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  فصلنامه مهندسي آموزشي: تكنولوژي و طراحي آموزشي
  2252- 0333 شاپا:
 )68تا  57، (صفحه 1393 بهاروم، شماره سوم، سسال 

  
  ميزان تحقق اهداف آموزش از راه دور در آموزش و پرورش 

 ه راهبردهاي توسعه آموزشييبلوچستان : ارااستان سيستان و 

  
  3؛ دكتر محمدعلي احمدوند2دكتر سيد يعقوب موسوي؛ 1منصوره كراچي اصفهاني

  
 21/10/92تاريخ پذيرش:   16/8/92تاريخ دريافت: 

  
 چكيده

آموزان در نظام آموزشي رايج و ضرورت تسهيل در دسترسي افراد الزم التعليم و تحقق عدالت آموزشي در تمام مناطق  با نگاهي به كثرت آمار دانش
كشور بر لزوم توسعه آموزشهاي از راه دور بخصوص در استانهاي محروم بيشتر پي ميبريم.از اين رو پژوهش حاضر با هدف ميزان دستيابي به 

ش هداف آموزش از راه دور در استانسيستان و بلوچستان از ديدگاه كارشناسان و مديران و ارائه راهبردهايي براي توسعه آموزش مي باشد.  روا
نفر از كارشناسان و مديران آموزش از راه دور استان مي  96پژوهش زمينه يابي توصيفي مي باشد و شركت كننده هاي پژوهش تعداد 

روش سرشماري نمونه گيري شده است . ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه است كه پايايي آن به روش آلفاي كرونباخ و و  باشد.پژوهش به
بوده است. روايي آن با استفاده از نظر متخصصين آموزش از راه دور و اساتيد دانشگاه احراز شده كه نتايج بيانگر روايي و پايايي مطلوب پرسشنامه 

  مي باشد:  زيرسوال  پژوهش شامل دو
  باشد؟ از ديدگاه كارشناسان و مديران ، مراكز آموزش از راه دور استان سيستان و بلوچستان از لحاظ دستيابي به اهداف چگونه مي -1
سيستان و هاي مناسب و مطلوب جهت توسعه آموزش از راه دور در استان  از ديدگاه كارشناسان و مديران مراكز آموزش از راه دور راهبرد-2

  باشد؟ بلوچستان چه مي
يافته ها نشان داد كه تحقق اهداف آموزش از راه دور استان تا حد مطلوب و رضايت بخشي صورت گرفته و راهبردهاي ارائه شده جهت توسعه 

دور استان س.ب توانسته  آموزش از راه دور استان معنادار مي باشد. همچنين نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد كه آموزش از راه
ي ارائه است با وجود موانع و مشكالت بسيار در دستيابي به اهداف مصوبه آموزش از راه دور تا حد خوب و مطلوبي نائل آمده و باكارگيري راهبردها

رونيكي،و... مي تواند شده كه شامل وجود زير ساخت هاي تكنولوژيكي،تنوع در شيوه هاي آموزش،توسعه فرهنگ پژوهش، وجود يادگيري الكت
  روزبه روز در جهت توسعه آموزش در استان موفق تر عمل كند.

  
 آموزش از راه دور ، اهداف آموزشي، توسعه ، مراكز آموزش از راه دور ها: كليدواژه

 
 Dehbashi81@yahoo.com زاهدان، 2تكنولوژي آموزشي، آموزش و پرورش ناحيه كارشناس ارشد . 1

 Yabr21@yahoo.comاستاديار ، تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب، . 2

  . دانشيار، دانشگاه آزاداسالمي تهران جنوب3
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The Achievement of Distance Education Objectives 

 in the province of Sistan and Baluchestan: 
Providing Educational Development Strategies 

 

Mansoureh Karachi Esfahani; Dr. Seyed Yaghub Mousavi; Dr. MohammadAli Ahmadvand 

 

Abstract 
Viewing the diversified number of students in the present distance education system, the need 

to facilitate access to education for those in need, and the accomplishment of education justice  in 

all areas of the country, we find out the necessity of developing  distance education especially in 

undeveloped provinces . This study aims to reflect the extent the objectives of distance education 

in the province have been achieved – the perceptions of professionals and managers, and to 

provide guidelines for the development of education. The study is a descriptive survey study of 96 

participants, experts and managers of distance education in the province. The sampling method 

was census. A questionnaire has been used to collect data. The validity and reliability of the 

questionnaire have been verified using Cranach’s alpha method and the views of distance 

education experts and university professors respectively. The research questions are as follows: 

1. From the Viewpoint of Administrators, distance learning centers in Sistan and Baluchestan, how 

are the goals achieved? 
2. From the perspective of distance education experts and administrators, what are the appropriate 

strategies for the development of distance education in the province of Sistan and Baluchestan? 

The findings indicated that the objectives of distance education in S-B province have been 

achieved satisfactorily and the   guidelines provided for the development of distance education are 

significant. The study findings also show that the distance education system of the province, in 

spite of many problems and obstacles, has acted well to achieve its objectives and can be more 

successful in the development of education in the province  using the given guidelines including 

technological substructures, diverse ways of teaching, increasing  research, and the development of 

e- learning. 

 
Keywords: distance learning, learning objectives, development, and distance education centers. 
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   مقدمه

در عصر دانايي جامعه اطالعاتي براي دستيابي به جايگاهي برتر 
اي توسعه يافته به ايجاد  توليد علم و فناوري و رسيدن به جامعهدر 

مهارت سازندگي و توسعه آفريني در آحاد ملت نيازمند است كه الزمه 
آن برخورداري از آموزشي وسيع و عميق و مهارت است. استفاده روز 
افزون از آموزش از راه دور در تعليم و تربيت راه حلي براي اين 

ها و  آيد. مدارس،دانشگاهها،كمپاني ه حساب ميمشكل در دنيا ب
سازمانها ، آموزش از راه دور را به عنوان هدفي براي آموزش و توسعه 

هاي آينده شان مورد استفاده قرار ميدهند و ميتوان گفت يكي  برنامه
از چالشهاي اساسي كه در توسعه كشور نقش بسزايي دارد،ايجاد و 

مشروط بر اينكه با افزايش هزينه  هاي آموزشي است افزايش موقعيت
  .)1384همراه نباشد (الحسيني،

آموزش از راه دور مفهوم جديدي در عرصه آموزش نيست اين 
تا كنون به صورت سه سبك آموزشي وجود  1800مفهوم از سال 

  داشته است.

  اي : آموزش مكاتبه الف
فراگير نسبت معيني از موضوعات متنوع را  دراين سبك آموزش،
هاي مشخص، در اختيار دارد. بازخورد  همراه با مجموعه سوال

هاي اين نوع  ها از مشخصه غيررسمي و ازدياد ترك تحصيل كرده
يادگيري است.اين نوع يادگيري با آمدن راديو و تلويزيون به صورت 

  ا كرد. يك روش فراگيري رسمي تكامل پيد

  اي آموزش راه دور چند رسانه -ب
دانشگاه باز انگليسي كارشناسان با كفايت و  1969در سال 

هاي  شايسته اي، فارغ التحصيل نمود كه به طور عمده از رسانه
نوشتاري استفاده كرده بودند. اين دانشگاه مدلي بود كه توسط پيتر در 

هاي  مشخصهسبك صنعتي آموزش راه دور ناميده شد. 1983سال 
هاي يك طرفه مانند كتاب و جزوات چاپي  اين روش استفاده از رسانه

  يا ارتباط دو طرفه معلم و متعلم به صورت چهره به چهره بود.  

  آموزش راه دور با ارتباط اينترنتي  -ج
هايي مانند ارتباطات دور برد مخابراتي و كامپيوترها اثر  فناوري

 -ي ديداري ريق گفتگو و برقراري شبكهمتقابل معلم برفراگير را از ط

كند.  شنيداري و ويديو كنفراس بيشتر از سبك قبلي امكان پذير مي
هاي گران قيمت ماهواره و  هاي اخير فرايند آموزش، فناوري در سال
هاي ارتباطي با ظرفيت باال را از طريق خطوط استيجاري مورد  شبكه

هم بيشتر فراگيران از استفاده قرارداده است. با اين وجود هنوز 
هاي  كنند اما تشكيل كالس هاي سنتي مطالعه استفاده مي روش

مجازي به دليل پيشرفت فناوري يك واقعيت است (صالح 
  ).1385مقدم،

  
 لهأبيان مس

موسسه آموزش از راه دور آموزش و  1383-84از آغاز سال 
مراكز آموزش از راه خود هاي آموزشي پرورش به منظور اجراي برنامه

استان در اين طرح  15كه حدود است كرده تاسيس دور در كشور 
اند و استان سيستان و بلوچستان نيز در همين راستا شركت داشته

نمود.با توجه به اينكه اهداف و خط و مشي آموزش  فعاليتشروع به 
از راه دور را موسسه تدوين و ارائه كرده است لذا لزوم دستيابي به 

هاي آموزش از راه دور گيري ميزان موفقيت برنامهاين اهداف و اندازه
  جهت تحقق اهداف آن بسيار ضروري است.اين اهداف شامل:

و درسي مصوب ي تحصيلي  اجراي تمام يا بخشي از برنامه-
  وزارت آموزش و پرورش

ارائه آموزش از راه دور با  بهره مندي از روشهاي متنوع و -
  هاي روز استفاده از فن آوريب با مناس

آموزش از راه دور دومين فرصت رسمي نظام آموزشي براي -
  جبران فرصت تحصيلي از دست رفته

  سني، جنسي و جغرافيايي در آموزش از راه دور  عدم محدوديت-
  اهتمام به آموزش ايرانيان خارج از كشور -
ه هاي آموزشي موسس ترويج فرهنگ اسالمي و ملي در برنامه -

آموزش از راه دور (اهتمام موسسه آموزش از راه دور به آموزش 
  هاي خارجي) ادبيات قومي در زبان

تأكيد موسسه آموزش از راه دور بر ترويج فرهنگ استفاده  -
  صحيح از فن آوري اطالعات و ارتباطات

امكان ارائه خدمات آموزشي موسسه آموزش از راه دور با بهره  -
لتي، امكانات وزارت آموزش و پرورش و ساير گيري از توان بخش دو

  نهادهاي دولتي و مشاركت عمومي
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امكان تأمين بخشي از درآمدهاي موسسه آموزش از راه دور از  -
طريق توليد و فروش محصوالت فرهنگي و آموزشي و مشاركت در 

  سرمايه گذاري مناسب
همچنين به جهت اينكه استان سيستان و بلوچستان جزء 

محروم و مرزي كشور بوده وجود افراد الزم التعليم و استانهاي 
بزرگساالن نيازمند به آموزش بيشتر ديده مي شود كه در اين باره نيز 

  بايد در جهت توسعه آموزشي تدابيري انديشيد.
مقاله حاضر در صدد است با بهره گيري از نظرات و ديدگاههاي 

شي و آشنايي با مديران و كارشناسان مراكز كه تجربه مديريت آموز
اهداف و برنامه هاي آموزشي مجموعه را در استان دارند و 
آموزشهاي الزم را در اين زمينه ديده اند ، ميزان دستيابي به اهداف و 
خط و مشي هاي مراكز آموزش از راه دور استان را بررسي و 

  راهبردهايي در جهت توسعه آموزش از راه دور در استان ارائه دهد.
  

 حقيقاهداف ت

  هدف اصلي
بررسي ميزان تحقق اهداف آموزش از راه دور از ديدگاه 
كارشناسان و مديران مراكز در آموزش و پرورش استان سيستان و 

  بلوچستان و ارائه راهبردهاي توسعه آموزش

  هاي فرعيهدف
ميزان دستيابي به اهداف مراكز آموزش از راه دور در آموزش و  -1

  بلوچستان از ديد كارشناسان و مديرانپرورش استان سيستان و 
راهبردهاي مناسب جهت توسعه آموزش از راه دور در استان  -2

  سيستان و بلوچستان از ديدگاه كارشناسان و مديران
  

  سواالت تحقيق
  سوال اصلي

وضعيت آموزش از راه دور در آموزش و پرورش استان سيستان و 
باشد و براي توسعه  ميبلوچستان از لحاظ تحقق اهداف چگونه 
  آموزش چه راهبردهايي را ميتوان بيان كرد؟

  سواالت فرعي
از ديدگاه كارشناسان و مديران ،مراكز آموزش از راه دور استان  -1

سيستان و بلوچستان تا چه ميزان به اهداف پيش بيني شده 
  اند؟ رسيده

راهبردهاي مناسب جهت توسعه آموزش از راه دور در استان  -2
تان و بلوچستان از ديد كارشناسان و مديران مراكز آموزش از راه سيس

  باشد؟ دور چه مي
  

  كليات
  ضرورت آموزش از راه دور در سيستم آموزشي

در عصر حاضر شتاب در اطالعات و ارتباطات موجب تغييرات 
اقتصادي و تكنولوژيكي در در جامعه شده است.كه اين تغييرات 

.تالقي و جدايي باشدمستلزم ساخت يادگيري در زندگي مي 
تكنولوژي ، جمعيت شناسي ، كار و خانواده ضرورت يادگيري از راه 

توانند از آن استفاده دور را فراهم مي آورد كه بزرگساالن مي 
كنند.ساختار آموزش از راه دور در طول زمان و مكان آموزش و 
پرورش را سرعت بخشيده و براي همه ميسر ساخته است . همچنين 
در مواردي عواملي از قبيل عدم انگيزه دانش آموزان به ادامه تحصيل 
، فقدان تماس چهره به چهره با معلمان و همساالن كه مي تواند 

جب سرخوردگي ها و مانع آموزش و يادگيري شود اما آموزش از مو
راه دور موجب هموار ساختن اين مانع در راه آموزش و يادگيري شده 

  . )12007(رشيد ، است
  

  هاي پيش آمده در آموزش از راه دور  فرصت
آورد كه اين مزايا را  مي پيشهايي را  آموزش از راه دور فرصت

  دارد: 
يادگيري را براي طيف وسيعي از مخاطبان و عالقه آموزش و  -1

سازد و نيازهاي يادگيري فراگيراني را  مندان به يادگيري فراهم مي
  سازد كه امكان حضور در محل را ندارند . برآورده مي

آورد كه ميان فراگيران دانشجوي  اين امكان را به وجود مي -2
ها و عقايد و تجربيات مختلف و مربيان و  متعلق به فرهنگ

  زمينه يادگيري به وجود آيد. اي در  سخنراناني كه در داخل كشور نيستند ارتباط مستقيم و سازنده
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  آورد. ارتباط هم عرض و هم سطح بوجود مي ميان خود فراگيران -3
طراحي كالس يا فضاي يادگيري به لحاظ نمود ذهني، فيزيكي  -4

  شود.  هاي مطلوب ممكن مي منطبق با خواسته
نقشه يادگيري (برنامه درسي) به وسيله افراد ارائه دهنده آگاه و  -5

  شود.  براساس نيازهاي شناختي فراگيران تدوين مي
هاي مجازي انعطاف پذير و اين امر موجب برانگيخته  كالس -6

  شود.  شدن شوق فراگير در يادگيري فعال مي
با توجه به امكان پيوند هر يك از مطالب و فرامتنها به صفحات  -7

ديگر اينترنت به صورت تعاملي امكان سير و مكاشفه در فراگير ميسر 
  شود . مي

، 2و گفتگوي هم زمان 1ونيكيامكان استفاده از پست الكتر -8
توانمندي منبع و مقصد پيام را دريك سيستم ارتباطي باال برده و 
پيگيري پيشرفت فراگير را بي واسطه و بي درنگ براي هر دو سوي 

  سازد.  ارتباط فراهم مي
با توجه به امكانات موجود دريادگيري الكترونيكي از قبيل انواع  -9

هاي پرسش و  نامه درسي وفعاليتدرطراحي بر 3موتورهاي جستجو
پاسخ و امكان بازيابي  اطالعات فعال تر از نظامهاي سنتي يادگيري 

  كند. هاي بيشتري را ايجاد مي قابليت
هاي درس،  به دليل يكساني طراحي و كاربرد اين نوع كالس -10

امكان يكنواختي شيوه اموزش و برآوردن عدالت آموزشي فراهم 
  شود . مي
) ديگر امكان 4هاي اطالعاتي (وب سايت اتصال با سامانه قابليت -11

پيوند ميان كالس درس با محيط باز جامعه را در اقصي نقاط جهان 
  آورد . به وجود مي

فراگيران در جريان يادگيري مولد خود، بسيار پرجرأت و چالش  -12
  كنند . پذير عمل مي

و فيزيكي  هاي مادي به دليل استقالل هر كالس درس از جنبه -13
حضوري (مانند ساختمان كالس، حضور فيزيكي در مدرسه و غيره) 

هاي سرانه يادگيري كاهش يافته و رابطه آموزش و يادگيري را  هزينه
  آورد . به طور تعاملي، پويا و حركت دارد در مي

فرآيند آموزش و يادگيري به دلخواه فراگير و تمايل خود او  و  -14
تواند مسقتيماً در  آيد و مي ده اش بوجود ميبراساس نيازهاي پيش آم

زندگي فراگير حضور يابد و ديوار ميان مدرسه و خانه را از ميان 
  بردارد .

را براي  5توان عنوان كالس كارآمد بنابراين شايد بدين علت مي
هاي فوق  هاي انتخاب كرد. با توجه به فوايد و فرصتاينگونه كالس

- توان به روش كه آموزش از راه دور را ميبايد به اين نكته توجه كرد 

(افضل  اي متفاوت ارائه داد هاي مختلف در بسترهاي رسانه
  ).1387نيا،
  

تاثير تكنولوژي هاي جديد در توسعه آموزش از 
  راه دور

رشد و توسعه فن آوري هاي چند رسانه اي و اينترنت اهميت 
ابزارهاي جديد واژه فاصله را در آموزش و پرورش كاهش مي دهد. 

ارتباطي و امكانات ديداري و شنيداري و مواد تعاملي ديگر، 
شاهراههاي اطالعاتي بيشتري را فراهم مي آورد . تغييرات تكنولوژي 
آموزشي و وجود محيط هاي يادگيري متنوع با كيفيت باال بيانگر 
وجود اثر بخش آموزش و يادگيري از راه دور است كه با ابزارها و 

ي خاص فراهم شده اند. پس مي توان گفت تلفيقي از فن تكنيكها
آوري هاي نوين و تكنيك هاي آموزشي در آموزش از راه دور موجب 
افزايش كيفيت و تجارب يادگيري سازنده شده و واژه فاصله را به 
عنوان عاملي براي عدم يادگيري كم رنگ و بر اهميت جلوه مي دهد 

  ).62012(سانتالي،
  

يادگيري ضمني در ارتقاء  هاي نقش تئوري
 آموزش از راه دور

ي  هاي راه دور، در مقايسه با افراد آموزش دهنده آموزش دهنده
 ها و روش هاي متداول سنتي به استفاده از تكنيككالس
 و مؤثرهاي مختلفي نياز دارند تا بتوانند آموزش از راه دور  شناسي

 هاي كه تئوريمفيدي ارائه دهند. بسياري از محققان معتقدند 
توان به نحو موفقيت آميزي در  يادگيري ضمني (غيرصريح) را مي

آموزش از راه دور بكار برد. يادگيري ضمني براساس يادگيري و 
  ي هاي مختلف آن الزمه ي فعال و پويا، استقرار شده كه جنبه تجربه
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شود. آرتي و همكارانش در  موفقيت يادگيري از راه دور محسوب مي
هاي يادگيري، نيازهاي يادگيرندگان راه دور و  اين پژوهش روش

چگونگي اجراي آن در محيط يادگيري ضمني را بررسي كرده اند. 
همچنين  معايب و مزاياي آموزش از راه دور را مورد بررسي قرار داده 

كردن تئوري يادگيري از راه دور با يادگيري  اند. آنها براي مرتبط
ضمني، تالش نموده و با استفاده از نگرش ضمني به ارائه و ارزيابي 

هاي يادگيري  هاي ارتقا و گسترش محيط برخي از دستورالعمل
پردازند (واالسي دو و  هاي راه دور مي حمايت كننده از يادگيرنده

  ).  12005همكاران، 
  

  وسعه آموزش از راه دوردر ت 2نقش وب الگ 
هاي جديد، تغييرات آموزش سطوح باال را به نحو قابل  تكنولوژي

دهند. استفاده از تكنولوژي، بهبود  اي تحت تأثير قرار مي مالحظه
يادگيري و تدريس آموزشي، بويژه آموزش سطوح باالتر يا عاليه را 

وسسات ها و م دهد. اكنون برخي از دانشگاه نيز تحت تأثير قرار مي
ها به منظور ايجاد آموزش از راه دور و مجازي استفاده  ازاين تكولوژي

توان  كنند. اما روشهاي قابل استفاده ديگري نيز وجود دارد كه مي مي
  به شبكه جهاني وب اشاره نمود.

ها  توان دركنار كالسهاي سنتي و متداول دانشگاه وب الگ را مي
همين مورد انجام گرفته اهميت و نيز به كار برد. در پژوهشي كه در 

ي بررسي و  ها از وب الگ را بوسيله مزاياي نتايج استفاده دانشگاه
ها وتحقيقاتي كه درسراسر جهان درباره اين موضوع  نظر سنجي پروژه

توان گفت استفاده از وب الگ  انجام شده است بررسي شده است. مي
روزانه افزايش  گيرد كه به دليل آسان بودن يادگيري آن صورت مي

هاي سنتي و متداول يك  يابد. استفاده ازوب الگ در دانشگاه مي
فرصت همكاري يادگيري و برقراري ارتباط و آگاهي رساني بين 
دانشجويان و استادان و حتي ميان دانشجويان و دانشجويان را فراهم 

اين روش براساس تئوري و روش ضمني استوار گرديده  .نمايد مي
هاي ساخته شده  به جاي انتقال از طريق دستورالعملاست. دانش 

بوسيله ياگيرندگاني كه خودشان به ايجاد ساختارهاي شناختي 
شود. درواقع نقش معلم شامل ارائه اطالعات به  پردازند، منتقل مي مي

گيرد و  آموزان نبوده و راهنمايي آنها درطول آموزش را در بر مي دانش

كند. نتايج تحقيقات  اين امر كمك مي استفاده از وب الگ به تحقق
هاي حقيقي،  دهد كه استفاده از وب الگ به افزايش مهارت نشان مي
هاي تفكر نكته سنجي و دقيق، توانايي ساخت اطالعات  مهارت

كند(نامور و  يادگيري مشاركتي و ارتقاء تحصيلي يادگيرنده كمك مي
  ).32008، راستگو
  

آموزش از راه  هاي ويديويي و بصري در كنفرانس
  دورنقش

محدود بودن تعداد انگليسي زبانان تايوان به كاهش انگيزه 
هايشان  دانشجويان انگليسي زبان، كاهش فرصت گسترش مهارت

ويادگرفتن فرهنگ آمريكايي خارج از كالس منجر شده است. 
هاي  هاي اخير آموزش از راه دور امكان برگزاري كنفرانس پيشرفت

نمايد. اين تكنولوژي امكان  نترنتي را فراهم ميويديويي و بصري اي
ي انگليسي زبان بومي با دانشجويان  برقراري ارتباط گوينده

نمايد. در پژوهشي كه در همين باره  ي زبان را فراهم مي يادگيرنده
ي در  ي حاصل از پروژه و طرح راهنمايي كننده انجام شده نتايج اوليه

شجويان تايواني كه بعنوان دست اقدام، همكاري متقابل و دان
شدند با يك  يادگيرندگان زبان خارجي انگليسي محسوب مي

كند كه بوسيله بحث و تبادل  كنفرانس اينترنتي آمريكايي را بيان مي
  يابد.  نظر ادامه مي
هاي كيفي و كمي به منظور بررسي و ارزيابي تغييرات  از روش

بليت ناشي از ارائه انگيزه دانشجو، اعتماد به نفس، توانايي و قا
اينترنتي استفاده شده است. نتايج بدست آمده بعد از كنفرانس افزايش 

ي انگيزه و  نسبي و معتدل اين سه فاكتور و افزايش قابل مالحظه
دهند. دانشجويان اطالعات فرهنگي آمريكا كه در  قابليت را نشان مي

اينترنتي با آمريكايي كمتر  ها و گفتگوها گنجانده شده بود را سخنراني
از حد مورد انتظار آنها بوده است. اين تكنيك از قابليت و پتانسيل 

اي انگيزه دانشجو، اعتماد به نفس و قابليت  افزايش قابل مالحظه
  )42009برخوردار است (ونچي و مارك، 
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  پيشينه تحقيق
  الف: تحقيقات انجام شده در ايران

) تحقيقي با عنوان بررسي اثربخشي فعاليت 1384علي حسيني (
هاي آموزش از راه دور از ديدگاه مديران و دبيران مراكز آموزش از 
راه دور انجام داد و در اين تحقيق كليه سواالت خود در راستاي 
اهداف پيش بيني شده در نظر گرفته بود و به اين نتيجه رسيد كه 

اند به ميزان بسيار مطلوبي با  موسسه توانستهدبيران و مديران مراكز 
 ITهاي آموزشي خود آموز و مبتني بر  ارسال و ارائه نرم افزار و بسته

  در توسعه تكنولوژي آموزشي در آموزش موفق باشند.  ICTو
) پژوهشي تحت عنوان بررسي راهبردهاي توسعه 1384قادري (

ICT يكا و هند و هاي آموزشي كشورهاي استراليا، آمر در نظام
مقايسه آنها با ايران انجام داده است و براساس مطالعات تطبيقي 
تشكيل هياتي از متخصصان تعليم و تربيت، علوم كامپيوتر، 

هاي كاربردي و  تكنولوژيستهاي آموزشي را براي هدايت برنامه
اي و  داند و تاكيد به سواد رايانه ضروري مي ICTراهبردهاي توسعه 

  داند.  لمان را امري الزم ميتغيير نگرش مع
  

  ب: تحقيقات انجام شده در خارج از ايران
توسط نامور و راستگو در خصوص ) 2008(پژوهشي در سال 

نقش وبالگ در توسعه آموزش از راه دور انجام شده است. نتايج 
دهد كه استفاده از وبالگ به دليل آسان بودن يادگيري در  نشان مي

گيرد. همچنين تجهيزات  دانشگاههاي سنتي و متداول صورت مي
تفكر نشان داده كه استفاده از وبالگ به افزايش مهارتهاي حقوقي، 

نكته سنج و موشكافانه، توانايي ساخت اطالعات، يادگيري مشاركتي 
  كند.  و ارتقاء تحصيلي يادگيرنده كمك مي

) پژوهشي با عنوان تاثير كامپيوتر بر اموزش از 2012شري رام (
راه دور كارآفريني كشور هند انجام داد. نتايج نشان داد كه وجود 

الكترونيكي حتي در مناطق دور آموزشهاي آنالين و استفاده از پست 
دست كشور هند موثر بوده و طراحي رسانه راديو تلوزيون آموزشي در 

  جذب و توسعه آموزش از راه دور تاثير فراواني دارد.
  
  

  روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع كاربردي و و روش مورد استفاده روش 

  باشد.زمينه يابي و به لحاظ نوع مطالعات توصيفي غير آزمايشي مي 
  

  شركت كنندگان پژوهش
به جهت اينكه نمونه گيري به روش سرشماري بوده و جامعه با 

نفر از  40نمونه برابر است شركت كنندگان تحقيق حاضر شامل 
كارشناسان آموزش از راه دور ادارات شهرستانهاي استان نظير 
(زاهدان ،خاش، سراوان ،نيكشهر ، ايرانشهر، زابل ، چابهار و ...) و 

نفر از مديران مراكز آموزش از راه دور اين شهرستانها مي  56تعداد 
  باشد.

  
  ابزار جمع آوري اطالعات 

ابزار جمع آوري اطالعات در اين پژوهش پرسشنامه مي باشد. 
سوال اول مربوط به  9سوال بسته پاسخ كه  25اين پرسشنامه شامل 

سوال دوم راهبردهاي توسعه  17اهداف آموزش از راه دور و در 
آموزش از راه دور در استان مورد بررسي قرار گرفته است.نوع 
پرسشنامه محقق ساخته است كه به روش ليكرت تنظيم شده و 

 باشد.خيلي زياد) مي زياد، متوسط، كم، گزينه (خيلي كم، 5داراي 
براي تهيه پرسشنامه ابتدا اطالعاتي در مورد اهداف مصوبه در 

آموزش از راه دور تهيه گرديد و راهبردهايي را جهت توسعه  اساسنامه
آموزش از راه دور استان با در نظر گرفتن محدوديت هاي مالي در 
استانبر اساس مطالعات جمع آوري شده مورد بررسي قرار گرفت.در 
اين پژوهش روايي پرسشنامه از نظر اساتيد راهنماي رشته علوم 

وزش از راه دور استفاده شد.و جهت تعيين تربيتي و متخصصين آم
مي باشد و  90/0پايايي از ضريب الفاي كرونباخ استفاده شد كه برابر 

مي توان گفت پرسشنامه از پايايي و روايي مطلوب برخوردار مي 
  باشد.

  
  يافته هاي پژوهش 

  پژوهش حاضر داراي دو سوال پژوهشي مي باشد.
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ان و مديران ، آموزش از سوال اول پژوهش:از ديدگاه كارشناس
راه دور استان سيستان و بلوچستان تا چه اندازه به اهداف دست يافته 

  اند؟
در بررسي سوال اول پژوهش مي توان گفت نه مورد اهداف 
مقرر در اساسنامه موسسه آموزش از راه دور آموزش و پرورش 

ز نفر از كارشناسان و مديران مراكز آموزش ا  96گنجانده شد و نظر 
راه دور مورد بررسي قرار گرفت كه فراواني ،ميانگين،انحراف 

) 1استاندارد و واريانس  نظرات مديران و كارشناسان در(جدول شماره 
  تلخيص شده است.

  
  1- 9هاي  آمار توصيفي سوال. 1جدول 

  
  آموزش از راه دور آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستانتوزيع فراواني دستيابي به اهداف . 1نمودار 

  
  

  آموزش از راه دور آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستانتوزيع فراواني دستيابي به اهداف  .2جدول 

آموزش از راه دور از لحاظ دستيابي به 
 اهداف

 خطاي استاندارد ميانگين انحراف استاندارد ميانگين فراواني

96 6111/3  69510/0  7095/0  

  
باشد كه نشانگر اين است كه آموزش از راه دور آموزش و پرورش استان  مي 3,61سوال اول  9ميانگين  2و1با توجه به اطالعات جدول شماره

  اهداف خوب بوده است. سيستان و بلوچستان از ديد كارشناسان و مديران  از لحاظ  دستيابي به
  

3.49
3.63

3.49

4.14

3.41
3.28

3.52

1.005 1.004

3.763.79

0.941.0021.0721.0030.940.8970.8941.004 0.925
1.149

0.884 0.855 0.884
0.8050.8

1.009

0

1

2

3

4

5

سوال1 سوال2 سوال3 سوال4 سوال5 سوال6 سوال7 سوال8 سوال9

انگين مي

انحراف

تاندارد اس

واريانس

 واريانس انحراف استاندارد ميانگين فراواني ها سوال

 009/1 004/1 79/3 96 1سوال

 8/0 894/0 49/3 96 2سوال

897/0 63/3 96 3سوال  805/0  
94/0 49/3 96 4سوال  884/0  

 855/0 925/0 14/4 96 5سوال

003/1 76/3 96 6سوال  005/1  

072/1 41/3 96 7سوال  149/1  

 004/1 002/1 28/3 96 8سوال

94/0 52/3 96 9سوال  884/0  
   61/3  جمع

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 

 

 65                                                                                                                       ميزان تحقق اهداف آموزش از راه دور در آموزش و پرورش

 آموزش از راه دور آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستانتك متغيري دستيابي به اهداف   tآزمون .3جدول شماره 

 = آزمون ارزش 2,5

t ها تفاوت ميانگين سطح اطمينان درجه آزادي 

433/11  95 01/0  8111/0  

  
  10-26هاي  آمار توصيفي سوال .4جدول 

 واريانس انحراف استاندارد ميانگين فراواني ها سوال

 458/0 677/0 24/4 96 10سوال

 631/0 794/0 35/4 96 11سوال

 456/0 0/ 675 33/4 96 12سوال

 609/0 0/ 780 29/4 96 13سوال

 610/0 781/0 35/4 96 14سوال

086/1 3 96 15سوال  179/1  

106/1 64/3 96 16سوال  224/1  
 823/0 907/0 91/3 96 17سوال

795/0 4 96 18سوال  632/0  
 473/0 688/0 27/4 96 19سوال 

 554/0 744/0 16/4 96 20 سوال

 463/0 681/0 5/4 96 21 سوال

 505/0 711/0 18/4 96 22 سوال

 684/0 827/0 27/4 96 23سوال 

 474/0 688/0 32/4 96 24 سوال

 539/0 734/0 2/4 96 25سوال 

 393/0 627/0 42/4 96 26 سوال

   1/4  جمع

  
دهد كه ميانگين نمونه  نشان مي 3مالحظه جدول شماره 

از ميانگين جامعه فرضي فاصله دارد. با درجات آزادي  tواحد 433/11
است. فقط   617/2جدول  مساوي  t%  ،  99و با سطح اطمينان  95
درصد احتمال دارد كه اختالف بين ميانگين نمونه و جامعه ناشي از  1

 t) بزرگتر از 11,433محاسبه شده ( tشانس باشد. بنابراين چون 
شود. به عبارتي يعني  ) است بنابراين فرض صفر رد مي2,617جدول (

اه دور استان از ديدگاه كارشناسان و مديران ،مراكز آموزش از ر
سيستان و بلوچستان تا حد خوب و رضايت بخشي به اهداف پيش 

اند.سوال دوم پژهش: از ديدگاه كارشناسان و  بيني شده نزديك شده

مديران ، راهبردهاي توسعه آموزش از راه دور در آموزش و پرورش 
  استان سيستان و بلوچستان چه مي باشد؟

مورد راهبرد شناسايي  17در تجزيه و تحليل سوال دوم پژوهش 
شده جهت توسعه آموزش از راه دور در پرسشنامه گنجانده شده و 

نفر از كارشناسان و مديران مراكز آموزش از راه دور استان  96نظر 
مورد بررسي قرار گرفت كه فراواني ،ميانگين،انحراف استاندارد و 

) تلخيص 4كارشناسان در (جدول شماره  واريانس نظرات مديران و
  . شده است
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   شماره سوم
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0

1

2

3

4

5

  

 ميانگين

شناسان ارائه 

 ها

جدول  t از 
عبارتي يعني 
تان سيستان 

وم،سوزشي سال 

4.24
4.35 4.33

0.60.7940.677

0.40.458
0.631

ستان و بلوچستان

  

  بلوچستان

خطاي استاندارد م

4256/0 

و كاردگاه مديران 

   بلوچستان

ه ميانگين تفاوت
3428/1  

) بزرگتر552/31
شود. به ع رد مي

ش از راه دور در است

امه مهندسي آمو

4.29 4.35

3

0.7810.78675

0.610.609456

ور در استان سيس

ستان سيستان و ب

خ ستاندارد

4/0 

است يعني از ديد 
  

 استان سيستان و

2محاسبه شده ( 
رض صفر رن ف

ت توسعه آموزش
  ت.

فصلنا                 

3.64

3.91

1.179 1.224

0.9071.1061.086

0.823

ه آموزش از راه دو

دور در اس ش از راه

انحراف اس

41697

1/4ست و شش 
لي خوب مي باشد.

زش از راه دور در

 

 سطح اطمينان

01/0  

t بنابراين چون 

) است بنابراين2/
دهاي مناسب جهت
چستان معنادار است

                         

4

4.27
4.16

0.70.6880.795

0.50.4730.6323

  
سب جهت توسعه

  
هت توسعه آموزش

 ميانگين

1428/4 

ين سوال ده تا بيس
ن و بلوچستان خيلي

ب جهت توسعه آمو

= آزمون ارزش 2

س

   tد
طح
صد
س

باشد.
)617/

راهبرد
و بلوچ

                          

4.5

4.18
4.27

0.7110.681744

0.5050.463554

ي راهبردهاي مناس

ردهاي مناسب جه

 فراواني

96 

دهد كه ميانگي  مي
ر در استان سيستان

راهبردهاي مناسب

2,5

 ه آزادي

95

واحد 552/31ونه
و با سط 95زادي

درص 1ست. فقط
معه ناشي از شانس

                         

7 4.32
4.2

4

0.7340.6880.827

0.5390.4740.684

اواني آمار توصيفي

راهبرزيع فراواني

 ز راه دور

نشان 5و  4ماره 
ه آموزش از راه دو

رتك متغيري   tون

درجه

هد كه ميانگين نمو
 دارد. با درجات آ

اس 617/2ساوي 
انگين نمونه و جا

                          

4.42

0.6274

0.3939

ميانگين

ف استاندارد

واريانس

توزيع فرا .2مودار 

توز. 5جدول 

 توسعه آموزش ا

طالعات جدول شم
 شده  جهت توسعه

آزمو .6جدول 

t 

55/31

ده نشان مي 6اره 
معه فرضي فاصله

 ، t جدول  مس
ه اختالف بين ميا

66                 
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راهبردهاي

  
مالحظه اط
راهبردهاي ارائه
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 67                                                                                                                       ميزان تحقق اهداف آموزش از راه دور در آموزش و پرورش

  نتيجه گيري
در نتايج مربوط به سوال اول پژوهش كه ميزان تحقق اهداف در 
موسسات آموزش از راه دور  آموزش و پرورش استان مي باشد 

و كارشناسان در خصوص اهداف آموزش از را  ميانگين نظرات مديران
دور كه شامل (ايجاد فرصتهاي برابر آموزشي ، افزايش ارتقاي 

هاي تحصيلي، تطابق محتواي  فراگيران براساس ساختار دوره
هاي تحصيلي با شرايط فراگيران، ايجاد روحيه خود  آموزشي پايه

ت كارآمدي در فراگيران، امكان ادامه تحصيل در محل سكون
هاي  فراگيران، ارتقاي سطح سواد در اقشار مختلف مردم، ايجاد رسانه

آموزشي با كمترين هزينه براي فراگيران، ترويج فرهنگ استفاده از 
هاي  اطالعات و ارتباطات و امكان ادامه تحصيل فراگيران در رشته

بوده  433/11محاسبه شده  tباشد و  مي 61/3مورد عالقه شان) برابر 
) است. كه نشانگر آن است كه آموزش 617/2جدول ( tر از كه بزرگت

از راه دور از ديد كارشناسان و مديران به اين اهداف تا حد خوبي 
  اند . نزديك شده

اين تحقيق با توجه به صحه گذاري بر تحقيق (بررسي اثربخشي 
فعاليت هاي آموزش از راه دور از ديدگاه مديران و دبيران مراكز 

) انجام داده و نشان مي 1384دور كشور) كه  حسيني (آموزش از راه 
دهد كه در خصوص نزديك شدن به سه هدف در نظر گرفته شده 
شامل (توسعه شيوه هاي متنوع ، ارائه نرم افزارها و بسته هاي 
آموزشي خود آموز و ايجاد روحيه خودآموزي و خودكارآمدي ) با 

  پژوهش حاضر مطابقت دارد.
ميانگين نظرات مديران و  سوال دوم پژوهش در نتايج مربوط به

مورد راهبردهاي توسعه آموزشي  17 كارشناسان استان در خصوص
هاي فرهنگي و فكري ،  وجود برگزاري  كه شامل (وجود مولفه

هاي اطالع رساني، توسعه فرهنگ پژوهش در  سمينارها و كنفرانس
هاي مستمر ، اراده راسخ فراگيران و فعاليت1زمينه فناوري اطالعات

آنان، وجود زيرساختهاي تكنولوژيكي، وجود بسترهاي مناسب سخت 
افزاري براي توسعه داخلي، ايجاد ارتباطات ايميلي بين فراگيران و 

ها و  هاي الكترونيكي، استاندارد سازي ارزشيابي استاد، وجود كتابخانه
ن هاي آموزشي، توانمندسازي فراگيرا ها، تنوع در شيوه كنترل دانسته

هاي آموزشي  در مهارتهاي زندگي، شناخت مسئولين از پيشرفت

كشورهاي توسعه يافته، استقرار نظام مبتني بر اطالعات در كليه 
هاي الكترونيكي در برنامه مديران و  سطوح مديريتي، وجود يادگيري

، 2دبيران، برنامه ريزي جهت طراحي رسانه راديو تلوزيون آموزشي
وا و حرفه افراد و سرمايه گذاري بيشتر برقراري تناسب بين محت

محاسبه شده  t) و 1/4باشد برابر ( مسئولين در امر آموزش) مي
) است كه نشانگر آن 617/2جدول ( t) بوده كه بزرگتر از 552/31(

است كه راهبردهاي ارائه شده جهت توسعه آموزش از راه دور در 
آموزش و پرورش استان از ديد كارشناسان و مديران مراكز مناسب و 

  باشد. موثر مي
) با عنوان  1384در تطابق پژوهش حاضر با تحقيقي كه قادري (

آموزشي كشورهاي هاي  در نظام ICTبررسي راهبردهاي توسعه 
استراليا، آمريكا و هند و مقايسه آنها با ايران انجام داده است  و به 
اين نتيجه رسيده كه يكي از راهبردهاي توسعه آموزش از راه دور كه 

اي  ميتوان معرفي نمود وجود سواد رايانه ICTبه عنوان بخشي از 
 براي فراگيران و شناخت معلمان ، مديران و كارشناسان  از

هاي توسعه يافته و وجود يادگيريهاي  پيشرفتهاي آموزشي كشور
الكترونيكي در برنامه معلمان ،مديران و كارشناسان است كه در اين 
باره با نظرات مديران و كارشناسان استان سيستان و بلوچستان 

تواند در توسعه آموزش از راه دور در استان موثر  همسو مي باشد و مي
  باشد.

) 20083ش حاضر با نتايج تحقيقات (نامور و راستگو،نتايج پژوه
در توسعه آموزش الكترونيكي بوده ،و  4كه در خصوص نقش وبالگ

به اين نتيجه رسيده است كه وبالگ به دليل آسان كردن يادگيري و 
افزايش مهارتهاي حقوقي و تفكر نكته سنج و موشكافانه و وجود 

ده كمك مي كند،با نظرات يادگيري مشاركتي و ارتقاء سطح يادگيرن
كارشناسان و مديران آموزش از راه دور استان سيستان و بلوچستان 

  مطابقت داشته است.
همچنين نتايج حاضر با نتايج پژوهش (شري رام و همكاران 

با عنوان تاثير كامپيوتر بر آموزش از راه دور كارآفريني  )52012،
و  6موزشهاي آنالينكشور هند انجام داده نشان مي دهد كه وجود آ

حتي در مناطق دوردست موثر بوده و  7استفاده از پست الكترونيكي
طراحي رسانه راديو تلوزيون آموزشي در جذب و توسعه آموزش از راه 
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دور تاثير فراواني دارد، كه اين مورد نيز از ديدگاه كارشناسان و 
مديران مراكز آموزش از راه دور استان س.ب نيز به طور قابل 

  توجهي تاييد شده است.
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