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  چکیده

رکز تحصیالت تکمیلی دانشـگاه  اثربخشی نظام آموزش از راه دور در م پژوهش حاضر طراحی مدل ارزیابیهدف اصلی 
جامعه آمـاري ایـن پـژوهش    . بوده که با روش پیمایشی انجام شده است این پژوهش از نوع توصیفی. باشد نور ایران می پیام

نفـر بـا    115 افـراد مـذکور،  از میـان  . دبـو ) Ph.D(تخصصی از دانشجویان دکتري نفر  1129نفر از استادان و  45متشکل از 
بـا  آوري  هـا پـس از جمـع    پاسـخ . نامه محقق سـاخته پاسـخ دادنـد    و به پرسش انتخاباي  گیري طبقه استفاده از روش نمونه
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درسی با میانگین  درحد متوسط، ولی در شاخص توسعه برنامه) 05/3(یادگیري دانشجویی با میانگین - هاي یاددهی حمایت
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)06/0RMSEA= (ثربخشـی خـدمات ارایـه    توان از این مدل به عنوان معیاري براي ارزیـابی ا  به عبارت دیگر می. باشد می
  .آوري اطالعات و ارتباطات استفاده کرد ها و مراکز آموزش عالی مبتنی بر فن شده در دانشگاه
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  مقدمه

. اقتصادي و فرهنگی دانسـت هاي اجتماعی،  ترین زیرنظام توان یکی از پیچیده نظام آموزشی را می"
هـا،   هـاي آموزشـی، برنامـه    هاي نظـام آموزشـی، ارزیـابی سـازمان     با توجه به گسترش وسیع فعالیت

تواند نقش مؤثري در فراهم آوردن کیفیـت   کارکنان و ارزیابی خدمات ارایه شده از طرف آنها می
افــزایش تقاضــاي  ).42، 1389، بــه نقــل از شاهرضــایی، 1383بازرگــان، ( "آموزشــی داشــته باشــد

اجتماعی براي آموزش مداوم از یک طـرف وکمبـود فضـا و امکانـات فیزیکـی و مـادي از طـرف        
دیگر سبب شده تا نظام اجتماعی در جستجوي راهی جایگزین براي ارایه خدمات بیشتر به مشتریان 

بـه دنبـال    ؛خیرهر چند همیشه بـا تـأ   ؛نظام اجتماعی  نظام آموزش عالی به عنوان یک زیر. خود باشد
یـادگیري و انتقـال دانـش، مهـارت و      -ارایه خدمات جایگزین، تغییر سـازماندهی فرآینـد یـاددهی   

 1ایـن موضـوع بـا ظهـور و بـروز پـداگوژي      . باشد بالقوه خود می) یادگیرندگان(نگرش به مشتریان 
ل دیگري شتاب بیشتري به خودگرفته و شک 3آوري اطالعات و ارتباطات و فن 2جدید سازندگرایی

بنابراین آموزش از راه دور . از آموزش به نام آموزش باز و از راه دور ظهور و بروز پیدا کرده است
یادگیري و ارزیابی تحصـیلی توسـط یـک مؤسسـه بـا       -عبارت است از سازماندهی فرآیند یاددهی

ویژه فاصله   ، بهز میان برداشتن موانع دسترسیدهی برابر به همگان، ا درجه انعطاف باال، براي فرصت
جغرافیایی افراد جامعه به آموزش مورد نیاز، و یادگیري مستقل در همه سطوح و اتخاذ راهبردهـاي  

وري اطالعـات و  آ اي و فـن  هاي چندرسـانه  هاي آموزشی، سامانه آوري کارگیري فن مناسب براي به
  ).47، 1385زاده،  ابراهیم(ارتباطات 

دور، آموزش باز و از راه   رویکردهایی چون آموزش از راههاي  در حالی که بحث بر سر هزینه
دور، یادگیري الکترونیکی و پردیس الکترونیکی یا دانشگاه مجازي در برابر رویکردهاي سنتی بـه  

این نوع آموزش، آیا ) بودن اقتصادي(تر بودن  شدت وجود دارد، سؤال این است که به فرض ارزان
ایـن نـوع   ) اثربخشـی (هسـتند؟ ایـن امـر سـبب شـده کیفیـت       ) شـی اثربخ(ها داراي کیفیت  ین نظاما

متأسـفانه بـه رغـم    . اي مهـم نمایـان گـردد    آموزش براي متولیان این نظام آموزشی به عنـوان مسـأله  
خدمات ارایه شده از طرف مؤسسات آموزش عالی، نه تنها میزان توجـه  ) اثربخشی(اهمیت کیفیت 

                                                      
1. Pedagogie 
2. Constructivism 
3. Information and Communication Technology 
4. Stark 
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روز از کیفیـت   و روزبـه  رفـع ایـن نگرانـی وجـود نداشـته،      به این مهم کافی نبوده بلکه تالش بـراي 

درسـی آمـوزش عـالی     هـاي  درحالی که این موضوع در برنامه. خدمات ارایه شده کاسته شده است
وجود داشته ولی تالش و همت الزم براي بررسی، ارزشیابی، اصالح و تغییـر آنهـا در دسـتور کـار     

  ). 1386واجارگاه و شفیعی،  فتحی ، به نقل از1997استارك، (قرار نگرفته است 
ها و مسایل بسیاري مواجـه بـوده اسـت کـه از میـان       آموزش عالی در طول دو دهه گذشته با چالش

هـاي بنیـادي و    ناتوانی در تولید دانش نظري و مصرف دانـش : توان به این موارد اشاره کرد آنها می
هاي دانشگاهی، فقـدان رابطـه    آموزشهاي جهان، کاربردي نبودن  نظري تولید شده در سایر کشور

هـاي پـژوهش و ارایـه     تـوجهی بـه کـارکرد    هـاي اجتمـاعی، بـی    نامناسب بین دانشگاه و سایر بخش
گیري و وجـود متولیـان متعـدد از یـک طـرف و       ها، مشکل تعدد مراکز تصمیم خدمات در دانشگاه

موزش عالی، گسـترش کمـی   ها و مؤسسات آ رشد فزاینده دانشجویان و متقاضیان ورود به دانشگاه
هاي موجود و توان اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی جامعـه    نظام آموزش عالی بدون توجه به ظرفیت

ــذیرش دانــش  ــراي پ ــالی و فشــار از ســوي جامعــه   ب ــابع م ــراي  آموختگــان دانشــگاهی،کاهش من ب
ناچـار از   ،هـا  نظام آموزش عالی براي مقابله بـا ایـن چـالش    بنابراین. گویی پذیري و پاسخ مسؤولیت

بـراي  ).  81، 1386معروفـی و همکـاران،   (توجه به حفظ و ارتقاي کیفیت در آموزش عـالی اسـت   
هاي آموزش عالی به طـور عـام و آمـوزش از راه دور بـه طـور       موفقیت در این امر، تمامی کارکرد

رهـاي معتبـر و   هـا و ابزا  این امر مستلزم داشتن معیـار . خاص باید به طور جامع مورد توجه قرار گیرد
  . باشد ها و عملکردهاي آموزشی می مناسب، به منظور محاسبه اثربخشی فرآیند

توسعه قابـل توجـه نظـام     کی دیگر از مباحث چالش برانگیز در حوزه آموزش عالی، رشد وی"
دارنـد کـه    اظهـار مـی  ) 2001(و همکـاران   2مهروتـرا ). 1، 2006، 1چینـی ( "باشد آموزش از دور می

اه دور یا یادگیري از راه دور، یک واقعیت، کـه آمـوزش عـالی بایـد در آینـده بـه آن       آموزش از ر
هـاي نظـام    هـا وچـالش   بـراي خلـق فرصـت   ) جـاري (دست یابد نیست، بلکه یک واقعیت امـروزي  

  .آموزشی است
ایـن  . برانگیـزي اسـت    واژه بسیار حساس و بحـث ) با کیفیت(آموزش باز و از راه دور اثربخش 

در . ها اعتبار درونی و بیرونی کل نظام آموزشی زیر سؤال رود ده که در خیلی از وقتواژه باعث ش

                                                      
1.Chaney 
2. Mehrotra  

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 1390 پاییز/  اولشماره /  دومسال  /آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی ه فنفصلنام/ 82

 
دارد عـدم توافـق روي واژه و تعریـف کیفیـت یکـی از مباحـث        اظهار می) 2002( 1یر این زمینه می

ــی  مشــکل ــه حســاب م ــد زا ب ــر    . آی ــی ب ــوزش از راه دور مبتن ــت در آم ــود کیفی ــراي بهب ــابراین ب بن
هاي جدید هم در مرحله عمل و هم در مرحله نظر اولین سؤالی که مطرح است این اسـت   آوري فن

  شود؟ چگونه حاصل می »کیفیت«زش باز و از دور چیست؟ یا در آمو» کیفیت«که 
چـه کـه در هنگـام ارزیـابی کیفیـت       آنآموزش از دور، و تنوع دیدگاه در تعریف کیفیت در "

برخـی از  . باشـد  ، حاصـل توسـعه عوامـل متنـوع مـی     آموزش الکترونیکی باید در نظـر گرفتـه شـود   
نـد و گروهـی دیگـر بـر چـارچوبی      کن مطالعات بر یک عامل و برخی دیگر بر چند عامل تأکید می

 ).521، 2010، 3و زایـري 2ابونیمه( "توسعه یافته در زمینه ارزشیابی آموزش الکترونیکی تأکید دارند
وسـیله متخصصـان تعیـین     آیـا کیفیـت بـه    :پرسـد  مـی ) 33، 2006، به نقل از چینی، 1998( 4اوبلینگر

ها نسـبت بـه    راه دور بعضی از شاخصشود یا چیزهاي دیگر؟ آیا براي تعیین کیفیت آموزش از  می
هـاي فرآینـدي مـالك     بعضی دیگر مهمتر هستند؟ براي تعیین کیفیت آموزش از راه دور، آیا متغیر

هاي ارایه شده؟  ها، رتبه استادان یا تنوع برنامه خانه نظیر تعداد کتاب هستند یا متغیرهاي سنتی کمی،
رضایت دانشجو، اطالعات داده شده یـا آن  : سازد متغیر خروجی کیفیت را مشخص می) چه(کدام 

چنین سؤاالتی براي هر کسی اعم از دانشـجو، عضـو هیـأت علمـی و      شود؟ چه را که یاد گرفته می
تواند در زمینه کیفیت آموزش از راه دور  مدیران عالی که درگیر فعالیت در سطح کالن هستند، می

بخش است که آموزش باز و از دوري اثـر  یناین در حالی است که عقیده عمومی بر ا. مطرح باشد
خواهنـد   البته نویسندگان این مقاله نمی. تري باشد آورانه قوي است که داراي ساختار فن) با کیفیت(

افزاري  افزاري وچه از نظر نرم آوري اطالعات و ارتباطات را چه از نظر سخت توانند نقش فن و نمی
ی اصلی عصر اطالعات و ارتباطات و اهمیت فزاینـده آن در  نادیده بگیرند، بلکه اعتقاد دارند ویژگ

انگیز و تحول یابنده آن بلکـه در ماهیـت شـناختی آن     آوري شگفت زندگی امروزي، نه در بستر فن
به این معنی که فرآیند گذر از مرحله دانستن، به معناي توانـایی بـه حافظـه سـپردن، بـه      . نهفته است

حلیل و کاربرد آن براي تولید دانش و دادن معناي جدید به آنها، خاطر آوردن و تکرار اطالعات، ت
ضرورت دسترسی مداوم به اطالعات و دانش را به وجود آورد کـه آن هـم بـه نوبـه خـود موجـب       

هایی که یاددهندگان در فرآیند  آوري اطالعات و ارتباطات شد نه برعکس، زیرا روش پیشرفت فن
                                                      

1. Meyer 
2. AbuSneineh  
3. Zairi  
4. Oblinger  
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هـاي   کننـد، تـابع چـارچوب    یند پـژوهش از آنهـا اسـتفاده مـی    یادگیري و محققان در فرآ  -یاددهی

 ).1384زاده،  ابـراهیم (بنـدد   شناختی مفاهیمی است که در حوزه دانش و تخصص خود به کـار مـی  
آورانه  بنابراین عوامل زیادي در کیفیت آموزش از راه دور تأثیر دارد که کمترین آن زیرساخت فن

هـاي آموزشـی و ارزیـابی از خـدمات،      یفیت و استاندارداین موضوع سبب شده که کنترل ک. است
رود  عنوان یکی از مسایلی که انگشت مخالفان و منتقدان این نظام آموزشی به سوي آن نشانه مـی  به

زاده،  ابـراهیم (گرا را از خطر کردن براي ورود به ایـن حیطـه ناشـناخته بـر حـذر دارد       مدیران سنت
1385.(  

یابی در معناي عام خود عبارت است از تعیین ارزش یا اهمیـت یـک   ارزش) 1985( 1از نظر ریبر
آوري و تحلیـل شـواهد    چیز، به عبارت دیگر، ارزشیابی یـک فرآینـد کـاربرد وارسـی بـراي جمـع      

کیفیـت یـک برنامـه، محصـول،     درباره حالت امور، ارزش، شایسـتگی، قـدر و قیمـت، اهمیـت یـا      
هـاي   شـود هـم دربرگیرنـده جنبـه     رزشیابی منتج مینتایجی که از ا. مشی و برنامه است شخص، خط
، به نقـل از یزدانـی و همکـاران،    1375کیامنش، ( هاي هنجاري است دربرگیرنده جنبه تجربی و هم

1389.(  
زمینـه اثربخشـی آمـوزش از راه دور در سـطح      هاي اخیر در اي طی سال تحقیقات قابل مالحظه

ولـی در  . مقاالت وگزارشات زیـادي بـه چـاپ رسـیده اسـت     المللی انجام شده و تاکنون  ملی و بین
هاي ارزیابی اثربخشی به عنوان یکی از مباحث مطرح در تضمین کیفیت آمـوزش از راه   زمینه مدل

نور که  هاي اندکی صورت گرفته و این مهم در مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام دور پژوهش
ویان دوره دکتري تخصصی در سطح وسـیع کـرده   دهه است که اقدام به جذب دانشج کمتر از یک

ترین تحقیقاتی که در این زمینه انجـام گرفتـه    به همین منظور در زیر به مهم. است انجام نشده است
  .شود اشاره می

ارزیـابی اثربخشـی آمـوزش    بـراي   یچـارچوب «در تحقیقـی تحـت عنـوان    ) 2010(ابونیمه و زایـري  
هاي متنوع در ارزیـابی اثربخشـی آمـوزش     با هدف شناسایی دیدگاه» در اتحادیه عرب الکترونیکی

گروهی دیگر تنها بر  ؛آورانه هاي فن گروهی تنها بر جنبه اند که به این نتایج دست یافتهالکترونیکی 
  .این دو تمرکز دارند) ترکیب(و گروهی دیگر بر هر دو  ؛هاي پداگوژیکی جنبه

                                                      
1.Reber 
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ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه «پژوهشی تحت عنوان ) 1390(مکاران فر و ه نوین عنایتی
نتـایج نشـان داد کـه ادراك دانشـجویان از     . انجـام دادنـد  » نور همدان بر اساس مدل سروکوآل پیام

میـانگین   چنـین  هم . کیفیت خدمات آموزش ارایه شده در حد پایین و انتظاراتشان در حد باال است
دانشجویان از کیفیت خـدمات آموزشـی در همـه ابعـاد مـدل منفـی و        اتنتظارو ا اتشکاف ادراک

 گـویی مشـاهده شـده    بیشترین شکاف در بعد همدلی و کمترین شـکاف در بعـد پاسـخ   . بودمعنادار 
  .است

ارزشـیابی میـزان اثربخشـی نظـام یـادگیري      «در پژوهشـی تحـت عنـوان    ) 1389(یزدانی و همکاران 
شناسـایی عوامـل مهـم در سـنجش ارزشـمندي       هبـ  ،»علـوم حـدیث  الکترونیکی دانشـکده مجـازي   

گیرنـدگان در طراحـی و ارزشـیابی نظـام      خصوصیات یـادگیري الکترونیکـی و کمـک بـه تصـمیم     
داري بـین   گونـه رابطـه معنـی    نتـایج نشـان داد کـه هـیچ    . یادگیري الکترونیکـی اثـربخش پرداختنـد   

نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشـان داد کـه    چنین هم . مندي وجود ندارد هاي ارزش و رضایت سازه
این دو سازه داراي ساختارهاي عاملی متفاوتی بوده و تحلیل عاملی هـر یـک بـه اسـتخراج عوامـل      

ابزار تحلیل ماتریسی شـبه ارزش  «ها با استفاده از  عالوه بر این، نتایج بررسی داده. متفاوت منجر شد
ظام آمـوزش الکترونیکـی دانشـکده مجـازي علـوم      نشان داد که وضعیت اثربخشی ن» مندي رضایت

 .نسبتاً متوسط بوده است ،حدیث، در هر یک از ابعاد چهارگانه در ارتباط با کل نظام

درسـی در   هـاي  عوامل مؤثر بر اثربخشی برنامـه «در پژوهشی تحت عنوان ) 2010( 1فریبرزي و باکر
ــوزش  ــز آم ــگاه  مراک ــی  الکترونیکــی دانش ــاي ایران ــه  ،»ه ــر اثربخشــی   ب ــؤثر ب ــل م ــایی عوام شناس

هــاي ایرانــی از دیــدگاه  درســی مبتنــی بــر کــامپیوتر در مراکــز آمــوزش عــالی دانشــگاه هــاي برنامــه
ادراك دانشـجویان نسـبت بـه     -1که بین چهـار متغیـر مسـتقل     داد نتایج نشان. دانشجویان پرداختند

هـا و   شـجویان نسـبت بـه تکنیـک    ادراك دان -2 درسی مبتنی بر وب هاي تجارب یادگیري در برنامه
ادراك دانشـجویان نسـبت بـه     -3کننـد   درسـی اسـتفاده مـی    هاي اي که در برنامه هاي آموزشی ابزار

باطـات در ابتـداي   آوري اطالعـات و ارت  شان یا معرفی فن هاي استفاده مدرسان از کامپیوتر در برنامه
که در هفتـه صـرف مطالعـه بـراي      )ساعاتی(ادراك دانشجویان نسبت به زمانی  -4سال تحصیلی و 

درسی مبتنـی بـر کـامپیوتر رابطـه معنـاداري وجـود        هاي کنند؛ با اثربخشی برنامه درسی می هاي برنامه
  . دارد

                                                      
1.Baker 
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بررسی وضعیت ارزیابی در آموزش عـالی کشـور بـه    «در تحقیقی تحت عنوان ) 1389(شاهرضایی 

و  ارزیابی در آموزش عالی کشـور ، با هدف شناسایی وضعیت »منظور ارایه یک چارچوب ادراکی
گانـه ارزیـابی    کشورهاي پیشـرو بـه ابعـاد پـنج    : به این نتایج دست پیدا کرده ،ارایه الگویی مفهومی

توجه شـایانی دارنـد؛ میـزان توجـه نهادهـاي نظـارتی در       ) زمینه، درونداد، فرآیند، برونداد و پیامد(
یار کم است؛ و شوراي عالی آموزش عالی نقـش  هاي ارزیابی در حد کم و بس ایران به ابعاد و مؤلفه

گذاري و هدایت فعالیت تمام نهادهاي مربوط به ارزیابی آموزش عـالی را بـر اسـاس الگـو      سیاست
که مشتمل بر چهـار رکـن فلسـفه و اهـداف، مبـانی نظـري، مراحـل اجـرا و نظـام بـازخورد بانـک            

  .اطالعات و مهندسی مجدد را بر عهده دارد
نـور   کیفیت خدمات مراکز آموزشی دانشگاه پیام ارزشیابیبه  ،در تحقیقی) 1386( و همکاران ارزو

ایـن پـژوهش بـا هـدف     . پرداختنـد  ،شـرقی و غربـی از دیـدگاه دانشـجویان     هـاي آذربایجـان    استان
هـاي الزم در   ، داده)کیفیـت خـدمات  (ل آارزشیابی خدمات آموزشی با استفاده از الگـوي سـروکو  

نتایج تحلیل نشان داد که شکاف ادراك و انتظار دانشجویان . را بررسی نمود زمینه ادراك و انتظار
 ایـن . دار اسـت  و معنـی  منفـی  ،هـا و ابعـاد الگـو    از کیفیت خدمات مراکز آموزشـی در همـه مؤلفـه   

نـور   دانشجویان از کیفیت خدمات مراکز آموزشـی دانشـگاه پیـام   دهنده این است که  نشان موضوع
و انتظـار آنهـا   ) زیر متوسـط (درصد  68/2میانگین کل ادراك دانشجویان  در ضمن،. نددبوراضی ن

 )دوم و چهـارم (ی چنـین، در مقایسـه جنسـیت و سـال تحصـیل      هم. بود) متوسطباالي (درصد  44/4
ــین رشــته تحصــیلی     ،دانشــجویان ــاوتی در چگــونگی کیفیــت خــدمات وجــود نداشــت و در ب تف

در آزمـون   ،دانشجویان فقط سطح نارضایتی دانشجویان رشته کامپیوتر نسبت بـه سـایر دانشـجویان   
 .دار بوده است معنی
عوامـل مهـم    در پژوهشی با عنوان ارزیابی کیفیت دوره هاي آموزشی آن الین،) 2003( گري مک

وي خــاطر نشــان ســاخته کــه در طراحــی . الیــن، را شناســایی کــرده اســت ه هــاي آنطراحــی دور
واجارگـاه و   فتحـی ( الین انعطـاف، تعامـل و مشـارکت، عوامـل مهمـی هسـتند       هاي درسی آن برنامه

  ).8، 1390همکاران، 
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  ، و مدل اروپایی تعـالی 3، اسکمپر2، فورنل1گیري مختلفی چون مدل کانو هاي اندازه مدل

هـاي مختلفـی    در سازمان) کیفیت(همگی به منظور سنجش اثربخشی  ،5و مدل سروکوآل 4سازمانی
امـا سـؤال ایـن    . گیرنـد  ها و آموزش عالی مورد استفاده قرار مـی  چون بهداشت، حمل و نقل، بانک

بـراي سـنجش اثربخشـی اسـتفاده نشـده اسـت؟ در ایـن پـژوهش بـا           هاي فوق است که چرا از مدل
زیـر مؤلفـه در    11بعد اصلی و  3هاي انجام گرفته در این حوزه،  شینه پژوهشمروري بر ادبیات و پی

هـاي آمـوزش    هاي مؤسسه سیاسـت  نظام آموزش از راه دور که با شاخص) کیفیت(زمینه اثربخشی 
هـاي کیفیـت در آمـوزش از دور     هاي ارایه دهنده شـاخص  ترین حوزه به عنوان یکی از جامع 6عالی

بـه ارزیـابی نظـام     ،نتایج حاصل از استفاده ایـن مـدل پیشـنهادي   . شده استهمخوانی دارد، استفاده 
دانشجویان یا (هاي فوق تنها از نظرات مشتري  پردازد که نه فقط همچون مدل آموزشی در ایران می

بررسـی   صـر اصـلی نظـام آمـوزش از راه دور    ابلکه اثربخشی را از منظـر عن  ،استفاده کرده) استادان
به تفاوت ادراك و انتظـارات دانشـجویان بـه     هایی که صرفاً تر نسبت به مدل جامعکرده و تصویري 

بنابراین براساس چارچوب نظري مطالعات انجـام شـده، مـدل    . مسأله کیفیت دارند ارایه کرده است
دور با توجه بـه هـدف اصـلی ایـن تحقیـق بـه صـورت        راه مفهومی اثربخشی نظام آموزش باز و از 

  .شود تدوین می 1نمودار 
  
  

                                                      
1. Kano 
2. FORNEL 
3. SCAMPER 
4. EFQM 
5 .SERVQUAL 
6. Institue of Higher  Education Policy  
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  مدل مفهومی اثربخشی نظام آموزش از راه دور: 1نمودار
  

 ،مطالعـه مبـانی نظـري و مطالعـات انجـام گرفتـه در ایـن زمینـه         و با توجه به هدف اصـلی پـژوهش  
  :باشد یر میزسؤاالت پژوهش به شرح 

  باشد؟ درسی داراي اثربخشی می از راه دور در فعالیت توسعه برنامه آیا نظام آموزش. 1
  باشد؟ داراي اثربخشی می یادگیري -یند یاددهیآفرهاي  آیا نظام آموزش از راه دور در حمایت. 2
  باشد؟ آیا نظام آموزش از راه دور در حمایت از اعضاي هیأت علمی داراي اثربخشی می. 3
  اسبه میزان اثربخشی در نظام آموزش از راه دور در ایران کدام است؟ترین مدل براي مح مناسب .4

   روش

توان بر اساس دو مالك هدف تحقیق و نحـوه گـردآوري    در علوم رفتاري می هاي تحقیق را روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف توصیفی، از نظر خانواده تحقیق، کمی بوده کـه بـا    .داده تقسیم کرد

 .ستروش پیمایشی انجام شده ا

 

 پشتیبانی اعضاي هیأت علمی
مساعدت تکنیکی براي اعضاي * 

  هیأت علمی
  تشویق مدرسان برخط* 
 همکاران/ آموزش مداوم مدرسان* 

اثربخشی نظام 
  آموزش
 از راه دور

  
  درسی توسعه برنامه

استانداردهاي الزم براي طراحی مواد  *
  آموزش از راه دور

  بازبینی متناوب مواد آموزشی  *
طراحی مواد آموزشی براي سطوح باالي * 

  شناختی
 دسترسی به منابع اطالعاتی الکترونیکی* 

 

  یادگیري-یاددهیهاي  حمایت
 هاي تعاملی متنوع استفاده از روش* 
 هاي مناسب مطالعه  آموزش روش* 
  اطالع از شرایط پذیرش و منابع * 
 سریعبازخورد به موقع و *  
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 نفـر از دانشـجویان دکتـري تخصصـی     1129نفر از اسـتادان و   45جامعه آماري این پژوهش شامل  
)Ph.D (نفر از  115حجم نمونه پژوهش حاضر . نور ایران بود مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام

گیـري چـون حجـم     هـاي مختلـف نمونـه    از میان روش. و دانشجویان دکتري تخصصی بوداستادان 
مورد مطالعه معلوم و لیستی از کلیه استادان و دانشجویان دکتري تخصصی موجـود بـود و از    جامعه

اي متناسـب   گیري طبقـه  هاي مختلف مساوي نبودند، از روش نمونه طرفی دیگر تعداد آنها در گروه
عـالوه در ایـن پـژوهش از یـک طـرح تلفیقـی        بـه . گیري تصادفی ساده استفاده شـده اسـت   و نمونه
معتبر علمی اسـتخراج و مـدل    به این طریق که ابتدا با مراجعه به اسناد و مدارك ،شده است استفاده

مفهومی با استفاده از نظرات متخصصان این حوزه تدوین شده اسـت، سـپس بـا اسـتفاده از نظـرات      
نامه محقق  هاي اثربخشی مشخص و براساس آن، پرسش متخصصان و استفاده از روش دلفی، مؤلفه

کـار  ه هـاي بـ   براي تـأمین روایـی شـاخص   . اي تدوین گردید درجه 5اساس طیف لیکرت  ساخته بر
تربیتـی و   علـوم نظـران   صـاحب  ،تاداناختیار تعدادي از اس در نامه پس از طرح سؤاالت پرسش رفته،
 بدین ترتیـب، . هاي اصالحی آنان اخذ گردید رفت و دیدگاهگ قرارریزي آموزش از راه دور  برنامه
بـراي بررسـی پایـایی بـه      چنـین  هـم  . گردیـد نامه فراهم  هاي پرسش محتوایی گویه صوري و روایی

 1، از آلفاي کرانباخ استفاده شده که مقدار آن در جدول گیري ژگی فنی ابزار اندازهعنوان یک وی
  .آمده است

  ضرایب پایایی مقیاس اثربخشی آموزش باز و از دور : 1جدول

  ها شاخص
  ضریب

توسعه 
  درسی برنامه

-یاددهی 
  یادگیري

پشتیبانی اعضاي 
  هیأت علمی

  78/0  79/0 74/0  آلفاي کرانباخ
  

ــه کــه در جــدول همــان ــرآورد پایــایی مقیــاس  مشــاهده مــی 1 گون هــاي  شــود، نتیجــه محاســبات ب
سـطح   دهنده در آزمون مقدماتی حاکی از آن است کـه مقـدار ضـریب آلفـاي کرونبـاخ از      تشکیل

 توصـیفی  آوري شـده بـا اسـتفاده از فنـون آمـار      هـاي جمـع   داده .برخوردار اسـت پایایی قابل قبولی 
مـورد   Lisrelو  SPSS افـزار  نـرم  با اسـتفاده از و ) 1تحلیل عاملی( استنباطی و) ها جداول و میانگین(

  .تجزیه و تحلیل قرار گرفت
                                                      

1. Factor Analysis 
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  ها یافته

ایران در شاخص ساختارهاي آیا نظام آموزش از راه دور «به منظور پاسخ به سؤال اول پژوهش که 
استفاده شده است که در جدول اي  تک نمونه tآزمون از  ،؟»باشد درسی داراي اثربخشی می برنامه

 .شود به آن پرداخته می 2

  در دانشگاه پیام نور درسی شاخص توسعه برنامهاي  نتایج آزمون تی تک نمونه: 2جدول

شاخص 
 t  درسی وسعه برنامهتنشانگر   اثربخشی

 درجه
  آزادي

  میانگین
  ها پاسخ

  سطح
  داري معنی

انحراف 
  استاندارد

  هاي حمایت
  توسعه
  درسی برنامه

استانداردهاي الزم براي طراحی 
 20/1  001/0 85/2  114  46/25  مواد آموزش از راه دور

 87/1  001/0 57/2  114  39/31  بازبینی متناوب مواد آموزشی
طراحی مواد آموزشی براي 

 94/0  001/0 77/2  114  74/31  شناختیسطوح باالي 

دسترسی به منابع دیجیتالی و 
 07/1  001/0 13/3  114  29/33  الکترونیکی

  
باشد،  )3(تر از میانگین مورد انتظار  کوچکهاي هر گویه  ، اگر میانگین پاسخ2با عنایت به جدول 

. باشد اثربخشی نمیدر آن شاخص خدمات ارایه شده از طرف آموزش از راه دور ایران داراي 
نور ایران در شاخص  بنابراین با توجه به جدول مذکور، مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام

، در 13/3 درسی به جز در نشانگر دسترسی به منابع دیجیتالی و الکترونیکی با میانگین توسعه برنامه
ده و کیفیت خدمات ارایه شده ارایه شده داراي اثربخشی مورد انتظار نبو) هاي فعالیت(بقیه خدمات 

توان نتیجه  می α ≥05/0داري  مشاهده شده و سطح معنی tبا توجه به مقادیر  .ضعیف بوده است
 به عبارت دیگر،. گرفت که تفاوت میانگین مشاهده شده با میانگین مورد انتظار معنادار بوده است

تر از  پیام نور ضعیف و پایین خدمات ارایه شده در شاخص توسعه برنامه درسی از طرف دانشگاه
   .حد انتظار بوده است

 فرآیندهاي  آیا نظام آموزش از راه دور ایران درحمایت«به منظور پاسخ به سؤال دوم پژوهش که 
استفاده شده است که در اي  تک نمونه tآزمون از  ،؟»باشد داراي اثربخشی مییادگیري -یاددهی
 .شود به آن پرداخته می 3جدول 
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 نور در دانشگاه پیام یادگیري -یاددهی هاي شاخص حمایتاي  نتایج آزمون تی تک نمونه: 3جدول

 شاخص
  اثربخشی

هاي  نشانگرهاي حمایت
 t  یادگیري-یاددهی

درجه 
  آزادي

  میانگین
  ها پاسخ

  سطح
  معنی داري

انحراف 
  استاندارد

هاي  حمایت
یاددهی ـ 
  یادگیري

 96/0  001/0 84/2  114  74/31  استفاده از روش هاي تعاملی متنوع
 05/1  001/0 26/3  114  23/33  آموزش روش هاي مناسب مطالعه

تأمین نیازدانشجویان از طریق پایگاه 
 04/1  001/0 05/3  114  42/31  اطالعاتی از دور

 25/1  001/0 06/3  114  22/26  بازخورد به موقع و سریع

  
باشد، ) 3(تر از میانگین مورد انتظار  کوچکهاي هر گویه  اگر میانگین پاسخ ،3با عنایت به جدول 

. باشد در آن شاخص خدمات ارایه شده از طرف آموزش از راه دور ایران داراي اثربخشی نمی
، در )84/2(بنابراین با توجه به جدول مذکور، به جز در شاخص ارایه خدمات دانشجویی با میانگین

نور داراي  تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیامارایه شده توسط مرکز ) هاي فعالیت(بقیه خدمات 
توان  می α ≥05/0داري  مشاهده شده و سطح معنی tبا توجه به مقادیر  .باشد اثربخشی متوسط می

به عبارت  .نتیجه گرفت که تفاوت میانگین مشاهده شده با میانگین مورد انتظار معنادار بوده است
یادگیري از طرف دانشگاه پیام نور در  -دهیهاي یاد ه شده در شاخص حمایتیخدمات ارا دیگر،

  .حد متوسط بوده است
اعضاي  آیا نظام آموزش از راه دور ایران در پشتیبانی از«به منظور پاسخ به سؤال سوم پژوهش که 

استفاده شده است که در جدول اي  تک نمونه tآزمون از  ،؟»باشد هیأت علمی داراي اثربخشی می
 .شود به آن پرداخته می 4

 نور بانی از اعضاي هیأت علمی در دانشگاه پیامیپشتاي  ن تی تک نمونهنتایج آزمو :4جدول

  شاخص
  اثربخشی

پشتیبانی از اعضاي هیأت  ينشانگرها
 t  علمی

درجه 
  آزادي

  میانگین
  ها پاسخ

  سطح
  داري معنی

انحراف 
  استاندارد

  پشتیبانی
هیأت 
  علمی

هاي تکنیکی براي اعضاي هیأت  حمایت
 96/0  001/0 77/2  114  83/30  علمی

 49/1  001/0 77/2  114  92/19  برخط تشویق مدرسان
 11/1  001/0 38/2  114  96/22  همکاران آموزش مداوم مدرسین از طریق
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اشد، ب) 3(تر از میانگین مورد انتظار  کوچکهاي هر گویه  ، اگر میانگین پاسخ4با عنایت به جدول 

گونه  همان. باشد اثربخشی نمی از طرف آموزش از راه دور ایران در آن شاخص خدمات ارایه شده
نور داراي ایران در شاخص پشتیبانی  که از جدول پیداست، مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام

 چنین هم  .از اعضاي هیأت علمی در هیچ یک از نشانگرها داراي حداقل اثربخشی هم نبوده است
توان نتیجه گرفت که تفاوت  می α ≥05/0داري  مشاهده شده و سطح معنی tبا توجه به مقادیر 

به عبارت دیگر، خدمات ارایه شده . میانگین مشاهده شده با میانگین مورد انتظار معنادار بوده است
تر از حد  پاییندر شاخص پشتیبانی از اعضاي هیأت علمی از طرف دانشگاه پیام نور ضعیف و 

  .انتظار بوده است
ترین مدل براي محاسبه میزان اثربخشی در نظام  مناسب«منظور پاسخ به سؤال چهارم پژوهش که  به

  .از تحلیل عاملی استفاده شده است ،؟»آموزش از راه دور در ایران کدام است
  بررسی وضعیت معناداري نشانگرهاي عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی نظام آموزش از راه دور: 5جدول

  هاي شاخص
  نشانگرها  اصلی

سطح  ضرایب مسیر
استاندارد  داري معنی

  نشده
استاندارد 

  شده
t 
 داري  معنی

  ساختار
  درسی برنامه

  

  16/9  77/0  76/0  استانداردهاي طراحی مواد آموزش از راه دور

001/0  

  20/5  49/0  52/0  بازبینی متناوب مواد آموزشی
طراحی مواد آموزشی براي سطوح باالي 

  80/7  68/0  78/0  شناختی

  05/7 63/0 67/0  دسترسی به منابع الکترونیکی
  خدمات
- یاددهی
  یادگیري

  

  74/8  77/0  74/0  هاي تعاملی متنوع استفاده از روش
  07/7  65/0  68/0  هاي مناسب مطالعه آموزش روش

  57/6  61/0  64/0  دانشجویان از طریق پایگاه اطالعاتی تأمین نیاز
  43/4  44/0  55/0  سریعبازخورد به موقع و 

پشتیبانی 
  اعضاي

  هیأت علمی

  91/8  85/0  82/0  مساعدت تکنیکی براي اعضاي هیأت علمی
  89/3  39/0  58/0  تشویق مدرسان برخط

  37/6  61/0  68/0  همکاران/ آموزش مداوم مدرسین
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هاي  گیري در روابط شاخص ، نتایج حاصل از تحلیل پارامترهاي مدل اندازه5با توجه به جدول 

یادگیري با چهار  -یادهی فرآیندهاي  درسی با چهار نشانگر، حمایت برنامههاي توسعه  حمایت
) بارهاي عاملی(نشانگر و پشتیبانی از اعضاي هیأت علمی با سه نشانگر، داراي ضرایب مسیر 

دارد نشده و ضرایب استاندارد شده باال بوده و تبیین کننده خوبی براي اثربخشی با توجه به استان
این تمامی نشانگرها قادر به سنجش سازه مکنون بنابر .در سنجش آن عامل می باشند tضرایب 
چرا که . باشند آنان می t یالت تکمیلی با عنایت به مقادیرهاي ارایه شده توسط مرکز تحص فعالیت
توانند به عنوان بارهاي عاملی  دهنده این است که این نشانگرها می نشان 2بزرگتر از  tمقدار 

را در آموزش از راه دور ایران تبیین کرده و این تأثیرگذاري ) کیفیت(تأثیرگذار، متغیر اثربخشی 
براي هاي تکنیکی  مساعدتدر این میان نشانگر  .باشد معنادار می α ≥05/0داري  در سطح معنی

و تشویق مدرسان برخط با کمترین ضریب ) 85/0(اعضاي هیأت علمی با بیشترین ضریب مسیر 
  .باشند تبیین کننده مدل می) 39/0(مسیر 

  هاي برازندگی تحلیل عاملی مدل اثربخشی نظام آموزش از راه دور شاخص: 6جدول

  P-Value RMSEA  GFI  درجه آزادي  دو مقدار خی  ها شاخص
 87/0 06/0 001/0 209  76/437  مقادیر برازش

  
هـاي   ، تحلیـل بـرازش مـدل بـا عنایـت بـه شـاخص       6با توجه بـه نتـایج حاصـل از جـدول      چنین هم 

بـه  . باشـد  توان گفت که مدل تحلیل عاملی پژوهش حاضر داراي برازش مناسبی مـی  می ،برازندگی
و  GFIهـاي برازنـدگی    و مناسب بودن شـاخص  α ≥05/0عبارت دیگر با توجه به سطح معناداري 

RMSEA اثربخشـی نظـام آمـوزش از راه دور    ) میـزان (توان از این مدل براي بررسی وضـعیت   می
  .ایران استفاده کرد
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  هاي تأثیرگذار بر اثربخشی نظام آموزش از راه دور مدل تجربی شاخص: 2نمودار

هاي مورد مشاهده شـده   توان دریافت که داده می 2هاي گزارش شده در نمودار  از مجموع شاخص
ارت دیگـر،  بـه عبـ  . باشـد  مـی با مدل تحلیل عاملی هماهنگی کامل دارند و مدل مفهومی قابل تأیید 

هــاي  ایــن اســت کــه زیــر مؤلفــهدهنــده  نشــان) از راســت بــه چــپ(هــا  روي پیکــان ضــرایب مســیر
توانند به عنوان بارهاي عاملی تأثیرگذار بر اثربخشی  تعریف شده در مدل مفهومی می )هاي نشانگر(

 50/0ضـرایب بـاالي    چـرا کـه  . شده از طرف دانشگاه پیام نور با اهمیت تلقـی شـوند   یهخدمات ارا
از طرف دیگـر اعـداد   . باشند کننده خوبی براي مدل می ها تبییندهنده این است که این نشانگر نشان

63/0 

 

  توسعه
 درسی برنامه

 موزشآاستانداردهاي الزم براي طراحی مواد 

  هاي حمایت
- یاددهی
 یادگیري

 پشتیبانی
  اعضاي 

 ت علمیأهی

  بازبینی متناوب مواد آموزشی
 

  طراحی مواد آموزشی براي سطوح باال
 

  دسترسی به منابع الکترونیکی 
 

 استفاده از روش هاي تعاملی متنوع

 بازخورد به موقع و سریع

 آموزش روش هاي مناسب مطالعه

 اطالعاتیمین نیازدانشجویان از طریق پایگاه أت

 علمی هاي تکنیکی براي اعضاي هیأت مساعدت

 آموزش مدرسین از طریق  همکاران

 کنند تشویق مدرسانی که برخط کار می

77/0 

49/0 

68/0 

63/0 

41/0 

 
76/0 

 
13/0 

 
60/0 

 

40/0 

 
58/0 

 
62/0 

 
21/0 

 

44/0 

61/0 

77/0 

29/0 

 
25/0 

 
63/0 

 

85/0 

39/0 

61/0 
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هـا،   گیـري گویـه   دهنده ایـن اسـت کـه بـین خطاهـاي انـدازه       نشان) چپ به راست( هاي روي پیکان

  .و گویه باشدتواند ناشی از نزدیکی مفهوم د همبستگی مشاهده شده است و این همبستگی می

  گیري بحث و نتیجه

بـه   ،تـرین آنهـا   هاي اجتمـاعی و در عـین حـال پرهزینـه     در جوامع امروزي، نظام آموزشی جزو نهاد
گویی بـه عالقـه و رغبـت آنهـا مسـتلزم       از آموزش و پرورش و پاسخ استقبال مردم. آیند حساب می
. لیدکننـدگان آموزشـی اسـت   کننـدگان و تو  اي مادي و معنوي بسیاري بـراي مصـرف   اجراي هزینه

هرگاه به ارقام نجومی مصرف شده در آموزش و پرورش توجـه شـود، ایـن مطلـب بیشـتر آشـکار       
هاي آموزشی و از جمله نظام آمـوزش   گذاري در نهادها و نظام این حجم عظیم سرمایه. خواهد شد

ه به نوعی بـا ایـن   شود تا همه کسانی ک آوري اطالعات و ارتباطات سبب می از راه دور در عصر فن
براي دسـتیابی بـه چنـین    . نظام در ارتباط هستند، در خصوص کیفیت و اثربخشی آنها حساس باشند

دهنـد   ها نشان می اما نکته این جاست که یافته. هاي ارزشیابی متوسل شد هدفی به ناچار باید به شیوه
و نیز اختصاص حجم عظیم مباحث تربیتـی بـه خـود، بـه      ارزشیابیارزشیابی با وجود اهمیت فراوان 
  ). 1389یزدانی و همکاران، (شود  می مقدار بسیار کمی از آن استفاده

منـدي در   هـاي ارزش و رضـایت   اولین کسی بود کـه در پـژوهش خـود بـه سـازه     ) 2006(لوي 
گیـري   راي انـدازه او معتقد بـود کـه بـ   . بررسی اثربخشی نظام یادگیري از راه دور اشاره کرده است

مندي کاربران از خصوصـیات آن نظـام کـافی     اثربخش یک سیستم اطالعاتی تنها توجه به رضایت
شود که کاربران خصوصیات آن نظام  نیست، بلکه یک نظام اطالعاتی هنگامی اثربخش شناخته می

رضـایت   تلقی کنند، بلکه در آن خصوصیت مهم تلقی شـده نیـز احسـاس   ) با ارزش(را نه تنها مهم 
 -به عبارت دیگر خدمات ارایه شده توسط سازمان آموزشی بتوانـد نیازهـاي سـازمانی   . کرده باشند

هـاي زیربنـایی بـه درسـتی بـه شـیوه        براي شناسایی عامـل ) 2006(لوي . انسانی آنها را برآورده کند
 -اددهیهاي اثربخشی در نظام یـ  تحلیل عاملی متوسل شده که این پژوهش هم براي شناسایی عامل

شاخص اصـلی اثربخشـی    3حاصل آن  و به همین شیوه متوسل شده استدور راه یادگیري باز و از 
اي که پژوهش  نکته. ، استباشند ها می هاي عاملی آن شاخص نشانگر که هر یک تعیین کننده 11و 

 جـدا نکـردن عامـل    ،متمـایز کـرده  ) 2006(و لوي ) 1389(حاضر را از پژوهش یزدانی و همکاران 
این مهم بـه دلیـل اعتقـاد پـژوهش حاضـر بـه       . باشد پشتیبانی فنی به عنوان یک شاخص جداگانه می
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چـرا در آمـوزش از دور در عصـر    . باشـد  مـی » روش بـودن «آمـوزش از دور در برابـر   » نظام بـودن «
واسـط بـین    آوري به عنوان یک عامل جداگانه نیست کـه صـرفاً   آوري اطالعات و ارتباطات فن فن

 فرآینـد ده با سازمان آموزشی باشد بلکه به عنوان عامل اصلی انتقـال دانـش و مهـارت وارد    یادگیرن
  ). 1384زاده،  ابراهیم(شود  آموزش می

داراي  یـاددهی ـ یـادگیري   هاي  که آموزش از دور ایران در شاخص حمایت دادنشان  تحقیقنتایج 
و شـاخص پشـتیبانی از    درسـی  امـه ولی در شاخص توسـعه برن  ،اثربخشی متوسط و مورد انتظار بوده

هـاي ایـن    یافتـه . باشـد  آن مـی از  تـر  کـم اعضاي هیأت علمی داراي اثربخشی متوسـط هـم نبـوده و    
) Levis Index(که بـر اسـاس شـاخص ارزشـیابی     ) 1389(هاي یزدانی و همکاران  پژوهش با یافته

ولـی میـزان    ،همسـو بـوده   و پشـتیبانی فنـی   یـاددهی ـ یـادگیري   درسـی،   استفاده کرده در بعد برنامه
مـذکور   اثربخشی محاسبه شده در این پژوهش کمتر از میزان اثربخشـی محاسـبه شـده در پـژوهش    

که میزان اثربخشی در حد متوسط به بـاال و   )1389( بر خالف پژوهش یزدانی و همکاران. باشد می
اعضـاي  ( اسـتادان در این پژوهش میزان خدمات ارایه شده براي اثربخشی  ،تا حد خوب بوده است

حاصـل از پـژوهش   هاي  تر بوده که خالف یافته هم پایین) متوسط(از حد مورد انتظار ) هیأت علمی
ن دیگر این موضوع را مـورد کنکـاش قـرار    ااین مهم خود مستلزم این است که محقق. باشد میوي 

، )1386(همکـاران  و  ارزو چنین نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش هم. داده و بررسی مجدد نمایند
  . همسو بوده است) 1389(و شاهرضایی) 1389(فریبرزي و باکر  ،)1390(فر و همکاران  نوین عنایتی

 -اثربخشـی یـادگیري و هزینـه     دارد نظریـات متفـاوت دربـاره    داعتقا) 2002( 1در این زمینه نواك 
به هـر حـال   . باشد الت میاي از تشکی اثربخشی آموزش از دور با گذر از تمایل براي ارزشیابی جنبه

کنـد   که چه چیزهایی باید مورد بررسی قرار بگیرد فراهم می ها یک راهنمایی براي این این شاخص
فـراهم کـردن خـدمات    : نویسد وي در این زمینه می چنین هم. شود تا کیفیت آموزش از راه دور می

یدي در آموزش بـاز و از  دانشجویی و پشتیبانی از اعضاي هیأت علمی یکی از مباحث حساس و کل
ایـن خـدمات    آید، اگر چه که خیلی از دانشجویان در آمـوزش از دور هرگـز از   دور به حساب می

کنند ولی الزم است که اشـکال متنـوعی از خـدمات دانشـجویی بـه منظـور        دانشجویی استفاده نمی
   .دیده شوددرسی تدارك  موفقیت دانشجویان در برنامه

                                                      
1. Noak 

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 1390 پاییز/  اولشماره /  دومسال  /آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی ه فنفصلنام/ 96

 
تـرین مـدل بـراي     مناسب«ین پژوهش مورد بررسی قرار گرفت این بود که چهارمین سؤالی که در ا

 شـده حاصـل   هـاي  یافته ،»محاسبه میزان اثربخشی در نظام آموزش از راه دور در ایران کدام است؟
داري بـاال نشـان دهنـده     و سطح معنی) بارهاي عاملی(مبین این مطلب است که وجود ضرایب مسیر 

هاي فراهم شده بـر میـزان اثربخشـی خـدمات ارایـه شـده توسـط         خصاهمیت و نقش تأثیرگذار شا
نتیجه این که اثربخش بودن یا نبودن یـک نظـام   . باشد نور می مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام

آوري اطالعـات و ارتباطـات مسـتلزم     آموزش به طور عام و نظام آمـوزش از راه دور در عصـر فـن   
در ایـن زمینـه   ) 1983( 1کـالرك . باشـد  م آموزشـی مـی  هـاي کیفـی در نظـا    فراهم کـردن شـاخص  

آوري بـراي ارایـه و عرضـه     گیـري از فـن   در حال حاضر این سؤال مطرح است که بهـره : نویسد می
وسـایلی   ها صرفاً آوري بخشد یا طراحی آموزشی؟ او معتقد است فن آموزش، یادگیري را بهبود می
و  2اندرسـون (گذارنـد   تـأثیري نمـی  ) اثربخشـی (دهند، اما بر موفقیت  هستند که آموزش را ارایه می

هـاي مطالعـه را در نظـام     مشـاوره و آمـوزش مهـارت   ) 2005( 4هولمبرگ چنین هم ).2004، 3الومی
تکنیـک  «ن داند و از آن به عنـوا  ترین عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی می آموزش از دور یکی از مهم

  .برد نام می» مطالعه
هاي ارایه شـده توسـط مؤسسـات و     توان نتیجه گرفت که شاخص با توجه به آن چه که گذشت می
بنـابراین اگـر   . باشـد  ترین موضوعات بحث برانگیز در ایـن زمینـه مـی    نهادهاي مختلف یکی از مهم

فلسـفه وجـودي خـود، بـه انتقـال      نور ایران بخواهد بر اسـاس   مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام
ارایه دهد تا در رقابت پایدار با ) با کیفیت(باید خدمات اثربخش  ها بپردازد، ارزش، دانش و مهارت

آموختگان خالق قرار گیرد تا سهمی در تولید دانـش   و تربیت دانش سایر مراکز آموزشی به جذب
 .داشته باشد

 
  
  
  
 

                                                      
1.Clark 
2.Anderson  
3.Ellomi 
4.Holmberg 
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