
بررسی انگیزه شرکت افراد بازمانده از تحصیل در مراکز آموزش 
از راه دور و بزرگساالن

مهرداد پورفتحی 1
چکیده :

مراکز  در  از تحصیل  بازمانده  افراد  انگیزه شرکت  بررسی  با عنوان  است  پژوهشی  از  برگرفته  مقاله حاضر 
آموزش از راه دور و بزرگساالن مقطع متوسطه شهرستان های استان تهران، و هدف کلی آن بررسی انگیزه 
آن شناخت دالیل  اهداف جزئی  و  بزرگساالن  و  دور  راه  آموزش  مراکز  در  از تحصیل  بازمانده  افراد  شرکت 
بازماندن آن ها از ادامه تحصیل در دوره متوسطه و نیز دالیل و انگیزه آن ها از ادامه تحصیل در مراکز آموزش 
از راه دور و بزرگساالن بوده است. پژوهشگران به منظور دستیابی به اهداف خود، جامعه آماری پژوهش را 
قرار  تهران،  استان  بزرگساالن شهرستان های  و  دور  راه  از  آموزش  مرکز  متوسطه  مقطع  آموزان  دانش  کلیه 
داد.  نمونه آماری طبق جدول کرجسی و مورگان 800  نفر به دست آمد که  به روش نمونه گیری خوشه ای 
تصادفی از چهار شهرستان دماوند، رودهن، فیروزکوه و قرچک انتخاب گردید. برای تهیه ابزار اندازه گیری از 
پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده که پس از اصالحات با 34 سؤال تدوین شد و برای تعیین پایایی پس 
از اجرای آزمایش )30 نفر( با استفاده از آلفای کرونباخ 95 درصد تأیید شد. داده های جمع آوری شده از طریق 
آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی، فراوانی درصدی، میانگین، انحراف معیار، ضریب کجی و کشیدگی و 
آمار استنباطی شامل آزمونt از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده 
نشان داد که با اطمینان 99% از دالیل افراد از بازماندن از ادامه تحصیل در مقطع متوسطه شامل مسائل و 
مشکالت مالی و خانوادگی و همچنین سیستم آموزش کشور می باشد و انگیزه شرکت افراد در مراکز آموزش 
از راه دور و بزرگساالن شامل تقویت شخصیت اجتماعی، دریافت مدارک دانشگاهی، اصرار خانواده و اطرافیان 

و ارتقاي رتبه شغلی است.
واژه های كلیدی: آموزش از راه دور، آموزش بزرگساالن.  
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مقدمه
در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه  هاست.  مهارت  و  اطالعات  انتقال  پرشتاب  جهان  معاصر،  جهان 
برنامه ها و روش ها،  برنامه های آموزش و پرورش گام های مؤثر و ماندگاری است که تحول کیفی اهداف، 
اثربخشی آموزش و پرورش را به دنبال دارد. در این میان آموزش از راه دور به عنوان رویکردی نوآورانه در 
آموزش و پرورش امکان یادگیری در همه مکان ها و زمان ها را فراهم کرده است )اعتمادی و همکاران، 1388(.

ورود به جهان دانایی محور و نیاز روز افزون بشر به آموزش، همواره با پیچیده شدن زندگی ها، نیاز به آموختن 
مستقل را در طول زندگی افزایش داده است. شروع آموزش های از راه دور در آموزش و پرورش، نخست با 
افزایش پوشش تحصیلی و از آن پس با هدف گشودن راهی برای کیفیت بخشی و تحول آفرینی اساسی در 
محتوا و روش های آموزشی آغاز به کار کرده است. هم اکنون این آموزش ها با به کارگیری فناوری اطالعات و 
ارتباطات نه تنها مکمل آموزش های حضوری است، بلکه فرصت خوبی را برای به روز کردن محتوا و انعطاف 

بخشی روش های یادگیری و یاددهی به ارمغان آورده است )الحسینی، 1384(.
آموزش از راه دور نوعی آموزش و یادگیری است که در آن آموزگار و فراگیر یا فراگیران از نظر جغرافیایی 
جدا از یکدیگر هستند. بنابراین ارائه ی خدمات آموزشی به وسایل کمک آموزشی و الکترونیکی از قبیل متون 

چاپی، رایانه و اینترنت متکی هستند )جارویس1،ترجمه سرمد،1383(.
در این زمینه بیشوب و سپاک2 )2002( اعتقاد دارند که آموزش از راه دور، یادگیری طراحی شده ای است که 
به واسطه ی فناوری های گوناگون به ویژه ارتباطات الکترونیک در مکان ها و زمان های مختلف روی می دهد.

راه های  که  است  الکترونیکی  فناوری  دور،  راه  از  آموزش  خاص  فناوری  که  می کند  ادعا   )1990( بارتل3 
متعددی را برای برقراری ارتباطات، اطالع رسانی و دانستن در اختیار ما قرار می دهد؛ مبارزه ای که جامعه ی 
جهانی امروز در پیش دارد، برای استفاده از فرصت های یادگیری است که جوانان و بزرگساالن را آماده بهره 

برداری از فرهنگ معاصر و افزودن یا تأثیرگذاری بر آن می کند.
نتایج تحقیق برکتولد4 و همکاران )1998( نشان داد که دانش آموزان دالیل متفاوتی را برای ترک تحصیل 
بیان داشته اند، به طوری که دالیل مربوط به مدرسه و سیستم آموزشی 77 درصد، دالیل خانوادگی 34 درصد 
و دالیل کاری 32 درصد می باشد )به نقل از فتحی، 1383(. اما به طورکلی افراد بازمانده از تحصیل شامل دو 

گروه هستند:
ـ گروهی مانند کودکان مناطق عشایری و روستاهای دور افتاده و کم جمعیت که از اول وارد سیستم آموزشی 
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نشده اند. تعداد کمی از کودکان و به خصوص دختران در روستاها و حاشیه شهرها هم به دلیل ناآگاهی، تعصب 
و فقر والدین، رنگ مدرسه را نمی بینند.

به دالیل مختلف  از چند سال  بعد  و  وارد مدرسه می شوند  ـ گروه دوم کودکانی هستند که در 6 سالگی 
ترک تحصیل می کنند. این کودکان به طور زودرس وارد بازار کار می شوند و در شرایط نامناسب و ظالمانه ای 
مجبور به کار می شوند. اکثر بازماندگان از تحصیل از این گروه هستند. کودکان در محیط کار طعم تلخ تبعیض، 
زورگویی و انواع تجاوزها را می چشند و سرشار از عقده های روانی وارد مرحله جوانی می شوند. یکی از علل 
بازماندن کودکان از تحصیل، فقر مادی و معنوی خانواده های شهری و به خصوص اقشار حاشیه نشین است 

)فتحی، 1383(.
کاهش هزینه های سرسام آور آموزش، همیشه در دستور کار مسئوالن و متصدیان امور آموزشی بوده است 
)شری و اینسمینگر1، 2001(. ارزشیابی نظام اداری ـ مالی مراکز آموزش از راه دور، یکی از مشوق هایی است 

که باعث ازدیاد ثبت نام کنندگان در این دوره ها می شود )گیانانی و پارکرتسون2، 2003(.
سیستم  ناکارآمدی  دالیل  به  هم  باالی شهری  و  متوسط  خانواده های  آموزان  دانش  از  بسیاری  همچنین 
آموزشی، مجبور به ترک تحصیل شده اند. سیستم آموزشی کشور به دلیل کهنگی و سنتی، جذابیتی برای دانش 
آموزان ندارد و برنامه های آموزشی با روحیه دانش آموزان سازگار نیست، محفوظات فراوان، مشق و تمرین و 
تکرار موضوعاتی که ارتباطی با زندگی و عالیق دانش آموزان ندارد، آن ها را از درس و مدرسه بیزار می کند و 

همین امر موجب افت تحصیلی و مردودی و سرانجام خروج از چرخه آموزشی می شود )فتحی، 1373(.
در این راستا، توسعه و بقای مدارس آموزش از راه دور، عالوه بر عوامل زیر ساختاری فناوری اطالعات، به 
کیفیت برنامه درسی آن ها نیز وابسته است. بهبود کیفیت یادگیری در مدارس آموزش از راه دور مستلزم طرح 
برنامه درسی نظام مندی است که در آن ارتباط بین عناصر برنامه درسی با عالیق یادگیرندگان و همچنین 

مسائل زندگی و شغل آن ها ضرورت دارد )پرتر3، 2008(.
همچنین طبق نتایج تحقیق رجب بیگی و محمودی )1388( مشارکت در یادگیری مبتنی بر آموزش از راه 
دور به عنوان عامل برای ارتقاي شغلی است که به عنوان عمده ترین مشوق ها برای به کارگیری این آموزش ها 
می باشد. بنابراین آن ها پیشنهاد کردند جهت توسعه این آموزش ها، از مشارکت در دوره های یادگیری از طریق 
آموزش از راه دور به عنوان یکی از گزینه های ارتقاي مشاغل جهت تشویق آموزشگران استفاده شود. همچنین 
از مشوق ها و انگیزه های دیگری که سبب جذب فراگیران به این دوره ها شده است، افزایش رضایت شغلی آن 
ها، افزایش پاداش، حقوق و اضافه کاری، افزایش منزلت اجتماعی و حرفه ای، امکان دستیابی به فرصت های 
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شغلی در مؤسسات با حمایت و تشویق رئیس بخش یا گروه و اطرافیان خصوصًا خانواده، کاهش ساعت موظفی 
کار و نهایت به دست آوردن مدرک را عنوان کردند )رجب بیگی و محمدی،1388(.

از راه دور نتایج نشان داد  همچنین درخصوص عوامل مؤثر بر مشارکت آموزشگران در دوره های آموزش 
عواملی از قبیل شرایط کاری انعطاف پذیر، چالش های فکری آموزش از راه دور و توانایی در پوشش مخاطبان 

جدید می باشد )اکویین2002،1(. 
نتایج تحقیق فولر2)2005( در زمینه آموزش از راه دور در دوره های آموزش حرفه ای نشان داد که کیفیت 
انگیزیشی آن ها )ارتقاي شغلی، منزلت اجتماعی، باالرفتن  بازخورد آموزشگران، زمینه و تجربه کامپیوتری و 

مدرک تحصیلی و انعطاف در آموزش(، موفقیت دوره های آموزش دور را تحت تأثیر قرار می دهد.
نتایج تحقیق رابینسون3 )2005( در این زمینه نشان داد؛ انگیزش شخصی از قبیل دریافت مدرک، ارتقاي 
مرتبه شغلی است. شرایط کاری انعطاف پذیر، در یادگیری از راه دور، فرصت الزم برای توسعه ایده های جدید 
درسی، چالش های فکری، توانایی تحت پوشش قراردادن فراگیران جدید و فرصت های بهبود تدریس از جمله 

مشوق های شرکت در آموزش از راه دور می باشد.
پژوهشگران متعدد )جی اف دراک4، 2009؛ سیلواپاین5، 2009؛ گالنس6، 2010( درباره ضرورت آموزش از 
راه دور و بزرگساالن پژوهش انجام دادند. جی اف دراک )2009( در این زمینه بیان کرد که آموزش بزرگساالن 
ارتقاي شغلی  باعث  یعنی  برای خودکفایی و استخدام کمک می کند؛  به فراگیران در کسب دانش و مهارت 
افراد می شود و همچنین فرصتی را برای یادگیرنده بزرگسال ایجاد می کند و آن ها را متعهد به بهبود و اصالح 
مهارت هایشان می کند و به بزرگساالن کمک می کند تاخود و فرزندانشان شهروندی مسئول واشتغال زا باشند. 

سیلواپاین )2009( نتایج تحقیقات خود را بر روی بزرگساالن به شکل زیر بیان کرد:
به آن ها کمک  بزرگساالن  آموزش  ارتقاء در شغل خود هستند، یک دوره کالس  اگر خواهان  بزرگساالن 
می کند تا از نردبان شرکت ها باال روند. همچنین گرایش به این کالس ها می تواند روشی برای افزایش تمایل 

به محفل اجتماعی باشد و باعث بهبود شخصیت اجتماعی در آن ها می شود.
گالنس )2010( در این زمینه بیان می کند که هدف اصلی آموزش بزرگساالن باز کردن دریچه ای جدید بر 
روی آن ها است و همچنین کمک به افراد در از بین بردن مشکالتی که بر سر راه نوآوری و بهره وری است که 
باعث افزایش رشد اقتصادی می شود. از اهداف دیگر می توان به محدود  کردن نابرابری های اجتماعی، اقتصادی 
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و کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت زندگی اشاره کرد.
در زمینه آموزش بزرگساالن و آموزش از راه دور صاحب نظران مختلف دیدگاه های متفاوتی دارند. مثاًل جان 
دیویی1 که یکی از بزرگ ترین فیلسوفان آموزش و پرورش است، نقش مهمی در توسعه آموزش بزرگساالن داشته 
است. در بیان اندیشه های دیویی، وی به »رشد مستمر« به عنوان هدف نهایی آموزش و پرورش اشاره دارد و 
تأکید می کند و اصلی ترین زمینه ای است که وی در مطالعات خود به آن اشاره کرده و بر این اساس وی به عنوان 
فیلسوف آموزش بزرگساالن معرفی شده است. براساس دیدگاه وی انسان دارای توانایی های بالقوه فراوان و پایان 
ناپذیری است که باید در طول زندگی از طریق تجربه به آن زمینه برسد، به نظر دیویی، هر قدر که بر سال های 
زندگی فرد اضافه شود، میزان تجربه وی نیز بیشتر می شود و به این دلیل است که وی تربیت را بازسازی مستمر 
تجارب فرد در طول زندگی می داند )میرزامحمدی و ظفری پور، 1388، ص44(. پیتر جارویس نیز از نظریه پردازان 
متأخر آموزش بزرگساالن است. به نظر ایشان »آموزش مداوم« و »آموزش مجدد« زمینه را برای طرح آموزش در 
تمام عمر فراهم آورده است )سجادیه،1387(. عالوه بر نظریات فوق، آموزش از راه دور دارای اصولی است که در 

اینجا به چهار اصل که از اهمیت خاصی برخوردار است، اشاره می شود:
ـ اصل یادگیری تسلط یاب یا یادگیری در حد تسلط: مطابق این اصل شرایط یاددهی ـ یادگیری به عنوان 
کانون فرایند، طوری تنظیم و فراهم می شود که همه بتوانند، قابلیت های تعیین شده را به طور کامل کسب کنند.

ـ اصل فعالیت یادگیرنده: مطابق این اصل، یادگیرنده برای کسب دانش و آگاهی الزم، سطوح به کار بستن 
خالقیت، باید از توانایی ها و قابلیت های فردی خود حداکثر استفاده را بکند و در این راه به معلم اتکا نداشته باشد.

ـ اصل یادگیری توزیعی: در این محیط، آموزش توزیعی رویکردی فراگیر محور دارد و در این محیط با استفاده 
از فناوری های مختلف فرصتی برای انجام فعالیت ها با ایجاد تعامل میان مکان و زمان فراهم می آید.

ـ اصل حفظ فاصله بین فراگیر و آموزشگر: این اصل ضمن تاکید بر حفظ و تقویت تعامل بین عناصر آموزشی، 
در نظام آموزش از راه دور، هرگونه ارتباط آموزشی را در فرآیند یاددهی ـ یادگیری از طریق رسانه و به صورت 

غیرمجاورتی و در حداقل ارتباط های حضوری تعریف کرده است )محسنی طارمسری،1389(.
پژوهشگران مختلف )محسنی طارمسری، 1389؛ مورفی2008،2؛ رحیمی دوست، 1385( تحقیقاتی درباره 

چالش ها و مشکالت مراکز از راه دور انجام داده اند که در اینجا به مهم ترین آن ها اشاره می شود:
فناوری  از  استفاده  در خصوص  پارچه  یک  عاملی  سیاست  نبود  مثل  عواملی   )1389( طارمسری  محسنی 
اطالعات در آموزش، عدم سرمایه گذاری مناسب، عدم توافق درخصوص یادگیری الکترونیکی، وجود مراکز 
متعدد تصمیم گیری و اجرا، نزول سواد اطالعاتی، ضعف نظام پشتیبانی و وجود نظام آموزشی سنتی را بیان کرد. 

1. Dewey. J.
2. Murphy
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مورفی )2008( مشکل کمبود بودجه را مطرح ساخت و در این زمینه بیان کرد که دانش آموزان همواره در پی 
آن هستند که با هزینه کمتر خدمات بیشتری از نظام های آموزش از راه دور دریافت کنند. به عنوان مثال اکثر 
مواقع فاصله جغرافیایی معلم و دانش آموز زیاد است و ارتباط تعاملی دو طرفه نیاز به کارگیری فناوری پیشرفته 
و پرهزینه دارد. رحیمی دوست )1385( نیز در  این زمینه بیان کرد که میزان افت تحصیلی در دوره های آموزش 
از راه دور نسبت به دوره های حضوری بسیار زیاد بوده است؛ عالوه بر این بسیاری از افرادی که در این دوره ها 
ثبت نام کرده بودند، دوره ها را ناتمام رها کرده اند. اما با وجود چالش های موجود در این زمینه آموزش از راه دور 
و بزرگساالن دارای مزایایی است. از مزایای مهم و اساسی توسعه آموزش از راه دور، نوسازی نظام آموزشی و 
اداری است. نظام آموزشی و اداری جریان فعال و رو به جلو است که به طور مستمر نیازمند بازسازی، بازنگری 
و بهسازی است. ارزشیابی مالی ـ اداری در آموزش از راه دور، اغلب جزئی از برنامه های مراکز آموزش از راه دور 
محسوب می شود )کارنوال2003،1(. در این زمینه کارکرد بعضی از مؤسسات مدیریتی، طراحی نمودن برنامه ها 

و ارائه دوره های آموزش از راه دور است )گرستن و اوانز2004،2(.
آموزان می شود  دانش  نام  ثبت  مانند کاهش  زیانباری  عوامل  پیدایش  باعث  اموری  در چنین  چون ضعف 

)الکی2004،3(.
نظام های مدیریتی از راه دور که مسئولیت امور اداری را دارند، به نحوی طرح ریزی شده اند که به یک ثبات 
نسبی در امور برسند )پینا و هانت2004،4(. چنین راهبردی به دانش آموزان فرصت می دهد که در کالس های 
مجازی شرکت کنند که جایگزین ارتباط چهره به چهره در کالس سنتی شود )آرون2007،5(. بنابر این با توجه 
به مستندات فوق و تأکید اهمیت و ضرورت پژوهش درباره بررسی انگیزه شرکت افراد بازمانده از تحصیل در 
مراکز آموزش از راه دور و بزرگساالن در مقطع متوسطه، تحقیق حاضر به منظور این بررسی در شهرستان های 

استان تهران )دماوند، فیروزکوه، رودهن و قرچک( انجام شد.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی و میدانی است. زیرا نتایج آن فقط به جامعه مورد مطالعه 
قابل تعمیم است و برای جمع آوری داده ها از روش میدانی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. همچنین از 
نوع پیمایشی است؛ زیرا پژوهشگر در اندازه متغیرها دخل و تصرف نداشته و فقط به توصیف اندازه های موجود 

پرداخته است.

1. Carnevale
2. Gersten & Evans
3. Oakely
4. Pina & Hunt
5. Aron
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جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
و  دور  راه  از  آموزش  مراکز  در  که  تحصیل  از  بازمانده  آموزان  دانش  کلیه  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه 
بزرگساالن شهرستان های استان تهران شرکت نموده اند، که تعداد آن ها 12500 نفر است. با عنایت به حجم 
جامعه آماری با استفاده از جدول تصادفی مورگان و کرجسی، تعداد 800  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 
که برای انتخاب این تعداد نمونه از جامعه آماری از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. به این 
صورت که ابتدا به صورت تصادفی از بین مجموعه 4 شهرستان دماوند، رودهن، فیروزکوه و قرچک به عنوان 4 
خوشه انتخاب شدند و سپس با توجه به پراکندگی جامعه در مراکز موجود در آن ها به صورت طبقه ای تصادفی 

افراد نمونه انتخاب شدند.

ابزار پژوهش
ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود. بدین منظور در راستای اهداف پژوهش 34 
سؤال چهار گزینه ای در نظر گرفته شد که افراد بازمانده از تحصیل و بزرگساالن شرکت کننده در این مراکز 
پاسخ خود را با انتخاب یکی از گزینه های کم، متوسط و زیاد و خیلی زیاد که هر یک از گزینه ها به ترتیب با 
امتیازات 1 الی 4 اندازه گیری شده بودند، بیان کنند. برای تجزیه و تحلیل، از آمار توصیفی شامل؛ جداول توزیع 
 SPSS از طریق نرم افزار t فراوانی، فراوانی درصدی، واریانس و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل؛ آزمون

استفاده شد.

یافته های پژوهش 
سؤال اول: آیا ادامه تحصیل افراد در دوره متوسطه در مراکز آموزش از راه دور و بزرگساالن به دلیل بهبود 

شخصیت اجتماعی است؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون t به شرح جدول شماره 1 استفاده شد؛

جدول�1:�آزمون��tبرای�مؤلفه�شخصیت�اجتماعی

آزمون tخطای استانداردانحراف استانداردمیانگینتعدادشخصیت اجتماعی
7891،33255،8385،2784،0

با توجه به داده های جدول 1، چون t محاسبه شده )0/84( با درجه آزادی 1 برای آزمون های یک دامنه در 
سطح 5% بزرگ تر از مقدار بحرانی )t )1/64 می باشد، بنابر این با اطمینان 99% می توان گفت که میانگین 
نمونه بزرگ تر از میانگین جامعه است. در نتیجه فرض صفر رد و می توان نتیجه گرفت انگیزه شرکت افراد 
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بازمانده از تحصیل در مراکز آموزش از راه دور و بزرگساالن به دلیل بهبود شخصیت اجتماعی است.
سؤال دوم: آیا مسائل و مشکالت مالی و خانوادگی موجب ترک تحصیل و ادامه ندادن افراد از تحصیل شده 

است؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون t به شرح جدول شماره 2 استفاده شد؛

جدول�2:�آزمون��tبرای�مؤلفه�مشکالت�مالی
آزمون tخطای استانداردانحراف استانداردمیانگینتعدادمشکالت مالی

79725224،7026،2993،1

با توجه به داده های جدول 2، چون t محاسبه شده )1/93( با درجه آزادی 2 برای آزمون های یک دامنه در 
سطح 5% بزرگ تر از مقدار بحرانی )t )1/64 است، بنابر این با اطمینان 95% می توان گفت که میانگین نمونه 
بزرگ تر از میانگین جامعه است. در نتیجه فرض صفر رد و می توان نتیجه گرفت که علت ترک تحصیل افراد 

و شرکت در مراکز آموزش از راه دور و بزرگساالن مسائل مالی و مشکالت خانوادگی است.
سؤال سوم: آیا انگیزه ادامه تحصیل در دوره متوسطه در مراکز آموزش از راه دور و بزرگساالن دریافت مدارک 

عالی دانشگاهی است؟
برای پاسخ به سوال فوق از آزمون t به شرح جدول شماره 3 استفاده شد.

جدول�3:�آزمون��tبرای�مؤلفه�مدارک�دانشگاهی
آزمون tخطای استانداردانحراف استانداردمیانگینتعدادمدارک دانشگاهی

79833950،643893،1

با توجه به داده های جدول 3، چون t محاسبه شده )1/93( با درجه آزادی 1 برای آزمون های یک دامنه در 
سطح 5% بزرگ تر از مقدار بحرانی )t )1/64 است، بنابر این با اطمینان 99% می توان گفت که میانگین نمونه 
بزرگ تر از میانگین جامعه است. در نتیجه فرض صفر رد و می توان نتیجه گرفت که انگیزه شرکت افراد بازمانده 

از تحصیل جهت دریافت مدارک عالی دانشگاهی است.
سؤال چهارم: آیا اصرار خانواده و اطرافیان موجب ادامه تحصیل افراد در مراکز آموزش از راه دور و بزرگساالن 

می شود؟
برای پاسخ به سؤال فوق از آزمون t به شرح جدول شماره 4 استفاده شد.

جدول�4:�آزمون��tبرای�مؤلفه�اصرار�خانواده�و�اطرافیان
آزمون tخطای استانداردانحراف استانداردمیانگینتعداداصرار خانواده و اطرافیان

3ـ79724039،7845

با توجه به داده های جدول 4، چون t محاسبه شده )3ـ( با درجه آزادی 3 برای آزمون های یک دامنه در سطح 



153بررسد کمیياه شرات کفرکا بازمامده کز تحصيح ار مرکاا آموزر کز رکه اور و بارهسارن

5% بزرگ تر از مقدار بحرانی )t )1/64 است، بنابر این با اطمینان 95% می توان گفت که میانگین نمونه بزرگ 
تر از میانگین جامعه است. در نتیجه فرض صفر رد و می توان نتیجه گرفت که اصرار خانواده و اطرافیان موجب 

شرکت افراد بازمانده از تحصیل در مراکز آموزش از راه دور و بزرگساالن می شود.
سؤال پنجم: آیا انگیزه شرکت افراد بازمانده از تحصیل در مراکز آموزش از راه دور و بزرگساالن برای ارتقاي 

رتبه شغلی آن ها است؟
برای پاسخ به این سؤال از آزمون t به شرح جدول شماره 5 استفاده شد.

جدول 5: آزمون t برای مؤلفه ارتقاي رتبه شغلی
آزمون tخطای استانداردانحراف استانداردمیانگینتعدادارتقاي رتبه شغلی

7925،36834،79405،1

با توجه به داده های جدول 5، چون t محاسبه شده )1/5( با درجه آزادی 2 برای آزمون های یک دامنه در 
سطح 5% بزرگ تر از مقدار بحرانی )t )1/64 است، بنابر این با اطمینان 95% می توان گفت که میانگین نمونه 
بزرگ تر از میانگین جامعه است. در نتیجه فرض صفر رد و می توان نتیجه گرفت که انگیزه شرکت افراد بازمانده 

از تحصیل در مراکز آموزش از راه دور و بزرگساالن به دلیل ارتقاي رتبه شغلی آن هاست.
سؤال ششم: آیا سیستم آموزشی کشور به موجب بازماندن از تحصیل افراد، در مراکز آموزش روزانه و ادامه 

تحصیل آن ها در مراکز آموزش از راه دور و بزرگساالن می شود؟ 
برای پاسخ به این سؤال از آزمون t به شرح جدول شماره 6 استفاده شد.

جدول�6:�آزمون��tبرای�مؤلفه�سیستم�آموزشی�کشور
آزمون tخطای استانداردانحراف استانداردمیانگینتعدادسیستم آموزشی

7984،30555،10818،3609،0

با توجه به داده های جدول 6، چون t محاسبه شده )9%( با درجه آزادی 1 برای آزمون های یک دامنه در 
سطح 5% بزرگ تر از مقدار بحرانی )t )1/64 است، بنابر این با اطمینان 99% می توان گفت که میانگین نمونه 
بزرگ تر از میانگین جامعه است. در نتیجه فرض صفر رد و می توان نتیجه گرفت که سیستم آموزشی کشور 
موجب ترک تحصیل افراد و بازماندن از تحصیل در مراکز روزانه و ادامه تحصیل آن ها در مراکز آموزش از راه 

دور و بزرگساالن می شود.

بحث و نتیجه گیری
در پاسخ به سؤال اول نتایج پژوهش حاضر نشان داد که انگیزه شرکت افراد بازمانده از تحصیل به دلیل بهبود 
شخصیت اجتماعی است. که این یافته با یافته پژوهش سیلوا پاین  )2009(، فولر  )2005(، رابینسون )2005(، 
جی اف اراک )2009( و رجب بیگی و محمدی )1388( مطابقت دارد. در پاسخ به سؤال دوم یافته تحقیق 
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حاضر نشان داد که مسائل و مشکالت مالی و خانوادگی موجب ترک تحصیل و ادامه ندادن افراد از تحصیل 
شده است که این یافته با یافته پژوهش فتحی )1381( مطابقت دارد. در پاسخ به سؤال سوم نتیجه تحقیق 
حاضر نشان داد که انگیزه ادامه تحصیل در دوره متوسطه مراکز آموزش از راه دور و بزرگساالن دریافت مدارک 
عالی دانشگاهی است. که این یافته با یافته پژوهش رابینسون )2005(، فولر )2005(، رجب بیگی و محمدی 
)1388( مطابقت دارد. در پاسخ به سؤال چهارم نتیجه تحقیق حاضر نشان داد که اصرار خانواده و اطرافیان 
موجب ادامه تحصیل افراد در مراکز آموزش از راه دور و بزرگساالن می شود. که این یافته با یافته پژوهش 
رجب بیگی و محمدی )1388( مطابقت دارد. در پاسخ به سؤال پنجم، نتایج نشان داد که انگیزه شرکت افراد 
بازمانده از تحصیل در مراکز آموزش از راه دور و بزرگساالن برای ارتقاي رتبه شغلی آن هاست که این یافته 
با یافته پژوهش جی اف دراک )2009(، سیلواپاین )2009(، پرتر )2008( و رجب بیگی و محمدی )1388( 
مطابقت دارد. در پاسخ به سؤال ششم نتایج نشان داد که سیستم آموزشی کشور یکی از دالیل بازماندن افراد، 
در مراکز آموزشی روزانه و ادامه تحصیل آن ها در مراکز آموزش از راه دور و بزرگسال می شود که این یافته با 

یافته پژوهش فتحی )1383( مطابقت دارد.
و  آموزش  به  یافته های پژوهش های دیگر  با  آن  مقایسه  یافته های پژوهش حاضر و  به  توجه  با  این  بنابر 

پرورش و والدین پیشنهادهاي کاربردی زیر ارائه می شود:
ـ به مسئوالن آموزش و پرورش پیشنهادمی شود با گسترش و ایجاد شرایط مطلوب در مراکز آموزش از راه 

دور و بزرگساالن به منظور تقویت رشد اجتماعی، فردی و گروهی افراد، کمک گردد.
ـ به علت این که مسائل و مشکالت مالی و خانوادگی از جمله دالیل ترک تحصیل افراد است، بنابراین به 
با فراهم آوردن تسهیالتی از قبیل آموزش های دوره ای برای  مسئوالن آموزش و پرورش پیشنهاد می شود 

اولیای دانش آموزان و افزایش مراکز مشاوره در مدارس مانع از ترک تحصیل افراد از مدارس روزانه شوند.
عالی  مدارک  دریافت  دور  راه  از  آموزش  مراکز  در  از شرکت  افراد  انگیزه های  از  یکی  که  این  علت  به  ـ 
دانشگاهی است، پیشنهاد می شود که مدیران آموزش از راه دور و بزرگساالن با مشاوره های تخصصی آن ها را 

در هدایت تحصیلی و آینده شغلی شان یاری دهند.
ـ به علت این که تشویق افراد خانواده و اطرافیان یکی از دالیل شرکت افراد در این مراکز است، بنابراین 
پیشنهاد می شود که این اصرار و تشویق توسط رسانه های موجود در کشور ابراز گردد تا افرادی که بنابه هر 

دلیلی از تحصیل بازماندند، به این مراکز روی آورند.
ـ نتایج نشان داد که یکی از دالیل انگیزه افراد از شرکت در مراکز آموزش از راه دور ارتقاي شغلی است. 
بنابر این به مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود جهت توسعه این آموزش ها از مشارکت در دوره های آموزش از 

راه دور به عنوان یکی از گزینه های ارتقاي شغلی جهت تشویق آموزشگران استفاده شود.
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ـ نتایج تحقیق نشان داد که یکی از دالیل ترک تحصیل افراد از مراکز روزانه و تحصیل در مراکز آموزش از 
راه دور سیستم ناکارآمد آموزش کشور است؛ بنابراین به مسئوالن آموزش و پرورش پیشنهاد می شود با استفاده 
از فناوری های اطالعات و ارتباطات در مدارس و تنوع در ارائه دروس به دانش آموزان سیستم آموزشی کارآمد 

ایجاد نمایند.
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