در جوامع شورایطی اجبواری بورای در خانوه مانودن ایجواد کنود یوا 

روش  سوازدیمکوه رتو  و آمود اتوراد را مشوکل  های معلولنواع مشکلات تردی اتراد مثل ا

موجوود را پور  یخلأهاجایگزی  روش حضوری شود و  تواندیمآموزش از راه دور به راحتی 

و  هاآموزشگاههای آموزشی کشور به طور اعم و به مسئولی  . بنابرای  به مسئولی  سیستمنماید
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کوه بوه  گرددیمزبان ترانسه به طور اخص تولیه  مخصولاًخارجی  یهازبانمراکز آموزشی 

برای آمووزش هرچوه بهتور  اییژهو یهاکارگاهتوجه بیشتری نشان دهند و  آموزش از راه دور

موجود و روزآمد جه  آموزش از راه  یهاروشاستفاده از ها در معلمان برای بهبود توانایی آن

 تشکیل دهند.  دور

 کتابنامه

 تهران: موسسه ترهنگی مبادی تربی . ی بر آموزش از راه دور.امقدمه(. 0024الحسینی، ح. )

آمووزش از راه دور بور آگواهی تراشوناختی و درک  ریتوأث(. 0095منش، س. )ذوالفقاری، ح.، ارشوادی

 .054-087(، 57)05علوم روانشناختی، مطلب دانشجویان. 

(. آموزش از راه دور: رهیاتتی نوی  در آموزش و پورورش ایوران، 0025زاده، م.، و حسینی، ع. )طالب

ها در مقطوع متوسوطه ی آموزشی و درسی آنهابرنامهبررسی اثربخشی مراکز آموزش از راه دور و 

 . 98-70، 09ی آموزشی، هاینوآورتصلنامه کل کشور.   24-25سال تحصیلی 

ی آمووزش مجوازی از دیودگاه اسواتید و هوادوره(. مطالعوه اثربخشوی 0094ابوان، م. ).، و تعیاسینی، 

 . 092-075(، 4)0تصلنامه انجم  آموزش عالی ایران، دانشجویان )مورد مطالعه: دانشگاه الفهان(. 
 

Bates, A. W. (2015). L’enseignement à l’ère numérique: des balises pour 
l’enseignement et l’apprentissage. Vancouver BC: Tony Bates Associates Ltd.  

Bates, A. W., Desbiens, B., Donovan, T., Martel, É., Mayer, D., Paul, R., & 

Seaman, J. (2017). Tracking online and distance education in Canadian 
universities and colleges. Vancouver, BC, Canada. 

Beck, H. P., & Milligan, M. (2014). Factors influencing the institutional 

commitment of online students. The Internet and Higher Education, 20, 51-56. 
Bishop, T. (2006). Research highlights cost effectiveness of online education. 

Sloan Consortium. 

Chaney. B. H. (2003). Technologie, open learning and distance education. 

London: Routledge. 
Chen, R. S., & Tsai, C. C. (2007). «Gender differences in Taiwan university 

students' attitudes toward web-based learning». Cyberpsychology and Behavior, 

10(5), 645-654.  
Conseil Superieur De L’education Et De L’enseignement Superieur. (2015).  La 

formation à distance dans les universités québécoises: un potentiel à optimiser. 

Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche. Québec, Qc, Canada.  



 23                                                                                  ..... يآموزش از راه دور و آموزش حضور یرتأث یسهمقا 

 
Fariborzi, E., & Bakar, K. B A. (2010). «Factors influencing the effectiveness of 

courses in Iranian university e-learning centers». The International Journal of 

Technology, Knowledge and Society, 6(1), 72-80. 
Gérin-Lajoie, S., & Potvin, C. (2011). «Évolution de la formation à distance dans 

une université bimodale». Distances et Savoir, 9(3), 349–374. 

Gérin-Lajoie, S., Papi, C., & Isabelle, P. (2019). De la formation en présentiel à la 
formation à distance: comment s’y retrouver ?» In Colloque Internationale sur 

l’éducation 4.1. Poitiers, France. Consulté à l’adresse https://education4-

1.sciencesconf.org/217200  

Koch J, Andrew S, Salamonson Y, Everett B, Davidson PM. (2010). «Nursing 
students’ perception of a web-based intervention to support learning». NURS 

EDUC TODAY.(8) 30,  90-584 

Kumrow, D. E. (2007). «Evidence-based strategies of graduate students to achieve 
success in a hybrid web-based course». Journal of Nursing Education, 46(3), 

140-145. 

Lakhal, S., & Power, M. (2016). «La formation en ligne en enseignement 

postsecondaire au Québec: proposition d’une typologie de cours. In ACTES DU 
COLLOQUE CIRTA 2016 «Dépassons nos frontières».104-131 

Loisier, J. (2013). Mémoire sur « les limites et défis de la formation à distance au 

Canada francophone», Document préparé pour le Réseau d’enseignement 
francophone à distance du Canada (REFAD). 

Moore, J. L., Dickson -Deane, C., & Galyen, K. (2011). «E-Learning, online 

learning, and distance learning environments: Are they the same? »The Internet 
and Higher Education, 14(2), 129-135. 

Palloff, R., & Pratt, K. (2177). The Excellent Online Instructor: Strategies for 

Professional Development. Jossey-Bass, an Imprint of Wiley. 

Power, M. (2008). « The emergence of a blended online learning 
environment». MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 4(4), 503-

514. 

Power, M., & Vaughn, N. (2010). «Redesigning Online Learning for International 
Graduate Seminar Delivery». International Journal of E-Learning & Distance 

Education, 24(2), 19–38. 

Proserpio, L., & Gioia, D. A. (2007). «Teaching the virtual generation. Academy of 
Management». Learning & Education, 6(1), 69-80. 

Rovai, A. P., Wighting, M. J., Baker, J. D., & Grooms, L. D. (2009). 

«Development of an instrument to measure perceived cognitive, affective, and 

psychomotor learning in traditional and virtual classroom higher education 
settings». The Internet and Higher Education, 12(1), 7-13. 

Ruiz, J. G., Mintzer, M. J., & Leipzig, R. M. (2006). « The impact of e-learning in 

medical education». Academic medicine, 81(3), 207-212. 
Sener, J. (2015). «Updated E-Learning Definitions». Récupéré le 16 avril 2018 de 

https://onlinelearningconsortium.org/updated-e-learning-definitions-2/ 

https://onlinelearningconsortium.org/updated-e-learning-definitions-2/
https://onlinelearningconsortium.org/updated-e-learning-definitions-2/


 دوم دورة دوم ، شمارة                           هاي زبان و ترجمه فرانسه             پژوهش                                                            22 

 
Unwin, P. T. H., & Unwin, T. (Eds.). (2009). ICT4D: Information and 

communication technology for development. Cambridge University Press. 

Won, K. & Timothy, Sh. (2003). Distance Education: the status and challenges. 
Journal of Object Technology, 2(6), 35-42 

Woo, Y., & Reeves, T. C. (2007). « Meaningful interaction in web-based learning: 

A social constructivist interpretation». The Internet and Higher Education, 
10(1), 15-25. 

Yang, Z., & Liu, Q. (2007). « Research and development of web-based virtual 

online classroom». Computers and Education, 48(2), 171-184. 

 


