
زهره آقاکثیری*  
مریم اعتضادی**
احمد شعبانی*** 

تاريخ دريافت مقاله: 89/6/15      تاريخ شروع بررسي: 89/8/3      تاريخ پذيرش مقاله: 90/10/30

zohrehaghakasiri@yahoo.com ،کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد *

** کارشناسی ارشد برنامه ريزی آموزشی

*** دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه  اصفهان

آموزش از راه دور، رویکردی نوآورانه در آموزش و پرورش، بررسی 
چالشهای مراکز آموزش از راه دور: دیدگاه دبیران و دانش آموزان 

چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی مشکالت تعامالت مبتنی بر فناوری اطالعات، خودآموزی، 
ارزشیابی و برون سازمانی مراکز آموزش از راه دور از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دوره 
متوسطه شهر اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تعداد 4021 نفر دانش آموز )دختر 
و پسر( و402 نفردبیران دوره متوسطه این مراکز در سال تحصیلی 1388-1387 بودند. افراد 
نمونه مشتمل بر 300 نفر دانش آموز و110نفر از دبیران مراکز آموزش از راه دور بودند که به 
روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از میان مراکز مذکور انتخاب گردیدند. روش پژوهش 
به شیوه توصیفی- پیمایشی بود. به منظور بررسی میزان مشکالت در این مراکز، از دو پرسشنامه 
محقق ساخته برای دانش آموزان و دبیران با درجه بندی لیکرت استفاده گردید. روایی صوری 
و محتوایی هر دو پرسشنامه با نظر متخصصان و کارشناسان در حد مطلوب گزارش گردید. 
پایایی هر دو پرسشنامه مذکور با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه دانش آموزان 
0/87 و برای پرسشنامه دبیران 0/88 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از روشهای 
آماری تحلیل واریانس، t تک متغیره و t گروههای مستقل استفاده شد. نتایج، نشان داد که از 
نظر دانش آموزان میزان مشکالت تعامالت مبتنی بر فناوری، خودآموزی، ارزشیابی و برون 
سازمانی در سطح خطای )p > 0/05( بیش از سطح متوسط و از نظر دبیران، مشکالت تعامالت 
مبتنی بر فناوری ، خودآموزی، ارزشیابی بیش از سطح متوسط بود. همچنین تفاوت معناداری 
میان ویژگیهای جمعیت شناختی معلمان و دانش آموزان مشاهده گردید.بنابراین میزان مشکالت 



فصلنامه نوآوری های آموزشی. شمارة42، سال یازدهم، تابستان1361391

مراکز آموزش از راه دور در مقوله های ذکر شده از نظر دانش آموزان و دبیران بیش از حد 
معمول ارزیابی شد که این مسائل ناشی از ضعف زیر ساختارهای ارتباطی، نبود امکانات 
فناورانه، نبود روشهای درست اطالع رسانی و فرهنگ سازی و ارزشیابی در مراکز آموزش از 

راه دور است.
کلید واژه ها: مراکز آموزش از راه دور، مشکالت مراکز آموزش از راه دور، دانش آموزان 

آموزش از راه دور، دبیران آموزش از راه دور.

مقدمه
پیچیده شدن  با  همراه  آموزش،  به  او  افزون  روز  نیاز  و  محور  دانايی  به جهان  بشر  ورود 
زندگی ، نیاز به آموختن مستقل در طول زندگی را افزايش داده است. آموزش های از راه دور 
در آموزش و پرورش، نخست با هدف افزايش پوشش تحصیلی و از آن پس با هدف گشودن 
آفرينی اساسی در محتوا و روش های آموزشی، آغاز شده  برای کیفیت بخشی و تحول  راهی 
است. از اين رو، اين آموزش ها، فرصت يادگیری مادام العمر و پايدار را برای همگان فراهم نموده 
است. آموزش از راه دور در قرن بیست ويکم به عنوان راهی برای غلبه بر چالش های موجود، 
دستاوردهای نوينی را در عرصه های آموزشی، به ارمغان آورده و راهی نو در نظام تعلیم و تربیت 
گشوده است. هم اکنون اين آموزش ها با به کار گیری فناوری اطالعات و ارتباطات1 نه تنها مکمل 
آموزش های حضوری بوده، بلکه فرصت خوبی را برای روز آمد نمودن محتوا و انعطاف بخشی به 

روش های يادگیری و ياددهی به ارمغان آورده است ) الحسینی، 1385(.
در حقیقت، توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات، آمار دانش آموزان از راه دور را افزايش داده 
است. )دنیست2 2005(. چنین رشدی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، گزينه های انتخابی 
بیشتری را برای به دست آوردن علم و اطالعات به دانش آموزان از راه دور ارائه می دهد )ساوين3 
و بادين4 2006(. اما مسئلة مطرح اين است که به موازات رشد و توسعة اين نوع آموزش ها، 
چالش های اين شکل از آموزش هم گسترش يافته است به گونه ای که گاهی اوقات، کیفیت فدای 
کمیت شده و مسائلی در زمینه های تعامالت مبتنی بر فناوری، خودآموزی، ارزشیابی و مسائل 
مسائل  شناسايی  کیفیت،  بردن  باال  در  گام  اولین  بنابراين  است.  آورده  به وجود  سازمانی  برون 
مذکور و ارائة راهکارهايی برای حل آنهاست. يکی از مسائلی که همواره در اين گونه آموزش ها 
وجود دارد تعامالت مبتنی بر فناوری هاست. از آنجا که در اين آموزش ها، دانش آموزان و معلمان، 
کمتر همديگر را مالقات می کنند، بعضی از کارشناسان آموزشی، کاستی يا عدم تعامل و ارتباط در 
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آموزش از راه دور را مورد سؤال قرار داده اند و اين موضوع چالشی است که اغلب يادگیرندگان 
و آموزشگران با آن روبه رو هستند. البته قسمتی از اين نیازها به وسیلة پست الکترونیکی و تلفن 
برطرف می شود اما اصل تعامل حضور در مدرسه و بیشترين فرصتی است که دانش آموزان با 
دبیرانشان در تعاملند و از آنها خدماتی را به عنوان مشاوره های علمی و آموزشی دريافت می 
کنند. )سیمپسون5، 2006(. که اين تعامل هم در مراکز آموزش از راه دور وجود ندارد، بلکه بیشتر 

تعامالت مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات است. 
بر  مبتنی  برنامه های  شامل  دور  راه  از  آموزش  در  کنندگان  شرکت  تعاملی  فعالیت های 
کامپیوتر، ايمیل و سیستم های تابلو اعالنات الکترونیکی است که در اينترنت و ارتباطات مبتنی بر 
کنفرانس های شنیداری- ديداری ) يک طرفه، دو طرفه( وجود دارد. )کونیک6 ، 2006 (. اما مسئله 
مطرح در اين زمینه وجود موانعی در به کارگیری فناوری ها برای برقراری ارتباط در اين روش 
برنامه ها  اين  به عبارتی سازمانگر کلیدی در  يا  برنامه ها و  اين  به گونه ای که هماهنگی  است؛ 
تلفن  قطعی  باندها،  پهنای  محدوديت  اينترنت،  پايین  سرعت  نظیر  بی شماری  مسائل  با  اغلب 
و ... روبه رو می شود )میلر و رکتر، 2000(. از اين رو شناسايی نقاط ضعف و کاستی ها در اين 
زمینه بسیار ضروری و کارآمد است. يکی ازچالش های ديگر در آموزش های از راه دور، مسئله 
خود آموزی است، از آنجا که در اين روش دانش آموز کمتر به کالس می آيد مسئول آموزش و 
يادگیری خود است. دانش آموز عالوه بر اشکال غايی که برای کتاب خواندن و آموختن مطالب 
و موضوعات مدرسه دارد، گرفتار نوعی اشکال روشی برای آموختن است. او ياد نگرفته است 
که خود چگونه بیاموزد، اعتماد به نفس برای چنین رفتاری را از خود نشان نمی دهد و اصوالً در 
پیشینه تعلیمی او خودآموزی وجود ندارد. از اين رو، در آموزش های از راه دور، يکی از موانع 
بنابراين  به نفس دانش آموزان است ) الحسینی، 1385(.  اعتماد  پايین بودن  اساسی خود آموزی، 
بررسی خود آموزی دانش آموزان آموزش از راه دور ضروری است. شیوۀ ارزشیابی دانش آموزان 
از راه دور، از ديگر چالش های مربوط به اين آموزش هاست، زيرا ارزشیابی است که تعیین می کند 
دانش آموزان تا چه حد به هدف های آموزشی دست يافته اند. عوامل برون سازمانی از ديگر مسائل 
رسانی  اطالع  پژوهش،  اين  در  سازمانی  برون  عوامل  از  منظور  آموزش هاست.  اين  به  مربوط 
دربارۀ اين آموزش ها، پذيرش اين آموزش ها از سوی مسئولین ذيربط و نگرش عامه نسبت به 
اين آموزش هاست. يکی از چالش هايی که سبب پیچیده شدن اين آموزش ها می شود،  اين است 
که مؤسسات آموزش از راه دور، داشتن بر پذيرش دانش آموزانی با قابلیت و توانمندی باال تأکید 
می کنند که بتوانند با آموزشگاه های هم تراز )مدارس سنتی( رقابت کنند )السن7، 2002(. اين در 
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تأسیس مؤسسات  آموزشگاه ها در جهت  از  بسیاری  امر سبب می شود که  اين  حالی است که 
آموزش از راه دور مبارزه کنند )فیپز8 و مريسوتیز9، 2006(. بويد10 و بارت11 )2000( در مورد 
احساس بدبینانه در مورد جايگاه کنونی و آينده آموزش از راه دور در برخی نواحی دور افتاده، 
اشاره می کنند. شايد چالش رايج در آموزش از راه دور مربوط به اطالع رسانی و نگرش منفی 

در اين گونه آموزش هاست.
با توجه به اين که هیچ آموزش و روشی بدون اشکال نیست و از آنجايی که  از اين رو، 
مؤسسات آموزش از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی چند سالی است که در کشور، شروع 
به کار کرده اند و تعداد آنها نیز پیوسته در حال افزايش است، شناخت هر چه بیشتر مشکالت 
مؤسسات آموزش از راه دور، می تواند گامی مهم در جهت ارتقا کیفی آنان به شمار آيد. اين در 
حالی است که، اغلب پژوهش های پیرامون آموزش از راه دور در ايران، در حوزه تحصیالت 
عالی صورت گرفته است و تنها معدودی از آنها به پژوهش در حوزۀ آموزش و پرورش مربوط 
می شود. اين پژوهش بر آن است که با شناخت مشکالت تعامالت مبتنی بر فناوری، خودآموزی، 
ارزشیابی و برون سازمانی اين مراکز نسبت به مسائل مؤسسات آموزش از راه دور شهر اصفهان 
کمک شود. عوامل مورد بررسی در اين پژوهش از مدل کوهن12 )2002( اقتباس شده است. که 
عوامل مورد ارزيابی در آموزش از راه دور را به هشت عامل، شامل محتوای خودآموز، فلسفة 
تقسیم بندی  تعامل  و  انعطاف پذيری  ارزشیابی،  سازماندهی،  استفاده،  قابلیت  انگیزه،  شده،  اخذ 
کرده است، ديگر عوامل اين مدل را نیز در پژوهش جداگانه ای بررسی نموده ايم. بنابراين در آغاز 
نقش تعامالِت مبتنی بر فناوری، خودآموزی، ارزشیابی و عوامل برون سازمانی در آموزش از راه 

دور را شرح می دهیم و سپس به بررسی اهداف و يافته های پژوهش پرداخته می شود.

چارچوب نظری پژوهش
موضوع تعامل در آموزش از راه دور، بسیار چالش برانگیز و مهم است. تعامالت مبتنی بر 
فناوری اطالعات در آموزش از راه دور دو گونة ارتباطات همزمان و ارتباطات ناهمزمان است. 
ارتباطات همزمان که به  »ارتباط بالدرنگ13« هم معروف است، معموالً مکالمة رو در رو بین دو 
يا چند نفر در يک زمان و مکان است. کنفرانس های همزمان، زمانی تشکیل می شود که دو يا 
چند رايانه از طريق شبکه برای تبادل داده ها )مثاًل متن، صدا، تصوير يا فايل ها( به هم متصل 
است و مکالمه افراد با يکديگر را به طور همزمان امکان پذير می سازد. در تحقیقات انجام شده 
در اين روش، دانش آموزان دسترسی آسان به معلم داشته و از کالس های بر خط14 رضايت کافی 
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دارند )بايلی15 و کتار16 ، 2004 (. اين در حالی است که شیوۀ سنتی، تأثیر کمی در پیشرفت تعاملی 
دانش آموزان داشته است، چنانچه در مدت زمان طوالنی از ارائة فناوری در روش های تعاملی 

دانش آموزان، ارتباطات آنان قوی تر شده است )تراير17 ، 2006(.
ارتباطات غیر همزمان 18 ) نه در يک زمان مشخص( که ارتباط با تأخیر 19 نیز خوانده می شود، 
دستگاه های  کند.  برقرار  ارتباط  می تواند  زمان  هر  در  نفر  يک  فقط  که  می دهد  روی  زمانی 
پاسخگوی تلفن يا پیام گیر20 و فاکس يا دور نويس از وسايل برقراری ارتباط غیر همزمان است. 
سال  از  قبل  دور،  راه  از  مدارس  آموزشی  برنامه های حضوری  در  شده  انجام  بررسی های  در 
2005 اکثر دانش آموزان در سیستم آموزش از راه دور دسترسی به پست الکترونیکی و همچنین 
توانايی استفاده از آن را داشته اند که شیوه های غیر همزمان را در ارتباطات آماده می کند و به 
نفع دانش آموزانی است که در همة زمان ها به اينترنت و کامپیوتر، دسترسی ندارند )گیاتشو21 و 

ديگران، 2005(.  
در حقیقت، يادگیری در آموزش از راه دور در چارچوبی از همکاری اجتماعی و به عبارتی از 
طريق رويکرد تعاملی صورت می پذيرد؛ به عبارت ديگر ابزارهای فناوری اطالعاتی و ارتباطی به 
صورت منطقی تعامل آموزشی را میان يادگیرندگان و معلم فراهم می کند ) الیور22 و مک کالين23 
2000(. معلمان در اين گونه مدارس، نقش راهنما دارند و در کنار ارتباط چهره به چهره، دسترسی 
آنها به فناوری اطالعات و ارتباطات نیز حمايت می شود )میلز24 ، 2006( . دبیران و مديران مراکز 
در  خودشان  و  دانش آموزان  میان  تعامل  برقراری  برای  را  حل هايی  راه  دور،   راه  از  آموزش 
خارج از محیط در مدرسه ارائه داده اند. جزوه های چاپی درسی برای دانش آموزان در مکان های 
جغرافیايی مختلف يکی از آن راه حل هاست، اما بعضی از دانش آموزان در طول سال به خودشان 

استراحت داده اند )براف25 ، 2008(.
است  حل هايی  راه  ديگر  از  دور  راه  از  آموزش  برنامه های  در  سنتی  روش های  گنجاندن 
که تعامل و کاربرد رويکردهای يادگیری مشارکتی را افزايش داده است )نای26، 2005(. بدين 
صورت که دانش آموزان در سر تا سر دوره هايشان، تا آنجا که امکان دارد با مربیان و ديگر افراد 
ارتباط برقرار کنند و اين ارتباط در زمان ها و مکان های مختلف به صورت برگزاری بحث و 
نیز به وجود آورد که در  تعامل و گفت وگوهايی را  میان دانش آموزان  تا  ايجاد شود  کنفرانس 
فرايند پیشرفت آنان مؤثر است )تايت27 ، 2006(. در روش سخنرانی، تعامل دانش آموزان با دبیران 
خیلی کم است اما در ارتباطات مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش از راه دور، 
اين تعامل بیشتر می شود )کارپ28 ، يولز29 ، 2006(. همچنین، شرون30 و بتچر31 )2007( پیشنهاد 
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می کنند که ارتباطات  بر خط يا آنالين، فرصتی برای مديران، دبیران ،کارمندان و دانش آموزان 
از راه دور است تا مهارت های ارتباطی خود را به وسیلة فناوری اطالعات در خارج از زندگی 
کاری توسعه بدهند. اما علی رغم مزايای ياد شده، تعامل در آموزش از راه دور هنوز تصويری 
نا کارآمد نسبت به شاخص های تعامل در آموزش سنتی دارد )ايستمن32 و ديگران، 2001(. از 
اين رو، مسئله تعامل در نظام آموزش از راه دور، زمانی به بهترين شکل، حل می شود که مراکز 
برای تعامالت دانش آموزان و دبیران  فناوری ها را  از چنین  استفاده  امکان  از راه دور،  آموزش 
فراهم سازند ولی در صورتی که چنین امکاناتی در دسترس دانش آموزان و دبیران نباشد، چالش 
ايران، بعضی مراکز  تبديل می شود. در  به يک پديدۀ مسئله ساز  از راه دور  تعامل در آموزش 
آموزش از راه دور از هر دو نوع تعامل همزمان و غیرهمزمان استفاده می کنند. البته همیشه طول 
باندها برای توسعة فناوری های رايانه ای باال نیست، اما نظام آموزشی از راه دور در ايران ارائه 
کنندۀ نظامی تلفیقی از اجزای مديريتی، پشتیبانی و آموزشی است که با بهره گیری از دسترسی 
توانايی های سازمانی و  بتواند،  انتظار می رود  اين سیستم های حساس  از مؤلفه های  به هر يک 
خدماتی مؤسساتی را که قابلیت نظم بخشیدن به تفحص های مديريتی و فنی را دارند به روشنی 

افزايش دهد.
عالوه بر تعامالت مبتنی بر فناوری، يکی از ويژگی های عمده ای که نظام آموزش از راه دور 
را از نظام آموزش سنتی متمايز می کند، ايجاد مهارت خود آموزی در دانش آموزان از راه دور و 
در نتیجة کاهش وابستگی آنان به معلم است. در حالی که محور اصلی آموزش های سنتی را رابطة 
تنگاتنگ دانش آموز با معلم و مواد درسی مکتوب تشکیل می دهد ، بسته های درسی، آموزش از 
طريق رسانه هايی نظیر راديو، تلويزيون، کامپیوتر، نوار کاست و غیره، دانش آموزان آموزش از راه 

دور را از دانش آموزان مدارس متمايز می کند. 
از گذشته های دور، در متون آموزشی و تعلیم و تربیت اصطالح »خودآموزی« به موقعیت هايی 
اطالق می شود که يادگیرنده به تنهايی يا همراه با گروهی، بدون نظارت مستقیم معلم، به يادگیری 
می پردازد. اين يادگیری ممکن است، کوتاه مدت و فقط برای يک موضوع درسی و يا برای همه 
دروس باشد. در موارد پیشرفته، يادگیرنده خود، جريان يادگیری را به طور مستقل و بدون کمک 
معلم به عهده می گیرد )نیلی پور، 1371(. به عبارتی در اين شیوه دانش آموزان در شرايطی قرار 
دارند که در تکالیفشان خود مسئولیت دريافت اطالعات و مطالعة خود را بر عهده می گیرند. يعنی 
در يادگیری خود محور هستند )سکاگن33 و همکاران، 2006(. در اين روش، برخالف روش 
مألوف، تنها کمک معلم به دانش آموزان آن است که آنان را آماده کند که خودشان بر حسب 
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توانايی شان، سطح اطالعاتی و علمی خويش را افزايش دهند )الحسینی، 1385(. برای اطالع از 
کارايی خودآموزی دانش آموزان در نظام آموزش از راه دور مانند هر نظام ديگری الزم است که 

از دانش آموزان، ارزشیابی به عمل آيد.
نیز   دور  راه  از  آموزش  مراکز  در  پوياست.  نظام  هر  در  تفکیک ناپذير  بخش  ارزشیابي، 
ارزشیابي پیشرفت تحصیلي فعالیتي است که در آن با استفاده از آزمون هاي پیشرفت تحصیلي 
عملکرد يادگیرندگان سنجیده مي شود.  همچنین معلوم مي گردد که آيا کوشش ها و تالش هاي 

دانش آموزان و فعالیت هاي آموزشي معلم به نتايج مطلوب انجامیده است يا نه ؟ 
در اياالت متحده، بعضی مواقع ارزشیابی دانش آموزان از راه دور به اين صورت است، آنان 
می توانند در منزل به سؤاالت امتحانی پاسخ دهند و جواب آن را به معلم ايمیل کنند )ژائو34، 
2009( در مراکز آموزش از راه دور به ارزشیابی که در ضمن آموزش به عمل می آيد، ارزشیابي 
مستمر گفته می شود و به اين نحو است که سؤاالت به تدريج، در هر يک از عنوان هاي درسي در 
اختیار دانش آموز قرار مي گیرد و دانش آموز پس از پاسخ دادن به سئواالت، در زمان معین، آنها را 
حضوراً يا از طريق پست يا فاکس دراختیار مسئولین مرکز )معلم يا مشاور مربوط( قرار مي دهد. 
آن گاه پس از بررسي سؤاالت و تعیین نمره و دادن امتیاز توسط معلم ، با نظارت مشاور، نمرات 
در پوشه يا فايل مربوط به دانش آموز ثبت می شود سپس سؤاالت تصحیح شده به همراه کلید 
آنها توسط مرکز در اختیار دانش آموز قرار مي گیرد ) به شیوه حضوري يا ارسال ازطريق پست يا 
فاکس( تا دانش آموز به نقاط قوت وضعف خود پي ببرد اين جريان با توجه به جدول زمان بندي 
پیشنهادي ارزشیابي هاي مستمر به طور پیاپي انجام مي گیرد که در واقع تسهیل در امر يادگیري 

دانش آموز در دوره  آموزشي را محقق مي گرداند )الحسینی، 1385( . 
يکی ديگر از مسائل مهمی که در نظام های آموزش از راه دور مطرح است و در اين پژوهش 

بدان پرداخته می شود، عوامل برون سازمانی است.
از  برخی  شدن  آشفته  حتی  و  برانگیخته  موجب  دور،  راه  از  آموزش های  کار  به  شروع 
صاحب نظران تعلیم و تربیت، برخی از مجريان معتقد به نظام رايج آموزشی و حتی سیاسیون 
و روشنفکران شد که دغدغه هايی در مورد آينده دارند که امری کاماًل طبیعی و در خور پاسخ 
است. اصوالً هر فعالیت جديد و مهم تر از آن تأسیس هر نهاد جديد، می تواند موافقین و مخالفین 

فراوان داشته باشد. 
الزورِث35، )2000(  بر اين نکته تأکید می کند که شايد مشکل رواج اين آموزش ها در توجیه 
راه  دور  از   آموزش  باشد. ويژگی های مهمی در  دانش آموز در کالس  بدون حضور  آموزش 
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مشخص شده است که می بايست به عنوان يک برنامة توانمند به وسیلة مديران هوشیار به مردم 
معرفی گردد )کرنرال36، 2000(. چرا که برنامه های آموزش از راه دور از دورۀ ابتدايی تا دورۀ 
دانشگاهی توسعه داده شده است )تايلور37، 2001(. به اعتقاد لوی38، )2003( مشکل برنامه ريزی، 
توسعه و اجرا در آموزش از راه دور، تصادفی و غیر منظم بودن آن است. همچنین، بايد توجه 
داشت که برای حل مسائل و چالش های آموزش از راه دور نیاز به طراحی آموزشی، بیشتر از 
تدريس کالمی ضرورت دارد، زيرا در طراحی است که مسائل و مشکالت و راهبردهای الزم در 

آموزش از راه دور، پیش بینی می شود. ) گرستن39 و اوانز40، 2004(.
از اين رو، برای رفع چالش های عوامل برون سازمانی، برنامه ريزی دقیق از سوی مسئولین، 
اطالع رسانی صحیح و نیز به کارگیری شیوه های نوآورانه، از جمله عوامل مؤثر در اين زمینه 

است. در اين راستا به بررسی پژوهش های انجام شده در اين زمینه پرداخته می شود.
در پژوهشی که مک لیندن41 و همکاران، )2006( در مورد مشکالت آموزش از راه دور انجام 
دادند؛  عالقه و نگرش دانش آموزان به برنامه های آموزش از راه دور، دسترسی به فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطی و خود آموزی در برنامه ريزی درسی را مورد بررسی قرار دادند. يافته های 
آنها نشان داد که دانش آموزان در شروع برنامه در مورد شرکت کردن در برنامه های آموزش از 
راه دور مرّدد هستند؛ اما در بعد از ورود به اين دوره ها عالقه مندی دانش آموزان افزايش می يابد. 
دانش آموزان در استفاده از فناوری های ارتباطی فاقد تجربة قبلی بودند اما به خوبی از امکانات 

استفاده می کردند و در به کارگیری آن مشکل چندانی نداشتند.
در پژوهشی که پینا42، ) 2004( در مورد عوامل تأثیر گذار در رواج آموزش از راه دور، با نمونه 
اياالت متحده آمريکا  از راه دور  افراد روستايی و شهری در مؤسسات آموزش  از  نفری   170
انجام داد، دريافت که 30 عامل در رواج و گسترش آموزش از راه دور مؤثر بوده است. که از 
آن جمله عواملی مانند دسترسی به فناوری ها و به ويژه دسترسی به کتابخانة بر خط، به کارگیری 
اصول طراحی آموزشی و سیاست هايی برای تثبیت آموزش از راه دور؛ و در نهايت پشتوانه مالی 
محکم و سطح باالی اطالعات مديران به عنوان مهم ترين عوامل در گسترش اين شیوه آموزش 

شناخته شدند.
در پژوهشی که جامتشو43 و همکاران، )2007( درخصوص بهبود کیفیت آموزش از راه دور 
به وسیلة شناسايی مشکالت انجام دادند. نشان داده شد که، اکثر دانش آموزان )87 % ( به قدر 
کافی به سرويس های فناوری اطالعاتی و ارتباطی دسترسی ندارند. کمتر از نیمی از دانش آموزان 
)43 % ( گزارش کردند که تعامالتی با ديگر دانش آموزان درطول برنامه داشته اند و تنها )35 % ( 
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از دانش آموزان گزارش نمودند که دسترسی آسان به رايانه داشته اند. همچنین، )55 % ( از آنها بر 
اين نظر بودند که امکان مشاوره و دسترسی به دبیرانشان برای آنان فراهم بوده است. تنها )27 % ( 

اين باور بودند که بازخوردها به موقع ارائه شده است.
در پژوهش ديگری که ژائو و همکاران )2009( با هدف بررسی توانمندی دانش آموزان در 
ارتباط با فناوری ها با نمونه ای مشتمل بر 140 معلم و 3000 دانش آموز در سطح اياالت انجام 
دادند، دريافتند که، توانمندی باالی دانش آموزان به دلیل فهم درست آنها از ابزارها و فناوری ها 
بوده است. همچنین آنها تفاوت معناداری بین توانمندی در دروس و میزان استفاده از اينترنت 
مشاهده کردند. الزم به ذکر است که محققان توانمندی دانش آموزان را در ارتباط با پیشرفتی که 

مبتنی بر استانداردهای آمريکاست بررسی کرده بودند.
از راه دور  با مشکالت آموزش  در پژوهش ديگری که خان44، در سال )2000( در رابطه 
انجام داد، نشان داد که فقدان امکانات، عدم مديريت و عدم تطابق آموزش از راه دور با شرايط 
منطقه ای از جمله مشکالت آموزش از راه دور بودند، که در هر سه گروه دانش آموزان، مديران 

و دبیران وجود داشت.
در  تعاملی  يادگیری  روش های  شد،  انجام   )2002( راسل45  وسیلة  به  که  بررسی  يک  در 
آموزش از راه دور، در پیشرفت دانش، نگرش ها و فعالیت های روان- حرکتی آنان به گونة قابل 

مالحظه ای، مؤثر واقع شده است.
در  تحقیقات انجام شده به وسیلة فلچر46 )2007( تعامل میان دانش آموزان و معلم در بهبود 
فرايند يادگیری دانش آموزان اثر مثبت دارد. بنابراين هر چه تعامل میان دانش آموزان و معلم بیشتر 

باشد، تأثیرات يادگیری در دانش آموزان بیشتر است.
نتايج پژوهشی که توسط الحسینی )1385( در مورد بررسی اثر بخشی مراکز آموزش از راه 
به  بسیار مطلوب، منجر  تا حد  اين مؤسسه  فعالیت های آموزشی  داد که  انجام شد، نشان  دور 
يافته های اين پژوهش، چنین  بر  از  دستیابی اهداف آموزش از راه دور در کشور شده است. 
می آيد که فعالیت های آموزش از راه دور با اهداف تعريف شده و مصوب اين مؤسسه و وزارت 

آموزش و پرورش مطابقت دارند.
کتاب های  بودن  میزان خوآموز  بررسی  با هدف   )1373( اطفالشان  توسط  که  پژوهشی  در 
اساتید  و  دانشجويان  نظر  از  تربیتی  شناسی  روان  و  پرورش  و  آموزش  مبانی  و  اصول  درسی 
دانشگاه پیام نور انجام گرفت، نشان داده شد که کتب مربوط به دانشجويان ويژگی های کتب 

خود آموز را دارا نیستند و به صورت جامع تهیه نشده اند.
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سؤال های پژوهش
- از ديدگاه دانش آموزان و دبیران، مراکز آموزش از راه دور تا چه حد با مشکالت تعامالت 

مبتنی بر فناوری روبه رو هستند؟
- از ديدگاه دانش آموزان و دبیران، مراکز آموزش از راه دور تا چه حد با مشکالت خود 

آموزی روبه رو هستند؟
- از ديدگاه دانش آموزان و دبیران، مراکز آموزش از راه دور تا چه حد با مشکالت ارزشیابی 

روبه رو هستند؟
- از ديدگاه دانش آموزان و دبیران، مراکز آموزش از راه دور تا چه حد با مشکالت برون 

سازمانی روبه رو هستند؟

سؤال های فرعی
آيا بین مؤلفه های مشکالت تعامالت مبتنی بر فناوری، خود آموزی، ارزشیابی و برون   .1
سازمانی مراکز آموزش از راه دور از ديدگاه دانش آموزان، بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی 

)جنسیت، پايه تحصیلی( تفاوت معنادار وجود دارد؟
آيا بین مؤلفه های مشکالت تعامالت مبتنی بر فناوری، خود آموزی، ارزشیابی و برون   .2
) رسمی،  استخدام  وضعیت  حسب  بر  دبیران،  ديدگاه  از  دور  راه  از  آموزش  مراکز  سازمانی 

قراردادی( تفاوت معناداری وجود دارد؟
3. آيا بین نظرات دبیران و دانش آموزان در بررسی مشکالت تعامالت مبتنی بر فناوری، خود 

آموزی، ارزشیابی و برون سازمانی مراکز آموزش از راه دور تفاوت معناداری وجود دارد؟

روش انجام پژوهش
 از آنجا که تحقیق حاضر به منظور دستیابی به نتايج عملی صورت گرفته است، کاربردی بوده 
و با توجه به اينکه از طريق جمع آوری وتحلیل داده ها به کشف ديدگاه های آزمودنی ها پرداخته 
و به دنبال يافتن تفاوت های موجود بین نظرات دانش آموزان و دبیران درباره مشکالت است، 

تحقیق به شیوه توصیفی– پیمايشی انجام گرفته است.

جامعه آماری
جامعه آماری اين تحقیق را کلیة دانش آموزان و دبیران دورۀ متوسطة مراکز آموزش از راه 
دور شهر اصفهان در سال تحصیلی 1388-1387 تشکیل می دادند، که طبق آمار دفتر مرکزی 
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آموزش از راه دور، شامل 4021 نفر دانش آموز و 402 نفر دبیر بود. برای انجام نمونه گیری از میان 
6 ناحیه و منطقة آموزش از راه دور شهر اصفهان 3 ناحیه به قید قرعه انتخاب شد. اين نواحی 
شامل نواحی 3 ، 4 و 5 بودند و در مجموع 6 مرکز را شامل می شد که 3 مرکز آن دخترانه و3 
مرکز ديگر پسرانه بودند. از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، برای انتخاب 
دانش آموزان و دبیران استفاده شد. برای تعیین تعداد نمونه مورد نیاز اين پژوهش از فرمول تعیین 
حجم نمونه استفاده شد، سپس متناسب با جمعیت دانش آموزان و دبیران هر مدرسه تعداد نمونه 

مورد نیاز از آن مدرسه انتخاب گرديد.

ابزار و شیوة جمع آوری اطالعات
در اين پژوهش برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از دبیران و دانش آموزان، از دو پرسش نامة 
محقق ساخته استفاده شد. برای تهیة سؤاالت پرسش نامه های مربوط به دانش آموزان و دبیران از 
اطالعات حاصل از مصاحبة اولیه با دبیران، مديران و دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور که 
در زمان طرح تحقیق انجام شده بود استفاده گرديد. عالوه بر اين، پرسش نامه های آموزش از راه 
دور مربوط به کشورهای ديگر مورد مطالعه قرار گرفت و پس از جمع آوری اطالعات مورد نیاز 
از منابع گوناگون، در نهايت پرسش نامه اولیه در قالب سواالت بسته پاسخ با طیف پنج درجه ای 
مقیاس لیکرت به همراه ويژگی های جمعیت شناختی تهیه گرديد. برای حصول اطمینان از میزان 

دقت و صحت سؤال های پرسش نامه ها، روايی و ضريب پايايی آنها مورد بررسی قرار گرفت.

تعیین روایی و پایایی
روايی صوری و محتوايی پرسش نامه های مربوط به دبیران و دانش آموزان توسط ده نفر از 
صاحب نظران مورد تأيید قرار گرفت. اين ده نفر شامل: اساتید مربوطه، نمايندۀ آموزش از راه 
دور شهر اصفهان، متخصصین فناوری اطالعات و ارتباطات و چند نفر از مديران مراکز آموزش 
از راه دور بودند. برای تعیین پايايی پرسش نامه های پژوهش از ضريب آلفای کرونباخ  استفاده 
شد. پايايی حاصل از پرسش نامه مربوط به دبیران 0/88 و پايايی حاصل از پرسش نامه مربوط به 

دانش آموزان 0/87 به دست آمد.

روش های تجزیه وتحلیل اطالعات  
تجزيه وتحلیل داده های اين پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در 
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سطح توصیفی با استفاده از فراوانی، درصد، میانگین وانحراف معیار به تجزيه و تحلیل داده ها 
پرداخته شد و در سطح استنباطی از آزمون های تحلیل واريانس، آزمون t تک متغیری و آزمون 

t مستقل استفاده گرديد.

بررسی یافته های توصیفی دربارة میزان مشکالت در تعامالت مبتنی بر فناوری
يافته های توصیفی بیانگر آن است که میانگین پاسخ دانش آموزان در زمینة ارتباط دانش آموزان 
ازطريق پست الکترونیک با دبیران و ديگر همکالسی های خود 3/09  و میانگین پاسخ دبیران 
به سايت کمک آموزشی جهت برطرف  3/43است. در زمینه دسترسی دانش آموزان و معلمان 
بازخورد به سؤاالت، میانگین پاسخ دانش آموزان 4/11 و میانگین  آنها و دادن  شدن اشکاالت 
پاسخ دبیران 3/61 است. در زمینة دسترسی به سامانة الکترونیکی  جهت تعامل دانش آموزان و 
دبیران  با مديريت مدارس، میانگین پاسخ دانش آموزان  4/02 و میانگین پاسخ دبیران 3/77 است. 
در زمینة امکان ارتباط دانش آموزان و دبیران مدارس آموزش از راه دور گوناگون از طريق اينترنت 
میانگین پاسخ دانش آموزان 4/18 و میانگین پاسخ دبیران 3/76 است. در زمینة استفاده از ابزاری 
مانند ويدئو کنفرانس تعاملی جهت تعامل بیشتر دانش آموزان و دبیران با يکديگر، میانگین پاسخ 
دانش آموزان 4/22 و میانگین پاسخ دبیران 4/25 است. بنابراين بیشترين مشکالت دانش آموزان و 
دبیران در زمینة استفاده از ابزاری مانند ويدئو کنفرانس تعاملی جهت تعامل بیشتر دانش آموزان و 
دبیران با يکديگر و کمترين مشکالت  مربوط به ارتباط دانش آموزان از طريق پست الکترونیک 

با دبیران و ديگر همکالسی های خود است.
به منظور مقايسة میانگین نمرۀ مشکالت تعامل با میانگین فرضی 3 از آزمون t تک متغیره 

استفاده شد که نتايج در جدول )1(آورده شده است.

جدول1. مقایسه میانگین مشکالت تعامالت مبتنی بر فناوری از نظر دانش آموزان ودبیران  با میانگین فرضی 3

tخطاي معیارانحراف معیارمیانگینمؤلفه

3/920/652/03823/96دانش آموزان

3/760/6950/0779/34دبیران

براساس يافته های جدول t ،2 مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 5 درصد 
بزرگ تر است بنابراين میزان مشکالت تعامالت مبتنی بر فناوری از نظر دانش آموزان و دبیران  

بیش از سطح متوسط می باشد. 
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بررسی یافته های توصیفی دربارة میزان مشکالت در خودآموزی
يافته های توصیفی بیانگر آن  است که میانگین پاسخ دانش آموزان در زمینة ارزيابی های دو 
نفره جهت سنجش عملکرد دانش آموزان ، عدد 3/78 برای دانش آموزان و 3/26 برای دبیران 
است. در زمینة امکان ارزيابی کیفیت عملکرد توسط دانش آموز، عدد 3/50 برای دانش آموزان 
برای  راهبر  خود  و  يافته  سازمان  خود  يادگیری  امکان  زمینة  در  است.  دبیران  برای   3/22 و 
دانش آموزان، میانگین 3/47 برای دانش آموزان و 3/27 برای دبیران است. در زمینة تعیین تکالیفی 
نظیر پروژه های شخصی، گزارش نويسی، تحقیق از طرف معلم برای دانش آموزان ، میانگین 4/22 
از  استفاده  برای  دانش آموزان  انگیزه  زمینة  در  است.  دبیران  برای   3/82 و  دانش آموزان  برای 
بسته های خود آموز و نرم افزار آموزشی، میانگین 3 برای دانش آموزان و2/71 برای دبیران است. 
بیشترين  بنابراين  است.   3/20 دبیران  پاسخ  میانگین  آموزش،  فضای  محوری  فراگیر  زمینة  در 
از طرف  تحقیق  پروژه های شخصی، گزارش نويسی و  نظیر  تکالیفی  تعیین  زمینة  مشکالت در 
معلم برای دانش آموزان می باشد و کمترين مشکالت در زمینة انگیزه دانش آموزان برای استفاده 

از بسته های خود آموز و نرم افزار آموزشی است.

جدول2. مقایسه میانگین نمره مشکالت خود آموزی از نظر دانش آموزان با میانگین فرضی 3

tخطاي معیارانحراف معیارمیانگینمؤلفه

3/600/5470/03218/48دانش آموزان

3/250/5650/0633/95دبیران

براساس يافته های جدول t ،2 مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 5 درصد 
بزرگ تر است، بنابراين میزان مشکالت خود آموزی از نظر دانش آموزان و دبیران بیش از سطح 

متوسط می باشد. 

بررسی یافته های توصیفی در مورد میزان مشکالت در ارزشیابی
يافته های توصیفی بیانگر آن است که میانگین پاسخ دانش آموزان در مورد تناسب معیارهای 
ارزشیابی دانش آموزان با شرايط دانش آموزان آموزش از راه دور، عدد 3/19 برای دانش آموزان و 
عدد 3/42 برای معلمان است. میانگین امکان اجرای آزمون هايی همانند آزمون های حضوری در 
منزل عدد 3/9 برای دانش آموزان و 3/75 برای دبیران است. میانگین تجهیز مراکز به سیستم های 



فصلنامه نوآوری های آموزشی. شمارة42، سال یازدهم، تابستان1481391

هوشمند برای ارزيابی دانش آموزان در منزل، عدد 3/21 برای دانش آموزان و 3/6 برای دبیران 
آزمون های  همانند  آزمون هايی  اجرای  امکان  به  مربوط  مشکالت،  بیشترين  بنابراين  است. 
با  دانش آموزان  ارزشیابی  معیارهای  تناسب  به  مربوط  مشکالت  کمترين  و  منزل  در  حضوری 

شرايط دانش آموزان از راه دور است. 

جدول3. مقایسه میانگین نمره مشکالت ارزشیابي از نظر دانش آموزان و دبیران با میانگین فرضی 3

tخطاي معیارانحراف معیارمیانگینمؤلفه

3/430/7060/04110/47دانش آموزان

3/570/6260/0708/26دبیران

براساس يافته های جدول t ،3 مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 5 درصد 
از سطح  بیش  دبیران  و  دانش آموزان  نظر  از  ارزشیابي  میزان مشکالت  بنابراين  است.  بزرگ تر 

متوسط می باشد.

برسی یافته های توصیفی در مورد میزان مشکالت برون سازمانی
اطالع رسانی  مورد  در  دانش آموزان  پاسخ  میانگین  که  است  آن  بیانگر  توصیفی  يافته های 
جهت آشنايی مردم نسبت به مراکز آموزش از راه دور با عدد 3/03 برای دانش آموزان و عدد 3  
برای دبیران، در زمینة نگرش منفی مردم از نظر آموزش نسبت به اين مراکز با عدد 2/9 برای 
دانش آموزان و 2/7 برای دبیران،  اطالع رسانی جهت آشنايی مردم نسبت به مخاطبین مراکز 
آموزش از راه دور عدد 3/32 برای دانش آموزان و 2/9 برای دبیران، در زمینة امکان دست يابی 
به حرفه )شغل( مورد نظر بعد از فراغت از تحصیل دانش آموزان ، عدد 3/25 برای دانش آموزان 
ذيربط  مسولین  از  سوی  مزبور  مدارس  و همکاری  پذيرش  زمینة  در  دبیران،  برای   3/12 و 
اين  با  ديگر  سازمان های  همکاری  زمینة  در  و  دبیران،  برای   2/6 و  دانش آموزان  برای   3/10
مراکز عدد میانگین 2/9 برای دبیران است. بنابراين، بیشترين مشکالت، از نظر دانش آموزان، 
اطالع رسانی جهت آشنايی مردم نسبت به مخاطبین مراکز آموزش از راه دور با میانگین 3/32 
برای دانش آموزان و بیشترين مشکالت، از نظر دبیران، مربوط به امکان دست يابی به حرفة 
مورد نظر بعد از فراغت از تحصیل دانش آموزان و کمترين مشکالت از نظر دانش آموزان در 
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مورد نگرش منفی مردم از نظر آموزش نسبت به اين مراکز و کمترين مشکالت از نظر دبیران 
مربوط به پذيرش و همکاری مدارس مزبور از سوی مسئولین ذيربط بوده است.

جدول 4. مقایسه میانگین نمره مشکالت برون سازماني از نظر دانش آموزان با میانگین فرضی 3

tخطاي معیارانحراف معیارمیانگیننوع مشکل

3/110/5650/0333/52دانش آموزان

5/43-2/730/4380/049دبیران

براساس يافته های جدول t ،4 مشاهده شده  دانش آموزان از مقدار بحرانی جدول در سطح 
خطای 5 درصد بزرگ تر است بنابراين میزان مشکالت  برون سازماني از نظر دانش آموزان بیش 
بحرانی جدول در سطح خطای  مقدار  از  دبیران  t مشاهده شده  اما  متوسط می باشد.  از سطح 
5 درصد کوچک تر است بنابراين میزان مشکالت  برون سازماني از نظر دبیران کمتر از سطح 

متوسط می باشد.

جدول 5. مقایسه میانگین مؤلفه های پژوهش از نظر دانش آموزان دختر و پسر

انواع مشکالت
دخترپسر

tp
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

3/460/7453/410/6640/6760/501ارزشیابي 

3/590/5543/60/5410/0430/965مشکالت خود آموزی

3/900/7033/950/5950/6150/539تعامالت مبتنی بر فناوری  

3/120/5753/110/5560/0930/926مشکالت برون سازماني 

براساس يافته هاي جدول 5 در مورد هیچ کدام از اهداف مشاهده شده بین دختران و پسران 
تفاوت معناداری وجود ندارد.
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جدول 6. مقایسه مؤلفه های پژوهش از نظر دانش آموزان برحسب پایه های تحصیلي

انواع مشکالت
چهارمسومدوماول

FP
میانگین

انحراف 
معیار

میانگین
انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 
معیار

020/ *3/460/7653/280/7063/390/6803/730/6273/34ارزشیابي 

مشکالت 
3/640/4933/550/5553/620/5253/500/6760/7980/496خود آموزی

تعامالت مبتنی 
98/30/5473/880/6323/900/7403/970/5220/3280/805بر فناوری  

3/130/5963/110/4713/100/5693/120/6270/0430/988برون سازماني 

سطح  در  ارزشیابي  مشکالت  خصوص  در  شده  مشاهده   f  ،6 جدول  يافته هاي  براساس 
تفاوت  تحصیلي  پايه  برحسب  دانش آموزان  نظرات  بین  بنابراين  است  بوده  معنا  دار   p≥0 /05
وجود دارد. بدين صورت  که دانش آموزان پايه چهارم تحصیلی مشکالت ارزشیابی را بیشر از 

ساير پايه ها می دانستند.

جدول 7.  مقایسه میانگین مؤلفه های پژوهش مراکز آموزش از راه دور از نظر دبیران از وضعیت استخدام

انواع مشکالت
رسمیقراردادی

tp
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

0/002*3/350/4863/770/6773/14مشکالت ارزشیابي

3/250/4483/240/6590/1310/896مشکالت خودآموزی

3/780/5543/670/8050/7070/482تعامالت مبتنی بر فناوری  

0/005*2/870/4442/600/3952/88مشکالت برون سازماني

نتايج جدول 7 نشان مي دهد که t مشاهده شده در خصوص مشکالت ارزشیابي و مشکالت 
برون سازماني در سطح P≥ 0/05 معنادار است؛ بنابراين بین نظرات دبیران بر حسب وضعیت 
استخدام در خصوص مشکالت ارزشیابي و برون سازماني تفاوت معنادار وجود دارد. به عبارت 
ديگر میزان مشکالت ارزشیابي از نظر دبیران رسمي بیشتر از دبیران قرار دادي؛ و مشکالت برون 

سازماني از نظر دبیران قرار دادي بیشتر از دبیران رسمي بوده است.
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جدول 8. مقایسه میانگین مشکالت مؤلفه های پژوهش از نظر دانش آموزان و دبیران

انواع مشکالت
دبیراندانش آموزان

tp
انحراف معیارمیانیگنانحراف معیارمیانیگن

109/ 3/430/7063/570/6291/600ارزشیابي 

001/ *3/600/5473/250/5655/01مشکالت خود محوري 

017/ *3/920/6523/720/6952/39تعامالت مبتنی بر فناوری

001/ *3/110/5652/730/4385/62مشکالت برون سازماني 

براساس يافته هاي جدول t، 8 مشاهده شده در خصوص مشکالت خود آموزی، تعامالت مبتنی 
بر فناوری و برون سازماني در سطح p≥0 /05  معنا دار است. بنابراين بین نظرات دانش آموزان 
به عبارت ديگر دانش آموزان در تمامی زمینه ها )به جز مشکالت  ودبیران تفاوت وجود دارد. 

ارزشیابی( به وجود مشکالت بیشتری در مقايسه با دبیران اعتقاد داشتند. 

بحث و نتیجه گیری
در پژوهش به عمل آمده، مشکالت دانش آموزان و دبیران مراکز آموزش از راه دور از لحاظ 
تعامالت مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات، خودآموزی، ارزشیابی و مشکالت برون سازمانی 
مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نقش جنسیت در اهداف ذکر شده و رابطة میان نظرات  دبیران 
و دانش آموزان، بررسی شد. نتايج پژوهش نشان داد که دانش آموزان در همة زمینه های ذکر شده، 
مشکالت را بیشتر از حد متوسط خود ارزيابی نموده اند و دبیران نیز در اين زمینه ها به غیر از 

مسائل  برون سازمانی مشکالت را بیشتر از حد متوسط ارزيابی کرده اند.
در رابطه با مشکالت مراکز آموزش از راه دور در رابطه با مقولة تعامالت مبتنی بر فناوری 
اطالعات روبه رو، يافته های حاصل از آزمون t تک نمونه ای در دبیران و دانش آموزان، حاکی از آن 
است که میزان مشکالت مربوط به تعامالت مبتنی بر فناوری،  میان دانش آموزان و دبیران بیش از 
سطح متوسط )p≥0/05( است. همان طور که يافته های پژوهش نشان می دهد، بیشترين مشکالت 
دانش آموزان و دبیران  مربوط به استفاده از ابزاری مانند ويدئو کنفرانس تعاملی جهت تعامل بیشتر 
دانش آموزان و دبیران و کمترين مشکالت مربوط به استفاده از پست الکترونیک جهت ارتباط 

بیشتر دانش آموزان و دبیران است که نشان از مشکالت کمتر دانش آموزان در اين زمینه دارد.
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در اين رابطه پژوهش حاضر با پژوهش میلر و رکتر )2002( مبنی بر مشکالت متعدد در 
تعامالت مبتنی بر فناوری، با پژوهش گیاتشو و ديگران )2005( در مورد استفادۀ بیشتر از شیوۀ 
غیر همزمان، با پژوهش سیمپسون )2006( در مورد مشکالت زياد در روش تعاملی و با پژوهش 
جامتشو )2007( در مورد عدم دسترسی دانش آموزان به وسايل ارتباطی همخوان است ولی با 
امکانات و ژائو و همکاران  از  لیندن و همکاران )2006(؛ در مورد استفادۀ زياد  پژوهش مک 

)2009(؛ در مورد استفادۀ کافی از فناوری ها، ناهمخوان است. 
در رابطه با مشکالت مراکز آموزش از راه دور از نظر مقولة خودآموزی، مشاهدات مربوط 
به آزمون t تک نمونه ای در دبیران و دانش آموزان حاکی از آن است که میزان مشکالت مربوط 
به خود آموزی در دانش آموزان، بیش از سطح متوسط )p≥0/05 ( است. همان طور که يافته های 
بیشترين  مشکالت دانش آموزان  دبیران نشان می دهد،  پاسخ دانش آموزان و  پژوهش در مورد 
مربوط به انجام تکالیفی نظیر پروژه های شخصی، گزارش نويسی و تحقیق و کمترين مشکالت 
مربوط به انگیزۀ دانش آموزان برای استفاده از بسته های خود آموز ) لوح های فشرده( است. در اين 
زمینه نتايج با پژوهش مک لیندن و مکال )2006( مبنی بر خود آموزی در زمینه )انجام تکالیف 
زمینة خودآموزی،  در  مشکالت  بر وجود  مبنی  اطفالشان  پژوهش  با  و  نا همخوان  پروژه ها(  و 

همخوان است. 
در رابطه با مشکالت مراکز آموزش از راه دور از نظر مقولة ارزشیابی، مشاهدات مربوط به 
آزمون t تک نمونه ای در دبیران و دانش آموزان حاکی از آن است که میزان مشکالت مربوط به 

ارزشیابی، بیش از سطح متوسط )p≥0/05 ( است.
 همان طور که يافته های پژوهش در دانش آموزان و دبیران نشان می دهد بیشترين مشکالت، 
تناسب  به  مربوط  کمترين مشکالت  و  منزل  در  آزمون های حضوری  اجرای  امکان  به  مربوط 

معیارهای ارزشیابی دانش آموزان مدارس عادی با شرايط دانش آموزاِن مراکز از راه دور است.
به  موقع  به  بازخورد  ندادن  بر  مبنی   )2007( همکاران  و  جامتشو  پژوهش  با  پژوهش  اين 
دانش آموزان در همة مواقع همخوان است ولی با پژوهش ژائو و همکاران )2009( مبنی بر گرفتن 

آزمون هايی در منزل توسط معلمین همخوان نیست. 
در رابطه با مشکالت مراکز آموزش از راه دور از نظر مقولة برون سازمانی، مشاهدات مربوط 
به آزمون t تک نمونه ای در دانش آموزان حاکی از آن است که میزان مشکالت برون سازمانی، 
بیش از سطح متوسط )p≥0/05 ( ؛ ولی از نظر دبیران کمتر از سطح متوسط است. همان طور 
بیشترين مشکالت  می دهد،  نشان  اين سؤال  مورد  در  دانش آموزان  در  پژوهشی  يافته های  که 
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دانش آموزان در مورد اطالع رسانی جهت آشنايی مردم نسبت به مخاطبین مراکز آموزش از راه 
دور و کمترين مشکالت مربوط به نگرش منفی مردم از نظر آموزش نسبت به اين مراکز است. 
يافته های پژوهشی در مورد پاسخ دبیران نیز حاکی از آن است که بیشترين  مشکالت مربوط به 
امکان دستیابی به حرفه و شغل مناسب بعد از تحصیل و کمترين مشکالت مربوط به پذيرش و 

همکاری ديگر سازمان ها نسبت به اين مراکز است.
در اين مقوله پژوهش حاضر با پژوهش بويد و بارت )2000(؛  والزورث )2000(  مبنی بر 
عدم اطالع رسانی و عدم توجیه نسبت به مراکز ازراه دور و با پژوهش الحسینی در مورد پذيرش 

اين مراکز از سوی ساير سازمان ها همخوان است. 
در مورد رابطة مؤلفه های مشکالت  تعاملی ، خودآموزی ، ارزشیابی و برون سازمانِی مراکز 
آموزش از راه دور از ديدگاه دانش آموزان با متغیرهای جمعیت شناختی )جنسیت، پايه تحصیلی( ، 
از آن است که  بین گروه های مستقل در مورد جنسیت حاکی   t از  يافته های پژوهشی حاصل 
معناداری  تفاوت  اطالعات،  فناوری  مورد مشکالت  در  پسر  و  دختر  دانش آموزان  نظرات  بین 
وجود دارد. بدين صورت که دانش آموزان دختر مشکالت مربوط به فناوری اطالعات را بیشتر 
گرفته،  پالمر )2000( صورت  به وسیلة  که  مطالعه ای  در  می کنند.  قلمداد  پسر  دانش آموزان  از 
نتايج پژوهش نشان می دهد که تفاوت های جنسیتی در توانمندی دانش آموزان در دسترسی به 
فناوری های اطالعاتی نقش چندانی ندارد به گونه ای که تنها 15%  از دختران دسترسی به اين 
فناوری ها را مشکل تر از پسران تلقی کرده اند. در مورد پايه تحصیلی، يافته های حاصل از تحلیل 
واريانس مبین آن است که پاسخ های دانش آموزان در مورد مشکالت آموزشی ) ارزشیابی( معنادار 
بوده است، بدين صورت که دانش آموزان پايه چهارم تحصیلی )مقطع پیش دانشگاهی( و پس از 
آن پاية اول تحصیلی مشکالت ارزشیابی را بیشتر از دانش آموزان پايه های ديگر قلمداد می کنند 
که اين تفاوت، ناشی از سنگینی بیشتر دروس در پاية آخر تحصیلی و فشار حاصل از اتمام اين 
دوره است. دانش آموزان پايه اول نیز، هم به دلیل حجم واحدهای درسی بیشتر در اين پايه و 
هم به دلیل ناآشنا بودن به اين نظام و دورۀ تحصیلی، به مشکالت ارزشیابی بیشتر از سايرين 

اشاره کرده اند.
در مورد رابطة بین مؤلفه های مشکالت تعامالت مبتنی بر فناوری، خودآموزی، ارزشیابی و 
برون سازمانی مراکز آموزش از راه دور از ديدگاه دبیران با وضعیت استخدام، نتايج t مشاهده 
شده حاکی از آن است که بین نظرات دبیران بر حسب نوع استخدام در مورد مشکالت ارزشیابی، 
مالی و اداری و برون سازمانی، تفاوت معناداری وجود دارد، بدين صورت که میزان مشکالت 
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ارزشیابی از نظر دبیران رسمی بیشتر از دبیران قراردادی و مشکالت برون سازمانی از نظر دبیران 
قراردادی بیشتر از دبیران رسمی است. دبیران رسمی ممکن است به دلیل سابقه و تجربه بیشتری 
که در امر تدريس دارند، مشکالت ارزشیابی را بیشتر از دبیران قرار دادی ارزيابی کرده اند. دبیران 
قرار دادی به دلیل امکان فعالیت آنها در ادارات ديگر و داشتن ديد وسیع تر نسبت به مشکالت 
برون سازمانی که احتماالً خود نیز با آنها درگیر بوده اند، نسبت به اين جنبه ها حساس تر هستند و 

بنابراين به وجود مشکالت مالی و اداری بیشتر از دبیران رسمی اشاره کرده اند. 
بر  مبتنی  تعامالت  بررسی مشکالت  در  دانش آموزان  و  دبیران   نظرات  بین  رابطة  مود  در 
فناوری،خودآموزی، ارزشیابی و برون سازمانی مراکز آموزش، نتايج پژوهش حاکی از آن است 
بر  مبتنی  تعامالت  مورد مشکالت  در  دانش آموزان  و  دبیران  نظرات  میان  معناداری  تفاوت  که 
فناوری ، خودآموزی و برون سازمانی وجود دارد. بدين صورت که به نظر دانش آموزان مشکالت 
بیشتری در زمینه های ذکر شده وجود دارد. که اين تفاوت ناشی از درگیری بیشتر دانش آموزان 

با به مسائل اين آموزش هاست.

نتیجه گیری
در پژوهش به عمل آمده، مشکالت دانش آموزان و دبیران مراکز آموزش از راه دور از لحاظ 
تعامالت مبتنی بر فناوری، خودآموزی، ارزشیابی و نیز مشکالت برون سازمانی مورد بررسی قرار 
گرفت. همچنین نقش عوامل دموگرافیک در اهداف ذکر شده و رابطة میان اهداف از نظر دبیران 
و دانش آموزان، بررسی شد. نتايج پژوهش نشان داد که دانش آموزان در همة زمینه های ذکر شده، 
مشکالت را بیشتر از حد متوسط خود ارزيابی نموده اند و دبیران نیز در همة زمینه ها به غیر از 
مشکالت برون سازمانی، مشکالت را بیشتر از حد متوسط ارزيابی کرده اند. بیشترين مشکالت، 
هم از نظر دبیران و هم از نظر دانش آموزان، مربوط به مشکالت تعامالت مبتنی بر فناوری است.
با توجه به اينکه از زمان پیدايش آموزش های از راه دور در آموزش و پرورش کمتر از يک 
دهه می گذرد، وجود کاستی ها در اين مراکز امری بديهی به نظر می رسد. بنابراين بايد با بازنگری 
برنامه های آموزش از راه دور و گسترش دوره های بازآموزی برای نیروهای اين مراکز و همچنین 
راه دور،  از  مناسب، جهت رفع چالش های مراکز آموزش  برنامه های  ارائة راهکارها و تدوين 
گام برداريم. آموزش از راه دور، بدون ترديد در حل بسیاری از مسائل آموزش و پرورش موفق 
بوده است که از عمده ترين آن ها، امکان ادامه به تحصیل بازماندگان از تحصیل به دلیل اشتغال 
يا هر علت ديگر و نیز ادامه تحصیل معلولین و زنان خانه دار و به طورکلی انعطاف پذيری در 
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با  يا آموزش در هر زمان و مکان است. حل مشکالتی  يادگیری  اوقات آموزش و  اختصاص 
چنین ابعاد گسترده در آموزش از راه دور، تنها با رويکردی نو آورانه و آينده نگر ممکن است؛ 
و با استفاده از روش های نوين و گسترش فناوری های ارتباطی و اطالعاتی، بازنگری برنامه ها و 

دوره ها و تدوين برنامه های مناسب عملی می شود. 
پیشنهادها و راهکارها بر اساس نتایج پژوهش

از  اطالعات  فناوری  به  اجرايی  کارکنان  ساير  و  مديران  دانش آموزان،  مؤثر  دسترسی   *
به طور چشمگیری  برنامه  اجرايی  مراحل  در  انحراف  و  اشکال  بروز  از  که  است  راهکارهايی 

می کاهد و لذا بايد اين دسترسی را بیش از پیش توسعه داد. 
*الزم است جلسات توجیهی در طول ترم و دادن تکالیفی گروهی جهت افزايش تعامالت 

دانش آموزان بیشتر شود. 
*فراهم آوردن امکاناتی جهت برگزاری آزمون های مستمر در منزل الزم است. 

ايجاد  نیازمند  دور   راه  از  آموزش  که  چرا  دارد؛  ضرورت  تخصصی  و  فنی  پشتیبانی   *
کاربردهای بسیار مؤثر نظام مطلوب اداری و فنی برای توسعه است. کاربران آموزش از راه دور 
اعم از مديران، کارکنان و دانش آموزان برای دستیابی به اهداف و موضوعاتشان نیازمند شبکة 
اداری و مديريتی پايدار و قابل اطمینانی هستند و برای کاربری مؤثر از شبکة اداری و مديريتی 
بايد به منابع کافی و شايسته درفرم خدمات، نرم افزارهای سودمند و خدمات پشتیبانی مناسب 

دسترسی داشته باشند. 
اين آموزش ها در سازمان های مربوطه و عامة مردم الزم  * اطالع رسانی و فرهنگ سازی 

است. 
انجام  به  دانش آموزان  تشويق  و  کوتاه  زمانی  فاصله های  در  گروهی  جلساتی  برگزاری   *
پروژه های گروهی توسط دبیران، به منظور مشارکت و همیاری در جهت بهبود تعامالت آنان، 

گامی اساسی برای رسیدن به اهداف چنین امر مهمی در نظام های آموزش از راه دور است.  
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