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 برون امه ريزي درسي، ارزشيابي و عواملبرن  خودآموزي،بررسي مشكالت
   و راهكارهاها  چالش:انآموز دانش مدارس آموزش از راه دور از ديدگاه سازماني

  1جبرائيل فرزانه
  

  چكيده
 برون عوامل و ارزشيابي خودآموزي،  برنامه ريزي درسي،هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي مشكالت

روش تحقيق پژوهش حاضر با توجه به موضوع . استان آموز دانش مدارس آموزش از راه دور از ديدگاه سازماني
 آماري پژوهش حاضر كه شامل ي براي وصول به هدف از بين جامعه. استاز نوع مقطعي  پيمايشي -توصيفي ،آن
با استفاده از روش  بودند، 1387-88در سال تحصيلي  ان آموزش از راه دور شهرستان اردبيلآموز دانش ي كليه
 مورد اطالعات آوري جمع براي پژوهش اين در.  انتخاب شدندآموز دانش 112 اي اي چندمرحله ي خوشهيرگ نمونه

 ت پژوهشيسئواالي  ههم در انآموز دانش كه داد نشان پژوهش نتايج. شد استفاده ساخته محقق ي هپرسشنام دو از نياز،
 ارزيابي خود متوسط حد از بيشتر را ، مشكالت)سازماني برون ارزشيابي و عوامل ريزي درسي، خودآموزي، برنامه(

توان نتيجه گرفت كه براي توسعه و تكميل سيستم آموزش از راه دور در  ميبراساس نتايج پژوهش حاضر . اند نموده
 براي توسعه سيستم آموزش از راه دور بايد -1: كردي الزم ارائه شده در زير را بايد تامين ها آموزش و پرورش زمينه

 براي فعاليت سيستم آموزش از راه دور بايد كادر متخصص به وجود -2. هاي دولتي كامل تدوين و اجرا گردد هبرنام
. ي توسعه يابدابي و خدمات بازاريلي اطالعات تحل،ي و نظارتيقانون در سيستم آموزش از راه دور الزم است -3. آيد

 براي توسعه سيستم -5. ي بايد تكميل گرددتباط اريها رساختياطالعات و ز  در سيستم آموزش از راه دور-4
هاي   بايد مكانيزم-6.   بايد تكميل گرددها روشو ساير  ميي علها روشي تدريس، ها روشآموزش از راه دور 

  .كنترل فردي در سيستم آموزش از راه دور ايجاد گردد
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  مقدمه
نياز  و ضرورت يك ي همنزل به دنيا كشورهاي آموزشي يها نظام نوين يها روش كلي طور به

 اقليمي يها ويژگي با مناطقي در تحصيل يها فرصت كردن ايجاد براي و فراگيران آموزشي

. است شده مطرح آنها، يها فرهنگ و جنسيت به توجه با و فراگيران تحصيلي شرايط متفاوت و
 آورد، مي پديد آموزشي نظام يك در كه تغييراتي و ها ويژگي به توجه با روش هر گفتني است

 ابتدا آموزشي، ي هشيو يك در حكم دور راه از آموزش. گيرد مي قرار استفاده و مورد ارزيابي

 شي،آموز فضاهاي جغرافيايي و اقليمي موانع بر داشتن ميان از براي يك ضرورت ي همنزل به

 نظام يك در حكم ادامه در و كرد آغاز را خود كار فراگيران جنسيتي سني و هاي محدوديت

 تكامل يافته نظريات براساس يادگيري يها نظريه در را اهدافي ويژه و فلسفه آموزشي،

 هدف با نخست دور  راه از يها آموزش). 1،2005دنيس(كرد پيدا ارتقاء و رشد متخصصان

 آفريني تحول و بخشي كيفيت براي گشودن راهي هدف با پس آن از و يتحصيل پوشش افزايش

 فرصت ،ها آموزش اين رو، اين از. شده است آغاز آموزشي، يها روش و محتوا در اساسي

 قرن در دور راه از آموزش. نموده است فراهم همگان براي را پايدار و العمر مادام يادگيري

 يها عرصه در را نويني موجود، دستاوردهاي هاي چالش بر غلبه براي راهي عنوان به بيست و يكم
 اين اكنون هم. است تربيت گشوده و تعليم نظام در نو راهي و آورده ارمغان به آموزشي،

 حضوري يها مكمل آموزش تنها نه ارتباطات و اطالعات فناوري كارگيري به با ها آموزش

 يادگيري يها روشبه  انعطاف بخشي و امحتو نمودن روزآمد براي را خوبي فرصت بلكه بوده،

  ).2،2006بادين ساوين و(است آورده ارمغان به ياددهي و
 تحصيل افراد ذيل براساس اهداف هر ي به منظور ادامه» آموزش از راه دور «ي  متوسطهي هردو

  :شود مي و مطابق با آيين نامه در مدارس آموزش از راه دور اجرا ها يك از شاخه
                                                                                                                            
1 . Dennis 
2. Savin-Baden 
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  .ي متوسطه روزانه به آنان وجود نداردها كان ارايه آموزشافرادي كه ام 
اني كه شرايط تحصيل در واحدهاي آموزشي دوره ي متوسطه روزانه را از آموز دانش 

 .دست داده اند

ي حضوري ها افرادي كه به دليل وجود شرايط خاص امكان استفاده از آموزش 
ه آموزش از راه دور سازمان ي موسسها مجموعه قوانين، مقررات و شيوه نامه(ندارند

 ).1384آموزش و پرورش،

  :شود ميي زير ارايه ها ويژگيآموزش از راه دور در دوره ي متوسطه با 
ي درس حسب موضوع درس انجام ها كالسآموزش با كاهش ساعات حضور در  

  .شود مي
 .شود مي در طول نيمسال تحصيلي يا  دوره ي تابستاني اجرا ها آموزش درس 

 هر درس در معدل گيري براساس تعداد واحدهاي آن درس مشخص ثيرتأميزان  
دور سازمان ي موسسه آموزش از راه ها مجموعه قوانين، مقررات و شيوه نامه(شود مي

  ).1384آموزش و پرورش،
 يها ي از راه دور، چالشها آموزش ي هتوسع و رشد موازات به كه است اين مطرح ي همسئل

 فداي كميت كيفيت اوقات، گاهي كه اي به گونه است يافته شگستر هم آموزش از شكل اين

 به ريزي درسي، ارزشيابي و عوامل برون سازماني خودآموزي، برنامه يها زمينه در مسائلي و شده

 ي هارائ و مسائل  مذكور شناسايي كيفيت، بردن باال در گام اولين بنابراين. است آورده وجود
 دارد  وجودها آموزش گونه اين در همواره كه مسائلي از ييك. آنهاست حل براي راهكارهايي

 را همديگر ان و دبيران، كمترآموز دانش ،ها آموزش اين در كه آنجا از. خودآموزي است

 از در آموزش ارتباط و تعامل عدم يا كاستي آموزشي، كارشناسان از بعضي كنند، مي مالقات

 يادگيرندگان و اغلب كه است چالشي موضوع اين و اند داده قرار سئوال مورد را دور راه



   Journal of school psychology, winter 2014                                     1392شناسي مدرسه، زمستان  رواني  مجله     
                  

 Vol.2, No.4/154-169                                                                                154-4/169ي  ، شماره2ي  دوره       

 157

ان آموز دانش روش اين در كه آنجا از). 1،2006سيمپسون. (هستند روبه رو آن با آموزشگران
 بر عالوه آموز دانش. هستند و يادگيري آموزش مسئول د، خودشان بيشترنآي مي كالس به كمتر

 نوعي گرفتار دارد، مدرسه اتموضوع مطالب و آموختن و خواندن كتاب براي كه غايي اشكال

 نفس به اعتماد بياموزد، چگونه خود است كه نگرفته ياد او. است آموختن براي روشي اشكال

 وجود خودآموزي او تعليمي ي در پيشينه اصوالً و دهد مين نشان خود از را رفتاري چنين براي

 بودن پايين خودآموزي، موانع اساسي از يكي دور، راه از يها آموزش در رو، اين از. ندارد

آموزان  دانش خودآموزي بنابراين بررسي). 1385 الحسيني،(ان استآموز دانش نفس به اعتماد
 يها چالش ديگر از ور،د راه ان ازآموز دانش ارزشيابي ي هشيو. است ضروري دور راه از آموزش
 به حد چه ان  تاآموز كند دانش مي تعيين كه است ارزشيابي زيرا ست،ها آموزش اين به مربوط
. ستها آموزش اين به ديگرمسائل مربوط از سازماني برون عوامل .اند يافته دست آموزشي يها هدف
 اين پذيرش ،ها آموزش اين ي هرساني دربار اطالع پژوهش، اين در سازماني برون عوامل از منظور

 از  يكي.هاست آموزش به اين نسبت عامه نگرش و ذيربط مسئولينپ سوي از ها آموزش
 راه از آموزش مؤسسات است كه اين شود، مي ها آموزش اين شدن پيچيده سبب كه ييها چالش

 با بتوانند كه كنند مي تأكيد باال توانمندي و قابليت با انيآموز دانش پذيرش بر دور،

 شود مي سبب امر اين كه است در حالي اين). 2،2002السن(كنند تراز رقابت هم يها آموزشگاه

 و فيپز(كنند مبارزه دور راه از مؤسسات آموزش تأسيس براي ها آموزشگاه از سياريب كه
 و كنوني جايگاه مورد در بدبينانه مورد احساس در) 2000(4بارت و بويد ).3،2006مريسوتيز

 در رايج چالش شايد. كنند مي افتاده، اشاره دور نواحي برخي در دور راه از آموزش آينده

 اين از. ستها آموزش اين گونه منفي در نگرش و رساني اطالع به مربوط دور راه از آموزش

                                                                                                                            
1. Simpson 
2 . Olson 
3 . Phipps & Merisotis 
4 . Boyd & Barrett 
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 كه مؤسسات آنجايي از و نيست اشكال بدون روشي و آموزش هيچ كه اين به توجه با رو،

 تعداد و اند كرده كار شروع به است سالي چند تحصيلي مختلف مقاطع در دور راه از آموزش

 راه از آموزش مشكالت مؤسسات بيشتر چه هر شناخت است، افزايش حال در پيوسته نيز آنها

  . آيد شمار به آنان كيفي ارتقا جهت در مهم گامي تواند مي دور،
 خودآموزي، ارزشيابي، برنامه ريزي درسي مشكالت شناخت با كه است آن بر پژوهش اين

. شود كمك دور راه از آموزش مدارس مسائل به نسبت مراكز اين سازماني برون وعوامل
 مورد عوامل. است شده اقتباس) 2002(1كوهن مدل از پژوهش اين در بررسي مورد عوامل

 شده، اخذ ي هفلسف خودآموز، محتواي شامل عامل، هشت به را دور راه از آموزش در ارزيابي
است  تقسيم بندي كرده تعامل و پذيري انعطاف ارزشيابي، سازماندهي، استفاده، قابليت انگيزه،

  . ش حاضر به موراد اشاره شده پرداخته شده استكه در پژوه
  :استت ذيل سئواالپژوهش حاضر در صدد پاسخ گويي به 

به هدف خود  انآموز دانش در ارتباط با خودآموزي دور راه آموزش از  آيا مدارس-
  اند؟ رسيده

برنامه ريزي  مشكالت با حد چه تا دور راه از آموزش مدارس ان،آموز دانش ديدگاه  از-
  هستند؟ رو به رو درسي

 سازماني برون مشكالت با حد چه تا دور راه از آموزش ان مدارسآموز دانش ديدگاه  از-

  هستند؟ رو به رو
 رضايت دارند؟ دور راه از آموزش مدارس از فرآيند ارزشيابي انآموز دانش  آيا-

  روش
 كـاربردي  اسـت،  گرفتـه  صـورت  عملي نتايج به دستيابي منظور به حاضر تحقيق كه آنجا از

                                                                                                                            
1 . Cohen 
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 انآمـوز  دانش يها ديدگاه كشف به ها داده و تحليل آوري جمع طريق از اينكه به توجه با بوده و

 ي ان با ميانگين فرضي دربـاره آموز دانش نظرات بين موجود يها تفاوت يافتن دنبال به پرداخته و
خصـصي روش   تطـور  بـه . اسـت  گرفتـه  انجـام  پيمايشي -توصيفي شيوه به است، تحقيق مشكالت

 كه در اين نوع تحقيق هـدف مطالعـه، مـشاهده            استتحقيق پژوهش حاضر پيمايشي از نوع مقطعي        
آوري شـده بـا اسـتفاده از مـشاهده            هاي مختلف اطالعات جمـع      ها به منظور معنا دادن به جنبه        پديده

  ).1381دالور، (ها استنتايج حاصله و بررسي دقيق داده
 ي  آمــاري پــژوهش حاضــر شــامل كليــهي جامعــه: يرگيــ نمونــهجامعــه، نمونــه و روش 

برآورد (  بود 1387-88ان مدارس آموزش از راه دور شهرستان اردبيل در سال تحصيلي            آموز  دانش
با توجه به اينكه روش تحقيق در پـژوهش حاضـر توصـيفي پيمايـشي اسـت و از                   ). =650Nتقريبي

اي چنـد    ي خوشـه  گيـر   نمونـه اده از روش    خاطر افزايش اعتبار بيروني تحقيق، با اسـتف        هطرف ديگر ب  
  . از راه دور انتخاب شدندآموز دانش 112اي   مرحله

 مـورد  اطالعـات  آوري جمع براي پژوهش اين  در:اطالعات آوري جمع ي هشيو و ابزار
 تسـئواال  ي هتهيـ  بـراي . شـد  اسـتفاده  سـاخته   محقـق ي هپرسـشنام  دو از ان،آمـوز  دانـش  از نيـاز 

 دور راه از آمـوزش  ان مـدارس آمـوز  دانش با اوليه ي همصاحب از حاصل عات از اطالها نامه پرسش
بـود و همچنـين از كتـاب مجموعـه قـوانين، مقـررات و        شـده  انجـام  تحقيـق  طـرح  زمـان  كـه در 
 بـر  عـالوه . گرديـد  استفاده  آموزش از راه دور سازمان آموزش و پرورشي ي موسسهها نامه شيوه

 و گرفـت  قـرار  مطالعـه  مورد ديگر كشورهاي به مربوط  دورراه از آموزش يها نامه پرسش اين،
 قالـب  در اوليه ي نامه پرسش نهايت در گوناگون، منابع نياز از مورد اطالعات آوري جمع از پس

 شناختي جمعيت يها ويژگي همراه به ليكرت ي مقياسها درج پنج طيف با پاسخ بسته تسئواال

 و روايـي  ،هـا  نامـه  پرسـش  يهـا  سئوال صحت و  دقتميزان از اطمينان حصول براي. گرديد تهيه
 از نفـر  ده را ها نامه پرسش محتوايي و صوري  روايي.گرفت قرار بررسي مورد آنها پايايي ضريب

 متخـصص رشـته علـوم تربيتـي،     اسـاتيد : شـامل  نفـر  ده ايـن .  دادنـد قرار تأييد مورد صاحب نظران
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 آمـوزش از  مدارس مديران از نفر چند و وردانشگاه پيام ن راه دور از آموزش متخصص در رشته

. استفاده شـد  كرونباخ آلفاي ضريب از پژوهش يها نامه پرسش پايايي تعيين براي. بودند دور راه
  .دهد مي نشان را ها نامه پرسش يها مؤلفه از يك هر كرونباخ آلفاي ي زير ها جدول

  
  مورد مطالعه يها لفهمؤ از يك هر در اساتيد ي هپرسشنام كرونباخ آلفاي .1جدول 
  برون سازماني  برنامه ريزي درسي  ارزشيابي  خودآموزي  همؤلف
  79/0  77/0  82/0  76/0  آلفا

  

 يهـا  از مؤلفـه  يـك  هـر  در اساتيد ي هپرسشنام كرونباخ آلفاي دهد، مي نشان 1 جدول نتايج
 .ت اسنامه پرسش تسئواال خوب پايايي ي هدهند نشان و متغير 82/0 تا 70/0از  پژوهش

  
  مورد مطالعه يها مؤلفه از يك هر در ان آموز دانش ي هپرسشنام كرونباخ آلفاي  .2جدول 

  برون سازماني  برنامه ريزي درسي  ارزشيابي  خودآموزي  همؤلف
  77/0  81/0  76/0  79/0  آلفا

  
 يها از مؤلفه يك هر در ان آموز دانش ي هپرسشنام كرونباخ آلفاي دهد، مي نشان 2جدول نتايج

  . استنامه پرسش تسئواال خوب پايايي ي هدهند نشان و متغير 79/0 تا 66/0از  شپژوه
. گرفته اسـت  صورت استنباطي و توصيفي سطح دو در پژوهش اين يها داده تحليل و تجزيه

 انحـراف  و ميـانگين  ، فراواني،ها جدول نظير آماري يها مشخصه از استفاده با توصيفي سطح در

اسـتفاده   متغيـره  تك t استنباطي از  سطح و در است شده پرداخته ها داده تحليل و تجزيه به معيار
  .شده است

  نتايج
 با 56/21آموزان شركت كننده در پژوهش حاضر  نتايج پژوهش نشان داد ميانگين سني دانش

  .است 87/2انحراف استاندارد 
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  درسي يريز برنامه ان در خصوص مشكالت مربوط بهآموز دانش يها پاسخ  درصد.3 جدول
 ميانگين خيلي زياد  زياد متوسط  كم كم خيلي  ها گويه

 با زمان درسي مطالب حجم بين تناسب-1

  درس هر به يافته اختصاص
9/2  9/7  2/25  0/26 9/35  1/5  

 به آموزش يافته اختصاص ساعات كفايت-2

  اختصاصي دروس
9/1  5/8  5/41  9/36 3/10  7/4  

 رندهيادگي عاليق و سني هاي ويژگي به توجه-3

  دور راه از آموزش ي هدور در
9/5  8/19  9/39  4/19 6/10  9/3  

نظر ان  ازآموز دانش) يكساني(همگني -4
  كالس در تحصيل وضعيت

1/2  2/11  2/39  8/29 8/15  1/4  

 براي آگاهي توجيهي جلسات برگزاري-5

  دور راه از آموزش ان  باآموز دانش
0/6  9/8  0/24  3/31 6/26  4/4  

  5/4  9/28 9/21  8/29  1/11  1/9  اشكال رفع براي معلمان به دسترسي امكان-6
انآموز دانش پيشنهادهاي و نظرها به توجه-7

  دوره يها برنامه اصالح براي
7/7  1/8  5/33  5/23 3/28  6/4  

 پاسخگويي به براي كالس در كافي فرصت-8

  اشكال  رفع و تسئواال
8/7  6/11  4/38  9/23 6/22  7/4  

  5/4  6/26 4/25  7/24  8/10  8/11  اي مشاوره خدمات ي هارائ -9
 ي هدرسي برنام محتواي در نظم رعايت -10

  آموزشي
9/7  00/13 2/33  4/30 2/14  8/4  

  4/4  9/14 4/20  7/36  7/17  1/10  درس يها كالس در جمعيت تراكم -11
انضباطي توسط  و اخالقي اصول رعايت -12

  آموز دانش
1/11  6/9  3/34  8/25 1/20  6/4  

 يزي برنامه  در خصوص مشكالت مربوط بهدهد، مي  نشان3جدول  يها يافته كه طور نهما

 با درسي مطالب حجم بين تناسب(1 ي هگوي به  مربوطها پاسخ ي هنمر ميانگين بيشترين درسي
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 به توجه (3 ي هگوي به مربوط ميانگين كمترين  و1/5با ميانگين ) درس هر به يافته اختصاص زمان

  . است بوده 9/3ميانگين  با )آموزش ي هدور در يادگيرنده عاليق و يسن ايه ويژگي
  

  3فرضي  ميانگين با ان آموز دانش نظر از يزي درسي برنامه مشكالت ي هنمر ميانگين ي ه مقايس.4جدول 
 t  خطاي استاندارد  M  SD  نمونه

  5/11  33/0  485/0  01/4  ريزي درسي برنامه
  03/20  065/0  486/0  12/4  مشكالت خودآموزي
  06/12  029/0  705/0  55/3  مشكالت ارزشيابي

  67/4  034/0  566/0  88/3  سازماني مشكالت برون
  

 درصد 5 سطح خطاي در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده  t،4جدول  يها يافته براساس

  است سطح متوسط از بيش درسي ريزي برنامه مشكالت ميزان اين بنابر است، بزرگتر
 پاسخ ميانگين كه است آن بيانگر ي توصيفيها يافته مشكالت خودآموزي، در ارتباط با

 در. است 55/3 ان،آموز دانش عملكرد سنجش براي دو نفره يها ارزيابي ي هزمين ان درآموز دانش

 ي هزمين در. است 82/3ان آموز دانش پاسخ ميانگين عملكرد، كيفيت ارزيابي امكان ي هزمين
 در.  است67/3ان آموز دانش پاسخ ميانگين راهبر، خود و يافته نسازما خود يادگيري امكان

 پاسخ تحقيق، ميانگين گزارش نويسي، شخصي، يها پروژه تكاليفي نظير تعيين ي هزمين

 و آموز خود يها از بسته استفاده ان برايآموز دانش انگيزه ي هزمين در.  است36/4ان آموز دانش
 . است45/3ان آموز نشدا پاسخ ميانگين آموزشي، افزار نرم

درصد  5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهدهt ، 4دول  جهاي يافته براساس
اساتيد هيات علمي   ان وآموز دانش نظر از خودآموزي مشكالت ميزان بنابراين است، بزرگتر
  .است سطح متوسط از بيش

 پاسخ ميانگين كه است آن بيانگر ي توصيفيها  يافته،در ارتباط با مشكالت ارزشيابي

 از ان آموزشآموز دانش شرايط ان  باآموز دانش معيارهاي ارزشيابي تناسب مورد ان درآموز دانش
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 98/3 در منزل حضوري يها آزمون همانند هايي آزمون اجراي امكان ميانگين. است 58/3 دور راه
  . است/ 21منزل  ان درآموز شدان ارزيابي براي ي هوشمندها سيستم به مراكز تجهيز ميانگين. است

 درصد بزرگتر 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهدهt  دهد نتايج نشان مي

  .است سطح متوسط از ان  بيشآموز دانش نظر از ارزشيابي مشكالت ميزان بنابراين. است
 پاسخ ميانگين كه است آن بيانگر توصيفي هاي يافته  با مسايل برون سازمانيدر ارتباط

 ،03/3 دور راه از آموزش مراكز به نسبت مردم آشنايي برايرساني  اطالع مورد ان درآموز دانش
 آشنايي براي رساني اطالع ،9/2 مراكز اين به نسبت آموزش نظر از مردم منفي نگرش ي هزمين در

 دستيابي به امكان ي هزمين در ،32/3 دور راه از مراكز آموزش مخاطبين به نسبت مردم
مراكز  همكاري و پذيرش ي هزمين در ،25/3 تحصيل از فراغت از بعد نظر مورد) شغل(حرفه
 اين مراكز با ديگر هاي سازمان همكاري ي هزمين در و 10/3ذيربط  ولينئمس سوي از مزبور عالي

  . است 9/2 ميانگين
 5 ايسطح خط در جدول بحراني مقدار آموزان از دانش شده مشاهده tدهد  نتايج نشان مي

 سطح ان بيش ازآموز دانش نظر از سازماني برون مشكالت ميزان بنابراين است بزرگتر درصد

  .است متوسط

  گيري بحث و نتيجه
 نشان ها درسي، يافته ريزي برنامه ي همقول با دور راه از آموزش مراكز مشكالت با رابطه در

 زمان با درسي مطالب بين حجم تناسب به مربوط ان،آموز دانش مشكالت بيشترين كه داد
 انآموز دانش در اي نمونه تك  tبه آزمون مربوط مشاهدات. است درس هر به يافته اختصاص

 در. است متوسط سطح از بيش درسي ريزي برنامه به مربوط مشكالت ميزان كه است آن بيانگر
 زماني يژهو به. كند مي رو رو به مشكل با ان راآموز دانش كالس، در حضور زمان كم مورد اين
 ها آموزش اين كه آنجا از و دارند نياز بيشتري زمان به دروس آموزش ان برايآموز دانشكه 
 كالس در دارند يا اصالً حضور كالس كمتري در زمان ان مدتآموز دانش و است حضوري نيمه
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 سنتي هاي آموزش از بيشتر دور راه از آموزش در درسي ريزي مشكالت برنامه ندارند، حضور

 آيوند و و والويونا) 2007(1بولن و جامتشو تحقيقات نتايج با حاضر پژوهش رابطه اين  در.تاس

 بهبود بايد درسي ريزي العمر، برنامه مادام يادگيري به رسيدن براي اينكه بر مبني) 2005(2يئو

ن نداشت بر مبني كه) 2006(3مكال و آنته ليندن، مك پژوهش با پژوهش  اين.دارد همخواني يابد،
 محيط جديد كه داد نشان آنان پژوهش نتايج زيرا .ندارد همخواني بود، زمينه اين در مشكالت

 اياالت آنان در تحقيق كه آنجايي از. است نكرده ايجاد مشكلي انآموز دانش يادگيري امر در
 مثال عنوان بهدارند؛  باالتري فرهنگي هاي قابليت آنان اينكه به توجه با و شده انجام متحده
 دور راه از مدارس آموزش وارد كه انيآموز دانش احتماالً باالست، كشور آن در مطالعه ي هسران
 اين يها يافته با آنان ي پژوهشها يافته بين بنابراين برخوردارند؛ بيشتري توانمندي از شوند مي

  .شود مين مشاهده همسويي گونه هيچ پژوهش
 مشاهدات خودآموزي، ي همقول نظر از ردو راه از آموزش مراكز مشكالت با رابطه در

 در خودآموزي مربوط به مشكالت ميزان كه است آن از حاكي اي نمونه تك t آزمون مربوط به

 پاسخ مورد در ي پژوهشها يافته كهطور همان. است متوسط سطح از بيش ان،آموز دانش

 نظير تكاليفي مانجا به ان مربوطآموز دانش مشكالت بيشترين دهد، مي ان نشانآموز دانش

 انآموز دانش ي هانگيز به مشكالت مربوط كمترين و تحقيق و نويسي گزارش شخصي، يها پروژه

 مك پژوهش با نتايج اين زمينه در. است) فشرده يها لوح(خودآموز يها بسته از استفاده براي

 و ناهمخوان) ها پروژه تكاليف و انجام(زمينه در خودآموزي بر مبني) 2006(مكال و آنته  ليندن،
 .است خودآموزي، همخوان ي هزمين در مشكالت وجود بر مبني )1373(اطفالشان پژوهش با

 مربوط مشاهدات ارزشيابي، ي همقول نظر از دور راه از آموزش مراكز مشكالت با رابطه در

 از بيش به ارزشيابي، مربوط مشكالت ميزان كه است آن از حاكي اي نمونه تك t به آزمون
                                                                                                                            
1 . Jamtsho & Bullen 
2 . Vlavianou & Ioannidon 
3. McLinden, McCall & Annette 
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 بيشترين دهد مي نشان انآموز دانش در ي پژوهشها يافته كهطور همان .است توسطم سطح
 به مربوط مشكالت كمترين و منزل در حضوري يها آزمون اجراي امكان به مشكالت، مربوط
 دور راه از ان مراكزآموز دانش شرايط با عادي مدارس انآموز دانش ارزشيابي تناسب معيارهاي

به  موقع به بازخورد ندادن بر مبني) 2007(همكاران و جامتشو هشپژو با پژوهش اين. است
 بر مبني) 2009(همكاران و ژائو پژوهش با ولي است همخوان مواقع ي ههم در انآموز دانش

 .نيست همخوان منزل در ييها آزمونگرفتن 

 مشاهدات سازماني، برون ي همقول نظر از دور راه از آموزش مراكز مشكالت با رابطه در

 از سازماني، بيش برون مشكالت ميزان كه است آن از حاكي اي نمونه تك t آزمون مربوط به
 نشان سئوال اين مورد ان درآموز دانش در پژوهشي يها يافته  كهطور همان. متوسط است سطح
 به نسبت مردم آشنايي براي رساني اطالع مورد ان درآموز دانشمشكالت  بيشترين دهد، مي

 نظر از مردم منفي نگرش به مربوط مشكالت كمترين و راه دور از آموزش مراكز مخاطبين
) 2000(بارت و بويد پژوهش با حاضر پژوهش مقوله اين  در.است مراكز اين به نسبت آموزش

 )1385(الحسيني پژوهش با و دور از راه مراكز به نسبت توجيه عدم و رساني اطالع بر عدم مبني
 .است همخوان سازمانها ساير سوي زا مراكز پذيرش اين مورد در

 آمده در مورد مشكالت دست به عمومي نتايج عملي طور بهي پژوهش حاضر،  ها براساس يافته
  :گيرد ميزير را بايد در نظر 

به دليل ضرورت ايجاد بلكه  تصادفي مسئله اي اختياري نبوده طور بهآموزش از راه دور  -1
ي قديم و ميانه ها اين موضوع در دوره. افته استشده و متناسب با منابع انساني تشكيل ي
  .  ي توسعه را گذرانده استها شروع گرديده و در دوران معاصر راه

اصول عمومي آموزش از راه دور، متناسب با قوانين، نسبت به اهدافي كه در اشكال  -2
اگر متفاوت نباشد از نظر )  حضوري، نيمه حضوري، غيرحضوريطور به(آموزش سنتي 

ها، از نظر جهاني بودن  ي ويژه، موفقيتها ها، فرهنگي، جهت ي و اشكال و مدلراوّ فن
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  . استجديد و متفاوت 
 - آموز دانش معلم، -آموز دانشآموزشي بين   مستقل  هاي دور فرم آموزش از راه -3

در اين مرحله  بيشتر . گردد مي به شكل نوآورانه و دموكراتيك محسوب آموز دانش
  . است آموز دانشمسوليتها بر عهده 

در آموزش از راه دور به ياددهنده و فراگيرنده افكار جديد و نوآروانه و آزاد و ساير  -4
  .   كند مياشكال مسئوليتي را كمك 

ها  پاسخ گويي به تخصص. استآموزش از راه دور داراي جهات اجتماعي آموزش  -5
داليل مشخص براي براساس تقاضاهاي استانداردهاي جهاني و از بين بردن بيكاري به 

  .  حضوري امكان تحصيل ندارند، امكان پذير نمايدطور بهكساني كه 
 از نظر جغرافيايي، مكان و خصوص به كه در راه يادگيري ي راآموزش از راه دور موانع -6

 .  برد مي از بين ،زمان وجود دارد

  . دكن ميزمان آموزش از راه دور امكان يادگيري در موسسات محلي و خارجي فراهم  هم -7
 متناسب با تقاضاها و هستندآموزش از راه دور براي كساني كه در حال يادگيري  -8

هاي اطالعاتي، ايجاد ارتباط،  ي جمعيتها فعاليتيشان، قابليت رقابت، ايجاد ها خواسته
  .  كند مي كمك ها مهارتگيري  شكل

  . ه دارداني را به همرازر كيفيت آموزشي، ارتقا موفقيت و اآموزش از راه دور -9
ي دانشمندان و متخصصين، آموزش از راه دور سيستم يادگيري ها در نتيجه، همفكر با ارزيابي

در مورد مشكالت تحقيقات به عمل آمده و داليل عملي براي . آيد ميشمار  ه يكم ب وقرن بيست
  : تواند در بهبود كيفيت آن مفيد باشد ميگردد كه  ميرفع اين موانع پيشنهادات ارائه 

به نظر ما . نيستدهد كه سيستم آموزش از راه دور در سطح مطلوب  تحقيقات نشان مي -1
  . استدر اين مورد تحقيقات بيشتر ضروري 

  . ي حقوقي الزم بايد ايجاد گرددها  و نظارتها  آموزش از راه دور تشويقي براي توسعه -2
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كه خودشان در دهد كه آموزش از راه دور توسط جوانان با استعداد  ميتحقيقات نشان  -3
اين اشخاص بايد در حمايت دولتي و يا موسسات خصوصي . گيرد مي انجام هستندتالش 

  . قرار گيرند
  .اساسي دارد كه براي توسعه و تشكيل آموزش از راه دور فناوري نقش استروشن  -4
 كه در اين ، توسعه و تشكيل آموزش از راه دور به كادر مجرب و متخصصيني در زمينه -5

  .  كه بايد مورد توجه باشداست نياز ،شته دارندزمينه سرر
 به نظر ما والمللي بوده  هاي بين  ارتباطمستلزم آموزش از راه دور و گسترش آن ي توسعه -6

  . هاي موفق و موسسات مربوط بسيار خوب خواهد بود ي دولتيها استفاده از افكار و ايده
 پژوهش نتايج اساس بر راهكارها

از  اطالعات فناوري به اجرايي كاركنان ساير و مديران ان،زآمو دانش مؤثر دسترسي -
 طور به برنامه اجرايي مراحل در انحراف و اشكال بروز از كه است راهكارهايي
  .داد توسعه پيش از بيش را دسترسي اين بايد لذا و كاهد ميچشمگيري 

عامالت ت افزايش براي گروهي تكاليفي دادن و ترم طول در توجيهي جلسات است الزم -
 .شود بيشتر ان آموز دانش

  .است الزم منزل در مستمر يها آزمون برگزاري براي امكاناتي آوردن فراهم -
 انجام ان بهآموز دانش تشويق و كوتاه زماني يها فاصله در گروهي جلساتي برگزاري -

  ميآنان، گا تعامالت بهبود براي همياري و مشاركت منظور به گروهي، يها  پروژهدادن
  .است دور راه از آموزش يها مانظ در مهمي امر چنين اهداف به رسيدن براي ياساس
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Investigating the problems of self-educating, lesson planning, 
assessment and external factors in distance-education from 

students’ point of view: challenges and solutions 
 

G. Farzaneh1 

 

Abstract 
 

The main aim of the present study is investigatig the problems of self-
educating, lesson planning, assessment and external factors in distance-
education from students’ point of view. The research method, regarding its 
theme, is descriptive-survey and cross-sectional type. To achieve the 
objective of the study, from the research population including all students in 
distance education of Ardabil city in the academic year 1387-1388, 112 
students were selected using a multistage cluster sampling. To collect the 
required data, two researcher-made questionnaires have been used. The 
results showed that students in all research questions (self-studing, lesson 
planning, assessment and external factors), evaluated the problems higher 
than their average bound. Based on the results of the present study, it can be 
concluded that to develop and implement distance learning systems in 
education the following recommendations can be taken into account: 1 - To 
develop a distance education system, government programs should be fully 
developed and implemented. 2 – To implement a distance education system, 
expert staff should be used. 3 – In a distance education system, analytical 
information and marketing services mut be develpped legally and under 
supervision. 4 – In a distance education system, communication and 
information infrastructure must be completed. 5 – To develop a distance 
education system, teaching methods, scientific methods and other 
procedures must be completed. 6 - Individual control mechanisms should be 
established in distance education system. 
Kaywords: distance education, students, self-learning, lesson planning, assessment 
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