
  

  

  

  

  

   رهیافتی نوین در آموزش و پرورش ایران :آموزش از راه دور
بررسی اثر بخشی مراکز آموزش از راه دور و برنامـه هـای آموزشـی و                

  1 کل کشور84-85درسی آنها در مقطع متوسطه سال تحصیلی 
  

  ٭دکتر محسن طالب زاده
   ٭٭سید علی حسینی

  چکیده 
های آموزش از راه دور به منزلۀ  فعالیتهدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثربخشی 

های نوین و رویکرد جدید آموزشی در کشور است که مؤسسه آموزش از راه  شیوه یکی از
های آموزشی  بخشی فعالیتاثر. کند  آن را هدایت و اجرا میدور وزارت آموزش و پرورش

ند دستیابی به ر ماناین شیوه براساس مصوبات مؤسسه دستیابی به اهداف آموزش از راه دو
 نحوه ارائه های آموزشی، تأثیرگذاری فناوری بر توسعه انعطاف در روشهای  هدف

ها و  نامه آموزان، اجرای آئین اتکایی و خودآموزی دانشها، میزان خود آموزش
برای اجرای این پژوهش . های آموزشی و اجرایی و تعریف شده است دستورالعمل
 نفری از مدیران و دبیران مقطع متوسطۀ مراکز 290وهی  سوال در گر35ای شامل  پرسشنامه
  .  شده است از راه دور  سراسر کشور استفادهآموزش
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های آموزشی این  دهد که فعالیت نتایج به دست آمده از این پژوهش توصیفی نشان می
مؤسسه تا حد بسیار مطلوب، منجر به دستیابی اهداف آموزش از راه دور در کشور شده 

وه برآن در تجزیه و تحلیل پاسخهای هر سوال نتایجی جالب از دیدگاه مدیران و عال. است
توان به عدم توسعه بی رویه مراکز مجری در  دبیران به دست آمده است که از آن جمله می

های خودآموز در مراکز نسبت به سایر منابع آموزشی متنوع،  کشور، اهمیت منابع و کتاب
های تحقیق  از یافته. اشاره کرد. . . های مراکز مجری و  الیتضرورت و اهمیت نظارت بر فع

های آموزش از راه دور با اهداف تعریف شده و مصوب مؤسسه و  آید فعالیت چنین برمی
  . وزارت آموزش و پرورش مطابقت دارند

  آموزش از راه دور؛ اثربخشی مراکز آموزشی؛ برنامۀ درسی دبیرستانی: هاکلیدواژه
  

  مقدمه 
های آموزشی کشورهای دنیا به منزلۀ یک ضرورت و نیاز  های نوین نظام کلی روش وربه ط

های تحصیل در مناطقی با ویژگیهای اقلیمی متفاوت  آموزشی فراگیران و برای ایجاد کردن فرصت
گفتنی . های آنها، مطرح شده است و شرایط تحصیلی فراگیران و با توجه به جنسیت و فرهنگ

آورد، مورد  ها و تغییراتی که در یک نظام آموزشی پدید می جه به ویژگیاست هر روش با تو
آموزش از راه دور درحکم یک شیوۀ آموزشی، ابتدا به منزلۀ یک . گیرد زیابی و استفاده قرار میار

های سنی  جغرافیایی فضاهای آموزشی، محدودیت ضرورت برای از میان برداشتن موانع اقلیمی و
کار خود را آغاز کرد و در ادامه درحکم یک نظام آموزشی، فلسفه و اهدافی و جنسیتی فراگیران 

  .   یافته متخصصان رشد و ارتقاء پیدا کرد های یادگیری براساس نظریات تکامل ویژه را در نظریه

. کشورها شکل گرفته است درهای آموزشی  دور با توجه به ضرورتبه آموزش از راه  رویکرد
های مذهبی و دینی  گیری این پدیده ابتدا برای آموزش ی از آن است که شکلبررسیهای تاریخی حاک

  .گرفته است مورد استفاده کشیشان و مروجان دینی قرار می

های   هاوایی انگلستان به عنوان یکی از نخستین آکادمی  میالدی، دانشگاه1836 در سال 
آغازین   های م گام1870ا در دهه آمریک ایالت متحد در. ای شکل گرفت های مکاتبه توسعه آموزش

ای را برای زنـان به   نظام آمـوزش مـکاتبه1م انا الیوت تیکفور1873در سال . این راه برداشته شد

                                                           
1. Anna Eliot Ticknor                 
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در سال م . گذاری کرد پایه )انگلستان خانه، در انجمن مشوق یادگیری در ،مشابه (1نام انجمن
 در پنسیلوانیا نیز .د کر2ای را ارائه دانشگاه کاتبه یک برنامه آموزشی م1874دانشگاه ایالتی ایلینیویز، 

های   آموزشی را به منظور بهبود تکنیکهای  مقالهThe Colliery Engineerای به نام  روزنامه
این کار بسیار موفق بود به . کرد معدن کاوی و جلوگیری از بروز حوادث در معادن منتشر می

 و دستیابی بـه الگویی بـرای  یک دورۀ مستقل بـه برگزاریجر م من1891طوری که در سال 
  . هایی با موضوعاتی متفاوت شد برگزاری دوره

  سازمان ،آموزان مهاجر ای به دانش های مکاتبه  به منظور ارائه دوره م،1939در سال 
CNED) ( در اروپای غربـی)این سازمان هم اکنون به بزرگترین مؤسسه . تأسیس شد) فرانسه

 1946 نیز از سال  )UNISA(دانشگاه آفریقای جنوبی .دور اروپا تبدیل شده استآموزش از راه 
  . م  به یک مؤسسه آموزش از راه دور تبدیل شده است

های   سبب شد که دانشگاه1969درسال ) UKOU( تأسیس دانشگاه آزاد بریتانیای کبیـر
این  .ند تأسیس شدچندین کشور به ویژه کشورهای اروپایی وآسیایی آموزش از راه دور در

در ) AIOU(، دانشگاه آزاد عالمـه اقبـال ) 1972(در اسپانیـا ) UNED(ها شامل  دانشگاه
) KNOU(دانشگاه آزاد ملی کره   ،)1978(در تایلند  )STOU( ، دانشگاه آزاد)1974( پاکستـان

1982 ،)UT ( دراندونزی)(، و دانشگاه آزاد ملی ایندیـرا گاندی )1984IGNOU  (هند در 
  .بودند) 1985(

 شمسی برای نخستین بار نسبت به ارائه 1350 در ایران دانشگاه ابوریحان بیرونی در سال 
این دانشگاه در هشت رشته تحصیلی . ای اقدام کرد های از راه دور، به صورت مکاتبه آموزش

عاون شیمی، فیزیک، ریاضی، زبان و ادبیات فارسی، آموزش و پرورش ابتدایی، اقتصاد و ت
به فعالیت ) در مقطع فوق دیپلم(روستایی، مدیریت خدمات بانکی و مدیریت خدمات فنی 

  . پرداخت 

 هدف اصلی تأسیس این دانشگاه، افزایش دانشگاه آزاد ایران تأسیس شد که 1352در سال 
از سال . ظرفیت پذیرش نظام آموزش عالی ایران برای تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد بود

ها انجام دادن   آموزش از راه دور در ایران وجود نداشت، اما در خالل این سال1366سال   تا1351
  . آن شد و آغاز به کار) 1366(های اولیه منجر به تأسیس دانشگاه پیام نور  مطالعات و بررسی

                                                           
1. Ticknor 
2. Illinois State University                       
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ای   شورای عالی انقالب فرهنگی، آموزش و پرورش را موظف به تأسیس مؤسسه1373در سال 
 اساسنامه این مؤسسه به 1375که در سال . های نیمه حضوری و غیر حضوری کرد  ارائه آموزشبرای

   .دتصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسی

این مؤسسه به . اندازی شد مه مذکور، این مؤسسه تأسیس و راه با استفاده از اساسنا1382در سال 
           وزش و پرورش، در سال تحصیلی منزله نخستین نهاد رسمی سیاستگذاری و اجرایی در آم

  . آموزان واجد شرایط کرد  راه اندازی شد و اقدام به جذب دانش84-83
  

  بیان مسئله و ضرورت تحقیق
های آموزشی خود، اقدام به تأسیس مراکز  مؤسسه آموزش از راه دور به منظور اجرای برنامه

 استان کشور 15 درحدود ،1383-84از سال در آغ. آموزش از راه دور در سراسر کشور کرده است
در این . میم یافته استها تع  به همۀ استان84-85 در این طرح شرکت داشته که درسال تحصیلی

 مرکز در سراسر کشور به ویژه در مناطق محروم برای افزایش پوشش تحصیلی آن مناطق 400سال 
  . های آموزشی کرده است تأسیس شده و شروع به فعالیت

های رفع  ای و تشکیل کالس های از راه دور در مـراکز تأسیس شده به شکل مکاتبه زشآمو
ها و  هر مرکز موظف است مطابق آیین نامه. شود اشکال و هدایت آموزشی ارائـه می

توانند در مدارس  کسانی که به دالیلی نمی( های مصوب به افراد بازمانده از تحصیل دستورالعمل
های رفع اشکال هر هفته  ریزی آموزشی برای کالس نام، برنامه  در زمینه ثبت،)وزانه تحصیل کنندر

آموزشی و درسی مانند لوحهای فشرده آموزشی، تجهیزات  یا دو هفته یک بار در مراکز، ارائۀ مواد
اقدام  الزم  را  . . . ی و  های تحصیل موز وکار و تمرین و ارائۀ مشاورههای خودآ کتاب ای، رایانه

  .ل آوردعمبه 

های آموزش از راه دور را مؤسسه تدوین و ارائه کرده  مشی با توجه به اینکه اهداف و خط
های آموزش از راه دور  گیری میزان موفقیت برنامه است، لذا لزوم دستیابی به این اهداف و اندازه

  : این اهداف عبارتند از. در جهت تحقق یافتن اهداف آن بسیار ضروری است

  .و درسی مصوب وزارت آموزش و پرورشهای تحصیلی   یا بخشی از برنامهاجرای تمام

های متنوع و مناسب و به کارگیری  گیری از روش های از راه دور با بهره آموزشارائۀ 
 ).های آموزشی و اجرای آن انعطاف در ارائه روش(های روز  فناوری
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 .آموزش از راه دور به منظور جبران فرصت تحصیلی از دست رفته

های از راه دور و اهتمام  به آموزش  عدم محدودیت سنی، جنسی و جغرافیایی در آموزش
 .ایرانیان خارج از کشور

 .های آموزشی مؤسسه آموزش از راه دور  ترویج فرهنگ اسالمی و ملی در برنامه

  .های خارجی های ادبیات قومی و زبان  اهتمام به آموزش

 .رگیری مناسب فناوری اطالعات و ارتباطاتکردن بر ترویج فرهنگ به کا  تأکید

بخشی غیردولتی، امکانات گیری از توان نظور بهره امکان ارائۀ خدمات آموزشی مؤسسه به م
 .های دولتی و مشارکتهای مردمی هادآموزش و پرورش و سایر ن

آمدهای مؤسسه آموزش از راه دور از طریق تولید و فروش امکان تأمین کردن بخشی از در
  .های مناسب گذاری یهماوالت فرهنگی و آموزشی و مشارکت در سرمحص

های مدیران و دبیران مراکز که  گیری از نظرات و دیدگاه صدد است با بهرهمقاله حاضر در
اند و با  های الزم را نیز دیده تجربه مدیریت آموزشی و تدریس در مراکز مجری را دارند و آموزش

اثر  ( مشی میزان دستیابی به این اهداف و خطاه دور آشنا هستند، های آموزش از ر اهداف و برنامه
  . مراکز مجری را بررسی و تحلیل کند) بخشی
  

  سواالت تحقیق 
 از راه دور در کشور و های از نظر توجه به اجرای آموزشبا توجه به اینکه این تحقیق 

رت آموزش و پرورش، درون مجموعه وزا) 84- 85(بخشی مراکز آموزش از راه دور بررسی اثر
  . اند های تحقیق به صورت سواالت پژوهشی مطرح شده پژوهشی جدید است، لذا فرضیه

  

  سوال اصلی
  آمیز بوده است؟ دور در کشور تا چه اندازه موفقیت میزان دستیابی به اهداف آموزش از راه 
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  سواالت فرعی 
 ث منابع وساختار مراکزمیزان دستیابی به اهداف آموزش از راه دور در مراکز از حی .1

  ؟آمیز بوده است موفقیته اندازه تا چ) دولتیدولتی و غیر(

 مندی رضایتعنوان دومین فرصت آموزشی تا چه اندازه به ه آموزش از راه دور ب. 2
 ؟ دست رفته تحصیلی منجر گردیده استآموزان و رفع نیازهای ناشی از فرصت از  دانش

های متنوع آموزشی منجر شده  زه به توسعه انعطاف در شیوهآموزش از راه دور تا چه اندا .3
  است ؟ 

آیا مؤسسه آموزش از راه دور نسبت به گسترش فرهنگ استفاده از ابزارها و  .4
 ؟  موفق و موثر بوده است)ICT) IT ,های آموزشی و  نوین  تکنولوژی

 طور نسبی چگونه وزان بهآم آموزی دانشیرگذاری آموزش از راه دور در خودمیزان تأث. 5
 ؟ بوده است

های آموزشی مصوب شورای  مراکز مجری آموزش از راه دور تا چه اندازه در اجرای برنامه. 6
  ؟ اند آمیز بوده عالی مؤسسه موفقیت

  

  تعاریف متغیرها و اصطالحات تحقیق 
 دور را این گونه توصیف آموزش از راه) 48 تا 28، صص 1990( کیگان :آموزش از راه دور

تهیه مطالب آموزشی، . تنددر آموزش از راه دور معموالً معلم و فراگیر از یکدیگر جدا هس«: کند می
های گروهی فـرایندی دو جانـبه  رسانهو حمایت از فراگیران تحت نظارت یک مرکز آموزشی 

دکتر غالمعلی سرمدی در صص . شود  هیچ وقـت  به صورت گروهـی انجام نمی"است که تقریبا
، آموزش از راه دور را چنین تعریف )تپنر جارویس( کتاب آموزش بزرگساالن و مداوم، 185-184
نوعی آموزش و یادگیری که در آن آموزگار و فراگیر یا فراگیران از نظر جغرافیایی جدا از : کند می

یکدیگر هستند، بنابراین برای ارائه خدمات آموزشی به وسایل کمک آموزشی و الکترونیکی مانند 
 نقش آموزگار در این پروسه؛ -آموزش از راه دور . متون چاپی، رایانه و اینترنت متکی هستند

از ). portway, lane 1994(» .شود یادگیری از راه دور به نقش فراگیر در این پروسه اطالق می
نظران این رشته اگر چه در مورد  آید که صاحب میحلیل دو تعریف اشاره شده چنین برتجزیه و ت

ماهیت آموزش از راه دور توافق نظر ندارند، اما در تقابل نظام سنتی آموزش، این نظام را حاصل 
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آورند و روند  لوم و صنایع و فناوری به شمار میهای ع دستاوردهای نوین دانش بشری و تکامل عرصه
آموزش از  های گوناگون بردارندۀ جنـبه هریک از تعاریف د. برای آن متصور هستند رو به گسترش را

توان با توجه به شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، به  اهی کلی میراه دور است که در نگ
راهکارهایی مناسب برای تدوین یک نظام آموزشی مبتنی بر دستاوردهای این شیوه نوین آموزش دست 

  :شود  میگونه تعریف امه مؤسسه ایناما آموزش از راه دور در این تحقیق طبق اساسن. یافت

های مصوب وزارت آموزش و پرورش برای آموزش  آموزشهایی است که بر اساس برنامه«
متوسطه و  راهنمایی تحصیلی،(وعات درسی دوره آموزش متوسطه، تمام یا بخشی از موض

با تأکید بر فراگیری دروس از طریق دیداری یا شنیداری و کاهش ساعات حضور ) دانشگاهی پیش
به عبارت دیگر آموزش از راه دور » .پذیرد ر حسب موضوع دروس انجام می درس بدر کالسهای

آموزان، تشکیل  ارسال کتاب و لوح فشرده برای دانش(ای  صورت مکاتبـهه از طریق مـراکز ب
در این تحقیق آموزش از . شود  ارائه می) محدود کالسهای رفع اشکال و هدایت و مشاوره آموزشی

  .ای و مجازی است ای آموزشی و درسی به شیوه مکاتبهه راه دور، اجرای برنامه

های  ای از فرایند اگر با شیوه آموزش از راه دور مجموعه: ویژگیهای نظام آموزش از راه دور
توانیم این ادعا را داشته باشیم که با رویکرد و روشی نوین نظام  تحصیلی کامل را ارائه کنیم، می

توان در حالت  به طور خالصه می. ایم ای جدید تأسیس کردهه ها و شاخص کاملی مبتنی بر ویژگی
 نظام جاری آموزش به های نظام آموزش از راه دور را به منزلۀ نظامی نوین با ای ویژگی مقایسه

  .  سنتی به موارد زیر اشاره شده استمنزله نظامی
  

  های سنتی آموزش و آموزش از راه دور مقایسه نظام. 1جدول 
  ویژگیهای نظام آموزش از راه دور  آموزش سنتیهای نظام  ویژگی

فراگیر یا دانش پژوه بدون وابستگی به مدرسه خـودش            .روند تا علم و دانش بیاموزند آموزان مدرسه می دانش
  . های بالقوه خود را به فعلیت درآورد تواند توانایی می

توان به دست     های گوناگون می    ز راه دانش مورد نیاز را ا      .مطالب آموختنی فقط در چهاردیواری مدرسه است
  . آورد

آموز بـه طـور فعـال و خـالق درصـدد یـادگیری                دانش
  . محور اصلی آموزش یادگیری فراگیر است  . نیست

  .محتوای مکتوب خود آموز است  . محتوای مکتوب معلم آموز است
ها کـامال مـستقیم و معلـم تنهـا عامـل و منبـع                 آموزش

  . یادگیری است
اهنما و تسهیل کننده یادگیری را بـر عهـده          معلم نقش ر  

  . دارد
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ابزارهای آموزشی کتاب خـود آمـوز و انـواع لوحهـای             . شود از ابزارهای نوین آموزشی در یادگیری استفاده نمی
  . فشرده است

های فشرده آموزشی بـسیار تخصـصی تهیـه           انواع لوحه   . ممکن است معلم غیرتخصصی باشد
  . اند شده

 برای تهیه سـخت افزارهـای الکترونیکـی         دلیل و نیازی  
  . نیست

افـزاری در اختیـار،       برای استفاده از محتوای آموزش نرم     
  . افزار است ناچار به تهیه سخت

 تفکـر و     کار معلم رهبری، رفع اشـکال، یـاددادن شـیوه           .کار معلم تلقین افکار و  اندیشه است
  . اندیشیدن است

آموزش و یادگیری ناشی از احـساس نیـاز و همـراه بـا                . اقد انگیزه استآموز ف آموزش و یادگیری برای دانش
  . انگیزه است

  . در یادگیری دارای استقالل و متکی به خود است  . آموز از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیست  دانش
در خارج از مدرسه امکان یادگیری از طریـق تعامـل بـا        

  . همکالسان کمتر است
هـای    اصلی یادگیری، یـادگیری گـروه     های    یکی از شیوه  

  .مطالعاتی همدرس است
  

 انجام دادن کـارهای درسـت یا متمرکز و تأکید بر نتـایج کـار است و زمانی :اثر بخشـی
). 16، ص 1375د بن عالقه. (ایج  مطلوب خود نائل آیدها یا نت شود که سازمان به هدف حاصـل می

یابی به اهداف، میزان تأثیر و فناوریهای   مانند میزان دستبخشی از طریق عواملیدر این تحقیق اثر
های آموزشی توسط مراکز مجری و در نهایت میزان  نوین آموزشی در آموزش، میزان اجرای برنامه

موارد ذکر شده . شود دستیابی به اهداف اجرایی و آموزشی مؤسسۀ آموزش از راه دور مشخص می
  .ار خواهد گرفتاز طریق پرسشنامه مورد ارزیابی قر

از راه دور به مراکز دولتی و در این تحقیق مراکز آموزش : مراکز آموزش از راه دور
 شود که با دریافت مجوزهای الزم یاطالق م)  استان32مرکز در  400تقریبا ( دولتی داخل کشورغیر

 آرشیو منابع های آموزشی، ای کالسباید دار این مراکز می. پردازند های از راه دور می به آموزش
. ای و یا سایت آموزشی باشند آموزشی مانند کتاب، لوح فشرده، نوارهای ویدئویی تجهیزات رایانه

و یک  مدیر مورد تأیید آموزش و پرورش داشته ) حقیقی یا حقوقی(این مراکز باید یک مؤسس 
  . باشند



  ... ایران رهیافتی نوین در آموزش و پرورش:موزش از راه دورآ            

 

 

81  

های  وزشی دورههای آم نامه  آیین1مطابق ماده : آموزان مراکز آموزش از راه دور دانش
آموزان واجد شرایط برای تحصیل در این مراکز آموزشی شامل  تحصیلی راهنمایی و متوسطه، دانش

  :افراد زیر هستند

های تحصیـلی راهنمایی و متوسـطه  افرادی که امـکان ارائـۀ آموزشـهای روزانـه دوره) الف
آموزانی هستند که در سن تحصیلی قرار  شاین افراد معموالً دان). الزم التعلیم(به آنها وجـود ندارد 

مواردی مانند نبودن مدرسه راهنمایی و متوسطه . توانند به مدارس راه یابند دارند اما به دالیلی نمی
در منطقه محل سکونت، داشتن معلولیت جسمی و حرکتی، سرپرست خانواده بودن، اقامت در 

ص آمـوزش و پرورش یسـیون موارد خاخارج از کشور، در زندان بودن و موارد دیگری که کم
  . ده باشدمنطقه تأیید کر

افرادی که شرایط تحصیل در دوره راهنمایی تحصیلی و متوسطه و واحدهای مربوطه ) ب
 سال دورۀ راهنمایی و باالی 14افراد باالی (این مورد شامل بزرگسال . اند دهآموزشی را از دست دا

  . است)  سال دوره متوسطه18

های حضوری را  گیری از آموزش ی که به دلیل وجود شرایط خاص امکان بهرهافراد) ج
  . ندارند

آموز اطالق  نام شده در مراکز دانش آموزان واجد شرایط و ثبت مۀ دانشبه هدر این تحقیق 
  .شود  می

بودن ساعتهای  در آموزش از راه دور به دلیل کم : های آموزشی آموزش از راه دور برنامه
آموزان با  های درس و برای جبران بخشی از کمبود ارتباط دانش آموزان در کالس حضور دانش
ها درحکم واسطۀ آموزشی برقراری تعامل و  این برنامه. شود های متنوعی اجرا می معلم، برنامه
های آموزشی به  از جمله این واسطه. نماید آموزان با معلم یا مشاور را تسهیل می ارتباط دانش
 درس، تعاملهای دو سویه با  ن ناظران مشاوران آموزشی، تشکیل گروههای هماختصاص داد

آموزان،  ، ارسال مواد آموزشی مناسب به  دانش)تلفن، کامپیوتر، اینترنت(ابزارهای فناوری نوین 
در این . توان اشاره کرد  ی رفع اشکال می کالسها و  ای آموزشی تشکیل های رسانه اندازی شبکه راه

  .  شود های فوق در آموزش اطالق می گیری از واسطه های آموزشی به بهره نامهتحقیق بر
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  ها و رسانه ها در آموزش از راه دور  تکنولوژی
 و بیشتر از مجموعه کاربرد ابزار و وسایل آموزشی است   فناوری آموزشی فراتر از 

م طراحی اجرا، دهندۀ آن است و آن عبارت از روش یا راه منظ ی متفاوت تشکیلها قسمت
های  گیری از یافته های ویژه و بهره ارزشیابی کل فرایند تدوین و یادگیری با توجه به هدف

کارگیری ترکیبی از منابع انسانی و غیرانسانی،  پژوهشی در روانشناسی و برقراری روابط انسانی و به 
در این تحقیق  . )13ص  ،1374احدیان (، موثرتر و پایدارتر است  تر به منظور ایجاد یادگیری عمیق

شود  ای از ابزارها و وسایل و منابع کمک آموزشی اطالق می فناوری آموزشی و نوین به مجموعه
جزوه، کتاب کار و (کنند، مانند متون چاپی  آموز کمک می آموزی به دانش تواند در امر خود که می
های اینترنتی و  رایانه و شبکه) رادیو، تلویزیون(ووسایل و ابزارهای صوتی و تصویری ) تمرین

  .کنند آموز با معلم را تسهیل می سایر ابزارهای فناوری جدید که تعامل دوسویه دانش
  

  های آموزشی گروهی با  های بعضی از تکنیک ویژگی. 2جدول 
  عملکردی مشابه یادگیری از راه دور

  نقاط ضعف  نقاط قوت  ها تکنیک
  
  

ــواد   ــده م ــدایت ش ــه ه مطالع
ــه  صــورت کتــب آموزشــی ب

کتابهـای  (هـا     درسی و نوشـته   
  )خودآموز

اگر متون و منابع برای یادگیری حقایق        
مناسب باشند اصـول اساسـی و مـوارد         
کاربرد مطالـب، روشـی بـسیار مـوثر و        

آمـوزان    مناسب است و یادگیری دانـش     
  .بخشد را از نظم و ساختار دقیقی می

دهنـد   به یادگیرندگان این فرصت را می     
روش و استعداد خودشان که متناسب با 

  .فعالیت و پیشرفت کنند
به تسهیالت یا امکانات خـاص نیـازی        

  .نیست

ریـزی معلـم     به ساختارسازی و برنامـه    
  .نیاز دارد

به مواد و منابع مناسب کـه بـه انـدازه           
  .کافی در دسترس گروه باشد، نیاز دارد

برای دستیابی به اهداف شناختی سطح      
اختی باال و بعضی از اهـداف غیـر شـن         

  .نامناسب است

مطالعه مستقل مـواد آموزشـی      
به صورت جزوه یا بروشور و      

جـزوات و   (مواد یادگیری بـاز   
  )های کار و تمرین کتاب

به اندازه کتاب درسی سودمند اسـت و        
اگر مواد آموزشـی خـوب آمـاده شـود          

  .تواند موثر باشد می
توانند متناسب با سطح      یادگیرندگان می 

  .نندو روش خودشان فعالیت ک

ــاز –تهیــه مــواد آموزشــی ــادگیری ب  ی
  .گیر و پرهزینه است وقت

ــادگیری  هرکــسی نمــی ــواد ی ــد م توان
  متعامل بسازد

کننـد    یادگیرندگان احساس جدایی می   
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در مواد یادگیری باز، فراگیران از طریق       
ــی  ــاد م ــواد ی ــا م ــل ب ــد و از  تعام گیرن

  .کنند فعالیتهایشان بازخورد دریافت می

ای از قبـل آمـاده      هـ   و در زمینه جواب   
کــردن  شــده ســؤاالت فرصــت ســوال

  .ندارند
فراگیران ممکن است فرصت یادگیری     

  .از یکدیگر را نداشته باشند
هـای خـود آموزشـی بـه          بسته

صــورت مــواد شــنیداری و   
های موجود در   برنامه(دیداری  

نوارهای شـنیداری، نوارهـای      
  )ویدئویی و اسالید نوار

 روش، دامنه وسیعی از اهـداف بـا ایـن        
  .عملی و قابل تحقق است

یادگیری متناسـب بـا روش و اسـتعداد         
  .گیرد یادگیرندگان صورت می

چــون ایــن روش بــا صــدا، حرکــت و 
مشاهده عینی همـراه اسـت، در نتیجـه         

  .یابد محرکات یادگیری افزایش می
جویی در وقت معلمـان و        از نظر صرفه  

ــشی ــای نمایـ ــای (کارهـ ــثال کارهـ مـ
  .دمفید هستن) آزمایشگاهی

های درسی از قبل سـاخته شـده           برنامه
مطلوب  و مناسب در دسترس نیـست        

درسی به صورت طراحی      و تهیه برنامه  
سفارشی، مستلزم صرف زمان بسیار و      

  .داشتن مهارتهای خاص است
افـزار   نیاز به امکانات پخـش و سـخت      

  .دارد

  یادگیری از طریق رایانه
  )یادگیری از راه دور(

دامنه وسیعی از اهداف یادگیری از این       
  .شود برآورده می طریق

یادگیرندگان می توانند بر اساس طـرح       
  .و روش خودشان فعالیت کنند

به علت ارائه بازخورد سـریع رویکـرد        
  .شود تعاملی باالیی را سبب می

دیگر محرکـات و تجربیـات یـادگیری        
  .آورد غیر قابل دسترس را فراهم می

  

ای   یرندگان سواد رایانـه   الزم است یادگ  
داشته باشند و وقتی که از صفحه کلید        

کننـد بایـد از تمرکـز         رایانه استفاده می  
حـــواس و آرامـــش خـــاطر بـــاالیی 

  .برخوردار باشند
یافتن مـواد مـرتبط و مناسـب از قبـل           

ای همیـشه ممکـن       آماده شـد و رایانـه     
  . نیست

ای بــه  طراحــی مــواد یــادگیری رایانــه
  .باالیی نیاز داردمهارتهای پیشرفته 

  

  پیشینه تحقیق 
های از راه دور در حوزه آکادمیک و  های صورت گرفته در حوزه آموزش اغلب پژوهش

دانشگاهی صورت گرفته است و تنها معدودی از آنها به پژوهش در حوزۀ  مدرسه و آموزش عمومی 
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ازد و از آن میان  به موارد آوری تحقیقات معدود بپرد  که محقق سعی کرده است به گرد. اند پرداخته
  . زیر اشاره می دارد

  

  تحقیقات انجام شده در ایران ) الف
بررسی راهبردهای عملی استفاده « ارشد تحقیقی با عنوان  در مقطع کارشناسی) 1378(چگینی 

این . انجام داده است» از آموزش از راه دور برای نوسوادان بزرگسال دوره پایانی مناطق تهران
های  نامه به منظور بررسی امکان تغییر در روشـهای آمـوزش از راه دور و ایـجاد زمـینه پایان

های آموزش انفرادی به آموزش تجربی نظام آموزش از  گیری از روش مشارکت فراگیران و بـهره
نتایج نشان داده است که میان میزان . راه دور و مقایسه آن با نظام سنتی صورت گرفته است

 یادگیری گروه آموزش از راه دور به میزان قابل توجهی .در گروه گواه تفاوت وجود داریادگیری د
بهتر از گروهی بود که از روش متداول آموزش استفاده کرده بودند و تفاوت میان یادگیری دو 

تر از گروه گواه و  زمایشی به فرایند آموزش خود، مثبتنگرش گروه آ. گروه، تفاوتی معناداری بود
تر از محتوای کتابهای  ز راه دور از نظر فراگیران مناسبای تهیه شده برای گروه آموزش امحتو

   .ددرسی دوره ارزیابی ش

رسانی بر   اطالعهای بررسی تأثیر آموزش به کمک شبکه «تحقیقی با عنوان) 1381(اسفیجانی 
ش شهر پرورآموزان دختر سال دوم راهنمایی منطقه چهارده آموزش و  انگیزش تحصیلی دانش
  . انجام داده است» 81-82تهران در سال تحصیلی 

، دو و گروهی با پس آزمون و پیش آزموندر این تحقیق با استفاده از روش تحقیق تجربی د
گروه آزمایش از طریق شبکه و گروه . را مقایسه کرده است) آزمایش و گواه(آموزان  گروه از دانش

تایج نشان داد که آموزش از طریق شبکه بر انگیزش ن. اند گواه به روش سنتی آموزش دیده
  . آموزان تأثیر داشته است تحصیلی دانش

  

  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور  )ب
 اجتماعی یادگیرنده بزرگسال -بررسی عوامل فردی «تحقیقی تحت عنوان ) 2002(آرمسترانگ 

های  این مطالعه زمینه. نجام داده استا» آنالین، به منظور تکمیل و موفقیت در یک برنامه مطالعه
 اجتماعی را با فرض اینکه با تکمیل یک برنامه مطالعه آنالین یادگیرنده بزرگسال مرتبط –فردی
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نتایج نشان داده که داشتن احساساتی همچون جامعه گیرنده، اعتماد به نفس . کند است، بررسی می
 مدرسه بر نقشهای زندگی دیگران، درک های زندگی و تأثیر تحصیلی، اعتماد به مدیریت نقش

در . های آموزشی آنان تحت تأثیر قرار داده است هایشان برای تکمیل موفقیت فراگیران را از توانایی
  . مقابل میان حمایتها، تقاضاهای خانوادگی و درک توانایی موفق شدن ارتباطی دیده نشده است

های یادگیری مجازی،  پیشرفته شبکهچارچوب کیفی «تحقیقی با عنوان ) 2003(الهارتی 
برای هدف این مطالعه تدوین چارچوبی . انجام داده است» سرمایه عقالنی جامعه و سازمان

 و هدف اساسی این چارچوب، تشویق اعضا و دیگر های یادگیری مجازی است شبکه
ون زحمت به آن توانند بد های یادگیری است تا در سرمایه عقالنی که مردم می کنندگان شبکه فراهم

  . دسترسی پیدا کنند، سهیم گردند
 

  ساختار پرسشنامه تحقیق . 3جدول 
  )طبقه بندی محتوای پرسشنامه بر اساس اهداف مورد مطالعه(
 )دستیابی به اهداف (نوع سوال، موارد مورد سنجش و فراوانی مربوط به آن  محتوا سواالت

 

منابع و ساختار
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  روش تحقیق 
 به اجرا در آمده است، پژوهش توصیفی از نوع 84-85پژوهش حاضر که در سال تحصیلی 

 از   نفر از مدیران و دبیران مراکز مجری آموزش290گروه نمونه شامل . یابی است پیمایشی یا زمینه
ای  العات از طریق تکمیل پرسشنامهاط.  استان کشور در مقطع متوسطه بوده است32راه دور 
آموزان،   دانشمندی رضایت،  از حیث منابع و ساختاربه اهدافمیزان دستیابی (  بخش6 مشتمل بر

های آموزشی، گسترش فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات،  توسعه انعطاف در شیوه
برای جامعه نمونه مدیران و دبیران مراکز ) ریزی آموزشی آموزان اجرای برنامه خودآموزی دانش

 با استفاده از نظرات مدیران و دبیران، منابع علمی اعتبار.  تنظیم شده است وگردآوری آموزشی،
به کارگیری )  = 8918Alpha(موجود و تحقیقات انجام شده ارزیابی شده است و پایایی تحقیق 

  .   به دست آمده استspssافزار  نرم
  

  یافته های تحقیق  
) میرانوف اس-کولموگرف(ای  نمونه پژوهش که با استفاده از آزمون تکهای حاصل از  داده

 را تأیید P  >0,01های مطرح شده در سطح کمتر از  همۀ فرضیه. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
دور در  درصد میزان دستیابی به اهداف آموزش از راه 99به عبارت دیگر به احتمال . کرده است

منابع و از نظر  84 -85ها در سال تحصیلی   آموزشبخشی اجرایکشور یا به عبارتی میزان اثر
های آموزشی،  وسعه انعطاف در شیوهآموزان، ت  و رفع نیازهای دانشمندی رضایتساختار مراکز، 

گسترش فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، تأثیرگذاری بر میزان خودآموزی 
  شهای آموزشی مصوب، از دیدگاه مدیران و دبیران مراکز مجری آموز آموزان، اجرای برنامه دانش

  . از راه دور تا حدود قابل توجهی مطلوب بوده است
  

سؤاالت اصلی تحقیق بر اساس نظریات مدیران و  های حاصل از خالصه یافته
  دبیران مراکز مجری 

ابع و ساختار حیث من میزان دستیابی به اهداف آموزش از راه دور در مراکز از :ال اولؤس
  آمیز بوده است؟ وفقیتتا چه اندازه م) دولتی و غیردولتی(مراکز 
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در نظام آموزشی کشور موثر بوده است، هر چند منابع مالی  % 90آموزش از راه دور به میزان 
درحالی که  . ه استخیلی مطلوب نبودن نیروی انسانی به کارگرفته شده وامکانات ارائه شده و همچنی

  . دولتی مؤثر و مطلوب بوده استنقش مراکز غیر

 راه دور به عنوان دومین فرصت آموزشی تا چه اندازه به آموزش از: ال دومؤس
آموزان و رفع نیازهای ناشی از فرصت از دست رفته تحصیلی منجر   دانشمندی رضایت

 گردیده است؟ 

 مندی رضایتآموزان طراحی شده و میزان  آموزشها در راستای نیازهای دانش% 70 بیش از
لذا آموزش از راه دور به عنوان .  ارزیابی شده است%65آموزان، والدین آنها نیز بیش از  دانش

اند، مفید و موثر  ادهدومین فرصت آموزشی برای فراگیرانی که فرصت اول آموزشی را از دست د
  .بوده است

های متنوع  هآموزش از راه دور تا چه اندازه به توسعه انعطاف در شیو :ال سومؤس
  ؟ آموزشی منجر شده است

%) 80بیش از (ی به میزان قابل توجهی ز نظر دبیران و مدیران مراکز مجرها ا این نوع آموزش
های متنوع  توان روش هر چند که می. های نوین آموزشی منجر شده است به توسعه و انعطاف شیوه

  .بسیاری در نظام آموزش از راه دور طراحی کرد

فاده از ابزارها آیا مؤسسه آموزش از راه دور نسبت به گسترش فرهنگ است :ال چهارمؤس
  موفق و موثر بوده است؟ IT, ICTهای آموزشی و فناوریهای نوین  و تکنولوژی

آموزشی تا حد  های فشرده تصویری لوحه های خودآموز، های آموزشی از جمله کتاب بسته
 اند، هرچند اینترنت به عنوان منبعی فراگیر آموزان مفید و موثر بوده بسیار مطلوب در یادگیری دانش

رسد آموزش از راه  می به نظر.  از آن ناچیز استنها قرار نگرفته و میزان استفادههنوز در اختیار آ
های آموزشی و منابع الکترونیکی از نظر  دور تا حد بسیار زیاد به توسعۀ فرهنگ استفاده از فناوری

ورت ز بُعد توسعه فناوری به صمنابع و محتوای آموزشی منجر شده است، با وجود این ا
  . ای و همچنین اینترنت هنوز راه بسیار طوالنی در پیش دارد افزاری و رایانه سخت

آموزان بطور  آموزی دانش میزان تأثیرگذاری آموزش از راه دور در خود: ال پنجمؤس
آموزان به   نحوه ارائه آموزش از راه دور از نظر عملکرد تحصیلی دانشنسبی چگونه بوده است؟
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آموزان  های مستقل و خودآموزی دانش منجر به توسعه یادگیری%) 80بیش از  (میزان قابل توجهی
های بسیار  های آموزشی و درسی شده است همچنین این شیوۀ آموزش به طرح پرسش در فعالیت

میان نقش در این . و توسعه کنجکاوی و پیگیری مباحث درسی بر اساس ایجاد انجامیده است
های فشرده  های کار و تمرین و لوحه های خودآموز، کتاب  کتاب مانندمنابع آموزشی خودآموز،
  . آموزشی موثر بوده است

های آموزشی  مراکز مجری آموزش از راه دور تا چه اندازه در اجرای برنامه :ال ششمؤس
  اند؟  آمیز بوده مصوب شورای عالی مؤسسه موفق

ها،  نامه اجرای آئینمچنین های رفع اشکال، ه میزان رعایت نظم و انضباط در کالس
هرچند . های رفع اشکال، مطلوب ارزیابی شده است های آموزشی و استقبال از کالس العملدستور

های تدریس متنوع معلمان تا  های همدرس و روش ای و تشکیل گروه نحوه ارائه خدمات مشاوره
 ارزیابی از همچنین میزان نظارت و. حدودی اشکاالتی را داشته و مطلوب ارزیابی نشده است

  .  ای در حد مطلوب قرار نبوده است مراکز مجری مسئوالن استانی و منطقه
  

  نتیجه گیری 
 است نتایج این تحقیق با توجه به تجزیه و تحلیل نهایی سؤاالت اصلی و فرعی، حاکی از آن

 مطلوب بوده است،  بسیار84-85بخشی مراکز مجری آموزش از راه دور در سال تحصیلی که اثر
  . هایی همراه بوده است بخشی در سال اول تأسیس این مراکز با محدودیتر چند این اثره

های  براساس نتایج حاصل از این تحقیق، میزان دستیابی به اهداف، در اجرای بخشی از برنامه
ها و همچنین مناطق  مصوب مؤسسه با توجه به عدم آشنایی کامل عوامل اجرایی، سازمان استان

سازی در  ت، کنترل و همچنین فرهنگواقصی همراه بوده است که به طور یقین نظارآموزشی با ن
ها و  عدم آشنایی کامل مدیران حوزه ستادی، استان. این زمینه سبب رفع نواقص مذکور خواهد شد

مناطق مهمترین عامل تحقق نیافتن بخشی از هدفها اجرای مصوبات مؤسسه در این سال تحصیلی 
  . بوده است

ن توسعه مراکز آموزش از راه دور در صورتی در میزان دستیابی به اهداف مؤسسه همچنی
ای مؤسسه با نگاهی به تمهید مقدمات الزم برای تأمین  های توسعه مؤثر خواهد بود که برنامه
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اندازی مراکز از جمله تأمین منابع مالی،  تمهید مقدمات تأسیس و راه.  باشدنیازهای آنها همراه
  . نکی و ارائه خدمات آموزشی مناسب، یکی از شروط توسعه مراکز درآینده خواهد بودتسهیالت با

بررسی تطبیقی نظام آموزش از راه دور دوره «گذاری بر تحقیق  این تحقیق با توجه به صحه
انجام داده است، مؤسسه آموزش از راه را که مجتبی مقصودی آن » ارائه مدل برای ایران متوسطه و

گیری از نتایج این تحقیقات نسبت به طراحی و ارائه الگویی از  دارد که با بهره  میدور را ملزم
بایست کلیه ابعاد  این الگو می. آموزش از راه دور با توجه به تجربه اجرای دو ساله آن، اقدام کند

آموزشی و درسی و محتوای  ها را از تجزیه و تحلیل مخاطبان گرفته تا برنامۀ این نوع آموزش
  . تصویر نماید. . . وزشی متناسب و آم

بررسی راهبردهای علمی استفاده از آموزش «همچنین این تحقیق تأکید دارد بر نتایج تحقیق 
بخشی این اثرمیزان . آن را انجام داده است) 1378(که چگینی » از راه دور برای نوسوادان بزرگسال

اند، بسیار   متعدد از تحصیل بازماندهها برای مخاطبان بزرگسال و افرادی که به دالیل آموزش
مطلوب است و تولید و عرضه محتوای آموزشی متناسب با این افراد به فرایند یادگیری آنها کمک 

طور که رسانی، همان های اطالع یق شبکهعالوه بر این رویکرد آموزش از راه دور از طر .کند می
آموزان گروه سنی دورۀ   لی دانشدهد در انگیزش تحصی نشان می) 1381(تحقیق اسفیجانی 

  . متوسطه به دلیل رفع نیازهای آموزشی آنها موثراست و نقشی مثبت دارد
  

  محدودیتهای تحقیق 
گذار بوده به های تحقیق نیز تأثیر یف در یافتهبرخی از محدودیتهای تحقیق که به احتمال ضع

  : قرار زیر است

 از راه دور در   ویژه در حوزه آموزشتحقیقاتی در زمینۀ موضوع مورد تحقیق، بهعدم  •
 . آموزش عمومی

اجرای آزمایشی طرح مراکز آموزش از راه دور در کشور، بدون داشتن پیشینه اجرایی  •
  . درگذشته

و عدم امکان تماس رو )  استان کشور32 مرکز و 400در حدود (پراکندگی نمونه آماری  •
  . در روی جامعه با محقق
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 مراکز برای اندرکاران شتن پیشینۀ اجرایی دستایشی به مراکز و نداهای آزم نامه ارائه آئین •
 . نامه مذکور اجرای دقیق مفاد آئین

مدت و ضمن خدمت  ی کوتاههای آموزش  وجود محدودیت زمانی و مالی در اجرای دوره •
 و به منظورآشنایی کامل) مدیران و دبیران(برای عوامل اجرایی مراکز از جمله جامعه نمونه تحقیق 

 . های آموزش از راه دور ها و برنامه مطلوب آنان با هدف
  

 پیشنهادات 

آموزش نیروی انسانی مورد نیاز آموزش از راه دور اعم از مدیران، دبیران و مشاوران . 1
ریزی درآموزش از راه دور،  مراکز مجری در زمینۀ فناوری اطالعات و ارتباطات، مدیریت و برنامه

های رفع اشکال، ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی در آموزش از راه  رکالسها و فنون کار د روش
دور، آموزش الکترونیکی و روشهای استفاده از آن،  به دست اندرکاران  اجرایی مراکز آموزش از 

  . راه دور

های آموزشی به  گیری مطلوب از فناوریها و رسانه ارائه الگوی مناسب برای بهره. 2
  . موزشی مراکز مجریسازی منابع آ منظورغنی

توسعه مراکز آموزش از راه دور با توجه به منابع مالی مؤسسه بر اساس الگویی ساختاری . 3
اند تو های اصولی مراکز می و محاسباتی نسبت به اختصاص منابع مالی بر حسب صدور موافقت

ز راه دور با توجه تواند مدلی برای صدور مجوزهای مراکز آموزش ا  میاین الگو. ریزی نماید برنامه
  . به منابع مالی اختصاص یافته آموزش از راه دور و اعتبارات مشخص شده باشد

تعریف آموزان و فراهم کردن زمینه و شرایط الزم و  تعریف دقیق نیازهای فراگیران و دانش. 4
  .ش از راه دورهای متنوع آموز گیری از شیوه  کردن نیازهای آنها با بهره آوردهمنابع الزم به منظور بر

آموز بر اساس نیازهای آموزشی مراکز  سازی کتابهای خود رشد و گسترش تألیف و آماده. 5
  . مجری و ارتقای کیفیت محتوای آموزشی آنها

های مبتنی بر فناوری  پیگیری امر تدوین طرح جامع آموزش الکترونیکی یا آموزش . 6
یگاه مؤسسه و مراکز مجری در زمینۀ اطالعات در وزارت آموزش و پرورش و مشخص کردن جا

  . ها توسعه و ارتقای این آموزش
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مسئوالن مناطق آموزش و  نظارت و کنترل دقیق مراکز از سوی نمایندگان استانی و.  7
  .پرورش

اجرای طرح ناظران و راهنمایان آموزشی برای مراکز، به منظور افزایش کیفیت کالسهای . 8
  . مانهدایت آموزشی و روش تدریس معل

  .های مؤسسه در مراکز ها و دستورالعمل نامه ها، شیوه نامه نظارت دقیق بر نحوه اجرای آیین. 9

آموزش  حضوری برای معلمان مراکز، مانندهای آموزشی حضوری و غیر اری دورهبرگز. 10
  . های هدایت آموزشی روشها و فنون تدریس در کالس

  

نوان اثر بخشی مراکز آموزش از راه دور وزارت نامه کارشناسی ارشد با ع این تحقیق پایان
  . آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران و دبیران مراکز مجری مقطع متوسطه است
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