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  چکیده
هاي مؤثر شاخص بنديویتلاو و تحلیل شناسایی، پژوهش، نیا از هدف
 ختهیآم کردیرو با که بود نور پیام دانشگاه مورد دور: از آموزش کیفیت بر

 در پژوهش نیا کنندگان مشارکت گرفت. انجام )یکم و یفی(ک یاکتشاف
 دندبو دور از آموزش آموختگان دانش و ستادانا از نفر 15 یفیک بخش
 یکم بخش در .دیگرد مصاحبه آنها با و انتخاب هدفمند یصورت به که

 کارشناسان و زانریبرنامه ران،ی(مد هدف يآمار جامعه زین مطالعه
 صورت به آنان از نفر 215 که بودند نور) امیپ دانشگاه يمرکز سازمان
 هنامپرسش تا شده خواسته آنها از و انتخاب دسترس در يگیرنمونه

 که بود شاخص 52 بر مشتمل هنامپرسش نیا کنند. لیتکم را پژوهش
 از استفاده با آن ییایپا و متخصصان نظر به استناد با آن يمحتوا ییروا
 لیتحل يبرا شد. واقع دییتأ مورد و یابیارز 0/ 89 کرونباخ يآلفا بیضر
 و شد گرفته بهره يمحور و بازهاي يکدگذار از یفیک بخشهاي داده
 بر عالوه زین هنامپرسش از حاصل یکمهاي داده لیتحل و هیتجز يبرا

 .دیگرد استفاده يدییتأ یعامل لیتحل از يمرکز شیگراهاي شاخص
 دور از آموزش نظام در کیفیت جامع مدل که داد نشان مطالعه نیا جینتا
 ،يپداگوژ یمبان رنده؛یادگی اددهنده؛ی اددهنده؛ی سازمان بعد 7 يدارا
 و هاروش ؛یآموزش يمحتوا و مواد ؛يفناورهاي نسل و يتئور
 مرتبط شاخص 52 با یآموزش مکان و زمان و ؛یآموزشهاي کردروی
 نظام یآموزش کیفیت ارتقاي براي راهبردهایی آنها اساس بر که است

  است. شده پیشنهاد دور از آموزش
  

  هاي کلیديواژه
 یادگیرنده، یاددهنده، ،یاددهنده سازمان دور، از آموزش نظام ارزیابی،
  آموزشی محتواي و مواد

 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
The purpose of this study was to identify, analyze and 
prioritize indicators affecting the quality of distance 
education: the case of Payame Noor University. In 
terms of purpose, this research is an applied research 
that was conducted with a mixed exploratory ap-
proach (qualitative and quantitative). The participants 
of this study in the qualitative section were 15 profes-
sors and graduates of distance education who were 
purposefully selected and interviewed. In the quanti-
tative part of the study, the target statistical popula-
tion (managers, planners and experts of the central 
organization of Payame Noor University) were 215 of 
them selected by available sampling and asked to 
complete the research questionnaire. This question-
naire consisted of 52 indicators whose content validi-
ty was evaluated and confirmed based on experts' 
opinions and its reliability was evaluated using 
Cronbach's alpha coefficient of 0.89. To analyze the 
data of the qualitative part, open and axial coding 
were used and to analyze the quantitative data ob-
tained from the questionnaire, in addition to the cen-
tral tendency indicators, confirmatory factor analysis 
was used. The results of this study showed that the 
comprehensive model of quality in the distance edu-
cation system has 7 dimensions of Teaching Organi-
zation; Teacher; Learner; Fundamentals of Pedagogy, 
Theory and Generations of Technology; Educational 
Materials and Content; Teaching methods and ap-
proaches; And the time and place of education is 
related to 52 indicators that based on them, strategies 
have been proposed to improve the educational quali-
ty of the distance education system. 
 
Keywords 
Identify, Distance Education System, Teaching Or-
ganization, Teacher, Learner 
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   مقدمه
 ،حاضر قرن در اقتصادمحور تکنولوژي و دانش ظهور با

 و اجتماعی سیاسی،هاي عرصه دراي هسابقبی تغییرات
 همکاران، و (آراسته تاس داده رخ فراوان سرعت با اقتصادي

 از مملو و تغیرم بسیار محیط این در هادانشگاه ).1398
 روبرو جدیديهاي چالش و مسائل با ،نوینهاي فناوري
 استکرده  مطالبه دانشگاه از را آن به پاسخگویی که اندشده

 براي جهانی تقاضاي افزایش ).2018 سی، دبلیو پی(
 و (میرغفوري طرف یک از مداوم طور به عالی آموزش

هاي عرصه در یمیپاراد راتییتغ و )1395 همکاران،
 دیگر طرف از کالنهاي شیگرا ظهور و يفناور و ياقتصاد

 یسنت شکل از آموزش که است شده سبب )2015 ،يزیز(ع
 الکترونیکی يریادگی سمت به و گرفته فاصله خود یمعمول و
 ).1398 همکاران، و (صالحی رودب شیپ دور از آموزش و

 آن در که است آموزش شکل جدیدترین دور از آموزش
هاي ابزار از محور فراگیرهاي روش از استفاده بر عالوه

 داردتأکید  وب بر مبتنی آموزشیهاي برنامه یا الکترونیکی
 از آموزش دیگر عبارت به ).1392 همکاران، و (خدابخشی

 و میمفاه انتقال آن در که است آموزش از یشکل دور،
 و خطبرون ای خط بر صورت به يمجاز يفضا در يریادگی
 ریغ ای یتعامل صورت به ،یکیالکترونهاي رسانه از استفاده با

 ).1393 خدقی، امین و کاظمی( ردیگیم صورت یلتعام
 از گذر در یعال آموزش که است داده نشان تحقیقات نتایج

 یفراوانهاي چالش با دور از آموزش به يحضور آموزش
 ).1391 همکاران، و عمران (صالحی است دهیگرد مواجه
 همزمان، غیر یادگیري در تعویق مناسب، انسانی تعامل نبود

 و مواد خواندن براي انگیزش کمبود ازخورد،ب درتأخیر 
 سخت مشکالت و برخط الکترونیکی آموزشی يامحتو
 از نیاز، مورد اینترنت به دسترسی و افزارينرم و افزاري
 است آموزشی شیوه این از استفاده در مهمهاي چالش جمله

 روي پیشهاي چالش وجود با .)1398 همکاران، و (عطایی
 نظام نوع نیا انیمجر ذهن که آنچه وزشی،آم نظام نوع این

 نظام نوع نیا رشد ،است داشته مشغول خوده ب را یآموزش
 آموزش يبرا درخواست ندهیفزا شیافزا لیدله ب یآموزش
 روز نیازی به پاسخگوی و طرف یک از دور از و يمجاز
 از اقتصادي رکود و بودجه محدودیت دوران در مردم افزون
 آموزش که است معتقد )1396( یزمان است. دیگر طرف
 هاییچالش و مسائل با اخیرهاي دهه در عام معناي به عالی

 از آموختگاندانش و دانشجویان پیوسته یتنارضای قبیل از
 و براري است. شده مواجه آموزشی عناصر پایین کیفیت

 دور از آموزش نظام در که کنندمی بیان )1398( همکاران،
 تضمین جهت الزم استانداردهاي نبود زا نیز خاص معناي به

 تدوین که هم استانداردهایی و بردمی رنج یادگیري کیفیت
 عنوان به بتوان تا هستند الزم جزئیات فاقداست،  شده

 قرار استفاده مورد دور از آموزش در کیفیت از شاخصی
 اهمیت حائز حیث این از دور از آموزش وصف این با .گیرند
 کشورها، بین دانش رایگان انتشار با تواندمی که است

 در دیگر عبارته ب دهد؛ کاهش را آنها بین اختالفات
ه ب علمیهاي زمینه گسترش توسعه حال درهاي کشور
 دستیابی و کرد خواهند پیدا سرعت آموزش نوع این واسطه

 براي آموزشی منابع سازيبهینه و گذارياشتراك به و
 وجود با ).2011 ،1(یانجین گرددمی پذیرامکان همگان
 سازيادهیپ و استقرار نهیزم در توجه قابلهاي گذاريسرمایه
 و یافته توسعه کشورهاي در یکیالکترون ريییادگهاي نظام
 از یکیالکترون ريییادگ عمده چالش همچنان توسعه، درحال
 این یاصل کنشگران عنوان به دانشجویان و خبرگان منظر
 و تغییرنیاز به  که است آن تیفیک ،یآموزشهاي نظام از عنو

 زاده (ملک شودمی احساس خوبی به آن کیفیت سطح بهبود
 نظام در کیفیت ارزشیابی زمینه در ).1398 همکاران، و

 توجهی قابلهاي پژوهش اخیر ده سه در دور از آموزش
 یک از ارزیابی مسئله پیچیدگی مبین که است گرفته صورت
 این نتایج از استفاده در دقت و طاحتیا لزوم و طرف

 این نتایج اما است. دیگر طرف از گیريتصمیم در تحقیقات
 یا هامؤلفه به تحقیق هر که دهدمی نشان مطالعات
 اشاره نظام نوع این کیفیت ارزیابی دراي هویژهاي شاخص
 در مناسبهاي حلراه به منجر تواندمی که است کرده
 به کامل طوره ب اما. شود یفیتک سطح ارتقاي فرایند
 اشاره دور از آموزش نظام در کیفیت جامعهاي ویژگی
 در را کیفیت ارزیابی کاملهاي نیاز بتواند که است نگردیده

 و (شاهمحمديسازد  برطرف آموزشی نظام نوع این
   ).1398 همکاران،

  
  

                                                
1. Yengin 
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  مبانی تجربی پژوهش
 و هاانشگاهد سطح در دور از آموزش نظام توسعه با همگام

 کیفیت ارزیابی موضوع هم ایران در عالی آموزش موسسات
 جلب خود به را مختلفیهاي دیدگاه آموزشی نظام این در

 و ییشناسا يراستا در شد تالش از این رو است. کرده
 نظام کیفیت ارزیابی درهاي مؤثر شاخص و ابعاد یمعرف

 مورد زهحو نیا با مرتبط مطالعات مجموع ،دور از آموزش
 متعدد کثرت، لحاظ به که یمطالعات رد؛یبگ قرار یبررس و نقد
 که دهدیم نشان مطالعات نیا بر یتأمل بودند. پراکنده اما
 ارزیابی برهاي مؤثر شاخص و ابعاد مورد در یجامع دگاهید

 محقق هر و نداشته وجود آموزشی نظام نوع این در کیفیت
 اشاره هاشاخص و ابعاد نیا به یخاص منظر از يشمندیاند و

 یبررس در هاچالش نیترمهم از یکی واقع در است. کرده
 نیا در لیدخ ومؤثر هاي ریمتغ و عوامل تعدد موضوع، نیا
 از که است یمتنوع و مختلفهاي يندبدسته و نهیزم
 در )2020( 1ویچ باراك است. گرفته صورت گوناگون يایزوا

 الکترونیکی آموزش درمؤثر هاي مدل موضوع بااي همطالع
 از آن در که استمؤثر  دور از آموزش در مدلی که داد نشان
 طراحی و هامدل به توجه تکنولوژي، توسعه ابعاد

 يریزبرنامه سازي،شخصی فناوري، به دسترسی پداگوژیکی،
 به آسان دسترسی آسان، دسترسی بودن، روز به درسی،

 تکنولوژي به دسترسی و هافعالیت انجام براي هاراهنمایی
 در )2018( 3يتویاو و 2امبر باشد. شده استفاده تعاملی
 آموزش نظام در انیدانشجوهاي یژگیو به توجه خود مطالعه

 )2017( 5رایمور و 4کاسنوا اند. داده قرارتأکید  مورد را دور از
 مورد در قیتحق اتیادب مرور ضمن و یفیک یپژوهش در زین
 بر یبیترک آموزشهاي برنامه در یکینتروالک آموزش تیفیک

 .اندکردهتأکید  ،يفناور بر یمبتن یبیترک آموزش به توجه
 در )2016( 8میشرا و 7سینگ و )2017( همکاران و 6ناویاد

تأکید  مورد را یاددهندههاي ویژگی به توجه خود مطالعات
                                                
1. Bratkevich 
2. Ambar 
3. Oetoyo 
4. Casanova  
5. Moreira 
6. Naveed et al 
7. Singh 
8. Mishra 

 عنوان بااي همطالع در )2016( 10نایک و 9فزلینا اند.داده قرار
 مدل اساس بر دور از آموزش در خدمات کیفیت

 اطمینان قابل مانند هاییشاخص از استفاده ،11گرونروس
 را خدمات کیفت در بودن فناورانه بودن، دسترس در بودن،
 )2015( 14یانگ و 13هان ،12ونگ مطالعات دانند.میمؤثر 
 سسه،ؤم محتوا، مدرس، یادگیرنده، برتأکید  از حاکی

   است. کیفیت ارزیابی در فناوري و یريیادگ از پشتیبانی
 با )1399( شریعتمداري و تبار صادقی مطالعه نتایج
 پزشکی جامعه مداوم آموزش الگوي اعتبار و طراحی عنوان
 مدیریت ابعاد که داد نشان ترکیبی یادگیري بر مبتنی
 پداگوژي، طراحی، و فناوري منابع، پشتیبانی و آموزشی
 ترکیبی یادگیري در بازخورد و ارزیابی اخالقی، نهادي،
 و پورظهیر تقی عزیزي، ،يشاهمحمدمؤثر است.  مداوم
 اعتبار و یطراح عنوان با تحقیقی در )1398( زاده ابراهیم

 امیپ دانشگاه (مورد: دور از آموزش نظام در یابیارز مدل یابی
 کی در یآموزش بعد یابیارز جامع مدل که دادند نشان نور)،
 اددهنده؛ی سازمان بعد 7 يدارا دور از آموزش ستمیس
هاي نسل و يتئور ،يپداگوژ یمبان رنده؛یادگی اددهنده؛ی

هاي کردروی و هاروش ؛یآموزش يمحتوا و مواد ؛يفناور
 و زاده ملک .است یآموزش مکان و زمان و ؛یآموزش

 برند ارتقاء مدل طراحی بر کیدأت با )1398( همکاران
 به توجه که دادند اننش نور پیام دانشگاه آموزشی
هاي شیوه تحصیلی، رشته فیزیکی، فضايهاي شاخص
 محتواي و علمی تئهی اعضاي درسی، ریزيبرنامه آموزش،
مؤثر  نور پیام دانشگاه آموزشی برند ارتقاي در آموزشی
 مقدم خوشگفتار و قمشی الهی فضل صالحی، هستند.

 توفیق يکلید عوامل تبیین عنوان با خود تحقیق در )1398(
 موردي: مطالعه( یالکترونیک ادگیريی کیفیت تضمین
هایی شاخص به توجه که دادند نشان ی)اسالم آزاد دانشگاه
هاي زیرسامانه و هاسامانه دانشجویان،هاي یویژگ مانند

LMS به یدسترس سهولت د،یاسات یتخصص مهارت زانیم 
 ،یکیالکترون فضاي در آفالین و آنالین یبانیپشت خدمات

                                                
9. Fazelina 
10. Nick 
11. Gronroos Model  
12. Wang 
13. Han 
14. Yang 
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 آنالین،هاي کالس یفن یبانیپشت استادان،هاي یویژگ
 در یکیالکترون ريییادگهاي رسانه و وريافنهاي زیرساخت

 یلیدل تضمین کیفیت یادگیري الکترونیکی مؤثر هستند.
 يریادگی یآمادگ ی) در بررس1397(ی صالح، حسن نژاد و تبرائ

سبزوار نشان  یدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو یکیالکترون
 يدارا یکیالکترون يریادگیدر استفاده از  انیدادند که دانشجو

 نینسبت به ا یو نگرش خوب تندیسن یشناخت یکاف یآمادگ
و شمس  ینکسا یعباسنتایج مطالعه ندارند.  يریادگینوع 
عنوان ه ب رندهیادگی يتوجه به بعد رفتاربر ) 1397(ی مورکان

تأکید نظام آموزش از دور  تیاز عوامل مؤثر در موفق یکی
با عنوان  ی) در پژوهش1396( و همکاران ی. نوراناست کرده
بر  ،یکیدر نظام الکترون یرانیا رندهیادگی یگهاي فرهنیژگیو

نسبت به نظام آموزش از دورتأکید  رندگانیادگیهاي نگرش
با عنوان  ی) در پژوهش1396(ی و آتش يدر ،ياند. ناظرکرده
هاي در رشته یکیالکترون يریادگیثر بر عوامل مؤ یبررس

بعنوان عامل  رندهیادگیهاي یژگیتوجه به و ،یعلوم پزشک
 یسبحان ،ینجف. تأکید داشتند یکیالکترون يریادگیبر  مؤثر

 -NADE) يبر الگو هی) با تک1394(ي هرند ينژاد، جعفر
TDEC) مطالب و مواد  یهاي طراحنشان دادند که شاخص

و استفاده از  ییربوط به آموزش، امور اجراموارد م ،یدرس
نور در بهبود  امیپ اهدانشگ در یآموزش دیهاي جديفناور
 يراستا انار نیمؤثر هستند. در هم یآموزشهاي برنامه تیفیک

 یابیارز یهاي عملشاخص ی) در بررس1393(ي نژاد و محمد
عاد که از اب افتندیدر رانیا یدر آموزش عال یکیآموزش الکترون
 طیمح یطراح ،یهاي آموزشجنبه ،يفناور ت،یریسازمان، مد

توان می یو مالحظات اخالق یابیارز ،یبانیارائه، خدمات پشت
در  یکیآموزش الکترون کیفیتهایی مؤثر در عنوان شاخصه ب

مطالعات  جینتاو نقد با مرور  .گرفت بهره رانیهاي ادانشگاه
 قاتیدسته تحق نید که اگردمی انیخالء نما نیانجام شده ا

از سوي . اندرا مد نظر نداشته یخاص ينظر یچارچوب و مبان
از  یهاي قبلپژوهش ،ی نیزبه لحاظ روش شناس گرید

 افرادهاي دگاهیبراي مطلع شدن از د هاي توصیفیروش
و استفاده آنها از ما رویکرد آنها مشخص نبوده ااستفاده کرده 

ها محدود بوده این شاخص هاي آمیخته در بررسیروش
ی کیفیت ابیهاي ارزدر مورد شاخص یجامع دگاهیداست. لذا 

از  یکیوجود نداشته است. در واقع  در نظام آموزش از دور
آموزش از دور، تعدد  نظام یابیها در ارزچالش نیترمهم

هاي بندو دسته نهیزم نیدر ا لیمؤثر و دخهاي ریعوامل و متغ

گوناگون و بنا به  يایاست که از زوا یمختلف و متنوع
عوامل صورت  نیمتفاوت از ا یو بوم یفرهنگهاي تیموقع

 گرفته است. 
کاهش نرخ رشد جمعیت و به تبع آن، کاهش نرخ رشد 
جمعیت جوان مستعد تحصیل در دانشگاه، افزایش رقابت 

ها و موسسات مختلف آموزشی براي جذب دانشگاه
طور عام و دانشگاه ه ا دانشگاه بدانشجویان سبب شده است ت

پیام نور بطور خاص دغدغه دستیابی به کیفیت را داشته باشد. 
عنوان یک دانشگاه باز ه در چنین شرایطی دانشگاه پیام نور ب

هاي و کارا براي ارائه خدمات آموزشی با کیفیت براي گروه
متنوعی از متقاضیان تحصیل، ناگزیر است به کیفیت عناصر 

بتواند در حوزه آموزش  توجه داشته باشد تار آموزش مؤثر د
جایگاهی براي خود به دست آورد و موجبات جذب 

را بیش از  در این زیر نظام آموزش عالی دانشجویان بالقوه
). دانشگاه 1398زاده و همکاران، (ملک پیش را فراهم کند
ترین دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم، پیام نور، بزرگ

مین بخش زیادي از أفناوري است که به دلیل تتحقیقات و 
بودجه خود از شهریه دانشجویان در حال رقابت براي جذب 

هاي مشابه است؛ بنابراین شناسایی عواملی دانشجو با دانشگاه
تواند شود، میکه به کیفیت آموزش در این دانشگاه منجر می

ازي براي سیاستگذاري و  را اي از اطالعات ارزشمندمجموعه
تا  آموزش عالی قرار دهد مدیراندر اختیار  آموزشی اثربخش

بهتر این نوع نظام آموزش  يها و اجرادر جهت کاهش چالش
رویکردها و وجه خالء لذا با ت. رندبردا مؤثرتريهاي گام
 دورآموزش از راه  کیفیت یابیجامع و مانع جهت ارز هايابزار
و  رانیمد ذاران،استگیبا توجه به ضرورت اطالع س زیو ن

آموزش از دور و  جینتا فیکشور از کم وک یآموزش انریزبرنامه
به اهداف مورد نظر، دغدغه  لیدر ن ینظام نیچن قیتوف زانیم

بندي پژوهش حاضر، شناسایی، تحلیل و اولویت یاصل
هاي مؤثر بر کیفیت آموزش از دور در نظام آموزش از شاخص
 نیبه ا لین يابوده است. برنور) (مورد: دانشگاه پیام راه دور 

  :قرار گرفتند یمطرح و مورد بررس ریهدف، سؤاالت ز
در نظام آموزش از  کیفیتهاي اول) ابعاد و شاخص سؤال

  دور کدامند؟
هاي (برازش) ابعاد و شاخص درجه تناسب )مدو سوال

  است؟ زانیدر نظام آموزش از دور به چه م تیفیک
 کیفیتهاي اد و شاخصوضعیت موجود ابع )مسو سوال

  نظام آموزش از دور چگونه است؟
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وضعیت موجود و مطلوب ابعاد و  نیتفاوت ب )مچهار سوال
  نظام آموزش از دور چگونه است؟ کیفیت درهاي شاخص

 تواند بهگیري از چه راهبردهایی میبهره )مپنج سوال
  ؟مدد رسانددر نظام آموزش از دور  تیفیک يارتقا

  
  روش تحقیق

پژوهش شناسایی، تحلیل و اولویت  نیهدف ا که از آنجا
در نظام آموزش از دور هاي مؤثر بر کیفیت بندي شاخص

است، این تحقیق از حیث هدف از  )نور امیدانشگاه پ(مورد: 
است؛ زیرا به دنبال  يکاربرد- اينوع تحقیقات توسعه

در نظام آموزش از دور  کیفیتهاي صابعاد و شاخ ییشناسا
 ختهیو آم یبیها، ترکنوع داده نظرپژوهش از  نیاست. ا
بخش کیفی مشارکت کنندگان . ) بودیو کم یفی(کی اکتشاف

و شاغل در دانشگاه  دانش آموختگان آموزش از دوراستادان و 
بر مالك  ینور بودند که به صورت هدفمند و مبتن امیپ

همزمان با انجام  نکهیبه ا تیبا عنا نیانتخاب شدند. همچن
 يمبنا د،یگرداقدام می زیآنها ن لیها نسبت به تحلمصاحبه

استوار بود و مصاحبه  يهاي نظرنمونه هیها بر پاادامه مصاحبه
 نی. به اافتیادامه  ياز صاحب نظران تا حصول به اشباع نظر

 يدیکه داده جد افتیمصاحبه با خبرگان ادامه خواهد  وهیش
حاصل شده اضافه نگردد.  یهاي قبلبه آنچه که در مصاحبه

عمل ه ب افتهیساختار مهینفر مصاحبه ن 15با  تینها در نیبنابرا
نظام آموزش از «مانند  یو کل عیسوال وس کیآمد. مصاحبه با 

هایی توجه به چه شاخص دیبا رسیدن به کیفیت يدور برا
مورد  نیفا در الط« مثل یو سپس سواالت اکتشاف »دینما
مشارکت کنندگان و  قیشوجهت ت »دیده حیتوض شتریب

 یدر بخش کم. شد دهیتر پرسقیبه اطالعات عم یابیدست
و  انریزبرنامه ران،یهدف (مد ياز جامعه آمار زیمطالعه ن

نفر از  215نور) تعداد  امیدانشگاه پ يکارشناسان سازمان مرکز
ران به صورت کوک برآورد نمونه يآنان بر اساس الگو

ها در داده يهاي در دسترس، انتخاب شدند. ابزار گردآورنمونه
گزاره بود که بر  85بر  لاي مشتمهنامپرسش یبخش کم
 52که از میان آنها  شده بود نیتدو یفیبخش ک جیاساس نتا
 براي. شد استخراجها مصاحبه لیتحلبررسی واز  شاخص
بهره  يو محور هاي آزادگذاري کد ازها متن مصاحبه لیتحل

و  اتنامه از نظرپرسش ییمحتوا ییروا نییتع يگرفته شد. برا
 یابیارز ياستادان متخصص در حوزه مربوط و براهاي دگاهید
برآورد  89/0کرونباخ استفاده و  يآلفا بیاز ضر زیآن ن ییایپا

در نظام  کیفیت یابیسنجش برازش مدل ارز ي. برادیگرد
 یعامل لینور)، از روش تحل امینشگاه پآموزش از دور (دا

) در دو مرحله استفاده یشاخص اصل لی(روش تحل یاکتشاف
 از هاي استخراج شده) ابعاد و شاخص1 قیطر نیشد تا از ا

 ) ابعاد و2، مطابقت داده شود، نینظرات متخصص یبررس
 دور از آموزش نظام در یآموزش بعد یابیارزهاي شاخص

  گردد.تأیید  سازه ییارو )3 و شود نییتع
 

  صاحبنظران دگاهید از انتخابی و يمحور ،بازهاي يکدگذار جینتا ازهاي نمون .1 ولجد
  بازهاي کد  محوري کدگذاري  انتخابی يکدگذار

مبانی پداگوژیکی، تئوري   کیفیت نظام آموزش از دور
  هاي فناوريو نسل

هاي تفاوت و یادگیريهاي سبک به توجه گراها)ساخت و گراهاشناخت (رفتارگراها، مبانی به توجه
 به مفید اطالعات ارائه به توجه یادگیرندگان، بین همکاري و مشارکت به توجه یادگیرندگان، فردي

 یادگیري، اهداف محتوا،هاي ویژگی به توجه آموزشی، دوره سازماندهی به توجه یادگیرندگان،
 تاهاي مکاتب بر مبتنی آموزش (نسل فناوريهاي نسل یادگیري،توجه مواد و آموزشهاي روش
 مدل (نظریه دور از آموزشهاي تئوري به توجه )2,0 وب و مجازي فضاي بر مبتنی آموزش نسل

 فاصله نظریه آموزشی، مختاري خود و استقالل نظریه شده، هدایت آموزشی گفتگوي نظریه صنعتی،
  اجتماعی). حضور ظریهن و اجتماعی فرهنگی بافت نظریه تعامل، نظریه کنترل، نظریه مبادالتی،

نظام آموزش  هاي استخراج شده در زمینه ابعاد کیفیت درعامل. 2جدول 
  همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنهااز دور 

  KMOشاخص   888/0
  شاخص بارتلت  834/6413

  سطح معناداري  001/0
 هااملع مقدار ویژه درصد واریانس درصد واریانس تجمعی

 اددهندهیسازمان  506/13 974/25 974/25
 اددهندهی 632/7 676/14 650/40
 رندهیادگی 607/3 937/6 586/47

 يتئور ،يپداگوژ یمبان  882/2 543/5 129/53
 يفناورهاي و نسل

 يمواد و محتوا  102/2  043/4 172/57
 یآموزش

هاي کردروی و هاروش 688/1 447/3 619/60
 یآموزش

 یآموزش فضايزمان و  270/1 734/2 353/63
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  از دور نظام آموزش هاي کیفیت درعاملی شاخص سیماتر. 3جدول 
  بارعاملی  متغیرها  نام عامل

سازمان 
  اددهندهی

  554/0 توجه به انتصاب مدیران آشنا با نظام آموزش از دور
 644/0 فراهم بودن منابع مادي مانند استانداردهاي

 625/0 ف براي مدیرانهاي مختلوجود و ارائه مشوق
 517/0 فراهم بودن فضاي آموزشی مناسب

 640/0 هاي فنی، پشتیبانی و خدماتیارائه کمک
 733/0 فراهم بودن منابع الزم جهت دسترسی مداوم به منابع اطالعاتی و به روز دنیا

 694/0 هاي اجراودن شیوههاي نظارت و ارزیابی جهت تضمین کیفیت، مناسب بودن محتوا، مناسب بوجود نظام
 763/0 رسانی به موقعفراهم بودن سامانه اطالع

  774/0 هاي آموزشی مختلف و کارآمد براي مدیران و سایر پرسنل و دانشجویانبرگزاري دوره
 517/0 فراهم بودن سرعت و پهناي باند اینترنت مناسب

 833/0 هاي آموزشیتیم محور بودن فعالیت
 501/0 ایمن جهت تضمین امنیت شبکه و محرمانه بودن اطالعات ک سیستم مرکزي قوي ووجود ی

  اددهندهی

هاي هاي دانشجویان در قالب پروژه اختصاصی، عمومی، فنی و آزمایشگاهی به صورت فعالیتتوانایی طراحی آموزشی فعالیت
 849/0 فردي و گروهی در نظام آموزش از دور

 801/0 گري و راهنمایی در نظام آموزش از دورریس، پداگوژیکی، نقش تسهیلهاي تدآشنایی با روش
 500/0 داشتن عالقه و انگیزه به حرفه استادي در محیط آموزش از دور

 776/0 هاي دانشجویانتوانایی رهبري و مدیریت فعالیت
  787/0 رتوانایی پاسخگویی به موقع به صورت آنالین و آفالین در محیط آموزش از دو

 697/0 هاي تعامل مؤثر از طریق پست الکترونیکی، پست صوتی و غیرهآشنایی با روش
  777/0 هاي آموزشی در محیط آموزش از دوري از فناوريگیربهرهمهارت 

  رندهیادگی

  652/0  وزش از دورهاي تعامل مؤثر از طریق پست الکترونیکی، پست صوتی، اتاق گفتگو و غیره در محیط آمآشنایی با روش
  700/0  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات براي استفاده از فضاي آموزش از دورداشتن مهارت

  835/0  ها و تکالیف واگذار شده در این محیطداشتن عالقه و انگیزه براي شرکت در فعالیت
  717/0  هاي یادگیري در آنآشنایی با نظام آموزش از دور و شیوه

  688/0  هاي واگذار شدهصورت آنالین و آفالین به فعالیته ی پاسخگویی بتوانای
  801/0  گیري در محیط آموزش از دورداشتن سواد فناوري اطالعات و ارتباطات جهت بهره

 یکردهايرو
  آموزشی

  697/0  هاي آموزشی مرسوم براي استفاده بهتر در نظام آموزشی از دوروجود و استفاده از مدل
  676/0  د و استفاده از فناوري و تکنولوژي به روز در آموزشوجو

  696/0  ها و... در آموزشاستفاده مناسب از تصاویر، انتوگرافیک
  508/0  هاي آموزش یادگیرنده محورتوجه به شیوه
  501/0  در آموزش یبیهاي آموزش ترکوهیاستفاده از ش

 یمبان
 ،يپداگوژ
و  يتئور
هاي نسل
  يفناور

  569/0  ه به مبانی پداگوژیکی رفتارگرایان در طراحی آموزشی، تولید مواد و محتواي آموزشی، ارزشیابی و... در نظام آموزش از دورتوج
  553/0  ايدوره آموزش مکاتبهتوجه به 
  665/0  دوره آموزش رادیوي و تلویزیونیتوجه به 
  632/0  مبتنی بر اینترنتدوره آموزش توجه به 
  672/0  نظام این گرایان در طراحی آموزشی، تولید مواد و محتواي، ارزشیابی و... در مبانی پداگوژیکی شناختتوجه به 

  693/0  گرایان در طراحی آموزشی، تولید مواد و محتواي آموزشی، ارزشیابی و... در نظام آموزش از دورتوجه به مبانی پداگوژیکی ساخت
  508/0  ماعیتوجه به رشد تعامالت فردي و اجت
  571/0  هاي آموزشی توجه به هزینه فایده بودن دوره

  565/0  توجه به مبانی فرهنگی و اجتماعی در عناصر آموزش از دور
  654/0  تالش براي مستقل بار آمدن یادگیرنده

  501/0  ابی و... در نظام آموزش از دورتوجه به مبانی پداگوژیکی ارتباط گرایان در طراحی آموزشی، تولید مواد و محتواي آموزشی، ارزشی

مواد و 
 يمحتوا
  یآموزش

  726/0  هاي یادگیري دانشجویان در تهیه، تدوین، طراحی و تحویل مواد و محتواي آموزشیطراحی و استفاده از سبک
  552/0  هاي علمی، آموزشی و فنی استفاده از استاندارد

  594/0  زین، اصلی و پایانیتقسیم مواد و محتواي آموزشی به مباحث آغا
  750/0  هاي رفتاري و آموزشی در مواد و محتوي آموزشی بر اساس مباحث درسیگیري مناسب هدفشکل

  614/0  هاي مفهمومی در تهیه، تدوین، طراحی و تحویل مواد و محتواي آموزشیها و نقشهها، فیلماستفاده از تصاویر، انتوگرافیک
  611/0  دن مواد و محتواي آموزشیتوجه به خودآموز بو

  615/0  توجه به فرایند تالیف، طراحی و ارزشیابی در تهیه و تدوین مواد محتواي آموزشی
  780/0  توجه به تعامالت در مواد و محتواي آموزشی با استادان و دانشجویان و خود محتوا

  641/0  توجه به تناسب مواد و محتواي آموزشی با دوره آموزشی
فضاي ان و زم

  یآموزش
  627/0  هاي آموزش از دور در همه اوقاتدسترسی آسان همزمان یا آنالین به منابع یا دوره

  535/0  هاي آموزش از دور در همه اوقات دسترسی آسان غیر همزمان یا آفالین به منابع یا دوره
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  هایافته
 و پژوهش یاساس سؤاالت بیترت به پژوهش نیاهاي افتهی
   گردد.می بیان ذیل شرح به اختصار و جازیا تیارع با

نظام آموزش از  کیفیتهاي شاخص و ابعاد :اول سوال
  دور کدامند؟

 آن ارائه و صاحبنظران با مصاحبه يمحتوا لیتحل از پس
 از انتخابی و يمحور ،بازهاي يکدگذار از استفاده با جینتا

 و کنونمهاي متغیر يتأیید و اکتشافی عاملی تحلیل طریق
 مورد شده احصاءهاي شاخص و ابعاد سازه روایی همچنین
 و 2 ،1 جدول در آن نتایج به ادامه در که گرفت قرار بررسی

 .شودمی اشاره 3

 به مربوطهاي متغیر تعداد کاهش هدف با ادامه در
 به دور از آموزش نظام در کیفیت ارزیابیهاي شاخص
 تحلیل از هاعامل از هریک سهم ینتعی و کمتر عوامل
هاي متغیر ابتدا منظور بدین شد؛ گرفته بهره اکتشافی عاملی
 از یک هر در موجودهاي متغیر و شدند پاالیش تحقیق
، بودند گرفته 50 از کمتر ضریب که گانههفتهاي عامل
 KMO ضریب از که ماندند باقی شاخص 52 و شدند حذف

 تحلیل براي هاداده بودن اسبمن جهت بارتلت آزمون و
 بارتلت مقدار و KMO888/0 مقدار که شد استفاده عاملی
 بود معنادار درصد یک سطح در که آمد دست به 834/6413
هاي متغیر همبستگی بودن مناسب دهنده نشان امر این و

  دور از آموزش نظام در کیفیت عاملی هفت مقیاس پیرامون يتأیید عاملی تحلیل خالصه .5 جدول
 t آماره  لیعام بار  گزاره t آماره  عاملی بار  گزاره  عامل

  یاددهنده سازمان

1  76/0  07/17  7  72/0  71/15  
2  81/0  65/18  8  83/0  45/19  
3  84/0  78/19  9  76/0  85/16  
4  72/0  61/15  10  80/0  42/18  
5  83/0  20/19  11  70/0  36/17  
6  87/0  95/20  12  65/0  76/13  

  دهنده یاد
13  69/0  73/14  17  86/0  40/20  
14  87/0  96/20  18  54/0  94/10  
15  93/0  28/23  19  58/0  86/11  
16  87/0  00/21  -  -  -  

  یادگیرنده
20  64/0  34/13  23  84/0  76/19  
21  82/0  03/19  24  90/0  11/22  
22  61/0  64/12  25  75/0  61/16  

 و تئوري پداگوژي، مبانی
  فناوريهاي نسل

26  85/0  33/20  32  85/0  31/20  
27  84/0  96/19  33  89/0  74/21  
28  76/0  02/17  34  92/0  21/23  
29  86/0  38/20  35  86/0  41/20  
30  91/0  63/22  36  79/0  10/18  
31  85/0  01/20  -  -  -  

  آموزشی محتواي و مواد

37  86/0  58/20  42  66/0  12/14  
38  85/0  06/20  43  40/0  76/7  
39  89/0  90/21  44  38/0  35/7  
40  78/0  76/17  45  83/0  41/19  
41  49/0  78/9  -  -  -  

  آموزشیهاي روش
46  90/0  63/21  49  74/0  18/16  
47  82/0  76/18  50  77/0  03/17  
48  32/0  07/6  -  -  -  

  63/18  84/0  52  39/19  86/0  51  آموزشی فضاي و زمان

 دور از یآموزش نظام یابیارز ریمتغ به مربوط عاملی تحلیل برازش هايشاخص .4 جدول
  df2x  NFI NNFI CFI IFI RFI RMSEA/  هاي برازششاخص
  >08/0  <90/0  <90/0  <90/0  <90/0  <90/0  >3  قبول قابل برازش
  077/0  92/0  95/0  94/0  94/0  91/0  25/2  شده محاسبه برازش
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 واریماکس چرخش نتایج است. عاملی تحلیل براي شده وارد
 ویژه مقادیر براساس عامل 7 تعداد مجموع در که داد نشان
 ارائه 2 جدول در که شدند استخراج پیشین عامل معیار نیز و

 هامتغیر کل انسیوار از درصد 35/63 عوامل این است. شده
 تبیین واریانس باالي درصد از نشان که اندکرده تبیین را

 هاعامل این از هریک سهم است.عوامل  این سوي از شده
 انجام عامل هر در موجودي هامتغیر ماهیت به توجه با

 سازمان ابعاد صورت به عوامل این اساس بر و پذیرفت
 و يتئور ،يپداگوژ یمبان ،رندهیادگی ،اددهندهی ،اددهندهی

 و هاروش ی،آموزش يمحتوا و مواد ي،فناورهاي نسل
 گذاريمنا یآموزش فضاي و زمان و یآموزشهاي کردروی

 واقع فرض با ملاعو در هاغیرمت قرارگیري وضعیت شدند.
 چرخش از بعد 5/0 از بزرگتر عاملی بار با هامتغیر شدن
 شرح به هاعامل گذارينام و واریماکس روش به هاعامل
  است. 3 جدول

 مربوط شاخص 52 که دهدمی نشان فوق جدول نتایج
 قرارتأیید  مورد بعد 7 در دور از آموزش نظام در کیفیت به

 سازمان بعد عنوان به شاخص 12 داراي اول بعد گرفت.
 بعد یاددهنده، بعد عنوان به شاخص 7 با دوم بعد ،اددهندهی

 با چهارم بعد یادگیرنده، بعد عنوان به و شاخص 6 با سوم
 و يتئور ،يپداگوژ یمبان بعد عنوان به و شاخص 11
 بعد عنوان به و شاخص 9 با پنجم بعد ي،تکنولوژهاي نسل
 عنوان به شاخص 5 با ششم بعد ی،آموزش يمحتوا و مواد
 عنوان به شاخص 2 با هفتم بعد و یآموزشهاي کردروی بعد
هاي بار میزان به مراجعه با است. یآموزش يفضا و زمان بعد

 در آنها بودن مناسب به توانمی هاگویه از هریک عاملی
  .نمود اذعان دور از آموزشی نظام ارزیابی

ابعاد و رازش) (ب درجه تناسب :مدوسوال 
چه هاي کیفیت در نظام آموزش از دور به شاخص

  است؟ زانیم
 هستند این بیانگر هاگویه شده استاندارد عاملیهاي بار نتایج
 اعتبار لحاظ از مناسبی وضیعت در گیرياندازه ابزار که
 بیانگر برازندگیهاي شاخص و )1 (شکل دارد قرار ايسازه
 شده مشاهدههاي داده با سیبرر مورد مدل خوب برازش
 سطح و کاي مجذور دیگر سوي از ).4 (جدول است

 درصد) 5/0 معناداري (درسطح tهاي کمیت و معناداري
 مدل با شده مشاهدههاي داده معناداري تفاوت نبود بیانگر
  ).5 (جدول هستند

  

  
هاي کیفیت گیري برازش یافته شاخصمدل اندازه. 1شکل 

  آموزش از دور
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هاي شاخصوضعیت موجود ابعاد و  :مسوسوال 
 نظام آموزش از دور چگونه است؟کیفیت در 

 در کیفیتهاي شاخص پژوهش این در اینکه به توجه با

 ادامه در ،بود شاخص 52 و بعد 7 شامل دور از آموزش نظام
 هریک وضعیت بررسی بهاي هنمون تک تی آزمون طریق از
 طیف اینکه به توجه با شد. پرداخته بعد هفت این از

 میانگین بود،اي هدرج 5 لیکرت نوع از مقیاس اینهاي گویه
 آن نتایج که شد گرفته نظر در 3 عدد بعد هفت براي نظري
  .است دهش داده نشان 6 جدول در

 وضعیت متغیر در که دهدمی نشان فوق جدول نتایج
 آن هفتگانه ابعاد تمامی در دور از آموزش نظام در کیفیت

 ،يپداگوژ یمبان یادگیرنده، ،دهندهادی ،اددهندهی سازمان(
 ی،آموزش يمحتوا و مواد ي،تکنولوژهاي نسل و يتئور
 يفضا و زمان مکان، ی،آموزشهاي کردیرو و هاروش
 از باالتر آمده دست به تی مقدار اینکه به توجه با ی)آموزش

 بین اختالف بود، 01/0 از کمتر معناداري سطح و 96/1
 به توجه با واست  معنادار نظري میانگین با تجربی میانگین

، است تجربی میانگین از بیشتر نظري میانگین اینکه
 یتمام در دور از آموزش نظام کیفیت درکه  گفت توانمی
  .دارد قرار متوسط سطح از کمتر وضعیت در آن ابعاد

وضعیت موجود و مطلوب  نیتفاوت ب :مچهارسوال 
نظام آموزش از دور هاي کیفیت در شاخصابعاد و 

  چگونه است؟
 و موجود وضع بین تفاوت در زوجی تی آزمونهاي یافته

 زانیم که دهدیم نشان ارزیابیهاي شاخص و ابعاد مطلوب
 وضع نیانگیم تفاوت با رابطه در p ≤./05 سطح در یت

 دور از آموزش نظام در کیفیتهاي متغیر مطلوب و موجود
 رنده،یادگی اددهنده،ی اددهنده،ی (سازمان آن هفتگانه دابعا در
 و مواد ،يتکنولوژهاي نسل و يتئور ،يپداگوژ یمبان

 کان،م ،یآموزشهاي کردروی و هاروش ،یآموزش يمحتوا
 و موجود وضع بین کهاست  رمعنادا ی)آموزش يفضا و زمان

 دارد. وجود معناداري تفاوت شاخص و ابعاد در مطلوب
 در مطلوب و موجود وضعهاي نیانگیم به توجه با همچنین
 نظام کیفیت موجود تیوضع که گفت توانیم ،7 جدول

  نظام آموزش از دور کیفیت درهاي یج آزمون تی براي تعیین وضعیت شاخصنتا. 6جدول 
  يسطح معنادار  درجه آزادي tمقدار  میانگین نظري انحراف معیار میانگین تجربی  متغیرها

  001/0  214  - 971/29 3 479/0 019/2  سازمان یاددهنده
  001/0  214 - 635/23 3 570/0 080/2 یاددهنده
  001/0  214  - 726/26 3 507/0 075/2 رندهیادگی
  001/0  214  - 137/22 3 471/0 287/2 فناوريهاي و نسل يتئور ،يپداگوژ یمبان

  001/0  214  - 420/31 3 529/0 865/1 مواد و محتواي آموزشی
  001/0  214  - 227/31 3 481/0 974/1 هاي آموزشیها و رویکردروش

  001/0  214  - 575/19 3 688/0 081/2  مکان، زمان و فضاي آموزشی
  001/0  214  - 770/32 3 419/0 062/2  (در مجموع) نظام آموزش از دور وضعیت کیفیت در

  نظام آموزش از دور یابارزیوضعیت موجود و مطلوب ابعاد  نیبنتایج آزمون تی زوجی تفاوت  .7 جدول
  سطح معناداري  درجات آزادي  تفاوت میانگین  مقدار تی  انحراف معیار بیمیانگین تجر    متغیر

  262/0 718/4  مطلوب وضعیت  001/0  214  - 698/2  - 576/67 479/0 019/2  موجود وضعیت  یاددهنده سازمان
  234/0  765/4  مطلوب وضعیت  001/0  214  - 685/2  - 851/66 570/0 080/2  موجود وضعیت  یاددهنده
  277/0  752/4  مطلوب وضعیت  001/0  214  - 677/2  - 526/71 507/0 075/2  موجود وضعیت  ندهیادگیر

هاي نسل و يتئور ،يپداگوژ یمبان
  فناوري

  311/0  514/4  مطلوب وضعیت  001/0  214  - 226/2  - 397/60 471/0 287/2  موجود وضعیت
  292/0  717/4  مطلوب وضعیت  001/0  214  - 852/2  - 298/66 529/0 865/1  موجود وضعیت آموزشی محتواي و مواد
  234/0  776/4  مطلوب وضعیت  001/0  214  - 801/2  - 706/74 481/0 974/1  موجود وضعیت آموزشیهاي رویکرد و هاروش
  229/0  881/4  مطلوب وضعیت  001/0  214  - 800/2  - 909/55 688/0 081/2  موجود وضعیت  آموزشی فضاي و زمان مکان،

 (در دور از یآموزش نظام یابیارز
  مجموع)

 207/0  697/4  مطلوب وضعیت  001/0  214  - 634/2  - 578/83 419/0 062/2  موجود وضعیت
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 است کمتر مطلوب وضع به نسبت آن ابعاد در دور از آموزش
هاي بعد یتمام در دموجو وضعیت گفت توانمی جهینت در و
 جینتا از شتریب درك يبرا دارد. فاصله مطلوب تیوضع با آن

 ابعاد مطلوب و موجود وضعیت نیب تفاوت یزوج یت آزمون
 از کیهر در دور از آموزش نظام در کیفیتهاي شاخص و

  .)8 (جدول است شده گرفته بهره زین یبررس مورد ابعاد

 و موجود وضعیت نیب تفاوت وجودا ب مرتبطهاي یافته
 نشان اددهندهی سازمان بعد در تیفیکهاي شاخص مطلوب
 یآموزشهاي تیفعال بودن محور میت به توجه که دهدمی

 طراحان ،امحتو متخصصان ،یعلم تئیه ياعضا از متشکل
 انحراف با یابیزشار پرسنل و یفن متخصصان و یآموزش

 داده اختصاص خود به را تفاوت نیشتریب -06/3 نیانگیم
  کیفیت در نظام آموزش از دورهاي وضعیت موجود و مطلوب شاخص نیب تفاوت یزوج یآزمون ت جینتا. 8جدول 

  میانگین تفاوت  کیفیتهاي شاخص  ابعاد

 سازمان
  اددهندهی

 - 06/3 هاي آموزشیمحور بودن فعالیتتیم
 - 79/2 هاي فنی، پشتیبانی و خدماتیارائه کمک

 - 66/2 توجه به انتصاب مدیران آشنا با نظام آموزش از دور
 - 59/2 هاي اجراهاي نظارت و ارزیابی جهت تضمین کیفیت، مناسب بودن محتوا، مناسب بودن شیوهوجود نظام

 - 59/2 فراهم بودن فضاي آموزشی مناسب
 - 57/2 فراهم بودن منابع مادي مانند استانداردهاي

 - 53/2 فراهم بودن سرعت و پهناي باند اینترنت مناسب
 - 53/2 الزم جهت دسترسی مداوم به منابع اطالعاتی و به روز دنیافراهم بودن منابع 

 - 51/2 هاي آموزشی مختلف و کارآمد براي مدیران و سایر پرسنل و دانشجویانبرگزاري دوره
 - 44/2 هاي مختلف براي مدیرانوجود و ارائه مشوق

 - 37/2 رسانی به موقعفراهم بودن سامانه اطالع
 - 09/2 مرکزي قوي وایمن جهت تضمین امنیت شبکه و محرمانه بودن اطالعاتوجود یک سیستم 

  اددهندهی

هاي دانشجویان در قالب پروژه اختصاصی، عمومی، فنی و آزمایشگاهی به صورت توانایی طراحی آموزشی فعالیت
  - 79/2  هاي فردي و گروهی در نظام آموزش از دورفعالیت

  - 68/2  از طریق پست الکترونیکی، پست صوتی و غیرههاي تعامل مؤثر آشنایی با روش
  - 66/2  توانایی پاسخگویی به موقع به صورت آنالین و آفالین در محیط آموزش از دور

  - 59/2  هاي دانشجویانتوانایی رهبري و مدیریت فعالیت
  - 49/2  داشتن عالقه و انگیزه به حرفه استادي در محیط آموزش از دور

  - 41/2  هاي آموزشی در محیط آموزش از دوري از فناوريیرگبهرهمهارت 
  - 33/2  گري و راهنمایی در نظام آموزش از دورهاي تدریس، پداگوژیکی، نقش تسهیلآشنایی با روش

  رندهیادگی

  - 85/2  هاي یادگیري در آنآشنایی با نظام آموزش از دور و شیوه
  - 71/2  ها و تکالیف واگذار شده در این محیطتداشتن عالقه و انگیزه براي شرکت در فعالی

  - 64/2  هاي تعامل مؤثر از طریق پست الکترونیکی، پست صوتی، اتاق گفتگو و غیره در محیط آموزش از دورآشنایی با روش
  - 53/2  ي در محیط آموزش از دورگیربهرهداشتن سواد فناوري اطالعات و ارتباطات جهت 

  - 44/2  وري اطالعات و ارتباطات براي استفاده از فضاي آموزش از دورهاي فناداشتن مهارت
  - 38/2  هاي واگذار شدهصورت آنالین و آفالین به فعالیته توانایی پاسخگویی ب

 یمبان
 ،يپداگوژ
و  يتئور
هاي نسل
  يفناور

  - 94/2  مبتنی بر اینترنتدوره آموزش توجه به 
  - 80/2  تالش براي مستقل بار آمدن یادگیرنده

. در نظام آموزش از .گرایان در طراحی آموزشی، تولید مواد و محتواي آموزشی، ارزشیابی و.توجه به مبانی پداگوژیکی ارتباط
  - 68/2  دور

  - 50/2  توجه به مبانی فرهنگی و اجتماعی در عناصر آموزش از دور
  - 39/2  دوره آموزش رادیوي و تلویزیونیتوجه به 

  - 39/2  هاي آموزشی فایده بودن دورهتوجه به هزینه 
  - 32/2  توجه به رشد تعامالت فردي و اجتماعی

گرایان در طراحی آموزشی، تولید مواد و محتواي آموزشی، ارزشیابی و... در نظام توجه به مبانی پداگوژیکی ساخت
  - 18/2  آموزش از دور

  - 16/2  ، تولید مواد و محتواي، ارزشیابی و... در نظام آموزش از دورگرایان در طراحی آموزشیجه به مبانی پداگوژیکی شناختتو
  - 49/1  ايدوره آموزش مکاتبهتوجه به 

  - 27/0  نظام این توجه به مبانی پداگوژیکی رفتارگرایان در طراحی آموزشی، تولید مواد و محتواي آموزشی، ارزشیابی و... در 

 هاروش
  یآموزش

  - 04/3  یادگیرنده محورهاي آموزش توجه به شیوه
  - 78/2  هاي آموزشی مرسوم براي استفاده بهتر در نظام آموزشی از دوروجود و استفاده از مدل

  - 77/2  ها و... در آموزشاستفاده مناسب از تصاویر، انتوگرافیک
  - 56/2  در آموزش یبیهاي آموزش ترکوهیاستفاده از ش

  - 24/2  ژي به روز در آموزشوجود و استفاده از فناوري و تکنولو
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 با یخدمات و یبانیپشت ،یفنهاي کمک وجود نیهمچن است.
 با آشنا رانیمد انتصاب به توجه ،-79/2 نیانگیم انحراف
 بودن فراهم ،-66/2 نیانگیم انحراف با دور از آموزش نظام
 یابیارز و نظارتاي هنظام وجود و مناسب یآموزش يفضا
 بودن مناسب محتوا، بودن مناسب ت،یفیک نیتضم جهت
 منابع بودن راهمف ،- 59/2 نیانگیم انحراف با اجراهاي وهیش
 الزم منابع بودن فراهم ،- 57/2 نیانگیم انحراف با يماد

 و ایدن روز به و یاطالعات منابع به مداوم یدسترس جهت
 انحراف با مناسب نترنتیا باند يپهنا و سرعت بودن فراهم

 و مختلف یآموزشهاي دوره يبرگزار ،-53/2 نیانگیم
 ارائه و وجود ،-51/2 نیانگیم انحراف با رانیمد يبرا کارآمد
 ،-44/2 نیانگیم انحراف با رانیمد يبرا مختلفهاي مشوق
 نیانگیم انحراف با موقع به یرساناطالع سامانه بودن فراهم

 جهت منیا و يقو يمرکز ستمیس کی وجود ،- 37/2
 انحراف با اطالعات بودن محرمانه و شبکه تیامن نیتضم
  دارند. قرار يبعدهاي رتبه در -09/2 نیانگیم

 مطلوب و موجود وضعیت نیب تفاوت با مرتبطهاي یافته
 ییتوانا دهد،می نشان یاددهنده بعد در تیفیکهاي شاخص
 پروژه قالب در انیدانشجوهاي تیفعال یآموزش یطراح

 صورت به یشگاهیآزما و یفن ،یعموم ،یاختصاص
 از دور از آموزش نظام در یگروه و يفردهاي تیفعال

 نیانگیم تفاوت نیشتریب يدارا که استی یهاشاخص
 قیطر ازمؤثر  تعاملهاي روش با ییآشنا .است -72/2

 در رهیغ و گفتگو اتاق ،یصوت پست ،یکیالکترون پست
 قرار دوم رتبه در -68/2 نیانگیم با دور از آموزش طیمح

 یهایشاخص که دندهمی نشان نیهمچن هایافته این دارد.
 نیآفال و نیآنال صورت به موقع به ییپاسخگو ییتوانا مانند
 عدم ،-68/2 نیانگیم تفاوت با دور از آموزش طیمح در
 تفاوت با انیدانشجوهاي تیفعال تیریمد و يرهبر ییتوانا

 حرفه به زهیانگ و عالقه داشتن عدم ،-59/2 نیانگیم
 ،-49/2 نیانگیم تفاوت با دور از آموزش طیمح در ياستاد
 يگرلیتسه نقش ،یکیپداگوژ س،یتدرهاي روش با ییآشنا
 ،-41/2نیانگیم تفاوت با دور از آموزش نظام در ییراهنما و

 طیمح در یآموزشهاي يفناور ازگیري بهره مهارت عدم
هاي شاخص از ،- 33/2 نیانگیم تفاوت با دور از آموزش
  ند.برخوردار ینامناسب طیشرا از که هستند کیفیتی
 و موجود وضعیت نیب تفاوت به مربوطهاي یافته
 دهدمی نشان یادگیرنده بعد در تیفیکهاي شاخص مطلوب

 در يریادگیهاي وهیش و دور از آموزش نظام با ییآشنا که
 يبرا زهیانگ و عالقه داشتن ،-85/2 نیانگیم تفاوت با آن

 آموزش طیمح در شده واگذار فیتکال و هاتیفعال در شرکت
 یابیارزهاي شاخص از ،-71/2 میانگین تفاوت با دور از

 تیوضع نیب تفاوت نیشتریب کهاست  دور از آموزش نظام
هاي روش با ییآشنا ستند.ه دارا را مطلوب تیوضع و موجود
 اتاق ،یصوت پست ،یکیالکترون پست قیطر ازمؤثر  تعامل
 نیانگیم تفاوت با دور از آموزش طیمح در رهیغ و گفتگو

 يفناور سواد داشتن دارد. قرار يبعد رتبه در -64/2
 از آموزش طیمح در گیريبهره جهت ارتباطات و اطالعات

 يفناورهاي مهارت نداشت ،-53/2 نیانگیم تفاوت با دور
 دور از آموزش يفضا از استفاده يبرا ارتباطات و اطالعات

 بصورت ییپاسخگو ییتوانا ،-44/2 نیانگیم تفاوت با
 تفاوت با شده واگذارهاي تیفعال به نیآفال و نیآنال
 تفاوت يدارا که است یهایشاخص گرید از -38/2 نیانگیم
 که دندهمی نشان هاهیافت این کل طور هب بودند. نیانگیم

 بعد این در یبررس موردهاي شاخص در دور از آموزش نظام
  ست.نی برخوردار یمطلوب تیوضع از

 موجود وضعیت نیب تفاوت به مربوطهاي یافته همچنین
 يتئور ،يپداگوژ یمبان بعد در تیفیکهاي شاخص مطلوب و

  در نظام آموزش از دور تیفیهاي کوضعیت موجود و مطلوب شاخص نیتفاوت ب یزوج یآزمون ت جینتا. 8 ادامه جدول
 میانگین تفاوت کیفیتهاي شاخص ابعاد

 يمحتوا و مواد
  یآموزش

 - 87/2 محتوا خود و دانشجویان واستادان  با آموزشی محتواي و مواد در تعامالت هب توجه
 - 83/2 درسی مباحث اساس بر آموزشی محتوي و مواد در آموزشی و رفتاريهاي هدف مناسب گیريشکل
 - 82/2 پایانی و اصلی آغازین، مباحث به آموزشی محتواي و مواد تقسیم

 - 73/2 هاي مفهمومی در تهیه، تدوین، طراحی و تحویل مواد و محتواي آموزشیها و نقشهها، فیلمگرافیکاستفاده از تصاویر، انتو
 - 71/2 آموزشی محتواي و مواد تحویل و طراحی تدوین، تهیه، در دانشجویان یادگیريهاي سبک از استفاده و طراحی
 - 69/2 آموزشی محتواي مواد نتدوی و تهیه در ارزشیابی و طراحی تالیف، فرایند به توجه

 - 64/2  فنی و آموزشی علمی،هاي استاندارد از استفاده
 - 55/2 آموزشی محتواي و مواد بودن خودآموز به توجه
 - 48/2 آموزشی دوره با آموزشی محتواي و مواد تناسب به توجه

 فضاي و زمان
  یآموزش

 - 74/2 اوقات همه در دور از آموزشهاي دوره یا منابع به آنالین یا همزمان آسان دسترسی
 - 62/2  اوقات همه در دور از آموزشهاي دوره یا منابع به آفالین یا همزمان غیر آسان دسترسی
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دهد که توجه به دوره نشان میي هاي فناورو نسل
 -94/2 نیانگیتفاوت م يدارا نترنتیبر ا یوزش مبتنآم

تفاوت معنادار میان وضعیت موجود و  دهندهنشان  است که
شاخص تالش  يبرا نیانگیم نیا مطلوب در این بعد است.

 دؤیکه م است - 80/2 رنده،یادگیمستقل بار آمدن  يبرا
دهد که نظام موجود نشان می تین نکته است که وضعیا

 انیمورد مطالعه هنوز نتوانسته است دانشجو آموزش از دور
ارتباط  یکیپداگوژ یبه مبان توجهورد. ایرا مستقل بار ب

، یآموزش يمواد و محتوا دیتول ،یآموزش یدر طراح انیگرا
هاي شاخص گریو... در نظام آموزش از دور از د یابیارزش

 .است - 68/2 نیانگیتفاوت م ياست که دارا یابیمورد ارز
در عناصر آموزش از  یو اجتماع یفرهنگ یه مبانتوجه ب

بودن  دهیفا نهی، توجه به هز-50/2 نیانگیدور با م
و  يویو توجه به دوره آموزش راد یهاي آموزشدوره
و  ي، توجه به رشد تعامالت فرد39/2 نیانگیبا م یونیزیتلو

 یکیپداگوژ یبه مبان ه، توج-32/2 نیانگیبا م یاجتماع
 يمواد و محتوا دیتول ،یآموزش یطراحدر  انیگراساخت
 نیانگیو... در نظام آموزش از دور با م یابی، ارزشیآموزش

در  انیشناخت گرا یکیپداگوژ ی، توجه به مبان-18/2
... در و یابی، ارزشيمواد و محتوا دیتول ،یآموزش یطراح

، توجه به دوره - 16/2 نیانگینظام آموزش از دور با م
هاي بعد در رتبه - 49/1 نیانگیهاي با مآموزش مکاتب

توجه به  .باشندمی ینامطلوب طیشرا يقرار دارند که دارا
 دیتول ،یآموزش یدر طراح انیرفتارگرا یکیپداگوژ یمبان

و... در نظام آموزش از  یابیارزش ،یآموزش يمواد و محتوا
ر ی+ است که نسبت به سا02/0 نیانگیم يدور دارا
مطلوب  طیاخص در شراش نیدهد اها نشان میشاخص
  .قرار دارد
وضعیت موجود و  نیتفاوت ب یزوج یتآزمون  جینتا

 يدر بعد مواد و محتوا کیفیتهاي مطلوب شاخص
هاي مانند توجه به دهد که شاخصنشان می یآموزش

با استادان و  یآموزش يتعامالت در مواد و محتوا
ل ، شک-87/2 نیانگیو خود محتوا با تفاوت م انیدانشجو

در مواد و  یآموزشو  يهاي رفتارمناسب هدف يریگ
با تفاوت  یبر اساس مباحث درس یآموزش ايمحتو

ها از اختالف شاخص رینسبت به سا - 83/2 نیانگیم
 یآموزش يمواد و محتوا میبرخوردار هستند. تقس يشتریب

، 82/2 نیانگیبا تفاوت م یانیو پا یاصل ن،یبه مباحث آغاز

هاي ها و نقشهلمیف ها،کیانتوگراف ،ریاستفاده از تصاو
 يمواد و محتوا لیو تحو یطراح ن،یتدو ه،یدر ته یمفهوم
و استفاده از  ی، طراح- 73/2 نیانگیبا تفاوت م یآموزش
و  یطراح ن،یتدو ه،یدر ته انیدانشجو يریادگیهاي سبک
، -71/2 نیانگیبا تفاوت م یآموزش يمواد و محتوا لیتحو

 نیو تدو هیدر ته یابیو ارزش یطراح ف،یالت ندیتوجه به فرا
، استفاده از - 69/2 نیانگیبا تفاوت م یآموزش يمواد محتوا
 ن،یتدو ه،یدر ته یو فن یآموزش ،یهاي علماستاندارد
با تفاوت  یآموزش يمواد و محتوا لیو تحو یطراح
 ي، توجه به خودآموز بودن مواد و محتوا- 64/2 نیانگیم

 و، توجه به تناسب مواد -55/2 نینگایبا تفاوت م یآموزش
 نیانگیبا تفاوت م یبا دوره آموزش یآموزش يمحتوا

همچنین  قرار دارند. يهاي بعددر رتبه بیبه ترت - 48/2
هاي مورد د که در شاخصندهها نشان میاین یافته

توجه به  یهاي آموزشکردیها و رودر بعد روش یبررس
 -04/3 نیانگیتفاوت م يمحور دارا رندهیادگیهاي وهیش

شاخص  نیا هبکم و بسیار پایین از توجه  یحاککه  است
توجه به وجود و استفاده از  يبرا نیانگیتفاوت م نیااست. 
استفاده بهتر در نظام  يمرسوم برا یهاي آموزشمدل
 ر،ی، است. استفاده مناسب از تصاو- 78/2از دور  یآموزش
، -77/2 نیانگیفاوت مها و... در آموزش با تکیانتوگراف

 نیانگیدر آموزش با م یبیهاي آموزش ترکوهیاستفاده از ش
به روز در  يو تکنولوژ ياستفاده از فناور و، وجود -56/2

قرار دارند.  يهاي بعد، در رتبه- 24/2 نیانگیآموزش با م
هاي مورد شاخص تیدهد وضعنشان می جینتا نیبنابرا
 تیمورد مطالعه در وضع از دور یدر نظام آموزش یسربر

 نیتفاوت ب یزوج یت جینتادارند. همچنین  قرار ینامناسب
در بعد  یابیهاي مورد ارزوضعیت موجود و مطلوب شاخص

به دهد که توجه نشان می یآموزش يمکان، زمان و فضا
 ایبه منابع  نیآنال ایآسان همزمان  یشاخص دسترس

روزها با تفاوت هاي آموزش از دور در همه اوقات و دوره
تفاوت  نی. ااردقرار د ینامطلوب تیدر وضع - 74/2 نیانگیم
 ریآسان غ یتوجه به شاخص دسترس يبرا نیانگیم

هاي آموزش از دور در دوره ایبه منابع  نیآفال ایهمزمان 
به دست آمده  جیاست. نتا - 62/2همه اوقات و روزها 

در بعد  یابیهاي مورد ارزدهد که وضعیت شاخصنشان می
نیز  یدر شاخص مورد بررس یآموزش يمکان، زمان و فضا

 ر وضعیت نامناسبی قرار دارد.د
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ارتقاي  يهاي اجرایی براسازوکار پنجم:وال س
  کدامند؟ کیفیت در نظام آموزش از دور

براي پاسخگویی به این سوال از تحلیل و تلفیق نتایج تی 
 ست.زوجی و آزمون رتبه بندي فریدمن استفاده شده ا

وضعیت  نیبآزمون تی زوجی به تحلیل و مقایسه تفاوت 
نتایج  در ابعاد هفتگانه پرداخته است کهموجود و مطلوب 

گزارش شده است. براساس نتایج این  8آن در جدول 
هاي مورد بررسی در ارزیابی نظام وضعیت شاخصآزمون 

، اددهندهیسازمان ( آنهاي آموزشی از دور در بعد
هاي و نسل يتئور ،يپداگوژ یمبانیادگیرنده،  ،دهندهادی

هاي کردیها و روروشی، آموزش يمواد و محتواي، تکنولوژ
در وضعیت موجود  ی)آموزش يمکان، زمان و فضای، آموزش

نسبت به وضع مطلوب داراي تفاوت معناداري هستند. 
وضعیت ) به مقایسه 9 جدولفریدمن نیز ( بندينتایج رتبه

 هاي مورد مطالعهابعاد و شاخصب موجود و مطلو
دهد که براي بهبود وضعیت این پردازد و نشان میمی

باید به چه سازوکارهایی توجه شود. لذا توجه به ها شاخص
میانگین مبنا قرار گرفته است. به این معنی هرچه میانگین 

تر باشد حاکی از نزدیک 6حاصل از تحلیل این ابعاد به 
ر آن بعد و نزدیکی و تقرب هرچه مطلوبیت هرچه باالت

بیشتر میان وضعیت موجود و مطلوب در آن بعد است. 
به ارائه و پیشنهاد ها برایند این بخش از تحلیل

در نظام آموزش از دور  تیفیک يارتقا يبراسازوکارهایی 
شود که در بخش پایانی مقاله به آن اشاره خواهد منجر می

  شد.
جداول مذکور ترتیب توجه  هاي گزارش شده دریافته

 ،يپداگوژ یمباندهد که بعد به سازوکارها را نشان می
ي در وضعیت مطلوب داراي هاي تکنولوژو نسل يتئور

، 80/2جود داراي میانگین و در وضعیت مو 13/2میانگین 

دهد که این عامل در وضعیت مناسبی است. این نشان می
قرار ندارد و براي اینکه نظام آموزش از دور بتواند وضعیت 
مطلوبی به دست آورد، باید به این بعد توجه نماید. این 
میانگین براي توجه به بعد سازمان یاددهنده که داراي 

وضعیت در  67/3ب و در وضعیت مطلو 76/3 میانگین
مواد و که در رتبه دوم قرار دارد. توجه  موجود است

 در وضعیت مطلوب و 87/3 محتواي آموزشی با میانگین
هاي ها و رویکردروش، توجه به وضعیت موجوددر  86/3

در  4 وضعیت مطلوب و در 14/4 با میانگین آموزشی
در  35/4 میانگین، توجه به بعد یادگیرنده با وضعیت موجود
، توجه به بعد وضعیت موجوددر  12/4 و وضعیت مطلوب

در  14/4 وضعیت مطلوب و در 42/4 یاددهنده با میانگین
مکان، زمان و فضاي و توجه به بعد وضعیت موجود 

در  32/5 و در وضعیت مطلوب 41/5 با میانگین آموزشی

هاي بعدي قرار دارند. این در رتبهوضعیت موجود 
هاي پیشنهادي قرار گرفتند که اي سازوکارها مبنبنديرتبه

صورت راهبردي اشاره ه این سازوکارها ب در پیشنهادات به
  شده است.

  
 بحثگیري و نتیجه

و فراهم شدن  نترنتیبر ا یهاي مبتنيبا توسعه فناور
آموزش از دور در هاي به آن، دانشگاه یامکان دسترس

گسترش روز به روز در حال  رانیا یعرصه آموزش عال
بوده  یاز جهت کم شتریروند گسترش ب نیا کنیهستند. ل
و  قیدق یابیآنها به چارچوب ارز تیفیاز ک نانیو اطم
 يچارچوب برا نیبتوانند از ا ابانیتا ارزش ددار ازین يمعتبر

ی نوع نظام آموزش نیا یآموزش تیفیکمک به بهبود ک
، شناسایی قیتحق نیا یرو هدف اصل نی. از ابهره بگیرند

مؤثر بر کیفیت هاي ابعاد و شاخصتحلیل و اولویت بندي 

  یدمن در وضعیت موجود و مطلوب بر حسب ابعاد مورد ارزیابیرتبه بندي نتایج فر. 9 جدول
 مورد ارزیابی  ابعاد  وضعیت موجود میانگین وضعیت مطلوب میانگین

 يهاي تکنولوژو نسل يتئور ،يپداگوژ یمبان  80/2 13/2
  سازمان یاددهنده  67/3 76/3
 مواد و محتواي آموزشی  86/3 87/3
 موزشیهاي آها و رویکردروش  4 14/4
 یادگیرنده  12/4 35/4
 یاد دهنده  14/4 42/4
  مکان، زمان و فضاي آموزشی  32/5 41/5
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 یآموزشکیفیت است که بتوان براساس آن  آموزش از دور
شناسایی و ارتقا نظام آموزش از دور را بطور جامع و مانع 

 بر کیفیتهفت بعد اثرگذار گردید  ظه. چنانچه مالحبخشید
 یشد که مشتمل بر مبان یینظام آموزش از دور شناسا

 ادهنده،یسازمان  ،يتکنولوژهاي نسل و يتئور ،يپداگوژ
ها و کردیرو ،یآموزش يمواد و محتوا رنده،یادگی اددهنده،ی

هاي ، که شاخصفضا بودو  و زمان یهاي آموزشروش
نظام آموزش از دور  يجامع برا کیفیت جهتمرتبط با آنها 

باراك  قاتیتحق جیها با نتاافتهی نیا مورد تأیید قرار گرفت.
؛ 2017؛ کاسنوا و موریرا، 2018؛ امبر و اویتوي، 2020ویچ 

؛ ونگ، 2016و سینگ و میشرا،  2017ناویاد و همکاران 
صادقی تبار و ؛ 2014دوروبت،  2015هان و یانگ 

؛ ملک 1398؛ شاهمحمدي و همکاران، 1399شریعتمداري 
؛ دلیلی 1398؛ صالحی و همکاران، 1398زاده و همکاران 

؛ عباسی کسانی و شمس 1397سن نژاد و تبرائی، صالح، ح
؛ ناظري، دري و 1396؛ نورانی و همکاران، 1397مورکانی 

 1394؛ نجفی، سبحانینژاد و جعفري هرندي، 1396آتشی 
مبنی بر مؤثر بودن این  1393 ،ينژاد و محمد يانارو 

  .همسو استابعاد در کیفیت نظام آموزش از دور 
هاي و نسل يتئور ،يپداگوژ یمباننتایج مربوط به بعد 

ي مؤثر در کیفیت نظام آموزش از دور نشان داد تکنولوژ
که وضعیت این بعد در وضعیت کمتر از سطح متوسط قرار 

هاي ها در زمینه ارزیابی شاخصدارد. همچنین نتایج یافته
بر  یتوجه به دوره آموزش مبتن دهد کهاین بعد نشان می

اختالف میانگین با وضع مطلوب ي باالترین دارا نترنتیا
به  توجه رنده،یادگیمستقل بار آمدن  يتالش برااست و 

 دیتول ،یآموزش یدر طراح انیگراارتباط یکیپداگوژ یمبان
و... در نظام آموزش از  یابی، ارزشیآموزش يمواد و محتوا

در عناصر آموزش  یو اجتماع یفرهنگ یتوجه به مبان ر،دو
و  یهاي آموزشبودن دوره دهیفا نهیتوجه به هز ،از دور

 یبه مبان هتوج ی،ونیزیو تلو ییویتوجه به دوره آموزش راد
مواد و  دیتول ،یآموزش یدر طراح انیگراساخت یکیپداگوژ
 ،و... در نظام آموزش از دور یابی، ارزشیآموزش يمحتوا

 هاي بعد قرار دارندتوجه به دوره آموزش مکاتبه در رتبه
موجود نظام آموزش از دور مورد  تیوضع دهدنشان می که

هنوز نتوانسته است هاي آن در این بعد و شاخصمطالعه 
باراك  قاتیتحق جیها با نتاافتهی نیابه کیفیت الزم برسد. 

) مبنی بر 1399و صادقی تبار و شریعتمداري () 2020( چیو

توجه به طراحی پداگوژیکی در بهبهود کیفیت نظام 
تقی پورظهیر و  عزیزي، ،يهمحمدشاآموزش از دور، 

مبنی بر توجه به این بعد در طراحی و ) 1398ابراهیم زاده (
) 1396و همکاران ( ینورانارزیابی نظام آموزش از دور، 

 نیا. همسو استهاي فرهنگی مبنی بر توجه به ویژگی
در نظام کیفیت  یابیست که در ارزا نشانگر آن نتایج

توجه کرد که به  یسته از مبانبه آن د دیآموزش از دور با
مشارکت و  ،يهاي فردو تفاوت يریادگیهاي سبک
توجه به  رندگان،یادگیبه  دیارائه اطالعات مف ،يهمکار

هاي محتوا، یژگیتوجه به و ،یدوره آموزش یسازمانده
تأکید  يریادگیهاي آموزش و مواد روش ،يریادگیاهداف 

 یاز دور بعنوان مبانهاي آموزش يشود. توجه به تئورمی
اشاره دارد که نظام هاي تئوريبه  دیگر از همین بعد
به آنها  بایدمی یبقا و تداوم و اثر بخش يآموزش از دور برا
 يمبنا يتوجه به روند رشد فناور .توجه داشته باشد

است که در آن به نسل آموزش  همین بعداز  يگرید
 لیل در تحلاشاره دارد. نکته قابل تأم يفناور یمبتن

کیفیت  یابیآن است که در ارز يفناورهاي مراحل و نسل
 تیکه وضع گرددمشخص  دیدر نظام آموزش از دور با

  نظام آموزش از دور به کدام نسل اشاره دارد؟  یکنون
نتایج نشان داد که در بعد سازمان یاددهنده نیز 

وضعیت این بعد در وضعیت کمتر از سطح متوسط قرار 
در این  یهاي آموزشتیمحور بودن فعال میتص شاخ و دارد
با وضع مطلوب است. از  نیانگیاختالف م شتریب يدارابعد 
هاي تیشود که فعالاستنباط می گونهنیا قیتحق نیا جینتا

 لهیوسه ب یآموزش يمواد و محتوا لیاز قب یآموزش
متخصص  ،یعلم تیئشده از ه لیهاي متخصص تشکمیت

. ردیگیصورت نم یمتخصص فن ،یمحتوا، طراح آموزش
 میت تیبردار بودن فعال نهی: هزلیاز قب یلیدال دیشا

و  یهاي مالبودن، نبود مشوق ریوقت گ ،يمحور
مانع  ینبود طراحان و متخصصان فن ،یهاي پژوهشازیامت

هاي انجام مصاحبه جینتاشود. می یمیتهاي تیانجام فعال
انجام  يجاهن بمطلب است که استادا نیا يایشده گو

آورند که می يکتاب رو فیبه تال شتریب یهاي گروهکار
را  يشتریب ازیو هم امت ردیگرا در بر می يهم زمان کمتر

دهد وجود نشان می جینتاهمچنین  .آنها دارد يبرا
توجه به انتصاب ی، و خدمات یبانیپشت ،یهاي فنکمک
 يفضا فراهم بودن، آشنا با نظام آموزش از دور رانیمد
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جهت  یابیهاي نظارت و ارزمناسب و وجود نظام یآموزش
مناسب بودن محتوا، مناسب بودن  ت،یفیک نیتضم
فراهم و فنی،  يبودن منابع ماد راهمف، هاي اجراوهیش

 یمداوم به منابع اطالعات یبودن منابع الزم جهت دسترس
 نترنتیباند ا يو فراهم بودن سرعت و پهنا ایو به روز دن

 يمختلف و کارآمد برا یهاي آموزشدوره يبرگزار، بمناس
، رانیمد يهاي مختلف براوجود و ارائه مشوق، رانیمد

 کیوجود و  به موقع یفراهم بودن سامانه اطالع رسان
شبکه و  تیامن نیجهت تضم منیا و يقو يمرکز ستمیس

هاي مؤثر در از دیگر شاخص محرمانه بودن اطالعات
با توجه به تفاوت از دور هستند که کیفیت نظام اموزش 

بودند. این برخوردار ن یمطلوب تیها از وضعنیانگیمعنادار م
) مبنی بر توسعه 2020( 1باراك ویچهاي افتهیبا  جینتا

سازي، به روز تکنولوژي، دسترسی به فناوري، شخصی
) 2016( 3و نایک 2بودن، دسترسی آسان، با نتایج فزلینا

هایی مانند قابل اطمینان بودن، شاخص مبنی بر استفاده از
در دسترس بودن، فناورانه بودن، با مطالعات مطالعات 

) مبنی بر پشتیبانی موسسه از 2015( 6و یانگ 5، هان4ونگ
یادگیري و فناوري، با نتایج صادقی تبار و شریعتمداري 

) مبنی بر ابعاد مدیریت آموزشی و پشتیبانی منابع، 1399(
تقی  ،عزیزي،يشاهمحمدبا مطالعات  فناوري و طراحی،

سازمان  مبنی بر توجه به) 1398پورظهیر و ابراهیم زاده (
صالحی، فضل الهی قمشی و هاي با یافته ،اددهندهی

هاي مانند ) توجه به شاخص1398خوشگفتار مقدم (
به  یدسترس سهولت، LMSهاي هاي و زیرسامانهسامانه

با  ،یکین در فضاي الکترونآنالین و آفالی یبانیخدمات پشت
) 1394( يهرند ينژاد، جعفر یسبحان ،ینجفنتایج مطالعه 

هاي يو استفاده از فناور ییامور اجرامبنی بر توجه به 
) 1393( ينژاد و محمد ياناربا مطالعات  ی،آموزش دیجد

 ،يفناور ت،یری، مدیابعاد سازمان مبنی بر ضرورت توجه به
در کیفیت نظام آموزش از دور،  یابیارز ی وبانیخدمات پشت

  همخوانی دارد.
                                                
1. Bratkevich 
2. Fazelina 
3. Nick 
4. Wang 
5. Han 
6. Yang 

که دهد نشان میدر بعد یاددهنده ها افتهی جینتا
هاي تیفعال یآموزش یدر طراح اددهندگانی ییتوانا

و  یفن ،یعموم ،یدر قالب پروژه اختصاص انیدانشجو
 ،یو گروه يفردهاي تیبه صورت فعال یشگاهیآزما
پست  قیز طرهاي تعامل مؤثر ابا روش ییآشنا

 طیدر مح رهیاتاق گفتگو و غ ،یپست صوت ،یکیالکترون
به موقع به صورت  ییپاسخگو ییدور، توانا ازآموزش 

 يرهبر ییآموزش از دور، توانا طیدر مح نیو آفال نیآنال
 زهیداشتن عالقه و انگ ان،یهاي دانشجوتیفعال تیریو مد

ا ب ییآموزش از دور، آشنا طیدر مح يبه حرفه استاد
و  يگرلینقش تسه ،یکیپداگوژ س،یهاي تدرروش
از  يگیردر نظام آموزش از دور، مهارت بهره ییراهنما
به ترتیب آموزش از دور  طیدر مح یهاي آموزشيفناور
 طیو از شرا هستند نیانگیاختالف م نیشتریب يدارا
در دهد که استادان نشان می نیا .نستندبرخوردار  یمناسب
 یطراح يهاي الزم را برادور مهارت آموزش از نظام
 ی. با بررسدبه صورت از دور ندارن انیدانشجوهاي تیفعال
هاي مدرس در مهارت نهیمطالعات انجام شده در زم جینتا

مدرس در  فیکه وظا افتیتوان درنظام آموزش از دور می
اي دارد. در هتفاوت عمد يحضور طیبا مح يمجاز طیمح
اهداف  انیارتباط همزمان به ب قیمدرس از طر طیمح نیا

 یاساسمهم و  میپردازد و مفاهو ارائه چارچوب آموزش می
کند. او با می لیتحل رندگانیادگی يموجود در محتوا را برا

مانند؛ بسط  يمتعدد فیاستفاده از ارتباط ناهمزمان وظا
 بیفناورانه، ترغ یبانیپشت ان،یدانشجو نیتعامل ب

 ،يریادگی ندیفرا یابیتفکر، ارزبه تامل و رندگانیادگی
هاي هها و ارائه بازخورد و توجه به تفاوتتیفعال یطراح
از  یکیعنوان  اددهندهیرو  نیرا بر عهده دارد.از ا يفرد

از دور  یبرنامه درس یگذار در اثربخش ریعناصر مهم و تاث
در هنگاه آموزش در  دیمتنوع و متعدد دارد که با فیوظا
 نیا جیبا آنها آشنا باشد. نتا دیبا یوزشنوع نظام آم نیا

)، سینگ 2017( مطالعات ناویاد و همکاران جیبا نتا قیتحق
 )،2015)، ونگ، هان و یانگ (2016و میشرا (
) 1398تقی پورظهیر و ابراهیم زاده ( عزیزي، ،يشاهمحمد

) مبنی بر توجه به اعضاي 1398و ملک زاده و همکاران (
یت بخشی به نظام آموزش از هیئت علمی در فرایند کیف

ها را ضعف نیتوان منشاء امی نیبنابرا دور همخوانی دارد.
خدمت، ضعف  نیو ح یدوره آمادگ يعدم برگزار
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 زانیمتمرکز از م یابینبود نظام ارز ،یهاي فنساختریز
حاکم  يریادگیهاي استادان و عدم انطباق فرهنگ مهارت

ش از دور دانست. آموز یبا سازوکاره یبر آموزش دانشگاه
 یهاي آموزشدوره ژهیو یهاي کافنداشتن مهارت همچنین
شود از آنها که باعث می یبانیبه واسطه عدم پشت يمجاز
  نمایان شود. یفیضع یلیدر حد خ یژگیو نیا که

با  ییدهد که آشنانشان می جینتادر بعد یادگیرنده 
شتن داو  در آن يریادگیهاي وهینظام آموزش از دور و ش

واگذار  فیو تکال اتیشرکت در فعال يبرا زهیعالقه و انگ
 کیفیت درهاي آموزش از دور، از شاخص طیشده در مح

 نیب تفاوت نیشتریکه ب هستندنظام آموزش از دور 
با  ییمطلوب را دارا هستند. آشنا تیموجود و وضع تیوضع
پست  ،یکیپست الکترون قیهاي تعامل مؤثر از طرروش
داشتن ، آموزش از دور طیدر مح رهیتاق گفتگو و غا ،یصوت

 گیري درهرت بهاطالعات و ارتباطات جه يسواد فناور
اطالعات  يهاي فناورآموزش از دور، داشتن مهارت طیمح

 ییآموزش از دور، توانا ياستفاده از فضا يو ارتباطات برا
هاي تیبه فعال نیو آفال نیصورت آناله ب ییپاسخگو

هاي ی است که در رتبهیهاشاخصاز دیگر  واگذار شده
نظام  کهاست  نیاز ا یحاک نتایج نید. بنابرانقرار دار يبعد

 تیها از وضعشاخص نیدر ا یآموزش از دور مورد بررس
از دالیل چنین رسد برخوردار است. به نظر می ینامطلوب

در  یکیآموزش الکترون یعدم اشاعه فرهنگوضعیتی یکی 
و کشور و جامعه  یدر بطن آموزش عال گانرندیادگی انیم

 يریادگی طیبه مح گانرندیادگغیر آماده یورود  عامل دیگر
ها مستلزم ازینشیپ نیاز ا یآموزش از دور است. برخ

 یهاي ذهنیگوابسته به آماد یاست و برخ یتجربه قبل
به آموزش از دور بدون  رندهیادگیاست. ورود  رندهیاددگی

جز وقت تلف کردن،  يامدیارت، پو مه یداشتن آگاه
و شکست برنامه  يریادگیکامل نشدن  ه،یروح فیتضع

ورود به  یکه آمادگ یرندگانیادگی ن،یندارد. افزون برا
وادار به ورود به آن  ولیاز دور را ندارند  يریادگیعرصه 
 ییتواند بر فرصتهامی یدارند که حت یاند، تجارب تلخشده

بگذارد.  یمنف ریثأشود، تشان می بینص ندهیکه در آ
و  قیتحق اتیادب یو بررس قیتحق نیا جیاز نتا نیبنابرا

از  یکیشود که استنباط می نگونهیمطالعات انجام شده ا
هاي مورد نامطلوب در شاخص تیوضع جادیا لیدال
ورود به نظام  يبرا رندگانیادگی یآمادگ عدم ،یرسبر

 بارنز يمارمباحث نظر  نیا دؤیآموزش از دور است. م
 يفرد ی) است که معتقد است که آمادگ2011(
 ت،یاست که باعث استقالل، مسئول رندگانیادگی

خود، داشتن  میتنظ ییتوانا ،يخودکارآمد ،يکنجکاو
منبع کنترل  شتندانش خود، دا تیریزمان و مد تیریمد
در آموزش از دور  يریادگیکه منجر به تداوم  یدرون
داشته  زیرا ن یطیمح یآمادگ دیآنها با نیگردد. همچنمی

 طیورود به مح یآمادگ دیبا رندهیادگیباشند که درآن 
 يبرا یآمادگ ،يبه تکنولوژ یمطالعه از دور، دسترس

 يبرا یآمادگ ،یو مواد آموزش یبانیبه پشت یدسترس
 يبرا یدر آموزش از دور و آمادگ رندهیادگینقش  ییشناسا

 يتعامل در فضا کنترل خود در داشتن احساس ارتباط و
هاي امبر و ها با یافتهاین یافتهرا داشته باشد.  يمجاز

 ،يشاهمحمد)، 2015ونگ، هان و یانگ ()، 2018اویتوي (
، صالحی، )1398تقی پورظهیر و ابراهیم زاده ( عزیزي،

صالح،  یلیدل)، 1398فضل الهی قمشی و خوشگفتار مقدم (
و شمس  ینکسا یعباس، )1397( یحسن نژاد و تبرائ

 يدر ،يناظر، )1396و همکاران ( ینوران ،)1397( یمورکان
یادگیرندگان هاي یژگیوحاکی از تأکید بر  )1396( یو آتش

از طرف دیگر این در ارزیابی کیفیت است، همخوانی دارد. 
نتایج نشان داده است که یادگیرندگانی در این نوع نظام 

 يراب یهاي کافمهارتآموزشی موفق هستند که از 
باشند و برخوردار  ینوع نظام آموزش نیتعامل در ا يبرقرا

اعتماد به نفس و انگیزه باال براي یادگیري در این  نگرش،
بنابراین آگاهی از  نوع نظام آموزشی داشته باشند،

تواند به یادگیرندگان می فردي و شخصیتیهاي شایستگی
  .عنوان فرصتی براي توسعه این نوع نظام آموزشی باشد

 قیتحق نیا جینتانیز  یآموزش يبعد مواد و محتوا در
هاي توجه به تعامالت در مواد و دهد که شاخصنشان می
و خود محتوا،  انیبا استادان و دانشجو یآموزش يمحتوا
در مواد  یو آموزش يهاي رفتارمناسب هدف يریشکل گ
 رینسبت به سا یبر اساس مباحث درس یآموزش يو محتو
به برخوردار است.  يشتریب نیانگیاختالف م ها ازشاخص

هاي عالوه این نتایج نشان داد که وضعیت سایر شاخص
به  یآموزش يمواد و محتوا میتقسمرتبط با این بعد چون 

 ر،یاستفاده از تصاو ،یانیو پا یاصل ن،یمباحث آغاز
 ه،یدر ته یهاي مفهومها و نقشهلمیف ها،کیانتوگراف
 یطراح ،یآموزش يمواد و محتوا لیحوو ت یطراح ن،یتدو
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 ه،یدر ته انیدانشجو يریادگیهاي و استفاده از سبک
توجه به  ،یآموزش يمواد و محتوا لیو تحو یطراح ن،یتدو
مواد  نیو تدو هیدر ته یابیو ارز یطراح ف،یتال ندیفرا

 یآموزش ،یهاي علماستفاده از استاندارد ،یآموزش يمحتوا
 يمواد و محتوا لیو تحو یطراح ن،یتدو ه،یهدر ت یو فن
ی و آموزش يتوجه به خودآموز بودن مواد و محتوا ،یآموزش

ی با دوره آموزش یآموزش يتوجه به تناسب مواد و محتوا
) 2020باراك ویچ (هاي این نتایج با یافته مطلوب نیست.

ریزي درسی، ونگ، هان و یانگ مبنی بر توجه به برنامه
هاي آموزشی، به محتواي برنامه ) مبنی بر توجه2015(

 )1398تقی پورظهیر و ابراهیم زاده ( عزیزي، ،يشاهمحمد
مبنی بر توجه به مواد و محتواي آموزشی، ملک زاده و 

) مبنی بر توجه به محتواي آموزشی، 1398(  همکاران
مبنی بر  )1394( يهرند ينژاد، جعفر یسبحان ،ینجف

 ياناری و مواد درسمطالب و  یهاي طراحشاخصتوجه به 
مواد  یطراحمبنی بر توجه به  )1393( ينژاد و محمد

نظام آموزش از یک طرف  آموزشی همخوانی دارد. بنابراین
جدا  رانیاز فراگ یکادر آموزش نکهیواسطه اه از دور ب
متفاوت باشد.  يریادگی طیکند که شرامی جابیهستند، ا

هده انجام آموزش بر ع یرسالت اصل طیشرا نیدر ا
 کی يژه، برایبه طور و د،یاست که با یو منابع هاتیموقع
متقابل  ریثأت ب،یترت نیشود. به ا یچند رسانه طراح ای

 یابیاست و دست یهاي جمعبر رسانه یآموزش، مبتن
رشته  کی ازمندین یکنندگان به اهداف آموزششرکت

انواع آموزش است. به  گریمتقابل و متفاوت با د راتیثأت
 اشدمحور ب يریادگی دیاز دور با يریادگینظام  ل،یدل نیهم

از طرف را آسان کنند.  يریادگی دیبا یو همه منابع آموزش
دیگر اگر این زیر نظام آموزش عالی نتوانسته است از 

 يرویآن عدم پ لیدلکیفیت مطلوب برخوردار باشد، شاید 
و  لمیف ر،یتصو (متن، صدا، اي بودناز اصل چند رسانه

هاي ) به طور همزمان، استفاده منحصر از رسانهییمانایپو
 یکیهاي الکتروندرس یکمتر برخ تیمتن و صدا، جذاب
 يمحتوامواد و  میعدم تقس ،يهاي حضورنسبت به درس

عدم شکل  ،یانیو پا یاصل ن،یبه مباحث آغاز یآموزش
محتوا،  نیدر ا یو آموزش يهاي رفتارمناسب هدف يریگ

و عدم توجه  یابیو ارز یطراح ف،یتال ندیاعدم توجه به فر
  . است یآموزش يمحتوا دیمتخصص در تولهاي رویبه ن

نشان  جینتانیز  یهاي آموزشکردیها و رودر بعد روش
هاي وهیتوجه به ش یهاي مورد بررسدهد که در شاخصمی
که  است نیانگیتفاوت م ي باالترینمحور دارا رندهیادگی

 نامناسب طیشراو شاخص  نیبه ا فرطی متوجهکم  بیانگر
 یهاي آموزشاستفاده از مدل در همین راستا. آن است
استفاده  ،از دور یاستفاده بهتر در نظام آموزش يمرسوم برا

ها و... در آموزش، استفاده از کیانتوگراف ر،یمناسب از تصاو
استفاده از  ودر آموزش، وجود  یبیهاي آموزش ترکوهیش

از وضعیت مناسبی  به روز در آموزش يولوژو تکن يفناور
بایست در کانون توجه قرار گیرند. برخوردار نبوده و لذا می

) مبنی بر توجه به 2020هاي باراك ویچ (این نتایج با یافته
کاسنوا و هاي آموزشی، دسترسی به فناوري به روز، مدل
 ،يبر فناور یمبتن یبی) توجه به آموزش ترک2017( رایمور
) مبنی بر توجه به 1399دقی تبار و شریعتمداري (صا

تقی پورظهیر و  عزیزي، ،يشاهمحمدیادگیري ترکیبی، 
هاي و مبنی بر توجه به روش )1398ابراهیم زاده (

) مبنی 1398( هاي آموزشی، ملک زاده و همکارانرویکرد
 یسبحان ،ینجفهاي آموزش ترکیبی، بر تاکید بر شیوه

 ينژاد و محمد يانارو  )1394( يهرند ينژاد، جعفر
ی آموزش دیهاي جدياستفاده از فناورمبنی بر ) 1393(

از آنجا که آموزش در این نوع  همخوانی دارد. بنابراین
کند که می جابی، ااستاز دور  نظام آموزشی به صورت

رسالت  طیشرا نیباشد. در ا ی داشتهمتفاوت آموزشی طیشرا
هاي شیوهو  هاتیوقعانجام آموزش بر عهده م یاصل

 نیشود. به هم یطراح ژهیبه طور و دیاست که با آموزشی
یادگیرنده محور و به  دیاز دور با آموزشنظام  ل،یدل

لذا اگر . دسترسی داشته باشد یآموزش هاي مختلفشیوه
از  يرویآن عدم پ لیدلنتوانسته است به کیفیت برسد 

 يو تکنولوژ يراستفاده از فناوو عدم  آموزش ترکیبیاصل 
هاي شیوهاز  به فرد استفاده منحصرو به روز در آموزش 

 تیجذاب آموزش سنتی در قالب آموزش از دور است که
  ي دارند. کمتر

نشان  یآموزش يفضاو  بعد مکاننتایج مربوط به 
 ایآسان همزمان  یشاخص دسترسبه دهد که توجه می
هاي دوره ایبه منابع  نیآفال ایهمزمان  ریغو  نیآنال

 تیوضعاز ها همانند سایر ابعاد و شاخصآموزش از دور 
در واقع ضعف و کژکارکردي این  .برخوردار نیستند یمطلوب

هاي آن نتیجه تعامل بعد نتیجه کم توجهی به شاخص



 1401)، تابستان 37 فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال دهم، شماره اول (پیاپی     84

به عبارت دیگر به دلیل اینکه سایر ابعاد  سایر ابعاد است.
بی برسند، اند به سطح مطلوآموزش از دور نتوانسته نظام

فضاي آموزشی آنالین و آفالین براي دستیابی به نظام 
است. این نتایج  آموزشی نیز به شکل مناسبی فراهم نشده

) 2016)، فزلینا و ناي (2020هاي باراك ویچ (با یافته
تقی پورظهیر و ابراهیم زاده  عزیزي، ،يشاهمحمد

، صالحی، فضل الهی قمشی و خوشگفتار مقدم )1398(
) مبنی بر دسترسی آسان به این نوع نظام آموزشی 1398(

  همخوانی دارد. 
به هر حال نتایج این مطالعه حاکی از آن است که 
بهبود وضعیت ابعاد هفتگانه نظام آموزش از دور و ارتقاي 

مرتبط با آن ابعاد مستلزم هاي سطح کیفیت شاخص
گیري از راهبردهایی است که ذیالً به اختصار ذکر بهره
  گردند.یم

ي و فناوري آموزشی پیشنهاد پداگوژ یمبان اوالً در بعد
در طراحی آموزشی، تولید مواد و محتواي گردد که می

از مبانی و ارزشیابی و... در نظام آموزش از دور  ،آموزشی
دوره گرایی استفاده گردد و بر ارائه ارتباط  اصول تئوري

 ارتقاي سطح استقالل در وب،مبتنی بر آموزش 
توجه به مبانی فرهنگی و اجتماعی در عناصر گان، یادگیرند

 اهتمام گردد. آموزش از دور
شود که پیشنهاد می ثانیاً در بعد سازمان یاددهنده
هاي آموزشی، در کنار عالوه بر تیم محور شدن فعالیت

هاي آموزشی مختلف و کارآمد براي مدیران، برگزاري دوره
هاي پرسنل دانشگاه، زمینهاستادان، دانشجویان و سایر 

هاي ماهر، کاردان و گیري از منابع انسانی و نیروبهره
آموزش دیده در این حوزه تقویت شود. به عالوه افزایش 
سرعت و پهناي باند اینترنت، فراهم کردن منابع فنی و 
امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی استاندارد در دستورکار 

و ارزیابی مستمر جهت  قرار بگیرد و بر اعمال نظارت
تضمین کیفیت، مناسب بودن محتوا، مناسب بودن 

هاي آموزشی، ارزیابی توانایی و ریزيهاي اجرا، برنامهشیوه
هاي ها ونیازصالحیت کادر آموزشی و ارزیابی مهارت

استادان، یادگیرندگان، مدیران و کارمندان اهتمام صورت 
  گیرد.

ت مواد و محتواي براي ارتقاي سطح کیفی ثالثاً
گیري از گردد که ضمن بهرهآموزشی پیشنهاد می

هاي علمی، آموزشی و فنی در تهیه، تدوین، استاندارد
طراحی و تحویل مواد و محتواي آموزشی و اهتمام به 
مولتی مدیا کردن مواد آموزشی، به افزایش تناسب مواد و 

اي هاي حرفهمحتواي آموزشی با دوره آموزشی و نیاز
  دانشجویان عنایت شود.

هاي ها و رویکردرابعاً براي بهبود کیفیت روش
هاي گیري از مدلگردد بر بهرهآموزشی پیشنهاد می

هاي آموزش یادگیرنده آموزشی استاندارد در آموزش، شیوه
هاي فناوري مدرن گیري مناسب از بسترمحور و بهره

ترکیبی  هاي آموزشآموزشی به همراه استفاده از شیوه
  تأکید شود.
در بعد یادگیرنده نیز الزم است بر ایجاد و  خامساً

ها و تکالیف لیتافزایش عالقه و انگیزه براي شرکت در فعا
واگذار شده در محیط آموزش از دور، افزایش توانایی 

ها و صورت آنالین و آفالین به فعالیتهپاسخگویی ب
تباطی و هاي ارتکالیف آموزشی، ارتقاي سطح مهارت

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده مؤثر از ظرفیت
  تأکید شود.

(بعد  اي استادانسادساً در راستاي تقویت مهارت حرفه
هاي گردد سطح دانش و توانایییاددهنده) پیشنهاد می

اي استادان در ابعاد چهارگانه دانش تخصصی، دانش حرفه
  تقویت گردد.پداگوژیک، دانش فناوري و دانش عملی 

بعد مکان، زمان و هاي سابعاً براي ارتقاي شاخص
گردد شرایط و امکانات فضاي آموزشی پیشنهاد می

هاي دسترسی آسان همزمان یا آنالین به منابع یا دوره
آموزش از دور در همه اوقات و روزها براي دانشجویان 
فراهم گردد و براي آن دسته از دانشجویان نیز که امکان 

سترس به آموزش آنالین در مرکز آموزشی یا خانه ندارند، د
امکان دسترسی آسان غیر همزمان یا آفالین به منابع یا 

  هاي آموزش از دور در همه اوقات فراهم گردد.دوره
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