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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  4021نفر دانش آموز (دختر
و پسر) و 402نفردبیران دوره متوسطه این مراکز در سال تحصیلی  1387-1388بودند .افراد
نمونه مشتمل بر  300نفر 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
 0/87و برای پرسشنامه دبیران  0/88بدست آمد .به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از روشهای
آماری تحلیل واریانس t ،تک متغیره و  tگروههای 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 > 0/05بیش 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
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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.
کلیدواژهها :مراکز آموزش از راه دور ،مشکالت مراکز آموزش از راه دور ،دانشآموزان
آموزش از راه دور ،دبیران آموزش از راه دور.

مقدمه

ورود بشر به جهان دانایی محور و نیاز روز افزون او به آموزش ،همراه با پیچیده شدن
زندگی ،نیاز به آموختن مستقل در طول زندگی را افزایش داده است .آموزشهای از راه دور
در آموزش و پرورش ،نخست با هدف افزایش پوشش تحصیلی و از آن پس با هدف گشودن
راهی برای کیفیت بخشی و تحول آفرینی اساسی در محتوا و روشهای آموزشی ،آغاز شده
است .از این رو ،این آموزشها ،فرصت یادگیری مادامالعمر و پایدار را برای همگان فراهم نموده
است .آموزش از راه دور در قرن بیستویکم به عنوان راهی برای غلبه بر چالشهای موجود،
دستاوردهای نوینی را در عرصههای آموزشی ،به ارمغان آورده و راهی نو در نظام تعلیم و تربیت
گشوده است .هم اکنون این آموزشها با به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات 1نه تنها مکمل
آموزشهای حضوری بوده ،بلکه فرصت خوبی را برای روزآمد نمودن محتوا و انعطافبخشی به
روشهای یادگیری و یاددهی به ارمغان آورده است (الحسینی.)1385 ،
در حقیقت ،توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات ،آمار دانشآموزان از راه دور را افزایش داده
است( .دنیست .)2005 2چنین رشدی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،گزینههای انتخابی
3
بیشتری را برای بهدست آوردن علم و اطالعات به دانشآموزان از راه دور ارائه میدهد (ساوین
و بادین .)2006 4اما مسئلۀ مطرح این است که به موازات رشد و توسعۀ این نوع آموزشها،
چالشهای این شکل از آموزش هم گسترش یافته است بهگونهای که گاهی اوقات ،کیفیت فدای
کمیت شده و مسائلی در زمینههای تعامالت مبتنی بر فناوری ،خودآموزی ،ارزشیابی و مسائل
برون سازمانی بهوجود آورده است .بنابراین اولین گام در باال بردن کیفیت ،شناسایی مسائل
مذکور و ارائة راهکارهایی برای حل آنهاست .یکی از مسائلی که همواره در این گونه آموزشها
وجود دارد تعامالت مبتنی بر فناوریهاست .از آنجا که در این آموزشها ،دانشآموزان و معلمان،
کمتر همدیگر را مالقات میکنند ،بعضی از کارشناسان آموزشی ،کاستی یا عدم تعامل و ارتباط در
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آموزش از راه دور را مورد سؤال قرار دادهاند و این موضوع چالشی است که اغلب یادگیرندگان
و آموزشگران با آن روبهرو هستند .البته قسمتی از این نیازها به وسیلۀ پست الکترونیکی و تلفن
برطرف میشود اما اصل تعامل حضور در مدرسه و بیشترین فرصتی است که دانشآموزان با
دبیرانشان در تعاملند و از آنها خدماتی را به عنوان مشاورههای علمی و آموزشی دریافت می
کنند( .سیمپسون .)2006 ،5که این تعامل هم در مراکز آموزش از راه دور وجود ندارد ،بلکه بیشتر

تعامالت مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات است.
فعالیتهای تعاملی شرکت کنندگان در آموزش از راه دور شامل برنامههای مبتنی بر
کامپیوتر ،ایمیل و سیستمهای تابلو اعالنات الکترونیکی است که در اینترنت و ارتباطات مبتنی بر
کنفرانسهای شنیداری -دیداری (یک طرفه ،دو طرفه) وجود دارد( .کونیک .)2006 ،6اما مسئله
مطرح در این زمینه وجود موانعی در بهکارگیری فناوریها برای برقراری ارتباط در این روش
است؛ به گونهای که هماهنگی این برنامهها و یا به عبارتی سازمانگر کلیدی در این برنامهها
اغلب با مسائل بیشماری نظیر سرعت پایین اینترنت ،محدودیت پهنای باندها ،قطعی تلفن
و ...روبهرو میشود (میلر و رکتر .)2000 ،از اینرو شناسایی نقاط ضعف و کاستیها در این
زمینه بسیار ضروری و کارآمد است .یکی ازچالشهای دیگر در آموزشهای از راه دور ،مسئله
خودآموزی است ،از آنجا که در این روش دانشآموز کمتر به کالس میآید مسئول آموزش و
یادگیری خود است .دانشآموز عالوه بر اشکال غایی که برای کتاب خواندن و آموختن مطالب
و موضوعات مدرسه دارد ،گرفتار نوعی اشکال روشی برای آموختن است .او یاد نگرفته است
که خود چگونه بیاموزد ،اعتماد به نفس برای چنین رفتاری را از خود نشان نمیدهد و اصوالً در
پیشینه تعلیمی او خودآموزی وجود ندارد .از این رو ،در آموزشهای از راه دور ،یکی از موانع
اساسی خودآموزی ،پایین بودن اعتماد به نفس دانشآموزان است (الحسینی .)1385 ،بنابراین
بررسی خودآموزی دانشآموزان آموزش از راه دور ضروری است .شیوۀ ارزشیابی دانشآموزان
از راه دور ،از دیگر چالشهای مربوط به این آموزشهاست ،زیرا ارزشیابی است که تعیین میکند
دانشآموزان تا چه حد به هدفهای آموزشی دست یافتهاند .عوامل برون سازمانی از دیگر مسائل
مربوط به این آموزشهاست .منظور از عوامل برون سازمانی در این پژوهش ،اطالع رسانی
دربارۀ این آموزشها ،پذیرش این آموزشها از سوی مسئولین ذیربط و نگرش عامه نسبت به
این آموزشهاست .یکی از چالشهایی که سبب پیچیده شدن این آموزشها میشود ،این است
که مؤسسات آموزش از راه دور ،داشتن بر پذیرش دانشآموزانی با قابلیت و توانمندی باال تأکید
میکنند که بتوانند با آموزشگاههای همتراز (مدارس سنتی) رقابت کنند (السن .)2002 ،7این در
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حالی است که این امر سبب میشود که بسیاری از آموزشگاهها در جهت تأسیس مؤسسات
آموزش از راه دور مبارزه کنند (فیپز 8و مریسوتیز .)2006 ،9بوید 10و بارت )2000( 11در مورد
احساس بدبینانه در مورد جایگاه کنونی و آینده آموزش از راه دور در برخی نواحی دور افتاده،
اشاره میکنند .شاید چالش رایج در آموزش از راه دور مربوط به اطالع رسانی و نگرش منفی
در اینگونه آموزشهاست.
از این رو ،با توجه به این که هیچ آموزش و روشی بدون اشکال نیست و از آنجایی که
مؤسسات آموزش از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی چند سالی است که در کشور ،شروع
به کار کردهاند و تعداد آنها نیز پیوسته در حال افزایش است ،شناخت هر چه بیشتر مشکالت
مؤسسات آموزش از راه دور ،میتواند گامی مهم در جهت ارتقا کیفی آنان به شمار آید .این در
حالی است که ،اغلب پژوهشهای پیرامون آموزش از راه دور در ایران ،در حوزه تحصیالت
عالی صورت گرفته است و تنها معدودی از آنها به پژوهش در حوزۀ آموزش و پرورش مربوط
میشود .این پژوهش بر آن است که با شناخت مشکالت تعامالت مبتنی بر فناوری ،خودآموزی،
ارزشیابی و برون سازمانی این مراکز نسبت به مسائل مؤسسات آموزش از راه دور شهر اصفهان
کمک شود .عوامل مورد بررسی در این پژوهش از مدل کوهن )2002( 12اقتباس شده است .که

عوامل مورد ارزیابی در آموزش از راه دور را به هشت عامل ،شامل محتوای خودآموز ،فلسفۀ
اخذ شده ،انگیزه ،قابلیت استفاده ،سازماندهی ،ارزشیابی ،انعطافپذیری و تعامل تقسیمبندی
کرده است ،دیگر عوامل این مدل را نیز در پژوهش جداگانهای بررسی نمودهایم .بنابراین در آغاز
ِ
تعامالت مبتنی بر فناوری ،خودآموزی ،ارزشیابی و عوامل برون سازمانی در آموزش از راه
نقش
دور را شرح میدهیم و سپس به بررسی اهداف و یافتههای پژوهش پرداخته میشود.

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 گونۀ ارتباطات همزمان و ارتباطات ناهمزمان است.
ارتباطات همزمان که به «ارتباط بالدرنگ »13هم معروف است ،معموالً مکالمة رودررو بین دو
یا چند نفر در یک زمان و مکان است .کنفرانسهای همزمان ،زمانی تشکیل میشود که دو یا
چند رایانه از طریق شبکه برای تبادل دادهها (مث ً
ال متن ،صدا ،تصویر یا فایلها) به هم متصل
است و مکالمه افراد با یکدیگر را به طور همزمان امکانپذیر میسازد .در تحقیقات انجام شده
در این روش ،دانشآموزان دسترسی آسان به معلم داشته و از کالسهای بر خط 14رضایت کافی
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دارند (بایلی 15و کتار .)2004 ،16این در حالی است که شیوۀ سنتی ،تأثیر کمی در پیشرفت تعاملی
دانشآموزان داشته است ،چنانچه در مدت زمان طوالنی از ارائۀ فناوری در روشهای تعاملی
دانشآموزان ،ارتباطات آنان قویتر شده است (ترایر.)2006 ،17
ارتباطات غیر همزمان( 18نه در یک زمان مشخص) که ارتباط با تأخیر 19نیز خوانده میشود،
زمانی روی میدهد که فقط یک نفر در هر زمان میتواند ارتباط برقرار کند .دستگاههای
پاسخگوی تلفن یا پیامگیر 20و فاکس یا دور نویس از وسایل برقراری ارتباط غیر همزمان است.

در بررسیهای انجام شده در برنامههای حضوری آموزشی مدارس از راه دور ،قبل از سال
 2005اکثر دانشآموزان در سیستم آموزش از راه دور دسترسی به پست الکترونیکی و همچنین
توانایی استفاده از آن را داشتهاند که شیوههای غیر همزمان را در ارتباطات آماده میکند و به
نفع دانشآموزانی است که در همۀ زمانها به اینترنت و کامپیوتر ،دسترسی ندارند (گیاتشو 21و
دیگران.)2005 ،
در حقیقت ،یادگیری در آموزش از راه دور در چارچوبی از همکاری اجتماعی و به عبارتی از
طریق رویکرد تعاملی صورت میپذیرد؛ به عبارت دیگر ابزارهای فناوری اطالعاتی و ارتباطی به
23
صورت منطقی تعامل آموزشی را میان یادگیرندگان و معلم فراهم میکند (الیور 22و مک کالین
 .)2000معلمان در اینگونه مدارس ،نقش راهنما دارند و در کنار ارتباط چهره به چهره ،دسترسی
آنها به فناوری اطالعات و ارتباطات نیز حمایت میشود (میلز .)2006 ،24دبیران و مدیران مراکز
آموزش از راه دور ،راه حلهایی را برای برقراری تعامل میان دانشآموزان و خودشان در
خارج از محیط در مدرسه ارائه دادهاند .جزوههای چاپی درسی برای دانشآموزان در مکانهای
جغرافیایی مختلف یکی از آن راه حلهاست ،اما بعضی از دانشآموزان در طول سال به خودشان
استراحت دادهاند (براف.)2008 ،25
گنجاندن روشهای سنتی در برنامههای آموزش از راه دور از دیگر راه حلهایی است
که تعامل و کاربرد رویکردهای یادگیری مشارکتی را افزایش داده است (نای .)2005 ،26بدین
صورت که دانشآموزان در سر تا سر دورههایشان ،تا آنجا که امکان دارد با مربیان و دیگر افراد
ارتباط برقرار کنند و این ارتباط در زمانها و مکانهای مختلف به صورت برگزاری بحث و
کنفرانس ایجاد شود تا تعامل و گفتوگوهایی را میان دانشآموزان نیز بهوجود آورد که در
فرایند پیشرفت آنان مؤثر است (تایت .)2006 ،27در روش سخنرانی ،تعامل دانشآموزان با دبیران
خیلی کم است اما در ارتباطات مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش از راه دور،
این تعامل بیشتر میشود (کارپ ،28یولز .)2006 ،29همچنین ،شرون 30و بتچر )2007( 31پیشنهاد
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میکنند که ارتباطات بر خط یا آنالین ،فرصتی برای مدیران ،دبیران ،کارمندان و دانشآموزان
از راه دور است تا مهارتهای ارتباطی خود را بهوسیلۀ فناوری اطالعات در خارج از زندگی
کاری توسعه بدهند .اما علی رغم مزایای یاد شده ،تعامل در آموزش از راه دور هنوز تصویری
نا کارآمد نسبت به شاخصهای تعامل در آموزش سنتی دارد (ایستمن 32و دیگران .)2001 ،از
این رو ،مسئله تعامل در نظام آموزش از راه دور ،زمانی به بهترین شکل ،حل میشود که مراکز
آموزش از راه دور ،امکان استفاده از چنین فناوریها را برای تعامالت دانشآموزان و دبیران
فراهم سازند ولی در صورتی که چنین امکاناتی در دسترس دانشآموزان و دبیران نباشد ،چالش
تعامل در آموزش از راه دور به یک پدیدۀ مسئله ساز تبدیل میشود .در ایران ،بعضی مراکز
آموزش از راه دور از هر دو نوع تعامل همزمان و غیرهمزمان استفاده میکنند .البته همیشه طول
باندها برای توسعة فناوریهای رایانهای باال نیست ،اما نظام آموزشی از راه دور در ایران ارائه
کنندۀ نظامی تلفیقی از اجزای مدیریتی ،پشتیبانی و آموزشی است که با بهرهگیری از دسترسی
به هر یک از مؤلفههای این سیستمهای حساس انتظار میرود بتواند ،تواناییهای سازمانی و
خدماتی مؤسساتی را که قابلیت نظم بخشیدن به تفحصهای مدیریتی و فنی را دارند به روشنی
افزایش دهد.
عالوه بر تعامالت مبتنی بر فناوری ،یکی از ویژگیهای عمدهای که نظام آموزش از راه دور
را از نظام آموزش سنتی متمایز میکند ،ایجاد مهارت خود آموزی در دانشآموزان از راه دور و
در نتیجة کاهش وابستگی آنان به معلم است .در حالی که محور اصلی آموزشهای سنتی را رابطۀ
تنگاتنگ دانشآموز با معلم و مواد درسی مکتوب تشکیل میدهد  ،بستههای درسی ،آموزش از
طریق رسانههایی نظیر رادیو ،تلویزیون ،کامپیوتر ،نوار کاست و غیره ،دانشآموزان آموزش از راه
دور را از دانشآموزان مدارس متمایز میکند.
از گذشتههای دور ،در متون آموزشی و تعلیم و تربیت اصطالح «خودآموزی» به موقعیتهایی
اطالق میشود که یادگیرنده به تنهایی یا همراه با گروهی ،بدون نظارت مستقیم معلم ،به یادگیری
میپردازد .این یادگیری ممکن است ،کوتاه مدت و فقط برای یک موضوع درسی و یا برای همه
دروس باشد .در موارد پیشرفته ،یادگیرنده خود ،جریان یادگیری را بهطور مستقل و بدون کمک
معلم به عهده میگیرد (نیلیپور .)1371 ،بهعبارتی در این شیوه دانشآموزان در شرایطی قرار
دارند که در تکالیفشان خود مسئولیت دریافت اطالعات و مطالعۀ خود را بر عهده میگیرند .یعنی
در یادگیری خود محور هستند (سکاگن 33و همکاران .)2006 ،در این روش ،برخالف روش
مألوف ،تنها کمک معلم به دانشآموزان آن است که آنان را آماده کند که خودشان بر حسب
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توانایی شان ،سطح اطالعاتی و علمی خویش را افزایش دهند (الحسینی .)1385 ،برای اطالع از
کارایی خودآموزی دانشآموزان در نظام آموزش از راه دور مانند هر نظام دیگری الزم است که
از دانشآموزان ،ارزشیابی به عمل آید.
ارزشيابي ،بخش تفکيکناپذير در هر نظام پویاست .در مراکز آموزش از راه دور نیز
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي فعاليتي است که در آن با استفاده از آزمونهاي پيشرفت تحصيلي
عملکرد يادگيرندگان سنجيده ميشود .همچنین معلوم ميگردد که آیا کوششها و تالشهاي
دانشآموزان و فعاليتهاي آموزشي معلم به نتايج مطلوب انجاميده است يا نه؟
در ایاالت متحده ،بعضی مواقع ارزشیابی دانشآموزان از راه دور به این صورت است ،آنان
میتوانند در منزل به سؤاالت امتحانی پاسخ دهند و جواب آن را به معلم ایمیل کنند (ژائو،34

 )2009در مراکز آموزش از راه دور به ارزشیابی که در ضمن آموزش به عمل میآید ،ارزشيابي
مستمر گفته میشود و به این نحو است که سؤاالت به تدريج ،در هر يك از عنوانهاي درسي در
اختيار دانشآموز قرار ميگيرد و دانشآموز پس از پاسخ دادن به سئواالت ،در زمان معين ،آنها را
حضورا ً يا از طريق پست يا فاكس دراختيار مسئولين مركز (معلم یا مشاور مربوط) قرار ميدهد.
آنگاه پس از بررسي سؤاالت و تعيين نمره و دادن امتياز توسط معلم ،با نظارت مشاور ،نمرات
در پوشه يا فايل مربوط به دانشآموز ثبت میشود سپس سؤاالت تصحيح شده به همراه كليد
آنها توسط مركز در اختيار دانشآموز قرار ميگيرد (به شيوه حضوري يا ارسال ازطريق پست يا
فاكس) تا دانشآموز به نقاط قوت وضعف خود پي ببرد اين جريان با توجه به جدول زمانبندي
پيشنهادي ارزشيابيهاي مستمر به طور پياپي انجام مي گيرد که در واقع تسهيل در امر يادگيري
دانشآموز در دوره آموزشي را محقق ميگرداند (الحسینی.)1385 ،
یکی دیگر از مسائل مهمی که در نظامهای آموزش از راه دور مطرح است و در این پژوهش
بدان پرداخته میشود ،عوامل برون سازمانی است.
شروع به کار آموزشهای از راه دور ،موجب برانگیخته و حتی آشفته شدن برخی از
صاحبنظران تعلیم و تربیت ،برخی از مجریان معتقد به نظام رایج آموزشی و حتی سیاسیون
و روشنفکران شد که دغدغههایی در مورد آینده دارند که امری کام ً
ال طبیعی و در خور پاسخ
است .اصوالً هر فعالیت جدید و مهمتر از آن تأسیس هر نهاد جدید ،میتواند موافقین و مخالفین
فراوان داشته باشد.
ِ
الزورث )2000( ،35بر این نکته تأکید میکند که شاید مشکل رواج این آموزشها در توجیه
آموزش بدون حضور دانشآموز در کالس باشد .ویژگیهای مهمی در آموزش از راه دور
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مشخص شده است که میبایست بهعنوان یک برنامۀ توانمند به وسیلۀ مدیران هوشیار به مردم
معرفی گردد (کرنرال .)2000 ،36چرا که برنامههای آموزش از راه دور از دورة ابتدایی تا دورۀ
دانشگاهی توسعه داده شده است (تایلور .)2001 ،37به اعتقاد لوی )2003( ،38مشکل برنامهریزی،
توسعه و اجرا در آموزش از راه دور ،تصادفی و غیر منظم بودن آن است .همچنین ،باید توجه
داشت که برای حل مسائل و چالشهای آموزش از راه دور نیاز به طراحی آموزشی ،بیشتر از
تدریس کالمی ضرورت دارد ،زیرا در طراحی است که مسائل و مشکالت و راهبردهای الزم در
آموزش از راه دور ،پیشبینی میشود( .گرستن 39و اوانز.)2004 ،40

از این رو ،برای رفع چالشهای عوامل برون سازمانی ،برنامهریزی دقیق از سوی مسئولین،
اطالع رسانی صحیح و نیز به کارگیری شیوههای نوآورانه ،از جمله عوامل مؤثر در این زمینه
است .در این راستا به بررسی پژوهشهای انجام شده در این زمینه پرداخته میشود.
در پژوهشی که مک لیندن 41و همکاران )2006( ،در مورد مشکالت آموزش از راه دور انجام
دادند؛ عالقه و نگرش دانشآموزان به برنامههای آموزش از راه دور ،دسترسی به فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی و خودآموزی در برنامهریزی درسی را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای
آنها نشان داد که دانشآموزان در شروع برنامه در مورد شرکت کردن در برنامههای آموزش از
راه دور مر ّدد هستند؛ اما در بعد از ورود به این دورهها عالقهمندی دانشآموزان افزایش مییابد.
دانشآموزان در استفاده از فناوریهای ارتباطی فاقد تجربة قبلی بودند اما به خوبی از امکانات
استفاده میکردند و در بهکارگیری آن مشکل چندانی نداشتند.
در پژوهشی که پینا )2004( ،42در مورد عوامل تأثیرگذار در رواج آموزش از راه دور ،با نمونه
 170نفری از افراد روستایی و شهری در مؤسسات آموزش از راه دور ایاالت متحده آمریکا
انجام داد ،دریافت که  30عامل در رواج و گسترش آموزش از راه دور مؤثر بوده است .که از
آن جمله عواملی مانند دسترسی به فناوریها و به ویژه دسترسی به کتابخانة بر خط ،بهکارگیری
اصول طراحی آموزشی و سیاستهایی برای تثبیت آموزش از راه دور؛ و در نهایت پشتوانه مالی
محکم و سطح باالی اطالعات مدیران به عنوان مهمترین عوامل در گسترش این شیوه آموزش
شناخته شدند.
43
در پژوهشی که جامتشو و همکاران )2007( ،درخصوص بهبود کیفیت آموزش از راه دور
به وسیلۀ شناسایی مشکالت انجام دادند .نشان داده شد که ،اکثر دانشآموزان ( ) % 87به قدر
کافی به سرویسهای فناوری اطالعاتی و ارتباطی دسترسی ندارند .کمتر از نیمی از دانشآموزان
( ) % 43گزارش کردند که تعامالتی با دیگر دانشآموزان درطول برنامه داشتهاند و تنها () % 35
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از دانشآموزان گزارش نمودند که دسترسی آسان به رایانه داشتهاند .همچنین ) % 55( ،از آنها بر
این نظر بودند که امکان مشاوره و دسترسی به دبیرانشان برای آنان فراهم بوده است .تنها () % 27
این باور بودند که بازخوردها به موقع ارائه شده است.
در پژوهش دیگری که ژائو و همکاران ( )2009با هدف بررسی توانمندی دانشآموزان در
ارتباط با فناوریها با نمونهای مشتمل بر  140معلم و  3000دانشآموز در سطح ایاالت انجام
دادند ،دریافتند که ،توانمندی باالی دانشآموزان به دلیل فهم درست آنها از ابزارها و فناوریها
بوده است .همچنین آنها تفاوت معناداری بین توانمندی در دروس و میزان استفاده از اینترنت
مشاهده کردند .الزم به ذکر است که محققان توانمندی دانشآموزان را در ارتباط با پیشرفتی که
مبتنی بر استانداردهای آمریکاست بررسی کرده بودند.
در پژوهش دیگری که خان ،44در سال ( )2000در رابطه با مشکالت آموزش از راه دور

انجام داد ،نشان داد که فقدان امکانات ،عدم مدیریت و عدم تطابق آموزش از راه دور با شرایط
منطقهای از جمله مشکالت آموزش از راه دور بودند ،که در هر سه گروه دانشآموزان ،مدیران
و دبیران وجود داشت.
در یک بررسی که به وسیلۀ راسل )2002( 45انجام شد ،روشهای یادگیری تعاملی در
آموزش از راه دور ،در پیشرفت دانش ،نگرشها و فعالیتهای روان -حرکتی آنان به گونۀ قابل
مالحظهای ،مؤثر واقع شده است.
46
در تحقیقات انجام شده به وسیلۀ فلچر ( )2007تعامل میان دانشآموزان و معلم در بهبود
فرایند یادگیری دانشآموزان اثر مثبت دارد .بنابراین هر چه تعامل میان دانشآموزان و معلم بیشتر
باشد ،تأثیرات یادگیری در دانشآموزان بیشتر است.
نتایج پژوهشی که توسط الحسینی ( )1385در مورد بررسی اثر بخشی مراکز آموزش از راه
دور انجام شد ،نشان داد که فعالیتهای آموزشی این مؤسسه تا حد بسیار مطلوب ،منجر به
دستیابی اهداف آموزش از راه دور در کشور شده است .از یافتههای این پژوهش ،چنین بر
میآید که فعالیتهای آموزش از راه دور با اهداف تعریف شده و مصوب این مؤسسه و وزارت
آموزش و پرورش مطابقت دارند.
در پژوهشی که توسط اطفالشان ( )1373با هدف بررسی میزان خوآموز بودن کتابهای
درسی اصول و مبانی آموزش و پرورش و روان شناسی تربیتی از نظر دانشجویان و اساتید
دانشگاه پیام نور انجام گرفت ،نشان داده شد که کتب مربوط به دانشجویان ویژگیهای کتب
خود آموز را دارا نیستند و به صورت جامع تهیه نشدهاند.
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سؤالهای پژوهش

 از دیدگاه دانشآموزان و دبیران ،مراکز آموزش از راه دور تا چه حد با مشکالت تعامالتمبتنی بر فناوری روبهرو هستند؟
 از دیدگاه دانشآموزان و دبیران ،مراکز آموزش از راه دور تا چه حد با مشکالت خودآموزی روبهرو هستند؟
 از دیدگاه دانشآموزان و دبیران ،مراکز آموزش از راه دور تا چه حد با مشکالت ارزشیابیروبهرو هستند؟
 از دیدگاه دانشآموزان و دبیران ،مراکز آموزش از راه دور تا چه حد با مشکالت برونسازمانی روبهرو هستند؟

سؤالهای فرعی

 .1آیا بین مؤلفههای مشکالت تعامالت مبتنی بر فناوری ،خود آموزی ،ارزشیابی و برون
سازمانی مراکز آموزش از راه دور از دیدگاه دانشآموزان ،بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی
(جنسیت ،پایه تحصیلی) تفاوت معنادار وجود دارد؟
 .2آیا بین مؤلفههای مشکالت تعامالت مبتنی بر فناوری ،خود آموزی ،ارزشیابی و برون
سازمانی مراکز آموزش از راه دور از دیدگاه دبیران ،بر حسب وضعیت استخدام (رسمی،
قراردادی) تفاوت معناداری وجود دارد؟
 .3آیا بین نظرات دبیران و دانشآموزان 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 نتایج عملی صورت گرفته است ،کاربردی بوده
و با توجه به اینکه از طریق جمعآوری وتحلیل دادهها به کشف دیدگاههای آزمودنیها پرداخته
و به دنبال یافتن تفاوتهای موجود بین نظرات دانشآموزان و دبیران درباره مشکالت است،
تحقیق به شیوه توصیفی– پیمایشی انجام گرفته است.

جامعه آماری

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

ابزار و شیوة جمعآوری اطالعات

در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از دبیران و دانشآموزان ،از دو پرسشنامة
محقق ساخته استفاده شد .برای تهیة سؤاالت پرسشنامههای مربوط به دانشآموزان و دبیران از
اطالعات حاصل از مصاحبة اولیه با دبیران ،مدیران و دانشآموزان مراکز آموزش از راه دور که
در زمان طرح تحقیق انجام شده بود استفاده گردید .عالوه بر این ،پرسشنامههای آموزش از راه
دور مربوط به کشورهای دیگر مورد مطالعه قرار گرفت و پس از جمعآوری اطالعات مورد نیاز
از منابع گوناگون ،در نهایت پرسشنامه اولیه در قالب سواالت بسته پاسخ با طیف پنج درجهای
مقیاس لیکرت به همراه ویژگیهای جمعیت شناختی تهیه گردید .برای حصول اطمینان از میزان
دقت و صحت سؤالهای پرسشنامهها ،روایی و ضریب پایایی آنها مورد بررسی قرار گرفت.

تعیین روایی و پایایی

روایی صوری و محتوایی پرسشنامههای مربوط به دبیران و دانشآموزان توسط ده نفر از
صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفت .این ده نفر شامل :اساتید مربوطه ،نمایندة آموزش از راه
دور شهر اصفهان ،متخصصین فناوری اطالعات و ارتباطات و چند نفر از مدیران مراکز آموزش
از راه دور بودند .برای تعیین پایایی پرسشنامههای پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد .پایایی حاصل از پرسشنامه مربوط به دبیران  0/88و پایایی حاصل از پرسشنامه مربوط به
دانشآموزان  0/87بهدست آمد.

روشهای تجزیه وتحلیل اطالعات

تجزیه وتحلیل دادههای این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت .در

146

فصلنامه نوآوریهای آموزشی .شمارة ،42سال یازدهم ،تابستان1391

سطح توصیفی با استفاده از فراوانی ،درصد ،میانگین وانحراف معیار به تجزیه و تحلیل دادهها
پرداخته شد و در سطح استنباطی از آزمونهای تحلیل واریانس ،آزمون  tتک متغیری و آزمون
 tمستقل استفاده گردید.

بررسی یافتههای توصیفی دربارۀ میزان مشکالت در تعامالت مبتنی بر فناوری

یافتههای توصیفی بیانگر آن است که میانگین پاسخ دانشآموزان در زمینۀ ارتباط دانشآموزان
ازطریق پست الکترونیک با دبیران و دیگر همکالسیهای خود  3/09و میانگین پاسخ دبیران
3/43است .در زمینه دسترسی دانشآموزان و معلمان به سایت کمک آموزشی جهت برطرف
شدن اشکاالت آنها و دادن بازخورد به سؤاالت ،میانگین پاسخ دانشآموزان  4/11و میانگین
پاسخ دبیران  3/61است .در زمینۀ دسترسی به سامانۀ الکترونیکی جهت تعامل دانشآموزان و
دبیران با مدیریت مدارس ،میانگین پاسخ دانشآموزان  4/02و میانگین پاسخ دبیران  3/77است.
در زمینۀ امکان ارتباط دانشآموزان و دبیران مدارس آموزش از راه دور گوناگون از طریق اینترنت
میانگین پاسخ دانشآموزان  4/18و میانگین پاسخ دبیران  3/76است .در زمینۀ استفاده از ابزاری
مانند ویدئو کنفرانس تعاملی جهت تعامل بیشتر دانشآموزان و دبیران با یکدیگر ،میانگین پاسخ
دانشآموزان  4/22و میانگین پاسخ دبیران  4/25است .بنابراین بیشترین مشکالت دانشآموزان و
دبیران در زمینۀ استفاده از ابزاری مانند ویدئو کنفرانس تعاملی جهت تعامل بیشتر دانشآموزان و
دبیران با یکدیگر و كمترين مشکالت مربوط به ارتباط دانشآموزان از طریق پست الکترونیک
با دبیران و دیگر همکالسیهای خود است.
به منظور مقایسة میانگین نمرة مشکالت تعامل با میانگین فرضی  3از آزمون  tتک متغیره
استفاده شد که نتایج در جدول ()1آورده شده است.
جدول .1مقایسه میانگین مشكالت تعامالت مبتنی بر فناوری از نظر دانشآموزان ودبیران با میانگین فرضی 3
مؤلفه

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

t

دانشآموزان

3/92

0/652

/038

23/96

دبیران

3/76

0/695

0/077

9/34

براساس یافتههای جدول  t ،2مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای  5درصد
بزرگتر است بنابراین میزان مشكالت تعامالت مبتنی بر فناوری از نظر دانشآموزان و دبیران
بيش از سطح متوسط میباشد.
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بررسی یافتههای توصیفی دربارۀ میزان مشکالت در خودآموزی

یافتههای توصیفی بیانگر آن است که میانگین پاسخ دانشآموزان در زمینۀ ارزیابیهای دو
نفره جهت سنجش عملکرد دانشآموزان  ،عدد  3/78برای دانشآموزان و  3/26برای دبیران
است .در زمینۀ امکان ارزیابی کیفیت عملکرد توسط دانشآموز ،عدد  3/50برای دانشآموزان
و  3/22برای دبیران است .در زمینۀ امکان یادگیری خود سازمان یافته و خود راهبر برای
دانشآموزان ،میانگین  3/47برای دانشآموزان و  3/27برای دبیران است .در زمینۀ تعیین تکالیفی
نظیر پروژههای شخصی ،گزارشنویسی ،تحقیق از طرف معلم برای دانشآموزان ،میانگین 4/22
برای دانشآموزان و  3/82برای دبیران است .در زمینۀ انگیزه دانشآموزان برای استفاده از
بستههای خود آموز و نرم افزار آموزشی ،میانگین  3برای دانشآموزان و 2/71برای دبیران است.
در زمینۀ فراگیر محوری فضای آموزش ،میانگین پاسخ دبیران  3/20است .بنابراین بیشترین
مشکالت در زمینۀ تعیین تکالیفی نظیر پروژههای شخصی ،گزارشنویسی و تحقیق از طرف
معلم برای دانشآموزان میباشد و کمترین مشکالت در زمینۀ انگیزه دانشآموزان برای استفاده
از بستههای خودآموز و نرمافزار آموزشی است.
جدول .2مقایسه میانگین نمره مشکالت خودآموزی از نظر دانشآموزان با میانگین فرضی 3
مؤلفه

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

t

دانشآموزان

3/60

0/547

0/032

18/48

دبیران

3/25

0/565

0/063

3/95

براساس یافتههای جدول  t ،2مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای  5درصد
بزرگتر است ،بنابراین میزان مشکالت خودآموزی از نظر دانشآموزان و دبیران بيش از سطح
متوسط میباشد.

بررسی یافتههای توصیفی در مورد میزان مشکالت در ارزشیابی

یافتههای توصیفی بیانگر آن است که میانگین پاسخ دانشآموزان در مورد تناسب معیارهای
ارزشیابی دانشآموزان با شرایط دانشآموزان آموزش از راه دور ،عدد  3/19برای دانشآموزان و
عدد  3/42برای معلمان است .میانگین امکان اجرای آزمونهایی همانند آزمونهای حضوری در
منزل عدد  3/9برای دانشآموزان و  3/75برای دبیران است .میانگین تجهیز مراکز به سیستمهای
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هوشمند برای ارزیابی دانشآموزان در منزل ،عدد  3/21برای دانشآموزان و  3/6برای دبیران
است .بنابراین بيشترين مشکالت ،مربوط به امکان اجرای آزمونهایی همانند آزمونهای
حضوری در منزل و كمترين مشکالت مربوط به تناسب معیارهای ارزشیابی دانشآموزان با
شرایط دانشآموزان از راه دور است.
جدول .3مقایسه میانگین نمره مشكالت ارزشيابي از نظر دانشآموزان و دبیران با میانگین فرضی 3
مؤلفه

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

t

دانشآموزان

3/43

0/706

0/041

10/47

دبیران

3/57

0/626

0/070

8/26

براساس یافتههای جدول  t ،3مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای  5درصد
بزرگتر است .بنابراین میزان مشكالت ارزشيابي از نظر دانشآموزان و دبیران بيش از سطح
متوسط میباشد.

برسی یافتههای توصیفی در مورد میزان مشکالت برون سازمانی

یافتههای توصیفی بیانگر آن است که میانگین پاسخ دانشآموزان در مورد اطالعرسانی

جهت آشنایی مردم نسبت به مراکز آموزش از راه دور با عدد  3/03برای دانشآموزان و عدد 3

برای دبیران ،در زمینۀ نگرش منفی مردم از نظر آموزش نسبت به این مراکز با عدد  2/9برای
دانشآموزان و  2/7برای دبیران ،اطالع رسانی جهت آشنایی مردم نسبت به مخاطبین مراکز
آموزش از راه دور عدد  3/32برای دانشآموزان و  2/9برای دبیران ،در زمینۀ امکان دستیابی

به حرفه (شغل) مورد نظر بعد از فراغت از تحصیل دانشآموزان ،عدد  3/25برای دانشآموزان

و  3/12برای دبیران ،در زمینۀ پذیرش و همکاری مدارس مزبور از سوی مسولین ذیربط

 3/10برای دانشآموزان و  2/6برای دبیران ،و در زمینۀ همکاری سازمانهای دیگر با این

مراکز عدد میانگین  2/9برای دبیران است .بنابراین ،بیشترین مشکالت ،از نظر دانشآموزان،

اطالعرسانی جهت آشنایی مردم نسبت به مخاطبین مراکز آموزش از راه دور با میانگین 3/32

برای دانشآموزان و بیشترین مشکالت ،از نظر دبیران ،مربوط به امکان دست یابی به حرفة

مورد نظر بعد از فراغت از تحصیل دانشآموزان و كمترين مشکالت از نظر دانشآموزان در
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مورد نگرش منفی مردم از نظر آموزش نسبت به این مراکز و کمترین مشکالت از نظر دبیران
مربوط به پذیرش و همکاری مدارس مزبور از سوی مسئولین ذیربط بوده است.

جدول  .4مقایسه میانگین نمره مشكالت برونسازماني از نظر دانشآموزان با میانگین فرضی 3
نوع مشکل

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

t

دانشآموزان

3/11

0/565

0/033

3/52

دبیران

2/73

0/438

0/049

-5/43

براساس یافتههای جدول  t ،4مشاهده شده دانشآموزان از مقدار بحرانی جدول در سطح

خطای  5درصد بزرگتر است بنابراین میزان مشكالت برون سازماني از نظر دانشآموزان بيش

از سطح متوسط میباشد .اما  tمشاهده شده دبیران از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای
 5درصد کوچکتر است بنابراین میزان مشكالت برون سازماني از نظر دبیران کمتر از سطح
متوسط میباشد.

جدول  .5مقايسه ميانگين مؤلفههای پژوهش از نظر دانشآموزان دختر و پسر
انواع مشکالت

دختر

پسر

t

p

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

ارزشيابي

3/46

0/745

3/41

0/664

0/501 0/676

مشكالت خودآموزی

3/59

0/554

3/6

0/541

0/965 0/043

تعامالت مبتنی بر فناوری

3/90

0/703

3/95

0/595

0/539 0/615

مشكالت برونسازماني

3/12

0/575

3/11

0/556

0/926 0/093

براساس يافتههاي جدول  5در مورد هیچکدام از اهداف مشاهده شده بین دختران و پسران

تفاوت معناداری وجود ندارد.
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جدول  .6مقايسه مؤلفههای پژوهش از نظر دانشآموزان برحسب پايههای تحصيلي
انواع مشکالت

اول
میانگین

دوم
انحراف
انحراف
میانگین
معیار
معیار

سوم
میانگین

چهارم

انحراف
معیار

F

انحراف
میانگین
معیار

P

ارزشيابي

3/46

0/765

3/28

0/706

3/73 0/680 3/39

0/627

3/34

مشكالت
خودآموزی

3/64

0/493

3/55

0/555

3/50 0/525 3/62

0/676

0/496 0/798

تعامالت مبتنی
بر فناوری

98/3

0/547

3/88

0/632

3/97 0/740 3/90

0/522

0/805 0/328

برون سازماني

3/13

0/596

3/11

0/471

3/12 0/569 3/10

0/627

0/988 0/043

* /020

براساس يافتههاي جدول  f ،6مشاهده شده در خصوص مشكالت ارزشيابي در سطح
 p≥0/05معنادار بوده است بنابراين بين نظرات دانشآموزان برحسب پايه تحصيلي تفاوت
وجود دارد .بدین صورت که دانشآموزان پایه چهارم تحصیلی مشکالت ارزشیابی را بیشر از
سایر پایهها میدانستند.
جدول  .7مقايسه ميانگين مؤلفههای پژوهش مراكز آموزش از راه دور از نظر دبیران از وضعیت استخدام
انواع مشکالت

رسمی

قراردادی

t

p
*0/002

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

مشكالت ارزشيابي

3/35

0/486

3/77

0/677

3/14

مشكالت خودآموزی

3/25

0/448

3/24

0/659

0/131

0/896

تعامالت مبتنی بر فناوری

3/78

0/554

3/67

0/805

0/707

0/482

مشكالت برونسازماني

2/87

0/444

2/60

0/395

2/88

*0/005

نتايج جدول  7نشان ميدهد که  tمشاهده شده در خصوص مشكالت ارزشيابي و مشكالت
برون سازماني در سطح  P≥ 0/05معنادار است؛ بنابراين بين نظرات دبیران بر حسب وضعیت
استخدام در خصوص مشكالت ارزشيابي و برون سازماني تفاوت معنادار وجود دارد .به عبارت
ديگر ميزان مشكالت ارزشيابي از نظر دبیران رسمي بيشتر از دبیران قراردادي؛ و مشكالت برون
سازماني از نظر دبیران قراردادي بيشتر از دبیران رسمي بوده است.
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جدول  .8مقايسه ميانگين مشكالت مؤلفههای پژوهش از نظر دانشآموزان و دبیران
انواع مشکالت

دبیران

دانشآموزان

t

p
0 /109

میانیگن

انحراف معیار

میانیگن

انحراف معیار

ارزشيابي

3/43

0/706

3/57

0/629

1/60

مشكالت خودمحوري

3/60

0/547

3/25

0/565

5/01

* /001

تعامالت مبتنی بر فناوری

3/92

0/652

3/72

0/695

2/39

* /017

مشكالت برونسازماني

3/11

0/565

2/73

0/438

5/62

* /001

براساس يافتههاي جدول  t، 8مشاهده شده در خصوص مشكالت خودآموزی ،تعامالت مبتنی
بر فناوری و برون سازماني در سطح  p≥0/05معنادار است .بنابراين بين نظرات دانشآموزان
ودبیران تفاوت وجود دارد .به عبارت دیگر دانشآموزان در تمامی زمینهها (به جز مشکالت
ارزشیابی) به وجود مشکالت بیشتری در مقایسه با دبیران اعتقاد داشتند.

بحث و نتیجهگیری

در پژوهش به عمل آمده ،مشکالت دانشآموزان 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 رابطۀ میان نظرات دبیران

و دانشآموزان ،بررسی شد .نتایج پژوهش نشان داد که دانشآموزان در همۀ زمینههای ذکر شده،

مشکالت را بیشتر از حد متوسط خود ارزیابی نمودهاند و دبیران نیز در این زمینهها به غیر از
مسائل برون سازمانی مشکالت را بیشتر از حد متوسط ارزیابی کردهاند.

در رابطه با مشکالت مراکز آموزش از راه دور در رابطه با مقولۀ تعامالت مبتنی بر فناوری

اطالعات روبهرو ،یافتههای حاصل از آزمون  tتک نمونهای در دبیران و دانشآموزان ،حاکی از آن
است که میزان مشکالت مربوط به تعامالت مبتنی بر فناوری ،میان دانشآموزان و دبیران بیش از

سطح متوسط ( )p≥0/05است .همانطور که یافتههای پژوهش نشان میدهد ،بیشترین مشکالت

دانشآموزان و دبیران مربوط به استفاده از ابزاری مانند ویدئو کنفرانس تعاملی جهت تعامل بیشتر

دانشآموزان و دبیران و کمترین مشکالت مربوط به استفاده از پست الکترونیک جهت ارتباط

بیشتر دانشآموزان و دبیران است که نشان از مشکالت کمتر دانشآموزان در این زمینه دارد.
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در این رابطه پژوهش حاضر با پژوهش میلر و رکتر ( )2002مبنی بر مشکالت متعدد در
تعامالت مبتنی بر فناوری ،با پژوهش گیاتشو و دیگران ( )2005در مورد استفادۀ بیشتر از شیوۀ
غیر همزمان ،با پژوهش سیمپسون ( )2006در مورد مشکالت زیاد در روش تعاملی و با پژوهش
جامتشو ( )2007در مورد عدم دسترسی دانشآموزان به وسایل ارتباطی همخوان است ولی با
پژوهش مک لیندن و همکاران ()2006؛ در مورد استفادة زیاد از امکانات و ژائو و همکاران
()2009؛ در مورد استفادۀ کافی از فناوریها ،ناهمخوان است.
در رابطه با مشکالت مراکز آموزش از راه دور از نظر مقولۀ خودآموزی ،مشاهدات مربوط
به آزمون  tتک نمونهای در دبیران و دانشآموزان حاکی از آن است که میزان مشکالت مربوط
به خودآموزی در دانشآموزان ،بیش از سطح متوسط ( ) p≥0/05است .همانطور که یافتههای
پژوهش در مورد پاسخ دانشآموزان و دبیران نشان میدهد ،بیشترین مشکالت دانشآموزان
مربوط به انجام تکالیفی نظیر پروژههای شخصی ،گزارش نویسی و تحقیق و کمترین مشکالت
مربوط به انگیزة دانشآموزان برای استفاده از بستههای خودآموز (لوحهای فشرده) است .در این
زمینه نتایج با پژوهش مک لیندن و مکال ( )2006مبنی بر خودآموزی در زمینه (انجام تکالیف
و پروژهها) ناهمخوان و با پژوهش اطفالشان مبنی بر وجود مشکالت در زمینۀ خودآموزی،
همخوان است.
در رابطه با مشکالت مراکز آموزش از راه دور از نظر مقولۀ ارزشیابی ،مشاهدات مربوط به
آزمون  tتک نمونهای در دبیران و دانشآموزان حاکی از آن است که میزان مشکالت مربوط به
ارزشیابی ،بیش از سطح متوسط ( ) p≥0/05است.
همانطور که یافتههای پژوهش در دانشآموزان و دبیران نشان میدهد بیشترین مشکالت،
مربوط به امکان اجرای آزمونهای حضوری در منزل و کمترین مشکالت مربوط به تناسب
معیارهای ارزشیابی دانشآموزان مدارس عادی با شرایط دانشآموزا ِن مراکز از راه دور است.
این پژوهش با پژوهش جامتشو و همکاران ( )2007مبنی بر ندادن بازخورد به موقع به
دانشآموزان در همۀ مواقع همخوان است ولی با پژوهش ژائو و همکاران ( )2009مبنی بر گرفتن
آزمونهایی در منزل توسط معلمین همخوان نیست.
در رابطه با مشکالت مراکز آموزش از راه دور از نظر مقولۀ برون سازمانی ،مشاهدات مربوط
به آزمون  tتک نمونهای در دانشآموزان 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 .همانطور
که یافته های پژوهشی در دانشآموزان در مورد این سؤال نشان میدهد ،بیشترین مشکالت
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دانشآموزان در مورد اطالعرسانی جهت آشنایی مردم نسبت به مخاطبین مراکز آموزش از راه
دور و کمترین مشکالت مربوط به نگرش منفی مردم از نظر آموزش نسبت به این مراکز است.
یافتههای پژوهشی در مورد پاسخ دبیران نیز حاکی از آن است که بیشترین مشکالت مربوط به
امکان دستیابی به حرفه و شغل مناسب بعد از تحصیل و کمترین مشکالت مربوط به پذیرش و
همکاری دیگر سازمانها نسبت به این مراکز است.
در این مقوله پژوهش حاضر با پژوهش بوید و بارت ()2000؛ والزورث ( )2000مبنی بر
عدم اطالعرسانی و عدم توجیه نسبت به مراکز ازراه دور و با پژوهش الحسینی در مورد پذیرش
این مراکز از سوی سایر سازمانها همخوان است.
در مورد رابطۀ مؤلفههای مشكالت تعاملی ،خودآموزی ،ارزشیابی و برون سازمانیِ مراکز
آموزش از راه دور از دیدگاه دانشآموزان با متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت ،پایه تحصیلی)،
یافتههای پژوهشی حاصل از  tبین گروههای مستقل در مورد جنسیت حاکی از آن است که
بین نظرات دانشآموزان دختر و پسر در مورد مشکالت فناوری اطالعات ،تفاوت معناداری
وجود دارد .بدین صورت که دانشآموزان دختر مشکالت مربوط به فناوری اطالعات را بیشتر
از دانشآموزان پسر قلمداد میکنند .در مطالعهای که به وسیلۀ پالمر ( )2000صورت گرفته،
نتایج پژوهش نشان میدهد که تفاوتهای جنسیتی در توانمندی دانشآموزان در دسترسی به
فناوریهای اطالعاتی نقش چندانی ندارد به گونهای که تنها  %15از دختران دسترسی به این
فناوریها را مشکلتر از پسران تلقی کردهاند .در مورد پایه تحصیلی ،یافتههای حاصل از تحلیل
واریانس مبین آن است که پاسخهای دانشآموزان در مورد مشکالت آموزشی (ارزشیابی) معنادار
بوده است ،بدین صورت که دانشآموزان پایه چهارم تحصیلی (مقطع پیش دانشگاهی) و پس از
آن پایة اول تحصیلی مشکالت ارزشیابی را بیشتر از دانشآموزان پایههای دیگر قلمداد میکنند
که این تفاوت ،ناشی از سنگینی بیشتر دروس در پایۀ آخر تحصیلی و فشار حاصل از اتمام این
دوره است .دانشآموزان پایه اول نیز ،هم به دلیل حجم واحدهای درسی بیشتر در این پایه و
هم به دلیل ناآشنا بودن به این نظام و دورة تحصیلی ،به مشکالت ارزشیابی بیشتر از سایرین
اشاره کردهاند.
در مورد رابطۀ بین مؤلفههای مشکالت تعامالت مبتنی بر فناوری ،خودآموزی ،ارزشیابی و
برون سازمانی مراکز آموزش از راه دور از دیدگاه دبیران با وضعیت استخدام ،نتایج  tمشاهده
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 ،بدین 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 تدریس دارند ،مشکالت ارزشیابی را بیشتر از دبیران قراردادی ارزیابی کردهاند .دبیران
قراردادی به دلیل امکان فعالیت آنها در ادارات دیگر و داشتن دید وسیعتر نسبت به مشکالت
برون سازمانی که احتماالً خود نیز با آنها درگیر بودهاند ،نسبت به این جنبهها حساستر هستند و
بنابراین به وجود مشکالت مالی و اداری بیشتر از دبیران رسمی اشاره کردهاند.
در مود رابطۀ بین نظرات دبیران و دانشآموزان در بررسی مشکالت تعامالت مبتنی بر
فناوری،خودآموزی ،ارزشیابی و برون سازمانی مراکز آموزش ،نتایج پژوهش حاکی از آن است
که تفاوت معناداری میان نظرات دبیران و دانشآموزان در مورد مشکالت تعامالت مبتنی بر
فناوری ،خودآموزی و برون سازمانی وجود دارد .بدین صورت که به نظر دانشآموزان مشکالت
بیشتری در زمینههای ذکر شده وجود دارد .که این تفاوت ناشی از درگیری بیشتر دانشآموزان
با به مسائل این آموزشهاست.

نتیجهگیری

در پژوهش به عمل آمده ،مشکالت دانشآموزان 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 رابطۀ میان اهداف از نظر دبیران
و دانشآموزان ،بررسی شد .نتایج پژوهش نشان داد که دانشآموزان در همۀ زمینههای ذکر شده،
مشکالت را بیشتر از حد متوسط خود ارزیابی نمودهاند و دبیران نیز در همۀ زمینهها به غیر از
مشکالت برون سازمانی ،مشکالت را بیشتر از حد متوسط ارزیابی کردهاند .بیشترین مشکالت،
هم از نظر دبیران و هم از نظر دانشآموزان ،مربوط به مشکالت تعامالت مبتنی بر فناوری است.
با توجه به اینکه از زمان پیدایش آموزشهای از راه دور در آموزش و پرورش کمتر از یک
دهه می گذرد ،وجود کاستیها در این مراکز امری بدیهی به نظر میرسد .بنابراین باید با بازنگری
برنامههای آموزش از راه دور و گسترش دورههای بازآموزی برای نیروهای این مراکز و همچنین
ارائۀ راهکارها و تدوین برنامههای مناسب ،جهت رفع چالشهای مراکز آموزش از راه دور،
گام برداریم .آموزش از راه دور ،بدون تردید در حل بسیاری از مسائل آموزش و پرورش موفق
بوده است که از عمدهترین آنها ،امکان ادامه به تحصیل بازماندگان از تحصیل به دلیل اشتغال
یا هر علت دیگر و نیز ادامه تحصیل معلولین و زنان خانهدار و به طورکلی انعطاف پذیری در
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اختصاص اوقات آموزش و یادگیری یا آموزش در هر زمان و مکان است .حل مشکالتی با
چنین ابعاد گسترده در آموزش از راه دور ،تنها با رویکردی نو آورانه و آینده نگر ممکن است؛
و با استفاده از روشهای نوین و گسترش فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی ،بازنگری برنامهها و
دورهها و تدوین برنامههای مناسب عملی میشود.

پیشنهادها و راهکارها بر اساس نتایج پژوهش

* دسترسی مؤثر دانشآموزان ،مدیران و سایر کارکنان اجرایی به فناوری اطالعات از
راهکارهایی است که از بروز اشکال و انحراف در مراحل اجرایی برنامه بهطور چشمگیری
میکاهد و لذا باید این دسترسی را بیش از پیش توسعه داد.
*الزم است جلسات توجیهی در طول ترم و دادن تکالیفی گروهی جهت افزایش تعامالت
دانشآموزان بیشتر شود.
*فراهم آوردن امکاناتی جهت برگزاری آزمونهای مستمر در منزل الزم است.
* پشتیبانی فنی و تخصصی ضرورت دارد؛ چرا که آموزش از راه دور نیازمند ایجاد
کاربردهای بسیار مؤثر نظام مطلوب اداری و فنی برای توسعه است .کاربران آموزش از راه دور
اعم از مدیران ،کارکنان و دانشآموزان برای دستیابی به اهداف و موضوعاتشان نیازمند شبکة
اداری و مدیریتی پایدار و قابل اطمینانی هستند و برای کاربری مؤثر از شبکۀ اداری و مدیریتی
باید به منابع کافی و شایسته درفرم خدمات ،نرم افزارهای سودمند و خدمات پشتیبانی مناسب
دسترسی داشته باشند.
* اطالعرسانی و فرهنگ سازی این آموزشها در سازمانهای مربوطه و عامۀ مردم الزم
است.
* برگزاری جلساتی گروهی در فاصلههای زمانی کوتاه و تشویق دانشآموزان به انجام
پروژههای گروهی توسط دبیران ،به منظور مشارکت و همیاری در جهت بهبود تعامالت آنان،
گامی اساسی برای رسیدن به اهداف چنین امر مهمی در نظامهای آموزش از راه دور است.
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