آﻣﻮزش از راه دور :رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش از راه دور و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ و
درﺳﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  84-85ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
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دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﺐ زاده

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ٭٭

ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزش از راه دور ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ
ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش از راه
دور وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش آن را ﻫﺪاﯾﺖ و اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزش از راه دور ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻫﺪفﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻌﻄﺎف در روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻓﻨﺎوری ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ
آﻣﻮزشﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ و ﺧﻮدآﻣﻮزی داﻧﺶآﻣﻮزان ،اﺟﺮای آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای ﺷﺎﻣﻞ  35ﺳﻮال در ﮔﺮوﻫﯽ  290ﻧﻔﺮی از ﻣﺪﯾﺮان و دﺑﯿﺮان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﮥ ﻣﺮاﮐﺰ
آﻣﻮزش از راه دور ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 - 1ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1385/6/26 :

ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ1385/7/12 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ1386/4/20 :
٭ .اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺗﻬﺮان .ایﻣﯿﻞmtalebazdeh@sbu.ac.ir :
٭٭ .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺗﻬﺮان .ایﻣﯿﻞf.a.hoseini@gmail.com :
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﻫﺪاف آﻣﻮزش از راه دور در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮآن در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﻫﺮ ﺳﻮال ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺟﺎﻟﺐ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮان و
دﺑﯿﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯽ روﯾﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺮی در
ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻮدآﻣﻮز در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻨﻮع،
ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺮی و  . . .اﺷﺎره ﮐﺮد .از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزش از راه دور ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﻣﺼﻮب ﻣﺆﺳﺴﻪ و
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :آﻣﻮزش از راه دور؛ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﯾﮏ ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز
آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ
اﺳﺖ ﻫﺮ روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ،ﻣﻮرد
ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﻣﻮزش از راه دور درﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﺷﯿﻮۀ آﻣﻮزﺷﯽ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﯾﮏ
ﺿﺮورت ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺳﻨﯽ
و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد و در اداﻣﻪ درﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﻫﺪاﻓﯽ
وﯾﮋه را در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﮑﺎﻣﻞﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
روﯾﮑﺮد ﺑﻪ آﻣﻮزش از راه دور ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورتﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺑﺘﺪا ﺑﺮای آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و دﯾﻨﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺸﯿﺸﺎن و ﻣﺮوﺟﺎن دﯾﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  1836ﻣﯿﻼدی ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎواﯾﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﮐﺎدﻣﯽﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در دﻫﻪ 1870م ﮔﺎمﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ
اﯾﻦ راه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺳﺎل 1873م اﻧﺎ اﻟﯿﻮت ﺗﯿﮑﻔﻮر 1ﻧﻈﺎم آﻣـﻮزش ﻣـﮑﺎﺗﺒﻪای را ﺑﺮای زﻧـﺎن ﺑﻪ
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ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ) 1ﻣﺸﺎﺑﻪ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﻮق ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺧﺎﻧﻪ ،در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد .در ﺳﺎل م
داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ اﯾﻠﯿﻨﯿﻮﯾﺰ 1874 ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای را اراﺋﻪ داﻧﺸﮕﺎه 2ﮐﺮد .در ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ
روزﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم  The Colliery Engineerﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی
ﻣﻌﺪن ﮐﺎوی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺣﻮادث در ﻣﻌﺎدن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  1891م ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ دورۀ ﻣﺴﺘﻘﻞ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑـﺮای
ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  1939م ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ دورهﻫﺎی ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﺳﺎزﻣﺎن
) (CNEDدر اروﭘﺎی ﻏﺮﺑـﯽ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ
آﻣﻮزش از راه دور اروﭘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.داﻧﺸﮕﺎه آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ) (UNISAﻧﯿﺰ از ﺳﺎل 1946
م ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش از راه دور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿـﺮ ) (UKOUدرﺳﺎل  1969ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
آﻣﻮزش از راه دور در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ وآﺳﯿﺎﯾﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ) (UNEDدر اﺳﭙﺎﻧﯿـﺎ ) ، (1972داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻋﻼﻣـﻪ اﻗﺒـﺎل ) (AIOUدر
ﭘﺎﮐﺴﺘـﺎن ) ،(1974داﻧﺸﮕﺎه آزاد ) (STOUدر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ) ،(1978داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻣﻠﯽ ﮐﺮه )(KNOU
 (UT) ،1982دراﻧﺪوﻧﺰی ) ،(1984و داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻣﻠﯽ اﯾﻨﺪﯾـﺮا ﮔﺎﻧﺪی ) (IGNOUدر ﻫﻨﺪ
) (1985ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎه اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﺳﺎل  1350ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ
آﻣﻮزشﻫﺎی از راه دور ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای اﻗﺪام ﮐﺮد .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﻫﺸﺖ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺷﯿﻤﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ،رﯾﺎﺿﯽ ،زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻌﺎون
روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ )در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ( ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ .
در ﺳﺎل  1352داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﯾﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮد .از ﺳﺎل
 1351ﺗﺎ ﺳﺎل  1366آﻣﻮزش از راه دور در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ اﻧﺠﺎم دادن
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ) (1366و آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر آن ﺷﺪ.

1. Ticknor
2. Illinois State University
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در ﺳﺎل  1373ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪای
ﺑﺮای اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮری و ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﮐﺮد .ﮐﻪ در ﺳﺎل  1375اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﺳﯿﺪ.
در ﺳﺎل  1382ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ،اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ و راهاﻧﺪازی ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻬﺎد رﺳﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و اﺟﺮاﯾﯽ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 83-84راه اﻧﺪازی ﺷﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺬب داﻧﺶآﻣﻮزان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮد.

ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش از راه دور ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰ
آﻣﻮزش از راه دور در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ .در آﻏﺎز ﺳﺎل  ،1383-84درﺣﺪود  15اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ درﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  84-85ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺳﺎل  400ﻣﺮﮐﺰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻣﻮزشﻫﺎی از راه دور در ﻣـﺮاﮐﺰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼسﻫﺎی رﻓﻊ
اﺷﮑﺎل و ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋـﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺪارس
روزاﻧﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ( ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻼسﻫﺎی رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﯾﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﺮاﮐﺰ ،اراﺋﮥ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ و درﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﺣﻬﺎی ﻓﺸﺮده آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات
راﯾﺎﻧﻪای ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻮدآﻣﻮز وﮐﺎر و ﺗﻤﺮﯾﻦ و اراﺋﮥ ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و  . . .اﻗﺪام ﻻزم را
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻫﺪاف و ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی آﻣﻮزش از راه دور را ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻟﺰوم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش از راه دور
در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻫﺪاف آن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﺟﺮای ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و درﺳﯽ ﻣﺼﻮب وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.
اراﺋﮥ آﻣﻮزشﻫﺎی از راه دور ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز )اﻧﻌﻄﺎف در اراﺋﻪ روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺟﺮای آن(.

آﻣﻮزش از راه دور :رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان ...
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آﻣﻮزش از راه دور ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ.
ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در آﻣﻮزشﻫﺎی از راه دور و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ آﻣﻮزش
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر.
ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻠﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش از راه دور.
اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ادﺑﯿﺎت ﻗﻮﻣﯽ و زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ.
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت.
اﻣﮑﺎن اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ.
اﻣﮑﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش از راه دور از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان و دﺑﯿﺮان ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺮی را دارﻧﺪ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را ﻧﯿﺰ دﯾﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ
اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش از راه دور آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف و ﺧﻂﻣﺸﯽ )اﺛﺮ
ﺑﺨﺸﯽ( ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺮی را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای آﻣﻮزشﻫﺎی از راه دور در ﮐﺸﻮر و
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش از راه دور ) (84- 85درون ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺳﻮال اﺻﻠﯽ
ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزش از راه دور در ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
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ﺳﻮاﻻت ﻓﺮﻋﯽ
 .1ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزش از راه دور در ﻣﺮاﮐﺰ از ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮاﮐﺰ
)دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ( ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 .2آﻣﻮزش از راه دور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی
داﻧﺶآﻣﻮزان و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟
 .3آﻣﻮزش از راه دور ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻌﻄﺎف در ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ؟
 .4آﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش از راه دور ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻮﯾﻦ ) (IT , ICTﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 .5ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آﻣﻮزش از راه دور در ﺧﻮدآﻣﻮزی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 .6ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺮی آﻣﻮزش از راه دور ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟

ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ
آﻣﻮزش از راه دور :ﮐﯿﮕﺎن ) ،1990ﺻﺺ  28ﺗﺎ  (48آﻣﻮزش از راه دور را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ» :در آﻣﻮزش از راه دور ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻌﻠﻢ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ،
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻓـﺮاﯾﻨﺪی دو ﺟﺎﻧـﺒﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ" ﻫﯿﭻ وﻗـﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫـﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد .دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺳﺮﻣﺪی در ﺻﺺ
 184-185ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﻣﺪاوم) ،ﺗﭙﻨﺮ ﺟﺎروﯾﺲ( ،آﻣﻮزش از راه دور را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻧﻮﻋﯽ آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻪ در آن آﻣﻮزﮔﺎر و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﯾﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮان از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﺪا از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺘﻮن ﭼﺎﭘﯽ ،راﯾﺎﻧﻪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻣﻮزش از راه دور  -ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﮔﺎر در اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ؛
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه دور ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .(portway, lane 1994) «.از
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دو ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺷﺎره ﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﻮرد
ﻣﺎﻫﯿﺖ آﻣﻮزش از راه دور ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺘﯽ آﻣﻮزش ،اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را ﺣﺎﺻﻞ

آﻣﻮزش از راه دور :رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان ...
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دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺸﺮی و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ و روﻧﺪ
رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش را ﺑﺮای آن ﻣﺘﺼﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮﯾﮏ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ د ﺑﺮدارﻧﺪۀ ﺟﻨـﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻣﻮزش از
راه دور اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزش دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ آﻣﻮزش از راه دور در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد:
»آﻣﻮزﺷﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ دوره آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ) ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و
ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮی دروس از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺪاری ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪاری و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﺣﻀﻮر
در ﮐﻼﺳﻬﺎی درس ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع دروس اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد «.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﻣﻮزش از راه دور
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣـﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﺗﺒـﻪای )ارﺳﺎل ﮐﺘﺎب و ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﺤﺪود ﮐﻼﺳﻬﺎی رﻓﻊ اﺷﮑﺎل و ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ( اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﻮزش از
راه دور ،اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و درﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای و ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ.
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش از راه دور :اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش از راه دور ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ادﻋﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد و روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش از راه دور را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﺎری آﻣﻮزش ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  .1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ آﻣﻮزش و آﻣﻮزش از راه دور
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ ﻓﻘﻂ در ﭼﻬﺎردﯾﻮاری ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ.
داﻧﺶآﻣﻮز ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻓﻌـﺎل و ﺧـﻼق درﺻـﺪد ﯾـﺎدﮔﯿﺮی
ﻧﯿﺴﺖ.

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش از راه دور
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﯾﺎ داﻧﺶ ﭘﮋوه ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧـﻮدش
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ درآورد.
داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را از راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد.
ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺤﺘﻮای ﻣﮑﺘﻮب ﻣﻌﻠﻢ آﻣﻮز اﺳﺖ.

ﻣﺤﺘﻮای ﻣﮑﺘﻮب ﺧﻮد آﻣﻮز اﺳﺖ.

آﻣﻮزش ﻫﺎ ﮐـﺎﻣﻼ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻠـﻢ ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ و ﻣﻨﺒـﻊ

ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻘﺶ راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه

ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ.

دارد.
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از اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺑﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺘﺎب ﺧـﻮد آﻣـﻮز و اﻧـﻮاع ﻟﻮﺣﻬـﺎی
ﻓﺸﺮده اﺳﺖ.
اﻧﻮاع ﻟﻮﺣﻪ ﻫﺎی ﻓﺸﺮده آﻣﻮزﺷﯽ ﺑـﺴﯿﺎر ﺗﺨﺼـﺼﯽ ﺗﻬﯿـﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ.

دﻟﯿﻞ و ﻧﯿﺎزی ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺳـﺨﺖ اﻓﺰارﻫـﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزش ﻧﺮماﻓـﺰاری در اﺧﺘﯿـﺎر،

ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﺳﺖ.

ﮐﺎر ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻠﻘﯿﻦ اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ.

آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﯿﺰه اﺳﺖ.

ﮐﺎر ﻣﻌﻠﻢ رﻫﺒﺮی ،رﻓﻊ اﺷـﮑﺎل ،ﯾـﺎددادن ﺷـﯿﻮه ﺗﻔﮑـﺮ و
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن اﺳﺖ.
آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺎﺷﯽ از اﺣـﺴﺎس ﻧﯿـﺎز و ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ
اﻧﮕﯿﺰه اﺳﺖ.

داﻧﺶآﻣﻮز از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.

در ﯾﺎدﮔﯿﺮی دارای اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ.

در ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﮑﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ

ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﮔـﺮوهﻫـﺎی

ﻫﻤﮑﻼﺳﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻫﻤﺪرس اﺳﺖ.

اﺛﺮ ﺑﺨﺸـﯽ :اﻧﺠﺎم دادن ﮐـﺎرﻫﺎی درﺳـﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﮐـﺎر اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ
ﺣﺎﺻـﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ آﯾﺪ) .ﻋﻼﻗﻪﺑﻨﺪ  ،1375ص .(16
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ،ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی
ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ در آﻣﻮزش ،ﻣﯿﺰان اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺮی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺰان
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺟﺮاﯾﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺆﺳﺴﮥ آﻣﻮزش از راه دور ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه
از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش از راه دور :در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش از راه دور ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ و
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  400ﻣﺮﮐﺰ در  32اﺳﺘﺎن( اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم
ﺑﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی از راه دور ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ دارای ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،آرﺷﯿﻮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ،ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ،ﻧﻮارﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات راﯾﺎﻧﻪای و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺲ )ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ( و ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آﻣﻮزش از راه دور :رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان ...
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داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش از راه دور :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  1آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دورهﻫﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ،داﻧﺶآﻣﻮزان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ
اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
اﻟﻒ( اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻣـﮑﺎن اراﺋـﮥ آﻣﻮزﺷـﻬﺎی روزاﻧـﻪ دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿـﻠﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺟـﻮد ﻧﺪارد )ﻻزم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ( .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻً داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺮار
دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪارس راه ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،داﺷﺘﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدن ،اﻗﺎﻣﺖ در
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،در زﻧﺪان ﺑﻮدن و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص آﻣـﻮزش و ﭘﺮورش
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ب( اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺰرﮔﺴﺎل )اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  14ﺳﺎل دورۀ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻻی
 18ﺳﺎل دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ( اﺳﺖ.
ج( اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آﻣﻮزشﻫﺎی ﺣﻀﻮری را
ﻧﺪارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ داﻧﺶآﻣﻮزان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﺪه در ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺶآﻣﻮز اﻃﻼق
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﻮزش از راه دور :در آﻣﻮزش از راه دور ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی
ﺣﻀﻮر داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮐﻼسﻫﺎی درس و ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ارﺗﺒﺎط داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ
ﻣﻌﻠﻢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ درﺣﮑﻢ واﺳﻄﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻞ و
ارﺗﺒﺎط داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﺸﺎور را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ واﺳﻄﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎص دادن ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺸﺎوران آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻫﻢ درس ،ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎی دو ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ )ﺗﻠﻔﻦ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ( ،ارﺳﺎل ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان،
راهاﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد .در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از واﺳﻄﻪﻫﺎی ﻓﻮق در آﻣﻮزش اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮآوریﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،19ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺑﻬﺎر 1386
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ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در آﻣﻮزش از راه دور
ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ آن اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت از روش ﯾﺎ راه ﻣﻨﻈﻢ ﻃﺮاﺣﯽ اﺟﺮا،
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی وﯾﮋه و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ،
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ،ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ اﺳﺖ )اﺣﺪﯾﺎن  ،1374ص  .(13در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺑﺰارﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻣﺮ ﺧﻮدآﻣﻮزی ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻮن ﭼﺎﭘﯽ )ﺟﺰوه ،ﮐﺘﺎب ﮐﺎر و
ﺗﻤﺮﯾﻦ( ووﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی )رادﯾﻮ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن( راﯾﺎﻧﻪ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و
ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ دوﺳﻮﯾﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺪول  .2وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه دور
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت

ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ

اﮔﺮ ﻣﺘﻮن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﻘﺎﯾﻖ

ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزی و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی ﻣﻌﻠـﻢ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺻـﻮل اﺳﺎﺳـﯽ و ﻣـﻮارد

ﻧﯿﺎز دارد.

ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻫــﺪاﯾﺖ ﺷــﺪه ﻣــﻮاد

ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻄﺎﻟـﺐ ،روﺷـﯽ ﺑـﺴﯿﺎر ﻣـﻮﺛﺮ و

ﺑﻪ ﻣﻮاد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه

آﻣﻮزﺷــﯽ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﮐﺘــﺐ

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧـﺶآﻣـﻮزان

ﮐﺎﻓﯽ در دﺳﺘﺮس ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎز دارد.

درﺳﯽ و ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ )ﮐﺘﺎﺑﻬـﺎی

را از ﻧﻈﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻗﯿﻘﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﻄﺢ

ﺧﻮدآﻣﻮز(

ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﯽدﻫﻨـﺪ

ﺑﺎﻻ و ﺑﻌﻀﯽ از اﻫـﺪاف ﻏﯿـﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ

ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روش و اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮدﺷﺎن

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧـﺎص ﻧﯿـﺎزی
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣـﻮاد آﻣﻮزﺷـﯽ

ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳـﺖ و

ﺗﻬﯿــﻪ ﻣــﻮاد آﻣﻮزﺷــﯽ– ﯾــﺎدﮔﯿﺮی ﺑــﺎز

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰوه ﯾﺎ ﺑﺮوﺷﻮر و

اﮔﺮ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷـﯽ ﺧـﻮب آﻣـﺎده ﺷـﻮد

وﻗﺖﮔﯿﺮ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻮاد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑـﺎز)ﺟـﺰوات و

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮﮐــﺴﯽ ﻧﻤــﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻣــﻮاد ﯾــﺎدﮔﯿﺮی

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﺎر و ﺗﻤﺮﯾﻦ(

ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ

ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺎزد

و روش ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﺣﺴﺎس ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ

آﻣﻮزش از راه دور :رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان ...
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در ﻣﻮاد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎز ،ﻓﺮاﮔﯿﺮان از ﻃﺮﯾﻖ

و در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻮاب ﻫـﺎی از ﻗﺒـﻞ آﻣـﺎده

ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺑــﺎ ﻣــﻮاد ﯾــﺎد ﻣــﯽﮔﯿﺮﻧــﺪ و از

ﺷــﺪه ﺳــﺆاﻻت ﻓﺮﺻــﺖ ﺳــﻮالﮐــﺮدن

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎزﺧﻮرد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺴﺘﻪﻫـﺎی ﺧـﻮد آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﻪ

داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از اﻫـﺪاف ﺑـﺎ اﯾـﻦ روش،

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ از ﻗﺒﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه

ﺻــﻮرت ﻣــﻮاد ﺷــﻨﯿﺪاری و

ﻋﻤﻠﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿـﺴﺖ

دﯾﺪاری )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ روش و اﺳـﺘﻌﺪاد

و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮاﺣﯽ

ﻧﻮارﻫﺎی ﺷـﻨﯿﺪاری ،ﻧﻮارﻫـﺎی

ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺳﻔﺎرﺷﯽ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر و

وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و اﺳﻼﯾﺪ ﻧﻮار(

ﭼــﻮن اﯾــﻦ روش ﺑــﺎ ﺻــﺪا ،ﺣﺮﮐــﺖ و

داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺧﺎص اﺳﺖ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﯿﻨﯽ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠـﻪ

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺨـﺶ و ﺳـﺨﺖاﻓـﺰار

ﻣﺤﺮﮐﺎت ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

دارد.

از ﻧﻈﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻤـﺎن و
ﮐﺎرﻫـــﺎی ﻧﻤﺎﯾـــﺸﯽ)ﻣـــﺜﻼ ﮐﺎرﻫـــﺎی
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ( ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ راﯾﺎﻧﻪ

داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی از اﯾﻦ

ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﻮاد راﯾﺎﻧـﻪای

)ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه دور(

ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد.

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ

ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃـﺮح

راﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ از ﺗﻤﺮﮐـﺰ

و روش ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣـــﻮاس و آراﻣـــﺶ ﺧـــﺎﻃﺮ ﺑـــﺎﻻﯾﯽ

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺳـﺮﯾﻊ روﯾﮑـﺮد

ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣـﻮاد ﻣـﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻗﺒـﻞ

دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺮﮐـﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﯾـﺎدﮔﯿﺮی

آﻣﺎده ﺷـﺪ و راﯾﺎﻧـﻪای ﻫﻤﯿـﺸﻪ ﻣﻤﮑـﻦ

ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.

ﻧﯿﺴﺖ.
ﻃﺮاﺣــﯽ ﻣــﻮاد ﯾــﺎدﮔﯿﺮی راﯾﺎﻧــﻪای ﺑــﻪ
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد.

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻏﻠﺐ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه آﻣﻮزشﻫﺎی از راه دور در ﺣﻮزه آﮐﺎدﻣﯿﮏ و
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺪودی از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزۀ ﻣﺪرﺳﻪ و آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ
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ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﺪود ﺑﭙﺮدازد و از آن ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻮارد
زﯾﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ دارد.

اﻟﻒ( ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﺮان
ﭼﮕﯿﻨﯽ ) (1378در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
از آﻣﻮزش از راه دور ﺑﺮای ﻧﻮﺳﻮادان ﺑﺰرﮔﺴﺎل دوره ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان« اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ در روﺷـﻬﺎی آﻣـﻮزش از راه دور و اﯾـﺠﺎد زﻣـﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮان و ﺑـﻬﺮهﮔﯿﺮی از روشﻫﺎی آﻣﻮزش اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش از
راه دور و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان
ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮔﺮوه آﻣﻮزش از راه دور ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از روش ﻣﺘﺪاول آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی دو
ﮔﺮوه ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﻮد .ﻧﮕﺮش ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﺧﻮد ،ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ از ﮔﺮوه ﮔﻮاه و
ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮔﺮوه آﻣﻮزش از راه دور از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی
درﺳﯽ دوره ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ.
اﺳﻔﯿﺠﺎﻧﯽ ) (1381ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮ
اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺳﺎل دوم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎرده آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  «81-82اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺠﺮﺑﯽ دو ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ،دو
ﮔﺮوه از داﻧﺶآﻣﻮزان )آزﻣﺎﯾﺶ و ﮔﻮاه( را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ و ﮔﺮوه
ﮔﻮاه ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰش
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ب( ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ ) (2002ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺰرﮔﺴﺎل
آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ« اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻓﺮدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ

آﻣﻮزش از راه دور :رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان ...
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اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺶﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮان ،درک
ﻓﺮاﮔﯿﺮان را از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎ ،ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و درک ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻟﻬﺎرﺗﯽ ) (2003ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﯿﻔﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺠﺎزی،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن« اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ و ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻋﻀﺎ و دﯾﮕﺮ
ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون زﺣﻤﺖ ﺑﻪ آن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻬﯿﻢ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺟﺪول  . 3ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
)ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(
ﻧﻮع ﺳﻮال ،ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن )دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف (

ﻣﺤﺘﻮا ﺳﻮاﻻت

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوری

اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﺧﻮدآﻣﻮزی داﻧﺶآﻣﻮزان

رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی داﻧﺶآﻣﻮزان

درﺟﻪ ﺑﻨﺪی

6

3

5

9

3

اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

ﺟﻤﻊ

9

35

ﺷﺪه
ﺷﻤﺎره ﺳﻮاﻻت

 1ﺗﺎ 6

 7ﺗﺎ 9

 10ﺗﺎ 14

 15ﺗﺎ 23

 24ﺗﺎ 26

 27ﺗﺎ 35

-
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روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  84-85ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع
ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ  290ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان و دﺑﯿﺮان ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺮی آﻣﻮزش از
راه دور  32اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  6ﺑﺨﺶ )ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ،رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی داﻧﺶآﻣﻮزان،
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻌﻄﺎف در ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت،
ﺧﻮدآﻣﻮزی داﻧﺶآﻣﻮزان اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ( ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮان و دﺑﯿﺮان ﻣﺮاﮐﺰ
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮔﺮدآوری و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﻣﺪﯾﺮان و دﺑﯿﺮان ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ) (Alpha = 8918ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﻧﺮماﻓﺰار  spssﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﮏﻧﻤﻮﻧﻪای )ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮف -اﺳﻤﯿﺮاﻧﻮف(
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﻫﻤﮥ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از  P < 0,01را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل  99درﺻﺪ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزش از راه دور در
ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﺟﺮای آﻣﻮزشﻫﺎ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  84 -85از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮاﮐﺰ ،رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻌﻄﺎف در ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ،
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدآﻣﻮزی
داﻧﺶآﻣﻮزان ،اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺼﻮب ،از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮان و دﺑﯿﺮان ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺮی آﻣﻮزش
از راه دور ﺗﺎ ﺣﺪود ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺧﻼﺻﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺆاﻻت اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺪﯾﺮان و
دﺑﯿﺮان ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺮی
ﺳﺆال اول :ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزش از راه دور در ﻣﺮاﮐﺰ از ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺮاﮐﺰ )دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ( ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

آﻣﻮزش از راه دور :رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان ...
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آﻣﻮزش از راه دور ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  % 90در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
واﻣﮑﺎﻧﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺆال دوم :آﻣﻮزش از راه دور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ
رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی داﻧﺶآﻣﻮزان و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﯿﺶ از %70آﻣﻮزﺷﻬﺎ در راﺳﺘﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی
داﻧﺶآﻣﻮزان ،واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از  %65ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا آﻣﻮزش از راه دور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دوﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ اول آﻣﻮزﺷﯽ را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺆال ﺳﻮم :آﻣﻮزش از راه دور ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻌﻄﺎف در ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزشﻫﺎ از ﻧﻈﺮ دﺑﯿﺮان و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ )ﺑﯿﺶ از (%80
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﻌﻄﺎف ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع
ﺑﺴﯿﺎری در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش از راه دور ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد.
ﺳﺆال ﭼﻬﺎرم :آﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش از راه دور ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ
و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ  IT, ICTﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻮدآﻣﻮز ،ﻟﻮﺣﻪﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﺗﺼﻮﯾﺮی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب در ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﻫﻨﻮز در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻣﻮزش از راه
دور ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻧﻈﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ از ﺑُﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و راﯾﺎﻧﻪای و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻨﻮز راه ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﯿﺶ دارد.
ﺳﺆال ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آﻣﻮزش از راه دور در ﺧﻮدآﻣﻮزی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻄﻮر
ﻧﺴﺒﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ آﻣﻮزش از راه دور از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ
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ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ )ﺑﯿﺶ از  (%80ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮدآﻣﻮزی داﻧﺶآﻣﻮزان
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و درﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺠﺎد اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮدآﻣﻮز ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻮدآﻣﻮز ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﺎر و ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻟﻮﺣﻪﻫﺎی ﻓﺸﺮده
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺆال ﺷﺸﻢ :ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺮی آﻣﻮزش از راه دور ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﻓﻖآﻣﯿﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟
ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط در ﮐﻼسﻫﺎی رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ،
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﮐﻼسﻫﺎی رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ،ﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻤﺪرس و روشﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺎ
ﺣﺪودی اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ را داﺷﺘﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ از
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺮی ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺆاﻻت اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ،ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺮی آﻣﻮزش از راه دور در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  84-85ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ در ﺳﺎل اول ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ،در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﺼﻮب ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻧﻮاﻗﺼﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ،ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺒﺐ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻮزه ﺳﺘﺎدی ،اﺳﺘﺎنﻫﺎ و
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺪﻓﻬﺎ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش از راه دور در ﺻﻮرﺗﯽ در ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ

آﻣﻮزش از راه دور :رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان ...
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ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺄﺳﯿﺲ و راهاﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ،
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درآﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﻪﮔﺬاری ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ »ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش از راه دور دوره
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺑﺮای اﯾﺮان« ﮐﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻘﺼﻮدی آن را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش از راه
دور را ﻣﻠﺰم ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ از
آﻣﻮزش از راه دور ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺟﺮای دو ﺳﺎﻟﻪ آن ،اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﺑﻌﺎد
اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزشﻫﺎ را از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ و درﺳﯽ و ﻣﺤﺘﻮای
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و  . . .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ »ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش
از راه دور ﺑﺮای ﻧﻮﺳﻮادان ﺑﺰرﮔﺴﺎل« ﮐﻪ ﭼﮕﯿﻨﯽ ) (1378آن را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ
آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد آﻣﻮزش از راه دور از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﻔﯿﺠﺎﻧﯽ ) (1381ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ دورۀ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ و ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺜﺒﺖ دارد.

ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺿﻌﯿﻒ در ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده ﺑﻪ
ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
•

ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه آﻣﻮزش از راه دور در

آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ.
• اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮح ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش از راه دور در ﮐﺸﻮر ،ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﺟﺮاﯾﯽ
درﮔﺬﺷﺘﻪ.
• ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری )در ﺣﺪود  400ﻣﺮﮐﺰ و  32اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر( و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎس رو
در روی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻖ.
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• اراﺋﻪ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮای
اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﻣﻔﺎد آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر.
•

وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در اﺟﺮای دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ

ﺑﺮای ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ )ﻣﺪﯾﺮان و دﺑﯿﺮان( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرآﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ و
ﻣﻄﻠﻮب آﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﺪفﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش از راه دور.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
 .1آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻣﻮزش از راه دور اﻋﻢ از ﻣﺪﯾﺮان ،دﺑﯿﺮان و ﻣﺸﺎوران
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺮی در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درآﻣﻮزش از راه دور،
روشﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﮐﺎر درﮐﻼسﻫﺎی رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ،ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در آﻣﻮزش از راه
دور ،آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و روﺷﻬﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش از
راه دور.
 .2اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻣﻄﻠﻮب از ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮرﻏﻨﯽﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺮی.
 .3ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش از راه دور ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری
و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش از راه دور ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ آﻣﻮزش از راه دور و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 .4ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮان و داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم و ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع آﻣﻮزش از راه دور.
 .5رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺄﻟﯿﻒ و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺧﻮدآﻣﻮز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﺠﺮی و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﻬﺎ.
 . 6ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻣﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت در وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺮی در زﻣﯿﻨﮥ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ.

آﻣﻮزش از راه دور :رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان ...
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 .7ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﻣﺮاﮐﺰ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش.
 .8اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﺎﻇﺮان و راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻼﺳﻬﺎی
ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن.
 .9ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ.
 .10ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻀﻮری و ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش
روﺷﻬﺎ و ﻓﻨﻮن ﺗﺪرﯾﺲ در ﮐﻼسﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ.

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش از راه دور وزارت
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮان و دﺑﯿﺮان ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺮی ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب ﭘﯿﻤﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ) .(1381ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ رﺷﺘﻪ
ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش از راه دور از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ،ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس.
آرﻣﺰی ،ﺟﯿﻤﺰ و ﻧﻮرﻣﻦ ،وال ) .(1353ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺗﻬﺮان:
ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ.
ارﺟﻤﻨﺪ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ) .(1368ﻧﻘﺶ و رﺳﺎﻟﺖ آﻣﻮزش از راه دور ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره – 3
ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ .71 – 89019
ارﺟﻤﻨﺪ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ) .(1371درآﻣﺪی ﺑﻪ ﻧﻈﺎمدﻫﯽ ﻣﺘﻮن درﺳﯽ ﺧﻮدآﻣﻮز ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ
آﻣﻮزش از راه دور ص.20-214
اﺳﻔﯿﺠﺎﻧﯽ ،اﻋﻈﻢ ) .(1381ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺳﺎل دوم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ  14آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻬﺮان ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﻌﻠﻢ.
اﺳﮑﻨﺪرﯾﺎن ،ﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺎﻫﺎﻧﯽ )» .(1380ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش از راه دور ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب« ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ
ﺑﺮﻧﺪ ،ﮔﻠﻦ ای ) .(1381آراﻣﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ،ﻣﺠﻠﻪ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ ،دوره ﻫﺠﺪﻫﻢ،
ﺷﻤﺎره .144
ﺟﻌﻔﺮی ،ﭘﺮﯾﻮش ) .(1381ﺑﺮرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﺸﻮر ،رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ،ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت.

1386  ﺑﻬﺎر، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ،19  ﺷﻤﺎرۀ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮآوریﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
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 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﺪارس ﻣﺠﺎزی و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ.(1381)  ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ،ﺟﻼﻟﯽ
. ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ، ﮔﺰارش اول،ﺑﺎ آن
 ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش از، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش از راه دور.(1373)  ژاﻧﺖ،ﺟﻨﮑﯿﻨﺰ
.102 – 101  داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ص: ﺗﻬﺮان،راه دور ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺧﺎﻧﯽ
 ﺳﻦ و واﻗﻌﯿﺎت در آﻣﻮزش از راه دور ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش، ﺑﺎورﻫﺎ.(1373)  ﺑﯽ،ﭼﺎﻧﮓ
.78 – 70  داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮرص: ﺗﻬﺮان. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺧﺎﻧﯽ،از راه دور
 ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش از راه دور ﺑﺮای ﻧﻮﺳﻮادان ﺑﺰرﮔﺴﺎل.(1378 )  ﯾﻮﺳﻒ رﺿﺎ،ﭼﮕﯿﻨﯽ
. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ: ﺗﻬﺮان، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ،دوره ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان
، اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ آﻣﻮزش از راه دور ﮐﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان.(1381)  م،ﺣﺴﻦ زاده
. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس: ﺗﻬﺮان،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺷﯽ ارﺷﺪ
 آﻣﻮزش از راه دور رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺪﯾﻞ در ﻧﻈﺎم.(1377  و ﺑﻬﺎر76  ﺷﻬﺮام )زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻘﺪﺳﯽ، ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ،زﻣﺎﻧﯽ
.آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
. اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ: ﺗﻬﺮان، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ.(1372)  ﻫﺎﺷﻢ،ﻓﺮداﻧﺶ
: ﺗﻬﺮان، ذوﻗﯽ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﺧﻀﻮﻋﯽ، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی آﻣﻮزش از راه دور.(1379)  دﯾﺴﻤﻮﻧﺪ و ﻫﻤﮑﺎران،ﮐﯿﮕﺎن
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